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٥

  االردن والقدس

  الفايز يدعو لموقف عربي موحد يتصدى للمخططات اإلسرائيلية
 

دعا رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، إلى التصدي ألية مخططات وعمليات تسوية  -عمان
أو غيرها من » صفقة القرن«بالمنطقة تستهدف الثوابت الوطنية وأمن األردن واستقراره سواء كان عبر 

 .يليةالمخططات اإلسرائ

وقال خالل لقائه، امس االثنين، بدار مجلس األعيان، عددا من أبناء العشائر األردنية في 
محافظة العاصمة، إن التصدي لتلك المخططات والتسويات يتم من خالل سعينا جميعا إلى تعزيز جبهتنا 

ثاني، ودعم جهوده الوطنية وتماسك نسيجنا االجتماعي والوقوف صفا واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا ال
تصاالت مع الرامية للحفاظ على أمن األردن واستقراره، إضافة إلى تشكل موقف عربي موحد وتكثيف اال

وأكد رئيس مجلس األعيان أن األردن بقيادة جاللة . ة لرفض مثل هذه المخططاتالدول الحليفة والصديق
األردن هو األردن، وفلسطين هي « واضحة، الملك لن يفرط بثوابته الوطنية العليا؛ فالءات جاللة الملك

فلسطين، وحق العودة لكافة الالجئين وتعويضهم حق مقدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات 
 .«االسالمية والمسيحية في القدس خط أحمر

وعرض الفايز أبرز التحديات التي تواجه األردن الناجمة عن األوضاع المحيطة به، وخاصة 
ي وتأثيره على حياة المواطنين المعيشية، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، التي التحدي االقتصاد

 .أصابت العالم أجمع

وأكد أن جاللة الملك يسعى بكل جهد لمواجهة تلك التحديات ويوجه الحكومة باستمرار للعمل على 
ُجه تحديات كبيرة منذ تجاوز هذه التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن األردن وا

 .التأسيس، وكان يتجاوزها ويخرج منها أكثر قوة وصالبة

بدوره أكد الشيخ برجس الحديد باسمه وباسم الحضور وقوفهم خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، 
ع معبرا عن فخرهم واعتزازهم بجاللة الملك والجهود التي يبذلها للدفاع عن األردن وأمنه واستقراره، وللدفا

عن القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية في 
 .القدس الشريف

وأكد الحضور أنهم سيتصدون بكل قوة لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره ونسيجه 
قليمي، فهذا الوطن للجميع، والكل االجتماعي ولكافة مروجي خطاب الكراهية والفتنة والخطاب الطائفي واإل

  .فداء له وللعرش الهاشمي

 ١٦/٦/٢٠٢٠الدستور 

***  

  



 
٦

  شؤون سياسية

  ضم إسرائيل أراضي محتلة خطر غير مسبوق: الصفدي
 

ًأجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس اتصاال  -  طيرأبو ماجدة -عمان 
اومامو ركز على تعزيز التعاون الثنائي والتضامن في مواجهة ًهاتفيا مع وزيرة خارجية كينيا ريتشيل 

ًجائحة كورونا وانعكاساتها، إضافة إلى القضايا اإلقليمية خصوصا التطورات المرتبطة بالقضية 
 ...الفلسطينية

وعرض الصفدي خالل االتصال للخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل لقرارها ضم 
ً على فرص تحقيق السالم العادل، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا أراض فلسطينية محتلة

ًواضحا وفاعال يرفض الضم خرقا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق السالم ويحول دون تنفيذه ً ً ً.... 

  ١ص/١٦/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  قوى فلسطينية تدعو للتكاتف والتصعيد إلفشال مخطط ضم االحتالل
 

 وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مخطط الضم اإلسرائيلي - ي الفلسطينيةاألراض  
 .للمشروع الوطني الفلسطيني ما يحتم مواجهة ذلك” التهديد الوجودي”االحتاللي بـــ

ما زالت إسرائيل تعلن عن “وقال اشتية، في مستهل الجلسة الحكومية الفلسطينية بمدينة رام اهللا، أمس 
لضم أو فرض السيادة اإلسرائيلية على الكتل االستيطانية، ونرفض ذلك، ونعلن أن أرضنا غير مخططاتها با

 وعاصمتها ١٩٦٧منقوصة وهي وحدة واحدة متواصلة، فهي أرض دولتنا الفلسطينية على كامل حدود 
  .”القدس

ًوأضاف أن أي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حال عادال لقضية الالجئين،    وأن ً
ًالمجتمع الدولي يقف موحدا ورافضا لكل مخططات إسرائيل التوسعية الرامية للضم، مطالبا العالم العربي  ً ً
واإلفريقي واألوروبي وأميركا الالتينية واآلسيوي، بترجمة مواقفهم إلى أفعال من خالل العقوبات واالعتراف 

قيادة الفلسطينية بقطع كامل العالقات مع دولة وأكد موقف ال. بدولة فلسطين أمام التهديدات اإلسرائيلية
  .االحتالل

  ٢٧ ص١٦/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 

 

  

  



 
٧

   على الضفة بداية الشهر المقبلاإلسرائيليةغانتس يعلن فرض السيادة 

 

 باإلنابـة اإلسـرائيلي االحـتالل حكومـة ورئيس الحرب وزير أعلن – اآلن فلسطين – المحتلة القدس
 الـضم خطـة وتطبيـق الغربيـة الـضفة فـي اإلسـرائيلية الـسيادة تطبيـق فـي ماقـد سيمـضي انـه غانتس، بيني
 .AJC األميركية اليهودية اللجنة أمام وذلك

 مـستقبل بنـاء خاللهـا مـن يمكـن التـي للطريقـة واقعيـة مقاربـة تقـدم مهمة خطة هذه" غانتس وقال
 ".كبيرة وبمسؤولية اإلمكان قدر قدما دفعها وأعتزم المنطقة، في مستقر

 اإلقليميـين الـشركاء مـع بالتنـسيق ذلـك ونفعـل الخطـة أسـاس علـى نعمل أن يجب" غانتس وأضاف
ــالطبع ــين، الــشركاء مــع وب ــول الكامــل وبالتنــسيق اإلســرائيلي المجتمــع فــي اإلجمــاع مــع المحلي ــدعم وقب  ال
  ".األميركي

  ١٦/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

*** 

  اعتداءات

  صدوا للمتطرف غليكمستوطنون يقتحمون األقصى واعتقال شبان ت
 

 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس االثنين، ساحات المسجد األقصى، -فلسطين المحتلة 
بحماية قوات االحتالل التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين عملية االقتحام، فيما قام عناصر من شرطة 

وأفادت دائرة األوقاف في القدس . ٕاالحتالل باالعتداء على بعض الشبان وابعادهم عن مسار االقتحامات
بأن المستوطنين اقتحموا األقصى من جهة باب المغاربة، تقدمهم عضو الكنيست السابق يهودا غليك 

 ."الهيكل المزعوم"الذي ألقى في ساحات المسجد شروحات للمستوطنين عن 

ي ساحاته  مستوطنا األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية ف٣٧وذكرت أن 
بحماية مشددة من شرطة االحتالل، فيما قام بعضهم بتأدية طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 

 .قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة" باب الرحمة"

وفي المقابل، تواصل سلطات االحتالل فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، إذ 
ض هويات المصلين عند البوابات الخارجية، وواصلت منع العشرات من دخول احتجزت شرطة االحتالل بع

 .المسجد إلبعادهم عنه لفترات متفاوتة

-  ١٨واعتقلت قوات االحتالل أمس أربعة شبان مقدسيين من حي واد الجوز تتراوح أعمارهم بين 

ياد الحالق، حيث تم تمديد  عاما ممن تصدوا القتحام يهودا غليك قبل عشرة أيام لخيمة عزاء الشهيد إ٢٥
 .اعتقالهم حتى غد األربعاء فيما مثل أحدهم أمام المحكمة أمس



 
٨

وكان خطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري، حذر من محاوالت االحتالل تفريغ المسجد األقصى 
والسيطرة على الجهة الشرقية المالصقة لمصلى باب الرحمة، بعد منع ترميمها وتواجد مصاطب العلم 

 .فيها

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلية فجر أمس، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة 
 .الغربية والقدس المحتلتين

وهدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس اإلثنين، عمارة مؤلفة من شقتين سكنيتين، وأربعة 
 .محالت ومخازن تجارية في حي رأس شحادة مخيم شعفاط قضاء القدس

وأفادت شهود عيان أن أعدادا كبيرة من قوات االحتالل اقتحمت المخيم برفقة موظفي بلدية 
االحتالل في القدس وجرافات عسكرية، ومنعت القوات المواطنين من الوصول إلى منطقة الهدم، وأعلنتها 

 .منطقة عسكرية مغلقة

قتين سكنيتين مساحة وحاصرت قوات االحتالل حي رأس شحادة في المخيم وهدمت بناية تضم ش
 مترا مربعا، وأربعة مخازن تجارية، تعود ملكيتها للمواطنين إيهاب حسن علقم، وأسامة ١٦٠كل منهما 

أحمد علقم التي يقطناها مع عائلتيهما المكونتين من عشرة أفراد، حيث يعيش األول مع زوجته وطفله، 
 .واآلخر مع أبنائه الخمسة وزوجته

 محالت ٤ متر مربع، ويضم الطابق األول كراج سيارات، والثاني ٣٠٠حو وتبلغ مساحة البناية ن
 .تجارية، والثالث منزلي إيهاب وأسامة علقم

وكانت بلدية االحتالل في القدس قد أخطرت العائلة مسبقا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص الذي 
 .يرفض االحتالل إعطاؤه للفلسطينيين بهدف تهجيرهم من القدس

 منشأة سكنية وتجارية في مدينة ١٧٠رير حقوقية فإن قوات االحتالل هدمت أكثر من وبحسب تق
، من ضمنها عشرات المنشآت التي هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها تجنبا للغرامات ٢٠١٩القدس خالل العام 

 .الباهظة التي قد يفرضها االحتالل بحقهم

ان واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة وأفاد نادي األسير قوات االحتالل اعتقلت عددا من الشب
 .بها بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة االحتالل صباح أمس اإلثنين، خمسة مقدسيين من بلدة 
مت عدة منازل ونفذت واقتحمت قوات االحتالل برفقة عناصر من المخابرات بلدة الطور، وداه. الطور

  )وكاالت. (اعتقاالت

  ١٤ص/١٦/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 
٩

  استيطان

ًاالحتالل يشق طريقا استيطانيا رئيسيا بالقدس ً ً  

 

 طريـــق شـــق بعمليــة اإلســـرائيلي االحـــتالل ســلطات شـــرعت – صـــفا – المحتلــة القـــدس – رويتــرز
ــري رئيــسي اســتيطاني ــد دائ ــة للقــدس جدي ــق" يــسمى المحتل ــذي ،"كــياألمري الطري  المــستوطنات ســيربط وال
 .القدس وجنوبي شمالي تقع التي المحتلة الغربية الضفة في اإلسرائيلية

 الوسـطى األجـزاء شـق بالفعـل يجـري إنـه "رويتـرز "لوكالـة بالقدس االحتالل بلدية في مسؤول وقال
 تبلـغ متوقعـة ةبتكلفـ الـشمال، أقـصى فـي الواقـع للجـزء مناقـصات طـرح يـتم وسـوف الطريق، من والجنوبية

  .العام نهاية قرب دوالر، مليون ١٨٧

 مجلــس مــستوى علــى مناقــشات لبــدء االحــتالل حكومــة فيــه تــستعد الــذي الوقــت فــي البنــاء ويــأتي
 المستوطنات بضم نتنياهو بنيامين الحكومة لرئيس االنتخابي الوعد تنفيذ حول يوليو أول من ًبدءا الوزراء

 .متزايدة دولية انتقادات تثير مقررة خطوة وهي الغربية، الضفة في اليهودية

 جبــل شــرقي كيلــومتر ١.٦ بطــول نفقــا سيــضم الــذي الطريــق، أن إســرائيليون مــسؤولون ويــزعم
  ".المروري االزدحام من سيخفف" الزيتون،

 "األمريكـي الطريـق" مـشروع إن الهـدمي، فـادي الفلـسطينية الحكومـة في القدس شؤون وزير وقال
 .البعض بعضها عن المدينة داخل سطينيةالفل األحياء يعزل

 لزيادة القدس بشرق يحيط الذي القانوني غير اإلسرائيلي الدائري الطريق من جزء المشروع "وتابع
 ".الغربية الضفة باقي عن المحتلة الفلسطينية العاصمة وقطع اإلسرائيلية المستوطنات ربط

 فـي عليهـا اسـتولت أراض علـى الغربيـة فةالـض فـي المستوطنات المتعاقبة االحتالل حكومات وبنت
 القــدس فــي آخــرين ألــف ٢٠٠ مــع إســرائيلي، ألــف ٤٠٠ مــن أكثــر اآلن فيهــا ويعــيش .١٩٦٧ عــام حــرب

 .الشرقية

 .كيلومترات ثمانية من ألكثر سيمتد الطريق أن الطريق لرسم التخطيط وثائق وتظهر

 ١٥/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  
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  تقارير

  ٕاألردن يخوض معركة ضد الضم واسقاط صفقة القرن
  

قوية ضد المخططات االسرائيلية » معركة« تخوض الدبلوماسية االردنية -ماجد األمير  -كتب
 .اليمينية بضم المستوطنات وغور االردن

السياسة االردنية الخارجية التي ترتكز على مبادئ حددها جاللة الملك عبداهللا الثاني وعلى رأسها 
ان تكون القضية الفلسطينية هي قضية االردن االولى، والجميع يتذكر خطاب جاللة قبل سنوات في 
الكونجرس االميركي والذي تحدث فيه فقط عن القضية الفلسطينية، وهي رسالة سياسية الصحاب القرار 

 .في واشنطن بان فلسطين هي قضية االردن االولى

لذي حدده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو لضم ومع اقتراب االول من حزيران الموعد ا
المستوطنات وغور االردن، فان معركة اسقاط الضم اصبحت اولوية قصوى للسياسية االردنية الخارجية 
والدبلوماسية االردنية التي تعتبر الضم عدوانا مباشرا على االردن وخرقا التفاقية السالم بين االردن 

 .واسرائيل

نشغال بازمة كورونا واالرتدادات القوية آلثارها على االقتصاد، اال ان هذا االنشغال لم ورغم اال
يمنع االردن من مواجهة سياسة الضم وتكثيف االتصاالت والتحركات، لمنع اسرائيل من تنفيذ مخطط 

 .الضم

ستوطنات جاللة الملك الذي يقود التحركات االردنية الفشال مخططات االحتالل الصهيوني بضم الم
وغور االردن، وجه رسالة قوية لالدارة االميركية والسرائيل جوهرها ان خطوة الضم ستؤدي الى حدوث 

 .مواجهة بين االردن واسرائيل

الرسالة االردنية واضحة، حيث اكدت ان االردن يعتبر الضم عدوانا على فلسطين واالردن واالمة 
ء الية فرصة للسالم في المنطقة، بل ان خطوة الضم هي العربية ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وانها

بمثابة اعالن حرب من قبل اسرائيل على فلسطين واالردن والدول العربية، فالضم ينهي ما تبقى من اآلمال 
 .بانشاء دولة فلسطينية متصلة

خل المعلومات والتسريبات الواردة تشير الى أن الموقف القوي من جاللة الملك احدث تصدعا دا
الحكومة اليمينية االسرائيلية بخصوص الضم، اذ ظهرت خالفات بين الشركاء في االئتالف الصهيوني 

حول شكل الضم وحجمه، كما تشير ) زعيم ازرق ابيض (الحاكم نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس 
ويا من قبل الحزب التسريبات الى امكانية التغيير في الموقف االميركي من الضم خاصة وان هناك رفضا ق

الديمقراطي لهذه الخطوة والتي تشير المصادر الى ان ادارة الرئيس ترمب فشلت في ايجاد دعم من اي 
 .برلماني من الحزب الديمقراطي لخطوة الضم
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رفض الحزب الديمقراطي االميركي اعلنت عنه رئيسة مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي التي 
االسرائيلية بضم المستوطنات وغور االردن يشكل خطرا على االمن القومي اعتبرت ان خطوة الحكومة 

 .االميركي

وعليه، فان السياسة العدوانية للحكومة االسرائيلية الجديدة المدعومة من الرئيس االميركي دونالد 
القات ترمب الذي انحاز الى اليمين الصهيوني المتطرف ستؤدي الى توتر كبير في المنطقة وتغيير في الع

 .بين الدول

االردن منذ بداية خطة صفقة القرن التي اعلنها الرئيس االميركي دونالد ترمب حسم موقفه مبكرا 
ال للتوطين وال للوطن ( برفض هذه الصفقة والعمل على افشالها وهو ما اكده الملك بالالءات الثالث وهي 

 هذه الالءات الثالث البوصلة للسياسة ، واصبحت)البديل وال للتنازل عن اي شبر في القدس الشرقية 
االردنية ولكل المواقف في التعامل مع القضية الفلسطينية واي طروحات متعلقة بحل القضية الفلسطينية 
وتحظى هذه الالءات باجماع اردني كامل، وان الشعب االردني يقف خلف جاللة الملك في مواجهة 

 .المخططات االميركية واالسرائيلية

الملكي القوي الرافض بداية لصفقة القرن ثم االعالن بان الضم سيؤدي الى صدام مع والموقف 
 .االردن، منح زخما قويا للتحركات االردنية والفلسطينية وحتى العربية الفشال مخطط الضم

كما ان الدبلوماسية االردنية والسياسة الخارجية وتحركات وزير الخارجية ايمن الصفدي الذي 
تحالف دولي ضد الضم، تؤكد بما اليدع مجاال للشك ان الضم هو خرق للقانون الدولي وال يعمل اليجاد 

 .يمكن ان يمر دون رد

والسياسة الخارجية تهدف الى تحشيد اكبر موقف دولي لمنع حكومة االحتالل االسرائيلي من تنفيذ 
 لديها في الحسبان ما يجري خطتها بضم المستوطنات وغور االردن، وبالتأكيد فان الدبلوماسية االردنية

من تحوالت في الواليات المتحدة االميركية وخاصة المعارضة القوية داخل مجلس النواب االميركي 
لمخططات الضم، عالوة على الحسابات على نتيجة االنتخابات الرئاسية في اميركا وخاصة ان المرشح 

 .الديمقراطي جو بادين اعلن معارضته للضم

المجتمع الدولي ايضا هو مسار ضروري وخاصة ان جميع دول العالم باستثناء التحرك باتجاه 
الواليات المتحدة االميركية اعلنت معارضتها للضم، ما يوفر غطاء دوليا للتحركات االردنية والفلسطينية 
 الجبار اسرائيل على الغاء خططها بضم المستوطنات وغور االردن، وهنا في حال نجحت الجهود االردنية
والفلسطينية في اجبار اسرائيل على عدم االقدام على خطوة الضم، فان ذلك يعني ان صفقة القرن التي 

 .اعلنتها االدارة االميركية في طريقها الى الزوال
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الجهود االردنية تنصب على التحذير من خطورة سياسة الحكومة االسرائيلية بضم اراض من 
م العالمي وتحشيد موقف دولي وخاصة االتحاد االوروبي ضد الضفة الغربية على المنطقة وعلى السال

 .خطوة الضم من اجل منع دولة االحتالل من القيام بهذه الخطوة

وستشهد المرحلة القادمة تأزيما في عالقات االردن مع اسرائيل في ظل اصرار حكومة االحتالل 
الضم عدوانا على فلسطين واالردن على مخططاتها تجاه الضم وتهويد القدس، فالموقف االردني يعتبر 

لذلك يجب مواجهة الضم وافشال هذه الخطوة الخطيرة التي ستؤدي الى قتل الدولة الفلسطينية وقتل اية 
 .فرصة للسالم في الشرق االوسط

الموقفان االردني والفلسطيني القويان بحاجة الى موقف عربي ايضا قوي، فاالستفادة من الموقف 
ا موقفا قويا من جامعة الدول العربية في مواجهة سياسة الضم، فالمطلوب موقف الدولي تتطلب ايض

عربي مساند للتحركات االردنية والفلسطينية في مواجهة الضم، وايضا مطلوب تحرك عربي موحد اليصال 
لهاوية رسالة لالدارة االميركية والسرائيل بان الضم يعني تهديدا لالمة العربية، ويضع المنطقة على شفير ا

والمواجهة، كما على الدول العربية وقف اية محاوالت تطبيعية مع االحتالل ووقف التواصل السري والعلني 
 .مع مسؤولي االحتالل الذين يسعون الى فصل المسار الفلسطيني عن العالقات مع الدول العربية

لقرن والضم، إذن المطلوب عربيا هو دعم الموقف االردني والفلسطيني في مواجهة صفقة ا
 ١٩٦٧والتمسك ببنود المبادرة العربية التي تربط التطبيع بانسحاب اسرائيل من االراضي التي احتلت عام 

   ..واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الالجئين

  ١ص/١٦/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  تكريس للقدس الكبرى وتطبيق تدريجي للضم: التفكجي

 

 إن "األيام" لـ العربية، الدراسات جمعية في الخرائط دائرة مدير التفكجي، خليل قال ":ياماأل" -القدس
 عـن المحتلـة الـشرقية القـدس عـزل إلـى يـؤدي بمـا الكبـرى للقـدس تكـريس هـو الواقـع أرض على يجري ما

 .ومحيطها "ادوميم معاليه" مستعمرة كتلة وبخاصة للضم تدريجي تطبيق وبدء الفلسطيني محيطها

 بــات الــذي الــشارع مــشروع ١٩٩٦ العــام فــي أقــرت اإلســرائيلية الــسلطات أن إلــى التفكجــي وأشــار
 أراضــي مــن ًدونمــا ١٠٧٠ مــصادرة بعــد الطــوق شــارع اســمه كــان أن بعــد "األميركــي الــشارع" عليــه يطلــق

 .والطور ديس أبو العيزرية، السواحرة،

 ثـم غنـيم أبـو جبـل أراضـي علـى المقامـة "حومـاه هـار" مـستعمرة من يمر الشارع أن التفكجي وذكر
 مـع ليلتقـي الزيتـون وجبـل ديـس أبـو أسـفل بنفـق يمـر ثـم النـار واد فـوق مرتفع بجسر يمر ثم سعد الشيخ
 .العيزرية مع الشرقية القدس يوصل الذي الحالي للشارع ًبديال ليكون إقراره تم شارع
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 مـع القـدس مدينـة جنـوب المقامـة يةاإلسـرائيل المستوطنات وصل هو الشارع هذا من الهدف "وقال
ــد أدومــيم، معاليــه مــستعمرة  شــق أجــل مــن أميركــي دوالر مليــون ١٨٧ اإلســرائيلية الحكومــة خصــصت وق

 ".كيلومترات ٨ من أكثر امتداد على الشارع

 مـن يمـر ًمـؤخرا اإلسـرائيلية الحكومـة أقرته آخر شارع مع يرتبط الشارع هذا أن إلى التفكجي ولفت
 .العيزرية في البابا جبل حتى بنفق ومنها ّلزعيما إلى عناتا

 مـع وأريحـا القـدس يـربط الـذي الحـالي الطريق الستبدال هو عنه اإلعالن تم كما الشارع هذا" وقال
 ".أدوميم معاليه مستعمرة بمحاذاة يمر والذي العيزرية

 المؤديـة المنطقـة في الجدار إغالق سيجري فإنه اإلسرائيلي المخطط إلى استنادا" التفكجي وأضاف
  ".فقط للمستوطنين سيكون الحالي الطريق فإن وبالتالي العيزرية إلى ًحاليا

  ١٦/٦/٢٠٢٠األيام 

*** 

  فعاليات

  حملة العودة تحظى بتفاعل دولي واسع: فلسطين النيابية
 

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود، جهود داعمي حملة  - بترا-عمان
؛ انطالقا من الحاجة لتعزيز الصفوف انسجاما مع الجهود الملكية التي أعادت الزخم ”حقي وقراريالعودة “

  .للقضية الفلسطينية رغم الضغوطات الداخلية والخارجية

على نسخة منه اليوم االثنين، أن ) بترا(وأضاف في تصريح صحفي حصلت وكالة األنباء األردنية 
ًابية أخيرا بالشراكة مع مركز العودة الفلسطيني في لندن، أعطت مؤشرات الحملة التي أطلقتها اللجنة الني

  .واضحة عن مدى القيمة الحية للقضية الفلسطينية العابرة لألجيال والمطالبة بالحرية لألرض واإلنسان

المست منذ اطالقها ربع مليون توقيع، وتحظى بتفاعل ” العودة حقي وقراري“ولفت إلى أن حملة 
 وحظيت منذ اطالقها باهتمام إقليمي ودولي، وتفاعل معها العديد من المتضامنين والمناصرين دولي واسع،

للحق الفلسطيني رغم الظروف التي رافقتها، والسيما أزمة فيروس كورونا المستجد التي حالت دون إكمال 
  .شتاتًفعالياتها ميدانيا في مناطق مختلفة منذ تجمعات الالجئين الفلسطينيين بالوطن وال

وتابع أن الحملة، بالرغم من الخطوات اإلسرائيلية االستفزازية التصعيدية األخيرة لضم إجزاء كبيرة 
 دولة حول العالم، وستستمر بعملها ١٨١من الضفة الغربية وغور األردن، لكنها، أي الحملة، وصلت إلى 

ًإلكترونيا وصوال ألكبر عدد ممكن، موضحا أن اللجنة ستدفع بكل السب ل الكفيلة بدعم الحملة لتأكيد حق ً
  .الالجئين الفلسطينيين في العودة

ُيشار إلى أن الحملة لديها ثالث شراكات برلمانية وحكومية في األردن ولبنان وتركيا، وانطلقت 
للمرة األولى من داخل مجلس النواب األردني، بحضور رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، ثم أطلقت 



 
١٤

ان، برعاية رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، واحتضنت مدينة فعالياتها في لبن
إسطنبول التركية االنطالقة الرسمية للحملة في محطتها الثالثة برعاية مجموعة الصداقة البرلمانية التركية 

  .الفلسطينية

لفلسطيني على الساحة الدولية والحملة واحدة من المشاريع الكبرى الهادفة إلعادة إنتاج العنوان ا
  .من بوابة حق العودة

  ٨ص/١٦/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  آراء عربية

 مع إرادة الملك ضد أي ضغوط إسرائيلية

 حسين دعسة 

ة الملك عبداهللا الثاني، على الموقف األردني الهاشمي، من من الطبيعي جدا أن يصر جالل ..
الخيارات االنفرادية التي تعني، نهاية الحقوق وغلبة اإلرهاب والتطرف في اإلقليم، فالملك الهاشمي، وارث 
المجد، المعزز، يريد للمملكة االردنية الهاشمية، مكانتها وحقها وحماية حدودها وحدود وصيتها المتواترة، 

  .ظا على الحق األردني الفلسطيني، وبالتالي المشهد عربيا واسالميا وَ اممياحفا

لن يرضخ االردن وكذالك الملك عبداهللا الثاني ألي خيارات او اتصاالت مع إسرائيل، أو تلبية 
لقاءات، في ظل تعنت ال يقدر الحق والمواثيق الدولية، فلن يكون اي اتصال، وهذا ما أكدته إرادة جاللة 

  .ملك في كل المراحل، ما سيأتي منها او ما تحاول الواليات المتحدة ونتانياهو تحديدا السعي اليهال

ٕيقف ملكنا بعزم واصرار، يواجه كل أزمات األحوال التي تعيشها البالد، في ظل متغيرات وتحوالت 
ورونا على وطنية واجتماعية وسياسية، ليس اقلها تبعيات غير مسبوقة نتيجة أزمة جائحة فيروس ك

برغم ان الحال الوبائي معتدل الخطورة، ظاهريا، فيما تزداد المخاوف من موجة وبائية لكورونا قد  المملكة
  .تكون أصعب من االولى، محليا وربما إقليميا وعالميا

ٕكل هذا، وعي وادارة ومواقف، اكدها الملك خالل األيام الماضية، زارعا األمل وباحثا عن الصبر، 
رة اإليمان والعمل والقوة، فى وحدة وطنية لها استحقاقاتها، ما يقود المرحلة بوعي المواجهة، فالحق جوه

فجاللة الملك عبداهللا الثاني، وفق سلسلة من التحركات المحلية وقد سبقها، لقاءات ومشاركات عربية 
ا يخص األوضاع ودولية، أوضح من خاللها، رؤية لما يقف عليه العالم من أوضاع المنطقةَ خصوصا فيم

الفلسطينية، ومستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي، والمخاوف من ارتهان الدولة المحتلة إسرائيل لعنصريتها 
ورغبته بضم المستوطنات وغور االردن، فى محاولة لخلق أزمات سياسية وأمنية لألردن ولجميع دول 

  .يونية بالحلول اتحادية الجانبالجوار، عدا ان العالم يقف ضد توجهات نتنياهو ورغباتة الصه
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يعمل الملك، لبناء اردن قوي، شهد له العالم رغم محدودة الموارد، اال ان النظرة إلى المستقبل،  ..
والتعاون الدولي والشرعية األمنية، تحتاج قوة وفهم استراتيجي، يعلم الناس، فى كل مكان ان الملك، غني 

 ونطقها وقدرتها على منح الحب واألمان، وااليفاء بالتعهدات بقوة ورثها من عائلة هاشمية لها صوتها
  .وبلورة المبادرات الجادة

ملك، صلب االرادة يقول وقالها ان ال اي حل أو لقاء، يكون ضد قناعات العدالة، وحفظ السلم 
  .وحقن الدم

ال يستسلم، نحن مع صلب خيارات جاللة الملك، نعي ان من واجبنا اإليمان بالنظرة الثاقبة لقائد 
  .فنحن ودمنا فداء للوطن، والدفاع عن الصورة الهاشمية اإلنسانية التي يحدثنا عنها العالم بكل محبة

  ١٢ص/١٦/٦/٢٠٢٠الرأي 

***  

 الديمقراطية تصنعها إرادة الشعب: الحسن بن طالل

 يوسف محمود

ّيجب أن نركز على رسالة االعتدال والتعددية اإلنسانية"   الحسن بن طالل"ّ

ُحباه اهللا  َ ذكاء وقادا وظفه في خدمة الفكر اإلنساني– سبحانه –َ ًَ َعركته الحياة وعركها. ًّ ْ َ َ. 

ّإذا كتب أو تحدث كان لما كتبه أو تحدث فيه  جريء في قول الحق، ال . ُال تبارىِمصداقية «ِّ
 .«االختالف«يحترم . يخشى فيه لومة الئم

هو سموه األمير الحسن بن طالل الذي أُتيحت لي قراءة أعماله الكاملة التي صدر الجزء األول 
 .أعماله الفكرية تدعو إلى تسريع وتيرة التغيير نحو عالم أفضل. منها

ًإن الديمقراطية ليست شيئا يصنعه الدستور أو القانون  «يقول سموه» الديمقراطية«في حديثه عن 
 .دون أن يكون للشعب دور في صياغة الدستور، فال ثقة فيه» ٕوانما إرادة الشعب

ُمفردات ليست مجرد . الشعب مصدر السلطات ًهل هذا مطبق عربيا واسالميا؟ كلنا يعلم !. »ََترف«ُ ًٕ
ّة تمجد أن الدساتير العربية تشتمل على مفردات ممتلئ والعدالة والمساواة ولكنها في الكثير من » الحرية«ُ

 .«الضد«ُ البلدان سرعان ما تختفي عند الممارسة متحولة إلى ههذ

ُخطى أجداده . حاول رسالة إنسانية هو. ُالحسن بن طالل يؤرقه ما تعانيه البشرية من آالم
 . معاصرةيقرأه قراءة نقدية» ّالتخلف العربي«. ّالهاشميين يترسمها

في كتاباته يخاطب العرب والمسلمين والعالم بلغة عصرية حداثية تؤمن بالتنوع والتعددية، هو 
في فكره يتكامل المثقف والسياسي في  «-علي أومليل.  وكما وصفه الباحث والمفكر المغربي د–بحق 

 .تكافل أثرى تجربته اإلنسانية» التجربة والرؤية

  .در اهتماماتهالقضية الفلسطينية تقع في ص
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ّفي أعماله الفكرية التي صدرت قبل مدة، دراسة قانونية موثقة للقرارات الدولية المتعلقة بمدينة  ُ
 وهي القرارات التي ضرب المحتل اإلسرائيلي عرض ١٩٦٧القدس واألرض الفلسطينية المحتلة ومنذ عام 

ُفعل ذلك في ظل تخاذل عربي مهين. الحائط بها ٍ ِ. 

ُفي فكره ومضات نور هاديات تنير دروب السالم. ، صاحب رسالة مقدسةالحسن بن طالل إنه . َ
 .«ثقافة عالمية للسالم«ّيدعو إلى تبني 

ْوحدها هذه الثقافة التي باستطاعتها بناء جسور التعاون بين الشعوب َ. 

 ُترى حتى تسود هذه الثقافة فتحسم لغة العنف السائدة هذه األيام؟

ّمتى ندرك أن التخلف  ًبالنسبة للبشرية وشعوبها ليس واقعة أزلية وليس قدراُ ّ. 

 .ُمتى كعرب ومسلمين نتعافى من األنماط الفكرية المركبة والمتناقضة التي تهدد سالمة مجتمعاتنا

الذي يشيع المحبة والتعاون بيننا، متى » ُالبعد اإلنساني«العربية / متى نحترم في عالقاتنا العربية
 ؟!ُبعدًيكتسب حضورا هذا ال

ِأولوية من أولويات السياسات العربية» البعد اإلنساني«لم يعد هذا  ّ. 

ّحل محل ِ بعد إقصائي ل– مع األسف –ه ّ ٌ ُكل ما يربطنا كعرب ومسلمين من وشائج القربي والتاريخ ُ
 .المشترك

ُلقد حان الوقت لكي تضع مجتمعاتنا مخططا عاما يعنى بالبعد اإلنساني للمعاناة في العا» ً  - لمً
 .«والغاية من هذا المخطط ال تقتصر على العمل على احتواء النزاعات بل تشمل تداعياتها

 الحسن بن طالل

ْمتى تترجم هذه المفردات إلى حقائق على األرض؟ متى تؤنس عالما أنهكته الحروب؟ لعنة  َ ً ِ ْ ُ َُ
َالحروب وصمة عار في ج ٍ ْ   .بين مشعليهاَ

  ١٠ص/١٦/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  لشرعنة خطة الضم  واهية  مبررات إسرائيلية

  عدنان أبو عامر. د

رغم المبررات التي يسوقها معسكر اليمين اإلسرائيلي بخصوص الشروع بتنفيذ خطة الضم في   
، في إشارة "الفرصة السانحة"الضفة الغربية وغور األردن، والقائمة على ضرورة استغالل ما يسمونها 

ًريكي دونالد ترامب لهذا المخطط، لكن هذا المبرر ال يبدو سببا كافيا لدعم إدارة الرئيس األم للشروع " ًمقنعا"ً
إن الشروع اليوم، وليس أمس، أو أول من أمس، في تنفيذ مخطط الضم يطرح أسئلة أكثر  .في تنفيذه

ٕن واسحاق لماذا لم تناقش خطة الضم في كل سنوات حكم الليكود، في عهد مناحيم بيغ: ًحرجا لهذا اليمين
شامير وأريئيل شارون وبنيامين نتنياهو، في دوراته السابقة؟ ولماذا لماذا يجب أن يحدث هذا في األول 

ّتأتي اإلجابة عن هذه التساؤالت من منظري الضم بأن هناك فرصة سانحة  من تموز المقبل بالذات؟
ًمحظورا تفويتها، ما دام أن الحركة الصهيونية عرفت دائما استغالل  الفرص التي قد ال تعود، وبموجب هذه ً

يتجاهل مؤيدو خطة فرض السيادة المزعومة  .١٩٤٧السياسة قبلت خطة التقسيم لألمم المتحدة عام 
على الضفة الغربية وغور األردن، أن هذا المشروع يتطلب من جيش االحتالل وضع سياج حول الجيوب 

سرائيل، بما في ذلك مدينة أريحا، وهذا عدد كبير من الفلسطينية التي ال تزال داخل األراضي الملحقة بإ
في نظام " بانتوستان"الفلسطينيين الذين إن لم يحصلوا على جنسية إسرائيل، فسيصبحون من سكان 

هذا يؤكد أن الخطة التي يقودها نتنياهو للضم،  .الفصل العنصري، كما كان األمر في جنوب إفريقيا
إسرائيل على المدى الطويل، وسيجعلها أسيرة بين فلسطينيي الضفة وتوصف بالسيادة العقيمة، ستضر ب

وغزة، ألنهم قد يعلنون دولتهم فور اإلعالن عن الضم، وقد ال توجد دولة واحدة في العالم تتنكر لهم، بل 
سيتم قبول دولتهم في األمم المتحدة بعد يوم من إنشائها، وسيكون دخول الجيش اإلسرائيلي إليها عبورا 

را لحدود دولية، حتى األمريكيون ال يستطيعون أن يوافقوا مع أي إعادة احتالل لمدن نابلس أو محظو
هذا يعني وفق التصور اإلسرائيلي أن الدولة الفلسطينية التي ستقوم بعد الضم ستبقى  .جنين أو رام اهللا

سطينيين الذين يعيشون إسرائيل، ال قادرة على أن تلفظها، وال أن تبتلعها، مع أن الفل" عظمة في حلق"
مع تلك الدولة غير " لم الشمل"داخل إسرائيل، جزء من الشعب الفلسطيني، وسيسعون في مرحلة ما إلى 
الذين يريدون العودة " الالجئين"البعيدة عن منازلهم في المثلث ووادي عارة والنقب والجليل، ناهيك بماليين 

منهم سيستقرون على الحدود الشرقية إلسرائيل، وبالنظر كما أن الكثيرين  .للدولة الفلسطينية الجديدة
الدولة اليهودية طوال " قضم"، ستزداد رغبتهم في ١٩٤٨للغرب نحو األماكن التي تركها أجدادهم عام 

  ".لكل مواطنيها"، واألخرى دولة "فلسطينية"الوقت، وفي النهاية سنحصل على دولتين، واحدة 

  ١٥/٦/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

*** 
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  وخطر السياسة اإلسرائيلية.. أمريكا وأوروبا

 جيمس زغبي

حين توعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء من الضفة الغربية، أصاب   
نقاد الليبراليين في الواليات المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا، وسارعوا بتوجيه االتهام لنتنياهو الذهول ال

على األقل % ٣٠سمحت إلسرائيل بادعاء الحق في » صفقة القرن«والرئيس األمريكي دونالد ترامب، ألن 
 اإلسرائيلية على من الضفة الغربية، لكن المنتقدين مخطئون ألن جذور هذا التوسع الحالي للسيادة

  .األراضي الفلسطينية، تمتد إلى أبعد من الحكومة اإلسرائيلية الحالية أو إدارة ترامب

ففي المقام األول، يتعين إلقاء اللوم على عاتق كل الحكومات اإلسرائيلية، منذ بداية االحتالل على   
بإقامة مستوطنات في األراضي مدار نصف القرن الماضي، فقد انتهكت إسرائيل مرارا القانون الدولي، 

خطة لإلسراع ببناء وتوسيع » ليكود«المحتلة، وفي نهاية سبعينيات القرن الماضي، تبنى حزب 
ٕالمستوطنات داخل الضفة الغربية، والخطة دعت أيضا إلى بناء طرق للربط بين هذه المستوطنات واسرائيل 

  .المستحيل إقامة منطقة فلسطينية مجاورة، من أجل عزل الضفة الغربية، مما يجعل من ١٩٦٧ما قبل 

وبعد التوقيع على اتفاقات أوسلو، تزايد إيقاع توسع المستوطنات في الضفة الغربية، مع تضاعف   
أعداد المستوطنين في السنوات الثمانية األولى، وفي العقدين الماضيين، تضاعف عدد المستوطنين مرة 

 أم ال، فقد ضمت إسرائيل فعليا جانبا كبيرا من الضفة أخرى، وسواء وسعت إسرائيل رسميا سيادتها
 ألف من ٦٥٠الغربية، وتمارس سيطرة شبه كاملة على األراضي المحتلة، ونقلت إسرائيل أكثر من 

مواطنيها خارج حدودها المعترف بها دوليا، وأقامت طرقا لربط هؤالء المستوطنين بالدولة، وأقامت جدارا 
 نقطة تفتيش ١٠٠ كما أقامت أكثر من -ير منه مقام على أراض فلسطينيةوجانب كب- ميال ٢٩٠بطول 

تمنع الفلسطينيين من حرية الحركة، وفي غور األردن، أحرقت آالف األفدنة الزراعية الفلسطينية وحاصرت 
إلى عدد أكبر » القدس الشرقية«غيرها، وتسبب هذا في تقسيم الضفة الغربية، وما تطلق عليه إسرائيل 

  .جزاءمن األ

وهناك أيضا أخطاء اإلدارات األمريكية المتعاقبة التي احتجت أو شكت، لكنها أذعنت في نهاية   
المطاف لهذا الغزو االستعماري اإلسرائيلي، وبدءا بإدارة بوش، وامتدادا إلى إدارة أوباما، قوبل إقامة 

، وفهم اإلسرائيليون الدرس »واقعا «ُمستوطنات جديدة باالستياء، بينما نظر للمستوطنات القائمة باعتبارها
وهو أن التوسع االستيطاني ربما يقابل باستياء، لكن بمجرد إقامة المستوطنات يجري القبول بها، وامتنعت 
الواليات المتحدة أو تقاعست عن التحرك بشكل حاسم لكبح التوسع االستيطاني، وهذا أعطى إسرائيل 

، هو االمتداد المنطقي »صفقة القرن«بنته إدارة ترامب في ولذا، فالنهج الذي ت. إحساسا بالحصانة
  .لخمسين عاما من اإلذعان األمريكي
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وحتى األصوات األمريكية الليبرالية، كان نقدها مفرغا من المعنى وبال قوة، بسبب رفضها اإلعالن   
واتهم المخلصة عن قطع المساعدات، أو أي عقوبات أخرى قد تجعل أي حكومة إسرائيلية تعيد النظر، ودع

، كما لو أن »التبرؤ من الدولتين«، هو على أفضل األحوال بال معنى وأقرب إلى »حل الدولتين«لحماية 
 .هذا االستعراض للدعم، يحللهم من فشلهم في المطالبة بإجراءات تجعل من إقامة دولة فلسطينية واقعا

» مؤتمر سان ريمو« عام على ١٠٠ر لكن يتعين على أوروبا أن تتحمل أيضا نصيبا من اللوم، لقد م
، التي أعلنها ترامب في ادعاء الحق لنفسه بتقسيم »صفقة القرن«سيئ السمعة الذي ال يختلف عن 

المنطقة، ودعم إعالن بلفور دون أي تشاور مع سكان البالد األصليين أو اكتراث بحقوقهم، وفي هذه 
 عاما على إصدار الدول األوروبية ٤٠شهر، مرت الفترة تغيرت أوروبا لكن قليال فحسب، وخالل هذا ال

التسع الكبيرة إعالن البندقية، الذي دعوا فيه إلى إنهاء االحتالل اتساقا مع قرارات مجلس األمن الدولي 
 .، وحق الفلسطينيين في أن تمثلهم منظمة التحرير الفلسطينية، وحقهم في تقرير المصير٣٣٨ و٢٢٤

انقضت، أصدرت أوروبا عددا من اإلعالنات وأدانت السياسات اإلسرائيلية في لكن في العقود األربعة التي 
عدد من المناسبات، لكنها تخلت عن دورها في عملية السالم بين إسرائيل وفلسطين إلى الواليات المتحدة، 
 ٕواإلعالنات األوروبية لم تتضمن عقوبات ولذا جري تجاهلها، واذا كان لنا أن نتعلم أي دروس من فشل

  :الماضي، في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل، بضم أجزاء رسميا من الضفة الغربية، فعلينا إتباع التالي

يتعين إخضاع إسرائيل للمحاسبة، ليس فقط إذا تحركت نحو الضم، بل محاسبتها عن سلوكها الذي : أوال
اف بدولة فلسطين، ألن يتسم بأنه بال ضابط قانوني على مدار نصف قرن، ويجب عدم االكتفاء باالعتر

هذه الدولة لن تسيطر على أراضيها واقتصادها ومواردها، بالتالي سيكون مثل هذه االعتراف بال محتوى، 
 .والمحاسبة تستلزم فرض عقوبات، ألنه ما لم توجد عواقب اقتصادية وسياسية، سيتواصل سوء السلوك

ي موضع اهتمام المجتمع الدولي، فال يمكن ومن المهم للغاية أيضا، أن تصبح حقوق اإلنسان الفلسطين
ٕواذا ظل المجتمع الدولي . أن يظل الشعب الفلسطيني بال دفاع أمام االحتالل اإلسرائيلي وعنف المستوطنين

ٕيتظاهر بالعجز، فسيظل الفلسطينيون يعانون من سرقة األراضي، وازالة المنازل والتعرض للعقاب الجماعي 
ءة معاملة األطفال واإلهانات اليومية في نقاط التفتيش وصور أخرى من القمع، ٕواالعتقاالت بالجملة، واسا

والدول األوروبية  .وفضح هذه الجرائم اإلسرائيلية هي الخطوة األولى، والمحاسبة والعقوبات هما العالج
مين، التي أصدرت إعالن البندقية، يجب أن تعترف بأن عدم قدرة الواليات المتحدة على التصرف كوسيط أ

هو ما قادهم لتأكيد دورهم الخاص ومسؤوليتهم، ويجب عليهم االضطالع بدور أكبر، مقابل الدور الذي 
لعبته أمريكا، وهذا يتطلب بالضرورة عقوبات اقتصادية وسياسية، ألن مجرد تصريحات اإلدانة سيجري 

  .تجاهلها

  ١٥/٦/٢٠٢٠ االتحاد اإلماراتية

***  



 
٢٠

  آراء اجنبية مترجمة

  العالم سيتحمل تداعيات صمته على ضم إسرائيل للضفة الغربية: تايمزفايننشال 
  

  : ”القدس العربي“لندن ـ  -  إبراهيم درويش

في  ”فايننشال تايمز“؟ تجيب صحيفة خطط الضم اإلسرائيلية لماذا علينا أال نسكت على  
 .ألن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو دمر أي أمل لحل الدولتين :افتتاحيتها

قبل تسعة أعوام حذر رئيس الوزراء إيهود باراك من أن الدولة اليهودية ستواجه “ :لةوأضافت قائ
 .”اإلسرائيلية إلى األمام -إن لم تتقدم بمبادرة تحرك فيها العملية السلمية العربية ”تسونامي دبلوماسيا“

و اليمين فكرئيس للوزراء تحرك بالسياسة اإلسرائيلية نح .وما حدث طوال حكم نتنياهو هو العكس
المتطرف ودافع عن االستيطان في الضفة الغربية وشيطن الفلسطينيين ونجح بدفن مفهوم األرض مقابل 

وهي إستراتيجية دمرت آمال  .السالم، والذي ظل ولعقود الصيغة الدولية المقبولة لتحقيق السالم الدائم
ارجية لم تكن قوية كما هي في الوضع وتباهى نتنياهو أن عالقات إسرائيل الخ .الفلسطينيين بحل الدولتين

وكان تباهيه عامال في جذب الناخب اإلسرائيلي بعدما أصبح أطول رئيس وزراء يحكم إسرائيل منذ  .الحالي
 .نشوئها

وترى الصحيفة أن التفاخر من نتنياهو هو بمثابة اتهام صارخ للرد األمريكي واألوروبي الضعيف 
ويشعر اآلن بالجرأة بوجود الرئيس األمريكي دونالد ترامب  .اف الدوليةعلى موقفه المتشدد واحتقاره لألعر

من أراضي الضفة الغربية باإلضافة لمستوطنات يعيش   %٣٠فهو يخطط لضم وادي األردن الذي يشكل 
ويقول نتنياهو إن عمليات الضم القانونية ستبدأ  .فيها نصف مليون مستوطن يهودي في األراضي المحتلة

ويأتي القرار بعد إعالن ترامب عن خطة السالم التي تطلب من الفلسطينيين  .يوليو/ن تموزفي األول م
مع وجود ترامب في البيت  .التخلي عن مواقف رئيسية التزموا بها طوال عقود -الذين لم يخدمهم قادتهم-

 األبيض فإنه سيعطي الضوء األخضر لعملية الضم

نه سيجلب الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى حل الدولة ولو قرر نتنياهو المضي في قرار الضم فإ
ومع وجود ترامب في البيت  .الواحدة التي يعيش الفلسطينيون بداخلها ضمن جيوب صغيرة وبحقوق قليلة

فقد تخلى ترامب عن الموقف األمريكي الذي التزمت  .األبيض فإنه سيعطي الضوء األخضر لعملية الضم
واعترف  . كعاصمة إلسرائيل ونقل إليها السفارة األمريكية من تل أبيببه لعدة عقود واعترف بالقدس

 .بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن

وفي الوقت الذي تتبنى فيه إدارة ترامب سياسة خارجية متهورة فيجب على أوروبا التعبير عن 
ول األوروبية االستيطان وتعتبر إسرائيل من أهم شركاء أوروبا التجاريين وتعتبر معظم الد .موقف واضح

وفي الوقت الذي اتسم فيه رد أوروبا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم  .غير قانوني وتدعم حل الدولتين
بالسرعة حيث تم فرض عقوبات على روسيا كان ردها على االستعمار اإلسرائيلي الزاحف هو  ٢٠١٤عام 
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ن عملية سلمية على أوروبا وما تبقى م االتحاد األوروبي ومن أجل الفلسطينيين ومصداقية .االستسالم
 .التوضيح لنتنياهو أن أي عملية ضم ستواجه بتداعيات

ومن اإلجراءات المباشرة للضم هو منع تداول المنتجات القادمة من المستوطنات التي لن يتم 
وتقول الصحيفة إن إسرائيل ربما  .ويجب ردع نتنياهو قبل تنفيذه الضم .التعامل معها كأجزاء من إسرائيل

ادت من الضم تحقيق النصر إال أن تدمير آمال الفلسطينيين بتسوية عادلة سيؤدي إلى مشاكل في أر
ولو  .وسيجد الشباب الفلسطيني الذي يعاني من ضغط االحتالل في كالم المتطرفين جاذبية .المستقبل

ت الناجمة سمح العالم الخارجي لنتنياهو المضي في خطط الضم فسيتحمل نوعا من المسؤولية للتداعيا
 .”تسونامي دبلوماسي“عن القرار، وحان الوقت لشن 

  ١٥/٦/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 
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  اخبار باالنجليزية

 

IOA razes homes in Shu’afat camp, displaces two Jerusalemite families 
 

The Israeli occupation authority (IOA) on Monday morning displaced two Palestinian 

families after demolishing their building in Shu’afat refugee camp, east of Jerusalem, at the 

pretext of unlicensed construction. 

According to local sources, a large number of police forces escorting employees from the 

Israeli municipality and bulldozers stormed Ras Shahada neighborhood in Shu’afat camp 

and knocked down a house belonging to the families of Osama Ahmed Alkam and Iyhab 

Hasan Alkam. 

Two families of 10 individuals, including women and children, were living in that house. 

Osama and Ihyhab had already received a demolition ultimatum against their house from 

the Israeli municipality, which justified the measure by claiming the house was built with 

no license. 

The Jerusalemites have no choice but to build without licenses because there are no 

structural maps that respond to the natural increase in their numbers, and for that reason, 

they are denied house permits by the Israeli municipality. 

Palestinian Information Center 15/6/2020 

*** 

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

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

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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12 Palestinians kidnaped by IOF in W. Bank and J’lem 
 

The Israeli occupation forces (IOF) at dawn Monday kidnaped 12 Palestinian citizens 

during campaigns in the West Bank and Jerusalem. 

According to Asra Media Office, the IOF stormed Beitin village and Kobar town in 

Ramallah and kidnaped three young men identified as Amjad Kan’aan, Ahmed Yassin and 

Marwan al-Barghouthi. 

In Salfit, the IOF kidnaped a young man called Khaled Qaddous, a resident of az-Zawiya 

town, at a military checkpoint near the town of Qarawat Bani Hassan. 

Later, the IOF broke into and ransacked the house of Qaddous in az-Zawiya town after 

detaining him.     

The IOF also stormed Sakaka town in northern Salfit and kidnaped a young man from his 

home identified as Kamal Harb. 

Other three young men were taken prisoners during IOF campaigns in areas of Tulkarem 

and Nablus. 

In Jerusalem, Israeli police forces raided a house in at-Tur neighborhood, east of the Old 

City, and kidnaped a young man called Jamal al-Za’tari. 

Three other teenagers were kidnaped by the police from their homes in the Jerusalem 

district of Silwan. 

15/6/2020Palestinian Information Center   
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Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque under police guard 
 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces entered the Aqsa Mosque in Occupied 

Jerusalem and desecrated its courtyards on Monday morning. 

According to Jerusalemite sources, hordes of settlers entered the Mosque through al-

Maghariba Gaza and toured its courtyards under tight police guard. 

Extremist rabbi and former MK Yehuda Glick was seen among a group of settlers giving a 

lecture about the alleged temple mount. 

Meanwhile, the Israeli occupation police detained on the same day four Jerusalemite young 

men from Wadi al-Joz neighborhood on a charge of fending off rabbi Glick about 10 days 

ago after he entered the mourning house of martyr Iyad al-Hallaq, an autistic local young 

man who was shot dead recently by police officers. 

Jerusalemite citizens who witnessed the incident accused Glick of seeking to create a 

“provocation” by going to the Halak family home in the Wadi al-Joz neighborhood, where 

there were mourners, although he knew that the local residents despise him. 

15/6/2020Palestinian Information Center   

*** 

The annexation debate: American and European responsibility 
James J. Zogby  

With Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu promising to annex portions of the West 

Bank, liberal critics here in the US and across Europe are in a tizzy. They have been quick 

to point fingers blaming this crisis on Netanyahu and US President Donald Trump, since 

Trump’s “Deal of the Century” allows for Israel to claim at least 30 per cent of the West 

Bank. The critics, however, are wrong since paternity for this imminent extension of Israeli 

sovereignty over occupied Palestinian lands goes beyond the current Israeli government or 

the Trump Administration. There are, in fact, three culprits. 

In the first place, blame must be placed squarely on the shoulders of all Israeli 

governments going back to the beginning of the occupation over one-half century ago. 
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Since then, Israel has repeatedly violated international law by establishing settlements in 

the occupied territories, initially claiming it was for “security reasons:” to thicken its 

border, to surround and lay claim to an expanded Jerusalem and to control the Jordan 

Valley. 

In the late 1970s, Likud embraced a plan to both accelerate settlement construction in these 

areas while also expanding settlements in the interior of the West Bank. The plan also 

called for building roads to connect these settlements to pre- ‘67 Israel for the expressed 

purpose of carving up the West Bank making a contiguous Palestinian area impossible. 

After signing the Oslo Accords, the pace of settlement expansion in the West Bank 

intensified with settler population doubling in the first eight years. In the past two decades, 

the number of settlers doubled once again. 

In reality, whether Israel formally extends sovereignty or not, today Israel has virtually 

annexed much of the West Bank, exercising near complete control over the occupied 

territories. They have moved over 650,000 of their citizens beyond the internationally 

recognised border, built roads and infrastructure to connect these settlers to Israel proper, 

constructed a 466 kilometres wall, much of it on Palestinian land, and set up over 100 

checkpoints, denying Palestinians freedom of movement. In the Jordan Valley, they have 

burned thousands of acres of Palestinian agricultural land and fenced off much more. As a 

result, the West Bank and what the Israelis call “East Jerusalem” (actually 24 Palestinian 

villages now termed “neighbourhoods” in the fiction Israelis call “Greater Jerusalem”) are 

now even further divided without access to land and water. 

Fault must also be found with successive American administrations which protested or 

complained, but ultimately acquiesced to this Israeli colonial conquest. During this half-

century, US policy shifted from calling settlements “illegal”, to “obstacles to peace”, to 

“unhelpful”, to saying “continued settlement expansion is illegitimate”. 

Beginning with the Bush Administration and continuing under the Obama Administration, 

while new settlement expansion was frowned upon, existing settlements were viewed as 

“realities”. For the Israelis, the lesson was clear, settlement expansion might be frowned 

upon, but once built, they were accepted, so why not let the US whine while continuing to 

build? The refusal or inability of the US to act decisively to put the brakes on settlement 

expansion led to an Israeli sense of impunity. In this context, the approach taken by the 

Trump Administration in its “Deal of the Century” is the logical extension of 50 years of 

US acquiescence. 

Even liberal US voices who oppose annexation fall short in their criticism. Their critiques 

are all too often hollow and toothless, since they refuse to couple their warnings with any 

promise to cut aid to Israel or any other sanctions that might cause an Israeli government 

to reconsider. Their pious claims of wanting to protect the “two state solution” are, at best, 

hollow — more of a “two-state absolution” — as if this show of support absolves them of 

their failures to call for the very measures that might make such a Palestinian state a 

reality. 

Last but not least, Europe must share some of the blame. We are 100 years after the 

notorious San Remo Conference, which not unlike the Trump “Deal of the Century”, 

arrogated to itself the right to carve up the region and support the Balfour Declaration 

without any consultation with or consideration for the rights of the indigenous people of 

whose lands they were giving away. In the intervening years Europe changed, but only 

somewhat. 

It was 40 years ago this month, that nine major European countries, frustrated with the 

lack of US leadership, issued the Venice Declaration, in which they called for an end to the 

occupation in accordance with United Nations Security Council Resolutions 224 and 338, 
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the right of the Palestinians to be represented by the PLO, and their right to self-

determination. 

But in the four decades that have passed, while Europe has passed numerous declarations 

and voted to condemn Israeli policies on a number of occasions, including a recent 

statement warning against Israel’s annexation of the territories, they continued to cede 

control of Israeli-Palestinian peace to US. In addition, European declarations are without 

teeth, so their warnings have been ignored. And so, while the US has become either Israel’s 

coat holder or cheerleader, Europe has rendered itself an impotent bystander in a conflict 

for which they have some paternity and toward which they could have an impact. 

If we are to learn any lessons from past failures, on the eve of Israel’s threat to formally 

annex parts of the West Bank, here’s what must be done: 

First, Israel must be called to account not only if it moves forward with annexation, but for 

its half-century of lawless behaviour. To end impunity, there must be accountability. The 

response cannot just be recognition of a Palestinian state. Because this state will still not be 

in control of its territory, economy, and resources, such recognition will be a hollow 

gesture. Accountability requires sanctions, because if there are no economic and political 

consequences, then bad behaviour will continue. 

In line with this, it is of critical importance that the human rights of the Palestinian people 

be elevated as a concern by the international community. The Palestinian people cannot 

remain defenceless as they continue to be victimised by the Israeli occupation and settler 

violence. Land theft, home demolitions, collective punishment of civilian populations, mass 

incarceration, abuse of children, the daily humiliation at checkpoints and other forms of 

repression will continue to scar Palestinians as long as the international community feigns 

powerlessness. 

Exposure of these Israeli crimes is the first step. Accountability and sanctions are the 

remedy. 

Europe, or at the European states who issued the Venice Declaration, should recognise that 

the factor, the US inability to act as an honest broker, that led them to assert (but then fail 

to deliver on) their “special role” and responsibility still exists. They should assume a 

greater role to balance that played by the US. That will, of necessity, require political and 

economic sanctions, because mere statements of condemnation will continue to be ignored. 

Jordan15/6/2020Times    
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Fayez in meeting with tribal representatives, calls for unified front 

against Israeli plans 
 

By JT - Jun 15,2020 - Last updated at Jun 15,2020 

Senate President Faisal Fayez meets with a number of representatives of Jordanian tribes 

from Amman at the Senate on Monday (Petra photo) 

AMMAN — Senate President Faisal Fayez on Monday called for confronting any 

settlement plans and operations in the region threatening Jordan's security, stability and 

national constants, whether through the "deal of the century" or other Israeli plans. 

During his meeting at the Senate with a number of representatives of Jordanian tribes 

from Amman, Fayez said that confronting these plans and settlements can only take place 

through joint efforts to strengthen the national front and the cohesion of the Jordanian 

social fabric while standing behind His Majesty King Abdullah’s leadership. 

He also stressed the importance of forming a unified Arab position in rejection of such 

plans, the Jordan News Agency, Petra, reported.  
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Jordan, under the leadership of His Majesty, will not neglect its supreme national 

constants, Fayez said. 

The Senate president highlighted King Abdullah’s clear words in this regard, as His 

Majesty has said: "Jordan is Jordan, Palestine is Palestine, the right of return and 

compensation for all refugees is a sacred right and the Hashemite custodianship of Islamic 

and Christian holy sites in Jerusalem is a red line." 

Fayez presented the most prominent challenges facing Jordan as a result of the conditions 

surrounding it, especially economic difficulties and their impact on citizens’ lives, in 

addition to the repercussions of the coronavirus pandemic. 

His Majesty spares no effort to face these challenges and constantly directs the government 

to work on overcoming them and providing Jordanians with decent lives, he said. 

15/6/2020Jordan Times   
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Fake news by Israeli media promotes Netanyahu’s annexation plan 
 

By Motasem Dalloul 

rder to market it was revealed that Israeli media are reporting fake news in o, On Saturday

Such reports . Prime Minister Benjamin Netanyahu’s annexation plan to the Palestinians

one of Israel’s , including Yedioth Ahronoth, have been published by leading media outlets

the Israeli , bdul Aziz SalhaAccording to Israeli affairs specialist A. bestselling newspapers

media have been trying to shape public opinion in the occupied Palestinian territories 

.about annexation 

Yedioth Ahronoth reported that “poor” Palestinian people , for example, Several days ago

 part of the occupied West Bank targeted — Jordan Valley living in isolated villages in the

 were saying that they would be happy with the government’s —by the annexation plan 

That is what is being . move because of the expected economic boost that it will bring

.tion authoritiesclaimed by the Israeli occupa  

Salha described this report as fake to the extent that he is not sure if the people quoted in 

“the Israeli journalist , ” he explained,“Like the settlers. the story are Palestinians or not

It is not a neutral . on plan implementedwho prepared this report wants to get the annexati

”.position  

the Palestinian residents in the “marginalised” villages , According to this specific article

Salha stressed that the , However. would get Israeli IDs and employment opportunities

 premised on taking the Palestinian land without the Palestinians Israeli annexation plan is

“Since when does the Israeli occupation concern itself with the interests of . who live on it

”?the Palestinians 

guing the leaning Israeli journalist Meron Rapoport confirmed that fake news is pla-Left

“This is what right wing journalists want . Israeli media in support of the annexation plan

many leading Israeli journalists are , “Today. ” he told me,the Israeli public to believe

li settlers and right ” Netanyahu is appeasing the Israe.committed to the settlers’ camp

.wingers through the annexation of the occupied Palestinian territories  

these Israeli journalists are reporting the , Rapoport added, Apart from such fake news

nian discontent among Palestinians in the occupied West Bank towards the Palesti

The way that the stories are slanted is that the Palestinians who criticise the PA . Authority

He referred specifically to a report . are expressing their preference for Israeli domination

spondent and head of the the Arab affairs corre, by television journalist Zvika Yehezkeli

.10Arab desk at Israeli News   
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, “The message is that many Palestinians in the occupied West Bank are fed up with the PA

state’ -The support among the Palestinians for the ‘one. so they speak openly against it

”.eted as support for the continuation of Israeli rulesolution is also interpr  

 he claimed that they do not —Yehezkeli used a hidden camera , At the end of last week

 to record Palestinians speaking about their “support” for —speak the truth otherwise 

to the employment opportunities and , we are led to believe, They look forward. annexation

.better living conditions  

but the Palestinians are not looking for the continuation of the , The latter may be true

n is and They know very well what the Israeli occupatio. Israeli occupation of their land

.what annexation means  

neither of which appear to , Journalism is supposed to be based upon principles and ethics

too many are far from being ; bother Israeli media and journalists in this particular case

nnexation is simply an extension of Israel’s A. objective and credible in their reporting

so it is no wonder that its supporters are , occupation and colonisation of historic Palestine

, as Salha says, using every dirty trick in the media book to cover the real objectives which

.e interests of the Palestinians at heartcertainly do not have th  
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