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  االردن وفلسطين

 ٍأي اجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض: لملكا
 

ٍ أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة - عمون   ّ
  .ّالغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص السالم واالستقرار في المنطقة

ً اجتماعات عقدها اليوم الثالثاء تقنيا وهاتفيا، مع لجان وقيادات في وشدد جاللته، خالل ًّ
الكونغرس األميركي، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، على ضرورة إنهاء 

  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

ّوجدد جاللة الملك التأكيد على أهمية إقامة الدولة  الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة ّ
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

وبحث جاللته عالقات الشراكة االستراتيجية بين األردن والواليات المتحدة، والتطورات اإلقليمية 
م األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خالل اتصاله مع زعي

اللجنتين الفرعيتين لمخصصات "السيناتور ميتش مكونيل، ولجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، و
  ....في لجنتي المخصصات بمجلسي الشيوخ والنواب" وزارة الخارجية والعمليات الخارجية

  ١٧/٦/٢٠٢٠عمون 

*** 

  ة الطيار الباكستاني سيف األعظماألمير الحسن بن طالل يعزي بوفا
 

بعث سمو األمير الحسن بن طالل برقية تعزية لعائلة الطيار العسكري سيف  - الرأي–عمان  
  .األعظم الذي توفي أول أمس في بنغالدش

وأعرب سمو األمير عن بالغ حزنه وعميق تأثره بنبأ وفاة الراحل الطيار، الذي شكل نموذجا 
 ومساندته لزمالئه في سالج ١٩٦٧ا سموه بموقفه المشرف أثناء حرب حزيران للشجاعة والبسالة، مشيد

  .الجو األردني في حماية سماء المملكة

والتحق الطيار سيف األعظم رحمه اهللا بالقوات الجوية الباكستانية وهو شاب في الخامس 
 وأسقط عددا من ١٩٦٧والعشرين من عمره ، ثم انضم إلى أخوته في األردن والعراق خالل حرب حزيران 

  .الطائرات اإلسرائيلية

 ومع القوات الجوية في بنغالدش ١٩٧١- ١٩٦٠وخدم في القوات الجوية الباكستانية خالل الفترة 
  .١٩٧٩-١٩٧١خالل الفترة 



 

٦

ويعتقد أن سيف األعظم الطيار الوحيد الذي قام بالتحليق بطائرات تعود إلى أربع قوات جوية هي 
نغالدش والعراق حيث كرمته هذه الدول لمهارته وشجاعته، كما كرمه سالح الجو األردن والباكستان وب

ّفي أريزونا، إذ كرم مرة أخرى عام " لوك الجوية"، بعد أن أنهى تدريباته في قاعدة ١٩٦١األميركي عام 
  ."قائمة النسور األحياء" طيارا على قيد الحياة ٢٢ بتضمين اسمه في قائمة أفضل ٢٠٠٠

 عمل مديرا لهيئة الطيران المدني البنغالية لفترتين، ثم انتخب بعد ذلك عضوا في وبعد تقاعده
  .البرلمان

  ٤ص/١٧/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  شؤون سياسية

ًاألردن يقود جهدا سياسيا لحشد موقف دولي ضد ضم إسرائيل أراضي فلسطينية ً  
  

ير الدولة لشؤون  في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة، على لسان وز-  عمان -  زايد الدخيل
االعالم أمجد العضايلة، أن األردن سيكون له رد إذا نفذ االحتالل االسرائيلي قرار ضم أراض فلسطينية، 
تنشط الدولة األردنية وعلى اعلى المستويات باتصاالت مع قادة العالم ووزراء الخارجية العرب واالتحاد 

  .رارها بضم ثلث دولة فلسطين المحتلةاالوروبي، لحشد موقف دولي يمنع إسرائيل من تنفيذ ق

ويواصل األردن اتصاالته المستهدفة بلورة موقف دولي يحول دون تنفيذ قرار الضم هذا، والعمل 
على ايجاد أفق حقيقي إلطالق مفاوضات فاعلة لتحقيق السالم العادل على أساس حل الدولتين ووفق 

  .هذا االطارالقانون الدولي، مستندا الى توافق عربي ودولي في 

األردن نجح في ايصال رسالته الى دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وأستونيا وبولندا، 
والتي اكدت الشهر الماضي في جلسة لمجلس االمن الدولي حول الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك 

 قبل الخامس من حزيران القضية الفلسطينية، عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما
  .١٩٦٧) يونيو(

من جهته، حث المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي 
  .”التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية“مالدينوف، حكومة االحتالل اإلسرائيلي، على 

في بيان صادر عن مكتب التنسيق للحركة كما أدانت حركة عدم االنحياز في مقر األمم المتحدة، 
الشهر الماضي، خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من األرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 

  .والقدس الشرقية

ًعربيا، أكدت الجامعة العربية أن إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من األراضي الفلسطينية 
  .هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة مقبلةالمحتلة يقوض فرص إقامة السالم في 



 

٧

يمثل “وشدد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخميس الماضي، على أن الضم 
ًعدوانا غاشما جديدا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وخطوة عدائية ضد األمتين العربية  ً ً

ًواإلسالمية، وخرقا صارخا للقانون    .”الدولي وقرارات الشرعية الدوليةً

ويرى مراقبون ان كل ما تقدم من جهد ونشاط أردني لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ إسرائيل قرارها 
ضم ثلث دولة فلسطين المحتلة، الذي ارتكز الى نهج دبلوماسي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني ينسجم 

مارسة العملية على ارض الواقع، مؤكدين ان هذا النهج بشكل واضح بين الموقف السياسي االردني والم
ينطلق اساسا من الرصيد المتراكم للمصداقية الهاشمية التي عكست مكانة جاللته المتميزة على الساحة 

  .الدولية

الوزير األسبق هايل داوود، اكد دور جاللة الملك في دعمه للقضية الفلسطينية من خالل جهوده 
كسر الصمت الدولي ازاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتسليط االردن الضوء على “الى المتواصلة الرامية 

الطرف المتعنت فيما يتعلق بتحقيق السالم العادل في المنطقة ما يسهم بصورة اساسية في تحميل اسرائيل 
  .”وحكومتها تلك المسؤولية في نظر المجتمع الدولي

ردني النشط حيال عزم اسرائيل تنفيذ قرارها، تمكن وأضاف، وفي ظل هذا الحراك الدبلوماسي اال
قرار الضم سينسف كل األسس التي قامت عليها “االردن وبشكل فعال من بلورة موقف دولي على أن 

  .”العملية السلمية

من جهته، يرى الوزير االسبق مجحم الخريشا، ان األردن تمكن من ايصال رسالة واضحة 
تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية على األمن واالستقرار في المنطقة للمجتمع الدولي، تتضمن تبعات 

  .وعلى فرص تحقيق السالم العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية

التنسيق بين عمان ورام اهللا في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة مساعي االحتالل “وأكد اهمية 
حل “ً، موضحا ان ” البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربيةاإلسرائيلي لضم منطقة األغوار وشمال

  .”الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه هو مصلحة وطنية أردنية عليا

لم “وبحسب تصريحات لإلذاعة االسرائيلية اول من امس، فإن إسرائيل والواليات المتحدة األميركية 
 مستوطنات الضفة الغربية، وذلك قبل نحو أسبوعين من الموعد المحدد لإلعالن عن تتفقا على خطة لضم

  .”المقبل) يوليو(قرار الضم في األول من تموز 

تفرض المزيد من الضغوط “السفير السابق جميل مصاروة، يرى ان تحركات االردن الدبلوماسية 
لتي تستهدف ضم أراض في الضفة الدولية على إسرائيل إلجبارها على التخلي عن سياسة الضم ا

  .”الغربية

ويضيف، ان الجهد والنشاط الدبلوماسي االردني على مختلف الصعد نجح في حشد موقف دولي 
، ”هذه الخطوة اإلسرائيلية ستؤدي إلى تقويض فرص السالم العادل والشامل“مؤيد لموقف المملكة بأن 



 

٨

بلورة موقف دولي فاعل ضد تنفيذ إسرائيل قرارها ضم ًمشيرا الى الجهد الذي يقوده جاللة الملك من اجل 
أراض فلسطينية محتلة، والبحث عن آفاق للعمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة القرار المحتمل 
والعمل على إطالق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق القانون 

ًالدولي سبيال وحيدا لتحقيق   . السالم الشامل والدائمً

 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور األردن ١٣٠وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 
 .الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت

  ٤ ص١٧/٦/٢٠٢٠الغد 

***  

  الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر أالعيب نتنياهو لتسويق عملية الضم

 

 رئـيس وأالعيـب حيـل مخـاطر مـن الفلـسطينية والمغتربين الخارجية وزارة ذرتح - )أ ش أ( اهللا رام
 الــدوليين، والمــسؤولين ،العــالمي العــام الــرأي لتــضليل نتنيــاهو بنيــامين اإلســرائيلي االحــتالل حكومــة وزراء

 اإلجمـاع وتفكيـك وامتـصاص الدولية، والمواقف الفعل ردة من والتخفيف الضم، قرار تسويق عملية لتسهيل
 .القرار الهذ وواضح صريح بشكل الرافض الدولي

 تالعـب أن – الثالثـاء اليـوم الفلـسطينية األنبـاء وكالـة أوردته بيان في – الخارجية وزارة وأوضحت
 وتطبيقـه بتنفيـذه والبـدء تجزئتـه أو دفعـات، على الضم قرار لتنفيذ الزمنية الجدولة خالل من سواء نتيناهو

 ناحيــة مــن والمفــاهيم واأللفــاظ بالكلمــات التالعــب محاولــة أو المحتلــة، نيةالفلــسطي األرض مــن جــزء علــى
 إعـالن" :مثـل للـضم، مفـاهيم اسـتخدام عبر المحتلة الغربية للضفة الفعلي الضم جوهر من يغير ال شكلية،
 .منها أجزاء أو المستعمرات، على اإلسرائيلي القانون وتطبيق ،"السيادة

 قـرار جـوهر مـن تغيـر وال تمامـا، ومكـشوفة مفـضوحة التـضليلية يليةاإلسـرائ الحملـة هذه أن وأكدت
 الدوليـة والمؤسـسات الـدولي، المجتمـع منـه ويحـذر يتداركـه ان يجـب مـا وهـو شـيء، فـي اإلسـرائيلي الضم
 الكلـي، الـضم جريمـة األشـكال مـن شـكل بـأي تسقط ال الضم لتنفيذ التدريجية التجزئة أن قاعدة على كافة،

 علـى وعنيفـا صـارخا وعـدوانا الفلـسطيني، شـعبنا بحـق جريمـة بـصفتها وتـداعياتها، تائجهـان من تخفف وال
  .برمته الدولي النظام ومرتكزات وقراراتها، الدولية، الشرعية

ــى وأشــارت ــات إل ــدولي النظــام مرجعي ــات وقــوانين مواثيــق مــن ال  يمكــن ال ومعاهــدات ونظــم واتفاقي
 واالحـــتالل تجميلهـــا، أو شـــدتها مـــن التخفيـــف االحـــتالل لحـــاو مهمـــا الجريمـــة هـــي والجريمـــة تجزئتهـــا،

  .والمعاهدات والقوانين الشرعيات تلك بحق األكبر الجريمة ذاته بحد اإلسرائيلي االستعماري

  ١٧/٦/٢٠٢٠اليوم السابع المصرية 

***  

  



 

٩

  نعارض بشدة مخططات إسرائيل بالضم: رئيس الوزراء البريطاني

 

" تعـارض بـشدة"لبريطاني بوريس جونسون، إن الحكومـة البريطانيـة رئيس الوزراء ا قال –وكاالت 
 هـو بمثابـة انتهـاك للقـانون إسـرائيلمـا تقتـرح عملـه : "قيام إسرائيل بضم أراضي فلسطينية محتلة، وأضاف

 ".الدولي ونحن نعارضه بشدة كما أننا نؤيد بشكل راسخ حل الدولتين وسنستمر في موقفنا هذا

بريطــاني كريــسبين بالنــت عــن حــزب المحــافظين الحــاكم، قــال فــي جلــسة وكــان عــضو البرلمــان ال
بعــد أســبوعين عنــدما تقــوم " اختبــار"برلمانيــة، إن التــزام المملكــة المتحــدة بالقــانون الــدولي ســيتعرض إلــى 

علـى إسـرائيل فـي حـال انتهاكهـا " عقوبـات حقيقيـة"إسرائيل بـضم أراضـي فلـسطينية محتلـة، مطالبـا بفـرض 
  .ليالقانون الدو

بـــدوره رحـــب ســـفير دولـــة فلـــسطين لـــدى المملكـــة المتحـــدة حـــسام زملـــط بموقـــف رئـــيس الـــوزراء 
إن المطلوب هو منع مخططـات الـضم مـن خـالل خطـوات اسـتباقية وعلـى رأسـها فـرض : البريطاني، مضيفا

اقـب عقوبات على إسرائيل واالعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع بدون ان يكون للضم عو
  .وخيمة

ويأتي سؤال عضو البرلمان فـي خـضم حملـة فـي بريطانيـا لتحفيـز الـرأي العـام البريطـاني واألحـزاب 
 أمام مسؤولياتها ومنع عملية ضم األراضـي الفلـسطينية إسرائيلالسياسية والمجتمع المدني من أجل وضع 

  .المحتلة

 األحـزاب البريطانيـة فـي البرلمـان كما التقى السفير زملط، وفق بيـان للخارجيـة، بممثلـين عـن كافـة
البريطاني من بينهم عضو البرلمان كريـسبين بالنـت باإلضـافة إلـى المنظمـات التـي تعمـل فـي دعـم حقـوق 

، وحملــة التــضامن مــع فلــسطين )كــابو(الــشعب الفلــسطيني مثــل منظمــة مجلــس التفــاهم العربــي البريطــاني 
  .لفيديو كونفرنس لمناقشة تداعيات أزمة الضموشبكة التوأمات مع المدن الفلسطينية عبر تقنية ا

إن قيــام إســرائيل بهــذه الخطــوة ينبغــي أن يــتم الــرد عليــه بــصورة حازمــة : وقــال زملــط فــي االجتمــاع
  .تشمل عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد إسرائيل

ــسفراء العــرب  ــس ال ــة عــن مجل ــسطين المنبثق ــاء، لجنــة فل ــوم الثالث ــة أخــرى اجتمعــت الي مــن ناحي
تمدين لدى المملكة المتحدة لتنسيق الجهود في بريطانيا وحثت الحكومة البريطانيـة علـى أخـذ خطـوات المع

  . من ضم األراضي الفلسطينية المحتلةإسرائيلاستباقية تمنع 

  ١٧/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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  عمل مستفز وباطل.. "الضم اإلسرائيلية"مساعي : الكويت

 

 الـضفة مـن أراض بـضم لمخططاتـه اإلسـرائيلي االحـتالل تنفيـذ أن ثاءالثال أمس الكويت دولة أكدت
 وباطل وعدواني مستفز عمل الميت البحر وشمال األردن غور مناطق على السيادة وفرض المحتلة الغربية
  .قانونيا

 الدوليـة والمنظمـات المتحـدة األمـم لـدى الـدائم منـدوبها ألقاها التي الكويت دولة كلمة في ذلك جاء
 الـسابع البنـد إطـار فـي وذلـك المتحـدة بـاألمم اإلنـسان حقـوق مجلـس أمـام الغنـيم جمـال الـسفير نيفج في

 االجتماعـات حظـر بـسبب أشـهر ثالثـة لمدة انقطاع بعد أمس استؤنفت التي للمجلس ٤٣ال الدورة ألعمال
  ).كورونا( جائحة أزمة بسبب جنيف في المتحدة األمم داخل

 للـــشعب والتاريخيـــة المـــشروعة الحقـــوق يمـــس اإلســـرائيلي القـــرار أن إلـــى الغنـــيم الـــسفير وأشـــار
 الالجئين عودة بحق المتعلق )١٩٤( القرار بينها من التي المعنية الدولية للقرارات مخالف وهو الفلسطيني

 .١٩٧٦ عـــام حـــدود فـــي تغييـــرات بـــأي االعتـــراف عـــدم علـــى نـــص الـــذي )٢٣٣٤( األمـــن مجلـــس وقـــرار

 يعـد االتجـاه هـذا فـي تحـرك أي ألن اإلسـرائيلية النوايـا لتلـك الـشديدة الكويـت ولـةد إدانـة عن الغنيم وأعرب
 تقويـضا وتمثـل الـصلة ذات الدوليـة الـشرعية وقـرارات المتحدة األمم ولميثاق الدولي للقانون صارخا انتهاكا
  .المنطقة في والشامل العادل السالم إحالل إلى الهادفة الدولية للجهود

ــيم وشــدد ــى الغن ــة دعــم أن عل ــت دول ــشعب الكوي ــسطيني لل ــة وقــضيته الفل ــد العادل ــت مــن تع  الثواب
 الــدعم وأن أولوياتنــا رأس علــى ســتبقى الفلــسطينية القــضية" وأضــاف الخارجيــة سياســتها فــي األساســية
 الفلــسطينية الدولــة وقيــام المحتلــة العربيــة لألراضــي اإلســرائيلي االحــتالل إنهــاء يــتم حتــى مــستمر الكــويتي
 ومبـادرة الدوليـة الـشرعية قـرارات عليـه نـصت مـا وفـق الـشرقية القـدس وعاصـمتها أراضـيها علـى ةالمـستقل
  ".الدولتين حل ومبدأ العربية السالم

 التهديـدات هـذه تـشكله الـذي الخطيـر التـصعيد مـدى إدراك فـي الـدولي المجتمع مسؤولية إلى ونبه
 فـي ودائـم وعـادل شـامل سـالم إلقامـة بـذلت التـي دالجهـو كافـة تهـدد كونهـا بالضم اإلسرائيلية واالستفزازات

 وحالـة العنـف دوامـة إلـى بالمنطقـة سـتعود بالـضم اإلسرائيلية واالستفزازات التهديدات هذه ألن ذلك المنطقة
  .والعسكري السياسي االستقرار عدم

 أي مـن أكثـر اآلن المطالـب اإلنـسان لحقـوق المتحـدة األمـم مجلس دور إلى الكويتي السفير ولفت
 المـستمرة انتهاكاتهـا اسـتمرار عن ومحاسبتها إسرائيل مساءلة لضمان القانونية اآلليات لتفعيل مضى وقت

  .العقاب من إسرائيل إفالت من منعا الفلسطيني الشعب لحقوق

ــد عــن عبــر كمــا ــة تندي ــشديد الكويــت دول ــدولي للقــانون الــصارخة االنتهاكــات بجميــع ال  لحقــوق ال
 االحـتالل علـى القائمـة القـوة باعتبـاره اإلسـرائيلي االحـتالل يرتكبهـا التي اإلنساني ليالدو والقانون اإلنسان
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 مـن وغيرهـا المنـازل وتـدمير األراضـي ومـصادرة القتـل عمليات السيما األعزل الفلسطيني الشعب أبناء ضد
  .االنتهاكات

 الكويـت دولة ان امؤكد الفلسطيني للشعب المشروعة الحقوق احترام بضرورة الغنيم السفير وطالب
 لحقـوق الـدولي القـانون وأحكـام مبـادئ احتـرام لـضمان مـسؤولياته عنـد الوقـوف إلى الدولي المجتمع تدعو

 القــدس فيهــا بمــا المحتلــة الفلــسطينية األرض فــوق االنطبــاق الواجــب اإلنــساني الــدولي والقــانون اإلنــسان
  .الشرقية

 مناقــشة فــي االســتمرار ضــرورة علــى تؤكــد إذ الكويــت دولــة ان إلــى الغنــيم أشــار ذاتــه الوقــت وفــي
 مجلـس أعمـال جـدول مـن الـسابع البنـد إطـار في المحتلة العربية األراضي في اإلنسان حقوق حالة تدهور
  .اإلنسان لحقوق المتحدة األمم

 كثيــر تجعـل التـي وجــسامتها اإلسـرائيلية االنتهاكـات خطــورة مـن نابعـة الــضرورة هـذه أن إلـى ونبـه
 عـدم أن علـى التأكيـد مـع بهـا للنظـر المجلـس هـذا تـستدعي التـي اإلنـسانية ضـد وجـرائم حـرب جـرائم منها

 للقـانون انتهاكهـا فـي باالسـتمرار إلسـرائيل تـشجيع إال هو ما تهميشه ومحاوالت السابع البند في المشاركة
  .الدولي

 وممارسـة المتحـدة مـماأل قـرارات بانتهـاك مـستمرة بـاالحتالل القائمـة القـوة بـأن التذكير ضرورة وأكد
 فـي وحقـه الحيـاة فـي األساسـي حقه مقدمتها وفي العرقي التطهير سياسة ٕواتباع العنصري التمييز سياسة
 الـشرقية القدس وعاصمتها السيادة ذات المستقلة الفلسطينية الدولة ٕواقامة االحتالل ٕوانهاء المصير تقرير

  .دةالمتح األمم عن الصادرة الصلة ذات القرارات بموجب

 )١٩ كوفيـد - المـستجد كورونـا( وبـاء مـع يتعامـل الفلسطيني الشعب أن إلى الغنيم السفير وأشار
 المتاحــة االقتــصادية األدوات شــح إلــى إضــافة اإلســرائيلي االحــتالل بهــا يتــسبب صــعبة ظــروف ظــل فــي

  .الجائحة لمكافحة دولية قروض على الحصول حتى يمكنها ال التي الفلسطينية للسلطات

 علــى الفلــسطينيين لمــساعدة طارئــة عمليــة لتحريــك الــدولي المجتمــع تناشــد الكويــت دولــة إن لوقــا
  .كورونا لجائحة واالجتماعية االقتصادية التداعيات مواجهة

 متطلبـات تـوفير فـي إسـرائيل جانـب مـن والمماطلـة المتعمـدة اإلهمال لسياسة الكويت إدانة أكد كما
 هــذا يــستغل اإلســرائيلي االحــتالل أن إلــى الفتــا وضــواحيها قــدسال فــي خاصــة )كورونــا( فيــروس مواجهــة
 واالعتقـــال والتـــشريد الهـــدم فـــي االحـــتالل وممارســـات سياســـات فـــي لالســـتمرار الطـــارئ الـــصحي الظـــرف

 للمسؤولية صارخ انتهاك في المحتلة الفلسطينية األراضي أرجاء في والصحية التعليمية المرافق واستهداف
  .الصلة ذات الدولي القانون وقواعد أحكام وفق باالحتالل القائمة السلطة عاتق على باألساس الملقاة



 

١٢

 القـسري للتهجيـر سياسـاتها فـي مـستمرة تـزال ال بـاالحتالل القائمـة القـوة إسـرائيل أن إلى أشار كما
ــاء مــن عــدد فــي الفلــسطيني الوجــود اإلســرائيلية المخططــات تهــدد حيــث والتعــسفي ــي الفلــسطينية األحي  ف

  .سالقد

 خــالل مــن القــدس مدينــة تهويــد فــي المــستمرة إســرائيل لمحــاوالت الكويــت دولــة إدانــة عــن وأعــرب
 إلــى إضــافة والتاريخيــة الدينيــة معالمهــا ولتغييــر الــثالث الــسماوية الــديانات مــن المــستمدة ثقافتهــا طمــس

  .أخرى دينية ومواقع األقصى المسجد أسفل والتنقيب الحفريات أعمال استمرار

 فــي االنعقــاد عــن توقفــت قــد كانــت اإلنــسان لحقــوق المتحــدة األمــم لمجلــس ٤٣ال الــدورة ان يــذكر
 لالنعقـاد عـادت ثـم )١٩كوفيـد - المـستجد كورونـا( الفيـروس انتـشار بـسبب الماضـي مارس شهر منتصف

 لممثلـي يحـق كمـا الجـسدي التباعـد على والحفاظ الواقية الكمامة استعمال ضرورة مثل صارمة بقيود أمس
  .القاعة في مباشرة الحضور عن عوضا المرئي االتصال عبر الحديث دولال

  ١٧/٦/٢٠٢٠الوطن الكويتية 

*** 

  انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين ستتعاظم بعد الضم: خبراء أمميون 
 

 أكد خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة أمس الثالثاء، أن المخطط اإلسرائيلي لضم –عواصم   
يرة من الضفة الغربية المحتلة، ينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي الذي يحظر أجزاء كب

وشدد ما يقرب من . االستيالء على األراضي بالقوة، وحثوا دوال أخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة
 الحكومة  خبيرا مستقال، في بيان مشترك، على االستياء من دعم الواليات المتحدة لخطة رئيس٥٠

إسرائيل من خالل ضم فعلي " سيادة"، لفرض "غير قانونية"اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي أكدوا أنها 
 .ألراض يسعى الفلسطينيون إلقامة دولتهم عليها

ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق األمم المتحدة ومعاهدات جنيف، "وقال البيان إن   
ة أكدها مرارا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن ويتناقض مع قاعدة أساسي

األمم المتحدة قررت مرارا أن "وتابع البيان أن ". االستيالء على األراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول
. ني عاما الماضية هو مصدر انتهاك حقوق اإلنسان ضد الشعب الفلسطي٥٣االحتالل اإلسرائيلي خالل الـ

وشملت االنتهاكات مصادرة أراضي، عنف المستوطنين، هدم البيوت، استخدام القوة والتعذيب، تقييد حركة 
االنتهاكات ضد الفلسطينيين شملت إنشاء نظام ينفذ "وأكد البيان على أن ". الصحافيين وحرية التعبير

وهذه . قافية واقتصاديةالفصل على أساس إثني وقومي ويخرق حقوقا سياسية، قضائية، اجتماعية، ث
 ."االنتهاكات ستتعاظم وحسب بعد تنفيذ الضم



 

١٣

ٕتصبح المساءلة وانهاء اإلفالت من العقاب أولوية فورية للمجتمع "وشدد على ضرورة أن   
في ذات السياق، اقترح وزراء خارجية االتحاد األوروبي، على وزير الخارجية األمريكي مايك ". الدولي

 .ً إسرائيلية، بمشاركة دولية، وفق المعايير الحالية المتفق عليها دوليا- لسطينية بومبيو، عملية سالم ف

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لممثل االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب   
بوريل، مساء االثنين، عقب لقاء افتراضي جمع وزراء خارجية االتحاد األوروبي مع وزير الخارجية 

بالنسبة : "وقال بوريل. مريكية مايك بومبيو، وفق ما أورده االتحاد االوروبي على موقعه اإللكترونياأل
لعملية السالم في الشرق األوسط، من الواضح أنه من المهم تشجيع اإلسرائيليين والفلسطينيين على 

 أخرى غير استئناف االنخراط في عملية سياسية ذات مصداقية وذات مغزى، بالنسبة لنا ال توجد طريقة
 ."المحادثات

نحن ندرك أن خطة الواليات المتحدة خلقت زخما معينا حول العملية السياسية التي "وأضاف   
توقفت لفترة طويلة جدا، ويمكن استخدام هذا الزخم لبدء جهود دولية مشتركة على أساس المعايير الحالية 

 ."المتفق عليها دوليا

عتقد أن هذا الزخم يمكن استخدامه لبدء عملية دولية، لكن هذه أ"وتابع المسؤول األوروبي   
(..) ًالعملية، من الجانب األوروبي، يجب أن تكون على أساس المعايير الحالية المتفق عليها دوليا 

الخطة "وأكمل     ".ونحن، في االتحاد األوروبي، على استعداد للمساعدة وتيسير مثل هذه العملية
، ربما تكون نقطة )الدولية(ال تحترم هذه المعايير ) صفقة القرن(ا الواليات المتحدة األولية التي قدمته

بداية للمفاوضات، ومن الناحية النظرية، فإن المفاوضات ال تنتهي في نفس النقطة التي تبدأ فيها، ألنه 
ًإذا لم يكن األمر كذلك، فلن تكون مفاوضات، ولكن إنذارا نهائيا ً". 

لألراضي " إسرائيل" أن وزراء خارجية االتحاد األوروبي، حذروا من ضم وأشار بوريل إلى  
ًكنا واضحين أيضا بشأن عواقب الضم المحتمل على "وقال بوريل . الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

ًاحتماالت حل الدولتين، ولكن أيضا على االستقرار اإلقليمي، أعتقد أن العديد من الدول األعضاء كانوا 
 ."اضحين للغاية بهذا الشأنو

السيد بومبيو لم يقبل أو يرفض أي شيء، "وعن رد بومبيو على المالحظات األوروبية، قال بوريل   
لم تكن مسألة قبول أو رفض، كانت محادثة، كان يدون مالحظات، كان يجيب بشكل عام، لكننا لم نبدأ 

 ."في المفاوضات، كان تبادل لآلراء

لون في أجهزة األمن اإلسرائيلية، خالل مداوالت أمنية مغلقة، عن استيائهم ّإلى ذلك، عبر مسؤو  
من امتناع المسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية عن اطالعهم على مخطط الضم الوشيك في الضفة الغربية 

 .المحتلة، وحذروا من أن ذلك يصعب من إمكانية االستعداد المناسب لهذه الخطوة



 

١٤

، "هآرتس"ي األجهزة األمنية، بحسب ما أورد الموقع اإللكتروني لصحيفة فيما شدد المسؤولون ف  
على أن تفاصيل مخطط الضم وجدول المواعيد الذي حددته الحكومة في هذا الشأن ضرورية للجيش 

، والشرطة وغيرها من األجهزة لوضع إستراتيجية لمواجهة ردود )الشاباك(اإلسرائيلي، وجهاز األمن العام 
يأتي ذلك وسط تباين وجهات النظر بين رئيس الحكومة . سطينية المتوقعة على الضمالفعل الفل

" أزرق أبيض"اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو والليكود من جهة، وبين رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس و
ليا من جهة أخرى، إذ يسعى األول إلى ضم أكبر مساحة من األراضي، في حين يرفض األخير ضما إسرائي

 .، في إشارة إلى األردن ومصر"التنسيق مع الشركاء اإلقليميين"أحادي الجانب، ويدعو إلى 

وأشارت التقارير الصحافية إلى أنه في ظل اإلصرار األميركي على إجماع إسرائيلي حول مخطط   
لتجمعات إلى ضم على مراحل، يبدأ با" كاحول الفان"الضم كشرط لدعمه، قد يفضي الخالف بين الليكود و

االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، فيما يسعى نتنياهو إلى الحصول على دعم لتنفيذ ضم واسع 
 .النطاق بوساطة السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان

افتتحت أمس " ميكروت"على األرض، قالت القناة السابعة االسرائيلية ان شركة المياه اإلسرائيلية   
كخطوة للضم في الشهر " الوطنية" خط مياه جديد يربط مناطق الضفة الغربية بشبكة المياه الثالثاء،

 .المقبل

ج، فيما افتتحت  والمنطقة" وأوضحت القناة أن الخط الجديد يمتد عبر مستوطنة ألفيه منشيه  
مقدورها الشركة محطة ضخ مياه جديدة ومتطورة في منطقة بركان الصناعية شمال الضفة والتي سيكون ب

  ).وكاالت. (إمداد المياه إلى شرقي الضفة والمستوطنات في المناطق الجبلية

  ١٦ ص١٧/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اعتداءات

   مواطنين بالقدس القديمة٣إصابات خالل مواجهات في كفر عقب واعتقال 

 

ــدس  ــام "-الق ــوات االحــتالل ": األي أصــيب خمــسة مــواطنين، مــساء أمــس، خــالل مواجهــات مــع ق
 .إلسرائيلي في كفر عقب، شمال القدس المحتلةا

 ٤فـي كفـر عقـب،   إصـابات٥وأفادت جمعية الهالل األحمـر الفلـسطيني بـأن طواقمهـا تعاملـت مـع 
خـــالل مطـــاردة جنـــود االحـــتالل  بالرصـــاص المعـــدني المغلـــف بالمطـــاط، والخامـــسة ناجمـــة عـــن الـــسقوط

 .ًبالغاز المسيل للدموع جرى عالجهم ميدانيااختناق  للمواطنين، إضافة إلى إصابة العشرات بحاالت

القديمـة بالقـدس  من جهة ثانية، اعتـدت قـوات االحـتالل، مـساء أمـس، علـى المـواطنين فـي البلـدة
 .ألداء صالة العشاء المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد األقصى المبارك



 

١٥

التريــاقي، وعبــد  شابين محمــودوانتــشر جنــود االحــتالل بكثافــة فــي طريــق الــوادي، كمــا اعتقلــوا الــ
 .الرحمن البشيتي من باب المجلس، أحد أبواب المسجد األقصى

 .واعتدى جنود االحتالل على الشاب البشيتي، خالل اعتقاله واقتياده إلى مراكز التحقيق

بلــدة العيــسوية  كــذلك اختطفــت وحــدة مــن المــستعربين، تــسللت بــسيارة مدنيــة إلــى حــي عبيــد فــي
مواجهات اندلعت بين الـشبان وقـوات االحـتالل،  ة، الطفل عبد اهللا رأفت محمود، بالتزامن معبالقدس المحتل

  .أجبرتها على االنسحاب من الحي التي تعرضت لوابل من الحجارة،

  ١٧/٦/٢٠٢٠األيام 

*** 

  االحتالل يهدم منشآت في أبو ديس شرق القدس

 

يوم األربعاء، منشآت قـرب جامعـة القـدس جرافات االحتالل، فجر ال  هدمت–  وفا– القدس المحتلة
 .في أبو ديس، وفي المنطقة الوقعة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس

 بركــسا تعـــود ملكيتــه للمـــواطن داوود ســـالمة  وأفــاد شـــهود عيــان، بـــأن جرافــات االحـــتالل هـــدمت
خي، كما هدمت بناء سكنيا ، ومحالت تجارية تعود ملكيتها للمواطن طارق السراإلنشاءشقيرات، وبناء قيد 

  . تعود ملكيته للمواطنين علي صوان، ومحمد األعرجاإلنشاءقيد 

  .وأضاف الشهود، أن جرافات االحتالل هدمت سورا من الملعب التابع لجامعة القدس في أبو ديس

  االحتالل يستدعي شابا من بلدة تقوع شرق بيت لحم

، فجـر اليـوم األربعـاء، شـابا مـن بلـدة تقـوع شـرق اإلسرائيليمن جهة ثانية، سلمت قوات االحتالل 
  .بيت لحم، بالغا لمراجعة مخابراتها

بالغــا )  عامــا٢٥( بــأن قــوات االحــتالل ســلمت الــشاب انــس ســليم حــسين أمنيــةوأفــادت مــصادر 
جنوبـا، بعـد أن داهمــت منـزل والـده فـي منطقــة " غـوش عـصيون"لمراجعـة مخابراتهـا فـي مجمـع مــستوطنة 

  . البلدةخربة الدير وسط

  ١٧/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  

  

  

  

  



 

١٦

  اعتداءات/ تقارير

  ستقود إلى حرب دينية" األقصى"حفريات االحتالل أسفل : الهباش يحذر

 

 حكومـة اسـتمرار يقـود أن مـن الهبـاش، محمود فلسطين قضاة قاضي حذر – عاطف سوزان: كتب
 بحفريــات والقيــام المبــارك، األقــصى المــسجد مــةحر بانتهــاك لهــا، التابعــة االســتيطانية والجماعــات االحــتالل

  .والعالم المنطقة في شيء كل تدمر دينية حرب إلى وباحاته، أسواره أسفل

 فـي همـا ،"األقـصى "ومـسجدها القـدس مدينـة أن علـى الثالثـاء، اليـوم لـه، بيـان في الهباش وشدد
 البـراق وحـائط المغاربـة بـاب أسـفل نفـق لفـتح المـستمرة اإلسـرائيلية الحفـر أعمـال أن مؤكدا مسلم، كل قلب
 الميـاه قنـوات خـالل مـن عاليـة بوتيرة تسير المقبل، الشهر مطلع الشريف، القدسي الحرم باحات داخل إلى

 .المسجد أساسات كبير بشكل يهدد ما التاريخية،

ــة الــصبغة تــستهدف الــشريف، القدســي الحــرم أســفل الحفريــات إن القــضاة، قاضــي وقــال  التاريخي
 المكـان، فـي الميـاه وقنـوات القديمة، األموية القصور وتدمير تجريف خالل من المقدسة، للمدينة فيةوالثقا

 التــراث عــن والــدفاع وفاعــل، جــدي بــشكل دورهــا بأخــذ ،"اليونــسكو "والعلــوم والثقافــة التربيــة منظمــة مطالبــا
 إسـالميا تراثـا الـشريف، القدسي موالحر القدس مدينة باعتبار السابقة، لقراراتها تطبيقا اإلسالمية والحضارة

 .فيه المسلمين لغير حق ال خالصا

 أو ،"األقـصى "المسجد من النيل إلى الهادفة اإلسرائيلية المؤامرات بتمرير يسمح لن شعبنا أن وأكد
 العربية األمة جماهير داعيا الممكنة، الوسائل بكل مقدساته عن وسيدافع الخالدة، اإلسالمية بهويته المس

 الحــرمين وثالـث المـسجدين وثــاني القبلتـين أولـى لحمايــة المقـدس، بـواجبهم القيــام إلـى ودولهـا سـالميةواإل
 .الشريفين

 تهـدد والتـي االحـتالل، دولـة بهـا تقـوم التـي االنتهاكـات لوقـف عاجل، دولي بتحرك الهباش وطالب
  .األقصى المسجد أبنية

  ١٧/٦/٢٠٢٠المصري اليوم 

*** 

  

  

  

  

  



 

١٧

  لقدسبرنامج عين عل ىا

 عين على القدس يناقش مصير قرى محيط القدس المحتلة
 

الذي بثه التلفزيون االردني أمس االثنين، الضوء على ) عين على القدس( سلط برنامج - عمان   
  .مصير قرى محيط القدس ضمن مخطط ضم عدد من اراضي الضفة الغربية

امر ) صفقة القرن(ب او ما يسمى بـ وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس، جاء فيه ان اعالن ترم
غير قانوني، نظرا ألنها ترتكز على سياسة القوة واالمر الواقع وعدم االلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وكان 
من بنود هذه الصفقة بند يتضمن ضم بعض القرى المحيطة بالقدس التابعة للسلطة الفلسطينية والمصنفة 

الى الجانب االسرائيلي، مما يعد انتهاكا سافرا لقوانين الشرعية الدولية حسب اتفاقية اوسلو ) بي ، سي(
  .وحقوق االنسان

وبين التقرير ان الخطة االميركية المنحازة للجانب االسرائيلي والمصاغة من جانب االحتالل بضم   
 محيط القدس االراضي الفلسطينية للجانب االسرائيلي لتشريع ما يقوم به االحتالل من سرقة لألراضي في

يهدف الى فرض طوق كامل على المدينة المقدسة وسلخها عن محيطها الفلسطيني، وهذا ما ينوي 
  .التي تقع شرقي القدس) اي و ن(االحتالل تطبيقه في منطقة مستوطنة معلي ادوميم ومنطقة 

خلف ) سي(إن عملية الضم ستتم لمناطق "امين عام تجمع يهتدون في القدس، وليد صيام، قال   
الجدار والمعركة هنا ديموغرافية اضافة لكونها عقائدية، فهناك مناطق من غربي القدس مثل بير نباال وبد 
والنبي صمويل وقطنا سيتم ضمها إلسرائيل وهو أمر مرفوض من قبل الفلسطينيين، حيث اننا لن نقبل 

  ".السيادة االسرائيلية

) اي و ن(لى أن استعدادات البناء في منطقة الكاتب والمحلل السياسي زياد ابو زياد، ذهب إ  
تجري على قدم وساق، مؤكدا انه اذا ما بدأت اسرائيل العمل في هذه المنطقة تكون فعليا قد اكملت الطوق 
نهائيا حول مدينة القدس وعزلها نهائيا عن باقي االراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فهذا القرار هو 

  .ه سلطات االحتاللاخطر ما يمكن ان تقوم ب

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، الذي تحدث للبرنامج خالل اتصال   
ُان ما ينشر عن صفقة القرن وخطة الضم االسرائيلية هو مجرد تكهنات "فيديو عبر القمر الصناعي، 

مية وهناك اكثر من خارطة واكثر من وتسريبات اعالمية، وال توجد لغاية االن رواية رسمية وال خارطة رس
تحليل، ومن خالل تجربة الضم السابقة فانه من المستبعد ان يتم ضم المزيد من القرى ذات الكثافة 
السكانية العالية الن جوهر السياسة االسرائيلية في مدينة القدس يقوم على الهندسة العرقية، اي بمعنى 

، مضيفا ان مخططات الضم االسرائيلية "اقل عدد من الفلسطينيينان اسرائيل تريد مدينة القدس المحتلة ب
 تظهر خطوطا متعرجة حول القدس وهي عمدت بهذه المخططات االبتعاد ١٩٦٨ و١٩٦٧للقدس عامي 

  .عن التجمعات السكانية، ولذلك تم استبعاد مدينتي ابو ديس والعيزرية نظرا للكثافة السكانية العالية فيهما



 

١٨

انوني في رد الفعل الفلسطيني على هذه المخططات، قال العاروري، إن هنالك وعن الجانب الق  
نقاشا لعدد من الخيارات منها الذهاب الى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول تبلور نظام 
االبارتيد، بوجود منظومتين قانونيتين في منطقة جغرافية واحدة، بحيث تطبق واحدة على المستعمرين 

 )بترا(- . على الفلسطينيينواخرى

  ٥ ص١٧/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  فعاليات

  ّوجامعة القدس توقعان اتفاقية لدعم الشباب المقدسي بمجال ريادة األعمال  التعاون"

   

اليوم الثالثاء، اتفاقية منحة  ّ وقعت مؤسسة التعاون وجامعة القدس،- وفا٢٠٢٠- ٦- ١٦رام اهللا   
  . ألف دوالر أميركي٤٥، بقيمة ما يقارب "مال خاصة في التكنولوجياتمكين وتطوير ريادة أع"لمشروع 

  .يارا السالم، ورئيس الجامعة عماد أبو كشك" التعاون"ّووقع االتفاقية مدير عام   

يهدف المشروع إلى تحقيق التمكين االقتصادي للشباب في القدس، وخلق وظائف وتأسيس   
ديم أدوات تخدم التدريب المتخصص للفئة المستفيدة المتقدمة مشاريع بدء أعمال في قطاع التكنولوجيا وتق

لجسر الهوة بين ما تعلموه في الجامعات والمعاهد والحاجة الحقيقية للسوق، ويستهدف الشباب في 
إن هذه االتفاقية تأتي في إطار الشراكة : وقالت السالم . عاما٣٥- ١٨القدس من كال الجنسين من عمر 

 مشروعا ٣١دعمت ما يقارب " التعاون"ً، مشيرة إلى أن "جامعة القدس"مع " لتعاونا"المتينة التي تربط 
 مليون دوالر أميركي، من ضمنها منح ١٠في الجامعة خالل السنوات السابقة، بقيمة إجمالية تصل إلى 

سوب ، وتطوير مركز حا"زمالة"للطالب، ودعم للكليات، وبرامج تطوير قدرات األكاديميين من خالل برنامج 
وريادة األعمال في مجال التكنولوجيا، وتطوير مختبري محاكاة، إلى جانب دعم تلفزيون القدس التربوي 

وأشادت بالدور الريادي لجامعة القدس في البحث العلمي وما حققته من إنجازات في هذا  .التابع للجامعة
ا الجامعة ومواءمتها مع سوق العمل، المجال، إضافة إلى التطور الكبير في البرامج األكاديمية التي تقدمه

ًمثمنة جهود الهيئتين اإلدارية واألكاديمية في الجامعة واسهامهم في الرقي بمستوى التعليم الجامعي في 
ٕبدوره، ثمن أبو كشك الدور الكبير لمؤسسة التعاون في دعم واسناد قطاع التعليم العالي والبحث  .فلسطين

 في الجامعات وبرامج ربط مخرجات التعليم بالسوق، معبرا عن سعادته العلمي، وتشجيعها للبحث العلمي
وتطرق إلى الخطط والمشاريع التي تنفذها الجامعة في الفترة  .بالشراكة الفاعلة بين الجامعة والمؤسسة

  .الحالية، وتركيزها على تمكين ودعم الشباب المقدسي

  ١٦/٦/٢٠٢٠وفا 

***  



 

١٩

  معالم مقدسية

  ة السيادة الفلسطينية في أكثر األماكن المهددة من االحتاللواجه... بريد القدس

 

البريــد الفلــسطيني مــؤخرا خطــة تطويريــة لتــسليط الــضوء علــى التحــسينات   أطلــق–  وفــا– القــدس
المعماريــة المتمثلــة بإعــادة تأهيــل مكاتــب البريــد وافتتــاح مكاتــب جديــدة لتقــديم خــدمات جديــدة للمــواطنين 

 .قدمةوتحسين جودة الخدمات الم

وشملت الخطة جميع محافظات الوطن، حيث يسعى البريد إلى تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق 
  .الخدمات بما يلبي طموحنا ويعزز من ثقة المواطنين

ويعمل البريد الفلسطيني جاهدا للوصول إلى رضا الناس وطموحه من خالل تحـسين تلـك الخـدمات 
  . التجمعات السكانية رغم قلة اإلمكانياتوالوصول إلى كافة

 -٢٠١٧وفي هذا الصدد فقد سعت الحكومـة الثامنـة عـشر ومـن خـالل أجنـدة الـسياسات الوطنيـة 
 إلى تعزيز وجود البريـد الفلـسطيني فـي مدينـة القـدس عاصـمتنا األبديـة التـي كانـت ومـا زالـت رمـزا ٢٠٢٢

قتــصادي والجغرافــي، وتأكيــدا علــى الــسيادة الفلــسطينية للقــضية الفلــسطينية ومركزهــا الــسياسي والــديني واال
  .على المدينة المحتلة وضواحيها

وأكد مدير بريد محافظة القدس جميل زواهرة أن البريد الفلسطيني في المحافظـة يتواجـد فـي أربعـة 
 ١٥٠، موضحا أن مكتـب بريـد أبـو ديـس يقـدم خدماتـه ألكثـر مـن )أبو ديس، وعناتا، والرام، وبدو(مكاتب 

أبـو ديـس، والعيزريـة، والـسواحرة الـشرقية، والـشيخ سـعد، (ألف مواطن من سكان خمسة تجمعـات سـكانية 
  .إضافة إلى طلبة جامعة القدس وموظفيها) والزعيم

 كـأول مكتـب تـم ٢٠١٩وتحدث عن مكتب بريد عناتا الذي تم افتتاحـه خـالل شـهر تـشرين الثـاني 
 ألــف نــسمة فــي البلــدة والمنــاطق المحيطــة، ١٠٠ ألكثــر مــن اســتحداثه منــذ ســنوات، والــذي يقــدم خدماتــه

 ألـف نـسمة فـي منـاطق قلنـديا، وكفـر عقـب، وسـمير امـيس، ٩٠إضافة إلـى مكتـب بريـد الـرام الـذي يخـدم 
  .وجبع

وأشار زواهـرة إلـى أن مكتـب بريـد بـدو يعـد كـأول نافـذة موحـدة تجمـع شـبكة واسـعة ومتكاملـة مـن 
رة الداخلية والعدل واالتصاالت والنقل والمواصالت، حيث يستفيد منها حوالي الخدمات الحكومية التابعة لوزا

 تجمعا سكنيا، موضحا أن أهمية النافذة الموحدة في بـدو تـأتي كونهـا تقـع فـي ١٦ستين ألف مواطن، في 
محافظة القدس المحاصرة، إضافة لكونها تـأتي علـى أسـاس االسـتفادة مـن مكتـب بريـد بـدو ليكـون منـصة 

  .ة حيوية لمنطقة غرب القدسخدماتي

وأضاف قـب أن وجـود مكاتـب البريـد فـي القـدس وضـواحيها يعتبـر مـن مكونـات العمـل الـوطني ... 
التي تقوم به الحكومة لحماية أهلنا في القدس وضواحيها ومحيطها وتثبيتهم على أرضهم، خاصة أن هـذه 
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 مـن جـدار الفـصل العنـصري، إضـافة إلـى المنطقة تعتبر من المناطق المـستهدفة مـن قبـل االحـتالل وقربهـا
التــضييقات واالقتحامــات المــستمرة مــن قبــل االحــتالل لتلــك المنــاطق حيــث يقــوم وبــشكل متعمــد بتعطيــل 

  .الخدمات البريدية وتأخيرها

ودعا كافة المـواطنين القـاطنين فـي تلـك المنـاطق إلـى االسـتفادة مـن الخـدمات التـي يقـدمها البريـد 
 لتثبيـتهم فـي أرضـهم وفـرض الـسيادة الفلـسطينية فـي تلـك المنطقـة، وقــال إن وزارة الفلـسطيني والـذي جـاء

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على استعداد كامل للتعاون مع كافة البلـديات والمجـالس المحليـة لدراسـة 
  .ٕاحتياجات تلك المناطق واضافة المزيد من الخدمات

طيني علـى تواصـل دائـم ومـستمر مـع االتحـاد العــالمي وأشـار فـي الوقـت ذاتـه إلـى أن البريـد الفلــس
  .للبريد والمؤسسات الدولية لتوثيق الخروقات والتجاوزات اإلسرائيلية بحق البريد

  ١٧/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  آراء عربية

 صوت العقل ولسان الحق في مواجهة المطامع اإلسرائيلية.. الملك

 رأينا 

في مواجهة مسؤولة لخطط الضم اإلسرائيلية تواصل جاللة الملك مع لجان وقيادات بالكونجرس 
األميركي للتأكيد على الموقف األردني المبدئي والثابت وغير القابل للمساومة أو التفاوض، والمتمسك بحق 

م المستقلة والقابلة للحياة، والتشديد على جدية األردن في االنخراط ضمن الفلسطينيين في إنشاء دولته
أية جهود تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وتضمن االستقرار في المنطقة طالما كانت في إطار حل الدولتين 

  .الذي ارتضته جميع األطراف التي تبحث عن سالم حقيقي وعادل في المنطقة

 حساس تحرص إسرائيل على استثماره وسط انشغال العالم بجهود يأتي الموقف الملكي في توقيت
مكافحة وباء كورونا، ويشكل الصوت الملكي في التوقيت الراهن الصوت الوحيد الذي يجاهر باستعداده 
التخاذ المواقف المتشددة في مواجهة االستخفاف اإلسرائيلي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وسعي 

  .واألردني ئيلية المأزومة لتصدير مشكالتها وتناقضاتها إلى الجانبين الفلسطينيالقيادة اإلسرا

تعكس قدرة الدبلوماسية األردنية على استقطاب هذه القيادات السياسية األميركية مدى الثقة التي 
توليها النخبة السياسية في واشنطن لألردن، حيث انعقدت هذه المشاورات واالتصاالت في فترة تشهد 

ًاللها الواليات المتحدة أزمة االحتجاجات على مقتل جورج فلويد والتي تستهلك وقتا واسعا من االشتباك خ ً
  .السياسي بين الحزبين في فترة حرجة قبيل االنتخابات األميركية المقبلة

يدفع األردن بثقله السياسي والدبلوماسي في هذا التوقيت بكل شجاعة ومسؤولية، وبنبرة واضحة 
ف ثابتة ال تدخل في إطار المساومة حتى لو كان يفتقد اإلسناد الالزم من المجموعة العربية، وتعول ومواق
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كثير من الدول العربية على الجهود األردنية لقناعتها بخبرة الملك ورؤيته في موضوع الصراع حول 
لب األردني في القضية الفلسطينية، وكما جرت العادة خالل السنوات الماضية يتوقع أن يحدث التص

  .الموقف من حل الدولتين انعطافة في الموقف العربي على المستويين الشعبي والرسمي

وبما يتوازى مع المبادئ األردنية الواضحة والثابتة تجاه حل الدولتين أتى حضور األمير الحسين 
ًولي العهد في االجتماعات التي انعقدت تقنيا وهاتفيا لتعطي رمزية ألصول الموقف  األردني منذ تأسيس ً

المملكة والتي تواصلت في عهد الملك الحسين الباني، وتعززت مع المواقف الشجاعة والمشهودة لجاللة 
الملك عبد اهللا الثاني والذي يحرص على أن تبقى أحد أركان ضمير الحكم في األردن من خالل إدماج ولي 

ينية ليدرك اإلسرائيليون أن الثوابت األردنية جذرية العهد في التفاصيل والتحديات المتعلقة بالقضية الفلسط
وليست عرضة للنقاش وأنها باقية ومستمرة ما دامت الحقوق العربية والفلسطينية أسيرة التعنت 

  .اإلسرائيلي

يدفع الملك بخبرته السياسية وسمعته الدولية المرموقة وعالقاته مع الشخصيات المؤثرة والوازنة 
ً المواجهة التي ستشكل في المستقبل القريب أساسا ومعيارا لصياغة العالقات في الخطوط األولى من ً

األردنية، وسيتقدم األردن خاللها ليكون صوت العقل ولسان الحق الذي سيحمل مع عبد اهللا الثاني دون 
  . التهام الحقوق العربية والفلسطينية

  ١ص/١٧/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  ثوابتهواهم من يراهن على تخلي األردن عن

 رأي الدستور

ّيجدد جاللة الملك عبد اهللا الثاني موقف األردن الصلب الثابت في الدفاع عن القضية الفل   سطينية ُ
ّوالقدس، مؤكدا أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض  ٍ  ً

إن هذا التأكيد الملكي يبرهن على أن األردن ال يتبدل وال يمكن  .فرص السالم واالستقرار في المنطقة
أننا هنا بجوار القدس ثابتون على المراهنة على مواقفه تجاه قضيتنا المركزية، وهي رسالة لكل واهم ب

مواقفنا ومبادئنا، في موقف ال يلين وعزيمة ال تستكين، يقودها ملك شجاع، وجيش مغوار، ومن خلفهم 
 .شعب صامد عظيم

ًالملك وخالل اجتماعات عقدها تقنيا وهاتفيا، مع لجان وقيادات في الكونغرس األميركي، بحضور    ً
الثاني ولي العهد، يجدد صوت الحكمة واالعتدال بضرورة إنهاء الصراع سمو األمير الحسين بن عبداهللا 

ٕالفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة 
إن ما أبرق به الملك مع  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام  للحياة،

دات في الكونغرس، يأتي في وقت مهم وفي ظروف صعبة تحاك للقضية الفلسطينية، حيث مفاد قيا
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الرسالة والجهة المستقبلة، يذهب إلى إعادة التفكير بمستقبل المنطقة وعدم الرهان على حسابات يخسر 
ت اعتدال إن ما يمثله الملك من صو .معها الجميع، وتقود المنطقة إلى مزيد من األزمات واالضطرابات

وحكمة في المنطقة، يلقى التقدير واالحترام من األسرة الدولية، وآن األوان لمراكز القرار والتأثير في العالم، 
أن تضع إنهاء ملف الصراع في المنطقة على رأس أجندتها، وفق معادلة قوامها حل الدولتين، والضغط 

جهود السالم، بل وتضع اتفاقيات السالم على حكومة االحتالل كي تكف عن إجراءاتها التي تنسف كل 
ًعلى طاولة التفكير، حيث الطرف اآلخر يواصل انتهاكها، ظانا واهما أن خيارات األردن محصورة، ولكنه  ً
يجهل أن هذا الوطن الذي صمد في وجه األزمات الطبيعية والمصطنعة منها بفعل تداعيات اإلقليم، 

ًب، مقدرا بالدرجة األولى مصلحة الدولة األردنية العليا، ومصلحة ًسيكون قادرا على اتخاذ الموقف المناس
  .الشعب الفلسطيني الشقيق

ٕخالصة القول، إن الملك واذ يؤمن بأهمية السالم في المنطقة، يبعث بالوقت ذاته برسائل التحذير   
 لهم من األثر ًمن مغبة أي إجراءات أحادية من قبل االحتالل، مخاطبا بصوت الحكمة قادة الكونغرس حيث

 .والتأثير ما يدفع إلى إعادة التفكير والدفع بحلول آمنة لمستقبل المنطقة وشعوبها

  ١٢ ص١٧/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 األردن في مواجهة حمالت التضليل والخداع لإلعالم اإلسرائيلي

 علي ابو حبلة

دأب اإلعالم اإلسرائيلي شن حمالت تضليل وخداع تستهدف النيل من المواقف االردنيه الداعمة   
للحقوق الوطنية الفلسطينية وال تستثني حاالت التضليل الدول العربية المعتدلة ومحاوالت اإليحاء بان 

ض إقدام حكومة نتنياهو على أعمال الضم الغير شرعي، وتشكل خطوة الضم بعض الدول العربية ال تعار
التضليل  .خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق والدولية وخطوة إسرائيل للضم تالقي معارضه عربيه ودوليه

ًاإلعالمي من أعتى أدوات حكومة االحتالل اإلسرائيلية متضمنا كذبا مستمرا وبأساليب متعددة وبصيغ  ً
ًولهذا أنشأت إسرائيل قسم استخبارات التضليل اإلعالمي فضال . تباينة وبقوالب مختلفة تقنع حتى المترددم

ًعن الدور الرئيسي لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة حيث تلتزم خطوطا محددة في التعامل مع الخارج 
ية كأداة للنفاذ في المجتمعات واستغلت وسائل اإلعالم الغربية القو. ضمن أجندة التضليل اإلعالمي

يقول . العربيه، إما من خالل الشخصيات اليهودية ذات النفوذ فيها أو من خالل أساليب الترغيب والترهيب
، وثبت أن ».لقد أقام اإلعالم دولتنا واستطاع أن يتحرك للحصول على مشروعيتها الدولية«جورين  بن

استخدم اإلعالم اإلسرائيلي أسلوب  .ٕي، سياسي واعالميعسكر: إسرائيل تدير أمورها عبر ثالثة آفاق
جيش االحتالل االسرائيلي من خالل كم هائل من األخبار ألعمال العدوانية التي يقوم بها التبرير لكل ا

من أبرع األساليب المستخدمة توظيف المصطلحات لخدمات . والمعلومات تتضمن رسائل بسيطة ومحددة
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، جيش )مع إلغاء صفة الشعب بالكلية(الفلسطينيون : من المصطلحات. رائيليةالتوجيهات اإلعالمية اإلس
الضفة (، منطقة الحكم الذاتي، األراضي المتنازع عليها )بدل الدولة اليهودية(الدفاع اإلسرائيلي، إسرائيل 

الربيع تل (ًكما طمست أسماء المدن الفلسطينية بالكامل وتحويلها إلى، مثال تل أبيب ). الغربية وغزة
). جبل بيت المقدس(، جبل الهيكل )حائط البراق(، حائط المبكى )المقاومين(، مصطلح المخربين )ًسابقا

وتسويق المصطلحات ) بحق الفلسطينيين(ًأيضا تضمن التضليل اإلعالمي استخدام المبني للمجهول 
مستغلة ضعف المصداقية لم يكن هدف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الغرب فقط بل حتى العرب . اليهودية

المواقف  ).ًتغيرت األوضاع حاليا(ًلوسائل اإلعالم العربية عند شعوبها خصوصا في األزمنة السابقة وقد 
َاألردنية وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، لم تكن في يوم من األيام مواقف للترويج اإلعالمي إنما هي  ٍ

َصدر بشكل مسئول وملتزم أمام ساسة العالم والمجتمع الدولي َالتزامات سياسية ثابتة وراسخة وأصيلة، وت َ ٍِ ُ ٍ ُ ُ
وتمتاز السياسة التي تنتهجها الدولة األردنية بالموضوعية والحكمة خاصة عندما . وفي المجاالت المختلفة

ًيتعلق األمر بالقضية الفلسطينية، حيث يعتبرها األردن ملكا وحكومة بما في ذلك السلطات التشريعي ً َ ُِ ة َ
ٍوالشعب قضية وطنية أردنية عربية بامتياز ً ً ً وهذا ليس بالموقف الجديد على الهاشميين، بل إنه موقف . ً

ُوعليه فإن التنسيق مستمر بين الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين وسيادة . ُثابت منذ تأسيس المملكة ٌ
إطار العالقات التاريخية وللدور الرئيس محمود عباس هذا التنسيق المشترك والتعاون اإليجابي يجيء في 

الهاشمي الرائد في الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف وفي مسؤوليته 
ٕالتاريخيه للحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الجغرافية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

ٕبل بأي ضم ال أحادي وال قسري، وان أي ضم هو خرق الموقف األردني الرسمي والشعبي لن يق .القدس
للقوانين الدولية واحتالل لألرض الفلسطينية، ويعمل األردن مع السعودية واإلمارات ومصر إلى جانب 
القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة االتحاد األوروبي، على الضغط على الواليات المتحدة لثني حكومة نتانياهو 

 هذه هي مواقف األردن التي تدرك وتعي حكومة نتنياهو جديتها والعواقب المترتبة عن أطماعها التوسعية،
على اية اجراءات تمس بالقضية الفلسطينية واالمن القومي االردني ولن تمر مرور الكرام كما تروج 
 الصحافة االسرائيلية، رفض العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني الحديث مع رئيس حكومة االحتالل
نتنياهو وعدم تحديد موعد للقاء غانتس رئيس الحكومة البديل وزير الحرب الذي طلب لقاء العاهل االردني 
لبحث خطة الرئيس األمريكي دونالد ترمب، هذه المواقف االردنية تبديد لكل حمالت التضليل والخداع التي 

شكيك التي بات المواطن االردني يمارسها اإلعالم الصهيوني ويستهدف من خاللها زرع بذور الفتنة والت
والفلسطيني والعربي على وعي كامل على عدم صدقية ما يروج له االحتالل عبر ماكينته االعالمية 

                       .المضللة

  ١٣ ص١٧/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  ربية وعبرية مترجمةغآراء 
 

  ٕخطة نتنياهو للضم أصبحت في أيدي غانتس واشكنازي
  

 ١٢/٦/٢٠٢٠) المونيتور (–* تبن كاسبي

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

يمسك رئيسا الجيش السابقان، وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي، بمفتاح 
وقد تمكن الرجالن من عرض نفسيهما في واشنطن على أنهما . الضم اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربية

وباالستفادة من انشغال القيادة بأزمات فيروس كورونا المستجد . لضمحاسمان ألي قرار بشأن خطة ا
وأزمة وحشية الشرطة، تمكنا من التوصل إلى تفاهم مع إدارة دونالد ترامب، والذي بموجبه سيدعم الرئيس 

حزب -دونالد ترامب أي قرار إسرائيلي بشأن الضم طالما أنه يتمتع بدعم كامل من كال حزبي الحكومة 
  .”أبيض- أزرق“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب غانتس وأشكنازي الليكود

بوصول مباشر إلى مقربين من ترامب، مثل صهره جاريد كوشنر ” أزرق وأبيض“يتمتع زعيما 
ومن . وآفي بيركوفيتش، الذي حل محل جيسون غرينبالت كمبعوث أميركي خاص إلى الشرق األوسط

دهما قد أبلغ غانتس وأشكنازي بأن األميركيين سيدعمون أي قرار تتخذه إسرائيل المفترض أن يكون أح
” المونيتور”لـ” أبيض-أزرق“وقال أحد المقربين من قادة . ًيدعمه أيضا” أبيض-أزرق“طالما أن 

ًلقد تلقينا حقا بالنقض؛ لسنا متأكدين من أننا “: األسبوع الماضي شريطة عدم الكشف عن اسمه
  .”سنستخدمه

. بقادة المستوطنات) يونيو( حزيران ١٠فقد التقى غانتس في . يبدو غانتس وأشكنازي ممزقين
َوكان يمكن أن يكون ذلك لقاء متوترا وصاخبا حيث ترسم فيه خطوط المعركة بين قادة المستوطنين الذين  ًُ ً ً

لرجل الذي يمثل يطالبون بالسيادة اإلسرائيلية الكاملة على مستوطناتهم في الضفة الغربية وبين ا
وبدا غانتس وكأنه يوحي بأنه يفكر بجدية . وفي الواقع، كانت النغمة هادئة. المعارضة لمثل هذه الخطوة

وليس . ومن الصعب قراءة غانتس. ٕفي دعم الضم، وان لم يكن لجميع األراضي التي يريدها المستوطنون
مع مع أشكنازي في نهاية األسبوع للتوصل ومن المقرر أن يجت. ُكل تلميحاته وتمتماته تترجم إلى أفعال

  .إلى موقف متماسك قبل المناقشات المقرر إجراؤها مع نتنياهو األسبوع المقبل

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي - وفي الوقت نفسه، سوف يقوم رؤساء األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
ير الشين بيت نداف أرغمان، ورئيس اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ومد

ّ بتقديم إحاطة لمجلس الوزراء األمني المصغر حول -المخابرات العسكرية الميجور جنرال تامير هيمان
ٍوسوف يتم إصدار قرار في أعقاب هذه المداوالت، ولكن حتى عندئذ قد ال . التداعيات المحتملة للضم

ًووفقا للمؤشرات القادمة من . التنبؤ من غانتستكون رغبات ترامب واضحة؛ حيث إنه أصعب على 
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. ًواشنطن، فإن قاعدة دعم ترامب اإلنجيلية المسيحية تبدو أقل اهتماما بقضية الضم في الوقت الحالي
وتعمل االضطرابات الداخلية، واألزمة االقتصادية، وأعمال الشغب واالنتخابات المقبلة كلها على تهميش 

  .وة الضم برمتها في موضع التساؤلإسرائيل وقضاياها وتضع خط

: ، والذي تحدث إلينا شريطة عدم الكشف عن هويته”أزرق أبيض“وقال مصدر آخر بارز في 
على النحو المنصوص عليه ) من الضفة الغربية( في المائة ٣٠الضم الكامل للـ. هناك شيء واحد مؤكد“

 المرجح أن يرفض رئيسا الجيش ًومن اآلمن أيضا افتراض أن من غير. ”في خطة ترامب لن يحدث
لن يتجاهل أشكنازي وغانتس تحذيرات كوتشافي وزمالئه من . السابقان توصيات قادة األجهزة األمنية

وسوف نعرف في الشهر المقبل . التصعيد األمني المحتمل، وربما الخسائر الباهظة والتكلفة العالية للضم
ستنير أنه إذا قررت إسرائيل ضم بعض األراضي، فإن وسوف يقترح التخمين الم. إلى أين يذهب كل هذا

 في المائة التي تنص عليها ٣٠تلك األراضي ستكون أصغر بكثير مما يتوقعه المستوطنون وبعيدة عن الـ
  .الخطة األميركية

وقال مصدر أمني . يبدو غانتس وأشكنازي أفضل دراية بكثير بعيوب الضم من مزاياه المحتملة
وعد األميركيون بجلب “: هذا الصباح شريطة عدم الكشف عن هويته” المونيتور”يرة لـعقب التطورات األخ

ليس هناك زعيم عربي بارز . والحقيقة هي أنهم لم يفعلوا. على األقل معظمه-العالم العربي إلى العربة 
ي واشنطن، وأشار إلى المقال غير المسبوق لسفير دولة اإلمارات العربية المتحدة ف. ”واحد يدعم الخطوة

  .ُيوسف العتيبة، الذي نشر في صحيفة إسرائيلية، ويحث فيه إسرائيل على تجنب الضم

كما هرع وزير الخارجية األلماني، هيكو ماس، إلى إسرائيل األسبوع الماضي للقاء نظيره المعين 
 في زيارة ًوحذر الوزير األلماني أيضا من الضم وتداعياته. حديثا، أشكنازي، وكذلك غانتس ونتنياهو
شريطة عدم ” المونيتور”وبعد الزيارة، قال مصدر سياسي لـ. أوضحت إلى حد ما مالمح الصورة الدولية

لن تفرض عقوبات على إسرائيل ولن تعترف بدولة فلسطينية إذا تم اإلعالن “الكشف عن هويته إن ألمانيا 
 من ضرر كبير قد يلحق بمصالح ًحذروا فعال“ومع ذلك، كما أضاف المصدر، . ”عن قيام دولة بعد الضم

  .”إسرائيل ومن تأثير سلبي على موقفها في أوروبا

بقلق خاص إزاء جهود السلطة الفلسطينية إلقناع المحكمة الجنائية ” أزرق وأبيض“يشعر حزب 
ًهذه الخطوة تمضي قدما “: وقال المصدر السياسي. الدولية بمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب

  .”ًليس هذا شيئا يمكن تجاهله. دي الضم إلى تسريعها ووضع اللمسات األخيرة عليهاوقد يؤ

حتى اآلن، بخالف “: ، بشرط عدم الكشف عن هويته”أبيض- أزرق“وقال مصدر رفيع في 
ليس الصين، وال روسيا، وال األوروبيين، وال . الواليات المتحدة، ال توجد دولة واحدة في العالم تدعم الضم

  .”ًيبقى هذا شأنا بين نتنياهو وترامب، ونحن لسنا متأكدين من موقف ترامب في الوقت الراهن. اليابان



 

٢٦

فما الخالصة إذن؟ سوف يواجه غانتس وأشكنازي صعوبة بالغة في الحيلولة دون تنفيذ شكل من 
 من الكتل فهما يعرفان أن هذه فرصة تاريخية وفريدة ويفهمان القيمة التاريخية لضم العديد. أشكال الضم
بل وربما أكثر -لكنهما، من ناحية أخرى، يدركان أن استقرار النظام في األردن ال يقل أهمية . االستيطانية

  .أهمية من ضم وادي األردن

كانت الخريطة التي توضح . اآلن، يراقب غانتس وأشكنازي الخطوط التي يجري رسمها عن كثب
ولذلك يعكف فريق .  الخطة األميركية سطحية وغير دقيقةإمكانية الضم إلى جانب دولة فلسطينية بموجب

وسوف تكون ذات طبيعة تفصيلية، وستقدم . في مكتب رئيس الوزراء على رسم الخريطة الحقيقية اآلن
كما ستحاول تحديد عدد الفلسطينيين الذين . كامل أو شبه كامل أو جزئي أو بسيط: جميع خيارات الضم

إلقليمية للضم ومحاولة تحديد جيوب المستوطنات اإلسرائيلية المعزولة يعيشون في كل من الخيارات ا
وينخرط الفريق اآلن . ًوسوف يستغرق اإلعداد السليم لهذه الخريطة شهورا. وكذلك الطرق المؤدية إليها

  .في سباق مع الزمن

الضم الجزئي للعديد من الكتل ” أبيض-أزرق“في نهاية المطاف، من المحتمل أن يدعم 
ستيطانية التي تتمتع بإجماع إسرائيلي واسع، باإلضافة إلى حزمة تعويض سخية للفلسطينيين من النوع اال

وقد رفضت حكومة نتنياهو اليمينية . ٢٠١٧الذي كان قد اقترحه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في العام 
 إسرائيل للفلسطينيين ويقدر غانتس وأشكنازي أنه إذا أعطت. في ذلك الوقت” خطة قلقيلية“ُما تدعى 

بالضفة الغربية لتطوير المدن الفلسطينية في قلقيلية وجنين، إلى جانب ) ج(أراض شاسعة في المنطقة 
  .حزمة تعويضات اقتصادية مغرية، فإن الضم يمكن أن يمضي بحذر

وهو أيضا كاتب عمود ومحلل سياسي للصحف . للمونيتور” نبض إسرائيل“كاتب عمود في  •
  .ٕ، ولديه برنامج إذاعي يومي وبرامج تلفزيونية منتظمة عن السياسة واسرائيلاإلسرائيلية

 :نشر هذا التقرير تحت عنوان •

Netanyahu’s annexation plan now in Gantz, Ashkenazi’s hands 

 ٢٣ ص١٧/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  الحكومة تخفي عنا تفاصيل الضم: األمن اإلسرائيلي

 ينيف كوفوفيتش :بقلم

قال ضباط كبار في جهاز األمن حضروا النقاشات األمنية المغلقة إن المستوى السياسي ال يعرض   
لذلك، يصعب على جهاز األمن االستعداد . أمامهم التفاصيل المتعلقة بالضم المخطط له في الضفة الغربية

تقد أن تفاصيل أصبح جهاز األمن يشخص الرد على األرض على نية ضم المستوطنات، ويع. لهذه الخطوة
الخطة والجدول الزمني لتطبيقها ضروريان للجيش والشاباك والشرطة وجهات أخرى كي تستطيع العمل 

  .على الفور

يمتنع الجيش اإلسرائيلي عن اتخاذ موقف علني فيما يتعلق بالضم، لكن في محادثات مغلقة قال   
يش االستعداد له في السنوات القادمة هو كبار ضباط جهاز األمن بأن التهديد الرئيسي الذي كان على الج

وحسب قولهم، التصعيد في الضفة قد يمس باالستعدادات للتهديدات في هذه الساحة، . الساحة الشمالية
ًجهاز األمن يقلق أيضا من التداعيات التي ستكون لضم . ويحتاج إلى تحويل جزء كبير من ميزانية الجيش

 األردن ومصر وقطر دول أخرى في الشرق األوسط، التي تعتبر الضفة وغور األردن على العالقات مع
 أدى ٢٠١٨في جميع جوالت القتال مع حماس في القطاع منذ آذار . جهات كابحة في السنوات األخيرة

وحسب تقدير جهات أمنية، فإن هذا الموقف . تدخل مصر وقطر إلى وقف إطالق النار في فترة قصيرة
  .طراف، قد يتضرر في أعقاب الضمالذي يتفق مع مصالح جميع األ

ًفي هذه المرحلة، يستعد الجيش لتداعيات الضم طبقا للخطط التي أعدت في فترات اعتبرت سابقا    ً
وهذه الخطط تشمل التصعيد في الضفة . حساسة من ناحية سياسية كنقل السفارة األمريكية إلى القدس

ئة تشمل تجنيد االحتياط بواسطة أنظمة جديدة الغربية وقطاعات أخرى، والجيش مستعد لمناورات مفاج
  .بهدف فحص قدرة الجيش على االنتقال من الوضع الروتيني العادي إلى حالة الطوارئ في فترة قصيرة

. حسب تقديرات االستخبارات، فإن الضم إذا خرج إلى حيز التنفيذ ستشعر حماس بأنها ملزمة بالرد  
مرة أخرى إلى المواجهة مع قوات األمن في منطقة الجدار والتقديرات هي أن حماس سترسل رجالها 

في هذه . األمني، ولم تستبعد إمكانية تصعيد واسع في غزة إذا حدثت مواجهات شديدة في الضفة الغربية
أما إطالق البالونات الحارقة من القطاع . األثناء يعتقد جهاز األمن بأن حماس غير معنية بالتصعيد

ت التي أجرتها حماس إلطالق صواريخ، فاعتبر كإشارة على أن حماس لن تسلم ًمؤخرا، مثل المحاوال
في أعقاب تفشي كورونا، . بتجميد عملية التسوية التي استهدفت تحسين الوضع االقتصادي في غزة

وحماس تطلب ممن يريدون الذهاب إلى إسرائيل أو . منعت إسرائيل دخول العمال والمرضى من القطاع
  . الحجر مدة أسبوعين عند عودتهم إلى القطاعمصر المكوث في

ًيبدو أن صفقة تبادل األسرى والمفقودين اإلسرائيليين التي تم الحديث عنها مؤخرا ليست على   
وفي إسرائيل . ًومؤخرا ال توجد أي محادثات بين إسرائيل وحماس عبر وسطاء. جدول األعمال اآلن
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يد لكورونا في غزة، تتلقى التشجيع من بيانات اإلصابة ًيقدرون بأن حماس التي خافت جدا من تفش شد
بناء على ذلك، فإن الخطة التي . المتدنية وتدرك بأنه من غير المتوقع حدوث أزمة حقيقية في القطاع

  .تشمل إدخال معدات طبية إلى غزة لم تعد ذات صلة

  هآرتس  -ينيف كوفوفيتش :بقلم

  ١٦/٦/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  بار باالنجليزيةاخ

King discusses ties, region with US Congressional leaders, 

committees 

His Majesty warns unilateral Israeli measures undermine 

prospects for peace 
 

By JT - Jun 16,2020 - His Majesty King Abdullah, accompanied by HRH Crown Prince 

Hussein, speaks during a conference call on Tuesday (Photo courtesy of Royal Court) 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Tuesday warned that any unilateral Israeli 

measure to annex lands in the West Bank is unacceptable and undermines the prospects of 

achieving peace and stability in the region. 

At meetings held via conference calls with US Congressional leaders and committees, 

attended by HRH Crown Prince Hussein, King Abdullah stressed the importance of 

establishing an independent, sovereign and viable Palestinian state on the June 4, 1967 

lines, with East Jerusalem as its capital, according to a Royal Court statement. 

In calls with Senate Majority Leader Mitch McConnell, the Senate Armed Services 

Committee, and the Appropriations Subcommittees on State, Foreign Operations, and 

Related Programmes at the Senate and the House, His Majesty discussed the strategic 

partnership between Jordan and the United States, and the latest regional developments, 

foremost of which is the Palestinian cause. 

The King reaffirmed the strength of Jordanian-US relations, and keenness to enhance 

cooperation across various sectors, expressing appreciation for the support provided by the 

United States to Jordan in development and defence. 

Discussions covered efforts to reach political solutions to crises in the Middle East, as well 

as regional and international efforts to fight terrorism within a holistic approach. 

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 
وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 

 .لكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلكاطالع القارىء ا
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International efforts to counter coronavirus disease (COVID-19) and cooperation to 

mitigate its humanitarian and economic repercussions were also discussed. 

The US lawmakers described His Majesty as the voice of moderation in the region, 

expressing keenness to hear from the King on developments in the Middle East. 

They also commended Jordan’s handling of COVID-19 and the measures taken to ensure 

public health and safety. 

Moreover, they expressed appreciation of His Majesty and his ongoing outreach to 

Congress leaders and committees, despite the circumstances created by the COVID-19 

pandemic. 

Foreign Minister AymanSafadi, Adviser to His Majesty for Communication and 

Coordination Bisher Al Khasawneh, Adviser to His Majesty for Policies and Media Kamal 

Al Nasser, and Jordan’s Ambassador in Washington, DC, Dina Kawar attended the 

meetings. 

Jordan Times Jun 16,2020  

*** 

Foreign Minister welcomes statement of UN experts on the Israeli 

annexation plan 
  

RAMALLAH, Tuesday, June 16, 2020 (WAFA) – Foreign Minister RiyadMalki welcomed 

today the position of the 47 United Nations experts denouncing Israeli plans to annex parts 

of the occupied West Bank while calling on the international community to prevent this 

plan from taking place. 

He welcomed specifically what came in the statement of the independent Special 

Procedures mandates appointed by the United Nations Human Rights Council in which 

they warned that the annexation, in addition to being a violation of the UN Charter and the 

Geneva Conventions, is also a cause for war and suffering. 

“The annexation of occupied territory is a serious violation of the Charter of the United 

Nations and the Geneva Conventions, and contrary to the fundamental rule affirmed many 

times by the United Nations Security Council and General Assembly that the acquisition of 

territory by war or force is inadmissible,” said the 47 UN experts in their statement. “The 

international community has prohibited annexation precisely because it incites wars, 

economic devastation, political instability, systematic human rights abuses and widespread 

human suffering.” 

Malki thanked the UN experts for their clarification of the bad role played by the United 

States by encouraging the occupation authority to commit crimes, including illegal plans to 

annex more lands, and granting the occupation and its officials immunity and impunity. 

He called on the international community to shoulder its responsibilities and to heed the 

call by the experts that they have a duty to stop Israel's annexation plan, calling on states to 

prevent the entry of settlement goods or the entry of settlers into their countries, in 

addition to imposing sanctions on Israel, including on weapons and equipment used against 

the Palestinian people. 

WAFA June 16, 2020  
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West Bank plan will create 'apartheid' - UN experts 
 

By AFP - Jun 16,2020 - GENEVA — Israel's plan to annex nearly a third of the West Bank 

is a vision of "21st-century apartheid", a large group of independent United Nations 

experts warned Tuesday. 

The experts said the annexation would be a "serious violation" of the United Nations 

charter and the Geneva Conventions, and would only intensify human rights violations in 

the West Bank. 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu aims to begin a process of annexing West 

Bank settlements and the Jordan Valley from July 1, as part of a US peace initiative. 

The experts said the 53-year Israeli occupation of the West Bank had been the source of 

"profound human rights violations" against the Palestinians, chiefly the denial of the right 

of self-determination among a long list of other alleged violations. 

"These human rights violations would only intensify after annexation," the experts said. 

"What would be left of the West Bank would be a Palestinian Bantustan, islands of 

disconnected land completely surrounded by Israel and with no territorial connection to 

the outside world. 

"Israel has recently promised that it will maintain permanent security control between the 

Mediterranean and the Jordan River. 

"Thus, the morning after annexation would be the crystallisation of an already unjust 

reality: Two peoples living in the same space, ruled by the same state, but with profoundly 

unequal rights. This is a vision of a 21st-century apartheid." 

The more than 40 independent special rapporteurs along with a range of UN working 

groups on various rights issues who signed the statement do not speak for the UN but 

report their findings to it. 

The experts said that Israel’s annexation of East Jerusalem in 1980 and the Syrian Golan 

Heights in 1981 saw condemnation but no meaningful response from the international 

community. 

“This time must be different,” they said. 

“The lessons from the past are clear: Criticism without consequences will neither forestall 

annexation nor end the occupation.” 

The experts voiced “great regret” about Washington’s role in “supporting and encouraging 

Israel’s unlawful plans”, saying the United States should be “ardently opposing” an 

imminent breach of international law “rather than actively abetting its violation”. 

Jordan Times Jun 16,2020  

*** 
Palestinian mother to UNHRC: ‘Don’t forget my son, anyone can 

be the next victim’ 
 

GENEVA, Tuesday, June 16, 2020 (WAFA) - The mother of the autistic Palestinian 

youth, Iyad Hallaq, who was shot and killed by Israeli police in Jerusalem on May 30, told 

the United Nations Human Rights Council (UNHRC) yesterday in an oral statement 

jointly-delivered by the Euro-Mediterranean Human Rights Monitor that she fears Israel's 

unfairness, after Israeli forces killed her only son despite being defenseless, with special 

needs, and without posing any threat to the forces. 

RanaHallaq, Iyad’s mother, explained that even though it has been two weeks since her son 

was killed, no progress has been made in the investigation of his case, while Israel refuses to 

publish footage of her son's last minutes before his death, noting that this is "an evidence of 
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the clear intention to hide this brutality. Calling “everyone” to not overlook the incident, 

she said, “don’t forget my son, anyone could be the next victim." 

The Hallaq message was delivered in an oral statement by Euro-Med Monitor and the 

International Institute for Rights and Development (IRDG) and the Geneva Council for 

Rights and Liberties during the 43rd UN Human Rights Council Session held in Geneva. 

The joint statement expressed grave concern over the series of extrajudicial executions 

carried out by the Israeli forces against Palestinian civilians. 

In last May only, the Israeli forces shot dead two young Palestinians with special needs. 

The first of whom was Mustafa Younis, 27, who suffered from psychological problems, and 

was shot dead on the 13th of May, after having an argument with Israeli security forces at 

the entrance of a hospital in the city of Tel Aviv, and the second was IyadHallaq, 32, who 

was killed on the 30th of May, while on his way to Elwyn School in Jerusalem for students 

with special needs. 

Israeli police force chased Iyad and despite the presence of his school counselor who alerted 

the police that the young man had autism, and showed them a card to prove this, the 

soldiers did not respond to her pleas and shot him in the leg, which caused him to fall down 

to the ground. Later, they shot him with two more live bullets in the upper part of his body 

killing him. 

The joint statement emphasized that Israel has neither identified nor held accountable 

those responsible for committing criminal offences, nor has it imposed strict laws to 

prevent similar incidents in the future. 

WAFA June 16, 2020   
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