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  ١٣  .الحرم اإلبراهيمي يتبع إداريا للسلطة الفسطينية وبلدية الخليل: أوقاف القدس •

  ١٣  . وحدة استيطانية بالضفة٧٠٠٠األردن يدين قرار االحتالل بناء  •

  ١٣  .لمسجد االقصىفلسطين النيابية تثمن االجراءات االحترازية التي اتخذها مجلس االوقاف بشأن ا •

  ١٤  .ِضـم إسـرائيـل ألجـزاء مـن الضـفـة الغـربـيــة سيـؤدي لصـدام كبـيـر مــع األردن: الملـك •

  ١٥  .القضية الفلسطينية ستبقى أولوية أردنية وحية في ضمير كل حر شريف: الفايز •

  ١٦  .موقف الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية واألخالقية: الطراونة •

  ١٦  .الملك يمنح الجهد األردني بالتصدي لضم إسرائيل أراضي فلسطينية زخما دوليا •

  ١٧  .موقف الملك ثابت ال يتزحزح تجاه القضية الفلسطينية: الرزاز •

  ١٧  .األردنيون يقفون جميعا خلف الملك وثوابتنا خط أحمر: الفايز •

  ١٩  . المخططات االسرائيليةمواقف الملك الجريئة عطلت الكثير من: "فلسطين النيابية" •

  ١٩  .تصريحات الملك إنذار بدبلوماسية حازمة: رؤساء وزارات ووزراء سابقون ورجال دين  •

  ٢٣  .أوقاف القدس هي صاحبة االختصاص بإدارة األقصى: الخارجية •

  ٢٣  .األردن ال يقبل بأي إجراءات أحادية الجانب من إسرائيل •

  ٢٤  .ناصرة لحقوقنا ورادعة لالحتالل تصريحات الملك م:فلسطينيةشخصيات  •

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

  ٢٦  .ّاألردن يجدد رفضه ضم إسرائيل ألراض فلسطينية •

  ٢٦  .التوجهات اإلسرائيلية بضم اراض محتلة عدوان سافر: فلسطين النيابية •

  ٢٧  .كد للواليات المتحدة رفضه ضم إسرائيل أراض فلسطينيةاألردن يؤ •
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  ٢٨  .القضية الفلسطينية وجوهرها القدس في الدراما •

  ٢٩  .كنعان يستنكر اعتقال اللواء بالل النتشة األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس •

  ٣٠  . تستهدف كل شبر من المحيط إلى الخليجالمخططات الصهيونية: ”الملكية لشؤون القدس“ •

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

بيان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس بمناسبة االحتفال في ذكرى استقالل المملكة األردنية  •
  ٣٣  .الهاشمية
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  ٣٥  .ٌردن وشمال البحر الميت قتل لحل الدولتينضم أراضي غور األ: الصفدي •

  ٣٦  .»جريمة حرب«ضم أي جزء من األرض الفلسطينية : الوزاري العربي •

  ٣٨  .ّسفراء أوروبيون يحتجون لنتنياهو وغانتس على خطط الضم ١٠ •

  ٣٩  ."بنوستان"ضم إسرائيل ألي أجزاء من الضفة سيحولها لـ : مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان •

  ٤٠  .فلسطين ترحب ببيان مقرر حقوق اإلنسان حول خطورة الضم االسرائيلي ألجزاء من الضفة •

  ٤١  ."إسرائيل"ًنائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على  ١٣٠ •

  ٤٢  .ضم مناطق في الضفة يقضي على إمكانية تحقيق إتفاق سالم مستقبال ZOOM: عريقات عبر •

  ٤٢  ."مشروع الضم"ً نائبا بريطانيا لـ١٣٠رفض  يرحب ب الفلسطينيالمجلس الوطني •

  ٤٣  .تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني: التعاون اإلسالمي •

  ٤٣  .تصاعد األصوات الدولية الرافضة للضم تشكل مؤشرا إيجابيا: عشراوي •

  ٤٤  . بتأكيد واليتها على األراضي الفلسطينية المحتلة»الجنائية الدولية«رئيس البرلمان العربي يرحب بتقرير  •

  ٤٤  .نتابع عنصرية االحتالل بحق العالقين المقدسيين على أعلى المستويات الفلسطينية الخارجية •

  ٤٦  .على األمة االنتصار لعقيدتها وأقصاها ومدينتها المقدسة: النائب عطون •

  ٤٦  .حل من جميع االلتزامات واالتفاقياتإذا نفذ االحتالل خطط الضم فسنكون في : الرئيس •

  ٤٧  .الجامعة العربية تدين إقامة مشروع استيطاني جديد في الخليل وتطالب بوقفه فورا •

  ٤٨  .الضفة سننهي جميع االتفافيات معها" اسرائيل"ان ضمت .. عباس يجدد تهديداته •

  ٤٩  .مستعدون لالعتراف بضم مستوطنات الضفة الغربية: فريدمان •

  ٤٩  .اسرائيل تنفذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري: نظمة التحرير الفلسطينيةم •

  ٥٠  .منصور يطلع غوتيرش على موقف دولة فلسطين الرافض لسياسة الضم االسرائيلية •

  ٥١  .منظمة التحرير تطالب بتدخل دولي لحماية الحرم اإلبراهيمي من مخطط بينيت •

  ٥٢  .تدعو التخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم الكيان اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية" لجنة أممية" •

  ٥٢  .ُتصريحات فريدمان كاذبة والشعب سيحبط كل المؤامرات: السلطة الفلسطينية •

  ٥٣  .الخارجية الهولندية تؤكد موقفها الرافض للضم واالستيطان: عريقات •

  ٥٤  . الدولية الكفيلة بحق حرية العبادة لألشقاء الفلسطينيينالخطوة تنتهك القوانين: الطراونة •

  ٥٤  .األولوية تكمن في الضغط على إسرائيل لمنع انهيار حل الدولتين: بايدن •

  ٥٥  .ّالسفير األمريكي في إسرائيل يحض حكومتها على تسريع ضم أراض من الضفة •

  ٥٦  .ة وتطالب بسرعة فتح تحقيق فيها تدين قرارات ووعود بينيت االستيطاني الفلسطينيةالخارجية •
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  ٥٦  ."خطة الضم"لمواجهة رفض الفلسطينيين " إسرائيلية"خطط  •

  ٥٨  .أوقاف القدس ترفض التعامل مع محاكم االحتالل •

  ٥٩  ."األقصى"الغنوشي يؤكد رفض تونس لإلجراءات اإلسرائيلية في  •

  ٥٩  .ٍلضم أراض في الضفة» عواقب وخيمة«غوتيريش يحذر من  •

  ٦٠  .ضم مناطق في األراضي الفلسطينية المحتلة سيقتل حل الدولتين: صفديال •

  ٦١  .ضم اسرائيل لالراضي الفلسطينية يفقد االمل بالسالم: بطاركة ورؤساء كنائس األراضي المقدسة  •

  ٦٢  .اإلدارة األمريكية تجاوزت الخطوط الحمراء في عداء الفلسطينيين: الزعارير •

  ٦٢  .ُان باأللفاظ لن يخفي تورطه في جرائم االحتاللتالعب فريدم: رام اهللا •

  ٦٣  .تفاخر فريدمان بتورطه في جرائم االحتالل لن يحميه من المساءلة الدولية: الخارجية الفلسطينية •

  ٦٤  .إغالق الفعاليات الفلسطينية بالقدس المحتلة بعد اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيل •

لعالمية الثانية، تحث وزير الخارجية المجتمع الدولي على تجديد االلتزام بسيادة في نهاية ذكرى الحرب ا •
  ٦٧  .القانون

  ٦٨  .ّقرار في سلطنة عمان يخص القدس المحتلة •

  ٦٨  .المطران حنا يدعو لخطة استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم •

  ٦٩  .٢٠١٩ينية للعام البرلمان العربي يرصد انتهاكات قوات االحتالل في األراضي الفلسط •

  ٦٩  .وعقوبات أوروبية تنتظر إسرائيل... »ّالضم«ّقرارات فلسطينية مرتقبة ضد  •

  ٧١  .إلطالق سراح األطفال الفلسطينيين) إسرائيل(مسؤولون أمميون يدعون  •

  ٧٢  .نقابة الصحفيين تدين إغالق مكتب تلفزيون فلسطين •

  ٧٢  .عادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين في القدسإعالميون عرب يطالبون بالضغط على االحتالل إل •

  ٧٣  .»ألجل غير مسمى«بومبيو سينقل رسالة تجميد ضم الضفة  •

  ٧٥  .فرنسا تضغط لرد صارم من االتحاد األوروبي إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة •

  ٧٥  .محتلةالجامعة العربية تدين قرار سلطات االحتالل تمديد إغالق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس ال •

  ٧٦  .التهديد اإلسرائيلي بضم أجزاء من الضفة امتهان للقانون الدولي والقرارات األممية: اشتية •

  ٧٧  .المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لردع مخططات الضم اإلسرائيلية •

  ٧٧  .مسيرتنا لن تتوقف حتى نرفع رايات فلسطين في القدس: عباس •

  ٧٨  . أي خطوات لضم أراض فلسطينية محتلة خرق للقانون الدولي:الصفدي ونظيرته اإلسبانية •

  ٧٨  .تصريحات بومبيو بشأن الضم مشينة: البرغوثي •

  ٧٩  .الصفدي يثمن رفض االتحاد األوروبي ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية •

  ٨٠  .تؤكد مركزية القضية الفلسطينية" التعاون اإلسالمي" •

  ٨٠  .الضم جريمة حرب جديدةتنفيذ مخططات  :الجامعة العربية •

  ٨١  .ً عاما٧٢المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني منذ : األزهر •
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  ٨١  . للنكبة٧٢تونس تؤكد وقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني في الذكرى  •

  ٨٢  .ّالزعنون يثمن مواقف العاهل األردني الرافضة لمشاريع الضم اإلسرائيلية •

  ٨٢  .يعبر عن قلقه من آثار خطة الضم اإلسرائيلية" فينستين"ي السيناتور األمريك •

  ٨٣  .»إسرائيل«االتحاد األوروبي يناقش ألول مرة فرض عقوبات على  •

ٍواشنطن تتحمل مسؤولية ضم إسرائيل أراض بالضفة": علماء المسلمين" • ّ.  ٨٤  

  ٨٤  .ترحيب فلسطيني بموقف الملك تجاه ضم اسرائيل أجزاء من الضفة •

  ٨٥  .تصريحات الملك تعبر عن حكمة وشجاعة قائد عربي هاشمي: ير الفلسطينيالسف •

  ٨٥  . يشيد بموقف األردن المساند للقضية الفلسطينية"علماء المسلمين" •

  ٨٧  .لن نخرج من الضفة: نتنياهو خالل عرض حكومته على الكنيست •

  ٨٧  .ُتحذر من مخاطر خطط ضم أراض فلسطينية" عدم االنحياز" •

  ٨٨  .الضم يهدد السالم مع الدول العربية: عريقات •

  ٨٩  .ُأحزاب هولندية تعلن رفضها لخطة ضم الضفة •

  ٩٠  . يحذر من تبعات خطط الضم اإلسرائيلية"إشتية" •

  ٩٠  .األردن يواصل اتصاالته للحؤول دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية •

  ٩١  . فلسطينيةاالتحاد األوروبي يجدد رفضه للخطط اإلسرائيلية لضم أراض •

ًنريد تقدما محسوبا في تطبيق : وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد • ً   ٩١  .”صفقة القرن“ّ

  ٩٣  .القيادة الفلسطينية والعالم اآلن أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية •

  ٩٣  .الضمنفتخر ونعتز بمواقف العاهل األردني في وجه التهديدات اإلسرائيلية ب: المالكي •

  ٩٤  .نرفض ضم إسرائيل ألراض فلسطينية محتلة: الصفدي والمنسق األممي لعملية السالم •

  ٩٤  .أصبحنا في حل من جميع االتفاقات والتفاهمات مع الجانبين اإلسرائيلي واألمريكي: الرئيس الفلسطيني •

  ٩٥  .الضم اإلسرائيلي سيخنق أي فرصة للسالم: بايدن •

  ٩٥  .ٍى االمتناع عن ضم أراض فلسطينيةباريس تحث إسرائيل عل •

  ٩٧  .عمير بيرتس يعارض ضم أجزاء من الضفة بشكل أحادي ويؤيد مبدأ حل الدولتين •

  ٩٧  .القدس حاضنة الوحدة في مواجهة االحتالل واالستبداد: المطران حنا •

  ٩٨  .مجلس األمن الدولي يبدأ بمناقشة القرار الفلسطيني ردا على مخطط الضم اإلسرائيلي •

  ١٠٠  .مالدينوف يطالب إسرائيل بالتخلي عن التهديد بضم الضفة •

  ١٠١  .ٕالجامعة العربية واسبانيا تبحثان سبل التصدي لخطة االحتالل اإلسرائيلي بضم األراضي الفلسطينية •

  ١٠١  .دول في مجلس األمن تعارض ضم إسرائيل أراض بالضفة ٥ •

  ١٠٢  . تحشد جهودها للتصدي لخطط الضم اإلسرائيليةالمجموعة العربية الدائمة لدى األمم المتحدة •

  ١٠٣  .ّمن عزم إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية" قلق"الفاتيكان  •

  ١٠٤  . فلسطينية محتلة على أمن المنطقة واستقرارهاألراضالصفدي يحذر من خطر ضم اسرائيل  •



  
  ٦ 

  ١٠٥  .إلسرائيليتتفقان على اجتماع لبحث الضم ا" التعاون اإلسالمي"فلسطين و •

  ١٠٥  .السعودية ترفض ضم أية أراض في الضفة لالحتالل •

  ١٠٦  .ُالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي لن يحل في مجلس األمن: واشنطن •

  ١٠٦  . وتحسب أفراد الشرطة من محيط القدسالسلطة الفلسطينية تبعث رسائل عملية لوقف التنسيق األمني •

  ١٠٩  . األميركي يحذرون إسرائيل من مغبة ضم أراض فلسطينيةعضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ ١٨ •

  ١٠٩  .لن نقبل بمنح األراضي الفلسطينية ألحد: أردوغان •

  ١١٠  . برلمانيا إيطاليا يطالبون حكومتهم بإدانة قرار الضم اإلسرائيلي٧٠ •

  ١١٠  .ق الشعب الفلسطينيالجامعة العربية تؤكد أهمية التضامن بين األمتين العربية واألفريقية الستعادة حقو •

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

  ١١١  .ضم األراضي يعكس قانون األقوى والغاب: لوكسمبورغ •

ّإسرائيل لن تفوت فرصة ضم أجزاء من الضفة الغربية: نتنياهو • ّ.  ١١١  

  ١١٢  .سنمنع الكيان اإلسرائيلي من تنفيذ مخططاته بضم أراض فلسطينية: التحاد األوروبيا •

  ١١٢  .أي ضم ألجزاء من الضفة الغربية ال يمكن أن يبقى بدون رد: باريس •

  ١١٣  . محتلة خرق للقانون الدوليألراضضم إسرائيل : الصفدي ومالدينوف •

  ١١٣  ".الضم" عملية ّالسلطة تحذر من نشر فوضى إسرائيلية مع بدء •

  ١١٥  .اشتية يطالب بمحاسبة الكيان اإلسرائيلي في حال ضم أراض فلسطينية •

  ١١٥  .الجنائية الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول إلغاء االتفاقيات مع إسرائيل •

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

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

  ١١٨  .عريقات يدعو دول العالم لتحويل مواقفها الرافضة للضم اإلسرائيلي لواقع عملي •

  ١١٩  . أوروبي لمواجهة مشروع الضم اإلسرائيلي– أردني –ائتالف فلسطيني  •

  ١٢٠  .موقفها الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقيةاليونان تؤكد : طوباسي •

  ١٢٢  . ترفض بشدة مخطط الضم اإلسرائيليإندونيسيا •

  ١٢٢  .الخارجية الفلسطينية تدعو لحماية الشعب الفلسطيني •

  ١٢٣  .عشراوي تطالب بتدخل دولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني •

  ١٢٣  .ة المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطينيدعو •
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  ١٢٤  ."إسرائيل"ّالجنائية الدولية تمكن الفلسطينيين من رفع دعاوى قضائية ضد .. غضب إسرائيلي •
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  ١٢٤  .تحذيرات من إجبار طالب القدس على العودة للمدارس في غياب الوقاية من كورونا •

  ١٢٥  .نكبة المقدسات في فلسطين مستمرة •

  ١٢٨  .يثير مخاوف المقدسيين" كورونا"على أوضاع القدس بعد تفشي " التكتم اإلسرائيلي"تقرير  •

  ١٢٩  ."كورونا"إسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين في ظل : األمم المتحدة •

  ١٢٩  .ّواالحتالل يسارع الخطى لتنفيذ الضم ورفع عدد المستوطنين بالضفة للمليونرفض عربي ودولي واسع  •

  ١٣١  .إسرائيل تحاكم صحافية فلسطينية بالسجن... في اليوم العالمي لحرية الصحافة •

  ١٣٢  .واالحتالل" كورونا"كساد وركود خلفه .. أسواق القدس •

  ١٣٤  . طفال الشهر الماضي١٧ مقدسيا بينهم ٩٢االحتالل اإلسرائيلي اعتقل : تقرير •

  ١٣٥  .ّأو مطار القدس المنسي... ُرحلة قلنديا المجدولة •

  ١٣٨  .المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يحمل االحتالل المسؤولية عن حياة اللواء بالل النتشة •

  ١٣٨  هل يستغل االحتالل كورونا للسيطرة على األقصى؟ •

  ١٤٠  ."األقصى"لتكريس السيادة على " خطيرة"خبير فلسطيني يحذر من توجهات إسرائيلية  •

  ١٤١  .ّتوطنون يعدون القتحامات واسعةالقدس عاصمة االنتفاضات والمس: ابحيص •

  ١٤٣  .خطيب المسجد الشيخ يوسف أبو سنينه طالب بإطالق سراح األسرى من سجون االحتالل •

  ١٤٤  .٢٠٢٠تصاعد وتيرة االستيطان بالضفة والقدس منذ بداية  •

  ١٤٤  .عقبات أمام ضغط األوروبيين على إسرائيل لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة •

  ١٤٦  .رب الفلسطينيين برموزهمإسرائيل تحا •

ُتمييز وسلب حقوق وقوة مفرطة لفرض االستيطان": بتسيلم"عشية يوم احتالل القدس وضمها،  • ٌ ّ.  ١٤٧  

  ١٤٩  .بتوسيع الحفريات وفتح األقصى أمام المستوطنين" إسرائيلية"مطالبات  •

  ١٥٠  .القيام بالضماالتحاد األوروبي عاجز عن ردع إسرائيل عن : مؤسسة الدراسات الفلسطينية •

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

  ١٥٥  ّكيف يستعد جيش االحتالل لسيناريو الضم؟ •

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

  ١٥٨  . ال تتنازل في أي حال من األحوالبدء ضم مستوطنات الضفة اعتبارا من يوليو: عضو في الكنيست •

ًالمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا •   ١٥٩  .١٩٤٨بانوراما المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين في العام  ّ

  ١٦٢  .الفلسطينيون أمامهم عشرة شروط حتى يحصلوا على كيانهم: نتنياهو •

الجيش اإلسرائيلي يدير سيناريو حرب لما بعد  ..فلسطينية لن تكون دولة وال مستقلةالدولة ال: نتنياهو •
  ".الضم"

١٦٣  

  ١٦٥  .ّالقرار الفلسطيني بإلغاء االتفاقيات مع االحتالل على محك جدية التنفيذ •

  ١٦٦  .تظاهرة لنشطاء اليسار اإلسرائيلي ضد إعدام الشاب الحالق •



  
  ٨ 

��א�א���א �

  ١٦٧  .بعد االعتداء عليهم بوحشية" باب العمود"لثالثة قرب اعتقال مقدسي وأوالده ا •

  ١٦٧  .االحتالل يقتحم أحياء القدس ويحرر مخالفات لمصلين •

  ١٦٧  . وحدة استيطانية بالقدس المحتلة١٤٠ دونما من األراضي الفلسطينية ويقيم ١٤٠االحتالل يصادر  •

  ١٦٨  .لمنازلهم مقدسيين في العيسوية بعد مداهمة شرسة ٧االحتالل يعتقل  •

  ١٦٨  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة والقدس •

  ١٦٩  .االحتالل يقرر االستيالء على مرافق قرب الحرم اإلبراهيمي •

  ١٦٩  .االحتالل يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسن •

  ١٧٠  ."الكونتينر"مواجهات في مخيم قلنديا واالحتالل يغلق حاجز  •

  ١٧٠  .تقل تسعة مواطنين بينهم أمين عام المؤتمر الشعبياالحتالل يع •

  ١٧٠  . مقدسيين ليوم غد٩محكمة االحتالل تمدد توقيف  •

  ١٧١  .استئناف الصلوات اليهودية في ساحة البراق اإلسالمية بالقدس •

  ١٧١  .اعتقال أسير مقدسي فور اإلفراج عنه •

  ١٧١  .التحقيق القاسينقل اللواء بالل النتشة للمستشفى جراء : هيئة األسرى •

  ١٧١  . مقدسي منذ مطلع العام الجاري٦٠٠العدو اعتقل أكثر من  •

  ١٧٢  .االحتالل يفرج عن اللواء النتشة بشرط الحبس المنزلي •

ًاالحتالل يعرض صورا تلمودية وأسماء قتاله على سور القدس التاريخي • ً.  ١٧٢  

  ١٧٣  . أمام المستوطنينالتماس أمام المحكمة اإلسرائيلية العليا لفتح األقصى •

  ١٧٤  .اإلفراج عن أسير مقدسي بشرط اإلبعاد عن القدس ودفع غرامة مالية •

  ١٧٤  .االحتالل يعتقل فلسطينيين من القدس والخليل •

  ١٧٥  .االحتالل يفرض الحبس المنزلي على المقدسي محمد أبو ناب •

  ١٧٥  .مقاومون يحرقون مركبة عسكرية لالحتالل في أبو ديس •

  ١٧٥  .متطرفون يهود يؤدون صلوات تلمودية علنية: القدس •

  ١٧٦  .مستوطن وكلبه يعتديان بوحشية على سائق حافلة مقدسي •

  ١٧٧  .االحتالل يشدد اجراءاته التعسفية في بيت أكسا ويعزز إغالق مدخلها •

  ١٧٧  .ًاالحتالل يعتقل شابا جنوب المسجد األقصى •

  ١٧٨  .لسطينيين في القدساالنتهاكات االسرائيلية المتصاعدة ضد الف •

  ١٨٠  .حاجز طريق للجيش اإلسرائيلي يعطل حركة الفلسطينيين في قرية في منطقة القدس •

  ١٨٠  .االحتالل يطبق صفقة القرن بالقدس: صيام •

  ١٨١  .ُإسرائيل تهدد بإغالق جمعية فلسطينية في القدس •
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  ١٨١  .قدستحذيرات مقدسية من خطورة نوايا االحتالل بحق المسجد األقصى ال •

  ١٨١  ."كورونا"ًمستغال أزمة " األقصى"االحتالل يفرض تغييرات غير مسبوقة بالوضع القائم في  •

  ١٨٣  .االحتالل اإلسرائيلى يمدد قرار إغالق مكتب تليفزيون فلسطين بالقدس •

  ١٨٣  . مقدسيا١٣قوات االحتالل تعتقل  •

  ١٨٤  .ً مقدسيا من بلدة سلوان١٣عصابات المستعربين يختطفون  •

  ١٨٤  .مخابرات االحتالل تحقق مجددا مع اللواء النتشة •

  ١٨٥  .في شوارع القدس المحتلة" صلوات تلمودية" •

  ١٨٥  .إصابة شاب برصاص االحتالل على حاجز قلنديا •

  ١٨٦  .بلدية االحتالل تصادق على مخطط هيكلي للمصرارة وباب الساهرة: القدس •

 مشارف الشيخ جراح على حساب أراض وقفية وأخرى مشروع تهويدي لتوسيع نفق باب العمود حتى •
  ١٨٦  .ملكية خاصة

  ١٨٨  .قوات االحتالل تعتدي على فتاة فلسطينية دافعت عن شقيقها أثناء اعتقاله في القدس •

  ١٨٩  .ُاالحتالل يخطط لتهويد الجزء الشمالي للقدس القديمة: أبو دياب لصفا •

  ١٩٠  . رمضان٢٩ر القتحام األقصى في تتحض" منظمات الهيكل": مؤسسة القدس الدولية •

  ١٩١  . مواطنين بالرصاص الحي٣إصابة  •

مستوطن يطعن فتى مقدسيا في حي المصرارة بالقدس • ً.  ١٩١  

  ١٩١  .االحتالل يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس •

  ١٩١  .حملة اعتقاالت تركزت في القدس •

  ١٩٢  .دس الخميس المقبلتحذيرات من مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول الق •

  ١٩٣  .فتى مقدسي يروي تفاصيل اعتداء مستوطن عليه •

  ١٩٣  .االحتالل يغلق جميع أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة بالمتاريس الحديدية •

  ١٩٤  .ًاالحتالل يبعد الحارس حمزة نمر عن األقصى أسبوعا •

  ١٩٤  .ألسيرة آية الخطيبرفض االستئناف الخاص با": القدس"المحامي إغبارية لـ  •

  ١٩٥  .مسيرة األعالم اإلسرائيلية تجوب القدس المحتلة •

  ١٩٥  .بالقدس ويقتحم عدة منازل" الثوري"االحتالل يقتحم  •

ًشرطة االحتالل تمدد توقيف أسيرا محررا بالقدس • ً.  ١٩٦  

  ١٩٦  .قوات إسرائيلية تعتدي على المصلين في األقصى •

  ١٩٦  .ويعتقل شابين شقيقيناالحتالل يقتحم جبل المكبر  •

  ١٩٧  .إصابة شاب برصاص االحتالل في جبل المكبر بالقدس المحتلة •

  ١٩٧  .االحتالل يستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق •

  ١٩٧  .ْ مقدسيين ويستدعي ناشطين من العيسوية٥االحتالل يعتقل : في اليوم الثالث بعيد الفطر •
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  ١٩٨  .ة في الحرم اإلبراهيمياالحتالل يمنع الفلسطينيين من الصال •

  ١٩٨  . أشهر٦االحتالل يبعد حارسا عن المسجد األقصى  •

  ١٩٨  .االحتالل يسلم أمين سر فتح في العيسوية قرارا يمنعه من المشاركة بأي نشاط •

  ١٩٩  .ًاالحتالل يقتحم أحياء القدس ويستدعي شبانا للتحقيق •

  ١٩٩  .احية بالضفة والقدساالحتالل يصعد انتهاكاته بهدم منازل ومنشآت سي •

  ٢٠٠  .االحتالل يعتقل شقيقين من سلوان ويستدعي آخرين في القدس •

  ٢٠٠  .قوات االحتالل تعتقل الشيخ عكرمة صبري •

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

  ٢٠١  .ألقصىاالحتالل يعتقل مرابطة ويمنع المصلين من الوصول ل.. القدس •

  ٢٠١  . بنيته إبعاده عن القدسًاالحتالل يسلم مقدسيا قرارا •

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

  ٢٠٢  .االحتالل يمنع ترميم الحرم اإلبراهيمي ويصادر أرضا بسلوان •

  ٢٠٣  .االحـتــالل يـعــدم شــابــا مـقـدسـيــا بــدم بــارد •

  ٢٠٤  .واالحتالل يعتقل شابين وفتاتين احداهما صحفية من باحاته" االقصى"وطنا يقتحمون مست ٧٥ •

  ٢٠٤  .االحتالل يعتقل مدير نادي األسير وثالثة مواطنين في القدس •

  ٢٠٥  . معتقل فلسطيني منذ بداية كورونا نصفهم من القدس٨٠٠ •
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  ٢٠٥  .ود األفعال المنددة والمحذرةاالحتالل يسارع في تنفيذ مخططات الضم رغم رد تقرير •

  ٢٠٨  .مخططات االستيطان تستعر باألراضي الفلسطينية •

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

هدم المنازل : االتحاد األوروبي»دولة فلسطينية«ٕوانهاء فرص قيام » الضم«نشاط استيطاني الستباق  •
  ٢١١  . مرات منذ مارس٣تضاعف 
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  ٢١٢  .لن تستطيع تهويد الفلسطيني: واشتية يرد.. نتنياهو يعلن عن خطة لتهويد القدس •
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  ٢١٣  .ً عاما على النكبة٧٢ •
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  ٢١٣  .ما ال تعرفه عن قصص البطولة في القدس".. ليست هزائم فقط"النكبة  •
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  ٢١٦  .انونية لمحكمة الجنايات الدولية على دولة فلسطين تحت االحتاللالوالية الق •
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  ٢١٨  .استمرار إغالق المسجد األقصى المبارك: أوقاف القدس •

  ٢١٨  .المسجد األقصى حزين ..للجمعة الثانية من شهر رمضان •

  ٢١٨  .رمضان هذا العام يختلف عن رمضان في عقود مضت: مدير األقصى •

  ٢١٩  . حالة وتسجيل حاالت تشافي إضافية١٥٢ أعداد المصابين في القدس لـارتفاع •

  ٢١٩  .واقع مأساوي يفتقر إلجراءات الوقاية من كورونا.. مدارس القدس •

  ٢٢١  . إصابات بكورونا في القدس المحتلة٣تسجيل  •

  ٢٢١  .تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس المحتلة •

  ٢٢٢  . حالة٣٧ّلعمال ومخالطين في محافظتي الخليل والقدس وتعافي " كورونا"إصابات جديدة بـ ١٠ •

  ٢٢٢  .االقتحامات واالعتقاالت لن ترهب المقدسيين: الشيخ عكرمة صبري •

  ٢٢٣  . إلى أرض الوطنً مواطنا مقدسيا٢١عودة :  الفلسطينيةالخارجية •

ّيقدم مساعدات لمستشفيي المقاصد والمط" المجتمع المقدسي" • َ   ٢٢٣  .لعّ

  ٢٢٤  . مصليا وخطيب٨٠" األقصى: "في الجمعة الثالثة من رمضان •

  ٢٢٤  .ـم طقوس رمضان في القدست يكم"ـانكـورو" •

  ٢٢٥  .أسباب تعليق دخول المصلين للمسجد األقصى ما زالت قائمة :"مجلس األوقاف" •

  ٢٢٦  .عمل بالقدسترفض قرار االحتالل تمديد منع عملها وتؤكد حقها بال" اإلذاعة والتلفزيون" •

  ٢٢٦ .ال صالحية لسلطات االحتالل على األقصى: المحامي زبارقة •

  ٢٢٧  .ً يوجه نداء لألوقاف األردنية بشأن المسجد األقصى"ملتقى القدس" •

  ٢٢٨  .ويقدم مساعدات عينية" المقاصد"السفير اإليطالي يزور  •

  ٢٢٨  ".ضوابط"ساجد للمصلين بـ االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بوجوب إعادة فتح الم •

  ٢٢٩  .١١٠ إصابة بالقدس الشرقية المحتلة تعافى منها ١٧١تسجيل  •
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  والقدس ألردنا

الحرم اإلبراهيمي يتبع إداريا : أوقاف القدس
  للسلطة الفسطينية وبلدية الخليل

 

مجلس األوقاف  استنكر – صويلح  انس–عمان 
ا تم تداوله في بعض اإلسالمية بالقدس الشريف كل م

المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعي بأن سلطات 
االحتالل تقوم بمصادرة الحرم اإلبراهيمي الشريف من 

 .األوقاف األردنية

ورفـــض مجلـــس االوقـــاف والـــشؤون والمقدســـات 
اإلسالمية بالقدس ما تقوم به سلطات االحتالل من فرض 

لشريف بالخليـل، ويرغـب واقع جديد في الحرم اإلبراهيمي ا
ًبتوضيح أن الحرم اإلبراهيمي الشريف يتبع إداريا ألوقـاف 
ـــــــــذ  ـــــــــسطينية وادارة بلديـــــــــة الخليـــــــــل من ـــــــــسلطة الفل ٕال

 وهــــذا ال يعفينــــا كمجلــــس أوقــــاف ودائــــرة ١/١٠/١٩٩٤
أوقاف أردنية وهيئات إسالمية، وال يعفي العـالم اإلسـالمي 

يونـسكو مـن ًوالمجتمع الدولي وخصوصا االمم المتحدة وال
ّمطالبــة ســلطات االحــتالل والــضغط عليهــا لكــف يــدها عــن 
ــل ووقــف االقتحامــات  ــي الخلي مــسجد الحــرم اإلبراهيمــي ف
لــساحاته وداخلــه، ووقــف إجــراءات اســتغالل أزمــة كورونــا 

ــة ســواء فــي الحــرم  ــد مــن اإلجــراءات التهويدي لفــرض مزي
  .اإلبراهيمي أو في محيط المسجد األقصى

 ١٠صفحة  ٥/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 وحدة ٧٠٠٠األردن يدين قرار االحتالل بناء 
 استيطانية بالضفة

  

وزارة الخارجيـة  دانـت – ابو طيـر  ماجدة–عمان 
ــاء  ــربين، إعــالن االحــتالل اإلســرائيلي بن  ٧وشــؤون المغت

آالف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلـة، 
  .في مستوطنة إفرات

 الـــوزارة، الـــسفير ضـــيف اهللا وأكـــد النـــاطق باســـم
الفــايز فــي بيــان أمــس األربعــاء، خــرق اإلعــالن الفاضــح 
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وقرارات مجلـس 
األمــن، واعتبرهــا خطــوة أحاديــة شــديدة الخطــورة، تقــوض 
فـرص حــل الــدولتين علــى أسـاس قــرارات الــشرعية الدوليــة 

 .لسالم العادلوالذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق ا

وحــذرت الــوزارة مــن تبعــات هــذه الخطــوة، داعيــة 
لضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد للحـؤول 
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دون تنفيـــذها أو تنفيـــذ غيرهـــا مـــن مخططـــات االســـتيطان 
وأعـــادت التأكيـــد أن سياســـة بنـــاء المـــستوطنات . والـــضم

والــضم ومــصادرة األراضــي والتهجيــر مــن شــأنها تقــويض 
  .تأجيج الصراعفرص السالم و

  ١ صفحة ٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فلسطين النيابية تثمن االجراءات االحترازية 
التي اتخذها مجلس االوقاف بشأن المسجد 

  االقصى

 

ــــان ــــت – الدســــتور – عم لجنــــة فلــــسطين  اعرب
النيابية عن تقديرها العالي لكافة الجهود المبذولة من قبل 

في القـدس الفتـة الـى ان وزارة االوقاف لصالح المقدسات 
تلــك الجهــود جــاءت منــسجمة مــع توجيهــات جاللــة الملــك 

 .عبداهللا الثاني بهذا الشأن

موقف اللجنة عبر عنه رئيـسها النائـب المحـامي 
يحيــى الــسعود لــدى لقائــه اليــوم االثنــين وزيــر األوقـــاف 
والشؤون والمقدسـات االسـالمية، الـدكتور محمـد الخاليلـة 

ستمرار تعليق وصـول المـصلين حيث جرى بحث موضوع ا
ـــارك بـــسبب اســـتمرار تفـــشي  ـــى المـــسجد األقـــصى المب إل

 .جائحة كورونا

تــدعم كافــة " فلــسطين النيابيــة"وبــين الــسعود ان 
االجــــراءات االحترازيــــة التــــي اتخــــذها مجلــــس األوقــــاف 
والــشؤون المقدســات اإلســالمية ســيما المتعلقــة بوصــول 

ــارك بــس ــى المــسجد األقــصى المب بب اســتمرار المــصلين إل
 تفشي جائحة كورونا 

ودعـــا الـــى ضـــرورة اخـــذ تلـــك االجـــراءات بجديـــة 
مبينـــا ان األســـباب االحترازيـــة التـــي أوجبـــت قـــرار تعليـــق 
دخـــول المـــصلين إلـــى المـــسجد األقـــصى المبـــارك جـــاءت 
لحمايـــة صـــحة المـــصلين وعـــائالتهم وللحـــد مـــن انتـــشار 

  .قالوباء وعدم إلحاق الضرر جراء االختالط واسع النطا

ــذي  ــالي ال ــه للحــس الع ــر الــسعود عــن تثمين وعب
ابداه مجلس إدارة األوقـاف منـذ بـدء الجائحـة انطالقـا مـن 
المـــسؤولية الوطنيـــة والـــشرعية وأالخالقيـــة رغـــم الـــضغوط 

 .التي رافقت تطورات الجائحة

وجــدد مؤكــدا بــأن المــسجد األقــصى المبــارك غيــر  
الـصلوات ٕمغلق على اإلطالق حيث يتم رفـع األذان واقامـة 

الخمـــس فـــي جميـــع األوقـــات بمـــا فيهـــا صـــالة الجمعـــة 
ــاف  ــرة األوق ــراويح للمتواجــدين مــن أئمــة ومــوظفي دائ والت

  .وضمن شروط السالمة

 ١٠ صفحة ١٢/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ضـم إسـرائيـل ألجـزاء مـن الضـفـة : الملـك
 ِالغـربـيــة سيـؤدي لصـدام كبـيـر مــع األردن

  

األلمانيــة، » ديــر شــبيغل« مجلــة  نــشرت–عمــان 
ــاني،  امــس الجمعــة، مقابلــة مــع جاللــة الملــك عبــداهللا الث
ــــشرق األوســــط  ــــة بال ــــستجدات المتعلق ــــت آخــــر الم تناول

 ....:ّوجائحة كورونا، وفيما جزء من نصها

يحــيط بــاألردن، فــي الواقــع، عــدد مــن الــدول : ديــر شــبيغل
ــست خــالل ــا يخطــط الكني ــي تعــادي بعــضها بعــضا، كم  ًالت
األسابيع القليلة المقبلـة لمناقـشة خطـة الـرئيس األمريكـي 
دونالـد ترمـب للـسالم فــي الـشرق األوسـط، والتـي تتــضمن 
قيام إسرائيل بضم أجزاء من الـضفة الغربيـة، مـا الـذي قـد 
ب علــــى األردن إن تـــم تنفيــــذ خطـــة ترمــــب للــــشرق  ــيترت ّـ

 األوسط؟

ذا ًهـل التوقيـت مناسـب فعـال لمناقـشة مـا إ: جاللة الملـك 
ّأردنــــا حــــل الدولــــة الواحــــدة أو حــــل الــــدولتين لفلــــسطين 
ّواسرائيل، ونحـن فـي خـضم المعركـة ضـد جائحـة كورونـا؟  ٕ
أم هل ينبغي علينا أن ننـاقش كيـف بإمكاننـا مكافحـة هـذا 
ّالوباء؟ حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من 

 .المضي قدما
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راء هنـــاك مــــن الـــسياسيين، كــــرئيس الــــوز: ديـــر شــــبيغل
اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، مــن يريــد اســتغالل الفرصــة 
التــــي هيأهــــا ترمــــب لالســــتحواذ علــــى أجــــزاء كبيــــرة مــــن 

 .فلسطين

القادة الـذين يـدعون لحـل الدولـة الواحـدة ال : جاللة الملك
يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية 

فــي الفلــسطينية؟ سنــشهد مزيــدا مــن الفوضــى والتطــرف 
ًواذا ما ضمت إسرائيل بالفعـل أجـزاء مـن الـضفة . المنطقة ّ ٕ

ِالغربية في تمـوز، فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى صـدام كبيـر مـع 
 .المملكة األردنية الهاشمية

ـــر شـــبيغل ـــع : دي ـــسالم م ـــل بمعاهـــدة ال ّهـــل ســـتعلق العم
 إسرائيل؟

ًال أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جـوا : جاللة الملك
. ات، ولكننـــا نـــدرس جميـــع الخيـــاراتللخـــالف والمـــشاحن

ونحن نتفق مع بلدان كثيـرة فـي أوروبـا والمجتمـع الـدولي 
ق فــــي الــــشرق  ّــــعلــــى أن قــــانون القــــوة ال يجــــب أن يطب

 .األوسط

يبدو أن الحـرب علـى إيـران اآلن أكثـر أهميـة : دير شبيغل
ــيج مــن الــصراع الفلــسطيني  ــادة الخل اإلســرائيلي، هــل –لق

 تشعر بالخذالن؟

لقــد واجــه األردن التحــديات مــن : الملــكجاللــة  
ًقبــل، لكــن دعــوني أكــون منــصفا بحــق أخــي العزيــز ســمو 
الـشيخ محمــد بـن زايــد ولــي عهـد أبــو ظبـي وآخــرين؛ فــإن 
ًحــل الدولــة الواحــدة مــا زال مرفوضــا بــشدة فــي اجتماعــات  ّ

ــدول العربيــة ــة . جامعــة ال َوعنــدما طرحــت خطــة حــل الدول ٍُ
ر، رفــضها أخــي خـــادم الواحــدة قبــل ســتة أو ســـبعة أشــه

ّالحـــرمين الـــشريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــدالعزيز، وأكـــد 
 .وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية

تعد ألمانيا ثاني أكبر دولة داعمة لألردن بعد : دير شبيغل
 الواليات المتحدة األمريكية، ماذا تتوقع من برلين؟

أعـرف المستـشارة ميركـل منـذ زمـن طويـل، : جاللة الملك 
ــة فــي أعلــى مــستوياتها اآلن،  والعالقــات األردنيــة األلماني
تربطنا عالقة عمل ممتازة، بما في ذلك التعـاون العـسكري 
ًواألمنـــي، إن ألمانيـــا تـــدرك تمامـــا القـــرار الـــسليم بـــشأن 
القــضية الفلــسطينية، ونحــن حلفــاء وأصــدقاء فيمــا يتعلــق 

 )بترا. (بهذه القضية ونمضي إلى األمام

  ٢ صفحة ١٦/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

القضية الفلسطينية ستبقى أولوية : الفايز
 أردنية وحية في ضمير كل حر شريف

 

ان   أكــــد رئــــيس مجلــــس األعيــــان فيــــصل –ّــــعم
الفايز، أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير كـل 
عربي حر شريف وستبقي قضية العـرب األولـى وفـي سـلم 

 عبــداهللا الثــاني حتــى أولويــات األردن بقيــادة جاللــة الملــك
ــسطينية  ــه الفل ــسطيني مــن اقامــة دولت ــشعب الفل ــتمكن ال ي
ـــسطيني وعاصـــمتها  ـــوطني الفل ـــراب ال ـــى الت المـــستقلة عل

  .القدس الشريف

إننا ونحن نحيي ذكرى النكبـة الـذي “وقال الفايز 
صادف امس، فإننا نؤكد للعـالم تمـسكنا بالثوابـت الوطنيـة 

لي بواجباتــــه تجــــاه الفلــــسطينية، ولنــــذكر المجتمــــع الــــدو
الشعب الفلسطيني ودعوته الى تقديم المساعدة له، ودعم 
حقه بتقريـر مـصيره وانهـاء االحـتالل االسـرائيلي لألراضـي 
الفلــسطينية، هــذا االحــتالل الــذي يعــد االطــول فــي تــاريخ 

 .”البشرية

 :وأضاف الفايز

لـــيعلم العــــالم وخاصـــة الــــدول الكبـــرى الراعيــــة “
ضية الفلـــسطينية ســتبقى بوصـــلة لعمليــة الـــسالم، ان القــ

الــشعوب العربيــة وقــضيتهم األولــى، حتــى ينتــصر الحــق 
الفلسطيني، وسيستمر نضالنا ونـضال شـعبنا، حتـى تقـوم 
ـــن  ـــسيادة، ول ـــسطينية المـــستقلة الحـــرة ذات ال ـــة الفل الدول



  
  ١٦ 

ًيــستطيع احــد أيــا كــان، او ايــة دولــة، التفــريط بهــذا الحــق 
احد التنازل عـن اولـى األبدي واالزلي بفلسطين، وال يملك 

القبلتــــين وثالــــث الحــــرمين الــــشريفين، ولــــن يجــــرؤ احــــد 
التفـــــريط بمقدســـــاتنا االســـــالمية والمـــــسيحية، او بـــــدماء 

 .”الشهداء الذين روت دمائهم كل بقعة من ثرى فلسطين

ـــول  ـــة حل ـــى اي ـــان عل ـــس األعي ـــيس مجل ـــد رئ وأك
ـــسطيني مـــن  ـــشعب الفل ـــسطينية، ال تمكـــن ال للقـــضية الفل

لـــة، ســـتكون مرفوضـــة، وال يملـــك احـــد حـــق حقوقـــه الكام
 .التنازل عنها

ــــــضية “وقــــــال  ــــــا ونحــــــن نتحــــــدث عــــــن الق انن
ــسطيني فــي اقامــة دولتــه  الفلــسطينية، وحــق الــشعب الفل
المـــستقلة، فأننـــا نـــستذكر بكـــل فخـــر دور االردن وقيادتـــه 
ـــضية شـــعبها،  ـــي الـــدفاع عـــن فلـــسطين وق الهاشـــمية، ف

ــبط ــذ إمــارة شــرق األردن، ارت ــا فــاألردن ومن ــا وتاريخي  ديني
بفلـــسطين، ومنــــذ النكبــــة اســـتمرت القــــضية الفلــــسطينية 
بالنــسبة لــه، العنــوان االول فــي اجندتــه الــسياسية، وعلــى 
ارض فلسطين قدمنا الشهداء، دفاعـا عـن ثراهـا الطهـور، 

 .”ومقدساتها االسالمية والمسيحية

ـــى أنـــه  ـــة الملـــك “وأشـــار إل ـــذ ان تـــسلم جالل من
لدستورية، فقد استمر علـى خطـى عبداهللا الثاني سلطاته ا

ـــسطينية، وحـــق  ـــت القـــضية الفل قادتنـــا الهاشـــميين، فكان
شعبها في اقامة دولتـه المـستقلة، هاجـسه االول والـدائم، 
وهي اسمى من كل التباينات واالختالفات، فصوت جاللتـه 
اســــتمر االقــــوى بمختلــــف المحافــــل الدوليــــة دفاعــــا عــــن 

ف بحقـوق الـشعب فلسطين، ومن اجل دفـع العـالم لالعتـرا
الفلسطيني، وحل القضية الفلسطينية، حال عادال وشامال، 
يمكــن مــن قيــام الدولــة الفلــسطينية المــستقلة علــى التــراب 

 ومـا زال االردنيـون علـى العهـد خلـف ،الوطني الفلـسطيني
جاللتـــه، شـــركاء لنـــضال الـــشعب الفلـــسطيني فـــي كفاحـــه 
ـــد شـــكلت هـــذه  ـــصب، وق ـــه ووطنـــه المغت الســـتعادة حقوق

 .”لمواقف السند الحقيقي للشعب الفلسطينيا

 :ومضى الفايز قائال

اليــوم، وفــي ظـــل حالــة الـــضعف التــي تعيـــشها “
امتنا، فان المطلوب منا جميعا، ان نؤمن بـان قـوة االردن 
ــى  ــي الحفــاظ عل ــل ف ــا تتمث ــسطين وشــعبها، وقوتن قــوة لفل
نسيجنا االجتماعي، وتمتـين جبهتنـا الداخليـة، واالسـتمرار 

 األردن القوي المنيع، واالمن المستقر، والتـصدي في بناء
ــه  ــوطن، أو تهــدد أمن ــة جهــة تحــاول االســاءة لل بحــزم ألي
ــا، ان نتعامــل مــع  ــا ومكوناتن ــا بكــل اطيافن ــه، وعلين ووحدت
ـــــشعور  ـــــا، بمنتهـــــى الحكمـــــة وال االوضـــــاع المحيطـــــة بن

 .”بالمسؤولية

  ٥ صفحة ١٦/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 يضع العالم أمام موقف الملك: الطراونة
 مسؤولياته القانونية واألخالقية

  

ــــد –عمــــان  ــــواب  – الغ ــــس الن ــــيس مجل ــــال رئ ق
المهندس عاطف الطراونة إن موقف جاللة الملك عبد اهللا 
الثــــاني تجــــاه القــــضية الفلــــسطينية، يــــضع العــــالم أمــــام 

 .مسؤولياته القانونية واألخالقية

حــل : وكتــب الطراونــة فــي تغريــدة لــه عبــر تــويتر
لــدولتين مبــدأ راســخ فــي معادلــة الــسالم العــادل والــشامل ا

واآلمن الذي تقبـل بـه جميـع األطـراف، وأي خطـوة أحاديـة 
من االحتالل هـي نـسف ألسـس العمليـة الـسلمية برمتهـا، 

موقـف جاللـة الملـك . واعتداء صارخ على القانون الدولي
 .يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية واألخالقية

راونـــة جـــاءت عقـــب مقابلـــة لجاللـــة تغريـــدة الط
األلمانيـة، ” ديـر شـبيغل“الملـك عبـداهللا الثـاني مـع مجلـة 

اليــوم الجمعــة، اكــد خاللهــا جاللتــه ان حــل الــدولتين هــو 
ـــدما، وأن األردن  ـــا نمـــضي ق ـــذي يجعلن ـــد ال ـــسبيل الوحي ًال
يدرس جميع الخيارات فـي حـال ضـمت إسـرائيل مزيـدا مـن 



  
  ١٧ 

 هـذا األمـر سـيؤدي إلـى األراضي فـي الـضفة الغربيـة، وأن
  .ِصدام كبير مع المملكة األردنية الهاشمية

  ٢ صفحة ١٦/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الملك يمنح الجهد األردني بالتصدي لضم 
 ًإسرائيل أراضي فلسطينية زخما دوليا

  

 يكثـــف األردن جهـــوده – عمـــان –زايـــد الـــدخيل 
اجـل الدبلوماسية بقياده جاللة الملـك عبـداهللا الثـاني، مـن 

بلــورة موقــف دولــي فاعــل ضــد تنفيــذ إســرائيل قرارهــا ضــم 
أراض فلـــــسطينية محتلـــــة، والبحـــــث عـــــن آفـــــاق للعمـــــل 
ــرار المحتمــل  ــدولي لمواجهــة الق المــشترك مــع المجتمــع ال
والعمل على إطالق مفاوضـات جـادة مباشـرة وفاعلـة لحـل 
الصراع على أساس حل الـدولتين، ووفـق القـانون الـدولي 

ًسبيال وحيدا لت  .حقيق السالم الشامل والدائمً

وعلـــــــى مـــــــر العقـــــــود يـــــــسعى األردن بقيادتـــــــه 
ـــي  ـــي المحـــيط العرب ـــي ف ـــدوره الطبيع ـــام ب الهاشـــمية، للقي
والدولي على أساس مركزية القضية الفلسطينية والتفاعـل 
الــديمقراطي الهــادف إلــى تحقيــق وحــدة الموقــف وفاعليتــه 

تـصدي تجاه القضية الفلـسطينية، والتاكيـد هلـى ضـرورة ال
لقرارات اسرائيل احاديـه الجانـب وضـرورة الزامهـا بالقـانون 
الــــدولي وحمايــــة الــــسالم الــــذي يــــشكل ضــــرورة إقليميــــة 

  .وأوروبية ودولية

ديـــر “جاللتـــه وخـــالل مقابلتـــه امـــس مـــع مجلـــة 
األلمانيــة، وجــه العديــد مــن الرســائل الــسياسية ” شــبيغل

و ّللمجتمــع الــدولي والســرائيل، منهــا ان حــل الــدولتين هــ
ًالسبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما، وفـي حـال  ُ ّ ُ
ًضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سـيؤدي ذلـك إلـى  ّ
ِصــدام كبيــر مــع األردن، واهــم تلــك الرســائل توافــق األردن 
بقياده جاللته مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي 

ق فــــي الــــشر ق ّــــعلــــى أن قــــانون القــــوة ال يجــــب أن يطب
  .األوسط

ــاني، ال  ــداهللا الث ــك عب ــة المل ــادة جالل ــاألردن بقي ف
ــدولي لتحقيــق حــل  ــز العمــل ال ــألو جهــدا فــي ســبيل تعزي ي
الـــدولتين واحـــالل الـــسالم الـــشامل فـــي الـــشرق االوســـط، 
ومواصلة وبذل الجهـود الحثيثـة علـى الـصعيدين االقليمـي 
والدولي لتحقيق هـذه الغايـة وتجـاوز العقبـات التـي تواجـه 

ناف مفاوضـــات ســـالم جـــادة تعـــالج قـــضايا الوضـــع اســـتئ
  .النهائي وصوال الى حل الدولتين

ولطالمــــا اكــــد جاللتــــه، ان حــــل الدولــــة الواحــــدة 
سيجلب مزيدا من الفوضى والتطرف فـي المنطقـة، وتفـاقم 
الصراعات التي سيدفع ثمنها جميع االطـراف، االمـر الـذي 

ات يــستدعي حــشد المجتمــع الــدولي والتحــذير مــن انعكاســ
أي قــرار اســرائيلي بــضم أراض فلــسطينية محتلــة والعمــل 
ٕعلــى الحــؤول دون تنفيــذه وايجــاد آفــاق حقيقيــة إلنهــاء 

  .الصراع

ورغـــم انـــشغال العـــالم بمواجهـــة جائحـــة فيـــروس 
كورونا المستجد، يبذل األردن أقصى جهد يمكن بذلـه فـي 
مجـــال العالقـــات الخارجيـــة مـــن أجـــل اإلعـــالء مـــن شـــأن 

ٕية، واضـاءة جميـع جوانبهـا فـي المحافـل القضية الفلسطين
السياسية والدبلوماسية الدولية ولدى الرأي العام العالمي، 
واالستمرار في مواجهة المواقف المضادة في هذا المجـال، 
وذلك في سياق السعي نحو انجاح عملية الـسالم اسـتنادا 
لحل الدولتين، وتعميم الـسالم الـشامل والعـادل فـي منطقـة 

  .ط وفي العالمالشرق األوس

ـــدوام محـــورا  ـــى ال ـــسطينية بقيـــت عل القـــضية الفل
مركزيـا فـي الــسياسية واالجنـدة االردنيــة، باعتبارهـا تــشكل 
جــــوهر النــــزاع العربــــي االســــرائيلي، وحاضــــرة فــــي ذهــــن 
ــــي تجــــاه  ــــف األردن ــــك، إذ إن الموق ــــة المل ووجــــدان جالل
القــضية الفلــسطينية ال يحتــاج لكثيــر مــن الجهــد أو مزيــد 

  .هين واألدلة لبيانهمن البرا

  ٢ صفحة ١٦/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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موقف الملك ثابت ال يتزحزح تجاه : الرزاز
  القضية الفلسطينية

 

رئــــيس  أشــــاد – عبــــد الهــــادي  نيفــــين–عمــــان 
عمــر الــرزاز بموقــف جاللــة الملــك تجــاه  الــوزراء الــدكتور

القـــضية الفلـــسطينية، بخاصـــة بعـــد التـــصريحات الملكيـــة 
وقال في تغريدة مـساء امـس الـسبت . »غلديرشبي«لمجلة 

ّموقف ملكـي ثابـت ال يتزحـزح تجـاه القـضية الفلـسطينية « ّ
  .»وعدالتها، ورفض أي إجراءات أحادية على األرض

ًنقف صفا واحدا، حكومة وشـعبا، : وأضاف الرزاز ً ً
ًخلف قيادتنـا الهاشـمية الحكيمـة، التـي لـم تحد يومـا عـن  ْ ِـ ّ

  .ئ الراسخةالحق، ولم تساوم على المباد

 ٢ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األردنيون يقفون جميعا خلف الملك : الفايز
  وثوابتنا خط أحمر

 

 رئيس مجلـس األعيـان فيـصل الفـايز، أكد – عمان
أننــا وبكافــة مكونــات نــسيجنا االجتمــاعي فــي األردن، نقــف 
ــاني ونــدعم ونــساند خطــوات  ــداهللا الث خلــف جاللــة الملــك عب

واقفــه وجهــوده المتعلقــة بعمليــة الــسالم والحفــاظ جاللتــه وم
 .على الثوابت الوطنية األردنية العليا

وقال ان تـصريحات جاللـة الملـك لمجلـة ديرشـبيغل 
األلمانية يوم امس االول والمتعلقة بعملية السالم انما تضع 
ــي ايجــاد الحــل العــادل  ــع الــدولي أمــام مــسؤولياته ف المجتم

ـــى أســـاس حـــل للقـــضية الفـــسطينية، الحـــل ا ـــذي يقـــوم عل ل
ــدولتين و ــراب ٕاال ــى الت ــسطينية المــستقلة عل ــة الفل قامــة الدول

 .الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس

وقال ان جاللة الملك بتصريحاته يؤكد للعالم باسره 
على الموقف األردني الثابت تجاه اي عمليـة تـسوية للـسالم 

ترفـضه في المنطقة، فجاللته يرفض حل الدولة الواحدة كما 
الجامعــة العربيــة، كمــا ان جاللتــه يــرفض قيــام إســرائيل بــاي 

ـــة وأراضـــي غـــور  ـــضفة الغربي ـــضم مـــستوطنات ال ـــة ل محاول
األردن وشــمال البحــر الميــت، فهــذا االمــر مرفــوض ويرفــضه 
المجتمع الـدولي الحـر، فـاألردن يـرفض اي خطـوة إسـرائيلية 
ــــــة  ــــــت الوطني ــــــى الثواب ــــــن األردن وتتجــــــاوز عل ــــــدد ام ته

ينية، ومـــن شـــأن هكـــذا خطـــوة إســـرائيلية ان تـــوجج الفلـــسط
 .الصراع

وبــــين الفــــايز أن سياســــة القلعــــة التــــي تنتهجهــــا 
إســرائيل لــن تــوفر لهــا األمــن واالســتقرار، فأمنهــا واســتقرارها 

قامة دولتـه المـستقلة إمرتبط بتمكين الشعب الفلسطيني من 
والمتــصلة وعاصــمتها القــدس الــشريف وايجــاد الحــل العــادل 

 الفلسطينية القائم على أساس حل الـدولتين وقـرارات للقضية
 .الشرعية ذات الصلة

وقال الفايز ان جاللـة الملـك محـب للـسالم ويـسعى 
ليـــه بقـــوة باعتبـــاره الطريـــق الوحيـــد الـــذي يحقـــق لـــشعوب إ

المنطقــة االمــن واالســتقرار ويــوفر لهــا الرخــاء وينهــي دوامــة 
باســتمرار ان جاللتــه يؤكــد «واضــاف . العنــف والــصراع فيهــا

ــى الثوابــت  ان اي مــشاريع تــسوية فــي المنطقــة تتجــاوز عل
األردنيــة والفلــسطينية هــي مــشاريع عبثيــه وعدميــة، ومــن 

  .»شانها تأجيج الصراع والعنف وزعزعة السلم الدولي

وقال ان األردن بقيادة جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني 
 يؤكـد ان الثوابــت الوطنيـة العليــا لـألردن فــي أي تـسوية هــي

و االعتداء عليها، وهي أخط احمر ولن يسمح المساس بها 
كدها جاللة الملـك عبـداهللا الثـاني فـي الـالءات الثالثـة أالتي 

ال للوطن البديل، وال للتوطين وضرورة عودة كافة الالجئين (
 ).حمرأوتعويضهم، والقدس والوصاية الهاشمية خط 

 كد الفايز ان الحفـاظ علـى هـذه الثوابـت الوطنيـة،أو
وانــسجام أي عمليــة ســالم مــع المواقــف الثابتــة لــألردن إزاء 
القــضية الفلــسطينية، هــي التــي تحكــم التعامــل مــع مختلــف 

 .المبادرات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية

ودعــــا رئــــيس مجلــــس االعيــــان كافــــة البرلمانــــات 
ـــــل  ـــــى تحم ـــــة، إل ـــــة المختلف ـــــات البرلماني ـــــة والمنظم الدولي

القانونيــــة، وذلـــك بــــدفع حكومــــات مـــسؤولياتها االخالقيــــة و
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بالدهــا للــضغط علــى إســرائيل، مــن اجــل العــودة إلــى طاولــة 
ـــادة  المباحثـــات، ودفعهـــا لوقـــف ممارســـاتها الراميـــة إلـــى زي
التـــوتر والـــصراع فـــي المنطقـــة، وبـــإطالق مفاوضـــات جـــادة 
تعالج جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفق 

 .لدولتينقرارات الشرعية الدولية وحل ا

وبين رئيس مجلس االعيان أن القضية الفلسطينية 
كانـت وسـتبقى بالنـسبة لــألردن بقيـادة جاللـة الملـك عبــداهللا 
الثاني في سـلم االولويـات، والقـضية المركزيـة األولـى لالمـة 
العربية، ولن يدخر األردن أي جهـد ممكـن، مـن اجـل تمكـين 

التشاور الشعب الفلسطيني من حقوقه، وسيواصل التنسيق و
جــل الحفــاظ علــى أمــع كافــة الــدول الــشقيقة والــصديقة، مــن 

الحقــوق الفلــسطينية، وثوابتنــا الوطنيــة، داعيــا بــذات الوقــت 
كافـــة االشـــقاء إلـــى الوقـــوف إلـــى جانـــب األردن ومـــساندته، 
باعتبــار ان القــضية الفلــسطينية مــسؤولية عربيــة واســالمية 

ئم الـذي يلبـي ن الـسالم العـادل والـداأودولية شاملة، مؤكـد بـ
جميــع الحقــوق المــشروعة للــشعب الفلــسطيني الــشقيق هــو 
خيار استراتيجي لـألردن، وسيـستمر فـي العمـل مـع األشـقاء 

صدقاء فـي المجتمـع الـدولي علـى تحقيقـه علـى األسـس واأل
  .التي تضمن عدالته وديمومته

 ٢ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

جريئة مواقف الملك ال: "فلسطين النيابية"
 عطلت الكثير من المخططات االسرائيلية

  

لجنــة فلــسطين النيابيــة، مواقــف  ثمنــت – عمــان
جاللـــة الملـــك عبـــداهللا الثـــاني تجـــاه القـــضية الفلـــسطينية 
والـــدفاع عـــن القـــدس ومقدســـاتها اإلســـالمية والمـــسيحية 
وحماية الوضع القانوني والتـاريخي القـائم فيهـا بالتنـسيق 

وعبر االنخـراط اإليجـابي الفاعـل مع األشقاء الفلسطينيين 
مـــع المجتمـــع الـــدولي فـــي الحفـــاظ علـــى حقـــوق الـــشعب 

 .الفلسطيني

وقال رئيس اللجنة يحيى السعود في بيـان للجنـة 
امس اننا نقف خلف قيادتنـا الهاشـمية فـي اسـناد الـشعب 
ــة الفلــسطينية المــستقلة  الفلــسطيني الــشقيق إلقامــة الدول

ف الجريئــة لجاللــة الملــك وذات الــسيادة، مؤكــدا أن المواقــ
لتحقيـــق إقامـــة الدولــــة الفلـــسطينية عطلــــت الكثيـــر مــــن 
ـــى حـــق الـــشعب  ـــي التغـــول عل المخططـــات االســـرائيلية ف

وأضاف، ان جاللة الملـك يؤكـد باسـتمرار فـي . الفلسطيني
المحافــل المحليــة واإلقليميــة والدوليــة كافــة علــى أولويــة 

ية القــــــضية الفلــــــسطينية وحمايــــــة المقدســــــات اإلســــــالم
والمسيحية في القـدس الـشريف وهـو القائـد الوصـي علـى 

 .المقدسات في القدس

واشــار إلــى ان الوصــاية الهاشــمية علــى القــدس 
ـــــان للمقدســـــات اإلســـــالمية  ـــــشريف هـــــي صـــــمام األم ال
والمـــسيحية، وتنـــسجم مـــع الـــدور التـــاريخي الـــذي حملـــه 
الهاشـــميون علـــى الـــدوام الـــذين بـــذلوا الغـــالي والنفـــيس 

  . الهوية العربية للمدينة المقدسةللمحافظة على

 ٤ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

: رؤساء وزارات ووزراء سابقون ورجال دين
  تصريحات الملك إنذار بدبلوماسية حازمة

 

خرجـت بـصورة كاملـة  عبارات – نيفين عبد الهادي
عــن ردات الفعــل التقليديــة والنمطيــة التــي اعتــادت اســرائيل 

 كافـة انتهاكاتهـا المتكـررة علـى القـضية على سـماعها حيـال
الفلسطينية وعلى عملية الـسالم بـشكل عـام، وأمـن وسـالمة 
المنطقـــة، حـــسم بهـــا جاللـــة الملـــك عبـــد اهللا الثـــاني الجـــدل 
القــائم حــول اإلجــراءات اإلســرائيلية التــي تنــوي القيــام بهـــا 
والتي تتضمن قيامها بضم أجزاء من الضفة الغربية، بتأكيـد 

ّحــل الــدولتين هــو الــسبيل الوحيــد الــذي ســيمكننا "واضــح أن 
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، نعم هو مفتاح الغد اآلمـن يـضعه جاللتـه "من المضي قدما
 .أمام العالم، بحل الدولتين

رســــائل واضــــحة وجههــــا جاللــــة الملــــك إلســــرائيل 
األلمانيـة، " دير شبيغل"والعالم، في مقابلة جاللته مع مجلة 

 تحمــل أي بعــد التــي بثتهــا يــوم الجمعــة الماضــي، رســائل ال
جــدلي، تحمــل مــن الحقــائق الكثيــر، ومــن التحــذيرات التــي 
ستقود المنطقـة فـي حـال لجـأت اسـرائيل لخطـط مـن يـدعون 

ومــاذا "لحـل الدولــة الواحـدة، وبوضــوح كامـل تــساءل جاللتـه 
سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنيـة الفلـسطينية؟، سنـشهد 

ؤل يحمل ، هو تسا"مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة
ّالحقيقة كاملة، نعم ففي حال نفذت اسرائيل مـا تـسعى اليـه، 

" مونـة وذخيـرة"هي بذلك تمنح الفوضى وقواها فـي المنطقـة 
 .لن تحمد عقباها ليس فقط على المنطقة إنما على العالم

ال نجافي الحقيقة إذا ما قلنا أن حديث جاللته عـن 
ّبشأنها تعد حالة القضية الفلسطينية واالنتهاكات اإلسرائيلية 

ب العــالم كارثــة هــي  ّــسياســية يجــب األخــذ بتفاصــيلها، لتجن
أخطــر مــن تلــك التــي يهابهــا العــالم اليــوم ممثلــة بانتـــشار 
ــر شــبيغل  ــى ســؤال دي ــا، ففــي رد جاللتــه عل ــروس كورون في
حول ما يخطـط لـه الكنيـست خـالل األسـابيع القليلـة المقبلـة 

مــب للــسالم فــي لمناقــشة خطــة الــرئيس األمريكــي دونالــد تر
الشرق األوسط، والتي تتضمن قيام إسرائيل بضم أجزاء مـن 
ّالضفة الغربية، ما الذي قد يترتـب علـى األردن إن تـم تنفيـذ 
ة  ّـــخطــة ترمــب للــشرق األوســط، عمليــا حالــة سياســية ثري

ًهـل التوقيـت مناسـب فعـال (وهامة ودقيقة، حيث قال جاللته 
ــة الو ــدولتين ّلمناقــشة مــا إذا أردنــا حــل الدول احــدة أو حــل ال

ّلفلــسطين واســرائيل، ونحــن فــي خــضم المعركــة ضــد جائحــة  ٕ
كورونــــا؟ أم هــــل ينبغــــي علينــــا أن ننــــاقش كيــــف بإمكاننــــا 
ّمكافحة هـذا الوبـاء؟ حـل الـدولتين هـو الـسبيل الوحيـد الـذي 

 ).ًسيمكننا من المضي قدما

هو الحسم الملكي، بأنه لـيس الوقـت الـذي نتحـدث 
 المنطقـة، مـستقبل كلنـا نجهلـه نظـرا به عن جديد فـي سـالم

ّلمـــا بـــات يفرضـــه وبـــاء كورونـــا علـــى العـــالم، بالتـــالي حـــل 

الــدولتين هــو الحــسم النهــائي، دون ذلــك فــإن األمــور تــسير 
لجهة التأزيم بل لجعل المنطة منطقة صراع، ففي رد جاللته 
علــــى ســــؤال ان هنــــاك مــــن الــــسياسيين، كــــرئيس الــــوزراء 

ــامين نتنيــ اهو، يريــد اســتغالل الفرصــة التــي اإلســرائيلي بني
هيأها ترمب لالستحواذ على أجـزاء كبيـرة مـن فلـسطين، قـال 

القادة الذين يدعون لحل الدولـة الواحـدة ال يعلمـون (جاللته 
ـــــه، مـــــاذا سيحـــــصل إذا انهـــــارت الـــــسلطة الوطنيـــــة  تبعات
ـــي  ـــن الفوضـــى والتطـــرف ف ـــدا م ـــشهد مزي ـــسطينية؟ سن الفل

ّواذا مــا ضــمت إســرائي. المنطقــة ًل بالفعــل أجــزاء مــن الــضفة ٕ
ِالغربيــة فــي تمــوز، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى صــدام كبيــر مــع 

 ).المملكة األردنية الهاشمية

هـــي اللغـــة الملكيـــة الحاســـمة، إذا ضـــمت إســـرائيل 
بالفعــل أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة، ســيؤدي ذلــك لــصراع مــع 

ــه  ــا أكــد جاللت ــيس هــذا فحــسب، إنم ــد أن (المملكــة، ل ال أري
ًدات أو أن أهيـــئ جـــوا للخـــالف والمـــشاحنات، أطلـــق التهديـــ

ونحـن نتفـق مـع بلـدان كثيـرة . ولكننا ندرس جميـع الخيـارات
فـي أوروبـا والمجتمــع الـدولي علـى أن قــانون القـوة ال يجــب 

ق فــي الــشرق األوســط ، حــسم يخلــو مــن أي شــكل )ّــأن يطب
نمطــي، فقــد أوجــد جاللــة الملــك واقعــا سياســيا مختلفــا للــرد 

ت اإلســـرائيلية، بعيـــدا تمامـــا عـــن نهـــج ومواجهـــة المخططـــا
ّأو حتى الدبلوماسية الناعمة، فهـو الوصـي " الراية البيضاء"

الهاشمي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القـدس، 
 !!وسيبقى

وفي قراءة تحليلية لمقابلة جاللة الملك لمجلة ديـر 
شبيغل األلمانية، أكد رؤساء وزراء ووزراء سـابقون ورجـال 

أن المقابلـــة حملـــت الكثيـــر مـــن الرســـائل " الدســـتور"ـديـــن لـــ
الهامة، والتـي وجههـا جاللتـه إلمتالكـه معلومـات حتمـا بـأن 
ـــام  ـــالم أم ـــي الخطـــورة، ووضـــع الع ـــة ف ـــادم ســـيكون غاي الق
مـــسؤولياته تجـــاه مـــا تنـــوي تنفيـــذه إســـرائيل، معتبـــرين أن 
جاللته أوجد نمطا سياسـيا مختلفـا فـي التعامـل مـع اسـرائيل 

 .ت الفعل التقليديةومن ردا



  
  ٢١ 

ــة " الدســتور"ورأى متحــدثو  ــه اســتخدم لغ أن جاللت
هــي األولــى مــن نوعهــا فــي مخاطبــة اســرائيل، مبتعــدا عــن 
اطالق التهديدات، لكن باب ردة الفعل األردنيـة لـيس مغلقـا، 
حيــث أكــد جاللتــه أن جميــع الخيــارات تــدرس، فــي رده علــى 

ــذلك يــضع جالل ــسالم، وب تــه صــورة تفكيــر بإلغــاء معاهــدة ال
ّعمليــــة لمــــا ســــيقوم بــــه األردن فــــي حــــال نفــــذت اســــرائيل 
ــذلك عــن مبــادئ ومــصالح  ــة، مــدافعا ب مخططاتهــا اإلحتاللي

 .بطبيعة الحال

واعتبـــر المتحـــدثون أن تـــصريحات جاللـــة الملـــك 
ّبمثابة انذار بدبلوماسـية حازمـة بـأن اسـرائيل تقـوض فـرص 

حات نجاح الـسالم، وتغلـق بابـه دون أي أمـل لفتحـه، تـصري
جاللتـــه جـــاءت بمثابـــة انـــذار لخطـــورة القـــادم وكلمـــة كفـــى 
بصوت مرتفع بكـل مـا سيـضر بـأمن األردن وفلـسطين وقتـل 

 .السالم

 عدنان بدران. د

رئــيس الــوزراء األســبق الــدكتور عــدنان بــدران قــال 
ة بالمعلومـات، بـل  ّـان مقابلة جاللة الملك ناجحـة جـدا، وثري

لحقيقـي، ففـي الـسؤال وبخارطة طريق للباحثين عن السالم ا
المتعلق بحل الدولة الواحد للقضية الفلسطينية، حمل جـواب 
جاللتــه الكثيــر مــن األهميــة والوضــوح، وكانــت اإلجابــة فــي 
مكانهــا، فكمــا يظهــر أن حكومــة اليمــين المتطــرف مــع دعــم 
الجمهـــوريين فـــي البيـــت األبـــيض، يتجهـــون لتنفيـــذ صـــفقة 

يـر صـحي، وال القرن، والسكوت عن هذه المخططـات أمـر غ
مجــال فيــه لعــدم الحــسم، فقــد حــسم جاللتــه هــذا األمــر بأنــه 
سيقود لتأزيم المنطقة ويضع األردن وفلسطين أمام عدد من 

 .اإلشكاليات

األردن وفق الدكتور بدرات األقـرب للـضفة الغربيـة، 
ــستعد  ــي ت ــور الت ــة الغ ــضفة ومنطق ــع ال ــه أطــول حــدود م ول

لتـه كـان حاسـما، رغـم اسرائيل لضمها، وبالتـالي فـإن رد جال
ابتعـاده عـن لغـة التهديـد والوعيــد، لكنـه وضـع مجـاالت للــرد 
ّاألردني، سيما وأن األردن لم يغير ثوابته يوما بحل الدولتين 

 .الذي سيقود حتما ألمن المنطقة

الدكتور بدران شدد على أن جاللـة الملـك لـن يقـوم 
بالتهديـــد وال بارســـال خطابـــات رنانـــة، فيـــسيجيب علـــى كـــل 

طــوة فــي حينــه، وفــي الوقــت المناســب، فهــي الدبلوماســية خ
األردنيــة التــي باتــت نهجــا سياســيا معروفــا، وسيحــشد الــرأي 
الدولي تجاه ما يسعى له وبطبيعة الحال أصدقاء األردن في 
العالم، وسيـستمر األردن فـي جهـودن، لـن يقـف صـامتا ازاء 
ما تسعى له اسرائيل، وسـيحرص علـى ايقـاظ الـرأي العـالمي 

 .ضد هذه الخطط

ــــدران إلــــى الوصــــاية الهاشــــمية  ــــدكتور ب ه ال ــــونب ّ
التاريخية وضرورة عدم المـساس بهـا، مـشيرا إلـى انـه حتـى 
االن ال يوجــد توجهــات اســرائيلية رســمية معلنــة تمــس بهــذه 
الوصـــاية التـــي يحـــرص عليهـــا جاللـــة الملـــك، ولـــن يتخلـــى 

 .عنها

ورأى الدكتور بـدران أن المـشكلة اليـوم فـي الـسعي 
إلسرائيلي لتوسع اإلستيطان واطماع اسرائيل في ضم جميع ا

ما بقي من فلسطين لها، وبذلك تجعل من الفلـسطينيين فـي 
معزل عن األردن، وعن العـالم فـي جـزر معزولـة، لـيس لهـم 
اتـصال مـع أحـد جـزر معزولـة ومتنـاثرة، ووفـق ذلـك لـن يـتم 
ــى  إقامــة دولــة فلــسطينية، لــذا فــإن جاللتــه جــدد التأكيــد عل

ّلثوابــت األردنيــة بــضرورة حــل الــدولتين وأي حــل غيــر هــذا ا
 .مرفوض ولن يقبل به األردني كما لن يصمت على تنفيذه

 جواد العناني. د

نائب رئيس الوزراء األسـبق الـدكتور جـواد العنـاني 
قال ال شك أن جاللة الملك لديـه معلومـات واتـصاالت دوليـة 

وفــي تقــديري تجعلــه أقــدر علــى رؤيــة األمــور والتبــصر فيهــا 
ّانه جاللته ال يقدم على مثـل هكـذا تـصريح إال ويكـون علـى  ُ
دراية بخطورة القادم، بالتالي تأتي رسالته بهذه الـصورة مـن 
حيــــث المحتــــوى وحتــــى مــــن حيــــث اللهجــــة، وفــــي عــــرف 
تـــصريحات جاللتـــه هـــذه ليـــست دبلوماســـية ناعمـــة، وذلـــك 
لــسببين، وفــق المنظــور، األول أن األردن حتــى لــو تــصرف 
مــن رؤيتــه لمــصلحته االســتراتيجية كــوطن ومؤســسات فــان 
قيــــام اســــرائيل بــــضم أراض وخاصــــة علــــى امتــــداد الحــــدود 
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ّاألردنية مع الضفة الغربية، ال يمكن أن يفسر األمـر إال أنـه  ّ
اعتداء على األردن وأنهم يمهدون لبـذل جهـود اضـافية عـن 

اذا -طريـــق تحييـــد األردن، ســـعيا لتفريـــغ الـــضفة الغربيـــة 
 وســـيكون األردن المحطـــة األولـــى لهـــذا األمـــر، -طاعوااســـت

 .كونه المنفذ األساسي للفلسطينين

واألمر األهم هنا وفـق العنـاني فـي مـصادرة أراضـي 
وادي األردن ومنطقة البحر الميت، وهذا يعني استيالء على 
ــسطينية وضــياع فــرص عمــل وضــرر  جــزء مــن الزراعــة الفل

 سـيحدث انقـاص فـي بالناتج المحلي، ليس هذا فحسب إنمـا
، لتغيـــب بــــذلك %٣٠مـــساحة الدولـــة الفلــــسطينية بنـــسبة 

احتماالت اقامة دولة فلسطينية، فلن تكـون دولـة متواصـلة، 
 .لينعدم احتمال انشائها

وشـــدد العنـــاني علـــى ان مـــن الطبيعـــي أن يـــرفض 
األدن كل هذه المخططات ليس فقط على اساس مبادئ انما 

سيــضع مزيــدا مـــن ايــضا مــصالح، فــأي مخطـــط مــستقبلي 
األعباء علـى األردن، وسيـضع األردن وفلـسطين فـي منطقـة 

 .صراع

والـــسبب الثـــاني الـــذي بينـــه العنـــاني هـــو موضـــوع 
القــــدس، فعنــــدما تفــــصل الحــــدود وتــــصبح المنطقــــة تحــــت 
السيطرة اإلسـرائيلية هنـا سـيحدث قطـع شـريان أساسـي بـين 
األردن وفلــسطين اقتــصادي واجتمــاعي، وســيخلق نوعــا مــن 

ــــسطينيين ألن كــــال اال ــــين والفل ــــدى األردني ــــر ل حتقــــان الكبي
الشعبين يرى في حل الدولتين فرصة للـسالم، وسـيؤدي الـى 
اطمئنــان الــشعب الفــسطيني الــى ان حقوقــه ليــست ضــائعة، 
أضــف لكــل ذلــك الوصــاية الهاشــمية علــى األمــاكن المقدســة 
ــصفته  ــك ب ــستطيع المل ــة وعهــدة ال ي ــدس وهــذه أمان فــي الق

 .خلى عنها أو يبعدها عن أولوياتهوارثها أن يت

ــك أن  ــة المل ــه جالل ــا أشــار ل ــى م ــاني إل ولفــت العن
خطط اسرائيل ستقود إلضـعاف الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية 
وسيقود لتفككها ما سيعني اضطرابات وأزمـات فـي المنطقـة، 
ّوبـذلك يحمـل جاللـة الملـك اسـرائيل والعـالم مـسؤولية تبعــات 

 .ذلك

سرائيل في هذه الحالة تـصطف واعتبر العناني أن ا
مع القـوى المتطرفـة فـي المنطقـة بهـذا القـرار تعطـي مؤونـة 
والدعم لها رغم انها تدعي أنها ضدهم وأنهـا تـضعهم نـصب 
أعينها لمنعهم من أن يبرزوا، لكن في واقع الحال ما يحـدث 
ـــك، فهـــي تـــدعم وتمـــنح ذخيـــرة اضـــافية للجهـــات  عكـــس ذل

 .المتطرفة لكي يعلو صوتها

 ّمدوح العباديم. د

نائــــب رئــــيس الــــوزراء األســــبق الــــدكتور ممــــدوح 
ّالعبادي قال اتصور أن جاللة الملك من قبل ان يكون هناك 
صــفقة القــرن، وقبــل اعــالن اســرائيل عــن خططهــا، كــان قــد 
أعلــن وأخــذ موقفــا حاســما مبكــرا لكــل مــا مــن شــأنه القــضاء 
علـى الـسالم، والقــضية الفلـسطينة، فمــن الواضـح أن جاللــة 
الملك كان منذ زمن يدرك ما ستقود له اسرائيل، ليجدد اليوم 
ـــــرفض كـــــل هـــــذه  ـــــة المدعومـــــة شـــــعبيا ب ـــــت األردني الثواب

 .المخططات

ّونبه العبادي إلى أنه ووفقا للمؤشرات فإن اسرائيل  ّ
جــادة فــي تطبيــق خططهــا بــضم أراض جديــدة لهــا، وبعــض 
 اجزاء من فلسطين، كما حدث في الجوالن، وفي واقـع الحـال
الموقف األردني اليوم صعب، يفترض أنـه سـيأخذ قـرارات وال 
ـــا  ـــة وقيادتن ـــسطين قـــضية محوري ـــصمت، ففل ـــستطيع أن ي ي
الهاشـــمية واضـــحة الثوابـــت، وقـــد يلجـــأ األردن اليـــوم ألخـــذ 
ــرة لنعمــل  ــارات كثي ــاك خي ــل وتــضحيات، هن قــرارات حاســمة ب
بها، وبطبيعة الحال سـيكون عليهـا اجمـاع شـعبي، وتوافـق، 

 .و وصلت للتضحياتحتى ول

ّوأشــار العبــادي إلــى أن أي قــرار أردنــي لــن يــؤثر 
كثيــرا علــى الوضــع االقتــصادي، فــي ظــل اقتــراب االنتخابــات 
األميركية، وبايدن منافس ترامب له موقف متقدم على ترمب 
بالنسبة للقضية الفلـسطينية، األمـر الـذي سـيجعل لـذلك أثـرا 

 .واضحا على واقع الحال في المنطقة

  خضرأسمى

بـــدورها، أكـــدت الـــوزير األســـبق أســـمى خـــضر أن 
تصريحات جاللـة الملـك تمثـل فـي الحقيقـة الموقـف األصـيل 



  
  ٢٣ 

ـــه  ـــبعض ال يرغـــب باإلســـتماع ل االردنـــي، ولكـــن يبـــدو أن ال
ـــر حزمـــا خاصـــة وأن  ـــصوت اكث ـــوم ال ـــوب، الي ـــدر المطل بالق
ـــساس  ـــة تخطـــط للم الحكومـــة اإلســـرائيلية بمـــساعدة أميركي

ني األردني والفلسطيني كما يؤكـد جاللـة مباشرة باألمن الوط
الملك، فال بد من تجديد التأكيد على حل الدولتين هـو شـرط 
ــه  وضــرورة لتحقيــق الــسالم، وفــي حــال تطبيــق مــا تخطــط ل
ـــة  ـــرص اقامـــة دول ـــسالم وف ـــوض ال ـــذلك تق ـــي ب ّاســـرائيل فه

 .فلسطينية

وشددت خضر على أن ما تـسعى لتطبيقـه اسـرائيل 
لذا جـاءت تـصريحات الملـك بهـذا يستفز الضمير المنصف، 

الحــزم، الملــك الــذي يـــسعى لترســيخ الحقــوق بدبلوماســـيته 
المشهود لها، ولكن بـشكل اكثـر حزمـا، فجـاءت التـصريحات 
انذار بصوت مرتفع من جاللتـه، لإلعـالن عـن جديـة األردن 
برفـــضه لهـــذه المخططـــات، ســـيما وأن الـــسالم نهـــج أردنـــي 

 .ثابت، ليأتي جاللته ويقول كفى

ــــار ا ــــي اط ــــاء ف ــــق خــــضر ج ــــي وف لتحــــذير الملك
الدبلوماسية الحازمة، لضرورة التنبه لهذه األخطار، والتأكيد 
على ان السالم يجب ان يعم مـن قبـل الجميـع، لكـن المحتـل 
يرى ان االلتزام بالسالم اطالق يده ليقوم بمـا يرغـب، ال شـك 

 .أن تصريحات جاللته جاءت في وقت ضروري

  

  

 األب عطاهللا حنا

وره قـــــال رئــــــيس أســـــاقفة سبـــــسطية للــــــروم بـــــد
ا،  ّـاألرثوذكس في مدينة القدس المحتلة، المطران عطـاهللا حن
نحــن مــن قلــب مدينــة القــدس نوجــه تحيتنــا القلبيــة ووفاءنــا 
واحترامنــا لجاللــة الملــك الــذي كــان دومــا صــوتا مــدافعا عــن 
ـــسطينية وهـــو  ـــضية الفل القـــدس وعـــن المقدســـات وعـــن الق

ة على مقدساتنا وأوقافنا االسالمية صاحب الوصاية الهاشمي
 .والمسيحية

ّوأضــاف األب حنــا نحــن نقــدر هــذه المواقــف وهــذه 
الكلمات، الصادقة والصادرة من القلب، والفلسطينيون عامـة 

والمقدســـيون خاصـــة هـــم أوفيـــاء لهـــذه المواقـــف الهاشـــمية 
الرســـمية الراســـخة والقويـــة والواضـــحة، دفاعـــا عـــن القـــدس 

 دومــــا بالمرصــــاد لكــــل المــــشاريع وفلــــسطين، والتــــي تقــــف
 .والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية

ــصاحب  ــا ل ا مــن القــدس نوجــه تحيتن ــوزاد األب حن ّ
الجاللة ونتمنى له كل التوفيق، هذا القائد الذي يقود األردن 
ّفي زمن الكورونا الرديء، بكل نموذجية وتميـز يقـود األردن 

 جاللـــة الملـــك هـــو لبـــر األمـــان ونحـــو مزيـــد مـــن التطـــورن
  .الصوت الصادح دفاعا عن الحق

 ٣ صفحة ١٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

أوقاف القدس هي صاحبة : الخارجية
  االختصاص بإدارة األقصى

  

النـــاطق الرســمي فـــي وزارة  أكــد –  بتـــرا–عمــان 
الخارجيـــة وشـــؤون المغتـــربين ضـــيف اهللا الفـــايز أن إدارة 

 المبارك هي التـي أوقاف القدس وشؤون المسجد االقصى
قــررت اإلجــراءات الوقائيــة فــي المــسجد المبــارك لمواجهــة 

  . ًجائحة كورونا استنادا إلى توافق مجلس أوقاف القدس

ــــاف القــــدس وشــــؤون  ــــايز أن إدارة أوق وأكــــد الف
المــسجد األقــصى المبــارك هــي الجهــة الــشرعية الحــصرية 
صـــاحبة االختـــصاص فـــي إدارة شـــؤون المـــسجد األقـــصى 

الحرم القدسـي الـشريف كافـة، مـشددا علـى عـدم / المبارك
  . وجود أية اتفاقية مع إسرائيل حول القرار

وأكـــــد النـــــاطق اإلعالمـــــي باســـــم وزارة األوقـــــاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية حسام الحياري أن مجلـس 
االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس أجـرى 

ــين أعــضائه حــ ول ســبل مــشاورات ومناقــشة مستفيــضة ب
التعامـــل مـــع الجائحـــة واتفـــق أن تنحـــصر الـــصالة داخـــل 
ـــوظفي إدارة األوقـــاف  ـــسدنة وم ـــى األئمـــة وال المـــسجد عل
ــا علــى رأس عملهــم فــي الحــرم مــع رفــع  ًالمتواجــدين يومي

  .ٕاآلذان لجميع الصلوات واقامة خطبة الجمعة



  
  ٢٤ 

ًوقال، إن إدارة األوقاف اتخذت قرارها حفاظا على 
ن القــرار منــسجم بــشكل كامــل مــع يــذكر أ. الــصحة العامــة

اإلجــراءات التــي اتخــذتها الحكومــة الفلــسطينية فــي جميــع 
  .أنحاء دولة فلسطين المحتلة

 ٢ صفحة ١٩/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن ال يقبل بأي إجراءات أحادية الجانب 
  من إسرائيل

  

وزيـــر  ّجـــدد –عبـــد الحكـــيم القرالـــة . د –عمـــان 
ّأكيد على أن األردن ال يقبل بأي الدولة لشؤون اإلعالم الت

ًإجــراءات أحاديــة الجانــب مــن إســرائيل، مــشيرا إلــى حــديث  ّ
جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني لمجلــة ديــر شــبيغل األلمانيــة 
الواضـــح بهـــذا الـــشأن، الـــذي أكـــد بـــأن اســـتمرار إســـرائيل 

  ....ّبممارساتها قد يؤدي إلى حدوث صدام مع األردن

  ٤ صفحة ٢٠/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

 تصريحات الملك مناصرة :فلسطينيةشخصيات 
 لحقوقنا ورادعة لالحتالل

  

ـــدس المحتلـــة ـــي– الق ـــو حبلـــة أ عل  شـــادت أ– ب
شخصيات دينية ورسمية فلسطينية بفحـوى مقابلـة جاللـة 
الملك عبداهللا الثاني مع مجلة دير شبيغل األلمانية والتـي 

 الهاشـمي كيده على الموقف األردنـيأجدد جاللته خالله ت
ــى  ــسطينية وحرصــه عل الثابــت والرســخ تجــاه القــضية الفل

 .حقوق الشعب الفلسطيني

وقـــال خطيـــب المـــسجد األقـــصى المبـــارك الـــشيخ 
ننــا نــثمن عاليــا تــصريحات جاللــة الملــك إعكرمــه صــبري 

ــا يتعلــق فــي موضــوع محــاوالت أعبــد اهللا الثــاني بــش ن م

 االحــتالل ضــم أراض فــي الــضفة الغربيــه وهــذا امــر لــيس
غريبـــــا عـــــن جاللتـــــه بـــــالمواقف الثابتـــــه تجـــــاه القـــــدس 

 والمقدسيين بـصفته صـاحب الواليـه ةوالمقدسات اإلسالمي
ــة  ــصين علــى عروب ــزاز الحري الهاشــميه وهــي موضــع اعت

 .القدس

وأكــد ان االحــتالل بحاجــه لمواقــف رادعــه تردعــه 
 واالســتيطانيه ةعـن القيـام بمخططاتــه ومـشاريعه التهويديـ

ل الـــصهيوني تـــستغل انـــشغال العـــالم وان حكومـــة االحـــتال
ــر مخططــات  ــروس كورونــا وهــو يــسعى لتمري ــة في بمحارب
الــضم وفــرض الــسياده مــدعوما بــسياسة أمريكــا العدوانيــه 

 .ضد شعبنا الفلسطيني

واوضح ان االحتالل لم يـشعر بممارسـة الـضغوط 
عليه حتى يتراجع والقـت تـصريحات الملـك عبـداهللا الثـاني 

تــصريحات مناصــرة ومؤيــدة وداعمــة ارتياحــا كبيــرا كــون ال
للحـــق الفلـــسطيني ورادعـــه لهـــذا االحـــتالل الغاشـــم الـــذي 
يبطش ويتغطرس ويعربد ويقوم باعمال غير انسانيه دون 
محاســبته مــن احــد، مطالبــا القــاده العــرب ان يحــذوا فــي 
مواقفهم بمواقف الملك عبـداهللا الثـاني ضـمن خطـة عربيـة 

 .ق الصحابه تردع االحتالل وتعيد الحةٕواسالمي

 :أبو لبدة 

حــسن أبولبــده . ســبق دمــن جهتــه قــال الــوزير األ
ان تصريحات جاللة الملك عبد اهللا الثاني انعكاس مباشر 

ولوياتهـا أولـى أ وفـي ةمـلحرصه الدائم وانتمائه لقضايا األ
 .قضية فلسطين والقدس

ــداد لــصورة المرحــوم  وأكــد ان مواقــف جاللتــه امت
 الحـسين وهــذه المواقـف ليــست والـده طيـب اهللا ثــراه الملـك

ـــه الهاشـــمي ـــة عـــن العائل ـــه ةغريب ـــصريحات جاللت ، وان ت
نهيـــار الجبهـــة إلمجلـــة ديـــر شـــبيغل األلمانيـــة وفـــي ظـــل 

تي بمثابـــة انـــذار لجميـــع العـــرب والمـــسلمين أالعربيـــة تـــ
ٕالستنهاض القوى والضغط على أمريكـا واسـرائيل لمراجعـة 



  
  ٢٥ 

د دفعهـا ذلـك حساباتهم ودعمهم إلسرائيل غير المحدود وق
 .للتوسع والضم غير الشرعي

ـــك عبـــداهللا  وأضـــاف ان مواقـــف وتـــصريحات المل
ٕالثاني تؤسس لموقف عربي واقليمي ودولي فاعل للضغط 
ـــى حكومـــة االحـــتالل والتوقـــف عـــن مـــشاريع التوســـع  عل
واالسـتيطان والـضم، وهـذه التــصريحات لهـا انعكـاس علــى 

ســرائيل صــانع القــرار األمريكــي لكــي يتراجــع عــن دعمــه إل
ووقـــف عدوانيتـــه ضـــد الـــشعب الفلـــسطيني، وان الموقـــف 
ـــدولتين وان  ـــا ال ـــت دعمـــه لرؤي ـــى ثواب ـــز عل ـــي يرتك األردن
مخاطر ما تقدم عليه سلطات االحتالل من عمليات الـضم 

كمــا ان تــصريحات الملــك . يعــرض مــصالح األردن للخطــر
ـــسطين وخلـــق  ـــين األردن وفل ـــد المواقـــف ب تؤســـس لتوحي

ميــــه ودوليــــه لــــصد خطــــر المــــشروع ٕجبهــــة عربيــــة واقلي
 علـــى حـــساب المـــصالح ةاإلســـرائيلي وتغولـــه فـــي المنطقـــ

 . العربيةةالقومي

 :رمضان 

بــراهيم رمــضان ان إوقــال محــافظ نــابلس اللــواء 
ــاح ةالغالبيــة الــساحق ــسطيني تلقــت بارتي ــشعب الفل  مــن ال

كبيـر تـصريحات الملـك عبـد الثـاني وهـي انتـصار للقـضيه 
فلـــــسطيني للوقـــــوف فـــــي وجـــــه الفلـــــسطينية والـــــشعب ال

 .ةالمخططات اإلسرائيلي

وقــــدم رمــــضان الــــشكر لجريــــدة الدســــتور علــــى 
ـــا لمعانـــاة شـــعبنا  ـــسطينية وتطرقه ـــضية الفل متابعتهـــا للق

» الدسـتور«الفلسطيني مع االحتالل، وقال اود مـن خـالل 
قيم لشهداء الكرك في جنـين أان اتطرق لبيت العزاء الذي 

افظــة جنــين وحــضر بيــت ثنــاء تــسلمي محــافظ محأوذلــك 
ـــي وعـــدد مـــن األ ـــسفير األردن ـــزاء ال ـــسفارةخـــوالع ـــي ال  ة ف

مــا هــو ســر العالقــه بــين «األردنيــة، وطــرح الــسؤال المهــم 
 ان الـــذي ةجابـــوكانـــت اإل» الـــشعب األردنـــي والفلـــسطيني

يجيب على هذا السؤال األردني والفلسطيني، فهـذه عالقـة 

ها عالقـه تاريخيه ال يمكن فصلها عن بعضها البعض كون
 . ورابطة دمة واجتماعيةسريأ ةترابطي

ــا أو ــاني فهــو م ــد اهللا الث ــك عب عــود لتــصريح المل
 والداعمـة ةتعودنا عليه من مواقف األردن الثابتة والراسـخ

للقضيه الفلسطينية والشعب الفلسطيني ونثمن عاليا هـذه 
المواقـــف وهـــي محـــل فخـــر واعتـــزاز الفلـــسطينيين جميعـــا 

ـــاألردن   الفلـــسطينية، وهـــذا ةعائم للقـــضيهـــم الـــدأحـــد أف
 عربيـة علـى ةالتصريح للملك عبداهللا الثاني لم تجرؤ دولـ

االدالء به، وحقيقة هذا ما تعودنا عليه من مواقف أردنيـة 
ومــن جــرأه أردنيــة فــي مواجهــة المخــاطر فــي ســبيل دعــم 
الحقوق الوطنيـه الفلـسطينية، وحقـا األردن وفلـسطين فـي 

ق والثوابــت واقامــة دولتنــا خنــدق واحــد للــدفاع عــن الحقــو
الفلسطينية المستقله وعاصـمتها القـدس وهـذا مـا يحـرص 
الرئيس محمـود عبـاس علـى تحقيقـه ومـا يبذلـه مـن جهـد 
وتنــسيق دائــم مــع اشــقائنا فــي األردن لمواجهــة المخــاطر 

  .التي تتهددنا أردنيين وفلسطينيين

  ٣ صفحة ٢٠/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 اءات إسرائيلية أحاديةلن نقبل بإجر: الرزاز

وسنكون مضطرين إلعادة النظر بالعالقة مع 
  تل ابيب

  

أكد رئيس الوزراء في مقابلة أجراها  ....–عمان 
ـــاء  ـــة األنب ـــايق حجـــازين، مـــدير عـــام وكال معـــه الزميـــل ف

  .....األردنية بترا، أمس الخميس،

ــــشأن اإلجــــراءات اإلســــرائيلية  ــــى ســــؤال ب ًردا عل
الجانـب الغربـي مـن نهـر األردن، األحادية لضم أراض فـي 

أكد رئيس الـوزراء، أن جاللـة الملـك عبـد اهللا الثـاني كـان 
ًرده واضــحا وحاســما ومنــسجما مــع الثوابــت األردنيــة التــي  ً ً
ًيكررها مرارا وتكرارا في أي محفل دولي يتحدث عـن األمـن  ً

  .والسالم العالمي



  
  ٢٦ 

ًجاللته يـذكر دومـا بأنـه بـدون حـل عـادل “وقال، 
الفلــسطينية يحفــظ حقــوق الــشعب الفلــسطيني، ال للقــضية 

ينبغي أن نتحدث عن السالم دون إيجاد حل لهذا الملـف، 
وأن هـــذه التهديـــدات تـــأتي فـــي ظـــروف اســـتثنائية ممثلـــة 
ًبجائحــة كورونـــا وانـــشغال العـــالم بهــا، وتـــأتي أيـــضا بعـــد 
ًاالنتخابات اإلسرائيلية التـي تعثـرت كثيـرا، وأصـبح واضـحا  ً

دى الجانـب اإلسـرائيلي لالسـتفادة مـن هـذا أن هناك نيـة لـ
ــــى أرض  ــــة عل الوضــــع الحــــالي، لفــــرض إجــــراءات أحادي

  .”الواقع

وشـــدد الـــرزاز علـــى أن األردن وبكلمـــات جاللـــة 
لــن نقبــل بهــذا وبنــاء عليــه ســتكون هنــاك فرصــة “الملــك 

لــدينا إلعــادة النظــر حــول العالقــة مــع إســرائيل بأبعادهــا 
ً، مؤكدا أن جاللـة ”موركافة، ولكن لن نتسرع ونستبق األ

الملــــــك يوجــــــه بــــــشكل مــــــستمر دول العــــــالم ويحملهــــــم 
مــسؤوليتهم تجــاه القــضية الفلــسطينية، والســيما أن يــصل 

  .العالم إلى دول عنصرية فيها تمييز

  

هناك أمـل أن يتـشكل موقـف عربـي موحـد “وقال 
ـــه  ـــدولي بواجب ـــوم المجتمـــع ال ـــي هـــذا الموضـــوع وأن يق ف

ي هـــذه المنطقـــة بـــل علـــى لحمايـــة الـــسالم لـــيس فقـــط فـــ
  .”مستوى العالم

 ٥ صفحة ٢٢/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ّاألردن يجدد رفضه ضم إسرائيل ألراض 
  فلسطينية

 

ـــــان ـــــة  جـــــدد – الدســـــتور – عم ـــــر الخارجي وزي
وشــؤون المغتــربين أيمــن الــصفدي، األحــد، رفــض األردن 
ضـــــم إســـــرائيل ألراض فلـــــسطينية، داعيـــــا إلـــــى إطـــــالق 

دة لتحقيـــق حـــل الـــدولتين ســـبيال مفاوضـــات مباشـــرة وجـــا
 .وحيدا لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

حـوار موسـع مـع : "وقال فـي تغريـدة، عبـر تـويتر
وزير الخارجية والتعـاون الـدولي اإلمـاراتي الـشيخ عبـداهللا 

حول تعزيز التعاون في إطار الـشراكة التاريخيـة، "بن زايد 
 ".والمستجدات اإلقليمية

امن فــي مواجهــة كورونــا تــض: "وأضــاف الــصفدي
وتبعاتهـا، أكــدنا رفــض أي ضــم ألراض فلــسطينية تقويــضا 
لحل الدولتين الذي يجب إطالق مفاوضـات مباشـرة وجـادة 

  ".لتحقيقه سبيال وحيدا لحل الصراع

  ٢٤/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

التوجهات اإلسرائيلية بضم : فلسطين النيابية
  اراض محتلة عدوان سافر

 

لجنــة فلــسطين النيابيــة تأييــدها  جــددت – عمــان
الراسـخ لموقــف جاللـة الملــك عبــداهللا الثـاني المعلــن تجــاه 
ــدء ضــم أجــزاء واســعة مــن الــضفة  الخطــوة اإلســرائيلية بب

 .الغربية وغور األردن

واكدت خالل اجتماع عقدتـه بـدار المجلـس امـس 
برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، مساندتها المطلقـة 

الفلـسطينية القاضـي بحـل جميـع االتفاقـات لموقف القيادة 
 .مع االحتالل اإلسرائيلي

ـــق  ـــه الـــصارم المتعل ولفتـــت إلـــى أن تأكيـــد جاللت
ٕباإلجراءات اإلسرائيلية واشاراته الواضحة بهذا الشأن تجـد 
المــساندة والتأييــد، مطالبــة المجتمــع الــدولي والمؤســسات 
 البرلمانيـــة الدوليـــة بالـــضغط علـــى دولـــة االحـــتالل لوقـــف
إجراءاتهـــا االســـتفزازية التـــي مـــن شـــأنها زيـــادة االحتقـــان 

 .بالمنطقة

وشددت على أن الممارسات اإلسرائيلية مرفوضة 
جملـــة وتفـــصيال، داعيـــة الـــدول الداعمـــة لالحـــتالل بهـــذا 
الــــشأن بإعـــــادة النظــــر والـــــتمعن حــــول مخرجـــــات تلـــــك 
اإلجراءات وتأثيراتها السلبية على المنطقة والعالم، مـشيرة 



  
  ٢٧ 

رؤية االستباقية التي بينها جاللة الملك عبر تأكيده إلى ال
 .أن الخطوة اإلسرائيلية ستقود إلى الصدام

وأكــد الــسعود وأعــضاء اللجنــة النــواب ســعود أبــو 
محفــــوظ وقــــصي الدميــــسي ومحمــــد الظهــــراوي ومحمــــود 
الطيطي وانصاف الخوالـدة وفيـصل األعـور، ورئـيس كتلـة 

ابيــــة مجحــــم عدالــــة النيابيــــة عــــضو لجنــــة فلــــسطين الني
ـــــشعب  ـــــسند لل ـــــضد وال ـــــصقور، ان األردن ســـــيبقى الع ال
ـــشعب الفلـــسطيني وفـــصائله إلـــى  الفلـــسطيني، داعـــين ال
توحيد الصف كخيـار اسـتراتيجي وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة 

 .لمواجهة االحتالل ومخططاته

ــد مــن األوراق  ــك العدي ــى أن األردن يمتل ولفتــوا إل
ســتخدامها للــضغط علــى ســلطات االحــتالل التــي ســيجري ا

في حال تنفيذ قرارات الضم، مؤكدين أن األردن لن يتراجـع 
عــن مواقفــه تجــاه القــضية الفلــسطينية باعتبارهــا القــضية 
المركزية األولى التي تتربع على أعلى سـلم أولوياتـه رغـم 
الضغوطات الخارجية الكبيرة التي مورسـت وتمـارس عليـه 

 .يينجراء مواقفه الثابتة لصالح فلسطين والفلسطين

وأوضــــحوا أن الــــداعين لحــــل الدولــــة الواحــــدة ال 
يعلمون تبعاته، وأن تلك اإلجراءات ستصل وفق التقديرات 

 بالمئـة مـن مـساحة الـضفة ٣٠الفلسطينية إلى أكثـر مـن 
وبينــوا أن اللجنــة بــصدد دعــوة المجلــس . الغربيــة المحتلــة

لعقد لقاء نيابي غير رسمي للتباحث بهذا الـشأن للخـروج 
اضحة تعبر عن مكنـون الـشارع األردنـي الـرافض برسالة و

 .لتلك اإلجراءات

ـــــدوان  ـــــوظ، أن توجهـــــات الع ـــــو محف وأوضـــــح أب
اإلسرائيلي القاضية بضم أغوار األردن وأجزاء مـن الـضفة 
الغربية وشمالي البحر الميت تشكل عدوانا سافرا ومباشـرا 

 .على األردن ما يتطلب مواجهته بكل قوة وحزم

ـــة عـــن  ـــت اللجن ـــي وأعرب تثمينهـــا للمخرجـــات الت
جـــاءت نتاجـــا لحملـــة العـــودة حقـــي وقـــراري التـــي أطلقـــت 

 ٢٥٠سابقا، مشيرة إلى أن عـدد المـوقعين عليهـا تجـاوز 
 .ألفا

ــد مــن الجهــود لــصالح  وأكــدت أنهــا ســتبذل المزي
ــة  ــي وصــوال لقيــام الدول القــضية الفلــسطينية وشــعبها األب

 .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

للجنــة وضــع برنــامج عمــل يعــزز الــزخم وقــررت ا
األردنـــي تجـــاه القـــضية الفلـــسطينية تـــضمن خاللـــه عقـــد 
ــــة  ــــين والجهــــات ذات العالق ــــوزراء المعني ــــاءات مــــع ال لق

  .باإلضافة إلى عدد من الزيارات

  ٥ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األردن يؤكد للواليات المتحدة رفضه ضم 
  إسرائيل أراض فلسطينية

 

وزير الخارجية وشـؤون  أكد –  الدستور–عمان 
المغتربين أيمن الصفدي، لنظيـره األميركـي مايـك بومبيـو، 
الخمـــيس، رفـــض األردن لقـــرار إســـرائيل ضـــم أجـــزاء مـــن 

  .الضفة الغربية المحتلة

ــصفدي إن  ــشامل هــو "وقــال ال ــادل وال الــسالم الع
  ".خيار استراتيجي عربي سيظل األردن يعمل على تحقيقه

رافــــض ألي ضــــم "وقــــف المملكــــة وأوضــــح أن م
ودعـــا إلـــى ". ًألراض فلـــسطينية تقويـــضا لفـــرص الـــسالم

تكـــاتف الجهـــود إلطـــالق مفاوضـــات مباشـــرة وجـــادة لحـــل 
ًســبيال وحيــدا لتحقيــق "الـصراع علــى أســاس حــل الـدولتين  ً

ــــشكل ضــــرورة لألمــــن  ــــذي ي ــــشامل ال ــــسالم العــــادل وال ال
  ".واالستقرار اإلقليميين والدوليين

دي ووزيــر الخارجيــة األميركــي واســتعرض الــصف
ـــة  ـــك المرتبطـــة بالعملي ًالتطـــورات اإلقليميـــة، خـــصوصا تل
ــة لحــل  ــا الجهــود المبذول ــسلمية واألزمــة الــسورية وبحث ال
األزمات وتحقيق األمـن واالسـتقرار والمـستجدات المرتبطـة 

  .بالعملية السلمية
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ـــوزيران، التـــضامن فـــي مواجهـــة جائحـــة  ـــد ال وأك
صادية، وبحثــا ســبل تعزيــز الــشراكة كورونــا وتبعاتهــا االقتــ

ــى أهميــة . االســتراتيجية بــين البلــدين ــصفدي عل وشــدد ال
الدور األميركي في بلورة تحرك دولي وبـرامج عمـل فاعلـة 

  .للتعامل مع التبعات االقتصادية للجائحة

وأعرب الصفدي عن تعـازي المملكـة، بـالمواطنين 
ـــذين تجـــ ـــوا نتيجـــة الجائحـــة وال ـــذي توف ـــركيين ال اوز األمي

  . ألف شخص١٠٠عددهم 

ـــــو آفـــــاق تطـــــوير  ـــــصفدي وبومبي واســـــتعرض ال
العالقــات بــين البلــدين فــي جميــع المجــاالت، وأكــدا متانــة 
ًالـــشراكة المتميـــزة التـــي كرســـها البلـــدان تعاونـــا اقتـــصاديا 

ًواستثماريا وتجاريا ودفاعيا ً ً.  

وثمـــن الـــصفدي الـــدعم الهـــام والمـــستمر الـــذي 
ردن، وشــكر نظيــره األميركــي تقدمــه الواليــات المتحــدة لــأل

على الخطوات التي اتخذتها لتسريع إيـصال الـدعم المـالي 
فـــي إطـــار برنـــامج المـــساعدات لمـــساعدة المملكـــة علـــى 

  .التعامل مع جائحة كورونا وانعكاساتها االقتصادية

ــــــو اســــــتمرار التعــــــاون  ــــــصفدي وبومبي وأكــــــد ال
ًوالتنــسيق فــي جهــود مكافحــة اإلرهــاب الــذي يــشكل خطــرا 

  .ًركامشت

واتفقـــا علــــى إدامــــة التعـــاون لتطــــوير العالقــــات 
المتميزة واستمرار التشاور إزاء التحـديات اإلقليميـة وسـبل 

  .تجاوزها

٤صفحة /٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  


	ون�א���س����א������א��

  القضية الفلسطينية وجوهرها القدس في الدراما

 

لملكية لشؤون أمين عام اللجنة ا/ عبد اهللا توفيق كنعان
  القدس

تعتمد الحركة الصهيونية العالمية على االعالم 
باختالف اشكاله، وتستخدمه في تشكيل الرأي العام العالمي 
المؤيد لها، ليساعدها على تنفيذ مخططاتها االستعمارية 
في فلسطين العربية واقامة الدولة اليهودية على ارضها، 

االعالم في جميع اضافة الى توظيفها للعمالء في وسائل 
انحاء العالم لخدمة أهدافها االحتاللية، ومن المعلوم أن 
تمسك الصهيونية بسالح اإلعالم هو وليد فكر مؤسس 

، وهذا اإلعالم )الصحفي ثيودور هرتزل(الحركة الصهيونية 
يرتكز في استراتيجيته على شبكة إعالمية واسعة االنتشار 

المريكية والغرب، كما يمتلكها خاصة في الواليات المتحدة ا
تستند الصهيونية في رسالتها اإلعالمية المزيفة والمشوهة 
على منهج األكاذيب وتزوير التاريخ واختالق األساطير 

الدينية وتوظيفها في اقامة الدولة اليهودية على االراضي 
  .العربية المحتلة في فلسطين التاريخية

وجه والدراما على اختالفها في حقيقتها إعالم م
تجاه األجيال والمجتمعات، ومن خصائص الدراما المعاصرة 
ًالتأثير المباشر في ذهن المتلقي نظرا لسرعة انتشارها وعدم 
القدرة على منعها مع وجود شبكة االنترنت والفضائيات 
الكثيرة، غير أن من المخجل والمعيب أننا أصبحنا نشاهد 

ون والهدف، احيانا في بيوتنا دراما تجارية فارغة المضم
ًخصوصا في شهر رمضان المبارك، تقوم بتزوير التاريخ 
ًوتزييف اإلرث الحضاري األصيل وتحديدا المتصلة جذوره 
بالقضايا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
وجوهرها مدينة القدس، وقد غاب عن عقل من يعد وينتج 

همة في هذه األعمال أن على عاتقه ومسؤوليته المسا
صناعة معرفة هذه األجيال التي تقضي ساعات طويلة أمام 
التلفاز ووسائل التواصل االجتماعي، وواجبه التوعية 
بحقائق وتاريخ القضية الفلسطينة وجوهرها مدينة القدس، 
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بما في ذلك بيان وفضح جرائم ومجازر االحتالل االسرائيلي 
يطان بحق الشعب الفلسطيني وممارسات التهجير واالست

واالستيالء على االراضي ) االبرتهايد( والتمييز العنصري 
وتدمير كافة سبل الحياة الضرورية ألهلنا في فلسطين منذ 

  .نشوء الحركة الصهيونية حتى وقتنا الحاضر

إن الدراما الوطنية والقومية المطلوبة هي القائمة 
على وجود سلسلة متكاملة من التأليف واإلعداد واإلنتاج، 

م عليها أهل الخبرة والدراية، خاصة ما يتعلق منها يقو
بالقضية الفلسطينية والقدس، والتي أصبحت محور الكثير 
من أعمال الدراما، فعلى الرغم من كثرة المراجع والمعلومات 
حولها، إال أن التدقيق والبحث فيها من قبل أهل 
اإلختصاص أمر مطلوب دائما قبل تقديمها معرفة درامية 

نا التي لم تعش أحداثها، خاصة أن الحركة ألجيال
الصهيونية قامت بتزوير تاريخ فلسطين والقدس بشكل 
كبير، لذا فقد آن اآلوان أن تكون هناك لجان وطنية وقومية 
ُعليا مفعلة تراقب االنتاج الدرامي وغيره من المناهج 
 ،الدراسية ومصادر المعلومات التي تنهل منها االجيال

من تسرب معلومات خاطئة تهدد هويتنا وتحفظ أجيالنا 
وثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا العربية واالسالمية وبالذات 
المرتبط بالقضية المركزية األولى القضية الفلسطينية 

  .وجوهرها القدس

إن الوعي اإليجابي وردة الفعل الكبيرة التي 
أشاهدها على انتقاد ورفض أي أعمال درامية مسيئة، 

هل فلسطين والقدس، أن القضية قضيتنا يقودني للقول أل
جميعا عربية من المحيط الى الخليج واسالمية في كل بقاع 
العالم فالحق واألرض والهواء والشجر والماء والمقدسات 
االسالمية والمسيحية كلها فلسطينية عربية من بحرها إلى 
ٕنهرها منذ األزل والى األبد، وستشرق على أرضنا العربية 

لحرية وسيرحل عنها المستعمر المحتل عاجال ام المحتلة ا
اجال، وستبقى أمتنا العربية واإلسالمية الدرع القوي 
المتماسك بوعي القادة وأهل الفكر والثقافة والدراما 
والسياسة واالقتصاد واالجتماع وغيرهم، وسيبقى األردن 

ًبقيادته الهاشمية الرائدة على العهد مدافعا ومناصرا  ً
خواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس ًومساندا ال

  .مهما بلغت التضحيات وكان الثمن

 ٤/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

كنعان يستنكر اعتقال اللواء بالل النتشة 
 األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

 

استنكرت اللجنة الملكية االردنية لـشؤون القـدس 
فيــق كنعــان، اعتقــال علــى لــسان امينهــا العــام عبــد اهللا تو

ــواء النتــشة والتحقيــق معــه مــن قبــل مخــابرات وشــرطة  الل
 .االحتالل

جــــاء ذلــــك فــــي رســــالة تلقتهــــا االمانــــة العامــــة 
ــــة االردنيــــة صــــباح اليــــوم  ــــؤتمر مــــن اللجنــــة الملكي للم
الخميس، قالت فيها انها تابعت تفاصيل حملة االعتقاالت 

ًالوحشية غير المبررة إنسانيا وال قانونيا،  التـي قامـت بهـا ً
ــاالحتالل(اســرائيل  ــسلطة القائمــة ب ــشرات مــن ) ال ضــد الع

أهلنا الصامدين الصابرين في فلـسطين وجوهرتهـا القـدس 
أثنــاء قيــامهم بــواجبهم االنــساني تجــاه األهــل مــن توزيــع 
ــات  ــى األســر المحتاجــة فــي هــذه األوق العــالج والغــذاء عل

مع " اكورون"العصيبة التي اجتمع عليهم فيها وباء مرض 
وباء االحتالل االسرائيلي، حيث لم يسمح فيه هـذا األخيـر 
ألحد بتقديم أي مـن أشـكال العـون والمـساعدة للمقدسـيين 
فــــي ظــــل حالــــة العــــوز والبطالــــة والــــصعوبات والمــــشاكل 

 .االقتصادية التي يعشونها

لقد جاءت حملة االعتقاالت في وقت لم : وأضاف
مضان الفـضيل تراع فيه إسرائيل حرمة وخصوصية شهر ر

الذي يفترض أن تعمه أجـواء القداسـة واالطمئنـان واحتـرام 
ًعقيــدة الغيــر، وبــشكل ينــاقض تمامــا المطالبــات الدوليــة 

" كورونــا"اإلنـسانية فــي التكــاتف والتعاضـد لمواجهــة أزمــة 
 .التي تجتاح البشرية وتهدد وجودها
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ــال المرفــوض والمــستنكر  ــان، إن االعتق ــد كنع واك
ــه ال ــذي تعــرض ل ــشطاء ال ــن الن ــة م ــع نخب ــشة م ــواء النت ل

المقدسيين ومساعديه، وما رافقه من إجراءات وممارسـات 
ّوحــشية تطلــب علــى إثرهــا نقلــه إلــى المستــشفى للعــالج، 
ًيأتي أمام أنظار العـالم ومنظماتـه الحقوقيـة، ليـشكل دلـيال 
ًموثقا علـى أن االحـتالل االسـرائيلي ال يعـرف الحرمـات وال 

ـــأزيم يلتفـــت لخطـــورة األزمـــ ات، وال يبحـــث ســـوى عـــن الت
وشدد . والتعقيد وجر المنطقة إلى صراع مستمر ال يتوقف

علــى إن الــسالم واألمــن المطلــوبين ال يمكــن تحقيقهمــا إال 
بسرعة اطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين في سـجون 
االحتالل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية القائمة على حل 

الفلــسطينية المــستقلة وعاصــمتها ٕالــدولتين واقامــة الدولــة 
 .١٩٦٧ القدس الشرقية على حدود عام

ســتبقى فلــسطين " :واختــتم كنعــان رســالته بــالقول
والقدس ومساجدها وكنائـسها وأهلهـا فـي قلوبنـا وعقولنـا، 
وستشرق عليها شمس الحريـة وسـيرحل عنهـا المـستعمر 
ًالمحتـــل عـــاجال أم آجـــال، فاألصـــل أنـــتم فـــاألرض أرضـــكم 

ٕهــــوائكم والحــــق حقكــــم منــــذ األزل والــــى األبــــد، والهــــواء 
ًوسيبقى األردن بقيادتـه الهاشـمية الرائـدة مـدافعا ومناصـرا  ً
ــــسطين  ــــصامدين الــــصابرين فــــي فل ًومــــساندا إلخواننــــا ال

  ".والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن

 ٧/٥/٢٠٢٠وكالة صدى لألنباء 

* * * * *  

المخططات : ”الملكية لشؤون القدس“
نية تستهدف كل شبر من المحيط إلى الصهيو

 الخليج
  

 قالـــت اللجنــة الملكيـــة لـــشؤون –  الغـــد–عمــان 
القدس إن ذكرى النكبة الفلسطينية تعيد للـذاكرة اإلنـسانية 
حالة وحشية قامـت بهـا الـصهيونية، فـي وقـت لـم تتوقـف 
فيه جـرائم االحـتالل القائمـة علـى سياسـة القتـل والتهجيـر 

، عدا عن الحفر والتنقيب تحـت وفرض القوانين العنصرية
المـــــسجد األقـــــصى، والعديـــــد مـــــن الممارســـــات البربريـــــة 

 .والوحشية التي تنافض القيم اإلنسانية

وفيمـــا يلـــي نـــص بيـــان أصـــدرته اللجنـــة، وحمـــل 
توقع أمينها العام الدكتور عبداهللا كنعان، بمناسبة الذكرى 

  -: للنكبة الفلسطينية٧٢

نية لـــيس فقـــط ان إحيـــاء ذكـــرى النكبـــة الفلـــسطي
ًحـــدثا تاريخيـــا مؤلمـــا تـــستذكره أمتنـــا العربيـــة واالســـالمية  ً ً
والـشعب الفلــسطيني المظلــوم، بـل هــو قــصة شــعب وأرض 
خالــــدة وقعــــت فريــــسة لمخططــــات الحركــــة الــــصهيونية 

ــازل عــام  ــة التــي انجبهــا مــؤتمر ب م، ونفــذ ١٨٩٧العالمي
ــه  ــدن االســتعماري(أجندت ــة ) مــؤتمر لن أو مــا يعــرف بوثيق

ـــادى بـــضرورة ١٩٠٧عـــام ) ل بنرمـــانكامبـــ( م، والـــذي ن
كيــان عــدو لــشعوب المنطقــة العربيــة وفــي الوقــت ”انــشاء 

ـــصل  ـــدول االســـتعمارية ومـــصالحها، ليف نفـــسه صـــديقا لل
ويفرق فيه بين العرب في اسيا وافريقيا ويشكل لها قاعدة 

، وقــد تحقــق هــذا ”اســتعمارية متقدمــة تمنــع وحــدة األمــة
م، ١٩١٧ر المـــشؤوم عـــام المخطـــط الخبيـــث بوعـــد بلفـــو

وبدور واضح من االنتداب البريطاني الـذي مهـد لإلحـتالل 
ـــسياسة  واالســـتعمار واقامـــة الكيـــان اليهـــودي المطلـــوب ب
االنتداب وتسهيل عملية الهجرة اليهودية، حيث تدفق الى 

ألـف يهـودي صـهيوني مـن ) ٥٠٠(أرض فلسطين حوالي 
عـصابات م، ثم احـتالل ال١٩٤٨قوميات مختلفة حتى عام 

م ١٩٤٨الصهيونية أجزاء من أرض فلسطين العربية عام 
عليهــا، ) القــوة القائمــة بــاالحتالل(ٕواعــالن دولــة اســرائيل 

ًوالتــي مارســت تطهيــرا عرقيــا لــشعب كامــل صــاحب حــق  ً
ــراد وجماعــات  وهويــة راســخة فــي أرضــه، ليحــل مكانــه أف

  .صهيونية من شتى بقاع العالم

ذاكرة اإلنسانية حالة ُإن النكبة الفلسطينية تعيد لل
م ١٩٤٨وحشية قامت بها الصهيونية، حيث عمـدت عـام 

ــر مــن  ــشريد أكث ــى ت ــف فلــسطيني مــن أصــل ) ٨٠٠(ال أل
ـــون و ـــسطين التاريخيـــة ) ٤٠٠(ملي ـــن أرضـــهم فل ـــف م أل
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، )زاد عــددهم اليــوم علــى عــدة ماليــين(ليــصبحوا الجئــين 
مدينــــة ) ٥٣١(وتــــدمير العــــصابات الــــصهيونية لحــــوالي 

ّتــم احتاللهــا، وتنفيــذ أكثــر مــن ) ٧٧١(صــل وقريــة مــن أ
مجزرة ذهـب ضـحيتها االف الـشهداء والجرحـى مـن ) ٧٠(

القوة القائمة (الفلسطينيين، وزيادة على ذلك فإن إسرائيل 
ــاالحتالل ــد هــذه الجــرائم والمجــازر فهــي ) ب لــم تتوقــف عن

اليوم تستمر فـي مخططـات التهويـد القائمـة علـى سياسـة 
القوانين العنصرية ومـصادرة وضـم القتل والتهجير وفرض 

األراضي وهـدم الممتلكـات والحفـر والتنقيـب تحـت المـسجد 
ــاء )ً دونمــا١٤٤بمــساحته الكليــة (األقــصى المبــارك  ، وبن

المستعمرات واعتقال الشيوخ والنساء واألطفال حيـث يقـدر 
عـــدد أســـرى الـــشعب الفلـــسطيني فـــي ســـجون االحـــتالل 

) ٥٠٠٠(كثـــر مـــن م أ٢٠٢٠ّاإلســـرائيلي حتـــى آذار عـــام 
ًأسيرا، مـن بيـنهم النـساء واألطفـال، إلـى جانـب المعتقلـين 
ُاإلداريــين وعــددهم بالمئــات يــسجنون دون محاكمــة، الــى 
جانب احكام بالسجن المؤبد يزيـد الحكـم الواحـد منهـا عـن 

ًأســيرا، وعــدد ) ٥٤٠(الخمــسين عــام وعــددهم يزيــد علــى 
ًا، أســـير) ٣٠٠(أســـرى مدينـــة القـــدس وحـــدها يزيـــد علـــى 

وغيرها من الممارسات االسرائيلية البربرية الوحـشية التـي 
تتنــاقض مــع القــيم االنــسانية والحقــوق البــشرية، ليعــيش 
أهلنا في فلسطين والقدس اليوم في معانـاة شـديدة بـسبب 

  .كورونا االحتالل االسرائيلي وكورونا الوباء والمرض

إن اللجنة الملكيـة لـشؤون القـدس وهـي تـستذكر 
 وشـعبنا الفلـسطيني هـذه الـذكرى األليمـة، لتـدرك مع أمتنا

أن نكبـــــات األمـــــة وجراحهـــــا مـــــا تـــــزال نازفـــــة ألن حلـــــم 
الصهيونية وهدفها األبدي، هو السيطرة على ثروات األمة 
وأرضها ومقدساتها االسالمية والمسيحية وبحدود تتجـاوز 
ــشام لتهــدد كــل شــبر مــن المحــيط الــى  ــالد ال فلــسطين وب

 يعتقــــد غيــــر هــــذه االســــتراتيجية الخلــــيج، لــــذا فــــإن مــــن
الصهيونية الخطيرة فهو يجهل أهداف الحركـة الـصهيونية 
التي تعتمد علـى االسـاطير الدينيـة وتزويـر التـاريخ وتريـد 
ألمتنا وشعوبها وثرواتها أن تكون مستعمرة كبيـرة تـسيطر 

عليهــا، لتــصبح إســرائيل قــوة عظمــى مــن خــالل امتالكهــا 
ــــاتيح االقتــــصاد والثــــروات و ــــسياسة فــــي المنطقــــة، مف ال

فالقــضية الفلــسطينية قــضية كــل عربــي ومــسلم بإعتبارهــا 
ًتـــشكل بعـــدا وطنيـــا وقوميـــا لنـــا جميعـــا، فحالـــة االنقـــسام  ً ً ً
والتفكك التي تعيشها أمتنا هي العامل المساعد واألرضـية 
المركزية التي ترتكـز عليهـا اسـرائيل فـي تنفيـذ مخططاتهـا 

ر الــذي شــهد قــرارات التهويديــة، خاصــة فــي العقــد األخيــ
واجراءات أحاديـة الجانـب، فاقـدة للـشرعية يـدعمها حلفـاء 
اسرائيل وبموجب ضغط مباشر من اللـوبي الـصهيوني فـي 

، مخالفـــــة بهـــــا )إيبـــــاك( الواليـــــات المتحـــــدة االمريكيـــــة 
المعاهدات واالتفاقيات الدولية وبالرغم من الرفض الـدولي 

  .لها جميعها

قــدس تــدعو كافــة إن اللجنــة الملكيــة لــشؤون ال
ـــدول  ـــة واالســـالمية وأحـــرار العـــالم وال ـــة العربي ـــاء االم ابن
الساعية للسالم ان تقف داعمة لالردن بقيادته الهاشـمية 
صـــاحبة الوصـــاية التاريخيـــة علـــى المقدســـات االســـالمية 
والمسيحية في القدس كما تدعو األمة العربية واالسالمية 

ظمـات العربيـة إلى وحدة الصف والكلمة، وتفعيـل دور المن
ــادين الــسياسة  واالســالمية و تنــشيط دبلوماســيتها فــي مي
ــا  ــي فلــسطين وجوهرته ــف دعمهــا لألهــل ف ــة، وتكثي الدولي
القدس لتعزيز صمودهم ورباطهم على ارضهم، وكما يعلم 
ــــع فــــان األردن خــــط الــــدفاع األول عــــن فلــــسطين  الجمي
ومقدســـاتها االســـالمية والمـــسيحية وعـــن األمـــة العربيـــة 

مية وضــرورة دعمــه يعــزز صــمود أمتنــا فــي وجــه واالســال
المخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعا، فقوة األردن 
ترسخ قوة فلسطين وأمتنا، كمـا أن علـى العـالم ومنظماتـه 
الشرعية الزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية بما فيها حـل 
ــوطني  ــسطينية علــى ترابهــا ال ــة الفل ٕالــدولتين واقامــة الدول

  .م١٩٦٧صمتها القدس الشرقية على حدود عام وعا

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس حالها حال كـل 
ابنـاء أمتنــا تـؤمن بــالحق العربــي واإلسـالمي المتجــذر فــي 
فلسطين والقدس، ونقول لألهل في فلسطين والقـدس رغـم 
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ــات ســتبقى فلــسطين والقــدس ومــساجدها وكنائــسها  النكب
تشرق عليها شمس الحرية وأهلها في قلوبنا وعقولنا، وس

ًوسيرحل عنها المستعمر المحتل عاجال أم آجـال، فاألصـل 
أنتم يا اهلنا في فلسطين فاألرض أرض فلـسطينية عربيـة 
ــى  ــذ األزل وال ــم من ٕواســالمية والهــواء هــوائكم والحــق حقك
ًاألبـــد، وســـيبقى األردن بقيادتـــه الهاشـــمية الرائـــدة مـــدافعا 

ًومناصــــرا ومــــساندا الخواننــــا الــــ صامدين الــــصابرين فــــي ً
  .فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن

   ١٥/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

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

 

لـشؤون  أمين عـام اللجنـة الملكيـة/ عبد اهللا توفيق كنعان
  القدس

 إن حــــديث جاللــــة الملــــك عبــــد اهللا الثــــاني ابــــن
 DERديــــر شــــبيغل(الحـــسين حفظــــه اهللا فــــي مجلـــة 

SPIEGEL والمتـــــــضمن رفــــــض جاللتـــــــه )االلمانيــــــة ،
ـــاالحتالل(الـــصريح لمخطـــط إســـرائيل  ـــسلطة القائمـــة ب ) ال

ومـــساعيها نحـــو ضـــم أراض فـــي الـــضفة الغربيـــة والغـــور 
والتحذير مـن نتـائج هـذه الخطـوة ومنهـا اسـتمرار مسلـسل 

 لـــن ينتهـــي، الفوضـــى والتطـــرف والـــصراع الـــشامل الـــذي
إضافة إلى الصدام الكبيـر مـع األردن الـرافض لهـا، والـذي 
ســـوف يواجههـــا عبـــر العديـــد مـــن الخيـــارات، ويـــأتي هـــذا 
ـــذي تـــسعى فيـــه  الموقـــف الـــصلب لجاللتـــه فـــي الوقـــت ال
الحكومــة اإلســـرائيلية وبـــدعم ومــساندة مـــن إدارة الـــرئيس 
األميركي ترامب التي تخلت عن الـدور الـذي تلعبـه اميركـا 

ي وســاطتها للــسالم منــذ عقــود، هــذا التغيــر جــاء بتــأثير فــ
والجماعـة ) ايبـاك(مباشر من جماعة الـضغط الـصهيونية 

ـــذ مخطـــط إســـرائيل  ـــصهينة مـــن أجـــل تنفي ـــة المت االنجيلي
التهويـــدي االحاللــــي التوســــعي والتمـــادي فــــي سياســــتها 

العنصرية مستغلة انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا، 
لــة جاللتــه يجــد أنهــا جــاءت عبــر نافــذة والمــدقق فــي مقاب

اعالمية عالمية مشهورة هي مجلـة ديـر شـبيغل االلمانيـة 
اإلخباريـــة االســـبوعية األكثـــر انتـــشارا فـــي أوروبـــا والتـــي 
تحظى بـالكثير مـن المتابعـة فـي كافـة أنحـاء العـالم، وفـي 
الوقت نفسه فإن المتابع لخطابـات ومقـابالت جاللتـه يجـد 

بة الـرأي العـام العـالمي، وبـصوت فيها الحرص على مخاط
عربــي يبــرز الحقــائق ويواجــه الــصوت االعالمــي المــضلل 
الذي تنفث سمومه إسرائيل عبر ترسانتها االعالمية التـي 
تملكهـــا فـــي العـــالم، ان مقابلـــة جاللتـــه شـــرحت بوضـــوح 
ــادات  ــسطينية خــصوصا للقي ًوشــفافية جوانــب القــضية الفل

األوروبية التي يقـف والدبلوماسية والمؤسسات التشريعية 
ًأغلبها من ملف القضية الفلسطينية موقفـا عقالنيـا قائمـا  ً ً
على التمسك بمبدأ حل الدولتين، وقـد تبلـور هـذا الموقـف 
ًاألوروبي مجددا بعد يوم واحد من مقابلة جاللته في بيان 
اجتماع االتحـاد األوروبـي الـذي أكـد أن حـل الـدولتين هـو 

ــــدة للتقــــدم فــــي مــــ ــــصحيح الطريــــق الوحي ــــسالم ال سار ال
المنــشود، واعتبــار خطــة الــسالم األميركيــة التــي اقترحهــا 
الرئيس ترمب والتي تستند عليها إسرائيل مخالفة للمعايير 
ًالدوليــة، ليكــون هــذا الموقــف نوعــا مــا قــد حــرك الركــود 

  .الدولي والصمت المقلق تجاه جرائم االحتالل اإلسرائيلي

 عربــي لقــد عبــر جاللتــه عــن لــسان وضــمير كــل
ــالم،  ــسان حــر محــب للــسالم فــي المنطقــة والع ومــسلم وان
حيث انطلق في حواره من قيم العدالة المطلوبة المتمـسكة 
بالــشرعية الدوليــة التــي يجــب أن تــسود العالقــات الدوليــة 
ـــــشرعية  ـــــت أساســـــا المنظمـــــات ال ـــــي بموجبهـــــا أقيم ًوالت
والحقوقية العالمية ليعم األمن والسالم ال الحرب والصراع، 
إال أن المتتبع للسياسة التهويدية اإلسرائيلية ومنذ إعـالن 
ـــى اليـــوم يجـــدها تتبنـــى االســـتراتيجية  ـــام إســـرائيل وحت قي
الـــصهيونية وهـــي المرتكـــزة علـــى قـــانون القـــوة وســـيادة 
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المــصالح وشــريعة الغــاب والــضرب بعــرض الحــائط بجميــع 
ــــة، ومــــن المؤســــف أن هــــذا  ــــات الدولي القــــرارات واالتفاقي

رائيلي المــــشين يلقــــى مــــساندة مــــن اإلدارة الــــسلوك اإلســــ
األميركيـــــة الحاليـــــة، ومـــــن المعلـــــوم أن هـــــذه الـــــسياسة 
اإلســـرائيلية فـــي مـــسارها الحـــالي لـــن تفـــرز علـــى المـــدى 
القريــب والبعيــد ســوى منــاخ التــأزم والــصراع الــذي تــصعب 
معه الحياة اآلمنة التـي وعـدت بهـا الحكومـات اإلسـرائيلية 

 والمطـالع لحالـة التـذمر والـرفض ًالمتعاقبة كذبا مجتمعها،
ّالكبيـــــرة فـــــي صـــــفوف الكتـــــاب والـــــسياسيين والجنـــــراالت 
اإلســرائيليين وغيــرهم مــن المــؤثرين فــي الــرأي العــام داخــل 
وخارج إسرائيل تجاه سياسة حكومة نتنيـاهو ومـن يؤيـدها 
من اليمين المتطرف، يستشعر القناعـة التامـة لـديهم بـأن 

ـــديني واأل ـــسياسي ال ـــق ال ـــق الـــذي المنطل ســـطوري المختل
يحتــرم حريــة المعتقـد وحــق الغيــر  تتبعـه إســرائيل والـذي ال

بالحيــاة ال يمكــن لــه أن يــوفر الرفاهيــة والديمقراطيــة التــي 
وعــد بهــا قــادة إســرائيل، خاصــة فــي ظــل سياســة التوســع 
والـــــضم والتمـــــدد العنـــــصري والتطهيـــــر العرقـــــي للـــــشعب 

اإلسرائيلي في الفلسطيني، وما يرافقها من واقع االستمرار 
الجـــرائم اليوميـــة ضـــد الـــشعب الفلـــسطيني صـــاحب الحـــق 
ًوالتاريخ، ونذكر اليمين اإلسرائيلي بأن عددا من الباحثين 
أشـاروا أن فكـرة الكيـان الجــامع لليهـود متـوفرة حتـى اليــوم 
في منطقة الحكم الذاتي اليهودية التي أسسها ستالين في 

لمعروفـة أكثـر ًجنوب شرق روسيا وتحديدا فـي أوبالسـت ا
باسـم عاصــمتها بيروبيــدجان، والتــي يتــوفر فيهــا وبحــسب 
وجهــة نظــر الكثيـــر مــن اإلســـرائيليين مقومــات االســـتقرار 
ًبعيدا عن حالة التخبط والتعقيد الناتجة عـن ادارة نتنيـاهو 
ًوبينــي غــانتس واليمــين المتطــرف والــذين ال يــسعون أبــدا 

  .للسالم

ًف صـــفا ان اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس تقـــ
ًواحدا خلف القيـادة الهاشـمية صـاحبة الوصـاية التاريخيـة 

على المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية فـي القـدس، وتـرى 
ًفــي مقابلــة جاللتــه اســتمرارا للــدور الهاشــمي والتــضحيات 
التاريخيـة للقيـادة الهاشــمية ومـن خلفهــا الـشعب والجــيش 
العربــي األردنــي المدافعــة عــن عروبــة فلــسطين والقــدس، 
كـذلك فــإن هــذه المقابلــة دفعــة معنويــة لكــل عربــي ومــسلم 
تزيد من عزيمته وثقته بأن الحقوق لن تضيع مهمـا طـال 
الزمن ومهما بلغت إسرائيل من وحـشية ومـساندة لهـا مـن 
البعض، وفي نفس الوقت دعوة من جاللته إليجاد برنامج 
ٕعمــل واســتراتيجية وحدويــة فلــسطينية وعربيــة واســالمية 

ـــ ـــة تعم ـــوق وعالمي ـــسالم واســـترداد حق ل باتجـــاه احـــالل ال
الــشعب الفلــسطيني المــسلوبة، وهــي رســالة عالميــة تــضع 
المنظمات الشرعية والقوى السياسية العالمية المؤثرة أمام 
مـــسؤولياتهم، وتوجـــه البوصـــلة الـــسياسية للحـــل الـــشامل 
والوحيــــد للقــــضية الفلــــسطينية والــــسبيل الكفيــــل بــــإحالل 

ل الـــدولتين واقامـــة الدولـــة الـــسالم فـــي المنطقـــة وهـــو حـــ
الفلسطينية وعاصـمتها القـدس الـشرقية علـى حـدود العـام 

ــــع ١٩٦٧ ــــزام إســــرائيل ووقفهــــا لجمي ــــالتزامن مــــع الت م ب
مخططات التهويد والضم، والدعوة لحوار فوري بين جميـع 
ــة دون تجاهــل أو غيــاب أي طــرف منهــا،  األطــراف المعني

ين ضـمن وتوقف إسرائيل عـن فكـرة عـزل أهلنـا فـي فلـسط
  .جغرافية ضيقة تفصلهم عن محيطهم العربي واإلسالمي

ان اللجنــة الملكيـــة لــشؤون القـــدس تقــف خلـــف 
ــادة الهاشــمية فــي دعوتهــا األمــة العربيــة واإلســالمية  القي
ــي  ــة التفكــك الت ــدال مــن حال ًإلــى وحــدة الــصف والكلمــة، ب
ــذ مخططاتهــا، وهــي  ــى اســتمرارها لتنفي ــراهن إســرائيل عل ت

ــة وان طالــت ــا تكثيــف بــإذن ســتنتهي حال  اهللا، وعلــى أمتن
ـــز  ـــدس لتعزي ـــسطين وجوهرتهـــا الق ـــي فل ـــا لألهـــل ف دعمه
ــدفاع األول  ربــاطهم، كــذلك ضــرورة مــساندة األردن خــط ال
عـــن فلـــسطين وأمتنـــا أمـــام المخططـــات الـــصهيونية التـــي 
ًتـستهدفنا جميعـا، أن مـضامين مقابلـة جاللـة الملـك تؤكـد 
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دها وكنائسها وأهلها لألهل في فلسطين والقدس أن مساج
في قلوبنا وعقولنا، والبد أن تـشرق عليهـا شـمس الحريـة 
ًويرحـل عنهـا المــستعمر المحتـل عـاجال أم آجــال، فـأنتم يــا 
أهـــل فلـــسطين األصـــل فـــاألرض أرضـــكم والهـــواء هـــوائكم 
ــــد، وســــيبقى األردن  ــــى األب ــــذ األزل وال ــــم من ٕوالحــــق حقك

ساندا إلخواننا بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعا ومناصرا وم
ــا بلغــت  ــسطين والقــدس مهم ــي فل ــصابرين ف الــصامدين ال

  .التضحيات وكان الثمن

  ٤ صفحة ٢٢/٤/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

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

  األردنية الهاشمية

 

يستذكر األردنيون بكل فخر وشموخ في هذه 
ًام وبالتزامن مع عيد الفطر السعيد عيدا وطنيا وقوميا األي ً ً

ًعزيزا على قلب كل أردني وعربي ومسلم وهو ذكرى 
استقالل المملكة األردنية الهاشمية، هذه المناسبة التي 
سطر خاللها الهاشميون ومن خلفهم أبناء األردن التاريخ 
 الحديث والمعاصر لمسيرة النهضة العربية الكبرى، وكتبوا
بها سجل المجد الخالد لقلعة العروبة وحصنها المدافع 
عن مقدساتها وكرامتها أردن الصمود والرباط، ومن 
المعلوم أن االحتفال بذكرى االستقالل هو في حقيقته 
مناسبة مهمة يحتفل فيها أبناء الوطن باالنجازات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها مما تحقق 

من جهود البناء والعطاء التي يقودها عبر عقود طويلة 
الهاشميون بحكمة وسط هذا المناخ االقتصادي الصعب 
والسياسي الملتهب، فكان النجاح وتجاوز التحديات 
ًالمتعاقبة حتميا بعزيمة القيادة وارادتها ومن خلفها 

  .الشعب األردني المؤمن والواثق بها

ذ ُإن القيادة الهاشمية تعنى بفلسطين والقدس من
م عندما رفض ١٩١٦النهضة العربية الكبرى عام 

الشريف الحسين بن علي رحمه اهللا التنازل عن أي شبر 
منها ورفض الطلب االستعماري البريطاني المنحاز 
للصهيونية ومخططها بإقامة الدولة اليهودية على أرض 
فلسطين التاريخية، واستمر الدور الهاشمي تجاه 

رة شرقي األردن عام فلسطين والقدس مع قيام إما
م والتي تجلت فيها المواقف السياسية والحزبية ١٩٢١

الرافضة لوعد بلفور والهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، 
 ٢٥وما أن استقلت المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ 

م حتى خاض الجيش العربي األردني المعارك ١٩٤٦أيار 
 والقدس والحروب من أجل الدفاع والنضال عن فلسطين

فكانت معارك باب الواد واللطرون وعملية طارق وغيرها 
من وقائع العزة والشرف، والتي قدمت فيها البوادي والقرى 
والمدن األردنية الشهداء والجرحى يتقدمهم شهيد األقصى 
وموحد الضفتين المغفور له الملك المؤسس عبد اهللا 
 األول بن الحسين، ومن بعده استمرت أمانة ورسالة
الدفاع عن فلسطين من قبل الملك طالل بن عبد اهللا 
ًوالملك الحسين بن طالل رحمهما اهللا، واليوم واستكماال 
لهذا التاريخ العريق الذي يعرفه القاصي والداني تمتد 
الرعاية وتستمر الجهود بقيادة جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني بن الحسين حفظه اهللا صاحب الوصاية الهاشمية 

يخية على المقدسات االسالمية والمسيحية في التار
القدس والتى ترتبط ببعدها التاريخي الروحي بالنسبة 
للوصاية على المقدسات االسالمية بحادثة اسراء ومعراج 
جدهم الرسول محمد عليه الصالة والسالم، ومنذ العهدة 
العمرية تمت الوصاية على المقدسات المسيحية، وصاية 

ية الثقافية والتاريخية للمقدسات مركزية لحفظ الهو
اإلسالمية والمسيحية أيدتها في العصر الحديث العديد 
من اإلتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات 
الدولية واالقليمية العربية واالسالمية، ولم تقتصر الرعاية 
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والوصاية على اإلعمار فقط بل شملت االشراف واقامة 
بحاث والدراسات ومشاريع دعم المدارس ومراكز األ

االوقاف والقطاعات الصحية واالقتصادية والخدماتية في 
  .القدس

ان جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين 
حفظه اهللا يتمسك بالموقف الهاشمي التاريخي الراسخ 
تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها القدس ويحمل ملف 

 وال يخلو أي خطاب هذه القضية في كافة المحافل الدولية
أو مقابلة لجاللته إال وهي المحور الرئيس لحديثه، 
وتشير االحصائيات الرسمية أن جاللة الملك خالل عام 

ًلقاءا وطنيا داخل األردن مع ) ٨٧٨(م قام بحوالي ٢٠١٩ ً
مسؤولين وقيادات سياسية واقتصادية واعالمية أردنية، 

سكرية ًلقاءا مع قيادات سياسية وع) ٣٦٤(وحوالي 
) ٨٤(واقتصادية واجتماعية واعالمية دولية، وحوالي 
ًاتصاال هاتفيا مع قادة دول عربية ودولية، وحوالي  ً)١٤ (

ًخطابا ومقابلة إعالمية، كانت القضية الفلسطينية 
والقدس حاضرة فيها، ومن ذلك مقابلته قبل أيام مع 

ان :" مجلة دير شبيغل االلمانية حيث قال جاللة الملك 
 الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي ّحل

ً، واذا ما ضمت إسرائيل بالفعل أجزاء من الضفة ...ًقدما ّ ٕ
ِالغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع 

، وبالتزامن مع هذه اللغة "المملكة األردنية الهاشمية 
الدبلوماسية الواثقة فإن توجيهات جاللته للجميع في 

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

ًبتقرير يومي يوزع ورقيا على المعنيين ويوزع منه حوالي 
ًة الكترونية محليا ودوليا، اضافة إلى ربع مليون نسخ ً

مهام أخرى عديدة ال يتسع المجال لذكرها منها اعداد 
نشرة توثيقية شهرية عن القدس توفر للدارسين 
والباحثين، اضافة لوجود مكتبة متخصصة في مقر 
اللجنة تحتوي على أكثر من ستة االف كتاب حول 

ت اللجنة القضية الفلسطينية والقدس، اضافةالى منشورا
ًكتابا، واصدار البيانات والتصريحات ) ٦٠(التي زادت عن 

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

  .الخاصة بالقضية الفلسطينة والقدس

بة الكريمة يسر اللجنة الملكية وبهذه المناس
لشؤون القدس أن تتقدم من القيادة الهاشمية والشعب 
االردني وجيشنا وأجهزتنا األمنية سياج اإلستقالل وأمتنا 

الستقالل المملكة ) ٧٤(مباركين ومهنئين بالذكرى 
األردنية الهاشمية، هذا االستقالل الذي يجب الحفاظ 

لوطنية والقومية، ويناط عليه والذود عنه وعن منجزاته ا
واجب صونه بجميع أبناء الوطن، كما أن على األمة 
العربية واالسالمية دعم صمود األردن بإعتباره يمثل خط 
الدفاع األول عنها ضد المخططات الصهيونية التي 

ما دام : ًتستهدفنا جميعا، وبهذه المناسبة الغالية نقول
 بألف خير الهاشميون بخير فاألردن سيبقى بعون اهللا

ًنصيرا أمينا ألمته وقضاياها ً.  

عبد اهللا توفيق  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
  كنعان

  ٢٥/٥/٢٠٢٠ة القلعة نيوز اإلخباريوكالة 

* * * * *  
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ضم أراضي غور األردن وشمال : الصفدي
  ٌالبحر الميت قتل لحل الدولتين

  

وزير الخارجية وشؤون   شارك–عمان 
المغتربين أيمن الصفدي، أمس الخميس، في اجتماع 
مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 
دورة غير عادية دعت لها دولة فلسطين الشقيقة لبلورة 
موقف عربي موحد ضد المخطط اإلسرائيلي ضم أراض 

 .فلسطينية محتلة

وتبنى االجتماع، الذي عقد عبر آلية االتصال 
تصر على مداخالت لرئيس الدورة الحالية المرئي، واق

للمجلس وزير الخارجية العماني ووزير الخارجية 
ًالفلسطيني واألمين العام للجامعة، قرارا أكد الموقف 
ُالعربي الرافض والمدين لضم اي جزء من األراضي 

 بما فيها غور األردن ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 
 .وشمال البحر الميت

رفض أي خطوة إسرائيلية بضم أراض وأكد القرار 
ًفلسطينية والذي يعتبر خرقا للقانون الدولي وتقويضا لكل  ً

 .جهود السالم وطالب المجتمع الدولي العمل لمنعه

وأكد أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة 
الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني على 

 القدس  وعاصمتها١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

 .العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع

وشدد على أن السالم العادل والشامل القائم على 
حل الدولتين هو خيار استراتيجي عربي وضرورة لألمن 
والسلم االقليميين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة 

وفاعلة في إطار زمني محدد اطالق مفاوضات جادة 
وبرعاية دولية على أساس قرارات الشرعية الدولية 
والمرجعيات المعتمدة للتوصل لحل الدولتين، الذي يشكل 

ودعا القرار المجتمع الدولي التحرك . السبيل لحل الصراع

ٕلمنع قرار الضم االسرائيلي الالشرعي والى عقد اجتماع 
نقاذ فرص السالم وحل عاجل للجنة الرباعية الدولية إل

 .الدولتين

ًإلى ذلك، أجرى الصفدي بعد االجتماع اتصاال 
ًهاتفيا مع الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية جوزيب بوريل وضعه خالله 
في صورة قرار المؤتمر الوزاري العربي وبحث معه سبل 

فرص تحقيق التحرك لمنع القرار اإلسرائيلي وحماية 
 .السالم

وأكد الصفدي أن أي قرار إسرائيلي بضم أراضي 
غور األردن ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات 
في فلسطين المحتلة سيقتل حل الدولتين وسيقوض 
األسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيفجر 

وقال الصفدي إن ضم األراضي المحتلة ومن ثم . الصراع
. تين سيجعل خيار الدولة الواحدة حتميةقتل حل الدول

وثمن الصفدي موقف االتحاد األوروبي المتمسك بحل 
الدولتين وبالشرعية الدولية والرافض ألي قرار إسرائيلي 

 .بضم أراض فلسطينية محتلة

وأكد ضرورة العمل من أجل منع قرار الضم 
ٕواطالق مفاوضات جادة وفاعلة إلنهاء الصراع على 

 .لتين ووفق قرارات الشرعية الدوليةأساس حل الدو

وبحث الصفدي وبوريل التنسيق والتعاون في 
وشكر االتحاد األوربي ودوله . مواجهة جائحة كورونا

وأكد الصفدي وبوريل . على الدعم الذي قدموه للملكة
متانة الشراكة األردنية األوروبية والعمل المستمر على 

  )بترا. (تطويرها

 ٣ ص١/٥/٢٠٢٠الدستور 

  * * * * *  
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إلى إنقاذ » الرباعية«يدعو » الوزاري العربي«
اعتبر ضم أي جزء من األرض  فرص السالم

  »جريمة حرب«الفلسطينية 

 

وزراء  اتفق – أبو حسين  سوسن– القاهرة
الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، أمس، 

على دعوة اللجنة الرباعية الدولية لعقد اجتماع عاجل «
اذ فرص السالم وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي إلنق

منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السالم، بمـا 
وأكدوا أن . »فيهـا خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية

إقدام حكومة إسرائيل على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء 
بما فيها . ١٩٦٧من األرض الفلسطينية المحتلة عام 

ردن وشمال البحر الميت واألراضي المقامة عليها غور األ
) جريمة حرب(ُالمستوطنات اإلسرائيلية ومحيطها، يمثل 

تضاف إلى السجل اإلسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة «
بحق الشعب الفلسطيني، واالنتهاكات الفاضحة لميثاق 

  .»وقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي

 العربية، أمس، وانطلق في مقر الجامعة
االجتماع الطارئ في دورته غير العادية على مستوى 
وزراء الخارجية العرب، بطلب من دولة فلسطين، ورئاسة 
ُوزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، 
وحضور األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
م الغيط، لبحث الخطوات واإلجراءات التي يمكن أن تقو

بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط اإلسرائيلي 
الفيديو «وعقد االجتماع عبر ... بضم الضفة الغربية

  .»كورونا«ًالتزاما بإجراءات الوقاية من » كونفوانس

وطالب االجتماع اإلدارة األميركية بااللتزام 
بميثاق األمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في 

رق األوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الـدولي، منطقة الش
وبـالتراجع عـن دعـم مخططات وخرائط حكومة االحتالل 

صفقة (ُاإلسرائيلي، التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بـ

، وتهدف لضم أراض )القرن األميركية اإلسرائيلية
تهدد بتدمير «فلسطينية محتلة واالستيالء عليهـا بالقوة، 

لمنشود فـي المنطقة، وتحميـل أسس وفرص السالم ا
حكومة االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األميركية، تبعات 
تنفيذ هذه المخططات علـى االستقرار واألمن والسلم 

  .»الدوليين

وأكد الوزراء أن الدول العربية ستدعم، بكل 
الوسائل، السياسية والدبلوماسـية والقانونيـة والمالية، أي 

ذها دولة فلسطين، لمواجهة قرارات أو خطوات تتخ
. المخططات اإلسـرائيلية في الضم والتوسع االستيطاني

ًكما أكدوا أيضا على السالم الشامل والعادل على أساس 
القانون الدولي وقـرارات الـشرعية الدولية ومبادرة السالم 

بما يـضمن تجـسيد » حل الدولتين«العربية، والقائم على 
يد على ضرورة إطالق مفاوضات دولـة فلسطين، مع التأك

جادة وفاعلة فـي إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على 
أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيـات المعتمدة 
واالتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السالم الذي 

  .تقبله الشعوب

واتفق الوزراء على دعوة المجتمع الدولي واألمم 
س األمن، إلى تحمل مسؤولية المتحدة بما فيها مجل

حفـظ األمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي 
وقرارات الـشرعية الدوليـة فـي األرض الفلسطينية المحتلة، 

وكذلك دعوة دول االتحاد األوروبي إلى ممارسة الضغط «
علـى حكومة االحتالل لوقـف مخططاتها، واالعتراف 

  .»ذا ألمل السالم وحل الدولتينالعاجل بدولة فلسطين إنفا

ًواتفق الوزراء أيضا، على دعوة منظمة الصحة 
العالمية واللجنة الدولية للصليب األحمر، للضغط على 
سلطات االحتالل إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين في 
السجون اإلسرائيلية، خاصة المرضى وكبار السن 
 واألطفال والنساء، حماية لهـم من تفشي فيروس

، وتحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي )كورونا(



  
  ٣٨ 

المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة األسرى 
  .الفلسطينيين في السجون

من جانبه، شدد أبو الغيط على رفض أي ضم 
ًلألراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن أي إعالنات 
إسرائيلية لن تغير من وضع األراضي المحتلة شيئا وأن 

ً ستظل أرضا محتلة في ٦٧اضي التي احتلت سنة األر
نظر القانون الدولي، والسيطرة عليها من قبل إسرائيل، 

، وأن اإلجراءات »االحتالل«لها مسمى واحد هو 
اإلسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا االحتالل، لن يكون لها 
أثر سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على 

وهو أمر ينبغي أن يمعن «لمستقبل، حل الدولتين في ا
المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على االستقرار 

توجهات «وقال أبو الغيط إن . »اإلقليمي؛ بل والعالمي
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر 
في المنطقة، مستغلة حالة االنشغال العالمي بمواجهة 

  .»ع جديد على األرضلفرض واق) كورونا(

كما تضمنت قرارات االجتماع الطارئ تكليف 
المجموعة العربية في نيويورك، بمباشـرة المـشاورات 
واإلجـراءات الالزمـة لمواجهة مخططات الضم والتوسع 
اإلسرائيلية، وتكليف بعثـات الجامعـة ومجالس السفراء 
 العرب بنقل مقتضى هذا القرار إلى العواصم والحكومات

  .والمنظمات الدولية واإلقليمية حل العالم

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني، رياض المالكي، أن خطوة الضم اإلسرائيلية 

ٕولدينا كعرب قدرات وعالقات وامكانيات «ال يجب أن تتم، 
لمنعها، ألنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد 

ات السيادة والمتواصلة الدولة الفلسطينية المستقلة ذ
المفاوضات «ً، مؤكدا أن »ًجغرافيا والقابلة للحياة

السياسية المنبثقة عن مؤتمر دولي للسالم وبالمرجعيات 
. »ًالدولية المعتمدة تمثل خيارنا الذي نؤكده هنا أيضا

الرباعية (وعبر عن أمله أن ينجح المجتمع الدولي عبر 

 زمنية المتاحة لتوفير، في اغتنام هذه الفرصة ال)الدولية
المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة بإشراف 
دولي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن تجسيد دولة 
فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧) حزيران(يونيو 

 ١/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

روبيون يحتجون لنتنياهو سفراء أو ١٠
  ّوغانتس على خطط الضم

  

ســفير االتحــاد األوروبــي وســفراء تــسع دول  ّقــدم
ـــــرئيس حكومـــــة االحـــــتالل  ـــــة احتجاجـــــا رســـــميا ل ًأوروبي ً ّ
ــــتالف  ــــي االئ ــــاهو، وحليفــــه ف ــــامين نتني ّاإلســــرائيلية، بني

، بينــي غــانتس، "كــاحول الفــان"الحكــومي المقبــل، رئــيس 
ّء مـــن الـــضفة الغربيـــة ّعلـــى خطـــط حكومتهمـــا ضـــم أجـــزا

 .المحتلة

ًوتضم هذه الدول، وفقـا لمـا ذكـرت وسـائل اعـالم 
ٕبريطانيــــا وألمانيــــا وفرنــــسا وايرلنــــدا وايطاليــــا : اســــرائيلية ٕ

ٕواســبانيا والــسويد وبلجيكــا، باإلضــافة إلــى ســفير االتحــاد 
 .األوروبي

ـــى  وجـــاء االحتجـــاج الرســـمي خـــالل اجتمـــاع عل
ر قـسم أوروبـا فـي وزارة ّاإلنترنت ضم الـسفراء ونائبـة مـدي

ّالخارجية اإلسرائيلية، آنا أزاري ّ. 

ــا  ّوأوضــح الدبلوماســيون األوروبيــون، بحــسب م
ّ، أن الهـــدف مـــن االحتجـــاج هـــو قلقهـــم ٤٨نقلتـــه عـــرب 

ّالــشديد مــن بنــد فــي االتفــاق الحكــومي يمهــد لــضم أجــزاء "
ّضم كل جزء مـن الـضفة "ّ، وأضافوا أن "من الضفة الغربية

ًل خرقـا واضـحا للقـانون الـدوليّالغربية يشك خطـوات "ّوأن " ً
ّأحادية الجانب كهذه ستضر بجهود تجديـد مـسار الـسالم، 
وســـيكون لهـــا تـــأثير بـــالغ الخطـــورة علـــى االســـتقرار فـــي 

 ."ّالمنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدولية



  
  ٣٩ 

ّ، عبر السفراء عن قلقهـم مـن ١٣وبحسب القناة 
 عــن مناقــصات جديــدة فــي ّنيــة حكومــة نتنيــاهو اإلعــالن

ّمايو المقبـل لبنـاء وحـدات اسـتيطانية فـي /ّالثالث من أيار
بالقــــدس المحتلــــة، وطــــالبوا بتجميــــد " غفعــــات همتــــوس"

 .نشرها

ٍاألغــوار أراض فلــسطينية وعلــى إســرائيل : إيرلنــدا
 االلتزام بالقوانين الدولية

ّوفي السياق، أكد نائب رئيس الوزراء االيرلنـدي، 
ــــر الــــشؤون  الخارجيــــة والتجــــارة ســــيمون كــــوفيني، وزي

الخمــــيس الماضــــي، خطــــورة أي خطــــوة مــــن قبيــــل ضــــم 
األراضـــي فـــي الـــضفة الغربيـــة، ألنهـــا جـــزء مـــن األراضـــي 

 .الفلسطينية المحتلة

إن القــانون : وقــال كــوفيني فــي بيــان صــدر عنــه
الــدولي يحظــر ضــم األراضــي بــالقوة، بمــا فــي ذلــك ميثــاق 

دث، فـي جــوار أوروبــا أو األمـم المتحــدة، متـى وحيثمــا يحــ
على مستوى العالم، وهذا مبدأ أساسي في عالقات الـدول 
وسيادة القانون في العالم الحديث، وال يمكن لدولة واحـدة 

 .أن تضعها جانبا حسب الرغبة

وأكد التـزام بـالده بحـل الـدولتين المتفـاوض عليـه 
، والقـدس ١٩٦٧والذي ينهي االحتالل الذي بدأ فـي عـام 

ولتين، على أساس القانون الدولي، والمعـايير عاصمة الد
المتفــق عليهــا دوليــا، وقــرارات مجلــس األمــن الــدولي ذات 

 .الصلة

وشدد على أن موقفهم يتوافق مع موقف االتحـاد 
نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن هـذه هـي "األوروبي القديم، و

النتيجــة الوحيــدة التــي ســتوفر األمــن والحريــة واالزدهــار 
 ."المدى الطويلللشعبين على 

ال اعتــراف بالــسيادة اإلســرائيلية علــى : االتحــاد األوروبــي
 الضفة

ّوأكــد الممثــل األعلــى لالتحــاد األوروبــي للــشؤون 
ـــاد  ـــل، أن االتح ـــف بوري ـــة وسياســـة األمـــن جوزي الخارجي

ـــضفة  ـــى ال ـــسيادة اإلســـرائيلية عل ـــرف بال ـــي ال يعت األوروب
 .الغربية المحتلة

در عنــــه، وقــــال بوريــــل فــــي بيــــان صــــحافي صــــ
ّالخميس الماضي، إن موقف االتحاد األوروبي مـن وضـع 

 لـــم يتغيـــر، ١٩٦٧األراضــي التـــي احتلتهــا إســـرائيل عــام 
ــدولي وقــرارات مجلــس األمــن ذات  تماشــيا مــع القــانون ال

ـــراران  ـــك الق  ٣٣٨، و)١٩٦٧ (٢٤٢الـــصلة، بمـــا فـــي ذل
)١٩٧٣.( 

ـــرا  ـــا خطي ـــشكل انتهاك ـــى أن أي ضـــم ي وشـــدد عل
 وسيواصــــل االتحـــاد األوروبـــي مراقبــــة للقـــانون الـــدولي،

الوضــع عــن كثــب وآثــاره األوســع نطاقــا، وسيتــصرف وفقــا 
  .لذلك

 ١/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ضم إسرائيل : مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 "بنوستان"ألي أجزاء من الضفة سيحولها لـ 
  

 قال مايكل لينك -دوت كوم " القدس "-رام اهللا 
 األممي الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في المقرر

، إن قرار ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
إسرائيل التحرك بشكل أحادي الجانب نحو ضم أجزاء من 
األراضي الفلسطينية ضمن مخطط سينفذ في األول من 

يوليو المقبل، سيقوض حقوق اإلنسان بالمنطقة، / تموز
 .نظام الدولي القائم على القواعدوسيكون ضربة قاسية لل

وحذر لينك في بيان وزع على الصحافيين، من 
هذه الخطوة التي ستخلق سلسلة من العواقب الوخيمة 
ٍلحقوق اإلنسان، وكذلك بأنها ستقوض أي احتمال متبق 

  .لتسوية عادلة متفاوض عليها

ًإذا تم المضي قدما بخطط الضم "وقال ليك 
 من الضفة سيكون بنوستان اإلسرائيلي، فما سيتبقى

فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسمة، تحيطها 
  ".إسرائيل بشكل كامل وغير متصلة مع العالم الخارجي



  
  ٤٠ 

إن الخطة ستبلور نظام فصل عنصري "وأضاف 
في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق 

  ".الفلسطينيين في تقرير المصير

لى أن حالة حقوق ولفت المقرر األممي إ
ًاإلنسان باألساس سيئة وستتفاقم بعد الضم، مشيرا إلى 
أن هناك حاالت إخالء قسري وتشريد ومصادرة لألراضي، 
إلى جانب العزل، واستمرار عنف المستوطنين، 
واالستيالء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من 
مستويين من الحقوق السياسية واالجتماعية والسياسية 

  .كما قال. المتساوية على أساس العرقغير 

وأشار إلى أن القانون الدولي يحظر عمليات 
ًالضم ألنها تولد صراعا ومعاناة إنسانية هائلة وعدم 
ًاستقرار سياسي وخراب اقتصادي وتمييز منهجي، مشيرا 

 شدد على مبدأ ١٩٦٧إلى أن مجلس األمن منذ عام 
 أو خالل عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة"

في مناسبات عديدة مع اإلشارة بالتحديد إلى " الحرب
  .االحتالل اإلسرائيلي

إن الضم الذي يلوح في األفق هو "وقال لينك 
اختبار سياسي للمجتمع الدولي، وهذا الضم لن يتم 
عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت االحتالل البالغ من العمر 

  ".ً عاما بسبب الشيخوخة٥٣

ألممي عن قلقه العميق إزاء دعم وأعرب المقرر ا
الواليات المتحدة إلسرائيل، وهي التي ساهمت في خلق 

  .نظام قانون دولي حديث

اآلن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك "وقال 
إن واجبها القانوني هو عزل . .صارخ للقانون الدولي

مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان، ال مساعدتهم على 
  ".اقترافها

نك قد دعا في بيان سابق في وكان لي
مارس الماضي، المجتمع الدولي لمراجعة قائمة /آذار

العقوبات واسعة النطاق، واإلجراءات والتدابير المضادة 

لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من عدم الشرعية، 
  .ومراجعة االتفاقيات الراهنة والمقترحة مع إسرائيل

 يجب أن يكون هناك ثمن لتحدي"وقال حينها 
القانون الدولي، فقط هذا سيجبر القيادة السياسية 

  ."اإلسرائيلية على القيام بالشيء الصحيح

  ٢/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

فلسطين ترحب ببيان مقرر حقوق اإلنسان 
حول خطورة الضم االسرائيلي ألجزاء من 

 الضفة
  

رحب السيد رياض المالكي وزير  –  قنا–رام اهللا 
فلسطيني، ببيان القانوني الدولي المستقل الخارجية ال

مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق اإلنسان في 
االرض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة 
االئتالف الحكومي الحالي للكيان اإلسرائيلي، سلطة 
االحتالل غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، 

ن، واعتبار الضم سيؤدي بما فيها القدس، وغور األرد
 .إلى تبعات سيئة لحقوق اإلنسان

 إلى أن دولة ،واشار المالكي، في بيان له اليوم
فلسطين تعمل دوما على اطالع مقرري حقوق 
اإلنسان،ومؤسسات مجلس حقوق اإلنسان حول 
االنتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة للكيان 

وقال إن ما تقدم ..اإلسرائيلي، السلطة القائمة باالحتالل
به مقرر حقوق االنسان هو صوت الضمير والقانون 
الدولي، الذي أكد من خالله أن الضم ال يشكل انتهاكا 
لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة 
للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، 

 .وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض

ّقرر الخاص شخص االحتالل وأكد أن الم
اإلسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطته 



  
  ٤١ 

ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول 

ونبه إلى أن تشجيع الواليات ..قانونيا، وأخالقيا، وسياسيا
المتحدة األمريكية للضم االسرائيلي يخالف القانون 

دولي وواجباتها بناء على القانون الدولي، المتمثلة في ال
 .عزل مرتكبي انتهاكات لحقوق االنسان، ال تحريضهم

وحذر من مغبة الضم، وتبعاته على المنطقة 
واالقليم والعالم اجمع، واعتبر ان االستقرار واالمن والسلم 
الدوليين في منطقة الشرق االوسط لن يتحققا دون انهاء 

السرائيلي، وتجسيد االستقالل لدولة فلسطين االحتالل ا
ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق 
الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى 

 .رأسها حق تقرير المصير والعودة

 األمم المتحدة والدول األعضاء ،وطالب المالكي
العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق االنسان في 

ض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم، وخطاباتهم االر
إلى خطوات واجراءات وتبعات ألن الضم الذي يلوح في 
األفق سيكون االختبار السياسي وسيضع المجتمع الدولي 

إن وقف الضم ال يمكن ان يتم عن "وقال ..على المحك
 عاما ٥٣طريق التوبيخ، وان االحتالل الذي طال أمده لــ

بل على المجتمع الدولي . الكبر بالسنلن يموت بسبب 
ان ينظر في قائمة من العقوبات الشاملة، واالجراءات 
المضادة للجم الممارسات غير الشرعية االسرائيلية، بما 
فيها منع بضائع المستعمرات من دخول األسواق 
العالمية، منع دخول المستوطنين هذه الدول وغيرها من 

يق الجنائي في المحكمة العقوبات، والمضي قدما بالتحق
  ".الجنائية الدولية

 ٢/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

ًنائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات  ١٣٠
  "إسرائيل"على 

 

ً نائبــا بريطانيــا مــن مختلــف األحــزاب ١٣٠ّتوجــه  ً
ّالبريطانية برسالة إلى رئـيس الـوزراء البريطـاني، بـوريس 

فــي " إســرائيل"علــى ّجونــسون، لفــرض عقوبــات اقتــصادية 
الـضفة الغربيـة، بحـسب مـا  ّحال قيامهـا بـضم منـاطق فـي

 .مساء أمس، الجمعة" ذي غارديان"ذكرت صحيفة 

ّووقـــع علـــى الرئاســـة وزراء ســـابقون عـــن حـــزب 
المحــــافظين، ورئــــيس حــــزب المحــــافظين الــــسابق، لــــورد 
بــاتين، ووزيــرة التطــوير الــدولي الــسابقة، أنــدرو ميتــشل، 

ا حتــى عنــد نــواب انتقــدوا بــشدة كمــا لقيــت الرســالة ّ رواج ــ ً
ال" ّــــالالســــامية المنتــــشرة فــــي صــــفوف حــــزب العم مثــــل " ّ

  .مارغريت هودج

ّواعتبــــرت الرســــالة أن ضــــم أجــــزاء مــــن الــــضفة  ّ
ســيكون بــشكل واضــح غيــر قــانوني فــي القــانون "ّالغربيــة 
ّبريطانيــــا لــــم تتــــردد فــــي فــــرض "، وأضــــافت أن "الــــدولي

أي "ّوشــرحت أن " لقــرمّعقوبــات علــى روســيا بعــد ضــمها ا
ًيجـــب أن يلقـــى ردا  الـــضفة الغربيـــة ّتحـــرك إســـرائيلي فـــي

  ".ًمشابها

ّوأعرب الموقعون على الرسـالة، التـي بـادر إليهـا 
، عــن غــضبهم "مجلــس تعزيــز التفــاهم العربــي البريطــاني"

ــضم أجــزاء  ّمــن إعــالن الحكومــة اإلســرائيلية عــن خطــط ل
تلــة لفــرص ضــربة قا"واصــفين بأنــه  الــضفة الغربيــة مــن

ّالــسالم بــين اإلســرائيليين والفلــسطينيين اســتنادا إلــى حــل  ً
  ".الدولتين

مــن الواضــح أن إســرائيل "ّوأضــافت الرســالة أنــه 
ّتتستر بانتشار وباء كورونا من أجل السعي لتطبيـق هـذه 

ّمن الـضروري أن تفعـل المملكـة المتحـدة . ّالخطة الفظيعة
  ".كل ما في وسعها لمنع ذلك

ًالرســالة أيــضا أن القــانون الــدولي كمــا ورد فــي 
ا، "ودعــت الرســالة إلــى . ناصــع الوضــوح" ــالتوضــيح، علن ً

إلسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمـة، منهـا فـرض 
رئــــــيس الحكومــــــة . التــــــصريحات ال تكفــــــي... عقوبــــــات



  
  ٤٢ 

علينــا . ّاإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، تجاهــل تــصريحاتنا
ــه التــ ــه مــن تطبيــق خطت ــع حكومت ــر ســابقة أن نمن ي تعتب

  ".ّخطيرة في العالقات الدولية

 ســفراء أوروبيــين ٩والخمــيس، شــاركت بريطانيــا 
آخــرين فــي تقــديم احتجــاج رســمي للخارجيــة اإلســرائيلية 
ة حكومــة نتنيــاهو وشــريكة، بينــي غــانتس، ضــم  ّعلــى ني ّــ

  .ّمناطق في الضفة الغربية

ـــا ـــى بريطاني ـــدول هـــي، باإلضـــافة إل ألمانيـــا : وال
ــــسا وأي ــــا، وفرن ــــسويد وبلجيك ــــا واســــبانيا وال ــــدا وايطالي ٕرلن ٕ

  .باإلضافة إلى سفير االتحاد األوروبي

علــــى فــــرض  االحــــتالل اإلســــرائيلي والقــــي عــــزم
ّعلــى منــاطق فــي الــضفة الغربيــة، " ّالــسيادة اإلســرائيلية"

ــا دافعــت الواليــات المتحــدة  ا وروســيا، بينم ــدا أوروبي ًتندي ــ ً ً
  ."ّبشدة"ّاألميركية عن القرار 

 ٢/٥/٢٠٢٠ة الرأي الفلسطينية لإلعالم وكال

* * * * *  

  

ضم مناطق في  ZOOM: عريقات عبر
الضفة يقضي على إمكانية تحقيق إتفاق سالم 

  مستقبال

 

أمين سر اللجنـة  قال – الحياة الجديدة –رام اهللا 
التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر صــــائب عريقــــات، إن اقــــدام 

ــــسطينية الحكومــــة اإلســــرائيلية علــــى ضــــم األراضــــي ال فل
المحتلــة جزئيــا او كليــا يعنــى بالــضرورة القــضاء علــى أي 
إمكانيــــــة لتحقيــــــق اتفــــــاق ســــــالم بــــــين الفلــــــسطينيين 

 .واإلسرائيليين

عبـــر اســـتخدام  محاضـــرتين خـــالل وأكــد عريقـــات
فـى  Forward Thinking لمؤسـسة "ZOOM" تقنيـة

لندن، ولجامعة هارفارد األميركية، أنه نقـل رسـائل رسـمية 
كبير من دول العـالم،   محمود عباس إلى عددمن الرئيس

دعاهم فيها الى عدم الـسماح للحكومـة اإلسـرائيلية بتنفيـذ 
ــد"مخطــط  ــي " االبرتهاي ــد مــؤتمر دول ــضم، وضــرورة عق وال

ــشرعية الدوليــة،  ــدولي وال ــانون ال ــى أســاس الق للــسالم عل
بهــدف انهــاء االحــتالل، وتجــسيد اســتقالل دولــة فلــسطين 

قية لتعيش بأمن وسالم الـى جانـب بعاصمتها القدس الشر
ــة اســرائيل علــى حــدود  ، وحــل قــضايا الوضــع ١٩٦٧دول

ــــى رأســــها قــــضية  النهــــائي الوضــــع النهــــائي كافــــة، وعل
الالجئـين واألسـرى، اســتنادا لقـرارات الـشرعية الدوليــة ذات 

 .العالقة

وعلى صعيد مواقف الدول العربية، أعاد عريقات 
ون اســتثناء بمبــادرة التأكيــد علــى تمــسك الــدول العربيــة د

العربية، وأن الحديث عن اعتـراف أي دولـة عربيـة  السالم
بالقدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف وكنيـسة القيامـة 
عاصمة إلسرائيل، او القبول بتصفية القـضية الفلـسطينية 

وأن فريق الرئيس ترمب وعلى الرغم مـن كـل  مجرد اوهام،
ٕم والغـاء القـانون محاوالتهم تغييـر مرجعيـات عمليـة الـسال

الدولي أكثر من أدرك ان هذا أمرا غير ممكنا، إن لـم يكـن 
ــــسطيني،  مــــستحيال، ــــوطني الفل ــــرار ال وأن اســــتقاللية الق

والحفـــاظ علـــى المـــشروع الـــوطني الفلـــسطيني، والتمـــسك 
لـصناعة  بالقانون الدولي تـشكل األسـاس ونقطـة االرتكـاز

لـــوزراء ًالـــسالم، كمـــا جـــاء واضـــحا فـــي البيـــان الختـــامي 
 .الخارجية العرب في الثالثين من نيسان الماضي

واعتبر عريقـات أن سـد العجـز فـي موازنـة وكالـة 
ـــسطينيين  ـــشغيل الالجئـــين الفل ـــروا"غـــوث وت ـــر  "األون يعتب

اســـتحقاقا والتزامـــا علـــى المجتمـــع الـــدولي، ولـــيس خيـــارا 
يمكــن التالعــب بــه، وكــذلك الحــال بالنــسبة لتقــديم كــل مــا 

  ... للقدس الشرقية المحتلةيلزم من مساعدات

 ٢/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب برفض 
  "مشروع الضم"ً نائبا بريطانيا لـ١٣٠



  
  ٤٣ 

  

المجلــس  رحــب – ســند لألنبــاء وكالــة – رام اهللا
 نائبــــا فــــي مجلــــس ١٣٠الــــوطني الفلــــسطيني، بموقــــف 

سـرائيل، العموم البريطـاني، طـالبوا بفـرض عقوبـات علـى إ
حال تنفيذها لمشروع ضم أجزاء مـن األراضـي الفلـسطينية 

 .ّالمحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العالقات الدولية

وثمن المجلـس الـوطني فـي بيـان صـحفي أصـدره 
رئيسه سليم الزعنون، اليوم الـسبت، موقـف النـواب الـذين 
رفضوا انتهاك إسـرائيل لقـرارات الـشرعية الدوليـة وللقـانون 

  .دولي بمختلف تفرعاتهال

االتحـاد البرلمـاني الـدولي وكافـة " المجلس"وحث 
البرلمانــــات فــــي العــــالم، علــــى إعــــالن موقفهــــا الــــرافض 
لــسياسة الــضم واالســتيطان الــذي تنــوي حكومــة االئــتالف 
اإلســـــــرائيلية الجديــــــــدة تنفيــــــــذها، واالقتــــــــداء بــــــــالنواب 
 البريطــانيين، وحمايــة مبــادئ العدالــة الدوليــة، ومواجهــة
سياســة االســتعالء علــى القــانون الــدولي وتحــدي القــرارات 

  .الدولية

 نائبــا بريطانيــا مــن مختلــف األحــزاب ١٣٠وتوجــه
ّالبريطانية، برسالة إلى رئيس الوزراء بـوريس جونـسون، 
ّأمـــس الجمعـــة، تطالـــب بفـــرض عقوبـــات اقتـــصادية علـــى 

  .ّإسرائيل في حال قيامها بضم مناطق في الضفة الغربية

ى هـــذه الرســـالة وزراء ســـابقون عـــن ّووقـــع علـــ 
حزب المحافظين، ورئـيس حـزب المحـافظين الـسابق لـورد 

  .باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل

  ٢/٥/٢٠٢٠وكالة سند لألنباء 

* * * * *  

تقرير المدعية العامة : التعاون اإلسالمي
للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب 

  الفلسطيني

 

ـــوم" القـــدس "- اهللا مرا ـــت منظمـــة - دوت ك  رحب
التعــــاون اإلســــالمي، بتقريــــر المدعيــــة العامــــة للمحكمــــة 

الجنائيــة الدوليــة، الــذي يؤكــد الواليــة القــضائية للمحكمــة 
علـى الجــرائم المرتكبــة مــن قبـل االحــتالل االســرائيلي علــى 
أرض دولة فلسطين، وجـددت دعمهـا لحـق دولـة فلـسطين 

ــي اللجــوء للقــضاء الــد ولي مــن أجــل ضــمان المــساءلة ف
 .ًوتحقيق العدالة وفقا للقانون الدولي

وأكـــدت المنظمـــة أهميـــة هـــذه الخطـــوة باعتبارهـــا 
ـــسطيني، وتعـــزز  ـــشعب الفل ـــة حقـــوق ال تـــساهم فـــي حماي
مصداقية منظومة العدالة الدولية وحقوق االنسان ودورها 
فــي وضــع حــد النتهاكــات االحــتالل االســرائيلي المتواصــلة 

  . الشعب الفلسطينيضد ابناء

 ٣/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  

  

تصاعد األصوات الدولية الرافضة : عشراوي
  للضم تشكل مؤشرا إيجابيا

 

عـضو اللجنـة   رحبـت– الجديـدة الحياة – رام اهللا
التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية حنـــان عـــشراوي، 
 بـــــالمواقف الدوليـــــة المبدئيـــــة الرافـــــضة لعمليـــــات الـــــضم

 .اإلسرائيلية لما تبقى من األراضي الفلسطينية المحتلة

وقالــت فــي بيــان، باســم اللجنــة التنفيذيــة، اليــوم 
ــسبت ــرة أصــواتا شــجاعة : "ال ــام األخي ــي األي ًلقــد شــهدنا ف

وصريحة من جميـع أنحـاء العـالم تـدين وتحـذر مـن الـضم 
اإلسرائيلي بما في ذلك مواقف كل مـن االتحـاد األوروبـي، 

ول العربيـــــة، واألمـــــم المتحـــــدة، وروســـــيا، وجامعـــــة الـــــد
ــــصين، و ــــا وســــابقا، و١٣١وال ــــا حالي ــــا بريطاني ً نائب ً ً١١ 

ً سفيرا أوروبيا قدموا ١١ًعضوا في الكونغرس األمريكي، و ً
ًاحتجاجا رسميا إلسرائيل، والمقرر الخـاص لألمـم المتحـدة 

  ".مايكل لينك والعديد من األصوات الدولية األخرى



  
  ٤٤ 

أهميـــة هـــذه التـــصريحات وأكـــدت عـــشراوي علـــى 
: والمواقف واعتبرتها مؤشرا إيجابيا نحو التغيير، وأضـافت

أن هــذا الحــراك الفاعــل يــذكرنا ان وقــت محاســبة إســرائيل "
قـــد طــــال انتظــــاره ويجــــب علــــى المجتمــــع الــــدولي وقــــف 
المعاملـــــة التفـــــضيلية واالســـــتثنائية التـــــي تتمتـــــع بهـــــا، 

دول المارقـة ومعاقبتها ومساءلتها علـى جرائمهـا اسـوة بالـ
  ".التي تنتهك القانون الدولي والدولي اإلنساني

ولفتت الى ان دولة االحتالل تـصعد مـن عـدوانها 
مـــــستندة الـــــى غيـــــاب اإلرادة الدوليـــــة الجـــــادة والفاعلـــــة 

ــــساءلتها ــــت. لم ــــذه األصــــوات المبدئيــــة : "وتابع ــــث ه نح
ــــشجاعة علــــى اتخــــاذ خطــــوات جــــادة لــــردع الجــــرائم  وال

ــ ى ضــوء عمليــات الــضم الوشــيكة اإلســرائيلية، خاصــة عل
التي أعلن عنها نتنياهو بتشجيع ودعم وشـراكة أمريكيـة، 
فإذا كانت هذه األصوات تتمتع بالجديـة واالرادة فعليهـا ان 
ًتنهي فعليا عقودا من الحصانة واالستثنائية واالفـالت مـن  ً
العقــاب واالعفــاء مــن االلتــزام بالقواعــد والقــوانين الدوليــة 

  ". دولة االحتاللالتي تتمتع بها

وأشارت الى ان هذا التعبير عـن الـرفض بإمكانـه 
تشكيل قوة ردع حقيقية يمكنها منـع إسـرائيل مـن مواصـلة 
انتهاكاتهــــا وجرائمهــــا االســــتيطانية الهادفــــة إلــــى فــــرض 

ــسطين التاريخيــة، بغــض " إســرائيل الكبــرى" ــى أرض فل عل
  .النظر عن الغطاء والتواطؤ األمريكي

تام بيانها المجتمـع الـدولي ودعت عشراوي في خ
للحفـاظ علــى مكانتـه وحمايــة نظامـه القــائم علـى القــوانين 
والقواعــد، واتخــاذ إجــراءات جــادة واســتباقية تمنــع إســرائيل 
من مواصلة تحديها لقراراته وقوانينه، ومواجهة استهانتها 
ــوق  ــى حمايــة الحق ــاإلرادة الدوليــة، والعمــل عل المتعمــدة ب

  .ة للتصرفالفلسطينية غير القابل

  ٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

الجنائية «رئيس البرلمان العربي يرحب بتقرير 
بتأكيد واليتها على األراضي  »الدولية

  الفلسطينية المحتلة

 

الـدكتور مـشعل  رحـب – البـدوي  حسين–القاهره 
بن فهـم الـسلمي رئـيس البرلمـان العربـي بتقريـر المحكمـة 

ي أكــدت فيــه واليتهــا الجغرافيــة علــى الجنائيــة الدوليــة الــذ
األراضي الفلسطينية المحتلة التـي تـشمل الـضفة الغربيـة، 

 .والقدس الشرقية وقطاع غزة

وأكـــد رئــــيس البرلمـــان العربــــي أن هـــذا التقريــــر 
ُالصادر عن محكمة دولية مرموقة يمثل خطوة هامـة نحـو 
ٕتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وانهاء االحتالل الغاشـم 

ُقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علـى حـدود الرابـع مـن ٕوا
 . م١٩٦٧يونيو 

ــيس البرلمــان العربــي اســتمرار االحــتالل  وأدان رئ
اإلســرائيلي لألراضــي الفلــسطينية المحتلــة ومواصــلة القــوة 

تنفيذ مخططاتها االستيطانية، ) إسرائيل(القائمة باالحتالل 
بمــا بغــرض فــصل وســط الــضفة وشــمالها عــن جنوبهــا، 

يقــــوض أيــــة فرصــــة إلقامــــة دولــــة فلــــسطينية متواصــــلة 
ًجغرافيا، فـضال عـن محاولتهـا إضـفاء الـشرعية علـى عـدد  ً
كبير من البؤر االستيطانية التي أقامها المـستوطنون فـي 
ــشغال العــالم أجمــع  ــضفة الغربيــة، مــستغلة فــي ذلــك ان ًال

 .بمواجهة جائحة كورونا

ل وشـــدد رئـــيس البرلمـــان العربـــي علـــى أن الحـــ
العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خالل تنفيـذ 
قـــــرارات مجلـــــس األمـــــن الـــــدولي ذات الـــــصلة بالقـــــضية 

 م، ومبدأ ٢٠٠٢الفلسطينية، ومبادرة السالم العربية لعام 
  .حل الدولتين

  ٤/٥/٢٠٢٠الرياض السعودية 

* * * * *  



  
  ٤٥ 

نتابع عنصرية االحتالل  الفلسطينية الخارجية
مقدسيين على أعلى بحق العالقين ال

 المستويات

   

 قالــت وزارة الخارجيــة والمغتــربين، -  وفــا-رام اهللا 
إن فريــــق عملهــــا المخــــتص لــــدى اللجنــــة الفنيــــة لمتابعــــة 

المستجد، أكد وصـول الدفعـة " كورونا"تطورات أزمة فيروس 
الثانيــة مــن العــالقين فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية الــى 

  . مواطنا٣٣٥اريحا وعددها 

أضــافت الــوزارة فــي بيــان لهــا، اليــوم االثنــين، أن و
أفـــراد الدفعـــة خـــضعوا لـــنفس اإلجـــراءات التـــي تتبعهـــا وزارة 
الــصحة الفلــسطينية مــن الناحيــة الــصحية، لالطمئنــان علــى 
ــم ترتيــب  ــوهم مــن ايــة إصــابة، مــضيفة أنــه ت ســالمتهم وخل

 ١٤نقلهــم كــل الــى محافظتــه ليخــضع للحجــر المنزلــي لمــدة 
دخــال العــالقين مــن األردن سيــستمر حتــى يــتم ًيومــا، وأن إ

  .اعادتهم جميعا

وأوضــحت أنهــا تتــابع منــذ بدايــة الجائحــة، وفريــق 
عملهـــا المـــصغر وبإشـــراف مـــن الـــوزير ريـــاض المــــالكي، 
ــين والعــالقين فــي جميــع  أوضــاع المــواطنين والطلبــة والالجئ
دول العـــالم، ســـواء مـــن الناحيـــة الـــصحية او المعيـــشية او 

ا في ذلك رغبـة اآللـف مـنهم بـالعودة الـى ارض العالجية، بم
  .الوطن او الى البلدان التي يقيمون فيها

وذكــــرت الــــوزارة أنهــــا تتــــابع عبــــر ســــفارات دولــــة 
فلــسطين، وخاليــا االزمــة التــي شــكلت بالفعــل بالــشراكة مــع 
الجاليــات واالتحــاد العــالم لطلبــة فلــسطين مؤســسات منظمــة 

ــام الطــوار ــي أعلنتهــا او مــن التحريــر الفلــسطينية، وأرق ئ الت
ـــي  ـــام الطـــوارئ الت ـــوزارة وأرق ـــي ال ـــا المـــصغر ف خـــالل فريقه

  .أعلنها

واعتبــرت أن متابعتهـــا ألوضـــاع الجاليـــات والطلبـــة 
هــو حــق ألبنــاء شــعبنا وواجــب ومــسؤولية وطنيــة، وتقــدم 
خــدماتها بهــذا الخــصوص لجميــع أبنــاء شــعبنا بغــض النظــر 

  .ية او السياسيةعن مكان اقامتهم او انتماءاتهم األيدلوج

  الوزارة تتابع أوضاع العالقين والطلبة المقدسين

ـــــوزارة ومنـــــذ اللحظـــــة األولـــــى أوضـــــاع  تابعـــــت ال
المواطنين والطلبة المقدسين العالقين في عديـد الـدول أسـوة 
بمتابعتها لجميع أبناء شعبنا، وتم شملهم في عمليـة حـصر 
 أعــداد العــالقين خاصــة الطلبــة مــنهم فــي كــشوفات ســفارات

  .ًدولة فلسطين بصفتهم جزءا اصيال من أبناء شعبنا

ـــــسفارات  ـــــع ال ـــــا االزمـــــة فـــــي جمي وتواصـــــل خالي
الفلسطينية االطمئنـان علـى مواطنينـا المقدسـين المتواجـدين 
طرفها وتقدم لهم أسوة بجميـع أبنـاء الجاليـة أيـة مـساعدات 
مطلوبة سواء صحية أو طبية او مادية وغذائيـة، وذلـك فـي 

زارة المبذولة مـن خـالل اللجنـة الوزاريـة التـي إطار جهود الو
شـــكلها مجلـــس الـــوزراء برئاســـة الـــوزير المـــالكي إلجـــالء 

  .الرعايا الفلسطينيين

ومن خالل متابعتنا لهذه القـضية تبـين ان سـلطات 
االحتالل تمارس أبشع اشكال التمييز والعنـصرية ضـد أبنـاء 

ــام ج ــل والمحــاذير أم ــود شــعبنا المقدســيين، وتــضع العراقي ه
ــــة  ــــشرقية المحتل ــــدس ال ــــى الق ــــامين اعــــادتهم ال ــــوزارة لت ال

  .ومحافظتها

وأوضـــــحت الـــــوزارة أن إســـــرائيل وبـــــصفتها القـــــوة 
القائمة باالحتالل ال تفـي بالتزاماتهـا المفروضـة عليهـا وفـق 
للقانون الدولي، وتمنـع أبنـاء شـعبنا المقدسـيين مـن العـودة 

 تعــسفية عبـر مطــار اللــد، وتحــاول فـي ذات الوقــت وبطريقــة
فــصلهم عــن مـــواطني الــضفة الغربيـــة المحتلــة، لتخـــضعهم 
ألبشع اشكال االبتزاز والتسويف والمماطلـة وبنطـرة دونيـة ال 

  .تمت بأخالق اإلنسانية بصلة

وتحــدثت عمــا حــصل مــع المقدســي المحاضــر فــي 
جامعة القدس خضر ابو عليا اال دليـل علـى ذلـك حيـث كـان 

 ١٤الــى أميركــا فــي قــد خــرج عــن طريــق مطــار اللــد متجهــا 
آذار الماضــي، وهــو يحمــل الهويــة المقدســية ووثيقــة الفيــزا 

 وعنــدما عــاد ووصــل الــى ٢٠٢٤للعــودة صــالحة حتــى عــام 
 نيسان الحالي، رفضت سـلطات االحـتالل ١٤المطار بتاريخ 



  
  ٤٦ 

ــات  ــى الوالي ــه ال ــم اعادت ــبالد وت ــى ال ــدخول ال ــه بال الــسماح ل
  .المتحدة األميركية

ــوزارة إن ا ــت ال ــة وقال ــي أطلقتهــا الطالب لمناشــدة الت
المقدسية صابرين طه، علـى شـبكة التواصـل االجتمـاعي إال 
دليــل اخــر علــى عمــق االكراهيــة والعنــصرية التــي تمارســها 

  .دولة االحتالل ضد أهلنا ومواطنينا المقدسيين

وأضافت أن خلية االزمة فـي سـفارة دولـة فلـسطين 
ب فـصل أسـماء في عمان، أفادت بأن الجانب اإلسرائيلي طل

حملة الهوية المقدسية عن كشوفات المواطنين الفلسطينيين 
العـــالقين فـــي األردن، بحجـــة ان لهـــم ترتيبـــات خاصـــة، فـــي 
تأكيــد اخــر علــى العنــصرية ومحــاوالت دولــة االحــتالل فــصل 

  .القدس والمقدسيين عن الضفة الغربية المحتلة ومواطنيها

  ٤/٥/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  

 ..يمر بأصعب فترة

على األمة االنتصار لعقيدتها : النائب عطون
 وأقصاها ومدينتها المقدسة

  

 أكـد – المحتلـة  القدس–وكالة قدس نت لألنباء 
النائب فـي المجلـس التـشريعي الفلـسطيني أحمـد عطـون، 
على أن القدس والمسجد األقـصى المبـارك بمـا يمثلـه مـن 

ـــدة األمـــة، يمـــر بأصـــعب ـــاريخ، عقي ـــرة مـــن مراحـــل الت  فت
وخاصــة فــي هــذا الــشهر الفــضيل، ونــستنهض اليــوم فــي 

 .المسلمين كل الهمم، من أجل االنتصار لعقيدتهم

وشــدد النائــب عطــون علــى أن المــسجد األقــصى 
ومدينة القدس ليست حكـرا علـى المقدسـيين وليـست حكـرا 
على الفلسطينيين، بل هـي جـزء مـن عقيـدة األمـة، وعلـى 

 .تنتصر لمسجدها ومدينتها المقدسة ولعقيدتهااألمة أن 

وأشــــار عطــــون إلــــى أن أهــــالي مدينــــة القــــدس 
، "كورونــا"يعـانون األمـرين، وبـاء االحــتالل ووبـاء جائحـة 

ّالفتا أنه لـم يـسبق علـى المـسجد األقـصى أن عطلـت فيـه  ً
الجمــع والجماعــات، ممـــا أبكــى قلــوب النـــاس، الــذين لـــم 

عـوا مـن الـدخول للمـسجد يعتـادو منـذ فتـرات طويلـة أن يمن
 .األقصى والصالة فيه، وصالة التراويح

المسجد األقصى المبـارك هـو جـزء : "وقال عطون
من عقيـدة األمـة، وعقيـدة كـل مـسلم، ولـيس مجـرد قطعـة 
من األرض، فهو آية من آيات القرآن، وكما كان المـسجد 
األقـــصى القبلـــة األولـــى، فهـــو مـــا زال قبلـــة المجاهـــدين 

  ".مر التاريخ، والتاريخ شاهد على ما نقولواألحرار على 

في ظل هذه األزمات المتالحقـة : "وأضاف عطون
التي يعيـشها العـالم اإلسـالمي، ويعيـشها المقدسـي بـشكل 
مـضاعف، فـالمطلوب اليـوم الـصبر والثبـات والمرابطـة فـي 
وجــــه وبــــاء االحــــتالل، وأن تكــــون الهمــــم عاليــــة، وهــــي 

 ". موضعه ومكانهمطلوبة من كل أبناء األمة، كل في

ـــسعى  ولفـــت النائـــب عطـــون إلـــى أن االحـــتالل ي
صباحا مساءا لتفريـغ مدينـة القـدس مـن أهلهـا، ولتحويـل 
المــسجد األقــصى المبــارك لهــيكلهم المزعــوم، واســتراتيجته 

ال قيمة إلسرائيل بدون القدس، وال قيمة "القائمة على أنه 
 ".للقدس بدون الهيكل

فعلنـا نحـن أبنـاء فمـاذا : "وتساءل النائب عطـون
األمة؟ هل عملنا على تعزيز صمود أهلنا في القدس؟ هل 
كــل واحــد منــا تحمــل المــسؤولية؟ اإلعالميــين والبرلمــانيين 
والنخــــب والمثقفــــين واألســــر واألفــــراد ووســــائل التواصــــل 

ـــى التكافـــل االجتمـــاعي فـــي .. االجتمـــاعي هـــل عملنـــا عل
  ".القدس؟ وهل دعمنا التعليم في القدس؟

 ٤/٥/٢٠٢٠ دس نت لألنباءوكالة ق

* * * * *  

إذا نفذ االحتالل خطط الضم فسنكون : الرئيس
  ..في حل من جميع االلتزامات واالتفاقيات



  
  ٤٧ 

دعا دول عدم االنحياز لتحمل مسؤولياتها 
" كورونا"للحيلولة دون استغالل االحتالل 

 لتنفيذ مخططاته

  

 دعـــــا الــــــرئيس -دوت كــــــوم" القـــــدس "-رام اهللا
 الـــدول األعـــضاء لحركـــة عـــدم االنحيـــاز، محمـــود عبـــاس

وأطراف المجتمع الدولي واألمم المتحدة، بما فيهـا مجلـس 
ـــانون  ـــاذ الق ـــضمان نف ـــى تحمـــل مـــسؤولياتهم ل ّاألمـــن، إل
الدولي، والحيلولة دون استغالل حكومة االحـتالل لجائحـة 

، لتنفيــذ سياســاتها ومخططاتهــا لــضم أجــزاء مــن "كورونــا"
، وتـــدمير مـــا ١٩٦٧محتلـــة عـــام األراضـــي الفلـــسطينية ال

ّتبقــى مــن فــرص ضــئيلة لتحقيــق حــل الــدولتين، وتحقيــق 
  .السالم العادل والدائم

ـــة عـــدم  ـــام قمـــة حرك ـــه أم ـــي كلمت ـــدالرئيس ف وأك
االنحيـــاز، التـــي عقـــدت عبـــر نظـــام االتـــصال عـــن بعـــد، 

ــوان ــد : "بعن ــه أمــس، "١٩متحــدون ضــد كوفي ــين، أن  اإلثن
إذا أقـدمت دولـة االحـتالل أبلغ األطراف الدولية كافـة بأنـه 

على هذه الخطـوة فـسنكون فـي حـل مـن جميـع االلتزامـات 
  .واالتفاقيات والتفاهمات معها ومع اإلدارة االميركية

ــــع األســــرى  ــــدعوة إلطــــالق ســــراح جمي وجــــدد ال
الفلـــــسطينيين فـــــي ســـــجون االحـــــتالل، محمـــــال حكومـــــة 
االحــــتالل اإلســــرائيلي المــــسؤولية كاملــــة عــــن حيـــــاتهم 

  .وسالمتهم

إن دولـــة : ، قــال الــرئس"كورونـــا"وحــول جائحــة 
فلسطين اتخذت وفي وقت مبكـر إجـراءات حاسـمة للوقايـة 
ــى انخفــاض كبيــر فــي معــدالت اإلصــابة رغــم شــح  ّأدت إل

  .اإلمكانيات

ـــسياق أهميـــة إنـــشاء  ـــرئيس فـــي هـــذا ال ـــد ال وأك
ـــدول األعـــضاء،  ـــات لل ـــاء قاعـــدة بيان مجموعـــة عمـــل لبن

لغذائيــــة واإلنــــسانية لهــــا، ورصــــد االحتياجــــات الطبيــــة وا
وتأســـيس منـــصة دوليـــة مـــن الخبـــراء فـــي مجـــال األوبئـــة 

لتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة الشعوب والـدول 
  .األعضاء في الحركة

ــرئيس ــال ال ــة : وق ــا"إن تجرب كانــت أقــسى " كورون
علـــى فلـــسطين مـــن غيرنـــا ومـــا زالـــت، بـــسبب ممارســـات 

نشاطاته االستيطانية في ُاالحتالل اإلسرائيلي الذي يواصل 
ُأرضـــنا، ويـــستمر فـــي احتجـــاز آالف األســـرى، ويعرضـــهم 
ًجميعا للخطر، ويمنعنا من رعاية وحماية أهلنا فـي مدينـة 

  .القدس الشرقية المحتلة

ــــسطين  وشــــدد الــــرئيس علــــى جاهزيــــة دولــــة فل
للتعــاون مـــع دول حركـــة عـــدم االنحيـــاز كافـــة فـــي مجـــال 

  ....لوباء الخطيرالتنسيق والتعاون لمحاربة هذا ا

 ٥/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  

الجامعة العربية تدين إقامة مشروع استيطاني 
  جديد في الخليل وتطالب بوقفه فورا

 

أدانــــت جامعــــة الــــدول العربيــــة / بنــــا / القــــاهرة 
مصادقة حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي علـى إقامـة مـشروع 

ة الخليــــل، إســــتيطاني جديــــد فــــي البلــــدة القديمــــة بمدينــــ
  .واالستيالء على أراضيها

ـــسطين  ـــشؤون فل ـــد األمـــين العـــام المـــساعد ل وأك
واألراضــي العربيــة المحتلــة بالجامعـــة العربيــة ســعيد أبـــو 
علي في تصريح، اليوم الثالثـاء، أن هـذا القـرار يـأتي فـي 
ـــة  إطـــار تـــصعيد سياســـات االحـــتالل العنـــصرية والتهويدي

اريخيــة الفلــسطينية، المتواصــلة ضــد المعــالم الدينيــة والت
وضــــد المقدســــات اإلســــالمية والمــــسيحية، وفــــي إطـــــار 
اســتكمال تهويــد مدينــة القــدس واســتهداف الحــرم القدســي 
الـــشريف، والهويــــة العربيــــة اإلســـالمية الفلــــسطينية فــــي 

  .القدس والخليل والمقدسات فيهما



  
  ٤٨ 

األمـــين العـــام المـــساعد، وفقـــا لمـــا نقلتـــه  وحـــذر
مــــن مخططــــات ســــلطات  وكالــــة انبــــاء الــــشرق االوســــط

االحتالل المتـسارعة وانتهاكاتهـا المتـصاعدة فـي األراضـي 
الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويـد، واالسـتيطان، وضـم 
أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فـي ظـل إنـشغال العـالم 

  .في مواجهة وباء الكورونا

كمــا حــذر مــن تبعــات قــرار وزيــر جــيش االحــتالل 
ــالي بينــت" ــى بــشأن " نفت الحــرم اإلبراهيمــي واالســتيالء عل

ــــة لــــه ــــسطينية المحاذي ــــب . األراضــــي واألمــــالك الفل وطال
المجتمـــــع الـــــدولي، بممارســـــة الـــــضغوط علـــــى ســـــلطات 
االحــتالل للوقــف الفــوري ألي أنــشطة أو مخططــات تــؤدي 
ــى المزيــد مــن تــدهور األوضــاع الــصعبة فــي األراضــي  إل

  .الفلسطينية المحتلة

اعد، المجتمـع الـدولي، وطالب األمين العـام المـس
ــى  واألمــم المتحــدة بأجهزتهــا كافــة بممارســة الــضغوط عل
سلطات االحتالل للوقف الفوري ألي أنـشطة أو مخططـات 
ـــصعبة فـــي  ـــدهور األوضـــاع ال ـــد مـــن ت ـــؤدي إلـــى المزي ت
األراضــي الفلــسطينية المحتلــة، وكــذلك تحمــل مــسؤولياتها 

ورة فــي وقــف هــذه القــرارات والممارســات اإلســرائيلية لخطــ
  .تداعياتها على فرص تحقيق السالم

يــذكر أن وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي نفتــالي بينيــت 
أعلن بشكل رسمي األحد الماضي عـن مـصادقته النهائيـة 
على مشروع اسـتيطاني فـي مدينـة الخليـل جنـوبي الـضفة 
ٍالغربيــــة يتــــضمن مــــصادرة أراض فلــــسطينية فــــي البلــــدة 

ـــق اســـتيطاني ـــشق طري ـــل ل ـــي الخلي  الســـتخدام القديمـــة ف
ًالمستوطنين وصوال إلـى الحـرم اإلبراهيمـي، باإلضـافة إلـى 
قراره بإنشاء مـصعد اسـتيطاني لـنفس الغـرض، بمـا يـؤدي 
ـــة  ـــة المنطق ـــة اإلســـالمية وهوي ـــالم العربي ـــر المع ـــى تغيي إل
الفلــسطينية، وخلــق وقــائع جديــدة تنــدرج فــي إطــار عمليــة 
ــــد واســــعة النطــــاق لقلــــب مدينــــة الخليــــل وحرمهــــا  تهوي

  .شريفال

  ٥/٥/٢٠٢٠وكالة أنباء البحرين 

* * * * *  

" اسرائيل"ان ضمت .. عباس يجدد تهديداته
  الضفة سننهي جميع االتفافيات معها

ـــاء  ـــدس لألنب ـــة الق ـــيس الـــسلطة -وكال  جـــدد رئ
الفلــسطينية محمــود عبــاس التأكيــد علــى أنــه إذا أعلنــت 

أنهـــا ستـــضم ولـــو ســـنتمترا واحـــدا مـــن الـــضفة " إســـرائيل"
ـــة ـــات الغربي ـــل االتفاق ـــي حـــل مـــن ك ـــسنا ف ، فـــسنعتبر أنف

 .الموقعة بيننا وبينهم ومع األميركان

وأضــاف خــالل اجتمــاع اللجنــة المركزيــة لحركــة 
هذا الضم سواء " االسرائيلية"فتح، في حال بدات الحكومة 

فــي الحــرم اإلبراهيمــي أو فــي المــستوطنات أو فــي غــور 
ت الموقعــة األردن، نعتبـر أنفــسنا فــي حــل مــن كــل االتفاقــا

بيننا وبينهم ومع اإلدارة األميركية، ألنها هي التي جـاءت 
بمــسألة " لإلســرائيليين"بــصفقة العــصر، وهــم الــذين أوحــوا 

الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، وال يقولـوا لنـا 
  .هي التي تتخذ القرارات" إسرائيل"أن ليس لهم عالقة وأن 

مجـرد أن . نحن لن ننتظـر التطبيـق :وقال عباس
أعلن عن هـذا، فـنحن سـنكون فـي حـل مـن كـل االتفاقـات 

وهــذا . التــي وقعــت والتــي التزمنــا بهــا كلهــا دون اســتثناء
األمر سيعود إليكم لتقرروا، أنتم أخواننا في المركزية وفـي 
التنفيذيــة، تؤكــدون علــى هــذا، تقــررون هــذا الكــالم، مــن 

  .أجل أن نعمل على تنفيذ هذا القرار

يــي، أطرحــه علــيكم، حتــى أســمع رأيكــم أنــا هــذا رأ
كيــــف يمكــــن أن نعمــــل؟ ومــــا هــــي . فــــي هــــذا الموضــــوع

تداعيات هذا األمر وغيره، كلها سنبحثها إن شـاء اهللا فـي 
  .الجلسة هذه، وجلسة الغد مع التنفيذية

إن  : للنكبــة قــال عبــاس٧٢وبمناســبة الــذكرى ال
عــدد الالجئـــين الــذين شـــردوا مــن بيـــوتهم وهنــا أقـــول إن 

جــئ لــيس مــن أخــرج مــن وطنــه، بــل الالجــئ هــو مــن الال
 ألـف الجـئ وأنـا أذكـر عنـدما ذهبنـا ٩٥٠أخرج من بيتـه، 



  
  ٤٩ 

مقولة إن " اإلسرائيليين"إلى كامب ديفيد لنبحث، كان عند 
 ألـف أغلـبهم مـاتوا وسـنرى فيمـا بعـد ٢٥٠عدد الالجئـين 

  .كيف إذا نعطي تعويضا إن أمكن

ــدى األمــم ا ــدد الرســمي المــسجل ل لمتحــدة ال، الع
 ألف، أنا قرأت قبل كم يوم في إحدى وسائل اإلعالم ٩٥٠
والالجــــئ .  ألــــف٩٥٠ ألــــف، ال فهـــم ٨٥٠ ألـــف و٨٠٠

تعريفه هو االنـسان الـذي يطـرد مـن بيتـه إلـى بيـت آخـر، 
وبالتالي من أخرج من يافا إلى رام اهللا هو الجـئ أو خـرج 

ال يعنـي فقـط مـن خـرج . من عسقالن إلـى غـزة هـو الجـئ
والدليل علـى . من بقي في الوطن وبقي الجئ. من الوطن

ــى أســاس أنهــم  ــك أن كلهــم موجــودون ومحــسوبون عل ذل
إذا الالجــئ هــو مــن أخــرج مــن بيتــه ولــيس مــن . الجئــون

  .أخرج من وطنه

 ٦/٥/٢٠٢٠ وكالة القدس لألنباء

* * * * *  

مستعدون لالعتراف بضم مستوطنات : فريدمان
  الضفة الغربية

 

أكــد الــسفير  - مــة صــفا ترج-القــدس المحتلــة 
 علـى اسـتعداد - ديفيـد فريـدمان–" إسـرائيل"األمريكي فـي 

ـــى  ـــسيادة اإلســـرائيلية عل ـــراف بال ـــات المتحـــدة لالعت الوالي
" إســرائيل"مــستوطنات الــضفة الغربيــة المحتلــة حــال اتخــاذ 

 .ًقرارا بضمها

األربعـــاء، عـــن " إســـرائيل اليـــوم"ونقلـــت صـــحيفة 
رار إســرائيلي ولــيس قــرار إن قــرار الــضم قــ"فريــدمان قولــه 

ــى  ــسيادة اإلســرائيلية عل ــراف بال ــه ســيتم االعت أمريكــي وأن
األغــوار ومــستوطنات الــضفة الغربيــة حــال تبنــي الحكومــة 

 ".اإلسرائيلية لهكذا قرار وضمن محددات

فــــي حــــين تحــــدث فريــــدمان عــــن عــــدة يتوجــــب 
االنتهـــاء منهـــا والمرتبطـــة بإســـرائيل وهـــي عمليـــة ترســـيم 

ت والبـــــدء بمفاوضـــــات مـــــع الـــــسلطة حـــــدود المـــــستوطنا

ــــاء االســــتيطاني فــــي  ــــسطينية باإلضــــافة لوقــــف البن الفل
ًوالمعــدة لتكــون جــزءا مــن الدولــة  C المنــاطق المــصنفة

 .الفلسطينية

ولفـــــــت فريـــــــدمان إلـــــــى أن منـــــــاطق كالخليـــــــل 
ًومـــستوطنة بيـــت ايـــل شـــمالي رام اهللا ســـتكون جـــزءا مـــن 

ـــاطق تاريخيـــة مهمـــ،"إســـرائيل" ـــشعب ً معتبـــرا أنهـــا من ة لل
 .اليهودي

ـــــة  ـــــدمان عـــــن أن قراب ـــــف ٤٠٠وتحـــــدث فري  أل
مستوطن سيحظون بـذات الحقـوق والواجبـات التـي يتمتـع 
بهــا ســكان الكيــان داخــل الخــط األخــضر، بينمــا ســيكون 
هنالـــك عـــدد قليـــل مـــن المـــستوطنات التـــي سيقتـــصر فـــي 

  .البناء على البناء العمودي

 ٦/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

اسرائيل تنفذ : منظمة التحرير الفلسطينية
  مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري 

والفصل العنصري ونستنكر حملة االعتقالت 
  الواسعة

 

 اســتنكرت اللجنــة التنفيذيــة -)د ب أ(رام اهللا ـ 
لمنظمـــة التحريــــر الفلــــسطينية اليـــوم الثالثــــاء التــــصاعد 

بحــــق المـــــواطنين إســـــرائيل ” انتهاكــــات“المــــستمر فـــــي 
 .والمسؤولين الفلسطينيين في القدس ومحيطها

 ،ونــددت عــضو اللجنــة التنفيذيــة حنــان عــشراوي
 ١٣حملــة االعتقــاالت الواســعة التــي طالــت “فــي بيــان بـــ 

فلسطينيا، من بيـنهم أمـين عـام المـؤتمر الـشعبي الـوطني 
 .”للقدس اللواء بالل النتشة، واقتحام المنازل وتفتيشها

اإلرهــــاب اليــــومي المــــنظم “اوي إن وقالــــت عــــشر
الذي يطال القدس المحتلـة وخارجهـا، هـو ترجمـة حقيقيـة 
لــــسياسة دولــــة االحــــتالل ونهجهــــا، الهــــادف إلــــى تنفيــــذ 



  
  ٥٠ 

ـــسري والفـــصل  مخططـــات التطهيـــر العرقـــي والتهجيـــر الق
  .”العنصري

وأضـــافت أن إســـرائيل تمـــارس التهجيـــر القـــسري 
رمـانهم مـن وصـوال إلـى ح“بحق الفلـسطينيين فـي القـدس 

حقهم في البقاء علـى أرضـهم وممتلكـاتهم، بـدعم وشـراكة 
  .”من اإلدارة األمريكية

هــذه الممارســات الخطيــرة “واعتبــرت عــشراوي أن 
والهدامـة، تــأتي فــي إطــار محاولــة إفــشال جهــود الحكومــة 
الفلسطينية لمكافحة فيروس كورونا المـستجد فـي القـدس 

وضــع الــصحي حيــث عمــدت دولــة االحــتالل إلــى تجاهــل ال
للمقدســــيين، وأعاقــــت الجهــــود الفلــــسطينية فــــي تقــــديم 

  .”المساعدة الصحية والمالية لهم

االحتالل اإلسرائيلي العنصري “ورأت عشراوي أن 
ـــسانية  ـــر اإلن ـــة وغي ـــر القانوني والمتطـــرف وممارســـاته غي
ــي  ــاة المــواطنين ف ــدد حي ــي الــذي يه تــشكل الخطــر الحقيق

لــدولي والمؤســسات ، داعيــة المجتمــع ا”القــدس ومحيطهــا
ـــات ومحاســـبة  ـــة لوقـــف هـــذه االنتهاك ـــة ذات العالق الدولي

  .ومساءلة إسرائيل على ممارساتها

 ٦/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

منصور يطلع غوتيرش على موقف دولة 
 فلسطين الرافض لسياسة الضم االسرائيلية

غوتيرش يؤكد موقف األمم المتحدة الثابت 
حتلة باعتبارها خطوة بشأن ضم األراضي الم

  غير قانونية

  

 أطلـــع منـــدوب دولـــة فلـــسطين - وفـــا-نيويـــورك 
لــدى األمــم المتحــدة ريــاض منــصور، األمــين العــام لألمــم 
المتحـــدة، أنطونيـــو غـــوتيرش، خـــالل لقائـــه فجـــر اليـــوم 
األربعـــاء، علـــى موقـــف دولـــة فلـــسطين الـــرافض لـــسياسة 

و تنفيـذها، الضم االسرائيلية، حال قيام اسرائيل بإعالنها أ
مطالبــا األمــم المتحــدة، بــصفتها أيــضا عــضوا فــي اللجنــة 
الرباعية، ببذل كل الجهود لمنع اسـرائيل مـن اإلقـدام علـى 

   .هذه الخطوة

يأتي ذلك، في إطار التحرك السياسي الفلسطيني 
على الساحة الدولية وفي األمم المتحدة لمواجهـة سياسـة 

  .الضم االسرائيلية

لطلب من األمين العام ببذل كما توجه منصور، با
مــساعيه الحميــدة مــع كافــة األطــراف التــي يمكــن أن تثنــي 
إســـرائيل عـــن القيـــام بهـــذه الخطـــوة باعتبارهـــا مـــدمرة ألي 
فرصة سانحة للحوار وتحقيق السالم واألمن في المنطقة، 
وتكثيــف العمــل فــي مجلــس األمــن، المعنــي بــصون الــسلم 

 اتجـــــاه القـــــضية واألمــــن الـــــدوليين، للقيـــــام بمـــــسئولياته
الفلـسطينية وفـق مرجعيـات وأسـس الحـل الـسلمي والعــادل 
والـــشامل، بهـــدف تـــشكيل جبهـــة دوليـــة واســـعة للتـــصدي 

   .لمخططات الضم اإلسرائيلية

ولقد تـم هـذا االجتمـاع مـن خـالل تقنيـة التواصـل 
ـــى  ـــشتمل عل ـــي ت ـــا العربيـــة والت ـــي بحـــضور الترويك المرئ

ان، ودولـة قطـر، المندوبين الـدائمين لكـل مـن سـلطنة عمـ
ـــــدائمين ـــــدوبين ال ـــــت، باإلضـــــافة إلـــــى المن  ودولـــــة الكوي
لجمهورية مصر العربية، والمملكـة األردنيـة، والجمهوريـة 
ـــة، والـــذين بـــدورهم أكـــدوا علـــى الموقـــف العربـــي  اللبناني
الـــرافض لقيـــام اســـرائيل بـــضم األراضـــي العربيـــة المحتلـــة 

فـــي ونيتهـــا ضـــم غـــور األردن والمـــستوطنات اإلســـرائيلية 
األرض الفلــــسطينية المحتلــــة، وفــــق مــــا ورد مــــؤخرا فــــي 
إعــــالن وزراء الخارجيــــة العــــرب فــــي اجتمــــاعهم الطــــارئ 

   .٢٠٢٠ أبريل ٣٠المنعقد في 

وأكـــد األمـــين العـــام علـــى موقـــف األمـــم المتحـــدة 
الثابــت والواضــح بــشأن ضــم األراضــي المحتلــة باعتبارهــا 

ــدخر جهــدا مــع األطــر ــن ي ــه ل ــة، وأن ــر قانوني اف خطــوة غي
   .المعنية أمال في تفادي سياسة الضم



  
  ٥١ 

ـــب  ـــصور مـــع مكت ـــى من ـــسياق، التق ـــي ذات ال وف
تنـــسيق لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بممارســـة الـــشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الستنهاض كافـة 
الجهــــود فــــي األمــــم المتحــــدة وتكثيفهــــا خــــالل الــــشهرين 

المـضي فـي القادمين للضغط علـى إسـرائيل وتحـذيرها مـن 
  .سياسة ضم األرض الفلسطينية المحتلة

وتجدر اإلشارة انـه سيـصدر بيانـات صـحفية عـن 
  .ًمخرجات هذه االجتماعات تباعا

  ٦/٥/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  

منظمة التحرير تطالب بتدخل دولي لحماية 
  الحرم اإلبراهيمي من مخطط بينيت

 

ـــدس العر “–رام اهللا  ـــيالق ـــدات  :”ب تواصـــلت التندي
الفلـــسطينية الرافـــضة لخطـــة االحـــتالل الجديـــدة باالســـتيالء 

الحــرم اإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل، وطالبــت اللجنــة  علــى
التنفيذية لمنظمة التحرير بتدخل دولي للجم االحتالل، ومنع 

 .حربه ضد الحرم والبلدة القديمة

حمد وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أ
ســعيد التميمــي، أن محــاوالت فــرض االحــتالل هيمنتــه علــى 
الحرم والبلدة القديمة بالقوة، والتي يندرج فـي إطارهـا إعـالن 
وزيــــر جــــيش االحــــتالل نفتــــالي بينيــــت مــــؤخرا، مــــصادقته 
ــى  ــضمن االســتيالء عل ــى مــشروع اســتيطاني يت ــة عل النهائي

يعــد مجــزرة جديــدة عدائيــة “أراض فلــسطينية فــي المدينــة 
ســــــتفزازية بحــــــق المقدســــــات، والتــــــاريخ، والمــــــواطنين وا

الفلــسطينيين، وعلــى العــالم الحــر وجمعيــات حقــوق اإلنــسان 
أخـــذ زمـــام المبـــادرة بتحمـــل مـــسؤوليتها فـــي مواجهـــة هـــذه 

  .”االعتداءات

وطالب التميمي الجمعيات التي تعنى بالحفاظ علـى 
اإلرث التاريخي والحضاري وجمعيات حقوق اإلنسان، ولجنة 

راث العالمي التابعة لمنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم الت
، حمايـــة الحـــرم اإلبراهيمـــي والمـــسجد ”اليونـــسكو“والثقافـــة 

فعــال ال “األقــصى، وبــاقي المقدســات اإلســالمية والمــسيحية 
، والــدفاع عنهــا، وفــضح جــرائم االحــتالل، واعتداءاتــه، ”قــوال

ــر الطــابع الم ميــز للمــدن وانتهاكاتــه، التــي مــن شــأنها تغيي
  .الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينتا القدس والخليل

ـــ  فــضح “وشــدد علــى ضــرورة بــذل كافــة الجهــود ل
وصـد هجمتـه التـي تـستهدف تغييـر الطـابع ” جرائم االحتالل

ــــؤتمر  ــــة الم ــــا منظم ــــل، داعي ــــة الخلي ــــي مدين اإلســــالمي ف
اإلسالمي وجامعـة الـدول العربيـة إلـى الـضغط علـى إسـرائيل 

ها علــى الممتلكــات والمقدســات الدينيــة فــي لكــف اعتــداءات
ــــة  ــــة لكاف ــــة المخالف ــــسطين، ولجــــم ممارســــاتها االحتاللي فل

  .القوانين، واألعراف الدولية، والشرائع السماوية

وكــان بينيــت أصــدر قــرارا خطيــرا وافــق خاللــه علــى 
مشروع استيطاني في مدينة الخليـل اشـتمل علـى االسـتيالء 

ــــــة ــــــي المدين ــــــسطينية ف ــــــى أراض فل ــــــق عل ، إلقامــــــة طري
للمستوطنين، يسهل اقتحـامهم للحـرم اإلبراهيمـي، كمـا وافـق 

  .على البدء في بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في الحرم

وفي السياق، قال الناطق باسـم حركـة حمـاس عبـد 
اللطيف القانوع إن مصادقة حكومة االحـتالل علـى المـشروع 

ًاعتـــداء “االســتيطاني بـــالقرب مــن الحـــرم اإلبراهيمــي يمثـــل 
خطيرا على المقدسات اإلسالمية، ويهدد واقع مدينة الخليل، 

  .”ويهدف لتغيير معالم الضفة الغربية

ويـــذكر أن هـــذه المخططـــات االســـتيطانية الجديـــدة 
” صــــفقة القــــرن“تهــــدف فــــي مجملهــــا إلــــى تنفيــــذ خطــــة 

األمريكيـــــة، وبـــــاألخص الجـــــزء المتعلـــــق بـــــضم إســـــرائيل 
مال البحــر الميــت، والتــي للمــستوطنات ومنطقــة األغــوار وشــ

  .أعلنت عن نيتها تنفيذ هذه الخطة في شهر يوليو المقبل

واإلثنين، هدد الرئيس محمود عبـاس بوقـف العمـل 
بكل االتفاقيات الموقعـة مـع إسـرائيل، فـي حـال أقـدمت علـى 



  
  ٥٢ 

تطبيق مخطـط ضـم المنـاطق التـي تقـام عليهـا المـستوطنات 
  .ومنطقة األغوار بالضفة الغربية

ـــــه عبـــــر تقنيـــــة وقـــــال خـــــ الفيـــــديو “الل كلمـــــة ل
خالل قمة دول عدم االنحيـاز، التـي عقـدت عبـر ” كونفرنس

، ”١٩متحدون ضـد كوفيـد “نظام االتصال عن بعد، بعنوان 
إنه أبلغ األطراف الدولية كافة بأنه إذا أقدمت دولة االحـتالل 

فـسنكون فــي حـل مـن جميـع االلتزامــات “علـى هـذه الخطـوة 
  .”فاهمات معها ومع اإلدارة األمريكيةواالتفاقيات والت

  ٦ صفحة ٦/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تدعو التخاذ إجراءات عاجلة " لجنة أممية"
للتصدي لخطر ضم الكيان اإلسرائيلي لألراضي 

  الفلسطينية

 

اللجنــة التابعــة للجمعيــة  دعــت –  قنــا–نيويــورك 
العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة والمعنيــــــة بممارســــــة الــــــشعب 

ــــر القابلــــة للتــــصرف، المجتمــــع ال فلــــسطيني لحقوقــــه غي
الــدولي، والســيما مجلــس األمــن، إلــى تحمــل مــسؤولياته، 
واتخــــاذ إجــــراءات عاجلــــة للتــــصدي لخطــــر ضــــم الكيــــان 

، معتبره ما يجري تقويضا "اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية
 .لحل الدولتين

كمــا دعــت اللجنــة فــي بيــان لهــا اليــوم، الكيــان 
ى االستجابة لنداء األمين العام األخير بوقف اإلسرائيلي إل

عالمي إلطالق النار، ولوقـف إجراءاتهـا وممارسـاتها غيـر 
القانونيـــة فـــي األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا 
القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلـى ترسـيخ 
االحتالل وضم األراضي، وضـمان االحتـرام الكامـل لحقـوق 

ـــــ ـــــسان لل ـــــسطينيين الخاضـــــعين اإلن سكان المـــــدنيين الفل
لــسيطرتها، وتــوفير المــساعدة اإلنــسانية وتوصــيلها، بمــا 

 ).١٩-كوفيد(في ذلك منع انتشار فيروس كورونا 

حتى أثناء حالة الطـوارئ الـصحية غيـر "وأضافت 
المسبوقة، تواصل إسرائيل ترسيخ االحتالل غير القانوني، 

ألراضـــــي وأعلنــــت بــــصورة واضــــحة عــــن نيتهــــا بــــضم ا
الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة، ويقع 
على عـاتق المجتمـع الـدولي حـشد دعمنـا وتـضامننا وراء 

 ".الشعب الفلسطيني لمنع الضم

واعتبــرت اجــراءات االحــتالل األخيــرة خرقــا خطيــرا 
للقــانون الــدولي، وانتهاكــا صــارخا لقــرارات األمــم المتحــدة، 

، الـذي يـدعو إلـى إنهـاء ٢٣٣٤) ٢٠١٦(بما فيها القرار 
، وتحقيــــق ١٩٦٧االحــــتالل اإلســــرائيلي الــــذي بــــدأ عــــام 

حقــوق الــشعب الفلــسطيني، بمــا فــي ذلــك تقريــر المــصير 
ـــى األراضـــي  واالســـتقالل، مؤكـــدة أن حظـــر االســـتيالء عل

 .بالقوة مطلق في ميثاق األمم المتحدة

وأكدت أن توسيع سيطرة الكيـان اإلسـرائيلي علـى 
طينية، بمـــا فـــي ذلـــك القـــدس الـــشرقية، األراضـــي الفلـــس

نحــن "يقــوض حــل الــدولتين المتفــق عليــه دوليــا، مــضيفة 
في األمم المتحدة لدينا األدوات الالزمة لكبح جماح العنف 
ـــع،  ـــة واألمـــن للجمي ـــسالم والعدال ـــسعى إلـــى ال ـــم، ون والظل
وملتزمـــون بعـــدم اســـتثناء أحـــد، بـــشكل ال يختلـــف عــــن 

 – وجماعيـا فرديـا –نـا مكافحة الوبـاء، ويجـب علـى كـل م
  ".نؤدي دورنا، ونمنع الظلم الجسيم لالحتالل والضم أن

 ٦/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

تصريحات فريدمان كاذبة : السلطة الفلسطينية
  ُوالشعب سيحبط كل المؤامرات

 

 قـــال – قـــدس بـــرس  خدمـــة–) فلـــسطين(رام اهللا 
، نبيـل المتحدث الرسمي باسـم رئاسـة الـسلطة الفلـسطينية

ـــــات المتحـــــدة  ـــــصريحات ســـــفير الوالي ـــــة، إن ت ـــــو ردين أب
األمريكية لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن 



  
  ٥٣ 

مرفوضـــة وكاذبـــة؛ ألن قـــرار "الـــضم هـــو قـــرار إســـرائيلي، 
 ."الضم قائم على صفقة القرن والخرائط األمريكية

وأضـــاف أبـــو ردينـــة فـــي تـــصريح صـــحفي اليـــوم 
رائيل وأمريكـــــا، وال شـــــرعية ألي ال حـــــق إلســـــ: "األربعـــــاء

ــــشعب  ــــة، وال خطــــوات تخــــالف القــــانون والــــشرعية الدولي
الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يـسمح بتمريـر مثـل 
هذه الخطوة دون خطوات حاسمة فـي وجـه خطـة اإلعـالن 

  ".عن الضم

ونـــوه إلـــى تـــصريحات رئـــيس الـــسلطة بالـــضفة 
ل عــدم الغربيــة، محمــود عبــاس، فــي كلمتــه أمــام قمــة دو

االنحياز، بأن جميـع االتفاقيـات والتفاهمـات مـع تـل أبيـب 
  .وواشنطن ستكون الغية إذا أعلنت دولة االحتالل ذلك

وحملــــت الرئاســــة، اإلدارة األمريكيــــة واالحــــتالل 
اإلسرائيلي التبعات المترتبة على ذلك فـي حـال تنفيـذ قـرار 

  .الضم

ودانــت قــرار وزيــر جــيش االحــتالل نفتــالي بينيــت 
غــوش " وحــدة اســتيطانية فــي ١٢٠٠عالن عــن بنــاء بــاإل

معتبــرة ذلــك اعتــداء صــارخ . جنــوبي بيــت لحــم" عــصيون
ومرفـــوض مـــن قبـــل الـــشعب الفلـــسطيني وعلـــى الـــشرعية 

  .الدولية

وكــــان ســــفير واشــــنطن لــــدى تــــل أبيــــب، ديفيــــد 
فريـــدمان، قـــد حـــرض حكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو وبينـــي 

، علـى تـسريع غانتس، التي قد تتـشكل فـي الفتـرة القريبـة
اإلعالن عن ضم مناطق في الـضفة الغربيـة المحتلـة إلـى 

  .دولة االحتالل

إذا أعلنــت "وقــال فريــدمان لــصحيفة عبريــة، إنــه 
حكومة إسرائيل عـن ذلـك، فـإن الواليـات المتحـدة مـستعدة 
لالعتــراف خــالل األســابيع القريبــة بــسيادة تــل أبيــب علــى 

  ".غور األردن واالستيطان في الضفة الغربية

يـسرائيل "وأضاف في مقابلة أجرتها معه صـحيفة 
عنـدما تنتهـي عمليـة : "، ونشرت مقاطع منهـا اليـوم"هيوم

ترســيم الخــرائط، وعنــدما توافــق الحكومــة اإلســرائيلية علــى 
ــاء فــي تلــك المنطقــة فــي منــاطق ــد البن ــن  C تجمي التــي ل

تـــسري عليهـــا الـــسيادة، وعنـــدما يوافـــق رئـــيس الحكومـــة 
تفـاوض مـع الفلـسطينيين باالسـتناد إلـى على ال) نتنياهو(

ــذ )صــفقة القــرن(خطــة ترامــب  ــك من ــى ذل ــق عل ــد واف ، وق
البداية، فإننا سنعترف بسيادة إسـرائيل فـي المنـاطق التـي 

  ".بموجب الخطة ستتحول إلى جزء منها

  ٦/٥/٢٠٢٠قدس برس 

* * * * *  

الخارجية الهولندية تؤكد موقفها : عريقات
  الرافض للضم واالستيطان

 

أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة  قال – أ ش أ
ـــة  ـــات إن وزارة الخارجي ـــسطينة صـــائب عريق ـــر الفل التحري
الهولنديــة أكــدت مــرة أخــرى موقــف هولنــدا الــرافض للــضم 

  .واالستيطان اإلسرائيلي لألراضى الفلسطينية

ـــة  ـــه أوردتـــه وكال ـــان ل ـــي بي وأضـــاف عريقـــات ف
بعـاء، أن هـذا التأكيــد ، اليـوم األر"وفـا"األنبـاء الفلـسطينية 

جاء خالل محادثته الهاتفية مع مدير عام وزارة الخارجيـة 
ــدا مــن  ــدي تــايس فــان در، الــذي جــدد موقــف هولن الهولن
الـــضم واالســـتيطان، وذلـــك كمـــا جـــاء فـــي بيـــان مفـــوض 
ـــف  ـــن جوزي ـــة واألم ـــسياسة الخارجي ـــي لل االتحـــاد األوروب
ـــرافض لخطـــة ضـــم حكومـــة االحـــتالل مـــساحات  بوريـــل ال

عة من الضفة الغربية المحتلـة، بمـا يـشمل أجـزاء مـن واس
منطقة غور األردن وشـمال البحـر الميـت وفـرض الـسيادة 

  .اإلسرائيلية على المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية

كمــا يؤكــد البيــان ثبــات موقــف االتحــاد االوروبــي 
مـــن وضـــعية األراضـــي التـــي احتلتهـــا إســـرائيل منـــذ عـــام 

ــانون ، وعــدم تغيــر هــذ١٩٦٧ ا الموقــف انــسجاما مــع الق
ـــا  ـــة بمـــا فيه ـــس األمـــن ذات العالق ـــرارات مجل ـــدولي، وق ال

  ".٣٣٨"و" ٢٤٢"قرارات 



  
  ٥٤ 

ــى أن  ــد أيــضا عل ــم التأكي ــه ت وأوضــح عريقــات أن
المفاوضات المستندة للقانون الدولي، هي السبيل إلنهـاء 
االحتالل ولتحقيق السالم على أساس مبدأ الـدولتين علـى 

  .١٩٦٧حدود 

م التطــرق إلــى أهميــة اســتمرار دعــم وكالــة كمــا تــ
ــــاون فــــي  غــــوث وتــــشغيل الالجــــين الفلــــسطينيين، والتع

  .مواجهة جائحة كورونا

  ٦/٥/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

الخطوة تنتهك القوانين الدولية : الطراونة
الكفيلة بحق حرية العبادة لألشقاء 

  الفلسطينيين

 

لعربـــي رئـــيس االتحـــاد البرلمـــاني ا دان – عمـــان
رئيس مجلس النواب المهنـدس عـاطف الطراونـة مـصادقة 
االحــتالل اإلســرائيلي علــى مــشروع اســتيطاني فــي الخليــل 

 .ومحيط الحرم اإلبراهيمي

وقال الطراونة في بيان صادر عـن االتحـاد امـس 
األربعــاء، إن الخطــوة االســتيطانية تمهــد الطريــق النتهــاك 

ــع القــوانين التــي كفلــت حــق حريــة العبــا دة ألشــقائنا جمي
الفلــسطينيين، وممارســة شــعائرهم الدينيــة حــسب الــشرائع 

 .والمواثيق الدولية

ّوأكــد أن مثــل هــذا اإلعــالن مــا هــو إال خطــوة مــن 
خطــــوات مــــشؤومة تهــــدف إلــــى طمــــس المعــــالم العربيــــة 
اإلسالمية وهوية األرض الفلسطينية بغية خلق واقع جديد 

د الطريـــق لعمليـــة تهويـــد واســـعة النطـــاق  فـــي جميـــع ّـــيمه
 .األراضي العربية الفلسطينية المحتلة

ًوناشد الطراونة المجتمع الدولي ممـثال بحكوماتـه 
وبرلماناتـــه الوطنيـــة ومنظماتـــه اإلنـــسانية، الـــضغط علـــى 
ــــائي  ــــدف لجمهــــا ووضــــع حــــد نه ــــتالل به ســــلطات االح
ًلمشاريعها التهويدية اإلجرامية، مطالبـا المحكمـة الجنائيـة 

ــة باعتمــاد توصــية ــاق الدولي ــة العامــة بــشأن انطب  المدعي
صــــالحية المحكمــــة علــــى األرض الفلــــسطينية المحتلــــة، 
والـــشروع فـــي فـــتح تحقيـــق رســـمي فـــي جـــرائم وانتهاكـــات 
ًاالحــــــتالل ومــــــستوطنيه، وصــــــوال لمــــــساءلة ومحاســــــبة 

 .المتورطين في هذه الجرائم

ـــي  ـــوف االتحـــاد البرلمـــاني العرب وأعـــرب عـــن وق
طيني غيــر القابلــة ودعمــه المطلــق لحقــوق الــشعب الفلــس

ــــدا أن كــــل هــــذه  ــــع، مؤك ًللتــــصرف أو المــــساومة أو البي
القــرارات الــسافرة والظالمــة لــن تــسعف ســلطات االحــتالل 
الغاشمة في فرض مشروع إسـرائيل الكبـرى علـى فلـسطين 
ـــه  ـــه ومخططات ـــة، وأن وحـــشية االحـــتالل وهمجيت التاريخي
ـــع القـــيم واألخـــالق والمبـــادئ  ـــادرة، التـــي تنتهـــك جمي الغ

إلنسانية والدولية، لـن تـصادر حـق شـعبنا بـالوجود علـى ا
أرضــه، والــدفاع عــن الحــرم اإلبراهيمــي وجميــع المقدســات 

  .اإلسالمية والمسيحية على أرض فلسطين

 ١١ صفحة ٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األولوية تكمن في الضغط على إسرائيل : بايدن
  لمنع انهيار حل الدولتين

 

د المرشـــح الـــديمقراطي أكـــ – وكـــاالت – واشـــنطن
المفتــرض فــي انتخابــات الرئاســة األمريكيــة القادمــة جــو 
بايــدن، ضــرورة الــضغط علــى إســرائيل لمنعهــا مــن اتخــاذ 

 .خطوات أحادية الجانب ستؤدي إلى انهيار حل الدولتين

وقـــال بايـــدن الـــذي تـــولى منـــصب نائـــب الـــرئيس 
ــا، فــي بيــان أصــدره إلــى  األمريكــي فــي عهــد بــاراك أوبام

ينبغـي أن ": أمـس األربعـاء JTA ة األنبـاء اليهوديـةوكالـ
تعود األولوية فـي مـسألة إحـالل الـسالم بـين اإلسـرائيليين 
والفلــــسطينيين إلــــى اســــتئناف حوارنــــا مــــع الفلــــسطينيين 
والضغط علـى إسـرائيل كـي ال تتخـذ خطـوات قـد تجعـل حـل 

 ".الدولتين مستحيال



  
  ٥٥ 

وتعهــد بايــدن، فــي حــال انتخابــه رئيــسا، بإعــادة 
المعنيــة (فتتــاح القنــصلية األمريكيــة فــي القــدس الــشرقية ا

ٕوايجاد سبيل إلعادة افتتـاح ممثليـة ) بشؤون الفلسطينيين
منظمة التحرير الفلسطينية في واشـنطن واسـتئناف جهـود 
ّالـدعم االقتـصادي واألمنــي المـستمرة لعقــود والتـي علقتهــا 

ن وسبق أن أعلن بايـد. إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب
مؤخرا أنه ال يعتزم مراجعة قرار ترامب نقل سفارة واشـنطن 
في إسرائيل من تل أبيـب إلـى القـدس، والـذي أثـار غـضب 
الفلــسطينيين وأدى إلـــى تعليـــق االتــصاالت بـــين الطـــرفين 

  .بالكامل تقريبا

  ٢٦ صفحة ٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

السفير األمريكي في إسرائيل يحض حكومتها 
   أراض من الضفةّعلى تسريع ضم

 

ّيصر السفير : »القدس العربي« – اهللا  رام– غزة
ـــى  ـــدمان، مجـــددا عل ـــد فري ـــدى إســـرائيل، ديفي ـــي ل األمريك
تجاوز حدود عملـه الدبلوماسـي، بحـض حكومـة االحـتالل 
المزمع تشكيلها بين تحالف حزبي الليكود بزعامة بنيامين 
 نتنياهو، وأزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، على تسريع
اإلعالن عن ضم مناطق في الـضفة الغربيـة المحتلـة إلـى 

 .ويعد باالعتراف األمريكي به. إسرائيل

ومــن شــروط فريــدمان لالعتــراف بالــضم االنتهــاء 
مـن عمليــة ترسـيم الخــرائط، وموافقـة الحكومــة اإلســرائيلية 

التــي لــن ) ج(علـى تجميــد البنــاء فــي األجـزاء مــن منطقــة 
لية، وموافقة رئيس الحكومـة تسري عليها السيادة اإلسرائي

بنيامين نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين باالستناد 
، عندئذ يقول فريـدمان إن )صفقة القرن(إلى خطة ترامب 

ـــي  ـــاطق الت ـــي المن ـــسيادة إســـرائيل ف واشـــنطن ســـتعترف ب
  .بموجب الخطة ستتحول إلى جزء منها

ــــة أجرتهــــا معــــه صــــحيفة  ــــك فــــي مقابل جــــاء ذل
ــوم“ .  اليمينيــة، ونــشرت مقــاطع منهــا أمــس”يــسرائيل هي

وقال إذا أعلنت حكومة إسـرائيل عـن الـضم، فـإن الواليـات 
المتحدة مستعدة لالعتراف خالل األسابيع القريبـة بـسيادة 
ـــي  ـــى غـــور األردن واالســـتيطان اإلســـرائيلي ف إســـرائيل عل

  .»الضفة الغربية

يــذكر أن االتفـــاق االئتالفـــي بـــين حزبـــي الليكـــود 
 الـــذي وقـــع عليـــه نتنيـــاهو وغـــانتس، ،»زرق أبـــيض«و

يقضي بالبدء بإجراءات تنفيـذ ضـم أحـادي الجانـب بحلـول 
  .يوليو المقبل/ شهر تموز

وحــــسب فريــــدمان، الــــذي يتبنــــى مواقــــف غــــالة 
العنصر «المستوطنين المتطرفين واليمين اإلسرائيلي، فإن 

األهــــم هــــو أنــــه ينبغــــي أن تعلــــن حكومــــة إســــرائيل عــــن 
ٕلـــذين ســـنعلن عـــن ســـيادة وانمـــا الـــسيادة، ولـــيس نحـــن ا

ومثلمـا . إسرائيل، وعندها نحن مـستعدون لالعتـراف بـذلك
، فإنــه منــذ )األمريكــي مايــك بومبيــو(قــال وزيــر الخارجيــة 

ــتم  ــذلك يجــب أن تكونــوا أن ــرار إســرائيلي، ول ــة هــذا ق البداي
  .»األوائل

وأضـــاف فريـــدمان أنـــه لـــن تكـــون لـــدى الواليـــات 
ك التـي ذكرهــا، مــن أجــل المتحـدة أي شــروط، باســتثناء تلــ

إســـرائيل، مـــشددا علـــى أنـــه لـــيس » ســـيادة«االعتـــراف بــــ
مطلوبـــا مـــن إســـرائيل التعهـــد بالموافقـــة علـــى قيـــام دولـــة 

الشرط في هذا الموضوع هـو أن رئـيس «ٕفلسطينية، وانما 
ـــيس  ـــا أي رئ ـــيس شخـــصا محـــددا وانم ٕالحكومـــة، وهـــذا ل
، حكومة إسرائيلي، يوافق على التفاوض مـع الفلـسطينيين

ــات مفتوحــة  ــاءات ويبحــث معهــم بمحادث ــى لق ــدعوهم إل وي
  .»ونية حسنة، لمدة أربع سنوات

شـمال  »بيـت إيـل«ويعتبر فريدمان أن مستوطنة 
ــــــؤر  ــــــشقة ســــــكنية، والب ــــــا ب ــــــي يحــــــتفظ فيه رام اهللا الت

القلـــب التـــاريخي للـــضفة «االســـتيطانية فـــي الخليـــل هـــي 
  .»الغربية



  
  ٥٦ 

وواضــــــح لنــــــا أنــــــه مثلمــــــا نحــــــن، «واســــــتطرد 
مــريكيين، لــن نتنــازل أبــدا عــن تمثــال الحريــة، رغــم أن األ

هذه مساحة صغيرة جدا، فإنه أنـتم أيـضا لـن تتنـازلوا عـن 
  ....»هذه األماكن

  ١ صفحة ٧/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  

 تدين قرارات ووعود بينيت  الفلسطينيةالخارجية
  االستيطانية وتطالب بسرعة فتح تحقيق فيها

 

 أدانــت وزارة الخارجيــة -ة الجديــدة الحيــا-رام اهللا
والمغتربين قرار وزير جـيش االحـتالل المتطـرف العنـصري 

 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي ٧٠٠٠نفتــالي بيينــت، بنــاء 
، ووعوده ببناء وحدات اسـتيطانية جديـدة "افرات"مستعمرة 

ــي محــيط القــدس  ــة المحتلــة، خاصــة ف ــضفة الغربي ــي ال ف
 .المحتلة

يـــان لهــا، األربعـــاء، هـــذه واعتبــرت الـــوزارة فــي ب
ــة  ًالقــرارات اســتخفافا اســرائيليا رســميا فــي الــشرعية الدولي ً ً
ًوقراراتهـــــا، وتحـــــديا ســـــافرا لإلدانـــــات الدوليـــــة المتتاليـــــة  ً
لالستيطان والتوجهات اإلسرائيلية لـضم أجـزاء واسـعة مـن 
الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة، وفــــي مقـــدمتها ضـــم االغــــوار 

ًا بالتحـذيرات الدوليـة التـي وشـمال البحـر الميـت، واسـتهتار
ــين  ــة زعمــاء العــالم والمــسؤولين االممي صــدرت مــن غالبي
التي أوضحت المخاطر الحقيقية التي تترتب على عمليات 
تعميــــق االســــتيطان والــــضم، بمــــا تــــشكله مــــن تهديــــدات 
ًوتقــويض لفــرص تحقيــق الــسالم وفقــا للمرجعيــات الدوليــة 

 .ومبدأ حل الدولتين

ــــة االحــــتالل مــــن الواضــــ"وأضــــافت أن  ح أن دول
تــستغل االنـــشغال العـــالمي والفلــسطيني لمواجهـــة جائحـــة 
كورونــا، واالنحيــاز األميركــي الكامــل لالحــتالل وسياســاته 

االســتعمارية التوســعية لتنفيــذ أبــشع عمليــة ســرقة علنيــة 
 ."لألرض الفلسطينية المحتلة

وحملــت الــوزارة، الحكومــة اإلســرائيلية المــسؤولية 
ــــة والمباشــــ ــــداعيات توســــيع االســــتيطان، الكامل رة عــــن ت

ـــــى  ـــــانون اإلســـــرائيلي عل ـــــرض الق وتوجهـــــات الـــــضم وف
ــذين  المــستوطنات فــي الــضفة، وأركــان اإلدارة االميركيــة ال
يجاهرون بتأييدهم للضم واالستيطان بشكل متواصل، بمـا 
يـؤدي الــى تــدمير واضــاعة فـرص الــسالم الحقيقيــة، لــيس 

خـالل التـشجيع ، وانمـا مـن "صـفقة القـرن"فقط مـن خـالل 
 .األميركي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية

ـــــرض  ـــــا هـــــو ف ـــــوب دولي ـــــوزارة ان المطل ًورأت ال
عقوبــات رادعــة علــى دولــة االحــتالل إلجبارهــا علــى وقــف 
االستيطان، والتلويح بإجراءات وتدابير دولية على إلجبـار 
دولـــة االحـــتالل علـــى التراجـــع عـــن خطـــوة الـــضم وفـــرض 

 .لي على الضفةالقانون اإلسرائي

وطالبـــت الجنائيـــة الدوليـــة بـــسرعة فـــتح تحقيـــق 
رســـــمي فـــــي جـــــرائم االحـــــتالل ومحاســـــبة المـــــسؤولين 

  .اإلسرائيليين المتورطين فيها

  ٧/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

لمواجهة رفض الفلسطينيين " إسرائيلية"خطط 
  "خطة الضم"

 

خطــة الــضم  مازالــت –  وكــاالت–فلــسطين اليــوم 
ــــسياسية " رائيليةاإلســــ" ــــى المواقــــف ال تلقــــي بظاللهــــا عل

والنقاشات لكيفية التعامل مع المواجهات التـي تتـزامن مـع 
كافــة الخطــط اإلســرائيلية، واخرهــا خطــة ضــم المــستوطنات 

 .التي تواجه بتصعيد ميداني فلسطيني

ــــدعوة لمواجهــــة  ــــرال إســــرائيلي لل وقــــد ذهــــب جن
 التصعيد الرفض الفلسطيني لخطة ضم المستوطنات، عبر

  .الميداني في األراضي الفلسطينية



  
  ٥٧ 

ــــرال، ميخــــال ميليــــشتاين إن أزمــــة : "وقــــال الجن
ــسطينيين  ــسطينية لــم تجعــل الفل ــا فــي األراضــي الفل كورون
ــة بــضم الــضفة  ينــشغلون عــن القــضية األساســية المتمثل
ٕالغربيـــة، وان الـــسلطة الفلـــسطينية تحـــاول دفـــع االهتمـــام 

 عنهـــــا بالخـــــشية بأزمـــــة الوبـــــاء جانبـــــا، واالستعاضـــــة
ـــــة للحكومـــــة  ـــــة مـــــن خطـــــوات محتمل ـــــسطينية الجدي الفل
اإلسرائيلية قيد التشكل، ما يتطلب من إسرائيل القيام بعدة 
خطـــوات أساســـية لتخفـــيض المخـــاطر الناجمـــة عـــن هـــذه 

  ".الخطة اإلسرائيلية في الضفة الغربية

وأضــــاف الــــرئيس الــــسابق للــــشعبة الفلــــسطينية 
 أمان، والمستشار الـسابق -بجهاز االستخبارات العسكرية

للـــشؤون الفلـــسطينية بمكتـــب المنـــسق اإلســـرائيلي بـــوزارة 
مــن "الحــرب، فــي مقالــه بــصحيفة يــديعوت أحرونــوت، أن 

يتابع وسائل اإلعالم االسرائيلية والفلسطينية في األسابيع 
األخيــرة فقــد يالحــظ توافقــا بينهمــا، رغــم الفجــوة الجغرافيــة 

  ".قيتات الزمنية المتباينةالفاصلة بينهما، وربما التو

النقـــاش االســـرائيلي يتركـــز أساســـا فـــي "وأكـــد أن 
معالجة أزمة وبـاء كورونـا، والعمـل علـى إيجـاد حالـة مـن 
التعاون اإلقليمي، بما فيها السلطة الفلسطينية، فـي حـين 
أن األراضي الفلسطينية تشهد حالة من االنشغال الالفـت، 

راء إسـرائيل لخطـوة بصورة ال تخطئها العين، من مغبـة إجـ
سريعة متمثلة فـي ضـم أجـزاء واسـعة مـن الـضفة الغربيـة 

  ".إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

وأوضــــح ميليــــشتاين، رئــــيس منتــــدى الدراســــات 
الفلسطينية في مركز موشيه دايـان بجامعـة تـل أبيـب، أن 

خــروج إســرائيل التــدريجي مــن أزمــة وبــاء كورونــا يتــزامن "
سـاحة فلــسطينية قابلـة لالشـتعال فــي مـع مـا تواجهــه مـن 

أي لحظـة، وهـو ذاتـه الحـال القـائم منـذ ثالثـة أشـهر، مــع 
ـــر مخـــاوف الجـــانبين،  ـــاك عـــدة مـــصادر تثي ـــم أن هن العل

  ".الفلسطيني واإلسرائيلي

العنصر األول هو المس باالقتصاد : "وشرح قائال
الفلسطيني المكون األساسي بمنع اندالع انتفاضـة ثالثـة، 

لثــاني هــو المخــاوف الفلــسطينية المتزايــدة مــن والعنــصر ا
اســتغالل إســرائيل ألزمــة كورونــا، مــا قــد يــدفعها إلجـــراء 
تغيير في األمر الواقع فـي الحـرمين القدسـي واإلبراهيمـي، 
والعنصر الثالـث االنـشغال بـضم أجـزاء واسـعة مـن الـضفة 
الغربيــة، مــا يزيــد فــي مخــاوف الفلــسطينيين مــن توظيــف 

  ".ذي تحظى به من واشنطنإسرائيل للدعم ال

ــــه  ــــإن الــــسلطة "وأكــــد أن ــــرور الوقــــت، ف مــــع م
الفلسطينية تزيد من مخاوفها بشأن خطة الضم، وتواصـل 
إطـــالق تهديـــداتها العنيفـــة تجـــاه إمكانيـــة االنـــسحاب مـــن 
االتفاقيات المتوقعة، لكنها تبدو حذرة من كـسر كـل أوانـي 

رض اللعبة بينهما، من خالل اتخاذ خطـوات عمليـة علـى أ
الواقــع، مــع أن هنــاك تهديــدا قــد يتجــسد عمليــا مــن خــالل 
األجهــزة األمنيــة الفلــسطينية وحركــة فــتح التــي قــد تعطــي 

  ".ضوءا أخضر للعنف الميداني

ـــى أن  ـــر "وأشـــار إل ـــسيناريو األكث الخـــوف مـــن ال
تطرفا في الساحة الفلسطينية يتمثـل فـي انـدالع مظـاهرات 

سلطة الفلـسطينية، عنيفة ميدانية، قد تؤدي إلى انهيار الـ
ـــا، مـــا يتطلـــب مـــن إســـرائيل اتبـــاع جملـــة مـــن  أو تفككه

  ".الخطوات الميدانية العاجلة

أولهـا هــو "وذكـر الجنـرال هـذه الخطــوات قـائال إن 
الحفــــاظ علــــى مــــستوى حيــــاة الفلــــسطينيين فــــي الــــضفة 
الغربية، واقتصاد السلطة الفلسطينية، والتوقف عن اتخـاذ 

قليص األموال الـشهرية عقوبات ضدها، خاصة من جهة ت
ــدالع أزمــة اقتــصادية  ــة بــضرائب المقاصــة، ألن ان المتمثل
عاصفة في األراضي الفلسطينية في هذه المرحلة الحاليـة 
قد يزيد من دائرة المشاركين في توجيه أعمال العنف ضـد 

  ".إسرائيل

الخطـوة الثانيـة هـي رغبـة إسـرائيل علـى "وأكد أن 
 الميدانيـة فـي األمــاكن المـدى القريـب فـي تغييــر األوضـاع



  
  ٥٨ 

المقدسة الحساسة، خاصـة الحـرم القدسـي، بعـد أن أبـدى 
فلـــسطينيون كثـــر خـــشيتهم مـــن اســـتغالل إســـرائيل لوبـــاء 
الكورونــــا إلغــــالق الحــــرم القدســــي، وتقلــــيص صــــلوات 

  ".المسلمين، وتوسيعها لدى اليهود

الخطوة الثانية هـي توجيـه تحـذير "وأشار إلى أن 
م تــوتير األوضــاع فــي الــضفة شــديد اللهجــة لحمــاس بعــد

الغربية، وهو أمر لم تشمله مباحثات التسوية مـع الحركـة 
في غزة، لكن حماس تعلم جيدا أن إشعال الضفة فـي ظـل 
ـــى  ـــؤثر عل ـــن ي أجـــواء العـــداء المـــشحونة ضـــد إســـرائيل ل
ســلطتها فــي غــزة، مــا يتطلــب مــن إســرائيل أن تــشمل أي 

ــ ضمن مباحثــات مــستقبلية لهــا مــع حمــاس ضــرورة أن يت
ــسانية  ــادة المــساعدات اإلن األمــر الــضفة الغربيــة، مــع زي

  ".لغزة

ــه  ــالقول إن حتــى هــذه اللحظــة، ال يعــرف "وخــتم ب
الفلسطينيون أو اإلسرائيليون على حد سواء، ما إن كانت 
خطة الضم ستجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقـع أم ال، 
الســيما فــي ضــوء التجاذبــات اإلســرائيلية الداخليــة، لكــن 

ــاه إلــى تبعــات هــذه ا ــه يتطلــب مــن إســرائيل االنتب ألمــر كل
الخطــــــة مـــــــن الناحيـــــــة االســـــــتراتيجية علـــــــى الـــــــساحة 

  ".الفلسطينية

 ٧/٥/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

أوقاف القدس ترفض التعامل مع محاكم 
  االحتالل

 

ــى -خبرنــي  ــرة األوقــاف اإلســالمية عل  أكــدت دائ
ع المحــــاكم موقفهــــا الثابــــت والواضــــح بعــــدم التعامــــل مــــ
 .اإلسرائيلية بما يتعلق بالمسجد األقصى المبارك

وامهلــــت المحكمـــــة االســـــرائيلية العليـــــا حكومـــــة 
 أيـــام، للـــرد علـــى ٥االحـــتالل ودائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية 

التمــاس جماعــات الهيكـــل المتطرفــة والتـــي تطالــب بفـــتح 

، " رمـضان٢٩/  أيـار ٢٢يـوم الجمعـة " المسجد األقصى 
بــالتقويم " يــوم القــدس"رى مــا يــسمى والــذي يــصادف ذكــ

العبري، احتالل الشق الشرقي لمدينة القدس، ويعتبر هـذا 
 .العيد من األيام التي تقتحم فيه األقصى بأعداد كبيرة

ــــرة األوقــــاف  وأضــــاف مــــصدر مــــسؤول مــــن دائ
ــــاف  اإلســــالمية ــــانون األوق ــــط لق ــــصى يخــــضع فق أن األق

 .اإلسالمية والوصاية األردنية الهاشمية

ف المصدر أن األوقاف لم ولن تتعـاطى فـي وأضا
 بكل ما يتعلق باألقصى ١٩٦٧مثل هذه القضايا منذ عام 

 أولــــى القبلتــــين وثــــاني المــــسجدين وثالــــث الحــــرمين –
 .-الشريفين

نتمنــى أن ال :" وقــال مــصدر األوقــاف اإلســالمية 
 ".تنجرف المحاكم اإلسرائيلية وراء المستوطنين المتطرفين

 اسـرائيلية إن المحكمـة العليـا قالـت وسـائل اعـالم
أمرت الحكومة اإلسرائيلية باإلجابة على التماس منظمـات 
ــك الجماعــات  ــام تل ــصى أم ــتح األق ــب بف ــذي طال ــل ال الهيك
ًالقتحامــه، ووجهــت المحكمــة ســؤاال للحكومــة اإلســرائيلية 
يوم أمس األربعاء إذا مـا كـان هنـاك اتفـاق سياسـي سـري 

ردن حــول إغــالق المـــسجد بــين الحكومــة اإلســرائيلية واأل
والـسؤال كـذلك " األمـر"األقصى، وقد وجهـت المحكمـة هـذا 

إلى األوقاف اإلسالمية في القدس، وأمهلـت الطـرفين مـدة 
 .ٍخمسة أيام للرد

ونقل موقع كيبـا إن القاضـية فـي المحكمـة العليـا 
إيريــز أصــدرت هــذا األمــر علــى -الــصهيونية دافنــي بــاراك

لذي قدمه المحامي المتطـرف خلفية االلتماس المستعجل ا
إيتمــار بــن جفيــر، وشــاركه فــي تقديمــه المتطرفــان أرنــون 

ــــأن  ــــصيون ب الحكومــــة اإلســــرائيلية "ســــيجال ويهــــودا عت
توصلت إلى اتفاق سياسي سـري مـع األردن يقـضي بمنـع 

خالل فترة اإلغـالق بـسبب " جبل الهيكل"اليهود من دخول 
مـــوظفي الـــسماح بـــدخول "، معتبـــرين أن "جائحـــة كورونـــا



  
  ٥٩ 

األوقــاف المــسلمين ومنــع اليهــود مــن الــدخول هــو تمييــز 
 ."عنصري بحق اليهود

وكان مجلـس االوقـاف االسـالمي قـد علـق دخـول 
المـــسلمين الـــى المــــسجد االقـــصى المبــــارك منـــذ الثالــــث 
والعــشرين مـــن شـــهر اذار الماضـــي، وقايـــة مـــن فيـــروس 

  .كورونا

  ٧/٥/٢٠٢٠خبرني 

* * * * *  

راها مع خطيب المسجد خالل مكالمة هاتفية أج
  األقصى الشيخ عكرمة صبري

الغنوشي يؤكد رفض تونس لإلجراءات 
  "األقصى"اإلسرائيلية في 

 

رئـيس  ندد – األناضول – ّوناس  يسرى– تونس
البرلمــان التونـــسي راشــد الغنوشـــي، الخمــيس، بـــإجراءات 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد المسجد األقصى، بمدينة 

 .القدس

، "النهـضة"فق بيان صادر عـن حركـة جاء ذلك و
بعد مكالمة هاتفيـة أجراهـا الغنوشـي، مـع خطيـب المـسجد 

 .األقصى الشيخ عكرمة صبري

ــــد  ــــة "وجــــدد الغنوشــــي تأكي موقــــف تــــونس، دول
ــــى  ــــد واالســــتيالء عل ــــسياسات التهوي ــــرافض ل وشــــعبا، ال

 ".األراضي الفلسطينية

للحق الفلـسطيني فـي "كما شدد على دعم تونس 
ٕراضــــيه، واقامــــة دولتــــه المــــستقلة وعاصــــمتها اســــتعادة أ

 ".القدس الشريف

ــى  ــان، إن الجــانبين دعــوا إل ــال البي ــضامن "وق الت
 ".والتآزر وااللتفاف حول قضية المسجد األقصى الشريف

ه جهــــاز / وأواخــــر أبريــــل ّــــنيــــسان الماضــــي، وج
المخــابرات اإلســرائيلي، تهديــدا شــفويا للــشيخ صــبري، بعــد 

 .قدس الشرقية المحتلةدهم منزله في مدينة ال

ّوجاء التهديد بعد أن لوح الـشيخ صـبري، بإعـادة 
فـــتح أبـــواب المـــسجد األقـــصى، فـــي حـــال إقـــدام الـــشرطة 

 .اإلسرائيلية على السماح للمستوطنين باقتحامه مجددا

ّوسرعت الحكومة اإلسرائيلية في األشهر األخيرة، 
 عمليات االستيطان في مدينـة القـدس، بـإقرار إقامـة آالف

  .الوحدات االستيطانية

  ٧/٥/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  

منسق عملية السالم يتشاور لعقد اجتماع 
  »التطورات الحرجة«قريب للرباعية لدرس 

لضم » عواقب وخيمة«غوتيريش يحذر من 
 ٍأراض في الضفة

المجموعـة العربيـة  نقلـت – علي بـردى: نيويورك
يــو غــوتيريش أن عــن األمــين العــام لألمــم المتحــدة أنطون

المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلـسطينية المحتلـة 
ً، محـذرا مــن أن ضـم األراضـي فـي الــضفة »غيـر قانونيـة«

وستترتب عليه » سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين«الغربية 
علــى احتمــاالت تحقيــق الــسالم واألمــن » عواقــب وخيمــة«

 .في الشرق األوسط

ــــــت  ــــــشرق األوســــــط«وتلق ــــــا» ال  أصــــــدرته ًبيان
المجموعــة العربيــة عقــب اجتمــاع وفــد مــصغر منهــا عبــر 
الفيديو مع غوتيريش، في سياق متابعة االجتماع الوزاري 

وأفــاد .. ٢٠٢٠) نيــسان( أبريــل ٣٠العربــي الطــارئ فــي 
عدم شرعية كل تـدابير «البيان أن الوفد العربي شدد على 

مـة االستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، الـسلطة القائ
ــــة، بمــــا فيهــــا القــــدس  بــــاالحتالل، فــــي فلــــسطين المحتل

ً، منددا بشدة بخطط إسرائيل لضم مناطق واسعة »الشرقية
مـــن الـــضفة الغربيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وادي األردن، شـــمال 
البحــر الميــت، واألراضــي التــي شــيدت عليهــا مــستوطناتها 

  .وجدارها بشكل غير قانوني



  
  ٦٠ 

 انتهــــاك صــــارخ التفاقيــــة«ووصــــفت ذلــــك بأنــــه 
جنيـــف الرابعـــة، ولقـــرارات األمـــم المتحـــدة وميثاقهـــا الـــذي 

ونــدد الوفــد . »يحظــر االســتيالء علــى أراضــي الغيــر بــالقوة
ــي خــصوصا بـــ اســتغالل إســرائيل الــساخر للجائحــة «ًالعرب

  . »العالمية للدفع نحو تنفيذ هذه الخطط

تنتهــك بــشدة حقــوق «وأكــد أن تــصرفات إســرائيل 
للتـصرف، وتـدمر إمكانيـة الـشعب الفلـسطيني وغيـر قابلـة 

ً، محـذرا مـن »١٩٦٧حل الدولتين على حدود ما قبل عام 
اإلجراءات اإلسرائيلية غيـر القانونيـة، إذا لـم تتوقـف، «أن 

  . »فإنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة

وقف مثل هذه التـدابير غيـر القانونيـة «ورأى أن 
م وضمان المـساءلة أمـران ضـروريان إلنقـاذ عمليـة الـسال

ً، مــشددا »ٕوامكــان تحقيــق ســالم عــادل ودائــم فــي المنطقــة
ــدولي علــى الحــل العــادل وفقــا للقــانون «علــى  ًاإلجمــاع ال

الدولي وقـرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة ومبـادئ مدريـد 
  . »ومبادرة السالم العربية

ودعــا كــل أصــحاب المــصلحة الــدوليين، بمــا فــي 
 أجل وضـع حـد التعبئة من«ذلك المجموعة الرباعية، إلى 

ً، مؤكـدا علـى »لهذه السياسات والممارسات غير القانونية
دعـــوة الــــوزراء العـــرب إلــــى اتخـــاذ إجــــراءات دبلوماســــية 
ـــدولي  وسياســـية وقانونيـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع القـــانون ال
وقــرارات الــشرعية الدوليــة ذات الــصلة، فــي األمــم المتحــدة 

دف وكذلك في العواصم ومع جميـع الـشركاء المعنيـين، بهـ
  .منع الضم

المــستوطنات «ونقــل الوفــد عــن األمــين العــام أن 
الضم سـيؤدي إلـى «ً، محذرا من أن »والضم غير قانونيين

ــــاب أمــــام المفاوضــــات  ــــق الب ــــدولتين ويغل إنهــــاء حــــل ال
اإلســـرائيلية الفلـــسطينية، مـــع مـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن 
عواقب وخيمـة علـى احتمـاالت تحقيـق الـسالم واألمـن فـي 

  . »المنطقة

وكــرر دعوتــه مــن أجــل وقــف إطــالق النــار علــى 
ــــسق الخــــاص لألمــــم  ــــصعيد العــــالمي، كاشــــفا أن المن ًال
المتحـــدة لعمليـــة الـــسالم فـــي الـــشرق األوســـط نيكـــوالي 

ــة «مالدينــوف  ــد اجتمــاع آخــر للرباعي ــشاور بهــدف عق يت
الدوليـــة فـــي المـــستقبل القريـــب لمعالجـــة هـــذه التطـــورات 

  .»الحرجة

ًاده للتعاون، داعيا إلى وأبدى الوفد العربي استعد
ـــن أجـــل إنهـــاء االحـــتالل  ـــدولي م ـــز العمـــل ال إعـــادة تركي
ــي  ــسطيني ف ــشعب الفل ــانوني ودعــم ال ــر الق اإلســرائيلي غي
الحصول على حقوقه غير القابلة للتـصرف، بمـا فـي ذلـك 

  . حق تقرير المصير

ودعــا إلــى رعايــة المفاوضــات بــين الجــانبين مــن 
  .لسطينأجل التوصل إلى حل عادل لقضية ف

 ٧/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

ضم مناطق في األراضي الفلسطينية : الصفدي
 المحتلة سيقتل حل الدولتين

  

ــان  ــة وشــؤون  بحــث –بتــرا  –عم وزيــر الخارجي
المغتــربين أيمــن الــصفدي فــي اتــصال هــاتفي امــس مــع 
ــــدياس، التنــــسيق  ــــاني نيكــــوس دن ــــة اليون وزيــــر الخارجي

 . كوروناوالتعاون في مواجهة جائحة

وأكــد الجانبــان التــضامن فــي التعامــل مــع تبعــات 
جائحة كورونـا االقتـصادية واالجتماعيـة، وحـرص البلـدين 
ــا وفــي إطــار  ــادة التعــاون ثنائي ــات وزي ًعلــى تطــوير العالق
آليــة العمــل الثالثيــة مــع قبــرص وفــي ســياق الــشراكة بــين 

 .المملكة واالتحاد األوروبي

ني المـستجدات واستعرض الصفدي ونظيـره اليونـا
 .اإلقليمية والجهود المبذولة لتجاوز أزمات المنطقة

وفـــي مـــا يتعلـــق بالقـــضية الفلـــسطينية والعمليـــة 
السلمية، أكد الوزيران ان ال بديل عـن حـل الـدولتين علـى 
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ًأساس قرارات الشرعية الدولية سبيال لتحقيق السالم وحـل 
وثمـــن الـــصفدي موقـــف اليونـــان الـــداعم لحـــل . الـــصراع

لتين والمتمـسك بــالموقف األوروبـي الـرافض لــضم أي الـدو
 .ًأراض فلسطينية والذي يعد خرقا للقانون الدولي

وحـــذر مـــن أن ضـــم وادي األردن وشـــمال البحـــر 
الميـــت والمـــستوطنات فـــي األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة 
سـيقتل حـل الـدولتين وسـيقوض كـل فـرص تحقيـق الــسالم 

 .الشامل والدائم

ة تكثيــف الجهــود للتوصـــل وأكــد الــوزيران ضــرور
لحل سياسي لألزمة السورية وشددا علـى أهميـة اسـتمرار 

 .الدعم الدولي لالجئين والدول المستضيفة لهم

ـــــسيق  ـــــدياس اســـــتمرار التن ـــــصفدي ودن ـــــد ال وأك
والتعــــاون والعمـــــل علـــــى تطــــوير العالقـــــات فـــــي جميـــــع 

  .المجاالت

  ٢ صفحة ٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

:  األراضي المقدسةبطاركة ورؤساء كنائس
ضم اسرائيل لالراضي الفلسطينية يفقد االمل 

 بالسالم

  

بطاركـة ورؤسـاء كنـائس األراضـي  عبـر – عمان
المقدســـة قلقهـــم تجـــاه مخططـــات الـــضم أحاديـــة الجانـــب 
ًاإلسرائيلية، حيث اصدروا بيانا قالوا فيه انـه نتيجـة لحالـة 
الركــــود فــــي عمليــــة الــــسالم فــــي الــــشرق األوســــط بــــين 

ًرائيليين والفلــسطينيين، ظهــرت مــؤخرا مجموعــة مــن اإلســ
المخططــات اإلســرائيلية أحاديــة الجانــب تهــدف الــى ضــم 
ـــة  ـــضفة الغربيـــة، وهـــذه المخططـــات مدعوم ـــي ال أراض ف
بــشكل رئيــسي مــن قبــل أحــزاب يمينيــة، ممــا يثيــر أســئلة 
ــاق ســلمي مــستقبلي  ــة حــول جــدوى أي اتف ــرة وكارثي خطي

 الـذي ال يـزال يتـسبب فـي إلنهاء هذا الـصراع طويـل األمـد

فقدان العديـد مـن األرواح البريئـة كجـزء مـن حلقـة مفرغـة 
 .من المأساة اإلنسانية والظلم

وجـــاء فـــي البيـــان إن مجلـــس بطاركـــة ورؤســـاء 
كنــائس األراضــي المقدســة ينظــر بقلــق عميــق إلــى خطــط 
الضم هذه، ويـدعو إسـرائيل إلـى االمتنـاع عـن اتخـاذ مثـل 

 والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى هــذه الخطــوات األحاديــة،
 .ٍفقدان أي أمل متبق في نجاح أي عملية سالم مستقبلية

ودعـــــا المجلـــــس الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة 
واالتحــاد الروســي واالتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة إلــى 
ــة هــذه بمبــادرة ســالم  ــرد علــى مخططــات الــضم األحادي ال

 األمـم المتحـدة محددة زمنيا وفـق القـانون الـدولي وقـرارات
بــشأن هـــذه القـــضية، وذلـــك بهـــدف تحقيـــق ســـالم شـــامل 
ـــره  ـــذي تعتب ـــن العـــالم ال ـــي هـــذا الجـــزء م ـــم ف وعـــادل ودائ

 .ًالديانات اإلبراهيمية الثالث مقدسا

ــسطينية، بــصفتها  ــر الفل كمــا دعــا منظمــة التحري
ـــى حـــل  ـــسطيني، إل ـــشعب الفل ـــد لل ـــشرعي الوحي ـــل ال الممث

ت مع الفصائل األخرى التي نزاعا  وأي–نزاعاتها الداخلية 
أجـــل ايجـــاد جبهـــة موحـــدة   مـــن–ليـــست تحـــت مظلتهـــا 

مكرسة لتحقيق السالم وبناء دولة قابلة للحياة تقوم علـى 
 .التعددية والقيم الديمقراطية

 :ووقع على البيان

البطريـــرك ثيوفيلـــوس الثالـــث، بطريركيـــة الــــروم  •
 األرثوذكس المقدسية

ركيـــة األرمـــن البطريــرك نورهـــان مانوجيــان، بطري •
 األرثوذكس

ـــساباال، القاصـــد  • رئـــيس األســـاقفة بيرباتيـــستا بيت
 الرسولي، البطريركية الالتينية

 االب فرانشيسكو باتون، حراسة األرضي المقدسة •

ــة القبطيــة  • ــا أنطونيــوس، البطريركي المطــران األنب
 األرثوذكسية
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النائب البطريركي األب جبريـل داهـو، البطريركيـة  •
 كسيةالسريانية األرثوذ

رئـــــيس األســــــاقفة أبــــــا إمبــــــاكوب، البطريركيــــــة  •
 األرثوذكسية اإلثيوبية

 المطران ياسر العياش، بطريركية الروم الكاثوليك •

 المطران موسى الحاج، البطريركية المارونية •

المطران سهيل دواني، الكنيـسة األسـقفية العربيـة  •
 بالقدس والشرق األوسط

نجيليـة المطران إبراهيم سـاني عـازار، الكنيـسة اإل •
 اللوثرية في األردن واألرض المقدسة

األب أفـــــــرام ســـــــمعان، البطريركيـــــــة الـــــــسريانية  •
 الكاثوليكية

ــــان، بطريركيــــة  • ــــف نرســــيس زاباري ــــس جوزي الق
 األرمن الكاثوليك

  ٢ صفحة ٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ًردا على تصريحات فريدمان

اإلدارة األمريكية تجاوزت الخطوط : الزعارير
  ي عداء الفلسطينيينالحمراء ف

النائــب  أكـد – الفلــسطيني لإلعـالم  المركـز–غـزة 
في المجلس التشريعي باسم الزعارير أن اإلدارة األمريكيـة 
تعدت كل الخطوط الحمراء في العـداء للفلـسطينيين، وأنهـا 

 .تعمل بجهد لمصلحة االحتالل

وفي رده على تصريحات السفير األمريكـي ديفيـد 
الحـــتالل فـــي مدينـــة الخليـــل وضـــم فريـــدمان عـــن أحقيـــة ا

إن اإلدارة األمريكيــة : "مــستوطنات الــضفة، قــال الزعــارير
باتت تشارك االحتالل في عداء الشعب الفلسطيني بعد أن 
ـــــسطينية  ـــــد األرض الفل ـــــضوء األخـــــضر لتهوي أعطـــــت ال
ـــــصى  ـــــسجدين األق والمقدســـــات اإلســـــالمية وخاصـــــة الم

واعتبــــار واإلبراهيمــــي ونقــــل الــــسفارة األمريكيــــة للقــــدس 
 ".المدينة عاصة لالحتالل

وشـــدد النائـــب الزعـــارير علـــى أن تطبيـــع بعـــض 
األنظمة العربية مع االحتالل شـجع اإلدارة األمريكيـة علـى 
ًتقــديم مزيــد مــن الــدعم للكيــان اإلســرائيلي، وشــكل ضــوءا 

 .أخضر لتمرير مخططات التهويد

ورفــض الزعــارير أن تكــون القــضية الفلــسطينية 
ـــــن ًســـــلما للمـــــسؤولي ـــــي زم ـــــستغلونها ف ـــــريكيين ي ن األم

ــات الداخليــة للحــصول علــى مزيــد مــن األصــوات  االنتخاب
 .ورضا اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة

ــاس  ــسلطة محمــود عب ــيس ال وطالــب الزعــارير رئ
ّبــسرعة الـــدعوة لعقـــد اجتمــاع لألمنـــاء العـــامين للفـــصائل 
الفلــسطينية لالتفــاق علــى برنــامج وطنــي وحكومــة واحــدة 

وضع خطـة لمواجهـة التحـديات، وتنهـي حالـة االنقـسام، و
وتعيد االعتبار للقيم الوطنية، وتنهي التنسيق األمني وأي 
عالقــات تــربط الــسلطة مــع االحــتالل، وتــشكل شــبكة أمــان 

 .لحماية األسرى والثوابت الوطنية

وأضــاف النائــب الزعــارير أن األمــور وصــلت لحــد 
 عنهـا وتجاوزهـا، ال يستطيع الـشعب الفلـسطيني التغاضـي

وأنــه عــازم علــى مواصــلة طريــق الخــالص مــن االحــتالل، 
ــــادة حكيمــــة توجهــــه فــــي االتجــــاه  ــــاج إلــــى قي لكنــــه يحت

 .الصحيح

وكـــان الــــسفير األمريكـــي لــــدى االحـــتالل ديفيــــد 
" إسـرائيل"فريدمان، قال إنـه لـيس مـن المنطـق أن تتنـازل 

وغيرهـــا؛ " غـــوش عتـــصيون"عـــن منـــاطق مثـــل الخليـــل و
 . قلب التوراة اليهودية، حسب تعبيرهلكونها في

وأشار فريدمان إلى أن الواليات المتحدة مـستعدة 
ــــــــى غــــــــور األردن  ــــــــسيادة اإلســــــــرائيلية عل إلعــــــــالن ال

 .والمستوطنات بالضفة الغربية، في األسابيع المقبلة

 ٨/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم



  
  ٦٣ 

* * * * *  

 ُتالعب فريدمان باأللفاظ لن يخفي: رام اهللا
  تورطه في جرائم االحتالل

 

 أكــدت – قــدس بــرس  خدمــة–) فلــسطين(رام اهللا 
وزارة الخارجيـــة التابعـــة للـــسلطة الفلـــسطينية، أن تالعـــب 
الـسفير األمريكــي لــدى تــل أبيــب ديفيــد فريــدمان بالكلمــات 
واأللفاظ، لن يخفـي حجـم تورطـه فـي جـرائم االحـتالل ضـد 

 .الشعب الفلسطيني

م الجمعـة، إن تـصريحات وقالت في بيان لها اليو
فريـــدمان تـــدل علـــى مـــدى اســـتخفافه بالقـــانون الـــدولي 
والشرعية الدولية وقراراتهـا، وتالعبـه بالكلمـات لـن يحميـه 

  .من المساءلة الدولية

ــل وبيــت  ــشأن الخلي ــى أن تــصريحاته ب ونوهــت إل
ٍتــبن واضــح أليــديولوجيا الــيمن اإلســرائيلي المتطــرف "إيــل 

  ".مارية التوسعيةالظالمية وسياساته االستع

فريــدمان يبــالغ أيــضا فــي تطرفــه حــين : "وأردفــت
يقـــرن الحـــديث عـــن تمثـــال الحريـــة ومـــا يرمـــز إليـــه مـــن 
االســـتقالل والحريـــة، بمـــشروع اســـتعماري توســـعي يـــشكل 

  ".جريمة حقيقية ويستهدف الخليل

إثبــات أن أحــدا لــن ) فريــدمان(يحــاول : "وأضــافت
ين الحــاكم فــي يــسبقه مــن غــالة المتطــرفين فــي دعــم اليمــ

إســــرائيل ومــــشاريعه االســــتعمارية التهويديــــة التوســــعية، 
ويتفاخر دائما بدوره في إنجاز قرار إدارة ترمـب بـاالعتراف 

  ".بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارة إليها

ونوهت إلى أن سفير واشنطن في تل أبيب ساهم 
وري في االعتـراف بالـسيادة اإلسـرائيلية علـى الجـوالن الـس

ُالمحتل، ويشجع نتنياهو لإلقدام علـى خطـوة ضـم األغـوار 
ــانون اإلســرائيلي علــى  ــت، وفــرض الق وشــمال البحــر المي

  .المستوطنات

ــة"وذكــرت  ــسفير األمريكــي يعتــرف " الخارجي أن ال
ًفي مقابلته التي أجراها مؤخرا مع اإلعالم العبري، أن هـذا 

، "ألعمـالالمال وا"موقف أيديولوجي ثابت ال يقاس بميزان 
  ."إلى أي مدى هذا مهم إلسرائيل"ألنه يدرك حسب رأيه 

ّعلــى مــا يبــدو أن فريــدمان نــصب مــن : "وتابعــت
ًنفسه ممثال لمصالح إسرائيل االستعمارية، ويجسد صـفقة 
ِالقرن بكل ما أوتي من قوة، وهذا ليس بغريب عنه، حيث 
شارك في حفر أحد األنفاق التهويدية في القدس الـشرقية 

  ."تلةالمح

ــره  وأشــارت وزارة الخارجيــة إلــى أن فريــدمان وغي
من المسؤولين األمريكيين المنحازين لالحتالل، يحـاولون 
التغطيــة علــى مــشاركتهم فــي جــرائم االحــتالل بحــق شــعبنا 
وأرضه ومقدساته وممتلكاته، من خالل أحاديثهم إمـا عـن 
الـــسالم أو الدولـــة الفلـــسطينية علـــى مقاســـات فريـــدمان 

  ."ونتنياهو

هــذه المــرة يــدعي أن إســرائيل قامــت : "واســتدركت
لــصالح الفلـسطينيين، وهـي موافقــة ) ج(بتوسـيع المنطقـة 

  ".على تجميد تلك المناطق لمدة أربع سنوات

وأوضــحت أن فريــدمان تجاهــل عمليــات التوســع 
االستيطاني الضخمة في تلك المناطق، والحـرب المفتوحـة 

جديـد عنـدما يقـول مـن " متذاكيا"على الوجود الفلسطيني، 
  ".من المنطقة ج% ٥٠المبدأ أال يزيد الضم عن "إن 

وقالــت إنـــه يـــستعطف خــاطر اليمـــين اإلســـرائيلي 
إن عليــه االعتيــاد علــى الحيــاة مــع "الحــاكم عنــدما يقــول 

دولة فلسطينية سـتقوم فـي حـال تحـول الفلـسطينيون إلـى 
  ."كنديين

، المجتمـع الـدولي والمـسؤولين "الخارجية"ودعت 
وليين إلى الـدفاع عـن المنظومـة الدوليـة التـي يـستهتر الد

بها فريـدمان، مطالبـة مجلـس األمـن الـدولي بالـدفاع عمـا 
تبقـــى مـــن مـــصداقية لألمـــم المتحـــدة فـــي حمايـــة وتنفيـــذ 

  .القرارات التي تتخذها



  
  ٦٤ 

  ٨/٥/٢٠٢٠ قدس برس

* * * * *  

تفاخر فريدمان بتورطه : الخارجية الفلسطينية
 يحميه من المساءلة في جرائم االحتالل لن

  الدولية

 

وزارة الخارجيــــــــة والمغتــــــــربين  قالــــــــت –أ ش أ 
الفلــسطينية، إن تالعـــب الـــسفير األمريكـــي لـــدى إســـرائيل 

بالكلمـات واأللفـاظ لـن يخفـي حجـم تورطــه  فريـدمان ديفيـد
ــــسطيني ومــــدى  ــــشعب الفل ــــي جــــرائم االحــــتالل ضــــد ال ف

ــانون الــدولي والــشرعية الدوليــة وقرارا ــااســتخفافه بالق  ،ته
  .ولن يحميه ذلك من المساءلة الدولية

بيــان أوردتـه وكالــة األنبــاء   فـي–وأدانـت الــوزارة 
فريـدمان، التـي قـال  تصريحات ، الجمعة،"وفا"الفلسطينية 

فيها إن إسرائيل لـن تتنـازل عـن الخليـل مثلمـا لـن تتنـازل 
ــة  ــبن واضــح أليديولوجي ٍأمريكــا عــن تمثــال الحريــة، فــي ت

 المتطـــــرف وسياســـــاته االســـــتعمارية اليمـــــين اإلســـــرائيلي
 .التوسعية

يبـــالغ أيـــضا فـــي  فريـــدمان إن"وقالـــت الخارجيـــة 
تطرفــه حــين يقــرن الحــديث عــن تمثــال الحريــة ومــا يرمــز 
إليه مـن االسـتقالل والحريـة، بمـشروع اسـتعماري توسـعي 

  ".يشكل جريمة حقيقية ويستهدف الخليل

وأضافت أنه يحاول إثبات أن أحدا لن يسبقه من 
الة المتطرفين االستعماريين في دعم اليمين الحـاكم فـي غ

إســــرائيل ومــــشاريعه االســــتعمارية التهويديــــة التوســــعية، 
ويتفـاخر دائمـا بـدوره فـي إنجـاز قـرار إدارة الـرئيس دونالــد 

كعاصــمة لدولــة االحــتالل ونقــل  ترمــب بــاالعتراف بالقــدس
الـــــسفارة إليهـــــا، ومـــــساهماته فـــــي االعتـــــراف بالـــــسيادة 

يلية علـــى الجـــوالن الـــسوري المحتـــل، وتـــشجيعه اإلســـرائ
المتواصـــل لنتنيـــاهو لإلقــــدام علـــى خطــــوة ضـــم األغــــوار 

ــانون اإلســرائيلي علــى  ــت، وفــرض الق وشــمال البحــر المي
  .المستوطنات

تجاهــــل عمليــــات التوســــع  فريــــدمان وتابعــــت أن
ـــضخمة، والحـــرب المفتوحـــة علـــى الوجـــود  االســـتيطاني ال

المبـدأ أال "عنـدما يقـول إن الفلسطيني، متذاكيا مـن جديـد 
 ومـــستعطفا ،)ج(مـــن المنطقـــة % ٥٠يزيـــد الـــضم علـــى 

خــاطر اليمــين اإلســرائيلي الحــاكم عنــدما يقــول إن عليــه 
فلـسطينية سـتقوم فـي حـال  االعتياد على الحياة مـع دولـة

  ."تحول الفلسطينيون إلى كنديين

ـــدولي  ـــسطينية المجتمـــع ال ـــة الفل ودعـــت الخارجي
ن إلــى الــدفاع عــن المنظومــة الدوليــة والمــسئولين الــدوليي

فريدمان، مطالبـة مجلـس األمـن الـدولي  التي يستهتر بها
بالدفاع عما تبقى من مصداقية لألمم المتحدة فـي حمايـة 

  .وتنفيذ القرارات التي تتخذها

 ٩/٥/٢٠٢٠األهرام المصرية 

* * * * *  

إغالق الفعاليات الفلسطينية بالقدس المحتلة 
 ترمب بالقدس عاصمة بعد اعتراف إدارة

 إلسرائيل

   

دائـــرة شـــؤون المفاوضـــات فـــي منظمـــة التحريـــر 
كانــت القــدس دائمـا القلــب النــابض للعمــل  - .الفلـسطينية

ـــسطين، كمـــا ان القـــدس  الـــسياسي واإلداري والروحـــي لفل
ــصادي والثقــافي  ــز االجتمــاعي واالقت ــر المرك ــة تعتب المحتل

 تاريخهــا والــسياسي الطبيعــي لدولــة فلــسطين بــالنظر إلــى
ومركزهــا الجغرافــي والتجـــاري وادراجهــا مـــن ضــمن مواقـــع 

  .المهددة بالخطر التراث العالمي

ـــــد مـــــن  ـــــشاء العدي ـــــم إن ـــــى مـــــر القـــــرون، ت عل
المؤسسات في القدس، ولكن بعد احتالل القدس فـي عـام 

 اضـــطرت عـــدة مؤســـسات إلـــى اإلغـــالق الفـــوري، ١٩٦٧
 إسـرائيل وبعد أسابيع فقط من االحتالل اإلسـرائيلي، قامـت



  
  ٦٥ 

وبطريقـة احاديــة الجانـب إلــى توســيع حـدود بلديــة القــدس 
 كيلـــومتر مربـــع وذلـــك ٧٢ كيلـــومتر مربـــع إلـــى ٥.٦مـــن 

لغرض توسيع مساحة القدس بأكثر من عشر مرات، ومن 
ٕثــم قامــت بتطبيــق قوانينهــا وادارتهــا وســلطتها القــضائية 

ومنـــذ ذلـــك . علـــى المنطقـــة الموســـعة فـــي بلديـــة القـــدس
إســرائيل عــدد مــن الــسياسات والممارســات الحــين، فرضــت 

الهادفــــة إلــــى تهويــــد المدينــــة وضــــمها لتــــصبح القــــدس 
الــــشرقية والغربيــــة العاصــــمة الموحــــدة واألبديــــة لدولــــة 
إســرائيل، تتعــارض هــذه اإلجــراءات مــع القــانون الــدولي، 
الـــذي يـــنص وبوضـــوح علـــى أن جميـــع الـــسياسات التـــي 

ل، لتغيير الوضع تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتال
الـــراهن للمدينـــة غيـــر قـــانوني، ممـــا يتـــسبب فـــي أضـــرار 

  .للهوية التاريخية للقدس كمدينة عربية فلسطينية

خــالل مفاوضــات أوســلو، طلبــت منظمــة التحريــر 
ـــــب اإلســـــرائيلي  ـــــا مـــــن الجان ـــــا مكتوب ـــــسطينية التزام الفل
بخــصوص الوضــع الخــاص لمؤســسات القــدس وجــاء ذلــك 

نـــدما بعـــث وزيـــر الخارجيـــة ، ع١٩٩٣ أكتـــوبر ١١فـــي 
اإلســرائيلي شــيمعون بيريــز برســالة تطمينــات بخــصوص 
المؤســسات الفلــسطينية فــي القــدس المحتلــة إلــى الــوزير 
ــان  ــى ببي النرويجــي يوهــان يــورغن هولــست، وبعــد أن أدل

 ســـبتمبر ٩بــنفس المعنـــى فـــي الكنيــست اإلســـرائيلي فـــي 
  :، حيث جاء في الرسالة التعهدات التالية١٩٩٣

 أن أؤكــــد أن المؤســــسات الفلــــسطينية فــــي أود"
القـدس الـشرقية ومـصالح ورفــاه الفلـسطينيين فـي القــدس 
الشرقية ذات أهمية كبيرة وسيتم الحفاظ عليها، لذلك فـإن 
جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في 
ذلك األماكن االقتصادية واالجتماعيـة والتعليميـة والثقافيـة 

ســالمية المقدســة، تــؤدي مهمــة أساســية والمــسيحية واإل
ــن نعيــق  ــول أننــا ل للــسكان الفلــسطينيين، وغنــي عــن الق
ـــذ هـــذه  ـــى العكـــس، يجـــب تـــشجيع تنفي ـــل عل ـــشاطهم، ب ن

  ".المهمة الهامة

 مـن الملحـق ٣١عالوة على ذلك، توضح المـادة 
أن مــــسألة " أوســــلو"الخــــامس مــــن االتفاقيــــة االنتقاليــــة 

بقيـــة المخصـــصة القـــدس هـــي واحـــدة مـــن القـــضايا المت
عـــالوة علـــى ذلـــك، تـــنص . للمفاوضـــات الوضـــع النهـــائي

ــــى أن ٣١المــــادة  ــــة عل ــــسادس لالتفاقي  مــــن الملحــــق ال
الموقــف القــانوني بــشأن القــدس لــم يتــأثر بــأي شــكل مــن 

ــا : "األشــكال ــة مــا يمــس أو وفق ال يوجــد فــي هــذه االتفاقي
ال يعتبر أي من الطـرفين، بحكـم يـستبق . إلعالن المبادئ

لمفاوضـــات حـــول الوضـــع النهـــائي التـــي ســـتجرى نتـــائج ا
دخوله في هذه االتفاقية، قد تنازل أو تنـازل عـن أي مـن 

  ".حقوقه أو مطالباته أو مواقفه الحالية

، وافقت الجمعيـة العامـة ٢٠١٧ ديسمبر ٢١في 
ــة ســاحقة مــن  ــة مــع و١٢٨لألمــم المتحــدة بأغلبي  ٩ دول

 دولــة امتنعــت عــن التــصويت عــن ٣٥ غائــب و٢١ضــد و
ــــة إســــرائيل بأنهــــا و ــــدس عاصــــمة لدول ــــة "ضــــع الق الغي

ـــة ـــرة شـــؤون المفاوضـــات وحـــدة دعـــم "وباطل ـــرار دائ ، الق
من الجمعية العامة لألمم  L/10?ES.٢٢ ٢المفاوضات 

مـع مراعـاة الوضـع الخـاص : "المتحدة ينص على مـا يلـي
للقدس كمدينة مقدسة، وعلـى وجـه الخـصوص، الـضرورة 

ــى المك ــي الحمايــة والمحفاظــة عل انــة الروحيــة والدينيــة ف
والثقافية الفريدة للمدينة، وعلى النحـو الـذي يتماشـى مـع 
قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، مـشددا علـى أن القـدس 
هـــي قـــضية يتعـــين حلهـــا مـــن خـــالل مفاوضـــات الوضـــع 
 ،النهائي بما يتماشى مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة

قرارات الواليـات وتعرب في هذا الصدد عن أسفها العميق ل
  ".المتحدة األمريكية األخيرة بشأن وضع القدس

ــسلطات اإلســرائيلية ١٩٦٧منــذ عــام  ــت ال ، أغلق
 مؤسسة فلسطينية في القـدس، تـم إغـالق ١٢٠أكثر من 
ـــل ٨٨حـــوالي  ـــى نق ـــا اضـــطر اآلخـــرون إل  بالكامـــل، بينم

مكاتبهم من القدس المحتلة إلى مناطق أخرى فـي الـضفة 
ينــــة رام اهللا بعــــد تــــشكيل الحكومــــة الغربيــــة، وخاصــــة مد
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الفلـــسطينية المؤقتـــة، وكـــان مـــن أبـــرز المؤســـسات التـــي 
أغلقتهــا الــسلطات اإلســرائيلية بيــت الــشرق فــي أغــسطس 

، وهــو المقــر الفعلــي لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية ٢٠٠١
فـــي القـــدس المحتلـــة، وكانـــت المؤســـسة نقطـــة محوريـــة 

تبعها إغالق أكثـر للحياة الثقافية والسياسية الفلسطينية، 
 مؤســــسة اقتــــصادية واجتماعيــــة فــــي القــــدس ٢٢مــــن 

  .المحتلة

علــــى مــــدى العقــــد الماضــــي، أصــــدرت ســــلطات 
 أمــرا عــسكريا إلغــالق ٨٠االحــتالل اإلســرائيلية أكثــر مــن 

الفعاليــات الفلــسطينية فــي القــدس المحتلــة، بمــا فــي ذلــك 
الفعاليــــات الثقافيــــة والتعليميــــة والتوظيفيــــة، والمــــؤتمرات 

صحفية، وحمـــالت علـــى النـــشاط الفلـــسطيني فـــي بيـــت الـــ
ــال مــا  ــات لألطف ٕالمقــدس، واطــالق الكتــب، وحتــى مهرجان

إن فــصل القــدس المحتلــة . أدى إلــى القــضاء التــام تقريبــا
عن بـاقي الـضفة الغربيـة وتقييـدها لحريـة الحركـه لـسكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة كان بمثابة ضربة قويـة للحيـاة 

لكــن . جتماعيــة والثقافيــة للقــدس المحتلــةاالقتــصادية واال
رغـــم سياســـة التـــضيق ومحـــاوالت طمـــس الهويـــة إال أن 
المقدســييين مــستمرون بالحفــاظ علــى الهويــة الفلــسطينية 
وذلــك مــن خــالل االنــشطة الثقافيــة والدينيــة وعلــى ابقــاء 

  .عالقات متنوعة مع محيطهم الفلسطيني

تواصـــــــل إســـــــرائيل إغـــــــالق ومنـــــــع الفعاليـــــــات 
ينية فــي القــدس المحتلــة تحــت ذرائــع عديــدة وهــي الفلــسط

بذلك تنتهك وتتعارض مـع التزاماتهـا وضـماناتها للمجتمـع 
الــــــدولي فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالوجود الفلــــــسطيني وأنــــــشطة 
المؤسـسات الفلـسطينية فـي القـدس المحتلـة، يـستخدم مــا 

" ١٩٩٤-٥٧٥٥يـــسمى بـــوزير األمـــن الـــداخلي قـــانون 
الـذي يمنـع ) يـد األنـشطةتقي" (إغالق األعمال والمناسبات

األنــــشطة التــــي تتعــــارض مــــع تنفيــــذ االتفاقيــــة المؤقتــــة 
ـــة وقطـــاع غـــزة، وبواســـطة هـــذا  ـــضفة الغربي ـــة بال المتعلق

الجائر تمنع اسرائيل إقامة الفعاليات الفلسطينية " القانون"

تحـــت رعايـــة الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية بإدعـــاء أنهـــا 
ــي أقرهــا مخالفــة التفاقيــات أوســلو، وخارطــة الطر يــق، الت

  .قرار مجلس األمن

علــــى ســــبيل المثــــال، تــــنص احــــدى االلتزامــــات 
، علــــى أن حكومـــــة ١٥١٥اإلســــرائيلية الرئيــــسية وفـــــق 

تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها مـن "إسرائيل 
المؤسسات الفلسطينية المغلقـة فـي القـدس الـشرقية بنـاء 

صـارم وفقـا على التـزام بـأن هـذه المؤسـسات تعمـل بـشكل 
، لكـن لغايـة اآلن ال تـزال "لالتفاقات السابقة بـين الطـرفين

ــــة ــــسطينية مغلق ــــذه المؤســــسات الفل ــــة . ه ــــد االتفاقي تؤك
المرحليـــة أن منظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية مكلفـــة بـــإدارة 

وبموجـب االتفــاق . العالقـات الخارجيـة للــشعب الفلـسطيني
ُاالنتقـــــالي ال يحظـــــر علـــــى مـــــسؤولي منظمـــــة التحريـــــر 

ــا ا ــدس المحتلــة امتثــاال لالتفاقي ــسطينية العمــل فــي الق لفل
المؤقتــــــة، علــــــى عكــــــس مــــــسؤولي الــــــسلطة الوطنيــــــة 
الفلسطينية ولذلك لم تفتح السلطة الوطنية أي مكتـب فـي 
القـــــــدس وكانـــــــت األنـــــــشطة الدبلوماســـــــية والـــــــسياسية 
ــال كامــل  ــة امتث ــي حال ــة ف ــدس المحتل ــي الق الفلــسطينية ف

لفلـــسطينية بموجـــب االتفـــاق اللتزامـــات منظمـــة التحريـــر ا
  .االنتقالي

 لــــم تغيــــر الواليــــات المتحــــدة ١٩٦٧منــــذ عــــام 
ــــدولتين وحــــدود عــــام  األميركيــــة سياســــتها تجــــاه حــــل ال

ـــشرقية عاصـــمة ١٩٦٧ ٕ، فلـــسطين واســـرائيل، والقـــدس ال
 بينمـا القـدس الغربيـة عاصـمة إلسـرائيل، لكـن -فلسطين 

رائيل وبعد اعتراف إدارة ترامـب بالقـدس عاصـمة لدولـة إسـ
، صــــعدت الحكومــــة اإلســــرائيلية ٢٠١٧ ديــــسمبر ٦فــــي 

عـدوانها علـى الــشعب الفلـسطيني وكــذلك إنكارهـا للحقــوق 
اإلنــسانية للــشعب الفلــسطيني، بمــا فــي ذلــك داخــل وحــول 
عاصـــمة دولـــة فلـــسطين المحتلـــة، وهـــذا يـــشمل التهجيـــر 
ــازل  ــسكان المــدنيين خــارج مــدينتهم وهــدم المن القــسري لل
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ت االســتعمارية اإلســرائيلية واضــطهاد وتوســيع المــستوطنا
  .المجتمع المدني المقدسي الفلسطيني والقادة السياسيين

، اعتقــل جنــود ٢٠١٨منــذ شــهر تــشرين الثــاني 
االحـتالل اإلسـرائيلي محـافظ القـدس عـدنان غيـث، ووزيـر 

 مـرة، وفـي كـل مـرة يـتم ٢١شؤون القـدس فـادي الهـدمي 
ات واالعتقـاالت اإلفراج عنهمـا دون أي تهمـة، إن التهديـد

ــشطاء وقــادة المجتمــع  ــسطينيين والن ضــد المــسؤولين الفل
المدني هي جزء مـن خطـة إسـرائيل أحاديـة الجانـب إلزالـة 
أي أسس لحل سياسي قائم على حل الدولتين على حـدود 

ــسطينيين ١٩٦٧ ــال ومــضايقة المــسؤولين الفل ٕ، وان اعتق
ــــشعب  ــــى ال ــــداء إســــرائيلي عل ــــيس مجــــرد انتهــــاك واعت ل

يني، بل هو تذكرة للمجتمع الـدولي بـضرورة اتخـاذ الفلسط
تــدابير ملموســة وعمليــة إلنقــاذ القــدس المحتلــة، عاصــمة 

  .دولة فلسطين

عالوة على ذلك ولسنوات عديـدة، قامـت إسـرائيل 
وبشكل دوري بمنع الفعاليـات الثقافيـة وغيرهـا فـي القـدس 
المحتلة مدعية أنها فعاليات تحت رعاية الـسلطة الوطنيـة 

سطينية، لكــن ومنــذ اعتــراف ترامــب بالقــدس عاصــمة الفلــ
ـــة إســـرائيل ازدادت هـــذه الظـــاهرة، إن األثـــر التراكمـــي  دول
ـــــي إغـــــالق المؤســـــسات  ـــــة ف ـــــسياسة إســـــرائيل المتمثل ل
الفلــسطينيه وحرمــان الفلـــسطينيين مــن الحـــق فــي حريـــة 
التعبيــــــر هــــــو عمليــــــة اإلبعــــــاد التــــــدريجي للمؤســــــسات 

ب فيهـا إسـرائيل عمـدا الفلسطينية عن المدينـة التـي تتـسب
وبشكل ممنهج يهدف إلى حرمان الفلسطينيين مـن تقريـر 

  .مصيرهم، وبهدف ضم المدينة المحتلة وبشكل دائم

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

في نهاية ذكرى الحرب العالمية الثانية، تحث   
وزير الخارجية المجتمع الدولي على تجديد 

  االلتزام بسيادة القانون

  

 بمناسبة انتهاء الحرب العالميـة -) اوف(رام اهللا، 
 دعت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين اليـوم ،الثانية

المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بسيادة القانون ودعـوة 
ــــضم األراضــــي  ــــام ألي خطــــط ل ــــى الوقــــف الت إســــرائيل إل

  .الفلسطينية المحتلة

 ، لنهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة٧٥في الـذكرى "
ــة ،ثنــاء هــذه األزمــة العالميــة غيــر المــسبوقةوأ  تؤكــد دول

فلــسطين التزامهــا الثابــت بالتعدديــة والنظــام الــدولي القــائم 
وقالــت الــوزارة فــي بيــان إن نهايــة الحــرب . علــى القواعــد

ــدد األطــراف الحــالي ــدت النظــام المتع ــة ول ــة الثاني  ،العالمي
الــذي تجـــسد فـــي ميثـــاق األمــم المتحـــدة ومبـــادئ الـــسالم 

  .ألمن الدوليين وحقوق اإلنسان للجميعوا

هـــذه األوقـــات الخطيـــرة تقـــف بمثابـــة : "وأضـــافت
اختبار لالستقامة األخالقية وتصميم المجتمع الدولي على 
التمسك بمزايا نظام ما بعد الحـرب والحفـاظ علـى المبـادئ 

 بما في ذلك حظر التهديـد ،الرئيسية لميثاق األمم المتحدة
ـــةأو االســـتخدام القـــوة ضـــد .  الـــسالمة اإلقليميـــة ألي دول

والواقــع أن الحظــر المفــروض علــى اســتخدام القــوة يظــل 
المبدأ األساسي في حقبة ما بعد الحـرب والنظـام القـانوني 

ًواســـتنادا إلـــى دروس الحـــرب العالميـــة . الـــدولي للـــسالم
ــــة ــــبس فيــــه ،الثاني ــــشكل ال ل ــــدولي ب ــــع ال ــــر المجتم  حظ

 التــي ، الفتوحــات وجعــل،االســتيالء علــى األراضــي بــالقوة
د صـــراعات ،كانـــت شـــائعة ّـــ جـــزءا مخجـــال مـــن التـــاريخ ول ً ً

  .ومعاناة إنسانية ال يمكن التغلب عليها

ــام عليهــا " ــي ق فــي تجاهــل للمبــادئ القانونيــة الت
ـــدولي الحـــديث ـــسلطة ، تخطـــط إســـرائيل،هـــذا النظـــام ال  ال

 ، بتيـسير مـن الواليـات المتحـدة بنـشاط،القائمة بـاالحتالل
 يوليـــو ١ن أراضـــي دولـــة فلـــسطين فـــي لـــضم أجـــزاء مـــ

وينتهـــك هـــذا القـــرار الخطيـــر واألحـــادي الجانـــب . ٢٠٢٠
 بمـا فـي ذلـك عـشرات ،المبادئ األساسية للقـانون الـدولي



  
  ٦٨ 

ـــذي ،قـــرارات األمـــم المتحـــدة  والنظـــام المتعـــدد األطـــراف ال
  .وضعه المجتمع الدولي وحمايته لمدة سبعة عقود

والتهجيـــر  ،مــع التوســع االســـتيطاني بــال هــوادة"
 وتــدهور ، والتهديــدات المــستمرة بالــضم،القــسري المنــتظم

 ، والقــرارات الخبيثــة مــن جانــب واحــد،األوضــاع اإلنــسانية
يجـــد الـــشعب الفلـــسطيني نفـــسه يواجـــه تهديـــدات مفرطـــة 

تتطلــب مثــل . لوجـوده ومعيــشته وحقــه فــي تقريـر المــصير
هــذه االنتهاكــات الجــسيمة للقــانون الــدولي قيــادة عالميــة 

عـــددة األطـــراف مـــسؤولة لتحـــدي مثـــل هـــذه الـــسياسة ومت
االنعزاليـــــة التـــــي تعتبـــــر النظـــــام متعـــــدد األطـــــراف لعبـــــة 

  .محصلتها صفر

ـــــع الـــــدولي  حـــــان الوقـــــت ألن يحاســـــب المجتم
ــاالحتالل،إســرائيل ــسلطة القائمــة ب ــر ، ال ــى أفعالهــا غي  عل
تدعو دولة فلسطين المجتمع الدولي إلـى حظـر . القانونية

 ومراجعــة اتفاقياتهــا الحاليــة مــع ،انيةالمنتجــات االســتيط
ـــة ،إســـرائيل ـــاء احتاللهـــا لدول ـــى إنه ـــار إســـرائيل عل ٕ واجب
يجـــب علـــى المجتمـــع الـــدولي دعـــم المـــساعي . فلـــسطين

ـــسطين ـــة فل ـــة لدول ـــك ،الدبلوماســـية والقانوني ـــي ذل ـــا ف  بم
الوضــع الحــالي فــي دولــة فلــسطين فــي المحكمــة الجنائيــة 

  .الدولية

ــــض" ــــين ال ــــدوا لتكــــريم ذكــــرى مالي ــــذين فق حايا ال
 تــــدعو دولــــة ،أرواحهــــم خــــالل الحــــرب العالميــــة الثانيــــة

ـــى تجديـــد التزامـــه بـــسيادة  فلـــسطين المجتمـــع الـــدولي إل
القــانون وتــدعو إســرائيل إلــى الوقــف الفــوري والكامــل ألي 

 تدعو دولة فلسطين المجتمـع الـدولي ،ًوأخيرا. خطط الضم
ام القـانون إلى إعادة األمل وحماية المبادئ األساسية لنظ

  .الدولي والحفاظ على بقاء البشرية وهويتها وكرامتها

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

 ّقرار في سلطنة عمان يخص القدس المحتلة

 

ًطابعا بريديا جديدا  سلطنة عمان بريد أطلق ً ً
ًوذلك إجالال  ”فلسطين عاصمة القدس”تحت شعار

ًوتقديرا ألحد المدن األكثر قدسية في العالم العربي 
 .واإلسالمي

وجاءت هذه الخطوة بهدف التأكيد على دعم 
لتعاون المشترك العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن ا

مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها 
 .م١٩٥٤بواسطة جامعة الدول العربية في عام 

  ٩/٥/٢٠٢٠موقع وطن االخباري 

* * * * *  

  

  

المطران حنا يدعو لخطة استراتيجية وطنية 
 لمواجهة مشروع الضم

  

دعــا رئــيس أســاقفة سبــسطية للــروم األرثــوذكس، 
هللا حنـــا، إلـــى خطـــة اســـتراتيجية وطنيـــة المطـــران عطـــا ا

ـــضم وتمريـــر المـــشاريع المـــشبوهة  لمواجهـــة سياســـات ال
والـــــصفقات المـــــشؤومة الهادفـــــة إلـــــى تـــــصفية القـــــضية 

 .الفلسطينية

إن صـفقة القـرن : "وقال حنا في تصريح صـحفي
والتهديـــدات اإلســـرائيلية بـــضم غـــور األردن وأجـــزاء مـــن 

ــ ات وخطابــات، بــل الــضفة الغربيــة ال يمكــن إفــشالها ببيان
ٕنحن بحاجة إلى ترتيب البيـت الفلـسطيني الـداخلي وانهـاء 
االنقسام لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن وجودنا وعدالـة 
قضيتنا، ولكي نفشل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التـي 

 ".تستهدفنا

وأكد المطران حنا أن الفلسطينيين مطالبون اليوم 
هم الـــداخلي لكـــي أكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى بترتيـــب بيـــت

ُيكونوا أكثـر تعاضـدا ولحمـة ووحـدة، ألن الوحـدة هـي قـوة  ً



  
  ٦٩ 

لنا في إفشال جميـع المـشاريع والمـؤامرات التـي تـستهدف 
 .عدالة القضية الفلسطينية

نحـــن فــي مرحلـــة فــي غايـــة الخطـــورة، "وأضــاف 
واالحتالل يستغل وباء الكورونا لتمرير مشاريعه وأجنداتـه 

ة األراضي وطمس معـالم األرض وبرامجه الهادفة إلى سرق
 ".الفلسطينية وشطب الحقوق الفلسطينية كاملة

نحن في مرحلة في غايـة الدقـة والخطـورة "وتابع 
ا  ًــوالمطالبــة بترتيــب البيــت الفلــسطيني الــداخلي ليــست ترف
فكريا بل هو مطلب جماعي ينادي به جميـع الفلـسطينيين 

 ". شعبهمالمحبين لوطنهم والملتزمين بانتمائهم لقضية

وأعــرب حنــا عــن أملــه أن يتخــذ الــساسة القــرارات 
العمليــة قبــل فــوات األوان مــن أجــل ترتيــب البيــت الــداخلي 

 .ٕوانهاء االنقسامات بأسرع ما يمكن

وأشار إلـى أن هنالـك مخططـات خبيثـة ومـشاريع 
استيطانية تنتظرنا، ونحن قادرون علـى إفـشالها بمـشروع 

  .ات وتوحيد الصفوفوطني استراتيجي وبإنهاء االنقسام

 ١٠/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

البرلمان العربي يرصد انتهاكات قوات االحتالل 
  ٢٠١٩في األراضي الفلسطينية للعام 

 

ـــا–القـــاهرة  ـــره  -  قن ـــي تقري أصـــدر البرلمـــان العرب
ــــة  ــــوة القائم ــــي ارتكبتهــــا الق ــــات الت ــــسنوي عــــن االنتهاك ال

ضــد الــشعب الفلــسطيني فــي ) الكيــان اإلســرائيلي(بــاالحتالل 
ـــام  ـــسطينية للع ـــرز ٢٠١٩االراضـــي الفل ـــذي يرصـــد أب م، وال

 .الجرائم واالنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني األعزل

تــضمن التقريــر ســتة محــاور رئيــسية تمثلــت فــي 
ـــوات  ـــدي ق ـــى أي ـــسطينيين عل ـــات الفل ـــشهاد واصـــابة مئ ٕاست
االحتالل، واستمرار الحصار والقيـود علـى حريـة الحركـة فـي 

ألراضي الفلـسطينية المحتلـة، واالعتقـال وممارسـة التعـذيب ا
وغيــــره مــــن صــــنوف المعاملــــة غيــــر اإلنــــسانية، والــــضم 

واالســتيالء علــى األراضــي بهــدف االســتيطان، وهــدم البيــوت 
 .والمنشآت، واالنتهاكات في مدينة القدس المحتلة

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات 
رلمانــات اإلقليميــة والدوليــة بــضرورة التحــرك واالتحــادات والب

ـــــوري لتـــــوفير الحمايـــــة للـــــشعب الفلـــــسطيني وايقـــــاف  ٕالف
 .ًاالنتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوة االحتالل يوميا بحقه

ساهم التقريــر فــي  ُــوأعــرب البرلمــان عــن أملــه أن ي
الــدفاع عــن حقــوق الــشعب الفلــسطيني، وأن يكــون أداة يــتم 

ام العـالم أجمـع لرصـد وتوثيـق هـذه الجـرائم االستناد إليها أمـ
ــــي هــــذه الجــــرائم  ــــة بمحاســــبة مرتكب ــــات والمطالب واالنتهاك

  .البشعة

 ١١/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

... »ّالضم«ّقرارات فلسطينية مرتقبة ضد 
 وعقوبات أوروبية تنتظر إسرائيل

ّعريقات يتهم السفير األميركي بالحث على 
 العنف والقتل

  

مفوضـــية االتحـــاد  بـــدأت – كفـــاح زبـــون: هللارام ا
األوروبــي مناقــشات داخليــة حــول كيفيــة معاقبــة إســرائيل، 
فــي حــال طبقــت ســيادتها علــى الــضفة الغربيــة، فــي وقــت 
تعلن فيه القيادة الفلسطينية، نهاية األسبوع، عن برنـامج 
واستراتيجية كاملين للرد على المخططات اإلسرائيلية لضم 

  .أجزاء من الضفة

إن » يسرائيل هيوم«وقال تقرير نشر في صحيفة 
الذي يقود هذه الخطوة هو وزير خارجية االتحـاد جوزيـف 

الــذي يعــرف بمواقفــه ضــد إســرائيل منــذ ســنوات «بوريــل، 
ومـــن المتوقـــع أن يجتمـــع وزراء خارجيـــة الـــدول . »كثيـــرة

األعــضاء فــي االتحــاد األوروبــي، الخمــيس، وسيناقــشون 
. ائيلية علــى الــضفة الغربيــةقــضية فــرض الــسيادة اإلســر

ـــن يـــتم اتخـــاذ أي قـــرار، ألن هـــذا  ومـــع ذلـــك يبـــدو أنـــه ل



  
  ٧٠ 

سيكون بعد يوم واحـد فقـط مـن تنـصيب الحكومـة الجديـدة 
  .اإلسرائيلية

وبموجـــب دســـتور االتحـــاد األوروبـــي، ال يمكـــن 
اتخــاذ قــرارات ذات مغــزى للــسياسة الخارجيــة إال بموافقــة 

 علـى أن الـصداقات جميع األعـضاء، ويعـول اإلسـرائيليون
اإلسرائيلية داخل االتحاد ستعوق مبادرات لفـرض عقوبـات 

  .شديدة ضد إسرائيل

ــة  وأكــد مــصدر أوروبــي فــي تــصريح نــشرته وكال
ــاك حراكــا مكثفــا داخــل االتحــاد  ــسطينية أن هن ــاء الفل ًاألنب ً

مــن أجــل بحــث ســـبل «األوروبــي فــي األســابيع األخيـــرة، 
ظــــر إلــــى أنهــــا إن مواجهــــة الخطــــط اإلســــرائيلية التــــي ين

ــدولتين، وفــشال للمــشروع  ًتحققــت؛ فــستعني إنهــاء حــل ال
  .»السياسي الذي يدعمه االتحاد في المنطقة

ولفـت إلــى أن أي قــرار يــتم اتخــاذه داخــل االتحــاد 
 عليـه، رغـم التوقعـات بـأن ٢٧يتوجب موافقة األعـضاء الــ

ًتعتـــرض بعـــض الـــدول نظـــرا للعالقـــات التـــي تجمعهـــا مـــع 
بعــض الــدول، ) فيتــو(حتــى يــتم تفــادي «: عوتــاب. إســرائيل

فـــإن االتحـــاد ســـيلجأ إلـــى خطـــوات أخـــرى، مثـــل تجميـــد 
ــــه ) ٢٠٢٧برنــــامج هــــورايزون ( ــــذي تتلقــــى مــــن خالل ال

مؤسسات بحثية إسرائيلية مليـارات الـدوالرات، إضـافة إلـى 
ــة  ــشراكة األوروبي ــة ال ــق اتفاقي ــة تعلي  اإلســرائيلية -إمكاني

ول إلى األسواق األوروبيـة، التي تتيح لألخيرة حرية الوص
في حين أن عدم تجديد االتفاقيـة سـيعني حرمـان إسـرائيل 

  .»من فوائد اقتصادية كبيرة

ــد  ــا فــي إســرائيل، فق ًوبقــدر مــا هــو معــروف حالي
يكون أقوى اقتراح أن تقوم السويد وآيرلنـدا ولوكـسمبورغ، 
ــين االتحــاد  ــي تــنظم العالقــة ب ــشراكة الت ــة ال ــاء اتفاقي بإلغ

ــضرر االقتــصادي ٕواســرائي ــة ســيكون ال ــي هــذه الحال ل، وف
هورايزون «ًكبيرا، وباإلضافة الستبعاد إسرائيل من برنامج 

ـــــــوم » ٢٠٢٧ ـــــــى مؤســـــــسات البحـــــــث والعل ـــــــث تتلق حي
ًوالتكنولوجيــا منحــا تراكميــة لمئــات الماليــين مــن الــشواقل، 

اتفاقيـة الـسماء «فإن السيناريو اآلخر الممكن هـو تعليـق 
يل، التي تنتظر التصديق النهائي من مع إسرائ» المفتوحة

  .قبل االتحاد

وأشـــــار المـــــصدر إلـــــى أن االتحـــــاد األوروبـــــي 
سيواصل مساعيه بالضغط على إسرائيل لمنعها من اتخـاذ 
أي خطوات أحادية عبر القنـوات الدبلوماسـية والـسياسية، 
ـــى  ًمبينـــا أن اتخـــاذ إســـرائيل أي خطـــوات سيـــضر بهـــا عل

  ..المدى البعيد

، قال أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة في شأن متصل
لمنظمــة التحريــر صــائب عريقــات، إن القيــادة الفلــسطينية 
ستعلن الخميس المقبل، عـن برنـامج واسـتراتيجية كـاملين 

  .للرد على المخططات اإلسرائيلية لضم أجزاء من الضفة

ــــرئيس  ــــات أن اجتماعــــا سيترأســــه ال ــــد عريق ًوأك
ـــود عبـــاس سيـــضع آليـــات الـــرد علـــى قـــرارا ت ضـــم محم

ًالــضفة، محمــال اإلدارة األميركيــة المــسؤولية الكاملــة عــن 
أي خطــوات تقــوم بهــا إســرائيل فــي هــذا الــشأن، مؤكــدا أن 
تصريحات السفير األميركي فـي تـل أبيـب ديفيـد فريـدمان، 

قيـــام دولـــة فلـــسطينية ســـيتم عنـــدما «التـــي قـــال فيهـــا إن 
وقاحـــة غيـــر «، هـــي »يتحـــول الفلـــسطينيون إلـــى كنـــديين

ـــل مـــسبوقة ـــف والقت ـــى العن ـــدي يحـــث عل ـــن رجـــل عقائ ّ م
الفريــق األميركــي الــذي يــضم «وأضــاف أن . »واالســتيطان

فريــدمان وشــاكلته، اســتيطاني بامتيــاز يهــدف إلــى فــرض 
واتهـــم عريقـــات اإلدارة األميركيـــة . »الوقـــائع علـــى األرض

ـــسطينيين، وقـــال إن واشـــنطن  ـــل المباشـــر ضـــد الفل بالعم
ـــــسطين٤٧اتخـــــذت  ـــــرارا ضـــــد الفل ـــــامين ً ق يين خـــــالل الع

ـــدس،  ـــى الق ـــة إل ـــسفارة األميركي ـــل ال الماضـــيين، منهـــا نق
ٕواغالق مكتب منظمـة التحريـر، ووقـف االلتزامـات الماليـة 

  .، وشطب ملف الالجئين»األونروا«األميركية لـ

واجتماع الخميس يأتي بعـد تـشكيل عبـاس لجنـة 
مــشتركة مــن أعــضاء مــن اللجنتــين التنفيذيــة والمركزيــة 

ت الــرد علــى القــرار اإلســرائيلي المحتمــل بــضم لوضــع آليــا



  
  ٧١ 

وطلب عباس من اللجنـة وضـع . أجزاء من الضفة الغربية
ــــــة سياســــــيا  ــــــداعيات المحتمل ًردود وســــــبل مواجهــــــة الت

ًواقتصاديا وأمنيا بعد قرارات السلطة المرتقبة ً.  

ويــدور الحــديث عــن وقــف الــسلطة كــل االتفاقــات 
نيـة واالقتـصادية، مع إسرائيل بما في ذلـك الـسياسية واألم

وكذلك الواليات المتحـدة، إضـافة إلـى إلغـاء االتفاقـات مـع 
إســرائيل بكــل أشــكالها بمــا فيهــا األمنيــة وتعليــق االعتــراف 

وهي خطة سيكون لها على األغلب ثمن بـاهظ علـى . بها
  .األرض

ويعني اتخاذ هذه القرارات إمكانية انهيار الـسلطة 
ـــسطينيون مـــن أن. القائمـــة ـــة ويخـــشى الفل  تقـــدم الحكوم

ًاإلسرائيلية الجديدة سريعا على تنفيـذ قـرارات ضـم األغـوار 
والمستوطنات في الضفة الغربية، وهي قرارات تعني فرض 
ــي  ــر مــن ثلث ــشكل أكث ــاطق ت ــى من ــسيادة اإلســرائيلية عل ال
الــــضفة الغربيــــة، تــــضمن التواصــــل الجغرافــــي للــــسلطة 

 إلــى الفلــسطينية، وتــشكل كــذلك حــدودها الوحيــدة الممكنــة
  .العالم الخارجي

ّورفــضت الجامعــة العربيــة مخططــات الــضم، كمــا 
رفـــضها االتحـــاد األوروبـــي وروســـيا، والـــصين، واليابـــان، 
ـــاز،  ـــام لألمـــم المتحـــدة، ودول عـــدم االنحي والـــسكرتير الع

  .ودول االتحاد األفريقي، ودول أميركا الالتينية والكاريبي

 ١١/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

إلطالق ) إسرائيل( أمميون يدعون مسؤولون
  سراح األطفال الفلسطينيين

  

ــسطين أون اليــن  ــون،  دعــا –فل مــسؤولون أممي
ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي، إلـــى إطـــالق ســـراح جميـــع 
ــديها، فــورا، فــي ظــل  ًاألطفــال الفلــسطينيين المحتجــزين، ل

  .)١٩-كوفيد(األزمة الناجمة عن فيروس كورونا 

ك، صادر اليـوم اإلثنـين، جاء ذلك في بيان مشتر
ــسطينية المحتلــة  ــساني فــي األرض الفل عــن المنــسق اإلن
جيمــــي ماكغولــــدريك، والممثلــــة الخاصــــة لمنظمــــة األمــــم 

فـي دولـة فلـسطين جينيفيـف " اليونيسف"المتحدة للطفولة 
ـــسامي  ـــم المتحـــدة ال ـــب مفـــوض األم ـــيس مكت ـــوتن، ورئ ب
لحقــوق اإلنــسان فــي األرض الفلــسطينية المحتلــة جــيمس 

  . هينان

ـــون عـــن قلقهـــم إزاء  وأعـــرب المـــسؤولون األممي
ــــدى ســــلطات  ــــسطينيين ل اســــتمرار احتجــــاز األطفــــال الفل

وشــددوا علــى ضــرورة عــدم اعتقــال . االحــتالل اإلســرائيلية
األطفــال أو احتجــازهم إال كمــالذ أخيــر وألقــصر فتــرة زمنيــة 
مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقيـة حقـوق الطفـل، التـي 

 ســـــلطات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي ودولـــــة صــــادقت عليهـــــا
  . فلسطين

وأكدوا ضرورة أن تولي الدول، عند تفـشي وبـاء، 
ًقدرا متزايدا من االهتمـام باحتياجـات األطفـال إلـى الحمايـة  ً
ًوحقوقهم، ويجب أن تشكل المـصالح الفـضلى لهـم اعتبـارا  ّ
. ًرئيـــسيا فـــي جميـــع اإلجـــراءات التـــي تتخـــذها الحكومـــات

ًاالطفــــال المحتجــــزين يواجهــــون خطــــرا وأشــــاروا إلــــى ان 
متزايدا بتعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا  ، )١٩-كوفيـد(ً

بالنظر إلـى غيـاب تـدابير التباعـد االجتمـاعي وغيرهـا مـن 
  . التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة

منـــذ بدايـــة أزمـــة كورونـــا فـــي األراضـــي : وقـــالوا
ّالقانونية معلقة، وُألغيت جميـع المحتلة، ال تزال اإلجراءات 

ُالزيارات إلى سجون االحـتالل تقريبـا، ويحـرم األطفـال مـن  ً
ّوهــذا يــسبب . التواصــل الشخــصي مــع ُأســرهم ومحــاميهم

مشقة إضافية ومعانـاة نفـسية ويحـول بـين األطفـال وبـين 
  . ّتلقي االستشارات القانونية التي يستحقونها

قـــوق وشـــددوا علـــى أن أفـــضل ســـبيل لكفالـــة ح
األطفــال المحتجــزين فــي ظــل وبــاء خطيــر فــي أي بلــد هــو 

  . إطالق سراحهم من االحتجاز
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 ١٨٠وتواصــل قــوات االحــتالل اعتقــال أكثــر مــن 
طفــال فــي ســجونها، رغــم النــداءات والمطالبــات المتكـــررة 
ـــذي  ّبـــإطالق ســـراحهم جـــراء انتـــشار فيـــروس كورونـــا، ال
أضـــاف خطـــرا جديـــدا علـــى مـــصيرهم، إضـــافة إلـــى خطـــر 

ستمرار اعتقالهم في سجون ال تتوفر فيها أدنـى الـشروط ا
ويقبـــع األســـرى األطفـــال فـــي . الخاصـــة بحمايـــة طفـــولتهم

عوفر، ومجدو، والدامون، ومنذ عام : ثالثة سجون، وهي
ــــن ٢٠١٥ ــــر م ــــين ٦٧٠٠ُ ســــجلت أكث ــــال ب ــــة اعتق  حال

صفوف األطفال والفتية الفلسطينيين، وكانـت أعلـى نـسبة 
ال في الثالثة أشهر األخيرة من عام لعمليات اعتقال األطف

ــث بلغــت ٢٠١٥ ــشعبية، حي ــة ال ــة الهب ــي شــهدت بداي  الت
ـــك العـــام  ـــين صـــفوفهم فـــي ذل ـــال ب  ٢٠٠٠حـــاالت االعتق

  .حالة، تركزت غالبيتها في القدس المحتلة

  ١١/٥/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

نقابة الصحفيين تدين إغالق مكتب تلفزيون 
  فلسطين

 

ـــرا–عمـــان  ـــصحفيين  دان –  بت ـــس نقابـــة ال مجل
األردنيــين بــشدة قيــام قــوات االحــتالل اإلســرائيلي بتجديــد 
ٕإغالق مكتب تلفزيون فلسطين في مدينـة القـدس وايقـاف 

 .العاملين فيه عن ممارسة عملهم الصحفي

وأكـــد المجلـــس أن هـــذا القـــرار مـــن جانـــب قـــوات 
ة االحــتالل اإلســرائيلي يــأتي اســتمرارا العتداءاتــه المتواصــل

بحـــــق الـــــصحفيين للتغطيـــــة علـــــى جرائمـــــه وممارســـــاته 
 .العنصرية

ودعت النقابة، االتحاد الدولي للصحفيين واتحـاد 
الـــــصحفيين العــــــرب والمؤســــــسات األمنيــــــة والمنظمــــــات 
الحقوقيـــــة والمؤســـــسات اإلعالميـــــة الســـــتنكار اإلجـــــراء 
المتغطرس من قبل قـوات االحـتالل وفـضحه مـن فـوق كـل 

ســـلطات االحـــتالل للوقـــف منبـــر مـــن أجـــل الـــضغط علـــى 

ـــــي األراضـــــي  ـــــصحفيين ف ـــــه بحـــــق ال ـــــوري العتداءات الف
 .الفلسطينية المحتلة

ــــر المجلــــس أن كــــل ممارســــات االحــــتالل  وأعتب
وانتهاكاته لن تغير الحقائق التاريخية والشرعية والقانونية 
التــي تؤكــد عروبــة فلــسطين بأكملهــا وتحفــظ حــق الــشعب 

الــوطني وعاصــمتها الفلــسطيني بإقامــة دولتــه فــوق ترابــه 
القـــدس الـــشريف، والـــذي ســـيبقى حقـــا راســـخا ثابتـــا نثـــق 

  .ٕبحتمية تحقيقه وان طال الزمان

 ٧ صفحة ١٢/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

إعالميون عرب يطالبون بالضغط : القاهرة
على االحتالل إلعادة فتح مكتب تلفزيون 

  فلسطين في القدس

 

 عــــدد مــــن  طالــــب– الجديــــدة  الحيــــاة–القــــاهرة 
اإلعالميين العرب والمصريين، اإلتحاد الدولي للصحفيين، 
والجهات القانونية والحقوقيـة واإلعالميـة بـضرورة الـضغط 
ـــب  ـــتح مكت ـــى ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي إلعـــادة ف عل
تلفزيـــون فلـــسطين فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة، وعـــدم 
ــــه كافــــة االعــــراف  ــــذي كفلت ــــة االعــــالم ال المــــساس بحري

 .يةوالمواثيق الدول

واعتبروا القرار االسرائيلي بتمديـد إغـالق المكتـب 
محاربــة للوجــود الرســمي "لمــدة ســتة أشــهر إضــافية هــو 

الفلسطيني، والسعي إلى فـرض الـسيطرة، ومنـع أي نـشاط 
 ".فلسطيني إعالمي بالقدس

مــن جانبــه، قــال المتخــصص بالــشؤون العربيــة 
ح بقناة الحياة المصرية اإلعالمي محمد التوني فـي تـصري

، إن هــذا القــرار اإلســرائيلي هــو إســتهداف متواصــل "وفــا"لـــ
لإلعــالم الفلــسطيني بمؤســساته وفرســانه، ولــن ينــال مــن 
ـــذين يواصـــلون  ـــسطينيين ال ـــصحفيين الفل إرادة وعزيمـــة ال
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الليـــل بالنهـــار لفـــضح جـــرائم االحـــتالل، ومحاولـــة يائـــسة 
لحجــب صــورة الجــرائم اإلســرائيلية المتتاليــة بحــق الــشعب 

 ".ني عن أنظار العالم الحرالفلسطي

فيمــا أكــدت اإلعالميــة الجزائريــة بجامعــة الــدول 
العربية العربيـة صـفاء قـالس، إن هـذا القـرار الخطيـر هـو 
محاولــة بائــسة لتغييــب صــوت الحقيقــة، وعلــى العــالم أن 
يكتشف مدى العنجهيـة االحتالليـة الممارسـة ضـد الـشعب 

 .الفلسطيني األعزل في القدس

القــــرار لــــن يطــــول، ألن صــــمود هــــذا : وتابعــــت 
الفلسطينيين سيحبط كل هذه المخططـات الظالمـة، مـشيرة 
إلى إن إسرائيل تعتقـد إنهـا تـستطيع مـن خـالل هـذا القـرار 

 .التعسفي إنهاء القضية الفلسطينية وحجب عين الحقيقة

ـــت الـــصحفية رضـــوى السيـــسي  مـــن جهتهـــا، قال
، إن المتخصصة بالشؤون العربية بموقع البوابة المـصري

هــذا القــرار يــأتي ضــمن محــاوالت إســرائيل إزالــة أي وجــود 
فلــسطيني فــي القــدس المحتلــة، مؤكــدة أن هــذا القــرار لــن 
ــاتهم فــي  ــام بواجب ــصحفيين الفلــسطينيين مــن القي ــي ال يثن

 .فضح الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

بــدوره، أشــار نائــب رئــيس تحريــر جريــدة األخبــار 
هذا القرار يكشف زيف  سف، إلى أنالمصرية مصطفى يو

إدعـاءات إســرائيل بأنهـا دولــة ديمقراطيـة تحتــرم الحريــات، 
ويؤكد إنها تنظم وتشن حربا واسعة ضـد اإلعـالم الرسـمي 

 .الفلسطيني، لمنع نقل الحقيقة للعالم

وطالـــب كافـــة المنظمـــات الدوليـــة بتنفيـــذ القـــرار  
ـــصحفيين) ٢٢٢٢(األممـــي  ـــة لل ـــوفير الحماي ـــداعي لت ، ال

مؤكدا أن فلـسطين عـضو فاعـل وهـام فـي االتحـاد الـدولي 
 .للصحفيين

من جانبه، اعتبر اإلعالمي التونسي سحنون بن 
بمثابة جريمة جديدة "عمران، إن هذا القرار االحتاللي هو 

تـــضاف إلـــى جـــرائم االحـــتالل اإلســـرائيلي بحـــق اإلعـــالم 

الفلـــسطيني، والـــصحفيين الفلـــسطينيين، مـــشيرا إلـــى أنـــه 
خـــوف هـــذا المحتـــل مـــن نقـــل الحقيقـــة كمـــا هـــي يعكـــس 

 ".للعالم

إن "وقــال المحلــل الــسياسي صــالح عبــد الــسالم، 
عين الحقيقـة ال يمكـن أن يـتم حجبهـا عـن توثيـق الجـرائم 
التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ومـا يجـري 
علـــى أرض الواقـــع مـــن ممارســـات إحتالليـــة ال يمكـــن أن 

عــن عملــه المهنــي، وال يمكــن تثنــي الــصحفي الفلــسطيني 
 ".أن يسكت الصوت الفلسطيني

وأكــد أن اإلعــالم الفلــسطيني ال يمكــن أن ينحنــي 
ألي قرار تعسفي، وعلى الكاتـب والـصحفي الفلـسطيني أن 
يـــستمر فـــي توثيـــق حقيقـــة قـــضيتهم، وحتمـــا سينتـــصر 

 .الصوت الفلسطيني بأحقيته في األرض

 أن هـذا كما أكد اإلعالمي اليمني يسلم باسـندوة،
القــرار غيــر قــانوني، ويــشكل انتهاكــا صــارخا لحريــة الــرأي 
والتعبيــر، داعيــا إتحــاد الــصحفيين الــدولي بعقــد إجتمــاع 

  .عاجل، لبحث مواجهة هذا القرار، ومنع تنفيذه

 ١٢/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ألجل «بومبيو سينقل رسالة تجميد ضم الضفة 
 »غير مسمى

  

ــل أبيــب ــر – ت ــ نظي مــصادر فــي  كــشفت – يمجل
قيــــادة المنظمــــات اليهوديــــة األميركيــــة، أن إدارة الــــرئيس 
األميركــي، دونالــد ترمــب، تعيــد النظــر فــي موقفهــا الــداعم 
للحكومة اإلسرائيلية في اتخاذ قرار سريع لضم مناطق في 
الضفة الغربية المحتلة، وترى أنه يجب إعطاء مجال أكبر 

ـــق أمـــ . ام الفلـــسطينيينللدبلوماســـية وعـــدم إغـــالق الطري
وقالت إن وزيـر الخارجيـة األميركـي، مايـك بومبيـو، الـذي 

، سـينقل رسـالة بهـذا )األربعاء(ًسيصل إلى تل أبيب، غدا 
الخصوص من الرئيس ترمب إلى كـل مـن رئـيس الـوزراء، 
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بنيــامين نتنيــاهو، وشـــريكه فــي الحكومـــة العتيــدة رئـــيس 
  .الكنيست، بيني غانتس، وسيحاول إقناعهما بذلك

، إن )االثنـين(وقالت مصادر في تل أبيب، أمـس 
لكي يفهـم «نتنياهو يعلق أهمية كبرى على زيارة بومبيو، 

ً، علمـا بأنهـا »حقيقة ومدى التغيير في الموقـف األميركـي
ــذ انــدالع  المــرة األولــى التــي يغــادر فيهــا الــوزير بــالده من

وقد اتفـق نتنيـاهو مـع غـانتس علـى تأجيـل . أزمة كورونا
ــد زيــارة أداء ال ــا واحــدا بع ًقــسم لحكومتهمــا المــشتركة يوم ً

. بومبيــو، حتــى يتفــرغ كالهمــا، األربعــاء، للمحادثــات معــه
ِومـــع أن هـــذه األوســـاط لـــم تنـــف النبـــأ عـــن التغييـــر فـــي 
الموقف األميركي، فإنها اشارت إلى أن بومبيو نفسه كان 
قد صـرح األسـبوع الماضـي بـأن قـرار الـضم هـو مـن شـأن 

  .ئيلية وحدهاالحكومة اإلسرا

ًنـشرت تقريـرا لمراسـلها » معريب«وكانت صحيفة 
السياسي في الواليات المتحدة، شلومو شمير، ذكـرت فيـه 
ــد  ــة كــانوا ق علــى لــسان مــسؤولين فــي المنظمــات اليهودي
اجتمعـــوا مـــع مـــسؤولين فـــي البيـــت األبـــيض، أن اإلدارة 

ًترى في هذه المرحلة، أن قـرارا أحـادي الجانـب «األمريكية 
ٍالحكومـة اإلسـرائيلية لـضم أراض فـي الـضفة الغربيـة، من 

ًسيلحق ضررا ويشكل ضربة لخطة الـرئيس ترمـب لتـسوية 
صــفقة «الــصراع فــي الــشرق األوســط، والمعروفــة باســم 

ً، وقـد يغلـق البــاب نهائيـا أمـام االحتمـال الــضعيف »القـرن
  .ًأصال لتجاوب القيادة الفلسطينية مع هذه الخطة

ر، فإن الـرئيس ترمـب، يريـد أن ًووفقا لهذا التقري
تتحــول خطتــه إلــى مرحلــة التطبيــق العملــي، حــال تــشكيل 

ولكنــه مــا زال يحــدوه األمــل . الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة
ــــشكل  ــــو ب ــــرا معهــــا، ول ــــسطينيون أخي ــــأن يتجــــاوب الفل ًب

وقــــد طلــــب إلــــى بومبيــــو أن يــــشرح لنتنيــــاهو . تــــدريجي
عـــن الـــضم وغـــانتس، لـــدى لقائهمـــا، أن إعـــالن إســـرائيل 

أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية المحتلة وفرض 

ــى المــستوطنات، سيــشكل  ــانون اإلســرائيلي عليهــا وعل الق
  .»صفقة القرن«ضربة قاصمة لخطة 

ــــت أن األديــــب والــــصحفي اليهــــودي  ــــن الالف وم
ــادة اللــوبي الــصهيوني  األميركــي، المعــروف بكونــه أحــد ق

ًيبس، نشر مقاال في والمقرب من البيت األبيض، دانيال با
األميركيـــة، نهايـــة األســـبوع » نيويـــورك تـــايمز«صـــحيفة 

ســـتة أســـباب تجيـــب عـــن «الماضـــي، تحـــدث فيـــه عـــن 
ــذ : التــساؤل ــاع عــن تنفي لمــاذا يجــب علــى إســرائيل االمتن

  .؟»الضم خالل هذه المرحلة

الخطـوات اإلسـرائيلية يجـب أن «وكتب بايبس أن 
وتعــــرض علــــى تنــــسق مــــع اإلدارة األميركيــــة بالكامــــل، 

قيـام إسـرائيل بخطـوة «وأضـاف بـايبس أن . »الفلسطينيين
الضم، سيثير غـضب ترمـب الـذي يـؤمن بـأن خطـوة كهـذه 

. »يجـــب أن تـــتم فـــي إطـــار مفاوضـــات مـــع الفلـــسطينيين
إذا استمرت إسـرائيل فـي تنفيـذ الجـزء الـذي «: وكتب يقول

تحبه من صفقة القرن وتجاهلت بقية األجزاء فيها، فإنهـا 
ير اســتياء الــرئيس وقــد تدفعــه الــى الــرد علــى ذلــك ستــستث

  .»بأسلوبه الفظ المعهود

، )االثنــين(وكـشفت مــصادر فــي تــل أبيــب، أمــس 
ً، سـيحتالن حيـزا »الملف السوري«و» الملف اإليراني«أن 

ًكبيــرا فــي محادثــات بومبيــو مــع نتنيــاهو وغــانتس، وذلــك 
فـــي ظـــل تراجـــع الموضـــوع اإليرانـــي عـــن اهتمـــام القـــوى «

كزيــة الغربيــة وفــي الــشرق األوســط، التــي كانــت تــرى المر
فيـــه قبـــل انتـــشار فيـــروس كورونـــا مـــصدر إزعـــاج نـــووي 

  .»مقلق

ًوقالت إن بومبيو طلب االجتماع أيضا مع رئـيس 
لالســتماع «الموســاد، يوســي كــوهين، علــى انفــراد، وذلــك 

ًالــى تقييمــه واســتنتاجاته بــشأن هــذا الملــف، بعيــدا عــن 
حات المخيفـــة التـــي تـــصدر عـــن لهجـــة التهويـــل والتـــصري

ــاهو ــة . »نتني ــت الخارجي ــا كان ــدير مــع م ــتالءم هــذا التق وي
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األميركية، قد ذكرته عنـدما أعلنـت عـن زيـارة بومبيـو إلـى 
مناقشة قـضايا أمنيـة تتـصل «إسرائيل، من أنها ستكرس لـ
  .»بالدور اإليراني في المنطقة

 ١٢/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  

  

سا تضغط لرد صارم من فرن: دبلوماسيون
االتحاد األوروبي إذا ضمت إسرائيل أجزاء من 

  الضفة

 

ـــــة دبلوماســـــيين باالتحـــــاد : بروكـــــسل ـــــال ثالث ق
األوروبي إن فرنسا تحث شركاءها في االتحاد علـى بحـث 

ضــم أجــزاء  تهديــد إســرائيل بــرد صــارم إذا مــضت قــدما فــي
 .من الضفة الغربية المحتلة

 أن بلجيكــــــا وأضــــــاف الدبلوماســــــيون لرويتــــــرز
ــد أيــضا مناقــشة إمكانيــة اتخــاذ  وأيرلنــدا ولوكــسمبورغ تري
إجراءات اقتصادية عقابية خالل اجتماع لـوزراء الخارجيـة 
يوم الجمعة وذلك رغم أن جميع الدول األعضاء عليها أن 

  .توافق على أي إجراء جماعي

وقال رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو 
تمــوز فــي بحــث توســيع / يوليــوإن الحكومــة ســتبدأ فــي 

الــسيادة اإلســرائيلية لتــشمل المــستوطنات اليهوديــة وغــور 
األردن فــــي الــــضفة الغربيــــة وهــــو مــــا جــــرى بحثــــه فــــي 

ــرئيس األمريكــي إطــار ــي  خطــة ال ــسالم ف دونالــد ترامــب لل
  .الشرق األوسط

ــــسطينيون عــــن غــــضبهم إزاء خطــــط  ــــر الفل وعب
تولت عليهـا إسرائيل تعزيز قبضتها على األراضي التي اسـ

، وهـــي األراضـــي التـــي يــــسعون ١٩٦٧فـــي حـــرب عـــام 
  .الستعادتها من أجل إقامة دولتهم

ولــم يــذكر دبلوماســيو االتحــاد األوروبــي تفاصــيل 
ـــدول  ـــا ال ـــد تفكـــر فيه ـــي ق ـــة الت ـــشأن اإلجـــراءات العقابي ب
ـــك  ـــاء إســـرائيل عـــن اتخـــاذ تل األعـــضاء فـــي االتحـــاد إلثن

  .الخطوة

  ١٢/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

الجامعة العربية تدين قرار سلطات االحتالل 
تمديد إغالق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس 

 المحتلة

  

جامعة الدول العربيـة قـرار  أدانت –  قنا–القاهرة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمديد إغـالق مكتـب تلفزيـون 
فلــسطين الرســمي بمدينــة القــدس المحتلــة، ومنــع طواقمــه 

دينة وفي األراضـي العربيـة المحتلـة عـام من العمل في الم
 أشـــهر أخـــرى، ووصـــفته بأنـــه محاولــــة ٦ لمـــدة ١٩٤٨

ــة  ــد مدين ــه بتهوي ــى جــرائم االحــتالل ومخططات ــة عل للتغطي
 .القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها

وأكــــد الــــدكتور ســــعيد أبــــو علــــي األمــــين العــــام 
المـــساعد لجامعـــة الـــدول العربيـــة رئـــيس قطـــاع فلـــسطين 
واألراضي العربية المحتلة، في تـصريح صـحفي اليـوم، أن 
ــدوان  ــه الع ــذي يتــصاعد في ــت ال ــأتي فــي الوق هــذا القــرار ي
اإلســـرائيلي بـــصورة مـــستمرة، مـــن خـــالل إعـــالن ســـلطات 

 وحــدة اســتيطانية، واســتمرار سياســة ٧٠٠االحــتالل بنــاء 
االعتقـــال واالنتهاكــــات الجــــسيمة لحقــــوق الفلــــسطينيين، 

 .غير مسبوقة ضد بنوكهم وهدم بيوتهمواتخاذ إجراءات 

وقـــال أبـــو علـــي إن هـــذا القـــرار يـــأتي كـــذلك فـــي 
ســــياق الحــــرب اإلســــرائيلية المــــستمرة والمتــــصاعدة ضــــد 
الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظـل االسـتعدادات 
اإلسرائيلية بإعالن ضم مناطق واسعة من الـضفة الغربيـة 

ـــة ـــى أن ســـلطات االحـــتال.. المحتل ـــي مـــشيرا إل ل تمعـــن ف
ارتكــاب هــذه الجــرائم مــا دامــت ال تجابــه بالتــدابير الدوليــة 
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الفعلية الحازمة لوقفهـا ووضـع حـد لهـا، طبقـا لمقتـضيات 
القــانون والــشرعية الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تحميــل ســلطات 
االحتالل كامل المسؤولية عـن هـذه الجـرائم وتبعاتهـا أمـام 

نـــب ضـــرورة العدالـــة الدوليـــة ومالحقـــة مرتكبيهـــا، إلـــى جا
فــرض العقوبــات المناســبة والتــي نــصت عليهــا الــشرعية 

 .الدولية

ــــة  وحــــذر مــــن أن غيــــاب إنفــــاذ الــــشرعية الدولي
واإلفالت مـن أحكامهـا سـيعود بالـضرر الجـسيم علـى هـذه 
المبــادئ والقواعــد الناظمــة للــشرعية والنظــام الــدولي، إلــى 
ـــــه  ـــــسماح بمواصـــــلة ارتكـــــاب االحـــــتالل لعدوان ـــــب ال جان

ه الجسيمة للشرعية الدولية، ما يستدعي ضرورة وانتهاكات
ٕملحــة لتحمــل المجتمــع الــدولي لمــسؤولياته وانفــاذ قراراتــه 

  .ذات الصلة

 ١٢/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

التهديد اإلسرائيلي بضم أجزاء من : اشتية
الضفة امتهان للقانون الدولي والقرارات 

  األممية

 

ــــوزراء، محمــــد دعــــا رئــــيس ": األيــــام "-رام اهللا  ال
اشتية، وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريـل، إلـى 
وضع ثقل أوروبا االقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض 

 .للتهديد اإلسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية

جاء ذلـك خـالل مكالمـة هاتفيـة، أمـس، بحثـا فيهـا 
لها ضـم الرد على تهديدات الحكومة اإلسرائيلية المزمع تشكي

أجــزاء مــن الــضفة فــي مخالفــة واضــحة لالتفاقيــات الموقعــة 
 .وللقانون والقرارات األممية

إن االئــــتالف الــــسياسي : "وقــــال رئــــيس الــــوزراء
المشكل فـي إسـرائيل هـو ائـتالف ضـم ولـيس ائـتالف سـالم، 
والحوار فيما بين األحـزاب داخلـه حـول ضـم المـستوطنات أو 

 ."ضم األغوار

سمح العـالم إلسـرائيل باالسـتمرار يجب أال ي: "وتابع
بخـــرق القـــانون دون حـــساب، والوقـــت حـــان لالنتقـــال مـــن 
المواقف إلى األفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتـراف 

 بدولة فلسطين،

ووضــــع حــــد النتهاكــــات دولــــة االحــــتالل وفــــرض 
 ."إجراءات عقابية عليها

ودعا اشـتية أوروبـا إلـى تبنـي المقتـرح الفلـسطيني 
مؤتمر دولي للسالم مـن أجـل فلـسطين تـشارك فيـه كـل لعقد 

القوى الدولية، تلعب فيه أوروبـا دور الوسـيط بعـد أن فقـدت 
الواليــات المتحــدة مــصداقيتها فــي توســط العمليــة الــسياسية 

 .بانحيازها لحليفتها إسرائيل

إن خطر الـضم ال يكمـن فقـط : "وقال رئيس الوزراء
ه ودولتـه، بـل يمتـد بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضـ

ٕإلــــى امتهــــان القــــانون الــــدولي والقــــرارات األمميــــة وافــــشال 
 ."المنظومة الدولية برمتها

نريد كسر األمر الواقع الـذي : "وتابع رئيس الوزراء
ــسعى إســرائيل لفرضــه، مــن خــالل موقــف أوروبــي موحــد  ت
يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الدولي 

 ."ية، ويعيد األمل والثقة بالعدالة الدوليةوالقيم األوروب

وأطلــع اشـــتية بوريــل علـــى التحركــات الفلـــسطينية 
علـــى المـــستوى الـــدولي لمواجهـــة المخططـــات اإلســـرائيلية 
ًالتوسعية، مؤكدا أن إعالن إسرائيل عن الضم مـن شـأنه أن 
يــضع نهايــة لكـــل االتفاقيــات بــين الطـــرفين، ولكــل الجهـــود 

 العقود الثالثة الماضية من أجل حـل الدولية التي بذلت عبر
 .الدولتين

ـــي الواضـــح  ـــان االتحـــاد األوروب وأشـــاد اشـــتية ببي
ًوالــصلب إزاء التهديــدات اإلســرائيلية بالــضم، مــشيرا إلــى أن 

ًهناك إجماعا دوليا على رفض هذا التهديد ً. 

مــن جانبــه، أكــد بوريــل رفــض االتحــاد األوروبـــي 
ًالضفة الغربيـة، مـشيرا ٍللمساعي اإلسرائيلية لضم أراض من 

ُإلى أن ذلك يعد انتهاكا للقوانين الدوليـة ويتـسبب فـي إنهـاء 
 .حل الدولتين
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وأكــد بوريــل أنــه مــن المقــرر عقــد اجتمــاع لــوزراء 
ًخارجية االتحاد األوروبي يوم الجمعة المقبـل، مكـررا التأكيـد 
علــى أن الــضم، إذا حــدث، لــن يمــر مــرور الكــرام بالنــسبة 

  .بي وستكون له عواقبلالتحاد األورو

 ١٣/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لردع 
  مخططات الضم اإلسرائيلية

 

وزيـر الخارجيـة   بعـث– الجديدة  الحياة– رام اهللا
والمغتــربين ريــاض المــالكي رســائل إلــى عــدد مــن نظرائــه، 

ي بمــن فيهــا دول االتحــاد األوروبــي، والــدول األعــضاء فــ
مجلــس األمــن، لحــشد مواقــف الــدول فــي مواجهــة وردع 
المخططــات اإلســرائيلية لفــرض مزيــد مــن الــضم لــألرض 
الفلــسطينية المحتلــة، وتحــذير الــدول مــن خطــورة ترســيخ 
ــــشرعي، لمــــشروعها  إســــرائيل، ســــلطة االحــــتالل غيــــر ال
االســـتعماري فـــي فلـــسطين، وأثـــره علـــى حقـــوق الـــشعب 

المـصير واالسـتقالل، الفلسطيني، وخاصة حقه فـي تقريـر 
 .وأثر ذلك على األمن والسلم اإلقليميين والدوليين

كما اعتبر وزير الخارجية، وفقا لبيان صادر عن 
الــوزارة، اليــوم الثالثــاء، أن الــضم ضــربة قاتلــة للمنظومــة 
ــدولي، وانــه ســيقوض آفــاق حــل  القائمــة علــى القــانون ال

ــل العــام  ــى حــدود مــا قب ــدولتين عل ى ، ويمهــد إلــ١٩٦٧ال
 .تجسيد االبارتهايد، والفصل العنصري

وشـــدد المـــالكي فـــي رســـائله علـــى أن البيانـــات 
وذكـر أنـه . والخطابات ال تكفي في مواجهـة الـضم الزاحـف

ـــــة  ـــــدول أن تفـــــي بمـــــسؤولياتها القانوني ـــــى ال يجـــــب عل
والــسياسية، وال ســيما أعــضاء مجلــس األمــن، وواجبــاتهم 

 تـــشمل فـــي ضـــمان الـــسلم واألمـــن الـــدوليين، ووجـــوب أن
مــسؤولياتهم اتخــاذ إجــراءات لــدعم ميثــاق األمــم المتحــدة، 
والقانون الدولي، بمـا فـي ذلـك القـانون اإلنـساني وقـانون 
حقوق اإلنسان، وتنفيـذ قـرارات األمـم المتحـدة، بمـا يـشكل 

ًرادعا إلسـرائيل وعـدم المـضي قـدما بـضمها غيـر قـانوني، 
ــى عكــس سياســاتها االســتعمارية علــى األرض  ودفعهــا إل
بمجموعة جادة من اإلجـراءات، وفـرض قائمـة واسـعة مـن 

 .العقوبات واإلجراءات المضادة لتحقيق الردع الفعال

ــــيح  ــــاك فرصــــة تت ــــة أن هن ــــر الخارجي ــــد وزي وأك
للجهات الفاعلة الدولية اتخاذ تدابير ملموسـة واسـتباقية، 
لوقــــف الخطــــة اإلســــرائيلية المــــدمرة لألمــــن واالســــتقرار، 

 وبمــا يــضمن إنقــاذ حــل الــدولتين والــسالم فــي المنطقــة،
المعتمــــد دوليــــا، والقــــائم علــــى قواعــــد القــــانون الــــدولي، 
ومرجعيات عملية السالم المجمع عليهـا، ومبـادئ مدريـد، 

 .ومبادرة السالم العربية، وقرارات األمم المتحدة

ـــدول اتخـــاذ خطـــوات رادعـــة،  ـــب المـــالكي ال وطال
  .طينواضحة ومباشرة، بما فيها االعتراف بدولة فلس

 ١٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

مسيرتنا لن تتوقف حتى نرفع رايات : عباس
  فلسطين في القدس

 

ـــــــسطين(رام اهللا  ـــــــيس الـــــــسلطة  قـــــــال –) فل رئ
ِالفلسطينية في رام اهللا، محمـود عبـاس، إن صناع نكبتنـا  ُ  ُـ
ٍأرادوا أن تكون فلسطين أرضا بال شعب لـشعب بـال أرض،  ٍ ُ َ ْ

ِم فلسطين سيمحى من سجالت التاريخوراهنوا أن اس ْ ُ َ َ. 

وأردف عباس في كلمة له مساء اليـوم األربعـاء، 
َومارســوا مــن أجــل ذلــك : " للنكبــة٧٢بمناســبة الــذكرى الـــ  ِ ْ

ِأبشع المؤامرات والضغوط والمجازر والمشاريع التصفوية،  ِ ِ ِ َ
َالتــي كــان آخرهــا مــا يــسمى صــفقة القــرن، لكــن كــل ذلــك  َ ُ

ِتكـــسر بفـــضل َ  ِ اهللا علـــى صـــخرة هـــذا الـــشعب الفلـــسطيني َ ِ ِ ِ
ِالعظيم، الذي تجذر في أرضه َ َ."  

ِإننــــا رغــــم كــــل العقبــــات، ورغــــم كــــل : "وأضــــاف ِِ ِ
ِالــسياسات واإلجــراءات واالنتهاكــات االحتالليــة العدوانيــة،  ِ ِ ِ
ِنــسير بخطــى واثقــة، نحــو اســتعادة حقوقنــا كاملــة، وازالــة  ِٕ ِ ً ُ

ِهذا االحتالل البغيض عن أرض ْ ِ   ".نا المباركةِ



  
  ٧٨ 

ِمـسيرتنا المباركـة هـذه لـن تتوقـف حتـى "وأكد أن  ُ ُ
ِنرفــــع رايــــات فلــــسطين فــــوق المــــسجد األقــــصى المبــــارك  ِ َِ َ َ

ِوكنيسة القيامة في القدس عاصمتنا األبدية ِ ِِ."  

ٍلقـــد مـــددنا أيــدينا لـــسالم عـــادل وشـــامل : "وتــابع ٍ ٍ َ ْ َ َ ْ
ُعلـــى أســـاس قـــرارات الـــشرعية الدوليـــة، وال يـــزال يحـــدو ِ ِ نا ِ

َاألمل بتحقيق ذلك، لكننا لـن ننتظـر إلـى األبـد، فـال شـيء  َ ْ ِ ُ
ِأغلى عندنا من فلسطين، وال شيء أكرم عندنا من شعبنا  ْ ُْ َ

  ".ِوحقوقه الوطنية

ــــر فــــي موقفنــــا مــــن كــــل "ّوصــــرح  ِســــنعيد النظ ْ ِ َ ُ
ــــــة االحــــــتالل  ِاالتفاقــــــات والتفاهمــــــات، ســــــواء مــــــع دول ِ َِ ً

ِاإلســـرائيلي، أو مـــع الواليـــات المتحـــ ِدة األمريكيـــة نفـــسها، َ ِ ِ
ِوســنكون فــي حــل مــن كــل تلــك االتفاقــات والتفاهمــات إذا  ِ ِ ِِ ْ  ُ
ْأعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن ضم أِي جـزء مـن أراضـينا  ِْ ِ ُ ُ ْ

  ".المحتلة

َالحكومتين األمريكية واإلسرائيلية "وشدد على أن  َ ِ
ٍتــتحمالن كــل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أو تــداعيات  ٍِ ْ ُ 

  ."خطيرة

  ١٣/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس 

* * * * *  

أي خطوات لضم : الصفدي ونظيرته اإلسبانية
  أراض فلسطينية محتلة خرق للقانون الدولي

 

وزيـر الخارجيـة  بحث – أبو طير  ماجدة–عمان 
ــــرة الــــشؤون  وشــــؤون المغتــــربين أيمــــن الــــصفدي ووزي
الخارجيـــة واالتحـــاد األوروبـــي والتعـــاون اإلســـبانية أرانكـــا 

اليس، سبل تعزيز التعاون في مواجهـة وبـاء كورونـا غونز
ـــة والتطـــورات المرتبطـــة  ـــصادية واالجتماعي وتبعاتهـــا االقت

 .بالقضية الفلسطينية

وأكد الوزيران خالل اتصال هاتفي امس، استمرار 
ــائي وتعميــق  ــادة التعــاون الثن ــة بزي اتخــاذ الخطــوات الكفيل

 .الشراكة األردنية األوروبية

أي خطـــوات إســـرائيلية لـــضم واتفقـــا علـــى رفـــض 
ـــدولي  ـــانون ال ـــا للق ـــد خرق ـــة مـــا يع ـــسطينية محتل ًأراض فل

 .ًوتقويضا ألسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد

واستعرض الصفدي ونظيرتـه اإلسـبانية للخطـوات 
التي يمكن اتخاذها لبلورة موقف دولي يعمل على الحؤول 

 .دون اتخاذ إسرائيل ألي قرار بالضم

صفدي موقف إسبانيا واالتحـاد األوروبـي وثمن ال
المتمـــــسك بالـــــشرعية الدوليـــــة والـــــداعم لحـــــل الـــــدولتين 
ــــة ســــبيال  ــــشرعية الدولي ــــق ال ًوالمفاوضــــات المباشــــرة وف

 .للتوصل لحل للصراع

وشـــدد الـــوزيران علـــى اســـتمرار العمـــل مـــن أجـــل 
 .إطالق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين

ـــــرار إســـــرائي ـــــصفدي إن أي ق ـــــال ال ـــــضم وق لي ب
المــــستوطنات وغــــور األردن وشــــمال البحــــر الميــــت فــــي 
ـــة ســـيكون خطـــوة كارثيـــة ســـتقتل فـــرص  فلـــسطين المحتل
تحقيــق الــسالم العــادل وســتدفع المنطقــة نحــو المزيــد مــن 

 .الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتميا

واتفق الوزيران علـى اسـتمرار التنـسيق والتـشاور 
ميـــــة وتحقيـــــق األمـــــن حـــــول ســـــبل حـــــل األزمـــــات اإلقلي

 .واالستقرار في المنطقة

كما أكدا المضي فـي تطـوير التعـاون الثنـائي فـي 
  .جميع المجاالت

  ١٠ صفحة ١٤/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تصريحات بومبيو بشأن الضم : البرغوثي
  مشينة

 

ــــوم ــــسطين الي ــــضائية فل ــــاالت – ف  وصــــف – وك
ة مـصطفى األمين العام لحركة المبادرة الوطنيـة الفلـسطيني

البرغوثي تصريحات وزير الخارجية األمريكي بومبيو التي 
أن مــن حــق إســرائيل وواجبهــا أن تقــرر فــرض "جــاء فيهــا 

  .بالمشينة" سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية
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وقـــال البرغـــوثي فــــي تـــصريح صـــحفي إن هــــذه 
التـــصريحات تجعـــل بومبيـــو واإلدارة التـــي يمثلهـــا شـــريكة 

 جرائم خرق القانون الـدولي، والتعـدي علـى في" إسرائيل"لـ
ــذي لــن يرضــخ أبــدا  ــشعب الفلــسطيني ال ــوق ال ًأرض وحق

  .التصفوية" صفقة القرن"لمخطط 

وأكد أن الشعب الفلسطيني سـيقاوم بكـل مـا لديـه 
من طاقة االحتالل ونظام التمييـز العنـصري، وكـل محاولـة 
لتــصفية حقوقــه الوطنيــة وفــي مقــدمتها حقــه فــي الحريــة 

  .قرير المصيروت

الجديـــدة هـــي  وشـــدد علـــى أن حكومـــة االحـــتالل
حكومــة تمييــز عنــصري جــاءت لتنفيــذ ضــم معظــم أراضــي 
الـضفة الغربيــة ولقتـل إمكانيــة إقامـة دولــة فلـسطينية حــرة 

  .ومستقلة

وأضـــــاف أن الوضـــــع لـــــم يعـــــد يحتمـــــل تأجيـــــل 
الخطوات الفلـسطينية المطلوبـة فـي مواجهـة هـذا المخطـط 

ووقـف " إسـرائيل" إلغاء االتفاقيات مع الخطير بما في ذلك
ًالتنــــسيق األمنــــي فــــورا، وتوحيــــد الــــصف الــــوطني حــــول 
ـــشعبي  ـــستنهض النـــضال ال ـــة ت ـــة كفاحي إســـتراتيجية وطني

  .وحملة مقاطعة واسعة لنظام األبرتهايد اإلسرائيلي

 ١٤/٥/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

الصفدي يثمن رفض االتحاد األوروبي ضم 
 ضي الفلسطينيةإسرائيل لألرا

  

 التقى وزير الخارجيـة – ماجدة أبو طير –ّعمان 
وشــــؤون المغتــــربين أيمــــن الــــصفدي امــــس ســــفراء دول 
االتحاد األوروبي وسفيرة االتحاد المعتمدين لـدى المملكـة 
فــي اجتمــاع بحــث التعــاون والتنــسيق فــي مواجهــة جائحــة 
كورونـــا وتبعاتهـــا االقتـــصادية واالجتماعيـــة، وركـــز علـــى 

 .جدات المرتبطة بالقضية الفلسطينيةالمست

واســــتعرض الــــصفدي اإلجــــراءات التــــي اتخــــذتها 
المملكة لمواجهة الجائحة وانعكاسـات ذلـك علـى االقتـصاد 

 .الوطني

وشـــدد الـــصفدي علـــى أهميـــة بلـــورة جهـــد دولـــي 
 .جماعي للتعامل مع تبعات الجائحة

كمـا ثمـن . وقدم تعازي المملكـة بـضحايا الجائحـة
الذي يقدمه االتحـاد األوروبـي ودولـه لرفـد الصفدي الدعم 

وأكـــد اســـتعداد األردن . جهـــود المملكـــة فـــي هـــذا الـــسياق
 .تقديم أي إسناد يستطيعه في مواجهة الجائحة

إلى ذلـك أكـد وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين 
أهمية دور االتحاد األوروبي في جهود التصدي ألي قـرار 

وقـال الـصفدي إن . إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة
قرار الضم إن نفذ سينسف األسس التـي قامـت عليهـا كـل 
الجهود السلمية علـى مـدى العقـود الماضـية وسـيقتل حـل 
ًالدولتين وسـيجعل خيـار الدولـة الواحـدة مـآال محتومـا؛ مـا  ً
ـــز  ـــام التميي ـــرس نظ ـــع يك ـــع أمـــام واق ـــالم اجم ـــضع الع سي

 ).اآلبارثيد(العنصري 

ـــة وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة ضـــرورة  التحـــرك بفاعلي
ـــستوطنات وغـــور األردن  للحـــؤول دون ضـــم إســـرائيل للم
ومنطقة شمال البحر الميت في فلـسطين المحتلـة، حمايـة 
للقـــانون الـــدولي وحمايـــة للـــسالم الـــشامل الـــذي يـــشكل 

 .ضرورة إقليمية ودولية

ـــل  ـــم قبي ـــذي ت ـــاء ال ـــصفدي، خـــالل اللق وشـــدد ال
وم ســيكون اجتمــاع لــوزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي اليــ

موضــــوع الــــضم علــــى أجندتــــه، علــــى ضــــرورة إطــــالق 
ــى أســاس حــل  ــصراع عل مفاوضــات جــادة مباشــرة لحــل ال
الـدولتين ووفـق القــانون الـدولي وقــرارات الـشرعية الدوليــة 

 .ذات الصلة

وثمن الصفدي موقف االتحـاد األوروبـي الواضـح 
ًفــي رفـــض أي ضــم لألراضـــي الفلــسطينية خرقـــا للقـــانون 

ًرف بــــه وتقويــــضا للجهــــود الـــــسلمية، ُالــــدولي لــــن يعتــــ
والمتمـــسك بحـــل الـــدولتين علـــى أســـاس القـــانون الـــدولي 

 .ًسبيال وحيدا لحل الصراع
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ـــع  ـــى ضـــرورة اتخـــاذ المجتم ـــصفدي عل وشـــدد ال
ًالدولي واالتحاد األوروبي خصوصا خطوات عملية تعكـس 
ــع اتخــاذه  ــستهدف من ــضم وت ــرار إســرائيلي بال رفــض أي ق

ن دور االتحــــاد األوروبــــي وقــــال إ. بــــشكل فاعــــل ومــــؤثر
ومواقفــه هــي أساســية ومحوريــة لحمايــة القــانون الــدولي 
ًولحمايــة الــسالم خــصوصا فــي هــذه المرحلــة التــي تواجــه 

 .فيه كل الجهود السلمية خطر االنهيار الكامل

إلى ذلك شـكر الـصفدي االتحـاد األوروبـي ودولـه 
على دعـم وكالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجئـين 

، وشـدد علـى أهميـة ضـمان تـوفير الـدعم المـالي )األنروا(
 ....الالزم الذي تحتاجه الوكالة

  ٣ صفحة ١٥/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تؤكد مركزية القضية " التعاون اإلسالمي"
 الفلسطينية

  

ـــــاون اإلســـــالمي، –أ ش أ  ـــــة التع ـــــدت منظم  أك
ـــق  ـــت والمطل ـــسطينية ودعمهـــا الثاب ـــضية الفل ـــة الق مركزي

لفلــسطيني فــي نــضاله العــادل مــن أجــل اســترداد للــشعب ا
 .وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف

ـــذكرى –ودعـــت المنظمـــة   فـــي بيـــان بمناســـبة ال
 للنكبــة التــي تــصادف اليــوم الجمعــة، أوردتــه وكالــة ٧٢الـــ

 المجتمــــع الــــدولي لمواصــــلة –" وام"األنبــــاء الفلــــسطينية 
الســترداد حقوقــه تقــديم الــدعم الكامــل للــشعب الفلــسطيني 

الوطنيـة، بمــا فيهــا حــق العـودة، وفــق رؤيــة حــل الــدولتين 
ٕواقامــة الدولــة الفلــسطينية المــستقلة وعاصــمتها القــدس 

  .الشرقية وفقا للمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية

  ١٥/٥/٢٠٢٠الدستور المصرية 

* * * * *  

تنفيذ مخططات الضم جريمة  :الجامعة العربية
 حرب جديدة

  

 أكدت جامعة الـدول العربيـة، – وكاالت –القاهرة 
ـــــى تنفيـــــذ  ـــــدام ســـــلطات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي عل أن إق
مخططاتهــــا االســــتعمارية اإلحالليــــة بــــضم أي جــــزء مــــن 

، بمـا فيهـا غــور ١٩٦٧األرض الفلـسطينية المحتلـة عـام 
ــا  ــت، واألراضــي المقامــة عليه األردن، وشــمال البحــر المي

جريمـــة حـــرب " ومحيطهـــا يمثـــل المـــستوطنات اإلســـرائيلية
جديدة تضاف إلى السجل اإلسرائيلي الحافل بالجرائم بحق 

 ".الشعب الفلسطيني

وقالـــت الجامعـــة، فـــي بيـــان صـــدر عـــن األمانـــة 
ــــ ـــذكرى ال  لنكبـــة الـــشعب ٧٢العامـــة، امـــس، بمناســـبة ال

الفلسطيني، والـذي يـصادف الخـامس عـشر مـن مـايو كـل 
م فـي وقـت تـزداد فيـه عام، إن هذه الـذكرى تـأتي هـذا العـا

، "كورونــا"معانـاة الــشعب الفلــسطيني مــع انتــشار فيــروس 
إلــــى جانــــب ممارســــات وسياســــات االحــــتالل اإلســــرائيلي 
المتسارعة الستغالل هذا الظـرف، لتحقيـق مخططاتهـا فـي 
ـــة  التوســـع االســـتيطاني، وضـــم أجـــزاء مـــن الـــضفة الغربي
ــشرقية،  ــى ســكان القــدس ال ــسيطرة عل ــة، واحكــام ال ٕالمحتل
واســــتكمال عمليــــات التطهيــــر العرقــــي ضــــد المـــــواطنين 
الفلــــسطينيين فــــي األغــــوار، وتهديــــد حيــــاة األســــرى فــــي 

  .سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتال، وهدما، وتهجيرا

وأكـــد البيـــان، أن الـــشعب الفلـــسطيني لـــن يكـــون 
وحيدا في التصدي لهذا العدوان، واالسـتيالء المعلـن علـى 

لتهـــــا المواثيـــــق وقـــــرارات أرض وطنـــــه وحقوقـــــه التـــــي كف
ــي الــدفاع عــن حقوقــه  ــن يتهــاون ف ــشرعية الدوليــة، ول ال
ـــه  ـــل مـــن شـــعوب ودول أمت ـــدعم كام ـــه ووجـــوده، ب وهويت
ـــيم  ـــة بق ـــشعوب المؤمن ـــع الـــدول وال وأحـــرار العـــالم، وجمي

  .ومبادئ العدل والسالم

وجـــددت األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة 
لــسطيني، التأكيــد وهــي تستحــضر ذكــرى النكبــة للــشعب الف

علــى دعمهــا الكامــل ألبنــاء الــشعب الفلــسطيني الــصامد 
ـــه، واإلشـــادة بنـــضاله وتـــضحياته  علـــى أرضـــه وفـــي وطن
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ٕالمــستمرة مــن أجــل نيــل حريتــه واســتقالله، واقامــة الدولــة 
  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 كانـــت ١٩٤٨وفـــي مثـــل هـــذا اليـــوم مـــن عـــام 
ألكثــر بــشاعة، والتــي ال تــزال حلقاتهــا المأســاة اإلنــسانية ا

ـــاره  ـــسطيني مـــن دي ـــشعب الفل ـــشريد ال ـــة بت مـــستمرة وماثل
وتهجيـــره خـــارج وطنـــه، وهـــدم معـــالم مجتمعـــه، إذ قامـــت 

ــــــر حــــــوالي  ــــــصهيونية بتهجي ــــــصابات ال ــــــن % ٨٥الع م
الفلـــسطينيين مـــن قـــراهم ومـــدنهم وحـــولتهم إلـــى الجئـــين 

لم، يعيشون فـي مخيمـات الـشتات فـي مختلـف أنحـاء العـا
ـــسطين  ـــاع مـــساحة فل ـــة أرب ـــى ثالث ـــد عل واحـــتالل مـــا يزي

ـــى  ـــد عل ـــدمير مـــا يزي ـــة، وت ـــة ٥٣١التاريخي ـــة ومدين  قري
ـــى  ـــا، إضـــافة إل وحـــدوث عـــشرات المجـــازر المروعـــة فيه
أعمــــال النهــــب والــــسرقة فــــي مأســــاة ينــــدى لهــــا جبــــين 

  .اإلنسانية

  ١٥/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

 حقوق الشعب المجتمع الدولي يتجاهل: األزهر
 ً عاما٧٢الفلسطيني منذ 

  

ـــــسطين –أ ش أ  ـــــشريف، إن فل  قـــــال األزهـــــر ال
ستظل قضيته األولـى حتـى زوال هـذا االحـتالل اإلسـرائيلي 

 مؤكدا أن المجتمـع ،وتعود القدس عاصمة لدولة فلسطين
 .ً عاما٧٢الدولي يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني منذ 

 ١٥ليــوم يحـل ا: "وأضـاف األزهـر فـي بيــان اليـوم
ٕ للنكبـة الفلـسطينية واعـالن االحـتالل ٧٢مايو، الـذكرى الــ

ــــــى األراضــــــي  ــــــة عل ــــــه المزعوم ــــــام دولت اإلســــــرائيلي قي
الفلــسطينية، واحــتالل مــا يزيــد علــى ثالثــة أربــاع مــساحة 

 تجمعا سـكانيا، وتـشريد ٥٣١فلسطين التاريخية، وتدمير  ً
ــــدول ٨٥حــــوالي  ــــسطينيين لل ــــسكان الفل  بالمائــــة مــــن ال

  ".اورة لفلسطين وبعض الدول األجنبيةالمج

وأكد األزهر الشريف، أن هـذا اليـوم يمثـل وصـمة 
ًعــار علــى جبــين المجتمــع الــدولي الــذي ال يــزال غــافال أو 

ــة  ــسطيني فــي أرضــه المحتل ًمتجــاهال لحقــوق الــشعب الفل
ً عاما، وأن العالم بأسره يتحمل المسئولية الكاملة ٧٢منذ 

ســرائيلي الغاشــم علــى أرض عــن إنهــاء هــذا االحــتالل اإل
 ورد الحقــوق إلــى أصــحابها ومحاكمــة ،فلــسطين المباركــة

المحتل الغاصب على جرائمه ضد اإلنـسانية بحـق الـشعب 
ـــــــة  ـــــــه ومقدســـــــاتنا العربي ـــــــسطيني وأرضـــــــه ومقدرات الفل

ســـتبقي القـــدس عربيـــة وســـتبقى : " مـــضيفا ،واإلســـالمية
قـــضيتها فـــي قلـــوب العـــرب والمـــسلمين، وأن كـــل احـــتالل 

صب نهايتــه حتمــا إلــي زوال مهمــا طــال الــزمن واشــتد وغــ
  ".الكرب

وذكــر األزهــر، العــالم، بمــا أقــدم عليــه االحــتالل 
اإلسرائيلي من تعد علـى الفلـسطينين وأراضـيهم بغيـر حـق 
وبقوة السالح، ومن انتهاك لحقوق األسرى في الـسجون، 
وعمليـــات التهجيـــر والتطهيـــر العرقـــي ضـــد الفلـــسطينيين، 

ناء المستوطنات، واسـتغالل الوضـع الحـالي والتوسع في ب
من تفشي جائحة كورونا في فرض سـيطرته علـى القـدس 
الشرقية وضم مناطق وأجزاء من الضفة الغربيـة، وهـو مـا 
يعد تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، 
مشددا على أن هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسـة 

 تغير من حقيقة عروبـة األرض وأن فرض األمر الواقع لن ُ
الكيـان اإلسـرائيلي مغتـصب ألراضـي الفلـسطينيين صـاحبة 

  .الحق الثابت بحكم التاريخ

  ١٥/٥/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

تونس تؤكد وقوفها الدائم في صف الشعب 
  للنكبة٧٢الفلسطيني في الذكرى 

  

ـــذكرى  ـــة بمناســـبة ال ـــوم الجمع ـــونس، الي ـــدت ت أك
ــدائم فــي الثانيــ ة والــسبعين للنكبــة الفلــسطينية، وقوفهــا ال

صف الشعب الفلسطيني الباسل من أجـل اسـتعادة حقوقـه 
ــــة دولتــــه  ــــادم، واقام ــــسقط بالتق ــــن ت ــــي ل ٕالمــــشروعة الت
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 وعاصـمتها ١٩٦٧ّالمستقلة على أرضه على حدود سـنة 
 .القدس الشريف

واعتبرت تونس، في بيان أصدرته وزارة الـشؤون 
الجمعـة، أن إحيـاء هـذا اليـوم، يعـد فرصـة الخارجية اليوم 

لتجديــد الــدعوة للمجتمــع الــدولي للوقــوف بقــوة ضــد كــل 
المحـــاوالت االســـتيطانية التوســـعية، بمـــا يـــضمن للـــشعب 
الفلسطيني الباسل تحقيق تطلعاتـه المـشروعة فـي العـيش 

  .بحرية وكرامة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة

دخر كمــا جــاء فــي هــذا االطــار أن تــونس لــن تــ
ــــسطينية  ــــدفاع عــــن القــــضية الفل جهــــدا فــــي مواصــــلة ال
ومناصرتها ومساندة كافة المبـادرات الـصادقة الراميـة إلـى 
التوصــل إلــى تــسوية عادلــة وشــاملة تعيــد الحقــوق إلـــى 

  .أصحابها وتحقق األمن واالستقرار لكافة شعوب المنطقة

واشــار البيــان ان تــونس تعتبــر أن هــذه الــذكرى 
ــررة مناســبة للوقــوف خــشوع ــشهداء الب ٕا واجــالال ألرواح ال

ـــدفاع عـــن القـــضية الفلـــسطينية  ـــاتهم لل ـــذين وهبـــوا حي ال
العادلة واستبسلوا في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ علـى 
هويتهـــا ومقدســـاتها وحقوقهـــا مـــضيفا أن إحياءهـــا يخلـــد 
ــــضاالت الــــشعب الفلــــسطيني األبــــي وصــــموده الثابــــت  ن

ـــررة لمواجهـــة ســـلطة االحـــتالل الغاشـــم وانتهاك اتهـــا المتك
  .ّلميثاق وقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي

  ١٥/٥/٢٠٢٠بوابة اإلذاعة التونسية 

* * * * *  

ّالزعنون يثمن مواقف العاهل األردني الرافضة 
 لمشاريع الضم اإلسرائيلية

  

ّـثمن رئـيس المجلــس  – الحيـاة الجديـدة –عمـان 
كـد عليهـا الوطني سـليم الزعنـون المواقـف الحازمـة التـي أ

العاهـــــل األردنـــــي عبـــــد اهللا الثـــــاني بـــــن الحـــــسين، مـــــن 
التهديدات والمشاريع اإلسرائيلية بضم أجزاء مـن األراضـي 

 .الفلسطينية المحتلة

وأكــد الزعنــون فــي تــصريح صــحفي صــدر عنــه 
ــــن  ــــشجاعة م ــــة وال ــــف المبدئي ــــة، ان المواق ــــوم الجمع الي

 الثـاني ّالقضية الفلسطينية التي يعبر عنها الملك عبد اهللا
تؤكــــد مــــن جديــــد ان الخطــــر اإلســــرائيلي يهــــدد المــــصير 
المشترك للـشعبين الـشقيقين األردنـي والفلـسطيني، وتؤكـد 
الــــرفض المطلــــق لكافــــة الخطــــط واالجــــراءات االحتالليــــة 

 .اإلسرائيلية في فلسطين

وأشــاد الزعنــون بالــدور األردنــي الــصلب والممتــد 
يني وتعزيـز عبر التاريخ في دعم ومساندة الشعب الفلسط

صــموده علــى ارضــه، والــدفاع عــن الحقــوق الفلــسطينية 
ٕالثابتـــــة فـــــي العـــــودة وتقريـــــر المـــــصير واقامـــــة الدولـــــة 

 .الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس

  ١٦/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

يعبر عن قلقه " فينستين"السيناتور األمريكي 
  من آثار خطة الضم اإلسرائيلية

 

الـــــسيناتور  بعـــــث – خبـــــر  وكالـــــة–واشـــــنطن 
ــا ديــان فينــستين، مــساء  الــديمقراطي عــن واليــة كاليفورني
يوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين 
ًنتنياهو، معبرا عن قلقه ازاء اآلثار التي قد تنجم عن ضم 

 .إسرائيل ألراض في الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب

ــــسيناتور فينــــستين لمــــون أن أمــــن تع: "وقــــال ال
إســرائيل والعالقــات اإلســرائيلية األميركيــة هــي أمــور ذات 
أهميــة قــصوى، ولهــا أهميــة خاصــة بالنــسبة لــي، وعالقــة 
الواليـــات المتحـــدة بإســـرائيل مبنيـــة علـــى مجموعـــة قـــيم 
ـــى تحقيـــق حـــل  ـــشمل الحاجـــة إل ـــة مـــشتركة، ت ديموقراطي
ّالدولتين بين إسـرائيل والفلـسطينيين، وأنـا أؤمـن بـشدة أن 
اتفاقا كهذا هـو المـسار الوحيـد نحـو حـل مـستدام للـصراع 
ويلبي حق الفلسطينيين المتأصل في تقرير المصيير، كما 



  
  ٨٣ 

ه يــضمن مــستقبل إســرائيل كدولــة يهوديــة وديموقراطيــة  ّــأن
 ".وآمنة

عن أمله بعـودة المفاوضـات بـين الجـانبين  ّوعبر
ــى  ــاق يفــضي إل ــى اتف ــسطيني واإلســرائيلي للتوصــل ال الفل

ــق  ــى تحقي ــا إل ــشان جنب ــين تعي ــي دولت الهــدف المــشترك ف
 .جنب بسالم ورخاء

ــام إســرائيل : "وأضــاف ّينتــابني الخــوف مــن أن قي
بضم أراضي فـي الـضفة الغربيـة مـن جانـب واحـد سـيكلف 
األمـــن القـــومي اإلســـرائيلي وعالقاتهـــا الدبلوماســـية علـــى 
المــدى البعيــد، وأناشــدكم بعــدم المــضي بأيــة خطــوات ضــم 

ّ، ألن أيــة خطــوات لتغييــر الحقــائق علـــى أحاديــة الجانــب
ــــة التفاوضــــية ســــيجعل مــــن  األرض خــــارج إطــــار العملي
المـــستحيل بالنـــسبة إلســـرائيل إنجـــاز اتفـــاق ســـالم دائـــم 

  ".ومستدام مع الفلسطينيين

 ١٦/٥/٢٠٢٠وكالة خبر الفلسطينية 

* * * * *  

االتحاد األوروبي يناقش ألول مرة فرض 
  »إسرائيل«عقوبات على 

  

ـــــــس وزراء  ألول –ت وكـــــــاال مـــــــرة، شـــــــهد مجل
ًالخارجية في االتحاد األوروبي، أول أمس الجمعة، نقاشـا 

فــي حــال » إســرائيل«ًواســعا بــشأن فــرض عقوبــات علــى 
ًأقــدمت علــى تنفيــذ خططهــا بــضم أراض فلــسطينية، بــدءا  ٍ
ًمــــن منــــع منتجــــات المــــستوطنات كليــــا مــــن دخــــول دول 

لــشراكة وخفــض ًاالتحـاد، مــرورا بإعــادة النظــر فــي اتفــاق ا
ـــــة  ـــــاعتراف جمـــــاعي بدول ـــــادل التجـــــاري، وانتهـــــاء ب التب

 .فلسطين

وأكـــد وزيـــر خارجيـــة االتحـــاد األوروبـــي جوزيـــب 
ــــي مــــؤتمر صــــحفي عقــــب االجتمــــاع، وســــفير  ــــل ف بوري
ــرا، وجــود إجمــاع  ــرحيم الف ــد ال فلــسطين لــدى بروكــسل عب

» إسـرائيل«، علـى رفـض ضـم ٢٧لدى الـدول األعـضاء ال

ــــن األراضــــي الفلــــ  ١٩٦٧سطينية المحتلــــة العــــام ألي م
واعتبارهــا خطــوة غيــر قانونيــة ومخالفــة للــشرعية الدوليــة 
وللمبادئ التي قـام عليهـا االتحـاد األوروبـي، وأكـد بوريـل 

فــي » جميــع قدراتــه الدبلوماســية«أن االتحــاد سيــستخدم 
الجديدة عن المـضي » اإلسرائيلية«محاولته ثني الحكومة 
 .ًقدما في تنفيذ حطتها

كــــان هنــــاك تبــــاين فــــي المواقــــف بــــشأن لكــــن »
، كمــا قــال الفــرا، »اإلجــراءات العمليــة المطلوبــة لمنــع ذلــك

فرنـــسا، : وأضــاف أن الكتلــة الكبــرى فــي االتحــاد، وتــضم
ٕواســــــبانيا، وايطاليــــــا، وبلجيكــــــا، وايرلنــــــدا، والبرتغــــــال،  ٕ ٕ
ولوكسمبورج، وفنلندا، دعـت بوضـوح إلـى اتخـاذ إجـراءات 

 بمنع دخول منتجاتها دول »إسرائيل«عملية للضغط على 
 .ًاالتحاد كليا

كمـــا طالـــب بعـــض الـــوزراء بإعـــادة النظـــر فـــي 
واالتحـــــاد » إســـــرائيل«اتفاقيـــــة الـــــشراكة التجاريـــــة بـــــين 

ًاألوروبـــــي، المعلقـــــة أصـــــال منـــــذ ســـــنوات لعـــــدم التـــــزام 
ــــسطينية » إســــرائيل« ببنودهــــا بمــــا يخــــص األراضــــي الفل

 .المحتلة

ـــــدول، وهـــــي ـــــض ال ـــــت بع ـــــسمبورج،: وذهب  لوك
ٕوايرلندا، والبرتغال، إلى أبعد مـن ذلـك، بالمطالبـة بمعاملـة 

كمـــا تعامـــل االتحـــاد مـــع روســـيا فـــي ضـــمها » إســـرائيل«
ًلجزيرة القرم من أوكرانيـا، وأن يكـون الـرد اعترافـا جماعيـا  ً

ــدول االتحــاد ال ــسطين٢٧ل ــة فل ــل، دعــت . بدول فــي المقاب
ــي  ــا فــي االتحــاد األوروبــي إلــى التريــث ف ــل حجم ــة أق ًكتل

ــ ــى م ــات عل ٕ، وانفــاذ الجهــود »إســرائيل«سألة فــرض عقوب
ألمانيــــا، وهولنــــدا، : الدبلوماســــية، وتــــضم هــــذه الكتلــــة

والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عـدد الـدول التـي 
» إسـرائيل«دعت إلى عدم بحث أية إجـراءات عقابيـة ضـد 

 .هنجاريا، والنمسا: على دولتين فقط، هما



  
  ٨٤ 

ات ال تـــــزال مـــــستمرة المـــــشاور«وبـــــين الفـــــرا أن 
ــــصدر البيــــان هــــذا  ــــل أن ي ــــى صــــيغة، ونأم ــــق عل للتواف

 .«األسبوع

» جفعــــوت«مــــن جهــــة أخــــرى، قطــــع مــــستوطنو
، أمـس »غـوش عـصيون«الواقعة في التجمع االستيطاني 

السبت، عشرات أشجار الزيتون فـي منطقـة وادي جمجـوم 
ويــشار إلــى أن . مــن أراضــي بلــدة نحــالين غــرب بيــت لحــم

تعــــرض فــــي الفتــــرة األخيــــرة إلــــى هجمــــة بلــــدة نحــــالين ت
اســتيطانية، تمثلــت بإخطــار عــدد مــن المنــازل المــسكونة 

 .وقيد اإلنشاء وجدران استنادية وأخرى إلى وقف البناء

وواصلت قوات االحتالل التضييق على بلـدة يعبـد 
غــرب جنــين أمــس الــسبت لليــوم الخــامس علــى التــوالي، 

وأغلقـــت قـــوات . ًوعزلهـــا عـــن العـــالم لليـــوم الثـــاني تواليـــا
االحتالل جميع الطرق الفرعيـة المحيطـة بالبلـدة بالـسواتر 
الترابية، في حـين وضـعت مكعبـات أسـمنتية علـى الـشارع 
الــرابط بــين البلــدة وقــرى نزلــة زيــد وطــورة الــشرقية وطــورة 
الغربيــة وظهــر المــالح وأم الريحــان، مــا يعنــي عــزل هــذه 

ــالم الخــار ــرى عــن يعبــد، وعــزل يعبــد عــن الع كمــا .جيالق
وضعت قوات االحتالل مكعبات أسـمنتية علـى مـدخل يعبـد 

، في حين أن مدخلها الغربي تغلقه منذ )الشرقي(الرئيسي 
ــى  ــواطنين مــن الــدخول ١٥مــا يزيــد عل ً عامــا وتمنــع الم

والخروج من البلدة، وتطارد المركبات التي تحاول المـرور 
الل ًمن طرق فرعية تم فتحها مؤخرا، وأغلقتها قوات االحـت

ًمجددا، ما يعني تحويل البلـدة وعـدد مـن قراهـا إلـى سـجن 
كبيــر، فــي إطــار العقوبــات الجماعيــة التــي تفرضــها علــى 

  .يعبد

  ١٧/٥/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

ّواشنطن تتحمل مسؤولية ": علماء المسلمين"
  ٍضم إسرائيل أراض بالضفة

 

 قـــــال االتحـــــاد -دوت كـــــوم " القـــــدس "-رام اهللا 
عـــالمي لعلمـــاء المـــسلمين إن إســـرائيل تـــستغل جائحـــة ال

ـــة  ـــدول العربي ـــة ومعظـــم ال ـــد اإلدارة األمريكي ـــا وتأيي كورون
 .، لضم مناطق في الضفة الغربية"صفقة القرن"لـ

ودعا االتحاد في بيان لألمين العام لالتحاد علـي 
القره داغي، مساء الـسبت، األمـة اإلسـالمية والعـالم، إلـى 

ـــوف ضـــد مخطـــط إ ـــة الوق ـــل اإلدارة األمريكي ّســـرائيل، وحم
  .مسؤولية العدوان

وقــال إن اإلدارة األمريكيــة تتحمــل مــسؤولية هــذا 
العدوان بعد السماح إلسـرائيل بـضم األراضـي الفلـسطينية، 

  ".واعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

اســتغالل انــشغال العــالم "واتهــم البيــان إســرائيل بـــ
وف الرئاسـة األمريكيـة معهـا بجائحة كورونا، مستثمرة وقـ

بكــل قوتهــا، وضــعف األمــة العربيــة وســكوتها، بــل وتأييــد 
  ".معظم دولها إلسرائيل، وتسويقها لصفقة القرن

مواقفــه الثابتــة تجــاه القــضية "وأكــد االتحــاد علــى 
وأشــاد ". الفلــسطينية التــي يعــدها قــضية المــسلمين األولــى

 وخاصــة الــدول المــساندة للقــضية الفلــسطينية،"بمواقــف 
ــــام للمــــشاريع  ــــالرفض الت ــــي رفعــــت صــــوتها ب ــــدول الت ال

  ."التوسعية لدولة االحتالل، مثل األردن

  ١٧/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

ترحيب فلسطيني بموقف الملك تجاه ضم 
  اسرائيل أجزاء من الضفة

 

مـــــين ســـــر اللجنـــــة التنفيذيـــــة أرحـــــب  - رام اهللا
ـــسطينية صـــائب عري قـــات، وعـــضو لمنظمـــة التحريـــر الفل

اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، بموقـف جاللـة 
ًالملك عبد اهللا الثاني، في حال ضـمت إسـرائيل أجـزاء مـن  ّ

  .الضفة الغربية
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الــضم “وقــال عريفــات، عبــر تــوتير اليــوم الــسبت 
استحالة تحقيق السالم بين الفلسطينيين : يعني امرا واحدا

امكانيـة الـسالم بـين وكذلك عـدم “، مضيفا ”واالسرائيليين
الــدول العربيــة واســرائيل، ومــن يــشكك بــذلك عليــه ان يقــرأ 
جيـــــدا تـــــصريحات جاللـــــة الملـــــك عبـــــداهللا الثـــــاني ابـــــن 

  .”الحسين

موقـف جاللـة الملـك عبـد  إن “بدوره، قال الـشيخ 
ـــضفة  ـــن ال ـــة اســـرائيل ضـــم أجـــزاء م ـــاني حـــول ني اهللا الث

ابـت تجـاه الغربية، هو تعبيـر حقيقـي عـن التـزام األردن الث
  .”الحقوق الفلسطينية وتجسيد للموقف العربي األصيل

ــداهللا  ــك عب ــة المل ــة لجالل ــك عقــب مقابل ــأتي ذل وي
األلمانيـة، أمـس الجمعـة، ” ديـر شـبيغل“الثاني مع مجلة 

اكــد جاللتــه خاللهــا ان حــل الــدولتين هــو الــسبيل الوحيــد 
ــــع  ــــا نمــــضي قــــدما، وأن األردن يــــدرس جمي ًالــــذي يجعلن

حـال ضـمت إسـرائيل مزيـدا مـن األراضـي فـي الخيارات في 
ِالــضفة الغربيــة، وأن هــذا األمــر ســيؤدي إلــى صــدام كبيــر 

  .مع األردن

وكانــت حركتــا فــتح وحمــاس ثمنتــا موقــف جاللــة 
الملك، وشكرتا االردن ملكا وحكومـة وشـعبا علـى مـواقفهم 
الدائمة والداعمـة للقـضية الفلـسطينية علـى جميـع الـصعد 

 )بترا( .وفي مختلف المجاالت

 ٤ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تصريحات الملك تعبر عن : السفير الفلسطيني
  حكمة وشجاعة قائد عربي هاشمي

 

الــــسفير الفلــــسطيني فــــي األردن   ثمــــن–عمــــان 
عطــااهللا خيــري عاليــا مواقــف جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني 
التي جدد تأكيدها في المقابلـة الـصحفية التـي اجرتهـا مـع 

ه صــحيفة ديــر شــبيغل االلمانيــة والتــي اعلــن فيهــا جاللتــ
رفضه المطلـق لقيـام إسـرائيل بـضم اي جـزء مـن االراضـي 

الفلــسطينية المحتلــة وخاصــة غــور األردن وشــمال البحــر 
وأكـد خيـري فـي تـصريح صـحفي امـس ان مواقــف . الميـت

جاللــة الملــك التــي أكــد عليهــا خــالل المقابلــة، تعبــر عــن 
ّربي الهاشمي في وقت عزت فيه حكمة وشجاعة القائد الع

ــــة  ــــي مواجه ــــادات عــــن صــــالبة االبطــــال ف الرجــــال والقي
التحــــديات والــــصعاب فــــي ســــبيل دعــــم الحقــــوق الثابتــــة 

 .والمشروعة للشعب الفلسطيني واالمة العربية

وقال الـسفير إن تـصريحات جاللـة الملـك اعـادت 
لالمــة العربيــة اعتبــارات كثيــرة ورفعــت معنويــات شــعوبها، 

العـدو المحتـل واربكـت سياسـييه وقادتـه وأفـشلت وصدمت 
 .استعجالهم في تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم التوسعية

وشدد خيري على ان الشعب الفلـسطيني وقيادتـه 
ــــا ــــون عالي ــــه ًيقــــدرون ويثمن ــــصريحات جاللت ــــف وت  مواق

المــــشرفة والمــــساندة دون ســــقف ودون حــــدود للــــشعب 
 .الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة

ا الــسفير الفلــسطيني جميــع القــادة والزعمــاء ودعــ
االشقاء العرب والمسلمين للوقوف صـفا واحـدا إلـى جانـب 
جاللته واعالن تأييدهم الكامل لمواقفه الشجاعة والحكيمة 

زاء القضية الفلـسطينية وتـصديه للـسياسات والممارسـات إ
اإلســرائيلية االحتالليــة والعنــصرية وخاصــة سياســة الــضم 

ـــ ـــر الق ـــسطينيوالتهجي ـــشعبنا الفل ـــري إن . سري ل ـــال خي وق
ــك  ــة المل ــم مــع جالل ــى تواصــل دائ ــسطينية عل ــادة الفل القي
والحكومـــة األردنيـــة الـــشقيقة، وان التنـــسيق مـــستمر فـــي 
جميــــــع القــــــضايا والتحركــــــات الــــــسياسية والدبلوماســــــية 
. والقانونيـة علـى الـصعد العربيــة واالقليميـة والدوليـة كافــة

ــ ــسطيني ب الجهود الجبــارة التــي تبــذلها واشــاد الــسفير الفل
وزارة الخارجية وشـؤون المغتـربين علـى المـستوى الـدولي 
والعربي لمواجهة سياسات الـضم اإلسـرائيلية فـي االراضـي 
ـــي تتحقـــق فـــي هـــذا  ـــة والنجاحـــات الت الفلـــسطينية المحتل

  )بترا. (االتجاه

  ٢ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 
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* * * * *  

ردن  يشيد بموقف األ"علماء المسلمين"
 المساند للقضية الفلسطينية

  

االتحاد العـالمي لعلمـاء المـسلمين  أشاد – عمان
 .بموقف االردن المساند للقضية الفلسطينية

 د علي القـره داغـي .طالب األمين العام لالتحاد أ
فــي بيــان األمــة اإلســالمية، والعــالم الــذي يحتــرم حقــوق 

د والــــشعوب، والقــــوانين الدوليــــة بــــالوقوف ضــــ اإلنــــسان،
مخططات حكومة االحتالل بضم أجزاء مـن الـضفة، ودعـم 
الفلـــسطينيين لتحريـــر أراضـــيهم والقـــدس الـــشريف، ومنـــع 
عــــدوان المــــستوطنين المحتلـــــين علــــى حرمــــة المـــــسجد 

 .األقصى

وحمــــــل االتحــــــاد فــــــي بيانــــــه اإلدارة األمريكيــــــة 
ــدوان بعــد الــسماح لهــا بــضم األراضــي  مــسؤولية هــذا الع

ــة االحــتالل الفلــسطينية، واعترافهــا ب القــدس عاصــمة لدول
 .مخالفة بذلك جميع القرارات والقوانين الدولية

وجـــاء فـــي البيـــان ان االتحـــاد العـــالمي لعلمـــاء 
المــسلمين يتــابع بقلــق بــالغ وبحــسرة شــديدة مــا قامــت بــه 
حكومــة االحــتالل الــصهيوني وبــدعم وبتــشجيع مــن إدارة 
الـــرئيس ترامـــب مـــن ضـــم القـــدس، وبعـــض األراضـــي فـــي 

، وما تقـوم بـه مـن اعتـداءات يوميـة علـى االرض، الضفة
والعرض، والنفس، مستغلة انشغال العالم بجائحـة كورونـا 

مــستثمرة وقــوف الرئاســة األمريكيــة معهــا ) ١٩ -كوفيــد (
بكل قوتها، ومـستغلة ضـعف األمـة العربيـة وسـكوتها، بـل 

 .وتأييد معظم دولها إلسرائيل، وتسويقها لصفقة القرن

ًع المــــؤلم جــــدا فــــإن االتحــــاد وأمــــام هــــذا الوضــــ
العالمي لعلماء المسلمين يؤكـد علـى مواقفـه الثابتـة تجـاه 
هذه القضية التي يعدها قـضية المـسلمين األولـى، ويـدعو 

 : إلى ما يلي

ـــع مكوناتهـــا، : ًأوال ـــاء بجمي ـــدعو األمـــة اإلســـالمية جمع ي
ٕوقادتهــا ومفكريهــا واعالميهــا، والعــالم الحــر الــذي يحتــرم 

والقــوانين الدوليــة بحكوماتــه الدســتورية، حقــوق الــشعوب 
ًومؤسساته الحقوقية واإلنسانية أن يقـف صـفا واحـدا ضـد  ً
مخططــات االحــتالل وضــم األراضــي الفلــسطينية واالردنيــة 
والــسورية المحتلـــة، ومخالفـــة القــوانين األمميـــة والدوليـــة 

 ٕفتللك مسؤولية إنسانية وحقوقية وأخالقية واسالمية

ًعـا إلـى الوقـوف مـع الـشعب كما يدعو هؤالء جمي
الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وتحرير جميع أراضيه 

 .المحتلة

ــدول  ــف ال ــشيد االتحــاد بمواق وفــي هــذا النطــاق ي
المساندة للقضية الفلسطينية، وبخاصة الدول التـي رفعـت 
صوتها بالرفض التام للمشاريع التوسعية لدولة االحـتالل، 

 ةمثل المملكة األردنية الهاشمي

يحمل االتحاد الرئاسة األمريكية المـسؤولية الكاملـة : ًثانيا
عن نتائج ما تفعله دولة االحتالل من ضم القدس وغيرها 

 .من األراضي الفلسطينية بعد إعطائها الضوء األخضر

ــا ــسطيني وقادتــه وجميــع  :ًثالث يــدعو االتحــاد الــشعب الفل
ـــوف صـــفا واحـــدا ضـــد هـــذه  ـــى الوحـــدة، والوق ـــه إل ًمكونات

ـــــدس ال ـــــة الق ـــــى حماي ـــــرة، وال ـــــشريرة الخطي ٕمخططـــــات ال
ـــــل وغيرهـــــا بكـــــل  الـــــشريف، والمـــــسجد األقـــــصى، والخلي

 .إمكانياتهم، وبجميع الوسائل المشروعة

يــدعو االتحــاد الجهــات الدينيــة اإلســالمية المــشرفة : ًرابعــا
على المسجد األقصى إلى النظر في اتخاذ جميع الوسـائل 

ــــد ــــصى مــــن االعت ــــة األق ــــررة، المتاحــــة لحماي اءات المتك
ــــام بهــــا المتطرفــــون  ــــوي القي ــــي ين ــــة الت وبخاصــــة الحمل

 رمــضان ٢٩الــصهاينة مــن اقتحــام المــسجد األقــصى فــي 
المبارك، مستغلين تعطيل المـسجد األقـصى بـسبب جائحـة 

لذلك يدعو االتحاد تلـك الجهـات المحترمـة إلعـادة ،كورونا
 .النظر في فتحه بالضوابط الصحية المعتمدة
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لــب أمتــه بكــل مكوناتهــا بالتــضحية بكــل مــا يطا: ًخامــسا
يمكن في سبيل األقصى، وفي سبيل كرامة األمـة وعزتهـا، 
ـــذي يقـــف  ـــم واالحـــتالل عـــن شـــعبنا العظـــيم ال ورفـــع الظل

 .كالجبل الشامخ مرابطين ومرابطات

وختم بيانه بالقول إن النصوص القرآنية المباركة 
كلهـا تؤكـد واألحاديث النبوية الشريفة، والتاريخ والحضارة 

 : على ما يلي

مهما طال الظـالم فالبـد أن ينقـشع، فـإن بعـد كـل 
ًظالم دامس فجرا بازغا وجميال ً ً 

 ومهما بلغ الظلم فالبد أن ينتهى

 ومهما طغى الطغيان فالبد أن يندحر

 ومها وصل العتو واالستكبار فالبد أن ينكسر

 ومهما استعلى االحتالل فالبد أن ينهار

ــك لبالمرصــاد(إذ قــال وصــدق اهللا العظــيم  ِإن رب َِ ْ ْ َِ َ  َ ِ (
َهل يهلك إال القوم الظـالمون(، وقال تعالى )١٤: الفجر( ُ ِ  ُ ْ َ َْ ِ ُ ْ ُ ْ َ (
  .صدق اهللا العظيم) ٤٧ :االنعام(

 ٤ صفحة ١٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

: نتنياهو خالل عرض حكومته على الكنيست
  لن نخرج من الضفة

 

وزراء االحــتالل رئــيس  عــرض –  صــفا–الــسبيل 
حكومتــه الجديــدة لنيــل الثقــة أمــام الكنيــست ظهــر اليــوم، 

  . جوالت انتخابية٣وذلك بعد 

ًوقـــال نتنيــــاهو خــــالل عــــرض حكومتــــه مطمئنــــا 
المستوطنين، إنه لن يتم إخـالء أي مـستوطن مـن الـضفة 
الغربية، معتبـرا أن ضـم المـستوطنات يقـرب فـرص تحقيـق 

ألوان لــــــيفهم الــــــسالم ولــــــيس العكــــــس، وأنــــــه قــــــد آن ا
  .الفلسطينيون هذا األمر

جيلـو، شـيلو، "وأضاف في خطابه أمام الكنيـست 
ــل، هــي جــزء مــن أرض إســرائيل ومــوطن  ــل والخلي بيــت إي

نشأة ووالدة األمة اليهودية، لقد آن األوان لنبسط سيادتنا 
عليهــا ويــسري عليهــا القــانون اإلســرائيلي، وكتابــة تــاريخ 

 الخطـوة لـن تبعـد فـرص جديد في تـاريخ الـصهيونية، هـذه
  ".السالم بل ستقربه، والسالم يقوم فقط على الحقيقة

الحقيقة هي أن مئات اآلالف مـن "وواصل حديثه 
ـــا  ـــا وأخواتن ـــة مـــن إخوانن ـــضفة الغربي ـــي ال المـــستوطنين ف
ســيبقوا إلــى األبــد فــي أمــاكنهم فــي إطــار أي اتفــاق ســالم 

بهـذه دائم، وقد حان الوقـت ليعتـرف جيراننـا الفلـسطينيون 
  ".الحقيقة وكذلك البعض في هذا المكان

أمــا شـــريك نتنيـــاهو فـــي تـــشكيل الحكومـــة بينـــي 
ًغانتس، فقد اعتبر اإلعـالن عـن الحكومـة الجديـدة إنجـازا 
ًكبيرا يمنع الذهاب نحو انتخابات رابعة، معلنا عـن انتهـاء  ً

  .األزمة السياسية األخطر في تاريخ الكيان

لحكومـة الجديـدة ووفقا للـصفقة الموقعـة، يمكـن ل
البــدء اعتبــارا مــن األول مــن يوليــو بتطبيــق خطــوة الــضم 
التي القت دعما من الرئيس األميركي دونالد ترامب ضمن 

  .خطته للسالم في الشرق األوسط المعلنة أواخر يناير

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التـي حـصلت علـى 
ضوء أخضر أميركيـا لـضم المـستوطنات وأراض أخـرى فـي 

  .لغربية، بشكل قاطعالضفة ا

ومـــن المتوقـــع أن تلقـــى هـــذه الخطـــوة فـــي حـــال 
نفذت على األرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر فـي 

  .الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين

 ألـــف إســــرائيلي علــــى ٤٥٠ويعـــيش أكثــــر مــــن 
أراضــــي الفلــــسطينيين فــــي مئــــة مــــستوطنة فــــي الــــضفة 

  .الغربية

ـــع عـــدد ال ـــة وارتف ـــضفة الغربي ـــي ال ـــستوطنين ف م
ـــسبة  ـــي عهـــد ٥٠بن ـــد الماضـــي ف ـــة خـــالل العق ـــي المئ  ف
 .نتانياهو

  ١٨/٥/٢٠٢٠السبيل 

* * * * *  



  
  ٨٨ 

ُتحذر من مخاطر خطط ضم " عدم االنحياز"
  أراض فلسطينية

 

نددت حركة عدم االنحيـاز بـالخطط التـي أعلنتهـا 
ء ، السلطة القائمة باالحتالل، والهادفة لضم أجزا"إسرائيل"

كبيــرة مــن الــضفة الغربيــة المحتلــة، بمــا فــي ذلــك غـــور 
 .األردن واألراضي التي أقامت عليها المستوطنات والجدار

واعتبــرت الحركــة فــي بيــان صــادر عــن المكتــب 
التنسيقي للحركـة بمقـر األمـم المتحـدة فـي نيويـورك، ذلـك 
ــدولي، وميثــاق األمــم المتحــدة،  ــانون ال ــر للق انتهــاك خطي

لرابعــة والعديــد مــن قــرارات مجلــس األمــن واتفاقيــة جنيــف ا
  .والجمعية العامة ذات الصلة

وتحــدث البيــان عــن التطــورات الحرجــة والوضــع 
المتــدهور فــي األرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك 
ــــر  ــــسياسات والممارســــات غي ــــة، جــــراء ال ــــدس المحتل الق

، فــي ظــل جائحــة "إســرائيل"القانونيــة المتواصــلة مــن قبــل 
  ).١٩-كوفيد(

وتطرق إلى تصعيد تدابير االستيطان والـضم فـي 
األرض الفلسطينية، والتي تهدد بتدمير حل الدولتين علـى 

ــــل عــــام  ، وهــــي التــــدابير المــــسببة ١٩٦٧حــــدود مــــا قب
لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنـسان والمعانـاة اإلنـسانية 
الهائلة بـين الـشعب الفلـسطيني، بمـا فـي ذلـك المزيـد مـن 

  .من منازلهم وأراضيهمالتشريد القسري 

  ١٨/٥/٢٠٢٠وكالة شهاب لألنباء 

* * * * *  

  الضم يهدد السالم مع الدول العربية: عريقات

ًاألردن أرسل سابقا تحذيرات مفصلة وشديدة 
  إلى إسرائيل

 

ــاح– رام اهللا ــة  قــال – زبــون  كف أمــين ســر اللجن
ــــر صــــائب عريقــــات، إن ضــــم  ــــة لمنظمــــة التحري التنفيذي

ء مــن الــضفة يهــدد الــسالم بــين إســرائيل إســرائيل أي أجــزا
ـــــع  ـــــات م ـــــط االتفاق ـــــيس فق ـــــذلك، ول ـــــة ك ـــــدول العربي وال

  .الفلسطينيين

: »تـــويتر«وأضـــاف عريقـــات، فـــي تغريـــدة علـــى 
ًالضم يعني أمرا واحدا؛ وهو استحالة تحقيق السالم بـين « ً

الفلـــسطينيين واإلســـرائيليين، كـــذلك بـــين الـــدول العربيــــة 
ًعليه أن يقـرأ جيـدا تـصريحات ٕواسرائيل، ومن يشكك بذلك 

  .»الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين

ــك  ــي المل ووصــف عريقــات موقــف العاهــل األردن
عبـــد اهللا الثـــاني، الـــرافض لمخططـــات الـــضم اإلســـرائيلية، 

يعكس التزام المملكة العميق والحـازم تجـاه الحقـوق «بأنه 
  .»الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني

ي أكــد فــي مقابلــة مــع مجلــة وكــان العاهــل األردنــ
حـل الـدولتين هـو «األلمانيـة، الجمعـة، أن » دير شـبيغل«

ًالـــسبيل الوحيـــدة التـــي تجعلنـــا نمـــضي قـــدما، وأن األردن 
ًيدرس جميع الخيارات فـي حـال ضـمت إسـرائيل مزيـدا مـن 
األراضي فـي الـضفة الغربيـة، وأن هـذا األمـر سـيؤدي إلـى 

  .»ِصدام كبير مع األردن

ًلعاهـــل األردنـــي ضـــغطا مـــضاعفا وشــكل موقـــف ا ً
ــي للخطــوة  ــى إســرائيل فــي ظــل رفــض االتحــاد األوروب عل
المحتملــة كمــا رفــضتها جامعــة الــدول العربيــة إلــى جانــب 
روســـــيا، والـــــصين، واليابـــــان، والـــــسكرتير العـــــام لألمـــــم 
المتحــدة، ودول عــدم االنحيــاز، ودول االتحــاد األفريقــي، 

 .ودول أميركا الالتينية والكاريبي

راهن الـسلطة علـى ضـغط عربـي ودولـي يمكـن وتـ
أن يلجم توجه الحكومة اإلسرائيلية قبل الذهاب إلى صـدام 

وتخـشى . ًباعتبار أن الواليات المتحدة طلبت أيـضا التـأني
  .ًإسرائيل فعال من صدام سياسي مع المملكة األردنية

ــــة اإلســــرائيلية، مــــن أن  وحــــذرت األجهــــزة األمني
الغربيـة وغـور األردن، إلـى يؤدي تنفيذ خطـة ضـم الـضفة 

وذكرت صحيفة . ٕإلغاء اتفاقية السالم بين األردن واسرائيل



  
  ٨٩ 

ــذ » هــآرتس« العبريــة، أمــس، أن القلــق األردنــي مــن تنفي
خطو الضم، تم التعبير عنه من خالل رسـائل وصـلت إلـى 
األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية، ومحادثــات مــع مقــربين مــن 

، الـشريك المركـزي »كحول لفان«بيني غانتس زعيم حزب 
  .في حكومة نتنياهو الجديدة

ويقول مسؤولون في أجهزة األمن اإلسـرائيلية إن 
قد يدفع الملك عبد » الضغط الداخلي في ظروف متطرفة«

ــة الــسالم مــع إســرائيل ــى إلغــاء اتفاقي ــاني إل ــد . اهللا الث وأك
، عاموس هرئيل، »هآرتس«المحلل العسكري في صحيفة 

ــــى  ــــدات العاهــــل أن األردن أرســــل إل ــــل تهدي إســــرائيل، قب
األردني عبد اهللا الثاني، تهديدات أكثر قوة بواسطة جهات 

  .أمنية من الجانبين

تحـــذيرات «ووصـــفت التهديـــدات األردنيـــة بأنهـــا 
حـــول ضـــم أجـــزاء مـــن الـــضفة » مفـــصلة وشـــديدة للغايـــة

الغربية، ووصلت رسائل كهذه إلى جهاز األمن اإلسرائيلي 
كحـول «قـربين مـن رئـيس حـزب وبضمنها محادثـات مـع م

  .، بيني غانتس»الفان

وثمــة نقــاش فــي إســرائيل حــول كيــف يمكــن أن 
وذهــب معلــق . ًيــؤثر الــضم فعــال علــى العالقــة مــع األردن

ـــث اإلســـرائيلي الرســـمي،  ـــة الب ـــة فـــي هيئ الـــشؤون العربي
روعــي كــايس، إلــى أن األردن ســيأخذ خطــوات ضــد الــضم 

ـــات ـــيض مـــستوى العالق ـــدأ بتخف ـــين األردن يمكـــن أن تب  ب
واســتند كــايس إلــى إدراك األردن الــشديد، بــأن . ٕواســرائيل

ـــديل  ـــضم يمكـــن أن تحـــول األردن إلـــى وطـــن ب خطـــوات ال
للفلــــسطينيين، وهــــو أمــــر يــــستدعي تــــصعيد النبــــرة مــــع 

ويـــضم األردن، وفـــق إحـــصائيات رســـمية، نحـــو . إســـرائيل
ًوتتجنـــب إســـرائيل صـــداما مـــع . مليـــوني الجـــئ فلـــسطيني

  .الحفاظ على عالقات جيدةاألردن وتريد 

وكــــان نتنيــــاهو قــــد طــــرح إمكانيــــة الــــضم قبيــــل 
الماضــي، لكنــه ) أيلــول(انتخابــات الكنيــست، فــي ســبتمبر 

تراجع عن ذلك فـي أعقـاب تحـذيرات رئـيس أركـان الجـيش 

اإلســــرائيلي، أفيــــف كوخــــافي، ورئــــيس الــــشاباك، نــــاداف 
أرغمان، من تأثير خطوة كهـذه علـى عالقـات إسـرائيل مـع 

ردن والسلطة الفلسطينية واحتمـال حـدوث تـصعيد أمنـي األ
  .ًفي الضفة الغربية خصوصا

وطــــرح مخطــــط الــــضم مــــرة أخــــرى فــــي أعقــــاب 
، بداية العام الحالي، كما أن »صفقة القرن«اإلعالن عن 

االتفـــاق االئتالفـــي بـــين نتنيـــاهو وغـــانتس علـــى تـــشكيل 
ًحكومة، شمل بندا، تحدث عـن بـدء تنفيـذ إجـراءات الـضم 

  .المقبل) يوليو(ول تموز بحل

ــرئيس الــسابق  ــسيليا وال ــيس مــؤتمر هرت وقــال رئ
ـــن اإلســـرائيلية،  ـــي وزارة األم ـــة ف ـــسياسية األمني ـــدائرة ال لل

سيـشكل «عاموس غلعاد، إن المس بالعالقات مـع األردن 
وهــذا ســيكون خطــوة ... ضــربة لألمــن القــومي اإلســرائيلي

جـــيش سياســـية مـــن دون أي فائـــدة اســـتراتيجية، قيـــادة ال
  .»ًاإلسرائيلي تدرك ذلك أيضا

 ١٨/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  ُأحزاب هولندية تعلن رفضها لخطة ضم الضفة

 

عــدة أحــزاب سياســية  أعلنــت –  صــفا–أمــستردام 
هولندية إدانتهـا ورفـضها لخطـة الحكومـة االسـرائيلية بـشأن 

 .ضم األرض الفلسطينية

ـــى الرســـائل  ـــي ًوأوضـــحت هـــذه االحـــزاب ردا عل الت
وجهتهـــا البعثـــة الفلـــسطينية فـــي هولنـــدا لممثلـــي وأعـــضاء 
ــان الهولنــدي حــول  ــة فــي البرلم األحــزاب الــسياسية المختلف
المخططــــات الخطيــــرة للحكومــــة اإلســــرائيلية لــــضم األرض 
ًالفلــــسطينية المحتلــــة، أن مخططــــات الــــضم تمثــــل انتهاكــــا 

 .للقانون الدولي، ولقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

ــضم وشــددت ــام الحكومــة االســرائيلية ب ــى أن قي  عل
األرض الفلــسطينية ســينهي فــرص تحقيــق الــسالم والتوصــل 
لحــل الــدولتين، وبالتــالي ســيقوض مواقــف وجهــود المجتمــع 

 .الدولي واالتحاد األوروبي الملتزمة بتحقيق حل الدولتين



  
  ٩٠ 

وأكدت ضرورة العمل بشكل سريع لمنع القيام بهذه 
قانونيــــة، واضــــطالع المجتمــــع الخطــــوات واألعمــــال غيــــر ال

الــدولي بــدور فاعــل ومــؤثر مــن أجــل دفــع األطــراف المعنيــة 
 .نحو التوصل إلى اتفاق سالم يفضي لتحقيق حل الدولتين

وتأتي هذه التحركات وسط موجـة حـراك ومناقـشات 
ــــي لبحــــث االجــــراءات  ــــدور داخــــل إطــــار االتحــــاد األوروب ت

ـــ ـــا م ـــدول االتحـــاد اتخاذه ـــن ل ـــي يمك ـــل والخطـــوات الت ن أج
مواجهـــة المخططـــات والخطـــوات اإلســـرائيلية غيـــر القانونيـــة 

  .لضم األرض الفلسطينية

  ١٨/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 يحذر من تبعات خطط الضم "إشتية"
  اإلسرائيلية

 

رئيس الوزراء الفلسطيني  حذر – اهللا  رام– واس
ية قـــد يواجهــه القـــض" صــيف ســاخن"محمــد إشــتية، مـــن 

الفلـــسطينية فـــي ضـــوء مـــا تعتـــزم الحكومـــة اإلســـرائيلية 
تنفيــذه " بنيــامين نتنيـاهو وبينــي غــانتس"الجديـدة برئاســة 

ــة لــضم األغــوار والبحــر  ــر قانوني ٕمــن خطــط واجــراءات غي
  .الميت والمستوطنات

كما حذر رئيس الوزراء خالل الجلسة األسـبوعية 
ــوم ــي رام اهللا الي ــدت ف ــي عق ــس الت ادات مــن االرتــد، للمجل

الخطيرة التي قـد تترتـب علـى تنفيـذ تلـك الخطـط التـي مـن 
شأنها أن تقوض أسس السالم في المنطقة، داعيا األسرة 
ـــة ســـريعة للجـــم تلـــك  ـــة إلـــى اتخـــاذ خطـــوات عملي الدولي
المحاوالت وذلـك بـاالعتراف بالدولـة الفلـسطينية المـستقلة 

  . بعاصمتها القدس٦٧على حدود الرابع من حزيران عام 

 ١٨/٥/٢٠٢٠م السعودية اليو

* * * * *  

األردن يواصل اتصاالته للحؤول دون قيام 
  إسرائيل بضم أراض فلسطينية

 

وزير الخارجيـة  أجرى – بو طير أ ماجدة–عمان 
ــــة  ــــرة الخارجي ــــصفدي ووزي ــــربين أيمــــن ال وشــــؤون المغت
النرويجية إينه إيريكسن سوريدي أمس االثنـين محادثـات 

ــى ســبل الحــؤول دون  ــام إســرائيل ضــم أراض ركــزت عل قي
 .فلسطينية محتلة

وحــذر الــصفدي خــالل اتــصال هــاتفي امــس مــع 
الــــوزيرة النرويجيــــة، مــــن أن هكــــذا خطــــوة ســــتنهي حــــل 

 .الدولتين وستقوض فرص تحقيق السالم الشامل والدائم

واستعرض الوزيران آفـاق العمـل المـشترك إليجـاد 
أفق حقيقي لحل الـصراع وتحقيـق الـسالم عبـر مفاوضـات 

 .جادة وفاعلة ومباشرة على أساس القانون الدولي

كما استعرضا التحضيرات لالجتماع المقبل للجنـة 
االتصال المعنية بـدعم االقتـصاد الفلـسطيني التـي ترأسـها 
النرويج الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو المرئي يوم الثاني 

 .من حزيران المقبل

وشدد الـصفدي علـى ضـرورة أن يخـرج االجتمـاع 
ي سيكون االجتماع الدولي األول بعد تـشكيل الحكومـة الذ

االسـرائيلية الجديــدة، بموقــف واضــح يــرفض الــضم ويحــذر 
مــن تبعاتــه ويتمــسك بحــل الــدولتين علــى أســاس القــانون 

 .ًالدولي سبيال وحيدا لحل الصراع

وثمن الصفدي مواقـف النـرويج ودورهـا المـستمر 
ـــرا ـــى أســـاس ق ـــسالم العـــادل عل ـــق ال رات فـــي جهـــود تحقي

ــشرعية الدوليــة ــة . ال ــا أكــد اســتراتيجية الــشراكة األردني كم
 .النرويجية واستمرار العمل على تطويرها

وفـي سـياق االتــصاالت األردنيـة المـستمرة لبلــورة 
موقف دولي يحول دون ضم إسـرائيل المـستوطنات وغـور 
األردن ومنطقة شمال البحر الميت فـي فلـسطين المحتلـة، 

ًاتفيــــا مــــع وزيــــر الخارجيــــة ًأجــــرى الــــصفدي اتــــصاال ه
ــــه كوفــــود ــــصفدي وكوفــــود . الــــدنماركي يبي واســــتعرض ال

المواقـــــف الدوليـــــة إزاء أي قـــــرار إســـــرائيلي بـــــضم أراض 



  
  ٩١ 

ًفلسطينية وخصوصا الموقف األوروبي الرافض له والحذر 
 .من تبعاته والذي تعمل الدنمارك في سياقه

وشـــكر الـــصفدي نظيـــره الـــدنماركي علـــى مواقـــف 
ها واالتحاد األوروبي باستمرار العمل لتحقيـق بالده والتزام

ًالسالم على أسـاس القـانون الـدولي وحـل الـدولتين سـبيال 
 .ًوحيدا لحل الصراع

وشــدد الــصفدي علــى الــضرورة القــصوى إلطــالق 
مفاوضــات جـــادة ومباشــرة علـــى أســاس القـــانون الـــدولي 
لتنفيذ حل الدولتين وحماية فرص السالم من التهديد غير 

الـــذي ســـيمثله أي قـــرار اســـرائيلي بـــضم أراض المـــسبوق 
 .فلسطينية

وأكد الوزيران متانة العالقات الثنائيـة واسـتمرارية 
 .التنسيق والتشاور إزاء التطورات اإلقليمية

ـــــة وتحـــــدي  ـــــضا المـــــستجدات اإلقليمي ـــــا أي وبحث
اســـــتمرار تـــــدفق المخصـــــصات الماليـــــة الالزمـــــة لتلبيـــــة 

 .احتياجات الالجئين

راه النرويجــــي والــــدنماركي وأكــــد الــــصفدي ونظيــــ
  .التضامن والتعاون في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها

  ٥ صفحة ١٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االتحاد األوروبي يجدد رفضه للخطط 
  اإلسرائيلية لضم أراض فلسطينية

 

االتحــاد  حــذر – قــدس بــرس  خدمــة–بروكــسيل 
ـــن اتخاذهـــ ا األوروبـــي، ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي، م

قــرارات أحاديــة الجانــب فــي ضــم أراض فلــسطينية بالــضفة 
الغربيــة المحتلــة، مؤكــدا عــدم اعترافــه بــأي تغييــرات دون 

 .اتفاق الجانبين

جــاء ذلــك فــي بيــان صــادر، عــن الممثــل األعلــى 
لألمن والسياسة الخارجية لالتحـاد جوزيـب بوريـل، ونـشر 

 .على صفحة االتحاد األوروبي الرسمية

بحزم إلى االمتنـاع ) إسرائيل(عو ند: "وقال بوريل
عن أي قرار أحادي الجانب مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى ضـم 

 ."أراض فلسطينية محتلة، بما يناقض القانون الدولي

حل الـدولتين مـع كـون القـدس "واعتبر بوريل أن 
ــــد لتحقيــــق الــــسالم  العاصــــمة لهمــــا هــــو الــــسبيل الوحي

 ."واالستقرار المستدامين في المنطقة

االتحـــاد األوروبـــي لـــن يعتـــرف بـــأي وأضـــاف أن 
 مـــا لـــم يتفـــق اإلســـرائيليون ١٩٦٧تغييـــرات علـــى حـــدود 

 .والفلسطينيون على ذلك

وكـــان رئـــيس وزراء االحـــتالل بنيـــامين نتنيـــاهو، 
األوان قــد حــان لــضم جــزء "مــايو، أن / أيــار١٧أعلــن فــي 

ـــــصالح  ـــــة ل ـــــضفة الغربي ـــــسطينية بال ـــــن األراضـــــي الفل م
 ."المستوطنات اإلسرائيلية

" الليكـود"وبموجب بنود االتفاق الذي عقده حزبـه 
ــيض"مــع حــزب  ــر " أزرق أب ــي خطــوة غي ــاهو ف ينــوي نتني

قانونيــة مــن وجهــة نظــر األعــراف الدوليــة، اتخــاذ خطــوات 
ـــى أجـــزاء مـــن  ـــسيادة اإلســـرائيلية عل ـــسط ال ـــى ب ـــة إل رامي

" خطة السالم"األراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع 
 .المزعومة" صفقة القرن" إعالميا بـ األمريكية المعروفة

وتـشير تقـديرات فلــسطينية إلـى أن الـضم سيــصل 
 بالمئـــة مـــن مـــساحة الـــضفة الغربيـــة ٣٠إلـــى أكثـــر مـــن 

 .المحتلة

ويعـــارض المجتمـــع الـــدولي الخطـــط اإلســـرائيلية 
ويعتبــر التواجــد اإلســرائيلي فــي األراضــي الفلــسطينة، بمــا 

  .ًفي ذلك شرقي القدس احتالال

 ١٩/٥/٢٠٢٠دس برس وكالة ق

* * * * *  

ًنريد تقدما : وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد ّ
  ”صفقة القرن“ًمحسوبا في تطبيق 

 



  
  ٩٢ 

بداية تسلم حكومة  مع – مجلي  نظير– تل أبيب
، )االثنـين(بنيامين نتنياهو وبيني غانتس مهامها، أمـس 

أطلق وزير الخارجية اإلسـرائيلي الجديـد، غـابي أشـكنازي، 
 قــال فيهــا، إن خطــة الــرئيس األميركــي، دونالــد تــصريحات

ترمــب، للــسالم فــي الــشرق األوســط، هــي فرصــة تاريخيــة 
ٕلترسيم حـدود ثابتـة إلسـرائيل، وانـه سـيعمل علـى تطبيقهـا 

  .بشكل محسوب من خالل الحوار مع الجيران

وقال أشكنازي، خالل مراسيم تـسلمه منـصبه مـن 
تطبيق الخطة سندفع نحو “الوزير السابق يسرائيل كاتس 

األميركية من خالل التنسيق مع اإلدارة األميركية، والحوار 
فالسالم . مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيات السالم القائمة

مــع جيراننــا هــو كنــز اســتراتيجي، الحفــاظ عليــه وتعزيــزه 
  .”مصر واألردن حليفان مهمان. يحمالن أهمية قصوى

كل واعتبــرت هــذه التــصريحات بمثابــة رســالة بــش
خــاص إلــى األردن، بعــدما أدلــى الملــك عبــد اهللا الثــاني، 

، حــذر فيهــا مــن ضــم ”ديــر شــبيغل“بتــصريحات لمجلــة 
إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، وقال إن مثل هذا الضم 

ِســيؤدي إلــى صــدام كبيــر مــع األردن، وربمــا يــؤدي إلــى “
مزيــد مــن الفوضــى “ٕوالــى ” انهيــار الــسلطة الفلــسطينية

  .”لمنطقةوالتطرف في ا

إننــا أمــام فــرص إقليميــة مهمــة، “وقــال أشــكنازي 
ًأوال وقبــل كــل شــيء، مبــادرة الــسالم التــي أطلقهــا الــرئيس 

ًإننـي أرى فيهـا خطـة مهمـة ومعلمـا يـشكل خريطـة . ترمب
طريــــق، وأرى أن الــــرئيس ترمــــب يــــضعها أمامنــــا فرصــــة 

  .”تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود قادمة

، الـذي شـغل فـي الماضـي منـصب وقال أشـكنازي
رئـــــيس أركـــــان الجـــــيش ومـــــدير عـــــام وزارة الـــــدفاع، إن 

المهمة األساسية إلسرائيل كانت وسـتبقى لجـم المـشروع “
. ”النووي اإليراني ومنع التموضع اإليراني في دول الجوار

موقفها الثابت مـع “وشكر أشكنازي اإلدارة األميركية على 
  .”يرانيإسرائيل في مجابهة المشروع اإل

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنيـاهو، قـد عقـد 
أولــى جلــسات الحكومــة الجديــدة، فــي ســاعة متــأخرة مــن 
ّمساء األحد، بعد أداء الـوزراء اليمـين الدسـتورية، وعـدد، 

تـشكيل مجلـس : خالل الجلسة، مهماتهـا األساسـية، وهـي
وزاري لــــشؤون فيــــروس كورونــــا، إعــــادة تحريــــك عجلــــة 

ئيلي، التــصدي لمحــاوالت إيــران الحــصول االقتــصاد اإلســرا
ًعلــــى أســــلحة نوويــــة والتموضــــع عــــسكريا فــــي ســــوريا، 
وقضية محكمة العـدل الدوليـة فـي الهـاي وفـرض الـسيادة 

  .اإلسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية

المعارض، الذي ” يمينا“وفي رد على قادة حزب 
شــكك فــي أن ينفــذ نتنيــاهو خطــة الــضم وفــرض الــسيادة، 

ــذي قــا ًل إنــه هــو شخــصيا صــاحب مــشروع الــضم وهــو ال
  .سينفذه

ــاهو، نيكــوالي مالدينــوف، مبعــوث  ورد علــى نتني
األمم المتحدة لعملية السالم بالشرق األوسط، خـالل نـدوة 
لــه فــي المعهــد اإلســرائيلي للــسياسة الخارجيــة اإلقليميــة، 
ـــة  ـــسطينية محتل ـــال إن ضـــم إســـرائيل ألراض فل أمـــس، فق

لكــن . محظــور بموجــب القــانون الــدوليبالــضفة الغربيــة، 
ًاألخطر من هذا هو أن هذا الضم يشكل تهديدا كبيرا ألمن  ً ّ ُ
ًالمنطقــة وســيلحق ضــررا بآفــاق الــسالم، ويــشجع التطــرف 
من جميع الجهات، وسيقلل من احتماالت تطبيع العالقـات 

  .”بين إسرائيل والدول العربية

ية من جهة ثانية، أعلن رئيس المعارضة البرلمان
 –يـش عتيـد “في إسرائيل، يائير البيد، الذي يرأس حـزب 

، أنـه سيـصوت ضـد تطبيـق الـسيادة اإلسـرائيلية فـي ”تيلم
ألن هـــذا اتفـــاق أحـــادي “الـــضفة الغربيـــة وغـــور األردن 

أنـــا أعـــارض . ًالجانـــب ولـــيس جـــزءا مـــن اتفـــاق سياســـي
وال أؤيــد تطبيـــق الـــسيادة علـــى . خطــوات أحاديـــة الجانـــب

حتى على المستوطنات، من دون تنـسيق غور األردن وال 
وشكك لبيد في نوايا نتنياهو بشأن الضم، . ”مع األردنيين

ًوقـــال إن الموضــــوع عنــــد نتنيـــاهو لــــيس آيــــديولوجيا وال 



  
  ٩٣ 

ًسياســيا، بــل شخــصيا فهــو يريــد أن يمنــع حــديث النــاس . ً
عن قـضايا الفـساد وعـن محاكمتـه، لـذلك يحـاول الهـاءهم 

  .”بشيء آخر

 باشر العمل على تشكيل مجلس يذكر أن نتنياهو
. للـــشؤون الـــسياسية واألمنيـــة” كابنيـــت“وزاري مـــصغر 

) ً وزيـرا حتـى اآلن٣٥(وبسبب وجـود حكومـة كبيـرة العـدد 
تم فيها توزيع المهمات السياسية واألمنية على عدد كبير 

. ً وزيــرا١٧مــن الــوزارات، ســيكون عــدد أعــضاء المجلــس 
يـــتم اســـتدعاؤه ًولـــذلك؛ فـــسيكون هـــذا المجلـــس صـــوريا، 

وسيـــستعاض عنـــه . للجلـــسات فقـــط فـــي فتـــرات متباعـــدة
 وزراء علـى األكثـر، ٨ أو ٦من ” مطبخ سياسي“بإقامة 

  .”كحول لفان“نصفهم من حزبه ونصفهم اآلخر من 

وال يوجـــد إلســـرائيل دســـتور وال حـــدود مرســـومة، 
واحتلـت . وتعمل وفق قانون أساسي وضع مع قيام الدولة

ية بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، إضـافة إسرائيل الضفة الغرب
  .١٩٦٧) حزيران(إلى قطاع غزة، في يونيو 

ويعيش في مـستوطنات الـضفة الغربيـة أكثـر مـن 
 ألــــف إســــرائيلي، ويعتبــــر الفلــــسطينيون والمجتمــــع ٦٠٠

  .الدولي، المستوطنات، غير قانونية

   ١٩/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  :اشتية بندوة أممية

طينية والعالم اآلن أمام لحظة القيادة الفلس
  حقيقة في مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية

 

القيـــادة “إن : قـــال رئـــيس الـــوزراء محمـــد اشـــتية
الفلــسطينية والعــالم اآلن أمــام لحظــة حقيقــة فــي مواجهــة 
مخططــــات الــــضم اإلســــرائيلية، وان تــــشريع الــــضم فــــي 

 .”الكنيست اإلسرائيلي ال يعطي أي شرعية له

يجـب أال ننتظـر التنفيـذ “: الـوزراءوأضاف رئيس 
وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمواجهته من خـالل 

ــــــة  فــــــرض عقوبــــــات علــــــى إســــــرائيل واالعتــــــراف بالدول
  .” وعاصمتها القدس١٩٦٧الفلسطينية على حدود 

جـــاء ذلـــك خـــالل كلمتـــه فـــي نـــدوة للجنـــة األمـــم 
المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غيـر 
القابلــة للتــصرف، االثنــين، عبــر الفيــديو، برئاســة الممثــل 

  .الدائم للسنغال لدى األمم المتحدة السيد شيخ نياغ

إســـرائيل خرقـــت كافـــة “: وشـــدد رئـــيس الـــوزراء
االتفاقيــات الموقعــة، والقيــادة التــي ســتجتمع غــدا برئاســة 
الــرئيس أبــو مــازن لــن تــشكل لجــان او ســتناقش الخطــوة 

  .”ستخرج بقرارات لموجهة ذلكاإلسرائيلية، وانما 

السلطة الفلسطينية ليست هبة او هديـة “: وتابع
ــضاالت وتــضحيات أبنــاء  ــا جــاءت نتيجــة ن مــن أحــد وانم
شــعبنا، ولــن نــسمح إلســرائيل بهــدمها او ســرقتها، فــنحن 
نريـــد التحـــول مـــن ســـلطة حكـــم ذاتـــي الـــى إقامـــة دولتنـــا 

  .” وعاصمتها القدس١٩٦٧المستقلة على حدود عام 

إســـرائيل تريـــد القـــضاء “: دف رئـــيس الـــوزراءوأر
علـــى أيـــة فرصـــة إلقامـــة الدولـــة الفلـــسطينية المتواصـــلة 
جغرافيـــا، ال ســـيما مـــن خـــالل مـــصادرة األراضـــي وعـــزل 
القدس عن محيطها واسـتمرار فـرض الحـصار علـى قطـاع 

  .”غزة

مبادرة ترمب التي ال تلبـي الحـد “: وأضاف اشتية
ـــسطيني ـــشعب الفل ـــوق ال ـــن حق  انتهـــت، ونريـــد األدنـــى م

ــى عقــد  ــة الحــصرية لعمليــة الــسالم ال ــن الرعاي التحــول م
ــات واضــحة  مــؤتمر ســالم دولــي متعــدد األطــراف، بمرجعي

  .”وفق القوانين والمواثيق الدولية

ــوزراء ــيس ال ــابع رئ األمــم المتحــدة أصــدرت “: وت
العديــد مــن القــرارات بخــصوص فلــسطين ولــم تطبــق حتــى 

مـم المتحـدة بتطبيـق تـوفير اآلن، ونطالب األمـين العـام لأل
الحمايــــة الدوليــــة لــــشعبنا وحمايــــة حــــل الــــدولتين مــــن 

  .”التالشي

 ١٩/٥/٢٠٢٠صدى اإلعالم 



  
  ٩٤ 

* * * * *  

نفتخر ونعتز بمواقف العاهل األردني : المالكي
  في وجه التهديدات اإلسرائيلية بالضم

 

وزيـر الخارجيـة   بعـث– الجديدة  الحياة–رام اهللا 
لكي برســـالة إلـــى نظيـــره األردنـــي والمغتـــربين ريـــاض المـــا

وزيــر الخارجيــة والمغتــربين ايمــن الــصفدي، تمنــى فيهـــا 
ًللمملكة األردنية الهاشـمية الـشقيقة ملكـا وحكومـة وشـعبا  ًً
الــــصحة والــــسالمة والخيــــر، واالنتــــصار علــــى الفيــــروس 

 .وهزيمته

كما أكد الوزير المالكي، وفق بيان للوزارة، اليـوم 
دولــة فلــسطين بمواقــف المملكــة فخــر واعتــزاز "اإلثنــين، 

ــة  ــة العادل ــه الوطني الثابتــة فــي دعــم قــضايا شــعبنا وحقوق
والمشروعة في المحافل كافـة، والتـي كـان آخرهـا الموقـف 
العربي األخوي األصيل والصادق الذي أعلنه جاللة الملـك 
عبد اهللا الثاني في وجه التهديـدات اإلسـرائيلية المتواصـلة 

ربيــة المحتلــة، خاصــة األغــوار بــضم أجــزاء مــن الــضفة الغ
ًوشمال البحر الميت، والـذي أكـد فيـه جاللتـه مجـددا علـى 
وحدة الهـدف والمـصير والعالقـات التاريخيـة الراسـخة بـين 
الــشعبين الــشقيقين األردنــي والفلــسطيني وقيــادة البلــدين، 
والدفاع عن حقوق شـعبنا علـى قاعـدة التمـسك بالـشرعية 

عمليــة الــسالم الدوليــة بمــا الدوليــة وقراراتهــا ومرجعيــات 
ــة ومبــدأ األرض مقابــل الــسالم  ــادرة الــسالم العربي فيهــا مب

 ".وحل الدولتين

كمـا عبــر الـوزير المــالكي فـي رســالته الـى نظيــره 
األردنـي عــن تقــدير شــعبنا لهـذا الموقــف األردنــي الــشجاع 
الــذي بعــث برســالة تحــذير قويــة للحكومــة اإلســرائيلية مــن 

ليتحمـــل مـــسؤولياته الـــسياسية جهـــة، وللمجتمـــع الـــدولي 
  .والقانونية واألخالقية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه

  ١٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

: الصفدي والمنسق األممي لعملية السالم
 نرفض ضم إسرائيل ألراض فلسطينية محتلة

  

وزيــر الخارجيــة  أكــد – بــو طيــر أ ماجــدة–مـان ع
اتـصال هـاتفي مـع وشؤون المغتـربين أيمـن الـصفدي فـي 

المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية الـسالم فـي الـشرق 
األوســط نيكــوالي مالدينــو أمــس الثالثــاء أن حــل الــدولتين 
على أساس القانون الدولي وقـرارات الـشرعية الدوليـة هـو 
ــــي  ــــدائم ف ــــشامل وال ــــسالم ال ــــق ال ــــد لتحقي ــــسبيل الوحي ال

 .المنطقة

 وشـــدد الـــصفدي ومالدينـــو علـــى رفـــض أي ضـــم
ــدولي  ًاســرائيلي ألراض فلــسطينية محتلــة خرقــا للقــانون ال
ًوتقويــضا لحــل الــدولتين وكــل األســس التــي قامــت عليهــا 

 .العملية السلمية

واستعرضا الجهود المبذولة لتنسيق موقف دولـي 
يحــول دون تنفيــذ إســرائيل قــرار الــضم الــذي أكــد الــصفدي 
أنــه إذا نفــذ فــسيقتل فــرص تحقيــق الــسالم الــشامل الــذي 

 .يشكل ضرورة إقليمية ودولية

كما شدد الصفدي ومالدينو علـى ضـرورة تكـاتف 
الجهــود إلطــالق مفاوضــات مباشــرة وجــادة وفاعلــة لحــل 

  .الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي

  ٤ صفحة ٢٠/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  : الرئيس الفلسطيني

أصبحنا في حل من جميع االتفاقات 
 ات مع الجانبين اإلسرائيلي واألمريكيوالتفاهم

  

الرئيس الفلسطيني محمود  أعلن –  قنا–رام اهللا 
عبــاس، أن منظمــة التحريــر، ودولــة فلــسطين قــد أصــبحتا 
ــات والتفاهمــات مــع الجــانبين  ــي حــل مــن جميــع االتفاق ف



  
  ٩٥ 

اإلســـرائيلي واألمريكـــي، ومـــن جميـــع االلتزامـــات المترتبـــة 
 .عليها، بما فيها األمنية

إن علـى " الرئيس عباس في كلمة لـه اليـوم وقال
ســـــلطة االحـــــتالل ابتـــــداء مـــــن اآلن، أن تتحمـــــل جميـــــع 
ــــدولي كقــــوة  المــــسؤوليات وااللتزامــــات أمــــام المجتمــــع ال
احتالل في أرض دولة فلـسطين المحتلـة، وبكـل مـا يترتـب 
ـــات وتـــداعيات، اســـتنادا إلـــى  ـــار وتبع ـــن آث ـــى ذلـــك م عل

ـــدولي ا ـــانون ال ـــدولي والق ـــانون ال ـــساني، وبخاصـــة الق إلن
 ".١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

وحمـــل اإلدارة األمريكيـــة المـــسؤولية كاملـــة عـــن 
الظلـــم الواقـــع علـــى الـــشعب الفلـــسطيني واعتبرهـــا شـــريكا 
أساســـــيا مـــــع الكيـــــان اإلســـــرائيلي فـــــي جميـــــع القـــــرارات 

 .واالجراءات العدوانية بحق شعبه

 وقرر الـرئيس الفلـسطيني اسـتكمال التوقيـع علـى
طلبات انضمام دولـة فلـسطين إلـى المنظمـات والمعاهـدات 

مشددا في الوقت ذاته على التزام دولة فلـسطين .. الدولية
بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية واإلسالمية واإلقليمية 

 .ذات الصلة

وأكد االلتـزام بحـل الـصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي 
ل بتواجد طـرف على أساس حل الدولتين، واستعداده للقبو

ـــى أن تجـــري المفاوضـــات  ـــا، عل ـــى الحـــدود بينن ـــث عل ثال
الرباعيـة الدوليـة (لتحقيق ذلك تحت رعايـة دوليـة متعـددة 

 .، وعبر مؤتمر دولي للسالم، وفق الشرعية الدولية+)

وطالــب الـــدول التــي لـــم تعتــرف بدولـــة فلـــسطين 
حتـــى اآلن، اإلســـراع إلـــى االعتـــراف بهـــا لحمايـــة الـــسالم 

الدولية والقانون الدولي، وإلنفـاذ قـرارات مجلـس والشرعية 
األمن الخاصـة بتـوفير الحمايـة الدوليـة لـشعبنا فـي دولتـه 

 .المحتلة

كمــا أكــد عبــاس أن دولــة فلــسطين ستــستمر فــي 
مالحقــة االحــتالل علــى جرائمــه بحــق الــشعب الفلــسطيني 

ــــام الهيئــــات والمحــــاكم الدوليــــة كافــــة، مجــــددا ثقتــــه  أم
 .أداء المحكمة الجنائية الدوليةباستقاللية وصدقية 

ــسطيني فــي وقــت  ــأتي تــصريحات الــرئيس الفل وت
ــــر مــــن  ــــه الكيــــان اإلســــرائيلي لــــضم أكث  ١٣٠يخطــــط في

 .مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور األردن

ويعيش في مـستوطنات الـضفة الغربيـة أكثـر مـن 
 ألــــف إســــرائيلي، ويعتبــــر الفلــــسطينيون والمجتمــــع ٦٠٠

  .وطنات غير قانونيةالدولي المست

 ٢٠/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

الضم اإلسرائيلي سيخنق أي فرصة : بايدن
  للسالم

 

 –خاصـة   ترجمـة–دوت كـوم " القدس" –رام اهللا 
جو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي لالنتخابـات  قال

ــــضم  ــــة، إن ال ــــات المتحــــدة األميركي ــــي الوالي الرئاســــية ف
 بخنق أي فرصـة أو محاولـة للتوصـل اإلسرائيلي سيتسبب

 .التفاق سالم

ــدعمون  ــدن فــي حــدث حــضره يهــود ي ــر باي واعتب
ــــة الجانــــب مــــن  ــــديمقراطي، اإلجــــراءات األحادي الحــــزب ال
ــــسطينيين ســــتقوض احتمــــاالت حــــل  اإلســــرائيليين أو الفل

ــدولتين ــاة . ال ــت عنــه قن ــي ١٢بحــسب مــا نقل ــة الت  العبري
ا بعـد وقـت قـصير أشارت إلى أن تلك التصريحات أدلي به

  .من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ورأى بايــدن أن واشــنطن ال يمكــن لهــا أن تحــافظ 
علـى حمايــة إســرائيل بالكامــل وتقـدم لهــا كــل الــدعم بــدون 
ًالتوصل التفاق سالم، معتبرا أنه يجب على إسرائيل وقـف 
تهديداتها بالضم ووقف البناء بالمستوطنات ألنها ستدمر 

  .ي السالمأي أمل ف

وأشــار إلــى أنــه فــي حــال انتخابــه فــسيعيد تقــديم 
  .الدعم للفلسطينيين بعد توقف اإلدارة الحالية عن دفعها



  
  ٩٦ 

  ٢٠/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

باريس تحث إسرائيل على االمتناع عن ضم 
 ..ٍأراض فلسطينية

 

 بــالتوازي مــع البيــان – ميــشال أبــو نجــم -بــاريس 
لخارجيــة األوروبــي جوزيــب بوريــل، ا» وزيــر«الــصادر عــن 

بخصوص عزم إسرائيل علـى ضـم أجـزاء واسـعة مـن أراضـي 
ــر الخارجيــة الفرنــسي جــان إيــف  ــضفة الغربيــة، عمــد وزي ال

  .»مخففة«لودريان، إلى إصدار بيان مماثل، ولكن بلهجة 

يأتي البيانان بعد أن صـوت الكنيـست علـى إعطـاء 
ــذي ســا ــاهو، ال ــامين نتني ــى الثقــة لحكومــة بني رع للتأكيــد عل

ــار أن  ــذلك، محــددا » الوقــت قــد حــان«عزمــه الــضم، باعتب ًل
وســبق لــوزراء . المقبــل إلتمــام العمليــة) تمــوز(شــهر يوليــو 

 أن ناقـشوا هـذا الملـف فـي ٢٧خارجية االتحـاد األوروبـي الــ
 الحــالي، دون التوصــل إلــى ١٥اجتمــاعهم االفتراضــي يــوم 

للرد على الخطوة خطة تحرك استباقية، أو تفاهمات محددة، 
  .اإلسرائيلية

وفي بيانه أمس، الذي وزعته وزارة الخارجيـة، قـال 
إلــى ) بالوصــول(تعيــد تأكيــد التزامهــا «لــو دريــان، إن فرنــسا 

 الفلسطيني، ولـذا، وفـق -حل عادل ودائم للنزاع اإلسرائيلي 
هذه التوجه، فإنها تدعو الـسلطات اإلسـرائيلية إلـى االمتنـاع 

ة الجانـــب تفـــضي إلــى ضـــم كامـــل أو عــن أي خطـــوة أحاديــ
ّوذكر لودريان بما جاء في . »أجزاء من األراضي الفلسطينية

ًقــرارا كهــذا يعــد انتهاكــا للقــانون «بيــان بوريــل الــذي عــد أن  ً
ًالدولي، وتهديدا خطيرا لحل الدولتين، وال يمكن إال أن تكون  ً

. »ٕله تبعاته علـى العالقـات بـين االتحـاد األوروبـي واسـرائيل
ًجــاهزة تمامــا لمواكبــة «وأضــاف الــوزير الفرنــسي أن بــاريس 

ــي  ــين األطــراف، الت ــاودة المفاوضــات ب أي جهــود لغــرض مع
هـــي الطريـــق الوحيـــد مـــن أجـــل الـــسالم واألمـــن واالســـتقرار 

وتساءلت أوساط دبلوماسية عربية عن األسباب . »اإلقليمي

التي تدفع باريس إلى االستعانة بتصريح بوريل بدل التعبير 
  .وراءه» االختباء«مباشرة عن مواقفها، وكأنها تريد 

وفـــي فقـــرة ســـابقة، أعـــاد لـــو دريـــان التأكيـــد علـــى 
 -اللــذين يطبعــان العالقــات الفرنــسية » الــصداقة والتعــاون«

تمسك فرنسا الذي ال يلين بأمن إسرائيل «اإلسرائيلية، وعلى 
  .األمن اإلقليمي» توفير«ووقوفها إلى جانبها من أجل 

سـابيع األخيـرة، يـدور حـوار بـين المـسؤولين في األ
األوروبيين حول الموقف الذي يتعين على االتحاد األوروبي 
االلتــــزام بــــه إزاء الخطــــط اإلســــرائيلية التــــي تحظــــى بــــدعم 

وحتى اليوم، اكتفى األوروبيون بدعوة إسـرائيل إلـى . أميركي
التخلي عن مشاريع الضم، واحترام القانون الدولي، وهـو مـا 

لكن المسؤول األوروبي أشـار إلـى أن . في بيان بوريلجاء 
، امتنعتــا عــن الموافقــة علــى » دولــة٢٧مــن أصــل «دولتــين 

مضمون البيان، وهما، وفق وزير خارجية لوكسمبورغ جـان 
أسلبورن، النمسا والمجر، رغم أن مضمون البيان ال يتعدى 

ألنـــه ال يتخطـــى التـــذكير بمبـــادئ القـــانون » الحـــد األدنـــى«
  .ي، وال ينص ال على تنديد، وال يشير إلى عقوباتالدول

ومشكلة االتحـاد أن الـسياسة الخارجيـة تقـوم علـى 
ـــالي فـــإن االنقـــسامات الداخليـــة تـــشل  ـــدأ اإلجمـــاع، وبالت مب
حركته وخططه الجماعيـة، لكنهـا ال تمنـع دولـة أو مجموعـة 

ونقل عن وزيـر خارجيـة . من التحرك داخل أو خارج االتحاد
ال يتحدثون عن عقوبـات «له، إن األوروبيين لوكسمبورغ قو

ــضم، إنمــا هــم »فــي هــذه اللحظــة ــة ال ــل إتمــام عملي ، أي قب
، إذ إن »اسـتباقي«إسرائيل، ما يعني أن تحركهم » ينبهون«

 يوليو، إلقناع إسرائيل بـالتراجع عـن ١٥لديهم شهرين حتى 
 مــــستوطنة فـــي الــــضفة ١٣٠خططهـــا الهادفـــة إلــــى ضـــم 

وادي األردن، مــا يــشكل ثلــث أراضــي الغربيــة، إضــافة إلــى 
  .الضفة

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية، فـي بـاريس، إن 
ــسياسة  ــصدقية عــن ال ــزع ال ــضم ين ــسكوت علــى عمليــة ال ال
األوروبية الخارجية ككل، ويفقدها جديتها، ويبين أن االتحاد 
األوروبي الذي يقدم نفسه على المـسرح العـالمي كمجموعـة 



  
  ٩٧ 

. ي، يــزن بميــزانين ويكيــل بمكيــالينمتمــسكة بالقــانون الــدول
ـــى روســـيا  ـــات عل ـــرض عقوب ـــف يفهـــم أن االتحـــاد ف ُواال كي ٕ
لــضمها شــبه جزيــرة القــرم، وهــو يــرفض التخلــي عنهــا حتــى 

، وفـي الوقـت نفــسه ٢٠١٤اليـوم، رغـم أنهـا بـدأت فــي عـام 
يغـــض الطـــرف عـــن ضـــم مـــا يعـــادل ثلـــث الـــضفة الغربيـــة، 

 ويـضرب بالحـائط ويقضي على احتمال قيام دولة فلسطينية،
الدوليــة المتوافــق عليهــا لحــل ســلمي ونهــائي » المحــددات«

 اإلسـرائيلي؟ والحجــة الثانيـة أن عمليــة -للنـزاع الفلــسطيني 
الــضم ســتكون لهــا تبعــات خطيــرة علــى المنطقــة، وستــشعل 
بقوة بؤرة تـوتر قائمـة، ويمكـن أن تكـون لهـا تـداعيات علـى 

ات جديـــدة، أوروبــا نفـــسها التــي هـــي ليــست بحاجـــة لتحــدي
اإليرانيــة، ويمكـن أن تفـضي كــذلك » الدعايـة«وسـوف تخـدم 

لــم » داعــش«إلــى إطــالق موجــة إرهــاب جديــدة فيمــا إرهــاب 
  .تنطفئ جذوته بعد

ًإجماعـــا أوروبيـــا«تعـــد هـــذه المـــصادر أن هنـــاك  ً «
ــات ــا للتحــديات والتبع ــراءة ووعيــا كافي ــى هــذه الق ًعل إال أن . ً

ث فيمـا يتعــين علــى الخالفـات تطفــو علــى الـسطح عنــد البحــ
، »أمـر واقـع«االتحاد أن يقوم به قبل أن يتحـول الـضم إلـى 

  .بحيث سيكون من الصعب، بل من المستحيل الرجوع عنه

ًولهــــذا الــــسبب، فــــإن دوال أوروبيــــة عديــــدة تريــــد 
لكــن التــشخيص شــيء، واالنتقــال . خطــوات وقــرارات واضــحة

. خـرمنه إلى إقرار خطوات عملية عقابية واستباقية شـيء آ
وفــي اجتمــاع الجمعــة الماضــي، تــداول وزراء الخارجيــة فــي 
ثالث خطوات يمكن األخـذ بهـا ضـد إسـرائيل، وفـق مـا نقلتـه 
ــة  ــدول األوروبي ــة ال ــة، أوالهــا الطلــب مــن كاف مــصادر مطلع
االلتزام بفرض عالمة واضحة على كـل البـضائع الـواردة مـن 

 والتدبير .ًالمستوطنات اإلسرائيلية إنفاذا لقرار أوروبي سابق
الثاني فرض رسوم مرتفعة على تلك البضائع، وثالثها النظر 
ــشراكة مــع  ــة ال ــى اتفاقي ــاون، أو حت ــد أنــشطة التع فــي تجمي

ـــه االعتـــراف بالدولـــة . إســـرائيل ـــر، فعنوان ـــار األخي ـــا الخي أم
ــسطينية فــي  ــسطينية، وهــو مــا لــم تــنجح الــسلطات الفل الفل

لكـن الواضـح . يدإقناع األوروبيـين القيـام بـه باسـتثناء الـسو

مــــن بيــــاني بوريــــل ولودريــــان، أن األوروبيــــين متــــرددون، 
  .والتخوف أن تبقى مواقفهم نظرية، وال تتخطى البيانات

 ٢٠/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

عمير بيرتس يعارض ضم أجزاء من الضفة 
  بشكل أحادي ويؤيد مبدأ حل الدولتين

 

ب رئـيس حـز  أعـرب– الجديـدة الحيـاة –تل ابيب 
ـــرتس عـــن  ـــر بي ـــر اإلقتـــصاد اإلســـرائيلي عمي العمـــل، وزي

 .معارضته لضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل احادي

وأوضح بيرتس في بيان صحفي، اليوم األربعـاء، 
يتعين علـى إسـرائيل االصـغاء لمـا يجـري فـي الـسلطة "أنه 

، وأؤيــد الحــوار مـع الجانــب الفلــسطيني ومبــدأ "الفلـسطينية
 ".حل الدولتين

أنه بالرغم من أنـه نجـح فـي تـضمين "ار إلى وأش
االتفاق االئتالفي لتـشكيل الحكومـة آليـة مـن شـأنها الحـد 
بشكل كبير مـن إجـراءات الـضم، إال أنـه يوجـد أغلبيـة فـي 
ـــسيادة اإلســـرائيلية فـــي منـــاطق  ـــع تطبيـــق ال ـــست م الكني

  ".الضفة الغربية

 ٢٠/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 حاضنة الوحدة في القدس: المطران حنا
 مواجهة االحتالل واالستبداد

  

ــــروت  ــــسطيني لإلعــــالم  المركــــز–بي ــــد – الفل  أك
رئيس أسـاقفة سبـسطية للـروم األرثـوذكس، المطـران عطـا 
اهللا حنا، أن القدس هي حاضنة أهـم مقدسـاتنا اإلسـالمية 
والمسيحية وحاضنة الوحدة الوطنية في مواجهة االحـتالل 

 .واالستعمار واالستبداد

وأثنـــى المطـــران حنـــا، فـــي كلمـــة لـــه األربعـــاء، 
بمناســبة يــوم القــدس العـــالمي، علــى كــل األحــرار الـــذين 



  
  ٩٨ 

يؤكدون دوما أن فلسطين هـي قـضيتهم األولـى، مـذكرا أن 
القدس هي حاضنة أهـم مقدسـاتنا اإلسـالمية والمـسيحية، 
وحاضنة الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل واالسـتعمار 

 .واالستبداد

يجـــب أن نتوحـــد دومـــا فـــي : المطـــران حنـــاوقـــال 
دفاعنا عن القـدس ألن التطـاول علـى القـدس هـو تطـاول 

ال تتركوا مدينة القدس “: وتابع. على قيم إيماننا وتاريخنا
لوحدها فالصهاينة يعتدون على القدس فـي كـل يـوم وفـي 

 .”كل ساعة

وشدد رئيس أسـاقفة سبـسطية للـروم األرثـوذكس 
يقـــدمون “ القـــدس وفلـــسطين علـــى أن الفلـــسطينيين فـــي

شــكرهم لكــل مــن يقــول كلمــة حــق فــي هــذا الــزمن الــرديء 
، مؤكـدا أن القـدس ”الذي كثر فيه المطبعون والمتخاذلون

عاصمة فلسطين رغما عن كـل الـصفقات والمـشاريع وكـل 
 .التطبيع والمؤامرات

ورأى المطران حنا أنه ال توجد هناك قوة فـي هـذا 
م القــدس وتزويــر تاريخهــا العــالم قــادرة علــى طمــس معــال

والنيل من مكانتها، عادا أن يوم القـدس العـالمي هـو يـوم 
ـــة  ـــاتهم الوطني ـــذكير بواجب ـــى الت ـــاجون إل ـــذكير مـــن يحت لت

 .واإلنسانية واألخالقية في سبيل القدس

وأكــد أن الالجئــين الفلــسطينيين يجــب أن يعــودوا 
عندما ندافع عن القدس علينـا : إلى وطنهم السليب، وقال

أن ندافع عن حق العودة؛ فالقدس التي نريدها هي قـدس 
 .عربية فلسطينية ألبناء فلسطين

: وخــــتم رئــــيس أســــاقفة سبــــسطية كلمتــــه قــــائال
عاشـــت القـــدس عاصـــمة لفلـــسطين، وعاشـــت فلـــسطين “

وعاصـــــمتها القـــــدس، وعـــــاش األحـــــرار مـــــن المـــــسلمين 
ـــا  ـــضية عرفه ـــدافعون عـــن أعـــدل ق ـــذين ي والمـــسيحيين ال

 .”ي الحديث؛ أال وهي قضية فلسطينالتاريخ اإلنسان

  ٢٠/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

مجلس األمن الدولي يبدأ بمناقشة القرار 
 الفلسطيني ردا على مخطط الضم اإلسرائيلي

  

مجلــس األمــن   بــدأ– عمــان – ناديــة ســعد الــدين
ـــــسطينية  ـــــادة الفل ـــــرار القي ـــــشة ق ـــــدولي، أمـــــس، بمناق ال

تفاقيـــــات الموقعـــــة مـــــع االحـــــتالل باالنـــــسحاب مـــــن اال
ًاإلســـرائيلي، ردا علـــى قـــرار االحـــتالل تنفيـــذ مخطـــط ضـــم 
أجزاء كبيرة من الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية، والـذي 
يحرم الفلسطينيين من أرضهم ويمنعهم مـن إقامـة دولـتهم 
المستقلة المنشودة وعاصمتها القدس المحتلة وفق حدود 

  .١٩٦٧العام 

ك الفلـــسطيني األخيـــر بعـــدما أعلـــن ويـــأتي التحـــر
الـرئيس محمــود عبــاس، فــي خطـاب ألقــاه مــساء أول مــن 
أمــس الثالثــاء خــالل اجتمــاع للقيــادة الفلــسطينية فــي رام 
ـــسطين،  ـــة فل ـــسطينية، ودول ـــر الفل اهللا، أن منظمـــة التحري
ِأصــبحتا فــي حــل مــن جميــع االتفاقيــات والتفاهمــات مــع 

ومـن جميـع االلتزامـات الحكومتين األميركيـة واإلسـرائيلية، 
ً، ردا على مخطط الـضم ”المترتبة عليها، بما فيها األمنية

  .اإلسرائيلي

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
قرار القيادة الفلـسطينية بـأن تكـون  “ألنصائب عريقات، 

ــي حــل مــن التزاماتهــا مــع الحكومــة اإلســرائيلية واإلدارة  ف
نفيــذ بــشكل فــوري وبمجــرد انتهــاء األميركيــة دخــل حيــز الت

  .”ٕخطاب الرئيس عباس واعالنه عن القرار

ــة لمنظمــة  ــين التنفيذي فيمــا أوضــح عــضو اللجنت
ــــة لحركــــة  ــــر والمركزي ، عــــزام األحمــــد، أن ”فــــتح“التحري

ًاجتماعا سيعقد برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد “
 اشتية، لدراسة العالقات األمنية مـع سـلطات االحـتالل فـي

  .”ُضوء القرار المتخذ



  
  ٩٩ 

كـــل مـــا يترتـــب علـــى اتفـــاق  “ألنوقـــال األحمـــد 
ــر كــان، بمــا فــي ذلــك التنــسيق ” أوســلو“ ــي خب أصــبح ف

  .االقتصادي” األمني واتفاق باريس

ــدى  ــدوب فلــسطين الــدائم ل ــه، أشــار من مــن جانب
مواصـلة العمـل فـي “األمم المتحدة، رياض منـصور، إلـى 

ـــــانب ين األميركـــــي المحافـــــل الدوليـــــة للـــــضغط علـــــى الج
واإلسرائيلي، ولكن في حال أصرت سـلطات االحـتالل علـى 
الــضم فإنــه سيــصار إلــى اتخــاذ خطــوات أخــرى فــي األمــم 

  .”المتحدة

يتحمــل مجلــس األمــن “وأعــرب عــن أملــه فــي أن 
مـــسؤولياته فـــي هـــذا الـــشأن ويـــصدر عنـــه موقـــف يحـــذر 

  .”حكومة االحتالل من عواقب تنفيذ الضم

 متواصـلة فـي المنظمـة هناك مشاورات“وقال إن 
ــــضم اإلســــرائيلي ــــرار ال ــــرفض ق ــــة ل ً، موضــــحا أن ”الدولي

منظمة التعاون اإلسالمي، على مستوى السفراء، عقدت “
ًأول مـــن أمـــس اجتماعـــا أكـــدت فـــي ختامـــه رفـــض كـــل 

  .”المخططات اإلسرائيلية بشأن الضم

ــــى أن  ــــر “وأشــــار إل ــــوزراء وزي ــــيس ال ــــب رئ نائ
ع وأكـــد علـــى موقـــف  حـــضر االجتمـــاااليرلنـــديالخارجيـــة 

ًبـــالده الـــرافض للـــضم، وأنهـــا ســـتلعب دورا مـــع االتحـــاد 
األوروبـي للـضغط علـى حكومـة االحـتالل لثنيهـا عـن قـرار 
الـــضم وتحـــذيرها مـــن أن القـــرار ســـيتبعه عواقـــب وخيمـــة 

  .”ٕواجراءات من دول االتحاد ضد االحتالل اإلسرائيلي

وفي الـسياق؛ قـال عريقـات إن سـلطات االحـتالل 
كــر فقــط للمفهــوم األساســي التفــاق أوســلو، الــذي لــم تتن“

يقــوم علــى أســاس أن هــدف عمليــة الــسالم تنفيــذ قــرارات 
 ووضــع مفاوضــات نهائيــة لقــضايا الحــدود ٣٣٨ و ٢٤٢

ٕوالالجئــين والقــدس والمــستوطنات والميــاه واألمــن، وانمــا 
  .”ألغت االتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها

الل، تحـت االحـت“وأضاف إن الـشعب الفلـسطيني 
فيما شخصيته القانونية حددها قرار الجمعية العامة لألمم 

 كدولـــــة فلــــــسطينية فـــــي األمــــــم ٢٠١٢المتحـــــدة عــــــام 
ً، مشيرا إلى مـا جـاء فـي خطـاب الـرئيس عبـاس ”المتحدة

الوضـــع القـــائم ال يمكـــن اســـتمراره، وعلـــى ســـلطات “بـــأن 
ًاالحتالل تحمل مسؤولياتها والتزاماتها كافـة وفقـا للقـانون 

ي والقـــــانون الـــــدولي اإلنـــــساني واتفاقيـــــة جنيـــــف الـــــدول
  .”الرابعة

ـــع  ـــسطينية تتمت ـــادة الفل ـــأن القي ـــاد عريقـــات ب وأف
بتأييـــد غالبيـــة دول العــــالم، باســـتثناء اإلدارة األميركيــــة، 
ًمشيرا إلى ما دعا إليه الرئيس عبـاس فـي خطابـه بإعـادة 
القطار الذي أخرجتـه سـلطات االحـتالل والواليـات المتحـدة 

كة المتمثلة بالقانون والشرعية الدولية واالتفاقات عن الس
ــى  ــسطينية عل ــة دولــة فل ٕالموقعــة، وانهــاء االحــتالل واقام ٕ

 وعاصـــــمتها القـــــدس وحـــــل قـــــضية ١٩٦٧حـــــدود عـــــام 
  .”الالجئين الفلسطينيين

وجــدد عريقــات دعــوة الــرئيس عبــاس إلــى عقــد 
مؤتمر دولي للسالم كامل الصالحيات بتحديد سقف زمنـي 

ٕهداف بحل قضايا الوضع النهائي واقامة الدولة وتحديد األ
  .الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة

وكان الرئيس عباس قال، في خطابه، إن القيادة 
ًاتخــــذت قرارهـــا التزامــــا بقـــرارات المجلــــسين “الفلـــسطينية 

الــــوطني والمركــــزي لمنظمــــة التحريــــر، الممثــــل الــــشرعي 
ًال اإلدارة األميركيـــة ، محمـــ”والوحيـــد للـــشعب الفلـــسطيني

المـــــسؤولية كاملـــــة عـــــن الظلـــــم الواقـــــع علـــــى الـــــشعب 
ًالفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسـيا مـع حكومـة االحـتالل  ً
في جميع القـرارات واإلجـراءات العدوانيـة المجحفـة بحقـوق 

  .الشعب الفلسطيني

في غضون ذلـك، أكـد مرشـح الحـزب الـديمقراطي 
ــــدن، رفــــ ــــة، جــــو باي ــــضم للرئاســــة األميركي ضه لقــــرار ال

فرض الـسيادة اإلسـرائيلية علـى “ًاإلسرائيلي، موضحا بأن 
منطقــة غــور األردن وأجــزاء مــن الــضفة الغربيــة، سيــضر 



  
  ١٠٠ 

بفرص التوصل إلى اتفاق سـالم بـين الجـانبين اإلسـرائيلي 
  .”والفلسطيني

وقــال بايــدن، خــالل حديثــه أمــام محفــل افتراضــي 
مقراطي لجمـــع التبرعـــات بحـــضور يهـــود مـــن الحـــزب الـــدي

الـضم اإلسـرائيلي “وفقما نقلته وكـاالت أنبـاء عالميـة، إن 
، ”لمناطق في الضفة الغربيـة، سـيخنق أي فرصـة للـسالم

احتمــاالت حــل “كمــا ســتقوض اإلجــراءات أحاديــة الجانــب 
  .”الدولتين

ال يمكن لواشنطن أن تحمـي “: وقال أمام المحفل
ً، داعيــــا ”ســــلطات االحــــتالل بــــشكل كامــــل بــــدون ســــالم

الكف عن التهديد بالضم، ووقف البناء في “حتالل إلى اال
ـــق  ـــي تحقي ـــل ف ـــى األم ـــضي عل ـــذي سيق ـــستوطنات، ال الم

  .”السالم

  ١٦ صفحة ٢١/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مالدينوف يطالب إسرائيل بالتخلي عن التهديد 
   بضم الضفة

اعتبر القرار ضربة مدمرة لحل الدولتين مع 
  الفلسطينيين

 

ّالمنـسق الخـاص  طالب – ى علي برد- نيويورك
لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي 

ّبـــضم » التخلـــي عـــن تهديـــداتها«مالدينـــوف، إســـرائيل، بــــ
ّيـــشكل «ًأجــزاء مـــن الــضفة الغربيـــة، محـــذرا مــن أن ذلـــك 

ًانتهاكــا خطيــرا ّللقــانون الــدولي، فــضال عــن أنــه يوجــه » ً ً
  .لسطينيينلحل الدولتين مع الف» ضربة مدمرة«

وعقد مجلس األمن جلسته الشهرية عبر الفيديو 
الحالـة فـي الـشرق األوسـط، بمـا فيهـا المـسألة «لمناقشة 

، وهــو األول بعــد تــشكيل الحكومــة االئتالفيــة »الفلــسطينية
ٕفــي إســرائيل برئاســة بنيــامين نتنيــاهو، واعــالن الـــرئيس 

  .الفلسطيني محمود عباس قطع كل العالقات مع إسرائيل

التهديــــد «ل الجلــــسة، قــــال مالدينــــوف إن وخــــال
ّالمستمر بضم إسرائيل ألجزاء من الضفة الغربيـة سيـشكل 

ًأكثر من غيره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ً، فـضال عـن »ً
ٕتوجيه ضربة مدمرة لحل الدولتين، واغالق الباب لتجديد « ّ

ــــة لــــدفع الــــسالم  ــــد الجهــــود المبذول المفاوضــــات، وتهدي
ــــي وأوســــع ن ــــن اإلقليم ــــسلم واألم ــــود صــــون ال ــــا جه ًطاق

علينا واجـب منـع العنـف وحمايـة «وأضاف أن . »الدوليين
ـــسالم ـــس األمـــن أن »فرصـــة ال ـــا مـــن أعـــضاء مجل ً، طالب

أنطونيــــو (ينــــضموا إلــــى األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة «
فـــي دعوتــــه ضـــد الخطــــوات األحاديـــة التــــي ) غـــوتيريش

وف لجلب ستعيق الجهود الدبلوماسية الحالية لتهيئة الظر
  .»اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى الطاولة

الـــــشرق «ودعـــــا أعـــــضاء اللجنـــــة الرباعيـــــة لــــــ
، أي الواليــــــات المتحــــــدة وروســــــيا واالتحــــــاد »األوســــــط

العمـل مـع األمـم المتحـدة والتقـدم بـسرعة «األوروبي، إلى 
باقتراح من شأنه تمكين اللجنة الرباعيـة مـن القيـام بـدور 

ـــــدفع الوســـــاطة والعمـــــل المـــــشت رك مـــــع دول المنطقـــــة ل
يجب علـى إسـرائيل التخلـي «وقال إنه . »احتماالت السالم

ينبغــــــي للقيــــــادة «ورأى أنــــــه . »عــــــن تهديــــــدات الــــــضم
الفلــــــسطينية أن تعيــــــد التواصــــــل مــــــع جميــــــع أعــــــضاء 

يجب على الجميـع القيـام بـدورهم «ً، مضيفا أنه »الرباعية
فـــي األســـابيع واألشـــهر المقبلـــة، مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
احتمــال حــصول تفــاوض لحــل الــدولتين، فــي إطــار قــرارات 
ــدولي واالتفاقيــات  ــم المتحــدة ذات الــصلة والقــانون ال األم

  .»الثنائية

يجب أن تبدأ هـذه الجهـود علـى «وشدد على أنه 
مـصير الـشعبين «، ألن »الفور، لـيس هنـاك وقـت نـضيعه

الفلــسطيني واإلســرائيلي يجــب أال يتحــدد مــن جانــب واحــد 
اءات تعــزز االنقــسامات، وتجعــل الــسالم بعيــد ّمــدمر بــإجر

ّسيشجع التطرف من جميع «ّوحذر من أن الضم . »المنال



  
  ١٠١ 

الجهــات، كمــا ســيقلل مــن احتمــاالت تطبيــع العالقــات بــين 
  .»إسرائيل والدول العربية

وأصــــــــدر األعــــــــضاء األوروبيــــــــون الحــــــــاليون 
ــي مجلــس األمــن  ــسابقون ف ــسا (وال ــا واســتونيا وفرن ٕبلجيك

ً، بيانـــا مـــشتركا، هنـــأوا فيـــه الحكومـــة )ولنـــداوألمانيـــا وب ً
مواصـلة العمـل معهـا «الجديدة في إسرائيل، متطلعين إلـى 

اءة وشــــاملة، بــــروح مــــن الــــصداقة الطويلــــة  ّــــبطريقــــة بن
  .»األمد

وفيما يتعلق بعملية الـسالم فـي الـشرق األوسـط، 
نحــــن علــــى اســــتعداد لــــدعم وتيــــسير اســــتئناف «: قــــالوا

الهادفـــة بـــين الطـــرفين، لحـــل كـــل المفاوضـــات المباشـــرة و
ـــم ـــق ســـالم عـــادل ودائ ، »قـــضايا الوضـــع النهـــائي وتحقي

القـانون الـدولي ركيـزة أساسـية للنظـام «مشددين علـى أن 
ال «وذكـــروا أن بلـــدانهم . »الـــدولي القـــائم علـــى القواعـــد

؛ مـــا لـــم يتفـــق ١٩٦٧تعتـــرف بـــأي تغييـــرات علـــى حـــدود 
ّحــل «لوا إن وقــا. »اإلســرائيليون والفلــسطينيون علــى ذلــك

الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للـدولتين، 
هو السبيل الوحيد لضمان الـسالم واالسـتقرار المـستدامين 

الـذي سـيقدم (بقلق بالغ، البنـد «، مالحظين »في المنطقة
بـشأن ) للموافقة عليه من قبل مجلـس الـوزراء اإلسـرائيلي

، علـى النحـو ضم أجزاء من األراضي الفلـسطينية المحتلـة
الـذي صـرح بــه رئـيس الــوزراء عنـد عــرض حكومتـه علــى 

  .»)أيار( مايو ١٧الكنيست في 

االمتنــاع عــن أي قــرار «وطــالبوا إســرائيل بــشدة بـــ
ّأحـادي مــن شـأنه أن يــؤدي إلـى ضــم أي أرض فلــسطينية 

  .»محتلة، وهو بذلك يتعارض مع القانون الدولي

مــــم واتهــــم المنــــدوب اإلســــرائيلي الــــدائم لــــدى األ
، »العنـــاد«المتحـــدة دانـــي دانـــون، الـــرئيس الفلـــسطيني بــــ

ورأى . ًمنتقدا تهديده بإنهاء العالقات األمنيـة مـع إسـرائيل
ًعلـى عبـاس أن يفعـل شــيئا واحـدا فقـط«أن  الـدخول فــي : ً

  .»مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

 ٢١/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

تصدي ٕالجامعة العربية واسبانيا تبحثان سبل ال
لخطة االحتالل اإلسرائيلي بضم األراضي 

 الفلسطينية

  

الـــسيد أحمـــد أبـــو الغـــيط  بحـــث – قنـــا –القـــاهرة 
األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة، فــي اتــصال هــاتفي، 
 ،مــع الــسيدة ارنــشا جــونزاليس وزيــرة الخارجيــة اإلســبانية

عــددا مــن القــضايا اإلقليميــة ذات االهتمــام المــشترك، فــي 
كيفيــة التــصدي للخطــة اإلســرائيلية لــضم أراض مقــدمتها 

  .فلسطينية محتلة

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربيـة اليـوم، أن 
أبــو الغــيط شــرح للــوزيرة اإلســبانية الخطــورة البالغــة التــي 
تنطوي عليها خطة الضم اإلسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي 
إليــــه مــــن إشــــعال للموقــــف فــــي األراضــــي الفلــــسطينية، 

 بأســرها، مؤكــدا أهميــة الموقــف األوروبــي فــي والمنطقــة
التــــصدي لهــــذه الخطــــة، ســــواء علــــى مــــستوى االتحــــاد 

  .األوروبي أو على مستوى الدول

 إســـبانيا إلـــى اإلســـراع فـــي ،ودعـــا األمـــين العـــام
االعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسـيلة لتحقيـق 

يين نوع من التوازن المفقود كليا في النـزاع بـين الفلـسطين
  .واإلسرائيليين

 ٢١/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية  

* * * * *  

دول في مجلس األمن تعارض ضم إسرائيل  ٥
  أراض بالضفة

 

 أعلنـت –وكاالت  – فلسطين المحتلة –نيويورك 
 دول أوروبية في مجلس األمن الدولي، أمس األربعاء، ٥



  
  ١٠٢ 

عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل 
 .١٩٦٧من حزيران الخامس 

جاء ذلك في بيـان مـشترك أصـدره منـدوبو الـدول 
لــدي ) فرنــسا وبلجيكــا وألمانيــا واســتونيا وبولنــدا(الخمــس 

األمم المتحدة، وذلك قبيل دقـائق مـن بـدء جلـسة لمجلـس 
األمن الدولي حول الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك 

 .القضية الفلسطينية

ل نــسخة منــه، وقــال البيــان الــذي وصــل األناضــو
ــدولي، «إن  ــدولي يعــد ركيــزة أساســية للنظــام ال القــانون ال

، مــا لــم ١٩٦٧ونحــن لــن نعتــرف بــأي تغييــر علــى حــدود 
وأضـاف أن . »يتفق اإلسرائيليون والفلسطينيون على ذلـك

حل الدولتين مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، «
امين هو السبيل الوحيد لضمان الـسالم واالسـتقرار المـستد

  .»في المنطقة

ــانهم، عــن  ــدول الخمــس فــي بي وأعــرب ســفراء ال
ــا أعلنتــه إســرائيل حــول نيتهــا ضــم « القلــق البــالغ إزاء م

أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الـذي 
في ) بنيامين نتانياهو(صرح به رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

ـــار١٧الكنيـــست فـــي  ـــشدة . » أي ـــان إســـرائيل ب وحـــث البي
علـى االمتنــاع عـن أي قــرار أحــادي مـن شــأنه أن يــؤدي «

إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة لتعارضـه مـع القـانون 
ــدانهم لــدعم وتيــسير . »الــدولي وأكــد الــسفراء، اســتعداد بل

استئناف المفاوضات المباشـرة والهادفـة بـين اإلسـرائيليين 
والفلسطينيين لحل جميع قـضايا الوضـع النهـائي وتحقيـق 

 .ل ودائمسالم عاد

 أبـــيض -ووقـــع نتنيـــاهو، ورئـــيس تحـــالف أزرق
ا لتــشكيل حكومــة وحــدة طارئــة،  ًــبينــي غــانتس أخيــرا اتفاق
ًيتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أوال 

ًىويقـضي االتفـاق أيـضا بالبـدء فـي طـرح .  شـهرا١٨لمدة 
مشروع قانون لضم غور األردن والمستوطنات اإلسرائيلية 

  ....ضفة الغربية مطلع تموز المقبلفي ال

 ٢١ صفحة ٢١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

المجموعة العربية الدائمة لدى األمم المتحدة 
تحشد جهودها للتصدي لخطط الضم 

  اإلسرائيلية

 

ــــة -وفــــا - نيويــــورك  شـــــددت المجموعــــة العربي
الدائمة لدى األمـم المتحـدة بنيويـورك، عــلى عــدم شـرعية 

 الـقائـــــمة الــــسـلطة إســــرائيل، تنتهجهــــاي الــــسياسة الـــــت
ـــسطين فــــي بـاالحــــتالل، ــــمحتلة، فل ــــما ال ــــقدس فيهـــا ب  ال

 بــما الغربيـة، الــضفة مــن واســعة مـناطــق لـضم الشرقية،
ـــك فـــي  شـــمال البحـــر الميــت، واألراضـــي األردن، غــور ذل

 فـــي قانــوني، غيـر بــشكل مـستوطناتها عليهـاالــتي بنيـت 
 المتحـــدة األمـــم ولـــقرارات الــدولي، للقــانون صـــارخ انتهــاك

ـــا  الغيـــر أراضــــي عــــلى االســـتيالء يحظـــر الــــذي وميثاقه
 .بالقوة

وأكد المجموعة الـعربية في بيان صادر عنها بعد 
الخمـيس، عــلى أن هـذه الـسياسة / منتصف ليلة األربعـاء

ـــدمر إمكانيــة حـــل الــدولتين عـــلى حـــدود مــا قـــبل عـــام  ت
 مـــن أن تـــلك اإلجـــراءات اإلســرائيلية غـــير ، محـــذرا١٩٦٧

القانونية، إذا لـم تـتوقـف، فـإنها لــن تـؤدي إال إلـى المزيـد 
ــاة وتــدمير فــرص الــسالم واألمــن فــي  مــن الــصراع والمعان

  .المنطقة بأسرها

ـــد  جــاء ذلــك عقــب سلــسلة اجتماعــات أنهاهــا وف
ــورك، بـرئاســـة ســـلطنةُ عـــمان  ــا العربيــة فـــي نيوي الترويك
وعضوية كـل من دولة قطر، ودولة الكويت، باإلضافة إلى 
دولـــة فلــسطين، وجـامـــعة الـــدول العربيــة، وعــدد مــن دول 
المنطقة، بما فيها المملكة األردنية الهاشمية، وجمهوريـة 
مـــــصر العربيـــــة، والجمهوريـــــة اللبنانيـــــة، سلـــــسلة مـــــن 
االجتماعـــات مـــع كـــل مـــن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة، 

، ورئـيس الجمعيـة العامـة )إستونيا(لس األمن ورئيس مج
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ــدت الترويكــا العربيــة اجتماعــات . لألمــم المتحــدة كمــا عق
 األوروبــي، والمنــدوب لالتحــادثنائيــة مــع المنــدوب الــدائم 

الــــدائم لروســــيا االتحاديــــة، والمندوبــــة الدائمــــة للواليــــات 
المتحدة لدى األمم المتحـدة، بـصفتهم أعـضاء فـي اللجنـة 

  .دوليةالرباعية ال

ودعــــت المجموعـــة العربيـــة، خـــالل اجتماعاتهـــا، 
جميــع الــشركاء الـــدوليين، بـــما فـــي ذلـــك اللجنــة الرباعيــة 
الدوليــة ومجلــس األمــن، إلـــى بــذل كــل الجهــود مـــن أجـــل 

ـــذهوضــــع حــــد  ــــير القانونيـــة، له ــــخطط غ ـــسياسات وال  ال
مـؤكـــدا عـــلى دعـــوة الـــوزراء الـــعرب إلـــى اتـــخاذ إجـــراءات 

لوماســــية وسـياســـــية وقانونيــــة، بـــــما يـتماشـــــى مــــــع دب
الـقانـــون الـدولـــي وقـــرارات الــشرعية الدوليــة ذات الـــصلة، 
فــــي األمــــم المتحــــدة وكـذلــــك فــــي الـعواصــــم ومــــع جميـــع 

 أراض ضــم مــن اســرائيل مـــنع بهــدفالــشـركـاء الـــمعنيين، 
  .المحتلة الغربية الضفة في

ـــلتعاون  ـــع وجــددت اســـتعدادها ل  هــذه الجهــود،م
 إنهـاء أجــل مـن الـدولـية الجهود تـركـيز إعـادة إلـى داعـية

ــــــذ اإلســـــــرائيلي االحـــــــتالل ــــــشعب ودعـــــــم ،١٩٦٧ من  الـ
ير الـقابــــلة غــــ حـقوقــــه عــــلي الـحـــصول فــــي الفلـــسـطيني

  .الـمصير تـقرير حـق فيهالـلتصرف، بـما 

وشــددت عــلى أن دولــة فلـسـطين المــسـتقلة ذات 
ــس  أي أســاس هــي الــشـرقـية، الـــقدس وعاصــمتهاـيادة، ال
ـــم عـــادل حـــل ـــي لـلــصراع وشـامـــل ودائ  اإلســـرائيلي-الـعرب

  .برمتها الـمنطقة فـي واألمـن وللسـالم

ــة  ـــى إطــالق عملي ـــمجموعة الـدعـــوة إل وكـــررت ال
سـياسـية برعاية دولية، وفـي إطـار زمــني محــدد، اسـتنادا 

سلمي المجمع عليها دوليـا، بمـا لمرجعيات وأسس الحل ال
فيهــا مبــادرة الــسالم العربيــة، لـرعـايـــة الـمفاوضـــات بـــين 
الـجانـــبين، الفلـــسطيني واالســـرائيلي، مـــن أجــــل الـتوصــــل 

  . اإلسرائيلي-إلـى حـل عـادل وشامل للصراع العربي

وبدورها أكدت األطراف الدولية التي اجتمعـت مـع 
الجهـد العربـي الدبلوماسـي الوفـد العربـي علـى أهميـة هـذا 

وعلـــى ضـــرورة التعـــاون والعمـــل بـــشكل جمـــاعي لتحقيـــق 
. السالم المنشود واألمن لألجيال القادمة في المنطقة ككـل

وفــي هــذا الــسياق، تــم التوافــق بــين الوفــد العربــي والوفــد 
ـــم  ـــام لألم ـــي واألمـــين الع ـــد االتحـــاد األوروب الروســـي ووف

 الـضم واسـتئناف المتحدة على العمل سويا أمـال فـي وقـف
ــة  ــة الرباعي المفاوضــات بــين الجــانبين ضــمن إطــار اللجن

  .الدولية وعلى أساس الشرعية الدولية

  ٢١/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ّمن عزم إسرائيل على ضم " قلق"الفاتيكان 
  أجزاء من الضفة الغربية

 

-) أ ف ب (-دوت كـــــوم" القـــــدس "-الفاتيكـــــان

كبــار مــسؤوليه أعــرب األربعــاء ّأعلــن الفاتيكــان أن أحــد 
ـــــر المفاوضـــــين  اه مـــــن كبي ـــــصال هـــــاتفي تلق ّـــــخـــــالل ات

الكرسـي الرسـولي " قلـق"الفلسطينيين صائب عريقات عن 
على السالم في الشرق األوسط بسبب عـزم إسـرائيل علـى 

ّضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ّ. 

ــان إن  ــي بي ــان ف ــال الفاتيك الكرســي الرســولي "ّوق
 من كثب، ويعرب عن قلقه إزاء أي إجـراءات يتابع الوضع

  ".ّمستقبلية يمكن أن تعرض الحوار لمزيد من الخطر

ّوأضاف أن أمين سر الفاتيكان لـشؤون العالقـات 
مــع الــدول األســقف بــول ريتــشارد غــاالغر، أعــرب خــالل 

أمـــل "ّالمكالمـــة الهاتفيـــة التـــي تلقاهـــا مـــن عريقـــات عـــن 
ــــــــتمكن اإلســــــــ ــــــــي أن ي رائيليون ّالكرســــــــي الرســــــــولي ف

ـــة  ـــى إمكاني ـــا مـــن التوصـــل مجـــددا إل ـــسطينيون قريب ًوالفل ًّ ّ
التفـــاوض مباشـــرة علـــى اتفـــاق، بمـــساعدة مـــن المجتمـــع 
ّالـــدولي، لكـــي يـــسود أخيـــرا الـــسالم فـــي األرض المقدســـة  ً

  ".ًالعزيزة جدا على قلوب اليهود والمسيحيين والمسلمين
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ّونقل البيان عن عريقات قوله إنه اتصل بغاالغر  ّ
ّالغ الكرسـي الرسـولي بـالتطورات األخيـرة فـي األراضـي إلب"

ّالفلسطينية، واحتمال فرض إسرائيل سيادتها بشكل أحادي 
الجانب على جزء من تلك األراضي، مما يزيد من تعريض 

  ".عملية السالم للخطر

ّوجدد الكرسي الرسولي في بيانه التأكيد علـى أن  ّ
متحـدة ذات الـصلة احترام القانون الدولي وقرارات األمـم ال"

ًهو عامل أساسي لكي يعيش الشعبان جنبا إلى جنب فـي 
ـــل عـــام  ـــا قب ـــا دولي ـــرف به ـــين، ضـــمن الحـــدود المعت ًدولت

١٩٦٧."  

واألحــد وافـــق البرلمــان اإلســـرائيلي علــى حكومـــة 
ــاهو  ــامين نتاني ــوزراء بني ــادة رئــيس ال ــدة بقي الوحــدة الجدي

  .ومنافسه السابق بيني غانتس

لـــرجلين، تـــستمر حكومـــة وبموجـــب اتفـــاق بـــين ا
الوحدة لمدة ثالث سنوات، بحيـث يتقاسـم نتانيـاهو، الـذي 

، وغـــانتس رئاســـة الـــوزراء مناصـــفة ٢٠٠٩يحكـــم منـــذ 
  .يبدأها األول لمدة ثمانية عشر شهرا

وأكد نتانيـاهو فـي خطـاب أمـام الكنيـست المـضي 
  .ًقدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

ّوقعـة، يمكـن للحكومـة الجديـدة ووفقا للـصفقة الم
يوليــو بتطبيــق خطــوة /ًالبــدء اعتبــارا مــن األول مــن تمــوز

  .ّالضم

ـــشرق  ـــي ال ـــسالم ف ـــة لل وأعطـــت الخطـــة األميركي
ينــاير /األوســط التــي أعلــن عنهــا فــي أواخــر كــانون الثــاني

الماضـــي الـــضوء األخـــضر إلســـرائيل لـــضم غـــور األردن، 
ـــشكل  ـــي ت ـــن  فـــي ا٣٠المنطقـــة االســـتراتيجية الت ـــة م لمئ

  .مساحة الضفة الغربية

   ٢١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

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

 

وزيــر الخارجيــة  أكــد – ابــو طيــر  ماجــدة–عمـان 
وشؤون المغتربين أيمـن الـصفدي ونظيـره الكنـدي فرانـسوا 

ــب شــامبين، امــس الخ ــي مواجهــة فيلي ــضامن ف مــيس، الت
جائحة كورونا، وشددا على أهمية التعاون الدولي والعمل 

  .متعدد األطراف لمعالجة انعكاساتها االقتصادية

وأكـد الــوزيران فـي اتــصال هـاتفي ضــرورة إطــالق 
جهد دولي جماعي لمواجهة التبعـات االقتـصادية للجائحـة 

ا على وبما يسهم في التخفيف من االنعكاسات السلبية له
 .األداء االقتصادي وعلى مستوى المعيشة

واستعرض الصفدي وشـامبين المبـادرات واألفكـار 
الدوليـة المطروحــة لتطــوير بــرامج تعــاون لمــساعدة الــدول 
على تجـاوز التحـديات االقتـصادية التـي فرضـتها الجائحـة 

 .واإلجراءات الوقائية التي فرضتها وأكدا التنسيق إزائها

عاون بين البلدين وسبل تعزيز وبحث الوزيران الت
 .الشراكة خصوصا في المجاالت االقتصادية والتنموية

وثمن الـصفدي الـدعم الـذي تقدمـه كنـدا للمملكـة 
ـــى تجـــاوز التحـــديات االقتـــصادية واســـناد  ٕلمـــساعدتها عل

إلـى ذلـك بحـث . مسيرتها التنموية ومواجهة عبء اللجـوء
ـــسطينية الم ـــوزيران األوضـــاع فـــي األراضـــي الفل ـــة، ال حتل

ًوخــصوصا القــرار االســرائيلي ضــم أراض فلــسطينية محتلــة 
والذي أوضح الصفدي أنه سينـسف إن نفـذ فـرص تحقيـق 

 .السالم الشامل والدائم

وحــذر الـــصفدي مــن الخطـــر الــذي يمثلـــه القـــرار 
على أمن المنطقة واستقرارها، وشدد علـى ضـرورة إطـالق 

ً أفاقا تحرك دولي فاعل يحول دون تنفيذ قرار الضم ويوجد
حقيقية لحل الـصراع عبـر مفاوضـات جـادة ومباشـرة علـى 

 .أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي

ـــرفض  ـــذي ي ـــصفدي الموقـــف الكنـــدي ال وثمـــن ال
ًالضم خرقا للقانون الدولي والمتمسك بحل الدولتين سبيال  ً

 .لحل الصراع
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ــى إدامــة التواصــل  ــق الــصفدي وشــامبين عل واتف
 اإلقليميـــة وأكــدا اســتمرار العمـــل والتنــسيق إزاء التطــورات

  .على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجاالت

 ٣ صفحة ٢٢/٥/٢٠٢٠الدستور 

  * * * * *  

  

  

  

تتفقان على " التعاون اإلسالمي"فلسطين و
   اجتماع لبحث الضم اإلسرائيلي

  

ـــسر العـــيس ـــت – األناضـــول – أي ـــسطين  أعلن فل
فـاق علـى عقـد ، الجمعة، االت"منظمة التعاون اإلسالمي"و

اجتماع طارئ للمنظمـة، لبحـث اعتـزام إسـرائيل ضـم أراض 
 .فلسطينية

جــاء ذلــك خــالل اتــصال هــاتفي جــرى بــين وزيــر 
الخارجية والمغتربين الفلسطيني ريـاض المـالكي، واألمـين 

 .العام للمنظمة يوسف العثيمين

ووفق بيان للخارجية الفلـسطينية، اتفـق الطرفـان 
ن، ضـمن مـذكرة رسـمية، بعقـد على أن تطلب دولة فلسطي

هـــذا االجتمـــاع الـــوزاري الطـــارئ بعـــد انتهـــاء عطلـــة عيـــد 
 .الفطر

ــــه  ــــه إن ــــان عــــن المــــالكي قول ســــيتم "ونقــــل البي
ـــوي  ـــذي ين ـــصياغة مـــسودة مـــشروع القـــرار ال التحـــضير ل
االجتماع الطـارئ الخـروج بـه، لـدعم الموقـف الفلـسطيني، 

ها وتــوفير حالــة ضــغط كبيــرة تمارســها المنظمــة بأعــضائ
  ".لمنع الضم

واألحد الماضـي، وافـق البرلمـان اإلسـرائيلي علـى 
حكومـــة الوحـــدة الجديـــدة بقيـــادة رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين 

  .نتنياهو، ومنافسه السابق بيني غانتس

وبموجـــب اتفـــاق بـــين الـــرجلين، تـــستمر حكومـــة 
الوحدة لمدة ثالث سنوات، بحيـث يتقاسـم نتانيـاهو، الـذي 

ئاســـة الـــوزراء مناصـــفة، ، وغـــانتس ر٢٠٠٩يحكـــم منـــذ 
  .ًيبدأها األول لمدة ثمانية عشر شهرا

ـــــام الكنيـــــست  ـــــي خطـــــاب أم ـــــد نتنيـــــاهو، ف وأك
ً، المـــضي قـــدما فـــي مخطـــط لـــضم أجـــزاء مـــن )البرلمـــان(

ووفقــا للــصفقة الموقعــة، يمكــن . الــضفة الغربيــة المحتلــة
تموز / ًللحكومة الجديدة البدء اعتبارا من األول من يوليو

  .خطوة الضمالمقبل بتطبيق 

وحذر الفلـسطينيون مـرارا مـن أن الـضم سينـسف 
  .فكرة حل الدولتين من أساسه

 ٢٢/٥/٢٠٢٠وكالة أنباء األناضول 

* * * * *  

التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه 
  الشعب الفلسطيني

السعودية ترفض ضم أية أراض في الضفة 
  لالحتالل

  

 لمـا أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفضها
ٍصدر بخصوص خطط واجراءات االحـتالل لـضم أراض فـي  ٕ

  .الضفة الغربية وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها

ــــسعودية عــــن رفــــض  ــــة ال أعربــــت وزارة الخارجي
المملكـــة لكـــل هـــذه الخطـــط واإلجـــراءات، بحـــسب صـــحيفة 

  .السعودية" عكاظ"

تنديد المملكة بأي إجـراءات "وشددت الوزارة على 
ألي انتهاكـات لقـرارات الـشرعية الدوليـة، أحادية الجانب، و

ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية الـسالم لتحقيـق 
  ".األمن واالستقرار في المنطقة

ــــة  ــــف "وجــــددت وزارة الخارجي ــــى موق ــــد عل التأكي
المملكة الثابت تجاه الشعب الفلـسطيني الـشقيق ووقوفهـا 

طينية ٕالدائم إلى جانبه ودعم خياراته، واقامة الدولة الفلـس



  
  ١٠٦ 

المــستقلة، وعاصــمتها القــدس الــشرقية، كمــا تؤكــد دعــم 
المملكـــة للجهـــود الداعيـــة لـــدفع عجلـــة التفـــاوض وفـــق 
مقررات الشرعية الدولية، للتوصـل إلـى حـل عـادل وشـامل 

  ".يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق

وكان رئيس حكومـة تـسيير األعمـال اإلسـرائيلية، 
ه في أن الواليات المتحدة بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقت

ستسمح إلسرائيل بالمضي قدما في خطة لـضم أجـزاء مـن 
الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد األول مـن يوليـو 
لمناقـــشة بـــسط ســـيادة إســـرائيل علـــى أجـــزاء مـــن الـــضفة 

  .الغربية وضم غور األردن

وفــي أوائــل الــشهر الجــاري، صــادق وزيــر الــدفاع 
ــسيير األعمــال  ــت، فــي حكومــة ت ــالي بيني اإلســرائيلية، نفت

الواقعة في المجمع " أفرات"على توسيع مساحة مستوطنة 
جنوبي مدينة بيـت ) غوش عتصيون(االستيطاني الضخم 

 دونـم، تمهيـدا ١١٠٠لحم جنوب الضفة الغربية، بحـوالي 
  . وحدة سكنية جديدة٧٠٠٠لبناء قرابة 

ويمثـــل االســـتيطان اإلســـرائيلي واحـــدة مـــن أكبـــر 
الل الــسالم وحجــر عثــرة أمــام المفاوضــات بــين عقبــات إحــ

الفلـــسطينيين واإلســـرائيليين، وتؤكـــد األمـــم المتحـــدة عـــدم 
مشروعية المستوطنات المقامة على األراضي الفلـسطينية 

ــام  ــذ الع ــة من ــة وشــرقي ١٩٦٧المحتل ــضفة الغربي ، فــي ال
  .القدس

، بحــسب اإلحــصاءات، زيــادة ٢٠١٨وشــهد عــام 
يع المستوطنات، بعـد المـصادقة كبيرة في وتيرة بناء وتوس

 وحـــدة اســـتيطانية جديـــدة فـــي ٩٣٨٤علـــى بنـــاء حـــوالي 
 بــؤر اســتيطانية ٩مــستوطنات قائمــة، إضــافة إلــى إقامــة 

  .جديدة

 ٢٢/٥/٢٠٢٠الوطن الكويتية 

* * * * *  

ُالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي لن يحل : واشنطن
 في مجلس األمن

 

األمـــم  قالـــت المندوبـــة األميركيـــة لـــدى -عواصـــم
النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي لـن “المتحدة كيلي كرافت إن 

، داعية الطرفين الستئناف ”يحل في مجلس األمن الدولي
  .المفاوضات المباشرة

الروســـــية امـــــس، ” نوفوســـــتي“ووفقـــــا لوكالـــــة 
مـــــن “أضــــافت كرافـــــت خـــــالل جلــــسة لمجلـــــس األمـــــن، 

ـــى  ـــالخطوة األول ـــام ب ـــو كنـــا نأمـــل بالقي الـــضروري اآلن، ل
التجـــــاه الـــــصحيح، أن يجلـــــس الطرفـــــان إلـــــى طاولـــــة با

  .”المفاوضات

هذا المجلس ال يستطيع إعالن انتهاء “: وتابعت
النـــزاع، وبوســـعنا فقـــط أن نـــدعو الطـــرفين للجلـــوس إلـــى 

  .”طاولة المفاوضات ليحددا كيف يريدان تحقيق التقدم

أود التأكيد أن هذه الجلسة الـشهرية “: كما قالت
وهـي سـتحل وراء . حل فيه القضيةليست المكان الذي ست

ـــــــــسطينيون  ـــــــــي ســـــــــيجتمع حولهـــــــــا الفل ـــــــــة الت الطاول
  .”واإلسرائيليون

ودعت كرافت أعضاء مجلس األمن الدولي للنظر 
فـــي الخطـــوات التـــي بإمكـــانهم القيـــام بهـــا للمـــساعدة فـــي 

  .استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 أعلن وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد
عــن التحلــل مــن اتفاقيــات أوســلو وجميــع االتفاقيــات مــع 
إســرائيل والواليــات المتحــدة ردا علــى خطــط إســرائيل لــضم 
ــة  غيــر شــرعي ألجــزاء مــن أراضــي الــضفة الغربيــة المحتل
لصالح سكان المـستوطنات اإلسـرائيلية، بمـا يتعـارض مـع 

-.....القـــانون الــــدولي والقــــرارات األمميـــة بهــــذا الــــشأن

  )وكاالت(

 ١٨ صفحة ٢٢/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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السلطة الفلسطينية تبعث رسائل عملية لوقف 
وتسحب أفراد الشرطة من  التنسيق األمني

  محيط القدس

 

بعثـت الـسلطة : ”القـدس العربـي “– رام اهللا –غزة 
 الماضية، برسائل عمليـة ٢٤الفلسطينية خالل الساعات الـ 

تنفيـذ أولـى الخطـوات مباشرة إلى إسرائيل، عمـدت فيهـا إلـى 
االتفـــاق األمنـــي، وبمـــا يـــشمله مـــن  الخاصـــة بالتحلـــل مـــن

عمليات تنسيق مشترك، حين أقدمت على سحب قواتها مـن 
ــاطق مــصنفة  ــة القــدس وهــي من ــاطق تقــع ضــواحي مدين من

، وذلـــك عقـــب اجتمـــاع لـــرئيس ”اتفـــاق أوســـلو“وفـــق ” ب“
الحكومــة مــع قــادة األمــن بالــضفة، فــي وقــت تواصــلت فيــه 

ــ ــادة االت ــى تطبيــق قــرارات القي صاالت الفلــسطينية الهادفــة إل
  .الفلسطينية األخيرة على الصعيدين المحلي والدولي

وبحــسب المعلومــات المتــوفرة مــن مــصادر مطلعــة، 
فإن القرار الجديد الذي بدأ فعليا بالتنفيذ، يشمل سحب قوات 

ــاطق المــصنفة  ــسطينية مــن كامــل المن ــي ” ب“األمــن الفل ف
ة، ودفعهـــا للتمركـــز مـــن جديـــد فـــي المنـــاطق الـــضفة الغربيـــ

فقـــــط، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تحميـــــل إســـــرائيل ” أ“المـــــصنفة 
المسؤولية عن تلك المناطق أمنيا، وهو مـا يمثـل زيـادة فـي 

ــا “عــبء جــيش االحــتالل، ومــن شــأنه أن يخلــق  واقعــا أمني
  .، سيعود بالضرر على إسرائيل”جديدا

 أن الــساعات” القــدس العربــي”وذكــرت المــصادر لـــ
القادمة ستـشمل تنفيـذ عمليـات االنـسحاب الموضـوعة وفـق 
ــيس الحكومــة  ــرت خــالل اجتمــاع رئ ــي أق الخطــة األمنيــة الت
محمــد اشــتية مــع قــادة األمــن مــساء الخمــيس، حيــث جــرى 

  .قبلها إبالغ الجانب اإلسرائيلي بهذا األمر

تقــسم منــاطق الــسلطة إلــى ” اتفــاق أوســلو“ووفــق 
 للــسيادة اإلســرائيلية، وهــي تخــضع بــشكل كامــل” أ“منــاطق 

تخـضع إداريـا للـسلطة وأمنيـا إلسـرائيل، ” ب“فيما المنـاطق 
ٕفتخــضع أمنيــا واداريــا لــسيطرة االحــتالل، ” ج“أمــا المنــاطق 

حيـــث جـــرى فـــي أوقـــات ســـابقة الموافقـــة علـــى نـــشر قـــوات 

لحفـظ األمـن، فيمـا تقـوم ” ب“شرطية فلسطينية في مناطق 
 إجـــراء عمليـــات قـــوات فلـــسطينية فـــي بعـــض األحيـــان، بعـــد

تنــسيق مــع الجانــب اإلســرائيلي، بتنفيــذ حمــالت فــي منــاطق 
  .”ج“

هــي األكبــر مــساحة، حيــث ” ج“وتعتبــر المنــاطق 
مـن مـساحة الـضفة، تليهـا المنـاطق % ٦٠تمثل مـا نـسبته 

نـسبة ” أ“، فيما تمثل المناطق %٢٠التي تمثل نحو ” ب“
  .ًمثلها أيضا

ينية أي ومن المقرر أن تنهـي قـوات األمـن الفلـسط
، خاصـة ”ج“تدخل لها وفق التعليمات الجديـدة فـي منـاطق 

ـــاطق  ـــسحابها مـــن المن ـــشمل ”ب“بعـــد انتهـــاء ان ـــي ت ، والت
العديد من البلدات الفلسطينية الواقعة شمال ووسـط وجنـوب 

  .”أ“الضفة، والدفع بها إلى مراكز المدن في المناطق 

وقد أفـاد شـهود عيـان بـأنهم شـاهدوا ليـل الخمـيس 
قــوات أمنيــة فلــسطينية مــن بلــدات عــدة قــرب القــدس تحــرك 

وهي بيـت إكـسا وبـدو والعيزريـة إلـى داخـل حـدود مدينـة رام 
  .اهللا

ــة  وترافــق ذلــك مــع كــشف مــصدر فلــسطيني، لوكال
ـــسطينية ” ســـوا“ ـــة الفل ـــشؤون المدني ـــة ال ـــة، أن هيئ المحلي

أوقفت رسميا كافة االتصاالت مـع الجانـب اإلسـرائيلي، وقـال 
ــــذا ــــصدر إن ه ــــرئيس الم ــــرارات ال  القــــرار جــــاء اســــتنادا لق

الفلسطيني محمـود عبـاس، وقـرارات رئـيس الـوزراء الـدكتور 
  .محمد اشتية

وذكـــــرت هيئـــــة البـــــث اإلســـــرائيلي أن االنـــــسحاب 
الفلــسطيني مــن تلــك المنــاطق، جــاء لمنــع احتمــال االحتكــاك 

” التنسيق األمني“مع قوات األمن اإلسرائيلية في ظل غياب 
مــشيرة إلــى أن األجهــزة األمنيــة الفلــسطينية بــين الجــانبين، 

الخـــط “ألغـــت العمـــل مـــن مجمـــل ذلـــك بالمـــشروع المـــسمى 
الذي من خالله يتم تبادل المعلومات بـين الـضباط ” الساخن

الكبـــار فـــي الجـــانبين أثنـــاء حـــاالت الطـــوارئ، وأن الجهـــات 
الفلــــسطينية أبلغــــت جــــيش االحــــتالل أنهــــا لــــم تعــــد تقــــدم 

 جندي أو مستوطن إسرائيلي قريـة المساعدة في حال دخول
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ٕأو مدينة فلسطينية عن طريق الخطأ، بغية حمايته واعادتـه 
إلى منـاطق الـسيطرة اإلسـرائيلية، وأنـه سـيتعين علـى جـيش 

  .االحتالل حل المشكلة لوحده

ونقل عن قائد المنطقة الوسطى السابق فـي جـيش 
ن التعـاو“: االحتالل اإلسرائيلي، الجنرال غادي شـمني، قولـه

ــاط  مــع الــسلطة الفلــسطينية هــو أمــر جــوهري مــن أجــل إحب
اإلرهاب، ومـن دونـه يوجـد خطـر تـصعيد العمليـات المـسلحة 

، ”واالحتكاكــات، األمــر الــذي يمكــن أن يتــدهور إلــى تــصعيد
محــذرا مــن عواقــب وقــف االتــصاالت بــين إســرائيل والــسلطة 

  .”التنسيق األمني“الفلسطينية، وخاصة وقف 

ـــرئيس عبـــاس  ـــاء وكـــان ال ـــل الثالث ـــن لي ـــذي أعل ال
الــسياسية “التحلـل مـن كــل االتفاقيـات الموقعـة مــع إسـرائيل 

ـــى قـــرار حكومتهـــا الجديـــدة ”واالقتـــصادية واألمنيـــة ، ردا عل
ـــة  ـــة ومنطق ـــضفة الغربي بتنفيـــذ مخطـــط ضـــم مـــستوطنات ال

علـــى “: األغــوار وشــمال البحـــر الميــت قريبــا، وقـــال وقتهــا
ت وااللتزامـات كقــوة سـلطة االحـتالل تحمـل جميـع المـسؤوليا

  .”احتالل في أرض دولة فلسطين

ويتوقع المراقبون أن تفلت األمور األمنيـة فـي تلـك 
المناطق التي أحيلت المـسؤولية فيهـا إلسـرائيل، وتتجـه إلـى 
التصعيد الميداني، ممـا يزيـد مـن حجـم العـبء األمنـي علـى 
قــوات االحــتالل، خاصــة وأن هنــاك بــوادر النطــالق فعاليــات 

بي رفـــضا لخطـــة الـــضم اإلســـرائيلية المقـــرر أن غـــضب شـــع
  .تنفذها حكومة االحتالل قريبا

وكــان الــدكتور اشـــتية قــال خـــالل اجتماعــه بقـــادة 
ــذ قــرارات  ــات تنفي ــي آلي ــه جــرى البحــث ف ــضفة، إن األمــن بال
القيادة والرئيس عباس، بشأن العالقة مع إسرائيل والواليـات 

ن ضـم إسـرائيل المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل، مؤكدا أ
تهديــدا وجوديــا للمــشروع الــوطني “أجــزاء مــن الــضفة يمثــل 

  .”ٕالفلسطيني وانهاء لحل الدولتين

ــدولي وخرقــت  وأكــد أن إســرائيل انتهكــت القــانون ال
كافـــة االتفاقيـــات الموقعـــة معهـــا ســـواء الـــسياسية واألمنيـــة 

مـــن اآلن فـــصاعدا لـــن “: واالقتـــصادية والقانونيـــة، وأضـــاف
  .”فاقيات من جانبنا أيضانلتزم بهذه االت

ــم المتحــدة الخــاص  ــسق األم ــغ من ــان اشــتية أبل وك
لعمليـــة الـــسالم فـــي الـــشرق األوســـط نيكـــوالي ميالدينـــوف، 
عقب اجتماعهم بمدينة رام اهللا، أن قرار القيادة بـشأن وقـف 

أصــبح ســاريا وبــدأت األجهــزة األمنيــة “العمــل باالتفاقيــات 
  .”والوزارات والمؤسسات الرسمية بتنفيذه

ــد اإلســرائيلي بــضم  كمــا بحــث معــه مواجهــة التهدي
أجـزاء مــن الـضفة الغربيــة، وأجنـدة اجتمــاع اللجنـة الرباعيــة 
للشرق األوسط المرتقب، والذي سـيبحث التهديـد اإلسـرائيلي 

 .بضم أجزاء من الضفة

جدير ذكره أن الـدكتور صـائب عريقـات، أمـين سـر 
ت ســابق إن اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، قــال فــي وقــ

الفلسطينيين علقوا االتصاالت مع وكالة المخابرات المركزيـة 
بعد إعالنهم إنهاء التنسيق األمنـي ) إيه.آي.سي(األمريكية 

ـــى اقتراحـــات  ـــات المتحـــدة احتجاجـــا عل مـــع إســـرائيل والوالي
  .إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية

وأشار إلـى أنـه جـرى إبـالغ المـسؤولين األمـريكيين 
ذا القرار، بعد إعالن الـرئيس عبـاس، مـساء الثالثـاء، أن به

الـسلطة الفلـسطينية لـم تعــد ملتزمـة باالتفاقـات الموقعـة مــع 
  .إسرائيل والواليات المتحدة

وضــمن التحركــات الفلــسطينية الهادفــة إلــى تطبيــق 
قــرارات القيــادة الفلــسطينية األخيــرة، عقــدت اللجنــة المركزيــة 

وري فــي دورة انعقادهــا الــدائم، لحركــة فــتح اجتماعهــا التــشا
حيث ناقـشت وضـع الخطـط واآلليـات المطلوبـة لتطبيـق قـرار 

  .القيادة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس

وأكـدت مركزيـة فـتح شـروعها فـي اتخـاذ اإلجـراءات 
ــــصدي  ــــة للت ــــل مــــسؤولياتها القيادي الواجــــب اتباعهــــا لتحم

ـــ ــرن”ل ــضم، والمــشروع األمريكــي” صــفقة الق  -ومــشاريع ال
اإلسرائيلي إلنهاء القضية وتصفية المشروع الوطني، ودعت 
الجمــــاهير الفلــــسطينية والفــــصائل الفلــــسطينية وقواعــــدها 

ــة، للعمــل مــن أجــل  ــة كاف ــسوية “الحركي إســقاط مــشاريع الت
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، وأكـــدت فـــي ذات الوقـــت علـــى االســـتمرار بتحمـــل ”والـــضم
المـــــسؤوليات فـــــي تـــــوفير متطلبـــــات واحتياجـــــات الـــــشعب 

  .الوطن والشتاتالفلسطينية في 

  ٦ صفحة ٢٣/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  

  

  

  

  

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

  فلسطينية

 

 عـــضوا ١٨ وجـــه – الجديـــدة الحيـــاة – واشـــنطن
ديمقراطيا في مجلس الـشيوخ األميركـي رسـالة إلـى رئـيس 

 نتنياهو، ووزيـر الجـيش بينـي الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
ــضم األحــادي الجانــب  ــة ال جــانتس، حــذروا فيهــا مــن مغب

 .ألراضي الضفة الغربية

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسـالتهم، التـي  
نشرها العضو الديمقراطي عـن واليـة ميريالنـد كـريس فـان 
هـــولن، علـــى موقعـــه اإللكترونـــي الرســـمي، عـــدم دعمهـــم 

ّرض آفــاق إحــالل الــسالم لخطــوة كهــذه مــن شــأنها أن تعــ
الــدائم عــن طريــق التفــاوض للخطــر الــشديد، معــربين عــن 

الذي ممكـن أن يـتم فـي "قلقهم البالغ إزاء الضم األحادي، 
 ".يوليو المقبل/ وقت مبكر من شهر تموز

وقـــال أعـــضاء مجلـــس الـــشيوخ، بقيـــادة هـــولن، 
والعضو الديمقراطي عـن واليـة كونيكتيكـت كـريس ميرفـي، 

إن "مقراطي عــن واليــة فيرجينيــا تــيم كــاين، والعــضو الــدي
ّخطــــوة كهـــــذه ستــــشكل نكوصـــــا دراماتيكيــــا لعقـــــود مـــــن 

ّالتفاهمات المشتركة التـي تـم التوصـل إليهـا بـين الواليـات 
ٕالمتحـــدة واســـرائيل، وكـــذلك بـــين الفلـــسطينيين والمجتمـــع 

  ".ّالدولي، وستؤثر بشكل واضح على مستقبل إسرائيل

 ٢٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

  

  

لن نقبل بمنح األراضي الفلسطينية : أردوغان
  ألحد

 

رسـالة مرئيـة بعـث  فـي –  األناضـول– إسطنبول
ــات المتحــدة أود  :بهــا الــرئيس التركــي إلــى مــسلمي الوالي

التأكيد مرة أخـرى أن القـدس خـط أحمـر بالنـسبة لمـسلمي 
 العالم

قــال الــرئيس رجــب طيــب أردوغــان، إن تركيــا لــن 
  .ح األراضي الفلسطينية ألحدتقبل بمن

جـــاء ذلـــك فـــي رســـالة مرئيـــة، األحـــد، بعـــث بهـــا 
الرئيس التركي إلى مسلمي الواليات المتحدة بمناسبة عيد 

خالل األسبوع الماضي فقط، شـهدنا "وقال أردوغان .الفطر
قيــام إســرائيل بتفعيــل خطــة احــتالل وضــم جديــدة تتجاهــل 

 ".السيادة الفلسطينية والقانون الدولي

لـــن نغـــض الطـــرف إزاء مـــنح األراضـــي "أضـــاف و
الفلــسطينية ألحــد، وأود التأكيــد مــرة أخــرى أن القــدس خــط 

 ".أحمر بالنسبة لمسلمي العالم

يـــــأتي ذلـــــك فـــــي وقـــــت أعلنـــــت فيـــــه الحكومـــــة 
ــضم أجــزاء  ــاهو، نيتهــا ل ــامين نتني اإلســرائيلية برئاســة بني
واســعة مــن الــضفة الغربيــة بمــا فيهــا غــور األردن وجميــع 

 .وطناتالمست
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واألحــد الماضــي، قــال نتنيــاهو، فــي كلمــة أمـــام 
إن الوقت قد حـان لـضم المـستوطنات ) البرلمان(الكنيست 

 .بالضفة الغربية

وتـشير تقـديرات فلــسطينية أن الـضم سيـصل إلــى 
 . بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة٣٠أكثر من 

ًوحذر الفلـسطينيون مـرارا مـن أن الـضم سينـسف 
  ....من أساسها) ٕفلسطينية واسرائيلية(ولتين فكرة حل الد

  ٢٤/٥/٢٠٢٠وكالة األناضول لألنباء 

* * * * *  

 برلمانيا إيطاليا يطالبون حكومتهم بإدانة ٧٠
  قرار الضم اإلسرائيلي

  

 برلمانيــا ٧٠  وجــه– دوت كــوم القــدس – رام اهللا
إيطاليــا نــداء إلــى رئــيس الحكومــة جوســبه كونتــه، طــالبوه 

خطوات اإلسرائيلية األحاديـة الراميـة إلـى ضـم فيه بإدانة ال
 .أراض فلسطينية محتلة، والتي ترفضها الشرعية الدولية

كما طالب البرلمانيون، في نـدائهم، بالعمـل علـى 
المستويين الـداخلي واألوروبـي لمنـع هـذه الخطـوة الراميـة 

  .إلى قتل عملية السالم وحل الدولتين

دى إيطاليـا بدورها، أكدت سـفيرة دولـة فلـسطين لـ
عبير عودة، أهمية هذا النداء، وقالـت إن خطـاب الـرئيس 

دوى في آذان الساسة اإليطاليين وتناقلتـه "محمود عباس 
، وأن النـداء مـن قبـل برلمـانيين "جميع الوسائل اإلعالميـة

إيطاليين أصحاب خبرة كبيرة في السياسة الدولية، خاصـة 
رعية فـي منطقــة الــشرق األوســط، هـو تعبيــر قــوي عــن شــ

  .الحقوق والقضية الفلسطينية

نعمل دائما على التواصل المـستمر مـع : وأضافت
ـــــسياسية  ـــــع األحـــــزاب ال ـــــانيين وجمي ـــــسياسيين والبرلم ال
اإليطاليــة مــن أجــل نقــل طبيعــة المعانــاة اليوميــة لإلنــسان 
الفلـــسطيني تحـــت االحـــتالل اإلســـرائيلي، وسياســـة تهويـــد 

سـرانا فـي سـجون القدس، واالعتقاالت اليومية، وأوضـاع أ
  .االحتالل اإلسرائيلي

وأكــدت عــودة أن العمـــل الدبلوماســي والـــسياسي 
مــع الحكومـــة واألحــزاب اإليطاليـــة مــستمر وبكثافـــة، رغـــم 

  .األوضاع الحالية الصعبة التي يمر بها العالم

  ٢٤/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

الجامعة العربية تؤكد أهمية التضامن بين 
الستعادة حقوق  ة واألفريقيةاألمتين العربي

  الشعب الفلسطيني

 

ــاهرة  ــرا–الق ــة  أكــدت –  بت ــة أهمي ــة العربي الجامع
التضامن بين األمتين العربية واألفريقيـة فـي سـعيهما إلـى 
ــــشعب  تحقيــــق االســــتقرار والتنميــــة، وتمــــسكهما بحــــق ال
ــه المــستقلة  ــه واقامــة دولت ــي اســتعادة حقوق ــسطيني ف ٕالفل

  ....ةوعاصمتها القدس الشرقي

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 ميزانيات تهويد القدس : الفلسطينيةالخارجية
لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش اإلحتالل 

  واجراءاته وقوانينه العنصرية

 

وزارة  أدانـت – اهللا  رام–وكالة قدس نـت لألنبـاء 
الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشـد العبـارات تخـصيص 

 مليــون ٢٠٠ائيلي بنيــامين نتنيــاهو رئــيس الــوزراء االســر
، فــي خطــوة )تطــوير وتعزيــز القــدس(شــيكل لمــا ســماه ب

تهــــدف الــــى تعميــــق عمليــــات تهويــــد المدينــــة المقدســــة 
ــــرة  ــــات كبي ــــة وميزاني ــــالغ طائل ــــة، وكجــــزء مــــن مب المحتل
مخصصة لتغييـر معـالم المدينـة بـالقوة، وفـرض امـر واقـع 

، المزيفــة هوادعاءاتــجديــد عليهــا لــصالح روايــة االحــتالل 
، وبلديــة االحــتالل، "وزارة شــؤون القــدس"عبــر مــا تــسمى 



  
  ١١١ 

حــسب . التــي اقرهــا االئــتالف الحــاكم" والمــشاريع الوطنيــة"
 .ما ذكرت

ـــوم  ـــان صـــدر عنهـــا، ي ـــة فـــي بي وقالـــت الخارجي
 دولــــة االحــــتالل اســــتثمرت أموالهــــا وأمــــوال"االثنــــين، إن 

هــذا دافعــي الــضرائب األمــريكيين لتغييــر معــالم المدينــة، و
المبلغ الذي أعلن عنه نتنياهو لن يكون األخير فـي جهـد 
مــستميت مــن طرفــه واليمــين اإلســرائيلي لتعزيــز التواجـــد 
ــي المدينــة المحتلــة،  اليهــودي االســتعماري االســتيطاني ف
 ولفــــرض واقــــع جديــــد علــــى األرض يــــدعون مــــن خاللــــه
ـــة بطابعهـــا المـــصطنع، ومحـــاوالت طمـــس  ـــة المدين يهودي

 ".والتاريخية اإلسالمية والمسيحية العربيةمعالمها الدينية 

 كل هذا االستثمار ومنذ بدايـة"وأضافت الخارجية 
االحــتالل ومــرورا بالــضم األول والثــاني، وكــل تلــك األمــوال 
التي صرفت لتنفيذ مخطط االحتالل والتهويد لم تنجح ولن 

علــــى القـــوانين الجــــائرة  تـــنجح، وعليـــه يــــراهن االحـــتالل
ـــصرية والقتـــل و ـــازل وهـــدمها، العن التـــشريد واحـــتالل المن

ــا  ــة الفاشــية لعله ــوانين واإلجــراءات القمعي وغيرهــا مــن الق
 ".موالهمأتنجح حيث فشلت 

جميــع تــدابير االحــتالل "وأكــدت الــوزارة علــى أن 
واجراءاتــــه القمعيــــة وعملياتــــه االســــتيطانية التهويديــــة، 
ــــة  ــــي واســــتهداف معــــالم المدين ــــر العرق ــــات التطهي وعملي

 لثقافيـــــة والحـــــضارية والمقدســـــات المـــــسيحيةوهويتهـــــا ا
 واإلسالمية ستفشل، كمـا أن ميزانيـات االحـتالل التهويديـة
ـــشريدهم  ـــتلهم وت ـــا عجـــز ســـالحهم وق ـــم م لـــن تحقـــق له

 ".وبطشهم وكراهيتهم وعنصريتهم عن تحقيقه

فالقــــــدس ســــــتبقى شــــــامخة "وشــــــددت بــــــالقول 
بعروبتها بما تمثلـه مـن تـسامح إسـالمي مـسيحي أخـوي، 

صــرار كبيــر مــن مواطنيهــا بفلــسطينيتهم وعــروبتهم ومــن إ
  ".وانتمائهم

  ٢٥/٥/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

ضم األراضي يعكس قانون : لوكسمبورغ
  األقوى والغاب

 

ــــــسمبورغلو ــــــا – ك ــــــال– وف ــــــة   ق ــــــر خارجي وزي
لوكــسمبورغ جــان أســيلبورن إن ضـــم األراضــي مــن قبـــل 

ــة ال تمتلكهــا ال يمكــن أن يكــون مت ــانون دول ــا مــع الق وافق
 ".قانون األقوى"الدولي، إنما يعكس ذلك فقط 

وأضاف أسيلبورن ردا علـى الرسـالة التـي تلقاهـا 
قبــل أيــام تتهمــه بمعــاداة الــسامية، بــسبب رفــضه خطــط 

ال يجب أن نعود إلى الغابة حيث يبقـى "الضم اإلسرائيلية، 
 ".األقوى فقط

بــصفتنا دولــة صــغيرة كانــت قــد اختفــت : "وتــابع
الفعل من الخريطة فـي الماضـي، فإننـا نعـرف مـا نتحـدث ب

 ".عنه عندما ندين أي مالحق أينما حدثت

وأشار إلى أنه مـن المهـم مالحظـة أن المنظمـات 
اليهوديـــة الكبيـــرة فـــي الواليـــات المتحـــدة اتخـــذت موقفـــا 
واضــحا ضــد ضــم غــور األردن والمــستوطنات األخــرى فــي 

 .الضفة الغربية

ر الرسـالة التـي تالقهـا وأوضح أنه من خـالل نـش
أردت أن أظهر أن انتقاد حكومة نتنيـاهو " من نيوجيرسي،

ــال  ــة مــع ال ــة جذري ــتم بــسرعة وبطريقــة عدواني يمكــن أن ي
  ".سامية

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ّإسرائيل لن تفوت فرصة ضم أجزاء : نتنياهو ّ
  من الضفة الغربية

 

ـــب ـــل أبي ـــشرق األوســـط أوناليـــن«: ت  قـــال – »ال
ـــــوم  ـــــاهو، الي ـــــامين نتني ـــــوزراء اإلســـــرائيلي بني ـــــيس ال رئ

ــوت )االثنــين( ّ لمــد "فرصــة تاريخيــة«ّ، إن إســرائيل لــن تف



  
  ١١٢ 

ًســيادتها علــى أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة، واصــفا الخطــوة 
  .بأنها واحدة من المهمات الرئيسية لحكومته الجديدة

ًويعـــد الفلـــسطينيون اإلجـــراء ضـــما غيـــر قـــانوني  ّ ّ
وقــد أعلنــوا . يــسعون إلقامــة دولــتهم عليهــاألرض محتلــة 

فــي األســبوع الماضــي إنهــاء التعــاون األمنــي مــع إســرائيل 
ّوحليفتهـــا الواليـــات المتحـــدة احتجاجـــا علـــى خطـــة ضـــم  ً

  .األراضي

ووصــف وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو 
ـــع  ـــسيقا م ـــا تـــستلزم تن ـــال إنه ـــا معقـــدة، وق ـــضية بأنه ًالق

نياهو في الحكومـة الجديـدة ولم يوضح شريك نت. واشنطن
  .بيني غانتس المنتمي للوسط موقفه من المسألة

ّوحــدد نتنيــاهو فــي اجتمــاع مــع نــواب مــن حزبــه 
قـــد يكـــون أكثـــر «ّ، اليـــوم، ضـــم األراضـــي بأنــه »الليكــود«

: وقـال. »ٍمهمات الحكومـة الجديـدة أهميـة مـن أوجـه عـدة
 لتطبيـق ١٩٤٨لدينا فرصة تاريخية لم توجـد منـذ العـام «

ــرة ... الــسيادة بحكمــة كخطــوة دبلوماســية إنهــا فرصــة كبي
، وذلـك بعــد يـوم مـن بــدء محاكمتـه فــي »ولـن نـدعها تمــر

  .قضايا فساد بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة

وأشار نتنياهو إلى خطة الرئيس األميركي دونالـد 
ترمـــب للـــسالم بـــين اإلســـرائيليين والفلـــسطينيين بوصـــفها 

ّدعما للضم بحكم    .األمر الواقعً

ّويعــد الفلــسطينيون ومعظــم الــدول المــستوطنات 
ّالمـشيدة علــى األراضــي التــي اســتولت عليهــا إســرائيل فــي 

.  غير قانونية، وهو مـا ترفـضه إسـرائيل١٩٦٧حرب عام 
ّوعبـــر اإلســـرائيليون المعارضـــون للـــضم عـــن قلقهـــم مـــن 

  .احتمال زيادة العنف المناهض إلسرائيل بسبب العملية

  ٢٥/٥/٢٠٢٠ألوسط الشرق ا

* * * * *  

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

  

 أعلن االتحاد االوروبي، اليـوم، – قنا –بروكسل 
عن تـصميمه العمـل مـن أجـل منـع الكيـان اإلسـرائيلي مـن 

 .تنفيذ مخططاته بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية

ــــب بو ــــال جوزي ــــى لألمــــن وق ــــل األعل ــــل الممث ري
إذا "والــسياسة الخارجيــة فــي االتحــاد فــي تــصريح صــحفي 

حدث الضم، وسنفعل كـل مـا بوسـعنا كـي ال يحـدث، يجـب 
  ".علينا التفكير في اإلجراءات الالزم اتخاذها

 دولـة مـن ٢٥وأكد بوريل للنـواب األوروبيـين أن 
الــدول األعــضاء، وافقــت علــى اإلعــالن األوروبــي األخيــر 

لذي يعتبر أن الكيان اإلسرائيلي سيكون مخالفا للقـانون وا
الدولي واللتزاماته، لو قام بالفعـل بـضم أجـزاء مـن أراضـي 

  .الضفة الغربية المحتلة

 ١٣٠ويخطــط الكيــان اإلســرائيلي لــضم أكثــر مــن 
ــــة وغــــور األردن  ــــة المحتل ــــضفة الغربي ــــي ال مــــستوطنة ف

لجانـب وشمال البحر الميت وذلك علـى الـرغم مـن تحـذير ا
ــدولي مــن تــداعيات هــذه الخطــوة  الفلــسطيني والمجتمــع ال

  .على السالم في المنطقة

ــي الوقــت الــذي أعلــن فيــه الــرئيس  ــأتي ذلــك ف ي
ّالفلــسطيني محمــود عبــاس أن بــالده فــي حــل مــن كافـــة 

  .االتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين األمريكي واإلسرائيلي

  ٢٧/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

أي ضم ألجزاء من الضفة الغربية ال : باريس
 يمكن أن يبقى بدون رد

  

ّ كــــــررت فرنــــــسا الثالثــــــاء – أ ف ب –بــــــاريس 
دعوتهـا الحكومــة اإلســرائيلية إلــى العــدول عــن خطــط ضــم 
أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قـرار مـن 

  ".ال يمكن أن يبقى بدون رد"هذا النوع 

 جان إيـف لودريـان وقال وزير الخارجية الفرنسي
ندعو الحكومة اإلسرائيلية لالمتناع "أمام الجمعية الوطنية 



  
  ١١٣ 

، مــضيفا أن "عــن أي تــدبير أحــادي، بخاصــة ضــم أراض
  ".أي قرار من هذا النوع ال يمكن أن يبقى دون رد"

  ١ صفحة ٢٧/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

 ألراضضم إسرائيل : الصفدي ومالدينوف
  ليمحتلة خرق للقانون الدو

ان ـــعم وزيـــر  اســـتعرض – ابـــو طيـــر  ماجـــدة– ّ
ـــسق  ـــصفدي والمن الخارجيـــة وشـــؤون المغتـــربين أيمـــن ال
الخاص لألمم المتحدة لعملية الـسالم فـي الـشرق األوسـط 
نيكوالي مالدينوف امس الجهود الدولية المبذولة للحـؤول 
ٕدون تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية وايجاد أفق 

ـــة لحـــل الـــصراع علـــى إلطـــالق مفاوضـــات مب اشـــرة وفاعل
 .أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي

وأطلــع مالدينــوف الــصفدي علــى التحركــات التــي 
ــة  ــة الدولي ــد اجتمــاع للرباعي تقــوم بهــا األمــم المتحــدة لعق
لبحـــث مـــا يمكـــن اتخـــاذه مـــن إجـــراءات إلنقـــاذ العمليـــة 

 .السلمية

ـــصفدي المبعـــوث األممـــي فـــي صـــورة  ووضـــع ال
التصاالت التي تقـوم بهـا المملكـة لبلـورة موقـف الجهود وا

ٕدولي واضح وفاعل في منع قرار الضم واحياء جهد دولـي 
حقيقــي لتحقيــق الــسالم الــدائم علــى أســاس حــل الــدولتين 

 .ًوفق قرارات الشرعية سبيال وحيدا لحل الصراع

وأكــد الــصفدي ومالدينــوف أن أي ضــم إســرائيلي 
للقــــانون الــــدولي ًألراض فلــــسطينية محتلــــة يمثــــل خرقــــا 

 .وسيقوض كل األسس التي قامت عليها العملية السلمية

وحــذر الــصفدي مــن التبعــات الكارثيــة ألي قـــرار 
وقال إن القرار سيقتل . بالضم على أمن واستقرار المنطقة

حــل الــدولتين وســيؤجج الــصراع ويجعــل مــن خيــار الدولــة 

ًالواحــدة مــآال حتميــا ال يمكــن ان يــسكت العــالم علــى مــا 
 .يمثله من مأسسة لآلبارتايد والتمييز العنصريس

ـــة  وشـــدد علـــى أن حمايـــة الـــسالم العـــادل وحماي
ًالقانون الـدولي تتطلبـان أن يتحـرك المجتمـع الـدولي فـورا 

  .للتصدي لقرار الضم

  ٦ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 

القيــــــــادة  اتهمــــــــت – زبــــــــون  كفــــــــاح– اهللا رام
ـــشر  ـــداني ون ـــسعي للتـــصعيد المي ـــسطينية إســـرائيل بال الفل
العنـــف والفوضـــى فـــي الـــضفة الغربيـــة علـــى خلفيـــة قـــرار 
ــدا  ــات معهــا، وتمهي ــاء االتفاق ــاس إلغ ــرئيس محمــود عب ًال

  . لضم أجزاء من الضفة

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ات من لجوء إسرائيل إلى العنـف، الفلسطينية صائب عريق

وقـــال عريقـــات، لإلذاعـــة الفلـــسطينية الرســـمية، إن نهـــج 
إسـرائيل يقـوم علـى فــرض الحقـائق علـى األرض وتكــريس 
االحــتالل إلنهــاء أي مــسار تفاوضــي يــؤدي إلــى تحقيــق 

  .ٕالسالم وانهاء الفوضى

بعـــد قــرار القيـــادة الفلــسطينية بوقـــف «: وأضــاف
رائيل بمـــا فـــي ذلـــك التنـــسيق العمـــل باالتفاقيـــات مـــع إســـ

ــة  ــداني ومحاول ــصعيد المي ــإن إســرائيل تخطــط للت ــي ف األمن
ــــشر الفوضــــى ــــا للجــــم . »ن ــــدخال دولي ــــات ت ــــب عريق ًوطل ً

  .إسرائيل

وجاء تحذيرات عريقات الرسمية قبل ساعات مـن 
اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة من أجـل مـشاورات حـول 

ينية نفــسها وتعتبــر القيــادة الفلــسط. مواجهــة خطــة الــضم
في حالة انعقاد دائم، وتجري اتصاالت دولية وعربية لمنع 

المقبــل ) تمــوز(تنفيــذ مخطــط الــضم الــذي يبــدأ فــي يوليــو 



  
  ١١٤ 

ويـــشمل ضـــم األغـــوار الفلـــسطينية ومـــستوطنات الـــضفة، 
وهــي خطــوة تجعــل إمكانيــة إقامــة دولــة فلــسطينية مــسألة 

  .مستحيلة وتعزل المدن الفلسطينية إلى كنتونات

على الجميع أخذ األمور بجدية، «: ريقاتوقال ع
) رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين(فـــي ضـــوء إصـــرار 

نتنيـــاهو علـــى تنفيـــذ مخطـــط الـــضم واالســـتيطان وفـــرض 
  .»الحقائق على األرض

ٕواذا مـــا أقـــدمت إســـرائيل علـــى الـــضم، فـــإن ذلـــك 
ًسيشكل على األغلب تاريخا فاصال في عملية الـسالم فـي  ً

ن القيــادة الفلـسطينية ستـضطر أكثــر ًالمنطقـة، خـصوصا أ
لترجمة قراراتهـا بـشكل فعلـي أوضـح علـى األرض وهـو مـا 

ــــسلطة الفلــــسطينية ــــة انهيــــار ال وقامــــت . ســــيعني إمكاني
ــسلطة الفلــسطينية بفعــل اتفــاق أوســلو وملحقاتــه فيمــا  ال

  .تتحكم إسرائيل بكل مفاصل حياة الفلسطينيين

ــسطي نية وتعتقــد المؤســسة الرســمية واألمنيــة الفل
أن إســرائيل تريــد إضــعاف الــسلطة وبــث مخطــط للفوضــى 
من أجـل عزلهـا قـدر اإلمكـان، وسـحب البـساط مـن تحتهـا 
لمنعها من اتخاذ قـرارات مـصيرية، لكنهـا ال تريـد انهيارهـا 

  .بأي حال

التي يقودها الـرئيس » فتح«واتهم مسؤولون في 
عباس وفي األجهزة األمنيـة إسـرائيل بنـشر اإلشـاعات فـي 

 .ضي الفلسطينيةاألرا

وقــال عــضو المجلــس الثــوري لحركــة فــتح محمــد 
اللحــام أن إســرائيل تــستخدم جواســيس هــاربين مــن أجــل 

  .دعوة الناس لالنقالب على السلطة

كما اتهم النـاطق باسـم الـشرطة الفلـسطينية لـؤي 
أرزيقات، مجموعة من العمالء لالحتالل مـن الـداخل وفـي 

ين إلى العنف، وقال إنهم أميركا وأوروبا بمناداة الفلسطيني
يعملــــون علــــى العبــــث بالحالــــة االجتماعيــــة الفلــــسطينية 
للتشكيك بأن السلطة الوطنية واألجهزة األمنيـة غيـر قـادرة 

ودخلت نقابة الصحافيين الفلسطينيين . على ضبط الوضع

علـــــى الخـــــط، ودعـــــت جميـــــع وســـــائل اإلعـــــالم وجميـــــع 
  .ائفةالصحافيين إلى محاربة اإلشاعات واألخبار الز

وحــذرت النقابــة مــن أن هــذه اإلشــاعات واألخبــار 
الزائفة تهدف لـضرب وحـدة المجتمـع الفلـسطيني والنـسيج 

وفي إطار تدخل قانوني، . االجتماعي وتثير البلبلة والفتن
دعـــا النائـــب العـــام المستـــشار أكـــرم الخطيـــب إلـــى تـــوخي 
ــه أي معلومــات مغلوطــة  ــشر أو توجي الحــذر مــن إعــادة ن

ً أي مــصدر رســمي، محــذرا مــن اخــتالق غيــر صــادرة عــن
وتداول األخبار الكاذبة والـشائعات عبـر منـصات التواصـل 

  .االجتماعي لما لها من أضرار على المجتمع

ويأتي ذلك كله في مواجهـة دعـوات تمـرد متعـددة 
ضد السلطة وتشكيك بقراراتها وجديتها وفبركة أخبار حول 

من عباس ويخشى مقربون . التنسيق األمني على األرض
من أن إسرائيل والواليات المتحـدة يخططـان مـن وراء ذلـك 

وتعــززت هــذه المخــاوف، بعــد إعــالن .كلــه لخلــق بــديل لــه
عباس إلغاء االتفاقات مع الجانبين، وفي ظل شـن اإلدارة 
األميركية واإلسرائيلية حملـة مكثفـة فـي الـشهور الماضـية 

صـلة ضده متهمين إياه بمعاداة السامية أو أنـه غيـر ذي 
ـــل  ـــن قب ـــام عبـــاس م ـــامين الماضـــيين تـــم اته وخـــالل الع
األميــركيين واإلســرائيليين علــى حــد ســواء بتــدمير فــرص 

وأنــه غيــر ذي » اإلرهــاب«الـسالم ومعــاداة الــسامية ودعـم 
  .صلة

وحــذرت تعميمــات داخليــة فــي الــسلطة وفــتح مــن 
تحــــريض ممــــنهج ضــــد القيــــادة الفلــــسطينية والمؤســــسة 

محاولــة خلــق فوضــى وفلتــان األمنيــة والتــضيق علــيهم و
أمني واجتماعي إلى جانب محاولة إيجاد عناوين وأسـماء 

  .للتعامل معها كبديل عن المؤسسات الفلسطينية الرسمية

ـــــسطيني جـــــديا  ـــــي الفل ًويبحـــــث المـــــستوى األمن
ســـيناريوهات مختلفـــة قـــد تلجـــأ فيهـــا الواليـــات المتحـــدة 

ٕواسـرائيل إلــى الــتخلص مــن عبــاس سياســيا، وايجــاد بــدي ل ًٕ
ــــه ــــين اإلســــرائيليين .ل ــــصاالت جــــرت ب ــــب األمــــن ات ويراق



  
  ١١٥ 

واألميركيين مع شخصيات فلسطينية سـواء فـي الـداخل أو 
والتحــذير مــن خلــق قيــادة بديلــة لــيس أمــرا ســريا . الخــارج

ــه ــي بيانــات متتالي ــسطينية ف ــه الرئاســة الفل ــد بثت وفــي .فق
ــرر الجــيش اإلســرائيلي الــدفع  ــل االحتمــاالت، ق مواجهــة ك

ونقلـــت صـــحيفة . افية إلـــى الـــضفة الغربيـــةبتعزيـــزات إضـــ
ــــة أركــــان الجــــيش » هــــآرتس« ــــة عــــن رئــــيس هيئ العبري

ــــستعد  ــــه إن الجــــيش ي اإلســــرائيلي، أفيــــف كوخــــافي، قول
إلمكانية تصعيد األوضاع في المنـاطق الفلـسطينية إذا مـا 
تم تطبيق السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية في شهر 

  .يوليو المقبل

أن كوخــافي قــال ذلــك خــالل وأضــافت الــصحيفة 
كلمــة ألقاهــا أثنــاء اجتماعــه مــع ضــباط كبــار فــي الجــيش 

  .اإلسرائيلي

  ٢٨/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

اشتية يطالب بمحاسبة الكيان اإلسرائيلي في 
  حال ضم أراض فلسطينية

 

السيد محمد اشـتية رئـيس  طالب –  قنا–رام اهللا 
ــ ــسطيني االتحــاد األوروب ــوزراء الفل ي والمجتمــع الــدولي ال

بضرورة اتخاذ إجـراءات جديـة ضـد الكيـان اإلسـرائيلي فـي 
ـــسطينية  ـــن األراضـــي الفل ـــى ضـــم أجـــزاء م ـــدم عل حـــال أق

 .المحتلة

وحـــث اشـــتية خـــالل اتـــصال هـــاتفي اليـــوم مـــع 
الـــسيدة ســـيغريد كـــاغ وزيـــرة التعـــاون والتجـــارة الخارجيـــة 
 الهولنديـــة، علـــى الـــدفع أوروبيـــا نحـــو االعتـــراف بالدولـــة
الفلسطينية وضرورة نقاش عقوبات اقتصادية ضد الكيـان 

 .اإلسرائيلي لمنعه من تجاوز القانون الدولي

 إلى إقامـة ًودعا رئيس الوزراء الفلسطيني مجددا
ــه كــل القــوى  مــؤتمر دولــي مــن أجــل فلــسطين تــشارك في

الفاعلة دوليا وينقل العملية السياسية في الشرق األوسـط 
 . ويخلصها من التفرد األمريكيمن الثنائي إلى المتعدد

مــــن جانبهــــا، أكــــدت الــــوزيرة الهولنديــــة موقــــف 
بالدهـــا الـــداعم لحـــل الـــدولتين والمنـــسجم مـــع المعـــايير 

 .األوروبية والقانون الدولي

 ١٣٠ويخطــط الكيــان اإلســرائيلي لــضم أكثــر مــن 
ــــة وغــــور األردن  ــــة المحتل ــــضفة الغربي ــــي ال مــــستوطنة ف

لـرغم مـن تحـذير الجانـب وشمال البحر الميت وذلك علـى ا
ــدولي مــن تــداعيات هــذه الخطــوة  الفلــسطيني والمجتمــع ال

 .على السالم في المنطقة

ــي الوقــت الــذي أعلــن فيــه الــرئيس  ــأتي ذلــك ف ي
الفلــسطيني محمــود عبــاس أن بـــالده فــي حــل مــن كافـــة  ِ

  .االتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين األمريكي واإلسرائيلي

  ٢٨/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

الجنائية الدولية تطلب من فلسطين معلومات 
  حول إلغاء االتفاقيات مع إسرائيل

 

المحكمــة  طلبــت –  األناضــول–القــدس المحتلــة 
الجنائيـة الدوليــة، معلومــات إضـافية، مــن دولــة فلــسطين، 
حول إعالن الرئيس محمود عباس، األسبوع الماضي، أن 

مــن االتفاقيــات مــع ّمنظمــة التحريــر الفلــسطينية، فــي حــل 
  .إسرائيل

ـــوب حـــصلت  ـــصريح مكت ـــة فـــي ت ـــت المحكم وقال
لقد ورد على علمنا أنـه "وكالة األناضول على نسخة منه 

 مايو، أعلن الرئيس عباس، فـي جملـة أمـور، أن ١٩في 
ّمنظمــة التحريــر الفلــسطينية ودولــة فلــسطين فــي حــل مــن 
ــــومتين األمريكيــــة  ــــات مــــع الحك كــــل االتفاقــــات والتفاهم

سرائيلية، وجميع االلتزامات القائمة عليها بما في ذلك واإل
  ".ّتلك األمنية



  
  ١١٦ 

تقــديم معلومــات "وطلبــت المحكمــة مــن فلــسطين 
إضــافية عــن هــذا األمــر، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كــان يتعلــق 
ٕبأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين واسرائيل، في موعد 

  ".٢٠٢٠ يونيو ١٠أقصاه 

ســـباب هـــذا ولـــم يتـــضمن التـــصريح، توضـــيحا أل
كمــا لــم . الطلــب، واألمــور المترتبــة علــى الــرد الفلــسطيني

  .تصدر فلسطين ردا فوريا على طلب المحكمة

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن 
ـــــادة الفلـــــسطينية، ومنظمـــــة  الثالثـــــاء الماضـــــي، أن القي
ّالتحرير الفلسطينية في حـل مـن االتفاقيـات الموقعـة، بمـا 

مع إسـرائيل والواليـات المتحـدة، بـسبب قـرار ّفيها األمنية، 
وكانــت المحكمــة . إســرائيل ضــم أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة

الجنائيــة الدوليــة قــد أعلنــت فــي أكثــر مــن مناســبة العــام 
ـــة إلســـرائيل ضـــد  ـــي جـــرائم محتمل ـــق ف الجـــاري أن التحقي
ـــة وقطـــاع غـــزة والقـــدس  الفلـــسطينيين فـــي الـــضفة الغربي

، وهو ما أغضب إسـرائيل الشرقية، يقع ضمن اختصاصها
  .والواليات المتحدة األمريكية

  ٢٨/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

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

  

بعثـــات دول االتحـــاد األوروبـــي  أعربــت – أ ش أ
طات فــي القــدس ورام اهللا، عــن قلقهــا إزاء مواصــلة الــسل

ــسطينية فــي  ــاني الفل ــات هــدم المب ــذ عملي اإلســرائيلية تنفي
الــضفة الغربيــة المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، فــي 

 .٢٠٢٠عام 

بيــان   فــي– االتحــاد األوروبــي بعثــاتوأوضــحت 
" وفــا"صـدر عــن االتحــاد أورتــه وكالــة األنبــاء الفلــسطينية 

عمليــــات الهــــدم، بمــــا فيهــــا هــــدم   أن–اليــــوم الخمــــيس 
ــه األعــضاء، منــشآ ــة مــن االتحــاد األوروبــي ودول ت ممول

أدت إلـــــى تـــــشريد الفلـــــسطينيين والتـــــأثير ســـــلبا علـــــى 
  .المجتمعات الفلسطينية

إنه في الوقت الذي رحبـت البعثـات : "وقال البيان
-كوفيـد(بالتعاون الفلسطيني اإلسرائيلي لمكافحـة جائحـة 

، تابعـــت بقلـــق اســـتمرار عمليـــات الهـــدم منـــذ تفـــشي )١٩
ء فـــي أوائـــل شـــهر مـــارس الماضـــي، كمـــا اســـتمرت الوبـــا

عمليــات الهــدم خــالل شــهر رمــضان المبــارك، الــذي شــهد 
ــاني المهدمــة  ــة أضــعاف فــي عــدد المب ــادة بمقــدار ثالث زي

 ".مقارنة بالعام الماضي

ـــه بموجـــب  ـــى أن ـــي عل ـــات األوروب وشـــددت البعث
القـــــانون اإلنـــــساني الـــــدولي، تتحمـــــل ســـــلطة االحـــــتالل 

 والنظافـة العامـة والحفـاظ عليهـا مسؤولية ضـمان الـصحة
في األرض المحتلة، إضافة إلـى ضـرورة اتخاذهـا التـدابير 

  .المناسبة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة

  ٢٨/٥/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

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

 

الهيئــــة العربيــــة  علنــــت أ–  الدســــتور– عمــــان
يـوم  لمجابهة التطبيع والـصهيونية، فـي بيانهـا التأسيـسي

 لخصوصية العالقـة – الخميس، عن دعم الجهود األردنية
يقودها الملـك عبـداهللا الثـاني   والتي–الفلسطينية  األردنية

في مواجهة السياسات اإلسرائيلية االحتاللية تجـاه حقـوق 
 .والمقدسات الدينيةالشعب الفلسطيني 

 :وفيما يأتي نص البيان

 بيان تأسيس الهيئة العربية لمجابهة التطبيع والصهيونية

تتعـــــرض القـــــضية الفلـــــسطينية لحالـــــة تـــــصفية 
ٕوانكار، بوصفها مسألة احتالل من قبل الكيان الـصهيوني 
ُالـــذي يمـــارس اليـــوم أبـــشع صـــور الـــسياسات العنـــصرية 

لـــة انـــسداد سياســـي واالســـتيطانية، التـــي قـــادت إلـــى حا



  
  ١١٧ 

َللعملية السلمية، وأنهت وعد الدولة الفلسطينية المـستقلة  ّ ّ
كمـــا تتعـــرض حالـــة الـــرفض العربـــي  .وعاصـــمتها القـــدس

لالحــتالل الــصهيوني وسياســاته القمعيــة تراجــع، وتهــاون 
 .وتهافت

ــــــصهيونية، مــــــن توســــــع  ــــــذه اإلجــــــراءات ال وه
 ،وتــــشويه التــــاريخ ّباالســــتيطان، وقــــرار ضــــم األغــــوار،

التضييق على الشعب الفلسطيني، وحـصار غـزة، وغيرهـا و
مـــا هـــي إال تقـــويض  مـــن الـــسياسات والقـــرارات األحاديـــة،

ٕلمسار السالم، وارباك للمنطقة واإلقليم، وتعبيـر عـن نهـج 
صهيوني رافض لحقوق شعبنا العربي الفلـسطيني وقـرارات 

 .الشرعية الدولية

إن الــــشعوب العربيــــة، ومنــــذ ســــالم مــــصر فــــي 
ّثــم الــذهاب ) ١٩٧٨ ســبتمبر ١٧( كامــب ديفيــد معاهــدة

 ١٣(، ثم اتفاق أوسلو )١٩٩١ نوفمبر ١( لمؤتمر مدريد
 أكتــــوبر ٢٦(ّ، ثــــم اتفــــاق وادي عربــــة )١٩٩٣ســــبتمبر 

لــم تقبـــل بـــالتطبيع، ومارســت حيويـــة كبيـــرة فـــي ) ١٩٩٤
 رفضه، وعدم قبول الكيـان اإلسـرائيلي كـشريك فـي الـسالم

َالذي تبخرت وعوده التي ُأ َ طلقت باسم التنميـة االقتـصادية ّ
 .ًورفاه المنطقة، مبكرا وعلى يد االحتالل

َصاحب تلك الحقبة انشغال األنظمة العربية طيلة 
فــــــي سياســــــات اإلصــــــالح ) ٢٠١٠- ١٩٩٠( العقــــــدين
ٕومحاربــة الفــساد واحــالل الحاكميــة والديمقراطيــة الــداخلي 

ًولــم تنــتج مجتمعــا  الرشـيدة، ولكــن هــذه الــسياسات تعثــرت
ًعربيـــا ديمقراطيـــا ٌومـــن حيـــث فـــشلت، ولـــد عقـــد جديـــد، . ً َ ُ

بعنــــاوين الثــــورات والربيــــع العربــــي التــــي ضــــربت الــــبالد 
العربيـــة، وأبـــدلتها إلـــى ظرفيـــة معقـــدة مليئـــة بالـــصراعات 
والــدماء، مــع عــودة العامــل الخــارجي للتــدخل فــي مــصير 

 .المنطقة

ّوفي ظل هذا الواقع العربي المعقـد، جـاء الـرئيس 
ــة األمريكــ ــد ترامــب للحكــم، وصــعدت النزعــة اليمين ي دونال

ّالمتطرفــة فــي إســرائيل فــي ظــل حكومــة بنيــامين نتنيــاهو، 

التــي تماهــت معهــا اإلدارة األمريكيــة بــشكل غيــر محــدود، 
ممــا جعــل كيــان االحــتالل يجــد فــي هــذه الظرفيــة الفرصــة 
المواتية للضرب بكل الوعود المقطوعة للشعب الفلسطيني 

رعية، وهذا ما عبرت عنه اتفاقيـة ترامـب بشأن حقوقه الش
التي عكفت حكومـة ترامـب علـى الحـديث عنهـا   نتنياهو–

ــام  ــذ الع ــي ٢٠١٧من ــي واشــنطن ف  ينــاير ٢٨ وأعلنتهــا ف
، وسبق أن مهدت لهـا بلقـاءات ووعـود باالزدهـار ٢٠٢٠

 .والخيرات االقتصادية للمنطقة

 األمريكـــي، – الـــصهيونيّوفــي كـــل هـــذا المـــسار 
ــان األرد ــاعال إلعــادة االعتبــار ك ــا ف ًن، ملكــا وشــعبا، متكئ ً ً ً

ــدفاع عنــه وعــن المقدســات  ــي الفلــسطيني وال للحــق العرب
ــداهللا  ــك عب ــر المل ــي القــدس، وعب اإلســالمية والمــسيحية ف
الثاني في أكثـر مـن محفـل عـن تمـسكه بالثوابـت الخاصـة 
للشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ولكن ما يجري في 

 حالــة ســيولة غيــر مفاجئــة إلزالــة العوائــق الواقــع العربــي،
فــي بعــض الــدول عــن العالقــات مــع كيــان االحــتالل، وألن 

إسالمية، فإن الموقعين على هـذا –فلسطين قضية عربية 
 :يلي البيان يؤكدون على ما

ــــة • ــــة – دعــــم الجهــــود األردني  لخــــصوصية العالق
ــــي–الفلــــسطينية  األردنيــــة ــــا الملــــك   والت يقوده

اإلسـرائيلية   في مواجهة الـسياساتعبداهللا الثاني
االحتالليـــــة تجـــــاه حقـــــوق الـــــشعب الفلـــــسطيني 

 .والمقدسات الدينية

ــي  • ــين أي جهــد عربــي واســالمي واجنب ٕدعــم وتثم
 وسياسـات االحـتالل، الـصهيونيلمواجهة العنـف 

 الموقـف الكـويتي والقطـري فـي الموقعونويخص 
 الــــرفض بإظهــــارّهـــذا الــــصدد، واللــــذين اســــهما 

والترحيـب بـأي . ّقة القرن بشكل جليالعربي لصف
ــصدر مــن دول شــقيقة وصــديقة  ــل ي موقــف مماث

 .ّاسالمية وغربية



  
  ١١٨ 

رفــــض حالــــة الــــسيولة العربيــــة تجــــاه إســــرائيل،  •
ــادات او  والتطبيــع معهــا ســواء كانــت مــن قبــل قي

 .رجال اعمال او مثقفين أو أكاديميين

ّالتأكيد على أن فلسطين بلد تحـت االحـتالل، وأن  • ّ
 .مارس سياسات فصل عنصريإسرائيل ت

ــــن توســــع  • ــــان االحــــتالل م ــــه كي ــــوم ب ــــا يق إن م
 وتلويح لقرار ضـم األغـوار، هـو إخـالل استيطاني

ــسان التــي اعترفــت  ــة وحقــوق اإلن ــادئ العدال بمب
 .ّبها الشرعة الدولية وأقرتها

إن خيـــار رفــــض التطبيـــع، هــــو خيـــار الــــشعوب  •
العربية المؤمنة بعروبتها وبأن إسرائيل هي دولة 

تالل وفـصل عنـصري، تتنكـر لوعـود األصـدقاء اح
والمنظمـــات العالميـــة، ولكـــل المـــؤمنين  الغـــربيين

بعدالــــــة القــــــضية الفلــــــسطينية وحــــــق الــــــشعب 
 .الفلسطيني

ّإن اســــتنهاض الــــشعوب العربيــــة للــــدفاع عـــــن  •
قـــــــضاياها الوطنيـــــــة للعـــــــيش بـــــــسالم وحريـــــــة 
وديمقراطية، ودون عنف، ال تتعارض مـع الـدفاع 

قـــــضية فلـــــسطين  ولـــــى،عـــــن قـــــضية األمـــــة األ
 .المحتلة

ـــــع سياســـــات االحـــــتالل  • ـــــوم م إن المواجهـــــة الي
وحكومته اليمينية، تقضي اإلبقـاء علـى فلـسطين 
ــديمقراطي والمقاطعــة  ــدا محــتال، وان النــضال ال ّبل ٕ ً ً
االقتصادية ورفض التطبيع همـا الـسبيل المقبـول 

 .ًّراهنيا

إن الحالــــة الراهنــــة التــــي تعيــــشها األمــــة مـــــن  •
ــع تــداعيات الر بيــع العربــي، ومــا يجــري مــن تطبي

ُمجـــــاني، يجـــــب أن ال يلغـــــي حـــــضور القـــــضية 
الفلــــسطينية فــــي المنــــاهج الدراســــية والتعليميــــة 
العربية بوصفها قـضية العـرب األولـى، وبوصـفها 

ًبلدا محتال ً. 

إن كيان االحتالل يجد في الظـرف العربـي الـراهن  •
 التـي االسـتيطانيةُحالة مثلـى للمـضي بـسياساته 

ــــة هــــذه تمــــس ال ــــسطينية، وان حماي ــــة الفل ٕكياني
ــــــة االنقــــــسام  الكيانيــــــة ال تــــــتم إال بإنهــــــاء حال
ّالفلــسطيني التــي مـــر عليهــا عقـــد ونيــف، وهـــي 
إحـــدى أســـباب الـــضعف الـــراهن، والبـــد لألشـــقاء 
ـــسطينيين مـــن إنهـــاء هـــذا االنقـــسام بأســـرع  الفل

 .وقت

ــــــة واإلســــــالمية  • تثمــــــين كافــــــة المواقــــــف العربي
ـــــستوى ا ـــــى م ـــــصديقة، عل ـــــة وال ـــــادات العربي لقي

ــــــشعوب المناهــــــضة  ــــــة، وال واإلســــــالمية والغربي
 .والرافضة لسياسات االحتالل في فلسطين

ـــع، ومقرهـــا  • ـــة لمناهـــضة التطبي ـــة العربي إن الهيئ
عمان، هي استمرار لكـل نـضاالت األحـرار العـرب 
وجهــودهم الــسابقة، فــي الــذود عــن كيانيــة األمــة 

 .وقضية فلسطين المحتلة

ــــ • ــــون إن كــــل المــــوقعين عل ــــان، يمثل ى هــــذا البي
ـــة لمناهـــضة  ـــة العربي ـــسية للهيئ ـــة الـتأسي الجمعي
التطبيــع وسياســات االحــتالل االســرائيلي، وســوف 
ــــسبل واألطــــر  ــــسية كــــل ال تتخــــذ الهيئــــة التـأسي
القانونيـــــة األردنيـــــة للتـــــرخيص وفـــــق القـــــوانين 

 .والتشريعات السارية

ه عملكــم ورســ“ وا فــسيرى الل ُوقــل اعمل َ َ ََ ْ َُ َ َُــ ََ َُ ــ َِ ْ َوله والمؤمنــونُ ُ ِ ْ ُ ْ َ ُ ُ” 
  صدق اهللا العظيم

  ٣صفحة /٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عريقات يدعو دول العالم لتحويل مواقفها 
  الرافضة للضم اإلسرائيلي لواقع عملي

 

أمـــين ســـر اللجنـــة   دعـــا– األراضـــي الفلـــسطينية
ــسطينية صــائب عريقــات،  ــر الفل ــة لمنظمــة التحري التنفيذي



  
  ١١٩ 

لى تحويل مواقفها الرافضة لخطة الـضم دول العالم أجمع إ
ـــائق  ـــق حق ـــي مـــن خـــالل خل ـــع عمل اإلســـرائيلية، إلـــى واق
ـــدء الفـــوري باتخـــاذ  ـــدولي، والب ـــصعيد ال ـــى ال سياســـية عل

  .إجراءات جدية لمنعها

ـــــاءات دبلوماســـــية  ـــــالل لق ـــــب عريقـــــات خ وطال
منفصلة مع ممثلي دول االتحاد األوروبي وعـدد مـن دول 

حتالل ومحاسبته على خروقاته العالم، أمس، بمساءلة اال
المنافيــة لقواعــد القــانون الــدولي، وفــرض العقوبــات علــى 
إســرائيل، وحظــر منتوجــات االســتيطان، واتخــاذ اإلجــراءات 
القانونيـــة الالزمـــة ضـــد الـــشركات المتواطئـــة مـــع مـــشروع 
ــس األمــن رقــم  ــذ قــرار مجل االســتيطان االســتعماري، وتنفي

ل، واالعتـــراف  فـــي جميـــع التعـــامالت مـــع إســـرائي٢٣٣٤
 وعاصـــمتها القـــدس ١٩٦٧بدولـــة فلـــسطين علـــى حـــدود 

  .الشرقية

واســتعرض عريقــات مجمــل األوضــاع الـــسياسية 
فــي فلــسطين والمنطقــة، والخطــوات التــي اتخــذتها القيــادة 
الفلسطينية لوقف االتفاقات مع إسـرائيل فـي ضـوء تنكرهـا 
ٕلالتفاقات الموقعة واعالن حكومتهـا ضـم أجـزاء كبيـرة مـن 

ضــي دولـــة فلـــسطين، مؤكـــدا ضـــرورة دعـــم دول العـــالم أرا
للتحرك الفلسطيني على الصعد المختلفة بما فـي ذلـك فـي 

  .المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية

ودعا إلـى ضـرورة مراجعـة االتفاقـات الحاليـة مـع 
ـــود احتـــرام حقـــوق  إســـرائيل، وضـــمان عـــدم انتهاكهـــا لبن

ســــرائيل بالمــــضي ًاإلنــــسان، محــــذرا مــــن أن الــــسماح إل
لـن يـدمر أسـس النظـام ” إسـرائيل الكبـرى“بمشروع فرض 

الدولي والشرعية الدولية وحل الـدولتين فحـسب، بـل يهـدد 
الــسلم واألمــن العــالميين، وســيجر المنطقــة إلــى دوامــة ال 

  )وكاالت... (تنتهي من العنف

  ١٥صفحة /٢٩/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

لمواجهة  أوروبي – أردني –ائتالف فلسطيني 
 مشروع الضم اإلسرائيلي

 فادي أبو بكر

 ١٩أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس فـي 
ــــات ٢٠٢٠مــــايو / أيــــار   االنــــسحاب مــــن كافــــة االتفاقي

الموقعة، بما فيها األمنية مـع الواليـات المتحـدة األميركيـة 
 عزمـه االحـتاللًوالكيان اإلسرائيلي، وذلك ردا على إعـالن 

  .ي الفلسطينيةلضم أجزاء من األراض

وفــي الوقــت الــذي تتــصاعد فيــه غطرســة الكيــان 
غانتس، عبـر تكثيـف  –اإلسرائيلي بقيادة حكومة نتنياهو 

ّسياســـة االســـتيطان والتوجـــه نحـــو ضـــم منطقـــة األغـــوار 
ومنطقـــة شـــمال البحـــر الميـــت إلـــى الـــسيادة اإلســـرائيلية، 
وتهجير الفلسطينيين والتضييق علـى األسـرى فـي سـجون 

ُمحاولة طمس هويـة القـدس الـشريف واسـتمرار االحتالل و
الحصار الوحشي على قطاع غـزة وغيرهـا مـن الممارسـات 
ًالعدوانية والعنصرية التي لم يشهد التـاريخ الحـديث مثـيال 
ــــشجب  ــــات ال ــــة بإصــــدار بيان ــــدول العربي ــــي ال لهــــا، تكتف
ــذي مثــل هــذه المــرة  ّواالســتنكار والــرفض، ســوى األردن ال

ّه المتقــــدم، إضــــافة إلــــى االتحــــاد ًاســــتثناء عربيــــا بموقفــــ
ّاألوروبي الغربـي الـذي هـدد بفـرض عقوبـات علـى الكيـان 

  .ّاإلسرائيلي إذا ما تم الضم

  الموقف األردني

ــة  ــاني فــي مقابل ّأكــد العاهــل األردنــي عبــد اهللا الث
ــي  ــة ف ــر شــبيغل األلماني ــة دي ــه مجل ــار١٥أجرتهــا مع /  أي

عل أجزاء من ّأنه إذا ما ضمت إسرائيل بالف: "٢٠٢٠مايو 
ــك ســيؤدي إلــى صــدام كبيــر مــع  ــإن ذل ِالــضفة الغربيــة، ف
ًالمملكة األردنية الهاشمية، ومـشيرا إلـى أن األردن يـدرس 

: وأضـاف العاهـل األردنـي ،"جميع الخيارات إذا جرى الـضم
نتفق مع بلـدان كثيـرة فـي أوروبـا والمجتمـع الـدولي علـى "

ألوســط، ّأن قــانون القــوة ال يجــب أن يطبــق فــي الــشرق ا
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ّوأن حــل الــدولتين هــو الــسبيل الوحيــد الــذي ســيمكننا مــن 
  ".ًالمضي قدما

ــأتي الموقــف األردنــي غيــر المــسبوق، ترجمــة  ًوي
لالســتفزازات المتكــررة التــي تثيرهــا الــسياسات اإلســرائيلية، 
واالعتداءات الالمتناهية على السيادة األردنيـة، ومـن تلـك 

محاولـة اغتيـال : االعتداءات على سبيل المثال ال الحـصر
ـــد مـــشعل  ـــسياسي لحركـــة حمـــاس (خال ـــب ال ـــيس المكت رئ

ــــام ١٩٩٧فــــي عمــــان عــــام ) الفلــــسطينية األســــبق ، وقي
الحكومــة اإلســرائيلية بسلــسلة مـــن األفعــال األحاديــة فـــي 
ًمقدسات القدس متحدية الوصاية األردنيـة عليهـا، إضـافة 
ــر  ــد معب ــر عن ــد زعيت ــل القاضــي األردنــي رائ ــة قت إلــى حادث

، وقتــل أردنيــين مــن قبــل ٢٠١٤لملــك حــسين عــام جــسر ا
حــارس أمــن إســرائيلي فــي الــسفارة اإلســرائيلية بالعاصــمة 

  .٢٠١٧األردنية عمان عام 

ـــــي الغمـــــر  ٕواذا كـــــان األردن قـــــد اســـــتعاد منطقت
ً عامـــا مـــن تأجيرهمـــا إلســـرائيل، علـــى ٢٥والبـــاقورة بعـــد 

ٕخلفية نقل السفارة األميركية إلـى القـدس، واعـالن القـدس 
ــــات عا ّصــــمة إلســــرائيل، فــــإن حــــل األردن لكافــــة االتفاقي

ًبــات احتمــاال كبيــرا، خــصوصا وأن " إســرائيل"الموقعــة مــع  ً ً
ضـــم األغـــوار ومنطقـــة شـــمال البحـــر الميـــت، إذا مـــا تـــم، 
سيكون تعديا خطيرا على السيادة األردنية، يقطع التواصل 
بين األردن واألراضي الفلـسطينية، وبالتـالي القـضاء علـى 

ــــ ــــسطينيين حــــل ال ــــين الفل دولتين، وفرصــــة عــــودة الالجئ
ـــة  ـــالغ عـــددهم قراب ـــون ٢المتواجـــدين فـــي األردن والب  ملي

  .الجئ مسجلين لدى األونروا

  الموقف األوروبي

ــــسطينيا ــــسيقا فل ــــاك تن ــــدو أن هن ــــا– يب  –  أردني
ًلمواجهة مشروع الـضم اإلسـرائيلي، خـصوصا وأن  أوروبيا

ر علــى لــس ان بيتــر ســتانو ّــاالتحــاد األوروبــي كــان قــد عب
المتحدث باسم الممثـل األعلـى لألمـن والـسياسة الخارجيـة 
فـــي االتحـــاد جوزيـــب بوريـــل عـــن تفهمـــه لقـــرار الـــرئيس 

ــــات  ــــى اإلعالن ــــة عل ــــردة فعــــل طبيعي ــــاس، ك محمــــود عب
اإلسرائيلية األخيـرة بـشأن ضـم محتمـل ألجـزاء مـن أراضـي 

  .الضفة الغربية إلسرائيل

يــل خــالل ّوفــي نفــس الــسياق، أكــد جوزيــب بور
مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشـتية 

على أن الـضم، إذا حـدث، لـن يمـر مـرور الكـرام بالنـسبة "
  ".لالتحاد األوروبي وسيكون له عواقب

ــــدم،  ــــي المتق ــــف األوروب ــــسير الموق ــــن تف ّال يمك
بمعـــزل عـــن معركتـــه مـــع إدارة الـــرئيس األميركـــي دونالـــد 

ـــــا عـــــدوة الع ـــــب، باعتباره ـــــصاديةترم ـــــة االقت إذ أن . ولم
ــــى  ــــشكل خطــــرا عل ــــات المتحــــدة باتــــت ت ًسياســــات الوالي ّ
ّالمصالح األوروبية، وخيـر مـن عبـر عـن ذلـك المستـشارة 

علينا نحن األوروبيين أن : "األلمانية أنجيال ميركل بقولها
  ".نقرر مصيرنا بأنفسنا

  خاتمة

فــي مقابــل مواقــف الــدول العربيــة التــي ال تتعــدى 
ًجعجعة بال طحن، يبدو أن ائتالفـا فلـسطينيا حقيقة كونها  ً

ً أوروبيـــا بـــدأت تتبلـــور مالمحـــه فـــي مواجهـــة –ً أردنيـــا –
ـــدولتين،  ـــى قاعـــدة حـــل ال ـــضم اإلســـرائيلي، عل مـــشروع ال

  .والمصلحة األوروبية والحفاظ على السيادة األردنية

ٍمـــــن جهـــــة أخـــــرى، يمكـــــن القـــــول أن الـــــدخول 
بابه المناهـــضة األوروبـــي القـــوي فـــي هـــذا االئـــتالف وأســـ

رات جوهريــة فــي العالقــات  ّــللــسياسة األميركيــة، تنــذر بتغي
إن لـم تكـن بدايـة  ٍالدولية والنظام الدولي علـى حـد سـواء،

ّلتــشكل نظــام دولــي جديــد ينتهــي فيــه حكــم القــوة العظمــى 
  .المنفرد على العالم

 كاتب وباحث فلسطيني •

  ٨صفحة /٣٠/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  



  
  ١٢١ 

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

  الشرقية

 

ـــا -أثينـــا  ـــسطين لـــدى   قـــال– وف ســـفير دولـــة فل
اليونــان مــروان طوباســي إن وزارة الخارجيــة اليونانيــة أكــدت 
اليــوم الجمعــة، ثبــات الموقــف الرســمي لــدولتها مــن مــسألة 

 المـــــستقلة التزامهـــــا بـــــضرورة إقامـــــة الدولـــــة الفلـــــسطينية
والديمقراطيــة والقابلــة للحيــاة وعاصــمتها القــدس الــشرقية، 

ــأمن ١٩٦٧ حزيــران عــام ٤وفــق حــدود مــا قبــل  ، لتعــيش ب
 .وسالم إلى جانب اسرائيل

أننــا "وأضــاف طوباســي أن بيــان الــوزارة أشــار إلــى 
نــؤمن بــأن ذلــك الخيــار فقــط هــو مــا يحقــق حاجــة ومطالــب 

  ".ة بدولوالفلسطينيينإسرائيل باألمن 

وبـــين أن الخارجيـــة اليونانيـــة استعرضـــت موقفهـــا 
ــه ينــسجم مــع  ــداعم لبنــاء مؤســسات الدولــة وبنيتهــا، وأن ال
ـــسطيني،  ـــي لمـــساعدة الـــشعب الفل ـــف االتحـــاد األوروب موق
ــسطين،  ــضية فل ــة تجــاه ق ــل األممي ــان بالمحاف ــف اليون ومواق
ومساندة انضمام فلسطين لمنظمات األمم المتحدة المختلفـة 

 كدولـة ٢٠١٢جمعية العامة لألمم المتحدة عـام ولعضوية ال
  .مراقب غير عضو

وأضاف طوباسي أن البيان تضمن إشارة إلـى لقـاء 
الرئيس محمد عباس ورئيس الـوزراء اليونـاني متـسوتاكيس 
علــى هــامش اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 

  .٢٠١٩أيلول 

كمــــا تطرقــــت الخارجيـــــة اليونانيــــة إلــــى سلـــــسلة 
ٕ من البلـدين، والـى اللجنـة مسؤولينت التي تمت بين اللقاءا

الوزاريـــة المـــشتركة التـــي تأســـست وانعقـــدت ألول مـــرة قبـــل 
ــة خــالل  ــاون والزيــارات المتبادل ٕعــامين، والــى اتفاقيــات التع
السنوات الماضية، وتوقيع اتفاقية المشاورات السياسية قبـل 

ال علـى وكمث. ثالث سنوات وانعقاد لجنتها في أثينا ورام اهللا
مــستوى العالقــات الدبلوماســية الممتــازة بــين البلــدين، أشــار 

بيان الوزارة إلى المكانة التي يتمتع بها سفير دولة فلسطين 
لدى اليونان، حيث قـدم الـسفير المقـيم حاليـا أوراق اعتمـاده 
لرئيس الجمهورية ولـيس لـوزير الخارجيـة كمـا كـان معمـول 

ــى رفــع مــستوى ال ــدا عل ــه ســابقا، تأكي ــى ب ــل، وأشــار إل تمثي
المكانة التي يتمتع بها القنصل اليوناني العام بالقدس كمثل 

  .لدى فلسطين

وقال طوباسي انه اجرى عدة اتصاالت خالل األيـام 
الماضــية مــع عــدد مــن المــسؤولين اليونــانيين الستيــضاح 
بعض التصريحات الرسمية، والتي لم تتسم بالوضوح خاصة 

ـــر ا ـــردود المقدمـــة مـــن وزي ـــى فـــي ال ـــاني عل ـــة اليون لخارجي
ــشأن مواقــف الحكومــة مــسائالت ــب صــوفيا ســاكورافا ب  النائ

اليونانيــة مــن التطــورات الــسياسية فــي فلــسطين وسياســات 
االحـــتالل، والتـــي لـــم تتـــضمن اإلشـــارة بوضـــوح إلـــى الدولـــة 

 باإلشــارةالــوزير حينهــا  الفلــسطينية وحــدودها، حيــث اكتفــى
لي وقــرارات األمــم الــى حــل الــدولتين ومبــادى القــانون الــدو

  .المتحدة بالخصوص

وأضاف طوباسي أن مواقـف دولـة فلـسطين تنطلـق 
دائمـــا مـــن فهـــم المـــصالح الوطنيـــة لـــشعبنا بعيـــدا عـــن ايـــة 

 مصدر كان، مؤكـدا قدسـية اسـتقاللية القـرار أي من تأثيرات
الوطني الفلسطيني وسياسة عـدم التـدخل فـي شـؤون الـدول 

لــــدولي وميثــــاق األمــــم األخــــرى، واحتــــرام مبــــادى القــــانون ا
المتحــدة وقراراتهــا أينمــا كــان ومتــى كــان، واحتــرام سياســة 
حسن الجوار بين الدول، ومعاداة بؤر التوتر والحـروب التـي 

  .اكتوى شعبنا بنارها

ــــي  ــــسعى ال ــــسطين ت ــــة فل ــــال طوباســــي ان دول وق
ــق قاعــدة المــصالح  ــالم وف ــة دول الع ــدة مــع كاف ــات جي عالق

قــربهم منــا وال نــستعدي أحــدا المــشتركة ونقتــرب مــنهم بقــدر 
  .طالما يؤيدون حقوقنا الوطنية وكفاحنا العادل

وأضــاف طوباســي اننــا مــا زلنــا فــي مرحلــة التحــرر 
الوطني ونخوض كفاحنا ضد ابشع احتالل كولنيـالي، يـسعى 
وبــدعم غيــر محــدود مــن اإلدارة األميركيــة المنحــازة لتــصفية 



  
  ١٢٢ 

 ترمــب قــضيتنا وتنفيــذ اســتكمال سياســة الــضم وفــق صــفقة
  .ونصوصها

وقـــال الـــسفير طوباســـي انـــه أثـــار خـــالل االســـبوع 
الماضــي مــع المــسؤولين بالخارجيــة اليونانيــة ضــرورة تنفيــذ 

 أعــضائه نهايــة بإجمــاعقــرار البرلمــان اليونــاني الــذي اتخــذ 
  .، بدعوة الحكومة لالعتراف بدولة فلسطين٢٠١٥

ـــانيين لألصـــدقاءوأكـــد طوباســـي انـــه أوضـــح   اليون
راف، خاصـــة وان ذلـــك ســـيكرس عمليـــا حـــدود أهميـــة االعتـــ

  .الدولتين

  ٣٠/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

   ترفض بشدة مخطط الضم اإلسرائيليإندونيسيا

 

 أكــدت جمهوريــة – دوت كــوم" القــدس "–رام اهللا 
، رفــضها بــشدة لمخطــط الــضم اإلســرائيلي غيــر إندونيــسيا
 .القانوني

رجيـــة جـــاء ذلـــك فـــي رســـالة تلقاهـــا وزيـــر الخا
ــه  ــة، مــن نظيرت ــوم الجمع ــاض المــالكي، الي ــربين ري والمغت

  . ريتنو مارسودياإلندونيسية

وأكـــــدت مارســـــودي، فـــــي رســـــالتها، أن بالدهـــــا 
ــي مجلــس األمــن  ــر الدائمــة ف ــا مــن عــضويتها غي وانطالق
ستعمل على حث أعضاء مجلس األمـن والمجتمـع الـدولي 

ر فـي لرفض المخطط اإلسرائيلي غيـر القـانوني، واالسـتمرا
ــا  ــدولتين وفق ــداعم لحــل ال ــدولي ال التعبيــر عــن الموقــف ال

  .لقرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية

 الـذي اإلندونيـسيبدوره، رحب المالكي بـالموقف 
ـــــى أن المخطـــــط  ـــــة، واشـــــارتها إل ـــــرة الخارجي ـــــه وزي ٕنقلت
اإلســرائيلي ال يهــدد فقــط الــسالم واالســتقرار فــي المنطقــة، 

جهود الرامية لتحقيـق سـالم عـادل بل أيضا يقوض كافة ال
ودائـــم للقـــضية الفلـــسطينية وفـــق حـــل الـــدولتين ومبـــادئ 

  .الشرعية الدولية

 الراســـخ مـــن إندونيـــسياكمـــا أثنـــى علـــى موقـــف 
ـــات  ـــر المـــشروط لتحرك ـــا غي ـــسطينية ودعمه ـــضية الفل الق
القيــادة الفلــسطينية التــي يقودهــا الــرئيس محمــود عبــاس 

ــــوق ٕإلنهــــاء االســــتعمار اإلســــرائيلي وا ــــة الحق ــــاق كاف حق
ّالفلسطينية الشرعية، سيما حقه فـي تقريـر المـصير ونيـل 
االستقالل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة 

  .للالجئين الفلسطينيين

وأضــــاف المــــالكي أن رســــالة وزيــــرة الخارجيــــة 
اإلندونيــسية جــاءت ردا علــى رســالته التــي خاطــب فيهــا 

 فـــي إطـــار الجهـــود  وغيرهـــا مـــن دول العـــالم،إندونيـــسيا
الدبلوماســية الفلــسطينية المــستمرة إلفــشال مخطــط الــضم 
غيـــــر القـــــانوني، وغيـــــره مـــــن الـــــسياسات االســـــتعمارية 
اإلسرائيلية التي استعرت في ظل مـا تعانيـه اإلنـسانية فـي 

، ودعـم اإلدارة األميركيـة األعمـى "كورونـا"مكافحة جائحـة 
 الدولي متعدد لالستعمار اإلسرائيلي وسعيها لتدمير النظام

  .األطراف القائم على أسس وقواعد القانون الدولي

  ٣٠/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

الخارجية الفلسطينية تدعو لحماية الشعب 
  الفلسطيني

 

ـــــــــــا – رام اهللا وزارة الخارجيـــــــــــة  أدانـــــــــــت – وف
الفلــسطينية الجــرائم البــشعة التــي ارتكبتهــا قــوات االحــتالل 

الماضــيين، بــإطالق النــار بهــدف وشــرطته خــالل اليــومين 
  .قتل المواطنين الفلسطينيين

ــــان أن  ــــي بي ــــسطينية ف ــــة الفل وأضــــافت الخارجي
الجرائم اإلسرائيلية األخيرة أدت إلـى استـشهاد الـشاب إيـاد 

وهــو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة )  عامــا٣٠(الحــالق 
قرب باب األسباط في البلدة القديمة مـن القـدس المحتلـة، 

بقـرب نبـع )  عاما٣٨(لشاب فادي عدنان قعد واستشهاد ا
قرية النبـي صـالح، وتعتبرهـا امتـدادا لجـرائم إرهـاب الدولـة 



  
  ١٢٣ 

ــة االحــتالل ومــستوطنوها بحــق  المــنظم الــذي تمارســه دول
الـــــــشعب الفلـــــــسطيني وأرضـــــــه وممتلكاتـــــــه ومقدســـــــاته 
ومزروعاته ومنازله واقتصاده الـوطني، كتعبيـر عـن عمـق 

ٕالمجتمـع اإلسـرائيلي وانمـا تفشي العنصرية ليس فقط فـي 
ــة  ــم فــي دول ــرار ومفاصــل الحك ــي دوائــر صــنع الق ــضا ف أي

  .االحتالل

وقالــت إن هــذه الجــرائم تثبــت أن هنــاك تعليمــات 
ـــستوطنيه  ـــود االحـــتالل وشـــرطته وعناصـــر م مباشـــرة لجن
اإلرهابيـــة بقتــــل الفلــــسطينيين لمجــــرد الــــشك، وأن لــــديها 

ن كأهــداف صــالحيات واســعة إلطــالق النــار علــى المــواطني
ــاء علــيهم ينزفــون حتــى المــوت  ــدريب، واإلبق ــة والت للرماي
دون تقديم أيـة إسـعافات، أو الـسماح للمـسعفين الوصـول 

  .إليهم، في تصعيد ملحوظ خالل األيام القليلة الماضية

وحملــت الخارجيــة الفلــسطينية حكومــة االحــتالل 
اإلسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشـرة 

وطالبــت المجتمــع الــدولي . عــن تلــك الجــرائم وتــداعياتها
بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية في تـوفير الحمايـة 

  .الدولية للشعب الفلسطيني

  ٣١/٥/٢٠٢٠الشروق القطرية 

* * * * *  

عشراوي تطالب بتدخل دولي لمحاسبة إسرائيل 
  على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

 

 دعـت عــضو اللجنـة التنفيذيــة ":األيـام "-رام اهللا 
ـــر د ـــة التحري ـــع الـــدولي . لمنظم حنـــان عـــشراوي، المجتم

ونظامــــه القـــــضائي إلــــى تحمـــــل مــــسؤولياته الـــــسياسية 
ّوالقانونيــة واألخالقيــة؛ إللــزام إســرائيل بــشكل جــدي وفعلــي 

 .بوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

وشـددت عـشراوي علـى ضــرورة رفـع الغطـاء عــن 
ا عـــن المـــواطن الفلـــسطيني وأرضـــه اســـرائيل، وكـــف يـــده

ـــة والحاســـمة  ـــدابير الفاعل ـــه، واتخـــاذ الت ـــه وأمالك ومقدرات

لمساءلتها ومحاسـبتها علـى خروقاتهـا المـستمرة للقـانون 
الدولي والدولي اإلنساني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة 

 .لشعبنا األعزل

ًجاء ذلك فـي بيـان صـحافي، أمـس، تعقيبـا علـى 
وهـو ) ً عاما٣٠(تالل الشاب إياد الحالق إعدام قوات االح

مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، قـــرب بـــاب األســـباط فـــي 
البلدة القديمـة مـن مدينـة القـدس المحتلـة، والـشاب فـادي 

بعــد إطــالق النــار ) ً عامــا٣٨(عــدنان ســرحان ســمارة قعــد 
علــى مركبتــه أول مــن أمــس؛ بــزعم محاولــة تنفيــذ عمليــة 

 . لح شمال غربي رام اهللادهس جنود قرب قرية النبي صا

وأشــارت عــشراوي إلــى أن هــذه الجريمــة البــشعة 
تأتي في إطار مسلسل اإلرهـاب المـنظم والتـصعيد المتعمـد 
لالنتهاكـات اإلسـرائيلية بحــق الـشعب الفلـسطيني األعــزل، 
ــذ  ــشهداء وصــل من ــى أن عــدد ال الفتــة فــي هــذا الــصدد إل

 .ً شهيدا٢١مطلع هذا العام إلى ما يقرب من 

ـــــى إرهـــــاب المـــــستوطنين وتط رقـــــت عـــــشراوي إل
المتطـــــرفين واعتـــــداءاتهم الممنهجـــــة علـــــى المـــــواطنين 
ـــف األراضـــي  وأراضـــيهم وتعمـــدهم حـــرق األشـــجار وتجري
وسرقة المحاصيل وهدم البركسات الزراعية بحمايـة جـيش 
االحتالل، هذا إضـافة إلـى مواصـلة إسـرائيل سـرقة المـوارد 

ًت مـــؤخرا علـــى والمقـــدرات بمـــا فيهـــا الميـــاه، حيـــث عمـــد
 .تخفيض كمياتها عن المحافظات الفلسطينية

ولفتت إلى سياسة بـث الفوضـى والفلتـان األمنـي 
التي انتهجتها إسرائيل، ومحاوالتها االلتفاف علـى القيـادة 
ٕالفلسطينية واضعافها من خالل فتح قنوات مباشره ما بين 
ٕاالحــــــتالل وادارتــــــه وبــــــين مختلــــــف قطاعــــــات الــــــشعب 

فة إلى التحـريض والعنـصرية فـي وسـائل الفلسطيني، إضا
  .اإلعالم اإلسرائيلية

  ٣١/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  



  
  ١٢٤ 

دعوة المجتمع الدولي لحماية الشعب 
  الفلسطيني

  

من جانبه، دعا وزير  ...–فلسطين المحتلة 
شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، 

عيد المجتمع الدولي، إلى التدخل الفوري لوقف التص
اإلسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني؛ وذلك 

  . تعليقا على جريمة إعدام الشهيد الحالق

سبق جريمة قتل الشاب : "وقال الهدمي
الفلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة البشعة، جريمة 
إبعاد خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري وعدد 

  ". آخر من المصلين عن المسجد

أن إسرائيل تواصل كذلك عمليات اعتقال وأشار 
 الفلسطينيين في كل أنحاء مدينة القدس المحتلة، بـ

، فضال عن إغالق المؤسسات الفلسطينية "حجج واهية"
 )وكاالت (.....بالمدينة

١٨ صفحة ٣١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

������

ّ الجنائية الدولية تمكن ..غضب إسرائيلي
اوى قضائية ضد الفلسطينيين من رفع دع

  "إسرائيل"

 

المدعيـة العامـة  أكـدت – اآلن  فلسطين–رام اهللا 
للمحكمة الجنائية الدوليـة فـي الهـاي فـاتو بنـسودا مجـددا 

ـــق فـــي  جـــرائم الحـــرب فـــي "أن للمحكمـــة صـــالحية التحقي
، مــــا يعنــــي تمكــــين الــــسلطة الفلــــسطينية نقــــل "فلـــسطين

 .وليةاالختصاص الجنائي على أراضيها إلى المحكمة الد

 صـفحة كتبـت فيهـا ٦٠وجاء ذلك في وثيقة مـن 
نظــر االدعــاء بعنايــة فــي مالحظــات المــشاركين : "بنــسودا

ومــــــا زال يــــــرى أن للمحكمــــــة اختــــــصاصا علــــــى األرض 
ــة ــسطينية المحتل ــذلك رفــضت بنــسودا االســتئناف "الفل ، وب

المقـــدم مـــن قبـــل ألمانيـــا وأســـتراليا والبرازيـــل ودول أخـــرى 
  .تنتقل الكرة اآلن لملعب القضاةوخبراء القانون، حيث 

ّورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
بتقريــــر المدعيــــة العامــــة للمحكمــــة الجنائيــــة الــــذي أكــــد 
اختـــصاصها علـــى األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة، ودعـــا 

المحكمـــة لمحاســـبة مرتكبـــي جـــرائم الحـــرب الـــذين طـــال 
  .إفالتهم من العقوبة

  ١/٥/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

تحذيرات من إجبار طالب القدس على العودة 
  للمدارس في غياب الوقاية من كورونا

  

من بـاقي القطاعـات  كغيرها –فلسطين أون الين 
والمرافــــق، لــــم تحــــظ مــــدارس الفلــــسطينيين فــــي القــــدس 
المحتلــــة بــــأي اهتمــــام مــــن ســــلطات االحــــتالل وخاصــــة 

وس بــإجراءات تــوفير الحمايــة والوقايــة لمنــع تفــشي فيــر
  .الكورونا

ومـــع مـــساعي االحـــتالل إلـــى انتظـــام الـــدوام فـــي 
المــدارس مطلــع الــشهر القــادم، حــذرت لجنــة أوليــاء أمــور 
طــالب القــدس مــن االســتجابة لــذلك فــي ظــل غيــاب أدنــى 
مقومات السالمة واألمن للطالب، وقلة اإلمكانيات وأشكال 
الدعم المقدمة إليهم من حكومة االحتالل التي يقع عليهـا 

  .ير كافة المستلزماتتوف



  
  ١٢٥ 

وفـــــي بيـــــان لهـــــا نوهـــــت اللجنـــــة الـــــى أن وزارة 
ـــى التهـــرب مـــن  ـــل عل ـــيم اإلســـرائيلية تعم ـــارف والتعل المع
المـــسؤولية الكاملـــة عبـــر إجبـــار األهـــالي بـــالتوقيع علـــى 
ــى المدرســة  ــائهم إل ــر بمــوافقتهم علــى عــودة أبن ــة تق وثيق

وأشـارت اللجنـة  .وأنهم مسؤولين عن أي أمر يحصل لهـم
أن رفـضها جـاء بعـد مراجعـة اللجـان المركزيـة ولجـان إلى 

المـــدارس الفرعيـــة وآراء األهـــالي وبعـــد مراجعـــة أصـــحاب 
االختـصاص مــن أطبــاء ولجـان عاملــة بمكافحــة الفيــروس 
والـــصحة العالميـــة ومـــا يجـــري فـــي الـــدول األخـــرى وبعـــد 
اطالعنا على حجم التقصير واإلهمال في عمليـات التعقـيم 

 بهـــا دوليـــا للمـــدارس العربيـــة لكافـــة القانونيـــة والمتعامـــل
  .المراحل؛ حفظا ألمنهم وسالمتهم

وشددت اللجنة بأنه ما لم يـصدر توصـية رسـمية 
من وزارة الصحة بأن وباء كورونا لم يعد يشكل أي خطـرا 
علــى الطــالب ومــا لــم يــصدر تــصريح رســمي بتحمــل وزارة 
التعلــيم االســرائيلية أيــة مــضاعفات أو إصــابات أو انتــشار 

فيروس في أحياء القدس فلن يكون هناك عودة لمقاعـد لل
وأكـــدت لجنـــة األوليـــاء أن أبنـــاء القـــدس ليـــسوا  .الدراســـة

للتجارب وال للمـساومة علـى سـالمتهم وأمـنهم، وأن القـرار 
  .ًأوال وأخيرا هو لولي أمر الطالب وليس بيد االحتالل

  ١/٥/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

مساجد ..   ين مستمرةنكبة المقدسات في فلسط
ّحولت إلى حظائر وخمارات ومقابر تقام على  ُ

ومتاحف » للعدالة«أنقاضها محاكم 
  »التسامح«لـ

  

: »القـــدس العربـــي« – الناصـــرة – وديـــع عـــواودة
حينما كـان أحـد يمـس كنيـسا أو مقبـرة يهوديـة فـي العـالم 
تقـيم إسـرائيل القيامـة وال تقعــدها، لكنهـا فـي الوقـت نفــسه 

تزال تقوم بعدة طرق بانتهـاك مقدسـات إسـالمية قامت وال 

وأحيانا مسيحية في البالد وكأنه أمر عادي وطبيعـي دون 
  .حرج

وبــسبب حظـــر خــاص بعـــدوى كورونــا، وبخـــالف 
اســتقالل “عــادتهم لعقــود خلــت فــي اليــوم الــذي يعــرف بـــ 

لم يتمكن فلسطينيو الداخل أمس من زيـارة هـذه ” إسرائيل
ـــدات المهجـــر ـــام المقدســـات والبل ـــشكل عـــام، ومـــن القي ة ب

يـوم اسـتقاللكم هـو “بنشاطات ثقافيـة وفنيـة تحـت عنـوان 
  .”يوم نكبتنا

وتتجلـــى انتهاكــــات إســــرائيل فـــي مقــــابر تجــــرف 
وهنـــاك . وتبنـــى عليهـــا مواقـــف ســـيارات وبنايـــات مختلفـــة

ّمــــساجد تحولــــت لمطــــاعم وحانــــات وخمــــارات ومخــــازن، 
روي متـى وأحيانا تحول لكنس بعد انتزاع لوحات رخامية ت

ومن بناها واستبدالها بلوحـات عبريـة عـن تـاريخ الكنـيس 
والمفارقة أن ذلـك يـتم أحيانـا فـي مـساجد مـع . في الموقع

  . مآذن شاهقة

 ٤٨ويوضح مدير جمعيـة األقـصى داخـل أراضـي 
 من المساجد ١٢٠٠محمد سواعد، أن الحديث يدور عن 

ي تـم والمقامات المدمرة منذ النكبة ومثلها من المقـابر التـ
تــــدميرها بعــــد مــــصادرتها العتبارهــــا مــــن قبــــل الــــسلطات 

  .”أموال غائبين” اإلسرائيلية 

يـــــشير ” القـــــدس العربـــــي ” وردا علـــــى ســـــؤال 
سواعد الى أن الصهيونية سارعت من أجل الـسيطرة علـى 

 بلغــت ١٩٤٨أراضــي الوقــف اإلســالمي، منوهــا أنــه عــام 
مـــساحة أراضـــي الوقـــف الخيـــري اإلســـالمي فـــي فلـــسطين 

وبــــدأت إســــرائيل فــــي تــــدمير . ً دونمــــا٦٧٧ ألفــــا و١٧٨
المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية فيهـــا منـــذ اليـــوم األول 
لتأسيسها، مما حمل البطريرك مكسيموس حكيم، بطريـرك 
ـــذي كـــان  الـــروم الكاثوليـــك ألنطاكيـــا وســـائر المـــشرق وال
ًمطرانا لطائفـة الـروم الكاثوليـك فـي حيفـا أثنـاء حـرب عـام 

انتهاك إسرائيل للمقدسات العربية إنهـا  للقول عن ١٩٤٨
ـــــائس ١٩٤٨فـــــي عـــــام   دمـــــرت بعـــــض المـــــساجد والكن

. والمستــــشفيات والمالجــــئ فــــي األراضــــي التــــي احتلوهــــا



  
  ١٢٦ 

ــة هنــا فــإن الكثيــر مــن الكــنس فــي ســوريا،  بخــالف الحال
والعراق، ومصر، وتونس والمغرب وغيرها ما زالت بـالحفظ 

  .والصون

قـاض الـشعب  عامـا علـى قيامهـا علـى أن٧٢بعد 
الفلــسطينية تواصــل إســرائيل اســتهداف المــساجد والمقــابر 
والمقامــــات والمقدســــات اإلســــالمية مباشــــرة، وال تكتفــــي 
ــك  ــل ذل ــسقط، وك ــى ت بفــرض هجرانهــا وحظــر ترميمهــا حت
بغيــة إزالــة المالمــح اإلســالمية والعربيــة مــن الــبالد ومحــو 

  .ذاكرتها

ــات جمعيــة  ــد هــدمت ” األقــصى“ووفقــا لمعطي فق
ــــابر ســــلطا ت االحــــتالل اإلســــرائيلي آالف المــــساجد والمق

كمــا قامــت بتحــوير وتزويــر  ،١٩٤٨اإلســالمية منــذ نكبــة 
  .هوية العشرات منها

نمـاذج ” القـدس العربـي“في هذا التحقيق ترصـد 
كثيــرة علــى ذلــك منهــا قريــة بيــار عــدس المهجــرة التــي لــم 
يبق منها سوى بعض بقايا شواهد قبور بعدما حولـت فـي 

ـــسيارات وممـــر للمـــشاة وموضـــع معظمهـــا  ـــى موقـــف لل إل
لحاويــات القمامــة قريبــا مــن مدينــة كفــار ســابا شــمال تــل 

  .أبيب

ــى أجــزاء واســعة مــن  ــا أنــشئ عل وفــي مدينــة ياف
مقبــرة عبــد النبــي فنــدق هيلتــون، فــي حــين غطــى العــشب 
قرية عمقا المهجرة في قضاء عكا التي دمرت بيوتها ولـم 

الـسلطات اإلسـرائيلية يبق فيها سـوى مـسجد متـداع تمنـع 
ترميمـــه، وهكـــذا فـــي القريـــة المجـــاورة الغابـــسية المحـــاط 

كما تحول مـسجد قريـة البـصة قـضاء . مسجدها باألسالك
  .عكا إلى حظيرة لتربية األبقار ومكب للنفايات

فــي قريــة الطنطــورة الــساحلية قــضاء حيفــا حيــث 
ارتكبت مذبحة مروعة دفن ضحايا في مقبرة جماعية أقـيم 

ا موقـف للـسيارات، كمـا جـرى فـي مقبـرة بلـدة الـشيخ عليه
مونس التي قـوم عليهـا بعـض مواقـف سـيارات جامعـة تـل 

ــيم متحــف التــسامح . أبيــب ــرة “كمــا ســبق أن أق ــى مقب عل
مــأمن اهللا التاريخيــة فــي القــدس قبــل ســنوات، وتتعــرض 

اآلن مقبرة حي السرايا فـي صـفد لعمليـات تجريـف تمهيـدا 
ــاء  ــرة فــي” محكمــة الــصلح“لبن ــم تــشفع للمقب  المدينــة ول

  .ضغوط سياسية والتماسات قضائية

ــة أول مدينــة فلــسطينية  وفــي وســط مدينــة طبري
 بـــدعم مباشـــر مـــن االســـتعمار ١٩٤٨ســـقطت فـــي نكبـــة 

البريطاني تطل من بعيد مئذنة مسجد الـسوق أو المـسجد 
العمري المعروف أيضا بالجامع الكبير، المبني فـي القـرن 

مــسجد المتــداعي مــا زال منــذ عقــود الثــامن عــشر، لكــن ال
مجمعا للقمامة وتكسوه القاذورات وتسكنه الغربان وتحـول 
بلدية المدينة دون صيانته، وهكذا هو حال شقيقه مـسجد 

  .البحر على بعد نحو مئتي متر

وفي جنوب مدينـة طبريـة تقـع المقبـرة اإلسـالمية 
الواســعة، وقــد شــقت المؤســسة اإلســرائيلية شــارعا رئيــسيا 

  .ها إلى قسمين لتستبيح المراكب حرمتها منذ عقودشطر

ـــرة مـــصلى  ـــا المقب ـــست ســـكينة“وداخـــل بقاي ” ال
التاريخي المبني في العهد المملوكي وقد حول إلى كنـيس 

، ويقــف شــاهدا علــى عمليــات تزييــف ”قبــر راحيــل“باســم 
  .التاريخ وقلب الحقائق وسرقة التراث

 داخل وقائمة المساجد اليتيمة المغلقة والمهجورة
 طويلـة ومنهـا مـسجد قريـة الزيـب قـضاء عكـا ٤٨أراضي 

والذي حولته إلى مخزن لـألدوات الزراعيـة، ومـسجد عـين 
ـــار،  ـــرة لألبق ـــوم حظي ـــضاء صـــفد وهـــو الي ـــي ق ـــون ف الزيت
ـــي وقاعـــة  ـــى ملهـــى ليل ـــد حـــول إل ـــر، وق ّوالمـــسجد األحم
أعراس، والمسجد اليونسي الذي حول إلى معرض تماثيـل 

ة في صفد الذي جعلته مقرا لمكاتـب وصور، ومسجد القلع
البلديـــة، أمـــا مـــسجد الجـــورة فهـــدم ولـــم تـــنج منـــه ســـوى 
. مئذنته التي سرق هاللها المعدني في قمتها قبل سـنوات

كما حولت مسجد الخالصة قضاء صفد إلى متحف بلـدي، 
ومسجد عين حوض قضاء حيفا إلى مطعـم وخمـارة، وهـذا 

حيفــا، وهــو نــصيب المــسجد القــديم فــي قيــسارية قــضاء 
مسجد جميل جدا بني في الفتـرة األمويـة علـى بعـد متـرين 
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مـــن ســـاحل البحـــر األبـــيض المتوســـط، ومـــا زال مـــسجد 
  .المالحة في القدس يستخدم إلحياء السهرات الليلية

ـــة  ـــف مـــسجد قري ـــوب النقـــب يق ـــصى جن ـــي أق وف
الكوفخة التي أصبحت أثـرا بعـد عـين إال مـسجدها المحـاط 

 ســــيطر عليــــه رجــــل يهــــودي باألســــالك الــــشائكة، تحــــت
  .ليستخدمه مزرعة لمواشيه

وفــي مدينــة بئـــر الــسبع مـــا زال المــسجد الكبيـــر 
المبنــــي علــــى الطــــراز المعمــــاري التركــــي موصــــدا بعــــدما 
استخدم سنوات طويلة كمحكمة ومتحف، واليوم هـو مركـز 

  .ثقافي وتحظر الصالة فيه

ــاك مــساجد كثيــرة حولتهــا جهــات  ــضح أن هن ويت
كــنس، وهنــاك مــن يــرى ذلــك أخــف الــشرين إســرائيلية إلــى 

مقارنة مع الهدم وتحويلها إلى مطعـم أو مخـزن أو متجـر 
منها المـسجد اليعقـوبي فـي صـفد، ومـسجد يـاقوق قـضاء 
طبريــا، ومــسجد العفولــة قــضاء الناصــرة، ومــسجد كفريتــا، 
( ومــسجد طيــرة الكرمــل قــضاء حيفــا، ومــسجد العباســية 

هريرة في قريـة يبنـى قضاء الرملة ومصلى أبي ) اليهودية
أمــا مــسجد وادي حنــين قــضاء الرملــة فقــد . قــضاء الرملــة

 والحقـا تـم تحويلـه الـى كنـيس ١٩٤٨هدمت مئذنته عـام 
ليهــود يخــدم اهــالي مــستوطنة نــس تــسيونا القائمــة علــى 

  .أنقاض القرية اليوم

ّكذلك تحول مسجد يازور قضاء يافا بقبابه التـي 
 والقـدس، إلـى كنـيس تظهر على الطريق الواصل بين يافا

، ورغــم الترميمــات والتحــسينات “شــعاري تــسيون”يــسمى 
اإلســرائيلية عليــه، مــا زال المبنــى يحمــل الطــابع المعمــاري 

داخـل تـل أبيـب ) صميل(ّأما مسجد المسعودية . المملوكي
اليـوم فهــو متواضـع ويتكــون مـن غرفــة صـغيرة دون قبــة، 

ًوتحول هو أيضا إلى كنيس يهودي على يـد المـس توطنين ّ
ــة مجــدل عــسقالن . اليهــود بعــد النكبــة فــور دخولــه مدين

يالحــظ الزائــر بقايــا أحيــاء المدينــة الفلــسطينية التــي طــرد 
سكانها بعد النكبة بسنتين واستقر معظمهم في غـزة وقلـة 

  .منهم في اللد والرملة في الداخل

ويبرز في المدينة التي صارت تعرف إسـرائيليا بــ 
الكبيــر المبنــي علــى الطــراز مــسجد الحــسين ” أشــكلون“

المعماري المملوكي، وهو مسجد ضخم قد حول الى خمارة 
وفــي المكــان ال تــزال . ونــاد ليلــي وحمامــات عامــة ومتجــر

تنتــشر أبنيــة عربيــة جميلــة مكونــة مــن طــابقين بمعظمهــا 
بعضها مهجور فيما سكن بعضها اآلخـر مـستوطنون مـن 

  .أصل روسي

زال النكبة، أشـار في استعادته سيرة الحياة قبل زل
الشيخ عبـد اهللا نجـم المهجـر مـن بلـدة سـدود جـارة مجـدل 
عــسقالن فــي مدينــة اللــد، إلــى أطــالل بيــت الــشيخ خليــل 

الفلـسطينية التـي ” الزمر”زقوت المجدلي محرر أسبوعية 
  .صدرت حتى النكبة في عكا

ــــومترين صــــوب البحــــر  ــــى بعــــد حــــوالى كيل وعل
ــداع واحــد مــن ــا بقــي بيــت مت ــة الجــورة المتوســط غرب  قري

، ”أورة”المـــدمرة التـــي أقيمـــت علـــى أنقاضـــها مـــستوطنة 
وهـــي مـــسقط رأس الـــشهيد أحمـــد ياســـين ورئـــيس حركـــة 
حمــاس إســماعيل هنيــة، وهــي مجــاورة لبلــدة الخــصاص 
ــام الــشيخ  ــدم مق ــي نجــا فيهــا مــن أيــدي اله ــساحلية الت ال

ــط وفــي ســدود نجــا مــن التــدمير مقــام . محمــد عــوض فق
 تبجيله هو مقام عبد اهللا بـن إبـي اعتاد اهالي سدود على

  .السرح

في زيارة سابقة للمكـان كـاد المرشـد أبـو نجـم ان 
ـــي  ـــان ف ـــاه وبـــدا االحتق ـــرت وجنت ـــث احم يغمـــى عليـــه حي
مالمحه واضحا لمشاهدته القبر قد نـبش وبعثـرت حجارتـه 

  .من قبل متطرفين يهود او لصوص اآلثار

واســتذكر أبـــو نجــم أحاديثـــه مــع ضـــباط الجـــيش 
ــالمــصري ــد إلنق ــسطين أمثــال محمــد نجيــب  الــذي وف اذ فل

وجمـال عبــد الناصـر وعبــد الحكـيم عــامر، حيـث قــال انهــم 
ـــدولتين  ـــين حـــدود ال ـــدوير الفاصـــل ب توقفـــوا عنـــد وادي ال

 الفتا ٢٩.١١.٤٧العربية واليهودية بموجب قرار التقسيم 
ــــذخائر  ــــساد ال ــــة ف ــــشافهم حقيق ــــور اكت ــــى صــــدمتهم ف ال

المــصريين واألســلحة التــي كانــت أحــد أهــم أســباب تراجــع 
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وفشلهم بتحقيق الغاية التـي جـاؤوا مـن أجلهـا قبـل توقيـع 
  .١٩٤٩الهدنة عام 

ــات  يــشار الــى أن مــا ورد أعــاله هــو أمثلــة وعين
ـــــوبي  ـــــشقيها الجن فقطــــــ علمـــــا أن الحركـــــة اإلســـــالمية ب
والـــشمالي وجهـــات أخـــرى نجحـــت فـــي تـــرميم أو فـــتح أو 
ـــة  ـــابر خـــالل العقـــود الثالث صـــيانة بعـــض المـــساجد والمق

  .خيرةاأل

 ٧ صفحة ١/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

على أوضاع القدس " التكتم اإلسرائيلي"تقرير 
  يثير مخاوف المقدسيين" كورونا"بعد تفشي 

  

التكـتم "  يثيـر– الـشريف  أدهـم–القدس المحتلـة 
على األوضاع الميدانية في مدينة القدس بعـد " اإلسرائيلي

خــاوف آالف ، م"Covid 19 -كورونــا"تفـشي فيــروس 
المــواطنين فـــي المدينـــة المحتلــة التـــي وصـــلها الفيـــروس 

  . وأصاب عددا من سكانها األصليين

ــــين فكــــي  ــــذلك أصــــبح المــــواطن المقدســــي ب وب
ٕالفيروس من جهة، واجراءات سـلطات االحـتالل مـن جهـة 
أخرى، التي تحول في كثير من األحيان دون توفير وقايـة 

ــا"تفــشي مناســبة للمقدســيين، وهــو مــا أدى إلــى  ، "كورون
 ١٥٠وتجـــاوز عـــدد اإلصـــابات فـــي صـــفوفهم حـــاجز الــــ

  . ًمصابا

وفي هذا الصدد، قال الباحث فـي شـؤون القـدس 
فخــري أبــو ديــاب، إننــا نجهــل أي معطيــات عــن الفيــروس 
وتــداعيات تفــشيه فــي القــدس، خاصــة أن المــسؤول عــن 
ًمناحي الحيـاة جميعهـا وتحديـدا فـي القـدس؛ هـي سـلطات 

أن ": فلـــسطين"ضـــاف أبـــو ديـــاب لـــصحيفة وأ. االحـــتالل
ًسلطات االحتالل تخفي المعلومـات عـن المقدسـيين تزامنـا 
مع عدم وجود مراكز من شأنها تقديم معلومات دقيقة عن 
تــداعيات المــرض فــي القــدس، وطبيعــة الفحوصــات التــي 

ــروس الــذي صــنفته  ــشار الفي تجــرى وأعــدادها، ومــدى انت
مــــم المتحــــدة بأنــــه منظمــــة الــــصحة العالميــــة التابعــــة لأل

  ". جائحة"

وذكر أبو دياب أن التعامل مع الحـاالت المـصابة 
يكـاد يكـون "بعد اكتشافها في القـدس مـن طـرف االحـتالل 

ـــادرة ـــي حـــاالت ن ـــوفر إال ف ـــر مت ـــر أن ". شـــبه غي ـــا ذك كم
ســـلطات االحـــتالل ال تقـــدم الرعايـــة الـــصحية المطلوبـــة، 

شـوارع أو وتحول دون تنفيـذ أي مبـادرة فلـسطينية لتعقـيم 
ًأحيـــاء القـــدس، مـــشيرا إلـــى تـــدخلها فـــي أي شـــيء يقـــدم 
للوقاية من المرض ومحاربتـه، فـي وقـت هـي ال تقـوم بمـا 

ومنــذ أن وصــلت . يجــب عليهــا القيــام بــه كــسلطة احــتالل
القدس المحتلة، بين أن سلطات االحتالل " كورونا"جائحة 

 ماليين شـيقل علـى ٣.٥فرضت مخالفات تجاوزت قيمتها 
ــانون الطــوارئأهــالي  ــة ق ــة، بحجــة مخالف ــدس المحتل . الق

ًوانعكــس انتــشار الفيــروس اقتــصاديا علــى أهــالي القــدس 
مــن ســكانها تحــت خــط الفقــر بــسبب % ٧٩الــذين يعــيش 

ــات االحــتالل وسياســاته، وجــدار الفــصل العنــصري  انتهاك
الذي حاصر قرى ومدنا، وعـزل بعـض أهلهـا عـن المدينـة 

  . المقدسة

السالم أبو لبـدة عـضو نقابـة ويؤكد الدكتور عبد 
ــي  ــى المحجــورين صــحيا ف ــب المــشرف عل ــاء، الطبي ًاألطب

ــــة، أن إجــــراءات " ســــانت جــــورج"فنــــدق  بالقــــدس المحتل
ًسلطات االحتالل لم تكن كافية لحماية المقدسـيين تحديـدا 

  ". كورونا"من فيروس 

أن أعــــداد " فلــــسطين"وأكــــد أبــــو لبــــدة لــــصحيفة 
خاصــــة فــــي الجهــــة المقدســــيين فــــي القــــدس المحتلــــة و

الشرقية منها، التي تقطنها أغلبية فلسطينية، بحاجة إلـى 
ًإجراء فحوصـات بأعـداد أكبـر مـن التـي تجـرى حاليـا ومـا . ُ

زالت بحاجة إلـى إجـراءات وقائيـة أكثـر وكـذلك لجهـد أكبـر 
أســـانت "وبـــشأن فنـــدق . وخاصـــة فـــي األحيـــاء المقدســـية

المخــصص للحجــر الــصحي فــي القــدس، ذكــر أن " جــورج



  
  ١٢٩ 

تجهيزه كـان نتيجـة جهـد فلـسطيني بالتعـاون بـين التجمـع 
ـــــاء  ـــــا"المقدســـــي لمواجهـــــة وب ـــــاء " كورون ـــــة األطب ونقاب

ــــشي  ــــع تف ــــرب، لمن ــــسعفين الع ــــسطينيين واتحــــاد الم الفل
  . الفيروس

وأشار إلـى أن بعـض النـزالء فـي الحجـر الـصحي 
، "كورونـا"ظهرت عليهم أعراض شبيهة بـأعراض فيـروس 

ًبرية تبين عـدم إصـابتهم، مـشيرا لكن بعد الفحوصات المخ
إلـــى أن عـــدد األشـــخاص المـــصابين فـــي القـــدس تجـــاوز 

 ٢، فــي حــين أن الوفيــات ١٦ً مــصابا، والمتعــافين ١٥٠
  . فقط

ـــدة ســـلوان،  ـــي بل ـــروس ف ـــشي الفي ـــسبة لتف وبالن
ومنطقة جبل المكبر، أكد الطبيب الفلـسطيني أنهـا منـاطق 

 فحوصـات ُتكتظ بالسكان، وبالتالي كان يفتـرض أن تجـرى
بشكل أسرع من التي أجريت من قبل، واسـتيعاب الحـاالت 

  .المصابة ومنعها من مخالطة المجتمع

 ٢/٥/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

* * * * *  

إسرائيل تواصل هدم منازل : األمم المتحدة
  "كورونا"الفلسطينيين في ظل 

 

كـــشف تقريـــر جديـــد لألمـــم ": األيـــام "-القـــدس 
ر سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي المتحدة النقاب عن اسـتمرا

 ".كورونا"بهدم منازل الفلسطينيين حتى في ظل أزمة 

وقـــال مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـــسانية التـــابع 
هــدمت ": "األيــام"فــي تقريــر وصــل " أوتــشا"لألمــم المتحــدة 

ـــان يملكهـــا فلـــسطينيون  ـــسلطات اإلســـرائيلية تـــسعة مب ٍال
تهجير أسرة بحجة االفتقار إلى رخص البناء، ما أدى إلى 

 آخـرين فـي أربعـة ١٩ٕتضم ثمانية أفراد والحاق األضرار بــ
 ".بالضفة الغربية) ج(تجمعات سكانية في المنطقة 

ـــع التهجيـــر فـــي تجمـــع عـــين : "وأضـــاف ـــد وق وق
ً، حيث هـدمت الـسلطات بيتـا )أريحا(الديوك التحتا البدوي 

ّمتنقال مسكونا قدم كمساعدة إنسانية ُ ً ُكمـا هـدمت خمـسة . ً

ُ قــدمت كمــساعدات إنــسانية، بمــا فيهــا خيــام ســكنية ٍمبــان
وحظـــائر مـــواش، فـــي تجمـــع ديـــر القلـــط ) غيـــر مأهولـــة(

 ".المجاور

لــم تــسجل أي عمليــات هــدم فــي " ولفــت إلــى أنــه
 ".القدس الشرقية منذ منتصف شهر آذار

وقد دعا المنسق اإلنـساني، جيمـي ماكغولـدريك، 
دم، ال ســيما الــسلطات اإلســرائيلية إلــى وقــف عمليــات الهــ

 .وشهر رمضان" كورونا"خالل أزمة 

ولفت التقرير، الذي يغطي الفترة من الرابع عشر 
ــه  ــى أن ــسان الماضــي، إل ــسابع والعــشرين مــن ني ــى ال وحت

ً فلسطينيا بجروح خالل اشـتباكات متعـددة مـع ٣٩َأصيب "
وقـد . القوات اإلسرائيلية في مختلف أنحاء الـضفة الغربيـة

ى  لمــصابين العــالج جــراء استنــشاق  مــن هــؤالء ا٢٠ّــتلق
َالغــاز المــسيل للــدموع، وُأصــيب ثمانيــة بــاألعيرة المعدنيــة 
ّالمغلفة بالمطاط، وثالثة بالـذخيرة الحيـة، وتعـرض ثمانيـة 

 ".لالعتداء الجسدي

ّفــــي اإلجمـــال، نفـــذت القــــوات "وأشـــار إلـــى أنـــه 
 عملية تفتيش واعتقال في مختلـف أنحـاء ٩٩اإلسرائيلية 

ــــ ــــضفة الغربي ــــر مــــن ال ــــت أكث ــــسطيني١٠٠ة واعتقل .  فل
ّوســجلت غالبيـــة العمليـــات  فـــي ) ٥٥(واالعتقـــاالت ) ٤٥(ُ

 عملية فـي محافظـة ١٨ُالقدس الشرقية، في حين سجلت 
  ". أخرى في محافظة رام اهللا١٤الخليل، و

 ٣/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

   ..رفض عربي ودولي واسع

ّواالحتالل يسارع الخطى لتنفيذ الضم ورفع 
  د المستوطنين بالضفة للمليونعد

  

وتتـسع رقعــة  <<....– عمــان – ناديـة ســعد الـدين
ًالــرفض الــدولي لمخطــط الــضم اإلســرائيلي تباعــا؛ فمــن بعــد 

 ١٣٠موقف وزراء الخارجية العرب المعارض له، فقد طالب 



  
  ١٣٠ 

ًنائبــا بريطانيــا بفــرض عقوبــات علــى ســلطات االحــتالل فــي  ً
  .حال نفذت ضم الضفة الغربية

ً وكالة األنباء الفلسطينية، نقال عـن صـحيفة وقالت
ـــان“ ـــة، أن ” ذي غاردي ـــا مـــن ١٣٠البريطاني ً نائبـــا بريطاني ً

مختلـــف األحـــزاب البريطانيـــة، توجهـــوا برســـالة إلـــى رئـــيس 
الـــوزراء البريطـــاني، بـــوريس جونـــسون، لفـــرض عقوبـــات 
اقتـــصادية علـــى الكيـــان اإلســـرائيلي فـــي حـــال قيامـــه بـــضم 

  .يةمناطق في الضفة الغرب

واعتبرت الرسالة أن ضم أجزاء من الـضفة الغربيـة 
أي تحـــــرك “، وأن ”غيـــــر قـــــانوني فـــــي القـــــانون الـــــدولي“

ًإسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها ، لما ”ً
ـــــة لفـــــرص الـــــسالم بـــــين اإلســـــرائيليين “يعـــــد  ضـــــربة قاتل

  .”والفلسطينيين استنادا إلى حل الدولتين

ـــاء الفلـــسطينية، أن وأضـــافت الرســـالة، وفـــق ا ألنب
، مـن أجـل ”كورونا“تتستر بانتشار وباء “سلطات االحتالل 

الــسعي لتطبيــق هــذه الخطــة الفظيعــة، ومــن الــضروري أن 
  .”تفعل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك

ــــؤخرا، ســــفير االتحــــاد  ــــا، م ــــد شــــاركت بريطاني وق
األوروبــي وســـفراء تـــسع دول أوروبيــة فـــي تقـــديم احتجـــاج 
ـــامين  ـــة حكومـــة بني ـــى ني ـــة اإلســـرائيلية عل رســـمي للخارجي
نتنيــاهو وشــريكه بينــي غــانتس، ضــم منــاطق فــي الــضفة 

يـشكل خرقـا واضـحا للقـانون الـدولي، ويلحـق “الغربية، ممـا 
الــــضرر بجهــــود تجديــــد مــــسار الــــسالم، وباالســــتقرار فــــي 

  .”المنطقة

وأمــام الخطـــى اإلســـرائيلية المتـــسارعة للـــضم؛ فقـــد 
ـــة دعـــا الـــرئيس“ ـــاس إلـــى عقـــد اجتمـــاع للجن ـــود عب  محم

ًغــدا اإلثنــين، يليــه اجتمــاع منظمــة ” فــتح“المركزيــة لحركــة 
التحرير الفلسطينية لبحث المخطط اإلسرائيلي بضم األراضي 

ــة ــات المتحــدة األميركي ــدعم مــن الوالي ــسطينية ب ، وفــق ”الفل

، عـزام ”تنفيذيـة المنظمـة ومركزيـة فـتح“قول عضو لجنتـي 
  .األحمد

القيــــادة “األحمــــد، فــــي تـــصريح لــــه، إن وأوضـــح 
الفلسطينية تلقت ردود فعل ايجابية من االتحادين األوروبـي 
والروســي والــصين واليابــان وغيــرهم عقــب سلــسلة اتــصاالت 

  ..”قام بها الرئيس مع االشقاء العرب واألصدقاء

وأكــــــــد أن الفلــــــــسطينين ســــــــيواجهون المخطــــــــط 
انون الـــدولي بكـــل الوســـائل المتاحـــة وفـــق القـــ“اإلســـرائيلي 

وميثاق األمم المتحدة الذين اتاح لكل شـعوب العـالم بالـدفاع 
عن أراضيها وسيادتها وحقها في تقرير المصير بكل أشـكال 

  .”النضال المتاحة

من جانبه؛ أكد أمين سر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
ــات، أن  ــر، صــائب عريق ــدام الحكومــة اإلســرائيلية “التحري إق

ينية المحتلة، جزئيا أو كليا، يعني على ضم األراضي الفلسط
بالضرورة القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سالم بـين 

  .”الفلسطينيين واإلسرائيليين

ونـــوه إلـــى التحـــرك الفلـــسطيني المـــضاد للمخطـــط، 
نقل رسـائل رسـمية مـن الـرئيس عبـاس إلـى عـدد “ًقائال أنه 

كومة كبير من دول العالم، دعاهم فيها إلى عدم السماح للح
اإلسرائيلية بتنفيذ مخطط الضم، وعقد مؤتمر دولـي للـسالم، 
علـــى أســـاس القـــانون الـــدولي والـــشرعية الدوليـــة، وبهـــدف 
إنهاء االحتالل، وتجسيد اسـتقالل دولـة فلـسطين بعاصـمتها 

ــضايا الوضــع ١٩٦٧القــدس المحتلــة علــى حــدود  ، وحــل ق
ًدا النهائي كافة، وعلى رأسها قضية الالجئين واألسرى اسـتنا

  .”لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة

وأكد عريقات تمـسك الـدول العربيـة بمبـادرة الـسالم 
ــة عربيــة “ًالعربيــة، معتبــرا أن الحــديث عــن  اعتــراف أي دول

بالقدس المحتلة، بما فيهـا الحـرم القدسـي الـشريف وكنيـسة 
القيامـــة، عاصـــمة للكيـــان اإلســـرائيلي، أو القبـــول بتـــصفية 

  .، وفق قوله”ينية، هو مجرد أوهامالقضية الفلسط
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بدورها؛ أشارت منظمة التحرير فـي تقريـر أصـدرته 
ًحـــديثا إلـــى ردود الفعـــل الدوليـــة الواســـعة الرافـــضة لمخطـــط 
االحـتالل بـضم األغـوار والمـستوطنات، والـذي تعهـد نتنيـاهو 
ــاق الــشراكة  ــك حــال اســتكمال اتف ــذه بعــد شــهرين، وذل بتنفي

رائيلية، الــذي وقعــه كـــرئيس لتــشكيل حكومــة الطــوارئ اإلســـ
للحكومة وزعيم لحزب الليكـود مـع بينـي غـانتس زعـيم حـزب 

القـــادم ) يوليـــو(، والـــذي حـــدد مطلـــع تمـــوز ”أزرق أبـــيض“
كموعد للبدء في ضم المستوطنات ومنـاطق األغـوار وشـمال 

  .البحر الميت إلى السيادة اإلسرائيلية

ســــــلطات االحــــــتالل تجــــــد أن “ورأى التقريــــــر أن 
يعد فرصة سانحة ” كورونا“العالم بمواجهة فيروس انشغال 

بالنسبة إليها للتغطية على خطوة إسرائيلية كبيرة بوزن ضم 
ـــة، فـــضال عـــن  ًمنـــاطق واســـعة فـــي الـــضفة الغربيـــة المحتل

  .”مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني

من جانبه، دعا المتحـدث باسـم حركـة فـتح، جمـال 
لـــصد االحـــتالل عـــن خطـــوات عمليـــة وحقيقيـــة “نـــزال، إلـــى 

مخطط الضم، الذي سيغلق تنفيذه أي مقـدرة لفـتح لـدعم أي 
مفاوضات مستقبلية معـه فـي ظـل الخطـوات اإلسـرائيلية فـي 
القدس والمستوطنات ومناطق األغوار الفلسطينية، بما يفرغ 

  .”الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون

بـــــدوره، قـــــال عـــــضو المكتـــــب الـــــسياسي لحركـــــة 
ــــ“ ــــدران، إن ” اسحم ــــضم “حــــسام ب ــــصدي لمــــشروع ال الت

ـــات نحـــو  ـــق المعطي ـــذي ســـيطال وف مـــن  % ٣٠الجديـــد، ال
أراضي الـضفة الغربيـة بمـا فيهـا منطقـة غـور األردن، يمثـل 
اليــوم أولويــة لحمــاس وللكــل الفلــسطيني، الــذي لــن يقبــل أن 
ـــاهو وغـــانتس،  ـــين نتني ـــة ب ـــشراكة الدموي ـــات ال ـــى اتفاقي تبن

ـــد  ـــم الجدي ـــى حـــساب أقطـــاب الحك ـــة االحـــتالل، عل ـــي دول ف
  .”حقوقه

  ١٦ صفحة ٣/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 صحافي في السجون ١٢

إسرائيل ... في اليوم العالمي لحرية الصحافة
  تحاكم صحافية فلسطينية بالسجن

ـــوم  ـــوم العـــالمي  فـــي – اهللا  رام–فلـــسطين الي الي
لحريــة، حكمــت محكمــة االحــتالل الــصهيوني اليــوم األحــد 

مـن " مـيس أبـو غـوش"مـايو، علـى الـصحافية /من أيـار٣
سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بالسجن الفعلي 

 شـيكال، وحكمـا ٢٠٠٠ شهرا ودفع غرامة مالية ب ١٦ل 
 . شهرا لخمس سنوات١٢بالسجن مع وقف التنفيذ 

أعتقلـــت فـــي ســـبتمبر )  عامـــا٢٢(أبـــو غـــوش 
الفائــــت وتعرضــــت لتحقيــــق عــــسكري عنيــــف جــــدا، فقــــط 

التــــي وقعــــت فــــي " عمليــــة بــــوبين"شــــتباه بعالقتهــــا بلال
" بــوبين"أغــسطس الفائــت والتــي عرفــت باســم عمليــة /أب

  .ونفذتها خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 يوما في التحقيق القاسـي لـم تثبـت ٣٠ورغم أن 
التهمة التي وجهت ألبو غوش إال أن االحتالل أصر على 

ا جــسدته مــن صــمود مواصــلة اعتقالهــا، انتقامــا منهــا لمــ
خـــالل التحقيـــق معهـــا، بتهمـــة االنتمـــاء لتنظـــيم محظـــور 
ـــة، باإلضـــافة  ـــسم اإلعـــالم داخـــل الجامع ـــي ق ـــشاطها ف ون

  .التواصل مع عدو

لـــيس فقـــط أبـــو غـــوش، ففـــي ســـجون االحـــتالل 
 صـــحافيا فلـــسطينيا، بيـــنهم ١٢الـــصهيوني ال يـــزال يقبـــع 

صحافيتين، بحسب نادي األسـير الفلـسطيني، بعـد إطـالق 
ـــديك، " عـــزت الـــشنار"ســـراح الـــصحافي  مـــن بلـــدة كفـــر ال

أبريـل الفائـت بعـد اعتقـال /نيسان١٩بمحافظة سلفيت في 
  . شهرا١٦إداري دائم 

أقــدم هــؤالء الــصحافيون إثنــين يواجهــون أحكامــا 
مـن بلـدة " محمود عيـسى"هما الصحافي " مؤبدات" عالية 

" باسم الخندقجي"عناتا شرقي القدس المحتلة، والصحافي 
  .من مدينة نابلس
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فيمـــا يقـــضي الـــصحافي منـــذر فـــالح مـــن مدينـــة 
ــابلس حكمــا بالــسجن  ــه فــي العــام ٣٠ن  عامــا بعــد إعتقال

، والــــصحافي أحمــــد الــــصيفي مــــن مدينــــة رام اهللا ٢٠٠٣
، ٢٠٠٩ عاما، حيـث اعتقـل فـي العـام ١٧حكما بالسجن 

مــــن مدينــــة رام اهللا حكمــــا " أحمــــد العرابيــــد"والــــصحافي 
ـــسجن  ـــام  ســـنوات وأ٨بال ـــذ الع ـــل من ـــة أشـــهر والمعتق ربع

٢٠١٨.  

وفــي االعتقــال اإلداري، يقبــع صــحافي وصــحافية 
، مــن "عـامر أبــو هليـل"التجديـد المــستمر، همـا الــصحافي 

ــــي  ــــه ف ــــا بعــــد إعتقال ــــل إداري ــــل، المعتق ــــدة دورا بالخلي بل
ــران ــا، ٢٠٠٩يونيــو /حزي ــم عليــه ســته أشــهر أداري  والحك

ه لـسته أشـهر جديـدة وبعد إنتهاء فترة إعتقاله مدد إعتقال
  .لم تنتهي بعد

" بـــشرى الطويـــل"كمـــا جـــددت اعتقـــال الـــصحافية 
ألربعة أشهر جديدة بعـد اعتقالهـا إداريـا أربعـة أشـهر فـي 

  .٢٠١٩ديسمبر /كانون أول

مـن " يزن أبو صـالح"وال يزال كل من الصحافي، 
مـن " مـصطفى الـسخل"بلدة عرابة بجنين شـمال الـضفة، و

  .انتظار المحاكمة أيضامدينة نابلس،موقوفان ب

 عاما، ٣٢، "مصطفى السخل"المصور الصحافي 
ــه ٢٠١٩ديــسمبر / كــانون أول٣١اعتقــل فــي  ، مــن منزل

فــــي شــــارع تــــل فــــي مدينــــة نــــابلس، وصــــودرت معداتــــه 
  .الصحافية

وبعــد أيــام مــن التحقيــق معــه ووجهــت لــه تهمــة 
التحريض عبر منشوراته على مواقع التواصـل االجتمـاعي 

الــذي يقــوم عليــه، وال يــزال حتــى " ر نــابلسأخبــا" وموقــع 
ـــسطيني  ـــداخل الفل ـــوع فـــي ال األن موقوفـــا فـــي ســـجن جلب

  .المحتل

من بلدة " يزن أبو صالح"بينما ال يزال الصحافي 
عرابة بحنين، ينتظر المحاكمة في الجلسة التي حددت له 

  يونيو القادم/ حزيران٥في 

أبـــو صـــالح الـــذي يعمـــل مراســـال لوكـــاالت انبـــاء 
قــع فلــسطينية، اعتقــل خــالل توجهــه مــن رام اهللا إلــى وموا

بلدته، وحقق معه على خلفية عمله الصحافي ومـا ينـشره 
  .على مواقع التواصل االجتماعي

  ٣/٥/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

  

" كورونا"كساد وركود خلفه .. أسواق القدس
  واالحتالل

 

تعد أسواق البلدة القديمة من  لم –  وفا–القدس 
ة القـدس المحتلـة كمـا فـي الـسابق، حيـث فرغـت مـن مدين

المتــسوقين، وخفتــت أصــوات الباعــة فيهــا، ليحــل مكانهــا 
الصمت والركود والكساد التجاري، الذي تسبب به فيـروس 

ـــــراءات االحـــــتالل " كورونـــــا" ـــــب إج ـــــستجد، إلـــــى جان الم
 .اإلسرائيلي العنصرية بحق المقدسيين

ان فعــادة فــي مثــل هــذه األوقــات، فــي شــهر رمــض
المبـارك، التـي ينتظرهـا التجـار المقدسـيون بفـارغ الــصبر، 
تــشهد القــدس المحتلــة اكتظاظــا كبيــرا، نتيجــة توافــد آالف 

  .المواطنين عليها، من محافظات الوطن

ـــت،  ـــوم مـــن ســـوق خـــان الزي لكـــن مـــن يمـــر الي
وسوق العطـارين، وأسـواق بـاب العـامود، وبـاب الـواد، لـن 

 مـن الـشلل التجـاري، يرى سوى أسواق شبه خالية، وحالة
 يومــا، أي منـــذ إعــالن بلديــة االحـــتالل ٣٥الممتــدة منــذ 

  .لحالة الطوارئ، نتيجة انتشار الفيروس

ويعــــول التجــــار المقدســــيون كثيــــرا علــــى شــــهر 
رمــضان المبــارك، لتحــسين أوضــاعهم الماديــة، وتحقيــق 
دخل يخففون به األعباء التي تفرضـها إجـراءات االحـتالل 
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 ومنهــــا الــــضرائب الباهظــــة خاصــــة علــــيهم طيلــــة العــــام،
  ".األرنونا"

ورغم فتح عدد من المحال التجارية أبوابها، لكن 
ال متــسوقين، فالتــاجر أحمــد دنــديس يجلــس يوميــا أمــام 
ــاب العــامود،  ــي ســوق ب ــه مالبــس ف ــع في محلــه الــذي يبي
منتظــرا قــدوم مـــواطنين للــشراء دون جـــدوى، خاصــة بعـــد 

نـاة مـضاعفة حاليـا يقول إن المعا.اغالق المسجد األقصى
نظــرا لــضرائب االحــتالل وتــضييقه، مؤكــدا أن هنــاك تمييــزا 
كبيرا من قبل السلطة القائمة باالحتالل، كما تفرض علينا 

وضـريبة " األرنونـا"ضرائب من أنواع مختلفة منها ضـريبة 
  .، والدخل وغيرها%١٧

أنه في السابق كان يعمل هو وأبناؤه "ويشير إلى 
طروا لتركـه والبحـث عـن عمـل آخـر في المحل، لكـنهم اضـ

وأبقينا محلنا مفتوحا كنوع من الصمود في وجـه االحـتالل 
  ".الذي يحاول االستيالء عليه

ــدين القريــب مــن  ويــشتكي تجــار شــارع صــالح ال
البلــدة القديمــة مــن كــساد تجــاري كبيــر، وتكــدس للبــضائع 

يقــول رئــيس لجنــة تجــار صــالح الــدين . وضــياع للموســم
ـــة فـــي إن: حجـــازي الرشـــق ـــا شـــل الحركـــة التجاري  كورون

القـــدس بـــشكل عـــام وفـــي البلـــدة القديمـــة بـــشكل خـــاص، 
فتجــــار هــــذه المنطقــــة خاصــــة فــــي األســــواق المالصــــقة 
للمسجد االقصى تضرروا بشكل كبير، بسبب عـدم وصـول 

، أو مــن مــدن ٤٨المــصلين للمــسجد مــن داخــل أراضــي الـــ
  .الضفة

ــى أن التجــار ينتظــرون شــهر رمــضان  ــشير إل وي
ال العام، لكن هذا العـام تعرضـنا لخـسائر فادحـة نتيجـة طو

اإلغالق، وأصبحت لدينا نسبة بطالـة كبيـرة، مـا أثـر علـى 
  .الحركة التجارية لعدم قدرة الناس على الشراء

ــــضيف ــــسبب : "وي ــــن يت ــــا وحــــده م ــــيس كورون ل
بخسائر لنا، فمنغصات االحتالل كثيرة ومتواصلة حتى في 

 مخالفـات باهظـة بحـق ظل انتشار الفيروس، حيث يفرض
التجار الذين يفتحون محالتهم، بينما يقدم كل التسهيالت 

  ".الممكنة والدعم الكبير للتجار اإلسرائيليين

لحقـــت بنـــا خـــسارة فادحـــة مـــن : "ويتـــابع الرشـــق
ـــسة  ـــشهر ونـــصف، خاصـــة تجـــار االلب إغـــالق تواصـــل لـ
واالحذيـــة الـــذين كـــسدت بـــضاعتهم الـــشتوية والربيعيـــة، 

ن فصل الصيف وهناك الكثير من البضائع ونحن نقترب م
  ".التي تكدست ولم تبع

مـــن جهتـــه، يقـــول رئـــيس الغرفـــة التجاريـــة فـــي 
ــاك محــاوالت مــن االحــتالل  ــدات، إن هن القــدس كمــال عبي
الســتقطاب التجــار المقدســيين عبــر مؤســسات اســتيطانية 

تـسعى إلعطـاء قـروض " ماتي"و" ومعاوف" شلماتي"باسم 
مـــن ضـــائقتهم الماليـــة، تمهيـــدا للتجـــار بحجـــة التخفيـــف 

  .لمحاصرتهم بالديون واالستيالء على محالتهم

ويؤكد أن التجار رفضوا كل هـذه المحـاوالت، مـن 
منطلق وطني وعقائدي بتحريم التعامل مـع االحـتالل أوال، 
ولتفويـــت الفرصـــة علـــى المؤســـسات االســـتيطانية وبلديـــة 

  .االحتالل من أن تمارس عليهم أي ضغوطات

ـــدات أن ويكـــشف ع ـــا"بي ـــسبب بخـــسائر " كورون ت
تقدر بمئـات ماليـين الـشواقل، للتجـار فـي البلـدة القديمـة، 
مــشيرا إلــى أن الخــسائر فــي الــشهرين األخيــرين تجــاوزت 

  .%٤٠٠نسبة 

 ألــف منــشأة تجاريــة تتبــع ١١ويقــول إن هنــاك 
 داخـــل المحافظـــة، مـــن ٥٥٠٠لمحافظـــة القـــدس، بينهـــا 

  .ارية مسجلة في الغرفة التج٣٥٠٠بينها 

ويشير عبيدات إلى أنـه يوجـد فـي البلـدة القديمـة 
 منهــا أغلقـت بفعــل ٦٠٠ منـشآت تجاريــة مغلقـة، ٢٠١٠

  .إجراءات االحتالل

ويشدد على أن التجار يعانون قبل كورونا أيضا، 
ــد كــان االحــتالل يطلــب مــن الــسياح عــدم الــشراء مــن  فق
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التجار الفلسطينيين، وازدادت حملـة التحـريض هـذه خـالل 
  .نوات الخمس األخيرةالس

أن الوضـــع "ويــرى محــافظ القـــدس عــدنان غيــث 
اآلن صعب جدا بسبب إجراءات االحتالل واستهدافه تجـار 
المدينة، باإلضافة إلى ما فرضـته تـدابير الوقايـة الـصحية 
لمواجهـة فيـروس كورونـا، والتـي ألحقـت أضـرارا مـضاعفة 

  ".لعموم أبناء المدينة من تجار وغيرهم

 الطـــوارئ فـــي المحافظـــة تـــسعى لجـــان"ويـــضيف 
ـــدس  ـــة الق ـــساعدة التجـــار وأطلقنـــا صـــندوقا وهـــو حمل لم
تنــاديكم لجمــع تبرعــات للمدينــة ودعــم التجــار، والوقــوف 
على تداعيات كورونا التي ألمـت بـالمواطنين المقدسـيين، 
فـشعبنا يعـاني األمـرين نتيجـة فـصل القـدس عـن محيطهـا 

  ".طنينوانتشار الفيروس الذي ضاعف معاناة الموا

ـــسطيني،  ـــاء شـــعبنا الفل ـــث دعـــوة ألبن ووجـــه غي
لتكثيــف شــراء احتياجــاتهم مــن البلــدة القديمــة والـــشوارع 
المحيطــة بهـــا مـــن اجـــل دعـــم صـــمود المقدســـيين هنـــاك، 
ــــاة  ــــاحي الحي ــــشمل من ــــشكل عــــام ت ــــاة المقدســــي ب فمعان

  .التجارية واالقتصادية والصحية والحياتية

  ٤/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 مقدسيا ٩٢االحتالل اإلسرائيلي اعتقل : تقرير
   طفال الشهر الماضي١٧بينهم 

 

 واصــلت – قــدس بــرس  خدمــة–القــدس المحتلــة 
سلطات االحتالل انتهاكاتها وممارستها القمعية في مدينة 

أبريل الماضي، على / القدس المحتلة، خالل شهر نيسان
ت المـــستجد، واإلجـــراءا" كورونـــا"الـــرغم مـــن تفـــشي وبـــاء 

 .والتدابير الوقائية من الفيروس

حقــوقي غيــر " (معلومــات وادي حلــوة"وقـال مركــز 
إن : "، بالقـــدس المحتلـــة، فـــي تقريـــره الـــشهري)حكـــومي

ســلطات االحــتالل اســتمرت فــي تنفيــذ حمــالت االعتقــاالت 

واالقتحامات لألحياء، رغم إجراءات تحديد الحركة وتعطيـل 
ـــة والمؤســـسا ـــد مـــن المـــصالح التجاري ـــة، العدي ت التعليمي

 ".للوقاية من تفشي وباء كورونا

ـــه  ـــم رصـــد "وأضـــاف إن ـــي ٩٢ت ـــال ف ـــة اعتق  حال
 ". قاصرا وأنثى واحدة١٧القدس، بينها 

وأضــــــاف أن االعتقــــــاالت تركــــــزت فــــــي بلــــــدات 
 اعتقاالت، والقدس ٢٨" سلوان" اعتقاال، و٢٩" العيسوية"

، باإلضـافة إلـى اعتقــاالت ٨" شـعفاط"، مخـيم ١٦القديمـة 
بيـــت "و" جبـــل المكبـــر"، و"صـــور بـــاهر"، و"الـــصوانة"فـــي 
 ".حنينا

كمــــا صــــادرت ســــلطات االحــــتالل شــــهر نيــــسان 
ـــة  ـــن قري ـــن رؤوس األغنـــام م وادي "الماضـــي عـــشرات م

، "صــور بــاهر"، كمــا صــادرت منتجــات مــن قريــة "الحمــص
وبـــضائع مختلفـــة مـــن الخـــضراوات والفواكـــه مـــن مخـــيم 

 ".شعفاط"

 إجراءات ضد الوقاية

كــز إلــى أن ســلطات االحــتالل واصــلت وأشــار المر
، "كورونـا"مالحقة اإلجراءات المتخذة للوقاية مـن فيـروس 
، "ســلوان"فاســتدعت ســلطات االحــتالل ناشــطين مــن بلــدة 

لفحـــص عينـــات " قاعــة عامـــة"بحجــة التواجـــد فـــي مكـــان 
ِ، بإشـــــراف وزارة الـــــصحة "ســـــلوان"الفيـــــروس فـــــي بلـــــدة 

لحبس المنزلـي الفلسطينية، وأفرج عن الناشطين بشروط ا
 .وعدم التواصل بينهم

، "كورونــا"وبحجــة إجــراءات الوقايــة مــن فيــروس 
حــررت شــرطة االحــتالل عــشرات المخالفــات الماليــة بحــق 

 وخمـــــسة آالف شـــــيكل ٥٠٠المقدســـــيين تراوحـــــت بـــــين 
 ). شيكل٣.٥= الدوالر (للمقدسيين 

ومـــن بـــين المخالفـــات أداء الـــصالة علـــى أبـــواب 
ــا ــزامهم ب ــداء "جراءات األقــصى رغــم الت التباعــد بيــنهم وارت

 شــابا مــن ٣٠، كمــا حــررت مخالفــات ألكثــر مــن "الكمامــة
بـــسبت "بالبلـــدة القديمـــة، بعـــد احتفـــالهم " النـــصارى"حـــارة 
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 أالف شــيكل، وحــررت ٥وبلغــت قيمــة كــل مخالفــة " النــور
ـــي حـــي  مخالفـــات لـــسبعة متظـــاهرين ضـــد االســـتيطان ف

ـــشيخ جـــراح" ـــل مخالفـــة " ال ، رغـــم  آالف شـــيكل٥قيمـــة ك
 .االلتزام الكامل بإجراءات الوقاية

كما حررت مخالفات لثمانية شبان مقدسـيين مـن 
سلوان، منهم من اعتقل ومنهم مـن توجـه لمركـز الـشرطة 

 ألـف ٢٢لتوقيع على شروط اإلفراج عنهم وبلغـت قيمتهـا 
 .شيكل

 اعتداءات المستوطنين

ومطلــع الــشهر الجــاري اعتــدى مــستوطنون علــى 
ــي  ــة شــبان ف ــضرب وغــاز أربع ــاآلالت الحــادة وال القــدس ب

الفلفل السام، مما أدى الى إصابة احد الشبان بجروح في 
 .رأسه

وتقبــــع شــــرقي مدينــــة القــــدس المحتلــــة تحــــت 
، فيمـا ١٩٦٧يونيـو / حزيـران٦االحتالل اإلسـرائيلي، منـذ 

يخضع الشق الغربي من المدينة لالحتالل اإلسرائيلي منـذ 
ــــه مــــن ســــكانه ١٩٤٨ ــــور ، لكنهــــا أخلت ــــسطينيين ف الفل

  .سيطرتها عليه

 ٥/٥/٢٠٢٠ قدس برس

* * * * *  

أو مطار القدس ... ُرحلة قلنديا المجدولة
 ّالمنسي

  

  لوران بربينيان ايبان

، بوابــــة ١٩٦٧ّظـــل مطــــار القـــدس لغايــــة عـــام 
مفتوحة للفلسطينيين على العالم، قبـل إغالقـه أمـام حركـة 

لمطــار غيــر يعــود هــذا ا. التجــارة منــذ االنتفاضــة الثانيــة
الخطــة اإلســرائيلية  المعــروف إلــى واجهــة األحــداث بــسبب

مطـــــار  ّوأنـــــا طفلـــــة، شـــــكل. "ّمحلـــــه إلقامـــــة مـــــستوطنة
ّبالنــسبة إلــي ذلــك المكــان الــسحري الــذي أحســست  قلنــديا ّ

كباقي األراضي الفلسطينية، . فيه ألول مرة بحرية الطيران

ًجـــرت ســـرقته واغتـــصابه وتـــشويهه ليـــصبح رمـــزا للقمـــع 
رواأل ـــس ّبهـــذه الكلمـــات، ردت حنـــان عـــشراوي، عـــضو ". ْ

اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية، علـى قـرار 
شــباط، أعــاد /  فبرايــر١٨ففــي . وزارة اإلســكان اإلســرائيلية

ــوزارة التــشديد علــى إرادة إســرائيل التــي  المتحــدث باســم ال
عبــر عنهــا قبــل عــدة ســنوات فــي علــى  إنــشاء مــستوطنة ُ

أما اليوم، فقد بات حتى اسمه .  القدس القديمموقع مطار
ُإذا كــان اإلســرائيليون يطلقــون عليــه اســم : موضــوع جــدال

بلـــدة (ُ، نـــسبة إلـــى الموشـــاف "مطـــار عطـــاروت القـــديم"
الواقعــة قربــه مباشــرة، فــإن الفلــسطينيين ) تعاونيــة زراعيــة

ـــشكل طبيعـــي عـــن  ـــديا"يتحـــدثون ب مطـــار "أو " مطـــار قلن
 ".القدس

  طين تحت االنتداب البريطانيمطار في فلس

، عنـدما أقـام البريطـانيون ١٩٢٠عودة إلى عام 
القـدس  ًمطارا علـى األرض المجـاورة للطريـق الرابطـة بـين

ِشكل هذا المطـار الـذي ُأطلـق عليـه اسـم . ورام اهللا مطـار "ّ
، المطــار األول والوحيــد فــي فلــسطين االنتدابيــة "كولونيــا

ً، والذي سيصبح الحقا ١٩٣٦عام " اللد"لغاية بناء مطار 
ــــداب البريطــــاني عــــام ". بــــن غوريــــون" ــــة االنت مــــع نهاي

ّ، وضع المطار تحت السلطة األردنية، التي حولته ١٩٤٨ ُ
كانــت األحــرف . إلــى مطــار مــدني عــرف ســنوات مزدهــرة

تلمع على المـدرج، كـذلك " مطار القدس"العريضة لتسمية 
ـــي  ـــران ف ـــن شـــركات الطي ـــد م ـــسرعة العدي ـــد اســـتقرت ب فق
ــــران الــــشرق  ــــة اللبنانيــــة وطي المطــــار، كــــالخطوط الجوي

انـدمجت (األوسط التي كانت تربط بيروت مرتين في اليوم 
، ثــم مــصر للطيــران وكــذلك طيــران )١٩٦٤الــشركتان عــام 

  .)اليوم" الملكية األردنية("األردن 

ُـربطت رحالت عدة أسـبوعيا مدن القـاهرة وعمـان  ً
: نية ناهــد عــوادتقــول المخرجــة الفلــسطي. وعــدن والكويــت

يجب أال ننسى أن العديد من الفلـسطينيين كانـت تـربطهم "
ـــدان المجـــاورة خـــالل . عالقـــات عائليـــة وتجاريـــة مـــع البل
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أخبرنـي . ًأبحاثي، قابلت رجال كان يدير مكتبـة فـي رام اهللا
ًأنه كـان يقـوم بعـدة رحـالت أسـبوعيا إلـى بيـروت والقـاهرة 

ًن مختلفـا تمامـاالوضع كـا. من أجل نقل الكتب أو جلبها ً :
  ".ًلقد كان العالم العربي مفتوحا أمامنا

ــذا  ــسطينية جيــدا تــاريخ ه ًتعــرف هــذه المــرأة الفل
ّفي ظـل الغيـاب التـام للبيانـات التاريخيـة، تمكنـت . المطار

بعــد أبحــاث طويلــة مــن جمــع القطــع المفقــودة، لتنــتج فــي 
من " (خمس دقائق عن بيتي" الفيلم الوثائقي ٢٠٠٧عام 
ّشكل مطار ). " فيلم ومونارش فيلم وكارافان فيلم ّ عكاإنتاج

القدس نافذة على العالم بالنسبة إلى الفلسطينيين، وبوابة 
األراضـــي المقدســـة بالنـــسبة إلـــى الـــسياح والحجـــاج وكـــل 

وقد نزل الكثير مـن الممثلـين والشخـصيات . العالم العربي
  ".الدينية والسياسية في مطار القدس

حزيـران / ة اإلسرائيلية في يونيوبعد الحرب العربي
ّ، ُألحــق الموقــع باألراضــي التــي ضــمتها إســرائيل، ١٩٦٧

َقبل أن يـصادر عـام  حينهـا، كـان المطـار ال يـزال . ١٩٧٠ُ
ًمــسجال علــى أنــه موجــود علــى األراضــي المحتلــة، وكانــت 
النتيجة أن إسـرائيل لـم تـستطع لـسنوات عديـدة اسـتخدامه 

ًال تحـــت االختـــصاص كـــان المطـــار مـــسج. "كمطـــار دولـــي
القــضائي لـــألردن ضـــمن خطــة المالحـــة الجويـــة لمنظمـــة 

حاولــت . للــشرق األدنـى) اإليكـاو(الطيـران المـدني الــدولي 
ُإســرائيل االلتفــاف علــى هــذا االتفــاق، لكــن دون أن تفلــح 

كانت هذه إحدى المرات الوحيدة التي بقيت فيهـا . في ذلك
  ".جميع الدول العربية متكاتفة

ــى ١٩٧٠مــن عــام  ، اقتــصرت حركــة ٢٠٠٠ حت
الطيران على الرحالت الداخلية، معظمها باتجاه تـل أبيـب، 
ًقبل أن توقف نهائيا بعـد انـدالع االنتفاضـة الثانيـة، أوائـل  َ

  .العقد األول من القرن الحادي والعشرين

  موقف حافالت

ـــى  ـــزاالن عل ـــة ال ي ـــرج المراقب إذا كـــان المـــدرج وب
ُقــع علــى بعــد عــشرات حالهمــا، فــإن مطــار القــدس الــذي ي

ّأمتــار فقــط مــن حــاجز قلنــديا، مهجــور اليــوم، وقــد تحــول 
ُإلى أرض خالء تعريها الرياح، بعد عزله بالجدار الفاصـل  ٍ

  .عن أحياء كفر عقب والرام والضفة الغربية

ـــــاريخ  ـــــي ت ـــــسيا ف ـــــشييد الجـــــدار دورا رئي ًأدى ت ً
ا علـى الغالبيـة  ًالمطـار، إذ جعلـه متعـذر الولـوج، بـل وخفي ّـ

ــسطينيينا ــان هــذا الحــائط مــصدر . لعظمــى مــن الفل ــل ك ب
خـالل الفتـرة التـي : "صعوبات لناهد عواد في إنتاج فيلمها

ٕما بين بدء تـصوير الفـيلم وانهائـه، كـان اإلسـرائيليون قـد 
لــذا، لــم يعــد باســتطاعتي الــذهاب إلــى . ّأتمــوا بنــاء الجــدار

ُتقــدمت مــع طــاقمي بطلــب إلــى . هنــاك مــن دون موافقــة
ًة الفرنـــسية فـــي القـــدس التـــي كانـــت شـــريكا فـــي القنـــصلي

حــصل . الفـيلم، حتــى نــتمكن مــن التنقــل إلــى عــين المكــان
جزء مـن الفريـق علـى التـصريح فـي اليـوم مـا قبـل األخيـر 

ّأما أنا، فلم أتمكن من الحصول عليه، رغـم . من التصوير
ًلذا، كان علي أن أجـد حـال آخـر، أي . أني مديرة التصوير ّ ّ

عنـدما أفكـر فـي األمـر اليـوم، . يـر قـانونيالعبور بشكل غ
  ".ًأجده ضربا من الجنون، لكن األوضاع كانت مختلفة

ُ، بـدأت تتـداول الـشائعات ٢٠٠٧ًابتداء مـن عـام 
ورغــم عــدم بــدء أي مــشروع . بخـصوص إنــشاء مــستوطنة

ـــا عـــن  ـــم تتخـــل نهائي ًبهـــذا الخـــصوص، إال أن إســـرائيل ل ّ
 تاريخ المطار في من الجانب الفلسطيني، يبدو أن. الفكرة

ًطريقـــه إلـــى النـــسيان، خـــصوصا بالنـــسبة إلـــى األجيـــال 
ُففــي الحافلــة التــي تقــل نحــو القــدس والتــي تمــر . الــشابة

ُعلى بعد بضعة أمتار من مهبط الطائرات، تتحدث شابتان 
هـــذه األرض؟ كانـــت مطـــار فلـــسطين فـــي : "فلـــسطينيتان

ـــا ال نعـــرف أكثـــر مـــن ذلـــك، إذ بنـــي جـــدار . الـــسابق ُلكنن
ًوحدهم من يملكون تصريحا يمكنهم رؤية مـا بقـي . أمامه

  ".من المطار

ــيس محــتال : "تــضيف ناهــد عــواد ــوم ل ــع الي ًالموق
ــل ال يكــاد يكــون موجــودا فــي ذاكــرة جيلــي، إذ  ًفحــسب، ب
ًيبقــى مخبـــًأ فقــط فـــي ذاكــرة النـــاس الــذين عرفـــوه محـــورا 
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ًلقـــد اكتـــشفت جـــزءا مـــن تـــاريخي كنـــت . ًنـــشيطا للطيـــران
أحســـست بـــبعض مـــن طعـــم الحريـــة . سطينيةأجهلـــه كفلـــ

ــى  ــسابق مفتوحــة عل ــي ال ــة التــي كانــت ف وشــاهدت البواب
ّهذا الفيلم شكل أيضا بالنسبة إلي معركة مـن أجـل . العالم ً ّ

  ".التعريف بهذا التاريخ

، توقفــت نحــو ٢٠٢٠آذار / خــالل شــهر مــارس
نتوقـف : "يحكـي أحـد الـسائقين. ثالثين حافلـة فـي المكـان

قبـل أن " وافر لـدينا عـدة سـاعات مـن الراحـةهنا عندما تتـ
ال تتقدموا نحو برج المراقبة، فـالجيش اإلسـرائيلي : "ينبهنا

  ".ُيراقب، وال يحب أن يقترب أحد

   ألف وحدة سكنية١١مشروع مستوطنة تعد 

ـــذي أصـــدرته وزارة اإلســـكان  ـــسي اإلعـــالن ال يكت
 ألـف ١١مـشروع  شباط بـشأن/  فبراير١٨اإلسرائيلية في 

ــــد مــــن  مــــسكن ــــدى العدي ــــى الموقــــع نكهــــة خاصــــة ل عل
الفلــسطينيين، وال ســيما أولئــك الــذين عايــشوا فتــرة نــشاط 

  .المطار

" القدس الدنيوية"ّاحتجت المنظمة غير الحكومية 
ًإن حــدود المــشروع ال تتوافــق إال جزئيــا مــع : "علــى الفكــرة

، كـــــذلك فـــــإن الممتلكـــــات ١٩٧٠خـــــط المـــــصادرة لعـــــام 
 األكبــر مــن المكــان يتــألف مــن فــالجزء. ّفسيفــساء مركبــة

ٍأراض مملوكة للدولة، ووحده جـزء صـغير يتبـع الـصندوق 
القـــومي اليهـــودي، وذلـــك علـــى موقـــع موشـــاف عطـــروت 

 فـــي المائـــة مـــن ٢٥قرابـــة . ١٩٤٨ُالمتخلـــى عنـــه عـــام 
  ".األراضي تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين

ـــــام إســـــرائيل  ـــــة أن أســـــباب اهتم ـــــر المنظم تعتب
ًلقد اسـتنفدت تقريبـا جميـع احتياطياتهـا : "بالمكان واضحة

. من األراضي وتطرح المواقع القليلة الباقية إشكالية كبيـرة
مـــــع التنـــــامي القـــــوي للمجتمعـــــات اليهوديـــــة المتـــــشددة 

مغــــادرة  ، تــــضطر العــــائالت الجديــــدة إلــــى)األرثوذكــــسية(
المجـــاورة، أو إلــــى " بيــــت شـــيمش"نحـــو مدينـــة  القـــدس

الـــــضفة الغربيـــــة للخـــــط المـــــستوطنتين الكبيـــــرتين علـــــى 

يــستجيب ". بيتــار عيليــت"و" مــوديعين عيليــت"األخــضر، 
ــــذه  ــــدة له ــــستوطنة جديــــدة لالحتياجــــات المتزاي ــــشاء م إن
المجتمعــات، إلــى درجــة أن هنــاك خطــة ســوريالية لبنــاء 
نفق تحت مخيم قلنديا لالجئين، ليـربط بـين موقـع المطـار 

 األرثوذكــسية المتــشددة فــي" كوخــاف يعقــوب"ومــستوطنة 
  ".الشمال

ـــات  ـــارض المـــشروع تمامـــا مـــع خطـــة الوالي ًويتع
ُالتـي كـشف عنهـا قبـل " السالم من أجل االزدهار"المتحدة 

ـــة مـــن إعـــالن الـــوزارة اإلســـرائيلية ُفمـــا تـــسمى . أيـــام قليل
ــــى " صــــفقة القــــرن" ــــى إنــــشاء قطــــاع قــــادر عل تــــدعو إل

تنميـة منطقـة سـياحية مـن درجـة عالميـة، "المساهمة في 
حة اإلســـالمية فـــي القـــدس واألمـــاكن وعلـــى دعـــم الـــسيا

أي باختـصار، بنـاء مجمـع . حيـث يوجـد المطـار" المقدسة
ــدة  ــادق ومطــاعم ومحــالت تحــت ســيطرة إســرائيل، ولفائ فن

مــــن الجانــــب الفلــــسطيني، ال يــــؤمن أحــــد . الفلــــسطينيين
باحتمال تنفيذ خطة دونالد ترامـب، ألن النخـب اإلسـرائيلية 

ووفـق . ين االعتبـارتواصل مـشاريعها مـن دون أخـذها بعـ
ّالرســالة الموجهــة "، فــإن "القــدس الدنيويــة"تحليــل منظمــة 

إســرائيل تفعــل مــا تريــد بــدعم : "إلــى الفلــسطينيين واضــحة
مــن الواليــات المتحــدة، بمــا فــي ذلــك بنــاء مــستوطنة فــي 

  ".المكان الذي حددته خطة ترامب لمصلحة الفلسطينيين

ـــذه الخطـــة؟ ال شـــيء أقـــل  ـــذ ه ـــن تنفي ـــل يمك فه
ًكيدا، وسيواجه هـذا المـشروع تعقيـدات قانونيـة ضـخمة، تأ

تخـتم ناهـد  .ًخصوصا بسبب قربه مـن رام اهللا وكفـر عقـب
ًآمـــل حقـــا أال . ًأخبـــار كهـــذه تـــؤلمني كثيـــرا: "عـــواد قائلـــة

لكننــا نعــرف كيــف يــشتغلون، إنهــم . يــستكملوا مــشروعهم
يـــصدرون تـــصريحات، ثـــم يحللـــون ردود الفعـــل، قبـــل أن 

  ".سنوات بعد ذلكيعودوا للهجوم 

  ٥/٥/٢٠٢٠العربي الجديد 

* * * * *  
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المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يحمل 
االحتالل المسؤولية عن حياة اللواء بالل 

  النتشة

 

 حملــت االمانــة - دوت كــوم" القــدس "-القــدس 
العامة للؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيـان لهـا اليـوم 

ي وجهـــازي شـــرطة  ســـلطات االحـــتالل االســـرائيل،الثالثـــاء
االحــتالل ومخابراتــه المــسؤولية الكاملــة عــن حيــاة االمــين 
العام للمؤتمر اللواء بالل النتـشة الـذي اعتقلتـه فجـر هـذا 
اليــوم مــن منزلــه فــي القــدس مــع مجموعــة مــن النــشطاء 
المقدســيين وكــادري المــؤتمر اللــواء عمــاد عــوض والمقــدم 

 .معاذ االشهب

للــواء النتــشة فــي وأكـدت االمانــة العامــة ان نقــل ا
سيارة االسـعاف الـى مستـشفى شـعار تـصيدق ظهـر اليـوم 
ًيؤكد بما اليدع مجاال للـشك أن حيـاة االمـين العـام مهـددة 
بالخطر، االمر الذي يوجب على سلطات االحـتالل االفـراج 

  .عنه فورا

ونفى البيان جميع التهم التي وجهتها المخـابرات 
، مشيرة الى ان نـشاط والشرطة االسرائيليتين للواء النتشة

ـــا، ال  ـــي جائحـــة كورون ـــدس، وخاصـــة ف ـــي الق ـــؤتمر ف الم
يخالف بالمطلق االتفاقات السياسية الموقعـة بـين منظمـة 
التحرير الفلسطينية ودولة االحتالل والتي بموجبها يسمح 
للــسلطة بممارســة نــشاطات ذات بعــد سياســي واجتمــاعي 
فــــي المدينــــة المقدســــة، ومــــا يــــدل علــــى ذلــــك مــــشاركة 
ـــــشريعي االول  ـــــس الت ـــــات المجل ـــــي انتخاب المقدســـــيين ف

كمــا يخــالف هــذا االعتقــال كافــة . ٢٠٠٦وانتخابــات العــام 
  .االعراف والمواثيق الدولية ذات الشأن

وأكــد المــؤتمر انــه لــن يقــف مكتــوف األيــدي أمــام 
اعتقال امينـه العـام وبقيـة الكـادر المقدسـي الـذين اعتقلـوا 

ة اخــــرى ســــلطات معــــه فــــي الحملــــة نفــــسها، محمــــال مــــر

االحـتالل المـسؤولية الكاملـة عــن اي تـداعيات صـحية قــد 
  .تلحق باالمين العام وبقية االخوة المعتقلين

   ٦/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

هل يستغل االحتالل كورونا للسيطرة على 
  األقصى؟

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
 كورونا فـي فلـسطين، حتـى إن بدأت أزمة انتشار وباء ما

ــدأت  ــة المتطرفــة محــاوالت " إســرائيل"ب والمنظمــات اليهودي
استخدام هذه الجائحة وتطويعها لخـدمتها بأشـكال متعـددة 

  .ضد المسجد األقصى المبارك

وبــــدأت شــــرطة االحــــتالل إغــــالق بعــــض أبــــواب 
األقــصى، فــي محاولــة منهــا الســتغالل موضــوع الفيــروس 

  .على األقصى والمصلينمن أجل تشديد إجراءاتها 

  دعوات استغاللية

شــــباط الماضــــي، دعــــت /ففــــي منتــــصف فبرايــــر
جماعــات الهيكــل إلــى حظــر صــالة الفجــر العظــيم بعــدها 

  .ًسببا في انتشار الوباء

ومع إعالن رئـيس حكومـة بنيـامين نتنيـاهو منـع 
ــر مــن  ــاك دعــوات ١٠٠التجمهــر ألكث ــت هن  شــخص، كان

  .ين في األقصىلتطبيق القرار على صلوات المسلم

كمــا دعــا وزيــر األمــن الــداخلي اإلســرائيلي جلعــاد 
أردان مجلــس األمــن القــومي إلــى منــع فلــسطينيي الــضفة 
الغربية مـن دخـول األقـصى حتـى ال ينقلـوا الفيـروس، بعـد 

  .اكتشاف الحاالت األولى في بيت لحم

وفــي هــذا الــسياق أكــد أيمــن زيــدان نائــب رئــيس 
حــتالل يحــاول باســتمرار مؤســسة القــدس الدوليــة، أن اال

استغالل الظروف كحلقة مستمرة من مخططاته ومشروعه 
  .في تكريس سيادته على المسجد األقصى المبارك



  
  ١٣٩ 

ـــــ  ــــي حــــديث خــــاص ل ــــدان ف ــــز "واشــــار زي المرك
، أن االحــتالل حــاول توظيــف جائحــة "الفلــسطيني لإلعــالم

ـــة، أبرزهـــا أن دخـــول هـــذه  ـــا فـــي اتجاهـــات مختلف كورون
ف فعاليــات الفجــر العظــيم التــي تنامــت الجائحــة أدى لتوقــ

  .وانتشرت في الضفة الغربية والقدس

وأوضح أن مصدر القلق الهائل منذ بداية إغالق 
المــــسجد األقــــصى هــــو ســــعي االحــــتالل الســــتغالل هــــذا 
اإلغـــالق بـــالتحكم فـــي إدارة المـــسجد األقـــصى المبـــارك، 
ــدون  ــذين يع ــد المــصلين والمــرابطين ال خاصــة فــي ظــل بع ُ ُ

  .ء األهم في حماية المسجد األقصىالغطا

  إجراءات متشددة

وحــول أبــرز اإلجــراءات التــي قــام بهــا االحـــتالل 
ّخــــالل فتــــرة إغــــالق المــــسجد اُألقــــصى، بــــين زيــــدان أن 
االحتالل قرر إغالق جميع األبواب أمام الحراس ومـوظفي 
ًاألوقاف باستثناء بابين، وهما األسـباط والسلـسلة، مـشيرا 

 هـذين البـابين لالنتـشار الواسـع للـشرطة إلى أنهم اختاروا
  .اإلسرائيلية عندهما

ــاب المجلــس لعــزل  ــم إغــالق ب ــه ت ــى أن وأشــار إل
ــــي  ــــة ف ــــدس والمتمثل ــــي الق ــــاف اإلســــالمية ف ــــرة األوق دائ
ا مــن العـــزل  ًـــالمدرســة المنجكيــة، األمـــر الــذي شــكل نوع
ـــا إلـــى أن  ـــصى، الفت ـــدائرة األوقـــاف داخـــل المـــسجد األق ًل

ـــذ ـــسعى من ـــاف عـــن ١٩٦٧ عـــام االحـــتالل ي  لعـــزل األوق
  .المسجد األقصى والمكاتب

وذكر أن االحـتالل سـعى السـتدراج معلومـات مـن 
األوقــــــاف تكــــــرس حالتــــــه اإلداريــــــة وتــــــضبط الــــــداخلين 
والخارجين، ليكون هو اآلمر الناهي في المسجد األقصى، 
ًمؤكدا أن الشرطة اإلسرائيلية حافظت علـى كثافـة وجودهـا 

مــن المــصلين، كمــا حافظــت علــى فــي األقــصى رغــم خلــوه 
  .وجود الشرطة اإلسرائيلية رغم عدم وفود النساء إليه

ــات لديــه ارتيــاح كبيــر  وأشــار إلــى أن االحــتالل ب
لــــدى أجهزتــــه األمنيــــة تجــــاه إغــــالق المــــسجد األقــــصى 
المبارك، خاصة أن شهر رمـضان حافـل فـي تـدفق النـاس 

ار واالحتكاك مع الشرطة والمصلين، ومحاولة ضبط األعمـ
ــــــشرطة  ــــــاف، مــــــا كــــــان يــــــستنزف ال واألوقــــــاف واالعتك

  .اإلسرائيلية

ونبه أن شرطة االحتالل تصدت لكل مـن يـدعون 
إلعادة فتح المسجد األقصى؛ حيث اقتحمت بيت المرابطـة 
هنــادي الحلــواني والــشيخ عكرمــة صــبري، وحــررت العديــد 
مــــن المخالفــــات للمــــصلين الــــذين يــــصلون علــــى أبــــواب 

  .المسجد األقصى

   لجماعات الهيكلفرصة

ـــى أن بعـــض جماعـــات الهيكـــل يعـــدون  ولفـــت إل
إغـالق األقــصى فرصـة تاريخيــة لهــم ال بـد مــن اغتنامهــا، 
والـدفع باتجـاه فتحـه أمـام المـستوطنين خـالل األعيـاد، مــا 

  .يضمن فرصة استفرادهم بالمسجد األقصى

وأفـــاد أن االحـــتالل وجماعـــات الهيكـــل المتطرفـــة 
لهـــم للمـــسجد األقـــصى فـــي يتطلعـــون إلـــى إنجـــاز اقتحـــام 

ـــاريخ  ـــة لهـــم، وهـــي ذكـــرى ) ٥-٢٢(ت ـــي مناســـبة ديني ف
استكمال المدينة حسب التقويم العبري الخاص بهم، حيـث 
ــذا  ــي ه ــى اســتباحة المــسجد األقــصى المبــارك ف تــسعى إل

  .التاريخ

نحــن قلقــون مــن فــرض وقــائع جديــدة : "وأضــاف
ا عــن األوقــاف  ًــعلــى األرض، واســتدامة هــذه الوقــائع رغم

ـــا أمـــام تراجـــع الغطـــاء مـــ ن خـــالل الـــضغط علـــى ممثليه
  ".السياسي العربي

وكــان الخبيــر بالــشأن اإلســرائيلي صــالح النعــامي 
، مــن "تــويتر"قـد حــذر فــي تغريــدات لــه عبــر حــسابه علــى 

توجهات إسرائيلية خطيرة، لتكريس سيادتها على المـسجد 



  
  ١٤٠ 

األقــصى المبــارك، مــستغلة إغــالق المــسجد األقــصى أمــام 
  ".كورونا" بدعوى منع تفشي فيروس المصلين،

ونقل النعامي في تغريدته، تـصريحات للمستـشار 
 –اليمينيــة أفيعـــاد فيـــسولي " الهيكـــل"القــانوني لمنظمـــات 

ـــى أنقـــاض  والتـــي ـــاء الهيكـــل المزعـــوم عل ـــسعى إلـــى بن ت
إغالق المـسجد األقـصى فـي "فيها  ّ عد– المسجد األقصى

ة رمــــــضان بــــــدعوى كورونــــــا فرصــــــة لتكــــــريس الــــــسياد
  ".الصهيونية عليه

التيــار الــديني اليهــودي : "ّوعلــق النعــامي بــالقول
الخالصي الذي تعاظم تأثيره في الكيان الـصهيوني، يعتقـد 
ــدفع نحــو فــرض الــسيادة  ــه لل أنــه بلــغ مــن القــوة مــا يؤهل

  ".الصهيونية على المسجد األقصى

  التصدي للمخطط الصهيوني

يـدا لذا ترك المسجد األقـصى تحد: "وأضاف محذرا
لمنظمـات (فارغا بحجـة كورونـا سـيوفر بيئـة مناسـبة لهـم 

  )".اليهودية" الهيكل"

ـــه ـــي تغريدت ـــى : وشـــدد ف وجـــوب عـــدم مـــنح "عل
الصهاينة الحق في إغالق المسجد األقـصى المبـارك بـأي 

  ".صورة كانت

يتوجب على أوقـاف "وأكد الخبير الفلسطيني، أنه 
صلين القــدس واألردن مقاربــة مختلفــة، وفحــص عــودة المــ

  ".ًتحديدا في رمضان مع كل إجراءات السالمة المطلوبة

ــــــشرف األردن علــــــى المقدســــــات اإلســــــالمية  وي
والمسيحية في القـدس، بموجـب اتفاقيـة التـسوية الموقعـة 

، وهــو وضــع تعــزز ١٩٩٤مــع االحــتالل اإلســرائيلي عــام 
بتوقيــع اتفاقيــة أخــرى بــين المملكــة والــسلطة الفلــسطينية 

  .٢٠١٣عام 

مـــارس الماضـــي، / آذار٢٢ أنـــه فـــي يـــشار إلـــى
ـــصى،  ـــدس المـــسجد األق ـــاف اإلســـالمية بالق أغلقـــت األوق

، قبــــل أن تمــــدده خــــالل شــــهر "كورونــــا"ًتحــــسبا لتفــــشي 
  .رمضان، ضمن تدابير منع تفشي الفيروس

ـــا المـــسجد  ـــق فيه ـــي يغل ـــى الت ـــرة األول ّوهـــذه الم
  .األقصى لهذه الفترة من الزمن

، بعـد إحراقـه وقبل ذلك أغلـق المـسجد ليـوم واحـد
، ثم أغلقته شرطة االحتالل، أكثر من مرة في ١٩٦٩عام 

ــات طعــن  ــذ عملي ــسنوات األخيــرة الماضــية، بــداعي تنفي ال
ٕواطـــالق نـــار قـــرب بواباتـــه، ولكـــن هـــذه اإلغالقـــات كانـــت 

  .لساعات أو يومين على األكثر

  ٦/٥/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

ات إسرائيلية خبير فلسطيني يحذر من توجه
  "األقصى"لتكريس السيادة على " خطيرة"

 

ـــسطين(غـــزة   حـــذر –  خدمـــة قـــدس بـــرس-) فل
ـــن  ـــشؤون اإلســـرائيلية، م ـــسطيني متخـــصص بال ـــر فل خبي

، لتكـريس سـيادتها علـى الحـرم "خطيرة"توجهات إسرائيلية 
القدسي، مستغلة اغالق المسجد األقصى أمـام المـصلين، 

 ".كورونا"بحجة منع تفشي فيروس 

جــاء ذلـــك فـــي تغريـــدات نـــشرها الكاتـــب والخبيـــر 
بالــشؤون اإلســرائيلية صــالح النعــامي، عبــر حــسابه علــى 

 ".تويتر"

ونقل النعامي في تغريدته، تـصريحات للمستـشار 
 –اليمينيــة أفيعـــاد فيـــسولي " الهيكـــل"القــانوني لمنظمـــات 

ـــى أنقـــاض  والتـــي ـــاء الهيكـــل المزعـــوم عل ـــسعى إلـــى بن ت
المــسجد (إغــالق الحــرم "فيهــا  ر اعتبــ–المــسجد األقــصى 

فـــي رمـــضان بحجـــة كورونـــا فرصـــة لتكـــريس ) األقـــصى
 ".السيادة الصهيونية عليه

التيــار الــديني اليهــودي : "ّوعلــق النعــامي بــالقول
الخالصي الذي تعاظم تـأثيره فـي الكيـان الـصهيوني يعتقـد 
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ــدفع نحــو فــرض الــسيادة  ــه لل أنــه بلــغ مــن القــوة مــا يؤهل
 ".جد األقصىالصهيونية على المس

ـــذا تـــرك : "وأضـــاف محـــذرا ـــصى ) المـــسجد(ل األق
تحديـــدا فارغـــا بحجـــة كورونـــا ســـيوفر بيئـــة مناســـبة لهـــم 

 ).اليهودية" الهيكل"لمنظمات (

ـــه ـــي تغريدت ـــى : وشـــدد ف وجـــوب عـــدم مـــنح "عل
 ".الصهاينة الحق في إغالق الحرم بأي صورة كانت

ــــسطيني، أنــــه  ــــر الفل ــــى "وأكــــد الخبي يتوجــــب عل
واألردن مقاربـة مختلفـة، وفحـص عـودة ) دسالق(األوقاف 

المصلين له تحديدا في رمضان مع كـل إجـراءات الـسالمة 
 ."المطلوبة

ــــــشرف األردن علــــــى المقدســــــات اإلســــــالمية  وي
والمسيحية في القـدس، بموجـب اتفاقيـة التـسوية الموقعـة 

، وهــو وضــع تعــزز ١٩٩٤مــع االحــتالل اإلســرائيلي عــام 
ملكــة والــسلطة الفلــسطينية بتوقيــع اتفاقيــة أخــرى بــين الم

 .٢٠١٣عام 

مـــارس الماضـــي، / آذار٢٢يـــشار إلـــى أنـــه فـــي 
ـــصى،  ـــدس المـــسجد األق ـــاف اإلســـالمية بالق أغلقـــت األوق

، قبــــل أن تمــــدده خــــالل شــــهر "كورونــــا"تحــــسبا لتفــــشي 
 .رمضان، ضمن تدابير منع تفشي الفيروس

ـــا المـــسجد  ـــق فيه ـــي يغل ـــى الت ـــرة األول ّوهـــذه الم
 . من الزمناألقصى لهذه الفترة

وقبل ذلك أغلـق المـسجد ليـوم واحـد، بعـد إحراقـه 
، ثم أغلقته شرطة االحتالل، أكثر من مرة في ١٩٦٩عام 

ــات طعــن  ــذ عملي ــسنوات األخيــرة الماضــية، بــداعي تنفي ال
ٕواطـــالق نـــار قـــرب بواباتـــه، ولكـــن هـــذه اإلغالقـــات كانـــت 

  .لساعات أو يومين على األكثر

 ٦/٥/٢٠٢٠قدس برس 

* * * * *  

القدس عاصمة االنتفاضات : بحيصا
  ّوالمستوطنون يعدون القتحامات واسعة

 

زيـاد  أكـد – الفلـسطيني لإلعـالم  المركز–بيروت 
ابحيص، الباحث في شؤون القدس والقضية الفلسطينية، 

والمــــستوطنون اإلســــرائيليون : اإلســــرائيلي:االحــــتالل  أن
سجد ًيبيتون أهدافا خبيثة، مـن وراء دعـواتهم القتحـام المـ

 .األقصى في الجمعة األخيرة من شهر رمضان

المركـز الفلـسطيني "وقال ابحيص في مقابلـة مـع 
ــــسمى "إن ": لإلعــــالم ــــا ي ــــي م ــــأتي ف االقتحــــام المزمــــع ي

 رمــضان ٢٨الــذي صــادف يــوم " يــوم القــدس"ًصـهيونيا بـــ 
ًالماضي وشهد اقتحاما مهينـا لألقـصى بحمايـة مئـات مـن  ً

له بـالمرابطين، وأفـسحوا عناصر شرطة االحتالل نكلوا خال
ــــه  ٍالمجــــال للمتطــــرفين القتحــــام دام ســــاعتين رددوا خالل

  ".صلوات تلمودية علمية

هذا العام يـصادف هـذا العيـد المزعـوم، : "وأضاف
، ويبـدو ٢٠٢٠-٥-٢٢ رمضان الموافق ٢٩يوم الجمعة 

أن منظمـات الهيكــل تـضع عينهــا علــى اقتحـام فيــه يحقــق 
ً، داعيــا إلــى فــتح المــسجد "مجموعــة مــن أهــدافها الخبيثــة

األقـــصى أمـــام المـــصلين ببـــساطة يعيـــد لألقـــصى ســـياجه 
 .ودرعه الذي لطالما كان يحميه

 "اإلسرائيلية"األهداف 

" اإلســــــرائيلية"وأوضــــــح ابحــــــيص أن األهــــــداف 
أن يكون المستوطنين أول من يدخل "الخبيثة تتلخص في 

األقــصى بعــد إغالقــه الطويــل بــسبب جائحــة كورونــا، وأن 
ــــد شــــرطة االحــــتالل يك ــــرار فتحــــه واغالقــــه بي ٕرســــوا أن ق

  ".وحدها

ًمـــن هـــذه األهـــداف أيـــضا، أن تقـــتحم : "وأضـــاف
ــصى فــي يــوم جمعــة  جماعــات المــستوطنين المــسجد األق
وهــو يــوم يغلــق فيــه بــاب االقتحــام عــادة أمــام المتطــرفين، 



  
  ١٤٢ 

ــي  وهــذه إن تمــت ســتكون ســابقة تــسمح لهــم بالمــضي ف
  ".ام في كل جمعةالمطالبة بفتح األقصى لالقتح

وطالــــب المخــــتص فــــي شــــؤون القــــدس، بفــــتح 
هـــذا الفـــتح، : "ًالمـــسجد األقـــصى أمـــام المـــصلين، قـــائال

ببــساطة يعيــد لألقــصى ســياجه ودرعــه الــذي لطالمــا كــان 
يحميــه، فــإن كانــت الحجــة أن اإلغــالق يمنــع االقتحامــات 
فذلك مربع خطير ننجر إليه وتسليم بـالمنطق الـصهيوني، 

ي األقـصى هـي مـصدر المـشكلة، فنوقفهـا وكأن صالتنا فـ
  !!"لعل االقتحامات تتوقف

وأكـــــد ابحـــــيص، أن دعـــــوات المقدســـــيين وكـــــل 
المــدافعين عــن المــسجد األقــصى لفتحــه وســط االنتهاكــات 

هــذه الــدعوات : "ً، محقــة، قــائال"اإلســرائيلية"والمخططــات 
محقة ومبنية علـى تجربـة ووقـائع، فالحـضور الجمـاهيري 

ا كـان هـو طـوق الحمايـة األهـم واألبـرز في األقصى لطالم
  ".لألقصى

اليوم وهو مجرد منه فهذا يفـسح المجـال : "وتابع
لالحتالل كي يتحكم بالمئـات القليلـة مـن مـوظفي األوقـاف 
ويفرض عليهم ما يريد وقد باتوا بال ظهير، كما أن أجهزة 
أمــن االحــتالل مغتبطــة مــن هــذا اإلغــالق المــريح، بعــد أن 

ًاسـتنفار لهـا وعمـل بكـل طاقتهـا خوفـا كان رمـضان شـهر 
مــن بحــر البــشر الــذي يوفــد علــى األقــصى ومــن االحتكــاك 

  ".مع الحواجز ومن العمليات الفردية

ــالقول مــا دام مــسجدنا محمــي بأهلــه، : "وأردف ب
ًفانكــــشافه عــــنهم خطــــر عليــــه ال بــــد أن يــــزول ســــريعا، 
ــى  ــي معظــم مــساحته ســاحة مفتوحــة تــصل إل واألقــصى ف

ّ ألــف مـصل لــو ١٣مربــع، وهـي تتــسع لــ  ألـف متـر ١٣٠
 أمتــار مربعــة لألخــذ بأقــصى درجـــات ١٠أخــذ كــل مــنهم 
  ".التباعد واالحتياط

وأشــار إلــى أنــه مــن الممكــن للنــاس أن يــأتي كــل 
منهم بسجادة صالة وكمامة بشكل يحمي صحتهم ويحمي 

 .ًاألقصى المهدد وجوديا بسرطان االحتالل

 قيود وسط جائحة كورونا

نذ بدايـة جائحـة كورونـا، وخـالل هـذه وبين أنه م
ًاألزمـــة تـــصرفت ســـلطات االحـــتالل كعادتهـــا انطالقـــا مـــن 

ـــــتخلص مـــــن المقدســـــيين،  ـــــصر "دوافعهـــــا لل فتعمـــــدت ق
الفحوصـــات علـــى مـــن يطلـــب فقـــط، ولـــم تجـــر فحوصـــات 

، وكـــذلك لـــم تفـــتح فـــي ٢٠٢٠-٤-١٥عـــشوائية حتـــى 
  ".القدس عيادة ألهلها العرب حتى ذلك التاريخ

ـــه فـــ ـــد أن ي الوقـــت عينـــه، حرصـــت ســـلطات وأك
االحــــتالل علــــى إجهــــاض المبــــادرات المقدســــية لتعقــــيم 
ـــائمين عليهـــا  ـــساحات العامـــة فاعتقلـــت الق ـــشوارع والم ال
وأغلقــت المركــز الوحيــد للفحــص فــي ســلوان، وهــو الحــي 

 مـن ١٩,٠٠٠ حالـة كورونـا بـين ٤٩المنكوب بأكثر مـن 
  .أهله

 ١٧٢ كانــــت هنــــاك ٥-٥بحلــــول يــــوم : " وقــــال
ة مشخصة بوباء كورونا فـي مدينـة القـدس المحتلـة إصاب

 فــي ضــواحي ١٤٠بحــسب وحــدة كورونــا فــي القــدس، و 
ــا  ــي القــدس عموم ــل اإلصــابات ف ــا يجع ًللقــدس وقراهــا، م

 إصـــابة فـــي بقيـــة محافظـــات ٢٣١ إصـــابة، مقابـــل ٣١٢
الــضفة الغربيــة والقــدس؛ واالحــتالل يــستخدم الوبــاء ضــد 

  ".كل مفترقالمقدسيين وضد األقصى كعادته في 

 سياج األقصى ودرعه

ووجـه المخــتص فـي شــؤون القـدس، رســالة إلــى 
ثقتنا : "ًأهلها الصامدين بأنهم سياج األقصى ودرعه، قائال

بهــــم بعــــد اهللا رغــــم اآلالم والجــــراح، فاألقــــصى فــــي عــــام 
 حمتــه انتفاضــة الـــسكاكين مــن التقــسيم الزمـــاني ٢٠١٥

لبوابـات  حمته هبـة بـاب األسـباط مـن ا٢٠١٧التام، وفي 
 ".اإللكترونية

 لم يكـن يحميـه التنـسيق وال ،٢٠١٩في : "وتابع
الـــسياسة وال عقالنيـــة المحتـــل، وجميعنـــا شـــهدنا اقتحـــام 
المستوطنين في عيد األضحى العام الماضي وما كان فيه 
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ً، متسائال هل نسمح ألنفـسنا ألن ننخـدع وفـي "من خديعة
  .؟األقصى مرتين

س منــذ تأســيس ًوأوضــح إلــى أن هنــاك واقعــا تكــر
إن القــــدس : الـــسلطة الفلــــسطينية واتفـــاق أوســــلو يقـــول

 .بأقصاها عاصمة االنتفاضات والهبات واألزمات

مــارس الماضــي، أغلقــت األوقــاف / آذار٢٢وفــي 
اإلســــالمية بالقــــدس المــــسجد األقــــصى، تحــــسبا لتفــــشي 

ـــا" ـــل أن تمـــدده خـــالل شـــهر رمـــضان، ضـــمن "كورون ، قب
 .تدابير منع تفشي الفيروس

ّ هـذه المـرة األولـى التـي يغلـق فيهـا المـسجد وتعد
 .األقصى لهذه المدة من الزمن

وقبل ذلك أغلـق المـسجد ليـوم واحـد، بعـد إحراقـه 
، ثم أغلقته شرطة االحتالل، أكثر من مرة في ١٩٦٩عام 

ــات طعــن  ــذ عملي ــسنوات األخيــرة الماضــية، بــداعي تنفي ال
ت ٕواطـــالق نـــار قـــرب بواباتـــه، ولكـــن هـــذه اإلغالقـــات كانـــ

 .لساعات أو يومين على األكثر

 ٨/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

خطيب المسجد الشيخ يوسف أبو سنينه طالب 
 بإطالق سراح األسرى من سجون االحتالل

  

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
قـــال خطيـــب المـــسجد االقـــصى المبـــارك  .....– جويحـــان

 على منبر صالح الـدين فـي الشيخ يوسف أبو سنينه من
ال تـزال االوضـاع مؤلمـة واألحـوال صـعبة، :"المسجد القبلى

وال يكون عالج ذلك اال بالوحـدة، فـنحن أمـة مـسلمة نـشد 
مــن أزر بعـــضنا بعـــضت، نتعـــاون علـــى الخيـــر والمحبـــة، 
ـــى  وبـــنفس الوقـــت تكـــون ثقتنـــا اال بـــاهللا فهـــو القـــادر عل

  .".ؤمنيننجاتكم وخالصكم فتوكلوا عليه ان كنتم م

الواجـب علـى اصـحاب القـرار :"يضيف في خطبتـه
ًأن يفعلــوا شــيئا حتــى ال يــسحب البــساط مــن تحــت أيــدينا، 

فاألمر ليس سهال، ولكنها مواقف الرجال وأصحاب القرار، 
لقد أذهب اهللا غيظكم وشفى صدوركم، فاألحوال النت بعـد 
شدتكم، وانكسرت بعد حـدتها، والمـسلمون يتلهفـون اليـوم 

ٍ خبــر يــشفى الــصدور ويــريح البــال ويطمــئن الحــال لــسماع
ٍوصوت مع الحق خير من صوت مع الباطل ٌ ٌ".  

ــم يعتــصر " وأوضــح مازالــت المــساجد مغلقــة واألل
ًالقلــــوب، ونحــــن نعلــــم أن القلــــوب تــــشتد شــــوقا للعبــــادة 
والـــصالة والـــدعاء والركــــوع والـــسجود فــــي هـــذه الرحــــاب 

  ".ٍذ زمن بعيدالطاهرة والمسجد االقصى لم تشهد اغالقا من

نحـن فــي منتـصف شــهر رمـضان المبــارك : يقـول
والذي نسأل اهللا تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى 
جميـــع المـــسلمين بتوفيـــق ومرضـــاته وأن يـــشرح صـــدورنا 

  ".الطالق سراح االسرى فهو القادر على ذلك

ــشيخ، المــسؤولين والجهــات المختــصة  وطالــب ال
 األسـرى واألسـيرات فـي للعمل جاهـدين علـى إطـالق سـراح

 .سجون االحتالل االسرائيلي

ولفت في خطبته إلى أن ضم المسجد االبراهيمـي 
في بلـد خليـل الـرحمن وصـمة عـار فـي ظـل هـذه األحـداث 
المؤلمة وانتشار هذا الوباء، مؤكدا أن المسجد االبراهيمي 
ٌمـــسجد اســـالمي ومعلـــم مـــن معـــالم المـــسلمين، مطـــالبين  ُ

ولياتهم تجاه ما يجري من اعتـداء المسؤولين بتحمل مسؤ
  .على المقدسات

ًوكانــت شــرطة االحــتالل قــد فرضــت طوقــا مــشددا  ً
منــــذ ســــاعات الــــصباح بنــــشر الحــــواجز الحديديــــة علــــى 
المداخل المؤديـة ألبـواب المـسجد االقـصى المبـارك بـالرغم 
ـــر مـــن شـــهر ونـــصف أمـــام جمـــوع  ـــذ أكث ـــه من مـــن اغالق

  .المصلين ومنعهم من االقتراب

رت شرطة االحتالل تعطيـل الحـافالت التـي كما قر
تقل المواطنين من أحياء سكانهم الى مركز المدينة يومي 

  .الجمعة والسبت واعادتها لباقي األسبوع



  
  ١٤٤ 

ًكمـــا شـــلت الحركـــة التجاريـــة كاملـــة فـــي أســـواق 
ًالقدس علمـا أن شـهر رمـضان المبـارك هـو شـهر القـدس 

الـــصالة إذ تنـــتعش بهـــا األســـواق الكتظـــاظ زائريهـــا ألداء 
برحـــاب المـــسجد االقـــصى المبـــارك خـــالل شـــهر رمـــضان 
وتــشتد مــع ايــام الجمــع، ولكــن المــشهد غــاب مــع جائحــة 

  .)١٩كوفيد ( فيروس كورونا

  ٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

تصاعد وتيرة االستيطان بالضفة والقدس منذ 
  ٢٠٢٠بداية 

 

الفتـرة مـن   شـهدت–المحتلـة  فلسطين –وكاالت 
، تــسارعا ٢٠٢٠ نيــسان لعــام ٣٠الثــاني حتــى  كــانون ١

ًمحموما في أنشطة االستيطان اإلسـرائيلية التـي تـستهدف 
الـــضفة الغربيـــة والقـــدس المحتلتـــين، خاصـــة مـــع إعـــالن 
ـــد ترامـــب، عـــن الخطـــة المـــسماة  الـــرئيس األميركـــي دونال

  ."صفقة القرن"

ويحــصى تقريــر أصــدره المكتــب اإلعالمــي لحركــة 
ة ارتكــــاب قــــوات االحــــتالل حمــــاس فــــي الــــضفة الغربيــــ

ــــر مــــن   انتهــــاك خــــالل األشــــهر ٧٠٠والمــــستوطنين أكث
 .األربعة يتعلق بنشاطات استيطانية

ويبــين التقريــر تــسارع خطــوات ســلطات االحــتالل 
والمــــستوطنين مــــن إعــــالن مــــشاريع اســــتيطانية جديــــدة 
ومخططـــات توســـيع المـــستوطنات والبنـــاء الجديـــد، والتـــي 

 وحــدة اســتيطانية ١٩٨٩٥ قــرارا تتــضمن بنــاء ١٥بلغــت 
ــــى  ــــدتهم عل ــــصعيد المــــستوطنين عرب ــــدة، إضــــافة لت جدي

 اعتــداء فــي شــهر ينــاير ٣١المـواطنين، والتــي قفــزت مــن 
 خــالل شــهر أبريــل، فــي مــسعى لتكثيــف الــضغط ٧٣إلــى 

ــة  ــة والرعوي ــاطق الزراعي ــي المن ــى المــواطنين خاصــة ف عل
 .لترحيلهم من أرضهم) ج(والمصنفة 

ستيطان مـن خـالل رصـد وظهر تصاعد أعمال اال
أعمـــال تـــدمير ممتلكـــات المـــواطنين الفلـــسطينيين، والتـــي 
شهدتها األشهر األربعة األولى من العام الجـاري، وجـاءت 

ـــوالي) ٦١، ٣٩، ٢٦، ٢٠( ـــرز خـــالل هـــذه . علـــى الت وب
الفتــرة، مـــساعي المـــستوطنين المتجـــددة لالســـتيالء علـــى 

ين جبــل العرمـــة فــي نـــابلس، والتـــي تــصدها لهـــا المـــواطن
 .ببسالة

وتمثل أعمـال تجريـف األراضـي وتـدمير ممتلكـات 
المــــواطنين بمثابــــة تهيئــــة ميدانيــــة لخطــــط االســــتيطان 
القادمة، التي يلوح قـادة االحـتالل بأنهـا ستـصل إلـى ضـم 

 .أجزاء واسعة مما تبقى من الضفة الغربية وغور األردن

وتــشير أنــشطة االســتيطان التــي رصــدها التقريــر 
ربعة إلى زيادة واضحة عـن مثيلتهـا عـام خالل األشهر األ

 .... الماضي٢٠١٩

 ٢٣ صفحة ١١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عقبات أمام ضغط األوروبيين على إسرائيل 
  لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة

 

أن كــــشف  منــــذ – أبــــو نجــــم  ميــــشال– بــــاريس
 ٢٨فــي » صــفقة القــرن«الــرئيس األميركــي عــن تفاصــيل 

الماضــي، يــدأب األوروبيــون علــى ) كــانون الثــاني(ينــاير 
، مــــن شــــأنها ثنــــي الطــــرف »خطــــة اســــتباقية«دراســــة 

. »متفجـرة«اإلسرائيلي عـن اإلقـدام علـى خطـوة يعتبرونهـا 
ونبهــت مــصادر دبلوماســية أوروبيــة فــي بــاريس، تحــدثت 

الرئيسية الـستة » المحاذير«، من »الشرق األوسط«إليها 
غربيـة، التـي المترتبة على عملية ضم أجزاء من الـضفة ال

ــسلطة » وأد«لــيس أقلهــا  ــد وجــود ال ــدولتين، وتهدي حــل ال
ٕالفلسطينية، واشعال موجة عنف جديدة في الـضفة وغـزة، 

فـــي التعـــاطي مـــع القـــرارات والمعـــايير » الكيفيـــة«وفـــضح 



  
  ١٤٥ 

ًالدولية، واستقواء نزعة التطرف، وأخيرا تغذية العـداء ضـد 
  .الغرب األوروبي واألميركي

لخارجيــة األوروبيــون، خــالل وفيمــا ينظــر وزراء ا
اجتمــاعهم، الجمعــة المقبــل، فــي بروكــسل، فــي العقوبــات 
ضد إسرائيل، حال مضت في خطـط الـضم، تتخـوف الـدول 
الراغبــــة فــــي ذلــــك مــــن عقبــــات االنقــــسامات األوروبيــــة 

األولـــى تتكـــون مـــن : وثمـــة كتلتـــان تتواجهـــان. الداخليـــة
ع باتجـاه آيرلندا وفرنسا وبلجيكا والسويد ودول أخرى، تـدف

، مقابـل دول متـرددة تعـارض »ٕقوي واجراءات حقيقيـة«رد 
فرض العقوبات، من بينها المجر وتشيكيا وألمانيا وهولندا 

فــي الــسياسة » اإلجمــاع«ًونظــرا للعمــل بقاعــدة . ورومانيــا
الخارجيــة األوروبيــة، فــإن األوروبيــين سيــسعون للتوافــق 

  .»الحد األدنى«فيما بينهم على تدابير 

قامت «لمصادر أن سياسة إسرائيل الثابتة تذكر ا
ًدوما على التنديـد بالمبـادرات األوروبيـة، واعتبـار االتحـاد 

ــف الفلــسطيني ) ًمنحــازا(األوروبــي  ــا للموق ًضــدها، وداعم
يــضاف إلــى ذلــك أن األوروبيــين الــذين يعــون . »ومطالبــه

إســـرائيل تنفيـــذ عمليـــة الـــضم، خـــالل وجـــود » اســـتعجال«
ًيـت األبـيض، يعـون أيـضا أنهـا تـراهن دونالد ترمب فـي الب

ـــى  ـــي يمكـــن أن تمارســـها واشـــنطن عل علـــى الـــضغوط الت
العواصــم األوروبيــة، لثنيهــا عــن القيــام بخطــوات عقابيــة، 

  .إضافة إلى الضغوط اإلسرائيلية المباشرة

ثــم ال تخفــي هــذه المــصادر أن هنــاك مجموعــات 
ــــة إلســــرائيل داخــــل  ــــة موالي ــــر يهودي ــــة وغي ضــــغط يهودي

 األوروبية، وفي بروكسل، من شأنها الـدفاع عـن العواصم
تجــدر اإلشــارة إلــى أن إدارة ترمــب . المــصالح اإلســرائيلية

ـــضج » منعـــت« ـــار أن تن األوروبيـــين مـــن التحـــرك، بانتظ
الخطة التي لم تترك أصـداء إيجابيـة فـي أي مـن العواصـم 

، »الـشرق األوسـط«وكشفت مصادر فرنـسية لــ. األوروبية
يس، فـــي األشـــهر الماضـــية، هـــو أن مـــا ســـعت إليـــه بـــار

ــــي موحــــد« ــــف أوروب ــــى موق ــــة »المحافظــــة عل ، إن لجه

صـفقة «االعتراف بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل، أو الـسير بــ
  .األميركية» القرن

تقول مـصادر دبلوماسـية عربيـة فـي بـاريس، إن 
، تكمـن فـي أنهـم »مـن غيـر اسـتثناء«مشكلة األوروبيـين 

ــتهم بإســرائيل التــي « ــين عالق ــة يفــصلون ب ــدونها وثيق يري
ومكثفة، وبين ممارسات إسرائيل في األراضـي الفلـسطينية 

وتشير هذه المـصادر إلـى الـصعوبات . »المحتلة وفي غزة
التي واجهها األوروبيون قبل النجاح في إيجاد تمايز بـين 
البــــضائع المنتجــــة فـــــي إســــرائيل، وتلـــــك المنتجــــة فـــــي 

ًادوا فعـال وفـي نظرهـا، أن األوروبيـين، إذا أر. المستوطنات
تعطيل الخطط اإلسـرائيلية، فـإن الطريـق إلـى ذلـك واضـحة 
ومعروفة، وهي االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية، كمـا فعلـت 

  . السويد

وكانـــت الـــسلطة قـــد ســـعت لـــدى فرنـــسا وغيرهـــا 
ُللحصول على هذا االعتراف، إال أنها وجهـت بحجـج، مـن 

، وأن »ســوف تــأتي بنتــائج عكــسية«نــوع أن خطــوة كهــذه 
  .»خطوة جماعية وليس اعترافات فردية«طلوب الم

مــا الـــذي ستفـــضي إليــه المـــشاورات األوروبيـــة؟ 
المـرجح أن يطلـب الـوزراء األوروبيـون، بعـد غـد الجمعــة، 

، وتحديـــد »مقترحـــات«مـــن المفوضـــية األوروبيـــة، إعـــداد 
ــــصاديا  ــــي يمكــــن التحــــرك مــــن داخلهــــا اقت ًالمجــــاالت الت

ًوتجاريا، فضال عن المواقف السياس لكن . ية والدبلوماسيةً
هــــل هــــذه التـــــدابير، رغــــم أهميـــــة العالقــــات المتداخلـــــة 
والمتــشابكة بــين الطــرفين، كافيــة لــدفع الطــرف اإلســرائيلي 
ًإلى طي ملف الضم أو تأجيله؟ ثمة من يشكك بقوة، نظـرا 

 غــانتس علــى الــضم والــدعم األميركــي، -لتفــاهم نتنيــاهو 
ات متدوالـة فـي إال إذا خفتت قـوة هـذا الـدعم، وفـق معلومـ

  .العاصمة األميركية

  ١٣/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  
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  إسرائيل تحارب الفلسطينيين برموزهم

 

ـــاة– بيـــروت   كمـــا– ســـالمة  هـــال– الجديـــدة  الحي
نــبض المتوســط بموانئهــا يومــا، فــان كلمتهــا الحــرة عبــرت 
حــدود المــشرق العربــي والعــالم فكانــت صــحافتها ســباقة بعــد 

بـاللغتين ” القدس الـشريف“أولى الصحف مصر في اصدار 
أول ” هنــا القـــدس“ واطــالق ١٨٧٦العربيــة والتركيــة عــام 
 .١٩٣٦اذاعة فلسطينية عام 

ما يزيد عن األربعين صحيفة فلسطينية وزعت فـي 
كـــان هـــذا قبـــل هجـــرة اليهـــود ومقولـــة .. فلـــسطين وخارجهـــا

 .”األرض بال شعب“

ون الــصحافة الفلــسطينية التــي فــرض عليهــا ان تكــ
في خطوط المواجهة األولى للدفاع عن الوطن وكشف خفايـا 
ــي  ــسطين وفــضح الجــرائم الت ــي حيكــت ضــد فل المــؤامرات الت
ـــي مارســـها  ـــضغوط الت ارتكبـــت بحـــق شـــعبها، ورغـــم كـــل ال
االستعمار البريطاني وبعده الصهيوني عليهـا مـا زالـت حتـى 
ــي  ــائق المــرة الت ــشف الحق ــي ك ــدفع ثمــن رســالتها ف ــا ت يومن

واقـــع االحـــتالل علـــى المـــدن والبلـــدات الفلـــسطينية يفرضـــها 
والــذي ال يـــوفر العــاملين فـــي وســائلها مـــن القتــل المباشـــر 

لفتــرات غيــر محــددة وقابلــة للتجديــد ” تهــم“واالحتجــاز دون 
التحـريض “ٕواغالق المؤسسة التي يتبعـون لهـا تحـت حجـة 

، ولــيس آخرهــا تمديــد إغــالق مكتــب تلفزيــون ”علــى العنــف
  القـدس المحتلـة مـن قبـل سـلطات االحـتاللفلسطين بمدينـة

ومنـــع طواقمـــه مـــن العمـــل فـــي المدينـــة وفـــي أراضـــي عـــام 
 .ضافيةإ أشهر ٦ لمدة ١٩٤٨

منــى . عــن هــذا القــرار تقــول الكاتبــة واألكاديميــة د
يبـدو واضـحا إذا مـا نظرنـا إلـى التـواريخ التـي بـدأت : فياض

فيهـا ســلطات االحـتالل اغــالق مكتـب تلفزيــون فلـسطين فــي 
” صـفقة القـرن“مدينة القدس المحتلـة، ان األمـر مـرتبط بــ 

وهو من العالمات الرمزية التي تنوي إسـرائيل محاربتهـا ألن 
 .ًالحروب ليست بالسالح فقط والسياسة انما بالرموز أيضا

الحــــروب النفــــسية تقــــوم علــــى : وتــــضيف فيــــاض
بروباغنـــدا معاديـــة ومـــضادة، فاإلســـرائيليون يتعـــاملون مـــع 

ــوم وكأنــه ســفارة تلفزيــون ف ــة الي لــسطين فــي القــدس المحتل
موجـــودة علـــى أرض يعـــدونها ويهيئونهـــا ان تكـــون أرضـــا 
إلســـرائيل وعاصـــمة لهـــا ويـــسعون للحـــصول علـــى اعتـــراف 
العــــالم بهــــا، وبالتــــالي فــــان االعتــــداء علــــى وجــــود وحــــق 
التلفزيون التاريخي بالعمل في القدس المحتلة هـو جـزء مـن 

ٕطيني وابعــــاده عــــن ارضــــه االعتــــداء علــــى الــــشعب الفلــــس
التاريخيــة وحــصره فــي األمــاكن المحــددة المخترقــة كالغربــال 

 .والموصولة بالجسور واألنفاق

وأكدت فيـاض ان تلفزيـون فلـسطين لـيس إال جـزءا 
مــــن معركــــة رمزيــــة ألن وجــــود الــــشعوب مــــرتبط بــــالرموز 
األساســية، فلــم يكــن االرتبــاط التــاريخي بالمــسجد األقــصى 

 على أحقية الصالة فيه لدى الناس اال ألنـه المبارك والتأكيد
 ”رمز فلسطيني“رمز اسالمي، وكذلك تلفزيون فلسطين هو 

 .يريدون القضاء عليه

ويعلق رئـيس تحريـر موقـع جنوبيـة الـصحفي علـي 
الـصورة والكلمـة ونـبض “: األمين على قرار االحتالل بالقول

الــصوت الفلــسطيني هــو مــا يعبــر اليــوم عــن قــضية الــشعب 
سطيني، تلفزيون فلـسطين هـو كـل ذلـك، وقيـام االحـتالل الفل

بمحاولة طمس الحقيقة من خالل اغالق مكاتـب التلفزيـون، 
هـــو إعـــالن الفـــالس االحـــتالل، الـــذي بـــات يـــضيق حتـــى 
بالــصورة، تلــك التــي تحمــل فــي طياتهــا حيــاة المقدســـيين، 
ــذين لــم تتوقــف محــاوالت انهــاء وجــودهم، بــوهم أن ذلــك  ال

ألرض والشعب، ثمة ما يستفز كـل انـسان سيغير من هوية ا
على هذه األرض، كل انسان مؤمن بالحق والحرية والعدالة، 
ان يمنــع علــى تلفزيــون فلــسطين ان يمــارس أبــسط واجباتــه 
تجــاه الفلــسطينيين فــي القــدس عبــر نقــل أفــراحهم وهمــومهم 
وتطلعاتهم، هو اعالن صارخ بأن االحتالل بات أضعف ممـا 

 كل محاوالت التهويد والضم، لـن تجـدي كان، وهو ايذان بأن
ــة تقــض مــضاجع  ــا طالمــا ان الــصوت والــصورة والحقيق نفع

 .االحتالل

هو وسام شرف على صدر العاملين في “: واضاف
ــد وانتــصار واضــح،  ــسطين، وتحــد جدي ــون فل مؤســسة تلفزي
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ـــــشعب  ـــــد ان ال ـــــات جدي ـــــصوت، واثب ـــــصورة وال ٕللكلمـــــة ولل
حـرر وهنـا النـصر الفلسطيني حي فـي قـضيته وفـي خيـار الت

اغـالق مكاتـب تلفزيـون فلـسطين .. الحقيقي، والبقية ستأتي
 .”اجراء قام به المهزوم وليس من يدعي االنتصار

ــي  ــشير الكاتــب والــصحفي واألســتاذ المحاضــر ف وي
خالــد العــزي إلــى فــتح . كليــة االعــالم بالجامعــة اللبنانيــة د

صـة مكاتب للمؤسسات االعالمية الرسـمية الفلـسطينية والخا
 ٤٨وفتح اعتمادات للصحفيين في القدس المحتلـة وأراضـي 

تـسمح لهــم فــي العمـل لــصالح تلفزيــون فلـسطين فــي مدينــة 
القدس المحتلـة وهـم يحملـون جـوازات عبريـة ويعيـشون فـي 
هــذه المنــاطق ويــتكلم معظمهــم العبريــة مــا يــسهل لهــم نقــل 
ــا  ــة لم ــسطيني ونقــل اآلراء المتوازي المعلومــات للمــشاهد الفل

ـــة العبريـــة وتحديـــدا تحركاتهـــا ضـــد الـــشعب تقـــ وم بـــه الدول
ويؤكد ان تمديد اغالق مكتب تلفزيون فلـسطين . القلسطيني

يدخل في اطـارين األول تخلـي الدولـة العبريـة عـن تعهـداتها 
أمام المجتمع الدولي ونقـض كـل االتفاقـات الدوليـة الموقعـة 

ــا ــد الغــالق فــ.. مــع الــسلطة الفلــسطينية، وثاني ي يــأتي تمدي
اطار الحرب التي تشنها إسـرائيل كدولـة محتلـة ضـد الـشعب 
الفلسطيني وضد مؤسساته في اطار الحـرب الـذي يقـوم بهـا 
كيان العدو وسلطته المتطرفة في ظل السكوت الـدولي الـذي 

 .يهدف إلى الخروج من اتفاق السالم مع الشعب الفلسطيني

من هنا فان عملية االغـالق تـأتي ضـمن : ويضيف
لومات واألخبار عن الـشعب الفلـسطيني فـي اطـار حجب المع

حرب المعلومة التي تعتمد على إبعاد الحقيقية عـن المتلقـي 
كي تبقى الرسالة ناقصة ومشككا بهـا مـن الجهـات المتلقيـة 

 .لألحداث

االعالمية ديانا مقلد تـضع قـرار االغـالق فـي اطـار 
المزيــد مــن التــضييق والتطويــق لحــق الفلــسطينيين بــالتعبير 

ـــة حـــرة ف ـــساحات اعالمي ـــاك م ـــون هن ـــروض ان تك ـــا المف يم
رسمية ومستقلة لتعبر عـن واقـع الفلـسطينيين المريـر، لكـن 

 .ال نشهد سوى المزيد من تطويقهم

وتنبض كلمات االعالمية سعاد العـشي حرقـة علـى 
نحـن نمـر بـأتعس : ما يجري في االراضي الفلسطينية وتقول

ــستباح، ل ــشاهد القــدس كيــف ت ــا حــين ن ألســف صــارت أيامن
وكـأن العـالم العربـي .. فلسطين تمر بالخبر الثاني أو الثالـث

ولكننا على قناعة وايمان وثقة بان الشعب .. اعتاد االحتالل
الفلسطيني لن يقبل ولن يرضخ ولن يبيع فلسطين تحت كـل 
ــه ال ســيما مــن الــضغينة ترامــب  الــضغوط التــي تمــارس علي

ت انه إسرائيلي اكثر الذي يدعم إسرائيل وهو في الحقيقة اثب
القـــدس عربيـــة وتبقـــى عربيـــة إلـــى أبـــد .. مـــن اإلســـرائيليين

اآلبــدين مهمــا اشــتد الهجــوم عليهــا وعلــى كافــة رموزهــا بمــا 
 .فيها االعالمية

ــا علــت ال : وتخــتم العــشي ان موجــات اليــأس مهم
يمكن لها ان تضعفنا، فنحن من نقوي مبادئنـا ونرسـخ أكثـر 

ي ال بد للنائم ان يـستيقظ يومـا حقيقة فلسطين التاريخية الت
  .عليها

  ١٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

": بتسيلم"عشية يوم احتالل القدس وضمها، 
ُتمييز وسلب حقوق وقوة مفرطة لفرض  ٌ ّ

  االستيطان

 ٨٥٠ جريح ونحو ٣٠٠.. ًالعيسوية نموذجا
  ًمعتقال معظمهم قاصرون خالل عام

 

 أبو خضير  محمد– دوت كوم" القدس "– القدس
يوم احتالل القدس وضمها، كشف مركـز حقـوق   عشية–

ـــسيلم(اإلنـــسان  ـــذي ) بت ـــبطش ال ـــم وال حجـــم العنـــف والظل
ً عامـا مـن احـتالل القـدس ٥٣مارسه االحتالل على مـدى 

وضمها بـالقوة، ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن انعكاسـات علـى 
مواطنيها الفلسطينيين، وقـد اتخـذ المركـز بلـدة العيـسوية، 

  .ًلمدينة، نموذجا لسياسات االحتاللّشمالي ا



  
  ١٤٨ 

وأصدر المركـز التقريـر عـشية يـوم ذكـرى احـتالل 
ّتحولــت : "وضــم القــدس الــذي يوافــق الخمــيس، وجــاء فيــه

ّالعيسوية خالل السنة إلى األخيرة إلى ميدان اشتباك دائـم 
ّويــومي بـــسبب الحملـــة التــي تـــشنها شـــرطة االحـــتالل وال  ّ

، "ّت والتجبر باألهالياستعراض العضال"تهدف منها سوى 
ّلكن هذه الحملة ليست سوى جزء من الصورة الكاملة ٍ ّ.  

ــوان  : هنــا القــدس"وفــي التقريــر الــذي يحمــل عن
ّنهــب وعنــف فــي العيــسوية ٌ ُ ّيحلــل بتــسيلم الــسياسة التــي " ٌ ّ ُ

ّتطبقها إسرائيل فـي الحـي منـذ ضـمته إلـى حـدودها، وهـي  ّ ّ
ــاب سياســة قوامهــا نهــب األراضــي واإلهمــال المتع د وغي ــم ّ

ق بتطــرف وحــشي فــي -التخطــيط  ّ وعنــف الــشرطة المطب ّ ــ ّ ُ
  .ّهذا الحي

ـــي  ـــسياسة اإلســـرائيلية الت ـــسيلم ال ـــستعرض بت ّوي ّ
ّ إنـسان هم أهـالي العيـسوية، ٢٢,٠٠٠ّشكلت حياة نحـو  ُـ

ًوجعلــت حــيهم أحــد أفقــر أحيــاء المدينــة وأكثرهــا اكتظاظــا،  ّ
  .ّأي نهب األراضي المنهجي واالمتناع عن التخطيط

ــذ العــام   نهبــت ١٩٦٧وجــاء فــي التقريــر أنــه من
ّمـن أراضـي العيـسوية، % ٩٠ّإسرائيل بشتى الطـرق نحـو 

ــى مــساحة نحــو  ــذاك عل ــم١٠,٠٠٠وكانــت تمتــد آن .  دون
ّونهـــب األراضـــي هـــو الـــسبب األساســـي فـــي الفقـــر الـــذي  ّ
ــه أهــالي العيــسوية، إذ يحرمــون مــن االســتفادة مــن  ُيعاني ّ

ــــــ ــــــسخرة الحتياجــــــات أراضــــــيهم، واألراضــــــي المنهوب ّة م
  .المستوطنين واالستيطان

ّإن األرض المتبقيـة اليـوم فـي ": "بتسيلم"وأضاف 
ـــم، معظمهـــا مـــشبع  ـــف دون ـــل مـــن أل ـــد أهـــالي الحـــي أق ّي ّ ّ
ّبالبنـــاء، وهــــي محاصــــرة بــــين المــــستوطنات ومؤســــسات 

هداسـا هـار "ّأبرزها الجامعة العبرية ومستشفى (ّإسرائيلية 
  .قيمت على أراضي العيسوية، التي جميعها ُأ")هتسوفيم

ة القـدس "وأكد بتسيلم أنه  ّـحتى اليوم لم تعـد بلدي ّ ُ
ّخريطــة هيكليــة مناســبة للحــي تعكــس ) بلديــة االحــتالل( ّ

ــــازلهم -ّاحتياجــــات ســــكانه  خريطــــة تتــــيح لهــــم بنــــاء من
ٕبتـــرخيص قـــانوني وتـــشمل تـــرميم البنـــى التحتيـــة وانـــشاء  ّ ّ

ة، وعوضــا عــن ذلــك هنــاك خر ًالمبــاني العام ّيطــة هيكليــة ّــ
ّ، وكــان هــدفها األساســي تقييــد ١٩٩١ّيتيمــة ُأعــدت عــام 

  ".ّإمكانيات البناء ضمن حدودها

إنـــه نتيجـــة : "وقـــال المركـــز الحقـــوقي اإلســـرائيلي
ّلذلك نجد أن ما يقارب نـصف منـازل الحـي   ٢٠٠٠نحـو (ّ

ّبنيت دون ترخيص، ومعنى ذلـك أن عـائالت كثيـرة ) منزل ُ
ــدفع غرامــات تبلــغ م ــك ّتــضطر ل ــشواكل، ناهي ــات آالف ال ئ

ّعن قلق العيش ومنزلها مهدد بالهدم في كل لحظة ّ."  

َوال يــنعكس العنــف الممأســس : "وأضــاف التقريــر َُ ُ
ٍفقط بالنهب وغياب التخطيط، بل هو يمس األهالي بـشكل  ّ

ّأكثر مباشرة، ونعنـي بـذلك العنـف البوليـسي اليـومي ّ ُ منـذ : ً
َ العيـسوية حملـة ّأكثر من سنة تشن شرطة االحتالل علـى ّ

ّتجبــر وعقــاب جمــاعي، حيــث يقــتحم الحــي مقــاتلو وحــدة  ّ ٍ 
ّووحدة حرس الحـدود دون أي ") َاليسام("ّالشرطة الخاصة 

ــة ّســبب، وبــوتيرة شــبه يومي ــج شــوارع الحــي بقــوات . ٍ ّوتع ّ ّ
ّوحــــرس الحــــدود المدججــــة بالــــسالح ومركبــــات " َاليــــسام" ّ

  ".رات االستطالعالترانزيت والجيبات وتحوم في أجوائه طائ

ّيتعمــــد عناصــــر هــــذه القــــوات : "ويتــــابع التقريــــر ّ
ّاستفزاز األهالي بتـصرفاتهم التعـسفية، مـا يولـد اشـتباكات  ُ ّ ّ ّ
ّيمارسون خاللها العنف الشديد بحق األهـالي، ويتـسببون  ّ ُ

ّاإلغـالق العـشوائي : ّفي تـشويش مجـرى الحيـاة فـي الحـي
ــق ازدحــام مــروري وطــو ــة، وخل ــشوارع مركزي ّل ابير انتظــار ّ

ّطويلة وزعيـق الـصافرات فـي مركبـات القـوات فـي سـاعات  ّ
ّالليل المتأخرة،واشهار السالح في وجه األهالي وتهديـدهم  ٕ ّ ّ
ّواجــراءات التفتــيش المهــين علــى األجــساد وفــي الــسيارات  ٕ
ة  ّـــوالحقائـــب حتـــى حقائـــب التالميـــذ، واالســـتفزازات الكالمي

ّواغــالق المحــال التجاريــة دون ســبب ودون ّ ّ أمــر رســمي، ٕ
ّواقتحام المحال التجارية برفقة الكالب وتفتيـشها، واقتحـام 



  
  ١٤٩ 

ّالمنــازل وتفتيـــشها أيــضا دون أمـــر رســمي، واالعتقـــاالت  ً
ـــل ضـــمن  ـــصف اللي ـــي منت ـــا ف ّالتعـــسفية للقاصـــرين أحيان ً ّ

  ".انتهاك حقوقهم كمعتقلين أحداث، وغير ذلك الكثير

ّولفت التقرير إلى أن قيـادات الحـي تفيـد أن  ُ عـدد ّ
 بلـغ ٢٠٢٠الجرحى منذ بدء الحملة وحتى كانون الثـاني 

ّ جـــــراء عنـــــف شـــــرطة االحـــــتالل، وأن عـــــدد ٣٠٠نحـــــو  ُ ّ
ّالمعتقلين منذ بدء الحملة وحتى بداية شهر أيار بلغ نحو 

  .، معظمهم قاصرون٨٥٠

ٕليست العيسوية سـوى مثـال، وان ": "بتسيلم"وأكد  ّ
ّكان متطرفا على الواقع في كل شرقي القد ّ ً هـذا الواقـع . سّ

ة تتعامــل مــع األحيــاء الفلــسطينية  ّنتــاج سياســات احتاللي ّــ
ّفــي القــدس وســكانها كمـــادة يــشكلها المحتــل اإلســـرائيلي  ّ ّ ّّ

ال يـشغل إسـرائيل فـي تعاملهـا مـع . ّويتحكم بها كما يشاء
ّهذه األحياء سوى طموحها إلـى نهـب الـسكان بأقـصى مـا 

 ممكنـة مـن يمكنها، وترسيخ سيطرتها على أوسع مساحة
ُاألراضــي بكــل مــا يقتــضيه ذلــك مــن تجاهــل مطلــق للواقــع  ّ
ّالمعيشي الصعب الذي تفرضه على السكان، بما في ذلـك  ّ
ّنــــسب الفقــــر العاليــــة جــــدا واالكتظــــاظ الــــسكاني الــــشديد  ّ ً ّ

  ".ّوالفوضى التخطيطية العارمة

هذا الواقع الناجم عن سياسـات : "وأوضح التقرير
ت إســـرائيل المتعاقبـــة منـــذ دؤوبـــة تـــدعمها جميـــع حكومـــا

ّ يعري جدول أعمال إسرائيل فـي الجـزء الوحيـد مـن ١٩٦٧ ُ
ًّالضفة الذي ضمته رسميا إلـى حـدودها  ّ حتـى اآلن علـى -ّ

ة : ّاألقــــل ّــــال مــــساواة وال حقــــوق وال حتــــى خــــدمات بلدي ّ
ّبمستوى معقـول، بـل تمييـز وسـلب حقـوق وتـسخير القـوة 

د واالستيطان علـى ّألجل المزيد من التغول، وفرض التهوي
  ."أصحاب البلد من الفلسطينيين

  ٢٠/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

بتوسيع الحفريات وفتح " إسرائيلية"مطالبات 
 األقصى أمام المستوطنين

  

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس عن سعي اليمين  أعلنت

" الهيكـــل"ف والمـــستوطنون وجماعـــات اإلســـرائيلي المتطـــر
المزعوم بتنظـيم زيـارات وجـوالت أسـفل البلـدة القديمـة فـي 
النفق الغربي، على امتداد أسوار المسجد األقصى المبارك 

بـــاحتالل " إســـرائيل"فـــي القـــدس، وذلـــك عـــشية احتفـــاالت 
  .شرق القدس وضمها

ـــر حـــائط  ـــدخول عب ـــل لل ـــسعى جماعـــات الهيك وت
ال المسجد أسفل درجـات المدرسـة البراق والخروج من شم

العمريـــة فـــي بـــاب األســـباط، وســـط مطالبـــاتهم بتوســـيع 
الحفريـــــــات و فـــــــتح أبـــــــواب المـــــــسجد األقـــــــصى أمـــــــام 

  .المستوطنين

سـلطة اآلثـار "وتأتي تلك المطالبات بعدما زعمـت 
" حـائط البـراق/ مؤسسة تراث الحائط الغربـي"و" اإلسرائيلية

كبيـرة اسـتغرقت عـامين قيام طواقمها بإنهاء عملية تنقيب 
أسفل حـائط البـراق، وأنـه تـم اكتـشاف غـرف حجريـة فـوق 

البيزنطـــــي واألمـــــوي "بعـــــضها الـــــبعض، تعـــــود للعـــــصور 
، وقد تتم زيارة هذه الغرف خالل االحتفاالت بما "والعباسي

  ).يوم القدس(ُيسمى 

ــــد تــــم "اآلثــــار اإلســــرائيلية"وحــــسب تقريــــر  ، فق
 -ائط المبكـىحـ(اكتشاف غرف غامضة في الصخر تحـت 

منــذ احتاللهــا " إســرائيل"حـائط البــراق الــذي اســتولت عليـه 
تحـــت أرضــية البنـــاء البيزنطـــي، إذ ) ١٩٦٧القــدس عـــام 

ا للغـرف منحوتـة فـي الفتـرة  ًـوجد علماء اآلثار نظاما غريب ً
  .الرومانية المبكرة

ـــع أســـفل  ـــات، فإنهـــا تق ـــصور والحفري وحـــسب ال
ــس اإلســالمي األ ــة والمجل ــاب المدرســة التنكزي ــي ب ــى ف عل

السلسلة، ذلك المبنى القديم الـذي اسـتولت عليـه سـلطات 



  
  ١٥٠ 

االحــــتالل منــــذ ســــبعينيات القــــرن الماضــــي، ألن نوافــــذه 
وســـطحه يطـــالن علـــى ســـاحة حـــائط البـــراق، حيـــث تـــم 
ــالقرب مــن  اكتــشاف نظــام غــامض تحــت األرض للغــرف ب

  ).حائط المبكى(الدخول إلى نظام األنفاق تحت 

ًائيلية أيــضا عــن أرضــية وكــشفت الحفريــات اإلســر
ــي  ــت محفوظــة ف ــة غامــضة، كان ــساء البيزنطي مــن الفسيف

 ٢٠٠٠األساس من العصر الروماني المبكر الفترة حوالي 
  . قبل وقت قصير من تسوية الرومان،سنة

ــــــي ضــــــمت  ــــــة، الت ــــــة األثري وحــــــسب المجموع
عسكريين، فإنها المرة األولى التي يـتم فيهـا التوصـل إلـى 

ى الحفر في الصخر تحـت األرض فـي نظام بناء يعتمد عل
األســاس، فيمــا تقــول ســلطة اآلثــار اإلســرائيلية، الثالثــاء، 

نظام البناء الفريد ستكون من فناء مفتوح، وترتيـب : "فإن
غرفتين في ثالثة مستويات، واحدة فوق األخـرى، متـصلة 
بها بالساللم المحفورة في الـصخر، ويقـع جـزء مـن البنـاء 

تحــت بهــو المــدخل الغربــي ) بيــت شــتراوس(تحــت مجمــع 
  ".ألنفاق الحائط الغربي

ولـــم تتوقـــف الحفريـــات اإلســـرائيلية منـــذ احـــتالل 
، فيمـا يــأتي ١٩٦٧والبلـد القديمـة عـام " القـدس الـشرقية"

سمى  ، حيــث )يــوم القــدس(ُــهــذا الكــشف الجديــد قبــل مــا ي
إلــى وجــود نيــة لترتيــب جولــة " اآلثــار اإلســرائيلية"أشــارت 

ــــ ــــسؤولين ف ــــار الم ــــض لكب ي الحكومــــة اإلســــرائيلية، وبع
ــــي  ــــسفير األمريك ــــدمتهم ال ــــي مق ــــب، وف ــــضيوف األجان ال

  .المستوطن فريدمان

بجهـــود ومـــساعدة " اآلثـــار اإلســـرائيلية"وأشـــادت 
الطالب مـن األكاديميـات العـسكرية فـي القـدس، للمـشروع 
المــشترك بــين ســلطة اآلثــار اإلســرائيلية ومؤســسة تـــراث 

 حيــث بـــدأت هـــذه القـــصة حـــائط البـــراق،/ الحــائط الغربـــي
باكتشاف مبنى عام ضخم من الفترة البيزنطية، التي تضم 

  .قاعة مقببة كبيرة وأرضية فسيفساء بيضاء

 سـنة، ١٤٠٠يذكر أنه تم بناء المبنى قبـل نحـو 
خالل التجديدات الالحقة في العـصر العباسـي وهـي الفتـرة 

 سنة، وتم تقسيم المبنى البيزنطـي إلـى غـرف ١٢٥٠قبل 
ً أمـا الغـرض الـذي يخدمـه المبنـى ال يـزال مجهـوال، أصغر،

لكن علماء اآلثار عثروا علـى نقـش بالالتينيـة فـي إحـدى 
الزوايــا، وهــو جــزء مــن نقــش رومــاني أكبــر فــي المبنــى 
ّموجود منذ فترة طويلة من الوقت الذي حول فيه الرومـان 

، التي "اآلثار اإلسرائيلية"القدس إلى إيليا كابيتولينا، وفق 
ًرت إلــى أن علمــاء اآلثــار يقــدرون جــزءا منــه أرضــية أشــا

الفسيفــساء فــي عــدة أمــاكن لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك أي 
  .شيء تحتها

  ٢١/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

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

  بالضم

  

 تحــذر مؤســـسة – »القــدس العربــي« – الناصــرة
الدراسات الفلسطينية من الرهان الفلـسطيني علـى االتحـاد 
األوروبي في منع إحالة سـيادة إسـرائيل علـى منـاطق فـي 
الضفة الغربية، كونه عاجزا عن القيام بأي دور مؤثر في 
ظــل إدارة دونالــد ترامــب، وفــي ظــل وجــود خالفــات داخليــة 

  .لقبين دوله التي يؤيد بعضها إسرائيل بشكل مط

وتقول مؤسـسة الدراسـات الفلـسطينية فـي دراسـة 
إنه في أثناء ” حدود الموقف األوروبي من الضم“بعنوان 

أيلول من العام / الحملة االنتخابية اإلسرائيلية في سبتمبر
مـن جانـب اإلدارة ” صـفقة القـرن“الماضي، وقبـل إعـالن 

يناير الماضـي، صـرح رئـيس / األمريكية في كانون الثاني
ة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتنيـــاهو عـــن عزمـــه ضـــم الحكومـــ

منطقة األغوار في حال نجاحه في االنتخابـات اإلسـرائيلية 
ـــي كانـــت ســـتقام الحقـــا ـــي ذلـــك الوقـــت وردا علـــى . ًالت ًف
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نتنياهو، انتقدت المستـشارة األلمانيـة أنغـيال ميركـل خـالل 
اســتقبالها العاهــل األردنــي الملــك عبــد اهللا الثــاني، إعــالن 

 عزمه ضم منطقة غور األردن في الضفة الغربيـة نتنياهو
المحتلــة إلــى إســرائيل، مؤكــدة أن مــن شــأن ذلــك اإلضــرار 

وأكـدت ميركـل . بالجهود الراميـة للتوصـل إلـى اتفـاق سـالم
ًحكومة ألمانيا تدعم حال سلميا عبر مفاوضات دولية ”أن  ً

فــي إطـــار حـــل الـــدولتين، ولطالمــا قوضـــت عمليـــات ضـــم 
 السلمية، وهي غير مفيدة، وبالتالي نحن األراضي الحلول
  .”ال نوافق عليها

وتنــــوه أن هــــذا الموقــــف األلمــــاني شــــكل نــــواة 
مــن ” صـفقة القـرن“ًالموقـف األوروبـي تاليـا عنــد إعـالن 

اإلدارة األمريكيـــــة، وقبـــــل تـــــشكيل الحكومـــــة اإلســـــرائيلية 
  .الجديدة

ــابع  ــة خطتهــا “وتت ــت اإلدارة األمريكي ــدما أعلن عن
ــــ ــــسالم، وتب ــــر لل ــــاق أكث ــــى إســــرائيل ف ين أن انحيازهــــا إل

خطـة “ًالتوقعات تشاؤما، لم يوافق االتحاد األوروبي على 
األمريكيـــــة المنحـــــازة بفجاجـــــة إلـــــى االحـــــتالل ” الـــــسالم

  .”اإلسرائيلي رغم طلب اإلدارة األمريكية منه دعمها

ـــى أن  ـــسطينية إل ـــه مؤســـسة الدراســـات الفل وتتنب
ـــ ًاالتحــاد األوروبــي لــم يقــدم بــديال فــي ” صــفقة القــرن” ل

  .الوقت ذاته

ًوتعليقـــا علـــى الـــصفقة األمريكيـــة، قـــال مـــسؤول 
الـسياسة الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي جوزيــف بوريــل 

ـــشرق األوســـط ال “ ـــي ال ـــسالم ف ـــة لل ـــصفقة األمريكي إن ال
ً، مــشيرا إلــى “ًتتماشـى مــع المعــايير المتفــق عليهــا دوليــا 

ــه  ــت فــي قــضايا الوضــع النهــ”أن ائي مــن خــالل ّيجــب الب
ولفـت . ”مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

بوريل إلى أن االتحاد األوروبي ال يعترف بسيادة إسـرائيل 
ً مؤكـدا التـزام االتحـاد ،١٩٦٧على األراضـي المحتلـة منـذ 

ــــضة أراض  ــــب مقاي ــــى جان ــــدولتين، إل ــــي بحــــل ال ٍاألوروب

لــة للبقــاء ٕمتــساوية، واقامــة دولــة فلــسطينية مــستقلة وقاب
 .بجانب إسرائيل

  اتفاق االئتالف الحاكم

ـــيس  ـــاهو ” الليكـــود“بعـــد توقيـــع رئ بنيـــامين نتني
، بيني غانتس، اتفاق “ أبيض –أزرق ” ورئيس تحالف 

تــشكيل حكومــة وحــدة، يتنــاوب كــل منهمــا علــى رئاســتها، 
ــضم غــور األردن  ــدء فــي طــرح مــشروع قــانون ل أجــاز الب

ضفة الغربية المحتلة مطلع والمستعمرات اإلسرائيلية في ال
ّوما لبث أن حذر االتحاد األوروبـي، . تموز المقبل/ يوليو

ــة،  ــضفة الغربي ــضم أراض مــن ال إســرائيل مــن مــساعيها ل
جـاء ذلـك فـي . ًواصفا األمر بأنه انتهـاك للقـوانين الدوليـة

ّبيــان نـــشره بوريـــل، وشـــدد فيــه علـــى أن موقـــف االتحـــاد 
تي تتبعهـا إسـرائيل فـي األوروبي من سياسة االستيطان ال

واضــح  ”١٩٦٧األراضــي الفلــسطينية التــي احتلتهــا ســنة 
ّكما شدد على أن االتحاد األوروبي ال يعترف . ”ولم يتغير

بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس 
وأوضـح أن جهـود إسـرائيل لـضم مزيـد . األمن ذات الـصلة

ـــانون  ـــر انتهاكـــا للق ًمـــن األراضـــي يعتب ـــدوليُ وأكـــد أن . ال
االتحـــاد األوروبـــي سيواصـــل متابعـــة الوضـــع عـــن كثـــب، 

  .واتخاذ الخطوات الالزمة بهذا الشأن

ًكمــا أكــدت بريطانيــا الخارجــة حــديثا مــن االتحــاد 
ٍاألوروبي رفضها ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل، وجاء 
ذلــك علــى لــسان وزيــر الدولــة للــشؤون الخارجيــة جــيمس 

لعموم، الذي قـال إن بـالده لـن تؤيـد كليفرلي أمام مجلس ا
ضم إسـرائيل أجـزاء مـن الـضفة، ألن ذلـك سـيجعل تحقيـق 

  .حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة

ً عــــضوا فــــي مجلــــس العمــــوم ١٤٦وكــــان نحــــو 
ً عـضوا قـد تقـدموا بعريـضة إلـى ٦٥٠البريطاني من أصل 

بــوريس جونــسون رئــيس الحكومــة يطالبونــه فيهــا بفــرض 
ٍ إسرائيل إذا ما أقدمت فعليا علـى ضـم أراض عقوبات على ً

  .فلسطينية
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  بيانات تنديد

وتتوقــــــع مؤســــــسة الدراســــــات الفلــــــسطينية أن 
اإلجــراءات األوروبيــة لــن تقــف عنــد حــدود بيانــات التنديــد 
ـــسياسة  ـــاك معارضـــة ل ـــادة، ال ســـيما أن هن ـــا هـــي الع كم
االحــتالل اإلســرائيلي وســط نخــب فنيــة وثقافيــة وأكاديميــة 

داخل الدول األوروبية، وتطالب حكوماتهـا بفـرض ونقابية 
وتقول المؤسـسة إن دوال . عقوبات لها وزن على إسرائيل

ــد أنــه يجــب القيــام بــإجراءات  ــي تعتق ــي االتحــاد األوروب ف
ٕعقابيــة فــي حــال إقــدام إســرائيل علــى الــضم، وان الــبعض 

  .يعمل على توجيه تهديد برد صارم

ية فـي وعلى هذا الصعيد كشفت مصادر دبلوماسـ
االتحــاد األوروبــي، أن فرنــسا تحــث شــركاءها فــي االتحــاد 
علــى بحــث تهديــد إســرائيل، وفــرض رد صــارم إذا مــضت 

  .ًقدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

ونقلت وكالة رويترز عـن ثالثـة دبلوماسـيين فـي 
ٕاالتحــاد األوروبــي، أن بلجيكــا وايرلنــدا ولوكــسمبورغ تريــد 

ن اتخـــاذ إجــراءات اقتـــصادية عقابيـــة ًأيــضا مناقـــشة إمكــا
  .وذلك رغم أن القرار يؤخذ باإلجماع

 االتحـاد دبلوماسـييوتتنبه مؤسسة الدراسـات أن 
األوروبــي لــم يــذكروا تفــصيالت بــشأن اإلجــراءات العقابيــة 
ــاء  ــدول األعــضاء فــي االتحــاد إلثن التــي قــد تفكــر فيهــا ال

علــق وتقــول إنــه فيمــا يت. إســرائيل عــن اتخــاذ تلــك الخطــوة
ـــى  ـــي إل ـــات االتحـــاد األوروب ـــاإلجراءات، ســـتحتاج حكوم ب
مطالبـــــة المفوضـــــية وخدمـــــة العمـــــل الخـــــارجي لالتحـــــاد 
األوروبـي بوضــع قائمــة بالخيـارات، وســيتعين علــى جميــع 

ـــ   الموافقــة علــى أي رد مــن ٢٧دول االتحــاد األوروبــي ال
  .االتحاد

وتـستذكر رفــض متحــدث باسـم االتحــاد األوروبــي 
الــــضم “مناقــــشات الداخليــــة لكنــــه قــــال التعليــــق علــــى ال

ًيتعارض مع القانون الدولي، واذا مضت إسرائيل قدما فـي  ٕ
  .“الضم فإن االتحاد األوروبي سيتصرف بالتبعية

  احتجاج رسمي

وفــي إطـــار االحتجاجـــات علـــى برنـــامج الحكومـــة 
اإلسرائيلية الجديدة بـشأن الـضم، شـاركت بريطانيـا سـفراء 

ٕايطاليا واسبانيا والسويد وبلجيكـا، ٕألمانيا وفرنسا وايرلندا و ٕ
باإلضافة إلى سفير االتحـاد األوروبـي فـي تقـديم احتجـاج 
رســــمي إلــــى الخارجيــــة اإلســــرائيلية علــــى تعهــــد حكومــــة 

  .ّبيني غانتس، بضم مناطق في الضفة الغربية/ نتنياهو

ـــى  وجـــاء االحتجـــاج الرســـمي خـــالل اجتمـــاع عل
روبـا فـي وزارة ّاإلنترنت ضم الـسفراء ونائبـة مـدير قـسم أو

وأوضــح الدبلوماســيون . ّالخارجيــة اإلســرائيلية، آنــا أزاري
الـشديد ” األوروبيون أن الهدف من االحتجاج هـو قلقهـم 

ّمن بند في االتفاق الحكومي يمهد لضم أجزاء من الضفة 
  .”الغربية

ضــم أي جــزء مــن الــضفة الغربيــة “وأضــافوا أن 
ًيــــشكل خرقــــا واضــــحا للقــــانون الــــدولي ً خطــــوات  “، وأن”ّ

أحادية الجانب كهذه ستضر بجهود تجديـد مـسار الـسالم، 
وســـيكون لهـــا تـــأثير بـــالغ الخطـــورة علـــى االســـتقرار فـــي 

  .”المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدولية

وتــولي مؤســسة الدراســات أهميــة لهــذا الموقــف 
األوروبي فيما يتعلـق بـرفض سياسـات الـضم اإلسـرائيلية، 

ـــن أن يتطـــ ـــذي يمك ـــصادية ال ـــات اقت ـــرض عقوب ـــى ف ور إل
متواضـــعة علـــى إســـرائيل فـــي حـــال إقـــدامها علـــى الـــضم، 
ًوخصوصا أن البنـد الثـاني فـي اتفاقيـة الـشراكة األوروبيـة 

ُيجب أن تبنـى العالقـات بـين ” اإلسرائيلية ينص على أنه 
ــسابقة بحــد  ــى جميــع االتفاقيــات ال الطــرفين، باإلضــافة إل

ن والمبـادئ الديمقراطيـة، ذاتها، على احترام حقوق اإلنـسا
التـــي توجـــه سياســـة الطـــرفين الداخليـــة والدوليـــة وتـــشكل 

ًعنصرا أساسيا في هذه االتفاقية ً“.  

  تأثير محدود

فــي المقابــل تنبــه مؤســسة الدراســات إلــى إن أثــر 
ـــف اإلســـرائيلي ســـيكون  ـــي الموق ـــة ف ـــسياسات األوروبي ال
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ًمحــدودا فــي ظــل الــدعم المطلــق الــذي تتلقــاه إســرائيل مــن 
  .إدارة الرئيس ترامب

ـــضيف  ـــر “وت ـــر وزي ـــد مهـــدت إدارة ترامـــب عب لق
خارجيتهــا، الطريــق أمــام ضــم إســرائيل أراضــي فلــسطينية، 
عنــــدما قــــال إن الواليــــات المتحــــدة غيــــرت موقفهــــا مــــن 
المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلـة، إذ لـم 

ف وهـو الموقـ. ًتعد تعتبر وجودهـا مخالفـا للقـانون الـدولي
ًالذي رفضه االتحـاد األوروبـي أيـضا، وأصـر علـى اعتبـار 
ًاالســــتيطان فــــي األراضــــي الفلــــسطينية المحتلــــة مخالفــــا 

  .”للقانون الدولي

ــــسعى االتحــــاد  ــــذي ي ــــت ال ــــي الوق ــــه ف ــــرى أن وت
األوروبي إلى أداء دور أكبر في المنطقة، فإنه غير قـادر 
علــى منافــسة الموقــف األمريكــي الــذي يحتكــر التــأثير فــي 

جريات الصراع أو حلوله، والـذي يطلـب مـن اآلخـرين أن م
ًيــــدعموا سياســــته، رافــــضا أي سياســــات ُأخــــرى مــــستقلة 
لالتحــــاد األوروبــــي أو لغيــــره بهــــذا الــــشأن، إذ أن اإلدارة 
ًاألمريكية تقوم عمليا بدور الحـامي إلسـرائيل فـي مواجهـة 

  .هذا النوع من السياسات

مـــن كمـــا تلفـــت مؤســـسة الدراســـات الفلـــسطينية 
جهة ُأخرى الى عدم وجود مشروع أو مبادرة أوروبية لحل 
ًالــصراع، رغــم أن االتحــاد األوروبــي مــا زال متمــسكا بحــل 
الدولة الفلسطينية المستقلة القابلـة للحيـاة علـى األراضـي 

  .الفلسطينية المحتلة

ـــدة إلســـرائيل بـــين  ـــه لوجـــود دول مؤي ـــذلك تتنب ك
 بتوافـــق ٕأعـــضاء االتحـــاد، والـــى واجـــب صـــياغة سياســـته

 ألعـضائه، وبـذلك ال يـستطيع االتحـاد صـوغ ٢٧الدول الـ 
ّسياسات فعالة تمتلك آليات تنفيذ في قـضايا مثـل الـشرق 
األوسط، طالما أن هناك خالفـات علـى قـضايا داخليـة فـي 

  .هذا االتحاد

ــــــــسطينية  وتخلــــــــص مؤســــــــسة الدراســــــــات الفل
لالســتنتاج أن االتحــاد األوروبــي لــن يــستطيع القيــام بــأي 

ر مــؤثر فــي ظــل إدارة ترامــب التــي تتعامــل مــع االتحــاد دو
باحتقار وعدائية، ويأمل األوروبيون بأن تأتي االنتخابـات 
األمريكية في نهاية العام الجاري بإدارة أمريكية ديمقراطية 

  .ًجديدة تكون أقل انحيازا إلى إسرائيل من إدارة ترامب

يـــــشار الـــــى أن الكاتـــــب الـــــصحافي اإلســـــرائيلي 
ـــي مقـــال نـــشرته صـــحيفة غـــدعون ل ” يفـــي قـــد أشـــار ف

قبل أيام إلى عجز االتحاد األوروبي، منبها الـى ” هآرتس
أنـه ســيكتفي بــضريبة شــفوية ولــن يتخــذ إجــراءات عقابيــة 

ـــى ردع إســـرائي ـــة قـــادرة عل ـــة لفعلي ، مرجحـــا إقـــدام حكوم
نتنياهو الخامـسة علـى الـضم رغـم تحـذيرات أوسـاط أمنيـة 

ه األمنيــة والــسياسية علــى وسياســية إســرائيلية مــن تبعاتــ
مستوى الصراع والحـل والعالقـات مـع الـسلطة الفلـسطينية 

  .ومع األردن

  ٦ صفحة ٢٣/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

مخططات ..  الحتاللها٥٣عشية الذكرى الـ
االستيطان والتهويد تتواصل في القدس 

  الشرقية

 

المكتب الـوطني للـدفاع عـن   قال–  وفا– رام اهللا
ــــر األر ــــابع لمنظمــــة التحري ض ومقاومــــة االســــتيطان، الت

ــــتالل االســــرائيلي ال تــــزال  ــــسطينية، إن ســــلطات االح الفل
تواصـــل محاوالتهـــا الراميـــة لقـــضم مـــا تبقـــى مـــن أراضـــي 
الفلسطينيين وترسيخ سيطرتها على أوسع مساحة ممكنـة 
مــن اراضــي المــواطنين فــي المدينــة والمحافظــة فــي ظــل 

ّشي الـصعب الـذي تفرضـه علـى ُتجاهل مطلق للواقع المعي
 .ّالسكان المقدسيين

وأضــاف المكتــب فــي تقريــر لــه الــسبت، عــشية 
الذكرى الثالثة والخمسين الحـتالل وضـم القـدس الـشرقية، 

 تواصـل ١٩٦٧أن جميع حكومات إسـرائيل المتعاقبـة منـذ 
سياســـات تـــدعمها بهـــدم مـــساكن المقدســـيين وممارســـة 



  
  ١٥٤ 

ن التطهير العرقـي جميع أشكال التضييق عليهم وأشكال م
الـــصامت والمتواصـــل لتغييـــر معـــالم المدينـــة علـــى طريـــق 

  .تهويدها وتزوير تراثها وحضارتها وتاريخها خطوة خطوة

ــوزراء  ــيس ال ــوال رئ ــى أق وأشــار تقريــر المكتــب إل
إن حكومته الجديدة مـستعدة : "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

ـــدس ســـتبقى العاصـــمة  ـــى أســـاس أن الق للمفاوضـــات عل
وحـــــدة إلســـــرائيل وأنـــــه ســـــعيد بـــــأن يـــــسمع شـــــركاؤه الم

الحكوميــــون الجــــدد موقفــــه هــــذا فيمــــا عهــــدت الحكومــــة 
الجديدة بوزارة شؤون القدس إلى الحاخـام المتطـرف رافـي 
بيرتـــز الـــذي كـــان الحاخـــام األكبـــر لجـــيش االحـــتالل بـــين 

 بــأن ال ٢٠١٤، والــذي صــرح فــي ٢٠١٦-٢٠١٠عـامي 
ية لوجـود المـسلمين قداسة لألقصى في اإلسـالم، وال شـرع

  ".فيه

ومـا " سلطة اآلثار اإلسـرائيلية"وكشفت ما تسمى 
طواقمها بإنهـاء "مؤسسة تراث الحائط الغربي قيام "يسمى 

عملية تنقيب كبيـرة اسـتغرقت عـامين أسـفل حـائط البـراق، 
وأنه تم اكتشاف غرف حجرية فوق بعضها البعض، تعـود 

ــــ ــــة والعباســــية، ول ــــة واألموي ــــف للعــــصور البيزنطي م تتوق
الحفريــات اإلســرائيلية منــذ احــتالل القــدس الــشرقية والبلــد 

، فيمـا يـأتي هـذا الكـشف الجديـد قبـل ١٩٦٧القديمة عام 
" اآلثـار اإلسـرائيلية"، حيـث أشـارت )يوم القدس(ُما يسمى 

إلى وجود نية لترتيب جولة لكبار المسؤولين في الحكومة 
متهم اإلســـرائيلية، وبعـــض الـــضيوف األجانـــب، وفـــي مقـــد

السفير األميركي المستوطن فريدمان الى المكان، رغـم أن 
االكتــشافات الجديــدة ال تــشير مــن بعيــد او قريــب لـــصلة 

  .يهودية في المكان

 كـشف مركـز ،وعشية يوم احتالل القدس وضمها
حجــم العنــف والظلــم والــبطش ) بتــسيلم(حقــوق اإلنــسان 

ً عامــا مــن احــتالل ٥٣الــذي مارســه االحــتالل علــى مــدى 
لقدس وضمها بالقوة، وما ترتب على ذلك مـن انعكاسـات ا

علــــى مواطنيهــــا الفلــــسطينيين، وقــــد اتخــــذ المركــــز بلــــدة 
  .ًالعيسوية شمال المدينة نموذجا لسياسات االحتالل

ــوان  : هنــا القــدس"وفــي التقريــر الــذي يحمــل عن
ّنهــب وعنــف فــي العيــسوية ٌ ُ ّيحلــل بتــسيلم الــسياسة التــي " ٌ ّ ُ

ّالحـي منـذ ضـمته إلـى حـدودهاّتطبقها إسرائيل فـي   وهـي ،ّ
ــاب  د وغي ّــسياســة قوامهــا نهــب األراضــي واإلهمــال المتعم

ّالشرطة المطبق بتطرف وحشي، ونهب  ُ وعنف–التخطيط  ّ ّ
ــى % ٩٠نحــو  ّمــن العيــسوية التــي كانــت تمتــد آنــذاك عل

ـــــسخيرها الحتياجـــــات ١٠مـــــساحة نحـــــو   آالف دونـــــم وت
  .المستوطنين واالستيطان

ل ســـلطات وبلديـــة االحـــتالل وفـــي القـــدس تواصـــ
ــالقوة، وأحــضرت  سياســتها القائمــة علــى تهويــد المدينــة ب
مــؤخرا معــدات حفــر تحــضيرا لمــشروع قطــار االنفــاق الــذي 
تعتــزم تنفيــذه أســفل االرض مــن وادي حلــوة باتجــاه بــاب 

" تطــوير مدينــة داود"المغاربــة ضــمن مــشروع مــا يــسمى 
المــسجد لجلــب الــسياحة االســتيطانية الــى ســلوان وجنــوب 

األقــصى، فــي الوقــت الــذي تتواصــل فيــه عمليــات تــرميم 
المنــازل التــي اســتولت عليهــا جمعيــة العــاد االســتيطانية، 

ــديم"وتجــري التحــضيرات إلقامــة مــشروع  ــى االرض " كي عل
 دونمـــات ٤المقابلــة لحــائط البـــراق علــى أرض مــساحتها 

مملوكة لعـائالت سـلوان ووقفيـة لعائلـة أبـو الـسعود، فيمـا 
 مـن أراضـي ٢٢الحتالل لمصادرة ارض قطعة رقـم يسعى ا

وادي الربابة في حي سلوان بادعاء انهـا تنـدرج فـي عـداد 
  .امالك الغائبين وفي عداد الحدائق العامة االسرائيلية

وفـــي الوقـــت الـــذي بـــدأت فيـــه جرافـــات االحـــتالل 
التفـافي " المرحلة االولى من أعمال التجريف لشق طريق 

 ٢٠١٤قرتــه حكومـة االحـتالل عــام الجديـد والـذي أ" حـوارة
ضمن مجموعـة طـرق أخـرى فـي الـضفة الغربيـة تحـت مـا 

 كـم، ويهـدد نحـو ٧ويـصل طولـه نحـو ".خطـة درج"تـسمى 
 دونمــــــات مــــــن اراضــــــي المــــــواطنين باالســــــتيالء ٤٠٦

 ٣١أن ) أريــج(والمــصادرة، أظهــرت دراســة أعــدها معهــد 



  
  ١٥٥ 

ـــــم المـــــصادقة عليهـــــا فـــــي   ٢٦مخططـــــات اســـــتيطانيا ت
 ٢٠٢٠ســرائيلية خــالل الربــع االول مــن العــام مــستوطنة ا

  .وتنتظر البدء في التنفيذ

ـــن مـــستوطنات  ـــال م ـــصادرة ك ـــة ال ـــشمل القائم ًوت
فـي " جيفـع بنيـامين"، و"كفـار أدومـيم"، و"كوخاف يعقـوف"

 ٤٠٧٨ بواقـع )خارج حدود بلدية القدس(محافظة القدس 
ً دونمـــا مـــن ٢٢٩٤وحـــدة اســـتيطانية علـــى مـــا مـــساحته 

ًفلــسطينية، وهــي المحافظــة األكثــر تــضررا مــن األراضــي ال
بين المحافظات الفلسطينية من حيث األراضي التـي سـيتم 

  .االستيالء عليها لهذا الغرض

" يـيش ديـن"وفي تقرير جديد صـادر عـن منظمـة 
التي تعتبر من المنظمـات العاملـة فـي الـدفاع عـن حقـوق 
: اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلـة قالـت المنظمـة

إن اتفــــاق تــــشكيل الحكومــــة الجديــــدة يؤشــــر إلــــى رغبــــة 
ّالحكومة اإلسـرائيلية بخلـق وضـعية دائمـة ُأحاديـة الجانـب  ٍّ ٍ
ٍتعمق انتهاك حقوق الفلسطينيين بشكل دائم االنتهاك بما  ّ
ّفيها انتهاك حرية الحركة والتنقل وفرض تدابير أمنية فـي  ّّ

ّأرجاء الضفة، إلى جانب انتهاك الحق بالملكي ّ ة من خـالل ّ
ة فلــــــــسطينية وفقــــــــد  ّمـــــــصادرات كبيــــــــرة ألراض بملكي ّـــــــ ُ ٍ ٍ
ّالفلـــسطينيون الـــذين لـــم تـــصادر أراضـــيهم بـــشكل رســـمي  َ ُ
ّقــدرتهم الفعليــة علــى استــصالح وزراعــة األراضــي وكــسب 
ّأرزاقهم منها،نتيجة لتقييد الوصول إليها وعلى نحو يعمق  ُ ً

ّويكـــرس وجـــود المـــستوطنات  ـــ(ُ ـــؤر االســـتيطانية غي ر ّوالب
ّالمرخصة   .ّ، ويؤدي إلى توسيعها بشكل جارف)ُ

أمــا علــى صــعيد االنتهاكــات التــي وثقهــا المكتــب 
الوطني للـدفاع عـن االرض فقـد كانـت علـى النحـو التـالي 

  :في فترة اعداد التقرير

  : القدس

صــــدار إاســــتأنفت بلديــــة االحــــتالل فــــي القــــدس 
وامـر الهـدم، وأخطـرت بهـدم أالغرامات والمخالفات وتوزيـع 

 مــن بنــاء قــائم بحجــة البنــاء غيــر ً عقــارا ومنــزال وجــزء٥٦

المرخص فـي أحيـاء وقـرى محافظـة القـدس، وتـشن بلديـة 
االحتالل حملة غير مسبوقة في محافظة القدس يدفع بها 
اعضاء اليمين المتطرف في بلدية االحتالل بالقدس، فيما 
دعا نائب رئيس بلدية االحتالل المتطرف أريـه كنـغ عـراب 

ــى هــدم االســتي ــسبوك ال ــى موقــع في ــر صــفحته عل طان عب
  ...أسوار القدس التاريخية التراثية

   ٢٤/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 ّكيف يستعد جيش االحتالل لسيناريو الضم؟
  

ـــــــسطين اآلن  ـــــــصادر عـــــــسكرية –فل ـــــــرت م  ذك
ـــــدأ االســـــتعدادات  ـــــم يب إســـــرائيلية أن جـــــيش االحـــــتالل ل

ــسيناريو ضــم مــستوطنات الــضفة ال ــتم ّل ــم ي ــة، وأنــه ل غربي
ــة بهــذا الخــصوص بــين  ــات معمق ــى اآلن إجــراء مباحث حت

 .المستويين السياسي والعسكري

" معــاريف"وقــال المراســل العــسكري فــي صــحيفة 
العبريــة، الثالثــاء، إنــه لــم تجــر مباحثــات حتــى اآلن بــين 
المستويين الـسياسي والعـسكري بهـذا الخـصوص، كمـا لـم 

ًوب منـه حـال الـسير قـدما يبلغ أحد الجيش بمـا هـو المطلـ
 .في سيناريو الضم، وما الخطط والتداعيات

أن انعـدام التعـاون " تال ليف رام"واعتبر المراسل 
ــين المــستويات المختلفــة بخــصوص مــسألة الــضم غيــر  ب

ً يوما على الموعد االفتراضي لبدء ٤٠مألوف، قبل حوالي 
 .إجراءات الضم، بداية تموز

ة تشير إلى مستويات وذكر أن التقديرات العسكري
ًتصعيد كبيـرة جـدا قـد تحـدث حـال تطبيـق سـيناريو الـضم، 
ًوهي األخطر من السابق، وأنـه وخالفـا للتحـديات الـسابقة 
التي لم يحقق التصعيد نتيجة لها، فالحالة المتوقعة قابلة 

 .للتحقق بشكل كبير

ــسيق  ــسطينية وقــف التن ــسلطة الفل ــرار ال وحــول ق
ًنــــــسيق توقــــــف فعليــــــا وعلــــــى إن الت" رام"األمنــــــي قــــــال 



  
  ١٥٦ 

المـــستويات كافـــة؛ مـــا اســـتدعى الجـــيش لتهدئـــة األمـــور 
نهاية رمضان، وتخفيف عمليات االقتحام لغرض االعتقال 
ـــضفة الغربيـــة، إال أن الخـــشية تكمـــن فـــي خـــروج  ـــي ال ف
األمور عن السيطرة حال دخول أحد المـستوطنين لمنـاطق 

 .السلطة بالخطأ، وطريقة تعاملها مع هذه المسألة

وفــــي الــــسياق، حــــذر منــــسق أعمــــال الحكومــــة 
مـــن " كميـــل أبــو ركـــن"اإلســرائيلية فـــي المنــاطق المحتلـــة 

ـــى خطـــوة ضـــم  ـــدام عل ـــدة حـــال اإلق ـــدالع انتفاضـــة جدي ان
 .المستوطنات، دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية

وذكرت إذاعة جيش االحتالل أن أبو ركـن اجتمـع 
وزيـر الجـيش، ًمؤخرا في جلسات مغلقة مع قائد األركان و

حــذرهم خاللهــا مــن فرصــة كبيــرة النــدالع مواجهــات غيــر 
مــــسبوقة تــــصل إلــــى حــــد انتفاضــــة مــــسلحة حــــال ضــــم 

 .المستوطنات في الظرف الحالي

  ٢٦/٥/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

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

 الواحد والعشرين
  

واصل التحذير الـدولي لكـل مـن رئـيس  يت-عواصم 
حكومـــة االحـــتالل، بنيـــامين نتنيـــاهو، ووزيـــر األمـــن، بنـــي 
ــسطينية بالــضفة  ــات خطــوة ضــم أراض فل غــانتس، مــن تبع
الغربية المحتلة، فـي وقـت تـصاعدت التحـذيرات األمنيـة مـن 
قبـــل األجهـــزة اإلســـرائيلية مـــن انـــدالع انتفاضـــة جديـــدة فـــي 

 .طط الضمالضفة الغربية حال تنفيذ مخ

 ١٧، وجــــه ”هــــآرتس“وبحــــسب موقــــع صــــحيفة 
ًســيناتورا أميركيــا مــن الحــزب الــديمقراطي رســالة تحــذير لكــل  ً
ــــاهو، وغــــانتس، مــــن تبعــــات خطــــوة ضــــم أراض  مــــن نتني
ـــات مـــع  ـــى العالق ـــة، عل ـــة المحتل ـــضفة الغربي ـــسطينية بال فل

وقـال الموقـع إن المـوقعين علـى . الواليات المتحدة األميركية

بيــنهم إليزابيــث وارن وبيرنــي ســاندرز، اللــذين الرســالة ومــن 
انــسحبا مــن الــسباق الرئاســي، حــذروا مــن أن اتخــاذ خطــوة 
بـــضم واســـع ومــــن طـــرف واحــــد للمـــستوطنات اإلســــرائيلية 

وجــاء . سـيمس بــشكل كبيــر بالعالقــات األميركيــة اإلســرائيلية
أصـــــدقاء “فـــــي الرســـــالة إن المـــــوقعين عليهـــــا وبـــــصفتهم 

ـــــصريحات الحكومـــــة قلقـــــو” ومؤيـــــدين إلســـــرائيل ن مـــــن ت
 .اإلسرائيلية بهذا الشأن

وكــــان المرشــــح الــــديمقراطي لخــــوض االنتخابــــات 
الرئاسية األميركية، جو بادين، قد أعلـن، هـذا األسـبوع، هـو 

 .ًاآلخر أنه يعارض ضما أحادي الجانب

ــــديمقراطي  ــــه بــــالحزب ال وجــــاء فــــي رســــالة زمالئ
ــا تقــوم علــى االل“ تــزام العميــق العالقــات الوثيقــة بــين دولتين

بـــأمن إســـرائيل، وعلـــى قـــيم ديمقراطيـــة أساســـية مـــشتركة 
نحـن قلقـون مـن أن يـضر الـضم األحـادي الجانـب . للدولتين

ــــأمن إســــرائيل ويعــــرض ديمقراطيتهــــا للخطــــر وأوضــــح . ”ب
الموقعــون علــى الرســالة أن الــضم سيقــضي علــى إمكانيــة 
إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ويفرض واقع 

 .ولة واحدة بين البحر والنهرد

ــــدين وأصــــدقاء “: وأضــــافت الرســــالة بــــصفتنا مؤي
إلســرائيل فإننــا نحــذركم مــن اتخــاذ خطــوات أحاديــة الجانــب، 
ـــا، وتهـــدد مـــستقبل  ـــات المميـــزة بـــين دولتين ســـتمس بالعالق

إذا قمتم . إسرائيل وتحول تحقيق السالم إلى أمر غير ممكن
 .”بضم أحادي الجانب، لن نؤيد ذلك

 الـسياق، أكـد االتحـاد االوروبـي تـصميمه علـى في
ــشأن ضــم أجــزاء مــن  ــذ مخططاتهــا ب ــع إســرائيل مــن تنفي من

 .الضفة الغربية

اإليطاليـة عـن الممثـل األعلـى ” آكي“ونقلت وكالة 
لألمن والسياسة الخارجيـة فـي االتحـاد جوزيـب بوريـل قولـه 
أمــس الثالثــاء فــي رده علــى أســئلة وجههــا لــه نــواب مــن 

فاع واألمن في البرلمان األوروبي خالل لقـاء عبـر لجنتي الد
إذا حــدث الــضم، وســنفعل كــل مــا بوســعنا كــي ال “: الفيــديو



  
  ١٥٧ 

، ”يحدث، يجب علينا التفكيـر فـي اإلجـراءات الـالزم اتخاذهـا
 .داعيا إلى عدم التكهن بما سيحصل في المستقبل

 دولة من الدول األعـضاء ٢٥وأضاف في رده، ان 
ألوروبـــي األخيـــر والـــذي يعتبـــر أن وافقـــت علـــى اإلعـــالن ا“

إســرائيل ســتكون مخالفــة للقــانون الــدولي واللتزاماتهــا، لــو 
قامــــت بالفعــــل بــــضم أجــــراء مــــن أراضــــي الــــضفة الغربيــــة 

، مـــشيرا إلـــى معارضـــة كـــل مـــن هنغاريـــا والنمـــسا ”المحتلــة
علـــى أي حـــال لـــدينا “للموقـــف األوروبـــي، اال أنـــه أضـــاف 

ال يــزال يــؤمن بــأن “إنــه وقــال، . ”أغلبيــة تؤيــد هــذا الموقــف
حــــل الــــدولتين هــــو الطريــــق المناســــبة لتــــسوية الــــصراع 

 .” الفلسطيني–اإلسرائيلي 

وفـــي حـــين يطالـــب برلمـــانيون أوروبيـــون بتعليـــق 
اتفــاق الــشراكة الموقــع مــع إســرائيل بــسبب تــصرفاتها فـــي 
األراضـــي المحتلـــة، تقـــول المؤســـسات األوربيـــة بـــأن األمـــر 

 .ًء، وهو غير متوفر حاليايحتاج إلجماع الدول األعضا

بالمقابــل، جـــاءت أســـباب الــرفض الروســـي لخطـــة 
الـــضم، فـــضال عـــن موقـــف موســـكو الـــذي ال يـــزال متمـــسكا 
ــدولي، مــن أجــل  ــرارات مجلــس األمــن ال ــال لق بــضرورة االمتث
ــداعي  ــسطينيين واإلســرائيليين، وال ــين الفل ــق التــسوية ب تحقي

ـــــسلط ـــــين إســـــرائيل وال ـــــد المفاوضـــــات المباشـــــرة ب ة لتجدي
  .الفلسطينية

وفــــي ســــياق التحــــذيرات الدوليــــة الرافــــضة، وجــــه 
 نجــوم فــي رســالة ٥ًســبعون نائبــا مــن يــسار الوســط وحركــة 

إلــى رئــيس الــوزراء، جــوزيبي كــونتي، بإدانــة دولــة إســرائيل 
 .لضم بعض أراضي الضفة الغربية

وطالب النواب، الذين وقعوا الرسالة، رئيس مجلـس 
ًأكثر الطرق صراحة احتمال قيام ليس فقط اإلدانة ب“الوزراء 

الحكومة اإلسـرائيلية بـضم أجـزاء مـن الـضفة الغربيـة، ولكـن 
 تموز، في جميـع المحافـل ١ًأيضا العمل بنشاط، قبل تاريخ 

األوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق ذلـك، والـذي يمكـن 
حــسب ” أن تكــون لــه عواقــب مــدمرة علــى المنطقــة بأســرها

وأضـــــاف النـــــواب فـــــي . اإليطاليـــــة) الريبوبليكـــــا(صـــــحيفة 

ـــى هـــذا  ـــدة عل ـــة عدي ـــاك ردود فعـــل انتقادي رســـالتهم، إن هن
من األمين العـام لألمـم المتحـدة، أنطونيـو غـوتيريس : القرار

ومن الممثل السامي للسياسة الخارجية األوروبيـة، جوزيـف 
بوريــل، عقــب اجتمــاع مجلــس الــشؤون الخارجيــة لالتحــاد 

، ومن جامعة الدول العربية،  أيار الماضي١٥األوروبي في 
إلى العديد من الحكومـات األوروبيـة، بمـا فـي ذلـك الحكومـة 

وأعــادوا التأكيــد علــى . اإليطاليــة، مــن خــالل وزارة الخارجيــة
ـــانون : مـــسالتين أساســـيين ـــا الق ًإن هـــذا القـــرار ينتهـــك علن

ٕالدولي، وقرارات األمم المتحدة، وانه، إذا تم تنفيذه، سـيؤدي 
مــسمار فــي مــسار إعــادة إطــالق عمليــة إلــى ضــرب آخــر 

ــال أن يعــيش  ــشرق األوســط، واحتم ــسالم فــي ال ) شــعبان(ال
 .”ًودولتان معا في سالم وأمن متبادلين

ّكما كررت فرنسا، أمس الثالثاء، دعوتهـا الحكومـة 
ــضفة  ــى العــدول عــن خطــط ضــم أراض مــن ال اإلســرائيلية إل

ال يمكـن  “الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف . ”أن يبقى بدون رد

نـدعو الحكومـة اإلسـرائيلية “لودريان أمام الجمعيـة الوطنيـة 
، مـضيفا ”لالمتناع عن أي تدبير أحادي، خاصة ضـم أراض

 .”أي قرار من هذا النوع ال يمكن أن يبقى دون رد“أن 

ـــة  ـــر خارجي ـــك، قـــال جـــان أســـيلبورن، وزي ـــى ذل إل
إن ضــم األراضــي مــن قبــل دولــة ال تمتلكهــا ال : لوكــسمبورغ

يمكن أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، إنما يعكس ذلـك 
وأوضـح أسـيلبورن، ردا علـى الرســالة ". قـانون األقـوى"فقـط 

التي تلقاها قبل أيام تتهمـه بمعـاداة الـسامية، بـسبب رفـضه 
ابـة حيـث ال يجـب أن نعـود إلـى الغ"خطط الضم اإلسـرائيلية، 

بـصفتنا دولـة صـغيرة كانـت قـد : "وأضاف". يبقى األقوى فقط
اختفــت بالفعــل مــن الخريطــة فــي الماضــي، فإننــا نعــرف مــا 

 ".نتحدث عنه عندما ندين أي مالحق أينما حدثت

وأشــار إلــى أنــه مــن المهــم مالحظــة أن المنظمــات 
اليهودية الكبيرة في الواليـات المتحـدة اتخـذت موقفـا واضـحا 

ور األردن والمـــستوطنات األخـــرى فـــي الـــضفة ضـــد ضـــم غـــ
وأوضح أنه من خالل نشر الرسالة التي تالقها مـن . الغربية



  
  ١٥٨ 

أردت أن أظهر أن انتقاد حكومة نتنياهو يمكـن " نيوجيرسي،
 ".أن يتم بسرعة وبطريقة عدوانية جذرية مع الال سامية

مــن جانبهــا، علقــت وزارة الخارجيــة الكنديــة، أمــس 
ار اسرائيل بضم أراضي من الضفة الغربية، الثالثاء، على قر

وأكـــدت المتحدثـــة باســـم . مؤكـــدة رفـــضها التـــام لهـــذا القـــرار
ــوزارة آدم أوســتن ــرار اســرائيل، : "ال ــرف بق ــن تعت إن بالدهــا ل

قلقة للغاية من أن تمضي إسرائيل قدما في الضم من "ٕوانها 
، مؤكدا أن ذلك سـوف يـضر بمفاوضـات الـسالم "جانب واحد

ــانون الــدوليويتعــارض مــ ــل األحــزاب . ع الق وأوضــحت أن ك
الفيدرالية الكندية الكبرى ال تؤيد االعتراف بالضم، ونقلت في 
هـــــذا الـــــصدد عـــــن مـــــسؤولة الـــــشؤون الخارجيـــــة بحـــــزب 

المحـــافظين مـــا زالـــوا "المحـــافظين ليونـــا ألـــسليف قولهـــا إن 
يؤمنـــون بحـــل الـــدولتين كجـــزء مـــن تـــسوية تفاوضـــية لهـــذا 

سرائيل فـي الـدفاع عـن نفـسها وتـأمين الصراع، وكذلك حق إ
 )وكاالت".(حدودها

  ٢٣ صفحة ٢٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

بدء ضم مستوطنات الضفة : عضو في الكنيست

  ال تتنازل في أي حال من األحوال اعتبارا من يوليو

 قـال – القـدس المحتلـة –وكالـة قـدس نـت لألنبـاء 
 الحكــومي عــضو الكنيــست اإلســرائيلي رئــيس كتلــة االئــتالف

البرلمانيــــة، ميكــــي زوهــــار، يــــوم الثالثــــاء، إن الـــــسلطات 
اإلسرائيلية ستبدأ إجراءات ضـم جميـع المـستوطنات المقامـة 

تمـوز /على أراضي الضفة الغربيـة، اعتبـارا مـن مطلـع يوليـو
 .المقبل

وأضاف زوهار في تصريحات أدلى بها لهيئة البـث 
 اإلسـرائيلية إجراءات تشريع فـرض الـسيادة"العبرية الرسمية 

على جميع التجمعـات الـسكنية اليهوديـة فـي أراضـي الـضفة 
 ".تموز المقبل/الغربية، ستبدأ في األول من يوليو

الحكومة ستصادق علـى مـشروع القـانون "وقال أن 
وأتوقــع (..) الخــاص بــذلك، وســيطرح علــى الكنيــست إلقــراره 

 ".أن تستمر هذه االجراءات بضعة أسابيع

ًالمعنية فـي إسـرائيل تعكـف حاليـا الجهات "وأكد أن 
على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربيـة، بغيـة التوصـل إلـى 

" صفقة القرن"، ضمن "تفاهمات بشأنها مع اإلدارة األمريكية
 .المزعومة

وعــارض زوهــار اقتــراح قيــام دولــة فلــسطينية علــى 
: ًأجــزاء مــن أراض الــضفة الغربيــة مقابــل إتمــام الــضم، قــائال

ــى أن ال" ــضم فــي أي حــال مــن أتمن ــازل إســرائيل عــن ال  تتن
 ".األحوال

كمــا أكــد أن الحكومــة اإلســرائيلية لــن توافــق أيــضا 
علــى تجميــد أعمــال البنــاء فــي التجمعــات الــسكنية المنعزلــة 

 .في الضفة الغربية، وفق المصدر ذاته

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون 
ــة مــشتركة لرســم خــرائط تحــدد ــشكيل لجن ــاطق الــسيادة ت  من

" صـفقة القـرن"اإلسرائيلية على األراضـي الفلـسطينية ضـمن 
 .المزعومة

ــوزراء / مــايو١٧وفــي  ــيس ال ــال رئ ــار الجــاري، ق أي
اإلســرائيلي، بنيــامين نتنيــاهو، خــالل أداء حكومتــه اليمــين 
الدســـــتورية أمـــــام الكنيـــــست، إن الوقـــــت قـــــد حـــــان لـــــضم 

 .المستوطنات بالضفة الغربية

علـــن الـــرئيس الفلـــسطيني محمـــود وقبـــل أســـبوع، أ
ّعباس، أنه أصبح في حل مـن جميـع االتفاقـات والتفاهمـات 
مع الحكومتين األميركية واإلسرائيلية، ومن جميع االلتزامات 
المترتبة عليها بما فيها األمنية، ردا علـى نيـة إسـرائيل ضـم 

 .المستوطنات بالضفة الغربية

ول وتــشير تقــديرات فلــسطينية إلــى أن الــضم ســيط
 بالمئــة مــن مــساحة الــضفة الغربيــة المحتلــة، ٣٠أكثــر مــن 

ًوحــذر الفلــسطينيون مــرارا مــن أن الــضم سينــسف فكــرة حــل 
 .من أساسها) ٕفلسطينية واسرائيلية(الدولتين 

  ٢٧/٥/٢٠٢٠وكالة قدس نت لألنباء 

* * * * *  
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ًالمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا ّ 

نيين بانوراما المجازر الصهيونية بحق الفلسطي
  ١٩٤٨في العام 

  

 عبدالحميد الهمشري

محاوالت صهيونية متواصلة للقفز علـى الحقـوق 
الفلسطينية وشطب الشعب الفلسطيني من ذاكرة األحداث، 
والتغطيــة علــى جرائمهــا التــي كــان ومــا زال يرتكبهــا بحــق 

 العـزل وبـدعم مطلـق ممـن يتغنــون الفلـسطينيينالمـدنيين 
لك براء، سواء كـانوا فـي برعاية حقوق اإلنسان وهم من ذ

أوروبا أو أمريكا، صانعو اإلرهـاب العـالمي ورعاتـه خدمـة 
للصهيونية منـذ البدايـة ولغايـة هـذا التـاريخ، ورغـم مـرور 

مـــا زال المجتمـــع . .ً عامـــا علـــى النكبـــة الفلـــسطينية٧٢
ـــن جـــرائم ضـــد  ـــصهاينة م ـــا يرتكبـــه ال ـــدولي يتجاهـــل م ال

ناول أهـم تلـك الفلسطينيين من عصابات جيشه، وهنا سأت
 والتـــي أدت ١٩٤٨المجـــازر المرتكبـــة فـــي عـــام النكبـــة 

القــــتالع أكثــــر مــــن ثلثــــي الفلــــسطينيين مــــن أراضــــيهم 
 قرية ومدينة فلسطينية اسـتولوا ٥٣١ًوتهجيرهم قسرا عن 

ــــم البالغــــة  ــــا علــــى أراضــــي الفلــــسطينيين وأمالكه خالله
% ٧٠مليــون دونــم، أي مــا يعــادل ١٨.٦مــساحتها قرابــة 

  من األراضي

مـــيس بحـــي القطمـــون  مجـــزرة فنـــدق ســـميرا •
الـصهيونية » األرغون«نفذتها عصابة . .بالقدس
 بنـسف الفنـدق بـالمتفجرات؛ ٥/١/١٩٤٨بتاريخ 

ــشهاد  ــا أدى لهدمــه واست ــسطينيا وجــرح ١٩م ً فل
 .٢٠أكثر من 

ـــا  • ـــة ياف ـــدس /مجـــزرة بواب نفـــذتها عـــصابة .. الق
ـــاريخ  »األرغـــون« ـــة ٥/١/١٩٤٨بت  بإلقـــاء قنبل

 .٤١ً فلسطينيا، وجرحت ١٨ابة فقتلت على البو

ـــــة • نفـــــذتها العـــــصابات . .مجـــــزرة الـــــسرايا العربي
 بتفجيــر ســيارة ٨/١/١٩٤٨الــصهيونية بتــاريخ 

في السرايا التي كانـت تـضم مقـر اللجنـة القوميـة 
ً فلــــسطينيا ٧٠العربيــــة أســــفرت عــــن استــــشهاد 

 .ٕواصابة العشرات بجروح

صابات نفـذتها عـ. .يافـا/ مجزرة الـسرايا القديمـة  •
ــــــاريخ » األرغــــــون« ــــــر ١٤/١/١٩٤٨بت ، بتفجي

ـــا  ـــشهد فيه ـــالمتفجرات است ـــوءة ب  ٣٠ســـيارة ممل
 .ًفلسطينيا

ــــدين  • ــــذها . .حيفــــا/ مجــــزرة شــــارع صــــالح ال نف
ـــــــابيون صـــــــهاينة بتـــــــاريخ   ١٩٤٨/ ١٦/١إره

ًمتخفـــين بلبـــاس جنـــود بريطـــانيين دخلـــوا مخزنـــا 
بقرب عمارة المغربي فـي الـشارع بحجـة التفتـيش 

ة موقوتـة أدى انفجارهـا لهـدم العمـارة وزرعوا قنبل
ً فلسطينيا، وجرح أكثر ٣١وما جاورها واستشهاد 

 .٦٠من 

ـــــــزرة يـــــــازور  • ـــــــا/ مج نفـــــــذتها عـــــــصابة . .ياف
 ٢٢/١/١٩٤٨الـــصهيونية بتـــاريخ » الهاجانـــاة«

 ١٥بعــد مهاجمتهــا أهــالي القريــة استــشهد فيهــا 
 .ًفلسطينيا

نفـــذها . .حيفـــا/ مجـــزرة شـــارع عبـــاس العربـــي  •
ـــاريخ صـــهاينة  ـــل ٢٨/١/١٩٤٨بت بدحرجـــة برمي

مملــوء بــالمتفجرات مــن حــي الهــادر المرتفــع عــن 
الشارع إلى أسفل المنحدر فهدمت بعـض البيـوت 

 .٥٠ً فلسطينيا، وجرح ٢٠واستشهد 

ـــــــرة  • ـــــــاريخ . .طـــــــولكرم/ مجـــــــزرة طي ـــــــت بت وقع
بعــد قيــام مجموعــة مــن الــصهاينة ١٠/٢/١٩٤٨

ن بإيقاف عدد من المواطنين الفلسطينيين العائدي
للقرية وأطلقوا عليهم النار، فقتلوا سبعة وأصـابوا 

 .خمسة بجراح

» البالماخ«نفذتها قوة من كتيبة . .مجزرة سعسع •
ـــــــــ ــــــــة التابعــــــــة ل ــــــــاة«الثالث ــــــــاريخ » الهاجان بت

 ٢٠ بعــد مهاجتهــا القريــة فــدمرت ١٤/٢/١٩٤٨
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ًمنـــــزال علـــــى أصـــــحابها، رغـــــم رفعهـــــم األعـــــالم 
 .ً شخصا غير الجرحى٦٠فاستشهد . البيضاء

نفــذتها عــصابة . .القــدس/ مجــزرة بنايــة الــسالم  •
 ١٩٤٨/ ٢٠/٢الـــصهيونية بتـــاريخ » شـــتيرن«

ــــة  ــــى ســــيارة جــــيش بريطاني بعــــدما اســــتولت عل
ومألتهــــا بــــالمتفجرات ووضــــعتها أمــــام البنايــــة 

 .٢٦ً فلسطينيا وجرح ١٤وفجرتها فاستشهد 

ـــاة«مجـــزرة الحـــسينية نفـــذتها عـــصابة  • » الهاجان
ـــوت م فهـــدمت١٣/٣/١٩٤٨بتـــاريخ   بعـــض البي

 .ً فلسطينيا٣٠بالمتفجرات واستشهد أكثر من 

ـــــــة • نفـــــــذها صـــــــهاينة بتـــــــاريخ . .مجـــــــزرة الرمل
، هاجموا سوق المدينة فاستـشهد ٣٠/٣/١٩٤٨
 .ً فلسطينيا٢٥

نفـــذتها . . حيفـــا الـــسريع–مجــزرة قطـــار القـــاهرة  •
 بتفجيـر ٣١/٣/١٩٤٨عصابات شـتيرن بتـاريخ 

 .٦٠ً فلسطينيا وجرح ٤٠القطار فاستشهد 

نفـــذتها عــــصابة : مجـــزرة قطـــار حيفــــا ـ يافــــا •
، حيــث تمــت ٣١/٣/١٩٤٨بتــاريخ » الهاجانــاة«

بنــسف القطــار أثنــاء مــروره بــالقرب مــن ناتانيــا، 
 .ً شخصا٤٠فاستشهد جراءه 

نفــــذتها فــــرق . .يافــــا/ مجــــزرة حــــي أبــــو كبيــــر  •
 بهجـــــــوم ٣١/٣/١٩٤٨بتـــــــاريخ » الهاجانــــــاة«

مسلح على الحي فـدمرت البيـوت وقتلـت الـسكان 
 .ًلهاربين منها طلبا للنجاةا

مجـزرة ديـر ياسين وتبعد ستة كيلو مترات للغـرب  •
ـــة ـــة القـــدس المحتل نفـــذتها عـــصابتا .. مـــن مدين

 ٩/٤/١٩٤٨بتــــاريخ » شــــتيرن«و» األرغــــون«
مباغتة وفتكوا بـسكانها دون تمييـز بـين األطفـال 
والــشيوخ والنــساء، ومثلــوا بجثــث الــضحايا وألقــوا 

ـــــغ ـــــة، بل ـــــر القري ـــــي بئ ـــــشهداء بهـــــا ف  عـــــدد ال
 .ًفلسطينيا٢٥٤

نفــذتها قــوة مــن . .القــدس/ مجــزرة قريــة قالونيــا  •
ـــــــــــاريخ رهاجمـــــــــــت الق» البالمـــــــــــاخ« ـــــــــــة بت ي

ًم فنـــــسفت عــــــددا مـــــن بيوتهــــــا، ١٢/٤/١٩٤٨
 .ً فلسطينيا من أهلها١٤واستشهد أكثر من 

نفـــذتها عـــصابة . .جنـــين / مجـــزرة اللجـــون •
، حيـث قتلــت ١٣/٤/١٩٤٨بتــاريخ » الهاجانـاة«

 .ًنيا فلسطي١٣

طبريا التـي يبلـغ عـدد / مجزرة قرية ناصر الدين  •
نفـــــــــذتها عـــــــــصابتا . .ً شخـــــــــصا٩٠ســـــــــكانها 

ــــوة يرتــــدي أفرادهــــا » شــــتيرن«و» األرغــــون« بق
، وعنــدما ١٤/٤/١٩٤٨األلبــسة العربيــة بتــاريخ 

أفرادهــــا القريـــــة فتحـــــوا نيـــــران أســـــلحتهم علـــــى 
 .ً فلسطينيا٥٠السكان، فاستشهد 

ت صهيونية بتاريخ نفذتها عصابا. .امجزرة طبري •
 بنسفها أحد منازل المدينة فقتلت ١٩/٤/١٩٤٨
 .ً فلسطينيا فيه١٤

نفـــــذها الغـــــزاة . .حيفـــــا/ مجـــــزرة حـــــي الكرمـــــل  •
 بعـــد منتـــصف ٢٢/٤/١٩٤٨الـــصهاينة بتـــاريخ 

، ٢٠٠ً فلـــــسطينيا، وجرحـــــوا ٥٠الليـــــل فقتلـــــوا 
وفوجئ رجـال الحـي بمـا حـصل فـأخرجوا نـساءهم 

هم إلى عكا، وأثنـاء وأطفالهم لمنطقة الميناء لنقل
ذلك هاجمتهم مواقع صهيونية أمامية، فاستشهد 

 .٢٠٠ شخص آخرين، وجرح ١٠٠

نفــذتها عـــصابات . .صــفد/مجــزرة عــين الزيتـــون •
، وتروي اليهوديـة ٤/٥/١٩٤٨صهيونية بتاريخ 

» خلــف التــشويهات«نتيبــا بــن يهــودا فــي كتابهــا 
فــي الثالــث أو الرابــع : عــن هــذه المجــزرة بــالقول

ً أســيرا ٧٠ ُأعــدم حــوالي ١٩٤٨ مــايو /مــن أيــار
 .ًمقيدا



  
  ١٦١ 

ــــزرة صــــفد • ــــذتها عــــصابة . .مج » الهاجانــــاة«نف
 ٧٠، استشهد فيها حوالي ١٣/٥/١٩٤٨بتاريخ 

 .ًفلسطينيا ًشابا

نفــذها جنــود . .الرملــة/ مجــزرة قريــة أبــو شوشــة  •
ــــــــواء  ــــــــاريخ » جفعــــــــاتي«صــــــــهاينة مــــــــن ل بت

ــــــة ١٤/٥/١٩٤٨ ــــــن كاف ــــــة م ، حاصــــــروا القري
قــاموا بزخــات مــن الرصــاص الجهــات وأمطروهــا 

 .ً فلسطينيا٦٠وقذائف المورتر فاستشهد 

نفــذتها . .شــمال شــرق غــزة/ مذبحــة بيــت دراس  •
قـــــوة صــــــهيونية معـــــززة بالمــــــصفحات بتــــــاريخ 

، طوقتهـــا لمنـــع وصـــول النجـــدات ٢١/٥/١٩٤٨
إليها ومن ثم قصفتها بنيران المدفعية والهاونـات 

 .فاستشهد الكثير من سكانها

 مــن لــواء ٣٣نفــذتها الكتيبــة . .مجــزرة الطنطــورة •
ــــة  ــــي ليل ــــسندروني ف ــــار ٢٣ /٢٢ألك  ١٩٤٨ أي

وكشف عنها الصهيوني ثيودور كاتس فـي بحـث 
جـامعي تقـدم بـه للحـصول علـى لقـب الماجــستير 
ّمــن جامعــة حيفــا مؤكــدا أن مــا حــدث فــي القريــة  ً
كـــان مذبحـــة علـــى نطـــاق جمـــاعي بعـــد أن تـــم 

ي احتاللهــا حيــث انهمــك الجنــود لعــدة ســاعات فــ
ــار بــصورة  ــوا الن ــشوارع، وأطلق ــة بال مطــاردة دموي

ـــــسكان فاستـــــشهد فيهـــــا   ٢٠٠مركـــــزة علـــــى ال
 .فلسطيني

نفذها ضباط فـي جـيش االحـتالل . .مجزرة الرملة •
روا أهــالي ١/٦/١٩٤٨الــصهيوني بتــاريخ  ّــ، فخي

المدينــة إمــا النــزوح عنهــا أو الــسجن الجمــاعي، 
ين لكنهم أخذوا يطلقون النار عليهم فقتلـوا الكثيـر

مــنهم والقــوا بجثــث الــضحايا علــى الطريــق العــام 
 ٢٥الرملة ـ اللد، ولم يبق بالمدينـة بعـدها سـوى 

 .عائلة

نفـــذتها قـــوة مـــن لـــواء . .الرملـــة/ مجـــزرة جمـــزو •
ــــــاح« ــــــاريخ » يفت ــــــصهيوني بت ــــــي الجــــــيش ال ف
أحـدها ..  تقدمت وانقسمت لقـسمين٩/٧/١٩٤٨

ــة واآلخــر  ــة عناب ــل قري ــوب واحت ّتوجــه نحــو الجن
يــة جمــزو بعــد ذلــك وطــرد أهلهــا، وكــان احتــل قر

القتلـــــة يطلقـــــون النـــــار علـــــيهم وهـــــم هـــــاربون 
 .منهم١٠فاستشهد 

ــادة » كومانــدوز«نفــذتها وحــدة .. مجــزرة اللــد • بقي
 بعد ١١/٧/١٩٤٨اإلرهابي موشيه ديان بتاريخ 

ٕاقتحامها مساء تحت قـصف مـدفعي واطـالق نـار  ً
ــــسجد دهمــــش  ــــي م ــــف فــــاحتمى الــــسكان ف كثي

ًمدنيا بداخله وبلغ ١٧٦نة وقتلوا فاقتحمه الصهاي
 ٤٢٦مجمـــــوع شـــــهداء المدينـــــة فـــــي المجـــــزرة 

 .ًفلسطينيا

نفـذتها كتيبـة مـن منظمـة . .قريـة مجـزرة المجـدل •
اإلرهابيــة بقيــادة موشــي ديــان بتــاريخ » ليحــي«

 واقتحمت منازلهـا وأطلقـت النـار ١٧/١٠/١٩٤٨
علــى ســكانها فأبيــدت عــائالت بأكملهــا واستــشهد 

 . فلسطيني٢٠٠ما ال يقل عن 

ــــزرة عيلبــــون • ــــذها الجــــيش الــــصهيوني . .مج نف
 بعــد احتاللهــا حيــث قــام ٣٠/١٠/١٩٤٨بتــاريخ 

 .ً شابا منهم١٤بجمع سكانها وقتل 

التابعــة » كرميلــي«نفــذتها فرقــة . .مجــزرة الحولــة •
لجيش االحـتالل الـصهيوني بعـد احتاللهـا القريـة 

ــاريخ   ٧٠ حيــث جمعــت نحــو ٣٠/١٠/١٩٤٨بت
ين ظلوا في القرية وأطلقت النار ًفلسطينيا من الذ

 .عليهم

نفــذتها قــوات . .عيلبــون/ مجــزرة عــرب المواســي •
جـــــــــــيش االحـــــــــــتالل الـــــــــــصهيوني بتـــــــــــاريخ 

ً شـــابا ١٦، فألقـــت القـــبض علـــى ٢/١١/١٩٤٨



  
  ١٦٢ 

بتهمة التعاون مـع جـيش اإلنقـاذ استـشهدوا بعـد 
 .إطالق النار عليهم

ـــوة مـــن . .عكـــا/ مجـــزرة مجـــد الكـــروم  • نفـــذتها ق
الـــــــــــصهيوني بتـــــــــــاريخ جـــــــــــيش االحـــــــــــتالل 

، بعد دخولها القرية بحجة البحـث ٥/١١/١٩٤٨
عن أسلحة وجمعت الـسكان فـي إحـدى الـساحات 

 .وأعدمت ثمانية منهم

نفـــذتها وحـــدة مـــن . .حيفـــا/ مجـــزرة أم الـــشوف  •
اإلرهابيــة الــصهيونية بتــاريخ » اإلتــسل«عــصابة 

بعـــــدما قامـــــت بتفتـــــيش إحـــــدى ٣٠/١٢/١٩٤٨
 وبندقية فأعـدموا ًقوافل الالجئين، فوجدت مسدسا

 .سبعة شبان اختيروا بشكل عشوائي

نفــــــذتها . .صــــــفد/ مجـــــزرة قريــــــة الصفـــــصاف  •
، ٣٠/١٢/١٩٤٨العــصابات الــصهيونية بتــاريخ 

ً رجال من أهلها ومن ثم إطالق النار ٥٢باعتقال 
 ١٠عليهم بدم بارد ما أسفر عن استشهاد منهم 
 .يضاف لها حوادث اغتصاب، وقتل أربع فتيات

نفــــــذتها العــــــصابات . .الرملــــــة / مجــــــزرة جيــــــز •
، اسفرت عن ٣١/١٢/١٩٤٨الصهيونية بتاريخ 

  .ًنياي فلسط١٣استشهاد 

  ١٩ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الفلسطينيون أمامهم عشرة شروط : نتنياهو
  حتى يحصلوا على كيانهم

 

أعلن رئيس وزراء العـدو  –وكالة القدس لألنباء 
 عن رؤيته لتفاصـيل تطبيـق الصهيوني، بنيامين نتنياهو،

ســـيادة االحـــتالل الـــصهيوني علـــى األراضـــي الفلـــسطينية 
  ". ضم أراضي الضفة"المحتلة، ما يعرف بعملية 

يــسرائيل (وقــال نتنيــاهو، وفــق مــا نقلــت صــحيفة 
إنـــه فـــي حـــال موافقـــة الفلـــسطينيين علـــى بـــسط ): هيـــوم

الــــسيادة األمنيــــة علــــى كافــــة أراضــــي الــــضفة الغربيــــة 
إنهم سيحــصلون علــى كيــانهم الخــاص، الــذي واألغــوار، فــ

ـــد ترامـــب  ـــدده خطـــة الـــرئيس األمريكـــي دونال صـــفقة (تح
واعتبــر أن .  علــى حــد زعمــه-لهــم" دولــة"، بأنهــا )القــرن
 شـروط تتعلـق بإمكانيـة مـنح الفلـسطينيين مثـل ١٠هنـاك 

ـــى  ـــان، وتتمثـــل فـــي فـــرض ســـيادة االحـــتالل عل هـــذا الكي
عتـــراف بالقـــدس المـــستوطنات فـــي الـــضفة واألغـــوار، واال

، وعــــدم عــــودة أي الجــــئ، والــــسيطرة "إلســــرائيل"موحــــدة 
  ". إسرائيل"األمنية الكاملة لـ

ـــضفة  ـــى ال ـــق الـــسيادة عل وزعـــم أن فرصـــة تطبي
ــاطق غــور األردن، ســتكون تاريخيــة،  ًالغربيــة وخاصــة من
ًمعتبــرا ذلــك بأنــه ال ينهــي فرصــة إمكانيــة المفاوضــات مــع 

اريخيـة لتغييـر االتجـاه هنـاك فرصـة ت"وقـال . الفلسطينيين
التــاريخي الــذي كــان فــي اتجــاه واحــد طــوال الوقــت، جميــع 
الخطـــــط الـــــسياسية الـــــسابقة كانـــــت تتـــــضمن تنـــــازالت 

ـــى حـــدود عـــام " إســـرائيلية" ـــاطق، حت ـــشأن المن ، ١٩٦٧ب
  ". وتتحدث عن تقسيم القدس، وحل قضية الالجئين

وفيمـــــا يتعلـــــق بوجـــــود جيـــــوب فلـــــسطينية فـــــي 
ًفيهـــا الـــسيادة خاصـــة بمنطقـــة المنـــاطق التـــي ســـتطبق 

األغــوار ووجــود اآلالف مــن الــسكان فيهــا، وعــن إمكانيــة 
ال، ســيبقون "، قــال نتنيــاهو "اإلســرائيلية"مــنحهم الجنــسية 

هنـاك تجمـع أو . .ًفي تلك الجيوب، ولن نضم أريحا كاملة
ــــك  ــــى تل ــــسيادة عل ــــق ال ــــضطرا لتطبي ــــست م ــــين، ل ًتجمع

الفلسطينية، ولكن سيبقون رعايا بحكم هويتهم . .المناطق
وتفاخر نتنيـاهو، بأنـه ". السيطرة األمنية هناك ستكون لنا

االعتـــراف األمريكـــي بالقـــدس " إســـرائيل"هـــو مـــن جلـــب لــــ
ونقـل الـسفارة هنـاك، وكـذلك االعتـراف " إسرائيل"عاصمة لـ

بمرتفعات الجوالن، والترتيبات الجارية لالعتراف األمريكـي 
  . ة وغور األردنبتطبيق السيادة على الضفة الغربي

وحــول مــا جــاء فــي خطابــه بــشأن ضــرورة تنفيــذ 
خطوة تطبيق السيادة بحكمة، وهـل كـان يقـصد القلـق مـن 
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أي خطــوة لمحاســبته فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة، أكــد 
ـــة  ـــل محكم ـــصد بالفع ـــان يق ـــك وك ـــق مـــن ذل ـــه قل ـــى أن عل

. بارتكـاب جـرائم حـرب" إسـرائيل"الجنايات التي باتت تـتهم 
ندافع عـن الـوطن وجنودنـا وقادتنـا ضـد تلـك نحن س"وقال 

االتهامات، ما يجري لعبة سخيفة، ففي الوقت الذي نقاتل 
فيه محاوالت إيران لتطوير أسلحة نوويـة، هنـاك مـن يريـد 

  ".ًمحاكمتنا دوليا، ولذلك يتعين علينا محاربة ذلك

  ٢٨/٥/٢٠٢٠ وكالة القدس لألنباء

* * * * *  

لن تكون دولة وال الدولة الفلسطينية : نتنياهو
الجيش اإلسرائيلي يدير سيناريو .. مستقلة

 "الضم"حرب لما بعد 
  

ـــب ـــل أبي ـــي  نظيـــر– ت ـــي – مجل ـــت الـــذي  ف الوق
يوضــح فيــه رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي، بنيــامين نتنيــاهو، 
أن خطــة الــرئيس األميركــي دونالــد ترمــب لتــسوية الــصراع 

ذه لــن تــؤدي إلــى قيــام دولــة فلــسطينية مــستقلة، وأن هــ
، اسـتخف بـالرفض العربـي »ًعمليا«الدولة لن تكون دولة 

والفلـــسطيني لمـــشروع ضـــم منـــاطق فـــي الـــضفة الغربيـــة، 
لــن يحــدث «: بــالقول لمــن يحــذرون مــن انفجــار صــدامات

ـــادة العـــسكرية أنهـــا ســـتجري »شـــيء ـــت القي ، بينمـــا أعلن
حـول ) »لعبـة حـرب«: أو باللغة العسكرية(ًسيناريو حربيا 

ًعقب قرارا إسرائيليا بالضماألحداث التي ست ً.  

وقالــت مــصادر عــسكرية إنــه علــى الــرغم مــن أن 
نتنياهو وكذلك وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، بيني 
غــانتس، لــم يــشركا قيــادة الجــيش حتــى اآلن فــي مــسارات 
اتخاذ القرارات حـول الـضم، فإنهـا قـررت التعـاطي مـع هـذا 

اســـتراتيجية كونـــه يتعلـــق بـــأمور ذات آثـــار «الـــسيناريو 
  .»دراماتيكية

ـــــدأ اإلعـــــداد  ـــــصادر أن الجـــــيش ب وأضـــــافت الم
لسيناريو قرار الـضم منـذ ثالثـة شـهور، وأن رئـيس أركـان 

الجيش، أفيـف كوخـافي، أصـدر تعليمـات لجميـع الوحـدات 
المعنيـــة فـــي الجـــيش باالســـتعداد لمواجهـــة تبعـــات ضـــم 
األراضــــي علــــى صــــعيد التطبيــــق العملــــي، وكــــذلك علــــى 

وتقــرر أن يجــري قــادة هــذه . قــضائي والمــدنيالـصعيدين ال
لعبـــة «: الوحـــدات فـــي رئاســـة األركـــان، بعـــد غـــد االثنـــين

، بمــشاركة الــشرطة وحــرس الحــدود وجهــاز األمــن »حــرب
ــــام  ــــشاباك(الع ــــل االحتمــــاالت )ال ، لغــــرض االســــتعداد لك

  .والسيناريوهات

ـــي رئاســـة األركـــان، ســـيعرض  وحـــسب مـــصدر ف
ــ ــادة الــسياسية نت ــى القي  الطالعهــاائج دراســته الجــيش عل

ـــف ســـيواجه الجـــيش هـــذا  ـــضم، وكي ـــرار ال ـــان ق ـــى أثم عل
ومع ذلك فـإن الجـيش . التحدي ويوفر للناس األمن الالزم
ًلــيس واضــحا بعــد مــاذا «يعتبــر هــذه اللعبــة ناقــصة؛ ألنــه 

ٕســيحتوي قــرار الــضم ومــا هــو حجمــه، وان كــان سيــشمل 
وهــل ًغـور األردن فقـط، أو مزيـدا مـن الكتـل االسـتيطانية، 

. سيكون بمثابة ضم جغرافي أو فرض القـانون اإلسـرائيلي
ولكنـه ســيحاول فحـص رد فعــل الـشارع الفلــسطيني، الــذي 

  .»يبدي حتى اآلن عدم اكتراث مبهم

ولفت المصدر إلى أن الجـيش سـيفحص إن كـان 
ومـا . ًهذا الهـدوء مخططـا، أم أنـه هـدوء مـا قبـل العاصـفة

ور مـــن اآلن هـــو دور الـــسلطة الفلـــسطينية وكيـــف ســـيتط
ًهــل سيمــضي الــرئيس محمــود عبــاس قــدما فــي . ًفــصاعدا

الجهـاد «و» حمـاس«التصعيد؟ وكيـف سـيكون رد حركتـي 
  ؟، في الضفة الغربية أو في قطاع غزة»اإلسالمي

ــــوزراء، نتنيــــاهو،  ــــيس ال ــــه، خــــرج رئ ــــن جهت م
بتــــصريحات حــــاول فيهــــا تهدئــــة حلفائــــه المــــستوطنين، 

فهنـاك تيـار قـوي . مبالمختلفين فيما بينهم حول خطة تر
هــــدفها تمريــــر مخطــــط إقامــــة دولــــة » مــــصيدة«يعتبرهــــا 

وهنــاك . فلـسطينية، ولـذلك يعارضـون الخطــة مـن أساسـها
ــــار يــــرى أن  ــــسطينية ســــتقوم حتمــــا فــــي «تي ــــة الفل ًالدول

المـــستقبل، فـــدعونا ننتهـــز الفرصـــة اليـــوم ونقيمهـــا وفـــق 
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شـــروطنا نحـــن، بـــدعم مـــن اإلدارة الـــصديقة فـــي البيـــت 
  .»األبيض

ــــع صــــحيفة  ــــة م ــــي مقابل » يــــسرائيل هيــــوم«وف
خطــة «اليمينيــة، وافــق نتنيــاهو علــى التعبيــر القائــل إن 

تنطوي على فرصة تاريخية لتغيير االتجاه ) صفقة القرن(
هـذه الدولـة لـن تقـوم فـي «ً؛ لكنه قال أيضا إن »التاريخي

ٕالقريب، بسبب الرفض الفلـسطيني، وان قامـت فلـن تكـون 
  .»ذه الدولة لن تكون مستقلةٕدولة حقيقية، وان ه

وقال نتنيـاهو إنـه ال يعتقـد أن المبـادرة األميركيـة 
فهنالك طريق طويـل مـا «ستكون نهاية للعملية السياسية 

وســخر مــن حلفائــه الــذين يتهمونــه بــالتراجع . »زال أمامنــا
ـــه ـــذ قيـــام إســـرائيل، «: عـــن الـــضم، بقول للمـــرة األولـــى من

 اعتــــراف نجحــــت، أنــــا ولــــيس هــــم، فــــي الحــــصول علــــى
ًأميركي، أوال بضم هضبة الجوالن ثـم بـضم للقـدس، واآلن 
ــوطن فــي يهــودا  ــضم أراضــي ال ــي ب ــراف أميرك ســيأتي اعت

هذه قرارات ترمب، ومن تحـدث ). الضفة الغربية(والسامرة 
  .»معه هو أنا، وليس أي شخص آخر

الــضم هــو جــزء مــن «وهنــا يــذكره الــصحافي بــأن 
  .»طينيةًرزمة تتضمن أيضا إقامة دولة فلس

داخل هذه الرزمة توجـد فرصـة «: فيجيب نتنياهو
كل . تاريخية لتغيير وجه التاريخ الذي كان أحادي االتجاه

الخطط الـسياسية التـي عرضـت علينـا فـي الـسابق شـملت 
تنازالت عن مناطق فـي أرض إسـرائيل، عـودة إلـى خطـوط 

هنـا يوجـد شـيء . ٕ وتقسيم القدس وادخـال الجئـين١٩٦٧
  .معاكس

ـــيس مط ـــن ل ـــوب م ـــل المطل ـــازل؛ ب ـــا التن ـــا من ًلوب
ولـــــن ننتظـــــر حتـــــى يـــــأتوا إلـــــى . الفلـــــسطينيين التنـــــازل

ولكــي يــصبحوا . نحــن ســنكمل مــسيرة الــضم. المفاوضــات
ًشركاء في المفاوضات، سيكون علـيهم أوال تطبيـق عـشرة 
شــروط صـــعبة، منهــا القبـــول بالــسيادة اإلســـرائيلية علـــى 

قة على إبقاء القدس المنطقة الغربية لنهر األردن، والمواف

مدينة موحدة، وعدم دخول أي الجئ إلسرائيل، وعدم إزالة 
أي مستوطنة، وقبول سيادة إسرائيلية على مناطق واسعة 

ويجــب علــيهم االعتــراف . فــي يهــودا والــسامرة، وغيــر ذلــك
فـإذا وافقـوا علـى كـل . فـي كـل المنطقـة) الـسيد أمـن(بأننا 

). ره ترمـب دولـةيعتبـ(ذلك، عندها يكون لهم كيان خـاص 
لكــن، يــا : (هنــاك مــن ســيقول، بحــسب سياســي أميركــي

  .»)بيبي، هذه لن تكون دولة

ــــسطينيين  ــــاهو أيــــضا أن آالف الفل ًوأوضــــح نتني
الـــذين يعيـــشون فـــي غـــور األردن ســـيبقون فـــي جيـــوب 
فلسطينية، ولن تفرض السيادة اإلسـرائيلية علـيهم؛ لكـنهم 

. ائيليةســــيكونون خاضـــــعين للمـــــسؤولية األمنيـــــة اإلســـــر
كحــول «ورفــض تــصريحات عــدد مــن حلفائــه فــي قيــادة 

شــككوا فيهــا بخــروج قــرار الــضم إلــى حيــز التنفيــذ، » لفــان
فــي ) كحــول لفــان(ســننفذ وســيؤيدنا حلفاؤنــا فــي «: وقــال

  .»هذا الضم

ــال، إن مــشروعها  ــاهو عــن إيــران، فق وســئل نتني
. للتــسلح النــووي هــو إرهــاب نــووي بكــل مــا تعنيــه الكلمــة

ـــن العـــسكري ضـــد اإلرهـــاب «: وأضـــاف ـــي موضـــوع األم ف
ًالنــووي، هــذا يقتــضي عمــال أمنيــا وسياســيا واســتخباراتيا،  ً ً ً
مثــل العمليــات التــي أمــرت بهــا، بمــا فــي ذلــك الغــارة علــى 

هنـاك تقـديرات تقـول «: وسـئل. »األرشيف النووي اإليراني
ٕواذا تـم انتخـاب ترمـب . ًإن اإليرانيين في وضع صعب جدا

يذهب نحو اتفاق محسن، واإليرانيون دون لوالية ثانية فس
مــاذا تعتقــد بــشأن إمكانيــة اتفــاق . منــاص ســيذهبون معــه

نحـــن نحـــافظ علـــى أال يـــتمكن «: فأجـــاب. »نـــووي آخـــر؟
أنــا أقــدر موقــف . اإليرانيــون مــن التــزود بالــسالح النــووي

الواليات المتحدة، ولكن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على 
ـــسه ـــسها بنف ـــدفاع عـــن نف ـــصداقة . اال ـــديري ل مـــع كـــل تق

الواليات المتحدة والخطوات المهمة للـرئيس ترمـب، فـإنني 
إذا تـم اتبـاع . ألتزم بأال تحصل إيران على السالح النـووي

 نقطة التي نشرها وزير الخارجيـة األميركـي كـشروط ١٢الـ



  
  ١٦٥ 

أنـا أشـك . للتفاوض، فإن األمر ال يجـب أن يقلـق إسـرائيل
مستعدين لقبول هذا علـى أقـل في أن اإليرانيين سيكونون 

  .»تقدير

  ٢٩/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

القرار الفلسطيني بإلغاء االتفاقيات مع 
  ّاالحتالل على محك جدية التنفيذ

 

القيـــادة  قـــرار  يقـــع– عمـــان – ناديـــة ســـعد الـــدين
الفلسطينية بالتحلل مـن االتفاقيـات والتفاهمـات المبرمـة مـع 

ســـرائيلي، ومـــن االلتزامـــات المترتبـــة الجـــانبين األميركـــي واإل
ّعليهــا، علــى محــك جديــة النفــاذ، وذلــك عنــد نقلــه مــن حيــز  ّ

تكتنف مسألة “ّاإلعالن إلى الترجمة الفعلية، في ظل شكوك 
  .، بحسب أطراف فلسطينية”القدرة على المضي بمساره

ًويـــأتي التحـــرك الفلـــسطيني األخيـــر ردا علـــى قـــرار 
ء كبيـرة مـن الـضفة الغربيـة االحتالل تنفيـذ مخطـط ضـم أجـزا

للــسيادة اإلســرائيلية، والــذي يحــرم الفلــسطينيين مــن أرضــهم 
ويمــنعهم مــن إقامــة دولــتهم المــستقلة المنــشودة وعاصــمتها 

  .١٩٦٧القدس المحتلة وفق حدود العام 

ويــــشمل القــــرار الفلــــسطيني وقــــف العمــــل باتفــــاق 
بـاريس االقتـصادي، وبالتنـسيق األمنــي مـع االحـتالل، الــذي 

فــي ” أوســلو“يعـد مــن أبــرز االتفاقيـات الواقعــة تحــت مظلـة 
 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بمـا ٧٠٠ظل وجود نحو 

  .يجعل آلية التنفيذ تواجه تحديات ليست سهلة

ّتجديد إعالن التحلل “أن ” حماس“واعتبرت حركة 
مــن اتفاقيــة أوســلو ومــا يترتــب عليهــا مــن اتفاقيــات أمنيــة 

ــا ــى األرض ّوسياســية، توجــه يحت ــة عل ــى ترجمــة حقيقي ج إل
  .”عبر خطوات واضحة ومحددة

وحثــت علــى عقــد اجتمــاع اإلطــار القيــادي المؤقــت 
لمنظمـة التحريــر أو أي اجتمـاع آخــر يـضم األمنــاء العــامين 
للفــــصائل الفلــــسطينية، لبحــــث اســــتراتيجية وطنيــــة شــــاملة 

  .لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر، إال أن 
دخل حيز التنفيذ بشكل “صائب عريقات، لفت إلى أن القرار 

  .”فوري وبمجرد إعالن الرئيس عباس عنه

ولم يكن قرار الرئيس عباس بإلغـاء االتفاقيـات مـع 
ًاالحتالل فريدا من نوعه؛ حيث تواتر سـابقا بـصيغ مختلفـة،  ً

زي والـوطني، الفلـسطينيان علـى فيما اتخذ المجلـسان، المركـ
مــدار الــسنتين الماضــيتين أكثــر مــن قــرار بــنفس االتجــاه، 

  .ولكن دونما تنفيذ

وقال خبيـر القـانون الـدولي، الـدكتور أنـيس قاسـم، 
ًليس مؤكدا أن تلغـي القيـادة الفلـسطينية اتفاقياتهـا، ال “إنه  ّ

 أن ً، معتبرا”مع االحتالل اإلسرائيلي وال مع الواليات المتحدة
مواقـــف الرئاســـة الفلــــسطينية تتذبـــذب بـــشأن االتفاقيــــات “

الموقعة مع االحتالل، حيث أدرك الخصم أن هـذه التهديـدات 
  .”ّبالممارسة ليست جدية، وأنها نوع من الحرب النفسية

ــــارس “ورأى أن  ــــسطينية أن تم ــــادة الفل ــــى القي عل
الشجاعة الكافية باتخاذ الموقف الحاسم، فإن لـم تكـن قـادرة 

 اتخـاذ الموقـف الـصلب فــي الخـروج مـن نفـق اتفاقيــات علـى
ّــأوســلو وبروتوكوالتــه، فعليهــا التنحي وفــسح المجــال لقيــادة 

ٍمنتخبة تعبر عن طموح شعب ال يزال يعشق النضال ّ”.  

ــــه  ــــى أن ال جــــدال فــــي أن إلغــــاء هــــذه “وأشــــار إل
االتفاقيات خطوة مهمـة وبدايـة موفقـة، ولكـن كـان يجـب أن 

ًل قبل عشرين عاما أو أكثـر، أي حـين يكون اإللغاء قد حص
ثبت للقيادة الفلـسطينيين أن اإلسـرائيليين يتفاوضـون بـسوء 
ة، أي مــــن  ّــــنيـــة، وأن أي مفاوضــــات تقــــوم علـــى ســــوء ني

  .”الطرفين، مدعاة لالنسحاب منها، مهما كانت النتائج

تتخـــذ “كمـــا كـــان مـــن األولـــى، بحـــسب قاســـم، أن 
 حـين مارسـت الواليـات القيادة الفلسطينية مثل هذه الخطوة،

المتحـــــدة قرصـــــنة االعتـــــراف بالقـــــدس عاصـــــمة للكيـــــان 
ًاإلســـرائيلي، ونقلـــت ســـفارتها تأكيـــدا الســـتخفافها بالقيـــادة 

ــم اإلعــالن عــن مــا يــسمى  ــسطينية، وحينمــا ت بــصفقة “الفل
الشعب الفلسطيني، ” حقوق“ِالتي لم تأت على ذكر ” القرن
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ــ ــان إعــالن اســتباحة مطل ــل ك ــو مــرة واحــدة، ب ــل مــا ول ق لك
ًيتعلق بفلسطين، أرضا وشعبا ً”.  

ـــال إن  ـــذ ســـنوات “وق ـــضم اإلســـرائيلي حـــصل من ال
منطقــة األغــوار، التــي تــشكل نحــو “ً، الفتــا إلــى أن ”عديــدة

ــا اتفاقيــات أوســلو مــن % ٣٠ ــة، أخرجته مــن الــضفة الغربي
الواقعـة  ”C“ ، وظلـت فـي المنطقـة”B”و ”A“ المنطقتـين

 ١٥ة، فيمــا يــسيطر زهــاء تحــت الــسيطرة اإلســرائيلية الكاملــ
ـــة  ـــى المـــوارد المائي ـــة االحـــتالل، عل ـــف مـــستوطن، بحماي أل

  .”والطبيعية الغنية فيها

  مصير السلطة الفلسطينية

ًويثيـــر القــــرار الفلــــسطيني تحــــديا خاصــــا بمــــصير  ً
ــدفع باتجــاه  ــسطينية ت ــي ظــل مواقــف فل ــسلطة الوطنيــة؛ ف ال

ــستطيع منظمــ”الحــل“ ــا، حيــث ت ً، بوصــفه مــسنودا قانوني ة ً
التحرير اتخاذ قرار فـردي بـشأنه بـدون أن تترتـب عليهـا أي 
تبعات أو التزامات قانونيـة، وذلـك للعـودة إلـى مربـع مـا قبـل 
ــاذ  ــل االحــتالل مــسؤولياته مباشــرة وانق ٕاتفــاق أوســلو وتحمي

  .المشروع الوطني الفلسطيني

وبالنــسبة لــذلك المنظــور؛ فــإن مــسار أوســلو خلــق 
ًمأزقا ناجما عن عدم االتفـ اق علـى قـضايا الوضـع النهـائي، ً

ٕوتأجيلهــا إلــى المرحلــة النهائيــة مــن المفاوضــات، واصـــرار 
االحـــتالل علـــى تحكـــيم الخلـــل فـــي عمليـــة فـــرض تــــسوية 
ّمرفوضـــــة ال تحقـــــق الحـــــد األدنـــــى مـــــن حقـــــوق الـــــشعب 
ًالفلــسطيني فــي التحريــر وتقريــر المــصير، ممــا أحــدث مأزقــا 

ًحرجـــا وأوضـــاعا متـــدهورة فـــي األراضـــي المحت ـــة، ومـــسارا ً ًل
ًتفاوضيا متعثرا حينا وجامدا أحيانـا، رغـم متواليـة المـؤتمرات  ً ً ً ً

  .واالتفاقيات التي لم تفض إلى شيء

ومــع ذلـــك؛ فـــإن الوقـــائع علـــى األرض والمعطيـــات 
حسابات أخـرى، ومواقـف ” للحل“السياسية المعاكسة تجعل 

للمراجعـــة “فلـــسطينية متنقلـــة بـــين تأييـــده مقابـــل الـــدعوة 
  .ٕواعادة صياغة العالقة مع االحتالل” الوظيفية

، فإنهــا تــشكل ”بقــاء الــسلطة“وبالنــسبة لمناصــري 
لديهم إحدى روافـع إنهـاء االحـتالل ونـواة الدولـة المنـشودة، 

، تتمثـــل فـــي شـــبكة ”الحـــل“وســـط تحـــديات محدقـــة بقـــرار 
المــصالح واالرتباطــات الماليــة والــسياسية واألمنيــة المعقــدة 

وسائر األطراف الدولية واإلقليمية، التي تشكلت بين السلطة 
  .ومع سلطات االحتالل

بينما يتطلب حلها إيجاد بـدائل للمـنح والمـساعدات 
ـــة،  الدوليـــة، وللخـــدمات التـــي تقـــدمها فـــي األراضـــي المحتل

 ألـف موظـف مـن مـدنيين ١٧٢والوظائف التـي تـشمل نحـو 
وعـــسكريين، عـــدا عـــن تبعـــات التـــشييع الرســـمي للعمليـــة 

ٕودهـا الـراهن، واحالـة المهـام للمنظمـة التـي السلمية رغم جم
تعاني إشكاليات ومطالبات بإعادة تفعيلهـا، وتغييـر المعادلـة 

 اإلســـرائيلي، وخلـــق – التـــي اســـتقر عليهـــا الـــصراع العربـــي
تداعيات سلبية لن يتمكن الجانب الفلسطيني مـن مواجهتهـا 

  .في ظل االنقسام الوطني

  ١٨ صفحة ٣١/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

اهرة لنشطاء اليسار اإلسرائيلي ضد إعدام تظ
 الشاب الحالق

 

 - ترجمة خاصـة -دوت كوم " القدس "-رام اهللا 
ـــة  ـــسار اإلســـرائيلي، الليل ـــشطاء الي تظـــاهر المئـــات مـــن ن
ـــشرطة  ـــي القـــدس، احتجاجـــا علـــى إعـــدام ال ًالماضـــية، ف

) ً عامــا٣٢(اإلســرائيلية، للــشاب الفلــسطيني إيــاد الحــالق 
 .ة صباح السبتفي البلدة القديم

 ٣٠٠وبحسب موقع صحيفة هـآرتس، فـإن نحـو 
ناشــط يــساري تظــاهروا وجــابوا عــدة شــوارع رئيــسية فــي 
المدينة، حاملين رايات ومرددين شعارات تناهض االحتالل 

  .وعنف الشرطة اإلسرائيلية

وأشــار الموقــع إلــى أن تظــاهرة أخــرى شــارك فيهــا 
نفـــس العــشرات نظمــت أمــام مركـــز شــرطة يافــا، مــرددين 

  .الشعارات المناهضة لالحتالل
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وذكــــــر منظمــــــو التظــــــاهرات إلــــــى أن الــــــشرطة 
اإلسرائيلية أغلقت خالل األيام األخيـرة التحقيـق مـع اثنـين 

  .ًمن أفراد الشرطة بعد أن هاجموا فلسطينيين مؤخرا

وقالت لورا وورتون من ميرتس، يجب أال يـسمح 
ة للشرطة بالجنون، ويجب أن ال يكون هنـاك ضـباط شـرط

  .يعتقدون أنه يسمح لهم بفعل ما يريدون

وكانت الـشرطة العـسكرية أطلقـت سـراح الـشرطي 
الـذي قتــل الــشاب الحــالق ووضــعه تحــت اإلقامــة المنزليــة 

  .لحين انتهاء التحقيقات معه

  ٣١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

�א���א�א� �

باب "اعتقال مقدسي وأوالده الثالثة قرب 
  داء عليهم بوحشيةبعد االعت" العمود

 

اعتقلـــت قـــوات وحـــرس حـــدود االحـــتالل، مـــساء 
أشــهر أبــواب (الجمعــة أربعــة مــواطنين مــن بــاب العمــود 

 ).البلدة القديمة في القدس المحتلة

ونقــــل مراســـــلنا عـــــن شــــهود عيـــــان أن قـــــوات  
االحــتالل اعتقلــت مواطنــا وأوالده الثالثــة، وهــم مــن عائلــة 

ضرب فـي منطقـة بــاب الـساليمة، بعـد االعتـداء علـيهم بالـ
العمود وسط القدس المحتلة، وحولتهم الى مركز تابع لها 

  .في المدينة لتحقيق معهم

 ١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقتحم أحياء القدس ويحرر مخالفات 
  لمصلين

  

ـــن  ـــسطين أون الي ـــوات االحـــتالل  اقتحمـــت –فل ق
حـي أبـو تايـه الليلة الماضية حي عبيـد بقريـة العيـسوية و

فــي ســلوان وأجــرت عمليـــات مداهمــة لعــدد مــن الـــشوارع 
  . واستفزاز للمواطنين

كما احتجزت قوات االحتالل مجموعة من الـشبان 
داخل مركز للتحقيق قرب باب االسـباط فـي البلـدة القديمـة 

وحذرت قـوات االحـتالل  .طوال فترة صالة العشاء والتراويح
لمــسجد األقــصى كمــا المــواطنين مــن الــصالة علــى أبــواب ا

 شـــيكل ٥٠٠حـــررت مخالفـــات لعـــدد مـــن الـــشبان بقيمـــة 
  . بحجة مخالفة تعليمات حالة الطوارئ

وتتعـــرض مدينـــة القـــدس المحتلـــة لهجمـــة مـــن 
ســــــلطات االحــــــتالل اإلســــــرائيلي تــــــستهدف المقدســــــيين 
وممتلكاتهم بهدف تهويد المدينة وتهجير سـكانها وتمريـر 

  . مشاريع االستيطان

  ٢/٥/٢٠٢٠ ينفلسطين أون ال

* * * * *  

 دونما من األراضي ١٤٠االحتالل يصادر 
 وحدة استيطانية ١٤٠الفلسطينية ويقيم 

  بالقدس المحتلة

 

مـن الموقـف  بـالرغم – عمان – نادية سعد الدين
ــــــدولي المــــــضاد؛ إال أن ســــــلطات االحــــــتالل  العربــــــي وال
اإلســرائيلي تمــضي بخطــى متــسارعة لتنفيــذ مخطــط ضــم 

مـــستوطنات فـــي الـــضفة الغربيـــة، بقرارهـــا غـــور األردن وال
ً دونمــــا مــــن األراضــــي الفلــــسطينية ١٤٠أمــــس مــــصادرة 

 وحـدة ١٤٠إلقامة مشروع استيطاني ضخم، عقـب إقامـة 
استيطانية في حي بيت حنينا، شمال القدس المحتلـة، مـا 

 ألــف مــستوطن ٧٠٠يرفــع عــدد المــستوطنين إلــى قرابــة “



  
  ١٦٨ 

ي القـدس  مـستوطنة فـ٢٩ مستوطنات، منها ٥٠٣ضمن 
، وفق مركـز اإلحـصاء ”ًالمحتلة، تمهيدا لزيادتهم للمليون

  .الفلسطيني

وجاء القـرار االسـتيطاني اإلسـرائيلي األخيـر علـى 
ــــضم  ــــة واســــعة لمخطــــط ال ــــة ودولي ــــع معارضــــة عربي وق
اإلســرائيلي، والــذي تعتــزم ســلطات االحــتالل تنفيــذه قبيــل 

المقبـــل، وهـــو األمـــر الـــذي أعلنـــت ) يوليـــو(شـــهر تمـــوز 
لقيادة الفلسطينية رفـضها القـاطع لنفـاذه، وتأكيـدها علـى ا

مجابهته، حيث سـتبحث خـالل اجتماعهـا األسـبوع الحـالي 
  .سبل التصدي له

ويقضي المـشروع االسـتيطاني اإلسـرائيلي الجديـد 
بإقامة منطقة صناعية استيطانية كبيرة في شـمال الـضفة 

 ألف الغربية، إلى جانب مقبرة كبيرة تتضمن حوالي ثالثين
” شـــــاعر هـــــشمرون“قبـــــر، قـــــرب المنطقـــــة الـــــصناعية 

  .اإلسرائيلية

ـــــن المخطـــــط  ـــــشروع جـــــزءا م ـــــذا الم ـــــشكل ه ًوي
ــــذي يمهــــد لزيــــادة عــــدد  ــــضم، وال ــــر لل اإلســــرائيلي األكب
المــستوطنين فــي الــضفة الغربيــة إلــى المليــون مــستوطن، 
وهــو مــا كــشف عنــه رئــيس المجلــس االســتيطاني اللــوائي 

موقــــــع صــــــحيفة شــــــومرون، يوســــــي دغــــــان، بحــــــسب 
اإلســــرائيلية، حينمــــا أكــــد تحــــضير االحــــتالل ” معــــاريف“
ـــة “ ـــضفة الغربي ـــون يهـــودي فـــي شـــمال ال الســـتيطان ملي

ٕواقامة بنى تحتية ومواصالت وأبنيـة ومؤسـسات تعليميـة، 
عدا مقبرة تتوافق مع الزيادة السكانية، وتبقيهم فـي أرض 

  .....، وفق قوله”الضفة لألبد

  ١٦ صفحة ٣/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  

  

 مقدسيين في العيسوية بعد ٧االحتالل يعتقل 
  مداهمة شرسة لمنازلهم

  

قـوات  داهمت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
ــق  ــوم األحــد المواف -٥-٣االحــتالل اإلســرئيلي صــباح الي

 .، منازل المواطنين في العيسوية٢٠٢٠

وأفــاد مراســلنا أن قــوات االحــتالل اعتقلــت ســبعة 
ير محـرر، مـن بلـدة العيـسوية فـي القـدس شبان بينهم أس

المحتلـة، عــد مداهمــة منـازلهم وتفجيــر ابوابهــا الخارجيــة، 
  .وتفتيشها

االســـــير : وأوضـــــح مراســـــلنا أن المعتقلـــــين هـــــم
المحرر وليد داود عليان، وادم كايـد محمـود، وقـصي عبـد 
عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمـد 

ا سلمت الشاب اكرم مـصطفى، عبيد، ومحمد المصري، كم
  .بالغا لمراجعة مخابراتها

  ٣/٥/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في 
  الضفة والقدس

  

قــوات االحــتالل فجــر  شــنت –فلــسطين أون اليــن 
ًاليـــوم اإلثنـــين حملـــة اعتقـــاالت واســـعة طالـــت عـــددا مـــن 

داهمـــة منـــازلهم المـــواطنين بيـــنهم أســـرى محـــررين بعـــد م
  . وتخريب محتوياتها في الضفة الغربية المحتلة

وأفـــادت مـــصادر محليـــة أن مـــن بـــين المعتقلـــين 
الــشابين بــراء ســمير عمــار وعبــد بيقــاوي مــن قريــة قفــين 
شمال طولكرم، واألسـير المحـرر زيـاد أبـو سـالم مـن قريـة 

  . أبو شخيدم شمال رام اهللا

مخــيم وفــي الخليــل انــدلعت مواجهــات عنيفــة فــي 
العـــروب شـــمال المدينـــة فـــي وقـــت اقتحمـــت فيـــه قـــوات 
االحتالل منطقة وادي الشيخ في بيت أمر وفتشت منازل، 
كمـا اعتقلـت األســير المحـرر محمـود إســحق أبـو هــشهش 



  
  ١٦٩ 

من دورا والـشاب عبـد الفتـاح أبـو عطـا جحيـشة مـن بلـدة 
  . إذنا

وفي نابلس اقتحمت قوات االحـتالل شـارع عمـان 
رق المدينـــة بعـــدد مـــن اآلليـــات ومنطقـــة قبـــر يوســـف شـــ

  . العسكرية واعتقلت الشاب عميد حوتري

أمـــا فـــي جنـــين فاقتحمـــت قـــوات االحـــتالل منـــزل 
األســير مــراد أبــو صــالح فــي بلــدة عرابــة، فيمــا اعتقلــت 

وطالــت . المــواطن نــورس فــراس صــبيح مــن منطقــة مركــة
ًاقتحامات االحتالل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحـم وعـددا 

  .  في مخيم شعفاط بالقدس المحتلةمن المنازل

كــــذلك انــــدلعت فــــي ســــاعة متــــأخرة مــــن الليلــــة 
الماضية مواجهات مـع قـوات االحـتالل التـي اقتحمـت حـي 
عبيـــد ببلـــدة العيـــسوية وبلـــدة الطـــور حيـــث أطلـــق جنـــود 
ــا رد  ــواطنين فيم ــصوت تجــاه الم ــل الغــاز وال االحــتالل قناب

  .الشبان بإلقاء المفرقعات

  ٤/٥/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

االحتالل يقرر االستيالء على مرافق قرب 
  الحرم اإلبراهيمي

 

وزيــر جــيش االحــتالل  صــادق –  صــفا–الخليــل 
ــالي بينيــت" ــد "نفت ــى وضــع الي ــة، وبــشكل نهــائي عل ، الليل

ــل  ــة قــرب الحــرم اإلبراهيمــي فــي الخلي ــق تاريخي ــى مراف عل
وذلــــك لبنــــاء مــــصعد لتــــسهيل اقتحامــــات المعــــاقين مــــن 

 .مستوطنينال

وذكــرت القنـــاة الـــسابعة العبريــة أن القـــرار الـــذي 
، "بنيــامين نتنيــاهو"جــاء بموافقــة رئــيس وزراء االحــتالل 

ــة  ــاء والتخطــيط مــن بلدي ــى ســحب صــالحية البن يــنص عل
لإلدارة المدنية التابعة لالحتالل وذلك فيمـا  الخليل ومنحها

  .يتعلق بمنطقة الحرم اإلبراهيمي

ـــى أن ا ـــت إل ـــاء ولفـــت بيني ـــى بن ـــنص عل ـــرار ي لق
ــق لتــسهيل اقتحــام المــستوطنين  ــره مــن المراف مــصعد وغي

  .المعاقين للحرم

  ٤/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

االحتالل يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل 
  مسن

 

 – المحتلـــة  القـــدس–وكالـــة قـــدس نـــت لألنبـــاء 
ين، بلــدتي  يــوم االثنــ،قــوات االحــتالل اإلســرائيلي اقتحمــت

ــت  ــة واعتقل ــدس المحتل ــر عقــب شــمالي الق ــسوية وكف العي
 .مسنا فلسطينيا من منزله

وقالـــت مـــصادر محليـــة، إن مخـــابرات االحـــتالل 
اعتقلت المسن الحاج عوني عطية بعد أن اقتحمت منزلـه 

 .بقرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة

وأضـــافت المـــصادر أن قـــوات االحـــتالل اقتحمـــت 
قب شمال القدس المحتلة وأطلقت قنابـل الغـاز بلدة كفر ع

بكثافة، متسببة باختناق المواطنين، وقامت بحملة تمشيط 
 .في البلدة

وتواصـــل قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي اعتـــداءاتها 
ـــى  ـــالهم، إضـــافة إل ـــوتهم واعتق بحـــق األهـــالي باقتحـــام بي
حمالت اقتحاماتها الليليـة لمـدن الـضفة الغربيـة والقـدس، 

  .وباء كورونارغم تفشي 

 ٤/٥/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ١٧٠ 

مواجهات في مخيم قلنديا واالحتالل يغلق 
  "الكونتينر"حاجز 

 

 – المحتلـــة  القـــدس–وكالـــة قـــدس نـــت لألنبـــاء 
اندلعت، يـوم االثنـين مواجهـات بـين الـشبان الفلـسطينيين 
وقـــوات االحـــتالل االســـرائيلي التـــي اقتحمـــت مخـــيم قلنـــديا 

 .ل القدس المحتلةشما

وأفـادت مـصادر محليــة، أن قـوة إسـرائيلية مؤلفــة 
مــن عــشرات الجنــود وبرفقــة مــوظفي بلديــة االحــتالل فــي 
ـــدلعت مواجهـــات  ـــديا، حيـــث ان القـــدس اقتحمـــوا مخـــيم قلن
أطلقت خاللهـا قـوات االحـتالل قنابـل الغـاز والـصوت تجـاه 

 .المواطنين

 بــالتزامن مــع ذلــك أغلقــت قــوات االحــتالل حــاجز 
ـــونتينر" ـــة وبلـــدة " الك ـــضفة الغربي ـــوب ال ـــين جن الواصـــل ب

العيزريــة شــرق القــدس األمــر الــذي تــسبب بإعاقــة حركــة 
 .المواطنين

ويعتبر حاجز الكونتينر المقام علـى أراضـي قريـة 
ــسطينية  ــات الفل ــد للمركب ــشرقية المــسلك الوحي ّالــسواحرة ال
العـــابرة بـــين مـــدن رام اهللا والقـــدس إلـــى مـــدن بيـــت لحـــم 

ة المحافظــــات بعـــــد بنــــاء جــــدار الفـــــصل والخل ّــــيــــل وبقي
  .العنصري

 ٤/٥/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

االحتالل يعتقل تسعة مواطنين بينهم : القدس
  أمين عام المؤتمر الشعبي

 

ــــــدس ــــــا – الق ــــــت– وف ــــــوات االحــــــتالل   اعتقل ق
 مـواطنين مـن مدينـة القـدس ٩اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، 

يــنهم أمــين عــام المــؤتمر الــشعبي الــوطني المحتلــة، مــن ب
 .للقدس اللواء بالل النتشة

، بأن قوات االحتالل "وفا"وأفادت مصادر محلية لـ
داهمت عددا من المنازل في العاصمة المحتلـة، واعتقلـت 
ــــاذ االشــــهب،  ــــه المقــــدم مع ــــدير مكتب ــــشة م ــــب النت بجان

محمـود رمـضان عبيـد، : باإلضافة إلـى سـبعة آخـرين وهـم
محمــد عبيــد، وضــياء أيمــن عبيــد، وأميــر عــواد، ومحمــود 

 .ويوسف علي الكسواني، وعبود درباس، وداوود عبيد

: كما فتشت تلك القوات عدة منازل تعود لكل مـن
ــاس  ، ومحمــد ايمــن عبيــد، )ابــو نــضال(أحمــد محمــد درب

  .وفراس خضر عبيد، ونايف عصمت عبيد

  ٥/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 مقدسيين ليوم ٩تمدد توقيف محكمة االحتالل 
  غد

 

" الصلح"محكمة  مددت –  صفا–القدس المحتلة 
ــة توقيــف تــسعة مقدســيين  اإلســرائيلية فــي القــدس المحتل

 .ليوم غد األربعاء

وأفاد المحامي محمد محمـود بـأن قاضـي محكمـة 
ًاالحتالل مدد توقيف كـال مـن عمـر عطيـة، محمـد عطيـة، 

ر محمــود، محمــد محمــد أبــو قــدوس، محمــد تــوتنجي، أميــ
 .أبو ناب، أحمد محمود، محمد عبيد ومنير داري

وكانـت سـلطات االحـتالل شــنت فجـر اليـوم حملــة 
مــداهمات واعتقــاالت واســعة فــي مدينــة القــدس، وأجــرت 
ًتفتيـــشا فـــي معظـــم المنـــازل وصـــادرت بعـــض المقتنيـــات، 
ــن الشخــصيات المقدســية  ــت االعتقــاالت مجموعــة م وطال

  .وأسرى محررين

 ٥/٥/٢٠٢٠صحافة الفلسطينية صفا وكالة ال

* * * * *  
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استئناف الصلوات اليهودية في ساحة البراق 
  اإلسالمية بالقدس

 

اللجنـة  أعلنـت – صـفا  ترجمـة–القدس المحتلـة 
المـــشرفة علـــى صـــلوات المـــستوطنين اليهـــود فـــي ســـاحة 
البــراق اإلســالمية غربــي المــسجد األقــصى المبــارك صــباح 

ــ ــاء عــن اســتئناف ال ــداء مــن الثالث ًصلوات فــي المكــان ابت
 .اليوم

وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة وكالة 
 شـخص ضـمن عـدة ٣٠٠، أن القرار يسمح بصالة "صفا"

ــــراق ــــي ســــاحة الب ــــا -مجموعــــات ف ــــسيطر عليه ــــي ي  الت
 بعــد نحـــو شــهرين مــن المنـــع بــسبب انتـــشار -االحــتالل

 .فيروس كورونا

يـود المفروضـة في حين يأتي القرار بعد إلغـاء الق
 متــر مــن المنــزل، ضــمن ٥٠٠علــى الــصلوات ألبعــد مــن 

إجــراءات وقائيــة مــن بينهــا وضــع الكمامــة والحفــاظ علــى 
  .المسافة

 ٥/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  اعتقال أسير مقدسي فور اإلفراج عنه

 

اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل ":  وكــــاالت–القــــدس 
فور اإلفـراج عنـه )  عاما٤٢(غير األسير المقدسي نهاد ز

  . شهرا في األسر٣٥من سجن جلبوع، بعد قضائه 

ــوات االحــتالل  ــة إلــى أن ق وأشــارت مــصادر محلي
ــران عــام  ــي حزي ــر ف ــت زغي  وخــضع لتحقيــق ٢٠١٧اعتقل

قاس في زنازين معتقل المسكوبية، الفتـة إلـى أنـه متـزوج 
ًوأب ألربعة أطفال، ويعمل مدربا رياضيا في مؤسـسة بـر ج ً

  .اللقلق

 ٥/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

نقل اللواء بالل النتشة : هيئة األسرى
  للمستشفى جراء التحقيق القاسي

 

والمحـــررين يـــوم  األســـرى أفـــادت هيئـــة شـــؤون
الثالثاء بأن شرطة االحتالل اإلسـرائيلي فـي مركـز تحقيـق 

ـــي القـــدس(المـــسكوبية  ـــؤتمر ) غرب ـــت أمـــين عـــام الم نقل
ـــدس األســـ ـــشعبي فـــي الق ـــواء بـــالل النتـــشة إلـــى ال ير الل

 .مستشفى شعاري تصيدق

وأوضــحت الهيئـــة أن محاميهــا أكـــدوا أن اللـــواء  
ٍالنتشة تعرض لتحقيق قاس فـور اعتقالـه فجـر هـذا اليـوم 
من منزله فـي القـدس، بعـد حملـة اعتقـاالت واسـعة طالـت 

ــــسؤولين فــــي ٢٠نحــــو  ــــادات وم ً مقدســــيا، معظمهــــم قي
ء اجتمـاعيين وأسـرى مؤسسات رسمية فلـسطينية، ونـشطا

 .محررين

ّوحملت الهيئة االحتالل المسؤولية الكاملـة عـن  
حياة اللواء النتشة، مشيرة إلى أن نقله بهذه الـسرعة إلـى 
ــى  ــدلل عل ــه ي ــى اعتقال ــة عل ــد ســاعات قليل ــشفى بع المست

  .مدى وحشية االحتالل

 ٥/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 منذ مطلع  مقدسي٦٠٠العدو اعتقل أكثر من 
  العام الجاري

 

ــــة القــــدس لألنبــــاء  ــــادي األســــير   قــــال–وكال ن
افلسطيني، اليوم الثالثاء، إن قـوات االحـتالل الـصهيوني، 

 ٦٠٠، أكثـر مـن ٢٠٢٠اعتقلت منذ مطلـع العـام الجـاري 
مواطن مقدسي، خالل عمليات اعتقـال يوميـة طالـت كافـة 

 .الفئات، ومنها األطفال والفتية

ـــادي األســـ ـــر لـــه، اليـــوم وأضـــاف ن ـــي تقري ير، ف
الثالثاء، أنه ورغم استمرار انتشار وباء فيـروس كورونـا، 
واصــلت ســلطات االحــتالل حمــالت االعتقــال، واســتهداف 
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المجتمــع المقدســي بكافــة أدوات التنكيــل، الســيما عمليــات 
االعتقال اليومية والمتكررة، وكان آخرها فجر اليـوم، حيـث 

ت، طالــت علــى األقــل شــنت قــوات االحــتالل حملــة اعتقــاال
ًمواطنـــا، مـــن بيـــنهم أمـــين عـــام المـــؤتمر الـــشعبي ) ١٣(

الــوطني للقــدس اللــواء بــالل النتــشة، ومــدير مكتبــه معــاذ 
  .األشهب، إضافة إلى اللواء عماد عوض

ــة االعتقــاالت، الناشــطة والكاتبــة  كمــا طالــت حمل
المقدســية رانيــا حــاتم، ومــصطفى أبــو زهــرة، وجــاد الغــول، 

 عبيدات، كمـا جـرى اعتقـال سـتة مـواطنين والصحفي تامر
محمــود رمــضان عبيــد، : آخــرين مــن بلــدة العيــساوية وهــم

ومحمــود محمــد عبيــد، وضــياء أيمــن عبيــد، وأميــر عــواد، 
  .ويوسف علي الكسواني، وعبود درباس

وأشــار نــادي األســير إلــى أنــه وخــالل هــذا العــام 
 واصل االحـتالل تنفيـذ عمليـات االعتقـال المتكـررة لمحـافظ
القدس عدنان غيث، ووزير شؤون القدس فـادي الهـدمي 
ًوكان آخرها في بداية شهر نيسان الماضي، الفتا إلـى أن 
عمليـــات االعتقـــال فـــي القـــدس هـــي األعلـــى مقارنـــة مـــع 
المحافظـــات األخـــرى، والتـــي تركـــزت منـــذ منتـــصف العـــام 

  .المنصرم في بلدة العيساوية

  ٥/٥/٢٠٢٠ وكالة القدس لألنباء

* * * * *  

االحتالل يفرج عن اللواء النتشة بشرط الحبس 
  المنزلي

 

ســـــلطات  أفرجـــــت –  صـــــفا–القـــــدس المحتلـــــة 
االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــساء األربعـــاء عـــن األمـــين العـــام 
للمؤتمر الـوطني الـشعبي للقـدس اللـواء بـالل النتـشة بعـد 
اعتقاله منـذ فجـر االثنـين مـن منزلـه فـي القـدس المحتلـة 

 .واخضاعه للتحقيق

اد مراســلنا أنــه تــم االفــراج عــن اللــواء النتــشة وأفــ
ــي لمــدة  ــة مــن ٥بــشرط الحــبس المنزل ــة مالي ــام، وكفال  أي

طــرف ثالــث، وعــدم التواصـــل لمــدة شــهرين مــع الـــسلطة 
الوطنيــة، كمــا تــم تــسليمه اســتدعاء للتحقيــق معــه عنــد 

 .الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس

االحتالل وكان قد تم تقديم اللواء النتشة لمحكمة 
أمــس الثالثــاء التــي بــدورها مــددت توقيفــه حتــى الــساعة 
الثانيــة الســتكمال التحقيــق معــه لليــوم األربعــاء، وبعــد أن 
ـــه بعـــد المـــدة  ـــراج عن ـــشرطة لإلف اتفـــق المحـــامون مـــع ال

" ٤غـرف "المذكورة تم اعادته مرة أخرى إلـى التحقيـق فـي 
وبشكل قاس، واستمر التحقيق عدة ساعات بشكل يخالف 

  .قانون والقرار الذي أصدرته الشرطةال

 ٦/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ًاالحتالل يعرض صورا تلمودية وأسماء قتاله  ً
  على سور القدس التاريخي

 

  مـصطفى صــبري– دوت كـوم" القـدس "– القـدس
ــة   ال– ــد واألســرلة لمدين تتوقــف وســائل ومحــاوالت التهوي

ًتأخذ أشكاال وصورا عدة، منهـا مـا القدس منذ احتاللها، و ً
هو أسفل األرض من حفريات، ومنها ما هو فوق السطح 
مـــــن خـــــالل تجـــــسيد الرمـــــوز التلموديـــــة علـــــى المواقـــــع 

 .التاريخية

ـــيس الهيئـــة االســـالمية العليـــا وخطيـــب  يقـــول رئ
ــصى د ــة صــبري. المــسجد األق ــي قيــام : "عكرم ــة ف ال غراب

ويـد سـور القـدس االحتالل في جائحة كورونـا بمحاولـة ته
ًالتـــاريخي، فهـــو يعمـــل جاهـــدا علـــى تغييـــر معـــالم مدينـــة 
القدس حتى تصبح حسب تصوراتهم مدينـة يهوديـة، فهـو 
يحاول شطب كل الرموز التاريخيـة، ونـشر أسـماء الجنـود 
ًالقتلــى والرمــوز التلموديــة، مــا يتطلــب تــدخال مــن منظمــة 
ــة، ولهــا ــي تــرفض المــس باألمــاكن التاريخي  اليونــسكو الت
قرارات تتضمن عدم وجود أي عالقة بين المسجد األقـصى 

  ".واألوقاف االسالمية والديانة اليهودية
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ـــضيف ـــدس يحـــارب حتـــى : "وي ـــي الق االحـــتالل ف
الكلمة، ويتم اقتحام المنازل لمن يصرح بأحقية المسلمين 
بالــصالة فـــي المـــسجد األقـــصى، أمـــا نـــشر أســـماء جنـــود 

ر مــسموح بــه ضــمن ُإســرائيليين قتلــوا فــي حــروب فهــذا أمــ
سياسة االحتالل التهويدية، ونحن فـي القـدس نعتبـر هـذه 
األفعال استفزازية لكل المسلمين في العالم، فسور القـدس 
التاريخي كل حجـر فيـه ينطـق بأصـله اإلسـالمي والعربـي، 
ـــة لهـــم بـــأي ســـنتيمتر فـــي القـــدس وغيرهـــا مـــن  وال عالق

  ".األرض الفلسطينية

ــابع صــبري ــي ذكــرى الن: "ويت  يكــون ٧٢كبــة الـــف
ّهناك استفزاز مقصود بنشر أسماء من شرد الفلـسطينيين  َ
علـــــى ســـــور القـــــدس فـــــي تحـــــد واضـــــح لكـــــل مـــــشاعر 
ُالفلسطينيين، والتاريخ شـاهد علـى المـذابح التـي ارتكبـت، 
منهـــا مذبحـــة ديـــر ياســـين ومذبحـــة كفـــر قاســـم ومذبحـــة 

  ".المركز في قلقيلية وغيرها من المذابح االرهابية

يقول فخري أبو ذياب، عضو لجنة الدفاع بدوره، 
واضــــح أن ســــلطات : "عــــن القــــدس فــــي اتــــصال هــــاتفي

االحتالل من أولوياتهـا فـي زمـن األمـراض واألوبئـة تهويـد 
ـــــن األعمـــــال  ـــــع المقدســـــيين م ـــــدس، فـــــاالحتالل يمن الق
اإلنــسانية، ويــسمح للمتطــرفين بالقيــام بفعاليــات تهويديــة 

 إمكانيـة تأجيلهـا على سور القدس التـاريخي، بـالرغم مـن
في ظل جائحة كورونا، وهي ليـست ضـرورية، خاصـة أن 
ُالــشوارع خاليــة مــن المــارة، إال أنهــا تبــث بــالرغم مــن خلــو 
الـــشوارع، وهـــذا يـــدلل علـــى أن أجنـــدة المـــستوطنين هـــي 
ـــستغلون انـــضباطنا  ـــى األرض، وربمـــا ي ـــائع عل فـــرض وق
كمقدســـيين بـــاإلجراءات الوقائيـــة لمنـــع انتـــشار فيـــروس 

ا، لذا يمارسـون هـذه الفعاليـة التهويديـة، وال يجـدون كورن
  ".من يمنعهم من هذا العمل العنصري اإلجرامي

ـــشأن  ـــا الـــدكتور جمـــال عمـــرو، المخـــتص بال أم
ســـور ": "القـــدس"العمرانـــي فـــي مدينـــة القـــدس، فيقـــول لــــ

ًالقــدس التــاريخي أصــبح مــسرحا لالحــتالل ومــستوطنيه، 

ت الدينيـــة ّفهـــو تحـــول إلـــى شاشـــة عـــرض فـــي المناســـبا
والتاريخيــة، منهــا النكبــة التــي تــم االســتيالء فيهــا علــى 
ـــل والـــذبح والطـــرد،  ـــشريد شـــعبها بالقت ـــسطين وت أرض فل
ٍواالحــتالل يحــاول التناســي أن حجــارة الــسور بنيــت بأيــد  ُ ّ
إســالمية إبــان الخالفــة العثمانيــة، وأن اآلالف قــضوا وهــم 
يبنـــون الـــسور، فهـــذا التـــاريخ ال تـــزوره شاشـــة عـــرض 

ُهويديـة تحمـل رمـوزا تلموديـة أو أسـماء جنـود قتلـوا وهـم ت ً
  ".في معارك من أجل احتالل األرض والمقدسات

  ٧/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

التماس أمام المحكمة اإلسرائيلية العليا لفتح 
  األقصى أمام المستوطنين

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
سرائيلي المتخـصص فـي متابعـة أخبـار اإل" كيبا"موقع  قال

" المحكمـة العليـا"الجمهور المتدين فـي كيـان االحـتالل إن 
أمرت الحكومة اإلسرائيلية باإلجابة على التماس منظمـات 
ــك الجماعــات  ــام تل ــصى أم ــتح األق ــب بف ــذي طال ــل ال الهيك

  .القتحامه

وعلـــى حـــد قـــول الموقـــع؛ فقـــد وجهـــت المحكمـــة 
ية أمس األربعاء إذا ما كان هناك ًسؤاال للحكومة اإلسرائيل

اتفـــاق سياســـي ســـري بـــين الحكومـــة اإلســـرائيلية واألردن 
" األمــر"حــول إغــالق األقــصى، وقــد وجهــت المحكمــة هــذا 

والــسؤال كــذلك إلــى األوقــاف بالقــدس، وأمهلــت الطـــرفين 
  .ٍخمسة أيام للرد

ونقل موقع كيبـا أن القاضـية فـي المحكمـة العليـا 
ـــاراك ـــز – دافنـــي ب ـــة  إيري ـــى خلفي أصـــدرت هـــذا األمـــر عل

ـــه المحـــامي والـــسياسي  ـــستعجل الـــذي قدم ـــاس الم االلتم
المتطرف إيتمار بن جفير، وشاركه في تقديمـه المتطرفـان 

الحكومة اإلسرائيلية : "أرنون سيجال ويهودا عتصيون بأن
توصلت إلى اتفاق سياسي سـري مـع األردن يقـضي بمنـع 



  
  ١٧٤ 

الق بـــسبب اليهـــود مـــن دخـــول األقـــصى خـــالل فتـــرة اإلغـــ
  ".جائحة كورونا

ويــأتي هــذا التطــور فــي ضــوء الــزخم الــذي تبنيــه 
منظمــات الهيكــل القتحــام المــسجد األقــصى المبــارك يــوم 

 رمــــضان، والــــذي ٢٩ الموافــــق ٢٠٢٠-٥-٢٢الجمعــــة 
التقـويم "يصادف تاريخ احتالل شرقي مدينـة القـدس وفـق 

، وهو أحد األعياد التي تحشد فيها تلك الجماعـات "العبري
  .مؤيديها ألكبر االعتداءات على المسجد األقصى

ــت زخمــا مــشابها  ًوكانــت جماعــات الهيكــل قــد بن ً
 رمـضان فـي ٢٨القتحام المسجد األقصى في صـباح يـوم 

، وقـــد تبنـــت الحكومـــة ٢٠١٩المناســـبة ذاتهـــا مـــن عـــام 
اإلسرائيلية في النهاية مطالب تلك الجماعات ومكنتها من 

وم بحماية أعداد كبيرة مـن اقتحام األقصى صبيحة ذلك الي
  .الشرطة والقوات الخاصة

وقد تكررت تلـك المحاولـة فـي يـوم عيـد األضـحى 
الماضي، إذ كـان مـن المـستبعد سياسـيا حينهـا أن تـسمح 
الحكومــة الــصهيونية باقتحــام األقــصى صــبيحة يــوم العيــد 
كونــه ســيكون مــصدر تهديــد ألمنهــا، لكنهــا تبنــت مطلــب 

ألمــر، وســاهمت فــي تمريرهــا منظمــات الهيكــل فــي نهايــة ا
ًعبـــر تعمـــد إبقـــاء قرارهـــا غامـــضا حتـــى اللحظـــة األخيـــرة، 
بقصد منع بنـاء زخـم شـعبي مقدسـي وفلـسطيني للتـصدي 

  .لذلك االقتحام

 ٧/٥/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

اإلفراج عن أسير مقدسي بشرط اإلبعاد عن 
  القدس ودفع غرامة مالية

ســلطات   أفرجــت– ت كــومدو" القــدس "– القــدس
االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، عن األسير المقدسـي نهـاد 
ــه مــن  ــومين، فــور اإلفــراج عن ــل ي ــذي اختطــف قب ــر ال زغي

 ٣٥بعـــد قــضائه مـــدة محكوميتـــه البالغـــة " جلبـــوع"ســجن 
 .شهرا في سجون االحتالل

وأفاد رئيس لجنة أهالي االسرى في القدس أمجـد 
ًر تــم التحقيــق معــه مجــددا أبــو عــصب، أن األســير المحــر

عقــب اختطافــه، ثــم ُأطلــق ســراحه " المــسكوبية"فـي معتقــل 
 يومــا إلــى بلــدة الــرام ١٥بــشرط اإلبعــاد عــن القــدس لمــدة 

  . آالف شيقل١٠شمال المدينة، ودفع غرامة مالية قدرها 

  ٧/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل فلسطينيين من القدس والخليل

 

 اعتقلــت – قــدس بــرس  خدمــة– المحتلــة القــدس
قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجـر اليـوم الخمـيس، فتـى مـن 
ًالقـدس المحتلــة وشــابا مــن الـضفة الغربيــة، عقــب اقتحــام 

 .منازل عائالتهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها

"  ســـــلوان-معلومــــات وادي حلـــــوة"وقــــال مركـــــز 
ى مــاهر الحقــوقي، إن قــوات االحــتالل اعتقلــت الفتــى يحيــ

فـي بلـدة سـلوان عقـب اقتحـام " الحـارة الوسـطى"زغير مـن 
  .منزله

ولفت المركز الحقوقي في بيان له النظـر إلـى أن 
ــة تابعــة لــسلطات االحــتالل أجلــت محاكمــة الــشاب  محكم

 مايو الجاري، وهـو مـن ١٩جميل عيسى العباسي لتاريخ 
  .سكان سلوان، جنوب المسجد األقصى

ت مـصادر محليـة، بـأن وفي الضفة الغربية، أفـاد
قوات االحتالل اعتقلت الشاب أحمد علي حسن زهـور بعـد 
مداهمة منزل عائلته فـي بلـدة بيـت كاحـل قـضاء الخليـل، 

  .قبل أن تقوم بنقله لجهة غير معلومة

ــة الماضــية  ــوات االحــتالل اقتحمــت الليل ــت ق وكان
حي عين اللوزة بسلوان، وألقـت القنابـل الـصوتية واألعيـرة 

بشكل عشوائي في الحـي، فيمـا فحـصت هويـات المطاطية 
  .سائقي المركبات

كمــا دهمــت تلــك القــوات بلــدة العيــساوية شــمال 
شــرقي القــدس، وانتــشرت فــي شــوارعها وأحيائهــا، وأوقفــت 



  
  ١٧٥ 

ًالــشبان وحــررت مخالفــات أيــضا، علمــا أن البلــدة تتعــرض  ً
منـــذ أشـــهر طويلـــة لهجمـــة إســـرائيلية شرســـة طالـــت كـــل 

  .شيء

  ٧/٥/٢٠٢٠ قدس برس

* * * * *  

االحتالل يفرض الحبس المنزلي على المقدسي 
  محمد أبو ناب

  

ســلطات االحــتالل  فرضــت –فلــسطين أون اليــن 
اإلســرائيلي الخمــيس الحــبس المنزلــي علــى شــاب مقدســي 

ـــه ـــراج عن ـــة شـــريطة اإلف ـــة مالي ـــع كفال ـــز . ودف وأفـــاد مرك
معلومات وادي حلـوة بـأن سـلطات االحـتالل قـررت اإلفـراج 

حمــد أحمــد أبـو نــاب بــشرط الحــبس المنزلــي عـن الــشاب م
وكـــان أبـــو نـــاب .  آالف شـــيكل٥ً يومـــا وكفالـــة ١٤لمـــدة 

 مــــن منزلـــه فـــي الحــــارة ٢٠٢٠-٤-٢٠اعتقـــل بتـــاريخ 
  .الوسطى ببلدة سلوان، ومددت اعتقاله عدة مرات

 ٧/٥/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

مقاومون يحرقون .. ."المولوتوف"بقنابل 
  حتالل في أبو ديسمركبة عسكرية لال

 

جنـوب شـرق  أبـو ديـس تمكن مقاومون من بلدة
ــة  ــوم الجمعــة، مــن إحــراق مركب ــة، فجــر الي القــدس المحتل
عــسكرية تابعــة لقــوات االحــتالل بعــد اســتهدافها بزجاجــات 

 .بشكل مباشر) قنابل مولوتوف(حارقة 

وأوضــحت صــحيفة معــاريف العبريــة أن المركبــة  
، " الحـــدود اإلســـرائيليحـــرس"تابعـــة لقـــوات مـــا يـــسمى بــــ 

وكانــت فــي دوريــة بمحــاذاة جــدار الفــصل العنــصري حيــث 
استهدفت بالزجاجات الحارقة مما أدى الشتعال النار فيهـا 

 .ٕواحراقها بشكل كامل

وأفاد شهود عيـان مـن سـكان المنطقـة أن قـوات  
االحــتالل المتمركــزة فــي األبــراج العــسكرية المقامــة علــى 

 الرصـــاص وقنابـــل الغـــاز جـــدار الفـــصل العنـــصري أطلقـــت
 .بكثافة تجاه المواطنين

الـــى ذلـــك، شـــنت قـــوات االحـــتالل صـــباح اليـــوم  
الجمعــة حملــة مــداهمات عنيفــة فــي أبــو ديــس بحثــا عــن 

 .الشبان الذين أحرقوا الدورية العسكرية

وأفــــادت مــــصادر محليــــة فــــي البلــــدة أن قــــوات  
االحـــتالل انتـــشرت فـــي محـــيط جامعـــة أبـــوديس واقتحمـــت 

ــواب، وصــادرت جهــاز ًمطعمــا  وفتــشته بعــد أن خلعــت األب
كمبيـــوتر وأجهـــزة تـــسجيل كـــاميرات المراقبـــة فـــي محاولـــة 

 .للوصول الى منفذي عملية استهداف الجيب العسكري

ــتهم جــدار الــضم والتوســع العنــصري نــصف   ويل
ٍأراضــي بلــدة أبــو ديــس ووضــع مــا تبقــى مــن أراض تحــت 

زارعين مـن تصرف سلطات االحتالل؛ األمـر الـذي حـرم المـ
ًالوصـــول الـــى أراضـــيهم وألحـــق أضـــرارا كبيـــرة بالمـــستوى 

 .االقتصادي واالجتماعي ألهالي أبوديس

واعتـــــرف بيـــــان لالحـــــتالل بـــــاحتراق المركبـــــة  
العـــــسكرية بالكامـــــل نتيجـــــة اصـــــابتها المباشـــــرة بقنابـــــل 

  .المولوتوف

 ٨/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ت متطرفون يهود يؤدون صلوا: القدس
 تلمودية علنية

  

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
مجموعــة مــن المتطــرفين اليهــود مــساء   أدت– جويحــان

" بــاب المطهــرة"صــلوات تلموديــه علنيــة أمــام ســاحة  اليــوم
أحد أبواب المسجد االقـصى المبـارك مـن الجهـة الخارجيـه 

 .للمسجد



  
  ١٧٦ 

وأفاد أحد سكان المطهرة عالء المصرى إنـه عنـد 
 تناول االفطار سمعنا أصـواتا غريبـة فـي الخـارج لـم موعد

 .نكترث بها، معتقدين أنها من الجيران

ـــ ــي حــديث ل ــول المــصري ف ــاة الجديــدة"ويق ": الحي
توجهــت لمـــدخل المنـــزل لمـــشاهدة مــا يـــدور فـــي الخـــارج 
ــأداء  ألتفاجــأ بوجــود عــدد مــن المتطرفــات اليهــود يقمــن ب

 .ل في المكانالصلوات التلموديه مع تواجد شرطة االحتال

أخرجـت شـرطة االحـتالل سـكان المطهـرة "يـضيف 
بــالقوة مــن جهــة ســوق القطــانين الــذي يفــتح ويغلــق فقــط 
لسكان المطهرة منذ سنوات طويله بعد إغـالق مـدخل بـاب 
ـــر مـــن  ـــذ أكث ـــارك من المطهـــرة مـــن المـــسجد األقـــصى المب

 ".١٩كوفيد " شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا

ـــــــابع  الماضـــــــية اقـــــــتحم خـــــــالل االشـــــــهر "ويت
المتطرفــون، ســوق القطــانين وســاحة المطهــرة ألكثــر مــن 
ــرغم مــن إغــالق  ــى ال ــه، عل ــؤدوا صــلواتهم التلمودي مــرة لي

 .المحالت وتحديد ساعات العمل

من جهة أخرى أعلنـت جماعـات الهيكـل المزعـوم 
ــز اســتعدادها القتحــام ســريع ومفــاجئ  ــام عــن تعزي قبــل أي

رمــضان فيمــا يــسمى  مــن ٢٩للمــسجد االقــصى المبــارك بـــ
 .العبري" القدس"بيوم 

 وتــأتي هــذه التحــضيرات وســط مطالبــات متتاليــة 
ــارك  ــواب المــسجد االقــصى المب لجماعــات الهيكــل بفــتح أب

 .أمامهم القتحامه

ودعـت جماعــات الهيكـل إلــى حـشد كبيــر القتحــام 
المسجد فور إعادة فتحه، وتم فتح تسجيل للـراغبين حتـى 

شـرة فـور تلقيهـا قـرار الـشرطة تبلغهم برسائل شخصية مبا
ــاب االقتحــام لهــا ــا  ١٨٣حيــث ســجل نحــو . فــتح ب ًمتطرف

 .ليكونوا مستعدين لالقتحام في اليوم التالي إلبالغهم

وكانت الشرطة سمحت للمتطرفين بأداء الصلوات 
التلموديه في ساحة البراق المحتل بعد رفـع حالـة الطـوارئ 

 .دريجيافي البالد قبل عدة أيام وعودة الحياة ت

ومـــــازال المـــــسجد االقـــــصى المبـــــارك والمـــــساجد 
والكنائس مغلقه في وجه المصلين المسلمين والمسيحيين 

 ".فيروس كوفيد"مستغلين جائحة فيروس الكورونا 

  ٨/٥/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

* * * * *  

مستوطن وكلبه يعتديان بوحشية على سائق 
  حافلة مقدسي

 

رائيلي هــــاجم مــــستوطن إســــ": األيــــام "–القــــدس 
وكلــب لــه، مــساء األربعــاء، الــشاب منتــصر أحمــد عيــسى 

ـــشرقية ) ً عامـــا٢٣( ـــدة شـــعفاط بالقـــدس ال مـــن ســـكان بل
 .المحتلة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة

كنـــت فـــي : "وروى عيـــسى مـــا جـــرى لـــه بـــالقول
ورديــة العمــل الــساعة التاســعة لــيال بعــد االفطــار، خرجــت 

إلى طريق المجمع بسغات زئيف ) مستوطنة(بالحافلة من 
التجاري في المنطقة وكان هناك أناس أوقفوا الحافلة وأنـا 

 ".لم أنتبه أن بينهم كان هناك كلب

صـــعد شـــاب وصـــبية وأبلغتهمـــا بعـــدم : "وأضـــاف
إمكانيــة دخــول الكلــب إلــى الحافلــة وأن هــذا األمــر ممنــوع 
بموجب القانون، وعندها بـدأ الـشاب بإلقـاء الـشتائم علـي 

واســــتخدم عــــصا كانــــت موجــــودة فــــي وهــــاجمني جــــسديا 
الحافلـة وضـربني بهـا، وفـي تلـك األثنـاء أفلـت الكلـب مــن 
ــب وهــاجمني ووقعــت  ــي الكل حبــل كــان مربوطــا بــه والحقن

 ".على األرض

ـــابع عيـــسى  ـــاك "وت ـــت المـــساعدة، وكـــان هن طلب
ـــابعون ٢٠حـــوالى  ـــة وحـــراس أمـــن ت ـــي المنطق ـــا ف  يهودي

ا لم يتدخلوا للقطار الخفيف والسوق التجاري ولكنهم جميع
رغــم نــداءات االســتغاثة الحثيثــة التــي أطلقتهــا خاصــة أن 

 ".ًالوضع كان خطير جدا

أحــد األصــحاب قــدم إلــى المنطقــة "وأشــار إلــى أن 
 ".واستدعى آخرين حيث تم نقلي إلى المستشفى
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ونتيجـــة لالعتـــداء حـــدثت جـــروح : "وقـــال عيـــسى
كبيرة في وجهـي وقـدمي وأغمـي علـي حيـث تـم نقلـي إلـى 

 ".تشفى وطوال نصف ساعة لم أكن أعلم بما يجريالمس

الـشرطة اإلسـرائيلية أخـذت أقـوالي "وأشار إلى أن 
 ".وتدخل نواب بينهم أحمد الطيبي ومسؤولون اسرائيليون

ـــه  ـــى أن ـــت إل ـــل وصـــول "ولف ـــل قب ـــت طوي مـــر وق
 ".الشرطة

لـــيس مـــن الواضـــح إذا تـــم "وذكـــر عيـــسى أنـــه 
العتداء بما في اعتقال المعتدي رغم وجود تصوير فيديو ل

  ".ذلك في الحافلة

وقــام النائــب احمــد الطيبــي، رئــيس لجنــة القــدس 
في القائمة المشتركة، بزيارة للشاب عيسى في منزلـه فـي 

  .شعفاط

هـذا لـيس االعتـداء االول علـى : الطيبـي. وقال د
سائقين عرب في القدس وغيرها وهذه االحداث هي نتيجة 

ربـي والفلـسطيني جو التحريض العنصري ضد االنـسان الع
اينمـــا كـــان، نحـــن شـــعب واحـــد ومـــن منطلـــق اهتمـــامي 

 ".وحرصي على القدس واهلها اتواجد بينكم اليوم

ًسنالحق المجرم ولكن االكثـر عـارا هـو : "وأضاف
صــمت مــن تواجــدوا هنــاك مــن المــارة وعــدم تــدخل حــراس 

  ".األمن الذين كانوا هناك

  ٨/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

جراءاته التعسفية في بيت االحتالل يشدد ا
  أكسا ويعزز إغالق مدخلها

 

قـــــــوات االحـــــــتالل   شـــــــددت–  وفـــــــا–القـــــــدس 
اإلســرائيلي، اليــوم الــسبت، مــن اجراءاتهــا التعــسفية بحــق 
المـــواطنين فــــي قريــــة بيــــت إكــــسا شــــمال غــــرب القــــدس 
ــدخول اليهــا، أو  ــن ال ــت المــواطنين م المحتلــة، حيــث منع

 .الخروج منها

روي ســـعادة الخطيـــب وقـــال رئـــيس المجلـــس القـــ
، إن قوات االحـتالل تتعمـد منـذ بدايـة شـهر رمـضان "وفا"لـ

المبـــارك خنـــق القريـــة، ومعانـــاة األهـــالي تـــضاعفت جـــراء 
ـــا الجهـــات ذات االختـــصاص  إجراءاتهـــا التعـــسفية، مطالب
بالتدخل الفـوري مـن أجـل التخفيـف مـن معانـاة المـواطنين 

 .هناك

عيـــق وقـــال الخطيـــب، إن قـــوات االحـــتالل أيـــضا ت
تدفق البـضائع التجاريـة خاصـة فـي هـذا الـشهر الفـضيل، 
وال تسمح إال بـدخول كميـات محـدودة، موضـحا أن القريـة 
محاطـــة بجـــدار الفـــصل العنـــصري والمـــستوطنات الواقعـــة 
ـــا ســـوى حـــاجز  ـــدس، وال يوجـــد أي مـــدخل إليه غـــرب الق
االحتالل الذي يسعى لتهجيـر المـواطنين، بـسبب إجراءاتـه 

 .التعسفية

ــى وشــدد  علــى أن ســلطات االحــتالل اســتولت عل
معظم أراضي القرية، وتسعى حاليـا لحـصر الـسكان البـالغ 
عددهم قرابة ألفي نـسمة داخـل منطقـة واحـدة فـي القريـة، 
ومـــــنعهم مـــــن التمـــــدد والبنـــــاء، فـــــي إطـــــار مخططاتهـــــا 

  .لتهجيرهم

 ٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  قصىًاالحتالل يعتقل شابا جنوب المسجد األ

 

قـوات  اعتقلت – اآلن  فلسطين–القدس المحتلة 
ًاالحتالل اإلسرائيلي فجـر الـسبت شـابا مقدسـيا مـن منزلـه  ً

 .في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

ــــوة بــــأن قــــوات  وأفــــاد مركــــز معلومــــات وادي حل
) ً عامـا٢٣(االحتالل اعتقلت الـشاب محمـد مفيـد خـضور 

 .يوب بالبلدةعقب اقتحام منزله في حي بئر أ

وأشـــــار إلـــــى أن تلـــــك القـــــوات اقتحمـــــت الحـــــي 
ًوانتشرت في شوارعه، الفتـا إلـى أن البلـدة تتعـرض بـشكل 



  
  ١٧٨ 

ـــازل، باإلضـــافة  ـــيش للمن ـــات االقتحـــام والتفت ـــومي لعملي ي
  .لتنفيذ اعتقاالت بحق الشبان والفتية المقدسيين

 ٩/٥/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

دة ضد االنتهاكات االسرائيلية المتصاع
  الفلسطينيين في القدس

االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة ضد 
الفلسطينيين في القدس المحتلة بعد اعتراف 

  ترامب

  

كجــزء مــن االنتهاكــات اإلســرائيلية المتــصاعدة ضــد 
الفلسطينيين في القـدس المحتلـة، تواصـل سـلطات اإلحـتالل 

يـام اإلسرائيلية منع الفلسطينيين في القـدس المحتلـة مـن الق
بــأي أنــشطة اجتماعيــة، وفيمــا يلــي بعــض االنتهاكــات بعــد 

  :اعتراف الرئيس األمريكي ترامب

ــواء بــالل النتــشة األمــين ٢٠٢٠مــايو  ٥ ، نقــل الل
العام للمـؤتمر الـشعبي الـوطني إلـى المستـشفى بعـد تعرضـه 
الســـتجواب قـــاس بعـــد اعتقالـــه مـــن قبـــل قـــوات االحـــتالل 

طينيا وزعمــت شــرطة  فلــس١٣اإلســرائيلي، كمــا وتــم اعتقــال 
االحـــتالل اإلســـرائيلية أن المعتقلـــين كـــانوا يواجهـــون تفـــشي 
فيـــروس كورونـــا فـــي المدينـــة المحتلـــة نيابـــة عـــن الـــسلطة 
الفلـــــسطينية، كمـــــا صـــــادروا أجهـــــزة الكمبيـــــوتر وهـــــواتفهم 

  .الخلوية

، منعــــــت ســــــلطات اإلحــــــتالل ٢٠٢٠أبريــــــل  ٢٢
حمايـــة اإلســرائيلية الـــشرطة الفلــسطينية التـــي كانــت تعتـــزم 

الــسكان مــن فيــروس كورونــا المــستجد بعــدم دخــول منطقــة 
كفر عقب، وهو حي فلسطيني داخـل حـدود بلديـة االحـتالل، 

  .لكن على الجانب الفلسطيني من جدار الضم والتوسع

ـــــل  ١٥ ، داهمـــــت ســـــلطات االحـــــتالل ٢٠٢٠أبري
اإلسرائيلية وأغلقت عيادة ومختبر لفيروس كورونا المستجد 

وقـد تـم . دس المحتلة واعتقلـت منظميهـافي حي سلوان بالق

ـــادة عـــن طريـــق وكالـــة األمـــم المتحـــدة إلغاثـــة  تـــشغيل العي
ومنعـــتهم إســرائيل مــن تقـــديم ) األونــروا(وتــشغيل الالجئــين 

الخــــدمات الــــصحية المتعلقــــة بفيــــروس كورونــــا المــــستجد 
للفلــسطينيين فــي ســلوان بإدعــاء ان العيــادة فتحــت مــن قبــل 

  .يةالسلطة الوطنية الفلسطين

، اعتقلــــــــت قــــــــوات االحــــــــتالل ٢٠٢٠أبريــــــــل  ٥
اإلســرائيلي محــافظ القــدس عــدنان غيــث بعــد مداهمــة منزلــه 
ــي  ــسابعة عــشرة الت ــرة ال ــدس وهــي الم فــي حــي ســلوان بالق
يعتقـــل بهـــا منـــذ أن أصـــبح محـــافظ القـــدس فـــي أغـــسطس 

  . بإدعاء قيامه أنشطة بالقدس المحتلة٢٠١٨

، اعتقلــــــــت قــــــــوات االحــــــــتالل ٢٠٢٠أبريــــــــل  ٣
سرائيلي وزير شـؤون القـدس فـادي الهـدمي بعـد مداهمـة اإل

منزله في حي الصوانه بالقدس، وهـي المـرة الرابعـة فـي أقـل 
  .من عام وبإدعاء قيامه بأنشطة بالقدس المحتلة

ـــــــوات االحـــــــتالل ٢٠٢٠مـــــــارس  ٦ ـــــــت ق ، اعتقل
ـــائس ١٢اإلســـرائيلي  ـــساجد وكن ـــسطينيا قـــاموا بتعقـــيم م  فل

 فــي القــدس لمنــع انتــشار ومؤســسات أخــرى بالبلــدة القديمــة
ــسلطة  ــل ال ــيم نظــم مــن قب ــا بإدعــاء أن التعق فيــروس كورون

  .الوطنية الفلسطينية

ــــــر  ٢٦ ــــــوات االحــــــتالل ٢٠٢٠فبراي ــــــت ق ، اعتقل
اإلسرائيلي، مدير قسم الخرائط فـي جمعيـة الدراسـات العربيـة 
خليــل تفكجــي بعــد اقتحــام منزلــه بالقــدس، كمــا وتــم اعتقــال 

لفلـسطينية كمـال عبيـدات مـن منزلـه رئيس الغرفة التجارية ا
  .في بيت حنينا وبإدعاء لقيامه بأنشطة بالقدس المحتلة

ــــــر  ١٧ ، داهمــــــت قــــــوات االحــــــتالل ٢٠٢٠فبراي
اإلسرائيلية منظمة المتطوعين من أجل األمـل، وهـي منظمـة 
تقع فـي حـي بيـت حنينـا فـي القـدس المحتلـة بذريعـة تنظـيم 

نيــة واســتدعت تحــت رعايــة الــسلطة الوط" أنــشطة محظــورة"
مديرتها سيلفيا أبـو لـبن للمثـول أمـام المخـابرات اإلسـرائيلية 
لالســـتجواب كمـــا صـــادرت القـــوات اإلســـرائيلية أربعـــة أجهـــزة 

  .كمبيوتر وممتلكات مكتبية أخرى أثناء تفتيشها للمبنى



  
  ١٧٩ 

ــــــت قــــــوات االحــــــتالل ٢٠١٩ديــــــسمبر  ٦ ، اعتقل
اإلســــرائيلي طــــاقم تلفزيــــون فلــــسطين وصــــادرت كــــاميراتهم 

فـي " صباح الخير يا قـدس"معدات البث أثناء بثهم برنامج و
جبل الزيتون بالقدس المحتلة، في نفس الوقت تعرض طاقم 
تــصوير آخــر تــابع لقنــاة تلفزيــون فلــسطين ومقــره فــي بــاب 
العمــــود للمــــضايقة مــــن قبــــل قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلية 

  .واعتقلت مراسلة التلفزيون ومنع البث من القدس

، داهمــــــت قــــــوات االحــــــتالل ٢٠١٩نـــــوفمبر  ٢٠
اإلسرائيلي مكتبي القدس للتلفزيون الفلسطيني وشركة األرز 
للخـــدمات اإلعالميـــة واســـتولت علـــى أجهـــزة بـــث، وأمـــرت 
ــوات االحــتالل  ــت ق بإغالقهمــا لمــدة ســتة أشــهر، كمــا اعتقل
مراسلين فلسطينيين في القدس أفرج عنهم بعد سـاعات مـن 

  .التحقيق

ـــت ٢٠١٩أغـــسطس  ٣١ ســـلطات االحـــتالل ، منع
 عائلــــة ١٨٣اإلســــرائيلية إجــــراء بطولــــة لكــــرة القــــدم بــــين 

فلسطينية مقدسية في البلدة القديمة بالقدس بأمر من وزير 
األمــــن الــــداخلي جلعــــاد إردان، بذريعــــة أن الحــــدث مــــرتبط 

  .بالسلطة الوطنية الفلسطينية

ــــــوات االحــــــتالل ٢٠١٩أغــــــسطس  ٥ ــــــت ق ، منع
لمناضــل الفلــسطيني صــبحي اإلســرائيلي إقامــة حفــل تــابين ل

غوشة في مركـز يبـوس الثقـافي واالعتـداء علـى المـشاركين 
واستدعاء عدد الستجوابهم بإدعاء أن الحفل تم تحت رعايـة 

  .السلطة الوطنية الفلسطينية

ـــداخلي ٢٠١٩يونيـــو  ١٨ ، اقتـــرح وزيـــر األمـــن ال
مـشروع قــانون جديـد مـن شــأنه أن "اإلسـرائيلي جلعـاد إردان 

صوى تــصل إلــى ثــالث ســنوات فــي الــسجن يفــرض عقوبــة قــ
ــك الــذين يرعــون أو يمولــون أو يــدعمون أو ينظمــون  ألولئ

  .أنشطة للسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس المحتلة

، منعـــــــت قـــــــوات االحـــــــتالل ٢٠١٩مـــــــارس  ٢١
جمعيــــة نــــساء "اإلســــرائيلي حفــــل عيــــد األم الــــذي نظمتــــه 

  .في المعهد الفرنسي في القدس" مقدسيات

، أغلقــــــــت قــــــــوات االحــــــــتالل ٢٠١٩مــــــــارس  ٨
نـساء (اإلسرائيلي حفال لمناسـبة يـوم المـرأة العـالمي نظمتـه 

فــي فنــدق ريفــولي فــي شــارع صــالح ) مــن أجــل الديمقراطيــة
الــدين بالقــدس المحتلــة، حيــث داهمــت القــوات اإلســرائيلية 
الفندق وسلمت مالكة الفندق أمر أنهـاء الفعاليـة بإدعـاء أن 

  .لطة الوطنية الفلسطينيةالحفل تم تحت رعاية الس

، داهمـــــــت قـــــــوات االحـــــــتالل ٢٠١٩ينـــــــاير  ٢١
اإلسرائيلي وحظرت فعالية بمناسبة الذكرى الخمسين إلنشاء 
مستشفى المقاصد في القدس المحتلة بإدعـاء أن الحفـل تـم 

  .تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية

، منعــــــــت قــــــــوات االحــــــــتالل ٢٠١٨نــــــــوفمبر  ١
ا مؤسسة الرؤيا الفاسطينية في نادي اإلسرائيلي ندوة نظمته

سلوان الرياضي بالقدس المحتلـة، وأجبـرت المـشاركين علـى 
ــرة  ــه واحتجــزت القــوات اإلســرائيلية لفت ــادي واغالق ٕمغــادرة الن
وجيزة محافظ القدس ومدير مؤسسة رؤيا، الذين أفرج عنهم 
بـــشرط عـــدم تنظـــيم أي أنـــشطة للـــسلطة الفلـــسطينية فـــي 

، فــرض االحــتالل اإلســرائيلي ٢٠١٨ أكتــوبر ٣فــي  .القــدس
ـــل حـــسني األشـــهب مؤســـس  ـــذكرى العـــشرين لرحي حظـــرا لل
ـــــوات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي  ـــــرت ق ـــــدس، وأجب ـــــدارس الق م
المــشاركين علــى مغــادرة المدرســة وعلقــت علــى جــدارها أمــر 
الحظــر إلنهـــا ادعــت ان الفعاليـــة نظمـــت مــن قبـــل الـــسلطة 

  .الوطنية الفلسطينية

وات االحـتالل اإلسـرائيلي ، منعت ق٢٠١٨يونيو  ٩
ــدس مــن إقامــة إفطــار  ــسطينية فــي الق ــة الفل ــة التجاري الغرف
رمضاني للصحفيين في أحدى فنادق القدس المحتلـة، حيـث 
ــــصحفيين  ــــدق وطــــردت ال ــــوات اإلســــرائيلية الفن داهمــــت الق
وأغلقــــــت أبوابهــــــا بــــــدعوى أن الحــــــدث برعايــــــة الــــــسلطة 

  .الفلسطينية

حــــــتالل ، منعــــــت ســـــلطات اال٢٠١٨فبرايـــــر  ٢٦
ـــــة  ـــــر الداخلي اإلســـــرائيلي بموجـــــب أمـــــر صـــــادر عـــــن وزي
اإلســـــرائيلي، وزراء التعلـــــيم والـــــسياحة الفلـــــسطينيين مـــــن 



  
  ١٨٠ 

الوصــول إلــى البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة للمــشاركة 
  .في حفل ترميم مدرسة تيرا سانتا

، منعــــت قــــوات االحــــتالل ٢٠١٨ فبرايــــر ١٠فــــي 
 مـــدارس القـــدس اإلســـرائيلي مراســـم تكـــريم مـــديري ومعلمـــي

المتقاعــدين، نظمتهــا إدارة التربيــة والتعلــيم الفلــسطينية فــي 
مدرســـة البنـــات اإلســـالمية فـــي المدينـــة المحتلـــة، بحـــضور 
وزيــر التربيــة والتعلــيم الفلــسطيني وأصــدرت أمــرا للمدرســة 

  .بإغالق الفعالية

، داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ٢٠١٨ يناير ٩
راح بالقـدس المحتلـة وحظـرت فندق الدار فـي حـي الـشيخ جـ

ــا  مــؤتمرا للــشيخ عكرمــة صــبري، ورئــيس األســاقفة األب حن
إن هـذه ".حـان الوقـت ليـسمع العـالم صـوتنا"عطا اهللا بعنوان 

االنتهاكات للقـانون اإلنـساني الـدولي هـي جـزء مـن سياسـة 
إسرائيل األحادية وذلك لتعزيز هيمنتها على القـدس المحتلـة 

ينــــة المقدســــة، يجــــب علــــى وضــــمان ســــيطرتها علــــى المد
المجتمـــع الـــدولي اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة لوقـــف انتهاكـــات 
ـــدس  ـــق بالق ـــا يتعل ـــدولي فيم ـــساني ال ـــانون اإلن إســـرائيل للق
المحتلــة، كمــا يجــب علــى المجتمــع الــدولي مطالبــة إســرائيل 
بوقــف سياســاتها المتعلقــة بــإغالق المؤســسات الفلــسطينية 

لمــسؤولين والنــشطاء ومنــع الفعاليــات الفلــسطينية واحتجــاز ا
الفلسطينيين وقـادة المجتمـع المـدني، ويجـب علـى المجتمـع 
الدولي بأسره توفير الحماية للـسكان الفلـسطينيين، ومطالبـة 
إسـرائيل باالمتنـاع عـن اتخــاذ إجـراءات أحاديـة أخـرى تهــدف 
إلى تغيير طابع المدينة المحتلة ووقف ثقافة إفالت إسـرائيل 

  .من العقاب

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

  

  

حاجز طريق للجيش اإلسرائيلي يعطل حركة 
  الفلسطينيين في قرية في منطقة القدس

   

ـــق للجـــيش  ـــي إن حـــاجز طري ـــال مـــسؤول محل ق
اإلسرائيلي أوقف منـذ أسـابيع حركـة الـسكان الفلـسطينيين 

  .في قرية شمال غربي القدس المحتلة

 رئــيس المجلــس ، قــال ســعادة خطيــب،مــن جانبــه
 لوكالـة وفـا أن الجنـود أقـاموا ،ة بيت إكـساالمحلي في قري

حــاجز طريــق عنــد مــدخل قريتــه منــذ بدايــة شــهر رمــضان 
  .المبارك وأعاقت حركة الناس في القرية

وقال إن الجيش كثف من إجراءاتـه األخيـرة لمنـع 
ـــة ـــى القري ـــة األساســـية إل  ممـــا ،دخـــول اإلمـــدادات الغذائي

  .يسمح فقط بدخول كمية

ا بمــــــستوطنات وتحــــــيط مــــــستوطنة بيــــــت إكــــــس
ــــة وفقــــدت معظــــم أراضــــيها أمــــام  ــــر قانوني إســــرائيلية غي

 ٢٠٠٤المستوطنات والجدار الذي بنته إسـرائيل منـذ عـام 
  .والذي يقطعها عن القدس

علـى ســكان القريــة الـذين يــدخلون ويخرجــون أن 
  .يستخدموا الطريق الوحيد الذي يسيطر عليه الجيش

ــب إن إســرائيل تحــاول حــصر ســكان  ــال الخطي وق
  .لقرية في منطقة صغيرة وتمنع توسعهما

 ٩/٥/٢٠٢٠وكالة االنباء الفلسطينية 

* * * * *  

  االحتالل يطبق صفقة القرن بالقدس: صيام

 

عبــد  القــدس نائــب محــافظ قــال –  ســوا–القــدس 
 إن االحـــتالل ٢٠٢٠ مـــايو ٩ اليـــوم الـــسبت ،اهللا صـــيام

ماض في تنفيذ برنامجـه االسـتيطاني فـي القـدس المحتلـة 
تمثل باعتقال القيـادات المقدسـية يـأتي فـي إطـار بـسط الم

السيطرة الكاملة على المدينـة المقدسـة وتهويـدها، تطبيقـا 
ٕصــفقة القــرن، واغــالق مؤســساتنا بمــا فيهــا التعليميــة  ل

 .وتلفزيون فلسطين
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وشــدد صــيام فــي حــديث إلذاعــة صــوت فلــسطين 
الرســمية، علــى ضــرورة إســناد الموقــف الفلــسطيني الــذي 

محمــود عبــاس، بــأن القــدس بكــل  الــسيد الــرئيسيقــوده 
مكوناتها ومقدساتها االسالمية والمسيحية عاصـمة لدولـة 
فلـــسطين، طبقـــا للقـــرارات الدوليـــة، للحفـــاظ علـــى وجههـــا 

  .العربي واالسالمي

 ٩/٥/٢٠٢٠وكالة سوا اإلخبارية 

* * * * *  

ُإسرائيل تهدد بإغالق جمعية فلسطينية في 
  القدس

 

ـــــدس  ســـــلطات االحـــــتالل  ددتهـــــ –  ســـــوا–الق
اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، بـإغالق جمعيـة فلـسطينية 

 .ُالمحتلة القدس في بلدة بيت حنينا ب

ـــو لـــبن رئيـــسة جمعيـــة  ـــت ســـلفيا أب تطـــوع "وقال
حـول ) المسكوبية(لقد تم استدعائي للتحقيق في ": "األمل

نشاطات الجمعية وتم تهديدي بأنه سيتم خالل أربعة أيـام 
ر قـرار بـإغالق الجمعيـة مـن قبـل وزيـر الداخليـة باستصدا

االسرائيلي أرييـه درعـي، بحجـة العمـل فـي القـدس لـصالح 
  ".السلطة الوطنية وخرق السيادة اإلسرائيلية

 ١٠/٥/٢٠٢٠وكالة سوا اإلخبارية 

* * * * *  

تحذيرات مقدسية من خطورة نوايا االحتالل 
  بحق المسجد األقصى القدس

 

جمـال عمـرو .  القـدس دحذر الباحث فـي شـؤون
ــا  المــسجد األقــصى مــن خطــر شــديد يتهــدد ــارك ونواي المب

 .سيئة يعد لها االحتالل من عدة جوانب

وطالب عمرو األمة العربيـة واالسـالمية بتجـاوز  
كل التناقضات وعقد اجتماع طـارئ لجامعـة الـدول العربيـة 
ــــد  ــــصفوف وتوحي ولمنظمــــة التعــــاون اإلســــالمي ورص ال

حريــة الــشعوب لنــصرة القــدس واألقــصى ٕالكلمــة، واطــالق 
 .قبل فوات األوان

هنــــــادي  بــــــدورها أكــــــدت المرابطــــــة المقدســــــية 
للـسيطرة ” كورونـا“الحلواني، أن االحتالل يـستغل جائحـة 
 .على المسجد األقصى والبلدة القديمة

ــة   ــواني خــالل أمــسية أقامتهــا الكتل وطالبــت الحل
اإلســـــالمية فـــــي جامعـــــات الـــــضفة عبـــــر منـــــصة زووم، 
ـــــــــــى  بمواجهـــــــــــة مخططـــــــــــات االحـــــــــــتالل الراميـــــــــــة إل

وتقـــسيمه، محـــذرة مـــن ســـماح االحـــتالل  األقـــصى تهويـــد
ــــه،  ــــرب أبواب ــــة ق ــــأداء طقوســــهم التلمودي للمــــستوطنين ب

 .والسماح لهم بالصالة في ساحة حائط البراق

وأشارت الحلواني الـى أن المـستوطنين ينظمـون  
ــشكل يــومي  ــى أســوار األقــصى، ويطــالبون ب مظــاهرات عل

 رمـضان لالحتفـال ٢٩لسماح لهم باقتحامـه وخاصـة فـي ل
 .”عيد توحيد القدس“بما يسمى 

ـــــع  ـــــرفض التطبي ودعـــــت المرابطـــــة المقدســـــية ل
والمطبعــين، ومقاطعــة االحــتالل ومنتجاتــه بكافــة أشــكالها 

 .سواء الثقافية أو التجاري

ونوهت حلواني الى أهمية دور الشباب في نصرة 
ــة مــن وعــي األقــصى، وخاصــة مــا تقدمــه الحر كــة الطالبي

ٕمـــستمر للـــدفاع عـــن المـــسجد، وابقـــاء قـــضيته حيـــة فـــي 
  .نفوس الشباب الفلسطيني وشباب األمة

 ١١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يفرض تغييرات غير مسبوقة بالوضع 
  "كورونا"ًمستغال أزمة " األقصى"القائم في 

  

- محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس "-القدس

ُـمنصات التواصـل االجتمـاعي كانـت غـصت بمـا نشر ... .
عـــــن الوقـــــائع التـــــي فرضـــــها االحـــــتالل علـــــى األوقـــــاف 

ً يومــا ٤٩اإلســالمية فــي المــسجد األقــصى المبــارك خــالل 



  
  ١٨٢ 

مــن اإلغــالق الخطيــر للمــسجد األقــصى، ومنهــا أن هنــاك 
قائمــة بأســماء مــوظفي األوقــاف وطبيعــة مهــامهم وأمــاكن 

  .ائيلية خالل األزمةعملهم سلمت للشرطة اإلسر

ومن بين ما ضجت به مواقع التواصل أن شـرطة 
ـــدخول فـــي " للمعنيـــين"ًاالحـــتالل تـــسمح، حاليـــا، فقـــط  بال

أوقات عملهم وفق هذه القائمة فقط، وبوجود هذه القائمـة 
باتت الـشرطة اإلسـرائيلية هـي التـي تـتحكم والمرجعيـة فـي 

فــي دوام المــوظفين، وبــات موظفــو األوقــاف هــم الــضيوف 
المسجد أو خـالل الـدوام، أمـا بعـد الـدوام فـي سـاعات بعـد 
الظهــر، حيــث يعــود جميــع المــوظفين إلــى منــازلهم، فــال 
ــدائرة بــدخول المــسجد  تــسمح شــرطة االحــتالل لمــوظفي ال
لصالة المغرب والعشاء والتراويح، فيما تساءل رواد مواقع 
ٕالتواصل عمن سلم تلك القائمة لشرطة االحتالل، وامكانية  ّ

  .تصحيح ما حصل

ـــى  ـــرض تـــضييقات عل ـــا لف ـــستغل أزمـــة كورون االحـــتالل ي
  موظفي األوقاف

ويبدو أن االحتالل يستغل جائحـة كورونـا لفـرض 
إجراءاتــه علـــى األقـــصى، حيـــث كـــشفت مـــصادر مقدســـية 
مطلعــة، الــسبت، أن قــوات االحــتالل تــستغل أزمــة فيــروس 
كورونــا المــستجد الراهنــة، لفــرض إجــراءات تــضييق غيــر 

قة علـى مـوظفي األوقـاف اإلسـالمية بمدينـة القـدس مسبو
  .المحتلة

وأفــــادت المــــصادر ذاتهــــا أن ســــلطات االحــــتالل 
تفـــرض تغييـــرات جديــــدة علـــى الوضــــع القـــائم بالمــــسجد 
ًاألقــصى، إذ إن االحــتالل فــرض إغالقــا كــامال علــى جميــع  ً
َأبــواب المــسجد، مــع إبقــاء بــابي األســباط والسلــسلة فقــط 

  .مفتوحين

ادر أن كــــال البــــابين يتواجــــد فــــي وأكــــدت المــــص
بــــاب "محيطهمــــا حــــضور كثيــــف لــــشرطة االحــــتالل، وأن 

األســباط يفــتح علــى ســاحة الغزالــي المحاطــة بنقــاط عــدة 
لشرطة االحتالل، وباب السلسلة يفـتح علـى مقـر للـشرطة 

بالمدرســــة ) حــــرس الحــــدود(اإلســــرائيلية ومقــــر للجــــيش 
  ".التنكزية مباشرة

األقـــصى، ووفـــق إغـــالق جميـــع أبـــواب المـــسجد 
ـــــاف  ـــــرة األوق ـــــر دائ ا مق ـــــالمـــــصادر ذاتهـــــا، عـــــزل عملي ً
اإلســـالمية، الموجـــود فـــي المدرســـة المنجكيـــة فـــي الجـــزء 
الــشمالي مــن الــرواق الغربــي لألقــصى، والمقــر بعيــد عــن 

  .األبواب التي بقيت مفتوحة

وأشارت المـصادر إلـى أن مـوظفي دائـرة األوقـاف 
ــاب اإلســالمية بالقــدس، يعملــون داخــل األقــص ى، لكــن الب

ًالذي يربط مقرهم بالمسجد األقصى بـات مغلقـا، وهـو بـاب 
ـــوات "المجلـــس" ـــل ق ـــر مـــسبوقة مـــن قب ، وهـــي خطـــوة غي

االحــتالل، ألن بــاب المجلــس حلقــة الوصــل بــين األوقــاف 
  .وموظفيها والمسجد األقصى

إغــــالق بــــاب المجلــــس بوجــــه مــــوظفي األوقــــاف ســــابقة 
  تاريخية ومناورة لعزلهم

مجلــس فــي وجــه مــوظفي األوقــاف إغــالق بــاب ال
ترى فيـه المـصادر ذاتهـا أنـه سـابقة تاريخيـة خطيـرة، ألن 
ُـهذا البـاب سمي باسـم بـاب المجلـس نـسبة إلـى المجلـس 
ًاإلسالمي األعلى الـذي اتخـذ مـن المدرسـة المنجكيـة مقـرا 
لـــه منـــذ ثالثينيـــات القـــرن العـــشرين، إذ إن هـــذه الخطـــوة 

ـــــشكل  ـــــزل"ت ـــــاورة إســـــرائيلية لع ـــــاف أول من ـــــرة األوق  دائ
اإلســالمية عــن المــسجد األقــصى، وهــي الــدائرة المــسؤولة 

ٕعن المسجد وادارته وصيانته واعماره ٕ."  

ـــابي  ـــى ب ـــب شـــرطة االحـــتالل المتمركـــزة عل وتطل
األسباط والسلسلة، فيما يتعلق بإجراءات الدخول والخروج 
من األقصى، مـن مـوظفي دائـرة األوقـاف بطاقـات الهويـة، 

ة االحتالل تحت الضغط، بقائمـة شـاملة حيث زودت األخير
بالموظفين وأماكن عملهم الرسمية وطبيعة مهامهم، وفـق 

  .المصادر

واعتبــرت المــصادر ذاتهــا أن هــذه الخطــوة تكمــن 
خطورتهــا فــي تحــول مكانــة مــوظفي األوقــاف اإلســالمية، 



  
  ١٨٣ 

ـــرار  ـــى مـــن يـــتحكم بق إلـــى ضـــيوف داخـــل األقـــصى، بمعن
ٌ، وهو أمر لـم يحـصل الدخول والخروج هم شرطة االحتالل

  .١٩٦٧منذ احتالل األقصى عام 

ـــصى  ـــى إلغـــالق المـــسجد األق ـــام اُألول ـــذ األي ومن
المبــارك بــدأت شــرطة االحــتالل بإحــصاء مــوظفي األوقــاف 
الذين يقيمون صلوات الجماعة، وحررت لهم مخالفـات إن 

ٕ أشـخاص، حتـى وان كـانوا متباعـدين، ١٠كانوا أكثـر مـن 
ريان اإلجــراءات اإلســرائيلية فــي محاولــة للتأكيــد علــى ســ

ّداخل األقصى، في حـين يتجمـع جنـود االحـتالل بالعـشرات 
  .عند المخفر القريب من صحن قبة الصخرة المشرفة

ـــي  ـــصى ف ـــستوطنين لألق ـــن اقتحامـــات الم  ٢٢مخـــاوف م
  الجاري

ــــام مــــن دعــــوات  وتتــــصاعد المخــــاوف هــــذه األي
جماعات الهيكل المزعـوم القتحـام ضـخم للمـسجد األقـصى 

ًلمبــــارك، المغلــــق حاليــــا أمــــام المــــصلين بــــسبب تفــــشي ا
، الــذي يوافــق "يــوم القــدس"فيــروس كورونــا، فيمــا يــسمى 

ذكـــرى اســـتكمال احـــتالل القـــدس بـــالتقويم العبـــري، الـــذي 
  . من الشهر الجاري٢٢يوافق يوم الجمعة، في 

وتقدمت الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة وجماعـات 
يـا اإلسـرائيلية تطالبهـا الهيكل المزعوم بطلب للمحكمـة العل

ٍبإصــــدار قــــرار بفــــتح المــــسجد األقــــصى بــــشكل عاجـــــل  ٍ
، كما تظاهر العشرات "يوم القدس"لالقتحامات، مع اقتراب 
ـــن عناصـــر وأعـــضاء  ـــة " جماعـــات اتحـــاد الهيكـــل"م بداي

ــى  ــة المفــضي إل ــاب المغارب ُالــشهر الجــاري، قــرب جــسر ب
تح المــسجد األقــصى فــي ســاحة البــراق للمطالبــة بإعــادة فــ

األقـصى لهـم، والـصالة فيـه، فـي حملـة منـسقة ومدروسـة 
  .في ظل وباء كورونا

  ١١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  

االحتالل اإلسرائيلى يمدد قرار إغالق مكتب 

  تليفزيون فلسطين بالقدس

ســــــــلطات االحــــــــتالل  مـــــــددت – أ ش أ –رام اهللا 
ـــ ـــب تلفزي ـــرار اغـــالق مكت ـــين، ق ـــوم اإلثن ون اإلســـرائيلي، الي

 ومنــع طواقمــه مــن ،"المحتلـة"فلـسطين فــي القــدس الــشرقية 
  ".٤٨أراضي " وكافة مناطق ،العمل في القدس

وذكــرت وكالــة األنبــاء الفلــسطينية نقــال عــن وزيــر 
 –قـرار التمديـد   في–األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان 

قناة فلسطين وطواقمها اسـتمرت بالعمـل رغـم قـرار المنـع  أن
كر أن شرطة االحتالل، تواصل مالحقة طاقم مكتب يذ .األول

فـــي القـــدس، حيـــث اســـتدعت مراســـلة " فلـــسطين"تلفزيـــون 
ـــستين رينـــاوي ســـت مـــرات خـــالل  التلفزيـــون الـــصحفية كري
األشهر الستة الماضية، للتحقيق، بادعاء خرقها لقرار وزير 
الداخلية اإلسرائيلي الذي يحظر نشاط تلفزيون فلـسطين فـي 

  .مدينة القدس

 ١١/٥/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

   مقدسيا١٣قوات االحتالل تعتقل 

قـوات االحـتالل   اعتقلت– الجديدة  الحياة– القدس
 شــابا مــن بلــدة ســلوان فــي القــدس ١٣االســرائيلي، الليلــة، 

 .المحتلة

وأوضــحت مراســلتنا فــي القــدس أن قــوات االحــتالل 
اميـر : م مواطنا بينهم أشقاء وأبناء عمومة، وهـ١٣ اعتقلت

عمر مطـر، ومحمـد عمـر مطـر، وعلـي ايـاد جـابر، ومحمـود 
ــزن حامــد جــابر، وداود  جــواد جــابر، ــر جــواد جــابر، وي وأمي

نـــضال طويـــل، ووســـام كركـــي، ومنتـــصر نـــضال أبـــو نـــاب، 
ــر  ــاب، وعم ــو ن ــد اهللا اب ــاب، ومحمــد عب ــو ن ــل أب وقــصي وائ

  .جميل الزغل، واحمد حمود شويات

  ١٢/٥/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

* * * * *  



  
  ١٨٤ 

ً مقدسيا ١٣عصابات المستعربين يختطفون 
  من بلدة سلوان

 

اختطفت قوة من وحدة المستعربين التابعة لقـوات 
سـلوان،  ً مقدسـيا مـن بلـدة١٣االحتالل، الليلـة الماضـية، 

ّالمــسجد األقــصى، وحــولتهم الــى أحــد مراكزهــا فــي  جنــوب
 .المدينة المقدسة للتحقيق معهم

سلوان، أن /  حلوة وأوضح مركز معلومات وادي 
الــشرطة المتخفيــة بــالزي (عناصــر مــن وحــدة المــستعربين 

 ١٣وقــــوات االحــــتالل نــــصبوا كمــــائن واعتقلــــوا ) المــــدني
مقدســيا مــن حــي بطــن الهــوى، الحــارة الوســطى بــسلوان، 

 . قاصرين٤بينهم 

وأوضــــح محــــامي مركــــز معلومــــات وادي حلــــوة  
ــين تــم تحــويلهم ا ــى للقاصــرين محمــد محمــود أن المعتقل ل

مركـز تـابع لالحــتالل بـشارع صـالح الــدين للتحقيـق معهــم 
 ".القاء الحجارة والمفرقعات"بشبهة 

 والـــذي قـــام بزيـــارة –وأوضـــح المحـــامي محمـــود 
 أن المعتقلـــين تعرضـــوا -المعتقلـــين فـــي مركـــز التحقيـــق

للضرب خالل اعتقالهم، مما أدى الـى اصـابتهم برضـوض 
 .وخدوش مختلفة

علـي : المعتقلين هموأضاف المحامي محمود أن 
جــابر، ويــزن جــابر، وأميــر جــابر، ووســام كركــري، وأحمــد 

ــو ،شــويات ــاب، ومحمــد أب ــو ن ــل، وقــصي أب  وداوود الطوي
نــاب، ومحمــد عبــد الــرحمن، ومحمــد جــابر، ومنتــصر أبــو 

  .ناب، وعمر الزغل، وأمير عبد الرحمن

 ١٢/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

ددا مع اللواء مخابرات االحتالل تحقق مج
  النتشة

 

مخــــابرات   جــــددت– الحيــــاة الجديــــدة –القــــدس 
االحــتالل االســرائيلي، مــساء اليــوم الثالثــاء، التحقيــق مــع 
األمين العام للمؤتمر الوطني الـشعبي للقـدس اللـواء بـالل 

 .النتشة

وتــأتي جولــة التحقيــق الجديــدة اســتكماال لجــوالت 
ــــل المخــــابرات االســــرائيلية فــــي غــــ  ٤رف ســــابقة مــــن قب

  .بالمسكوبية

وافـــاد محاميـــه احمـــد صـــفية، بـــأن التحقيـــق مـــع 
اللــواء النتــشة اســتمر عــدة ســاعات حــول نــشاطاته فــي 

  .مدينة القدس

إن هــذا التحقيــق يعتبــر اســتكماال لجــوالت : وقــال
 التحقيــق الــسابقة التــي جــرت يــوم االثنــين مــن االســـبوع
الماضي، وجرى في اعقابها اطالق سراحه ثم تسلم بالغـا 

  .مقابلة المخابرات اليوم الثالثاءل

وكانت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي أعـادت، فـي 
السابع مـن الـشهر الجـاري، اعتقـال اللـواء النتـشة، عقـب 

فـي المـسكوبية، بعـد أن " ٤"استدعائه للتحقيق في غـرف 
كانت أفرجت عنه بشروط مقيدة، ونقل فورا الى مستـشفى 

عــــب وتراجعــــت المقاصـــد حيــــث ظهـــر عليــــه اإلرهـــاق والت
صحته، بعد خمس سـاعات متواصـلة مـن التحقيـق، علمـا 

  . ساعة٤٨انه خضع للتحقيق قبل ذلك بأيام ألكثر من 

ويأتي اعتقال اللـواء النتـشة والتحقيـق معـه لعـدة 
مـــــرات، ضـــــمن مالحقـــــة ممثلـــــي المؤســـــسات الرســـــمية 
الفلــسطينية فـــي القــدس، فـــي محاولــة للقـــضاء علـــى أي 

  .العاصمة المحتلةتواجد فلسطيني رسمي في 

  ١٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  



  
  ١٨٥ 

  في شوارع القدس المحتلة" صلوات تلمودية"

 

ــــة ــــاة– القــــدس المحتل ــــدة  الحي   أســــامة– الجدي
شـــــوارع بلـــــدة القـــــدس القديمـــــة، مـــــن   خلـــــت– العيــــسة

المـــــواطنين، بـــــسبب فيـــــروس كورونـــــا، ولـــــم يـــــستجب 
، فــــتح المواطنــــون، لقــــرار بلديــــة االحــــتالل فــــي المدينــــة

المحــالت، ولكــن آخــرين اســتغلوا الجائحــة، لغايــات فــرض 
 .الوجود االستيطاني

وظهــرت مجموعــات مـــن اليهــود المتــدينين، فـــي 
ــزل  ــالقرب مــن ن ــا"منطقــة الدباغــة، ب المــسرب " مــار يوحن

الغ "للمـــــستوطنين، ألداء صـــــلوات تلموديـــــة، فـــــي عيـــــد 
 .اليهودي" بعومر

نيسة وقال جوج نسطاس، الذي يعمل نحاتا في ك
المهــــد، بأنــــه زار الكنيــــسة المغلقــــة بعــــد غيــــاب، ورأى 
مجموعة من اليهود يـؤدون صـلواتهم فـي منطقـة الدباغـة 
قريبا من الكنيسة، بينما خال المكـان مـن المـواطنين، ومـا 

 .زالت المطاعم والمحالت فيها مغلقة

، خـصوصا )حريـديم(وأضاف، أن يهودا متـدينين 
نـافورة الـشهيرة فـي سـوق من الشبيبة، وقفـوا قريبـا مـن ال
 .افتيموس، وأدوا صلوات تلمودية

وأظهرت صـور الحتفـاالت المتـدينين اليهـود بعيـد 
" الحريــديم"فــي بعــض األحيــاء التــي يقطنهــا " الغ بــوعمر"

، تجمعــــات "مئـــة شـــعاريم"خـــارج البلـــدة القديمـــة، كحـــي 
وازدحامـــا، رغـــم التحـــذيرات الحكوميـــة االحتالليـــة بـــشأن 

 . كوروناالتدابير لمواجهة

واتخـــذ المواطنـــون فـــي القـــدس المحتلـــة، تـــدابيرا 
ذاتيــة لمواجهــة كورونــا، فــي ظــل تقــصير مــن المؤســسات 

ان أداء المتــــدينين : وقــــال مــــواطن. االحتالليــــة الرســــمية
اليهــود لــصلوات فــي بلــدة القــدس القديمــة، ال يحمــل فقــط 

ـــي، -اســـتغالال للجائحـــة لفـــرض وجـــود اســـتيطاني  احتالل
أيضا مخاطر النتشار كورونـا، خـصوصا ولكن يحمل معه 

، تشكل بؤرا النتشار الفيروس في "الحريديم"وان تجمعات 
دولة االحتالل، حتى أن بلديات في دولة االحـتالل أغلقـت 

 ."الحريديم"مداخلها مع تجمعات 

وحسب إحصاءات بلديـة القـدس االحتالليـة، فـإن 
ـــشرقية، تعـــافى ١٥٩ ـــالفيروس، مـــن القـــدس ال  مـــصابا ب
 محجـورون فـي ٤٨ مريـضا، مـنهم ٦٢، وبقـي ٩٧ مـنهم

 .منازلهم

ــــود  ــــة القي ــــة االحــــتالل، إلغــــاء كاف ــــت بلدي وأعلن
المفروضة على المحالت التجارية، بدءا من مساء األحد، 
وسمح بفتح المحالت في كل األوقات وبشكل حر، ما عدا 

 .المطاعم والمقاهي

ــــدس  ــــت معظــــم المحــــالت فــــي الق ولكــــن مــــا زال
 إلـــى دور العبـــادة، ومـــن بينهـــا كنيـــسة المحتلـــة، إضـــافة

القيامــة، والمــسجد األقــصى مغلقــة، تحــسبا لنقــل عـــدوى 
  .الفيروس

 ١٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

إصابة شاب برصاص االحتالل على حاجز 
  قلنديا

 

ـــــة "–رام اهللا  ـــــام اإللكتروني أصـــــيب شـــــاب ": األي
ليـه برصاص االحتالل بعد أن فتح جنـود االحـتالل النـار ع

  .على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

ـــاء ـــوم الثالث ـــة الي : وزعمـــت وســـائل إعـــالم عبري
إحباط عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال مدينة القـدس "

  .المنفذ" تحييد"المحتلة، مشيرة إلى أنه تم 

بدروها، أفاد القناة الـسابعة العبريـة، أن عناصـر 
 علـــى فلـــسطيني مــا يـــسمى حـــرس الحـــدود، أطلقـــوا النـــار

حــاول مهــاجمتهم بــسكين، ممــا أدى إلــى إصــابته بجــروح 
  .ومن ثم اعتقاله



  
  ١٨٦ 

فيمــا قالــت وســائل إعــالم عبريــة فــي وقــت الحــق 
وحالتـــه " شـــعاري تـــسيدك"إن الـــشاب نقـــل إلـــى مستـــشفى 

  .خطيرة

 ١٣/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

بلدية االحتالل تصادق على مخطط : القدس
ًيشمل فندقا  رةهيكلي للمصرارة وباب الساه

  ومنطقة تجارية وصناعية في وادي الجوز

 

لجنـــة   صـــادقت– أبـــو خـــضير  محمـــد– القـــدس
ــة االحــتالل فــي القــدس، أمــس  ــاء فــي بلدي التخطــيط والبن
ــي لمنطقتــي المــصرارة  ــداع مخطــط هيكل ــاء، علــى إي الثالث
وباب الساهرة، بعد سنوات عدة من المماطلـة، وعـدم دفـع 

ًكان مجمدا من الناحية الفعليـة، ًهذا المخطط قدما، بحيث 
  .وفق ما أكدته بلدية االحتالل في القدس

ًويتـضمن المخطــط الــذي صــودق عليــه عــددا مــن 
ـــين مخطـــط  ـــه وب ـــذي بين ـــى خـــط التمـــاس ال ـــرات عل التغيي
ــك مــن أجــل  ــة وادي الجــوز، وذل ــة لمنطق الخارطــة الهيكلي
الــــدفع الــــسريع للمخطــــط إلقامــــة منــــاطق جديــــدة للعمــــل 

  .فنادق الجديدة في القدس الشرقيةوالتجارة وال

وحسب المخطط الـذي تمـت المـصادقة عليـه وتـم 
ًاعتمـــاده، فإنـــه يتـــضمن عـــددا مـــن المـــشاريع التـــي يـــتم 
ًالترويج لها حاليا ودفعها قـدما فـي القـدس الـشرقية، مثـل  ً
ـــــي تمـــــت  ـــــود، الت ـــــة رأس العم ـــــسية لمنطق الخطـــــة الرئي

طـــــط ًالمـــــصادقة عليهـــــا وتنفيـــــذها مـــــؤخرا، وخطـــــة المخ
ـــي مـــن المتوقـــع أن  التفـــصيلي لمنطقـــة وادي الجـــوز، الت

  .توافق عليها لجنة التخطيط والبناء في األشهر المقبلة

إن التــرويج : "وقالــت بلديــة االحــتالل فــي القــدس
للمخطط الهيكلي الرئيسي لمركز القـدس الـشرقية سـيؤدي 

 وظيفـــة وأمـــاكن عمـــل عاليـــة ١٠,٠٠٠إلــى تـــوفير نحـــو 
نة القدس، األمر الـذي سـيجلب إلـى الجودة في شرقي مدي

الخزينة العامة عشرات الماليين مـن الـشواكل مـن ضـرائب 
وغيرها، بنـاء علـى ) األرنونا(التحسينات وضرائب األمالك 

  ".رؤية رئيس البلدية موشيه ليؤون

بعد سنوات طويلة : "وقال ليؤون في بيان البلدية
ـــق ًمـــن اإلهمـــال، اتخـــذنا خطـــوة ُأخـــرى اليـــوم، فـــي الطر ي

لتعزيـــز االقتـــصاد فـــي القـــدس بـــشكل عـــام، وفـــي القـــدس 
الشرقية بشكل خـاص، المخطـط المـصادق عليـه والمعتمـد 
لإليــداع فــي لجــان التخطــيط والبنــاء ســيجلب بــشائر ســارة 
كبيــرة إلــى القــدس الــشرقية، ويزيــد مــن فــرص العمــل فيهــا 

ًويحقق نموا كبيرا في التجارة وقطاع السياحة والفنادق ً".  

  ١٣/٥/٢٠٢٠مقدسية القدس ال

* * * * *  

مشروع تهويدي لتوسيع نفق باب العمود حتى 
على حساب أراض وقفية  مشارف الشيخ جراح

  ..وأخرى ملكية خاصة

 

 أبو خضير  محمد– دوت كوم" القدس "– القدس
ــة   اعترضــت– األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس والبطريركي

ــــد مــــن تجــــار حــــي المــــصرارة وأصــــحاب  الالتينيــــة والعدي
األراضــــي فــــي منطقتــــي المــــصرارة فــــي القــــدس الــــشرقية 
ــاء فــي  ــى قــرار اللجنــة اللوائيــة للتخطــيط والبن ــة عل المحتل
بلديــــة االحــــتالل بالقــــدس، بعــــد إيــــداع مخطــــط تهويــــدي 
يــــستهدف توســــيع نفــــق المــــصرارة الــــذي يــــسمى نفــــق 

، الــذي ســيتم توســيعه علــى حــساب شــريط واســع "تــساهل"
 موقـــف الــــسيارات ًمـــن األراضـــي الفلــــسطينية شـــرقا مــــن

ــا  ــه حالي ــغ طول ــشيخ جــراح، ليبل ًوالحــافالت باتجــاه حــي ال
  . متر بحجة تخفيف أزمة السير٨٠٠

وقــال خبيــر االراضــي واالســتيطان خليــل التفكجــي 
إن المشروع يبتلع مساحة واسعة من األراضـي ": القدس"لـ

الفلـــسطينية علـــى طـــول الـــشارع رقـــم واحـــد الـــذي يفـــصل 
يــة، ومــا هــو إال محاولــة لتغيــر القــدس الــشرقية عــن الغرب



  
  ١٨٧ 

وجـــه المدينـــة وطابعهـــا ببنيـــة تحتيـــة تخـــدم حركـــة تـــدفق 
ــــدس الغربيــــة إلــــى القــــدس الــــشرقية  ــــسيارات مــــن الق ال
ٍوالمستوطنات فيها شـرقا، ونحـو الـشمال، ضـمن منظومـة  ً
مـــن الطـــرق والبنـــى التحتيـــة ذات التـــشعبات االســـتيطانية 

  .E1المرتبطة بالقطار واالستيطان ومنطقة 

ًإن هــذا المــشروع واســع جــدا، : "وأضــاف الفكجــي
ويــشمل كــل المنطقــة الــشمالية للبلــدة القديمــة مــن بـــاب 
العمــود وشــارع نــابلس حتــى شــارع النفــق أســفل الجامعــة 
ًالعبرية إلى شمال المدينة شعفاط والعيـسوية وشـرقا حتـى 

  ".وادي الجوز، ويلتف إلى الشيخ جراح

ــديم منــذ ســنوات، و هــو أمــام وأكــد أن المــشروع ق
اللجــان الخاصــة فــي البلديــة عــالق بــسبب الرؤيــة وكيفيــة 
دفع العديد من المشاريع التهويدية وذر الرماد في العيون 
لتنفيذ بعض المشاريع التجارية والسياحية والبناء الجزئي 

  .للفلسطينيين في القدس

وأوضـــح التفكجـــي أن العمليـــة برمتهـــا جـــزء مـــن 
نية التحتية فـي القـدس مخطط تغيير المالمح، وتوسيع الب

المحتلة، حتى يظهروا للعالم أنهـم يـستثمرون فـي القـدس 
ــع أن الفــوارق  ــة موحــدة، م ــشرقية والغربيــة، وأن المدين ال

  .يميزها األعمى، وصوت االعتراضات يسمعه األطرش

 اعتراضــات مركزيــة لهــذا ٥وأشــار إلــى أن هنــاك 
اجـات المشروع الذي تم إقراره رغم كل االعتراضات واالحتج

ــــسياسة  ــــسطينيين، ولكــــن ال مــــن أصــــحاب األراضــــي الفل
اإلسرائيلية لم تتغير، وما زالت تعمل على تكـريس وفـرض 

  .أمر واقع بالقوة وبالهيمنة

إن المخطــط الــذي يتحــدثون فــي : وقــال التفكجــي
بلدية االحتالل عن أنه فرصـة وبـشرى سـارة يقـضي ببنـاء 

ويوازيــه نفــق يتفــرع عــن النفــق الحــالي فــي بــاب العمــود، 
 متر على طول الشارع رقـم واحـد ١٣٠٠ليمتد على مدى 

من جهة الـشرق، ويخـرج مـن نقطـة موازيـة للفنـدق علـى 
  .أراضي االوقاف اإلسالمي في الشيخ جراح

ً متــــرا، ٢٤وأكـــد أن عمــــق النفــــق ســــيبلغ حتــــى 
ويستوعب حركة سير في مسلك واحد، وباتجاه واحـد نحـو 

إن توسـيع النفـق : الً متـرا، وقـ١١شمالي المدينة بعرض 
ـــى حـــساب محطـــة  ـــاب العمـــود ســـيكون عل الحـــالي فـــي ب
الباصات، وكذلك الموقـف الرئيـسي والوحيـد لـسكان البلـدة 
ًالقديمة فـي المـصرارة، إضـافة إلـى ابـتالع مـساحة واسـعة 
مــن األراضــي المحاذيــة ألســوار القــدس القديمــة قــرب ديــر 

  .الالتين

ـــق أســـفل ســـاحة الباصـــات: "وأضـــاف ـــد النف  يمت
ًوموقـــف الـــسيارات فـــي المـــصرارة، علمـــا أن هنـــاك خطـــة 
الحقة إلعادة ترتيب مواقف الباصـات والمواصـالت الثالثـة 
لــشركة المواصــالت الموحــدة، وتركيزهــا فــي منطقــة ُأخــرى، 
أي نقـــل الموقـــف للمـــرة الثانيـــة مـــن منطقـــة بـــاب العمـــود 

  ".بحجة تحسين منطقة المصرارة لتكون تجارية وسياحية

جـي إلـى أن المـشروع فيـه الكثيـر مـن ولفت التفك
التفرعات وتوسـيع لكـل الـشوارع مـن غـرب المدينـة باتجـاه 
القـدس الـشرقية، ويـشمل المخطـط إعـادة توزيـع لألشـجار 
الممتــدة علــى طــول الطريــق وغــرس أشــجار جديــدة علــى 
طول مخرج النفق ليتناسب والموقـع قـرب الفنـدق والمركـز 

  .التجاري المنوي إقامته

امي حمزة قطينة، أحد أصـحاب األرض وقال المح
إن ": "القــدس"التــي يتــضمنها المــشروع فــي المــصرارة، لـــ

المخطـــط يـــستهدف قلـــب األرض الخاصـــة بالعائلـــة، التـــي 
ًتبلغ مساحتها دونما ونصف الدونم على الشارع الرئيـسي 

ً، وتحديدا لصالح بناء مخرج طـوارئ للنفـق الخـاص ١رقم 
تطـاع مـساحة مـن األرض ًالمنوي توسـيعه، إضـافة إلـى اق

  ".لصالح مرافق لإلطفائية

قسم التظيم والبناء فـي بلديـة االحـتالل : "وأضاف
قـــام بوضـــع هـــذه المرافـــق الخاصـــة بـــالنفق فـــي المـــدخل 
الوحيــد لــألرض، وبالتــالي تعطيلهــا واإلضــرار بهــا، علــى 



  
  ١٨٨ 

الـرغم مـن أن هنـاك أمـاكن ُأخـرى بديلـة علـى طـول مــسار 
  ".النفق

ـــة ـــد: "وأوضـــح قطين ـــين لق ـــدمنا اعتراضـــا للجنت ً ق
المحليـــة واللوائيـــة فـــي البلديـــة ضـــد هـــذه المنـــشأة وهـــذا 
ُالمــشروع التــدميري، وعقــدت عــدة جلــسات رفــضنا خاللهــا 
المــشروع، إال أن اللجنــة المحليــة أوصــت بقبــول المخطــط 

  ".كما هو، مع بعض التعديالت البسيطة للمساحات

وكــشف قطينــة أن العائلــة لــديها مــشروع تقــدمت 
 للبلدية لبنـاء فنـدق ومركـز تجـاري، وأن إقـرار المخطـط به

  .ُاإلسرائيلي يعطل هذا المشروع ويضر به

ـــــي المراحـــــل : وأضـــــاف ـــــا زال ف ـــــشروع م إن الم
ــه مــن وســط  ــة، ولكــن وجــود هــذا النفــق والمخــرج ل األولي
ٕأرضــنا ســيعطل استــصدار الــرخص واتمــام المــشروع الــذي 

  .نعمل عليه منذ سنوات طويلة

دف مــن النفــق، كمــا تــزعم بلديــة وأوضــح أن الهــ
االحتالل، تخفيف أزمـة الـسير عنـد مفتـرق الطـرق نهايـة 
شارع المصرارة وشارع األنبياء من القدس الشرقية باتجاه 

، حيث تلتقي في ذلك التقاطع مركبـات سـير ١الشارع رقم 
كثيفة وكثيرة، إضافة إلى القطار الخفيف، فالمنوي تحويل 

اخل النفـق عبـر توسـيع النفـق جزء من حركة السير إلى د
  .الحالي قرب باب العامود ومده إلى مابعد هذه التقاطعات

ولفت إلى أن هنـاك الكثيـر مـن المالحظـات حـول 
هذا المخطط الـذي تـم إقـراره أمـس األول، وبـشكل أساسـي 
أنــــه يعتمــــد علــــى اقتطــــاع ومــــصادرة أراضــــي المــــواطنين 

، وأهمهـا الفلسطينين دون غيرهم للمرافق الخاصـة بـالنفق
ًمــثال موقــف للــسيارات فــي المــصرارة الــذي يعتبــر الموقــف 

  .الوحيد للبلدة القديمة

ّإن هذا المـشروع يحـد مـن قـدرة المـواطنين : وقال
على الوصول إلى أسـواق المـصرارة والبلـدة القديمـة، ألنـه 
يقــضي علــى الهــامش والموقــف الوحيــد والــرئيس المتبقــي 

تمييز عنـصري مـن قبـل ًفي باب العمود، مشيرا إلى وجود 

المخططين فـي البلديـة، حيـث يقومـون باسـتهداف أراضـي 
ًالمواطنين العرب كخيار أول دائما لصالح هـذه المـشاريع، 

  .على الرغم من وجود بدائل كثيرة ومتنوعة

  ١٤/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * *  

قوات االحتالل تعتدي على فتاة فلسطينية 
   في القدسدافعت عن شقيقها أثناء اعتقاله

 

ــــسطين اآلن  ــــت –فل ــــوات اإلســــرائيلية،  اعتقل الق
 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلـة، ٤مساء األربعاء، 

 .بينهم فتاة وصحافي

ــوة  ــز معلومــات وادي حل ــاد مرك ــر (وأف حقــوقي غي
قوات إسرائيلية اعتقلت “ّ، في بيان مقتضب، بأن )حكومي

مبـرح، إثـر فتاة وشقيقها، بعد االعتداء عليهما بالضرب ال
 .”محاولتها منعهم من اعتقاله

وأظهر شريط مـصور نـشره المركـز علـى صـفحته 
 عناصــر مــن القــوات ١٠الرســمية بفيــسبوك اعتــداء قرابــة 

. الخاصة اإلسرائيلية، على الفتاة وشقيقها قبـل اعتقالهمـا
كما اعتقلت الـشرطة اإلسـرائيلية الـصحافي مـصعب شـاور 

ــدة القديمــة مــن مدينــة القــ دس، وشــابا آخــر كــان فــي البل
 .برفقته

ولـم يتـسن علـى الفـور معرفـة سـبب االعتقــاالت، 
  .وال هوية الفتاة وشقيقها

وتقــوم الــشرطة اإلســرائيلية باعتقــاالت يوميــة فــي 
مدينة القدس، طالـت مـسؤولين فـي الـسلطة الفلـسطينية، 
من بيـنهم، وزيـر شـؤون القـدس فـادي الهـدمي، ومحـافظ 

 .المدينة عدنان غيث

 ١٤/٥/٢٠٢٠ اآلنفلسطين 

* * * * *  

  



  
  ١٨٩ 

ُاالحتالل يخطط لتهويد الجزء : أبو دياب لـصفا
 الشمالي للقدس القديمة

  

 أكــد المخــتص – خــاص صــفا –القــدس المحتلــة 
ــة االحــتالل  ــاب أن بلدي ــو دي فــي شــؤون القــدس فخــري أب
اإلســــرائيلي تخطــــط لتنفيــــذ مــــشروع تهويــــدي واســــع فــــي 

ــــ ــــدة القديمــــة بالق ــــشمالية للبل ــــة ال دس المحتلــــة، المنطق
 .ٕواحداث تغييرات ضخمة عبر إقامة بنية تحتية متكاملة

اللجنــــة "أن " صــــفا"وأوضــــح أبــــو ديــــاب لوكالــــة 
في بلدية االحتالل صادقت علـى " اللوائية للتخطيط والبناء

إيــداع مخطــط هيكلـــي فــي منطقتــي حـــي المــصرارة وبـــاب 
الــساهرة، بهــدف توســيع نفــق بــاب العــامود علــى حــساب 

 .ت وموقف السيارات الوحيد لحي المصرارةمحطة الحافال

ــة االحــتالل انتقلــت مــن خــالل هــذا  وقــال إن بلدي
المـــشروع التهويـــدي، إلـــى تهويـــد الجـــزء الـــشمالي للبلـــدة 
القديمة من منطقة باب العامود وشارع نابلس حتى شارع 
ـــدين والـــسلطان ســـلمان وحـــي  النفـــق وشـــارعي صـــالح ال

منطقتـي وادي الجـوز ًالمصرارة وباب الساهرة، وصوال إلى 
 .ومشارف الشيخ جراح

وبحــسب بلديــة االحــتالل، فــإن المخطــط الــذي تــم 
ًاعتماده بعد سنوات من عدم دفعه قدما، حيث كان مجمدا  ً
ًمن الناحية الفعلية، يتضمن عددا من التغييرات على خـط 
التماس الذي بينه وبين مخطط الخارطة الهيكليـة لمنطقـة 

الـسريع إلقامــة منــاطق جديــدة وادي الجـوز، بهــدف الــدفع 
 .للعمل والتجارة والفنادق الجديدة شرقي القدس

ًويتـــضمن أيـــضا عـــددا مـــن المـــشاريع التـــي يـــتم  ً
ا ودفعهــا قـدما فــي القـدس، مثــل الخطــة  ًالتـرويج لهــا حالي ًـ
الرئيسة لمنطقة رأس العامود، التي تمت المصادقة عليها 

قـة وادي ًوتنفيذها مـؤخرا، وخطـة المخطـط التفـصيلي لمنط
لجنـة التخطـيط "الجوز، التي من المتوقع أن توافق عليها 

 .في األشهر المقبلة" والبناء

وبحسب مـزاعم بلديـة االحـتالل، فـإن الهـدف مـن 
توسيع النفق الذي سيمتد أسـفل سـاحة الباصـات وموقـف 
السيارات، تخفيف أزمة السير عنـد مفتـرق الطريـق نهايـة 

 ".١"ه الشارع رقم شارعي المصرارة واألنبياء باتجا

وحي المصرارة يقع على بعد عشرات األمتـار مـن 
ــدة القديمــة والمــسجد -بــاب العــامود ــرئيس للبل  المــدخل ال

األقـــصى المبـــارك، والمنطقـــة تـــدلل بـــشكل واضـــح علـــى 
هويتها العربية المقدسية، وبيئتها العمرانية الشاهدة علـى 

 .تنوعها المعماري المختلف

ات االحـتالل الحـي، ومنذ سنوات، تـستهدف سـلط
وخاصــة الحركـــة التجاريــة مـــن خــالل التغييـــر فــي وضـــع 
مواقف السيارات ومنع تحميل وتنزيل البضائع، ما انعكس 

 .ًسلبا على وضع التجار

 تغيير جوهري

وحول المخطط التهويدي، قـال أبـو ديـاب إن هـذا 
المخطــــط ســــيعمل علــــى تغييــــر اإلرث والوجــــه الحــــضاري 

ك المـسميات العربيـة عبـر إنـشاء والتجاري للمنطقة، وكـذل
بنيــة تحتيــة متكاملــة بغيــة ربــط غربــي القــدس مــع شــرقها 

 .ٕواقامة الفنادق والمراكز التجارية ومواقف السيارات

وأوضح أن االحتالل يجري حفريات تصل لعشرات 
األمتــار تحــت األرض، مــا عمــل علــى طمــس هائــل لآلثــار 

 .العربية اإلسالمية بالمنطقة

ل مـن خـالل هـذا المخطـط، علـى وسيعمل االحتال
إحــــداث تغييــــرات كبيــــرة بالعديــــد مــــن الــــشوارع واألحيــــاء 
الفلــــسطينية بالقــــدس، ومــــصادرة مــــساحة واســــعة مــــن 

الــذي يفــصل شــرقي " ١"األراضــي علــى طــول الــشارع رقــم 
 .المدينة عن غربها

ــــى أن االحــــتالل خــــصص  ــــاب إل ــــو دي وأشــــار أب
عتبــر مــن ميزانيــات ضــخمة لتنفيــذ هــذا المــشروع، والــذي ي

المشاريع الضخمة، والتـي ستـضفي صـبغة تهويديـة علـى 
 .القدس القديمة، حيث بدأ التحضير الهندسي له



  
  ١٩٠ 

ورغم تقديم العديد من االحتجاجـات واالعتراضـات 
ـــاف اإلســـالمية  ـــرة األوق ـــل أصـــحاب األراضـــي ودائ مـــن قب
وتجــار الحــي، وعقــد عــدة جلــسات بالمحــاكم اإلســرائيلية 

 إال أن بلديــة االحــتالل أصــرت لــرفض المخطــط التهويــدي،
 .على إقراره

وبين أبو دياب أن االحتالل يقـدم إغـراءات ماليـة 
للـــــسكان لمـــــنعهم مـــــن مواجهـــــة مـــــشاريعه التهويديـــــة 

مــن خــالل ) االحــتالل(ًواالســتيطانية بالقــدس، مؤكــدا أنــه 
مـــشاريعه يريـــد إبعـــاد النـــاس عـــن المنطقـــة وتقليـــل عـــدد 

 .المقدسيين بالمدينة

 الظروف اإلقليمية والدولية مواتيـة وشدد على أن
لتنفيــــذ المخطــــط التهويــــدي بالقــــدس، بــــسبب االنــــشغال 

ــا"العــالمي بمواجهــة أزمــة  ، حيــث تعطــي االحــتالل "كورون
ًدافعا قويا للتـسريع بالتنفيـذ، وصـوال لفـرض وقـائع جديـدة  ً ً

 .بالمدينة

ولهذا المخطط، خطر كبيـر علـى المنطقـة برمتهـا 
هري فـــي مالمحهـــا وبنيتهـــا لمـــا ستـــشهده مـــن تغيـــر جـــو

التحتيــة ومعالمهــا التاريخيــة والتجاريــة، باعتبارهــا منطقــة 
تجاريــة وســياحية يعمــل بهــا آالف المقدســيين الــذين مــن 

 وفق أبو دياب. الممكن أن يفقدوا أعمالهم

ـــة االحـــتالل أن ـــت بلدي التـــرويج للمخطـــط " وزعم
الهيكلــي الــرئيس لمركــز القــدس ســيؤدي إلــى تــوفير نحــو 

 وظيفـة وأمــاكن عمــل عاليــة الجــودة فــي شــرقي ١٠,٠٠٠
المدينة، األمر الذي سـيجلب إلـى الخزينـة العامـة عـشرات 
ــشواكل مــن ضــرائب التحــسينات وضــرائب  ــين مــن ال المالي

 ".وغيرها) األرنونا(األمالك 

بعـــد : "فيمـــا قـــال رئـــيس البلديـــة موشـــيه ليـــؤون
ي ًسنوات طويلة من اإلهمال، اتخذنا خطوة ُأخرى اليـوم، فـ

ــشكل عــام، وفــي  ــصاد فــي القــدس ب الطريــق لتعزيــز االقت
 ."القدس الشرقية بشكل خاص

المخطــط المــصادق عليــه والمعتمــد "وأضــاف أن 
لإليــداع فــي لجــان التخطــيط والبنــاء ســيجلب بــشائر ســارة 
كبيــرة إلــى القــدس الــشرقية، ويزيــد مــن فــرص العمــل فيهــا 

ًويحقق نموا كبيرا فـي التجـارة وقطـاع الـسياحة وا ". لفنـادقً
 .وفق زعمه

  ١٤/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

" منظمات الهيكل: "مؤسسة القدس الدولية
  رمضان٢٩تتحضر القتحام األقصى في 

  

أفــــادت مؤســــسة القــــدس الدوليــــة فــــي العاصــــمة 
اللبنانية بيروت، في قراءة أسـبوعية حـول تطـورات المواقـف 

تـستعد " منظمـات الهيكـل"أن واألحداث في القـدس المحتلـة، 
فــي ذكــرى احــتالل القــدس، الــذي  المــسجد األقــصى القتحــام

 . رمضان٢٩يوافق يوم 

وأضافت المؤسسة أن المنظمات عملت على تقديم 
التمــــــــاس لمحكمــــــــة االحــــــــتالل العليــــــــا، لتــــــــسمح لهــــــــا 

ــــام ــــن قبــــل حكومــــة  باقتح ــــرار م ــــصى، متجــــاوزة أي ق ٍاألق
 .االحتالل

ليـة انـه وفـي مواجهـة وتابعت مؤسسة القـدس الدو
هــذه االســتعدادات تعمـــل مؤســسة القـــدس الدوليــة وهيئـــات 
أخــرى عاملــة للقــدس علــى تــأطير الجهــود لحمايــة المــسجد 
ـــى  ًاألقـــصى، متواصـــلة مـــع الجهـــات المعنيـــة باإلشـــراف عل
ــــشاريع  ــــرارات تواجــــه م ــــى اتخــــاذ ق ــــصى، لحــــضهم عل األق

 .االحتالل

حـتالل وعلى الصعيد الديموغرافي تتـابع سـلطات اال
وعلــى صــعيد . ســلوان اعتقالهــا المقدســيين خاصــة مــن بلــدة

ـــة  ـــة والتنمي ـــف القـــدس للرعاي ـــت مؤســـسة وق التفاعـــل أطلق
بالــشراكة مــع مؤســسة حجــر الــصدقة التركيــة لــدعم صــمود 

 ".كورونا"المقدسيين في وجه جائحة 

  ١٥/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٩١ 

  مواطنين بالرصاص الحي٣إصابة : القدس
  

ــاة الجديــدة –القــدس   مــواطنين ٣ أصــيب – الحي
برصــاص قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فــي بلــدة أبــو ديــس، 

 .شرق القدس المحتلة، مساء الجمعة

وقالــــت جمعيــــة الهــــالل االحمــــر الفلــــسطيني إن 
ــت  ــد إطــالق ٣طواقمهــا نقل  إصــابات بالرصــاص الحــي بع

 .النار عليهم من قبل قوات االحتالل في بلدة أبو ديس

  ١٦/٥/٢٠٢٠حياة الجديدة ال

* * * * *  

مستوطن يطعن فتى مقدسيا في حي المصرارة  ً
  بالقدس

  

 – الفلـسطيني لإلعـالم المركـز – القدس المحتلـة
في ساعة متأخرة من الليلة الماضـية فتـى مقدسـيا  أصيب ً

بجراح إثر طعنه من مـستوطن فـي حـي المـصرارة بالقـدس 
 .المحتلة

ــة أن ا ــادت مــصادر محلي ــشة وأف ــى محمــد النت لفت
أصـــيب فـــي رقبتـــه بجـــراح متوســـطة بعـــد أن ) ً عامـــا١٧(

هاجمــه مــستوطن فــي شــارع صــالح الــدين حيــث نقــل الــى 
 .المستشفى لتلقي العالج

وســـبق أن تعـــرض الفتـــى النتـــشة لالعتقـــال مـــن 
 .قوات االحتالل خالل تواجده في المسجد األقصى

ويوجـــد فـــي كامـــل مدينـــة القـــدس المحتلـــة قرابـــة 
لـــف مـــستوطن، نـــصفهم فـــي الجـــزء الـــشرقي مـــن  أ٥٠٠

  . مستوطنة١٥المدينة منتشرين في 

  ١٨/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  

  

  

  االحتالل يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، 
أســـيرا محـــررا مـــن بلـــدة أبـــو ديـــس جنـــوب شـــرق القـــدس 

 .ةالمحتل

إن قــوة إســرائيلية خاصــة  وقالــت مــصادر محليــة
، حاصرت منزل األسير المحـرر حذيفـة بـدر ”مستعربون“

حلبية في حي باطن الزيت بالبلدة، قبـل أن تقتحمـه قـوات 
  .االحتالل وتفتشه وتعبث بمحتوياته

يذكر أن سلطات االحتالل أفرجت عـن حلبيـة فـي 
ا مفتوحا شهر كانون األول المنصرم، بعد أن خاض اضراب

 يومــا، انتهــت بتحديــد ســقف زمنــي ٦٧عــن الطعــام لمــدة 
  .لمدة اعتقاله االداري

وكانـت قــوات االحــتالل قـد اعتقلــت حلبيــة بتــاريخ 
ــال إداري ١٠/٦/٢٠١٨ ــة أوامــر اعتق ، وصــدر بحقــه ثالث

ــــاريخ  ــــزوج وأب ١٠/٦/٢٠١٩كــــان آخرهــــا بت ، وهــــو مت
  .لطفلة

  ١٨/٥/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * * * *  

  االت تركزت في القدسحملة اعتق

 

 – وفــــا – الجديــــدة الحيــــاة – القــــدس المحتلــــة
ـــت ـــاء،  اعتقل ـــوم الثالث ـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، الي  ٧ق

 .مواطنين واستدعت آخرين من مدينة القدس المحتلة

ــــوات االحــــتالل  ــــأن ق ــــة ب ــــصادر محلي ــــادت م وأف
أحمد أبو غزالة، ومحمد الجوالني، وعبـد : اعتقلت كال من

ني، وأدهم الزعتري، ورائد الزغيـر، وعلـي جـابر، اهللا الجوال
ــاب  ــي ب ــشها ف ومحمــد الــدقاق، عقــب دهــم منــازلهم وتفتي

  .حطة بالبلدة القديمة

كما استدعت تلك القوات المواطنين نضال زغيـر، 
وهـــشام بـــشيتي، لمراجعـــة مخابراتهـــا فـــي مركـــز التحقيـــق 

  .بالمدينة المقدسة" المسكوبية"والتوقيف المعروف بـ



  
  ١٩٢ 

ـــــن جهـــــ ـــــت قـــــوات االحـــــتالل  ة ثانيـــــة،م اعتقل
اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، مواطنا من بلدة العبيدية شرق 

  .بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل اعتقلـت 
المواطن موسـى محمـود خليفـة، بعـد دهـم منزلـه وتفتيـشه 
بحثا عن نجله قتيبة؛ العتقاله، ولكنها لم تجده، فاعتقلت 

  .والده

  ١٩/٥/٢٠٢٠لجديدة الحياة ا

* * * * *  

تحذيرات من مسيرة وسلسلة بشرية 
  للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

 

الخبيـــــر فـــــي شـــــؤون   حـــــذر–  وفـــــا– القـــــدس
االســتيطان بالقــدس أحمــد صــب لــبن، مــن مــسيرة ينــوي 

ــل، ــذها الخمــيس المقب ــسلة  المــستوطنون تنفي تتخللهــا سل
" يـوم القـدس"بــتحيط بالبلدة القديمة، في ذكرى ما تـسمى 

ــدى حكومــة االحــتالل، وهــي ذكــرى احــتالل القــدس عــام  ل
١٩٦٧. 

وقال صـب لـبن، اليـوم االثنـين، إن هـذه السلـسة 
ستكون بديلة عن مسيرة االعالم التي يـتم تنفيـذها سـنويا 
ـــه وفقـــا  ـــدس والبلـــدة القديمـــة، مـــضيفا ان ـــي مدينـــة الق ف
للمعلومــات المتــوفرة، فــإن السلــسلة ســتنطلق مــن القــدس 

ــدة القديمــة، حيــث ســيقف ا لغربيــة وصــوال الــى اســوار البل
ـــاب  ـــل، وبـــاب الجديـــد، وب المـــستوطنون امـــام بـــاب الخلي

  .العامود، وباب الزاهرة

وبــــين أنــــه وفقــــا إلعالنــــات المــــستوطنين، فــــإن 
المشاركين سيقفون بمسافات متباعدة عن بعضهم مترين 
ونـــــــصف تقريبـــــــا، ملتـــــــزمين بتعليمـــــــات وزارة الـــــــصحة 

ـــروس االســـرائيلي ـــون "كورونـــا"ة المتعلقـــة بفي ، وهـــم يحمل
االعالم االسرائيلية بشكل يحيط بالبلدة القديمة، وسـتجوب 

  .سيارات وشاحنات الشوارع، حاملة سماعات موسيقية

ومـــن المقـــرر ان تنتهـــي الوقفـــة عنـــد الـــسادسة 
والنــصف مــساء، حيــث ســتوجه المــستوطنون نحــو حــائط 

  .ًيضاأالبراق لالحتفال هنالك 

صــب لــبن أن شــرطة االحــتالل لــم تعلــن وأوضــح 
ــع المــستوطنين الــى تقــديم  رفــضها للمــسيرة، وهــذا مــا دف
اعتـــراض عبـــر المحكمـــة، لـــدفع الـــشرطة الـــى المـــصادقة 

  .ٕواصدار التراخيص المطلوبة لتنفيذها

" منظمـــات الهيكـــل"وكانـــت مجموعـــة مـــا تـــسمى 
ــــا اإلســــرائيلية  ــــدمت التماســــا للمحكمــــة العلي المزعــــوم، ق

إلزام حكومـــة االحـــتالل فـــتح ســـاحات المـــسجد للمطالبـــة بـــ
األقــــصى أمــــام اقتحامــــات المــــستوطنين، علمــــا أن دائــــرة 

ــاف اإلســالمية أغلقــت  منــذ نحــو شــهرين " األقــصى"األوق
  ".كورونا"ضمن إجراءات مواجهة فيروس 

انـــه جـــاء فـــي التمـــاس " ٤٨عـــرب "ونقـــل موقـــع 
 مغلق أمام اليهـود منـذ" جبل الهيكل"أن " منظمات الهيكل"

عدة أسابيع، بينما يـسمح لمـوظفي ورجـال دائـرة األوقـاف 
  .اإلسالمية بالتواجد والصالة في المكان

وعلق مدير المسجد األقصى المبارك الشيخ عمر 
ــالقول، إن ذهــاب عــضو الكنيــست  ــك ب ــى ذل الكــسواني عل
المتطرف أيهودا غليـك للمحـاكم االسـرائيلية لفـتح المـسجد 

ــول وال نعتــرف ب ــر مقب مــا يــصدر عــن محــاكم األقــصى غي
  .االحتالل

إننا في دائرة "وقال الكسواني في تصريح صحفي 
األوقــاف االســالمية لــم نتعامــل مــع االحــتالل ومــع محــاكم 

 وبهذا الخصوص اتخـذ مجلـس ١٩٦٧االحتالل منذ العام 
األوقــاف االســالمية قــرار اغــالق المــسجد األقــصى للحفــاظ 

ظ علـى على الـنفس البـشرية ولـيس لـسبب سياسـي للحفـا
صــحة شــعبنا وحتــى ال ينتــشر المــرض خــالل التجمعـــات 
التـــي تحـــدث فـــي المــــسجد األقـــصى اتخـــذ قـــرار اغــــالق 

  ".المسجد األقصى



  
  ١٩٣ 

ـــال فـــتح المـــسجد األقـــصى  ـــه فـــي ح وأضـــاف ان
ـــى  ســـيتوافد اآلالف، ونحـــن قررنـــا عـــدم فتحـــه حفاظـــا عل

  .صحة شعبنا من الفيروس

  ١٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 يروي تفاصيل اعتداء مستوطن فتى مقدسي
  عليه

 

الفتــى المقدســي  يرقــد –  صــفا–القــدس المحتلــة 
فـــي مستـــشفى هداســـا ) ً عامـــا١٧(محمـــد فـــادي النتـــشة 

بالقــدس المحتلــة لتلقــي العــالج بعــدما أصــيب بجــروح فــي 
رقبته، إثـر تعرضـه للطعـن مـن قبـل مـستوطن خـالل سـيره 

 .في شارع يافا غربي المدينة

ة مــا جـرى معــه خـالل توجهــه وروى الفتـى النتـش
: ًللقاء أصدقائه في شـارع المـصرارة بمدينـة القـدس، قـائال

أحـــد المـــستوطنين الحقـــه وطلـــب منـــه الحـــديث عـــدة  إن"
 ".مرات، إال أنه لم يكترث وواصل سيره

ـــي، ثـــم "وأضـــاف  ـــشتائم ل ـــه ال ـــدها بتوجي ـــدأ بع ب
ًتوقفت محاوال معرفة ماذا يريد مني، فإذا به يقوم بسحبي 

ًرج سكينا وطعنني في رقبتي وهـرب علـى الفـور مـن ثم أخ
 ".المكان

شعرت حينها باالختناق وعدم القـدرة علـى " وتابع
التنفس، وتوجهت إلى أصدقائي الذين كانوا يبعدون عنـي 
عدة أمتار، وأخبرتهم بما جرى، ثم توجهنـا لدوريـة شـرطة 
فـــي المكـــان، وتـــم إعالمهـــم بتفاصـــيل مـــا جـــرى، حيـــث 

ســـعاف وجـــاءت بعـــد حـــوالي نـــصف اســـتدعت ســـيارة اإل
 ".ساعة

" هداسـا"ويرقد الفتى النتـشة اليـوم فـي مستـشفى 
الجــرح فــي "للعــالج ومراقبــة وضــعه الــصحي، بعــد إخاطــة 

 . قطب٥بـ" الرقبة

بــدورها، قالــت شــرطة االحــتالل فــي بيــان لهــا إن 
قواتها القت القـبض علـى المـشتبه باالعتـداء علـى قاصـر 

  .بواسطة اداة حادة

 ١٩/٥/٢٠٢٠لصحافة الفلسطينية صفا وكالة ا

* * * * *  

االحتالل يغلق جميع أبواب البلدة القديمة في 
  القدس المحتلة بالمتاريس الحديدية

 

ــــــة ــــــدة-القــــــدس المحتل ــــــاة الجدي ــــــاال - الحي  دي
، جميــع أمــسأغلقــت قــوات االحــتالل، مــساء  -جويحــان

ـــة بالمتـــاريس  ـــدس المحتل ـــي الق ـــة ف ـــدة القديم ـــواب البل أب
 والـسماح لـسكانها فقـط مـن الـدخول عـشية ليلـة الحديدية

 .القدر من شهر رمضان المبارك

قـــوات االحـــتالل الناشـــط المقدســـي  كمـــا اعتقلـــت
عاهد الرشق بعد مداهمة منزله الكـائن فـي حـارة الـسعدية 

  .بالبلدة القديمة واقتياده لغرف التحقيق

وقــال الناشــط المقدســى عــالء الحــداد مــن ســكان 
 موعـــد آذان المغـــرب ومـــع اغـــالق حـــارة الـــسعدية، قبـــل

المحالت ابوابها نشرت قوات االحتالل المتاريس الحديديـة 
عنــد بــاب العــامود، وبــاب الــساهرة، وبــاب االســباط، وبــاب 
الخليــل ومنــع دخــول المــواطنين غيــر القــاطنين فــي احيــاء 

  .البلدة القديمة والسماح لسكانها فقط

 ،"الحيــاة الجديــدة" يــضيف الحــداد فــي حــديث لـــ
بالرغم من االغالقـات المـشدده منـذ اكثـر مـن شـهرين فـي 
مدينـــة القـــدس وخـــالل شـــهر رمـــضان المبـــارك وتعليـــق 
الـــصالة فـــي رحـــاب المـــسجد االقـــصى المبـــارك ســـلطات 
االحـــــتالل تـــــضييق الخنـــــاق علـــــى المقدســـــيين بإضـــــافة 

 .اجراءاتها العسكرية عشية ليلة القدر

بدوره، قـال نـور مطـور صـاحب محـالت الـشبكة، 
ــ ــة القــدس من ــي مدين ــا واالوضــاع ف ــة جائحــة كورون ذ بداي

بتراجع كبير وواضح من الناحيـة االجتماعيـة واالقتـصادية 



  
  ١٩٤ 

ــــق  ــــسياسية االســــرائيلية بح ــــضاعفت االجــــراءات ال ــــا ت م
  .ابنائها

 داهمــت اعــداد أمــسبعــد ســاعات عــصر "يــضيف
ـــن ضـــباط وشـــرطة االحـــتالل عـــدد مـــن محـــالت  ـــرة م كبي

البين ايــــاهم بادخــــال التجاريــــة داخــــل بــــاب العــــامود مطــــ
البــــضاعه المعروضــــه امـــــام المحــــل، اضــــافة لمداهمـــــة 
المحالت بصورة فجائية لمراقبة اصحاب المحالت في حال 

  ".عدم ارتدائهم االقنعه الوقايه داخل المحل

ان رمضان هذا العام حزين جـدا لغيـاب " وأوضح 
ــــسجد االقــــصى  ــــة واغــــالق الم ــــصلين مــــن جه رواده الم

ــدما نــستمع لــصوت اآلذان المبــارك مــن جهــة أخــر ى، وعن
عندما يقـول صـالتكم فـي بيـوتكم نعتـصر ألمـا بـالرغم أنـه 
ـــاة اال ان ســـلطات  هنـــاك عـــدة تـــسهيالت فـــي أمـــور الحي
االحـــتالل تتعمـــد ان تـــنغص علـــى أبنـــاء مدينـــة القـــدس 
واســتغالل كافــة الظــروف لــضرب الحيــاة االقتــصادية فــي 

 ".المدينة

ــون المقدســيون اســتغر ــدى المواطن ــة وأب ابهم لحال
انتــــشار قــــوات االحــــتالل واغــــالق البلــــدة القديمــــة فــــي 
ــــاء  المتــــاريس الحديديــــة بــــالرغم ان المــــواطنين مــــن احي
القــدس بعــد موعــد االفطــار ال يتجولــون فــي المدينــة وفــي 

  .ًحال ابتعادهم مسافات كما هو محدد يتم مخالفتهم ماليا

ــــة كورونــــا "وقــــال المواطنــــون ــــذ بدايــــة جائح من
 في المنازل وايضا صـالة التـراويح فـي داخـل والصالة تقام

ــــصى  ــــداخل المــــسجد االق ــــصالة ب المنــــزل بعــــد تعليــــق ال
  ...".المبارك

  ٢٠/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

  

االحتالل يبعد الحارس حمزة نمر عن األقصى 
  ًأسبوعا

 

شرطة االحـتالل  أبعدت –  صفا–القدس المحتلة 
س المسجد األقصى حمزة االسرائيلي، صباح األربعاء، حار

نمر عن المـسجد لمـدة أسـبوع، بعـد اعتقالـه لليـوم الثـاني 
 .على التوالي

وسلمت شرطة االحتالل الحارس نمر قرارا يقضي 
بإبعــاده عــن المــسجد االقــصى لمــدة أســبوع، وطلبــت منــه 

 الـشهر الجــاري للتحقيـق لـدى مخــابرات ٢٦ الحـضور يـوم
 . صباحا١٠االحتالل في الساعة 

شـرطة االحـتالل اعتقلـت نمـر أمـس أثنـاء وكانت 
عمله في مسجد قبـة الـصخرة، بعـد أن مـنعهم مـن اقتحـام 
المـــسجد مـــن بـــاب الجنـــة لتفتيـــشه، واقتادتـــه إلـــى مركـــز 

  .القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

 ٢٠/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

تئناف رفض االس": القدس" المحامي اغبارية لـ
  الخاص باألسيرة آية الخطيب

 

 – مـصطفى صـبري-دوت كـوم" القـدس "-قلقيلية
رفضت المحكمـة العليـا اإلسـرائيلية فـي القـدس االسـتئناف 
ــا، الــرافض تحويــل  ضــد قــرار المحكمــة المركزيــة فــي حيف
األســيرة آيــة الخطيــب إلــى الحــبس المنزلــي والمعتقلــة منــذ 

 .أكثر من ثالثة أشهر

: دوت كـوم" القـدس" اغبارية لــوقال المحامي بدر
بعد رفض االستئناف، ستكون معركة الدفاع الـشرسة فـي "

شـهر تمــوز، وتــم تحديــد خمـس جلــسات لــسماع الــشهود، 
ـــستين للـــشهود، وتـــتم  ُوفـــي شـــهر أيلـــول حـــدد موعـــد جل
ًمحاكمة األسيرة الخطيـب، بنـاء علـى نـشاطها االجتمـاعي 

حتاجة، وهـي في مساعدة الفقراء والشرائح االجتماعية الم
  ".ُأم لطفلين



  
  ١٩٥ 

ــب  ــى أن االحــتالل اعتقــل األســيرة الخطي يــشار إل
مــن منزلهــا فــي بلــدة عرعــرة، وأخــضعها للتحقيــق بتــاريخ 

١٧/٢/٢٠٢٠.  

  ٢١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

مسيرة االعالم اإلسرائيلية تجوب القدس 
  المحتلة

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
 الخميس المسيرة السنوية أمسمساء انطلقت  – جويحان

للمــستوطنين مــن القــدس الغربيــة باتجــاه القــدس الــشرقية 
رافعـين األعــالم االســرائيلية، ومــرددين الهتافــات العنــصرية 

الحـــتالل الـــشطر الـــشرقي لمدينـــة  ٥٣ًاحتفـــاال بالعـــام ال
 .القدس

وقامــت قــوات االحــتالل بعــد عــصر اليــوم بــإغالق 
رئيـــسة فـــي مدينـــة القـــدس وداخـــل عـــدة شـــوارع وطرقـــات 

أحيـــاء البلـــدة القديمـــة وعلـــى أبوابهـــا لتـــسهيل تحركـــات 
ــصة االعــالم"المــستوطنين التــي يطلــق عليهــا مــسيرة  " رق

ــــامن  ــــوم الث ــــع تنقــــل المــــواطنين المقدســــيين فــــي الي ومن
ــشرين مــن رمــضان، ممــا شــددت مــن إجراءاتهــا فــي  والع

 .ةمحيط بلدة سلوان وباب المغاربة، ووادي الرباب

وانطلقــت المــسيرة بعــدد محــدود مــن بــاب الخليــل 
ــاء البلــدة القديمــة  ــاءباتجــاه أحي ــي ســاحة البــراق، ًانته  ف

 مــسيرة المركبــات للمــستوطنين فــي شــوارع إلطــالقإضــافة 
ــــاب  ــــدس باتجــــاه ب ــــة الق ــــةمدين  رافعــــين االعــــالم المغارب

 .حافلة تقل شاشة عرض لالحتفال االسرائيلية، كما تنقلت

حــــتالل قبــــل موعــــد االفطــــار ومنعــــت شــــرطة اال
المواطنين القاطنين في البلدة القديمة والسكان المجاورين 
مــن الخــروج مـــن بــاب العــامود بعـــد اغالقهــا بالمتـــاريس 

 لتــسهيل حركــة مــرور المتطــرفين، دون االكتــراث الحديديـة

بـــأن المـــواطنين يريـــدون التوجـــه لمنـــازلهم لموعـــد تنـــاول 
 .االفطار في المنازل

تها العـسكرية بحـق المـواطنين اراءجإوشددت من 
ــالقوة  ــات الشخــصية واخــراجهم ب ــي الهوي ــدقيق ف خــالل الت
وتركزت الشرطة في منطقـة بـاب العـامود، وبـاب الـساهرة، 

وشـــارع . وبـــاب االســـباط، وبـــاب الجديـــد، وبـــاب الخليـــل
 .نابلس، وشارع السلطان سليمان، وشارع المصرارة

 وتــــم تحديــــد عــــدد المــــشاركين مــــن قبــــل بلديــــة
االحتالل االسـرائيلي لالحتفـال بـاحتالل الجـزء الـشرقي مـن 

 حسب التقـويم الـشرقي بـسبب جائحـة ١٩٦٧القدس عام 
 .كورونا

كما قامت بلدية االحتالل منذ ساعات ليلة أمس  
بعــرض تهــاني عبــر ســماء مدينــة القــدس لالحتفــاء بهــذا 
االحــتالل لمدينــة القــدس المحتلــة والــذي تــزامن مــع نهايــة 

  .لفضيلة من شهر رمضان المباركااليام ا

 ٢٢/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

بالقدس ويقتحم عدة " الثوري"االحتالل يقتحم 
  منازل

 

ــــة  ــــدس المحتل ــــاالت–الق ــــوات  اقتحمــــت –  وك ق
االحــتالل الــصهيوني، مــساء البــرم الخمــيس، حــي الثــوري 

  .جنوب مدينة القدس المحتلة

ة وقالـــــت مـــــصادر محليـــــة، بـــــأن قـــــوة عـــــسكري
ــازل المــواطنين، وأغلقــت  ًصــهيونية داهمــت عــددا مــن من
المــــــدخل الرئيــــــسي للمنطقــــــة، حيــــــث فتــــــشت مركبــــــات 

  .المواطنين

 ٢٢/٥/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

* * * * *  

  



  
  ١٩٦ 

ًشرطة االحتالل تمدد توقيف أسيرا محررا  ً
  بالقدس

 

شـرطة االحـتالل  مددت –  صفا–القدس المحتلة 
يف األسـير المحـرر الحـاج االسرائيلي، عصر الجمعة، توق

نهاد زغير إلى يوم األحد بعـد تقـديمها اسـتئنافا علـى قـرار 
 .االفراج عنه

وكانـــت محكمـــة الـــصلح غربـــي القـــدس المحتلـــة 
قضت اليوم باإلفراج عن الحاج نهاد زغير، ولكن الـشرطة 
طلبت عدم االفـراج عنـه، إلمكانيـة تقـديمها اسـتئنافا علـى 

 .قرار االفراج

الحتالل عصر اليوم استئنافا ضد وقدمت شرطة ا
ــل أمــام المحكمــة  ــوم األحــد المقب ــه، وســيمثل ي االفــراج عن

 .المركزية بالقدس للنظر في االستئناف

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت زغير فجـر اليـوم، 
ــدة القديمــة بالقــدس، عنــد  ــاب األســباط بالبل مــن ســاحة ب
 حــضوره ألداء صــالة الفجــر بالمكــان، واقتادتــه إلــى مركــز

 .القشلة بالبلدة القديمة بالقدس

ــل نحــو  ــر أنهــى قب ــذكر ان األســير المحــرر زغي ي
يومين مدة االبعاد عن القدس التي فرضتها مقابل االفراج 

 .عنه، والبالغة أسبوعين

وكانت مخابرات االحتالل اختطفـت األسـير الحـاج 
نهاد زغير لحظة االفراج عنـه مـن سـجن جلبـوع، رغـم انـه 

 شــــهرا فــــي ســــجون ٣٥ البالغــــة قــــضى مــــدة محكوميتــــه
  .االحتالل

 ٢٢/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  

  

قوات إسرائيلية تعتدي على المصلين في 
  األقصى

 اعتـــدت – ”الـــشرق األوســـط أوناليـــن “– القـــدس
ّ، علـــى المـــصلين فـــي أثنـــاء )األحـــد(قـــوات إســـرائيلية اليـــوم 

ــد الفطــر عنــد بــاب األســب ــأديتهم صــالة عي ــواب (اط ت أحــد أب
، ما أسـفر عـن إصـابة عـدد مـنهم )المسجد األقصى المبارك

 .برضوض، بينهم بعض كبار السن

اليــوم، أن ) وفــا(وذكــرت وكالــة األنبــاء الفلــسطينية 
القوات استخدمت الهراوات خالل االعتـداء، كمـا قـام بعـضهم 

  .بضرب المصلين بأعقاب البنادق

ل إلــى ووفــق الوكالــة، تمكــن المــصلون مــن الوصــو
ـــة“ســـاحة  ـــصالة، فيمـــا ” الغزال ـــاب األســـباط ألداء ال ـــد ب عن

  .اقتصرت الصالة داخل المسجد على الموظفين والحراس

واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كانت 
ُتــصدح مـــن داخــل المـــسجد، المغلـــق منــذ شـــهرين، بـــسبب 

  .”كورونا“التدابير الوقائية لمواجهة فيروس 

أن يفـتح المـسجد أبوابـه بعـد ُيذكر أنه مـن المقـرر 
العيد، وفق ما أعلنه مجلـس األوقـاف والـشؤون والمقدسـات 

  .اإلسالمية

  ٢٤/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

االحتالل يقتحم جبل المكبر ويعتقل شابين 
  شقيقين

 

 – المحتلـــة  القـــدس–وكالـــة قـــدس نـــت لألنبـــاء 
ــين، حــي  اقتحمــت ــوات االحــتالل اإلســرائيلي مــساء االثن ق

ـــة،  ـــوب القـــدس المحتل ـــر جن ـــل المكب ـــشير فـــي قريـــة جب ب
 .واعتقلت شابين شقيقين

وفـــادت مـــصادر فلـــسطينية بـــأن قـــوات االحـــتالل 
اعتقلـــت الـــشابين الـــشقيقين ريـــاض وأكـــرم بـــشير، عقـــب 

 .اقتحام حي بشير في جبل المكبر بأعداد كبيرة



  
  ١٩٧ 

وبدوره أوضح المحامي محمد محمود، أن الشاب 
ــل ــة جب ــود رضــوان بــشير مــن قري ــر أطلــق عليــه جن  المكب

االحتالل الرصاص، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن ألفـراد 
ًالشرطة عند مدخل القرية، مشيرا أنه يتلقـى العـالج حاليـا 

 .في المستشفى

وكانـت قـوات االحـتالل أطلقــت النـار علـى الــشاب 
بشير عصر اليوم، وزعمت أنه حاول تنفيـذ عمليـة طعـن، 

ًارا وقــع بــين أحــد الــشبان فيمــا نقــل شــهود عيــان أن شــج
وجنــود االحــتالل عنــد نقطــة تفــيش، ليطلــق الجنــود بعــدها 
النــار تجــاه الــشاب وتركــه ينــزف دون تقــديم أي إســعافات 

  .له

  ٢٥/٥/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

إصابة شاب برصاص االحتالل في جبل المكبر 
  بالقدس المحتلة

 

ب شــــا  أصــــيب– الجديــــدة  الحيــــاة– بيــــت لحــــم
بجروح لم تعرف طبيعتها حتى اللحظة، وذلك بعـد إصـابته 

شرطة االحتالل مـساء اليـوم االثنـين، قـرب جبـل  برصاص
 .المكبر جنوب شرق القدس

وافــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحــتالل اطلقــت 
دون معروفة  ) من عمرهاألربعيناتفي (النار على الشاب 

 .األسباب

ان  ريـــةوزعمـــت شـــرطة االحـــتالل والمـــصادر العب
تنفيذ عملية طعن، ما دفع أحد أفراد الشرطة  الشاب حاول

  .ٕإطالق النار عليه، واصابته

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

االحتالل يستدعي المرابطة خديجة خويص 
 للتحقيق

 – المركـــز الفلـــسطيني لإلعـــالم –القــدس المحتلـــة 
بطـــة  المرا-اليـــوم الثالثـــاء-اســـتدعت مخـــابرات االحـــتالل 

 .ًالمقدسية خديجة خويص للتحقيق معها غدا

وأفــادت مــصادر مقدســية أن عناصــر مــن مخــابرات 
االحتالل استدعوا خويص؛ للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة 

 .القديمة في القدس المحتلة

وسبق أن استدعى االحتالل خويص للتحقيق علـى 
خلفيــــة منــــشورات لهــــا علــــى مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 

ها للصالة والرباط في المسجد األقصى، كمـا تعرضـت ودعوات
 .لإلبعاد عدة مرات

بالتزامن مع ذلك أفرجت قوات االحتالل عن الناشط 
المقدســي مــن بلــدة العيــساوية ياســر درويــش بعــد التحقيــق 
معــــه وتــــسليمه قــــرارا بمنــــع إقامــــة أي نــــشاط سياســــي أو 
ــي البلــدة، وهــددت بإعــادة  اجتمــاعي أو ثقــافي أو صــحي ف

 .قالهاعت

 ٢٦/٥/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لإلعالم 

* * * * *  

 : في اليوم الثالث بعيد الفطر

ْ مقدسيين ويستدعي ناشطين ٥االحتالل يعتقل 
  من العيسوية

ثالــث أيــام (اعتقلـت قــوات االحـتالل، اليــوم الثالثـاء 
خمـسة شـبان مـن بلـدة العيـسوية وسـط القـدس ) عيد الفطر

 .حقيق معهماالمحتلة، واستدعت ناشطين للت

علــي حمــدان، محمــد خلــدون : وشــملت االعتقــاالت
مصطفى، يوسف درويش، محمود خلدون مـصطفى، فيـصل 
لؤي عبيد، فيما شـمل االسـتدعاء أمـين سـر حركـة فـتح فـي 

 .العيسوية ياسر درويش، وأحمد كايد أبو عصب

  ٢٦/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٩٨ 

ة في االحتالل يمنع الفلسطينيين من الصال
 الحرم اإلبراهيمي

  

 أفـــاد تقريــر فلــسطيني بـــأن – وكــاالت –الخليــل 
القوات اإلسرائيلية منعت أمـس الفلـسطينيين مـن الوصـول 

  . إلى الحرم اإلبراهيمي في الخليل ألداء صالة الفجر

أمـس أن ) وفـا(وذكرت وكالة األنباء الفلـسطينية 
ــا  ــوات إســرائيلية نــصبت الحــواجز وشــددت مــن إجراءاته ق

لعسكرية على البوابات اإللكترونيـة والطـرق المؤديـة إلـى ا
الحــرم اإلبراهيمــي، ومنعــت المــواطنين مــن الوصــول إليــه، 

ً مـــــصليا، وحاولـــــت طـــــرد ٥٠ولـــــم تـــــسمح إال بـــــدخول 
المواطنين المحتـشدين ومـنعهم مـن الـصالة فـي الـساحات 

  . الخارجية للحرم

واستنكر مدير أوقاف الخليـل حفظـي أبـو سـنينة، 
ات االحــتالل الراميــة إلفــراغ الحــرم مــن المــصليين، إجــراء«

وذلــــك مــــن خــــالل اإلجــــراءات القمعيــــة والتعــــسفية بحــــق 
المواطنين، والمتمثلة بإغالق البوابات اإللكترونية وعرقلـة 

  . »حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم

واعتبــر منــع المــصليين مــن الوصــول إلــى داخــل 
ًا علــى المقدســات اإلســالمية التــي الحــرم اإلبراهيمــي تعــدي

  . ترعاها المواثيق الدولية التي كفلت حرية العبادة

ودعــا أبــو ســنينة المــواطنين إلــى التوافــد للحــرم 
ًواقامة الصلوات فيه، مشيرا إلى أن الحرم االبراهيمي يتبع  ٕ
لألوقــاف الفلــسطينية التــي أعلنــت عــن اســتئناف الــصالة 

 ....بقرار من الحكومة الفلسطينية

  ٢٧/٥/٢٠٢٠الراية القطرية 

* * * * *  

  

  

 ٦االحتالل يبعد حارسا عن المسجد األقصى 
 أشهر

  

ــــدس  ــــاة الجديــــدة –الق  أبعــــدت ســــلطات – الحي
ــــسجد  ــــاء، حارســــا عــــن الم االحــــتالل اإلســــرائيلي، الثالث

 . أشهر٦األقصى لمدة 

ـــأن ســـلطات االحـــتالل  وأفـــادت مـــصادر محليـــة ب
د اســتدعائه إلــى مركــز ســلمت حمــزة نمــر قــرار االبعــاد بعــ

تحقيق القشلة، وذلك بعد اعتراضه علـى دخـول احـد افـراد 
 .شرطة االحتالل الى مسجد قبة الصخرة

  ٢٧/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يسلم أمين سر فتح في العيسوية 
 قرارا يمنعه من المشاركة بأي نشاط

  

ــــــدس   اســــــتدعت -دوت كــــــوم " القــــــدس "-الق
حتالل، الثالثاء، أمـين سـر حركـه فـتح منطقـة مخابرات اال

 .العيساوية ياسر درويش للتحقيق

ــــال مراســــلنا إن مخــــابرات االحــــتالل ســــلمت : وق
درويش، عقب اإلفراج عنه، قرارا يقيـد حركتـه ويمنعـه مـن 
االنخراط أو عقـد اي اجتماعـات تتظيميـة، أو نـشاط يـدعم 
، أسر الشهداء واألسرى، ويمنع من عمل أي مخيم صيفي

أو من تقديم مـساعدة للمحتـاجين، ويمنـع عليـه عمـل أي 
نشاط ثقافي تعليمي صحي في بلدته العيسوية، كما يمنع 
مــن أن يكــون عــضوا فــي لجنــة أوليــاء امــور الطلبــة فــي 

 .المدارس

  ٢٧/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  

  



  
  ١٩٩ 

ًاالحتالل يقتحم أحياء القدس ويستدعي شبانا 
 للتحقيق

  

 –  المركـز الفلـسطيني لإلعـالم– القدس المحتلـة
ــد فــي  اقتحمــت ــوم األربعــاء، حــي عبي قــوات االحــتالل، الي

بلــدة العيــساوية بالقــدس المحتلــة، وأطلقــت قنابــل الــصوت 
 .تجاه المواطنين

ـــة االحـــتالل إخطـــارات هـــدم  ووزعـــت طـــواقم بلدي
البنـاء دون "واستدعاءات ومخالفة بناء في البلدة بدعوى 

 ."ترخيص

حــتالل حملـة اســتدعاءات واســعة وشـنت قــوات اال
ًفــي القــدس طالــت عــددا مــن الــشبان؛ عــرف مــنهم عمــر 

 .عودة، وبهجت الرازم، وأحمد أبو الهوى، وصالح زغاري

واقتحمــت مخــابرات االحــتالل منــزل الــشيخ أحمــد 
أبو غزالة فـي منطقـة بـاب حطـة، واسـتدعته للتحقيـق فـي 
مركــــز القــــشلة، فــــي وقــــت اقتحمــــت فيــــه مخــــيم شــــعفاط 

 .تقلت أحد الشبانواع

  المرابطــــة– أمــــس –وكــــان االحــــتالل اســــتدعى 
 .المقدسية خديجة خويص للتحقيق

يــأتي ذلــك بــالتزامن مــع دعــوات مقدســية للحــشد 
وأداء الــصالة فــي المــسجد األقــصى الــذي ينتظــر أن يعــاد 
فتح بواباته فجر األحـد القـادم بعـد قرابـة ثالثـة أشـهر مـن 

 .اإلغالق بسبب جائحة كورونا

عى االحـتالل لفـرض واقـع جديـد فـي المـسجد ويس
األقصى وتحديد أعـداد الملـصين الـذين يدخلونـه، وهـو مـا 
رفـــضته دائــــرة األوقــــاف اإلســــالمية، مؤكــــدة أن األقــــصى 
ــزام  ــع المــسلمين دون أي شــروط ســوى االلت ســيفتح لجمي

  .بإجراءات السالمة

  ٢٧/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 انتهاكاته بهدم منازل ومنشآت االحتالل يصعد
  سياحية بالضفة والقدس

 

االحتالل اإلسرائيلي،  صعدت –) فلسطين(نابلس 
ذ  ّـــمــن انتهاكاتـــه، بحــق ممتلكـــات الفلــسطينيين، حيـــث نف
عمليـــات هـــدم واســـعة طالـــت منـــازل ومنـــشآت ســـياحية 
بالــضفة الغربيــة ومدينــة القــدس المحتلتــين، بــالتزامن مــع 

 ....ان والضمتنفيذه مخططات االستيط

ـــرت قـــوات االحـــتالل  ـــة، أجب ـــدس المحتل وفـــي الق
عائلــة صــيام، علــى هــدم أجــزاء مــن منزلهــا ذاتيــا، بحجــة 

 .عدم الترخيص

ـــدس  ـــي الق ـــة االحـــتالل ف ـــة إن بلدي ـــت العائل وقال
ــذي تعــود  ــة أخطرتهــا ثــالث مــرات بهــدم منزلهــا، ال المحتل

ببلـدة " وادي حلـوة"ملكيته للمـواطن ناصـر صـيام فـي حـي 
ن، مــا أجبرهــا علــى هــدم منزلهــا ذاتيــا تجنبــا لــدفع ســلوا

 .غرامات مالية لالحتالل

يأتي ذلك فـي وقـت أعلنـت فيـه حكومـة االحـتالل 
اإلسـرائيلي، نيتهــا لـضم أجــزاء واســعة مـن الــضفة الغربيــة 

 .بما فيها غور األردن وجميع المستوطنات

واألحــد الماضــي، قــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي 
إن ) البرلمــان(، فــي كلمــة أمــام الكنيــست بنيــامين نتنيــاهو

 .الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية

وتـشير تقـديرات فلــسطينية أن الـضم سيـصل إلــى 
 فـــي المائـــة مـــن مـــساحة الـــضفة الغربيـــة ٣٠أكثـــر مـــن 

 .المحتلة

  ٢٧/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس انترناشونال لألنباء 

* * * * *  

  

  



  
  ٢٠٠ 

لوان ويستدعي االحتالل يعتقل شقيقين من س
  آخرين في القدس

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز– القدس المحتلـة
مــــــساء اليــــــوم –قــــــوات االحــــــتالل اإلســـــرائيلي  اعتقلـــــت
 شقيقين بعـد مداهمـة منزلهمـا فـي بلـدة سـلوان -الخميس

 .شرق القدس المحتلة، واستدعت آخرين للتحقيق

ّوذكــر شــهود عيــان أن قــوة مــن جــيش االحــتالل 
همت منزل الشقيقين ضياء ومحمـد بيـضون، والشرطة، دا

مــــن حــــي وادي حلــــوة ببلــــدة ســــلوان، قبــــل أن تعتقلهمــــا 
 .وتقتادهما إلى أحد مراكز التحقيق

وفي سياق آخر، اسـتدعت قـوات االحـتالل القائـد 
العمـــــل "الكــــشفي مــــاهر محــــيس، وحققـــــت معــــه حــــول 

والتحـــضير واالســـتعدادات لتقـــديم الخـــدمات للوافـــدين إلـــى 
 ".عادة فتحه فجر األحد القادماألقصى مع إ

ّوأفــاد الكــشفي محيــسن أنــه تــم اإلفــراج عنــه بعــد 
التحقيق معه شـرط اإلبعـاد أسـبوعين عـن األقـصى، وعـدم 

 .االتصال مع شخصيات في الكشافة

كما واستدعت قوات االحتالل الشاب أحمـد محمـد 
؛ للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة ) عاما٢٦(درباس 

ة القــــدس، وهــــو مــــن ســــكان بلــــدة صــــالح الــــدين بمدينــــ
  .العيسوية

  ٢٨/٥/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

  قوات االحتالل تعتقل الشيخ عكرمة صبري

 

ــــت –  صــــفا–القــــدس المحتلــــة  مخــــابرات  اعتقل
االحتالل اإلسرائيلي، يوم الجمعة، رئيس الهيئة االسالمية 

 مـن العليا بمدينة القـدس المحتلـة الـشيخ عكرمـة صـبري،
 .منزله في حي الصوانة بالطور بالقدس المحتلة

ــه واقتيــاده  ــشيخ عكرمــة صــبري اعتقال ورفــض ال
بــسيارة المخــابرات إلــى مركــز شــرطة المــسكوبية، وذهــب 

  .بسيارته الشخصية رفقة محاميه حمزة قطينة

ــه ــشيخ عكرمــة لحظــة اعتقال ــال ال نحــن مــع :" وق
  ".األقصى وسنبقى ندافع عنه

قطينــة أن اعتقــال الــشيخ وأوضــح محاميــه حمــزة 
صـــبري يـــأتي بـــسبب تـــصريحاته حـــول المـــسجد األقـــصى 

  .المبارك

ــــضه أي شــــروط  ــــد رف ــــشيخ صــــبري أك ــــان ال وك
ـــام  ـــارك أم ـــصى المب ـــتح المـــسجد األق إســـرائيلية إلعـــادة ف
المصلين يوم األحد المقبل بعد نحو شـهرين مـن اإلغـالق 

  .بسبب جائحة كورونا

 كمـا ُأبعـد وتعرض الشيخ لالعتقال عديـد المـرات،
عــــن المــــسجد األقــــصى بــــسبب دفاعــــه عنــــه، ورفــــض 

  .مخططات االحتالل الرامية إلى بسط السيطرة عليه

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ًاالحتالل يصدر قرارا بمصادرة قطعة أرض في 
  سلوان إلقامة مقابر يهودية

 

ســلطات االحــتالل،   أصــدرت–  وكــاالت–القــدس 
 يقــضي بمــصادرة قطعــة أرض، فــي حــي وادي الربابــة قــرارا

 ".مقبرة لليهود"في بلدة سلوان، الستخدامها 

أن   سـلوان–وأوضح مركـز معلومـات وادي حلـوة 
ســــلطات االحــــتالل أصــــدرت قــــرارا بمــــصادرة قطعــــة أرض 
تتجــاوز مــساحتها أكثــر مــن دونــم ونــصف الــدونم، إلقامــة 

متـضررين مـن وبناء مقابر لليهود فـي المكـان، وأمهلـت ال
ـــرار أمـــام المحـــاكم  ـــى الق ـــراض عل ـــرار أســـبوعين لالعت الق

 .المختصة

ســـلطتي الطبيعـــة "وأوضـــح مركـــز المعلومـــات أن 
بدأتا قبل عدة سنوات بزراعة القبـور الوهميـة فـي " واآلثار



  
  ٢٠١ 

حـــي وادي الربابـــة بـــشكل خـــاص، حيـــث توجـــد مـــساحات 
واسعة من األراضي التي يمنع أصحابها من البنـاء عليهـا 

 . زراعتهاأو

وأضاف المركـز إن عـدة مـشاريع تحـاول سـلطات 
االحــتالل تنفيــذها فــي حــي وادي الربابــة باعتبــاره االمتــداد 

  .والمسار للحدائق التوراتية المحيطة بالقدس القديمة

  ٢٩/٥/٢٠٢٠االيام 

* * * * *  

االحتالل يعتقل مرابطة ويمنع .. القدس
  المصلين من الوصول لألقصى

 

قــوات االحــتالل ظهــر   اعتقلــت–القــدس المحتلــة 
اليـــوم الجمعـــة المرابطـــة المقدســـية هنـــادي الحلـــواني مـــن 
منطقة باب األسباط بالمسجد األقصى المبارك في القـدس 

 .المحتلة

كما منعت قوات االحتالل المواطنين من الوصـول 
إلى المسجد األقصى ونصبت عـشرات الحـواجز فـي محـيط 

  .البلدة القديمة وساحة الغزالي

مكن عدد من المواطنين من أداء الـصالة أمـام وت
بــاب األســباط رغــم القيــود وانتــشار جنــود االحــتالل بــشكل 

  .مكثف في المنطقة

ومنذ ساعات صباح اليـوم نـصب االحـتالل عـدة  
حـواجز فـي أزقـة وشــوارع البلـدة القديمـة المؤديـة األقــصى 
لمنــــع المـــــواطنين مـــــن الوصـــــول للمـــــسجد ألداء صـــــالة 

  .الجمعة

 ٦٨إلــى أن المــسجد األقــصى مغلــق منــذ يــشار  
ًيومــا األمــر الــذي دفــع نــشطاء مقدســيون إلطــالق دعــوات 

  .إلعادة فتحه وقطع الطريق على مخططات االحتالل

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس 

* * * * *  

 بنيته إبعاده عن ًاالحتالل يسلم مقدسيا قرارا
  القدس

 

مخـــــابرات  ســـــلمت –  صـــــفا–القــــدس المحتلـــــة 
الســـرائيلي، صـــباح الخمـــيس، األســـير المحـــرر االحـــتالل ا

ًعنان عيسى نجيـب، قـرارا عـن نيتهـا إبعـاده عـن القـدس، 
 ".تحريك فعاليات تهدد أمن المنطقة"بحجة 

وذكر عنان نجيـب فـي اتـصال هـاتفي مـع مراسـل 
أن مخابرات االحتالل اتصلت معه ليلة أمـس " صفا"وكالة 

مركـــز  ب٤وطلبـــت منـــه المثـــول أمامهـــا اليـــوم فـــي غـــرف 
ًشـرطة المــسكوبية، ولـدى وصــوله ســلمته قـرارا عــن نيتهــا 

 .إبعاده عن القدس

ــــد الجبهــــة  ــــرار صــــادر عــــن قائ وأضــــاف أن الق
ســـاعة لالعتـــراض علـــى قـــرار  ٧٢الداخليـــة، منحـــه فيـــه 

وتعتبـر هــذه المـرة الرابعـة التــي تـستدعي مخــابرات .اإلبعـاد
االحـــتالل نجيـــب خـــالل شـــهر رمـــضان والعيـــد، إذ اعتقـــل 

الــــشهر بعــــد اقتحــــام منزلــــه وتفتيــــشه وتخريــــب خــــالل 
محتوياتــــــه، ومثــــــل أمامهــــــا فــــــي أول يــــــوم مــــــن عيــــــد 

ــه عــن .الفطــر وأوضــح عيــسى أن ســلطات االحــتالل أبعدت
 لمــدة عــام، واعتقــل فــي ســجون ٢٠١٥القــدس فــي عــام 

 . سنوات٤االحتالل ألكثر من 

) ًعامـا٤٦(يذكر ان األسير المحرر عنـان نجيـب 
ل القدس المحتلة، متزوج ولديه من سكان بيت حنينا شما

  . أطفال٣

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  
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االحتالل يجبر مسنة مقعدة على هدم .. القدس
  منزلها ذاتيا

 

بلديـــة االحـــتالل فـــي   أجبـــرت–القـــدس المحتلـــة 
القدس، المـسنة المقدسـية رسـمية كـساب بـشير مـن بلـدة 

س المحتلة على هدم منزلها جبل المكبر جنوب شرق القد
 .ذاتيا بحجة عدم الترخيص

وأفــــادت مــــصادر محليــــة، بــــأن الحاجــــة كــــساب 
شرعت بهدم منزلها، بعد تهديد االحتالل لها بغرامة ماليـة 
ــة قــد تــصل لعــشرات آالف الــشواكل، فــي حــال نفــذت  عالي

  .طواقم االحتالل عملية الهدم

ورغــــم أن المــــسنة كــــساب مقعــــدة، وال تــــستطيع 
 على قدميها، إلى جانب معناتهـا مـن عـدة أمـراض المشي

ــــة، إال أنهــــا ســــعت خــــالل  ــــسبل ٧مزمن ــــل ال  أعــــوام وبك
للحــصول علــى رخــصة بنــاء، دفعــت خاللهــا مبــالغ ماليــة 

  .كبيرة، دون جدوى

  قمع وتهجير

وحــسب مــدير مركــز القــدس للحقــوق االقتــصادية 
واالجتماعيـــة زيـــاد الحمـــوري فـــإن االحـــتالل يـــضغط علـــى 

ــات الهــدم الــذاتي لتحطــيمهم المقدســيين  مــن خــالل عملي
  .نفسيا

سياسة الهدم الذاتي تـدلل "وأضاف الحموري، أن 
على غطرسة االحتالل وما يمارسه من قمع وتهجير بحق 
ــذين يعــانون  ــة، ال ــة القــدس المحتل الفلــسطينيين فــي مدين
لبناء بيت لهم لكي يساعدهم على صـمودهم فـي القـدس، 

لم نفــسيا جــدا علــى األطفــال فيــأتي قــرار الهــدم وهــذا مــؤ
  ".وعلى رب األسرة

  تهديد دائم

ويقطـــن آالف المقدســـيين بالمدينـــة تحـــت تهديـــد 
إســرائيلي دائــم بهــدم منــازلهم ومنــشآتهم التجاريــة، بعــدما 

ُأصدرت بلدية االحتالل أوامـر هـدم بحقهـا أو أنهـا تجبـرهم  ّ
  .على هدمها بأنفسهم

عـدد وفي العـام الماضـي، طـرأ ارتفـاع كبيـر علـى 
الفلسطينيين سكان شـرقي القـدس الـذين اضـطروا إلـى أن 
يهـــدموا بأنفـــسهم منـــازلهم أو أجـــزاء منهـــا، بعـــد أن زعـــم 
االحـــتالل أن بنائهـــا يـــتم دون تـــرخيص، ويختـــار الـــسكان 
هـــذه الطريقـــة لكـــي يتجنبـــوا دفـــع عـــشرات آالف الـــشواكل 
لبلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلـة فـي حـال نفـذت 

  ."هي الهدم

وبحسب مركز معلومات حلوة المختص بالشؤون 
 منــشأة فــي ١٧٣المقدســية، فــإن قــوات االحــتالل هــدمت 

 منشأة ٥١، من ضمنها ٢٠١٩مدينة القدس خالل العام 
ــــد  ــــشآت قي ــــدي أصــــحابها، وتــــشمل من ــــا بأي هــــدمت ذاتي

  .اإلنشاء

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس 

* * * * *  

ويصادر االحتالل يمنع ترميم الحرم اإلبراهيمي 
  أرضا بسلوان

 

ـــــة  ـــــسطين المحتل ـــــوات االحـــــتالل   منعـــــت–فل ق
ـــل مـــن  ـــة إعمـــار الخلي اإلســـرائيلي، أمـــس الخمـــيس، لجن
اســتكمال أعمــال التــرميم والــصيانة فــي الحــرم اإلبراهيمــي، 
بينما في سلوان صادرت أرضا لفلـسطينيين بغيـة تحويلهـا 

 .لمقبرة لليهود

أبــو وقــال مــدير الحــرم اإلبراهيمــي الــشيخ حفظــي 
ســنينة، إن قــوات االحــتالل منعــت مــوظفي لجنــة اإلعمــار 
من استكمال أعمـال التـرميم بـالحرم، بحجـة عـدم حيـازتهم 

 .على تصريح

وأوضـــح أن العمـــل داخـــل الحـــرم اإلبراهيمـــي مـــن 
صــالحيات وزارة األوقــاف والــشؤون الدينــة بالتنــسيق مــع 



  
  ٢٠٣ 

لجنـة اإلعمــار، وأن هـذا اإلجــراء يـأتي فــي إطـار محــاوالت 
 .حتالل فرض سيطرته على الحرماال

ــوات االحــتالل المــوطنين مــن الوصــول  ومنعــت ق
إلى الحرم اإلبراهيمي ألداء صالة الفجر، بعد إعـادة فتحـه 
أمــام المــصلين فــي إطــار تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة، 
التــي اتخــذتها الحكومــة الفلــسطينية لمنــع انتــشار فيــروس 

 .كورونا

ـــر األمـــن األســـبق، ن ـــذكر أن وزي ـــت، ي ـــالي بين فت
صـــادق فـــي الثالـــث مـــن الـــشهر الجـــاري، علـــى مـــشروع 
اســـتيطاني فـــي مدينـــة الخليـــل، يتـــضمن االســـتيالء علـــى 
ـــي،  ـــي محـــيط الحـــرم اإلبراهيم ـــسطينية خاصـــة ف أراض فل
إلقامــة طريــق يمكــن المــستوطنين واليهــود مــن اقتحامــه، 

  .فضال عن إقامة مصعد لهم

  ١٧ صفحة ٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  حـتــالل يـعــدم شــابــا مـقـدسـيــا بــدم بــارداال

 

التحقيـق األولـي الـذي   كـشف–فلسطين المحتلة 
، أن أحـد )ماحاش(أجرته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 

التابعـــة لـــشرطة االحـــتالل " حـــرس الحـــدود"عنـــصري قـــوة 
اإلسرائيلي المتورطين بإعدام الشهيد إياد الحـالق، صـباح 

 مدينة القـدس المحتلـة، اسـتمر بـإطالق أمس السبت، في
النار علـى الـشهيد الحـالق وهـو ملقـى علـى األرض، رغـم 

 .ًتلقيه أمرا مباشرا من قائده بالتوقف

ـــــــضاربة خـــــــالل  ـــــــوال القـــــــاتلين مت وجـــــــاءت أق
التحقيقــات، فــادعى القاتــل األعلــى رتبــة أنــه أمــر عنــصر 

الـذي رافقـه أن يتوقـف عـن إطـالق " حرس الحـدود"شرطة 
. ولكن األخير استمر على الـرغم مـن األمـر المباشـرالنار 

في المقابل، نفى األخير أن يكون قائـده قـد أمـره بـالتوقف 
 .عن إطالق النار

إلــى أن ") كــان("وأشــارت هيئــة البــث اإلســرائيلية 
ــدة، " ماحــاش"محققــي  أطلقــوا ســراح الــضابط بــشروط مقي

 .فيما فرضت الحبس المنزلي على القاتل األدنى رتبة

حاولـت "ق التحقيق األولي لـشرطة االحـتالل، ووف
عناصــر الــشرطة إيقــاف الــشاب الفلــسطيني لالشــتباه فــي 
أنـــه يحمـــل مـــسدسا فـــي يـــده، لكنـــه خـــاف مـــنهم وشـــرع 

وقـــام شـــرطيان " رهـــابي إرهـــابي"بـــالفرار، فبـــدأوا بالـــصراخ 
ـــإطالق مـــن  ـــين ٨ - ٧آخـــران ب  رصاصـــات تجاهـــه، ليتب

ًالحقا أنه لم يكن مسلحا َ". 

ّ الشرطة اإلسرائيلية، صباح أمس الشاب وأعدمت
ًميدانيا، في منطقة بـاب األسـباط )  عاما٣٢(إياد الحالق 

ـــه مـــسدسا،  ـــة، لمجـــرد االشـــتباه بحمل ًفـــي القـــدس المحتل ّ ّ
ًاتضح الحقا أنه غير موجود ّ. 

والـــــشهيد الحـــــالق مـــــن الحـــــي المقدســـــي وادي 
الجــوز، مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة؛ وبحــسب مــا ذكــر 

ّلشهيد، فإنه كان دائم التردد علـى مدرسـة للرعايـة أهالي ا
 .ّالخاصة، تقع قرب باب األسباط

ّوادعت شرطة االحـتالل فـي بيـان صـدر عنهـا أن 
عناصرها في منطقة باب األسـباط رأوا الـشاب وهـو يقتـرب 

ّ، وبحسب ادعاءات االحـتالل، "ّحامال ما يبدو أنه مسدس"
 المطاردة ومـن فبدأت"لم يستجب الشاب لدعوات التوقف، 

ّوالحقا، بعد استشهاده، اتضح أنـه ". ثم إطالق النار عليه ً
ًال يحمل مسدسا ّ. 

ّوقالت عائلة الشهيد الحالق إن ابنها يعـاني مـن 
تــأخر فــي النمــو العقلــي، ومــستواه فــي التفكيــر ال يتجــاوز 
مــستوى طفــل فــي الــسابعة مــن عمــره، وهــو يــدرس فــي 

ب األســــــباط، فــــــي بــــــا) البكريــــــة(المدرســــــة الــــــصناعية 
 .المتخصصة في تعليم ذوي اإلعاقة

ــه  ــشهيد، خيــري الحــالق، إن ابن ــال والــد ال ــا ق كم
كان يخشى الغربـاء ومـا كـان يحملـه هـو هاتفـه المحمـول 
ألن أسرته كانت تشدد عليه دائما بضرورة أن يتصل بهـم 



  
  ٢٠٤ 

بمجـرد وصـوله للمؤسـسة التعليميــة التـي كـان فـي طريقــه 
 .إليها، قرب باب األسباط

ِم تكتف شرطة االحتالل بقتـل إيـاد، إنمـا قامـت ول
بمداهمة منزل عائلته وتفتيشه بعد استشهاده للبحث عن 
ـــة  ـــاظ نابي ـــة بألف ـــه، ووجهـــت شـــتائم مهين ـــة مـــواد تدين أي

 ....لشقيقته

إلــى ذلــك، أجبــرت بلديــة االحــتالل اإلســرائيلي فــي 
القدس المحتلة المواطن فـارس الخـالص علـى هـدم منزلـه 

فــي بلـــدة ســلوان جنـــوبي المــسجد األقـــصى قيــد اإلنـــشاء 
 .المبارك بيده، بحجة البناء دون ترخيص

ال خيــارات أمــام المقدســي إال أن : "وقــال الخــالص
يبني دون ترخيص لعدم وجود خرائط هيكليـة تتناسـب مـع 
الزيادة الطبيعة في عـدد الـسكان، وبالتـالي عـدم تـراخيص 

لــذاتي، بعــد الخيــار الثــاني؛ الهــدم ا"وأضــاف إن ". المنــازل
تهديـــده بفـــرض غرامـــات ماليـــة عليـــه، وكالهمـــا عقـــاب 

 ".للمقدسي، وهذه ضريبة الصمود على األرض

كما أجبـرت سـلطات االحـتالل عائلـة مـشاهرة فـي 
ــا فــي حــي  ــى هــدم منزلهــا ذاتي ــة عل ًمدينــة القــدس المحتل

  )وكاالت. (الصلعة ببلدة جبل المكبر

 ٢٠ صفحة ٣١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

واالحتالل " االقصى"مستوطنا يقتحمون  ٧٥
يعتقل شابين وفتاتين احداهما صحفية من 

  باحاته

 

ــــتحم -وفــــا -القــــدس  ــــوم ٧٥ اق  مــــستوطنا، الي
االحد، باحات المسجد االقصى المبـارك، بعـد سـاعات مـن 

 .افتتاحه أمام المصلين

شــــهود عيــــان، إن المــــستوطنين اقتحمــــوا  وأفــــاد
لمغاربـة، بحمايـة قـوات باحات المسجد األقصى، من باب ا

 .االحتالل

ايهـــاب ابـــو : قـــوات االحـــتالل كـــال مـــن واعتقلـــت
ــدة ســعيدة، والــصحفية ســندس  ــؤي جــابر، ورائ ســنينة، ول
عويس، أثناء تواجدهم في باحـات المـسجد، خـالل اقتحـام 

 .المستوطنين لها

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعـت يـوم أمـس 
  .رة كبيبأعدادالسبت، إلى اقتحام االقصى 

 ٣١/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل مدير نادي األسير وثالثة 
  مواطنين في القدس

 

ــــــدس ــــــا – الق ــــــت– وف ــــــوات االحــــــتالل   اعتقل ق
اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، مــدير نــادي األســير فــي القــدس 

 .ناصر قوس، وثالثة مواطنين آخرين

وأفـــاد شـــهود عيـــان أن قـــوات االحـــتالل اعتقلـــت 
، فـي اعقـاب "فتح"س، وعبادة نجيب أحد نشطاء حركة قو

اقتحــام وزيــر الزراعــة اإلســرائيلي المتطــرف أيهــود غليــك، 
لباحــات المــسجد األقــصى، إلــى جانــب عــشرات المتطــرفين 
فــي مجموعــات متالحقــة انطالقــا مــن بــاب المغاربــة، بعــد 
ـــواب المـــسجد  ـــاف اإلســـالمية ألب ـــتح األوق ـــي ف ســـاعات ف

  . يوما، بسبب جائحة كورونا٧٠دة للصالة بعد اغالق لم

ــــوات االحــــتالل  ــــت ق ــــه، اعتقل ــــسياق ذات ــــي ال وف
المواطن عبد االعور بعد ان داهمـت منزلـه فـي حـي عـين 
اللوزة في بلدة سلوان جنـوب القـدس، وطـارق أبـو صـبيح 

  .ويعمل حارسا في االقصى

  ٣١/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  
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رونا  معتقل فلسطيني منذ بداية كو٨٠٠
  نصفهم من القدس

 

 اعتقلـت سـلطات -دوت كـوم " القـدس "-رام اهللا 
ــر مــن  ــسطيني، نــصفهم ٨٠٠االحــتالل اإلســرائيلي أكث  فل

من القدس المحتلة، منذ بدء تفـشي فـايروس كورونـا فـي 
ــــنهم / آذار ــــارس الماضــــي، بي ــــال و٩٠م ــــات ١٠ً طف  فتي

 .وسيدات

وقــال عبــد الناصــر فروانــة المخــتص فــي شــؤون 
المحــررين فــي بيــان صــحفي األحــد، إن الهجمــة األســرى و

ـــدس  ـــرة داخـــل الق ـــي األشـــهر األخي اإلســـرائيلية اشـــتدت ف

المحتلة، وتم رصد حالـة مـن التـصعيد اإلسـرائيلي الخطيـر 
  .لالعتقاالت واالنتهاكات بحق الفلسطينيين هناك

ــت  ــوات االحــتالل اعتقل ــين أن ق ً فلــسطينيا ١٣ّوب
 الــشرقية والــشمالية مــن قطــاع غــزة بعــد اجتيــازهم الحــدود

للقطاع، وقد سمح لهم بالعودة الـى قطـاع غـزة عبـر نقـاط 
  .عشوائية

 أســير فلــسطيني بيــنهم ٤٨٠٠ويعتقــل االحــتالل 
 معتقـــــل أداري، ٤٠٠ً طفـــــال، وقرابـــــة ١٨ أســـــيرة، و٣٩

ًـ يعـانون أمراضا خطيـرة ٣٠٠ مريض بينهم ٧٠٠وحوالي 
ومزمنـــة ومـــن بيـــنهم عـــشرات كبـــار الـــسن، أكبـــرهم فـــؤاد 

  .ً عاما٨٠الشوبكي الذي تجاوز عمره 

٣١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

א�����ن

االحتالل يسارع في تنفيذ مخططات  تقرير
 الضم رغم ردود األفعال المنددة والمحذرة

 

 رصد تقرير االستيطان االسبوعي - وفا-نابلس 
الــذي يعــده المكتــب الــوطني للــدفاع عــن األرض ومقاومــة 

تــابع لمنظمــة التحريــر، الخطــوات اإلســرائيلية االســتيطان ال
ــــضم أراض فلــــسطينية، رغــــم ردود األفعــــال  ٍالمتــــسارعة ل
المحليــة والعربيــة والدوليــة المنــددة، والمحــذرة مــن مغبــة 
تنفيــذ هــذه المخططــات الهادفــة إلــى تــدمير مــا تبقــى مــن 

  .فرص لتحقيق حل الدولتين

 أيـار ٨-٢(وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 
بهــذا الخــصوص، إلــى أن مــصادقة وزيــر جــيش ) الجــاري

ــى توســيع مــساحة مــستوطنة  ــت عل االحــتالل نفتــالي بيني
" غـوش عتـصيون"في الكتلة االستيطانية المسماة " أفرات"

 دونـــم، ١١٠٠الممتـــدة بـــين بيـــت لحـــم والخليـــل بحـــوالى 
جاءت بتوجيهات مباشرة ومستعجلة مـن بنيـامين نتنيـاهو 

رة الجيش، لفرض أجندته على عمـل قبل مغادرة بينيت وزا
ــا حــزب كــاحول  ــين حــزب الليكــود وبقاي حكومــة الطــوارئ ب
الفان، وقبل أيام من زيارة وزير الخارجية األميركيـة مايـك 
ــين  بومبيــو، حتــى تبــدو وكأنهــا فــي ســياق متفــق عليــه ب
االدارة األميركية وحكومة االحتالل، في إطار تطبيق خطـط 

مستوطنات في منطقة كانت الضم، وفرض السيادة على ال
علــى الــدوام محــط أطمــاع الســتيعاب مــستوطنين جــدد فــي 

  ".القدس الكبرى"امتداد ما تسميه دولة االحتالل بـ

هـــــذه المـــــصادقة فتحـــــت الطريـــــق أمـــــام بـــــدء 
 وحــدة ســكنية فــي المــستوطنة، ٧٠٠٠التحــضيرات لبنــاء 

في خطوة خطيرة للغاية، وال تقل خطرا عن مشاريع البنـاء 
مـا " وأد"، بهـدف E1((اني فـي المنطقـة المـسماة االستيط

ٕيسمى حل الدولتين مرة واحدة والى األبـد، كمـا أن موافقـة 
اإلســرائيلي علـى مخططـات البنــاء، " وزيـر األمـن الـداخلي"

وبــــدء التخطــــيط لتلــــة اســــتيطانية جديــــدة يطلــــق عليهــــا 
ـــة النـــسور"االحـــتالل  علـــى أراضـــي ) جفعـــات هعطـــيم" (تل



  
  ٢٠٦ 

، "إفــرات"نطقــة نفــوذ ســلطة مــستوطنة ألحقهــا االحــتالل بم
ـــرى  ـــت لحـــم عـــن الق ـــصل بي ـــى ف ـــؤدي ال مـــن شـــأنه أن ي

  .الفلسطينية المحيطة بها

ــــى مــــشروع اســــتيطاني  ــــت عل كمــــا صــــادق بيني
ٍيتـضمن االســتيالء علــى أراض فـي الخليــل، إلقامــة طريــق 
يمكــن المــستوطنين والمتطــرفين اليهــود مــن اقتحــام الحــرم 

  .مصعد لهماإلبراهيمي، فضال عن إقامة 

وفـي تحــرك مبكــر فــي الكنيــست اإلســرائيلية لــسن 
قـــوانين تـــشرع ضـــم منـــاطق واســـعة فـــي الـــضفة الغربيـــة 
بتــشجيع مــن نتنيــاهو، قــدمت عــضو الكنيــست عــن حــزب 
الليكود اليميني ماي غوالن، باالتفاق مع رؤساء مجـالس 
مستوطنات وبدعم من وزير االقتصاد الليكودي وغيره من 

" مــشروع قــانون"هو فــي الكنيــست أعــضاء معــسكر نتنيــا
لتطبيق السيادة اإلسرائيلية على المـستوطنات فـي الـضفة 
ــسطينية، وشــمال  ــة المحتلــة، ومنــاطق االغــوار الفل الغربي

باعتبارهـــــا ذات ذخـــــر سياســـــي وأمنـــــي "البحـــــر الميـــــت؛ 
واقتــــــــصادي الســــــــرائيل، ويتواجــــــــد فيهــــــــا اآلالف مــــــــن 

 إســرائيل، المـستوطنين، الـذين هـم جــزء ال يتجـزأ مـن دولـة
هذا الـى جانـب تـصحيح الوضـع الحـالي، وتحقيـق العدالـة 

  . حسب زعم غوالن-" التاريخية

ّوتطــرق التقريــر إلــى عنــصرية التــصريحات التــي 
أدلـى بهـا الــسفير األميركـي لـدى إســرائيل ديفيـد فريــدمان، 
بشأن تسريع اإلعالن عن ضم مناطق في الضفة الغربيـة 

ــة إلــى إســرائيل، علــى خــالف  مــا صــرح بــه مرشــح المحتل
ــة  الحــزب الــديمقراطي النتخابــات الرئاســة األميركيــة المقبل

   .جو بايدن، الذي أبدى معارضته لسياسة الضم

 مـــن الجنـــراالت والزعمـــاء ٢٢٠هـــذا، وقـــد نـــشر 
الــشين "و" الموســاد"اإلســرائيليين المتقاعــدين مــن جهــاز 

ـــصحف العبريـــة فـــي الثالـــث مـــن " بيـــت ـــشرطة، فـــي ال وال
، صـفحة كاملـة مـن التواقيـع لحـث زمالئهـم الشهر الجاري

الــسابقين فــي الحكومــة اإلســرائيلية، وبالتحديــد غــانتس، 

وغــابي اشــكنازي، وكالهمــا مــن رؤســاء األركــان الــسابقين 
ــع الــضم األحــادي الجانــب  ــي جــيش االحــتالل، علــى من ف

ــة ــا انــضم . ألراضــي الــضفة الغربي ــادة ١٤٩ًوالحق  مــن الق
 إلــى المطلــب نفــسه، وبعــدها اليهــود األميــركيين البــارزين

ً عــضوا فــي الكــونغرس األميركــي ١١بوقــت قــصير أصــدر 
  .ًتحذيرا آخر بشأن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة

ــة  وتواصــلت ردود الفعــل الدوليــة الرســمية واألهلي
ــضم االســرائيلية المدعومــة والمغطــاة  ــددة بمــشاريع ال المن

بعــة للجمعيــة دعــت اللجنــة التا فقــد. مــن االدارة االميركيــة
العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة والمعنيــــــة بممارســــــة الــــــشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المجتمـع الـدولي 
وال ســيما مجلــس األمــن، إلــى تحمــل مــسؤولياته، واتخــاذ 
إجــراءات عاجلــة للتــصدي لخطــر ضــم إســرائيل لألراضــي 
الفلـــسطينية معتبـــرة مـــا يجـــري تقويـــضا لمـــا بـــسمى حـــل 

  .الدولتين

بطاركـــة ورؤســـاء كنـــائس "مـــا أعـــرب مجلـــس ك
عـــن قلقـــه العميـــق مـــن خطـــط الـــضم " األراضـــي المقدســـة

ـــا إلـــى االمتنـــاع عـــن اتخـــاذ مثـــل هـــذه  اإلســـرائيلية، داعي
الخطوات األحادية، والتي من شـأنها أن تـؤدي إلـى فقـدان 

  .أي أمل متبقي في نجاح أي عملية سالم مستقبلية

ـــــة و ـــــات المتحـــــدة األميركي روســـــيا ودعـــــا الوالي
واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة إلى الرد على مخططـات 
ًالـــضم األحاديـــة هـــذه بمبـــادرة ســـالم محـــددة زمنيـــا، وفـــق 
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة بشأن هذه القـضية، 
بهدف تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في هذا الجزء مـن 

  .ًالعالم الذي تعتبره الديانات الثالثة مقدسا

ــي الفتــرة و ــات االحــتالل ف ــي مجمــل انتهاك فــي يل
  :المرصودة

ـــــدس  مـــــستوطن ٣٠٠ســـــمح االحـــــتالل لــــــ: الق
باســـتئناف اقتحـــام المـــسجد األقـــصى المبـــارك، بعـــد نحـــو 

" كورونـــا"شـــهرين مـــن المنـــع، بـــسبب انتـــشار فيـــروس 



  
  ٢٠٧ 

المــستجد، فيمــا أدت مجموعــة مــن المــستوطنات صــلوات 
ــة  مــن شــرطة تلموديــة علنيــة أمــام بــاب المطهــرة، بحماي

  .االحتالل

المقامـة " يعقـوب طاليـا"سـرق مـستوطنو : الخليل
ــــسافر يطــــا، محــــصول  ــــي م ــــى أراضــــي المــــواطنين ف عل

، "بيـــر العـــد"الخـــاص بـــالمزارعين قـــرب منطقـــة " الكرســـنة"
ومنعوا المزارعين مـن سـقاية أغنـامهم مـن آبـار المنطقـة، 

أقدم مستوطنون على تجريف مـساحات مـن األراضـي  كما
ــة  ــرب مــستوطنة الزراعي ــصالح شــق طريــق اســتيطانية ق ل

المقامــة علــى اراضــي المــواطنين فــي بلــدة دورا " نيجهــوت"
جنوب مدينة الخليل، تعود ملكيتهـا لمـواطنين مـن عـائلتي 

  .السويطي وجاد اهللا

أعمال التجريـف تلـك جـرت بإشـراف المـستوطنين 
وبحماية جنود االحتالل الذين تواجدوا بالمكان قبل وصول 

   . والشاحناتاآلليات

اعتدى مستوطنون علـى المـواطن حربـي : نابلس
مــن ســكان بلــدة بيــت امــرين، بالــضرب )  عامــا٥٠(عبـدو 

المخـــالة، " حــومش"أثنــاء رعيــه ماشــيته قــرب مــستوطنة 
والمقامة على أراضي قريـة برقـة شـمال نـابلس، مـا أسـفر 
عن إصـابته بكـسر فـي القـدم ورضـوض بالجـسم، وسـرقوا 

منعـــــت قـــــوات االحـــــتالل   كمـــــا. رأســـــا مـــــن أغنامـــــه٧٠
المــواطنين مــن حراثــة اراضــيهم فــي قريــة الــساوية جنوبــا، 
وتحديــدا فــي منطقــة الــواد، حيــث خــرج عــشرات المــواطنين 
لحراثتهـــا، وحمايتهـــا مـــن اعتـــداءات المـــستوطنين، إال أن 
جـــيش االحـــتالل يرافقـــه المـــستوطنون مـــنعهم مـــن ذلـــك؛ 

  .بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة

ه المنطقــــة باســــتمرار العتــــداءات وتتعــــرض هــــذ
" رحـاليم"المستوطنين، حيث أقام مـستوطن مـن مـستوطنة 

خيمة في منطقة الواد، كمـا قطـع مـستوطنون المئـات مـن 
  .أشجار الزيتون خالل األشهر الماضية

أخطــرت قــوات االحــتالل ثالثــة مــواطنين : ســلفيت
بوقف بنـاء وهـدم لمنـزلين وسـقيفة فـي المنطقـة الـشمالية 

قية لبلـــــدة قـــــراوة بنـــــي حـــــسان غربـــــا، والمنطقـــــة والـــــشر
، "بركــان"المــستهدفة باالخطــارات تقــع بمحــاذاة مــستوطنة 

  .ومنطقتها الصناعية

وسلمت تلك القوات كال عبد الحكيم عزيز مرعي، 
وياسين نبيل مرعي، إخطارين بوقـف البنـاء فـي منزليهمـا 

  .قيد اإلنشاء، والمواطن جالل كنعان إخطارا بهدم السقيفة

وفــــي ســـــياق متـــــصل، منعـــــت قـــــوات االحـــــتالل 
المزارعين ورعاة األغنام من البقاء فـي المنطقـة الـشمالية 

؛ بحجـة قـربهم مـن )النويطـف(الغربية من البلدة المـسماة 
  .المستوطنات المقامة عنوة على أراضي البلدة

وقامت سـلطات االحـتالل بطـرد رعـاة االغنـام مـن 
ان غــرب ســلفيت، منـاطق رعــي تتبـع لبلــدة قـراوة بنــي حـس

ــي  ــازل ف ــة المن ــدة لبقي ــع اخطــارات جدي ــث قامــت بتوزي حي
المنطقة الشرقية والشمالية مـن البلـدة، ومنعـت المـزارعين 

التــي ( ورعــاة األغنــام مــن البقــاء فــي منطقــة النويطــف 
تعتبــــر محميــــة طبيعيــــة، ومــــستهدفة مــــن قبــــل ســــلطات 

  ).االحتالل للتوسع االستيطاني

حـــتالل علـــى معـــدات اســـتولت قـــوات اال: قلقيليـــة
حفر بئر مياه، ورافعة تعمل في موقـع بـين أراضـي قريتـي 
راس عطيـــــة ومغـــــارة الـــــضبعة جنوبـــــا، واســـــتولت علـــــى 
ّالمعــدات، بعــد أن ســلمت العـــاملين إخطــارا بوقــف العمـــل 

  .فورا

ـــدم مـــستوطنون علـــى قطـــع  :بيـــت لحـــم  ٤٥٠أق
أخطــرت قــوات  شــجرة عنــب فــي قريــة الخــضر جنوبــا، كمــا

واطن رائد خليل جودة مـن البلـدة ذاتهـا بوقـف االحتالل الم
الـصوانة، "العمل في عريشين زراعيين، يقعان في منطقـة 

  .بحجة عدم الترخيص

ــة  وتمكــن المــواطن محمــد يحيــى عــايش مــن قري
 دونــم ١٠٠ارطــاس جنوبــا مــن انتــزاع قــرار بتثبيــت أرضــه 



  
  ٢٠٨ 

قـرب قريـة واد رحـال " خلة النحلة"بشكل ثابت، في منطقة 
 دونـم إلـى ٢٠٠حويل بـاقي المـساحة البالغـة جنوبا، مع ت

اإلســــرائيلية، حيــــث كانــــت " تثبيــــت حــــدود الطــــابو"لجنــــة 
ــد أعلنــت عــن أرض المــواطن عــايش  ســلطات االحــتالل ق

، وتثبيت اإلعالن في العام ٢٠٠٤كأراضي دولة في العام 
٢٠١٦.  

سـلمت سـلطات االحـتالل سـتة مـواطنين : طولكرم
ـــــازله ـــــي من ـــــاء ف ـــــف البن ـــــشاء إخطـــــارات بوق ـــــد اإلن م قي

والتشطيب، فـي قريـة عكابـا شـمال مدينـة طـولكرم؛ بحجـة 
، رغـم امـتالك أصـحابها الوثـائق القانونيـة "ج"أنها منطقة 

  .التي تثبت ملكيتهم لألرض

وتقع هذه المنـازل عنـد مـدخل القريـة، ومنهـا مـا 
هو جاهز للسكن، والمنطقة بعيدة بمـسافة كيلـو متـر عـن 

   .يجدار الضم والتوسع العنصر

ـــين ـــد : جن ســـلمت قـــوات االحـــتالل المـــواطن عمي
بسام سميح عمارنة إخطارا بهدم منزله، الذي ما يزال قيـد 

 مترا مربعا؛ بحجة البنـاء ٢٢٠اإلنشاء، والبالغة مساحته 
بمحــاذاة جــدار الــضم والتوســع العنــصري، وأمهلتــه حتــى 
العشرين من الشهر الجاري، لالعتراض الخطي علـى قـرار 

  .الهدم

هدمت قوات االحتالل في منطقـة العقبـة : اراألغو
شرق بلـدة تياسـير، غرفـة زراعيـة تعـود ملكيتهـا للمـواطن 
مراد جابر، بعد أن رفضت محكمه االحـتالل طلـب محاميـه 

  .االلتماس بوقف الهدم؛ بحجة عدم الترخيص

وفي منطقة الجفتلك داهمت قوات االحتالل خربـة 
 علـى عـشرات عالن، وهدمت ساحة وبركه مياه، واستولت

األلواح واألعمدة، ومواد البركسات، تعود ملكيتها للمواطن 
  .أنور أبو جوده

وحــسب قــرارات االحــتالل الجديــدة، فإنــه ال يعطــي 
أي مهلــه للمــواطنين المخطــرين بهــدم منــشآتهم مــن أجــل 

التوجه إلى المحاكم لوقف عمليـة الهـدم التـي تنفـذ حـسب 
  . ساعة فقط٩٦القرار بعد 

وار بأكملهـــا مـــشروع الـــضم الـــذي ويتهـــدد األغـــ
يــستعد االحــتالل لتنفيــذه، باالســتيالء علــى عــشرات آالف 
الدونمات الزراعية من األغـوار، وضـم مـستوطنات الـضفة 

  .إلى السيادة اإلسرائيلية بشكل رسمي

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

مخططات االستيطان تستعر باألراضي 
  الفلسطينية

 

 الوطني للدفاع عن المكتب قال –  صفا–رام اهللا 
األرض ومقاومـــة االســـتيطان إن المخططـــات االســـتيطانية 
اإلســــرائيلية تــــستعر فــــي األراضــــي الفلــــسطينية المحتلــــة 
بالتزامن مع الخطوات العملية التي تنفذها حكومة الطوارئ 

ٍلــضم أراض فلــسطينية للــسيادة اإلســرائيلية، " إســرائيل"فـي 
  .منددة بذلكدون االكتراث بردود الفعل الدولية ال

ـــصادر  ـــره األســـبوعي ال ـــي تقري ـــب ف وأشـــار المكت
 للنكبـة تـأتي هـذا العـام فـي ظـل ٧٢السبت أن الـذكرى الــ 

تسارع محموم في أنشطة االسـتيطان، مـن خـالل اإلعـالن 
ٍعـــــن عـــــشرات المخططــــــات، وتجريـــــف أراض، وتــــــدمير 
ممتلكــــــات، إضــــــافة لتــــــصعيد المــــــستوطنين عربــــــدتهم 

اطق الزراعيـــة والرعويــــة واعتـــداءاتهم، خاصـــة فــــي المنـــ
  .، لترحيل سكانها عن أراضيهم)ج(والمصنفة 

ولفـــت إلـــى أن رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو 
لإلســـراع فـــي ســـن " إســـرائيل"يـــدفع حكومـــة الطـــوارئ فـــي 

قوانين تسمح بـضم أراضـي فلـسطينية فـي الـضفة الغربيـة 
يـــشكل عـــام واألغـــوار الفلـــسطينية وشـــمال البحـــر الميـــت 

الهادفـــة " صــفقة القــرن" مــا تــسمى بــشكل خــاص ضــمن
لتــصفية القــضية الفلــسطينية والثوابــت الوطنيــة بمــا فيهــا 

  .حق العوده وتقرير المصير



  
  ٢٠٩ 

ّوتطرق التقرير إلـى ردود الفعـل العربيـة والدوليـة 
ــــددة بمحــــاوالت اســــتغالل  ــــشغال العــــالم " إســــرائيل"المن ان

من أجل تكريس الـسيطرة علـى األراضـي " كورونا"بجائحة 
طينية، والتــي كــان آخرهــا تــصريح العاهــل األردنــي الفلــس

ّإذا مـا ضـمت إسـرائيل "الملك عبد اهللا الثاني األخير، بأنه 
ًبالفعــل أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة فــي تمــوز المقبــل، فــإن 
دام كبيــــر مــــع المملكــــة األردنيــــة  ــــذلــــك ســــيؤدي إلــــى ص ِ
ّـالهاشمية، وتأكيده أن قانون القـوة ال يجـب أن يطبق فـي 

  ".وسطالشرق األ

ــتس ووتــش"كمــا قالــت منظمــة  فــي " هيومــان راي
 لنكبـة الـشعب الفلـسطيني، ٧٢ًبيان، تزامنا مـع الـذكرى الــ

إن الــــسياسات العنــــصرية واالضــــطهاد اإلســــرائيلي الــــذي 
ُيمارس يتم تنفيذه بشكل منهجي صارم علـى مـدار العقـود 

  .السبعة الماضية، وفي كل فلسطين التاريخية

ــــر، أصــــدرت اإلدارة " مــــا تــــسمى وبحــــسب التقري
ًاألسـبوع الماضـي قـرارا يقـضي بوضـع " المدنية اإلسرائيلية

اليد على مناطق محاذية للحرم اإلبراهيمي بالخليل لتشييد 
  .ُمصعد خاص بمعاقي المستوطنين

وأضــاف أن هــذا القــرار يــأتي كمرحلــة أخيــرة نحــو 
ا ٦٠البدء الفعلـي بالتنفيـذ ويمـنح المعترضـين مهلـة  ًـ يوم

عتراضـــاتهم علـــى القـــرار، الـــذي ينـــزع الـــصالحية لتقـــديم ا
القانونية واإلدارية عن المكان مـن بلديـة الخليـل ويحولهـا 

  .للقائد العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية

ـــررت  ـــة، ق ـــدس المحتل ـــي الق ـــة "وف ـــة اللوائي اللجن
في بلدية االحتالل إيداع مخطط تهويدي " للتخطيط والبناء

رة الــــذي يــــسمى نفــــق يــــستهدف توســــيع نفــــق المــــصرا
، الــذي ســيتم توســيعه علــى حــساب شــريط واســع "تــساهل"

ًمـــن األراضـــي الفلــــسطينية شـــرقا مــــن موقـــف الــــسيارات 
ــا  ــه حالي ــغ طول ــشيخ جــراح، ليبل ًوالحــافالت باتجــاه حــي ال

  . متر بحجة تخفيف أزمة السير٨٠٠

وتحـــدث تقريــــر المكتــــب الــــوطني عــــن عربــــدات 
طنين الفلـــسطينيين المـــستوطنين واعتـــداءاتهم علـــى المـــوا

  .وممتلكاتهم في ظل حماية كاملة من قوات االحتالل

ـــوا نحـــو  ـــر أن المـــستوطنين قطع  شـــجرة ٤٠وذك
زيتـــون فـــي أراضـــي المغيـــر شـــمال شـــرق رام اهللا تعــــود 
للمواطنين روحـي مـروح نعـسان، وسـمير خالـد أبـو عليـا، 
فيمـــا منعـــت قـــوات االحـــتالل التـــي تواجـــدت فـــي المنطقـــة 

  .وصول إلى أرضهم وتفقدهاالمواطنين من ال

وفــــي بيتـــــين شــــرق رام اهللا، خـــــط مـــــستوطنون 
أنـا "عبارات عنصرية علـى جـدران منـازل المـواطنين منهـا 

حيــاة جنودنــا أهــم مــن "، و"ُال ابــرح حتــى يــسفك الــدم هنــا
، قبـــل أن يكتـــشف األهـــالي أمـــرهم ويلـــوذوا "حيـــاة اعـــدائنا

  .بالفرار

وتـــــشير التقــــــديرات إلـــــى أن االحــــــتالل يخطــــــط 
لمــصادرة مــساحات واســعة مــن أراضــي بلــدات غــرب بيــت 
ــاء باعتبارهــا إحــدى  ــع األهــالي مــن البن لحــم، ويحــاول من

  .ًأدوات السيطرة الحقا على أراضي المواطنين

 ١٦/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

إسرائيل تقود عقلية ": القدس"التفكجي لـ
ين والمجتمع ُال تبالي بالقوان استيطانية توسعية

  الدولي

 

ـــــدس ـــــدس "-الق ـــــوم" الق ـــــو - دوت ك ـــــد أب  محم
 قال خبير األراضي واالستيطان خليل التفكجي إن -خضير

قـــرار الـــضم لمـــساحات واســـعة مـــن الـــضفة الغربيـــة يـــأتي 
ًتتويجـــا لحمـــالت االســـتيطان الكبيـــرة والمتـــشعبة التـــي لـــم 

، وجـــــرى تـــــسعيرها ١٩٦٧تتوقـــــف منـــــذ احـــــتالل العـــــام 
 . تولي الرئيس األمريكي دونالد ترامبومضاعفتها منذ

ـــ ــضم ": القــدس"وأضــاف التفكجــي ل إن مــشروع ال
يبتلـــع مـــساحة واســـعة مـــن األراضـــي الفلـــسطينية، ولـــه 



  
  ٢١٠ 

ــشملها الــضم  ــي لــن ي ــة علــى األراضــي الت ــدادات كارثي ارت
ٍأيــضا، ضــمن منظومــة مــن الطــرق والبنــى التحتيـــة ذات  ً

المطــــارات التــــشعبات االســــتيطانية المرتبطــــة بالقطــــارات و
 فـــي القـــدس المحتلـــة حيـــث قلـــب المـــشروع E1ومنطقـــة 

  .االستيطاني ومنطلقه القادم

ــي قــرارات  ٍوأوضــح أن مــا نــراه اليــوم مــن جــرأة ف ٍ
ٍواعالنـــــــات عـــــــن مـــــــشاريع اســـــــتيطانية فـــــــي القـــــــدس  ٕ
والمــــستوطنات فــــي الــــضفة الغربيــــة وبعــــد قــــرار الــــضم، 

دم واالعالن عن المشاريع االستيطانية بالمئات، نتيجة لعـ
ّاتخــاذ الــسلطة أي قــرارات عمليــة مــسبقا للــرد علــى تفــشي  ً
االستيطان علـى أراضـي الـضفة المحتلـة بمعـدالت قياسـية 

 مــن المفاوضــات، ســاعدت ٢٤وخطيــرة طيلــة الــسنوات الـــ
ا وحقـــائق شـــجعت إقـــرار  ّفـــي أن تـــصبح اليـــوم أمـــرا واقع ـــ ً ً
ًالــضم، مــشيرا إلــى تنــامي أعــداد المــستوطنين فــي الــضفة 

 ٧٥٠ أوسلو إلى ضعفي عددهم ما قبله، بواقع بعد اتفاق
 ومطلـــع العـــام ٢٠١٩ألـــف مـــستوطن حتـــى نهايـــة العـــام 

 ٢.٢، لتبلغ مساحة نفوذ المستوطنات في الضفة ٢٠٢٠
 بؤرة استيطانية بالضفة والقـدس ٢٩٨مليون دونم، تضم 

  .المحتلة

وذكـــر أن إعـــالن الـــضم وفـــرض الـــسيادة علـــى 
 التــي تمثــل نحــو Cالغــور ومــساحات واســعة مــن منــاطق 

٪ من الضفة الغربية، يعنـي القـضاء علـى حـق تقريـر ٦٠
المــصير للــشعب الفلــسطيني، الــذي تؤكــد عليــه المواثيــق 
الدوليــة، كميثــاق األمــم المتحــدة، والعهــد الــدولي الخــاص 
ـــدولي الخـــاص  ـــد ال ـــة والـــسياسية، والعه ـــالحقوق المدني ب

  .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إن طــاقم نتنيــاهو ترامــب، ســواء : لتفكجــيوقــال ا
ـــة  ـــل بمنهجي ـــب، يعم ـــي تـــل أبي ـــيض أو ف ـــي البيـــت األب ف
ًوتخطــــيط لتــــصفية جميــــع ملفــــات الحــــل النهــــائي، بــــدءا 
بالقــــدس ونقــــل الــــسفارة األمريكيــــة إليهــــا ثــــم بــــالالجئين 

، واليـــوم حـــق تقريـــر المـــصير )األونـــروا(والتــضييق علـــى 

دة، بمـا فـي ذلـك الذي تدعمه مؤسسات هيئة األمـم المتحـ
الجمعية العامـة، ومجلـس األمـن، لـذلك هـذا اإلعـالن عـن 

  .ٍالضم يتجاوز األعراف الدولية بشكل صارخ

وشدد التفكجـي علـى أنـه فـي حـال طبـق نتنيـاهو 
ــك ســوف يوســع مــساحة تجــاوزه  وغــانتس الــضم، فــإن ذل
ًللقانون الدولي، وبالتالي يعطـي أوراقـا قانونيـة أخـرى، قـد 

فت بشكل صحيح، في تعزيز رفض احـتالل ُتساهم، إذا وظ
إسرائيل للضفة الغربية فـي األوسـاط الدوليـة وتخلـق حالـة 

  .من الرفض والمناصرة للحقوق الفلسطينية

إن هــذا مــن اختــصاص الجانــب الــسياسي : وقــال
ُوالحقوقي الفلسطيني الذي يجب أن يدير المعركـة المقبلـة 

هــا فــي بكــل حنكــة وذكــاء، ألنهــا فرصــة يمكــن العمــل علي
األوســاط الــسياسية والحقوقيــة الدوليــة، لفــرض عقوبـــات 

وعلـــى أقـــل تقـــدير، يمكـــن اســـتثمار هـــذا . علـــى إســـرائيل
ًاإلعالن، وتحديدا في األوساط األوروبية، من خالل زيادة 
ــصادية إلســرائيل، وتوســعة  ــة االقت ــات المقاطع ــة حرك فعالي
هذه الرقعة لتـشمل جوانـب أخـرى، كالثقافيـة واالجتماعيـة، 

  .ًاألمر الذي يشكل عامل ضغط حقيقيا

ــــة : "وأضــــاف التفكجــــي ــــوم وقف ــــوب الي إن المطل
حقيقيــة وتحــرك فلــسطيني مــدروس ال يقبــل الــضغوط مــن 
ــــي  ــــرت ف ــــد ُأق ــــد، لق ــــب وال البعي ّاالحــــتالل، وال مــــن القري

قــانون "الــسنوات األخيــرة قــوانين عــدة لالســتيطان، أبرزهــا 
قـانون "سـرائيلي أو بمـسماه اإل" تبييض البؤر االستيطانية

وغيــــره، وهــــذه " تنظــــيم االســــتيطان فــــي يهــــودا والــــسامرة
القوانين أسست لمبـادئ الـسيادة اإلسـرائيلية فـي األراضـي 

حتـى إن الحكومـات . ّالمحتلة، ومهدت لقرار الضم الحـالي
ّاإلسرائيلية كانت ترد على التماسات عدة بهذا الخـصوص 

حقـق القـيم ُاالسـتيطان اليهـودي فـي أراضـي الـضفة ي"بأن 
ً، ولـــم نـــشهد تحركـــا فلـــسطينيا حقيقيـــا فــــي "الـــصهيونية ً ً ّ

  .المحافل الدولية، خاصة في محكمة الجنايات الدولية
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ولفــت التفكجــي إلــى عقليــة اســتيطانية توســعية 
جديــــدة تـــــسود فــــي أوســـــاط قيــــادات األحـــــزاب اليمينيـــــة 

ًنحــن نلمــس تغيــرا طــرأ بعــد قــرارات : "والمــستوطنين، وقــال 
ــــترامـــب وطـــا ـــت األبـــيض ل ورســـم ) صـــفقة القـــرن(قم البي

الخرائط، بقيـادة نتنيـاهو وكوشـنير وفريـدمان ذلـك الـسفير 
األمريكي المستوطن، هم يعتقدون أنه لم تعد هنـاك حـدود 
للتوســع وللطمــع والعنجهيــة والغــرور بــالقوة وفــرض األمــر 
ًالواقع علـى الفلـسطينيين الـضعفاء عـسكريا، الـذين وقعـوا 

  ".لحسنةفي فخ النوايا ا

ٕإن إعـــالن يهوديـــة الدولـــة، واعــــالن : "وأضـــاف
القدس عاصمة أبدية إسـرائيل، ثـم نقـل الـسفارة األمريكيـة 
إليهـــا، ونيـــة ضـــم المـــستوطنات فـــي الـــضفة الغربيـــة فـــي 
الــشهر المقبــل، وكــذلك نيــة إعــالن الــسيادة علــى أراضــي 
ٕاألغــــوار، ليــــست مجــــرد خطــــط ونوايــــا للمــــستقبل، وانمــــا 

ــــةمنطلقــــة مــــن حقــــائق و ــــة بقيــــادة . اقعي فإقامــــة حكوم
ـــسيادة -نتنيـــاهو ـــى أســـاس اإلعـــالن عـــن ال  غـــانتس عل

اإلســرائيلية علــى منطقــة األغــوار، أي شــرعنتها، لــن يغيــر 
، بـــل ١٩٦٧مـــن واقـــع احـــتالل إســـرائيل لهـــا منـــذ عـــام 

ســيؤدي إلــى تــداعيات ذات أبعــاد مختلفــة، أهمهــا التــأثير 
فض علــى حــق تقريــر المــصير للــشعب الفلــسطيني، والــر

علـى أرض . الدولي، وتعزيز االنتهاكات ضد الفلـسطينيين
ـــر مـــن  ـــع، أكث ـــضفة الغربيـــة، % ٦٠الواق مـــن أراضـــي ال

المتبقية، ال يملـك % ٤٠يسيطر عليها االحتالل، وحتى الـ
الفلسطينيون السيادة عليها، حيث ال سيادة على األرض، 
ـــــى  ـــــى عل ـــــى الحـــــدود، وال حت ـــــى المـــــوارد، وال عل وال عل

ذ تـــضع اتفاقيـــة أوســـلو الـــسلطة الفلـــسطينية االقتـــصاد، إ
ــــسبب أمــــوال  ــــستمر، ب ــــزاز إســــرائيلي م ــــة ابت تحــــت طائل

  .التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية" المقاصة"

  ٢٥/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  

  

  

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

 ٣ازل تضاعف هدم المن: االتحاد األوروبي
 مرات منذ مارس

  

الوقت الـذي  في – »الشرق األوسط« – تل أبيب
تتصاعد التحذيرات من دول في أوروبـا والـشرق األوسـط، 
حتى من داخل مجموعات في إسـرائيل والواليـات المتحـدة، 
ضــــد مــــشروع ضــــم األراضــــي الفلــــسطينية المحتلــــة إلــــى 
ــة ــددة عــن حمل ــسيادة اإلســرائيلية، كــشفت مــصادر متع  ال
اســــتيطانية علــــى األرض يقــــوم بهــــا قــــادة المــــستوطنات 
ــة بهــدف توســيع  ــات ميداني ــذ عملي الســتباق الحــدث وتنفي
ــسيطرة عليهــا، بغــرض وضــع  ــي يخططــون لل ــاطق الت المن

  .الجميع أمام األمر الواقع

وقالــت هــذه المــصادر إن المــستوطنين يحــصلون 
  اإلسـرائيلية–على معلومات داخلية من اللجنـة األميركيـة 

ترسيم حدود المـستوطنات، التـي تنـشط فـي المنطقـة منـذ ل
ـــأثير وتعـــديل الخـــرائط كـــي  ـــسعون للت خمـــسة شـــهور، وي
ًيــضمنوا ضــم منــاطق جديــدة تابعــة حاليــا للقــرى والبلــدات 

ـــدون ضـــمها ـــسطينية ويري ـــان . الفل ـــر مـــن األحي ـــي كثي وف
يــصطدم هــؤالء بفلــسطينيين يتــصدون لمــصادرة أراضــيهم، 

ت االحـتالل اإلسـرائيلي بـالقوة وتقع صـدامات تحـسمها قـوا
 .لصالح المستوطنين

ــــى  ــــى ســــبيل المثــــال، تقــــدم المــــستوطنون إل عل
الـــسلطات اإلســـرائيلية بـــشكوى ضـــد الـــسلطة الفلـــسطينية 
ــرة فــي قريــة  ــل علــى إعــادة تأهيــل شــارع المقب ــا تعم ألنه

فحضرت قوة عسكرية إسـرائيلية . الرشايدة شرق بيت لحم
منطقـة خاضـعة «عـة أنهـا وأوقفت العمل فـي الـشارع، بذري
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ـــــسيادة اإلســـــرائيلية ـــــود، العمـــــال » لل بعـــــد أن هـــــدد الجن
ـــه،  ـــل في ـــودة للعم ـــي حـــال الع ـــال ف ـــسطينيين، باالعتق الفل

  .وأجبروهم على إزالة المعدات

كمـــا يقـــوم المـــستوطنون بعمليـــات ســـيطرة علـــى 
ٍأراض فلــسطينية فــي غــور األردن ومنطقــة أريحــا شـــمال 

لجبليـة عنـد مدينـة طوبـاس البحر الميت وفي المرتفعـات ا
فــي الــشمال، للهــدف نفـــسه، وهــو التمهيــد لفــرض واقـــع 

ويالحـظ . الضم وتوسيع نطاق رقعته ليشمل أراضي جديدة
ًأيضا أن قوات االحتالل تصعد من ممارسـات هـدم البيـوت 

ًالتي تعتبـر مخزونـا للـضم، » ج«الفلسطينية في المناطق 
ـــسها ـــذ بنف ـــدم وتنف ـــات إذ تـــوزع عـــشرات أوامـــر اله  عملي

ــــس . الهــــدم ــــي رام اهللا، أم ــــشفت مــــصادر سياســــية ف وك
ـــي  ـــي ف ـــات دول االتحـــاد األوروب ـــي بعث الجمعـــة، أن ممثل
القدس ورام اهللا أعربوا عـن قلقهـم مـن مواصـلة الـسلطات 
اإلســــرائيلية تنفيــــذ عمليــــات الهــــدم فــــي الــــضفة الغربيــــة 
والقدس الشرقية المحتلين، التي ازدادت بشكل واضح منـذ 

  . العامبداية هذا

وأوضـــحت بعثـــات االتحـــاد األوروبـــي، فـــي بيـــان 
صــدر عنهــا، أن عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا هــدم منــشآت 
ممولــة مــن االتحــاد األوروبــي ودولــه األعــضاء، أدت إلــى 
ًتــــشريد العديــــد مــــن الفلــــسطينيين، والتــــأثير ســــلبا علــــى 

إنــه فــي الوقــت «: وقــال البيــان. المجتمعــات الفلــسطينية
 بالتعـــاون الفلـــسطيني اإلســـرائيلي الـــذي رحبـــت البعثـــات

، تابعـــت بقلـــق اســـتمرار )١٩ -كوفيـــد (لمكافحـــة جائحـــة 
عمليــــات الهــــدم منــــذ تفــــشي الوبــــاء فــــي أوائــــل مــــارس 
الماضـــي، وخـــالل شـــهر رمـــضان، التـــي تـــضاعفت ثـــالث 

  .»مرات مقارنة بالعام الماضي

ـــب، حـــذرت مؤســـسة  تـــايمز أوف «وفـــي تـــل أبي
الســتيطانية الميدانيــة مــن أن تــؤدي النــشاطات ا» يــسرائيل

وممارســات االحــتالل المختلفــة، وفــي أساســها قــرار الــضم 
وقالـت إن . التوسعي، إلى القضاء التام على حل الدولتين

كثيرين بـاتوا يؤيـدون التوجـه لحـل الدولـة الواحـدة، بـشرط 
  .ضمان المساواة بين جميع المواطنين

  ٣٠/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  
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.. يعلن عن خطة لتهويد القدسنتنياهو 
  لن تستطيع تهويد الفلسطيني: واشتية يرد

 

ــــوزراء  –" القــــدس العربــــي" –غــــزة  رد رئــــيس ال
محمـــد اشـــتية علـــى تـــصريحات رئـــيس حكومـــة االحـــتالل 
ــن خاللهــا عــن خطــة جديــدة  بنيــامين نتنيــاهو، التــي أعل

ـــالقول ـــة، ب ـــة القـــدس المحتل ـــد مدين مهمـــا قامـــت ": لتهوي
يـــــد لـــــن تـــــستطيع تهويـــــد اإلنـــــسان إســـــرائيل مـــــن تهو

  ."الفلسطيني

إن برنــامج ": وقــال اشــتية فــي تــصريح صــحافي
هـذا التهويـد ": ، مـضيفا"تهويد القدس ليس باألمر الجديـد

وأكــد  ."ٍنــراه كــل يــوم، وهــذا يــضع العــالم العربــي فــي تحــد
يعولون علـى سـكان القـدس المحتلـة فـي  الفلسطينيين أن

ول علـــى أهلنـــا فـــي نعـــ“: إســـقاط هـــذا المخطـــط، مـــضيفا
القدس الذين أسقطوا البوابات اإللكترونية، وصمودهم هـو 
ـــن تهـــود  ـــد ل األســـاس، ومهمـــا قامـــت إســـرائيل مـــن تهوي
اإلنـسان الفلـسطيني، كمـا جــرى عقـد عـدة مـؤتمرات لــدعم 

  .”القدس، ولكن لم تترجم بشكل جدي وعملي

ــأن تكــون هنــاك  ــذلك اشــتية عــن أملــه ب ــر ك وعب
ــة“ ــا تجــاه” وقفــة عــز عربي  مدينــة القــدس، وتجــاه كــل م

ــة ــال  .يحــاك مــن مــؤامرات تجــاه المدين ــك بعــدما ق وجــاء ل
ــع  ــى موق ــه عل ــي تغريــدة ل ــاهو ف ــويتر" نتني ــه "ت أصــدر "إن
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تعليماتــه ببلــورة خطــة لتعزيــز مكانــة القــدس لــدى اليهــود 
الـدوالر األمريكـي (، " مليـون شـيقل٢٠٠بتكلفة تصل إلى 

ي زمــــن مــــن المهــــم فــــ": وأضــــاف). شــــيقل٣.٥يــــساوي 
  ."الكورونا أن تبقى القدس على سلم أولوياتنا

وتشهد مدينـة القـدس المحتلـة هجمـة اسـتيطانية 
كبيرة، تشرف عليها عدة مؤسسات حكوميـة فـي إسـرائيل، 

إلــى جانــب هجمــات اســتيطانية تنفــذها جماعــات متطرفــة، 
بهــدف تهويــد المدينــة، التــي يــزعم نتنيــاهو أنهــا ســتكون 

ــسحب منهــا رغــم  وأن "العاصــمة الموحــدة" ــه لــم تن حكومت
، فــي مخالفــة واضــحة لقــرارات ١٩٦٧احتاللهــا فــي العــام 

  .الشرعية الدولية

٢٥/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  
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   على النكبةًعاما ٧٢

   

 ٧٢اليــوم الخمــيس مــرور  يوافــق –  صــفا–غــزة 
ـــــي يحييهـــــا  ـــــسطينية، الت ـــــة الفل ـــــرى النكب ـــــى ذك ا عل ـــــعام ً

  . مايو من كل عام١٥الفلسطينيون في 

ّويــستذكر الفلــسطينيون اليــوم تهجيــر أجــدادهم مــن 
، ١٩٤٨ًأرضــهم قــسرا علــى يــد العــصابات الــصهيونية عــام 

  ....وما رافقه من جرائم قتل وتشريد

وتفيد إحصائيات نـشرها الجهـاز المركـزي لإلحـصاء 
 مــرات ٩الفلــسطيني بتــضاعف عــدد الفلــسطينيين أكثــر مــن 

  .منذ أحداث النكبة

أورد الجهـــاز عبـــر موقعـــه اإللكترونـــي، الخمـــيس و
 ألــف فلــسطيني ٨٠٠أنـه علــى الــرغم مـن تــشريد أكثــر مـن "

 ألـــف فلـــسطيني ٢٠٠ ونـــزوح أكثـــر مـــن ١٩٤٨فـــي العـــام 
، فقد بلغ عدد ١٩٦٧غالبيتهم الى األردن بعد حرب حزيران 

ــة العــام   ٢٠١٩الفلــسطينيين االجمــالي فــي العــالم فــي نهاي
  ".مة مليون نس١٣.٤حوالي 

وذكر الجهاز أن هذا الرقم يشير الى تضاعف عـدد 
، ١٩٤٨ مــرات منــذ أحــداث نكبــة ٩الفلــسطينيين أكثــر مــن 

نـــسمة فـــي فلـــسطين )  مليـــون٦.٦٤(أكثـــر مـــن نـــصفهم 
 مليـــــون فـــــي المنـــــاطق المحتلـــــة عـــــام ١.٦٠(التاريخيـــــة 

ـــسطين ومـــا تالهـــا مـــن ، )١٩٤٨ ـــة فل وشـــكلت أحـــداث نكب

طيني، لمـــا مثلتــه هـــذه تهجيــر مأســاة كبـــرى للــشعب الفلــس
  .النكبة من عملية تطهير عرقي

 ألف ٨٠٠ تشريد ما يربو عن ١٩٤٨وشهد العام 
ــــسطيني مــــن قــــراهم ومــــدنهم، مــــن أصــــل  ــــون ١.٤فل  ملي

، ١٩٤٨فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عـام 
  . قرية ومدينة فلسطينية١٣٠٠في 

وانتهـــى التهجيـــر بغـــالبيتهم إلـــى عـــدد مـــن الـــدول 
عربيــة المجــاورة، إضــافة إلــى الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، ال

ًفــضال عــن التهجيــر الــداخلي لــآلالف مــنهم داخــل األراضــي 
التـي أخـضعت لـسيطرة االحـتالل اإلسـرائيلي عـام النكبـة ومـا 

  .تالها، بعد طردهم من منازلهم واالستيالء على أراضيهم

ــة  ــة النكب وســيطر االحــتالل اإلســرائيلي خــالل مرحل
 منهــا ٥٣١ّــ قريــة ومدينــة فلــسطينية، فيمــا دمر ٧٧٤علــى 

  .بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه الى كيان االحتالل وقوانينه

ورافـــــــق عمليـــــــة التطهيـــــــر اقتـــــــراف العـــــــصابات 
ــر مــن  ــصهيونية أكث ــسطينيين؛ أدت ٧٠ال  مجــزرة بحــق الفل

  . ألف فلسطيني١٥إلى استشهاد ما يزيد عن 

 ١٤/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * * 

ما ال تعرفه عن ".. ليست هزائم فقط"النكبة 
 قصص البطولة في القدس



  
  ٢١٤ 

ـــة  ـــة –جمـــان أبوعرف التقـــسيم " – القـــدس المحتل
ــا  ســيمر، فليمــر علــى أجــسادنا، ســأقاتل دفاعــا عــن بالدن

أهلنـــا  حتـــى المـــوت مهمـــا قـــل الـــسالح والعتـــاد، ســـنحمي
ِوبيوتنــا بــصدورنا ونحمــي مــن خلفنــا مــن الــبالد ال ، "عربيــةَ

هــذا مــا قالــه عبــد القــادر الحــسيني لبهجــت أبوغربيــة فــي 
، فــــرد ١٩٤٨أوج المعــــارك والهجمــــات الــــصهيونية عــــام 

لــن يــدخل اليهـود قطــاعي وأنــا حــي، ســأقتل "عليـه األخيــر 
ـــه ـــى شـــبر من ـــستولوا عل ـــل أن ي ، ثـــم تعـــانق القائـــدان "قب

 ٠الصديقان وانصرفا

 استشهد الحسيني وهو يقاتل في معركـة القـسطل
ــالث مــرات  ــة ث ــام ذاتــه، فــي حــين أصــيب أبوغربي مــن الع
بمعارك مختلفة، لكنه بقي على قيد الحيـاة وكتـب مذكراتـه 
ّالتي أرخت لمقاومة القدس في النكبة، وتـوفي الحقـا عـام 

 ".شيخ المناضلين الفلسطينيين" بعد أن نال لقب ٢٠١٢

 للنكبة، تتـوارد لألذهـان حكايـة ٧٢وفي الذكرى الـ
 ألف فلـسطيني ٧٥٠قسري الجماعي ألكثر من التهجير ال

مـــن بيـــوتهم وأراضـــيهم، ونجـــاح الحركـــة الـــصهيونية فـــي 
ــر مــن فلــسطين واعــالن قيــام  ــى القــسم األكب ــسيطرة عل ٕال

وغيبــــت موجــــة مــــن البكائيــــات قــــصص . دولــــة إســــرائيل
البطولــة والمعــارك المحتدمــة، بينمــا تظهــر أصــوات نــشاز 

  .ركوهاتقول إن الفلسطينيين باعوا أرضهم وت

  ليست هزائم فقط

هـذا " إنها حرب وليست نكبة زاخـرة بـالهزائم فقـط"
مــــا يقولــــه الباحــــث المهــــتم بتــــاريخ المقاومــــة المــــسلحة 
الفلسطينية بالل شلش، مستدال على ذلك بأن القدس هي 

ــــة الوحيــــدة تقريبــــا عــــام   التــــي اســــتطاع ١٩٤٨المنطق
ــى نــصف األرض بالحــد  ــسطينيون فيهــا المحافظــة عل الفل

ـــة فـــي صـــفوف العـــصابات األ ٕدنـــى، واحـــراز هـــزائم متتالي
 .الصهيونية

يؤكــد شــلش للجزيــرة نــت أن القــوة العــسكرية فــي 
القــدس إبــان النكبــة حمــت شــرق القــدس والــضفة الغربيــة 

من السقوط آنذاك، إلى جانب يافا ومدن فلـسطينية أخـرى 
 .حمت بصمودها ظهر القدس

ر دقت الحرب طبولها في القدس بـالتزامن مـع قـرا
تــشرين الثــاني مــن /تقــسيم فلــسطين نهايــة شــهر نــوفمبر

، والتــــي تبعتهــــا مواجهــــات اتخــــذت أشــــكاال ١٩٤٧عــــام 
 –وفــي تلــك الفتــرة كانــت الهجــرات الــصهيونية . مختلفــة

ــا   اتخــذت لنفــسها تجمعــات ضــمن –بتــسهيل مــن بريطاني
  .مستوطنات متاخمة للقدس أو أحياء معزولة داخلها

  مقاتلون بارزون

ــــسطينيون وأمــــام المطــــ ــــة امتــــشق الفل ّامع الجلي
ــادر  ــد الق ــرأس عب ــة المقدســة، وت ــة المدين أســلحتهم لحماي
الحسيني مجموعات مقاتليهم، كما برزت أسماء كثيرة من 

من كافة فلسطين، " النجدات"أبناء مدينة القدس وقراها، و
كـــان أبرزهـــا بهجـــت أبوغربيـــة وأشـــقاءه، حـــافظ وصـــبحي 

ــ ــوزي القطــب، قاســم الريم ــة، بركــات، ف ــراهيم أبودي اوي، إب
محمود وخالد الحسيني، حـسن سـالمة، عبـد اهللا ومحمـود 

 .العمري

ــاتلون  ــدايات حــربهم مق ــسطينيين فــي ب ســاند الفل
ـــة  ـــيمن، كمـــا زودت الهيئ مـــن مـــصر واألردن وســـوريا وال
العربية العليا التابعـة لجامعـة الـدول العربيـة الفلـسطينيين 

ـــادر ا ـــد الق ـــن خـــالل عب ـــاد م ـــسالح والعت لحـــسيني، أو بال
 .اختيار شبان فلسطينيين وتدريبهم خارجا

  مقاوم شاهد على النكبة

أبــو "وقــع االختيــار آنــذاك علــى محمــد جــاد اهللا 
ومجموعــات أخــرى مــن شــباب القــدس للتــدريب فــي " نهــاد

ــرار  ــد ق ــه عــاد بع ــت إن ــرة ن ــول جــاد اهللا للجزي ســوريا، ويق
غـام التقسيم إلى فلسطين وتدرب على الرماية وتصنيع األل

فــي قريتــه صــور بــاهر جنــوب شــرق القــدس، وبــدأ برفقــة 
المتطــوعين العــرب وأبنــاء القــرى المجــاورة بحفــر الخنــادق 

 .والدشم العسكرية



  
  ٢١٥ 

قارب جاد اهللا اليوم على إتمام عامـه المئـة، وقـد 
صانت ذاكرته قصص النكبة ورفقاء الـسالح والـدم، الـذين 

ة خــاض معهــم فــي النكبــة معــارك عديــدة كالقــسطل وخربــ
صـــبحة وجـــرون الحمـــص وتـــل بيـــوت أرنونـــة ودار أحمـــد 

 .علية

يــــذكر جــــاد اهللا تدريباتــــه برفقــــة ضــــباط وجنــــود 
مصريين، وقوات من اإلخوان المـسلمين فـي مـصر بقيـادة 
ــذكر  ــده والمــالزم عــوض زعــزع، وي اليوزباشــي محمــود عب

ذهبــت "قــصته مــع الــضابط المــصري الــشيخ مكــاوي قــائال 
كـاوي إلـى الخطـوط األماميــة قبيـل الغـروب برفقـة الــشيخ م

أمام مستوطنة راحيـل، أطلقـوا النـار علينـا فأصـيب الـشيخ 
بجرح بـسيط فـي وجهـه فقـال لـي يـا ليتهـا كانـت القاضـية 

ـــي ســـبيل اهللا ـــشهادة ف ـــدها صـــلى الـــشيخ . وكـــسبت ال بع
المغرب جماعة وذهب مع جنـوده لمواجهـة العـدو، وكانـت 

 ".القاضية فعال، حيث استشهد وجنوده جميعا

 فزعات المجاهدين

إبان النكبة، تبلور تنظيم الجهـاد المقـدس، وبـرز 
ــا الجــيش  ــا الحق ــة القــدس، ودعمهم ــاذ وحامي جــيش اإلنق

تحـت لــواء تلـك التنظيمــات وزع الحـسيني القــادة . األردنـي
" الحاميــة"والجنــد فــي كــل قريــة وحــي بالقــدس تحــت اســم 

و وجنـود برواتـب ثابتـة أ" قوة راكـدة"التي كانت تتكون من 
وهـم المتطوعــون " قـوة متحركــة"، و"المياومــة"حـسب نظـام 

، أو يجتمعون كلهم في حاالت "النجدات"الذين يأتون عند 
 .االستنفار والمعارك

" الفزعــــات"ويؤكــــد الباحــــث شــــلش أن مــــصطلح 
الفلـسطيني كـان دارجـا، حيـث عمـد القائـد قاسـم الريمـاوي 
ــــى جمــــع  ــــت ريمــــا شــــمال غــــرب رام اهللا إل ــــدة بي مــــن بل

طوعين والفزعات للقدس من قريته وقرى رام اهللا وبيت المت
 .لحم والخليل

ــــا  ــــة العلي ــــد الهيئــــة العربي ــــى تزوي وباإلضــــافة إل
للمقـــاتلين بالـــسالح، فقـــد جلـــب الحـــسيني الـــسالح مـــن 

ــاك مــع  ــة الثانيــة هن ــا الحــرب العالمي صــحراء مــصر وبقاي
 .استحداثه معمال في مصر لصيانة ذلك السالح

خـر كــان الوكالــة اليهوديــة العـدو علــى الطــرف اآل
ــى األرض عــصابات صــهيونية كالبالمــاخ  ــي أفــرزت عل الت
ــة  ــا الوكال والهاغانــاة، ومــن خلــف البحــار دعمــت بريطاني
اليهوديــة وحاربــت الهيئــة العربيــة العليــا ومنعتهــا مــن أي 

 .هامش للتسليح

  فرقة النسف وحرب المواصالت

ورغم ذلك فإن المقاتلين العرب اسـتطاعوا تفجيـر 
مقــر الوكالــة اليهوديــة بالقــدس، حيــث عبــأ المنفــذ أنطــون 
داوود ســيارة بمتفجــرات أعــدها فــوزي القطــب وتركهــا فــي 

 .مقر الوكالة الذي تحول إلى حطام

كانت الضربة كبيرة لدرجة أن المـؤرخ الـصهيوني 
ر الكرســي الخــاص  ّــأوري ميلــشتاين كتــب أن التفجيــر طي

ون، وأنـه لـو كـان برئيس الوكالة اليهودية ديفيد بن غوري
األخير موجودا في المقر، فهناك احتمال كبير أن إسـرائيل 

  .لم تكن لتقوم آنذاك

" النـسف والتـدمير"كان القطب مـسؤوال عـن فرقـة 
فـــي تنظـــيم الجهـــاد المقـــدس، والـــذي نفـــذ أربـــع عمليـــات 
رئيــسة بالقــدس كــان أبرزهــا نــسف مقــر الجريــدة الرســمية 

ا الــــذي اســــتهدف للوكالــــة اليهوديــــة، وشــــارع بــــن يهــــود
مجموعة فنادق كانت تستريح فيهـا قـوة البالمـاخ، ونـسف 

 .حي المنتفيوري

لم يكتف المقاتلون الفلسطينيون والعرب بأسلوب 
ـــة  ـــل مارســـوا حـــرب اســـتحكامات يومي النـــسف والتـــدمير ب
واشــتباكات حدوديــة فــي أحيــاء المواجهــة كالــشيخ جــراح 

الذي " وادباب ال"والثوري، وقرى المواجهة على خط طريق 
 .كان يربط السهل الساحلي بجبال القدس

ٕوالـــى جانـــب ذلـــك نجحـــوا بفـــرض حـــصار مطبـــق 
ــل  ــة فــي القــدس، مــن خــالل تفعي ــى التجمعــات اليهودي عل
ــسيطرة  ــة المباشــرة وحــرب المواصــالت وال ــات الحربي العملي
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تــل "علــى الطــرق الرئيــسية التــي كانــت تــربط بــين المركــز 
 القوافــل الــصهيونية والتجمعــات بالقــدس ومهاجمــة" أبيــب

 .المارة بها

ّيبــين الباحــث شــلش أن حــرب المواصــالت كانــت 
األسلوب العسكري األنجـح واألبـرز وأوقعـت خـسائر فادحـة 
فــي صــفوف العــصابات، وكــان أبرزهــا معــارك بــاب الــواد 

 أشـهر فقـط ٦وقافلة هداسا الشيخ جراح، لكنهـا اسـتمرت 
 من منـاطق بعد إيجاد الصهاينة طريق بورما الذي ال يمر

  .العرب

يرى شلش أن معركة النبـي صـمويل شـمال غـرب 
القــدس كانــت مــن أهــم المعــارك فــي النكبــة، حيــث أفــشل 

ـــــة  ـــــاومون عملي ـــــوا فيهـــــا نحـــــو " يبوســـــي"المق  ٣٨وقتل
كما تمكنوا من استرجاع قريـة بيـت اكـسا وبـدو . صهيونيا

ــــت صــــفافا  ــــي بي ــــي صــــمويل، وحــــافظوا علــــى قريت والنب
كما أفشلوا ثالث معارك عسكرية وصورباهر من السقوط، 

فــي اللطــرون، وأحبطــوا أربــع محــاوالت صــهيونية الحــتالل 
  .البلدة القديمة في القدس

  ١٤/٥/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * * 
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الوالية القانونية لمحكمة الجنايات الدولية على 
  دولة فلسطين تحت االحتالل

  

 علي ابو حبلة

جنائيــة الدوليــة حــول اإليــضاحات التــي طلبتهــا ال
إبطــال االتفاقــات مــع إســرائيل، لتكييــف الــشكوى المقدمــة 
لمحكمــة الجنايــات الدوليــة كجــزء مــن اإلجــراءات األوليــة 
لفـــتح تحقيـــق فـــي جـــرائم الحـــرب اإلســـرائيلية فـــي الـــضفة 

وتشير المدعية الرئيسية في الهاي، بـاتو بنـسودا، . وغزة
االتفاقيات هـل   إلغاء–إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو 

ســـيؤثر علـــى إجـــراءات المحكمـــة، والـــسؤال هـــل ســـيواجه 
الفلسطينيون مشكلة، وهـل يتعـين علـيهم توضـيح مـا هـو 
مناسب لهم بالـضبط ألن العديـد مـن االدعـاءات فـي ملـف 
التحقيــق فــي جــرائم االحــتالل تعتمــد علــى االتفاقيــات بــين 

لى ٕإسرائيل والفلسطينيين والغاء االتفاقات هل يؤثر ذلك ع
  . قرار المحكمة

ـــة كوســـيلة  ـــة الدولي ـــشاء المحكمـــة الجنائي ـــم إن ت
لتمكــين الــضحايا مــن الــسعي لتحقيــق العدالــة والمــساءلة 
عــن الجــرائم الدوليــة المرتكبــة علــى نطــاق واســع، حيــث 

تــسعى المحكمــة إلنهــاء ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب، التــي 
وفــرت الحمايــة لمــسئولي الــصف األول عــن الجــرائم التــي 

جريمـــة اإلبـــادة :  ضـــمن اختـــصاص المحكمـــة، وهـــيتقـــع
ــــسانية، وجــــرائم الحــــرب،  ــــة، والجــــرائم ضــــد اإلن الجماعي

  . وجريمة العدوان

تمــادت إســرائيل فــي ارتكــاب الجــرائم فــي فلــسطين 
، فقــد تــم ١٩٦٧، تــصاعدت منــذ عــام ١٩٤٨منــذ عــام 

ـــدنيين، وتـــم  ـــسكان الم ـــسري لل ـــل الق ارتكـــاب جريمـــة النق
ّ والمميتـــة، وشـــيد جـــدار الـــضم، اســـتخدام القـــوة المفرطـــة

ــت المــستوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة، وفــرض  وبني
إغــالق علــى قطــاع غــزة، وشــنت دولــة االحــتالل عــدد مــن 
الهجومــات العــسكرية علــى قطــاع غــزة مــن بينهــا الهجــوم 

ـــذي شـــنته عـــام  ـــه اســـم ٢٠١٤ال ـــت علي ـــة « وأطلق عملي
اهرين ، وتم ارتكاب اعتداءات على المتظـ»الجرف الصامد

المدنيين العزل ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبـرى وتـم 
قتلهم، وغيرها الكثير من االنتهاكات، التي يمكن تصنيفها 
كجرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، وسط تجاهل كامـل 
ـــل الجـــيش اإلســـرائيلي والنظـــام  ـــن قب ـــة ودعـــم م أو موافق
القضائي اإلسرائيلي، يعيش الفلسطينيون تحـت االحـتالل، 
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وفــي المنــافي، ويخــضعون لنظــام ممأســس مــن الهيمنــة 
  . العرقية والظلم

فعمليات هدم المنازل والمداهمات من قبل جـيش 
االحــتالل اإلســرائيلي واالعتــداءات مــن قبــل المــستوطنين 
اإلسـرائيليين والــضم وقـد أصــبحت مـن المظــاهر والمــشاهد 

لـــذا، فـــإن اإلجــــراءات . اليوميـــة فـــي حيـــاة الفلـــسطينيين
ة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية تعتبر بالنسبة الحالي

ــــة  ــــق العدال ــــر لتحقي ــــسطينيين المــــالذ األخي ــــين الفل لمالي
من نظام رومـا األسـاس ) ٢(١٢تشكل المادة . والمساءلة

وفـي . الذي يستد له اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة
الوقت الذي يمكن أن يتجلى فيه هذا االختـصاص بأشـكال 

ـــ ـــسطين هـــو متعـــددة، ف ـــى فل ـــق عل ـــذي ينطب ـــشكل ال إن ال
ـــذي يـــشمل كـــل األفـــراد، بغـــض  االختـــصاص اإلقليمـــي وال

هــذه هــي المــادة . النظــر عــن جنــسيتهم، فــي إقلــيم الدولــة
ــة  المحــددة مــن نظــام رومــا األساســي التــي طلبــت المدعي
ا محــور  ــالعامــة بخــصوصها توضــيحا، والتــي تعتبــر حالي ً ً

 .التركيز في الحالة

معارضـة إلجـراء تحقيـق جنـائي فـي تميل اآلراء ال
الجـــــرائم اإلســـــرائيلية المرتكبـــــة فـــــي األرض الفلـــــسطينية 
المحتلــة للتركيــز علــى قــضية المكانــة القانونيــة لفلــسطين 

  . وأهليتها كدولة والسيادة اإلقليمية

المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة، يبـدو 
روري أن التحليل المتعلـق بالوضـع القـانوني لفلـسطين ضـ

 باإلضـافة ١٢ًنظرا للشروط المسبقة التـي تـشملها المـادة 
إلى مجمل الحجج فيما يخـص اذا كانـت فلـسطين دولـه ام 

فـي » الدولة«ال، من المهم اإلشارة إلى استخدام مصطلح 
ًنظرا لورود هذه الكلمة في هـذه المـادة، فـإن . نص المادة

ـــن  ـــد م ـــانونياآلراءالعدي ـــف الق ـــة الموق ـــى ورق   اشـــارت ال
الصادرة عن مكتب النائب العام في إسـرائيل والتـي لـم يـتم 
ـــة  ـــر دول ـــسطين ال تعتب ـــأن فل ـــدفع ب ـــة، ت تقـــديمها للمحكم

ــادة  ــإن الم ــالي ف ــدولي وبالت ــانون ال ال ) ٢(١٢بموجــب الق
وحقيقــــة الوضــــع القــــانوني أن الــــسيادة . تنطبــــق عليهــــا

الفلسطينية على الضفة الغربية بما فيهـا القـدس الـشرقية 
زة كانت ثابته منـذ عهـد االنتـداب البريطـاني فـي وقطاع غ

 منـذ ذلـك الوقـت» معطلـة«أوائل القـرن العـشرين، ولكنهـا 
  .بفعل االحتالل

ــــإن اعتــــراف  ــــسطين، ف ــــة فل ــــق بدول ــــا يتعل وفيم
الجمعية العامة بفلسطين كدولة غير عـضو بـصفة مراقـب 
ًكان كافيا لألمين العام للقول بأن انضمام فلـسطين لنظـام 

، كـان »لكـل الـدول«ساسي، وهو األمـر المـسموح روما األ
ميــزت محكمــة العــدل الدوليــة بــين ...وقــد. والزال صــحيحا

ـــل ـــسطين المحت ـــيم فل ـــسيادي إلســـرائيل واقل ـــيم ال اال . ٕاإلقل
تستطيع الدائرة التمهيدية القيام بالشيء ذاته حتى تتمكن 
مـــن االســـتجابة لطلـــب المدعيـــة العامـــة؟ وكانـــت محكمـــة 

قــد أقــرت بــأن حــق الفلــسطينيين فــي تقريــر العــدل الدوليــة 
المصير يمتد ليشمل كـل األرض الفلـسطينية المحتلـة، أي 
الــضفة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، وقطــاع غــزة، 
ــدولي  ا أساســيا فــي القــانون ال ًوأن هــذا الحــق يــشكل عرف ــ ً

  .يلزم كل الدول بالتحرك إلنهاء الوضع غير القانوني

ــن أن وكــان األمــين العــام لأل ــد أعل مــم المتحــدة ق
المــستوطنات اإلســـرائيلية فـــي الــضفة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا 
القدس الشرقية، غيـر منـسجمة بـشكل أساسـي مـع أحكـام 
ــر جريمــة حــرب وجريمــة ضــد  ــدولي وأنهــا تعتب ــانون ال الق
ـــيم  ـــة فـــي نقـــل ســـكان مـــدنيين إلـــى اإلقل اإلنـــسانية متمثل

  . المحتل

 فـي مـنح وبحكم القانون الدولي يشمل ذلك الحق
االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في مالحقة اسرائيل 

  .ويكسبها القانون الدولي الوالية على االراضي المحتلة

  ١٣ صفحة ٣٠/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 
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استمرار إغالق المسجد : أوقاف القدس
  األقصى المبارك

مجلـــس األوقـــاف  جـــدد – صـــويلح  انـــس–عمـــان 
ؤون والمقدسات اإلسالمية فـي القـدس الـشريف تأكيـده والش

علــى اســتمرارية إغــالق المــسجد األقــصى المبــارك لمواجهــة 
ـــع اآلذان  ـــى رف ـــاء عل ـــا المـــستجد، مـــع اإلبق فيـــروس كورون
ٕواقامــة الــصلوات الخمــس وصــالة الجمعــة فيهــا بمــن حــضر 

 .من العاملين بدائرة أوقاف القدس

والتــي صــدرت واكــد المجلــس علــى قراراتــه الــسابقة 
م، ٢٠٢٠ نيــــسان ١٦م وبتــــاريخ ٢٠٢٠ آذار ٢٣بتــــاريخ 

/ القاضية بتعليق وصول المصلين للمسجد األقصى المبارك 
الحــرم القدســي الــشريف، وذلــك لعــدم زوال األســباب الخطيــرة 
ًوالتــي أدت الــى اتخــاذ تلــك القــرارات المؤلمــة علينــا جميعــا 

 الـى زيـادة والتي ما زالـت قائمـة وتهـدد حيـاة النـاس وتـؤدي
 .إنتشار الوباء

ـــــع فـــــي المـــــسجد  ـــــس ان اآلذان يرف ـــــابع المجل وت
 وتقـام الـصلوات الخمـس، بمـا فيهـا خطبـة ،األقصى المبـارك

وصالة الجمعة وصالة التراويح للمتواجدين من موظفي دائرة 
األوقاف اإلسالمية، وأن مجلس األوقـاف يراقـب الوضـع عـن 

ـــر الوضـــع، ســـيدخل المـــسل ـــي حـــال تغي ـــى كثـــب، وف مون ال
  .مسجدهم ويؤدون الصلوات التي فرضها اهللا عليهم

 ٢ صفحة ١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

رمضان هذا العام يختلف عن : مدير األقصى
  رمضان في عقود مضت

ــارك الــشيخ عمــر  قــال مــدير المــسجد االقــصى المب
الكــسواني ان شــهر رمــضان هــذا العــام يختلــف عــن األعــوام 

بالمصلين، لكن قرار تعليق دخول السابقة، حيث كان يمتلئ 
المـــــصلين اليـــــه هـــــو مـــــن اجـــــل ســـــالمة أرواح الوافـــــدين 

  ".بناء النصائح الطبية وعلى الفتوى الشرعية األقصى الى

ــصريح صــحفي : وأضــاف الــشيخ الكــسواني، فــي ت
أوجه رسالة الـصبر لكافـة االهـالي لكـل مـن يتـشوق للقـدوم "

وباء وهذا البالء الصبر حتى يأذن اهللا برفع ال.. الى االقصى
 ونـسال ،وتعود الحياة الى طبيعتها ويعود االقصى عامرا بكـم

  ".اهللا أن يكون ذلك قريبا

 ١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

المسجد ..للجمعة الثانية من شهر رمضان
  األقصى حزين

ــــدس  ــــام "-الق ــــي شــــهر ": األي ــــة ف ــــة الثاني للجمع
ًرغــة تمامــا مــن رمــضان، بــدت ســاحات المــسجد األقــصى الفا

 .المصلين حزينة

ــصرت الــصالة فــي المــسجد علــى  ــرة أخــرى، اقت وم
حــراس وســدنة المــسجد األقــصى وكبــار المــوظفين فــي دائــرة 
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ــي  .األوقــاف اإلســالمية وكانــت ســاحات المــسجد األقــصى ف
ــذين تــصل  ــسنة تغــص بالمــصلين ال مثــل هــذا الوقــت مــن ال

 .ً ألفا١٥٠أعدادهم إلى أكثر من 

ان البلـدة القديمـة الـصالة خـارج وأدى عدد من سـك
 .أبواب المسجد األقصى مع الحفاظ على مسافة فيما بينهم

ــال الــشيخ ســليم محمــد علــي، خطيــب المــسجد  وق
ٕشــاءت حكمــة اهللا وارادتــه أن : "األقـصى، فــي خطبــة الجمعـة

يمضي أسبوع من شهر رمضان والمساجد تعطل فيها صالة 
ابتلينــا بــه، وكــم الجمعــة والجماعــة بــسبب هــذا الوبــاء الــذي 

هو مؤلم للمسلمين أن يصلوا الجمعة والجماعـة فـي بيـوتهم 
وأن يحرمــوا مــن صــالة التــراويح فــي مــساجدهم، خاصــة فــي 
المــسجد األقــصى، ولكننــا نرضــى بقــضاء اهللا ونــسلم لقــدره 

 ."ونتبع شرعه بالمحافظة على النفس من أجل حفظ الدين

وباء، ونسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا ال: "وأضاف
وأن يردنــا إلــى أقــصانا ومــساجدنا كــي نقــيم فيهــا شــعائر اهللا 
كما يحب ربنا ويرضى، فيا عبـاد اهللا كونـوا علـى أمـل بـزوال 
الغمــة وتفــريج الكــرب، فــاهللا وعــدنا أنــه معنــا ومــن كــان اهللا 

فكونوا مع اهللا، والزمـوا شـرعه : "وتابع ."معه فال خوف عليه
ــصالحة فهــي مــ ــال ال ــروا مــن األعم ن أســباب اســتجابة وأكث

 ."الدعاء ورفع الوباء ودفع البالء والنصر على األعداء

وكان مجلس األوقاف والشؤون الدينية في القـدس 
ــي صــدرت بتــاريخ " ــه الــسابقة والت ــى قرارات  آذار ٢٣أكــد عل

ــــاريخ  ــــسان ١٦وبت ــــق وصــــول ٢٠٢٠ ني ، القاضــــية بتعلي
 الحرم القدسي الـشريف،/المصلين للمسجد األقصى المبارك 

وذلك لعدم زوال األسباب الخطيرة والتـي أدت إلـى اتخـاذ تلـك 
ًالقرارات المؤلمة علينـا جميعـا، والتـي مـا زالـت قائمـة وتهـدد 

ــاء ــشار الوب ــؤدي إلــى زيــادة إنت ــاة النــاس وت : وأضــاف ."حي
ــــصى " ــــي المــــسجد األق ــــع ف ــــس أن األذان يرف ــــد المجل ويؤك

ة المبــارك، وتقــام الــصلوات الخمــس، بمــا فيهــا خطبــة وصــال
ـــة وصـــالة التـــراويح للمتواجـــدين مـــن مـــوظفي دائـــرة  الجمع
األوقاف اإلسالمية، وأن مجلس األوقـاف يراقـب الوضـع عـن 

ـــى  ـــر الوضـــع، ســـيدخل المـــسلمون إل ـــي حـــال تغي كثـــب، وف
 ."مسجدهم وسيؤدون الصلوات التي فرضها اهللا عليهم

آملــين مــن اهللا عــز وجــل : "وتــابع مجلــس األوقــاف
ــاء وا ــع هــذا الوب لــبالء عــن األمــة اإلســالمية والعــالم أن يرف

أجمع، عندها يفرح المؤمنون بفتح المـساجد للـصالة وتعـود 
  ".األمور إلى طبيعتها، وهذا ما نتمناه وبأسرع وقت ممكن

  ٢/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

 ١٥٢ارتفاع أعداد المصابين في القدس لـ
  حالة وتسجيل حاالت تشافي إضافية

أعلـن الـدكتور  - محتلـة القدس ال-فلسطين اليوم 
فؤاد ابو حامد مدير مركز بينت صفافا بالقدس اليوم الـسبت 

 عـــن تـــسجيل إصـــابتين جديـــدتين فـــي القـــدس ٢/٥/٢٠٢٠
المحتلة ليرفع عـدد االصـابات فـي مدينـة القـدس المحتلـة لــ 

 إصـــابة وفقـــا لمـــا تـــم االعـــالن عنـــه مـــن قبـــل بلديـــة ١٥٢
 .االحتالل

ــ صريحات اذاعيــة وبــين الــدكتور أبــو حامــد خــالل ت
ان الحـــاالت فـــي  "فلــسطين اليـــوم االخباريــة" تابعتهــا وكالـــة

مدينة القدس أصبحت مطمئـة، وهنـاك انخفـاض طفيـف فـي 
سهم االصابات بعد ارتفاع متسارع في عدد االصابات خـالل 

 .االسبوع الماضي

 حالة تشافي مـن قبـل ٥٠وبين أبو حامد ان هناك 
ين في فنـادق خاصـة، المصابين، حيث انه يتم عزل المصاب

وهنــاك التــزام كامـــل مــن قبــل المـــواطنين رغــم أجــواء شـــهر 
 .رمضان المبارك

ويــشار الــى ان مدينــة القــدس شــهدت خــالل الفتــرة 
ًالماضية ارتفاعا فـي أعـداد المـصابين، وسـط تكـتم مـن قبـل 

تفـشي "واجـراءات غيـر كافيـة لمكافحـة " االسرائيلي"االحتالل 
 ".كورونا

  ٢/٥/٢٠٢٠ فلسطين اليوم
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* * * * * 

واقع مأساوي يفتقر إلجراءات .. مدارس القدس
  الوقاية من كورونا

حالــــة  رغــــم – صـــفا  خــــاص–القـــدس المحتلــــة 
اإلهمــال والتهمــيش المتعمــد، التـــي تعــاني منهــا مـــدارس 

، إال "كورونـا"مدينة القدس المحتلة في ظل تفشي جائحـة 
بــة ُأن حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي تــصر علــى عــودة الطل

ًإلى مدارسهم غدا األحد، فـي خطـوة وصـفها اتحـاد أوليـاء 
 ".الكارثة"أمور طالب القدس بـ

ّوقــررت حكومــة االحــتالل الجمعــة عــودة الطــالب 
ًإلى التعليم تدريجيا، بدءا من يوم األحد المقبل، للصفوف  ً

، على أن تعـود ١٢ و١١من األول حتى الثالث، وكذلك الـ
/ جـاوز األول مـن حزيـرانباقي الـصفوف حتـى موعـد ال يت

 .يونيو المقبل

كمــــا قــــررت فــــتح ريــــاض األطفــــال والحــــضانات 
مايو / في العاشر من أيار) ّللرضع وجيل الطفولة المبكرة(

الجاري، مشترطة الحفاظ علـى القواعـد التـي أعلنـت عنهـا 
ـــــاظ علـــــى التباعـــــد  ـــــصحة ســـــابقا، ومنهـــــا الحف ًوزارة ال ّ

 .االجتماعي

ل غيــاب أدنــى مقومــات ويــأتي هــذا القــرار فــي ظــ
الـــسالمة واألمــــن للطلبــــة المقدســـيين، وقلــــة اإلمكانيــــات 
وأشكال الدعم المقدمـة مـن حكومـة االحـتالل، وعـدم تـوفر 
بيئة صحية مناسبة لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة فـي ظـل 

 .هذه الظروف الصعبة

وتـــستهدف ســـلطات االحـــتالل بـــشكل متواصـــل، 
شرات االنتهاكــــات قطــــاع التعلــــيم بالمدينــــة المقدســــة بعــــ

ًوالممارســـــات، فـــــضال عـــــن اســـــتمرار تعـــــرض المنهـــــاج 
الفلـــسطيني للتعـــديل والتحريـــف، بهـــدف الـــسيطرة عليــــه 
وأسرلته، بما يستهدف في المحصلة محو الهوية الوطنية 

 .الفلسطينية وكي عقول الطلبة

وكانــت وزارة التربيــة والتعلــيم اإلســرائيلية وضــعت 
دائية ورياض األطفـال إلـى خطة لعودة طالب المرحلة االبت

التعلـــيم، لكنهـــا حظيـــت بمعارضـــة كبيـــرة فـــي ظـــل انتـــشار 
 ."كورونا"فيروس 

ا علــى ســالمة وأمــن الطلبــة المقدســيين،  ًــوحفاظ
قـــرر اتحـــاد أوليـــاء أمـــور طـــالب مـــدارس القـــدس عـــدم 
ــى المــدارس بكافــة مراحــل  ــة إل ــى عــودة الطلب الموافقــة عل

مراحــــــل التعلــــــيم الخــــــاص، الروضــــــات، الحــــــضانات وال
 .ًاالبتدائية، محذرا من مغبة التعامل مع هذا القرار

 إهمال متعمد

" صـفا"ويقول رئيس االتحاد زياد الشمالي لوكالة 
ًإن مــــدارس القــــدس تعــــاني تهميــــشا وتقــــصيرا إســــرائيليا  ً ً ُ
ا مأسـاويا، بحيـث ال  ًمتعمدا من قبل بلديـة االحـتالل وواقع ًـ ً

ــ ــسالمة ومــستلزمات الوقاي ــوفر إجــراءات ال ــة مــن ت ة للطلب
ِتفــشي الوبـــاء، ولــم تجـــر أيـــة عمليــات تعقـــيم للمـــدارس، 

 .ولذلك قررنا عدم عودة الطلبة لمقاعد الدراسة

ــك المــدارس ــشمالي  بحــسب– وتعــد تل ــة– ال   بيئ
حاضـــنة وخـــصبة النتـــشار الوبـــاء، نتيجـــة التقـــارب بـــين 
ًالطالب، ونظرا لطبيعة الغرف الصفية والنقص الحـاد فيهـا 

صـيانتها بـشكل دائـم، وافتقارهـا كـذلك إلـى وعدم تأهيلهـا و
 .الحد األدنى من الظروف الصحية والتعليمية

نحمـل الـسلطات اإلسـرائيلية المـسؤولية "ويضيف 
ــي ظــل  ــأتي ف ــرار، والــذي ي ــداعيات هــذا الق ــة عــن ت الكامل
زيـادة أعـداد المـصابين بفيـروس كورونـا وانتـشاره بأحيــاء 

ة وعــدم وجــود القــدس، وفــي ظــل غيــاب اإلجــراءات الوقائيــ
 ".رؤية واضحة لعودة الطلبة للمدارس

ًويؤكــــد أن هــــذه البيئــــة غيــــر المناســــبة صــــحيا 
ًستنعكس سلبا على الطـالب حـال عـودتهم للمـدارس، وقـد 
تــؤدي إلــى وقــوع كارثــة صــحية خطيــرة لــيس علــى الطلبــة 

 .ًفقط بل على األهالي أيضا
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ووفــق اتحــاد أوليــاء األمــور، فــإن وزارة المعــارف 
م اإلســرائيلية تتهــرب مــن المــسؤولية الكاملــة عبــر والتعلــي

إجبــار األهــالي بــالتوقيع علــى وثيقــة تقــر بمــوافقتهم علــى 
عودة أبنائهم إلـى المدرسـة وأنهـم مـسؤولين عـن أي أمـر 

 .يحصل لهم

كل ولي أمر " وتشترط وزارة التعليم اإلسرائيلية أن
ٕملزم بتوفير المواصالت البنه ذهابا وايابا، واحضار تق ًٕ ريـر ً

ــة ابنــه يثبــت قيــاس درجــة حرارتــه  صــحي يــومي عــن حال
يقــدمها للمعلــم، قبــل الــدخول إلــى المدرســة لــضمان عــدم 

 ".ًنقل العدوى للطالب، وأيضا ألسباب أخرى

 خطر على حياتهم

ويخشى أهالي الطلبة بالقدس من إجبار سـلطات 
االحتالل أبنائهم على العودة لمقاعد الدراسة، مـع انتـشار 

ًالمدينـة، ممـا يـشكل خطـرا كبيـرا علـى صــحتهم الوبـاء فـي  ً
 .وحياتهم

ًوتمــارس بلديــة االحــتالل تمييــزا عنــصريا واضــحا  ً ً
فـــــي المـــــدارس العربيـــــة مـــــن حيـــــث تـــــوفير الخـــــدمات 
واالحتياجــــات األساســــية والمرافــــق العامــــة، ناهيــــك عــــن 
التفريــــق بــــين معاملــــة المــــدارس التــــي تــــدرس المنهــــاج 

 .هاج اإلسرائيليالفلسطيني وتلك التي تدرس المن

ـــشمالي ـــول ال خاطبنـــا : "وحـــول دور االتحـــاد، يق
كافة أولياء األمور بالقـدس وطالبنـاهم بعـدم التجـاوب مـع 
ٍقرار العودة للمدارس، ورفض أي مساع إسـرائيلية إلجبـار 
الطالب على ذلـك، كمـا تواصـلنا مـع الـسلطات اإلسـرائيلية 

ــه، أل ــرار ومــدى خطورت ــال الق ــا حي ن وشــرحنا وجهــة نظرن
 ".أبناءنا ليسوا للتجارب وال للمساومة على سالمتهم

ويطالــب جميــع األهــالي بعــدم التجــاوب مــع قــرار 
العــــودة حتــــى نتحــــصل علــــى ضــــمانات كاملــــة صــــريحة 
ومباشرة من وزارة الـصحة تؤكـد بأمـان هـذه العـودة وزوال 

الخـوف مـن اإلصـابة بالعـدوى وتوسـع انتـشارها بـين أفــراد 
 .المجتمع عامة

رة الصحة اإلسـرائيلية دفعـت نحـو عـدم وكانت وزا
العـــودة للمـــدارس، بعـــد حـــصولها علـــى توصـــيات ونتـــائج 

، والتـي أظهـرت أن األوالد واألطفـال "غـارنتر"أبحاث معهـد 
ــا"مــن جميــع األعمــار عرضــة لإلصــابة بفيــروس  ، "كورون

ــــال آخــــرين  كمــــا يمكــــنهم نقــــل العــــدوى والفيــــروس ألطف
  .وللبالغين وللكبار بالسن

 ٢/٥/٢٠٢٠حافة الفلسطينية صفا وكالة الص

* * * * * 

  إصابات بكورونا في القدس المحتلة٣تسجيل 
 

أعلنـــــت وزيـــــرة ": األيـــــام اإللكترونيـــــة "–رام اهللا 
ــصحة مــي الكيلــة، عــن تــسجيل ثــالث إصــابات جديــدة  ال

المــــستجد، مــــا يرفــــع الحــــصيلة فــــي " كورونــــا"بفيــــروس 
 .٥٢٠فلسطين إلى 

صحفي اليــومي وأوضــحت الكيلــة فــي اإليجــاز الــ
 أمــــسفـــي فلـــسطين، " كورونـــا"حـــول تطـــورات فيـــروس 

السبت، أن االصابات الـثالث سـجلت فـي بيـت حنينـا وواد 
 .الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة

  ٣/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في 
  القدس المحتلة

 

الــــــت وزيــــــرة ق": األيــــــام اإللكترونيــــــة "-رام اهللا 
ـــسجيل إصـــابتين جديـــدتين  ـــم ت ـــه ت ـــي كيلـــة إن ـــصحة م ال

فـــي منطقـــة الطـــور بمدينـــة القـــدس " كورونـــا"بفيـــروس 
 .٥٢٢المحتلة، ما يرفع عدد اإلصابات في فلسطين إلى 

وأضـــــافت كيلـــــة فـــــي االيجـــــاز الـــــصحفي حـــــول 
مـــستجدات فيـــروس كورونـــا فـــي فلـــسطين، مـــساء اليـــوم 



  
  ٢٢٢ 

فـي مدينـة القـدس،  حـاالت شـفاء ٣األحد، أنه تم تسجيل 
 .١٠٦ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 

وأشــارت إلــى أن الحــاالت النــشطة فــي فلــسطين 
، والحالـة الـصحة مـستقرة لهـم جميعـا، وال يوجــد أي ٤١٢

 .حاالت في العناية المكثفة

وأوضـــحت أنـــه تـــم أخـــذ العينـــات الالزمـــة لكافـــة 
القــادمين مــن األردن عبــر معبــر الكرامــة اليــوم، بانتظــار 

ائج التحاليــــل مــــساء اليــــوم، وعلــــيهم جميعــــا االلتــــزام نتــــ
 .بالحجر المنزلي حتى إطالعهم على النتيجة

بـــدوره، توجـــه المتحـــدث باســـم الحكومـــة إبـــراهيم 
ملحـم بالتحيـة للـصحفيين، لمناسـبة اليـوم العـالمي لحريــة 
الــــصحافة، مؤكــــدا التــــزام الحكومــــة بــــالقوانين والمواثيــــق 

 .حرية الصحافةواألنظمة الدولية التي تؤكد 

ونفــى ملحــم مــا يــتم تداولــه حــول تلقــي العــاملين 
رواتـــب، مؤكـــدا أنهـــم جميعـــا " وقفـــة عـــز"فـــي صـــندوق 

مشكورين يقومون بالعمل بشكل طوعي إلنجاح الصندوق 
  .ودعم أبناء شعبنا من خالله

  ٤/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

ّلعمال " كورونا"إصابات جديدة بـ ١٠
ليل والقدس ومخالطين في محافظتي الخ

   حالة٣٧وتعافي 

 

 ١٠أعلن، أمس، عن تسجيل ": األيام "-رام اهللا 
إصــابات جديــدة بفيــروس كورونـــا فــي محــافظتي الخليـــل 
والقــدس، مــا يرفــع الحــصيلة اإلجماليــة فــي فلــسطين إلــى 

 . إصابة٥٣٢

فقد أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء أمـس، 
ـــسجيل  ت  إصـــابات جديـــدة بفيـــروس كورونـــا توزعـــ١٠ت
ٕ فــي بلــدة الــسموع، واصــابة واحــدة فــي مدينــة ٨: كالتــالي

ــدة الظاهريــة واصــابة فــي القــدس  ٕالخليــل، واصــابة فــي بل ٕ
 .المحتلة

وأشـــارت إلـــى أن اإلصـــابات ســـجلت لـــدى عمـــال 
 .ومخالطين

وأوضــحت كيلــة خــالل اإليجــاز الــصحافي اليــومي 
حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلـسطين، مـساء 

 حالة تعاف مـن مراكـز العـزل ٢٥يل أمس، أنه جرى تسج
 حالـة تعـاف مـن ١٥والعالج التابعة لوزارة الـصحة، منهـا 

مستـشفى هوغــو تــشافيز فــي ترمــسعيا وفنــدق الكرمــل فــي 
 ٣ حــاالت مــن بيــت اللقــاء فــي بيــت لحــم، و٧رام اهللا، و

حــــاالت مــــن مركــــز الهــــالل األحمــــر فــــي بلــــدة حلحــــول، 
ينـة القـدس  حالـة تعـاف فـي مد١٢باإلضافة إلـى تـسجيل 

 .المحتلة، كما أبلغت وزارة الصحة

وأشـارت إلــى أن حالــة جميــع المــصابين مــستقرة، 
وال توجد أي حالة داخـل غـرف العنايـة المكثفـة، وأن عـدد 

 حالة، من ٣٨٩الحاالت النشطة التي ال تزال مصابة بلغ 
 ٢١٩ حالة في المحافظات الشمالية، بينهـا ٣٨٤ضمنها 

مـن مجمـوع % ٦٧ّلتي تـشكل حالة من محافظة القدس وا
ــي المحافظــات الجنوبيــة   حــاالت ٥الحــاالت المــصابة، وف

 .من مجموع الحاالت المصابة في فلسطين% ١ّتشكل 

ولفتــــت إلــــى أن نــــسبة المــــصابين مــــن العمــــال 
  ...من مجمل اإلصابات% ٧٥ّومخالطيهم ال تزال تشكل 

 ٥/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

واالعتقاالت االقتحامات : الشيخ عكرمة صبري
  لن ترهب المقدسيين

 

رئيس الهيئة االسالمية العليا وخطيب المـسجد  أكد
األقـصى الـشيخ عكرمـة صـبري، أن االعتقـاالت التـي نفـذتها 
ــاء، بحــق شخــصيات مقدســية،  شــرطة االحــتالل فجــر الثالث
ــاالت  ــار الــسن وأصــحاب رأي، هــي اعتق مــنهم المرضــى وكب



  
  ٢٢٣ 

ك الوضـع االجتمـاعي تعسفية غير قانونية، وتهدف إلى إربـا
في مدينة القـدس مـن خـالل حظـر التعـاون بـين المقدسـيين 

 ".ٕفي ظل جائحة كورونا واهمال االحتالل للوضع الصحي

ــدس حريــصون : "وأضــاف صــبري ــت المق أهــالي بي
ٕعلــى إعانــة بعــضهم، وان الخيــر ال ينعــدم فيمــا بــين النــاس 
ونحن نتعرض لوباء كورونـا والمـشاهد أن سـلطات االحـتالل 

 تــوفر الخــدمات الــصحية واالجتماعيــة الواجبــة فــي مدينــة ال
القــدس وبالتــالي تنــشط اللجــان التطوعيــة التــي تحــاول ســد 

  ".رمق المقدسيين

لـن يـستطيع االحـتالل إرهـاب : "وختم الشيخ صـبري
المقدســـــيين باالقتحامـــــات واالعتقـــــاالت وسياســـــة االبعـــــاد 

بقمـع واالستدعاءات، فالقبـضة األمنيـة فـشلت عبـر التـاريخ 
ـــي تطالـــب بحقوقهـــا، واالحـــتالل ال يـــتعظ مـــن  ـــشعوب الت ال

  ".التاريخ ويمارس عنجهيته بعنصرية مقيتة وحقد دفين

 ٦/٥/٢٠٢٠ وكالة القدس لألنباء

* * * * * 

 مواطنا ٢١عودة :  الفلسطينيةالخارجية
   إلى أرض الوطنًمقدسيا

 

فريــــق العمــــل   أكــــد–  الحيــــاة الجديــــدة–رام اهللا 
رة الخارجيــة والمغتــربين بملــف العــالقين المخــتص فــي وزا

، كــانوا  يــوم أمــسً مواطنــا مقدســيا٢١المقدســيين، عــودة 
 .ضمن العالقين بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة

وأوضحت الخارجية في بيـان صـدر عنهـا، مـساء 
اليــوم األربعــاء، أن فريقهــا تــابع باهتمــام بــالغ أوضــاعهم 

واحي، وقام بالتسسيقات العالقين المقدسيين من جميع الن
الالزمة ما بين األهـالي وسـفارة دولـة فلـسطين فـي عمـان 
والجهــات ذات الــصلة والمعنيــة بعــودتهم، وهــم جميعــا مــن 

 .حملة الهوية المقدسية وجواز السفر األردني المؤقت

ـــق مـــن أجـــل  ـــابع فري ـــى أن العمـــل يت وأشـــارت إل
ردني تأمين عودة العالقين المقدسيين من حملة الجواز األ

الــــدائم مــــن خــــالل التواصــــل المباشــــر مــــع ســــفارة دولــــة 

فلــسطين فــي عمــان، حيــث تــم تــذليل جميــع العقبــات أمــام 
  .عودتهم في القريب العاجل

 ٧/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

َيقدم مساعدات لمستشفيي " المجتمع المقدسي" ّ
  ّالمقاصد والمطلع

 

المجتمــــــع "زار وفــــــد مــــــن ": األيــــــام "-القــــــدس 
ــــين "مقدســــيال ، وهــــو تجمــــع مــــن رجــــال األعمــــال والمثقف

َوالشخصيات المقدسية، مستشفيي المقاصد والمطلـع لتقـديم 
تبرعات ماليـة وعينيـة كهديـة رمزيـة، قـدمها كـل مـن أسـامة 
ـــة،  ـــى، وســـليمان غوشـــة، وجمـــال عديل صـــالح، وعمـــاد من

 .ممثلين عن التجمع

فــــي آذار " المجتمــــع المقدســــي"وتأســــس تجمــــع 
ــادر٢٠١٩ ة مــن عــدد مــن رجــال األعمــال بهــدف بحــث  بمب

قــضايا القــدس مــع المــسؤولين الفلــسطينيين والدبلوماســيين 
أخـذ أعـضاء التجمـع علـى " كورونا"األجانب، ومع بدء أزمة 

عاتقهم إطالق عدة مبادرات لتقـديم مـساعدات للمستـشفيات 
العاملة في القدس، وتقديم بعض المساعدات للفقراء بالبلدة 

 .القديمة

ــا لجمــع : " رجــل األعمــال أســامه صــالحوقــال بادرن
التبرعـــات مـــن أعـــضاء المجتمـــع المقدســـي ومـــن أصـــدقاء 

 ١٨٠ًومــسؤولين وكــان التجــاوب كبيــرا؛ إذ تــم جمــع حــوالى 
ألف شيكل تم االتفاق على تقـديمها كمـساعدة للمستـشفيات 

 ".لتعزيز جاهزيتها في مواجهة كورونا

العديـــــد مـــــن المـــــسؤولين مـــــن خـــــارج : "وأضـــــاف
ـــدموا ا ـــا وق ـــا مـــع مبادرتن ًلمجتمـــع المقدســـي تجـــاوبوا إيجابي

ــستطيع  ــدم كــل مــا ن ــالفكرة هــي أن نق ــصالحها، ف التبرعــات ل
 ".للمدينة في هذا الظرف الصعب الذي يواجهه العالم أجمع

ــال ــى، فق ــاد من ــال عم ــا : "أمــا رجــل األعم ــا من ًإيمان
بالمـــسؤولية االجتماعيـــة قـــدم عـــدد مـــن أعـــضاء المجتمـــع 

 ."َاعدات لمستشفيي المقاصد والمطلعالمقدسي مس
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وكــان مــدير عــام مستــشفى المقاصــد هيــثم الحــسن 
في استقبال الوفـد، حيـث تـم تـسليم إدارة المستـشفى معـدات 
وأدويـــة تقـــدر بمئـــة وعـــشرين ألـــف شـــيكل، وتمـــت مناقـــشة 
التحديات التي يواجهها المستـشفى مـن حيـث حجـم الرواتـب 

 وتـــأخير تـــسديد والمـــصاريف مقارنـــة مـــع محدوديـــة الـــداخل
 .المستحقات من وزارة الصحة

وأكـــــد الوفـــــد دعـــــم مستـــــشفى المقاصـــــد وأهميـــــة 
المـساندة الرسـمية والـشعبية لـه حتـى يـتمكن مـن االســتمرار 

 .بعمله وتطوير خدماته

ًوليــد نمــورة للوفــد شــرحا " المطلــع"وقــدم مــدير عــام 
عن طبيعة العمل في المستشفى من حيث استيعاب الحاالت 

غزة والضفة، خاصة المـصابين بالـسرطان، وتـم الصعبة من 
 .تقديم شيك كتبرع لقسم السرطان بواقع خمسة آالف دوالر

وتــــأتي هــــذه الزيــــارات ضــــمن إســــتراتيجية العمــــل 
المتفق عليها في المجتمع المقدسي لدعم المستـشفيات فـي 

 .القدس

ـــة صـــياغة  ـــى أهمي ـــع المقدســـي عل وشـــدد المجتم
ــد بــرامج مــشتركة للمستــشفيات الفلــس طينية فــي ســبيل تجني

األموال حتى تتمكن مـن القيـام بواجباتهـا اإلنـسانية وتطـوير 
  .خدماتها

  ٧/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

 ٨٠" األقصى: "في الجمعة الثالثة من رمضان
 مصليا وخطيب

  

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
الثالثة من شهر رمضان المبارك بـدت   للجمعة– جويحان
 وأروقــــة المــــسجد االقــــصى المبــــارك خاليــــة مــــن باحــــات

المـصلين بعـد تعليــق مجلـس األوقــاف االسـالمية بالــصالة 
ــروس  ــاء في ــة مــن وب ــي المــسجد بــسبب إجــراءات الوقاي ف

 .وانتشاره في البالد والعالم أجمع) ١٩كوفيد (كورونا 

ــــن حــــراس وســــدنة ) ٨٠(وأدى نحــــو  ًمــــصليا م
صالة داخـــل ومـــوظفي دائـــرة أوقـــاف القـــدس االســـالمية الـــ

ــا أدى الــسكان  ــساحات، بينم ــى واألروقــة وال المــسجد القبل
القاطنون في محيط أبواب المسجد االقصى المبارك صـالة 
الجمعـــه علـــى عتابتـــه عنـــد أبـــواب بـــاب األســـباط، وبـــاب 
الحديد، وبـاب المجلـس، وبـاب السلـسلة، وبـاب حطـه مـع 
إتبــاع االرشــادات الوقائيــة والتباعــد مــسافة متــر عــن كــل 

  . مصليا١٩ وأال يترواح عددهم الـ ٍمصل

وأدى القــاطنون فــي أحيــاء مدينــة القــدس صــالة 
الجمعة داخل منازلهم للجمعة السابعة على التوالي بسبب 

  ....فيروس كورونا

  ٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

  

  

  

 ّ يكمـــم طقوس رمضان في القدس"كـــورونــا"
  

ــــة ــــدس المحتل ـــــد م– الق ــــسي حم ــــأتي – الرنتي  ي
ًمرتبكــا، بفعــل اإلجــراءات  ًرمــضان هــذا العــام مختلفــا، يحــل

ّوالتــدابير اإلحترازيــة لمواجهــة وبــاء كورونــا، حيــث تخلــى 
الفلـــسطينيون مكـــرهين عـــن طقـــوس احتفاليـــة اعتادوهـــا، 
ـــشاعر  ـــزج بم ـــة تمت ـــي حال ـــى، ف صت إلـــى الحـــد األدن ّـــتقل
التحدي واإلصرار علـى إحيـاء مـا تـسمح بـه الظـروف مـن 

 . والتقاليد الرمضانيةالعادات

ومع حلول الـشهر الفـضيل، يبحـث الفلـسطينيون 
ّعـــن بقايـــا طقـــوس وتقاليـــد، يـــأبى االحـــتالل إال أن يعكـــر 
صـفوها مـن حــين إلـى آخــر، وفـي هـذا العــام جـاء كورونــا 

 .ّليزيد الطين بلة

حركة محدودة في أسـواق القـدس المحتلـة، وبيـع 
ء، والقليـل أقل، الكثير من البـضائع عرضـت علـى اسـتحيا
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ّمـــن المـــشترين، يقلبونهـــا دون أي اكتـــراث لجودتهـــا، ثـــم 
 .ًيغادرون بحثا عن ما يعتبرونه شيء أساسي

في شهر رمـضان هـذا العـام، ال عـزائم وال والئـم، 
وال نرجيلـة بعــد اإلفطـار، زينــة خائفــة ومتوجـسة تطــل مــن 
شـــرفات المنـــازل، وحتـــى صـــالة التـــراويح التزمـــت نـــداء 

  .!»خليك في البيت«

ـــى  ـــسطينيون القـــبض عل ـــك، يحـــاول الفل رغـــم ذل
شــيء مــن الفــرح لهــم وألطفــالهم، مــع شــعور باألمــل فــي 
ــــي هــــذه  ــــي لمــــسار حيــــاتهم، بعــــد أن تنجل ــــر حقيق تغيي

 .الجائحة

بالنــسبة للفلــسطينيين، ال تكتمــل بهجــة رمــضان، 
ّدون الــصالة فــي المــسجد األقــصى المبــارك، والتجــول فــي 

ــا ــا، أصــاب هــذه شــوارع القــدس العتيقــة، لكــن وب ء كورون
 .العادة التقليدية في مقتل

لــم تعــد المدينــة المقدســة علــى عادتهــا فــي هــذا 
الشهر الفـضيل، فمـن جهـة، إجـراءات االحـتالل التهويديـة 
ــاء  ــسنين، ومــن أخــرى، جــاء وب ــام وال ــت عاديــة األي إغتال
ــا هــذا العــام ليتــرك بــصمته وتوقيعــه األســود علــى  كورون

 .أسوارها

فوانيس تبدو خافتـة، وقطـايف في أسواق القدس 
ّحلوة لأليام المـرة، وخـضار علـى قارعـة الطريـق، لكنهـا ال 
تجد من يشتريها، وحتى أبسط طقوس الـشهر غابـت عـن 
المـشهد الرمــضاني، بعــد أن نــال كورونـا مــن طقــوس هــذا 
الــشهر وعاداتــه الكاملــة، ونكهتــه الخاصــة، وقتــل كــل مــا 

 .ٕيرافقه من بهجة واعداد واستعداد

ال التجارية فـي البلـدة القديمـة مـن القـدس، المح
بعضها مغلق، وآخر مفتوح على اسـتحياء، فهـي اعتـادت 
علـــى أن تعـــج بالمـــشترين الوافـــدين مـــن مختلـــف المـــدن 
والقرى والبلدات الفلسطينية، خالل الشهر الفـضيل، لكنهـا 
هــــذا العــــام بــــدت خاويــــة علــــى عروشــــها، فــــال يــــستقبل 

ـــى أصـــحابها ســـوى بـــضعة أشـــخاص طـــوال  النهـــار، وحت

ورغيــــف » األساســــيات«هــــؤالء، ال يبحثــــون ســــوى عــــن 
  .الخبز

حزن ثقيل يخيم على شوارع القدس وأزقتها، فقـد 
ماتــت أصــوات النــاس التــي كانــت تمــأل المكــان، ولــم نعــد 
نــــسمع غيــــر صــــوت جنــــود االحــــتالل، ودبيــــب أحــــذيتهم 

  .الثقيلة، التي تدوس القلوب، قبل أن تدوس األرض

  ٢٣ صفحة ٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

أسباب تعليق دخول  :"مجلس األوقاف"
  المصلين للمسجد األقصى ما زالت قائمة

 

مجلـــس األوقـــاف  عقـــد – صـــويلح  أنـــس–عمـــان 
والشؤون المقدسات اإلسالمية جلسة طارئة امـس فـي إطـار 
انعقـــاده الـــدائم، واجتماعاتـــه المتواصـــلة لمتابعـــة المـــسارات 

يق وصول المصلين إلى المـسجد المتعلقة بشأن استمرار تعل
األقصى المبارك بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا، وتابع 
ــع التواصــل  ــى مواق ــداولها عل ــتم ت ــي ي ــدعوات الت ــس ال المجل
االجتمـــاعي والتــــي تـــدعو إدارة األوقــــاف إلـــى اعــــادة فــــتح 
المسجد أمام المصلين وتحميلهـا مـسؤولية اسـتمرار الوضـع 

 .الراهن

 في بيان اصـدره بـأن األسـباب ًواكد المجلس مجددا 
االحترازيــة التــي أوجبــت قــرار تعليــق دخــول المــصلين إلــى 
ــــت  ــــت قائمــــة، ومــــا زال ــــارك مــــا زال ــــصى المب المــــسجد األق
المرجعيات الطبية تحذر مـن رفـع التعليـق حرصـا علـى حيـاة 

 .المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء االختالط واسع النطاق

بـارك غيـر مغلـق كما اكـد بـأن المـسجد األقـصى الم
علـــى اإلطـــالق كمـــا يـــدعي الـــبعض، حيـــث يـــتم رفـــع األذان 
ٕواقامة الصلوات الخمس في جميـع األوقـات بمـا فيهـا صـالة 
ـــة والتـــراويح للمتواجـــدين مـــن أئمـــة ومـــوظفي دائـــرة  الجمع

 .األوقاف وضمن شروط السالمة

إن موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى  واوضح 
عواطــف الدينيــة أو الــضغط المــسجد األقــصى غيــر خاضــع لل
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ٕعلــى إدارة األوقــاف، وانمــا هـــو مــسؤولية شــرعية ووطنيـــة 
وأخالقية يتحملها مجلس األوقـاف بالتـشاور مـع المرجعيـات 
الصحية ذات االختصاص والكفاءة والتي مازالت تـشدد علـى 

 .استمرار التعليق

ــــاكن   ــــى بعــــض االم ــــدخول إل ــــود ال ــــف قي إن تخفي
ـــتحكم با ـــن خـــالل ال ـــسالمة، ال والمرافـــق م ـــدد وشـــروط ال لع

ــع تعليــق  ــرار يرف ــى المــسجد األقــصى، ألن أي ق ينــسحب عل
دخول المصلين يعني السماح لعشرات اآلالف من المواطنين 
ـــسطينية، ولـــن  ـــاطق الفل ـــة المن ـــدخول والـــصالة مـــن كاف بال
تستطيع إدارة األوقاف التحكم فـي هـذه األعـداد الكبيـرة التـي 

ــ ــوا مــن أشــخاص يحملــون الوب ــن تخل ــى ل ــه ال ــد ينقلون اء وق
 .آالف المصلين

ــدرك المــشاعر الدينيــة   ــس األوقــاف وهــو ي إن مجل
ـــسجد  المتأججـــة  ـــوقهم للـــصالة فـــي الم ـــواطنين وت ـــدى الم ل

األقصى المبارك خالل هذا الـشهر الفـضيل، فأنـه فـي الوقـت 
نفــسه يتمنــى علــى المــواطنين التــصرف بمــسؤولية وتفهـــم 

بلتـين ال سـمح اهللا خطورة الوضع خشية أن يتحول أولـى الق
 .الى بؤرة لتفشي الوباء وينتقل إلى آالف المواطنين

إن مجلـــس األوقـــاف والمرجعيـــات الطبيـــة يعملـــون  
باسـتمرار علـى تقيـيم الوضـع أسـوة ببـاقي األمـاكن المقدســة 
اإلسالمية وفي الحرمين الشريفين، وسوف يـتم اتخـاذ القـرار 

المــصلين المناســب فــي الوقــت المناســب لرفــع تعليــق دخــول 
إلى المـسجد األقـصى بعـد التأكـد مـن تـوفر الظـروف الكفيلـة 
في الحفاظ على حياة المواطنين وسالمتهم ونرجو أن يكـون 

 .ًذلك قريبا

ويؤكد المجلس على قـراره الـسابق المتـضمن إبقـاء 
أبواب المسجد األقصى المبارك مغلقة، وفي حال صـدور أي 

مون للـــصالة اختــراق ســـتفتح جميــع األبـــواب ويــدخل المـــسل
 .وتتحمل سلطات االحتالل تبعات ذلك

آملــين مــن اهللا عــز وجــل أن يرفــع هــذا الوبــاء عــن  
األمــة اإلســالمية والعــالم أجمــع، وأن يعــود المــسجد األقــصى 

المبـــــارك وســـــائر األمـــــاكن المقدســـــة اإلســـــالمية عــــــامرة 
  .بالمصلين

 ٦ صفحة ١١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 قرار االحتالل تمديد ترفض" اإلذاعة والتلفزيون
  منع عملها وتؤكد حقها بالعمل بالقدس

الهيئـــة العامـــة لإلذاعـــة   أكـــدت–  معـــا– رام اهللا
التلفزيــــون الفلــــسطينية، رفــــضها القــــاطع لقــــرار ســــلطات 
االحتالل اإلسرائيلي تمديد اغالق مكتب تلفزيون فلـسطين 
ــة  ــع طواقمــه مــن العمــل فــي كاف ــة ومن فــي القــدس المحتل

 .٤٨ل أراضي الـالمناطق داخ

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليـوم اإلثنـين، إن 
هـــذا القــــرار الـــذي أصــــدره وزيــــر االمـــن الــــداخلي لدولــــة 
االحــــتالل جلعــــاد اردان أمــــس، تعــــسفي وانتهــــاك ســــافر 
للقــانون الــدولي مــن جهــة، ألنــه يمنــع تلفزيــون فلــسطين 
مـــن العمـــل فـــي القـــدس الـــشرقية، وهـــي ارض فلـــسطينية 

 دولـة، عاصـمة لدولـة ١٤٠ بها أكثر من محتلة، اعترفت
فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير مـن جهـة 

 .أخرى

وأضــافت أن هــذا القــرار تعبيــر عــن خــوف ســلطة 
االحتالل الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعـالم، ومحاولـة 
للتغطيــة علـــى جــرائم دولـــة االحـــتالل التــي يحـــاكم عليهـــا 

 .القانون الدولي

 أنها ستواصل العمل بغض النظر عن هـذا وأكدت
القرار االحتاللي، ألنها تؤمن أن مهمتها ومسؤوليتها نقل 
الحقيقة في كافة الظروف مهما كانت صـعبة، وأنهـا لهـذه 

 .األسباب ترفض هذا القرار جملة وتفصيال

ومـــن منطلـــق المـــسؤولية القانونيـــة واألخالقيـــة 
والتلفزيــــون، والمهنيــــة، تحمــــل الهيئــــة العامــــة لإلذاعــــة 

مــــسؤولية مواجهــــة هــــذا االنتهــــاك الــــسافر، الــــى األمــــم 
المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمـات حقـوق 



  
  ٢٢٧ 

ـــر، مؤكـــدة أن المـــسؤولية  ـــرأي والتعبي ـــة ال ـــسان وحري االن
ًتتطلــب رفــض هـــذا القــرار ومنــع تنفيـــذه فــورا، ومحاســـبة 

  .إسرائيل على اتخاذه

 ١١/٥/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

 ** * * * 

ال صالحية لسلطات االحتالل على : المحامي زبارقة

األقصى ونتمنى من الجهات المعنية في القدس 

  اإلنصات إلى مطالب المقدسيين

أكــد المحــامي المخــتص فــي قــضايا القــدس خالــد 
أنــه ال توجــد صــالحية  زبارقــة فــي مقابلــة مــع الجزيــرة نــت

ار المــسجد األقــصى، وأن أي قــر لــسلطات االحــتالل علــى
يتعارض مع فتاوى العلماء هو باطل ولـيس لـه أي قيمـة، 
وأن أي محاولـــــة احتالليـــــة للعبـــــث فـــــي الوضـــــع القـــــائم 

تعتبر مغامرة غيـر محـسوبة سـتؤدي إلـى ردة  األقصى في
 .فعل ال تحمد عقباها

ووجــه زبارقــة رســالة للعلمــاء والمفتــين قــائال إن 
 الجمـــــاهير ترقـــــب تقـــــديراتكم وقـــــراراتكم، ونتمنـــــى مـــــنكم"

ــشارع والتفاعــل معهــا، وأال تتركــوا  ــى حركــة ال اإلنــصات إل
  ".فراغات في الساحة لئال تسبقكم الجماهير في ردة فعلها

هذه الرسالة وجهها المحـامي بنـاء علـى أصـوات 
كثيرة تطالب بإعـادة فـتح المـسجد األقـصى أمـام المـصلين 
مــع اتخــاذ كافــة إجــراءات الــسالمة، وعــدم إعطــاء الفرصــة 

ليكونوا أول من يدخله بعـد إغالقـه وليكرسـوا للمستوطنين 
ٕهيمنــة الــشرطة اإلســرائيلية علــى قــرار فــتح واغــالق أولــى 

 .القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

وتحــــذر مــــصادر مقدســــية مــــن وجــــود توجهــــات 
إسرائيلية خطيرة لتكريس الـسيادة علـى األقـصى، مـستغلة 

 .إغالقه أمام المصلين بحجة منع تفشي الفيروس

ـــب ـــاء القـــدس وطال ـــن شخـــصيات ووجه  عـــدد م
ــسماح  ــارك وال ــتح المــسجد األقــصى المب بــضرورة إعــادة ف
للمصلين بالصالة فيـه ضـمن إجـراءات الوقايـة والـسالمة، 

ـــى منـــع ـــل عـــصابات  اقتحـــام والعمـــل عل األقـــصى مـــن قب
  . رمضان٢٩المستوطنين في 

  ١١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

وقاف األردنية ً يوجه نداء لأل"ملتقى القدس"
  بشأن المسجد األقصى

 

وجه محمد البـزور رئـيس ملتقـى القـدس الثقـافي 
ــاف والــشؤون والمقدســات الــدكتور  ــى وزيــر األوق ــداء إل ًن
محمــد الخاليلــة التخــاذ مواقــف حاســمة لــدرء الخطــر عــن 
ـــــزع صـــــالحيات الحـــــصرية اإلســـــالمية مـــــن األوقـــــاف  ن

 علـــى اإلســـالمية، وتهديـــد الوصـــاية األردنيـــة الهاشـــمية
  .المسجد بشكل مباشر

ودعــاه بإعــادة فــتح المــسجد األقــصى فــي العــشر 
ـــة  األواخـــر مـــن رمـــضان أمـــام المـــصلين، مـــع اتخـــاذ كاف
إجراءات السالمة المطلوبـة، أمـام تهديـد جماعـات الهيكـل 

 الموافــق ٢٢/٥إنجــاز اقتحــام للمــسجد األقــصى فــي  إلــى
 .للتاسع والعشرين من رمضان

إن مـصدر القلـق “لـى وفي رسالته أكـد البـزور ع
ــة  ــة إغــالق المــسجد األقــصى هــو محاول ــذ بداي ــل من الهائ
سلطات االحتالل استغالل مرض كورونا والتي تعمـل بقـوة 
إلقــصاء دائــرة األوقــاف عــن إدارة المــسجد، إللغــاء الــدور 

ـــه إلـــى دور تـــابع لالحـــتالل ًمطالبـــا ، ”األردنـــي، أو تحويل
ــسياسي لمــوظفي األ ــديم الحمايــة والــدعم ال ــي بتق ــاف ف وق

  .إدارة وحراسة المسجد في مواجهة شرطة االحتالل

فتبنــــيكم خطــــوات حاســــمة ”واختــــتم رســــالته بـــــ 
ًلحماية المسجد األقصى تجعلنا جميعا أردنيين ومقدسـيين 

” نصطف خلفكم، كما حدث في قيادتكم لفـتح بـاب الرحمـة
ٕإن خدمــة المـــسجد األقـــصى شــرف عظـــيم، وان تحمـــل ”و ّ

 اإلسـالمية التـي تقـدس هـذه البقعـة المسؤولية أمام األمـة
  .”المطهرة أمانة ثقيلة ال مفر من أن ننبري لها
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وتأتي الرسالة في ظروف غير مسبوقة تمر على 
المـــسجد األقـــصى المبـــارك فـــي ظـــروف الكورونـــا حيـــث 
حافظت شرطة االحـتالل علـى كثافـة وجودهـا فـي المـسجد 

آذار، / من مارس٢٣األقصى رغم خلوه من المصلين منذ 
وتصدت للداعين لفتح المسجد األقصى؛ فحررت مخالفات 
ـــة  ـــشيخ عكرم ـــت ال ـــت بي ـــه، واقتحم ـــى أبواب للمـــصلين عل

  .صبري

وتــزامن ذلــك كلــه مــع تطلــع االحــتالل إلــى إنجــاز 
 الموافــــق للتاســــع ٢٢/٥اقتحــــام للمــــسجد األقــــصى فــــي 

ــــد “والعــــشرين مــــن رمــــضان فــــي ذكــــرى  اســــتكمال توحي
 السـتباحة المـسجد ًبالمصطلح الـصهيوني؛ سـعيا” القدس

  .األقصى المبارك

 ١٢/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

ويقدم " المقاصد"السفير اإليطالي يزور 
  مساعدات عينية

 

الــسفير اإليطــالي  زار –  صــفا–القــدس المحتلــة 
ُجوسيبي فيـديل، ورئيـسة مكتـب القـدس للوكالـة اإليطاليـة 

لمقاصـــد َللتعـــاون اإلنمـــائي كريـــستين نتـــولي، مستـــشفى ا
الخيرية، وقدما بعض المساعدات العينيـة للمستـشفى فـي 

واألزمة المالية الخانقـة التـي " كورونا"ظل جائحة فيروس 
 .يمر بها المستشفى

وأعـــرب الـــسفير اإليطـــالي عـــن اهتمامـــه بـــدعم 
ا أن سـبب  ًـمستشفيات القدس والقطاع الصحي فيها، مبين

ـــدعم لمستـــشفى المقاصـــد هـــو ال وضـــع اختيـــاره لتقـــديم ال
المــالي الــصعب والــسيء الــذي يمــر بــه ويــستحق منــا كــل 

 .الدعم من أجل مواصلة العمل وتقديم الخدمات الطبية

ووعـــد بتقـــديم االحتياجـــات الملحـــة والـــضرورية 
ٕوالنظــر بــأمر تقــديم الــدعم للمــشاريع المــستقبلية، وايجــاد 

 .فرص للتعاون

بــدوره، قــدم مــدير عــام المستــشفى هيــثم الحــسن 
تـشفى وخدماتــه المقدمـة للمرضـى والفقــراء نبـذة عـن المس

 .ولكافة المواطنين الفلسطينيين، من كافة أنحاء الوطن

 ٢٧٩وقـــال إن مستـــشفى المقاصـــد يتكـــون مـــن 
 سرير عناية حثيثة، وهذا األمـر ٧٩ًسريرا، منه ما يقارب 

ـــاقي المستـــشفيات وهـــو أمـــر فـــي غايـــة  ـــي ب ـــوفر ف ال يت
 .ًاألهمية نظرا للحاجة الملحة لها

ًإننا نسعى دائما من أجل تطوير خدمات "ضاف وأ
المستــشفى الــذي بــات اليــوم فــي مــستوى مهنــي وتقنــي 
ٍعال، إال أننـا اضـطررنا إلـى إيقـاف هـذا التطـوير فـي هـذه 
الفترة كون المستشفى يمر بضائقة مالية خانقـة تحـد مـن 
تطوره وتقدمه بسبب نقص الدعم والتمويـل، وعـدم تـسديد 

 ."المستفيدين لديونهم

وأشار إلى أن المستشفى يعاني من نقـص شـديد 
فــــــي االحتياجــــــات والمــــــستلزمات وخاصــــــة المــــــصاريف 

 .التشغيلية التي تعد هامة وضرورية

وأكــد الحــسن أهميــة الــدعم الــذي يمكــن أن يقــدم 
مـــــن قبـــــل الحكومـــــة اإليطاليـــــة، والوقـــــوف إلـــــى جانـــــب 

  .المستشفى في الصعوبات التي يواجهها

 ١٣/٥/٢٠٢٠ية صفا وكالة الصحافة الفلسطين

* * * * * 

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بوجوب 
  "ضوابط" إعادة فتح المساجد للمصلين بـ

 

االتحاد العالمي لعلماء “أفتى أمين عام 
، علي محيي الدين القره داغي، بوجوب إعادة ”المسلمين

فتح المساجد أمام المصلين بضوابط في كل مدينة أو 
تسمح فيها السلطات الصحية بالتجمع بلدة أو قرية 

  .العام، في ظل انفراج جائحة كورونا

في ظل انفراج “: وقال القره داغي، في بيان له
الوباء في بعض الدول، والحمد هللا، نفتي بضرورة فتح 
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المساجد والجوامع في كل البالد والمدن والقرى التي 
اعد تسمح فيها السلطات الصحية بالتجمع العام وفقا للقو

الصحية، ألداء صلوات الجمعة والجماعات والتراويح، 
واالعتكاف فيها، مع وجوب االلتزام بالضوابط الصحية 

  ".واإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة

يعود الناس "وشدد القره داغي على ضرورة أن 
ًإلى جوامعهم الذين اشتاقوا إليها كثيرا، لمزيد من العبادة 

 إلى اهللا تعالى برفع هذه الجائحة والدعاء والتضرع
  ".ٕوازالتها عن العالم

االلتزام بجميع الضوابط الصحية، "وحث على 
التي تضعها الجهات المختصة، مثل ضرورة وجود حراس 
ًأمن لضبط تنظيم الدخول والخروج والجلوس وفقا 

  ".للضوابط الصحية

من الطاقة االستيعابية % ٣٠دخول “وكذلك 
ياس لقياس حرارة كل من يدخل للمسجد، ووجود مق

المسجد، وتعقيم المسجد والمصلين والعاملين، ووجود 
  .”ٍسجادة مع كل مصل

االلتزام بمسافة الفصل “كما شدد على ضرورة 
ٍفي حدود متر ونصف بين كل مصل ومصل آخر،  ٍ
واختصار القراءة في الصالة، واالكتفاء بأداء الصلوات 

  .”دون الجلوس بعدها للوعظ ونحوه

وختم القره داغي بأن دعا اهللا إلى أن يرفع هذه 
الجائحة عن العالم، وأن يحفظ الجميع ويتقبل منهم 
صالح األعمال، وبخاصة قيام العشر األواخر من شهر 

  .رمضان وليلة القدر

 ١٣/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

 إصابة بالقدس الشرقية المحتلة ١٧١تسجيل 
  ١١٠تعافى منها 

 

طبيب مقدسي  قال – عبد الرؤوف أرناؤوطكتب 
إن القدس الشرقية المحتلة نجت من الموجة األولى من 

فيروس كورونا، ولكنه أعرب عن مخاوفه من نتائج مغايرة 
في حال عدم التزام السكان بالتوجيهات الصحية مع 

 .اإلعالن عن الرفع التدريجي لقيود الحركة

 سلوان، حازم الرويضي، من لجنة أطباء. قال د
 إصابة بفيروس ١٧١إنه تم تسجيل " األيام"في حديث لـ 

كورونا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، فيما تم تسجيل 
 من المصابين، ما يشير إلى أن المصابين ١١٠تعافي 

ً شخصا تقريبا اآلن غالبيتهم ٥٨الفعليين اآلن هم نحو  ً
 .العظمى إصاباتهم طفيفة

 وفاة في المدينة نتيجة يذكر أنه تم تسجيل حالتي
 .إصابة بالفيروس

الرويضي إلى أن من بين المصابين . وأضاف د
 يتلقون العالج في المستشفيات في حين أن باقي ٣فإن 

 .اإلصابات تتلقى العالج في منازلها

تتم متابعة المصابين من قبل أطباء "وقال 
وممرضين يتابعون بشكل يومي درجات حرارة المصابين وأي 

ض جديدة قد تظهر عليهم، وفي حال إجراء فحصين أعرا
متتاليين للفيروس تكون نتيجتهما سلبية فإنه يتم اإلعالن 

 ."عن شفاء هذا المريض من الفيروس

والحظ الرويضي منذ بدء شهر رمضان عزوف 
الكثير من السكان في مدينة القدس عن إجراء فحوصات 

 .الفيروس

لمراكز اآلن تتم الفحوصات من خالل ا"وقال 
الطبية وصناديق المرضى، فمن تظهر عليه أي أعراض او 
ًفي حال خالط مصابا بالفيروس فإنه يتم من خالل طبيب 

 ".العائلة توجيهه إلجراء الفحص

ولفت الرويضي إلى أن اإلصابات كانت في كل 
ًأحياء مدينة القدس الشرقية تقريبا مع وجود ارتفاع في 

رأس العامود والعيسوية اإلصابات في بعض األحياء مثل 
وسلوان، وذلك ربما نجم عن الكثافة السكانية في هذه 

 .األحياء



  
  ٢٣٠ 

وأشار إلى انه بالمقارنة فإن أعداد اإلصابات في 
  .القدس الغربية كانت أعلى بكثير

الرويضي أن القدس الشرقية نجت من . واعتبر د
الموجة األولى من الفيروس، ولكنه أعرب عن مخاوفه مما 

اليه األوضاع في حال عدم االلتزام بالتعليمات ستؤول 
 .الصحية مع بدء رفع اإلغالقات

الحظنا في المرحلة األولى االلتزام الواسع "وقال 
من قبل سكان القدس الشرقية بالتعليمات الصحية، 
فالسكان تجنبوا االختالط والتزموا منازلهم، وهذا حد بشكل 

بالمدينة، ونحن ًكبير جدا من إمكانية انتشار الفيروس 
كأطباء نخشى حقيقة من أن عدم االلتزام مع بدء العودة 
ًتدريجيا إلى الحياة الطبيعية سيؤدي إلى نتائج عكسية ال 

 ".سمح اهللا

هذا يستدعي من السكان االلتزام "وأضاف 
 ".بالتعليمات الصحية وهي لبس الكمامات وعدم التخالط

ى من الرويضي إلى أن الغالبية العظم. وأشار د
اإلصابات كانت لعمال في إسرائيل وسائقي سيارات عمومية 

 ".في الجانب اآلخر

ًوذكر أن أطباء القدس بذلوا جهودا كبيرة من أجل 
تحديد اإلصابات ومواقعها عندما كان الجانب اإلسرائيلي 

وقال . يمتنع عن نشر خارطة اإلصابات بالقدس الشرقية
لماضي بدأت فقط في السادس والعشرين من الشهر ا"

البلدية اإلسرائيلية بنشر المعطيات وهي حقيقة تحتاج إلى 
 ".الدقة

الرويضي . وبشأن عودة العملية التعليمية قال د
نصيحة انه اذا ما توفرت للطالب والمعلمين كافة الظروف "

الصحية المواتية فال مانع ولكن إذا لم تتوفر فإننا ال ننصح 
 ".بالعودة

لنصيحة للسكان هي ا"الرويضي . وأضاف د
االلتزام بالتعليمات الصحية من أجل الحفاظ على أنفسنا 

  ".وعلى من نحب

 ١٤/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

 إصابات جديدة بكورونا في القدس ٦: كيلة
  حاالت شفاء٥و

 أعلنــت وزيــرة الــصحة مــي كيلــة – صــفا –اهللا  رام
مــساء الجمعــة عــن تــسجيل ســت إصــابات جديــدة بفيــروس 

ــا  ــة القــدس لمخــالطي كورون ــوري بمدين ــة حــي الث ــي منطق ف
ــم تــسجيل خمــس  ــن عــن إصــابتها ســابقا، فيمــا ت ًســيدة ُأعل

 .حاالت شفاء

وأوضحت وزيرة الـصحة فـي بيـان تـصريح صـحفي 
 حـــاالت شـــفاء ســـجلت فـــي ٤أن أربـــع " صـــفا"وصـــل كالـــة 

 .ضواحي القدس، وحالة واحدة في محافظة رام اهللا والبيرة

الــصحية لجميــع المــصابين وأكــدت كيلــة أن الحالــة 
المتواجـدين فـي مراكـز العـزل والعـالج التابعـة لـوزارة الــصحة 

 .بحالة مستقرة، وال يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة

لليــوم الثــامن علــى التــوالي لــم تــسجل أي : "وقالــت
إصـــــابة بـــــالفيروس فـــــي جميـــــع المحافظـــــات الفلـــــسطينية 

 ".باستثناء مدينة القدس

د اإلصـابات فـي فلـسطين ارتفـع إلـى عـد"ّوبينت أن 
 التـي ال تـزال - إصابة، فيما بلغ عدد الحاالت النـشطة٥٥٤

 ٥٢ فـي مدينـة القـدس، و٦١ حالة، بينهـا ١١٩ -مصابة 
 حـاالت ٦، و)الـضفة الغربيـة(في بقية المحافظات الشمالية 

 )".قطاع غزة(في المحافظات الجنوبية 

إلـــى وأشـــارت إلـــى أن عـــدد حـــاالت الـــشفاء ارتفـــع 
مــــن مجمــــل اإلصــــابات % ٧٧.٧ حالــــة، أي بنــــسبة ٤٣١

 .المسجلة

 حالـــة جديـــدة أدخلـــت إلـــى ٤٨٨١ولفتـــت إلـــى أن 
الحجــر الــصحي المنزلــي، فيمــا بلــغ عــدد الحــاالت الموجــودة 

 .ً مواطنا ومواطنة١٦٥٤٤ًحاليا في الحجر 

  ١٥/٥/٢٠٢٠ وكالة الصحافة الفلسطينية صفا

* * * * * 



  
  ٢٣١ 

 في عز النهار" األقصى "زالت تخيم على الظلمة ما

بسبب خلوه من المصلين للجمعة الرابعة من 

  للنكبة٧٢رمضان وتزامنا مع الذكرى الـ

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــدة –الق ـــــاة الجدي ـــــاال – الحي  دي
ـــة مـــن شـــهر رمـــضان باحـــات –جويحـــان   للجمعـــة الرابع

وأروقة المسجد االقصى المبارك خاليـة مـن المـصلين بعـد 
ـــاف االســـال ـــس االوق ـــي إتخـــاذ مجل ـــصالة ف ـــق ال مية بتعلي

المسجد بسبب إجراءات الوقاية من وبـاء فيـروس كورونـا 
 .وانتشاره في البالد والعالم أجمع) ١٩كوفيد (

ــث أدى نحــو  مــن حــراس وســدنة  ً مــصليا٧٠حي
ومــوظفي دائــرة أوقــاف القــدس االســالمية داخــل المــسجد 
القبلــى واألروقــة والــساحات، بينمــا الــسكان القــاطنون فــي 

اب المـسجد االقـصى المبـارك أدوا صـالة الجمعـة محيط ابو
علـــى عتباتـــه عنـــد بـــاب االســـباط، وبـــاب الحديـــد، وبـــاب 
المجلس، وباب السلسلة، وباب حطه مع إتباع االرشادات 
ــر عــن كــل مــصل وأال يتــراوح  ــاد مــسافة مت ٍالوقائيــة وابتع

 مـصليا بينمـا المحيطـون فـي احيـاء مدينـة ١٩عددهم الــ 
ـــدس قـــد أدوا صـــالة  الجمعـــة داخـــل منـــازلهم للجمعـــة الق

 .الثامنة على التوالي بسبب فيروس كورونا

ــب المــسجد االقــصى  ــدس وخطي ــى الق ــول مفت ويق
أجـر الربـاط فـي سـبيل اهللا "المبارك الـشيخ محمـد حـسين، 

لما له من األجر والثـواب عظـيم فـي الـدنيا واآلخـرة، حيـث 
إن اليوم الجمعه الرابعة من شهر رمضان المبارك اي فـي 
األيـــام العـــشر االخيـــرة حيـــث تعتـــق رقـــاب المـــسلمين مـــن 
النار، ألنهـم قـاموا إيمانـا واحتـسابا حيـث يوجـد فيهـا ليلـة 
خير من ألف شهر واكبهـا المـسلم بالطاعـة، والتقـرب الـى 
اهللا وواجــب علينــا أن نــذكر اهللا بالــصالة والتــسابيح وفعــل 

  ".الخيرات

يـضيف الــشيخ مـن علــى منبــر صـالح الــدين فــي 
يـــصادف اليـــوم الجمعـــه ذكـــرى النكبــــة " د القبلـــىالمـــسج

الفلــسطينية حيــث حــل اليهــود بهــا بعــد طــرد الفلــسطينيين 
ٍمن أرضهم ظلما واعتداء إلى شـتى بقـاع األرض علـى يـد  ً
الظـــالمين والمتـــآمرين وآثارهـــا باقيـــه الـــى اليـــوم ومازالنـــا 

 ".نعاني األمرين

وأكد أن فلسطين هـي لـشعبها الـذي تمـسك بحـق 
يث أنه ال يزول بالتقادم إذ أن مفاتيح البيوت مـا العودة ح

زالت مع أصحابها في مخيمات الـشتات حيـث مـات الكبـار 
وبقــى الــصغار أشــد قــوة مــن ســابقهم فــي الثبــات بأرضــهم 

  .ًومقدساتهم، وان حقوقنا ال تضيع هباء

نحــــن الفئــــه المرابطــــة : "وتــــابع خطبتــــه بــــالقول
رير وعـودة ابنـاء الصابرة فـي انتظـار الفـرج مـن اهللا بـالتح

  ".الشعب الفلسطيني ألراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها

يــا أبنــاء المــسلمين، هــذه االيــام تــذكرنا :" يــضيف
ــى وطنــه، ومــا فــتح مكــه اال  ــة إل ــودة المهــاجر مــن مك بع

 ".بالفتح العظيم الذي انتصر الحق فيه على الباطل

حـول العبـادة فـي هـذه االيـام : وتحدث في خطبته
ــام ا ــوم واألي ــد لمــن خــاف ي ــد، فالعي ــالي العي ــة مــن لي لمقبل

الوعيــد ولـــيس مـــن لـــبس الجديــد، كمـــا حـــث علـــى قـــراءة 
القـــرآن فـــي شـــهر رمـــضان المبـــارك وفـــي يـــوم الجمعـــة 

  .المباركة

ـــائال ـــه ق ـــى خطبت ـــت المقـــدس : ًوأنه يـــا أبنـــاء بي
وأكنافه هـذه الجمعـة الرابعـة مـن شـهر رمـضان الـذي فيـه 

ن، األيـام التـي تفـتح فيهـا عتق مـن النـار والرحمـة والغفـرا
  .أبواب الجنان للصائمين العابدين الخاشعين

ـــن جهـــة أخـــرى، شـــددت قـــوات االحـــتالل مـــن  م
اجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمـة وعلـى أبـواب 
المــسجد االقــصى المبــارك المغلقــة أمــام المــصلين اضــافة 

  .النتشارها على مداخل أبواب البلدة القديمة

ــــت شــــر ــــا قام ــــات كم طة االحــــتالل بفحــــص هوي
 .المواطنين للتأكد من أماكن السكن



  
  ٢٣٢ 

وكانت شرطة االحتالل حررت في األيام السابقة  
ــزام  عــشرات المخالفــات بحــق المــواطنين بــسبب عــدم االلت

  .بارتداء االقنعة الواقية والقفازات

ــــة القــــدس خاليــــة مــــن  ــــت شــــوارع مدين ومــــا زال
وضاع الوبائيـة مواطنيها في هذا الشهر الفضيل نتيجة اال

ًفي البالد والعالم أجمع علمـا أنـه فـي مثـل هـذه األيـام مـع 
نهايــة شــهر رمــضان المبــارك يتوافــد المواطنــون مــن اجــل 
الشراء الستقبال عيد الفطر، ولكـن فـي هـذا العـام الـصورة 

  .ًاختلفت كليا

  ١٦/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

أخوة مسيحية اسالمية تتجسد على حاجز 
 حبةالم

مأدبة رمضانية بدعوة من عائالت مسيحية 
 تؤكد على وحدة المصير بين القدس وبيت لحم

  

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــدة –الق ـــــاة الجدي ـــــاال – الحي  دي
 أقامـــت عـــائالت مـــسيحية فلـــسطينية مأدبـــة –جويحـــان 

إفطــار علــى حــاجز المحبــة المقــام بــالقرب مــن االســكان 
ابط والحب  بيت لحم للتأكيد على التآخي والتر–ببيت جاال 

 .االسالمى المسيحي في فلسطين

وحــــضر المأدبــــة وفــــد مقدســــي مــــن شخــــصيات 
وطنيـــة واعالميــــة تلبيـــة لــــدعوة مـــن العائلــــة المــــسيحية 
ـــن  ـــة لألم ـــى حـــاجز المحب ـــي اقامتهـــا عل ـــسطينية والت الفل

 .الوطني

عـــائالت جـــاك إليـــاس وأبنـــاؤه،  ووجهـــت الـــدعوة
اول وفــايز غطــاس وأبنــاؤه، وســيمون قطــان وأبنــاؤه، لتنــ

ــوان ــشهر الفــضيل تحــت عن ــام اإلفطــار فــي ال عمــق :" طع
 "العالقة األخوية بين المسيحيين والمـسلمين فـي فلـسطين

إلى جانب أفراد األمن الفلسطيني رغم غيـابهم عـن طاولـة 
  .المحبة األسرية نتيجة تواجدهم على رأس عملهم

وحـضر المأدبــة ناصـر قــوس مـدير نــادي األســير 
األمــن  وناصــر عمــر قائــد دس،الفلــسطيني مــن مدينــة القــ

منطقة بيت لحم ونائبة، وعدد مـن  الوطني الفلسطيني في
الـــضباط وضـــباط الـــصف االول والجنـــود، والعميـــد علـــي 
اللحام عن المؤتمر الشعبي الوطني للقـدس، والعميـد إيـاد 
فــــرج، واالعالمــــي الــــدكتور ناصــــر اللحــــام، والــــصحفية 

والناشط الفي كريستين ريناوي، والصحفية دياال جويحان، 
 .الرموني

ـــي اللحـــام، بالحـــضور ووجـــه  ـــد عل ورحـــب العمي
ــى حــاجز  ــسطيني المتواجــدة عل التحيــة ألجهــزة األمــن الفل
المحبة في بيت جاال الذين ابتعدوا عن ذويهم خالل شـهر 
رمضان المبارك بهدف نـشر األمـن واألمـان رغـم المخـاطر 
التـــي واجهـــت األجهـــزة األمنيـــة الفلـــسطينية فـــي اآلونـــة 

  .األخيرة

كمــا رحــب بالوفــد المقدســي علــى اللفتــة المهمــة 
للتواجــد علــى مائــدة االفطــار إلــى جانــب األجهــزة األمنيــة، 

كنـا قـد تمنينـا حـضور شخـصيات دينيـة مــسيحية :" ليقـول
للظــروف  واســالمية مــن القــدس وبيــت لحــم، ولكــن نظــرا

العامة مع وضع حالة الطوارئ وضرورة عدم االكتظـاظ تـم 
للحفــاظ علــى األوضــاع الــصحية العامــة بــين  تحديــد العــدد

 ".الحضور

ال فرق بين القدس وبيت لحم ألننـا جـسم "يضيف
واحـــد جمعتنـــا هـــذه البقعـــة الجغرافيـــة، الواحـــدة المتكاملـــة 
وتعانيــة المدينــة فــي ظــل اوضــاع فيــروس الكورونــا لــيس 
ـــداء  ـــا لالعت ـــرض يومي ـــالمواطن المقدســـي يتع ـــسهل، ف بال

هــا منــع تلفزيــون فلــسطين مــن واالعتقــال، والتــي كــان ىخر
  .العمل

بـــدوره، شـــكر ناصـــر قـــوس مـــدير نـــادي األســـير 
حمـاة الـوطن الـذين دفعـوا حيـاتهم : الفلسطيني في القدس



  
  ٢٣٣ 

من أجـل راحـة الـوطن والمـواطن فـي ظـل جائحـة الكورونـا 
ً يومـــا مـــن العمـــل المتواصـــل، كمـــا شـــكر ٦٠علـــى مـــدار 

لـــى العــائالت المـــسيحية علــى هـــذه الـــدعوة التــي تؤكـــد ع
  .الوحدة والترابط والمحبة

يــضيف قــوس، بــأن بيــت لحــم هــي نمــوذج لــيس 
فقط على مستوى الـشعب الفلـسطيني وانمـا علـى مـستوى 
العـــالم الـــذي خرجـــت مـــن هـــذه الجائحـــة بـــصفر اصـــابات 
نتيجــة حالــة الطــوارئ واتبــاع المــواطنين إلجــراءات الوقايــة 

 .والسالمة

ية وأوضح أنه عندما نتحدث عن العالقة االسـالم
المسيحية فـي فلـسطين فهـي عالقـة اخـوة ومحبـه، ولـيس 
َغريبــا علينــا بــأن نــشاهد هــذه المبــادرة ودعوتنــا لتنــاول 
االفطــار علــى حــاجز المحبــة كمــا كــان ألصــدقائنا واخواننــا 

فــي البلــدة القديمـة بالقــدس مــن كــل  المـسيحيين القــاطنين
عام بشهر رمضان الذين يقومون بدعوتنا لتناول االفطـار 

ـــواب المـــسجد الـــى  ـــى اب ـــاه عل ـــع التمـــر والمي ـــب توزي جان
ــدين للــصالة فــي رحابــه،  االقــصى المبــارك للمــصلين الواف
ولكـن هــذا العــام كافــة الحيــاة تغيــرت بــسبب وبــاء فيــروس 

  .كورونا

ًوأكـــد، بـــأن القـــدس هـــي قلـــب فلـــسطين، متمنيـــا 
عــودة الحيــاة الــى طبيعتهــا وفــتح ابــواب كنيــسة القيامــة 

  .رك والصالة بداخلهماوالمسجد االقصى المبا

ــو عمــر قائــد ــد نــاظر أب ــوطني  أمــا العمي االمــن ال
نعتـز بأبنـاء شـعبنا :"منطقة بيت لحم يقول الفلسطيني في

الفلـــــسطيني بـــــشكل عـــــام وبأهـــــل القـــــدس بشخـــــصياتها 
  ".واعالمييها على نقل رسالة الوطن

ــا بــه خــالل الــشهرين مــن نــشر "وأضــاف  مــا قمن
ـــل نهـــار كـــان ي ـــوفير الراحـــة الحـــواجز والعمـــل لي هـــدف لت

، مشيرا إلـى أنهـا تعـد تجربـة اولـى "والسالمة ألبناء شعبنا
 لكــن بيــت ،للــشعب الفلــسطيني للتعامــل مــع وبــاء عــالمي

بتخطــي االختبــار نتيجــة االجــراءات الحكوميــة  لحــم نجحــت

الفلسطينية السباقه من قبل سيادة الرئيس محمود عباس 
  .ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه

عملـــت االجهــزة األمنيـــة علــى الحـــد مـــن "يــضيف
 ٢١انتـــشار هـــذا الوبـــاء فـــي بدايـــة الجائحـــة ألكثـــر مـــن 

  ".يوما

وحيـــا الـــسكان المجـــاورين لحـــاجز المحبـــة علـــى 
َمؤكــدا أنــه ال فــرق بــين مــسلم  االهتمــام والتواصــل معهــم،

  .أوالد هذه االرض الطاهرة والمباركة ومسيحي الننا

ــــاس بإســــم  ــــشارد إلي ــــا ريت ــــدوره، حي ــــائالت ب الع
المــسيحية حـــي االســـكان، حمـــاة الـــوطن والعـــين الـــساهرة 
الذين يعملون ليل نهار، حيث نشاهدهم عن كثـب تـاركين 
ذويهم وأبنائهم ويقفـون سـاعات طويلـة بغـض النظـر عـن 

 .الحالة الجوية إن كانت بردا أم حرا

عندما نجتمع الى جانـب هـؤالء االبطـال : "يضيف
م بتنــاول االفطــار وزرع لنــا الــشرف العظــيم بــأن نــشاركه

األمل والحب بداخلهم في هذا الشهر المبارك بوجود ابنـاء 
، مبينا أن القدس جزء ال "مدينة القدس للتأكيد على الحب

  .يتجزأ من القضية الفلسطينية

  ١٦/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

تقدم دعما عينيا لشبكة " بيت مال القدس"
  مستشفيات القدس

 

وكالــة بيــت مــال القــدس   قــدمت–  وفــا– القــدس
دعما عينيا لشبكة مستشفيات القدس الـشرقية مـن أدوات 
وقائيــــة وكمامــــات وألبــــسة ومــــواد تعقــــيم والمــــستلزمات 
الخاصــة بأقــسام الطــوارئ والعــزل والحجــر، لرفــع جاهزيــة 
المستشفيات وتعزيز قدراتها على مواجهة اآلثار المحتملة 

 .١٩لجائحة الوباء كوفيد 

شـــبكة مستـــشفيات القـــدس فـــي بيـــان وأوضـــحت 
لهــا، اليــوم األحــد، أنــه اســتفاد مــن هــذا الــدعم مستــشفى 



  
  ٢٣٤ 

المقاصد، ومستشفى المطلـع، ومستـشفى الفرنـسي، حيـث 
 وحــــــدة مــــــن معقــــــم ٢٠٠٠تــــــم التبــــــرع بــــــأكثر مــــــن 

وحـدة مـن األلبـسة المعقمـة المخصـصة  ٥٠٠٠ اليدين،و
 وحــــدة مــــن غطــــاء ١٠٠٠٠لالســــتعمال لمــــرة واحــــدة، 

 وحدة من ٩٠٠ وحدة من غطاء الرأس، ٥٠٠٠األحذية، 
 مـــن الكفـــوف المطاطيـــة، ١٩٧األقنعـــة األكثـــر حمايـــة، 

الـــضمادات :  وحـــدة لكـــل مـــن المـــستلزمات التاليـــة٥٠٠و
ــة والنظــارات المخصــصة  ــة الكامل المعقمــة، األلبــسة الواقي

 .للحماية من فيروس كورونا

وشـــــــكرت شـــــــبكة مستـــــــشفيات القـــــــدس ملـــــــك 
سادس علـــى دعمـــه المتواصـــل الملـــك محمـــد الـــ المغـــرب،

لدولـة فلـسطين عامــة ولمدينـة القـدس خاصــة، مـن خــالل 
وكالة بيت مال القدس ممثلة بأمينها العام الدكتور محمـد 

 .سالم الشرقاوي

وبينـــت أن الـــدعم العينـــي قـــسم لمـــرحلتين وقـــد 
ــة  ــى مــن الــدعم للمستــشفيات الثالث ــة األول وصــلت المرحل

ائحة كورونا، على التي تعمل بشكل مباشر في مواجهة ج
أن تــصل المرحلــة الثانيــة مــن الــدعم العينــي خــالل األيــام 

  .القادمة

 ١٨/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

مجلس األوقاف يقرر فتح األقصى أمام 
  المصلين بعد عيد الفطر

 

قــــرر مجلــــس األوقــــاف والــــشؤون والمقدســـــات 
االســـالمية رفـــع تعليـــق دخـــول الـمـــصلين إلـــى الـمـــسجد 

 الـــمبارك بعــد عيــد الفطــر الــسعيد، موضــحا أنــه االقــصى
ٕسيتم االعالن عن اآللية واجراءات رفع التعليق عبر بيـان 

 .خاص سيصدر عن دائرة االوقاف بالتنسيق مع المجلس

وقال مجلس األوقاف في بيان صـدر عنـه، اليـوم 
ـــدها لــــمتابعة  ـــي عق ـــة الت ـــسته الطارئ ـــب جل ـــاء، عق الثالث

ــ ــا، مــستجدات األوضــاع الــصحية ال ـمتعلقة بجائحــة كورون
انــه وعلــى مــدى الفتــرة الــسابقة كــان وال يــزال يتــابع يوميــا 
ـــى  ـــاء، حت ـــق بانحـــسار حـــدة الوب ّأي تطـــور ايجـــابي يتعل
يقلــص قـــدر االمكــان مـــن فتـــرة تعليــق دخـــول الـمـــصلين، 
حرصا منه على استمرار اعمار الـمسجد األقصى الــمبارك 

  .بالـمصلين

قــاف وفــي ضــوء وأضــاف البيــان، أن مجلــس األو
االنحــــسار النــــسبي النتــــشار الفيــــروس، وبعــــد استــــشارة 
الـــمرجعيات الطبيــة الـمختــصة، وتأكيــدا علــى أن قــرار رفــع 
التعليق يتخذه فقـط مجلـس األوقـاف والــمرجعيات الطبيـة، 

  .فقد تقرر فتح األقصى بعد العيد

  ١٩/٥/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * * * * 

 شرقيةألف فلسطيني يعيشون بالقدس ال ٣٥٠

من عدد سكان شطري المدينة % ٣٨يشكلون 
   ألف نسمة٩١٩البالغ 

 

 – األناضــول – الــرؤوف أرنــاؤوط عبــد – القــدس
دراســة إســرائيلية متخصـصة، النقــاب عــن أن نحــو  كـشفت
  . ألف فلسطيني، يعيشون بالقدس الشرقية المحتلة٣٥٠

ــــسياسات  ــــدس لبحــــث ال ــــر (وقــــال معهــــد الق غي
لت وكالــة األناضــول فــي تــصريح مكتــوب حــص) حكــومي

شكلون  مـــن % ٣٨ُـــعلـــى نـــسخة منـــه إن الفلـــسطينيين ي
  .سكان القدس، بشطريها الشرقي والغربي

المعهــــد ســــنويا، كتابــــا تفــــصيليا حــــول  ُويــــصدر
  .القدس، وتستند إليه دوائر صنع القرار في إسرائيل

ـــدس،  ـــضح مـــن الدراســـة أن عـــدد ســـكان الق ويت
ألـف نـسمة،  ٩١٩بشطريها الـشرقي والغربـي، يـصل إلـى 

  . فلسطيني٦٠٠ ألف و٣٤٩بينهم 

 إســرائيلي هــاجروا إلــى ١٢٨٠٠ولفتــت إلــى أن 
  .٢٠١٩القدس خالل العام 



  
  ٢٣٥ 

وأشارت إلى أن نسبة البطالة فـي صـفوف سـكان 
قبـل أزمـة  % ٣ٕالمدينة الفلسطينيين، ذكورا واناثـا، بلغـت 

  .فيروس كورونا

ــي  ــشرقية ف ــت القــدس ال ــد احتل ــت إســرائيل ق وكان
، وأعلنتها بشقيها الشرقي والغربي، عاصـمة ١٩٦٧العام 

  .موحدة لها، وتحتفل الخميس القادم بهذه الذكرى

ويــرفض المجتمـــع الــدولي، االحـــتالل اإلســـرائيلي 
لألراضي العربية، ويطالـب إسـرائيل بالـسماح بإقامـة دولـة 
فلــسطينية مــستقلة علــى أراضــي الــضفة الغربيــة وقطــاع 

  .صمة لهاغزة، وأن تكون القدس الشرقية عا

ــسطينية واســرائيلية  ٕوتقــول مؤســسات حقوقيــة فل
ودوليـــة، إن الحكومـــات اإلســـرائيلية اعتمـــدت علـــى مـــدار 
الـــسنوات الماضـــية، عـــشرات القـــرارات للحـــد مـــن الوجـــود 

  .الفلسطيني في مدينة القدس

 ١٩/٥/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * * 

 مليون يورو من االتحاد األوروبي وفنلندا ١٧
  لمستشفيات القدسٕوايطاليا 

 

 – محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس "-القدس
ـــادرة  ـــا"ضـــمن مب ـــق أوروب ـــي " فري ـــن االتحـــاد األوروب أعل

 مليـــون يـــورو لمستـــشفيات ١٧ٕوفنلنـــدا وايطاليـــا تقـــديم 
ــــة  ــــسلطة الوطني ــــشرقية، ضــــمن مــــساعدات لل ــــدس ال الق
الفلسطينية للمساهمة فـي تغطيـة كلفـة التحـويالت الطبيـة 

 .دس الشرقيةلمستشفيات الق

وقــال ممثــل االتحــاد األوروبــي ســفين كــون فــون 
ــــار يوســــف ــــشفى م ــــه لمست  –بورغــــسدورف خــــالل زيارت

ـــدس  ـــي الق ـــام ف ـــصل اإليطـــالي الع ـــة القن ـــساوي برفق الفرن
إن االتحـــاد األوروبـــي ودولـــه األعـــضاء : "وممثلـــة فنلنـــدا

ملتزمون بدعم مستشفيات القدس الشرقية في خضم أزمة 

الـــصحية واالجتماعيـــة واالقتـــصادية وآثارهـــا " ١٩كوفيـــد "
  .الشديدة

ًنعمـل يـدا بيـد مـع الـسلطة الفلــسطينية : "وأضـاف
إليـــصال الخـــدمات الطبيـــة لجميـــع الفلـــسطينيين والحفـــاظ 

ــــين . عليهــــا ــــشرقية مــــن ب ــــدس ال ــــشفيات الق ُوتعــــد مست
المؤســـسات الفلـــسطينية القليلـــة التـــي ال تـــزال تعمـــل فـــي 

علــــى الطــــابع المدينــــة، ويــــساعد وجودهــــا فــــي الحفــــاظ 
الفلسطيني للمدينة وضمان تقديم الخـدمات الطبيـة عاليـة 

وتؤكد هذه المساهمة على التزامنا القوي والراسخ . الجودة
  ".تجاه عملهم المهم والحيوي

مــن جانبــه، قــال جــوزيبي فيــديلي، القنــصل العــام 
ــا فــي القــدس بــصفتها الجهــة المانحــة الرئيــسية : "إليطالي

، كانت إيطاليا في حوار مـستمر لقطاع الصحة الفلسطيني
مـــع الـــسلطة الفلـــسطينية لـــضمان تقـــديم المـــساعدة عنـــد 

إن دعــم . ١٩-الحاجـة إليهــا منــذ بــدء تفــشي وبــاء كوفيــد
مستــشفيات القــدس الــشرقية هــو جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا 
االلتزام لدعم جهود السلطة الفلسطينية فـي ضـمان رعايـة 

ى توفير الرعايـة صحية ممتازة لجميع مواطنيها، إضافة إل
المتخصـصة األساســية لجميــع الفلــسطينيين، ســواء أكــانوا 
يعيــــشون فــــي الــــضفة الغربيــــة أم فــــي غــــزة، فــــإن هــــذه 
ـــاريخ  المستـــشفيات هـــي مؤســـسات متجـــذرة بعمـــق فـــي ت

  ".المدينة، والتي تولي إيطاليا أهمية كبيرة لحمايتها

إن : "وأضــافت آنــا كايــسا هيكينــين، ممثلــة فنلنــدا
زال ملتزمة بدعم الـسلطة الفلـسطينية فـي تقـديم فنلندا ال ت

ٕالخدمات األساسية لمواطنيها، وان مساهمتنا المتزايدة في 
تسديد تكاليف التحـويالت الطبيـة إلـى مستـشفيات القـدس 
الـــشرقية هـــي اســـتجابة للحالـــة الماليـــة الـــصعبة للـــسلطة 
الفلـــسطينية، كمـــا أنهـــا اســـتجابة للوضـــع المـــالي الحـــرج 

ًس الـــشرقية واعترافـــا بعملهـــم الممتـــاز، لمستـــشفيات القـــد



  
  ٢٣٦ 

 أو فــي تقــديم ١٩-ســواء فــي التغلــب علــى جائحــة كوفيــد
  ".الخدمات اليومية

وتعتبر هذه المساهمة بشكل رئيسي مـن االتحـاد 
ــا ) مليــون يــورو١٣(األوروبــي   ١(، ومــن حكومــة إيطالي

ــــورو ــــون ي ــــوفر الحكومــــة ) ملي ــــرر أن ت بينمــــا مــــن المق
 يورو فـي شـهر حزيـران المقبـل،  ماليين٣الفنلندية مبلغ 

إذ تعمــــل مستــــشفيات القــــدس الــــشرقية كمراكــــز رئيــــسية 
للرعايـــة المتخصـــصة فـــي النظـــام الـــصحي الفلـــسطيني، 
فتحول وزارة الصحة الفلسطينية المرضـى المحتـاجين إلـى 
خدمات طبية غير متوفرة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، 

قلـب، للعـالج مثل تخصص األورام، رعاية الكلى وجراحة ال
وتوجــــد فـــي القــــدس . فـــي مستـــشفيات القــــدس الـــشرقية

مستـشفى أوغـستا : الشرقية ست مؤسـسات صـحية، وهـي
فيكتوريــا، ومستــشفى المقاصــد، ومستــشفى مــار يوســف، 
ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى الهالل األحمر 

  .الفلسطيني للوالدة، ومركز األميرة بسمة إلعادة التأهيل

ــــد االتحــــاد  ــــم مستــــشفيات وأك ــــي أن دع األوروب
القدس الشرقية سيساعد السلطة الفلسطينية علـى الوفـاء 
بالتزاماتها تجاه هذه المستشفيات، على الرغم من الوضع 
ـــدس  ـــشفيات الق ـــه ســـيمكن مست ـــا أن ـــصعب، كم ّالمـــالي ال
الشرقية من تقديم الخـدمات الطبيـة الحيويـة للفلـسطينيين 

س الشرقية، وغزة في في الضفة الغربية، بما في ذلك القد
  .١٩-ظل استجابتها لتفشي جائحة كوفيد

ويدعم االتحاد األوروبي السلطة الفلسطينية منـذ 
ـــــسديد كلفـــــة ٢٠١٢عـــــام   بمـــــساهمات منتظمـــــة فـــــي ت

وقــد . التحــويالت الطبيــة إلــى مستــشفيات القــدس الــشرقية
 مليـون ١١٤وصلت قيمة هذه المساهمات إلـى أكثـر مـن 

ًذه المستـشفيات جـزءا ال يتجـزأ يورو حتى اآلن، وتعتبـر هـ
من نظام الرعايـة الـصحية الفلـسطيني الـذي يقـدم خـدمات 

متخصصة ال يمكن العثـور عليهـا فـي أي مكـان آخـر فـي 
  .الضفة الغربية وغزة

وشدد االتحـاد علـى أن معظـم مـساعدات االتحـاد 
-بيجـاس "األوروبي توجه للسلطة الفلسطينية من خـالل 

PEGASE ."ــة الم ــم إطالقهــا فــي وهــي اآللي ــي ت ــة الت الي
ــــسلطة ٢٠٠٨عــــام  ــــة لل ــــدعم خطــــة اإلصــــالح والتنمي  ل

الفلـــــسطينية، والخطـــــط الوطنيـــــة الفلـــــسطينية، وجـــــداول 
باإلضـافة إلـى المـساعدة فـي . األعمال الـسياسية الالحقـة

وتــدعم صــناديق . تلبيــة نــسبة كبيــرة مــن تكــاليف التــشغيل
ساسـية فـي التمويل األوروبية برامج اإلصالح والتطوير األ

الوزارات الرئيسية للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية 
  .إلقامة الدولة

 مليـار يـورو مـن خـالل ٢.٧وتم صرف أكثر من 
ــدعم المــالي المباشــر منــذ شــهر شــباط  ــرامج بيجــاس لل ب

عـــــالوة علـــــى ذلـــــك، يقـــــدم االتحـــــاد األوروبـــــي . ٢٠٠٨
المـــــساعدة للـــــشعب الفلـــــسطيني مـــــن خـــــالل األونـــــروا 

  .واسعة من مشاريع التعاونومجموعة 

  ٢١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

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

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
الخامـسة واألخيـرة مـن شـهر رمـضان،   للجمعة– جويحان

ن ظلـت باحـات وأروقــة المـسجد االقـصى المبــارك خاليـة مــ
المــصلين بعــد قــرار االوقــاف تعليــق الــصالة فــي المــسجد، 

  .بسبب إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا

ــث أدى نحــو  مــن حــراس وســدنة  ً مــصليا٨٠حي
ومــوظفين دائــرة أوقــاف القــدس اإلســالمية داخــل المــسجد 

 واألروقــة والــساحات، بينمــا الــسكان القــاطنين فــي القبلــي



  
  ٢٣٧ 

المبـارك أدوا صـالة الجمعـة محيط ابواب المـسجد االقـصى 
  .على عتبات أبواب المسجد مع إتباع ارشادات الوقاية

وخطــب فــي المــسجد الــشيخ محمــد ســليم، مــشيرا 
الــصعاب التــي يتعــرض لهــا المــسجد االقــصى حاليــا وعــدم 
القدرة على الصالة فيه بسبب الفيروس، وعن وداع شـهر 

  .رمضان

 وطالب الـشيخ ابنـاء الـشعب الفلـسطيني بالوحـدة
  .ًمؤكدا أن القدس هي البوصلة واالقصى هو ميزان العزة

 ونوه الى ان المسجد االقصى سيفتح بعد أسبوع 
مــن عيــد الفطــر الــسعيد، الســتقبال المــصلين، وأن صــالة 
العيد ستكون في الـساعة الـسادسة وعـشر دقـائق ويمكـن 
صالتها في الساحات العامة مع أخذ االحتياطـات الوقائيـة 

  .الالزمة

ت دائرة اوقاف القدس اإلسـالمية المـواطنين وأهاب
بــالتزام قواعــد الــسالمة والتعليمــات الطبيــة أثنــاء تــوجههم 

ٕ الـــصلوات فــــي المــــسجد واتبــــاع إرشــــادات الحــــراس ألداء
  .والمرشدين لمراعاة أمور السالمة

وتقوم دائرة االوقاف اإلسـالمية بتحـضير سـاحات 
 الحـراس المسجد االقصى المبارك من تعقيم وترتيب ونشر

 يوالكــشافة لفــرض النظــام وفــق التــدابير الــصحية الموصــ
  .بها من المختصين

وكانت قد شددت سلطات االحتالل مـن إجراءاتهـا 
ــاب  ــاريس الحديديــة فــي محــيط ب العــسكرية مــع نــشر المت
العـــامود، شـــارع المـــصرارة، بـــاب الـــساهرة، بـــاب االســـباط 

ول بالرغم مـن منـع المـواطنين للجمعـة التاسـعة مـن الوصـ
 ألداءاو االقتــــــــراب مــــــــن عتبــــــــات المــــــــسجد االقــــــــصى 

  ....الصلوات

 ٢٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

تأجيل فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس 
  المحتلة

 

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــال–الق ـــــة   ق أمـــــين عـــــام الهيئ
اإلسالمية المـسيحية، حنـا عيـسى، االثنـين، إن الـسلطات 

يسة القيامة فـي القـدس الدينية قررت تأجيل إعادة فتح كن
المحتلة، بعد إعالنهم السبت التوجه إلعادة فتحها األحـد، 
وبعد شهرين مـن إغالقهـا بـسبب انتـشار فيـروس كورونـا 

 ".المملكة"في البالد، بحسب مراسلة 

ًالقــرار يــأتي خوفــا مــن عــدم "وأوضــح عيــسى أن 
ًالـــسيطرة علـــى أعـــداد الزائـــرين للكنيـــسة، وتجنبـــا لتفـــشي 

ــروس كورو ــم يــتم احتوائــه بــشكل في ــا المــستجد، حيــث ل ن
 ".كامل حتى اللحظة

مــــارس الماضــــي، غلــــق / آذار٢٥وأعلــــن فــــي 
ّالكنيسة التي شيدت في موقع صـلب المـسيح ودفنـه وفـق  ُ
المعتقد المسيحي، وذلك في إطار التدابير غيـر المـسبوقة 

 .الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

اإلسـالمية فـي من جهتها، أعلنـت دائـرة األوقـاف 
القــــدس المحتلــــة الثالثــــاء أن باحــــات المــــسجد األقــــصى 
ــدأ  ســتفتح مجــددا أمــام المــصلين بعــد عيــد الفطــر الــذي ب

  .األحد

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

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

 

 عـام – نـت  الجزيـرة–عبـد اهللا  عمران – الجزيرة
ُ كشف عـن كتابـة عربيـة قديمـة مـن تـسعة أسـطر ١٩٦٨

منقوشة على لـوح حجـري فـي مـسجد صـغير خـارج الـركن 
الجنــوبي الغربــي مــن الحــرم القدســي الــشريف، وطــوال مــا 
يزيد على نصف قـرن مـن الزمـان كانـت هـذه الكتابـة لغـزا 

 .لم يحظ بدراسة كافية لفهمه بشكل كامل

 العبريــة علــى وعثــرت بعثــة تنقيبيــة مــن الجامعــة
ُالنقش، الذي يؤرخ لعقد أمان وحماية منح لسكان القدس 



  
  ٢٣٨ 

 م، الموافــق عــام ٦٣٧المــسيحيين بعــد فــتح القــدس عــام 
 من الهجرة على يد جيش المسلمين بقيادة أبو عبيدة ١٦

 هـــ ١٥بــن الجــراح، الــذي حاصــر القــدس فــي شــوال عــام 
 . م٦٣٦تشرين الثاني /الموافق نوفمبر

ـــذ ـــا للجـــزء ال ـــنقش ووفق ـــه مـــن ال ـــن قراءت ي يمك
الحجري؛ فقد شهد علـى العقـد إضـافة إلـى أبـو عبيـدة بـن 
الجراح، كل من عبـد الـرحمن بـن عـوف الزهـري، ومعاويـة 

ــن أبــي ســفيان  ــه (ب ــنقش الحجــري علــى أن ــذي يــنص ال ال
 ).كاتب الوثيقة

ُوهنا تجـدر اإلشـارة إلـى أن الـنقش الحجـري كتـب 
مون ألهــل القــدس تأريخــا لعقــد األمــان الــذي منحــه المــسل

بعد فتحها، وليس هو وثيقة عقد األمان التي شهد عليها 
 .صحابة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

وال يعـــرف علـــى وجـــه التحديـــد مـــن الـــذي نقـــش 
الــنص القــديم علــى اللــوح الحجــري، ويــدور الخــالف حــول 

ــنقش الــذي يعــود تاريخــه   -بحــسب متخصــصين-زمــن ال
 .ىللقرون الهجرية الثالثة األول

  نقش حجري مفقود

وقال الباحث المتخصص في دراسـة المخطوطـات 
القرآنية المبكرة أحمـد شـاكر إن بعثـة برئاسـة عـالم اآلثـار 
بنيــامين مــازار اكتــشفت الــنقش الحجــري بــالقرب مــن بنــاء 
لمـــسجد صـــغير جـــدا، يقـــع فـــي الجانـــب الجنـــوبي الغربـــي 

لـت وكالة اآلثار اإلسرائيلية نق"للحرم القدسي، وأضاف أن 
الحجر إلى مستودعاتها، وعملت منه نسخة على الجـبس 
الفرنسي، وفي مرحلة الحقـة فقـد أو دمـر األصـل الحجـري  ُ ُ

 ".ألسباب غير معروفة

وأضــاف شــاكر للجزيــرة نــت أنــه بخــالف دراســة 
األكـــاديمي اإلســـرائيلي موشـــيه شـــارون، فقـــد تنـــاول هـــذا 
ــة مــن  الــنقش يوســف راغــب الــذي تــسلم صــورا فوتوغرافي

اثنتـــين "مؤلـــف، وقـــرأ الـــسطر األخيـــر الخـــاص بالتـــاريخ ال
 ".اثنتين وثالثين"بدال من " وخمسين

رغــم رداءة -لكــن مــن خــالل النظــر فــي الــنقش 
ــه ــصور المنــشورة ل ــود للقــرن -ال  ال يعتقــد شــاكر أنــه يع

األول الهجــري، بــل يميــل إلــى أنــه مــن القــرن الثــاني أو 
طـورة، وال الثالث الهجري، وذلـك أن شـكل الحـروف فيـه مت

تناسب تلك الفترة المبكرة؛ وهـذه النتيجـة تتفـق مـع تـاريخ 
بناء المسجد الـصغير، الـذي يقـع الحجـر الجيـري بجانبـه، 
فقـد أعــاد مـازار تــاريخ بنائـه إلــى القـرن الثــاني أو الثالــث 
الهجـــــري، حـــــسب الباحـــــث المـــــستقل فـــــي المخطوطـــــات 

 .القديمة

 سم ٠.٨٠(وقال شاكر إن مقاس الحجر الجيري 
خــال " كــوفي"، وخــط الــنقش ) ســم٠.٥٠×  ســم ٠.٥٠× 

 .من التنقيط والتشكيل

 :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

 الزهري وأبو عبيدة بن الجراح

 )روءغير مق(وكاتبه معاوية 

 سنة اثنتين وثالثين

 عقد أمان

وكانت القدس في قبضة اإلمبراطورية البيزنطيـة، 
وعاصـــمتها القـــسطنطينية قبـــل فتحهـــا، واشـــترط بطريـــرك 
ـــاتيح  ـــدس صـــفرونيوس أن يـــسلم مف ـــوذكس فـــي الق األرث
ــن الخطــاب، الــذي ســافر  ــة للخليفــة الراشــد عمــر ب المدين

 التــي وردت لتــسلم مفاتيحهــا، كمــا تفيــد الروايــة التاريخيــة
بعـض أحــداثها بالتفـصيل فــي كتابـات المــؤرخين القــدامى، 
مثــل اليعقــوبي وابــن البطريــق وابــن الجــوري وابــن عــساكر 

 .والطبري وغيرهم



  
  ٢٣٩ 

وحــسب روايــة المــؤرخ محمــد بــن جريــر الطبــري، 
 ٣١٠عــام " تــاريخ األمــم والملــوك"الــذي دونهــا فــي كتابــه 

وعمـرو بـن هـ، فقد شهد على العقد أيضا خالد بـن الوليـد 
العــاص، لكــن الــنص الـــذي يمكــن قراءتــه مــن الـــنقش ال 

 .يشمل أكثر من ثالثة أسطر

العهــــــدة "ٕواذ تــــــدور نقاشــــــات تاريخيــــــة حــــــول 
، جاء االكتشاف األثـري ليلقـي مزيـدا مـن الـضوء "العمرية

نح لـــسكان القـــدس  ُـــعلـــى عقـــد األمـــان والحمايـــة الـــذي م
سرائيلي وفي ورقة علمية لألكاديمي اإل. المسيحيين آنذاك

ـــود لعـــام  ـــراءة أربعـــة ٢٠١٨شـــارون تع ـــاد بـــصعوبة ق  أف
 .أسطر من النص الكامل للنقش الحجري

ويعتبــر شــارون فــي دراســته المنــشورة فــي مجلــة 
إسرائيل االستكـشافية أن تـاريخ الـنقش الحجـري يمكـن أن 

/  هــــ٣٢ م، أو إلـــى عـــام ٦٧٢/  هــــ٥٢يعـــود إلـــى عـــام 
 . م٦٥٣-٦٥٢

ّواذ تعرض النقش الحجري ُ لإلهمال، وفقد الـنقش ٕ
ــة  ــة غامــضة، ال تكــاد توجــد دراســات حديث األصــلي بطريق
ــا، وعلــى خــالف  ــنقش القــديم المهــم تاريخي تتنــاول هــذا ال
العديد من اآلثار القديمة والنقوش العريقة لم تتسن قـراءة 
كامل النقش الذي ال تظهر فيه بعض الكلمـات والـسطور، 

 . متقدمةربما بسبب عدم استخدام تقنيات تصوير

  ٢٦/٥/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * * 

تجاه إلعادة فتح المسجد األقصى يوم اال
 السبت

  

" األيـام"قالت مـصادر مطلعـة لــ ": األيام "-القدس
ًإن هناك اتجاها فـي دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس 
إلعــادة فــتح أبــواب المــسجد األقــصى أمــام المــصلين يــوم 

 .السبت او األحد على أبعد تقدير

وقالــت المــصادر فــي مجلــس األوقــاف والــشؤون 
والمقدسات اإلسالمية بالقـدس، إنـه تـم التوافـق بـالمجلس 
على إعادة فتح أبواب المسجد أمام المصلين يوم السبت، 

 .ٕواذا تعذر ذلك أن يكون فتح أبواب المسجد يوم األحد

ـــشروط  ـــد بال ـــه ســـيتم التقي وأضـــافت المـــصادر إن
ب المسجد أمام المصلين بمـا الصحية حال إعادة فتح أبوا

فــــي ذلــــك إحــــضار المــــصلين ســــجاجيدهم الخاصــــة إلــــى 
 .المسجد ألداء الصالة وارتداء الكمامات والتعقيم

ولفتت المصادر إلى أنه سـيتم االسـتعانة بحـراس 
ــــى فــــرق الكــــشافة  وســــدنة المــــسجد األقــــصى إضــــافة إل
والمتطوعين من أجل تنظيم أمور الصالة في المسجد بمـا 

  .مة المصلينيحفظ سال

وكــــان مجلــــس األوقــــاف والــــشؤون والمقدســــات 
اإلســالمية بالقــدس رفــع توصــياته بهــذا الــشأن إلــى وزيــر 

 .األوقاف األردني من أجل اتخاذ القرار

وكان مجلس األوقاف أعلن األسبوع الماضي أنه 
فــــي ضــــوء االنحــــسار النــــسبي النتــــشار الفيــــروس وهللا "

بيـــة الـمختــــصة، الحمـــد، وبعـــد استـــشارة الــــمرجعيات الط
ًوتأكيدا على أن قرار رفـع التعليـق يتخـذه مجلـس األوقـاف 
والــــمرجعيات الطبيـــة، بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم يقـــرر مجلـــس 
األوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين الى الـمسجد األقـصى 

 ."الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد

سيتم اإلعالن عن آليـة "وأشار في حينه إلى انه 
عليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة ٕواجراءات رفع الت

 ."األوقاف بالتنسيق مع مجلس األوقاف

 آذار الماضـي ٢٣وكان مجلس األوقاف قرر في 
تعليــــق حــــضور المــــصلين للــــصلوات مــــن جميــــع أبــــواب 
ــة  ــات الديني المــسجد األقــصى اســتجابة لتوصــيات المرجعي

 .والطبية

ولكـــن منـــذ ذلـــك الحـــين يـــستمر رفـــع األذان فـــي 
 الــصلوات جماعــة، بمــا فيهــا صــالة الجمعــة موعــده وأداء



  
  ٢٤٠ 

والتــــراويح، بمــــشاركة حــــراس المــــسجد ومــــوظفي دائــــرة 
 .األوقاف اإلسالمية في القدس

   ٢٧/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

  فجر األحد.. "المسجد األقصى"إعادة فتح 

  

 أعلـــن مـــدير المـــسجد األقـــصى فـــي -) أ ف ب(
تح أبـواب القدس الشيخ عمر الكسواني، األربعاء، إعادة ف

الحـــرم القدســـي أمـــام المـــصلين فجـــر األحـــد المقبـــل، بعـــد 
إغالق استمر لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونـا 

  . المستجد

وقـــال الـــشيخ الكـــسواني، إنـــه ســـيتم إعـــادة فـــتح 
ًجميــع أبــواب المــسجد األقــصى األحــد فجــرا، مؤكــدا عــدم 
تحديـــد أعمـــار المـــصلين مـــع ضـــرورة مراعـــاة اإلجـــراءات 

  . الالزمةالوقائية 

وكــــان مجلــــس األوقــــاف والــــشؤون والمقدســــات 
ــن فــي مــارس الماضــي تعليــق  اإلســالمية فــي القــدس أعل
ــشرقية  حــضور المــصلين للمــسجد األقــصى فــي القــدس ال
المحتلــة، لفتــرة موقتــة للحــد مــن انتــشار فيــروس كورونــا 

ويقع المسجد األقصى في القدس الشرقية التـي . المستجد
ــد حــر ــام احتلتهــا إســرائيل بع ــسيطر ١٩٦٧ب الع ــث ت ، حي

 اإلسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى االحتاللقوات 
ونـــشر . إدارتــه دائــرة األوقــاف اإلســالمية التابعــة لــألردن

ــدائرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس  المكتــب اإلعالمــي ل
صـــورا ومقـــاطع فيـــديو يظهـــر فيهـــا موظفـــو الـــدائرة وهـــم 

ت اســتعدادا إلعــادة يعملــون علــى تنظيــف وتعقــيم الــساحا
  .فتح المسجد األحد

وأعلــن رئــيس الهيئـــة اإلســالمية العليــا وخطيـــب 
المــسجد األقــصى الــشيخ عكرمــة صــبري فــي وقــت ســابق 
األســــبوع الماضــــي عــــن تعليمــــات خاصــــة بإعــــادة فــــتح 

ًالمـــسجد، داعيـــا المـــصلين إلـــى وضـــع الكمامـــات الواقيـــة 
  .ٕواحضار سجادة للصالة

  ٢٨/٥/٢٠٢٠القبس الكويتية 

* * * * * 

المؤتمر الشعبي يدعو ألوسع مشاركة في 
  "فتح األقصى"جمعة 

 

المـؤتمر الـشعبي  دعـا –  صـفا–القدس المحتلـة 
لفلـسطينيي الخــارج المــواطنين فــي مدينــة القــدس والــضفة 
الغربية والداخل المحتل باستنهاض الهمم للزحف بـاآلالف 

ة نحو المسجد األقصى المبارك اليـوم الجمعـة وأداء الـصال
فيه لكسر قـرارات العـدو بتحديـد أعـداد المـصلين، وبفـرض 
ًســـقف خمـــسين شخـــصا فـــي المـــصليات المـــسقوفة، فـــي 
ـــه لقطعـــان الـــصهاينة باقتحامـــه  الوقـــت الـــذي تـــسمح في

 .وتدنيس حرمته

، "صــفا"وقــال المــؤتمر فــي بيــان لــه وصــل وكالــة 
ـــاإلرادة "الجمعـــة،  ـــصى ب ـــتح األق فلنجعلهـــا بحـــق جمعـــة ف

ــشعبية، وبــسواع د شــبابنا وشــاباتنا، وشــيبنا، ونــسائنا، ال
فأمام القدس تهـون التـضحيات، ومـن أجـل القـدس تهـون 

 ".األرواح والمهج

ودعا للتعبير عن الغـضب والتـضامن مـع القـدس 
وجعـــل الجمعـــة يــوم عـــز وانتـــصار إلرادة شـــعبنا "وأهلهــا، 

  ".على إرادة جالديه ومغتصبي حقوقه في أرضه ووطنه

 مــن أن االحــتالل يــسعى وحــذر المــؤتمر الــشعبي
، ٢٠١٧لتقويض منجـزات هبـة البوابـات اإللكترونيـة عـام 

وهــــو مــــا يتطلــــب اليقظــــة والمبــــادرة لحمايتهــــا، وتفويــــت 
  .الفرصة على العدو

وأشــــار الــــى أن االحــــتالل يعتقــــل ويبعــــد حــــراس 
األقصى ومرابطـوه ويعتـدى علـيهم لتحقيـق أهدافـه بتهويـد 

  .كانهالمسجد وبناء الهيكل المزعوم في م

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 



  
  ٢٤١ 

* * * * * 

  

أوقاف القدس تعمم االجراءات الوقائية لرواد 
 المسجد االقصى

  

دائــــــرة األوقــــــاف   عممــــــت– القــــــدس الــــــشريف
اإلســالمية وشــؤون الـمــسجد األقــصى الـــمبارك اإلجــراءات 
الوقائية الواجب االلتزام بها عند دخول المسجد عقب قرار 

ــس  ــاء مجل ــشؤون والمقدســات اإلســالمية إنه ــاف وال األوق
تعليــق وصــول الـمــصلين وفــتح جميــع أبوابــه اعتبــارا مــن 

  .األحد المقبل

ودعــت دائــرة األوقــاف فــي بيانهــا اليــوم الخمــيس 
جميـــع الـمـــصلين ورواد الـمـــسجد األقـــصى الــــمبارك، الـــى 
ٕااللتزام بوضع الكمامة واحضار سجادة للصالة، والخضوع 

رة أثناء الدخول للمسجد، مـشددة علـى األخـذ لفحص الحرا
بــسياسة التباعــد الجــسدي وعــدم االحتكــاك أثنــاء الــدخول 
ــالخطوط  ــصالة، وااللتــزام ب والخــروج مــن الـمــسجد وأداء ال
ـــين المـــصلين ســـواء  ـــي وضـــعت للمباعـــدة ب ًواألمـــاكن الت

  .األماكن الـمسقوفة أو في الساحات

أمـاكن كما دعـت إلـى االهتمـام بنظافـة الـمـسجد و
الوضوء والحمامات، مناشدة مـن يعـانون مـن أي أعـراض 
ًمرضــية عــدم الحــضور إلــى الـمــسجد حرصــا علــى ســالمة 

  .الجميع

وأكدت الدائرة أنها تقوم بمسؤوليتها التامة اتجـاه 
الـمــسجد األقــصى الـــمبارك، والـــمقدسات، مــشيرة إلــى أن 
ًمرجعية القـرارات سـواء بفـتح الـمـسجد أو تعليـق الحـضور 

ـــمكان وغيــر ذلــك مــن القــرارات، هــو مجلــس إ ٕليــه وادارة ال
األوقـاف والــشؤون والــمقدسات اإلســالمية ووزارة األوقــاف 

  .والشؤون والـمقدسات اإلسالمية في عمان

وشددت الدائرة علـى ضـرورة التعـاون مـع حـراس 
فـي "وموظفي الـمسجد األقـصى الــمبارك، مـشيرة الـى أننـا 

لمـة ووحـدة الـصف لحمايـة وقت نحن أحوج فيه لوحدة الك
أقـصانا وأنفــسنا، ولتــسود روحانيـة الـمــسجد فــي الــصلوات 

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

  ٣ صفحة ٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

اعتداء االحتالل على األقصى : مفتي فلسطين
 واإلبراهيمي ينذر بحرب دينية

 

 والـــديار مفتـــي القـــدس حـــذر –) فلـــسطين(رام اهللا 
الفلــــسطينية، الــــشيخ محمــــد حــــسين، اليــــوم الــــسبت، مــــن 
ـــى المقدســـات  ـــه عل مواصـــلة االحـــتالل اإلســـرائيلي اعتداءات

ـــصى"اإلســـالمية، بخاصـــة المـــسجدين  ـــي"و" األق ، "اإلبراهيم
 ".بحرب دينية وشيكة"والذي ينذر 

إن المسجدين األقصى المبارك "وقال، في بيان له، 
، "لـــسطينية للمـــسلمين وحـــدهمواإلبراهيمـــي والمقدســـات الف

استمرار االعتداء على المقدسات الفلـسطينية "محذرا من أن 
 ".يزيد المنطقة غليانا، وينذر بحرب دينية وشيكة

ــة  ــدد باعتقــال شــرطة االحــتالل، رئــيس الهيئ كمــا ن
 .اإلسالمية العليا، الشيخ عكرمة صبري

سلطات االحتالل تستهدف الشخـصيات "واعتبر أن 
ـــيم المقدســـية ب ـــر مـــسبوقة، ضـــمن سياســـة تكم ـــة غي طريق

 ".األفواه، وابتزاز المقدسيين، والضغط عليهم

وطالب الشيخ حـسين، الـدول والمؤسـسات المعنيـة 
ـــالوقوف فـــي وجـــه االعتـــداءات  بحريـــة اإلنـــسان واألديـــان ب

 .اإلسرائيلية اآلثمة

كمــــا ناشــــد األمتــــين العربيــــة واإلســــالمية، تحمــــل 
سطين، والـدفاع عنهـا وحمايـة مسؤولياتهما تجاه القدس وفل

 .مقدساتها وشعبها

ــــب  ــــت مخــــابرات االحــــتالل، خطي ــــة، اعتقل والجمع
المـــسجد األقـــصى الـــشيخ عكرمـــة صـــبري، مـــن منزلـــه فـــي 

 .القدس المحتلة، قبل أن تطلق سراحه الحقا



  
  ٢٤٢ 

كما منعت سلطات االحتالل، في ذات اليـوم، مئـات 
ي المـــصلين مـــن أداء صـــالة الفجـــر فـــي المـــسجد اإلبراهيمـــ

  .بمدينة الخليل، كما منعت رفع األذان

 ٣٠/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس لألنباء 

* * * * * 

إعادة فتح المسجد األقصى بعد شهرين من إغالقه 

  ومئات الفلسطينيين يدخلونه مكبرين

 فتح المسجد األقصى، في مدينة القدس، –القدس 
فجر األحد، أبوابه بعد أكثر من شهرين علـى إغالقـه بـسبب 

 . فيروس كوروناتفشي

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين باحـات المـسجد 
ة، المجلــس، السلــسلة(مــن أبــواب  ، مكبــرين ومــرددين )ّــحط

  .شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له

ــــر مــــآذن  ــــرة األوقــــاف اإلســــالمية عب ــــت دائ وأعلن
المسجد، فجر األحد، عـن إعـادة فتحـه أمـام المـصلين ألداء 

  .الصلوات والتعبد

ودعـــت الـــدائرة المـــصلين إلـــى االنتـــشار فـــي كافـــة 
مـــــصليات المـــــسجد األقـــــصى واتخـــــاذ إجـــــراءات الـــــسالمة 

  .المناسبة

وكـــــان مجلـــــس األوقـــــاف والـــــشؤون والمقدســـــات 
مـارس الماضـي تعليـق /اإلسالمية في القدس أعلن فـي آذار

حـــضور المـــصلين للمـــسجد األقـــصى فـــي القـــدس الـــشرقية 
ـــرة موقتـــة للحـــد مـــن  ـــة لفت ـــا المحتل ـــشار فيـــروس كورون انت

  .المستجد

ويقــع المــسجد األقــصى فــي القــدس الــشرقية التــي 
ــام  ، وهــو فــي صــلب ١٩٦٧احتلتهــا إســرائيل بعــد حــرب الع

  .النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

ــداخل الموقــع  ــى م ــوات اإلســرائيلية عل ــسيطر الق وت
  .الذي تتولى إدارته دائرة األوقاف اإلسالمية التابعة لألردن

مــسجد األقــصى أحــد ابــرز ثالثــة مواقــع ويعتبــر ال
  .ّمقدسة بالنسبة إلى المسلمين

وفـــي وقـــت ســـابق نـــشر المكتـــب اإلعالمـــي لـــدائرة 
األوقاف اإلسـالمية فـي القـدس صـورا ومقـاطع فيـديو يظهـر 
فيهــا موظفــو الــدائرة وهــم يعملــون علــى تنظيــف الــساحات 

  .وتعقيمها استعدادا إلعادة فتح المسجد األحد

ـــيس ال ـــن رئ ـــا وخطيـــب وأعل هيئـــة اإلســـالمية العلي
المسجد األقصى الشيخ عكرمة صـبري فـي وقـت سـابق عـن 

  .تعليمات خاصة بإعادة فتح المسجد

ودعا صبري المصلين إلـى وضـع الكمامـات الواقيـة 
  )وكاالت. (ٕواحضار سجاجيد للصالة

٣١/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 
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مين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة األ

  يطالب بإجراءات أممية لوقف االستيطان القدس

 دعــــا حنــــا عيــــسى األمــــين العــــام للهيئــــة –غــــزة 
اإلســــالمية المــــسيحية لنــــصرة القــــدس والمقدســــات، األمــــم 
المتحدة التخاذ التدابير الالزمة الفورية لحمل إسرائيل، على 

ٕاضــي واقامتهــا المــستوطنات الوقــف الفــوري لمــصادرتها األر
  .في األراضي الفلسطينية المحتلة

وطالب عيسى في تصريح صحافي إلى عدم إجـراء 
أي تغييــر جغرافــي أو ســكاني فــي مدينــة القــدس، واالمتنــاع 
عن أي عمل أو أجراء قد يكون مـن شـأنه المـساس بنتيجـة 

  .مفاوضات الوضع النهائي للمدينة

سياســة األمــر وشـدد علــى أن إســرائيل تعتمــد علــى 
رفـضها فـي الكثيـر مـن  المجتمـع الـدولي الواقع، والتي أعلن

 ١٩٤٩القــرارات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لــسنة 
  .م١٩٩٨والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 



  
  ٢٤٣ 

ــــى أن إســــرائيل  ــــر “وأشــــار إل ًتمــــارس أعمــــاال غي
قواعــد مــشروعة كتهويــد القــدس واالســتيطان دون االكتــراث ب

إن بقـاء الوضـع كمـا عليـه اآلن “، مـضيفا ”القانون الـدولي
يشكل انتهاكا يوميا ومستمرا للحقوق المنصوص عليهـا فـي 
المواثيق الدولية، ويشكل خرقا للقرارات الدولية الـصادرة عـن 

  .”األمم المتحدة

ــــد أن  ــــة “وأك ــــي اإلســــرائيلي لمدين االحــــتالل الحرب
لقـــوات المعتديـــة، ألن القـــدس ال يـــؤدي إلـــى نقـــل الـــسيادة ل

االحتالل مؤقت ومحـدود األجـل ويجـب أن ينتهـي إمـا بعـودة 
القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية األصلية أو بتسوية 

  .”النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق األمم المتحدة

وأشــــار إلــــى أن قواعــــد القــــانون الــــدولي بــــشأن 
الل اإلســرائيلي إال ال تخــول دولــة االحــت“االحــتالل العــسكري 

سلطات محدودة من أجل تمكينهـا مـن إدارة اإلقلـيم الخاضـع 
  .”لسيطرتها

وأضــاف هــذا يعنــي بــأن جميــع اإلجــراءات اإلداريــة 
والتـــشريعية التـــي تقـــوم بهـــا ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي 
لتغيير األمر الواقع في اإلقليم المحتـل باطلـة وهـو مـا ينطـق 

ــــى الوضــــع ا ــــانوني لمدينــــة القــــدس بطبيعــــة الحــــال عل لق
  .”المحتلة

ُولفــت إلــى أن هنــاك عــشرات القــرارات التــي صــدرت 
بوجــوب ” إســرائيل“عــن مجلــس األمــن الــدولي تطالــب فيهــا 

ــد أن المدينــة جــزء ال يتجــزأ مــن  ــا تؤك ــدس، وكله احتــرام الق
، ويطبق عليها ما يطبق علـى ١٩٦٧األراضي المحتلة عام 

 .بقية تلك األراضي

ـــب عيـــسى، األ ـــدابير وطال ـــاذ الت ـــم المتحـــدة باتخ م
الالزمــــة الفوريــــة لحمــــل إســــرائيل علــــى الوقــــف الفــــوري 
ٕلمــصادرتها األراضــي واقامتهــا المــستوطنات، باإلضــافة لعــدم 
إجــــراء أي تغييــــر جغرافــــي أو ســــكاني فــــي مدينــــة القــــدس 
واالمتنـــاع عـــن أي عمـــل أو أجـــراء قـــد يكـــون مـــن شـــأنه 

  .دينة القدسالمساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي لم

جـــدير ذكـــره أن مدينـــة القـــدس المحتلـــة تتعـــرض 
لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل في هدم العديـد مـن منـازل 
ــى  ــشتمل عل ــا ت ــسطينيين، كم ــشريد ســكانها الفل ــة، وت المدين
االســتيالء علــى أراضــي المــواطنين، وعــدم إصــدار تــراخيص 
 بناء، ضمن اإلجراءات الرامية لتهويد المدينة، وطرد سكانها

  .األصليين

٧ صفحة ٣٠/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 
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تدعم المواهب الفنية وتوزع ” القدس تجمعنا“
  جوائز أسبوعية في رمضان

 

جمعيـة المرسـم   نظمـت– عمـان – معتصم الرقاد
الجوال األردنية مسابقة فنية بمناسبة حلول شهر رمضان 

  .”دس تجمعناالق“المبارك للعام الحالي تحت عنوان 

وتهدف الجمعيـة، مـن وراء هـذه المـسابقة، لرفـع 
الــروح المعنويــة لــدى الــشعبين األردنــي والفلــسطيني علــى 
ـــسطينية  ـــز االنتمـــاء نحـــو القـــضية الفل حـــد ســـواء ولتعزي

ــــاريخي  ــــى أنهــــا حــــق ت ــــدس عل ــــدس والتعريــــف بالق والق
والتعريــف بمخططــات العــدو الــصهيوني للنيــل مــن القــدس 

ة الـــروح الفنيـــة لـــدى الفنـــان األردنـــي والمقدســـات، وتنميـــ
والعربي على وجه العموم، وهي محاولـة إلرجـاع البوصـلة 
فـــي الفـــن التـــشكيلي األردنـــي والفلـــسطيني والعربـــي نحـــو 

  .فلسطين والقدس، فالفن رسالة وخير رسالة ما تعيشه

ــة، ولهــذا  المــسابقة تعنــى بتنــشئة المواهــب الفني
ــــن  ــــ٣٥-١٥اســــتهدفت الجيــــل الناشــــئ م ًا، وهــــي  عام

 ١٥٠ فـائزين، األول يحـصل علـى ٣أسبوعية لكل أسبوع 



  
  ٢٤٤ 

 دينــارا ٥٠ دينــار والثالــث علــى ١٠٠دينــار والثــاني علــى 
  .أردنيا

 فائزا على المركز األول ليحـصل ١٢ويتنافس ال 
  . دينار أردني٣٠٠صاحبه على جائزة نقدية بقيمة 

ــــى  ــــائج أســــبوعيا عل ًوســــيتم اإلعــــالن عــــن النت
معيــــة المرســــم الجــــوال وصــــفحات الــــصفحة الرســــمية لج

  .التواصل االجتماعي

وســيتم طباعــة كتيــب عــن المــسابقة لتحــوي كــل 
المشاركات الفائزة وغير الفائزة، وسيتم عمـل معـرض فنـي 
بعـــد زوال الغمـــة عـــن األمـــة والـــسماح بعمـــل المعـــارض، 
وسيــــضم المعــــرض كــــل المــــشاركات التــــي شــــاركت فــــي 

  .المسابقة

ل قد تأسست أواخر يذكر أن جمعية المرسم الجوا
 وكانــت بــاكورة عملهــا معــرض فنــي جمــاعي ٢٠١٤العــام 

الدولي، وقـد ” فلسطين حكاية ولون“مشترك تحت عنوان 
  .ً فنانا من األردن وفلسطين٣٠شارك في المعرض األول 

ثــم تجـــول المعـــرض فـــي مـــدن المملكـــة األردنيـــة 
ـــ  فنانــا مــن كافــة أنحــاء ٤٦الهاشــمية وانتقــل إلــى تركيــا ب

  .العالم

ً فنانـا ومـن ثـم ٥٠بعدها إلى البوسنة والهرسك بـ
ـــى  ـــل إل ـــدها انتق ـــسودان وبع ـــم ال ـــا مـــرة أخـــرى ث ـــى تركي إل

 فنانــا مــن كافــة أنحــاء العــالم، ثــم انتقــل ٩٠فلــسطين ب
ً فنانا أيـضا وعـاد إلـى األردن مـرة ٤٦المعرض إلى كندا ب

  .ً فنانا ليكمل مسيرته في المعرض الثامن٧٥أخرى ب

رر عمـل المعـرض فـي الكويـت وقد كـان مـن المقـ
  .وتونس ولكن حالت جائحة كورونا دون عمله

يــذكر أن الجمعيــة قامــت بالعديــد مــن المعــارض 
األردن فــي “ومــن ضــمنها المعــرض الــدولي تحــت عنــوان 

، وقد جاب مدن المملكـة وكـان مـن المقـرر أيـضا ”عيوننا
الــذهاب إلــى الكويــت والــدول العربيــة وتأمــل الجمعيــة لهــذا 

باالنتـــشار بعـــد أن يـــتم القـــضاء علـــى الجائحـــة المعـــرض 
  .وسيطرة البالد عليها

يـــشار إلـــى أن جمعيـــة المرســـم الجـــوال ســـجلت 
رســـميا فـــي ســـجل الجمعيـــات األردنيـــة تحـــت مظلـــة وزارة 

  .الثقافة األردنية

الزرقـــاء، تقـــيم / ومـــا تـــزال، ومقرهـــا فـــي األردن
ــة وتــستأنف فتحهــا  ــشطة التعليميــة الثقافيــة والتدريبي األن

  .لمقرها بعد انتهاء الحظر التام

 ١٣ صفحة ١/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 من شمال لبنان" في رحاب األقصى"

 وسـام محمـد إعـداد – خاص موقع مدينة القـدس
ــادرات والبــرامج الداعمــة للقــدس والمــسجد  تتواصــل – المب

األقـصى المبــارك فــي شــتى المـدن والعواصــم العربيــة بغيــة 
المبــارك وتفاصــيله المكانيــة نــشر واقــع المــسجد األقــصى 

 .والتاريخية

من بلـدة بطرمـاز فـي شـمال لبنـان، أطلقـت هيئـة 
نصرة األقصى ونادي الفتيان للعلم واإليمان الحلقة األولى 

الذي تقدمه الطفلتين لـين " في رحاب األقصى"من برنامج 
قـــرة وأالء حـــروق اللتـــين لـــم تتجـــاوز أعمارهمـــا العــــشر 

 .سنوات

ــــة بــــس ــــسية "يطة وبلهجــــة  بكلمــــات طفولي طرابل
، تقـــدم الطفلتــان لـــين وأالء البرنــامج مـــن خـــالل "شــمالية

ــا فــي جــو طبيعــي رائــع، وتقــدم أالء  حــوار تفــاعلي بينهم
ومعها لين معلومات عن المسجد األقـصى المبـارك ابتـداء 
ًمن موقعه الجغرافي في مدينة القدس المحتلة وصوال إلـى 

اته التعـسفية بحـق ٕما يعانيه من سياسات االحتالل واجراء
ــة و قدســية  ــضال عــن أســرار برك ًالمــصلين والمــرابطين، ف

 .المسجد األقصى وطرق الدفاع عنه ودعم المقدسيين



  
  ٢٤٥ 

 وفـــي مقابلـــة مـــع موقـــع مدينـــة القـــدس، يقـــول 
إن :" وســـام حـــروق وهـــو أحـــد القـــائمين علـــى البرنـــامج

الهــدف الــرئيس مــن هــذا البرنــامج هــو زرع ثقافــة القــدس 
هــان األجيــال والناشــئة، ال ســيما فــي هــذه وتثبيتهــا فــي أذ

الظـــروف الـــصعبة التـــي تمـــر بهـــا القـــضية الفلـــسطينية 
ًومحــاوالت الــبعض لــشيطنة هــذه القــضية العادلــة، مؤكــدا 
علـى ضـرورة إطـالق األعمـال الفنيـة واإلعالميـة والثقافيــة 

 .التي تدعم الحق الفلسطيني وحق األمة في فلسطين

لبرنـــامج، يقـــول وحـــول اختيـــار طفلتـــين لتقـــديم ا
اختيــار الطفلتــين جــاء بعــد االطــالع علــى العديــد " :حــروق

من البرامج التي تقدم المعلومات المقدسية بنفس القالب، 
فكان اجتهادنـا أن نقـدم البرنـامج بطريقـة جديـدة وبـسيطة 

 ".يتقبلها الجميع وتكون سهلة للحصول على المعلومات

ة ًويتابع حروق وهو متطوع أيـضا فـي هيئـة نـصر
ـــذي فـــي شـــمال لبنـــان  :األقـــصى ومـــسؤول فريقهـــا التنفي

ــــوان " ــــسطين عن ــــت أن القــــدس وفل رســــائلنا كانــــت ومازال
ـــة األحـــرار وقـــضيتنا األولـــى،  الـــصراع وميـــزان األمـــة وقبل
وعلينا العمل بشتى الوسائل لتحقيق ذلك، وهذا مـا نـسعى 
ـــة نـــصرة األقـــصى التـــي نعمـــل تحـــت إطارهـــا  لـــه فـــي هيئ

 قـــضية القـــدس قـــضيتنا األولـــى كمتطـــوعين بهـــدف إبقـــاء
 ".ًدوما

 وتنـــشط هيئـــة نـــصرة األقـــصى التـــي يعمـــل بهـــا 
حــروق كمتطــوع مــع العــشرات مــن الــشباب والــشابات فــي 
العمـــل ألجـــل القـــدس مـــن خـــالل سلـــسلة مـــن المـــشاريع 
والمبـــادرات والـــدورات المقدســـية والمـــشاريع التنمويـــة فـــي 

 .القدس

 وبحــسب التعريــف المنــشور علــى موقــع الهيئــة،
ٍفإن هيئـة نـصرة األقـصى تعمـل علـى بنـاء جيـل واع يهـتم 
بقــضايا األمــة ومقدســاتها، وغــرس الفكــر والــوعي لنــصرة 

ًفلسطين قوال وعمال وتحقيق نهضة األمـة لتـصبح القـدس  ً
 .مسؤولية جيل

فــي ظــل انتــشار :" وحــول الهيئــة، يقــول حــروق
ًوبـاء كورونـا اقتـصر عملنـا علـى الجانـب اإلعالمـي بعيـدا 

قاءات أو األنشطة الميدانية التي اعتدنا القيام بها عن الل
ــصى، وقمنــا خــالل األســابيع  دعمــا للقــدس والمــسجد األق
الماضية بسلسلة من األنـشطة مـن خـالل مواقـع التواصـل 
االجتمـاعي، كإحيــاء ذكـرى اإلســراء والمعـراج بحملــة تحــت 

ــوان  ــد مــن الفقــرات " أســري بقلبــي"عن ــي تــضمنت العدي الت
طر عــن رحلــة اإلســراء، كمــا نتفاعــل مــع كاإلنــشاد وخــوا

ــصعبة،  األحــداث المقدســية ال ســيما فــي هــذه الظــروف ال
ومـــع بدايـــة شـــهر رمـــضان أطلقنـــا حملـــة إعالميـــة تحـــت 

والتــي تــضم أكثــر مــن " رمــضاني ينــبض باألقــصى"عنــوان 
وقبــــل وبــــاء ...  فقــــرة إعالميــــة ومحاضــــرات عامــــة١٥

ــد مــن المــشاريع الثقافيــة ــا العدي ــا، أنجزن ــة كورون  واإلغاثي
والمعرفية للقدس والمسجد األقصى المبارك ونظمنا العديـد 
من المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي بقضية القـدس 

 "....عند الشاب اللبناني

ـــدن  ـــة فـــي الم ـــادرات شـــبابية متنوعـــة ومختلف مب
ًوالعواصم العربية دعما للقدس وفلسطين، وسيبقى صـوت 

أقـوى وأعلـى " ب األقصىفي رحا"لين وأالء في برنامجهما 
ـــة، وســـيبقى صـــوت  ـــسالت التطبيـــع والخيان مـــن كـــل مسل
القـــدس واألقـــصى وفلـــسطين يتهافـــت علـــى ألـــسن شـــباب 

  .األمة إلى يوم الدين

 ٣/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

دعوة ألوسع مشاركة بحملة إعالمية لدعم 
  "كورونا"القدس في ظل وباء 

 

ــة ال ــدعم مدين ــة ل ــة دولي ــوان دعــت حمل قــدس بعن
ـــى كورونـــا" أبنـــاء الـــشعب " القـــدس تنـــاديكم لتنتـــصر عل



  
  ٢٤٦ 

الفلــسطيني فــي كافــة أمــاكن تواجــده للمــشاركة فــي أوســع 
حملــة إعالميــة علــى منــصات التواصــل االجتمــاعي مــساء 

 .األربعاء لحشد التبرعات للمدينة المحتلة

وأوضح بيان الحملة التي انطلقـت قبـل أيـام مـن  
الدينيــة بالمدينــة، أن الحملــة القــدس بحــضور المرجعيــات 

ــت غــرينتش، والتاســعة  ــسادسة بتوقي ســتنطلق الــساعة ال
 .ًمساء بتوقيت فلسطين المحتلة

ــشطاء والمــؤثرين للمــشاركة والتغريــد   ودعــت الن
ــــــــــــة  ــــــــــــى وســــــــــــم الحمل ، "القــــــــــــدس تنــــــــــــاديكم#"عل

#SaveJerusalemFromCorona وحــــــث العــــــرب ،
 .والمسلمين على المشاركة والدعم

ــة وبينــت الحم  لــة أنــه يمكــن التــزود بمــواد الحمل
 المختلفة والمتنوعة من خالل منصاتها باالجتماعية على

 ). وتويتر-انستغرام-فيسبوك)

وتهدف الحملة إلى حشد الدعم والمؤازرة لمدينة  
القــدس ولتعزيــز صــمود أهلهــا ومــساندتها لمواجهــة وبــاء 

 ".كورونا"

ــدس تنــاديكم"و  ــة " الق ــدعم المدين ــة ل ــة خيري حمل
لمقدسة تم إطالقها من صـندوق ووقفيـة القـدس وجامعـة ا

القــدس ومحافظــة القــدس والــشبكة االقليميــة للمــسؤولية 
  .االجتماعية ونقابة الصحفيين

  ٦/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

حملة ".. القدس تناديكم لتنتصر على كورونا"
 إلكترونية عالمية لنصرة القدس بالمال

  

 – المحتلـة القـدس – عرفـةأبـو  جمان –الجزيرة 
مـساء األربعـاء الماضـي حملـة عالميـة إلكترونيـة  انطلقت
، تهـدف إلـى "القدس تناديكم لتنتصر على كورونـا"بعنوان 

المساهمة فـي الحـد مـن اآلثـار الناتجـة عـن انتـشار وبـاء 
كورونا في القدس المحتلة، من خالل التمكين االقتصادي 

اء، ومــــــــساندة الــــــــدواء والغــــــــذ واالجتمــــــــاعي، وتــــــــوفير
 .المستشفيات وطلبة العلم في المدينة

وتعتمد الحملة نظام التبرع اإللكتروني لفـتح بـاب 
المساندة لجميع المتضامنين حول العالم، وذلك من خالل 

ــة ــرع  منــصة إلكتروني ــة تمكــن زائرهــا مــن التب ُتابعــة للحمل
ّبالمبلغ الذي يريد، حيث يحول المبلـغ إلـى لجنـة الطـوارئ 

، التـــي يقـــوم مـــشرفوها بتحويلهـــا إلـــى "مـــدد"فـــي منـــصة 
 .أصحاب الحاجة، وأوجه الصرف المرادة

وسبق هذه الحملة مؤتمر لإلعالن عنها الثالثاء 
شــرق (الماضــي، عقــد فــي جامعــة القــدس ببلــدة أبــوديس 

، وحــــضره شخــــصيات دينيــــة إســــالمية )القــــدس المحتلــــة
القــدس "ومــسيحية، وممثلــو الجهــات القائمــة علــى حملــة 

ــــاد ــــة : ، وهــــي"يكمتن محافظــــة القــــدس، وصــــندوق ووقفي
القدس، وجامعة القدس، ونقابة الـصحفيين الفلـسطينيين، 
والــــشبكة اإلقليميــــة للمــــسؤولية االجتماعيــــة، وأكاديميــــة 

  .القدس للبحث العلمي

 االحتالل وكورونا.. وباءان

ويقول المدير التنفيذي لـصندوق ووقفيـة القـدس 
جاءت " القدس تناديكم"طاهر ديسي للجزيرة نت إن حملة 

امتــدادا لمحــاوالت إنقــاذ القــدس وأهلهــا مــن بــراثن وبــاءي 
ُاالحتالل وكورونا، مبينا أن الحملة سبقت بإطالق منـصة 

التــي وزعــت نحــو تــسعة آالف ) مــدد(التكافــل االجتمــاعي 
طــرد غــذائي منــذ بدايــة الجائحــة حتــى اليــوم، وتعمــل مــن 

ــ ــى اســتقبال طلب ــة عل ــة إلكتروني ات المقدســيين خــالل بواب
واستـــشاراتهم، حيـــث تـــتم دراســـة الطلبـــات خـــالل ســـاعات 
معــدودة وتوصــيل المــساعدات عبــر اللجــان الميدانيــة فــي 

 . ساعة٤٨غضون 

ّويؤكــد طــاهر ديــسي أن تبرعــات الحملــة ســتحول 
لتـوفير الغـذاء والـدواء، وفـي حـال كانـت " مـدد"إلى منصة 

علــم، التبرعــات عاليــة ستــصرف لمــساندة التجــار وطلبــة ال
 والمشاريع والمؤسسات في القدس



  
  ٢٤٧ 

" القدس تناديكم"ُوبرمج الموقع اإللكتروني لحملة 
ــى وســائل  ــد عل ــة التغري إلــى ثمــاني لغــات، وشــملت الحمل

، وذلـك )ٕفيسبوك، وتويتر، وانـستغرام(التواصل االجتماعي 
تنـــــــــــــــــــاديكم _القـــــــــــــــــــدس#باســـــــــــــــــــتخدام وســـــــــــــــــــم 

ـــــا تزامنـــــت SaveJerusalemFromCorona#و ، كم
تــــشكيل شــــبكة ســــفراء دوليــــين إلســــنادها، الحملــــة مــــع 

باإلضـــافة إلـــى فريـــق شـــبابي مـــن المتطـــوعين إلكترونيـــا 
 .وميدانيا

ويفيـــد تقريـــر الحملـــة اإللكترونيـــة بعـــد يـــوم مـــن 
انطالقها بوجود أربعة ماليين انطباع على الوسم المعلـن، 

كمـا يؤكـد ديـسي أن .  ألف تغريدة، ومليوني وصـول٢٥و
ل عـدة حـول العـالم كالـسويد، التبرعات بدأت تصل مـن دو

 .والنرويج، وألمانيا، وقطر، واألردن والجزائر

 حملة شعبية عالمية

ّللحث علـى التبـرع والتفاعـل اإللكترونـي، ضـمنت 
الحملــة مقــاطع مرئيــة، وتــصاميم بلغــات مختلفــة، وتحمــل 
اقتباسات وصورا لشخصيات دينية وعربية داعمة للحملة، 

مي لعلماء المسلمين علي القره كاألمين العام لالتحاد العال
داغي، وخطيب المـسجد األقـصى عكرمـة صـبري، ورئـيس 
أســـاقفة سبـــسطية الـــروم األرثـــوذوكس المطـــران عطـــا اهللا 
ـــذوي االحتياجـــات  حنـــا، ومـــديرة مركـــز الدوحـــة العـــالمي ل

 .الخاصة هال السعيد

ّويبــين رئــيس جامعــة القــدس فــي فلــسطين عمــاد 
جمعــت " لقــدس تنــاديكما"أبــو كــشك للجزيــرة نــت أن حملــة 

ــــة لمــــساعدة  ــــدس مــــن أجــــل إيجــــاد طريق مؤســــسات الق
المقدســـــيين فـــــي هـــــذا الظـــــرف االســـــتثنائي، مؤكـــــدا أن 
ـــى أن نحـــو  ـــشير إل ـــل وصـــول الجائحـــة ت اإلحـــصاءات قب

من سكان القدس يعيـشون تحـت خـط الفقـر، ومـن % ٨٤
المتوقــــع أن ترتفــــع تلــــك النــــسبة بعــــد تراجــــع األوضــــاع 

 .وس وحلول شهر رمضاناالقتصادية بسبب الفير

ــة تهــدف إلــى  ويخــتم أبــو كــشك بــأن هــذه الحمل
إعــــادة األنظــــار للقــــدس وأهلهــــا، وربــــط النــــاس وجــــذب 
انتباههم إليها، مبينا أن التفاعل الميداني واإللكتروني مع 
الحملــة وســابقاتها يؤكــد تعــاطف كثيــرين حــول العــالم مــن 

  .جنسيات مختلفة مع المدينة المقدسة

  ٨/٥/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

يجسد " أون الين"معرض . ."ألوان العودة"
 القضية الفلسطينية عالميا

  

ـــروت  ـــسطيني لإلعـــالم  المركـــز–بي  تحـــت – الفل
، وعبـر الفـضاء اإللكترونـي، عـرض "ألـوان العـودة"عنوان 

ٍ فنانــا فلــسطينيا وعربيــا وأجنبيــا لوحــات فنيــة تجــسد ٣١   
لفــة، ضــمن فعاليـــات القــضية الفلــسطينية بأبعادهـــا المخت

  ".انتماء"الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية 

ًجائحة كورونا لم تقف عائقا أمام هؤالء الفنانين 
الــــذي لــــم يبخلــــوا بجــــزء مــــن أوقــــاتهم لرســــم القــــضية 
الفلسطينية، فقد رهنوا أنفسهم لقضية تاريخيـة أطـول مـن 

لـــك ً عامـــا؛ وذ٧٢عمـــر جائحـــة االحـــتالل المـــستمرة منـــذ 
ضـــمن معـــرض فنـــي إلكترونـــي نظمتـــه الحملـــة الدوليـــة 
للحفــــاظ علــــى الهويــــة الفلــــسطينية والمــــؤتمر الـــــشعبي 
لفلــسطينيي الخــارج؛ للتأكيــد علــى التمــسك بالهويــة وحــق 

 .العودة، وتأكيد عالمية القضية الفلسطينية

 عالمية القضية

ــــشعبي  ــــي المــــؤتمر ال ــــة العامــــة ف عــــضو األمان
ـــسطينيي الخـــارج وعـــضو ال لجنـــة التحـــضيرية لحملـــة لفل

د لــ ّأن " المركـز الفلـسطيني لإلعـالم"ّـانتماء ياسر علـي، أك
هذا المعرض يأتي ضمن مـشاريع الحملـة الدوليـة للحفـاظ 

  .٢٠٢٠لعام " انتماء"على الهوية الفلسطينية 

ويتـضمن المعــرض لوحــات متنوعــة مــا بــين رســم 
ــال،  كاريكــاتوري وتــصوير فوتــوغرافي، ونحــت ورســم ديجت



  
  ٢٤٨ 

ضــافة إلــى لوحــات فنيــة تقليديــة، ويتــزامن مــع الــذكرى باإل
الثانية والسبعين لنكبة الشعب الفلـسطيني، ويـستمر حتـى 

 .نهاية الشهر الجاري

ّوأشار عضو اللجنة التحضيرية إلى أن المعـرض 
يأتي للتـذكير بحـق العـودة واالنتمـاء لهـذه األرض وأحقيـة 

 أن تنـوع ًالشعب الفلسطيني في أرضه والعودة إليه، مبينـا
ــــضية  ــــة الق ــــد عالمي ــــالم يؤك المــــشاركين مــــن أنحــــاء الع
الفلــسطينية حيــث شــارك فــي المعــرض فنــانون مــن دول 

 .عربية مختلفة وأخرى أجنبية

ّوأوضــح علــي أن الظــروف التــي يمــر بهــا العــالم 
ّفرضت تنظيم المعرض إلكترونيا، مبينـا أن القـائمين علـى  ً ً

هــذا النــوع المعــرض يفكــرون بتنظــيم معــارض دائمــة مــن 
ـــم  ـــذكير دائ ـــه مـــن ت ـــا تحمل ـــة لم ـــاء األزم ـــد انته ـــى بع حت

 .بالقضية

 رسالة المعرض

ــاني ــد قطن ــان رائ إن : "وقــال منــسق المعــرض الفن
الفعاليــــة تــــأتي فــــي توقيــــت مهــــم، ضــــمن شــــهر النكبــــة 
الفلسطينية، للتذكير بحق العـودة، واالنتمـاء لهـذه األرض 

و تأكيــد وأحقيــة الفلــسطيني فــي أرضــه وعودتــه إليهــا، وهــ
على المعنى الحقيقـي لالنتمـاء الفلـسطيني، فـنحن ننتمـي 

  ".لهذه األرض

هنــاك : "ًويوضــح قطنــاني رســالة المعــرض قــائال
 فنانـا مـن حـول العـالم، بهـدف التأكيـد علـى ٣١مشاركة لـ

عالميــة قــضيتنا، وهنــاك مــشاركة مــن مختلــف الجنــسيات 
كة من عدة دول عربيـة، وأوكرانيـا وبولونيـا وكنـدا، ومـشار

  ".فلسطينية واسعة

للمعرض رسالة عالمية مـن حيـث "وأشار إلى أن 
الجنـــسيات المـــشاركة فيـــه وتنوعهـــا، وكـــذلك يحمـــل بـــين 
طياته الكثير من اإلبداعات لفنـانين مـن مختلـف األجيـال، 

ً عامــــا، ٦٠ إلــــى فنــــانين بعمــــر ١٤مـــن الــــشباب بعمــــر 

باإلضـــافة إلـــى رغبـــة الفنـــانين والقـــائمين علـــى المعـــرض 
 تقنيـــات الرســـم فيـــه، حيـــث اســـتثمرت فيـــه تقنيـــات بتنـــوع

  ".الرسم المتنوعة، باعتبارها تخدم الرسائل الوطنية

 حملة انتماء

ــــة  ــــة للحفــــاظ علــــى الهوي وتــــنظم الحملــــة الدولي
الفلسطينية، سنويا، حملـة انتمـاء بنـسخة متجـددة، وذلـك 
إلحياء ذكرى النكبة ألجل الحفاظ على الهوية في مواجهـة 

؛ "صفقة القـرن"ية وفي مقدمتها لهذا العام مشاريع التصف
 .وفق ياسر علي

ا؛ لتعزيـز  ًـوتستمر هذه الحملة للعام العاشـر توالي
ــي  ــل الــدور الــشعبي ف ــشعور باالنتمــاء لفلــسطين وتفعي ال
ـــودة، وانعـــاش  ـــالحقوق وعلـــى رأســـها حـــق الع ٕالتمـــسك ب

 .الذاكرة الجمعية والتراث الفلسطيني

ـــي أن الظـــروف الراهنـــة ـــين عل ّوب  وســـط جائحـــة ّ
كورونــا، والتــزام المنــازل، وتوقــف الفعاليــات الجماهيريــة 
المعتـــاد تنظيمهـــا ضـــمن أنـــشطة وفعاليـــات الحملـــة؛ دفـــع 

إعــادة بلــورة أشــكال "اللجنــة التحــضيرية فــي الحملــة إلــى 
  ".جديدة للتحرك، ولدفع الجمهور للتفاعل مع الحملة

وأشـــار إلـــى إعـــداد البـــرامج بمـــا يـــسهل مـــشاركة 
ن بعد، عبر مواقـع التواصـل االجتمـاعي والـسبل الجميع ع

المتاحــة، واغتنــام اجتمــاع العــائالت فــي البيــوت، وتفــرغ 
ًكثير من األشـخاص والمبـدعين ليعطـوا مزيـدا مـن األفكـار 

 .والمساهمات

على تعزيز الشعور الوطني " انتماء"وتعمل حملة 
ـــف أمـــاكن  ـــسطينيين فـــي مختل ـــين الفل فـــي أوســـاط الالجئ

ــشعبي وجــودهم داخــل  ــدور ال وخــارج فلــسطين، وتفعيــل ال
ـــراز تمـــسك  ٕالفلـــسطيني فـــي مواجهـــة صـــفقة القـــرن، واب

 الشعب بحقوقه التاريخية وعلى رأسها حق العودة

 ١٠/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  



  
  ٢٤٩ 

  

  

وقف القدس اللبنانية وحجر صدقة التركية 
  ًتطلقان حملة لدعم القدس

 

 أطلقـــت جمعيتـــا تحـــت عنـــوان إصـــنع ابتـــسامتهم
وقف القـدس للرعايـة والتنميـة فـي لبنـان، وحجـر الـصدقة 

ـــة،  ـــي )صـــدقة طاشـــي(التركي ـــة ف ـــة العاجل ـــة لإلغاث ً، حمل
ًالقــدس، لــدعم وتمكــين الفئــات األكثــر تــضررا فــي المدينــة 

 .بفعل جائحة كورونا

تضمنت الحملة التي تزامنت مع حلول منتـصف  
المــــشاريع ًشــــهر رمــــضان المبــــارك عــــددا مــــن البــــرامج و

المتعلقة بكفالـة األسـر الفقيـرة، والطـرود الغذائيـة، وكـسوة 
العيـــد، وكفالـــة األيتـــام المقدســـيين، حيـــث تتـــيح مؤســـسة 
ًحجـــر الـــصدقة منـــصة الكترونيـــة للتبـــرع والمـــساهمة فـــي 

 .الحملة عبر موقعها االلكتروني

 https://bagis.sadakatasi.org.tr/#b

ayramlik-aile-yetim-kumanya 

ـــد  ـــة ) صـــدقة طاشـــي(تع ـــن المؤســـسات التركي م
ًالرائدة في العمل الخيري، التي تقـدم مـشاريعا فـي مختلـف 

ــار : قطاعــات العمــل الخيــري، مثــل ــام، وحفــر آب دعــم األيت
المياه، وبناء المساجد، وتمكين الفقراء والمـضطهدين فـي 
العـالم، بغــض النظــر عــن أعـراقهم، وأديــانهم، كمــا توضــح 

 .رؤية المؤسسة

ُهــذه الحملــة فــي فتــرة تعــاني فيــه القــدس وتــأتي  
بــشدة مــن تبعــات اإلغــالق الــذي تعرضــت لــه خــالل أزمــة 

ـــــدان  ـــــسبب بفق ـــــذي ت ـــــة، وال ـــــا الحالي ـــــن % ٧٥كورون م
المقدســـيين لمـــصادر رزقهـــم وأعمـــالهم، فـــي ذات الوقـــت 
ــضييق  ــه ســلطات االحــتالل بــسياسات الت الــذي تــستمر في

لعـاملين على معظـم القطاعـات االقتـصادية فـي القـدس، وا
 .فيها، بحجة اإلجراءات الوقائية من الوباء

كمال أوزدال رئيس جمعيـة وقـف صـدقة التركيـة  
ــة المــشتركة، مــع مؤســسة وقــف  ّأكــد علــى أن هــذه الحمل
ٍالقدس اللبنانية، تأتي في سياق متصل مـن الجهـود التـي 
تبـــذلها المؤســـسات التركيـــة فـــي ســـبيل تمكـــين المجتمـــع 

ّ تفاؤلـه بـأن تؤسـس الحملـة المقدسي، ودعم صموده، مع
ٍلبرنامج متكامـل مـستمر لـدعم صـمود الـشعب الفلـسطيني  ٍ
فــي القــدس، وذكــر أســعد هرمــوش رئــيس مؤســسة وقــف 
ّالقـــدس للرعايـــة بـــأن هـــذه الحملـــة ليـــست الوحيـــدة التـــي 
تطلقها المؤسسة لدعم صمود المقدسـيين خـالل رمـضان، 

يــة ولكــن المميــز بهــا هــذا العــام الــشراكة مــع مؤســسة ترك
أهليــة عريقــة فــي المجــال العملــي الخيــري، مثــل مؤســسة 

 ).صدقة طاشي(حجر الصدقة 

ــــة   ــــدس للرعاي ــــف الق ــــأن مؤســــسة وق ــــذكر ب ّوي
ــــدعم  ــــة، تهــــتم ب ــــة لبناني ــــة، هــــي مؤســــسة خيري ٌوالتنمي ٌ
المقدســــــيين، وتعزيــــــز صــــــمودهم، والتوعيــــــة بالقــــــضية 
: الفلـــسطينية، وقـــضية القـــدس، ولهـــا عـــدة بـــرامج، منهـــا

ات المقدســــيين، وتمكــــين القــــرى المقدســــية تــــرميم عقــــار
المعزولــة بالجــدار، والــدعم القــانوني للمقدســيين، وغيرهــا 
مـــن البـــرامج العاجلـــة، والمـــستمرة المتوائمـــة مـــع حاجـــات 
المجتمع المقدسي، وتعزيز فرص الصمود لديه في مدينـة 

  .القدس الشريف

   ١١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 تتغنى باألوطان وتحلق أمسية شعرية عن بعد
  في فضاء القدس

 

ـــان ـــام – عم ـــة أق ـــادي شـــعراء الطبيع هـــايكو /  ن
، ”القدس بأعيننـا“: األردن أمسية شعرية عن بعد بعنوان

يوم أمـس األول، بمـشاركة مجموعـة مـن الـشعراء العـرب، 
  .إضافة إلى أعضاء النادي



  
  ٢٥٠ 

ابتــــدأت األمــــسية التــــي أدارت مفرداتهــــا رئيــــسة 
لدكتورة فاتن أنور التي رحبـت بالـضيوف النادي الشاعرة ا

ثم قدمت تعريفا بالنادي وأهدافه وتعريفا بقصيدة الهايكو، 
ثم توالت القراءات التي تغنت باألوطان، حيث قـرأ الـشاعر 

باحــــات “: الفلــــسطيني مــــأمون مــــراد قــــصيدة قــــال فيهــــا
ــة الوضــوء/ األقــصى ــر/ فــي برك ــصلي القم علــى قــدر ../ي
/ عنـد الحـدود../ شة الطريـقوحـ/ كـم هـي مؤلمـة/ الجمال

  .”يتسلل ظلي/ حاسر الرأس

الشاعر طالب داخل من العراق قدم مجموعة مـن 
 :نصوص الهايكو منها

  .”مفتاح بيتنا المقدسي/ ال يقبل القسمة/ إرث“

 .”لسفارة اليانكي/ إقامة مؤقتة/ حي أرنو“

قبـر الجنـدي / بظـل زيتونـة يتفيـأ/ جبانة نـابلس“
 .”العراقي المجهول

ن المغـــرب، قـــدم الـــشاعر البـــشير بـــن طـــاهر ومـــ
 :مجموعة من قصائد الهايكو

 .”قاطفات الزيتون/ عيون/ إلى قبة الصخرة“

/ علــى صــحوة بــراق بعــد صــالة/ قبــة الــصخرة “
 .”يعرج نبي

/ حتـــى العـــودة أطفـــال القـــدس/ حجـــارة ومقـــالع“
 .”دروع بشرية

ــدق“ ــدق ت ــدس/ ت ــا ق ــودة ي ال شــيء / أجــراس الع
 .”مثلك

ن ألقـــــى الـــــشاعر هـــــاني حواشـــــين ومـــــن األرد
 :التي قال فيها” زهرة المدائن“مجموعة قصائد منها 

الكـــل شـــارك فـــي / ال تقولـــوا لـــم نكـــن فيهـــا.. ال“
مثل الذين تمرغوا / والساكتون عن الرذيلة مثلهم/ مآسيها
ــــذين تجــــرأوا/ فيهــــا ــــتال/ خلفتموهــــا لل ــــوا بهــــا ق .... .فبغ

مــا : وقلــتممآذنهــا، / وتلطخــت أقداســها صــمتت/ وداســوها
ــا فيهــا ــدفعوا/ مــن حولهــا، أهــل لهــا، أولــى بهــا/ لن .. .فلي

  .”والرب يحميها

 ١٥ صفحة ١٢/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

حملة تركية لدعم المدينة .. للقدس حياة
 المحتلة في مواجهة كورونا

  

مؤسـسات أهليـة تركيـة  أطلقـت –  وكاالت–أنقرة 
ـــدعم القـــدس والمقدســـيين، فـــي مواجهـــة  ـــة ل جائحـــة ًحمل

وتبعاتهــا علــى المجتمــع المقدســي، ويــأتي ذلــك ) كورونــا(
فــي ظــل جهــود تركيــة لمــد يــد العــون للعديــد مــن الــدول 

 .المتضررة من جائحة كورونا

أطلقــت دنيــز فنــري، ) للقــدس حيــاة(تحــت عنــوان 
ــــة  ــــان، حمل ــــان أهليت ًوالمــــشرق، وهمــــا مؤســــستان تركيت

ٍلإلغاثة العاجلة للمقدسيين، مـستهدفة بـشكل  ً ِ رئـيس دعـم ِ
ـــي  ـــا ف ـــات جائحـــة كورون ـــضررا مـــن تبع ـــات األكثـــر ت ًالفئ
القدس، عبر ثالثة مـسارات؛ وهـي الـدعم المـالي العاجـل، 
ـــر  ـــك عب ـــال، وذل ـــد لألطف ـــة، وكـــسوة العي ـــسالت الغذائي ّوال
ـــــري  ـــــز فن ـــــى موقـــــع دني ـــــي عل ـــــرع اإللكترون ـــــصة التب من

www.denizfeneri.org.tr.  

ًى معنــــ) للقـــدس حيـــاة( يحمـــل شـــعار الحملـــة، 
ـــي ـــل ف ـــاء يحمـــالن معـــا : ًمباشـــرا يتمث ًأن االحـــتالل والوب ّ

الموت للقدس، التي تتجلى فيها وفـي أهلهـا إرادة الحيـاة، 
التـــــي تتطلـــــب الـــــدعم العاجـــــل الـــــذي يعـــــزز القـــــدس، 

 .والمقدسيين، ويمدهم بأسباب الحياة والصمود

 ١٩وكانـــت اإلصـــابات المـــسجلة بمـــرض كوفيـــد 
 حالــة، ٣١٢الي  قــد بلغــت حــو٢٠٢٠-٥-٨حتــى تــاريخ 

توزعت بين أحياء القدس المركزيـة، مثـل سـلوان، وصـور 
باهر، وجبل المكبـر، وقـرى شـمال غـرب القـدس المعزولـة 
ا  ًــبالجــدار، التــي تعــاني مــن إغــالق صــهيوني يعزلهــا تمام ٍ ُ
عــن محيطهــا العربــي، وحتــى عــن المــستوطنات المجــاورة 

قدس، لها، في حين تعكس األرقام المتعلقة بالفقر داخل ال
ًقبــل جائحــة كورونــا واقعــا مقدســيا يتفــاقم فيــه الفقــر فــي  ً



  
  ٢٥١ 

ـــسبته فيهـــا حـــوالي  ـــغ ن ـــي تبل ـــة، الت ، ومـــن %٧٨المدين
ــة ســلطات  ــة القــدس، ومعامل ــوم، وبحكــم واقــع مدين والمعل
ّاالحــتالل للمقدســيين كمقيمــين دائمــين فــي المدينــة، بــأن 
غالبية العاملين في المدينة، يعملون في قطاعات العمالة 

مــــن % ٧٥يوميـــة، والتجـــارة واألعمــــال الحـــرة، بنـــسبة ال
مجمل القوى العاملة فـي القـدس، مـا أدى لوصـول تبعـات 
األزمـــة االقتـــصادية فـــي القـــدس لمعظـــم بيـــوت وعـــائالت 

 .المدينة

وكانت العديد من فعاليـات المدينـة أطلقـت العديـد 
من النـداءات إلغاثـة المدينـة وتعزيـز صـمود أهلهـا، ومـن 

ــد ــرز تلــك الن النــداء الــذي أطلقــه الــشيخ عكرمــة : اءاتأب
صبري، خطيب المسجد األقصى ورئيس اللجنة اإلسـالمية 

، لـــدعم المقدســـيين وتمكـــين ٢٠٢٠-٤-٢٨العليـــا، فـــي 
 .القطاعات الحيوية في المدينة

 عالقة مميزة وممتدة وأواصر ممتدة 

ٌهذه الحملة ليست األولى التي تطلقها مؤسـسات 
ـــسطيني فـــي تركيـــة فـــي ســـبيل دعـــم صـــمود  ـــشعب الفل ال

القـــــدس وســـــائر فلـــــسطين؛ ففـــــي تركيـــــا العـــــشرات مـــــن 
المؤســسات المختــصة بإغاثــة ودعــم الــشعب الفلــسطيني، 
باإلضافة للمؤسسات البحثية واإلعالمية المختصة بدراسة 
ــا  ــا، م ــة بهم ــسطينية وقــضية القــدس والتوعي القــضية الفل
يجعل من تركيـا وشـعبها مـن الحواضـن الـشعبية والخيريـة 

ــــال دعــــم صــــمود الــــشعب ا ــــزة فــــي العــــالم فــــي مج لممي
ــــدس والمــــسجد األقــــصى  الفلــــسطيني وتبنــــي قــــضية الق

  .المبارك

جـــالل الـــدين دروان، رئـــيس مؤســـسة المـــشرق، 
ّأشــار إلــى أن حملـــة للقــدس حيــاة ليـــست األولــى ضـــمن 
مــــشاريع المؤســــسة؛ إذ أطلقــــت المؤســــسة عــــدة بــــرامج 

ــارات المتهالكــة فــي منطقــة ســلوان ــين إلعمــار العق  والتمك
الزراعــي لقــرى شــمال غــرب القــدس، والتــي تــأتي جميعهــا 

التمكــين "ضــمن رؤيــة المؤســسة التــي يعبــر عنــه شــعارها 
  ".مفتاح الحرية

المحـــامي محمـــد جنكيـــز، رئـــيس مؤســـسة دنيـــز 
فنري المتخصصة في اإلغاثة والعمل اإلنـساني، والمتميـزة 
باعتمادهــــــا علــــــى التبرعــــــات الجماهيريــــــة، أوضــــــح أن 

ــؤازرة المؤســس ــدعم وم ــا ل ة تخــصص مــساحة مــن برامجه
المجتمعـــات المحتاجـــة خـــارج تركيـــا، وأعـــرب عـــن تفاؤلـــه 
بتحقيــق نتــائج واعــدة فــي المرحلــة األولــى مــن الحملــة، 

ًوعبر عن فلسفة الحملـة قـائال القـدس مدينـة تقـع تحـت : "ّ
االحتالل، وهي تعنـي الكثيـر لإلنـسانية وللمـسلمين، ومـن 

 كـل دعـم ممكـن ليواجهـوا هـذا حق أهلها أن يحصلوا على
  ".الوباء، وليواصلوا حياتهم في مدينتهم المقدسة بكرامة

 ١٢/٥/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

وقفة احتجاجية ضد قرار االحتالل : القدس
بتمديد إغالق عمل تلفزيون فلسطين في 

  المدينة

  

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
ــ– جويحــان اليوم الثالثــاء، وقفــة ،نــشطاء مقدســيين م نظ

احتجاجية ضد قرار االحتالل بتمديـد إغـالق مكتـب الهيئـة 
ـــة ومنـــع  العامـــة لإلذاعـــة والتلفزيـــون فـــي القـــدس المحتل

 .طواقمه من العمل

ال لحجـــب "ورفـــع النـــشطاء الفتـــات كتـــب عليهـــا 
ـــستمرة.. صـــوت تلفزيـــون فلـــسطين ـــع ..التغطيـــة م ال لقم

، مؤكــدين مواصــلة إيــصال رســالة "اهالحريــة وتكمــيم األفــو
 .القدس للعالم رغم كافة اإلجراءات االحتاللية

وكـان مــا يـسمى بــوزير األمـن الــداخلي فـي دولــة 
أعلن عن قراره بتجديـد حظـر عمـل " جلعاد اردان"االحتالل 

 . شهور٦طاقم تلفزيون فلسطين في القدس لمدة 

تجدر اإلشارة إلى أن سلطات االحـتالل تـشن منـذ 
 حملـــة مـــسعورة بحـــق ٢٠٢٠ وحتـــى ٢٠١٩يـــة عـــام نها



  
  ٢٥٢ 

حيث أغلقت مكتب . المؤسسات الوطنية في مدينة القدس
ـــت محـــافظ  ـــة والتعلـــيم فـــي القـــدس، واعتقل مديريـــة التربي
القــدس عـــدنان غيـــث مــع منعـــه مـــن التواجــد فـــي مكتـــب 
المحافظة، وعشرات المعتقلين من أفـراد اللجـان التنظيميـة 

ًالحـــتالل مـــؤخرا اللجـــان فـــي أحيـــاء القـــدس، كمـــا الحـــق ا
التطوعية التـي شـكلت خـالل فتـرة حالـة الطـوارئ لمواجهـة 

  ".١٩ كوفيد"فيروس كورونا 

  ١٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

مواقف الملك صمام أمان للحفاظ : الكباريتي
  على القدس وفلسطين

 

رئــيس غرفـــة تجــارة االردن العـــين  قـــال – عمــان
الفلـسطينية تتـصدر اهتمامـات نائل الكبـاريتي ان القـضية 

ـــشكل صـــمام أمـــان  ـــه ت ـــف جاللت ـــك، وأن مواق ـــة المل جالل
 .للحفاظ على القدس وفلسطين

ـــك  ـــة المل ـــادة جالل ـــد الكبـــاريتي ان االردن بقي وأك
يرفض كل أشكال تصفية القضية الفلـسطينية ويقـف صـفا 

 .واحدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

شميين في الحفاظ وشدد الكباريتي على دور الها
على فلسطين والقـدس اسـتنادا إلـى مبـادئ الثـورة العربيـة 

 .الكبرى في الدفاع عن القضية الفلسطينية

ـــك  ـــة المل ـــف جالل ـــى ان مواق ـــاريتي إل ـــت الكب ولف
الداعمــــــة للقــــــضية الفلــــــسطينية واضــــــحة وثابتــــــة، وان 
تــصريحات جاللــة الملــك األخيــرة التــي تزامنــت مــع الــذكرى 

واقــف الهاشــميين الثابتــة مــن القــضية  للنكبــة تؤكــد م٧٢
 .الفلسطينية

وبـــــين أن القطـــــاع التجـــــاري وكافـــــة القطاعـــــات 
االقتــصادية تــساند وتقــف صــفا واحــدا خلــف جاللــة الملــك 
فــــي الــــدفاع عــــن القــــضية الفلــــسطينية وتثبيــــت حقــــوق 

وقـــال العـــين الكبـــاريتي ان . الفلـــسطينيين علـــى أرضـــهم
دة التبـادل التجـاري القطاع التجاري األردني يسعى إلى زيـا

مع الفلسطينيين وفصل االقتـصاد الفلـسطيني عـن التبعيـة 
 .القتصاد دولة االحتالل ودفعه إلى عمقه العربي

وشــدد الكبــاريتي علــى ان ســعي دولــة االحــتالل 
لضم غور االردن يقوض عمليـة الـسالم ويحـدث الفوضـى 
في المنطقة وهو األمر الـذي يحـذر منـه جاللـة الملـك فـي 

  .ناسباتكل الم

 ٤ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تصريحات الملك رفعت : النقابات المهنية
  المعنويات في التصدي لصفقة القرن

 

النقابات المهنيـة  أكدت – مجاهد ايهاب – عمان
ــة الملــك فــي رفــضه ألي صــورة مــن  دعمهــا لموقــف جالل

، والـــذي عبـــر عنـــه جاللتـــه فـــي »مـــؤامرة القـــرن«صـــور 
 .األلمانية» ديرشبيغل«ر لصحيفة تصريحه األخي

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب االطباء الدكتور 
علـــي العبـــوس، إن تـــصريحات جاللـــة الملـــك رفعـــت مـــن 
معنويــــات الــــشعب االردنــــي، وعبــــرت عــــن معــــاني العــــزة 
والكرامــة والقــوة التــي يتمتــع بهــا االردن، وامتالكــه العديــد 

 .من الخيارات للتصدي لصفقة القرن

 النقابـات سـتكون سـندا ألي موقـف يرفـع وأكد أن
  .من شأن األمة ويعيد الحقوق المغتصبة ألهلها

 ٤ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

حديث الملك لدير شبيغل يؤكد : فاعليات وطنية
  محورية جاللته بإحالل السالم

 

ــة   ثمنــت–  بتــرا–عمــان  ــة وحزبي ــات وطني فاعلي
ني لمجلـة ديـر شـبيغل تصريحات جاللة الملك عبداهللا الثـا

األلمانيــة أمــس الرافــضة لــضم أراض مــن الــضفة الغربيــة، 
داعين الدول العربية واإلسالمية وأحرار العالم إلى مساندة 



  
  ٢٥٣ 

الـــسياسة األردنيـــة والوقـــوف بجانـــب الـــشعب الفلـــسطيني 
  .الذي يعاني من السياسة العنصرية اإلسرائيلية

وأكــدت هــذه الفاعليــات فــي بيانــات منفــصلة لهــا 
ـــدق  ـــي خن ـــر ف ـــاء األردن الكبي ـــسبت وقوفهـــا وأبن ـــوم ال الي
ــة  ــف تاريخي ــك الــذي ســجل مواق ــة المل ــوطن خلــف جالل ال
ــسطينية،  ــدفاع عــن القــضية الفل ــي ال وبطــوالت صــريحة ف

  .قضية األردن الوطنية بامتياز عبر مسيرة الدولة

وقال حزب العدالة واإلصـالح، إن جاللتـه برفـضه 
ـــسياسية ـــدات واألجنـــدات ال ـــزز قـــوة التهدي  اإلســـرائيلية يع

ــــشعب  ــــى وحــــدة وتالحــــم ال ــــة القائمــــة عل ــــة األردني الدول
ــصورة  ــادة، وتــشكل اطــارا لعنــاوين مــستقبلية تبــين ال ًوالقي
الحقيقيــة لرمزيــة جاللتــه فــي دفــع عجلــة التقــدم التــاريخي 
فــي مــسار إحــالل الــسالم ووجــوده ســندا للقــضايا العربيــة 

  . المراحلوقضية فلسطين المركزية وشعبها في كافة

ـــات، أن  ـــين األمـــين العـــام للحـــزب نظيـــر عربي وب
ـــة  األردن بقيادتـــه الهاشـــمية ومـــن خـــالل الجهـــود المبذول
لتوســـيع فـــرص الـــسالم يـــشكل نمـــوذج تمكـــين لالســـتقرار 
والسالم وااللتـزام بـالقرارات الدوليـة ومنتجـا حقيقيـا للتـأثير 
على القـرارات الـسياسية علـى المـستوى االقليمـي والـدولي 

ٕمنطقة، ومحـورا رئيـسا فـي إرسـاء حـل الـدولتين واقامـة وال
ــوق  ــوطني وعــودة الحق ــسطينية علــى ترابهــا ال ــة الفل الدول

مـن جهتـه أكـد حـزب النـداء أن الوصـاية . لشعب فلسطين
الهاشــمية، هــي حمايــة للمقدســات اإلســالمية والمــسيحية 
ــادة الهاشــمية فــي  ــدور التــاريخي للقي التــي تنــسجم مــع ال

يــة العربيــة للمدينــة المقدســة، مبينــا أن الحفــاظ علــى الهو
مشاريع دولة االحتالل التوسعية العدوانية تأتي في الوقت 
ــم واالضــطهاد  الــذي تمــارس فيــه أبــشع أنــواع القتــل والظل
ضــد الــشعب الفلــسطيني، صــاحب األرض، والــذي يعــاني 
منــذ أكثــر مــن إثنــين وســبعين عامــا مــن التــشرد والــضياع 

  .ٕوانكار الحقوق

 عام الحزب عبد المجيد ابـو خالـد، ان وقال أمين
قادة وكوادر الحزب تقف خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
فــي رفــضه لــسياسة التوســع اإلســرائيلي، ولــسياسة األردن 
في الوقوف لجانب الـشعب الفلـسطيني الـشقيق فـي إقامـة 
دولتـــه المـــستقلة ذات الـــسيادة علـــى تـــراب وطنـــه وأرضـــه 

ســترداد حقوقــه المــشروعة وعاصــمتها القــدس الــشريف وا
  .وفي مقدمتها حق العودة والتعويض

وثمــن تيــار االحــزاب الوســطية تــصريحات جاللتــه 
ًالتي حملت تحذيرا صـريحا للكيـان اإلسـرائيلي المحتـل مـن  ً
مخاطر استغالل أحداث األزمة العالمية وتداعياتها التخاذ 
ــة والقــانون الــدولي ــشرعية الدولي ــع ال ــرارات تتعــارض م . ق

ر الى أن موقف جاللته من حل الدولتين يشكل الحـل وأشا
ــة  ــدعم حقيقــي إلحــالل فــرص الــسالم فــي المنطق ــل ل األمث
ًخــصوصا وأن األردن بقيادتــه الهاشــمية يلعــب دورا رئيــسا  ً ً
ًفـــي ضـــبط إيقـــاع األحـــداث سياســـيا واســـتراتيجيا لمكانتـــه  ً

ًالرفيعة دوليا واقليميا وعربيا ً ًٕ.  

ربية الى اتخـاذ موقـف ودعا التيار كافة الدول الع
مماثـــل لموقـــف األردن العروبـــي الـــصائب واتخـــاذ خطـــوات 
معيارية صـائبة باتجـاه دعـم الـشعب الفلـسطيني لمواجهـة 
الضم بخطوات تاريخية تشكل نمطا يعبر عن نجاح عربـي 
حقيقي بدعم القضية الفلسطينية المركزية بـسياسات أشـد 

ًعمقا وتأثيرا داخل المؤسسات الدولية  حـزب العدالـة وقال. ً
والتنمية، إن موقف األردن بقيادة جاللته قـوي وثابـت فـي 
الدفاع عن حقوق الـشعب الفلـسطيني وال يقبـل المـساومة 
ــدات اإلســرائيلية  ــة التهدي ــسيادة رافــضا كاف ــى الحــق وال عل

وأكـد أمـين عـام الحـزب . ذات المساس بالمصالح الوطنيـة
يئـة فـرص علي الشرفاء أن األردن لعب دورا رئيسا فـي ته

السالم في المنطقة، وال يزال عنصر استقرار وتوازن علـى 
كافة المستويات، مناديا بااللتزام بقرارات الـشرعية الدوليـة 

  .وعدم خرق القوانين من قبل اسرائيل



  
  ٢٥٤ 

وأشــار الحــزب إلــى أن االردن بقيــادة جاللتــه مــن 
اشد المدافعين عن حقوق الفلـسطينيين فـي كافـة األحـوال 

ٕدولتين واقامــة دولــة فلــسطين علــى ترابهــا وصــوال لحــل الــ
  .الوطني

وأكــد حــزب أحــرار األردن، أن جاللــة الملــك يعمــل 
ــرارات  ــى ضــرورة تطبيــق ق ــق رؤيــة مــستقبلية تركــز عل وف
ًالشرعية الدولية حفاظا على مستقبل السالم في المنطقة، 
ًمبينا أن التهديـدات اإلسـرائيلية بتجـاوز الحـدود الـسياسية 

 أراض مـن الـضفة الغربيـة ينقـل المنطقــة والجغرافيـة وضـم
ــاد وتيــرة  إلــى دائــرة الــصراع وعــدم االســتقرار، وينــذر بازدي
ــؤر  ــروز ب ــسالم وب ــة وتراجــع فــرص ال ــي المنطق الــصراع ف

ودعـــا أمــين عــام الحـــزب ســمير الزعبـــي . تــوتر ونزاعــات
ــى أن يأخــذوا  ــي والعــالمي ال ــسياسي العرب ــرار ال صــناع الق

يــسية فــي المــدى المنظــور تــصريحات جاللتــه كعنــاوين رئ
ــد  ــة ق ــرارات فردي ــع إســرائيل مــن اتخــاذ ق ــدفع باتجــاه من وال
تؤدي إلى تأجيج المشهد على الـساحة العربيـة واالقليميـة 

ــــة ــــيس المجمــــع . والدولي ــــن رئ ــــه، أعل ــــسياق ذات وفــــي ال
اإلنجيلــي األردنــي القــس حــابس النعمــات رفــضه محــاوالت 

 أن الـــضم ٍإســـرائيل ضـــم أراض فلـــسطينية محتلـــة، معتبـــرا
  .يعارض مبدأ السالم

وقال، إن المجمع يتابع بقلق التطورات السياسية 
فــي المنطقــة واعتــزام الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة اتخــاذ 
ـــرار يخـــالف القـــانون الـــدولي بـــضم منـــاطق فلـــسطينية  ق

  .محتلة

وأضــاف، فــي بيــان مــشترك مــع الــرئيس األســبق 
ع كـالم الكتـاب إننـا كـإنجيلين نتبـ"للمجمع عماد المعايعة، 

ٌالمقدس ونعتبر أن السعي للسالم هو أمر كتابي ولذلك ال 
ــوفي األيــدي أمــام خطــوة اســرائيلية  نــستطيع أن نبقــى مكت
تشكل تراجعا كبيرا في السعي للسالم في منطقتنا ستـصعد 

  ".من دوامة العنف وسفك الدماء البريئة

المـــــسؤولين الـــــدوليين وفـــــي "وطالـــــب المجمـــــع 
ت المتحــدة باالبتعــاد عــن دعــم التوجهــات مقــدمتهم الواليــا

ــــة والتمــــسك بــــالحلول الــــسلمية المتمثلــــة بحــــل  المتطرف
الــــدولتين والحفــــاظ علــــى المعاهــــدات الــــسلمية التــــي تــــم 
التوصـــل اليهـــا مـــع دول وشـــعوب المنطقـــة والـــسعي مـــن 

  .خالل المفاوضات لحل الخالفات

ودعا القادة اإلنجيليين في العالم بقول كلمة حق 
سالم والحلول الـسلمية واالبتعـاد عـن أي إجـراءات ًدعما لل

  .أحادية الجانب قد تجلب الدمار والعنف لمنطقتنا

 ٢ صفحة ١٧/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

مسلسل يروي حياة وتاريخ ” حارس القدس“
  المطران المناضل إيالريون كبوجي

 

القدس ليست حجارة،  “– عمان – معتصم الرقاد
جملة تعني ” سلمين ومسيحيينالقدس بأهلها المؤمنين م

الكثيـــر وردت علـــى لـــسان المطـــران المناضـــل إيالريـــون 
، وتحمـــل األبعـــاد ”حـــارس القـــدس“كبـــوجي فـــي مسلـــسل 

  .الوطنية والتاريخية والروحية للمدينة المقدسة، وفلسطين

، جــــاء فــــي توقيــــت ”حــــارس القــــدس“مسلــــسل 
صعب، حيث محاوالت فرض صفقة القرن، وذكرى النكبة، 

رد بعمل درامي، ليلتف حوله جمهور كبيـر، ويـأتي فجاء ال
  .في إطار استمرارية الرفض لالحتالل من جيل الى آخر

وينـــدرج المسلـــسل ضـــمن إطـــار الـــسيرة الذاتيـــة، 
ويعتبــــر أول عمــــل درامــــي يتنــــاول شخــــصية رجــــل ديــــن 

-١٩٢٢(مسيحي على مستوى سـورية والـوطن العربـي، 

 الكاثوليك في ً، والذي أصبح مطرانا لكنيسة الروم)٢٠١٧
ّ، وجير مكانتـه الدينيـة لـصالح خدمـة ١٩٦٥القدس سنة 

ـــام  ـــى ســـورية ق ـــسطينية، وخـــالل الحـــرب عل القـــضية الفل
المطـــران بـــدور فعـــال بنقـــل وجهـــة النظـــر الرســـمية عمـــا 



  
  ٢٥٥ 

ـــدعم والمـــساعدات للجرحـــى  ـــر مـــن ال يجـــري، وقـــدم الكثي
  .والمتضررين

، بمقــدار مــا هــو تــذكير بــسيرة ”حــارس القــدس“
م تبدلــه األيــام، وبمقــدار مــا هــو وفــاء لشخــصية مناضــل لــ

عربيـــة مـــسيحية، فإنـــه أيـــضا جـــاء ليفـــضح ويعـــري فكـــر 
المطـران “وسلوك وأسـلوب العـدو المحتـل، فقـد كـان يـدرك 

أنه يمكنه أن يوصل صوت القـدس وفلـسطين، ” كابوتشي
من خـالل موقعـة الـديني، بمـا يتمتـع بـه مـن احتـرام علـى 

يستثمر كل حـدث مـن أجـل مختلف المستويات، لذلك كان 
ـــوم  ـــصال صـــوتهم المكت ـــا، واي ـــدس وأهله ـــدفاع عـــن الق ٕال

  .باالحتالل البغيض

وكــان تركيــز المسلــسل علــى قــوة إيمانــه الروحــي 
ٕوايمانه بقـضية فلـسطين، كـان فـي كـل مـرة يكـسب جولـة، 
وتنقل الصحافة للعالم بعض ما يجري داخل المحكمـة مـن 

التي اسـتطاعت أن مواقف ثابتة، ومنطق قوي، والكاريزما 
  .تجعل القدس في واجهة األحداث

المسلـــسل كتبــــه حـــسن يوســــف وأخرجـــه باســــل 
الخطيــب وبطولــة الفنــان رشــيد عــساف الــذي اســتطاع أن 
يجــسد دور شخــصية قويــة؛ حيــث التــوازن مــا بــين تلــك 
النغمة الروحية في الصوت، مع الحركـة والهيئـة والثبـات، 

واألحــداث، ومواجهــة المواقــف حــسب تحــوالت الشخــصية 
وتلك اآلالم على مالمح الوجـه، وفـي نفـس الوقـت مالمـح 
التحدي عنـدما يكـون فـي مواجهـة موقـف مـا، وأيـضا تلـك 
االبتسامة التي تعكس الفرح والطمأنينة عندما يرى نتيجـة 

  .عمل قام به، أو ارتداد إيجابي لموقف منه

كــل ذلــك فــي أجــواء اســتطاع المخــرج، مــع فريقــه 
ــــين والفن ــــاة المطــــران مــــن الممثل ــــاج حي ــــين، إعــــادة إنت ي

المناضـــل، ســـواء داخـــل الكنيـــسة، أو بيـــت أهلـــه، أو فـــي 
المحكمة، أو بين الناس، حيث االعتنـاء بتفاصـيل المكـان 

  .واألجواء العامة لألحداث، وطبيعة ومرجعية كل شخصية

عمــل صـــعب مــن حيــث تتبـــع ” حــارس القــدس“
شخــــــصية معاصــــــرة، بمراحلهــــــا المختلفــــــة، فــــــالمطران 

يعرف القدس في فترة مبكـرة مـن عمـره، وهـو ” بوتشيكا“
ـــى بكـــل  ـــى لحظـــات االحـــتالل الـــصهيوني األول شـــاهد عل
همجيتها، إضافة الى محاكمته، ونفيـه الـى رومـا، وحلمـه 

  .الذي لم يغب عن باله بالعودة الى فلسطين

لــــــــيس فقــــــــط ردا علــــــــى ” حــــــــارس القــــــــدس“
المتصهينين، إنما يخاطب عقل ووجدان كـل مـشاهد، بـأن 
ــن كــل واحــد أن  ــستحق م ــي ت هــذه القــدس، وفلــسطين الت
يــضع علــى صــدره وســام الــدفاع عنهــا كــل مــن موقعــة، 
ـــستحق  ـــه تـــرك نموذجـــا ي ـــالمطران المناضـــل غـــاب، لكن ف

  .االحتفاء واالقتداء به

حــــارس “وبــــدأت فكــــرة مــــشروع مسلــــسل وفــــيلم 
ـــاة المطـــران ”القـــدس ـــالي لوف ـــوم الت ـــذ الي ـــون “، من إيالري
، وانطلقـــت التحـــضيرات لـــه ٢٠١٧مطلـــع العـــام ” كبـــوجي

تحت إدارة ديانا جبـور للمؤسـسة العامـة لإلنتـاج اإلذاعـي 
ٍوالتلفزيوني في سورية، قبل أن يواجه المشروع صـعوبات 

ًكبيرة مع تغير إدارة المؤسسة، ليبصر النـور أخيـرا بعـد  ّ٣ 
ً يوما، امتـدت بـين أيلـول ١٢٠أعوام، وخالل مدة تصوير 

  .٢٠٢٠) يناير( الثاني ، وكانون٢٠١٩) سبتمبر(

  ١٦ صفحة ٢٠/٥/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  


