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  ٦  األردن يدين استمرار إسرائيل بتنفيذ أعمال في األقصى •
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الملك وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما ألي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض  •
  ٦  في الضفة الغربية

  ٧  نرفض ضم إسرائيل أراضي فلسطينية: الصفدي وميالدينوف •

  

  اتاعتداء

  ٨  "الحريديم"اقتحام األقصى بحراسة شرطية من  •
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  شؤون مقدسية
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  تقارير
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  آراء عربية

  ١٣  دعم الملك في وجه المخططات اإلسرائيلية •

  ١٤   مع قيادات الكونغرس األميركيالملك.. صوت االعتدال •

  ١٦  هجمة إعالمية صهيونية خبيثة على الموقف األردني •

  ١٧  ّضم المستوطنات •
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  آراء عبرية

  ١٨  قلقون من تراجع الواليات المتحدة عن الضم •

 شخصيات مقدسية

  ٢٠   عام١٠٠ تودع فلسطين عن "رفقة الكرد"ياسمينة القدس  •

  

 

 اخبار باالنجليزية
  

Israeli plan to annex West Bank lands undermines peace 

prospects — King 
His Majesty continues meetings with Congress, holds talks with US House 

speaker 

٢١  

Russia: Israel’s annexation plan will trigger further violence ٢٢  

From Palestine to the US, we must defend people's right to 

breathe 
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Hordes of Jewish settlers, police forces defile Aqsa Mosque ٢٤  
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  االردن وفلسطين

  الملك يجدد الرفض لقرارات الضم االسرائيلية

  

واصل جاللة الملك عبداهللا الثاني، اليوم األربعاء، سلسلة اجتماعاته مع أعضاء  -  الرأي-عمان
  .األميركي" الكونغرس"لجان وقيادات في 

و األمير ًوعقد جاللته، عبر تقنية االتصال المرئي، اجتماعات منفصلة، حضر جانبا منها سم
الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، مع رئيس مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة 

  .العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنتي الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس النواب

ًيات المتحدة األميركية، مؤكدا وأشاد جاللة الملك بالعالقات االستراتيجية التي تجمع األردن والوال
  .الحرص على تعزيز التعاون بينهما في المجاالت كافة

وأعرب جاللته عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الواليات المتحدة للمملكة، في العديد من 
  .المجاالت التنموية والدفاعية

ً، خصوصا المتعلقة بالقضية وتناولت االجتماعات المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية
  .الفلسطينية

ّوجدد جاللته التأكيد على موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السالم 
الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧يران عام والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حز

وأعاد جاللة الملك التأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو 
  .أمر مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط

ى حلول سياسية وتطرقت االجتماعات إلى األزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إل
  ...لها، إضافة إلى الجهود اإلقليمية والدولية المبذولة في الحرب على اإلرهاب، وفق نهج شمولي

من جانبها، قالت رئيس مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي إن جاللة الملك يحمل رؤية ثاقبة 
  .وصادقة تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم

قائد تاريخي، وصوت "ن وقيادات في الكونغرس جاللة الملك بأنه بدورهم، وصف أعضاء لجا
  .، وهم يتطلعون دوما إلى االستماع إلى آراء جاللته حيال القضايا اإلقليمية الراهنة"للحكمة

وحضر االجتماعات وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
  .ات واإلعالم، والسفيرة األردنية في واشنطنومستشار جاللة الملك للسياس

 ٢ص/١٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

***  



 
٦

 األردن يدين استمرار إسرائيل بتنفيذ أعمال في األقصى

 

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين امس األربعاء، استمرار قيام  -   ماجدة أبوطير-عمان 
الحرم القدسي الشريف الذي / قصى المباركالسلطات اإلسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد األ

 .ًيشكل جزءا اليتجزأ من المسجد

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف اهللا الفايز في بيان امس، أن إدارة أوقاف القدس 
وشؤون المسجد األقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة االختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون 

ى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة المسجد األقص
 هي ضمن الصالحيات الحصرية إلدارة أوقاف القدس، وأن -  بما في ذلك األسوار-ً دونما ١٤٤مساحته 

 .ً احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف االعمال فورا- كقوة قائمة باالحتالل -على إسرائيل 

وشدد الفايز على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى 
 كامل المسؤولية عن سالمة -  كقوة قائمة باالحتالل - محمال إياها / الحرم القدسي الشريف /المبارك

 .المسجد وأسواره

ائيلي بخصوص األعمال في وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب اإلسر
 .الحائط الغربي

  ٤ ص١٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  الملك وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما ألي إجراء إسرائيلي 

  أحادي لضم أراض في الضفة الغربية

 

بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  -  الرأي–عمان  
عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولي 

  .العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين، والتطورات اإلقليمية ذات االهتمام المشترك

وركز االتصال الهاتفي الذي جرى اليوم األربعاء، على مستجدات األوضاع في المنطقة وفي 
  .تها القضية الفلسطينية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيالهامقدم

وأكد جاللة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي رفضهما ألي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في 
  .الضفة الغربية، وهو ما يقوض فرص تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط



 
٧

ني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وشدد جاللة الملك على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطي
الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 

بدوره، أكد سمو ولي عهد أبوظبي تضامن بالده الكامل مع األردن، مشيدا بدور المملكة 
ولفت سموه، خالل االتصال، إلى أن دولة  . بقيادة جاللة الملك، في مساندة القضية الفلسطينيةالتاريخي،

اإلمارات العربية المتحدة تقف مع األردن وتتحرك ضمن اإلجماع العربي بكل أدواتها السياسية 
 .والدبلوماسية للتحذير من خطورة قرار ضم األراضي الفلسطينية وتداعياته المتوقعة

وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما ألي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الملك 
  .الغربية 

  ٢ص/١٨/٦/٢٠٢٠  صحيفة الرأي

*** 

  نرفض ضم إسرائيل أراضي فلسطينية: الصفدي وميالدينوف

  

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمبعوث األممي  -   ماجدة أبوطير- عمان 
السالم نيكوالي مالدينوف، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية ودرء لعملية 

الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ قرار الضم على كل جهود تحقيق السالم العادل والدائم في 
الضم الذي وأكد الصفدي ومالدينوف خالل مباحثات عبر تقنية االتصال المرئي امس، رفض . المنطقة

ًيشكل خرقا للشرعية الدولية وتقويضا لفرص تحقيق السالم، مشددان على أهمية التزام قرارات الشرعية  ً
وقال الصفدي إن تنفيذ إسرائيل .الدولية واعتمادها أساسا لمفاوضات فاعلة لحل الصراع وفق حل الدولتين

 . على األمن والسلم اإلقليميين والدوليينًقرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السالم الشامل؛ ما يشكل خطرا
ّوأكد أن الضم سيكرس االحتالل الذي لن ينتهي الصراع اال بزواله، مؤكدا اهمية الحل التفاوضي الذي 

وفق ١٩٦٧يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 
ًدولي سبيال وحيدا لتحقيق السالمحل الدولتين الذي اعتمده المجتمع ال وشدد الصفدي ضرورة تحرك  .ً

ٕالمجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لمنع الضم واعادة إحياء آفاق تحقيق السالم العادل الذي تقبله 
ًالشعوب واعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا ً.  

م عادل طريقه حل الدولتين،  فإما سال وقال الصفدي إن المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم
وشدد على أن تنفيذ إسرائيل قرار الضم يعني . ٕواما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم

اختيارها الصراع بدل السالم، وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العالقات األردنية االسرائيلية 
 .وعلى كل مساعي تحقيق السالم الشامل

  ٤ ص١٨/٦/٢٠٢٠ستور الد



 
٨

  اعتداءات

  "الحريديم"اقتحام األقصى بحراسة شرطية من 

  

 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس األربعاء، المسجد األقصى المبارك، - فلسطين المحتلة 
 .تحت حماية الشرطة، وبرفقتهم شرطية متدينة

طة االحتالل،  عناصر من شر٣ طالبا يهوديا و١٥٦ مستوطنا و٥٦وأفاد شهود عيان، أن 
اقتحموا المسجد األقصى من باب المغاربة، وسط إخالء شرطة االحتالل المنطقة الشرقية من المسجد من 

 .المرابطين المقدسيين

برفقة شرطة ) الحريديم(ولفت شهود العيان إلى أنه وألول مرة، تتواجد شرطية متدينة من 
 .االحتالل، خالل اقتحام المسجد األقصى

 االحتالل، فجر أمس األربعاء، منشآت قرب جامعة القدس في أبو ديس، وفي وهدمت جرافات
وأفاد شهود عيان، بأن جرافات االحتالل هدمت . المنطقة الوقعة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس

بركسا تعود ملكيته للمواطن داوود سالمة شقيرات، وبناء قيد االنشاء، ومحالت تجارية تعود ملكيتها 
واطن طارق السرخي، كما هدمت بناء سكنيا قيد االنشاء تعود ملكيته للمواطنين علي صوان، ومحمد للم

وأضاف الشهود، أن جرافات االحتالل هدمت سورا من الملعب التابع لجامعة القدس في أبو ديس  .األعرج
ة غالبيتهم من فلسطينيا من الضف) ١٤(واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي . بحسب الوكالة الرسمية

 .القدس، بينهم والدة األسير المقدسي محمد األعور، رافق ذلك عمليات تنكيل واعتداءات على المعتقلين

ًمواطنا على األقل جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في القدس ) ١١(وأفاد نادي األسير أن 
سير محمد األعور وشقيقه جبريل إيمان األعور والدة األ: ُمنذ عصر أمس وحتى صباح اليوم، عرف منهم

، )ً عاما١٧(، وشقيقه عامر )ً عاما١٤(آدم صيام : ًالذي جرى اإلفراج عنه الحقا، إضافة إلى كل من
والفتى مهدي خضور، والفتى سلطان شويكي، عالوة على الفتى حاتم البشيتي وشقيقه عبد الرحمن، 

ب االعتداء عليهم بالضرب، ومن بلدة العيساوية وأدهم الزعتري، ومحمد الترياقي، حيث جرى اعتقالهم عق
 .اختطفت قوة من المستعربين الفتى عبد اهللا رأفت محمود

ولفت نادي األسير إلى أن والدة األسير محمد األعور كان من المقرر أن تزور أمس نجلها في 
زنازين مركز ً، علما أن زوجها معتقل منذ نهاية الشهر الماضي، ويقبع في »النقب الصحراوي«سجن 

، )ً عاما١٦(ومن بلدة دورا في الخليل اعتقل االحتالل الفتيين، مصطفى سمير الزير . تحقيق المسكوبية
 )وكاالت). (ً عاما١٦(ومجدي فواز رجوب 

  ١٤ ص١٨/٦/٢٠٢٠ الدستور

*** 



 
٩

  االحتالل من لها تتعرض التي المستمرة االنتهاكات تستنكر القدس جامعة
 

 القـدس جامعـة لهـا تتعـرض التـي المـستمرة االعتـداءات سلـسلة ضـمن – الجديـدة الحياة – القدس
 واآلليـات الجنـود بعـشرات معـززة اإلسـرائيلي االحتالل قوات اليوم هذا فجر أقدمت االحتالل، سلطات قبل من

 القــدس، لجامعــة التــابع القــدم لكــرة الــدولي للملعــب ةالتحتيــ والبنــى األســوار بهــدم والبلــدوزرات، العــسكرية
 الملعـب، أرض من أجزاء وتجريف بحفر وقامت كما ديس، أبو بلدة في الرئيس حرمها على تشييده الجاري
ــك ــضرر إلحــاق بهــدف وذل ــوي المــادي ال ــة والمعن ــويض ومحيطهــا، بالجامع ــة البيئــة وتق  بمختلــف الجامعي

  .المنطقة في الوحيد الدولي لعبالم بناء عملية وتعطيل مكوناتها،

 االنتهاكـــات ضـــمن ينـــدرج والـــذي الـــسافر، االعتـــداء هـــذا العبـــارات بأشـــد القـــدس جامعـــة تـــستنكر
 واألعـراف للقـوانين ًفاضـحا ًانتهاكـا وتشكل الفلسطيني، الشعب وعموم الجامعة إليها تتعرض التي المستمرة
ــة، ــق الدولي ــوق ومواثي ــسان حق ــرارات ،اإلن ــس وق ــدولي ناألمــ مجل ــة ال  ذات المتحــدة لألمــم العامــة والجمعي
 تحــت الواقعــة الفلــسطينية األراضــي علــى الرابعــة جنيــف اتفاقيــات ســريان تؤكــد التــي تلــك فيهــا بمــا الــصلة،

 تحــت الواقعــة األعيــان تجــاه بــاالحتالل القائمــة القــوة علــى مــسؤوليات مــن بموجبهــا يترتــب ومــا االحــتالل
 كما .الفصل جدار حول الدولية العدل محكمة عن الصادر االستشاري الرأي اأيض عليه أكد والذي االحتالل،

 اإلنـسانية والحريـات الحقـوق مـن جملـة علـى خطيـر ٍتعد ًأيضا يشكل االعتداء هذا ان القدس جامعة وتؤكد
 والحريـــات الممتلكـــات، صـــون فـــي والحـــق الـــتعلم، فـــي الحـــق فيهـــا بمـــا والجماعيـــة، الفرديـــة األساســـية،

 ذات دوليـة ومنظمـات وهيئـات دول مـن الـدولي المجتمـع مكونـات كافـة المقـام هـذا في وتطالب ،يةاألكاديم
 هـذه لوقـف والعاجـل الفـوري التـدخل إلـى اليونـسكو، ومنظمـة القـدم، لكرة الدولي االتحاد ذلك في بما صلة،

 المجتمــع وعمــوم عــام، بــشكل العــالي التعلــيم ومؤســسات الجــامعي، للمجتمــع الحمايــة وتــوفير االنتهاكــات،
 األضــرار القــدس جامعــة تقــدر ٕواذ .الغايــة هــذه تحقيــق شــأنها مــن ملموســة إجــراءات واتخــاذ الفلــسطيني،

 وعلـى عليهـا يقـع مـا بـأن تؤكـد فأنهـا دوالر، ألـف ٣٠٠ بحـوالي العـدوان هـذا جراء بها لحقت التي المادية
 في بحقها وستحتفظ بثمن، يقدر ال تمرالمس والترهيب التضييق نتيجة معنوية أضرار من الفلسطيني شعبنا

 بمنــابره الــدولي القــضاء ذلــك فــي بمــا عليهــا، يقــع الــذي الــضرر لجبــر الحقوقيــة المنــابر كافــة إلــى اللجــوء
 اإلنـسانية برسـالتها التمـسك علـى ًصـراراإ إال تزيـدها لـن االنتهاكـات هـذه ان القـدس جامعة تؤكد .المختلفة
 مكـان، كـل فـي اإلنـسانية يخـدم الـذي النـوعي العـالي التعلـيم تـوفير علـى بالعمـل اسـتمرارها وعلى السامية،

 القـدس مـن تنيـر وحـضارية، ثقافيـة علمية منارة وعدوان، ظلم من له تتعرض ما رغم القدس، جامعة لتظل
  .بالبنيان تفعل كما هدمه البلدوزرات تستطيع لن والذي ،اإلنسان وبناء الحرية نحو الطريق بعلومها

  ١٧/٦/٢٠٢٠جديدة الحياة ال

*** 
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  شؤون مقدسية

  "العظيم الفجر" بحملة المشاركة وجوب ُيؤكد صبري عكرمة الشيخ المنبر أمين
 

 اليــوم لــه، تــصريح فــي صــبري، عكرمــة الــشيخ المبــارك األقــصى المــسجد خطيــب المنبــر أمــين أكــد
 مـن ًبـدءا "العظـيم رالفجـ" حملـة فـي األقصى للمسجد الوصول يستطيع مواطن كل مشاركة وجوب األربعاء،

  .المحتلة الغربية الضفة ضم لمخطط ًورفضا التهويد، من لحمايته القادم الجمعة يوم

 القديمـة البلـدة سـكان مـن وخاصـة األقـصى، فـي التواجـد تكثيـف ضـرورة علـى صبري الشيخ وشدد
  .عليه والحفاظ إعماره لواجب ًاستجابة كافة، القدس وأحياء

 علــى االحــتالل ويجبــر القــوة مــن ًمزيــدا يعطيــه المــسجد فــي المــسلمين أعــداد زيــادة" أن إلــى ولفــت
 تعمـل التـي اليمينيـة الحكومـة مـن بـدعم تتوقف ال التي وأطماعه المتكررة وانتهاكاته اقتحاماته عن التراجع

 الطـرق إلغـالق أمنية أمور بأي يتذرع االحتالل أن المنبر أمين وأوضح ".اإلرهابية مخططاتها تحقيق على
 دعـوات أطلقـوا نـشطاء وكـان .األقـصى للمـسجد المـصلين وصـول إعاقـة أجـل مـن القديمـة البلدة بوابات أو

 نـصرة الغربيـة الـضفة ومـساجد األقـصى المـسجد فـي المقبـل الجمعـة يـوم "العظيم الفجر" صالة في للحشد
  ".الضفة مساجد في العظيم الفجر عودة" عنوان تحت الضم، لخطة ًورفضا للمقدسات

  ١٧/٦/٢٠٢٠دينة القدس موقع م

*** 

  تقارير

  قصص نجاح لبرنامج القدس .. ً مشروعا٤٠تمويل أكثر من 

  لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  

 أعلن صندوق االستثمار الفلسطيني واالتحاد األوروبي استمرار تقديم -دوت كوم" القدس "-القدس
وسطة خالل مرحلته الثانية، الذي تنفذه مؤسسة الطلبات لبرنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمت

للمشاريع المقدسية ) ذات معايير(فلسطين للتنمية التابعة للصندوق، والهادف إلى تقديم منح تمويلية 
سواء كانت جديدة أو قائمة وتعمل في مختلف القطاعات االقتصادية، من أجل توسيع نشاطاتها وتنمية 

-٢٠١٨وتمتد المرحلة الثانية من البرنامج في الفترة من  .ن فرص العملأعمالها التجارية وتوفير مزيد م

 مليون يورو بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي وصندوق االستثمار ٢.٣ وبحجم تمويلي يبلغ ٢٠٢١
ًالفلسطيني، وستؤدي إلى ضخ مبلغ مماثل تقريبا في االقتصاد المقدسي من قبل المستفيدين نظرا لطبيعة  ً ٍ

  .لبرنامجوشروط ا

ً مشروعا لغاية اآلن، من خالل الحصول على منح تمويلية ساهمت في ٣٠واستفاد من البرنامج نحو 
إطالق مشاريع جديدة، أو ساعدتهم في تنفيذ خططهم التوسعية لمشاريعهم القائمة، وزيادة إنتاجية تلك 
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قدس، والحفاظ على نحو  فرصة عمل ألهالي ال١٥٠المشاريع، األمر الذي سيساهم في توفير أكثر من 
ً مشروعا آخر على الموافقة النهائية للتمويل وهي اآلن في ١٤ فرصة عمل أخرى، في حين حصل ٢٠٠

، بحجم تمويلي ٢٠١٧وتم االنتهاء من المرحلة األولى من البرنامج، التي انتهت عام  .مرحلة العطاءات
ٍ مليون يورو، وأدى إلى ضخ مبلغ مماثل٢ًوصل تقريبا إلى  ّ  من المشاريع المستفيدة في االقتصاد، حيث ّ

  . وظيفة جديدة١١٠ً مشروعا أدت إلى خلق ما يزيد عن ٢١استفاد منها 

يسعى الصندوق إلى : "وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
 األطراف المحلية والدولية، تطوير اقتصاد مدينة القدس من خالل محفظة استثمارية بالشراكة مع عدد من

يدير الصندوق باإلضافة إلى هذا البرنامج محفظة "وأضاف . ًويشكل هذا البرنامج جزءا من هذه المحفظة
استثمارية تصب في تطوير اقتصاد القدس، وذلك من خالل مجموعة من االستثمارات العقارية والسياحية 

الل برنامج إقراض بفوائد منافسة بالتعاون مع إلى جانب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خ
مؤسسات اإلقراض العاملة في القدس، بحيث تهدف هذه االستثمارات والبرامج إلى المساهمة في تمكين 
ٕأهلها وتفعيل القطاعات االقتصادية الحيوية فيها، وتوفير فرص العمل، واعادة األهمية السياحية 

ًبناء على : "، قال جمال حداد، مدير عام مؤسسة فلسطين للتنميةمن جهته ".واالقتصادية والوطنية لها
النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته األولى، أطلق االتحاد األوروبي وصندوق االستثمار المرحلة 

  ". التي ما زالت تستقبل الطلبات من المشاريع المقدسية٢٠١٨الثانية من البرنامج منتصف العام 

رحلة الثانية من البرنامج باستفادة عدد من المشاريع الناشئة والشبابية، إضافة ّتتميز الم: "وأضاف
إلى التنوع القطاعي لتلك المشاريع، والعاملة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة والمهن 

 الذي قدمه كما أسهم التمويل. الحرفية والصناعات الغذائية والتعليم وريادة األعمال والسياحة وغيرها
  ". مشاريع جديدة بالكامل، وبنسبة تمثيل جيدة من الشباب والنساء٨البرنامج في إطالق أكثر من 

وأعرب حداد عن شكره لالتحاد األوروبي لدوره في تمويل هذا البرنامج، ومساهمته في تطوير اقتصاد 
نشطتها واالرتقاء إلى مدينة القدس، حيث إن معظم المشاريع المستفيدة وظفت التمويل في تطوير أ

  .مستويات متقدمة في العمل

وشدد حداد على أن هناك العديد من المشاريع الواقعة في مناطق حيوية كالبلدة القديمة في مدينة 
القدس، التي استفادت من البرنامج وهي مشاريع سياحية وتجارية ساهم البرنامج في تعزيز صمودها 

، ساهم البرنامج في دعم مشاريع تقع في مناطق مهدد أصحاب من جهة أخرى. هناك، وتطوير أنشطتها
وادي الجوز والعيساوية في : األعمال فيها بالتهجير، ومناطق أخرى تواجه صعوبات واحتكاك مباشر، مثل

  .القدس

   ١٧/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 
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  "الصحة العالمية"إمدادات طبية لمستشفيات القدس الشرقية من االتحاد األوروبي و

  

ّ سلم االتحاد األوروبي ومنظمة الصحة العالمية معدات حماية شخصية -دوت كوم" القدس "-القدس
  .١٩-ومواد طبية، اليوم، إلى شبكة مستشفيات القدس الشرقية لدعم االستعداد لكوفيد

وقد جرى تسليم المساعدات في مستشفى أوغستا فيكتوريا، حيث قال ممثل االتحاد األوروبي سفين 
إن هذه اإلمدادات الطبية ومعدات الحماية التي تم الحصول عليها : "ن بورغسدورف أثناء التسليمكون فو

من خالل المساعدات اإلنسانية لالتحاد األوروبي ضرورية لدعم جميع المستشفيات الستة في شبكة 
وستمكن الموظفين من أن يكونوا آمنين ومستعدين الستقبال. مستشفيات القدس الشرقية َ ُ  المرضى َ
ٕ والذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس من القدس الشرقية وادارة ١٩-المشتبه بإصابتهم بكوفيد

، تعمل في ظل ظروف ١٩كانت شبكة مستشفيات القدس الشرقية، قبل وأثناء جائحة كوفيد . شؤونهم
  ".صعبة، لذلك نأمل أن يساعد هذا التسليم ويعزز جهودها في مجال التأهب

- تبر احتياجات شبكة مستشفيات القدس الشرقية أولوية في خطة االستجابة المشتركة لكوفيدُوتع... 

، ومساهمة االتحاد األوروبي هذه ٢٠٢٠ بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة التي صدرت في نيسان ١٩
لى زيادة هي جزء من منحة االتحاد األوروبي للمعونة اإلنسانية التي تساعد منظمة الصحة العالمية ع

ٕقدرة النظام الصحي الفلسطيني على إجراء االختبارات، وادارة الحاالت، والوقاية من العدوى ومكافحتها 
  ".١٩- ًاستجابة لوباء كوفيد

يشار إلى أن المستشفيين الرئيسيين ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية اللذين يتخذان تدابير 
ما مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية ومستشفى مار ه" ١٩- كوفيد"التأهب للعزلة الستقبال مرضى 

. يوسف، في حين قام مستشفى أوغستا فيكتوريا بإعداد جناح عزل الستقبال الحاالت من داخل المستشفى
في المجموع، تم . وسوف يستقبل مستشفى أوغستا فكتوريا المرضى اآلخرين، وتوفير القدرة االحتياطية

سانت جون واألميرة بسمة ( والمستشفيات األخرى التابعة للشبكة ١٩- سريرا لمرضى كوفيد٥٠تخصيص 
 ١٤حتى (وحتى اآلن . مستعدة لدعم الشبكة بموظفين طبيين وممرضين) والهالل األحمر الفلسطيني

 في القدس الشرقية، بما في ذلك حالتا ١٩- حالة مؤكدة من حاالت كوفيد١٨٤، كانت هناك )حزيران
  .وفاة

  ١٧/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

***  
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  ُاالحتالل يخفي خارطة انتشار وباء كورونا في القدس: الهدمي

  

 أعرب وزير شؤون القدس فادي الهدمي -دوت كوم" القدس "- رام اهللا شؤون القدس فادي الهدمي
عن أمله في أن ال يتزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا في القدس، سيما في ظل تقاعس حكومة 

ٕن عن عدد اإلصابات، واخفاء خارطة انتشار الوباء، وتأخير وعرقلة وضع أماكن لفحص االحتالل باإلعال
اإلصابة بالفيروس، إضافة لحملة االعتقاالت المتزايدة التي تطال الشباب المقدسي والرموز الوطنية في 

  .المدينة المحتلة ومتطوعي الطب الوقائي

ستوى القدس المحتلة بالتنسيق مع وزارة وحول آخر اإلحصاءات التي سجلت عن اإلصابات على م
 حالة ١٨٠الصحة، أفاد الهدمي في حديث إذاعي، صباح اليوم األربعاء، أن عدد اإلصابات وصل لـ 

  .نشطة منذ إنتشار الفيروس، كان آخرها إصابتين في وادي الجوز

ين في وادي وأوضح الهدمي، إن تسجيل إصابات جديدة في القدس المحتلة، والتي كان آخرها اثنت
  .الجوز جاء ضمن الموجة الجديدة للفيروس التي حذرت منها وزيرة الصحة مي كيلة

   ١٧/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 

  آراء عربية

 دعم الملك في وجه المخططات اإلسرائيلية

 صدام الخوالدة 

تصريحات متتالية عبر فيها الملك و بقوة عن الموقف األردني في وجه اطماع الحكومة 
المدعومة أميركيا، والتي تشكل » صفقة القرن«اإلسرائيلية االستفزازية والتي تشكل امتدادا لما يسمى 

  .قضية الفلسطينية وفي الصراع العربي اإلسرائيليمخططاتها إن تمت نكبة ونكسة جديدتين في عمر ال

بطبيعة الحال سبق هذه المخططات الصهيواميريكية، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سيما 
منذ وصول الرئيس ترمب عمليات تهيئة في األجواء باتت غير خفية وليست تحت الطاولة، يمكن القول 

ا في اختراق بعض المواقف من حولنا رسميا وشعبيا في سبيل تغيير أن األميركيين واإلسرائيليين نجحوا به
قناعات ما زالت الكثير من شعوب العرب والمسلمين تؤمن بها واهمها ان فلسطين والقدس قضية العرب 
والمسلمين االولى وان دولة االحتالل لم تزل بصورة العدو المحتل ما لم تجنح للسلم وتطلب العيش بسالم 

  .لفلسطينيين وعدم متابعة اغتصاب الحقوق العربيةإلى جانب ا

ليس سرا أن الملك عبداهللا الثاني اليوم يواجه منفردا ما كان دوما يحذر منه، وفي ذلك إشارة 
ملكية ليضع العالم أجمع أمام مسؤولياته بأن األمر ليس فقط اغتصاب إسرائيل ألراض عربية جديدة 

لك يمثل مساسا بالسالم العالمي والمواثيق واالتفاقيات الدولية والمساس بالسيادة األردنية، بل أن ذ



 
١٤

للسالم، وأهمها اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية، واتفاقيات السالم مع الفلسطينيين وما تمثله هذه 
  .المخططات اإلسرائيلية إال انقالبا على كل جهود السالم التي بذلت لسنوات طويلة

عيش من تحديات وفي ظل أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على كل نحن كأردنيين ورغم ما ن
مفاصل الدولة والمجتمع، ال يجب أن ننشغل عن ضرورة دعم مواقف الملك وتشكيل مواقف داخلية ورفع 
أصواتنا عاليا خارجيا وفق القنوات الرسمية والشعبية دوليا لدعم الملك، فاأليام القادمة ليست سهلة في 

 الفلسطينية، وأمامنا كدولة أردنية بحكمها الهاشمي تتمتع بشرف حماية المقدسات تاريخ القضية
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، سيما وأن األطماع التوسعية للعدو المحتل تتنامى مستغلة هذا 

يهم الدعم األميركي وبعض التخاذل في مواقف األشقاء واالصدقاء والذين يعلنون دعمهم للقضية واياد
  .ممدوه لمن يريدون صنع نكبة جديده في عمر األمة

بقي أن نقول أننا اليوم ومنذ أن قال الملك كل الخيارات مفتوحة في التصدي ألي تصرف أحادي 
ٕالجانب من قبل إسرائيل، فالحمل الذي يحمله الملك ثقيل وهو بحاجة إلى دعم واسناد شعبي ومجتمعي 

  .خلف الملك الذي ينفرد اليوم في الدفاع عن شرف األمةعنوانه جميعنا على قلب رجل واحد 

  ١٢ص/١٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 الملك مع قيادات الكونغرس األميركي.. صوت االعتدال

 حسين دعسة

 

لملك عبداهللا الثاني، الرؤية االردنية الهاشمية لعديد القضايا الساخنة في مسارات بقوة إرادة معلنة، حسم ا
قضية االردن وفلسطين، تحديدا مسألة االنفراد االسرائيلي بإجتراء الحلول، والسعي لضم المستوطنات 

  .وغور االردن

 األميركي من الحسم الملكي كان في اللحظات الذهبية التي استمع فيها لجان وقيادات الكونغرس
جاللته، و أبانت طبيعة عالقات الشراكة االستراتيجية بين البلدين والتطورات اإلقليمية، بما في ذلك، التأكيد 
ّعلى أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

ملك وضع هذه القيادات أمام حقيقة تاريخية واستراتيجية تقوم على متانة العالقات التي ذكاء ال
تجمع المملكة االردنية الهاشمية والواليات المتحدة، خصوصا في هذا الوقت العصيب أردنيا وفلسطينيا 

  .ودوليا

تعزز للواليات تعلم قيادات وأعضاء لجان الكونغرس أهمية حوارها الغني، سياسيا وقانونيا، فهي 
في المنطقة » ُصوت االعتدال«المتحدة والعالم، كما لإلدارة األميركية ان جاللة الملك عبداهللا الثاني هو 

والعالم، مثلما هو شخصية قوية وحكيمة يلجأ إليها صناع القرار من قيادات وأعضاء لجان الكونغرس، 
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المخاوف من اي صراعات جديدة تنشأ من أي إلدراك حقائق الصراع في المنطقة، لهذا شدد جاللته على 
ّإجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص السالم واالستقرار  ٍ

  في المنطقة

وبثقة هاشمية، جاهدة لعقود من أجل الحقوق والعدالة، والتعاون الدولي في كل ما يخص  ..
آمن وشرعية الحدود، ومنع التغول اإلسرائيلي الصهيوني، نبه قضية فلسطين والحق االردن بضمان 

بما في ذلك التأكيد .جاللته إلى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين
ّالهاشمي المعلن الموروث ابا عن جد، على أهمية إقامة العمل أميركيا ودوليا وامميا على ضمان قيام 

 ١٩٦٧ة المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام الدولة الفلسطيني
  .وعاصمتها القدس الشرقية

هذه اإلرادة الملكية، بحثت بتنوير ووعي صالبة عالقات الشراكة االستراتيجية بين األردن والواليات 
نية، خالل اتصال جاللته المهم مع المتحدة، والتطورات اإلقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطي

زعيم األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش مكونيل، ولجنة الخدمات العسكرية في 
في لجنتي » اللجنتين الفرعيتين لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية«مجلس الشيوخ، و

نح األطراف كافة، فرص التعرف من جاللة المخصصات بمجلسي الشيوخ والنواب؛ ذلك ان االتصال، م
ّالملك على طبيعة وخطورة األزمات التي تمر بها منطقة الشرق األوسط، ومساعي التوصل إلى حلول 

الدولية المبذولة في الحرب على التطرف سياسية لها، والبحث عن حلول حيوية لكل الجهود اإلقليمية و
واإلرهاب، ضمن نهج شمولي، كانت االردن سباقة في متابعة التحديات والمخاطر ووقفت في مجابهتها 

  .بالتعاون والشراكة، سياسيا وامنيا واجتماعيا

الملك عبداهللا الثاني، واضحا في رسم صورة » ُصوت االعتدال«بروح وسمة هاشمية، كان  ..
افية، واعية، قوية في الحق، يعززها شهادة العالم عن االردن الذي يقف ويستجيب لكل االزمات، استشر

وبالذات السياسية منها، عدا إدارة المملكة بقيادة الملك وسمو ولي العهد والحكومة والدولة واالجهزة 
ً أن يكون نموذجا، األمنية كافة، لملف جائحة فيروس كورونا بقوة وهدوء، وأمن حرص جاللة الملك على

  .يبشر بقوة المملكة والتفاف الشعب والجيش حول القيادة الهاشمية وخياراتها في التصدي ألي أزمة

  ١٢ص/١٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 هجمة إعالمية صهيونية خبيثة على الموقف األردني

 محمد ناجي عمايرة. د 

يتصدر األردن المشهد السياسي العربي في الدفاع عن ثوابت األمة ومقاومة المحاوالت الصهيونية 
  .«صفقة القرن «المدعومة أميركيا لطمس هوية األرض واإلنسان في فلسطين وفقا لخطة ترمب المسماة

الموقف األردني الرافض لصفقة القرن ولتهويد القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها 
يرتكز الى منطلقات رسالة األردن العربية واإلسالمية واإلنسانية التي تتقاطع مع الوجود الصهيوني في 

  . الغير بالقوةفلسطين التاريخية وترفض االحتالل واالستيطان واالستيالء على أراضي

وفي هذه األيام تشن اجهزة اإلعالم الصهيونية وما يتبعها من مواقع إلكترونية حملة خبيثة على 
األردن قيادة وحكومة وشعبا بسبب هذه المواقف الجذرية التي ال تقبل المساومة وال تتبدل وفقا للمصالح 

على وحدتنا الوطنية والتهوين من قدراتنا وتحاول هذه األجهزة التأثير . المتغيرة اوالتقلبات السياسية
ومواقفنا السياسية الواضحة المنسجمة مع رؤيتنا الوطنية والقومية وتطلعات شعبنا الى وحدة األمة 

  .وكرامتها

وتراهن حكومة العدو على انشغال دول العالم كافة بمواجهة جائحة كورونا لتستفرد بإجراءات 
دس عاصمة للكيان اإلسرائيلي وضم مزيد من األراضي الفلسطينية في أحادية الجانب منها االعتراف بالق

المرفوضة أردنيا وفلسطينيا وعربيا » صفقة القرن«الضفة الغربية المحتلة اعتمادا على وعد ترمب وفقا ل 
ويسعى نتانياهو مستندا الى ائتالف حكومي يميني متشدد الى البدء بتنفيذ خطته مطلع الشهر . ودوليا

محاوال تخطي أزمته الخاصة والنجاة من تهم الفساد التي تالحقه، فنجاح الخطة اإلسرائيلية سيزيد المقبل 
بينما يستغل نتانياهو حاجة . دعم اللوبي الصهيوني للرئيس األميركي خالل االنتخابات الرئاسية القادمة

  .ترمب إلى دعمه الشخصي في سباق الرئاسة لتبادل المصالح بينهما

 التحرك السياسي األردني الذي يقوده جاللة الملك بعزم واصرار تجاوبا واضحا لدى بينما يلقى
أطراف مؤثرة في المجتمع الدولي بحكم عالقاته الوثيقة مع العديد من زعماء الدول اآلسيوية واألوروبية 

ضاء ومراكز صنع القرار السياسي فيها وأيضا مع شخصيات وهيئات مؤثرة في السياسة األميركية كأع
وهذا ما كان قبل يومين خالل لقاء . مجلسي الشيوخ والنواب وزعيم األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ

أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض من الضفة الغربية هو » جاللته ببعضهم تقنيا وهاتفيا حيث أكد أن 
رة اعتماد حل الدولتين ، مشددا على ضرو»أمر مرفوض ويقوض فرص السالم واالستقرار في المنطقة

إلنهاء الصراع ومؤكدا على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها 
  .م والحفاظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني١٩٦٧القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران 
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يرشبيغل األلمانية في الشهر الماضي من لقد سبق لجاللة الملك أن حذر في مقابلة مع صحيفة د
، ودعا المجتمع الدولي الى »صدام كبير«أن الضم الذي تنوي حكومة نتانياهو القيام به سيؤدي إلى 

  .تحمل مسؤولياته لمنع تنفيذ هذه المخططات اإلسرائيلية األحادية الجانب

 العربي واإلسالمي، واالرتكاز ويبقى الرهان دائما على وحدة الموقف األردني الفلسطيني والتضامن
  .الى المواقف الشعبية التي ترفض بشدة السياسات التوسعية اإلسرائيلية والدعم األميركي لها

  ٢٠ص/١٨/٦/٢٠٢٠الراي 

*** 

 ّضم المستوطنات

 محمد حسين المومني. د 

على وقع االنتقادات والضغوط المتصاعدة على نتنياهو، يذهب رئيس الوزراء اإلسرائيلي باتجاه   
من أراضي الضفة والغور كما كان  % ٣٠إعالن السيادة وضم المستوطنات في الضفة الغربية وليس 

ليس فقط من القوى الرافضة للضم من حيث المبدأ، بل كثير من أصدقاء إسرائيل الضغوط . يقول سابقا
يرون بالضم درجة كبيرة من الالعقالنية واالنتحار السياسي، ألنه عمليا يؤسس لحل الدولة الواحدة 
لشعبين إما أن تكون دولة فصل عنصري ضد المواطنين الفلسطينيين أو أن تكون ديمقراطية فتصبح 

يترافق ذلك مع حقائق مهمة منها أن . لسياسية االنتخابية للفلسطينيين فتتالشى إسرائيل وتزولالغلبة ا
كما أن قيادات حزب نتنياهو . من قاعدة حزب الليكود االنتخابية ال تؤيد الضم على طريقة نتنياهو % ٣٨

تصويت أمام الكنيست بدأت تتحدث علنا وأحيانا نقال عنه أنهم لن يقبلوا بصفقة القرن إذا ما عرضت لل
هذا يجعل أجواء صناع القرار األميركيين . ألنها تتضمن قيام دولة فلسطينية وهو ما ال يمكن لهم قبوله

  .المعنيين بالصفقة يشعرون أنهم طعنوا بالظهر، وأنهم باتوا ضحية ألالعيب حزبية إسرائيلية

ة الضم وأنه بالفعل سيعيق أي يترافق ذلك مع مزيد من األصوات العربية التي تتحدث عن خطور  
أوضح هذه األصوات المقال الذي كتبه سفير دولة اإلمارات في واشنطن في . تقدم للعالقات مع إسرائيل

صحيفة إسرائيلية يحذر فيه من ضم أراضي الضفة والغور، وأن ذلك سيكون عائقا حقيقيا أمام أي انفتاح 
شجاعة ومهمة، اشتبكت مع الداخل اإلسرائيلي وأضافت مبادرة السفير بالتأكيد منسقة، . على إسرائيل

للمشهد عقالنية سياسية، وسحبت البساط من تحت أقدام نتنياهو وغيره الذين يقولون ويعتاشون على 
. مقولة إننا ماضون في عالقاتنا مع العرب واالنفتاح عليهم بصرف النظر عما نفعل مع الفلسطينيين

الموقف العربي من النزاع الدائر والذي يستند إلى ضرورة بل وبديهية المقال يعبر عن مضمون ومنطقية 
حل الدولتين ليس فقط كمطلب وطني فلسطيني يشكل جوهر المشروع الوطني للشعب الفلسطيني والسلطة، 
بل ألنه الحل المنطقي الذي يتسجيب للضرورات الميدانية، وألن إسرائيل منطقيا وبديهيا معنية بقيام دولة 

ٕنية وان لم يعجبها ذلك ألن بديل الدولة إما دولة واحدة الغلبة فيها للفلسطينيين أو فراغ سياسي فلسطي
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 .وأمني سيستمر إلى أن تقوم الدولة وتتحقق آمال ماليين الفلسطينيين في الداخل والخارج

 ذلك وسلبياته الغالبية المتابعة والمعنية بمسألة الضم في إسرائيل والواليات المتحدة باتت تدرك تكلفة
السياسية واألمنية، وبات وجه الليكود الحقيقي يتكشف أنه حزب تعلو فيه األيديولوجية الدينية على حقائق 
السياسة الواقعية، وأن قبول زعيمه نتنياهو لصفقة القرن في واشنطن كان كذبا وتدليسا ألنه معني فقط 

الدولة الفلسطينية فهو الجزء من الصفقة الذي ال بالجزء الذي يريد من الصفقة، أما ذلك المرتبط بقيام 
مهم ومثير أن نرى كيف سيؤثر كل ذلك على . ٕيقبله نتنياهو وان لم يجرؤ على قول ذلك في واشنطن

 .مصداقية نتنياهو وحزبه في واشنطن

  ٣٢ ص١٨/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عبرية

  قلقون من تراجع الواليات المتحدة عن الضم

 

  ئيل وأمير تيفونعاموس هر/هآرتس 

 

في المحادثات االخيرة بين الليكود وازرق ابيض حول خطة الضم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
في بداية االسبوع أجري لقاءان بمشاركة نتنياهو ورئيس الحكومة البديل . ظهرت فجوات كبيرة بين الطرفين

والسفير ) في لقاء منهما(لفين بني غانتس ووزير الدفاع غابي اشكنازي ورئيس الكنيست ياريف 
الخالف الرئيسي كان حول حجم المنطقة التي سيتم ضمها والجدول . االمريكي في اسرائيل دافيد فريدمان

  .الزمني لتنفيذ الضم، لكنه يتعلق ايضا بترتيب الخطوات التي سيتم اتخاذها

  

فصل المناطق التي سيتم نتنياهو طلب في اللقاءات أن يدفع قدما باالنشغال بالخريطة التي ست
وغانتس الذي قال مؤخرا بأنه لم يرى خريطة الضم أكد في المقابل على الحاجة الى التوصل الى . ضمها

وفي محيط رئيس الحكومة يخشون . تفاهمات مع الدول العربية التي توجد لها عالقات قريبة مع اسرائيل
 تفاهمات في القريب فإن االدارة االميركية القلقة اذا لم ينجح الحزبان في التوصل الى: من تفويت الفرصة

 ومسألة الضم ستختفي من جدول –من عدم االتفاق الداخلي في اسرائيل، يمكن أن تفقد االهتمام باألمر 
مصادر مطلعة على االتصاالت قالت للصحيفة بأن الفجوات بين الليكود وازرق ابيض كبيرة، وفي . االعمال

خالل ذلك، في اسرائيل يتعزز التقدير بأن عملية الضم ستبرز . يصعب جسرهاهذه االثناء يبدو أنه 
الخالفات في الرأي في الواليات المتحدة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، بالنسبة لسياسة 

وفي حالة . المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عبر في السابق عن معارضته العلنية للضم. اسرائيل
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رشح ديمقراطي في االنتخابات في تشرين الثاني فان الضم سيضع حكومة نتنياهو في مسار تصادم فوز م
وفي الجناح اليساري للديمقراطيين الذي ممثله البارز هو السناتور بيرني ساندرز، . مع االدارة الجديدة

ة االعتراف وربما أن اعضاء الحزب سيطلبون مناقش. يوجد حتى تأييد لخطوات عقابية ضد اسرائيل
وبايدن ورجاله . االميركي بالدولة الفلسطينية، أو اجراء تغييرات في اتفاقات المساعدات العسكرية السرائيل

 ٦٠أكثر من . الحزب الديمقراطي جميعه موحد في معارضة ضم المستوطنات. يستبعدون المسار الثاني
 االمر أو قاموا بإرسال رسائل ضد الضم في المائة من السناتورات الديمقراطيين نشروا بيانات حول هذا

المشبوهين “المعارضة ال تصل فقط الى صفوف . لنتنياهو وغانتس، وهذا العدد يمكن أن يرتفع قريبا
 ساندرز واليزابيث فيرن واعضاء الجناح اليساري، بل حتى الى مؤيدين واضحين السرائيل، –” الفوريين

دل في الحزب والذين يعتبرون مقربين من االيباك، وهو سناتورات واعضاء كونغرس من الجناح المعت
  . اللوبي المؤيد السرائيل

  

هذا االنتظام في مجلس النواب ضد الضم يقوده عضو الكونغرس الديمقراطي تيد دويتش، اليهودي 
من فلوريدا والمؤيد الدائم السرائيل والذي صوت ضد االتفاق النووي مع ايران وهاجم ادارة الرئيس 

الرسائل من الديمقراطيين نقلت ايضا بصورة . ريكي السابق براك اوباما بسبب موقفه من المستوطناتاالم
في الجانب الجمهوري . شخصية الى نتنياهو وغانتس واشكنازي وسفير اسرائيل في واشنطن رون ديرمر

هم ينتظرون معظم المشرعين ال يعبرون عن مواقفهم من هذه القضية ألن. هناك تشوش حول مسألة الضم
السناتور من تكساس، تيد كروز، هو المشرع االبرز الذي يشجع . فهم موقف البيت االبيض بالضبط

  . اسرائيل على تنفيذ الضم

  

 هل هو صهره –ولكن طالما أنه من غير الواضح معرفة المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب 
 االستعداد لالشتعال .ا يبدو سيبقى على حاله فان الوضع كم–ومستشاره جارد كوشنر أم السفير فريدمان 

. في جهاز االمن االسرائيلي ما يزال هناك عدم وضوح فيما يتعلق بخطة الضم والجدول الزمني لتطبيقها
مصادر امنية قالت إنه الى جانب غانتس نفسه فان الجهات االمنية تحت إمرته ليست على معرفة تامة 

رح تقدير بأن الرد الفلسطيني سيكون متعلقا باالساس بحجم المنطقة وفي النقاشات الداخلية ط. بالخطط
وضم رمزي في غور االردن سيثير معارضة أقل مقارنة مع ضم مناطق في وسط الضفة . التي سيتم ضمها

في الجيش االسرائيلي يواصلون االستعدادات العملياتية الحتمالية . ٦٠الغربية على جانبي الشارع 
نطاق السيناريوهات يشمل خيارات مختلفة، . اطق، ردا على اعالن اسرائيل للضماالشتعال في المن

مظاهرات ستقتضي تعزيز محدود لقوات الوحدات العسكرية، ومرورا بعمليات اطالق النار في الشوارع 
. وانتهاء بالقيام بعمليات تفجيرية في الضفة وعلى حدود الخط االخضر، التي ستلزم برد شديد من اسرائيل
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الوحدات التي تشملها الخطط العملياتية لقيادة المنطقة الوسطى اجرت في السابق مناورات وحتى استدعاء 
  .مفاجئ حسب سناريوهات التصعيد

احدى المسائل االساسية التي تشغل جهاز االمن تتعلق بتدخل محتمل العضاء التنظيم، الجسم   
الف قطع السالح، وفي ظروف معينة عدد منهم يمكن والتقدير هو أنه يوجد لديهم آ. الميداني لحركة فتح

 .أن يستخدمها لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش االسرائيلي والمواطنين االسرائيليين

 ٢٦ ص١٨/٦/٢٠٢٠الغد 

***  
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  شخصيات مقدسية

   عام١٠٠ تودع فلسطين عن "رفقة الكرد"ياسمينة القدس 

 

الصمود ونعاها اهل القدس هذا الصباح » ايقونة«بـيصفها اهل القدس  -  نسرين الكرد- عمان  
  .بحزن ووداع لدرجة ان الكثير كتب على مواقع التواصل االجتماعي ان حجارة القدس تبكي فراقها

التي فارقت الحياة عن عمر زاد عن مئة عام » ام نبيل«أمس ودع اهل القدس الحاجة رفقة الكرد 
ود ومقاومة المستوطنين الذين استولوا على جزء من منزلها في والحاجة ام نبيل لها قصة مع الصم(...) 

  .حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

في القدس التي يسعى االحتالل الى تهويد المدينة من خالل وسائل كثيرة احداها االستيالء على 
 بان لها ملكية ًمنازل اهلها بالقوة والباطل، كان منزل ام نبيل واحدا من منازل ادعت منظمات صهيونية

   فيها

الحاجة الكرد التي قاومت قرار االحتالل باقامة خيمة امام منزلها والتي اصبحت رمزا للصمود 
مع متضامنين اجانب للتعبير عن » ام نبيل «االسطوري الهل القدس الذين كانوا باستمرار يزورون خيمة 

، ومحاكمه ، روت ام نبيل قصتها مع االحتاللكثيرا ما . تضامنهم مع العائالت المقدسية المهددة باالخالء
سأبقى هنا الى االبد النه منزلي وال حق لالحتالل فيه مؤمنة بحقها وحق احفادها » والمستوطنين بالقول 

  .«من بعدها في بيتها

رها االخباري اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقري

ّ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 

 .ذلكاطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة 
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 وتم انشاؤه من قبل االنشاء والتعمير ١٩٥٤بنينا منزلنا في حي الشيخ جراح عام » وتروي 
، دوم الى المنطقة واالستعمار فيها بدا المستوطنون اليهود بالق١٩٦٧تالل القدس عام االردني ، وعقب اح

» ً ارسلت لهم المحكمة االسرائيلية انذارا بان المنزل ملك لجماعات استيطانية تسمى ٢٠١١وفي عام 
  . ، وهنا بدات المواجهة مع االحتالل واالستيطان»نحالت شمعون االستيطانية اليهودية

نون بالقوة استولوا على جزء من منزل ام نبيل وحولوه الى بؤرة استيطانية تمارس فيها المستوط
كل االستفزازات والتضييق على اسرة ام نبيل الجبارهم على اخالء منزلهم ولكن العائلة قاومت وما زالت كل 

ة الكرد اهل القدس عبروا عن تضامنهم مع عائل. اشكال التضييق للحفاظ على ما تبقى من منزلهم
وجيرانهم في حي الشيخ جراح بعدة طرق منها اقامة معرض للتراث الفلسطيني في منزل الحاجة ام نبيل 
كشكل نضالي ضد قرارات االحتالل، ودائما كانت ام نبيل في الصفوف االولى رغم سنوات الدهر التي لم 

  .تقف عائقا امام مقاومتها لالستيطان

الت تشكل شعلة الصمود وايقونه الهل القدس لمواصلة النضال من ام نبيل التي فارقت الحياة ما ز
انا «اجل الحفاظ على مدينة القدس عربية فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية ولسان حالها يقول 

  . «باقون ما بقي الزعتر والزيتون

  ١٨ص/١٧/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Israeli plan to annex West Bank lands undermines peace prospects 

— King 
His Majesty continues meetings with Congress, holds talks with US House 

speaker 
 

By JT - Jun 17,2020 - His Majesty King Abdullah continued a series of meetings with 

committees and leading members of the United States Congress on Wednesday (Photo 

courtesy of Royal Court) 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Wednesday continued a series of meetings with 

committees and leading members of the United States Congress. 

The King held separate teleconference meetings, partly attended by HRH Crown Prince 

Hussein, with Speaker of the House Nancy Pelosi, the Senate Committee on Foreign 

Relations, and US House of Representatives’ Armed Services and Foreign Affairs 

committees, according to a Royal Court statement.  

His Majesty lauded the strategic partnership between Jordan and the United States, 

expressing keenness to bolster cooperation across all sectors, the statement said.  

The King also voiced Jordan’s appreciation for the support provided by the United States 

in development and defence. 

The meetings covered the latest regional and international developments, especially those 

related to the Palestinian cause. 
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His Majesty reiterated Jordan’s steadfast position on the Palestinian cause, highlighting the 

importance of achieving a comprehensive and just peace on the basis of the two-state 

solution, guaranteeing the establishment of an independent, sovereign and viable 

Palestinian state on the June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its capital, according to 

the statement.  

The King reaffirmed 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 Middle 

East, the statement said.  

Discussions also covered efforts to reach political solutions to regional crises, as well as 

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

His Majesty underscored the need to continue efforts to counter coronavirus disease 

(COVID-19) and its humanitarian and economic implications, while safeguarding the 

health and wellbeing of peoples. 

For her part, Speaker Pelosi commended the King’s vision on regional and international 

issues, while members of the Congressional committees said they always look forward to 

hearing His Majesty’s perspective on current regional developments. 

The US lawmakers commended the advanced pharmaceutical sector in Jordan, noting the 

Kingdom’s dynamic response to COVID-19, according to the statement.  

Jordan Times Jun 17,2020  

*** 

Russia: Israel’s annexation plan will trigger further violence 
 

Russia and the European Union (EU) has shared the opinion that Israel’s annexation of the 

Palestinian territories on the West Bank may trigger a new wave of violence in the region, 

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said on Tuesday. 

He made the remarks after he talked over the phone with EU High Representative for 

Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell. 

"The situation has worsened in the recent period, and we reiterated our common position, 

our common view with the European Union that the implementation of the plans of 

annexation of Palestinian territories on the West Bank will jeopardize prospects for the 

two-state solution of the Palestinian-Israeli problem and may trigger another dangerous 

outburst of violence in the region," he added. 

Last month, Arab League Secretary-General Ahmed Aboul-Gheit received a letter from 

Borrell, who conveyed the European Union's rejection against Israel’s intents to annex 

more occupied Palestinian territories. 

The EU official said "the bloc hasn't recognized the Israeli sovereignty on the occupied 

West Bank," describing the annexation plan as a dangerous violation of the international 

law. 

Palestinian Information Center 17/6/2020  
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From Palestine to the US, we must defend people's right to breathe 
 

by Samah Jabr 

We have emerged from the global solidarity brought about by the Covid-19 crisis to return 

to our familiar state of disunity in the struggle against oppressive power, domination and 

fascist politics.   

In Black Skin, White Masks, Frantz Fanon explains the revolt in Indochina: “It is not 

because the Indo-Chinese has discovered a culture of his own that he is in revolt. It is 

because ‘quite simply’ it was, in more than one way, becoming impossible for him to 

breathe.” 

In her 2017 film Beyond the Frontlines, French director Alexandra Dols also uses the 

metaphor of breathlessness to convey the Palestinian experience under occupation. In the 

film’s opening, she features me in conversation with an Israeli psychoanalyst who 

challenges me to empathise with Israeli needs. I reply: “We live in a reality where the more 

Israelis breathe, the more Palestinians choke.” 

Throughout the film, we hear Palestinians gasping for air: during interrogation in prisons, 

at the Qalandiya checkpoint, and under bombardment in Gaza. 

It is no wonder that George Floyd’s cries of “I can’t breathe” have provoked so much 

reaction in Palestine. He uttered these words while being suffocated under the knee of a 

police officer and amid the approving gaze of fellow officers, a technique commonly used 

against Palestinians.  

Indeed, Israel has developed a flourishing industry of training international police in the 

utilisation of such fatal techniques. Palestinians’ sympathetic identification with Floyd’s 

breathlessness is not only due to the effortless choking of a Black man by a white police 

officer; it also resonates with the Israeli “no-touch technique”, in which people are 

suspended in positions where the weight of their own bodies inflict pain and damage, 

possibly causing them to die alone.  

Institutional racism 

In both the US and Palestine, such acts are not restricted to an individual police officer who 

is quick on the trigger, or to a particular victim. They are pervasive outcomes of group 

dynamics and institutional racism that permits a sustained pattern of killing on the basis of 

ethnicity, colour, or group membership. 

Examples include the recent killing in Jerusalem of Iyad al-Halak, a Palestinian man who 

was diagnosed with autism. He was shot and left on the ground to bleed to death, in spite of 

his caregiver’s efforts to explain to Israeli police that he had a disability - and despite his 

cries of “I’m with her”.  

About two weeks prior, another psychiatric patient, Mustafa Younis, was killed at the 

hospital where he was seeking treatment. After a violent confrontation with security 

guards, Younis was disarmed and lying on the ground; he was then shot with several 

bullets in front of his mother. 

We can learn two things from these recent killings. Firstly, like the casual killing of Floyd, 

racially motivated killings of Palestinians are commonplace - even as Israel brags about 

normalising relations with Arab countries.  

Israel acts according to the motto that a “good Arab is a dead Arab”. Many Palestinians 

have been shot in the back or upper body, with a story fabricated to legitimise the killing. 

There have been allegations of planted knives and other evidence to implicate Palestinian 

youth, and of camera footage hidden when it contradicts the official narrative. 
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Secondly, a violent political context not only generates psychiatric patients, but also creates 

easier victims out of them. I know people who had psychiatric issues and were killed 

because their paranoid delusions made them carry a knife, or their limited cognitive 

abilities made them underestimate realistic risks, or their irritability made them fight back 

when beaten or humiliated by soldiers.  

The reaction to the terrifying killings of people such as Floyd, Younis and Halak must not 

be restricted to demanding justice for the victims and their families. Their deaths should 

fuel a wider struggle against racism, and against police and political violence. 

Our response must embrace a wider solidarity to defend the right to breathe - for all 

humankind. 
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Hordes of Jewish settlers, police forces defile Aqsa Mosque 
 

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

Occupied Jerusalem on Wednesday morning. 

According to local sources, the Israeli occupation police expelled Muslim worshipers from 

the eastern area of the Mosque as settlers were touring its courtyards. 

Eyewitnesses reported seeing, for the first time, a policewoman from the ultra-Orthodox 

Haredi sect among the police officers who were guarding the settlers during their tours. 

In recent days, groups of settlers intensified their provocative ritual tours in the Aqsa 

Mosque’s courtyards where the police prevent the presence of Muslim worshipers in order 

to protect the settlers against any angry reactions. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in the 

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

 The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the 

afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are 

imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are 

seized until they leave the holy place. 

The Israeli occupation police, who have no jurisdiction over the Aqsa Mosque, also issue or 

extend arbitrary entry bans ordering Jerusalemite citizens and figures not to enter the 

Islamic holy site for weeks or months. 

Recently after the Islamic Awqaf authority in Jerusalem reopened the Aqsa Mosque to 

Muslim worshipers following its closure for over two months as a measure to prevent the 

spread of coronavirus, the Israeli police intensified the banishment of Palestinian citizens 

from the Islamic holy site. 

During the last few weeks, Aqsa entry ban orders were issued against dozens of 

Jerusalemite figures, Aqsa employees and activists. 

Such illegal policy is believed to be part of practices aimed at allowing Jewish settlers to 

perform rituals without Palestinian opposition and paving the way for the Israeli 

occupation state to control the holy site. 
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