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  شؤون سياسية

  سيكون لنا رد رسمي إذا نفذ االحتالل قرار ضم أراض فلسطينية: األردن
 

 أن اليـوم،  اإلعالم، لشؤون األردني الدولة وزير العضايلة عودة أمجد السيد أكد – قنا – عمان
 .فلسطينية أراض ضم قرار اإلسرائيلي االحتالل حكومة نفذت إذا رسمي رد لها سيكون بالده

 األيـام  خـالل  أجرى الثاني عبداهللا الملك األردني العاهل إن صحفي، مؤتمر في ايلة،العض وقال
 األردنـي  الخارجية وزير الصفدي أيمن السيد أجرى كما العالم، قادة مع االتصاالت من سلسلة الماضية
 هـذا  فـي  المتعلقـة  المـستجدات  لبحـث  العربية والدول األوروبي باالتحاد نظرائه مع أيضا اتصاالت

 .الموضوع

 المقبلـة،  األجيـال  عليه وتحافظ الشعوب تحميه الذي هو والشامل العادل السالم أن على وشدد
 المشروعة الحقوق تُعد لم إذا غيرها وال إسرائيل ال تستقر ولن المنطقة هذه تهدأ لن ذلك وبغير" مضيفا
 ".الفلسطيني للشعب

 االحتالل قرار من التحذير في األردن ودجه مواصلة" اإلعالم لشؤون األردني الدولة وزير وأكد
 ".جديدة فلسطينية مناطق ضم

 حكومـة  وزراء رئـيس  نتنيـاهو  بنيـامين  اتفق الماضي، أبريل شهر نهاية في أنه إلى يشار
 الضفة من واسعة أجزاء ضم عملية تبدأ أن على ،"أبيض أزرق" حزب زعيم غانتس بيني مع االحتالل،
 اإلسـرائيلية  المـستوطنات  وجميـع  األردن غور ضم الخطة وتشمل قبل،الم يوليو شهر مطلع الغربية
 مـساحة  مـن  بالمئة ٣٠ من أكثر سيطال الضم أن إلى فلسطينية تقديرات تشير فيما الغربية، بالضفة
  .المحتلة الضفة

  ١٥/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 
*** 

  نرفض أي قرار اسرائيلي لضم أراض فلسطينية": خارجية النواب " 
  

 عبرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن رفضها المطلق لكل الخطوات  - الرأي-عمان
اإلسرائيلية القاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور األردن، الفتة إلى أن جاللة الملك 
عبداهللا الثاني كان السباق في وقوفه بوجه تلك الخطوات والمخططات الظالمية، حيث عرى األهداف 

تسعى اليها دولة االحتالل اإلسرائيلي وداعميها وكشف مآربها والتي من شأنها زيادة االحتقان في التي 
  .المنطقة والعالم



 
٦

ودعت اللجنة، الدول الداعمة لتلك الخطوات التصعيدية إلى إعادة النظر بمواقفها ابتعادا عن 
دن ليست أوراقا تطرح كيفما وأينما األجندات االنتخابية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية وتهديد أمن األر

  .شاؤوا باعتبارها ملفات حساسة ال يجوز االقتراب منها أو المساس بها
موقف اللجنة جاء خالل اجتماع عقدته بدار مجلس النواب اليوم األحد، برئاسة النائب رائد 

 .التصعيدية األخيرةالخزاعلة، تم فيه بحث آخر المستجدات في المنطقة سيما بعد الخطوات اإلسرائيلية 

وقال الخزاعلة، إنه بات من الضرورة على الدولة األردنية إيجاد السبل الكفيلة للتعامل مع تلك الخطوات 
بصورة حازمة بما ينسجم مع موقف جاللة الملك الحازم بهذا الشأن، الذي يضع القضية الفلسطينية 

  .مركزيةعلى أعلى سلم أولوياته باعتبارها احدى ثوابت األردن ال
وزاد، ان الخطوات اإلسرائيلية التي أعلنتها حكومة االحتالل تتطلب من األردن زيادة الزخم تجاه 
 .رفضها مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني المطلق بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

لى أن تلك الخطوات ، الفتا إ”انما يمثل بلطجة وسطوا لن يجدي نفعا“وبين أن تلويح دولة االحتالل 
سيما القاضية بضم غور األردن تخرج من بوتقة العالقات السلمية بحيث تشكل تهديدا واضحا ألمن 

  .األردن، ما يدفع األردن إلى استخدام كل الخيارات المتاحة أمامه
رسمية الكعابنة وسعود أبو محفوظ واندريه عزوني وفوزي الطعيمة : من جانبهم، دعا النواب

رحمن العوايشة وإبراهيم بني هاني وقيس زيادين، الجميع إلى توحيد الصفوف خلف جاللة وعبد ال
  .الملك، مؤكدين أن موقف جاللته الحازم تجاه تلك الخطوات يجد الدعم والمساندة

وقالوا، إن مواقف جاللة الملك انما تمثل امتدادا هاشميا موصوال في حمل قضايا األمة العربية 
  واإلسالمية

ان القضية الفلسطينية ما هي اال ثابتا من ثوابت جاللته الراسخة والتي حملها معه أينما ذهب : بعوا وتا
  .محافظا على األرض الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
المنطقة، وطرح النواب جملة من الرؤى والمقترحات حول التعامل مع المستجدات التي تمر بها 

موضحين أن مواقف األردن تجاهها تنسجم مع األسرة الدولية الداعية إلى تأسيس البيئة المناسبة ألمن 
  .واستقرار حقيقي قابل للبناء والنماء

ودعوا المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية الدولية إلى الضغط على حكوماتها التخاذ 
خطوات اإلسرائيلية تعزيزا لمنظومة األمن واالستقرار اإلجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف ال

  .العالمي

  ٤ص/١٥/٦/٢٠٢٠الرأي 
*** 
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  فلسطين تتقدم بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة قضية ضم األغوار
 

 أن الفلـسطيني،  المغتربين وشؤون الخارجية وزير المالكي رياض السيد أعلن – قنا – اهللا رام
 المتحـدة  لألمم العامة للجمعية جلسة لعقد بطلب المتحدة األمم في بعثتها خالل من تقدمت فلسطين ولةد

 .واضحة ومواقف عملية خطوات واتخاذ األغوار، ضم قضية لمناقشة

، وجهـدها  حراكها تواصل القيادة إن اليوم، فلسطين، صوت إلذاعة تصريحات في المالكي وقال
 االجتمـاع  إلـى  مشيرا للضم، وخطتها إسرائيل سياسة رفض في بشدة ليةالدو األصوات رفع أجل من

 الـدوري  التقريـر  لمناقـشة  الجاري الشهر من والعشرين الرابع في الدولي األمن لمجلس االفتراضي
 مستوى رفع طلبت فلسطين أن مبينا ،٢٣٣٤ األمن مجلس قرار إنفاذ حول المتحدة لألمم العام للسكرتير
 .الخارجية وزراء مستوى إلى جتماعاال في المشاركة

 معربـاً  ،اإلسرائيلية الضم خطة خطورة عن مطول بشكل ستتحدث فلسطين ان المالكي وأضاف
 بالتحـضير  تـساعد  ضـغط  حالة يضيف مما اإلطار ذات في األمن مجلس أعضاء يتحدث بأن أمله عن

 .موعدها تحديد يتم عندما العامة للجمعية الطارئة للجلسة

 األمريكـي  الخارجية وزير مع األوروبي االتحاد خارجية لوزراء غدا سيعقد اجتماع إلى وأشار
 .وضوحا أكثر أوروبية مواقف هناك تكون أن آمال الضم لموضوع التطرق خالله سيتم بومبيو، مايك

 المالكي قال، الضم على إسرائيل أقدمت حال في المقبلة التحرك إستراتيجية عن سؤال على وردا
 ان مبينا وتصورات، خطط لوضع مؤخرا عباس محمود الرئيس شكلها التي اللجان من العديد هناك إن"

 لـدى  أن علـى  مـشددا  عليها، تحديثات وإجراء لها مراجعة عمل اآلن يتم دراسات أجرت اللجان هذه
 عـن  اإلفـصاح  رافـضا  ذلك مواجهة في العمل سيتم وأدوات وآليات وبرامج وتصورات خططا القيادة
  .اآلن اماهيته

 ١٥/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

***  
  خطة الضم اإلسرائيلية ستقضي على أي احتمال للسالم في المنطقة: عريقات

 
 التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  أمـين  عريقات صائب السيد قال – قنا – اهللا رام
 المحتلـة،  فلـسطينية ال األراضـي  من جزء أي ضم على اإلسرائيلي الكيان أقدم ما إذا إنه الفلسطينية،

 .المنطقة في للسالم احتمال أي على قضى قد بذلك فسيكون

 ممثـل  بورجزدروف فون كون سفين السيد مع اليوم عريقات عقده الذي اللقاء خالل ذلك جاء
 .فلسطين لدى األوروبي االتحاد
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 ينية،الفلسط األرض في المستجدات آخر على األوروبي المسؤول اللقاء، خالل عريقات، وأطلع
 .الغربية الضفة من أجزاء ضم نيته اإلسرائيلي االحتالل حكومة وزراء رئيس نتنياهو بنيامين إعالن بعد

 خطـة  ووقـف  اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء كشريك األوروبي االتحاد على نعتمد" عريقات وقال
 .صارمة دولية بعقوبات تواجه أن يجب االحتالل وخروقات جرائم أن مؤكدا ،"الضم

 أزرق" حزب زعيم غانتس بيني مع نتنياهو، اتفق الماضي، أبريل شهر نهاية في أنه إلى يشار
 الخطـة  وتـشمل  المقبل، يوليو مطلع الغربية الضفة من واسعة أجزاء ضم عملية تبدأ أن على ،"أبيض

 أن إلى فلسطينية تقديرات تشير فيما الغربية، بالضفة اإلسرائيلية المستوطنات وجميع األردن غور ضم
  .المحتلة الضفة مساحة من بالمئة ٣٠ من أكثر سيطال الضم

  ١٤/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 
***  

  نواصل الجهد الدبلوماسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم: االتحاد األوروبي
 

 عثمـان،  شـادي  األوروبـي  االتحاد في واالتصال اإلعالم مكتب مسؤول أكد – وفا – اهللا رام
 قيـام  منـع  إطار في لقضيتنا الداعمة السياسية والمواقف األوروبي لالتحاد الدبلوماسي الجهد تواصل
  .الضم مخطط بتنفيذ إسرائيل

 األراضـي  علـى  صـمودهم  وتعزيز قانونيا، المواطنين دعم في االتحاد دور إلى عثمان ولفت
 .والمساعدات المشاريع خالل من عليها باالستيالء المهددة

 األوروبـي  االتحاد إن األحد، اليوم الرسمية، فلسطين صوت إلذاعة حاتتصري في عثمان وقال
 المتمثلـة  المـواطنين،  ضـد  مستوطنيه وجرائم االحتالل انتهاكات من األرض على يجري ما كل يتابع

 تنميـة  لتحقيـق  فلسطينية، األراضي هذه أن على للتأكيد األراضي، ومصادرة والترحيل الهدم بعمليات
 يطالـب  األوروبي االتحاد أن إلى مشيرا الفلسطيني، الوجود على الحفاظ سبيل في يةومجتمع اقتصادية
  .قبله من الممولة للمشاريع التعرض بعدم دوما إسرائيل

 ١٥/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
  عبد القادر يدعو علماء المسلمين إلى تشجيع زيارة القدس

 
 الوطني المؤتمر سر أمين القادر، عبد محات دعا -خضير أبو محمد -كوم دوت "القدس" -القدس

 والـسماح  القدس مدينة عن الحصار كسر إلى المسلمين علماء األوقاف، مجلس عضو للقدس، الشعبي
 .المقدسة المدينة بزيارة للمسلمين
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 إسطنبول في أمس عقد الذي اإلسالمية اُألمة عمالء ملتقى أمام ألقاها كلمة في القادر عبد وقال
 وإن المقدسيين، لصمود ودعماً اهللا، سبيل في الرباط إطار في تندرج الزيارة هذه إن ":ومز" تقنية عبر

 وإن العالم، في والمسيحيين المسلمين لجميع وإنما وحدهم، للفلسطينيين ليس المبارك األقصى المسجد
 صـمودهم  وفي االحتالل، مع المرير صراعهم في المقدسيين عن تتخلى ال أن وشعوباً حكاماً اُألمة على

 .ومقدساتهم مدينتهم عن ودفاعهم

 مواجهـة  فـي  خطـابهم  ويحـددوا  كلمـتهم  يقولوا أن والمسلمين للعرب األوان آن :وأضاف
 .ومقدسات وأرضاً شعباً الفلسطينية القضية لها تتعرض التي توالمؤتمرا المخططات

 وطاقاتهـا،  اُألمة عرمشا شحذ في مسـؤوليتاتهم تحمل إلى المسلمين العلماء القادر عبد ودعا
 لتوفير الوسائل بكل والعمل المبارك، األقصى والمسجد القدس لقضية واإلعالمي السياسي الوعي وإعادة
 .للمقدسيين الصمود باحتياجات يفي الذي والمعنوي والسياسي المالي الدعم

 مفاصـل  ةوكاف مكوناتها نسف تستهدف مفتوحة حرباً تواجه القدس مدينة إن :القادر عبد وقال
 .المعركة هذه أوج في للمقدسيين الظهر إدارة يجوز وال فيها، الحياة

 نـضالية  حالة يشكلون زالوا ما فإنهم المقدسيون، يعيشها التي الصعبة الظروف رغم :وأضاف
 ومـساحته  ومبانيـه  مكوناته بكافة المبارك األقصى المسجد أن مؤكداً ومقدساتهم، وجودهم عن دفاعاً
 .أحد فيه يشاركهم ال وحدهم للمسلمين حصري وحق خالص إسالمي مسجد دونماً ١٤٤ البالغة

 أمـام  حمايـة  جدار تشكل والمقدسات المبارك األقصى المسجد على الهاشمية الوصاية أن وأكد
 االلتفاف االحتالل يحاول التي الوصاية هذه ودعم بإسناد اإلسالمية الدول مطالباً اإلسرائيلية، المخططات

 .عليها

 حقيقي إسناد وتوفير الضم، ومخططات القرن صفقة رفض إلى اإلسالمي العالم القادر عبد ودعا
 .المخططات لهذه الرافض الفلسطيني للموقف وإعالمي ومالي وسياسي

 المـسلمين  علمـاء  مطالباً الفلسطينية، الساحة إلى وإعادتها الوطنية الوحدة أهمية على وشدد
 .االنقسام وإنهاء الصفوف توحيد إلى للدعوة بالمبادرة

 علـى  تقومـان  المعـالم،  واضحتي فلسطينيتين وإستراتيجية رؤية بلورة إلى القادر عبد ودعا
 الـشعبي  التطبيـع  أشـكال  كافة وتجريم وتحريم رفض مؤكداً الراهنة، التحديات أمام المقاوم الصمود

 .إسرائيل مع والرسمي

 وأفريقيـا  ُأوروبا في دولة ٢٠ من أكثر من نالمسلمي علماء من كبير عدد الملتقى في وشارك
  .آسيا شرق ودول

  ١٥/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 
*** 



 
١٠

  شؤون قانونية

  أمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
  إلى متابعة دولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدوليةيدعو 

   ....- عمان - نادية سعد الدين
ام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، إلى دعا األمين الع

متابعة دولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة 
القدس التي تتمتع بوضع دولي خاص؛ لمنع سلطات االحتالل من مواصلة انتهاكاتها الجسيمة بحق 

وأضاف عيسى، في تصريح له، إن  .”لمدينة المقدسة، واألماكن الدينية األخرى في األراضي المحتلةا
يتطلب تفعيل وتنفيذ القواعد القانونية ذات الصلة من قبل منظمات المجتمع الدولي؛ للحفاظ على “هذا 

 تحقيق أماني وطموحات مدينة القدس، وترميم وصيانة األماكن الدينية والتاريخية والتراثية فيها، بهدف
ونوه  .”شعوب العالم في القدوم إليها، وإقامة الطقوس الدينية المتعلقة بأتباع الديانات السماوية الثالث

” اليونسكو“جميع القرارات التي صدرت عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “إلى أن 
فلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تنسجم مع والمتعلقة بدعم الحقوق الفلسطينية في األراضي ال

 .”تطلعات المجتمع الدولي، وقواعد القانون الدولي، الرافضة لسياسة االحتالل وإجراءاته الباطلة

رغم صدور مثل هذه القرارات؛ إال أن سلطات االحتالل لم تنفذها على أرض الواقع، “وأضاف أنه 
رار في الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك، أو بجواره، أو السيما المتعلقة منها بمنعها من االستم
تحاول جاهدة وبشتى الوسائل “ولفت إلى أن سلطات االحتالل  .”في مواقع أثرية أخرى في مدينة القدس

ولجنة التراث التابعة لها بخصوص القدس، دون وازع ” اليونسكو“انتهاك القرارات التي صدرت عن 
االعتراف بالمواثيق والمعاهدات الدولية، بالرغم من أن المدينة تتمتع بخصوصية أخالقي أو قانوني، أو 

منظمة التحرير تمكنت من تسجيل مدينة “وأفاد بأن  .”لما تحتضنه من مقدسات إسالمية ومسيحية
القدس ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، كما تتخذ الخطوات الالزمة، ضمن مسؤوليتها 

ى تراث المدينة المقدسة وصيانته، فيما تمكنت السلطة الوطنية، بالتعاون مع المجموعة للمحافظة عل
ولجنة التراث العالمي، من إفشال محاوالت االحتالل إللغاء القرار األممي ” اليونسكو“العربية في 

  .”المتعلق باعتبار القدس من المدن التراثية المهددة بالخطر
 قراراً صدر عن ٩٠ربت عرض الحائط بنحو أكثر من سلطات االحتالل ض“وأوضح بأن 

 وحتى اآلن، والتي وجهت إدانة لها في العديد منها، ١٩٦٨بشأن مدينة القدس منذ العام ” اليونسكو“
وأكدت على ضرورة الحفاظ على الطابع الديني والثقافي والسكاني للمدينة المقدسة، بخاصة البلدة 

 .”القديمة

  ٣١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 



 
١١

  تداءاتاع

  "العيسوية"مواجهات عنيفة ضد االحتالل في : القدس
 

 بقريـة  عبيـد  محمد الشهيد حي في االحتالل قوات ضد عنيفة مواجهات السبت، مساء اندلعت،
  .المحتلة القدس وسط العيسوية

 خالل والحجارة، بالمفرقعات االحتالل لقوات تصدوا الشبان أن القرية في المتابعة لحنة وذكرت
  .والشبان البيوت نحو بكثافة المطاطية واألعيرة والغاز الصوت قنابل وإطالقها عبيد حي هااقتحام

 الـشاب  استـشهاد  منذ بالعيسوية، عبيد حي لسكان استهدافها تواصل االحتالل قوات أن يذكر
  .متنوعة بأساليب السكان وقمع والقاصرين، الشبان بحق االعتقال حمالت وتواصل عبيد، سمير محمد

  ١٤/٦/٢٠٢٠ع مدينة القدس موق
*** 

  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى
 

مستوطنون بقيادة الحاخامين المتطرفين الياهو ويبر، وموشـيه         اقتحم – قنا – القدس المحتلة 
  .فيجلين اليوم، باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة

برفقـة حراسـات    ات نفذت من جهة باب المغاربة،وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية إن االقتحام
  .اإلسرائيليمعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل 

الصباح الباكر  أكدت ان االقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات
  .مات المستوطنينأبوابه، لتأمين اقتحا قوات كبيرة تابعة لشرطة االحتالل في باحات األقصى، وعند

  ١٥/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 
*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  وحائط البراق باألقصى مطلع تموز المقبل" باب المغاربة"االحتالل يفتتح رسمياً نفقاً جديداً أسفل 
  

 من المقرر أن تفتتح سلطات االحتالل اإلسرائيلي رسمياً نفقاً جديداً - عمان - نادية سعد الدين
المقبل، ) يوليو(وحائط البراق في المسجد األقصى المبارك مطلع تموز ” باب المغاربة“فل تم حفره أس

  .وذلك من أجل محاولة تهويده والسيطرة عليه وفتحه بالكامل أمام المستوطنين المتطرفين
وشاركت مجموعة كبيرة من المستوطنين في عملية حفر النفق، برعاية ما يسمى اتحاد 

مزعوم المتطرفة، وذلك عبر قيامهم بحمل التراب وتبادل معدات الحفر، وفق ما تم ال” جماعات الهيكل“
  .تداوله من تسجيل مقاطع فيديو تم نشرها عبر موقعها اإللكتروني قبيل حذفها الحقاً



 
١٢

في مدخل ” مركز الزوار“الموقع يقع أسفل باب المغاربة قرب “وأوضحت األنباء الفلسطينية أن 
لقصور األموية المالصقة للجدار الجنوبي للمسجد األقصى، عند الباب الثالثي وادي حلوة، ومنطقة ا

  .”للمصلى المرواني من الخارج
التسجيل المصور يكشف عن ثالثة مستويات من الحفر أسفل بعضها البعض، “ونوهت إلى أن 

ل تفرعات لها، ما يشير إلى أن هذه الحفريات واألنفاق جزء منها قنوات مياه قديمة جرى توسيعها وعم
إضافة إلى استخدام مواد كيماوية في تذويب الصخور في باطن األرض، وفق ما نقلته عن مطلعين 

  .”وخبراء
المستوطنين يسارعون بحفر هذا النفق، واستخراج كميات كبيرة من األتربة “وقالت إن 

رة، تستهدف المسجد والحجارة الفلسطينية العربية منه، في محاولة لطمسها وتزويرها، في خطوة خطي
  .”..…األقصى المبارك، للوصول بأعداد أكبر من المستوطنين المتطرفين للمسجد، وبشكل دوري ودائم

  ٣١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 
*** 

  إيقاف تنقيب أثري في سلوان خوفًا من انهيارات أرضية: هآرتس
  

لية، التنقيب  أوقفت سلطة اآلثار اإلسرائي- ترجمة خاصة -دوت كوم " القدس "-رام اهللا 
  .األثري في حي سلوان الفلسطيني جنوب المسجد األقصى، خوفًا من انهيارات أرضية

وبحسب صحيفة هآرتس العبية، فإن العملية تم إيقافها بعد اكتشاف هبوط أرضي خفيف، وسط 
  .مخاوف من حدوث انهيارات

شوارع والمباني وأشارت الصحيفة، إلى أن سكان الحي يحذرون من تصدعات وانهيار أرضي لل
  .كذلك بسبب الحفريات التي تجري تحت األرض

 عاما، وتتركز في السنوات ٢٠وتجري هذه العمليات المثيرة للجدل، تحت األرض منذ أكثر من 
، حيث يتم تنفيذ المشروع "الهيكل الثاني"الذي يعتقد أنه يعود لفترة " الشارع المدرج"األخيرة تحت 

  .االستيطانيةبالتعاون مع مؤسسة إلعاد 
 شقة سكنية يعيش ٣٨ويظهر من مسح هندسي أجري في الحي مؤخرا، اكتشاف تصدعات في 

  . فلسطيني٢٠٠فيها أكثر من 
، قامت البلدية بإخالء أسرة من منزلها لعدة أشهر من أجل إصالح منزلها، في ٢٠١٧وفي عام 

  .وحالة أخرى انهار موقف سيارات في مدخل إلى شارع تحت األرض
  ١٥/٦/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 

 



 
١٣

  تقارير

  ألجزاء من الضفة خشية تبعاته السلبية" ضم تدريجي"ترجيح إسرائيلي بتنفيذ 
  

 توقعت الصحف اإلسرائيلية أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ - عمان -نادية سعد الدين
وليس كامالً لمساحات شاسعة من الضفة الغربية، والمقرر مطلع الشهر المقبل، وذلك ”  تدريجيضم“

تحسباً من ردود فعل األردن والجانب الفلسطيني، عدا المواقف العربية والدولية، حيال الخطوة التي 
ستقلة  ألف فلسطيني وتمنع إقامة دولة فلسطينية م١٠٠من أراضي الضفة وتعزل % ٣٠تقتطع زهاء 

  .بحدود مشتركة مع المملكة
وانشغلت تلك الصحف، عبر مواقعها اإللكترونية، برصد تداعيات قرار ضم األغوار وشمال 
البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، ومحاولة رسم التوقعات المحتملة لردود فعل األردن، 

ز، وما سيلحق الضرر باتفاقية السالم اتخاذ األردن لقرار بوقف اتفاقية الغا“معلنة عن خشيتها من 
  .”الثنائية

خطة الضم قد تُطبق على نطاق “اإلسرائيلي بأن ” إسرائيل اليوم“وأمام ذلك؛ فقد أفاد موقع 
ضيق وضمن مراحل، لتفادي ردود الفعل العنيفة، والخشية من خروج األمور عن السيطرة في األراضي 

واليات المتحدة التي تشهد احتجاجات واسعة ويعاني رئيسها المحتلة، وسط عدم استقرار األوضاع في ال
  .”من ضغوط كبيرة، على وقع استحقاق انتخابي جديد

 أميركي على تطبيق خطة الضم -ولوح نفس الموقع اإلسرائيلي بإمكانية حدوث اتفاق إسرائيلي
 واحدة كما كان معداً المقبلين، بشكل تدريجي، وليس دفعة) سبتمبر(وأيلول ) يوليو(ما بين شهري تموز 

  .سابقاً، وذلك خشية التبعات السلبية لقرار الضم
فرض السيادة اإلسرائيلية ضمن مناطق في الضفة الغربية يعد أمراً محتوماً، لكن “وقال إن 

  .، وفق قوله”تطبيقه قد يتم تدريجياً وعلى نطاق أضيق وجدول زمني أكثر مرونة
اإلسرائيلية بالقدس ” معاليه أدوميم“بضم أراضي مستوطنة وقد تسعى سلطات االحتالل لالكتفاء 

االستيطاني على الطريق بين بيت لحم ” تجمع عتصيون”في سلفيت، و” أرئيل“المحتلة، ومستوطنة 
  . مجمعات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة٣والخليل، وهي أكبر 

اهو ووزير الدفاع بيني غانتس يمكن يشار إلى أن اتفاق حكومة الوحدة الموقع بين بنيامين نتني
، للتصويت عليها في األول من الشهر ”الكنيست“رئيس الوزراء من البدء في دفع خطته للضم أمام 

  .المقبل،وسط اتساع رقعة الرفض الدولي ضد القرار
وبالرغم من أن االستعدادات جارية داخل األجهزة األمنية اإلسرائيلية استعداداً للضم، ومنها 

بير احترازية لمنع التدهور والتحضير لتصعيد محتمل على مختلف الجبهات، إال أن ثمة سيناريو تدا
محتمال من جانبها يتوقع اندالع موجة من المواجهات وصوالً إلى هجمات فردية قد تقود إلى انتفاضة 



 
١٤

مواجهة، المحتمل ومدى إمكانية انضمامها إلى دائرة ال” حماس“وجرى بحث موقف  .فلسطينية شاملة
تحذير مسؤولين في الجيش اإلسرائيلي من أن الضم “، من ″١٢”في ظل ما نقلته القناة العبرية الـ

  .”سيؤدي إلى تفجير الوضع األمني في قطاع غزة
استعداد الجيش اإلسرائيلي وتسلحه بكميات كبيرة بأسلحة مخصصة مثل “وتضمن النقاش 

، لصد المقاومة ”ل قنابل الغاز والرصاص المطاطيوسائل تفريق المظاهرات ووسائل غير قاتلة مث
  .المضادة للقرار

اإلسرائيلية رجحت أال تتم الخطوة قبل االنتخابات الرئاسية ” يديعوت أحرونوت“إال أن صحيفة 
المقبل، بسبب تغير األوضاع داخلياً ) نوفمبر(األميركية التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني 

  .وخارجياً
 ١١٠ قرية فلسطينية يعيش فيها أكثر من ٤٣وسيتسبب تنفيذ قرار الضم اإلسرائيلي في تحويل 

آالف فلسطيني، غالبيتهم في غور األردن، إلى جيوب معزولة ومحاصرة من كافة الجهات بجدار الفصل 
  .العنصري

 ٤٣ى الـ اإلسرائيلي أنه سيتوجب على االحتالل إحاطة القر” تايمز أوف يسرائيل“وبين موقع 
بجدار الفصل العنصري فور إزالة المعابر المتواجدة بين الضفة الغربية واألراضي الفلسطينية المحتلة 

  .، األمر الذي سيحول سكان تلك القرى إلى سجناء ال يمكنهم التنقل خارجها١٩٤٨عام 
وأوضح الموقع أن تنفيذ خطة الضم سيواجه تضاريس معقدة ستحول مناطق الضفة إلى 

تونات معزولة، مشيراً إلى أن طواقم مسح ميداني تقوم بترسيم الحدود دون علم الفلسطينيين المنوي كان
  .السيطرة على أراضيهم

وقد شرعت قوات االحتالل بإزالة وتدمير مئات أشجار الزيتون من المنطقة من أجل إقامة 
 ٤٠٦ خالله االستيالء على الشارع االلتفافي الخاص لخدمة المستوطنين جنوب نابلس والذي سيتم من

  .دونمات
كما شرعت جرافات االحتالل بشق طريق في منطقة جبلية من أراضي فروش بيت دجن، إلى 

المقامة على أراضي الفلسطينيين في األغوار الوسطى، شمال شرق ” الحمرا“الغرب من مستوطنة 
  .الضفة الغربية

 دونماً من أراضي محافظة ١٦٠ على وفي محافظة سلفيت أخطرت سلطات االحتالل باالستيالء
قلقيلية، وسلمت عشرات المواطنين قرارات تقضي باالستيالء على جزء من أراضيهم الواقعة في 
المدينة، وقريتي حبلة، جنوباً، والنبي إلياس، شرقاً، ألغراض التوسع االستيطاني، علما أن بعض هذه 

 .األراضي تقع خلف جدار الفصل العنصري

 ٣١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 



 
١٥

  فريدمان يسعى لتنسيق خطوات الضم بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي
 بالل ضاهر :تحرير

ائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم األحد، لقاء مع وزير األمن ورئيس يعقد رئيس الحكومة اإلسر
الحكومة البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، 
والسفير األميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لمناقشة مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلسرائيل، 

 ."فقة القرنص"في إطار خطة 

ويتوقع أن يحاول فريدمان، خالل اللقاء، التوصل إلى خطة عمل لتنفيذ مخطط الضم بين نتنياهو 
التلفزيونية، التي أشارت إلى أنه ال يوجد اتفاق بينهم حتى  ١٣وبين غانتس وأشكنازي، حسب القناة 

 يظهر أنه خطوة نفذها حزب كي ال "كاحول الفان"وكان البيت األبيض اشترط تنفيذ الضم بموافقة  .اآلن
 .إسرائيلية "حكومة وحدة"الليكود، وإنما تنفذها 

وكانت القناة نفسها قد ذكرت أن فريدمان وأشكنازي التقيا، يوم الخميس الماضي، وناقشا 
عقد كجزء من محاولة فريدمان لصياغة ضم يكون مقبوال على نتنياهو "مخطط الضم، وأن االجتماع 

ويشار إلى أن تقارير إعالمية إسرائيلية أشارت، األسبوع الماضي، إلى أن صهر  ."يوغانتس وأشكناز
الرئيس األميركي والمسؤول عن سياسة اإلدارة األميركية في الشرق األوسط، جاريد كوشنر، يعارض 

 .ضما أحادي الجانب وإنما باالتفاق مع دول عربية

 ."الحفاظ على مبادئ ناخبي كتلة اليمين"ودعا مجلس المستوطنات نتنياهو، قبل اللقاء، إلى 

لكننا ال نريد أن تُذكر  .نريد جميعنا أن تكون أول رئيس حكومة يفرض السيادة"وأضاف في بيان أنه 
 ."كرئيس حكومة وضع أسس إقامة دولة فلسطينية

يشار إلى أن نتنياهو لم يطلع غانتس، وال قادة الجيش اإلسرائيلي أو جهاز األمن العام 
، على كيفية تنفيذ مخطط الضم أو موعد تنفيذه أو حجمه، باستثناء تصريحاته بأنه سيبدأ (اباكالش)

يوليو المقبل، فيما ترددت تقارير غير /بتنفيذ المخطط بشكل أحادي الجانب، بحلول األول من تموز
لكتل رسمية في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تحدثت عن أن الضم قد ال يشمل غور األردن وإنما ا

وحسبما هو معلوم، فإن غانتس وأشكنازي  .االستيطانية، وأن تنفيذ المخطط قد ينفذ على مراحل
 .يعارضان تنفيذ المخطط بشكل أحادي الجانب

وفي ظل المعارضة األوروبية للمخطط، يعقد وزراء خارجية االتحاد األوروبي مؤتمرا مع وزير 
المواضيع المركزية التي سيتم بحثها سيكون مخطط الضم الخارجية األميركي، مايك بومبيو، غدا، وبين 

 .اإلسرائيلي –وعدم شرعيته وفقا للقانون الدولي وحل الدولتين للصراع الفلسطيني 

أن مفوض العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي،  "معاريف"وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
من خالله عن قلقه من تنفيذ محتمل لمخطط جوزيب بوريل، أجرى اتصاال هاتفيا مع غانتس، وعبر 
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الضم، مقابل التعبير عن استعداد االتحاد األوروبي بالعمل من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل 
 ."سالم عادل ودائم"والفلسطينيين من أجل التوصل إلى 

استمع وليس واضحا ما الذي سيبحثه نتنياهو خالل لقائه مع غانتس وأشكنازي، اليوم، لكنه 
خالل االسبوع الماضي إلى انتقادات لمخطط الضم من جانب وزير الخارجية األلماني، هايكو ماس، الذي 

كصديق "وعبر ماس عن قلق بالده من مخطط الضم، وقال إنه  .زار إسرائيل يوم األربعاء الماضي
غير أن مصادر في  ."ينوسنستمر بتأييد حل الدولت .فهو يتعارض مع القانون الدولي .إلسرائيل، أنا قلق

وزارة الخارجية األلمانية رجحت، األسبوع الماضي، أال تؤيد ألمانيا عقوبات في حال نفذت مخطط 
الضم، إضافة إلى أن ألمانيا ال تعتزم االعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن من شأن تنفيذ المخطط أن يمس 

ويسود تخوف في إسرائيل من أن  .افل الدوليةبمستوى العالقات أو بالدعم األلماني إلسرائيل في المح
 "يديعوت أحرونوت"ألمانيا لن تتمكن من تجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، حسبما ذكر موقع 

وتشير التقديرات في  ."يضع عالمة استفهام على التزامها التاريخي تجاه إسرائيل"اإللكتروني، وهو أمر 
ات، التي قد يفرضها االتحاد األوروبي على إسرائيل في أعقاب الضم، ال إسرائيل إلى أن جزءا من العقوب

، وأن الضرر األساسي سينبع من عقوبات في ٢٧تحتاج إلى إجماع كافة دول االتحاد األوروبي الـ
مجال العالقات الثنائية بين إسرائيل وكل واحدة من دول االتحاد، التي قد يعترف قسم منها بالدولة 

فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه في حال تنفيذ  "يديعوت"وحسب  .رد فعل على الضمالفلسطينية ك
دول أوروبية على األقل ستدرس االعتراف بالدولة الفلسطينية، وبينها  ١٠ – ٨الضم، فإن ما بين 

 .فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، إيرلندا وإسبانيا

  ١٤/٦/٢٠٢٠) ٤٨(عرب 
*** 

  فعاليات

 "صرخة القدس"تعرض مغناة بعنوان " ثقافة اربد"
 

 عرضت مديرية ثقافة محافظة إربد، مساء أول من أمس، عبر منصاتها اإلعالمية -إربد
، من كلمات الدكتور محمود العكور وألحان الموسيقار هاني ”صرخة للقدس“اإللكترونية مغناة بعنوان 

تأتي ضمن برنامج التكيف الثقافي والمغناة التي جاءت بقافية مسكنّة عبر فواصل شعرية،  .رجب
  .، الذي أطلقته وزارة الثقافة في مديرياتها في محافظات المملكة”الثقافة عن قرب“

يذكر أن مديرية الثقافة تواصل بث أنشطتها الفنية واإلبداعية والفكرية في العالم االفتراضي 
عدد من الهيئات الثقافية والشباب معتمدة على التكنولوجيا الرقمية السمعية والمرئية، بالشراكة مع 

 )بترا(-.الفاعلة في المحافظة

  ١٣ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 
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لجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تثمن مواقف المجالس الكنسية في العالم تجاه خطط الضم لا
  اإلسرائيلية

جلس ثمنّت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، مواقف م - وفا-رام اهللا 
الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق األوسط، ومجالس كنائس هولندا والنرويج، وكنائس الواليات 
المتحدة األمريكية، المطالبة باتخاذ اجراءات حازمة تجاه خطة الضم اإلسرائيلية ألراضي دولة فلسطين 

  .المحتلة
فلسطيني رمزي خوري، ودعت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها مدير عام الصندوق القومي ال

باقي كنائس العالم ومجالسها إلى اتخاذ مواقف داعمة للحق والعدل والسالم في المنطقة لمواجهة 
العدوان واالستيطان واالحتالل ومشاريعه في ضم األراضي الفلسطينية التي ستكون لها نتائج كارثية 

  .على األمن واالستقرار في المنطقة
ى تواصل دائم مع ممثلي المجالس الكنسية في العالم من اجل وأشارت اللجنة الى أنها عل

اطالعهم على سياسات وإجراءات االحتالل الهادفة الى حرمان شعبنا من إقامة دولته المستقلة على 
من أراضي دولة فلسطين، واطالعهم على ما يعانيه % ٣٠أرضه، من خالل خططه لضم ما يزيد على 

وقمعه وما يمارسه من جرائم ضدهم وضد أراضيهم وبناء المستوطنات ابناء شعبنا من ظلم االحتالل 
  .عليها، الى جانب انتهاكاته المتواصلة ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية

وأضافت اللجنة أنها أرسلت رسائل شكر وتقدير لعدد كبير من ممثلي المجالس الكنسية حول 
دعتهم من خاللها الى بذل مزيد من الجهود لتحقيق العالم على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، 

السالم في أرض السالم فلسطين وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وعودة الجئيه الى أراضيهم واقامة 
  .دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

  ١٣/٦/٢٠٢٠ وفا 
***  
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  عربيةآراء 
 كيانان خارجان عن القانون الدولي» إسرائيل»الواليات المتحدة و

 علي ابو حبلة

دية على أي مسؤول في قرار الرئيس األمريكي ترمب أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات اقتصا
المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم اتهاما بدوِن موافقة الوالياِت 

هذا القرار يدلل على حقيقة وجوهر أمريكا ودعمها لإلرهاب وتعاملها بمكيالين في القضايا . المتحدة
 التي تهمها وتهم حليفتها إسرائيل

 في مرجعيتها وتوجهاتها السياسية لليمين المتصهين الداعم لإلرهاب وسياسة إدارة ترمب تحتكم
التمييز العنصري والعرقي وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها وتدعم توجهات إسرائيل التوسعية 
بمخالفه صريحة وخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه تتعامل بفوقيه مع كل المنظمات الدوليه 

بومبيو «  عليها العقوبات حتى تخضع لإلرادة والمشيئة الصهيو امريكيه، وفي هذا الصدد قال وتفرض
إسرائيل صديق حميم لنا وال يمكن للجنائية الدولية محاكمة من يدافع عن «وزير الخارجية االمريكي إن 

من قبل المحكمة  ال يمكن أن يخضع األميركيون للمحاكمة واالعتقال«، وفق تعبيره، مضيفاً أنه »نفسه
 .«الجنائية الدولية

تصعيدا لجهود واشنطن الرامية لعرقلة » (ICC) قرار ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية
العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة التي ترتكبها القوات االمريكيه في العراق وأفغانستان والجرائم التي 

إلدارة ترمب وأن هددت مرارا « لقد سبق .«ب الفلسطيني ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشع
كما ألغت الواليات المتحدة . »وتكرارا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين

 انتقاما مما كان آنذاك تحقيقا محتمال ٢٠١٩تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عام 
ستان، وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية إلثبات أن القوات األمريكية في أفغان

 ٢٠٠٣في أفغانستان خالل عامي » ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي«
ردا على قرار ترمب : وقال ريتشارد ديكر، مدير إدارة العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش. ٢٠٠٤و

تجميد األصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق اإلنسان، وليس «الجنائية الدولية بحق 
من خالل استهداف المحكمة «: وأضاف.»أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة

 إلى الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الواليات المتحدة
الواليات المتحدة سبق أن أجرت «وأشار إلى أن .»جانب أولئك الذين يرتكبون االنتهاكات والتستر عليها

واستطرد .»بعض التحقيقات المحدودة في االنتهاكات المزعومة من قبل أفراد أمريكيين في أفغانستان
ا المسؤولية عن التصريح بهذه لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملو«: قائال

إنها مفارقة «: وتابع.»االنتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أمريكية
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مريرة أنه حتى مع سعي الواليات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سالم في أفغانستان، فإنها تنتقم من أولئك 
وفيما تبذل ادارة ترمب جهودها . »روعة في ذلك الصراعالذين يسعون إلى العدالة على الجرائم الم

لعرقلة عمل محكمة الجنايات الدوليه، أعلن االتحاد األوروبي عن استمرار دعمه للمحكمة مبدياً قلقه من 
وأعرب الممثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب . الخطوة األميركية

وبات ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق بوريل، عن قلقه إزاء عق
وأبدت األمم المتحدة قلقها من القرار . ارتكبتها قوات أميركية بأفغانستان» جرائم حرب محتملة«في 

، وقال الناطق الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة، ستيفان »الجنائية الدولية«األميركي ضد 
ضرورة أن تنسجم أية قيود تتخذها الدولة «اريك، إن المنظمة أصدرت بيانات سابقة أكدت فيها دوج

بحق » تحقيقات«قيام المحكمة الدولية بإجراء .»المضيفة لألمم المتحدة مع معاهدة المقر الرئيسي
تصادية على الواليات المتحدة والكيان االسرائيلي، وكيل االتهامات للمحكمة الدولية وفرض عقوبات اق

كيانان خارجان عن » إسرائيل»مسئوليها، وهذا ما اعتبره محللون تأكيدا على أن الواليات المتحدة و
فيما اكدت محكمة الجنائية الدولية عن اسفها الشديد إزاء قرار الرئيس األمريكي . القانون في العالم

 .ددونالد ترامب، بشأن العقوبات، مؤكدة أنها ستواصل العمل دون ترد

  ١١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الدستور 
*** 

 مبادرة مقاومة خطة الضم اإلسرائيلية

 اسامة االشقر

صعوبة المرحلة التي نعيشها، فنحن نمر بأخطر منعطف تاريخي منذ ال يخفى على أحٍد فينا 
النكبة فإسرائيل بكل أذرعها بدأت فعلياً بإتمام وإنجاز كل مخططاتها االستيطانية والتهويدية وهذا 

 بخطة إيجال ألون ١٩٦٧المخطط المزمع تنفيذه في األول من تموز هو تتويج لما بدأته منذ العام 
هائياً على أي فرصة إلقامة دولتنا الفلسطينية مما سيؤدي بالنهاية إلدامة االحتالل والهادف للقضاء ن

واالستفراد بكل موقع جغرافي على حدة بخلق الكانتونات المحاصرة وبدء التضييق عليها وعلى ساكنيها 
 .لنصل للمرحلة األخيرة وهي تهجيرنا بعد أن تضيق بنا سبل العيش

اً علينا أن نقف لحظة ونفكر بمستقبل نا وتضحياتنا التي امتدت مما سبق ذكره نجد أنه لزام
ألكثر من قرٍن من الزمن وأن نبدأ فعلياً بمراجعة حساباتنا، من هنا نتقدم بهذه المبادرة لتكون منطلقاً 
لبرنامج عمل فعلي لمواجهة هذه الخطة فنحن قادرين ولدينا اإلمكانات الكافية من هنا نطرح بعض 

 .ي نأمل مناقشتها والبناء عليهااألفكار الت

المباشرة عملياً بتقليص الفجوة الحاصلة منذ زمٍن بعيد بين القيادة بمختلف أذرعها : أوالً
 .ومواقعها مع الشعب الفلسطيني والجماهير على األرض
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البدء بحملة إعالمية مركزة ومخطط لها وتشمل كل وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة : ثانياً
 .ض شعبنا للوقوف بوجه هذا المخطط الهادف لتصفية قضيتناالستنها

حيث البدء بإقامة مخيمات ) األغوار( نقل حياة الشعب الفلسطيني بالكامل لألماكن المهددة : ثالثاً
تتسع لعشرات اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني تكون كل حياتهم بمختلف جوانبها في هذه المخيمات 

 والمدارس من فوق سن الثانية عشرة وجزء مهم من األجهزة األمنية والوزارات ونبدأ بإيفاد الجامعات
والنقابات المختلفة وكل فلسطيني قادر على الوصول والتخييم في هذه األماكن وأن ال يقتصر األمر على 
عشرات أو مئات فقط، ونبدأ فعلياً بزراعة األرض وتعميرها وتوفير كل سبل الحياة لهؤالء الناس 

 .رات طويلة من الزمنلفت

 .إلزام كل المصانع والشركات بتوفير كل احتياجات الجماهير التي تقيم في تلك المواقع: رابعاً

مقاطعة كل ما يتعلق بإسرائيل بقرار سيادي رسمي بال مواربة ومعاقبة ومحاسبة كل : خامساً
 .مخالف مهما كان حجمه وأياً كانت صفته

 قد تأخذها إسرائيل ذريعة لقمع تلك التجمعات واستخدام القوة عدم استخدام أي وسيلة: سادساً
 .تجاهها والبقاء فقط في إطار الهدف االستراتيجي المتمثل في البقاء واإلقامة في تلك األماكن

 .تسخير كل الطاقات واإلمكانات الحكومية والشعبية إلنجاح تلك المهمة الوطنية المقدسة: سابعاً

ارات والقنصليات والممثليات األجنبية بالخطة وإيفاد طواقمها وممثلين عنها إبالغ كل السف: ثامناً
 .ليكونوا مع طواقمهم اإلعالمية مشاركين وشهوداً على المقاومة الشعبية الفلسطينية

هذه لحظة وساعة الحقيقة التي يجب على الجميع إدراك خطورتها لذلك يجب دعوة كل : تاسعاً
عقاد الدائم ليس بالمكاتب وإنما على األرض أرض المقاومة الشعبية في الفصائل بكل مكوناتها لالن

 .األماكن المهددة

جعل األغوار وكل المناطق المهددة مناطق ذات أولوية وطنية قصوى ترتبط فيها كل : عاشراً
 .جوانب الحياة الفلسطينية من تعليمية واجتماعية وثقافية واقتصادية وغيرها

لفلسطينية اآلن يحتم علينا الخروج عن المألوف فيجب أن نعول على إن ما تواجهه القضية ا
قدراتنا وإمكانياتنا لخوض معركة كرامة وطنية إلنقاذ حلمنا وحلم األجيال القادمة، ولتكن بداية تنفيذ هذه 
 الخطة في األول من تموز مع بداية الضم وعدم التأخير والمناورة والمساومة على مبادرٍة هنا أو اقتراٍح
هناك ألن إسرائيل لن تلتفت ألي كان إال بعد إنهاء ما بدأته فهي وضعت نصب عينيها خارطتها 

  .الجغرافية من البحر إلى النهر وال شيء سيوقفها إال الشعب الفلسطيني
  ١١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الدستور 
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  اخبار باالنجليزية

UNSC to convene on June 24 to discuss Israel’s annexation plan – official 
  

 Permanent Observer of Palestine to the –) WAFA (2020, 14June , Sunday, RAMALLAH
said today that the United Nations Security Council will , Riyad Mansour, United Nations

 Israel’s plan to annex  at the level of the foreign ministers to discuss24be meeting on June 
.parts of the occupied West Bank 

Mansour said invitations for the meeting were , Speaking to official Voice of Palestine radio
-including the member states of the Non, sent out to the foreign ministers of many countries

adding that the meeting will most likely be , nt and the Arab LeagueAligned Moveme
  . General of the United Nations Antonio Guterres-attended by Secretary 

He expressed his hope that the UNSC will shoulder its responsibilities and demand the 
l settlement activities in the occupied Palestinian Territory and Israeli government to halt al

.not to go ahead with the annexation plan 
Mansour said talks are underway and efforts are currently being exerted to push for the 

.ked Israeli annexation planbac-formation of an international coalition to thwart t he US 
Malki said the leadership -Minister of Foreign Affairs and Expatriates Riyad al, Meanwhile

and at the highest levels in order to raise international voices  has been working hard
.eli annexation plana unified position to thwart the Isra mobilise and 

He told Voice of Palestine radio that the State of Palestine will deliver a lengthy speech 
,  meeting about the repercussions of the Israeli annexation plan24during the June 

s the same issue during the expressing his hope that the other members of the UNSC addres
.meeting 

the European Union foreign ministers will meet with US Secretary of  Malki added that-Al
during which the issue of the Israeli annexation plan will , State Mike Pompeo on Monday

.be discussed 
t the next strategy for action in the event Israel goes ahead Responding to a question abou

There are many committees ", Maliki said-Al, with the annexation plan on the first of July
."recently set up to develop plans and scenarios] Mahmoud Abbas[that President  

mechanisms and tools to , programs, scenarios, rship has plansThe leade", He continued
]."an annexation[deal with such  

N.M 
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Erekat says an Israeli annexation means an extermination of negotiated 
peace 

  
RAMALLAH, Sunday, June 14, 2020 (WAFA) – Saeb Erekat, Secretary-General of the 
Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO), said today that an 
annexation of even “one inch” of the occupied Palestinian Territory by Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu means an extermination of any chance of peace in the 
region. 
Speaking during a virtual meeting of foreign, including Israeli, journalists, Erekat said, “If 
Netanyahu goes ahead with the annexation and apartheid, then he must ally with the 
American racist extremist organization, Klu Klux Kl an, and must be ready to assume all 
his responsibilities as an occupying power.” 



 
٢٢

“An annexation means the destruction of the Palestinian Authority, and this will be the end 
of a solution through negotiations,” he continued. 
“The Israelis do not like the facts, and believe that denying the facts denies their existence. 
They [the Israelis] must realize that annexation means apartheid and racism.” 
M.N 
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Jewish settlers build new tunnel under Aqsa Mosque 
   
A video released by an extremist Jewish group called “Hilltop Youth” has showed that a 
new big tunnel is being built under the Aqsa Mosque and its western wall and will be 
opened officially in early July. 
Hilltop Youth published the footage about the new tunnel for a few minutes on its  
website and then removed it. 
The footage showed a tunnel was being dug and Jewish settlers excitedly carrying dirt and 
rocks from the site, utilizing digging equipment and taking pictures for themselves during 
the work. 
According to local sources who saw the video, the tunnel goes beneath the Aqsa Mosque 
compound, especially at its Maghariba Gate, its western wall, the Umayyad Palaces area at 
the compound’s southern wall, and the triple door of the Marwani prayer hall. 
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Israeli troops detain seven Palestinians in West Bank, Jerusalem 

  
RAMALLAH, Sunday, June 14, 2020 (WAFA) – At least seven Palestinians were 

detained by the Israeli occupation forces last night and today in occupied Jerusalem and in 
the West Bank districts of Bethlehem and Jenin, according to local sources. 

In Jerusalem, Israeli police detained two brothers after raiding and searching their 
home in the neighborhood of Wadi al-Jouz. The two brothers were identified as 
Mohammad and Yousef Salti. 

Israeli army and security forces also detained two Palestinians after raiding their 
homes in the nearby town of Abu Dis. 

Meanwhile, Israeli forces detained three Palestinians during a raid on Aida refugee 
camp, in Bethlehem, and the nearby village of Harmala. 

At least one detention was also reported in Jenin district, north of the occupied West 
Bank. 

N.M 
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