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  المحتوى

  االردن والقدس
 

الملك يقود السياسة الخارجية بما يحمي األردن ومصالحه ويكون السند األقوى : الصفدي •
  ٤  ألشقائنا الفلسطينيين

  ٦  الملك لن يقبل التفاوض دون ضمان الثوابت األردنية والحق الفلسطيني: الفايز •

  سياسيةشؤون 

  ٧  رفض أردني بحريني لضم االحتالل أراض فلسطينية •

ًمن الوطني وخنق للفلسطينين مائياخطة الضم تهديد لأل: أبو حمور • ّ  ٧  

  ٩  األردن يقف إلى جانب أشقائهم حتى تقرير المصير: الشؤون الفلسطينية •

  ١٠  يحذرون إسرائيل من ضم أراض فلسطينية" الشيوخ األميركي"أعضاء في  •

  اعتداءات

  ١١  ً مستوطنا اقتحموا األقصى خالل أسبوع٢٨٦: مصدر عبري •

  ١٢   على هدم منزلهماُاالحتالل يجبر مقدسيين •

  ١٢  "الرملة"ً تواليا بـ ١٢ٌاالحتالل يواصل عزل مقدسيتين لليوم  •

  فعاليات

  ١٣  فعاليات وطنية تؤكد وقوفها خلف الملك ورفضها لقرار الضم اإلسرائيلي •

  آراء عربية

  ١٥  في خندق واحد ضد الضم واالحتالل) األردن وفلسطين( •

  ١٧  يليالموقف الملكي يربك الداخل اإلسرائ •

  ١٨  التحرك األردني في مواجهة مناورات نتانياهو لتمرير قرار الضم •

  اصدارات اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ١٩  الروايات والوثائق التاريخية ودورها في حفظ الموروث المقدسي •

 اخبار باالنجليزية
  

Palestinian house in Jerusalem, built 10 years ago, under threat of demolition within five days 
٢٠  

Israeli settlers active on opening road for their illegal settlements in the occupied territories ٢٠  

Rights groups call on UN, international community to oppose Israeli annexation plan ٢١  

EU, WHO deliver vital medical supplies to East Jerusalem hospitals for COVID-19 response 
٢١  



 
٤

  االردن والقدس

  الملك يقود السياسة الخارجية بما يحمي األردن : الصفدي

  ومصالحه ويكون السند األقوى ألشقائنا الفلسطينيين

 

 ودوليـة إقليميـة كـضرورة للـسالم أفـق فتح إعادة أهمية الصفدي أيمن الخارجية وزير أكد – عمان
 .المنطقة في

 جاللـة رسـالة نقـل ّأنـه أمـس، مـساء ي،ردنـاأل يـونالتلفز مـع له مقابلة في الخارجية وزير وأضاف
 .السالم عملية يعيق إجراء أليردن األ رفض عن فيها عبر عباس محمود الفلسطيني الرئيس إلى الملك

 إلـى الوصـول بهـدف الـدولي والمجتمـع األشقاء مع المنسق بالعمل الملك جاللة توجيهات أن ّوبين
 .يسرائيلاإل الضم يهدده الذي الخطر من السالم عملية تحمي عمل آلية

 الدوليـة فالحـدود ّيـة، أردنألراض إسـرائيل ضـم عـن األشـكال مـن شـكل بـأي حديث ال "ّأنه إلى ولفت
 ."ومصلحتنا حدودنا حماية على قادرون ونحن عليها تهديد وال بها معترف

 علـى للحـصول نالفلـسطينيي أشـقائنا إلـى األقرب هو الدائم يردناأل الموقف ّأن إلى الصفدي وأشار
  .٦٧ حزيران خطوط على دولتهم ٕواقامة الحرية من المشروعة حقوقهم

 عمليـة قتـل إلـى سـيؤدي فـذلك تـم مـا إذا ألنـه الـضم دون للحـؤول الجهـود حـشد أهميـة علـى ّكدأو
 .المنطقة في العادل السالم

 الجهـــد ضــمن والعمــل بجــانبهم، يقــفردن األ أن يعرفـــون الفلــسطينيين ّأن إلــى الــصفدي وأضــاف
  .للسالم حقيقي أفق ٕوايجاد الخطر هذا ردع أجل من المشترك

 واألغــوار الغربيــة الــضفة مــن % ٣٠ نــسبته مــا ستــضم إســرائيل أن عــام بــشكل الحــديث ّإن وقــال
 خـرق وهـو مرفـوض فالـضم ذلـك ومـع كلـي، أو جزئـي ضـم هنالـك يكـون وقـد الميـت، البحر شمال ومنطقة
 ّحــل ّســيقوض الــضم  "ًمؤكــدا الــدولي، المجتمــع يقبلهــا لــن وســابقة وليــةالد الــشرعية القــرارات لكــل فاضــح

 شــمال وفــصل الغربيــة الــضفة بــاقي عــن المحتلــة القــدس فــصل يعنــي فهــذا ًجزئيــا كــان إذا وحتــى الــدولتين
  ."جنوبها عن الضفة

 هنرفـض أننـا أكـدنا"و الدولي، للقانون خرق هو شكل بأي األراضي هذه ّضم ّأن إلى الصفدي وأشار
 للـسالم الوحيـد الـسبيل هـو الـدولتين ّحـل ّأن علـى والتأكيـد التـاريخي، موقفنـا مـن انطالقا معه، نتعامل ولن

  .والعادل الشامل

 فلـن األراضـي هذه ّبضم إسرائيل قامت ما ٕواذا الصراع، مسيرة في حاسمة لحظة في اآلن أننا ّوبين
  بمواجهـة نحـن "ًمـشيرا الفلـسطينية، الدولـة مـةإلقا يفـضي أن يجـب والـذي الدولتين لحل فرص هنالك يكون



 
٥

 ال لكـن فلـسطين، على األقرب ألننا المملكة على وسينعكس الجميع على سينعكس وهذا الصراع من طويلة
  ."المنطقة في من كل بل سيتأثر من فقطردن األ ّأن يعني

ــى الــصفدي ّوأكــد ــادرة المملكــة ّنأ عل ــى ق ــة عل ــا ومــصالحها، حقوقهــا حماي ــامك ولن ــالم فــي انتن  الع
 فــي االسـتقرار ترســيخ فـي المملكــة لـدور ّاألساســية المعرفـة "لديــه والغـرب والتقــدير االحتـرام الملــك ولجاللـة
 ."المنطقة

 مـن منطلقـين اسـتقرارنا، وعـن أمننـا وعـن مـصالحنا عـن الـدفاع علـى قادرون نحن "الصفدي ّوبين
  ."الصراع بدأ نذم الفلسطينية بالقضية يتعلق فيما التاريخية مواقفنا

 الــسياسة يقــود الملــك فجاللــةردن األ مــصالح حــساب علــى ّحــل هنالــك يكــون لــن ّأنــه إلــى وأشــار
  .الفلسطينيين ألشقائنا والثابت األقوى السند يكون وبما ومصالحها،ردن األ يحمي بما يةردناأل الخارجية

 مـن الـضم احتماليـة عـن الناإلعـ قبـل مـا منـذ يعمـلردن األ ّبـأن ّنتـذكر أن يجـب "الصفدي وأضاف
 ًثابتـا سـيبقىردن األ "ّنأ علـى ًمؤكـدا ،"والعـادل الـشامل الـسالم تعيـق ية إسـرائيلسياسـات ألي التـصدي أجل
 التـي المتينـة والعالقـات والقنـوات الدوليـة المؤسـسات كـل عبـر المـؤثرة اتصاالته على وسيبقى مواقفه على
 ."الخطر لهذا للتصدي الملك جاللة بناها

 يقـومردن واأل الـصراع، ّيتحمـل أن وحـده منـه ًمطلوبـا ولـيس الـصراع صـنع مـنردن األ ليس ":الوق
 االحـتالل اسـتمرار الصراع عن المسؤول ّوان دولية، إسالمية عربية مسؤولية هذه "ّنأ على ًمشددا" بواجبه

 ."المشترك بالموقف يكون ومواجهته يسرائيلاإل

 عربـي موقـف لبلـورة بفاعليـة تعمـل يـةردناأل والدبلوماسـية رمـستم التنسيق ّنأ إلى الصفدي وأشار
 ومبـادرة الدوليـة بالـشرعية بالتمـسك الـضم رفض على شددوا الذين الخارجية، وزراء اجتماع بعد ذلك وتأكد

 ."العربية السالم

 النظـام ترسـيخ واقـع مواجهـة فـي الـسالم فـرص ّكـل بتـدهور سماح هو بالضم السماح ّأن إلى ّونوه
 الـشرعية قـرارات وفق الفلسطينية الدولة وقيام االحتالل بزوال وبينة واضحة طريقه السالم "ًمبينا ري،العنص

 فـرص لقتـل األخيـرة الرصاصـة بمثابـة وهـو الـضم لقـرار إسـرائيل بتنفيـذ اآلن خطر في السالم وهذا الدولية،
  ."السالم

 االحـتالل إنهـاء إلـى تـدعو الـدول، دةإرا تمثـل التـي المتحـدة األمـم قـرارات ّأن حديثـه الصفدي وختم
 ميثـاق خالل من الدولية، الشرعية تطبيق إلى ندعو" :ًمبينا الدولتين، حل أساس على السالم إلى والتوصل

  ."للحل ًسبيال استبداله يمكن ال الذي األساس ّتشكل والتي وقراراتها المتحدة األمم

  ٣ صفحة ٢٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 
٦

  يقبل التفاوض دون ضمان الثوابت األردنية والحق الفلسطينيالملك لن : الفايز
 

أكد رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز ان صفقة القرن صناعة إسرائيلية تمت بمبايعة إدارة  -عمان
الرئيس األمريكي ترامب وصهره كوشنر، مؤكدا ان جاللة الملك لن يقبل فتح أي حوار حول الصفقة دون 

  .بت االردنية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطينيضمان الحفاظ على الثوا

جاء ذلك خالل لقاء اجراه مساء امس مع برنامج حديث األردن على قناة شبابكم التفاعلية والذي تعده 
  .وتقدمه الزميلة نور الدويري

وطرح الفايز محاور ثالثه لدعم موقف جاللة الملك وهي تقوية الجبهة الداخلية والمحافظة على   
حدة والهوية األردنية الجامعة وتعزيز االسناد العربي لالردن ومواقف جاللة الملك الرافضة لصفقة الو

القرن،فاألردن ال يستطيع ويجب أن ال يتحمل وحده هذا العبء والعواقب السياسية واإلقتصادية لهذه 
  .الصفقة ان مرت أمر حتمي

ُبن علي دفن بالقدس والملك عبداهللا وشدد الفايز على عالقة الهاشميين بفلسطين، فالحسين   
المؤسس استشهد بالقدس وحارب جاللة الملك الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه كما يحارب جاللة الملك 

  .عبداهللا الثاني ألجل القضية الفلسطينة

وفي حديثه عن سؤال كيفية إعداد توليفة عربية لتقف إلى جانب األردن وفلسطين وتحقيق إسناد   
 دعا الفايز إلى ضرورة وجود مؤتمر عربي غير تقليدي لتلبية مطالب الفلسطينيين وحماية عربي قوي

  .األردن والقضية الفلسطينية

كما دعا الى التعاون مع المستثمرين ورجال اعمال والتشبيك معهم لعقد تالحم سياسي اقتصادي   
  .يعزز الحضور العربي

على الالءات الثالثة التي اعلنها جاللة الملك مؤكدا وفي ملف التوطين والوطن البديل اكد الفايز   
 .بذات الوقت على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني الداخلي

  ٢ ص٢١/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٧

  شؤون سياسية

 رفض أردني بحريني لضم االحتالل أراض فلسطينية
  

 الملـك جاللـة أخيـه مـن ًيـاهاتف ًاتـصاال الخميس، الثاني، عبداهللا الملك جاللة تلقى – الغد – عمان
 بين والتاريخية األخوية العالقات بحث خالله جرى الشقيقة، البحرين مملكة ملك خليفة، آل عيسى بن حمد

  .الراهنة اإلقليمية والتطورات البلدين،

 مختلــف حيــال المملكتــين بــين والتــشاور التنــسيق إدامــة أهميــة االتــصال، خــالل جاللتاهمــا، وأكــد
 الفلــسطينية، القــضية رأســها وعلــى المنطقــة فــي األوضــاع ومــستجدات المــشترك، هتمــاماال ذات القــضايا
  .المنطقة ألزمات سياسية حلول إيجاد وضرورة

 الغربيـة، الـضفة فـي أراض لـضم أحـادي إسرائيلي إجراء ألي القاطع رفضهما على جاللتاهما وشدد
  .األوسط الشرق في واالستقرار السالم تحقيق فرص تقويض شأنه من والذي

 غيـر الخطـوة هـذه ضـد العربي اإلجماع ضمن تقف البحرين مملكة أن على البحريني العاهل وشدد
  .المشروعة

 األردنيـة المملكـة لمواقـف الكامـل البحـرين مملكـة دعـم خليفة آل عيسى بن حمد الملك جاللة وأكد
  .جانبها إلى والوقوف الهاشمية

 عبـداهللا الملـك جاللـة بقيـادة للمملكة التاريخي بالدور خليفة آل عيسى بن حمد الملك جاللة وأشاد
 مـسيرة دعـم فـي وجهودهـا الفلـسطينية القـضية مقـدمتها وفـي العادلـة، العربيـة القـضايا مـساندة فـي الثاني
  .المشترك العربي العمل

  ١ صفحة ١٩/٦/٢٠٢٠الغد 

***  

ًخطة الضم تهديد لألمن الوطني وخنق للفلسطينين مائيا: أبو حمور ّ 

   

أن » قال أمين عام سلطة وادي االردن االسبق المهندس سعد أبو حمور - ريم الرواشدة-عمان 
خطة ضم غور االردن و شمال البحر الميت الذي يتحدث عنه الجانب االسرائيلي، سيكون الغاء الخر 

ولة الحدود الفلسطينية مع االردن، محققا مكاسب سياسية واقتصادية، أهمها، قتل فكرة إقامة الد
الفلسطينية، والضرب بعرض الحائط أي فرصة للسالم، ناهيك عن خنق الفلسطينين مائيا، والمساهمة في 

  .«تزايد إنخفاض البحر الميت

أن الغور االردني، أرض خصبة وتتوافر فيها ينابيع مياه »  أمسالرأيوبين ردا على أسئلة الى 
و كان من المقرر أن تكون الحدود الفلسطينية جوفية على طول نهر االردن الذي يفصل بين الضفتين، 



 
٨

، مشيرا الى ان هذا القرار، سيؤمن السرائيل عزال كامال للضفة الغربية، كما سيؤمن حدود »مع المملكة
  .«ّدولة االحتالل ويثبتها، إضافة الستيالئها على مياه الفشخة الفلسطينية المالحة

ني واالسرائيلي، قسمت اراضي الضفة الى فئات، ووفقا التفاقيات أوسلو بين الجانبين الفلسطي
أي تحت السيطرة » ج«تنظم مستويات السيطرة بين الجانبين، ويقع غور االردن، في منطقة تدعى 

 السيطرة - يشرعن- الى أن تطبيق الخطة، سوف «ولفت أبو حمور . ٦٧اإلسرائيلية كاملة منذ حرب الـ
  .« مظلة القانون االسرائيلياالسرائيلية على هذه االراضي و يجعلها تحت

 في ٢٠١٩وقرار الضم، كان أعلنه، رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتانياهو في ايلول الماضي 
  .حال فوزه في االنتخابات

 الف دونم بمحاذاة الحدود االردنية، ويسكنها ٦٠٠وتمتد هذه المنطقة على مساحة مليون ونحو 
من الضفة الغربية، و تبدأ من بحيرة طبريا شماال  % ٣٠ه فلسطينيون باالغلبية، و تغطي ما مساحت

  .وحتى البحر الميت

أن تواجد الجانب االسرائيلي على الجهة الغربية من نهر االردن الموجود حاليا، لكن » وأضاف
  .«تحت مسمى احتالل، سيكون له تأثيرات كثيرة سياسيا واجتماعيا و مائيا

لي لمناطق األغوار الفلسطينية المحاذية لحدود المملكة، الى أن ضم االحتالل اإلسرائي» ولفت
تهديد لالمن القومي الوطني، وسيعمل على ترحيل مزيد من الفلسطينيين الى االردن، وتكريس فكرة الوطن 

  .«البديل

» وقال أبو حمور، الذي يرأس جمعية أصدقاء البحر الميت عن تأثير الضم على المملكة مائيا
ٕل أكبر لمياه نهر االردن في الزراعة، خالل فترات فيضان النهر وارتفاع منسوبه في بأنه يتمثل باستغال

فصل الشتاء، والذي يعول االردن أكثر، على وصول هذه الفيضانات الى البحر الميت الذي انخفض 
 عاما الماضية، ١١ سنتمترا سنويا، خالل السنوات الـ١٤بحسب دراسة تعدها الجمعية بمعدل متر و

  .«٢٠١٩ و٢٠٠٨دا ما بين االعواموتحدي

ً كيلومترا، وكان من المؤمل ٥٠الى ان توجه الجانب االسرائيلي لضم هذه المنطقة البالغة » ولفت
ان تكون حدودا للدولة الفلسطينية، سيذهب باالمال في إقامة دولة فلسطينية، أدراج الرياح، وهو جوهر 

تي ستتمثل بهجرات للفلسطينيين الموجودين في مناطق هذا القرار، عوضا عن التأثيرات االجتماعية ال
  .«سيشملها قرار الضم

الى أن المنطقة الحدودية التي يدور حديث الضم عنها، هي منطقة زراعية خصبة، وتنتج «وأشار 
معظم االنماط الزراعية، من مختلف أنواع االشجارمن حمضيات و نخيل، إضافة للخضراوات، و يتواجد 

ات فلسطينية، وهذه الزراعات قائمة بسبب وجود مياه االبار الجوفية، باالضافة للمياه فيها أيضا زراع
  .«المعالجة



 
٩

وشدد على أن تأثير الضم مائيا سيكون كبيرا على الفلسطينيين، من خالل االستيالء على مياه 
ف متر  اال٦ - ٥ تقدر ملوحتها بحوالي -  مالحة-هي مياه مسوس» وقال. الفشخه شمال البحر الميت

 مليون متر مكعب سنويا، وهنالك مطالب ١٠٠مكعب، و تشير التقديرات الى انها بكميات تصل الى 
 سيسهل على االسرائيليين إقامة مشاريع للتحلية -إن تمت-فلسطينية دائما بهذه المياه، وخطة الضم 

مائية لالراضي بشكل رسمي، الحياء جنوب البحر الميت من الجاني الغربي، وستغطي االحتياجات ال
  .«المقامةالزراعية في مناطق النقب، والمنشأت السياحية 

 ٣ص/٢١/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 األردن يقف إلى جانب أشقائهم حتى تقرير المصير: الشؤون الفلسطينية
  

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أن األردن يواصل  - بترا–عمان 
ٕن على مختلف المستويات لحين نيل حقهم في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة دعم أبناء فلسطي

  .ذات السيادة

واكدت الدائرة في بيان صحفي عقب مشاركتها في اجتماعات مؤتمر مجلس الشؤون التربوية 
م رفض األردن عملية الض" فيديو كونفرينس" الخميس الماضي عبر تقنية ٨٢ألبناء فلسطين بدورته الـ 

  .التي تخطط إسرائيل إلى تنفيذها لما لها من تأثيرات خطيرة ومباشرة على العملية التعليمية والتربوية

ودان مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين التابع لمجلس جامعة الدول العربية، مخططات 
، وخطورة تنفيذ )ج(حكومة االحتالل اإلسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المصنفة 

تحت السيادة اإلسرائيلية ) ج(القرار اإلسرائيلي بضم األغوار وأجزاء من مناطق الضفة الغربية المصنفة 
وحذرت . على عملية السالم واستقرار المنطقة، وتأثيرها المباشر والخطير على العملية التعليمية والتربوية

سرائيلية لألراضي الفلسطينية ونتائجها الخطيرة على الوفود المشاركة وفقا للبيان، من عملية الضم اإل
العملية التعليمية وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم 
الفلسطينية لمواجهة المخاطر اإلسرائيلية القادمة وما رتبته جائحة كورونا من أعباء إضافية على العملية 

  .التعليمية

 البيان إلى أن المؤتمر شارك به ممثلون من األردن، ومصر وفلسطين، والمنظمة العربية وأشار
  .للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة

  ٢ص/٢١/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  



 
١٠

  يحذرون إسرائيل من ضم أراض فلسطينية" الشيوخ األميركي"أعضاء في 
  

 ثالثة أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي عن الحزب الديمقراطي، معارضتهم  أعلن–نيويورك 
  .لخطة إسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية

، وهم حلفاء لرئيس )تشاك شومر، بوب مينينديز، وبن كاردان(واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ 
  .”أمن واستقرار المنطقةّستضر ب“ّحكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك، أن خطوة كهذه 

في الكونغرس األميركي، بسبب أن لهم ” الصدمة”ّ، فإن البيان قوبل بـ”هآرتس“وبحسب صحيفة 
الصهيوني في واشنطن، ولم يسبق لهم من قبل أن انتقدوا إسرائيل بشكل ” إيباك“عالقات وطيدة مع لوبي 

  .مباشر

ياء ومخلصين للعالقات اإلسرائيلية بوصفنا داعمين أقو“وأوضح األعضاء الثالثة في البيان 
األميركية، فنحن ملتزمون بالتعبير عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي 

الدبلوماسية والمفاوضات هما الطريقان الوحيدان للتوصل إلى سالم في المنطقة، وهذا هو سبب . الجانب
  .”ة الضممعارضة الكونغرس خالل السنوات الماضية لفكر

 نائب عن الحزب الديمقراطي األميركي التوقيع على رسالة إلى ٢٠٠وفي السياق ذاته، يعتزم 
  .ّنتنياهو، ووزيري الجيش والخارجية، بيني غانتس وغابي أشكنازي، رفضا للضم

وكان أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ األميركي، حذروا الشهر الماضي في رسالة 
ّضما واسعا أحادي الجانب للمستوطنات في الضفة الغربية سيضر العالقات “ وغانتس من أن إلى نتنياهو

  .”األميركية اإلسرائيلية بشكل كبير

ً سيناتورا، بينهم ١٨ّجاء ذلك في رسالة أرسلها األعضاء إلى غانتس ونتنياهو، وقع عليها 
بيث وورن، وبادر إليه السيناتور تيم كاين، ٕالمرشحان الرئاسيان المحتمالن السابقان، بيرني ساندرز واليزا

  .٢٠١٦ّالذي كان مرشح هيالري كلينتون لمنصب نائب الرئيسة في انتخابات العام 

ّوحذر الموقعون من أن يقضي الضم على احتمال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل،  ّ
  .”ويفرض واقع دولة واحدة بين البحر واألردن“

نحذركم من اتخاذ إجراءات . باعتبارنا داعمين وأصدقاء إلسرائيل“الرسالتين ّوكتب الموقعون في 
ّأحادية الجانب تضر بالعالقات الخاصة لدولتينا، وتعرض مستقبل إسرائيل للخطر وتحول تحقيق السالم  ّّ

  .”ّإن قررتم ضما أحادي الجانب، فلن ندعمكم. إلى إمكانية غير واردة

ّرئاسة الواليات المتحدة األميركية جو بايدن، خالل جلسة مغلقة مع ّكما عبر المرشح الديمقراطي ل
” سيادة“مستثمرين يهود أميركيين في نيويورك، عن اعتراضه على مخطط ضم األغوار الفلسطينية إلى 

  .االحتالل اإلسرائيلي



 
١١

ٍال، ًوأعلنت األمم المتحدة أن مجلس األمن الدولي سيعقد األسبوع الحالي اجتماعا على مستوى ع
  .ضم أراض فلسطينية” إسرائيل“بشأن الشرق األوسط، ولبحث قرار 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، 
  .عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك

والمنسق الخاص لعملية السالم في ) تيريشأنطونيو غو(ًكال من األمين العام “إن : وقال حق
  .”الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف، منخرطان بقوة في مسألة قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقدم ميالدينوف، إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن مسألة الضم، كما 
  .لس حول هذا الموضوعمن الوارد جدا أن يحيط األمين العام أعضاء المج

ًومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد 
  .تموز المقبل/  بالمائة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو٣٠الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 

ّماضي، أن منظمة التحرير في حل من أيار ال/ ًوردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية في مايو
 )وكاالت(- .والواليات المتحدة” إسرائيل“االتفاقيات مع 

  ٣١ ص٢١/٦/٢٠٢٠الغد 

***  

  اعتداءات

  ً مستوطنا اقتحموا األقصى خالل أسبوع٢٨٦: مصدر عبري

 

 ٢٨٦العبـري، والتـابع لعـصابات الهيكـل المزعـوم، يـوم الجمعـة، أن " هارهبيـت حدشـوت"ذكر موقـع 
 .خالل األسبوع الماضي المسجد األقصى طنا اقتحموامستو

  .ّوأضاف الموقع أن شرطة االحتالل وفرت للمستوطنين حرية الحركة والتجوال داخل المسجد

 ٢٠/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  

  

  

  



 
١٢

  ُاالحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزلهما

 

 ٢١/٦/٢٠٢٠ فـي القـدس اليـوم األحـد بلديـة االحـتالل أجبـرت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
ًالــشقيقين فــراس وايــاد دعنــا، مــن بلــدة ســلوان علــى هــدم منزلهمــا ذاتيــا وهــو قيــد اإلنــشاء بحجــة عــدم  ٕ

 .الترخيص

وقـال المقدسـي إيــاد دعنـا إن بلديـة االحــتالل رفـضت إعطائــه تـرخيص للمنـزل، األمــر الـذي دفعهــم 
  .ة دون فائدةلتوكيل محامين إلبطال قرار الهدم بمبالغ كبير

ــا إلــى أن بلديــة االحــتالل قامــت بإرغامــه وشــقيقه علــى تنفيــذ قــرار الهــدم بأيــديهما واال  ٕوبــين دعن
  . شيكل في حال قام االحتالل بالهدم٥٠٠٠٠سيجبران على دفع أكثر من 

ًومنذ مطلع العام الجـاري أجبـر االحـتالل أكثـر مـن عـشرين مقدسـيا علـى هـدم منـازلهم بحجـة عـدم 
  .بعد تهديدهم بدفع غرامات باهظة حال تنفيذه عملية الهدمالترخيص و

  ٢١/٦/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  

  "الرملة"ً تواليا بـ ١٢ٌاالحتالل يواصل عزل مقدسيتين لليوم 

 

إدارة سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي، عـزل أسـيرتين فلـسطينيتين مـن مدينـة  ْواصلت –فلسطين اآلن 
 .ًتوالياالقدس المحتلة لليوم الثاني عشر 

" فــدوى حمــادة"ُلألســرى والمحــررين أن االحــتالل مــا زال يعــزل األســيرتين " واعــد"وأفــادت جمعيــة 
 ".الرملة"في سجن " جيهان حشمية"و

ًفــي تــصريح لهــا صــباح اليــوم األحــد، أن األســيرتين تعيــشان ظروفــا صــعبة للغايــة، " واعــد"وأكــدت  ٍ
 .وتعانيان جراء ممارسات االحتالل الالإنسانية

االحـتالل مـن  يقبع آالف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، تحت سطوة سجانو
ّتعذيب وتفتيش واقتحامات للسجون وحرمان من أبسط حقوقهم التي   .كفلها القانون الدولي ٍ

 ٢١/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

***  

  

  

  

  



 
١٣

  فعاليات

   اإلسرائيليفعاليات وطنية تؤكد وقوفها خلف الملك ورفضها لقرار الضم

 

ردن األ مواقـــف أن يـــة أردنفعاليـــات أكـــدت – الخطيـــب قاســـم – معـــان – القـــضاة علـــي – عجلـــون
 عواقـب لـه سـيكون الـضم هـذا بـأن ،ردناأل غـور ي أراضبضم يسرائيلاإل القرار مواجهة في وصلبة واضحة
 عبـداهللا الملـك جاللـة لـسان علـى جـاء مـا هذا إستراتيجيته؛ردن األ يغير أن شأنه ومن كبير ِوصدام وخيمة
 .ٕاسرائيلوردن األ بين السالم معاهدة سينسف الضم أن الحكومة وأعلنت كما الثاني،

 في وخطواته لتوجهاته وتأييدها الثاني عبداهللا الملك جاللة حول التفافها عجلون فعليات أكدت فقد
 وغــور الغربيــة الــضفة مــن أراض لــضم يــسعى الــذي الــصهيوني العــدو وغطرســة وصــلف تحــديات مواجهــة

 الـداخلي الـصعيدين علـى خطواته وبجميع ورعاه اهللا حفظه الملك بجاللة ثقة كلنا ،تالفعاليا وقالت .ردناأل
 .معربين قوه، بكل معه تعالى اهللا بإذن ونحن والخارجي

 وفخـري الغرايبـة ٕوابـراهيم نـصر بنـي ونـور الزغـول حـسن المهنـدس المحافظـة بلـديات رؤساء وقال
 صعبة استثنائية بظروف والعالم المنطقة دول من غيره شأن شأنه ّيمرردن األ إن عنيزات، اتوعز المومني
 لهــا حــصر ال خــسائر ألحقــت التــي كورونــا أزمــة ظــل فــي وخاصــة قبــل مــن فيهــا يمــر لــم للغايــة، ّومعقــدة

 الدوليــة،و العربيـة المـساعدات مـن العديـد توقـف وكـذلك حقيقيـة مـوارد وجـود عـدم جـراء يردنـاأل باالقتـصاد
 جــراء يــوم كــل لهــا ّنتعــرض التــي الــشرسة الهجمــة تلــك تواجــه التــي ّالتحــديات مــن زاد ذلــك أن إلــى الفتــين
ردن األ على تمارس التي الضغوط إلى إضافة الغاصب الصهيوني الكيان وعنجهيةردن باأل الملتهب المحيط
 ودولـة األميركـي الجانـب من المطروحة بالحلول والقبول الفلسطينية القضية وتصفية  الواقع باألمر للقبول

 الملـك جاللـة توجهـات جميـع وتأييـد الهاشمي والعرش القيادة حول االلتفاف "مؤكدين الصهيوني، االحتالل
 ".وراءكم ونحن موالنا فسر تحديات، أي أمام منيعا سدا والوقوف القضايا مختلف حيال

 عنــاب وغــاده فريحــات ســامي نــدسالمه واألعــضاء المــومني عمــر المحافظــة مجلــس رئــيس ودعــا
ــي ــشرع وعل ــي والمحــامي ال ــضاة عل ــسوالمه وظــاهر الق ــك ال ــصمادي ومال ــه ال ــى نجــادات، ونزي ــصدي إل  الت

 إلــى الفتــين العروبيــة، وتوجهاتــه مؤســساته ومنعــة وقــوة الــوطن إنجــازات مــن النيــل تحــاول التــي للــشائعات
ــة الثــورة مبــادئ ــر أجــل مــن جــاءت التــي الكبــرى العربي ــادة وعــزم بهمــةردن األ أن مؤكــدين مــة،األ خي  القي

 مـع ونحـن ومزدهـر واعـد مـستقبل ينتظـره تعـالى اهللا بعـون بلـدنا وأن الصحيح، االتجاه في يسير الهاشمية
  .ردناأل وغور الغربية الضفة من أراض ضم تستهدف التي القرن صفقة رفض في الملك جاللة

 القائـد مـع أنهـم القـضاة، أحمـد والـدكتور حـداد رضـا والدكتور المومني ناجح السابقون النواب وأكد
 ابــتالع تحــاول التــي القــرن لــصفقة ورفــضه نالفلــسطينيي األشــقاء لجانــب ووقوفــه توجهاتــه فــي اهللا حفظــه
 فـــي والـــدولي اإلقليمـــي المـــستويين علـــى المـــستمرة واتـــصاالته جاللتـــه دور مثمنـــين الفلـــسطينية، األرض



 
١٤

 األمــن ومديريـة يــةردناأل المـسلحة بـالقوات اعتــزازهم عـن معــربين ي،الـصهيون الكيـان دولــة لخطـط التـصدي
 الـضمانة ألنهـا والمـساندة بالـدعم الـدوام علـى تحظـى أن يجـب وطنية أجهزة العامة، المخابرات ودائرة العام

  .االستقالل منذ منجزاته وحماية الوطن واستقرار ألمن الحقيقية

 والمهنـدس عنـانزه خالـد المهنـدس يـينردناأل المهندسـين نقابـة فـرع رئـيس نقابية، فعاليات وأعربت
ــدكتور جلبــان أبــو عــالء ــا والمهندســة نــصر بنــي حــسن وال  الــصمادي حــسن والمهنــدس القــضاة محمــد رن

 جانـب إلـى والوقـوف األمـة قضايا لخدمة الدؤوب وسعيه بجاللة اعتزازها عن أحمده، أبو عصام والمهندس
 جديـدة أراض لضم محاولتها في يةسرائيلاإل للغطرسة والتصدي نطينييالفلس األشقاء وبخاصة والعدل الحق

 والتهـرب الفـساد محاربـة فـي الحكوميـة والخطـوات جاللتـه حـرص مثمنـين برمتها، السالم عملية يقوض ما
 لوضـوح نظـرا وصـعاب تحـديات واجـه طالمـاردن األ ان إلـى الزغـول منـذر اإلعالمي الزميل وأشار .الضريبي

 الداخليـة جبهتنـا وتمتـين تعزيـز إلـى الحكومـة تـسعى ان أهميـة مؤكـدا وقضاياها، أمته إلى ازهوانحي مواقفه
 .ًخيرا وبوطننا بنا يريد ال من كل على الطريق وقطع

 ضـم الـصهيوني العـدو حكومـة توجهـات فيـه شـجبت بيانـا الكبـرى معـان بلديـة أصدرت جانبها، من
 .الفلسطيني الشعب ي أراضعلى أقامتها التي طناتوالمستو الميت البحر وشمالردن األ غور مناطق

 قـــرارات باتخـــاذ وشـــركائها نتنيـــاهو لحكومـــة األخيـــرة التـــصريحات إن الكبـــرى، معـــان بلديـــة وقالـــت
 التــي الغربيــة بالــضفة والمــستوطنات الميــت البحــر شــمال ومنطقــةردن األ غــور ضــم ضــمنها مــن مــصيرية

ردن األ بـين مـا المبرمـة واالتفاقيـات الـدولي للقـانون ًاواضـح ًخرقـا يعتبـر الـضفة مـساحة من % ٣٠ تشكل
 منطقـة فـي عقباهـا تحمـد ال عارمة فوضى وخلق الفلسطينية القضية تصفية بالنهاية هذا ويعني وفلسطين

 .األوسط الشرق

 وجديـة كبيـرة فعـل ردة إلـى سـتؤدي وبتنفيـذها نتنيـاهو بها يفكر التي الخطوات تلك أن المؤكد ومن
 عمليــة تقــويض علــى ســتعمل جميعهــا اإلجــراءات هـذه بــأن شــك وال والفلــسطيني يردنــاأل بينالــشع قبــل مـن

 .المنطقة وشعوب الفلسطينيين مع السالم

 فلـسطين قـضية عـن المـستمر دفاعها في الهاشمية قيادتنا مع حزم بكل ونقف وبقوة نؤيد أننا كما
 .أوطاننا وعزة كرامتنا على الحفاظ أجل من والنفيس الغالي نقدم وسوف الشريف والقدس

 قـضايا نـصرة ضـرورة إلى العالم دول وكافة المتحدة األمم هيئة ندعو المنطلق هذا من البيان وقال
ــو فيمــا االنفجــار يحتمــل ال الوضــع ألن والمــسلمين العــرب ــى حكومتــه وطــواقم نتنيــاهو تعنــت اســتمر ل  عل

 للكيـان والمـستوطنات الميـت البحـر شمال قةومنطردن األ غور ضم قرار خالل من القانونية غير إجراءاتهم
  .المحتل يسرائيلاإل

  ٢ صفحة ٢٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عربية

 في خندق واحد ضد الضم واالحتالل) األردن وفلسطين(

  

مساء الخميس كان وزير الخارجية ايمن الصفدي في رام اهللا لنقل رسالة  - ماجد االمير-كتب 
 لثاني الى الرئيس محمود عباس عنوانها السياسي الوقوف ضد الحكومة اليمينيةمن جاللة الملك عبداهللا ا

  .الصهيونية بضم المستوطنات وغور األردن

نقل رسالة من جاللة الملك للرئيس عباس في إطار التنسيق «وزارة الخارجية قالت إن الصفدي 
  .«لفلسطينيةوالتشاور المستمرين بين الجانبين حول التطورات المرتبطة بالقضية ا

زيارة الصفدي جاءت بعد سلسلة تحركات دولية وعربية مكثفة لجاللة الملك الذي يخوض معركة 
  .من اجل منع الحكومة االسرائيلية من ضم المستوطنات وغور األردن

الملك شكل ضغطا قويا على اسرائيل من خالل التحرك داخل الكونجرس االميركي وخاصة اللقاء 
واب االميركي نانسي بيلوسي وقيادات الكونجرس لتوضيح خطورة توجه حكومة مع رئيسة مجلس الن

اسرائيل بضم المستوطنات وغور األردن على المنطقة وعلى العالم، فالتحرك داخل الساحة االميركية 
لتشكيل رأي عام ضاغط على ادارة الرئيس دونالد ترامب بهدف مراجعة سياساتها المنحازة لليمين 

تطرف الذي يسعى الى اخذ المنطقة الى الصراع والحرب من خالل ضم غور األردن الصهيوني الم
  .والمستوطنات

السياسة الخارجية األردنية بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية كثفت من تحركاتها خالل االيام 
لضم الماضية وااليام المقبلة من اجل تشكيل تحالف دولي ضاغط على اميركا واسرائيل اللغاء مخطط ا

الذي سيؤدي الى الصراع والصدام في المنطقة، وهنا كان وزير الخارجية واضحا حينما اعلن من رام اهللا 
  .)إن ضم إسرائيل ألراض فلسطينية يعني أن إسرائيل اختارت الصراع بدال من السالم(

ل القيادتان األردنية والفلسطينية موحدتان لتشكيل راي دولي قادر على اسقاط الضم من خال
  .التواصل المباشر مع زعماء العالم وخاصة دول االتحاد االوروبي التي اعلنت معارضتها للضم

الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو لضم المستوطنات وغور األردن 
، لذلك فان معركة اسقاط الضم اصبحت اولوية قصوى »االول من تموز «اقترب وتفصلنا عنه ايام 

لسياسة والدبلوماسية األردنية التي تعتبر الضم هو عدوان مباشر على األردن وخرق التفاقية السالم بين ل
  .األردن

األردن وفلسطين يسعيان الى تصليب الموقف العربي الرسمي في مواجهة الضم، كما تشير 
ان قبل سنوات في القراءات الى السعي األردني والفلسطيني الى اعادة احياء التضامن العربي كما ك

  .مواجهة االحتالل الصهيوني ومواجهة صفقة القرن التي اعلنها الرئيس ترمب
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السياسة العدوانية للحكومة االسرائيلية المدعومة من الرئيس االميركي الذي انحاز الى اليمين 
  .الصهيوني المتطرف ستؤدي الى توتر كبير في المنطقة وتغيير في العالقات بين الدول

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

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

  .واالسرائيلية

بان الضم سيؤدي الى صدام مع الموقف الملكي القوي الرافض بداية لصفقة القرن ثم االعالن 
  .األردن منح زخما قويا للتحركات األردنية والفلسطينية وحتى العربية الفشال مخطط الضم

الموقف الفلسطيني صلب اذا منذ اعالن الرئيس االميركي االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل 
ورفض اي اتصال مع الرئيس اعلن الرئيس الفلسطيني قطع العالقات مع الواليات المتحدة االميركية 

االميركي او اي مسؤول في االدارة االميركية ثم اعلن موخرا بأن االتفاقيات مع اسرائيل ملغية ووقف اي 
  .تنسيق مع اسرائيل بما فيه التنسيق االمني

المرحلة القادمة ستشهد تأزيما في عالقات األردن مع اسرائيل في ظل اصرار حكومة االحتالل 
ا تجاه الضم وتهويد القدس، فالموقف األردني يعتبر الضم عدوانا على فلسطين و األردن على مخططاته

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

ي قوي، فاالستفادة من الموقف الموقفان األردني والفلسطيني القويان بحاجة الى موقف عرب
  .الدولي تتطلب موقفا قويا من جامعة الدول العربية في مواجهة سياسة الضم

فالمطلوب موقفا عربيا مساندا للتحركات األردنية والفلسطينية في مواجهة الضم، وايضا مطلوب 
يدا لالمة العربية،ويضع تحرك عربي موحد اليصال رسالة لالدارة االميركية والسرائيل بان الضم يعني تهد

المنطقة على شفير الهاوية والمواجهة، كما ان المطلوب من الدول العربية وقف اية محاوالت تطبيعية مع 
االحتالل ووقف التواصل السري والعلني مع مسؤولي االحتالل الذي يسعون الى فصل المسار الفلسطيني 

ا هو دعم الموقف األردني والفلسطيني في مواجهة عن العالقات مع الدول العربية، لذلك المطلوب عربي
  .صفقة القرن والضم

  ٣ص/٢١/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 الموقف الملكي يربك الداخل اإلسرائيلي

 لحهناجح الصوا 

من يتابع مسيرة دولة أسرائيل يستطيع ان يالحظ بدون تمحيص بأنها تسير الى الهاوية دون 
وعي أو ادراك لكل افعالها، منذ ان أسهمت القوى الغربية بوضعها في قلب هذه األمة كان قصدهم 

ب رغم العداء ومبـتغاهم ان يبتعد هؤالء عن دولهم ومحيطهم مما جعلهم يتحدون في سبيل تنفيذ هذا المآر
فيما بينهم وخروجهم من حروب عالمـية االولى والثانية دمرت قارات بأكملها، كنا في هوان كهوان بيت 
العنكبوت مما سهل لهم ان يغرسوا هذا الكيان اللعين في فلسطين الحبيبة والعزيزة ومسرى رسول البشرية 

  .عليه الصالة والسالم

ن بعض دول العالم وعلى رأسها الواليات المتـــحدة تعنت وتجبر أستمر لآلن ودعم مستمر م
األميركية، تاريخ ال يخفى على أحد في استمرارية الصعود الى القمة حتى وصل األمر انها ال تهتم بكل 
محيطها من الدول العربية رغم مقوماتنا غير الموجودة لدى الغير، تاريخ واحد ولغة وثقافة مشتركة وموارد 

 العالم لكن سامحهم اهللا من أوصلونا هذا الحال ولن يبخل التأريخ بذكر سواد أيامهم، طبيعية بها نتسيد
كل ذلك وضعنا في موقف الضعيف والمسـيطر علي أمره من قبل أسرائيل وكثير من الدول التي تتعاطف 

  .مع الموقف العربي، عندما ترى صورتنا هكذا تتراجع عن حماسها لعدالة قضيتنا االساسية فلسطين

تتوالي شيطنة العقلية األسرائيلية منذ وضعت قدمها في أرضنا وحتى األن وفي كل مرة نصرخ 
ونرفع الصوت وننادي ان تنهض األمم الحية في سبيل وقف هذا التعنت الصهيوني وعودته عن تفرده 

 والخراب وعدم مباالته بكل أفعاله المسيئة للعالم المتحضر، كنا نبحث عن السالم وهي تبحث عن الدمار
والقتال والمكائد، هي وجدت نتيجة خطأ دولي تعترف به كثير من تلك الدول التي أسهمت في والدة هذا 

  .الكيان الذي أعاب الوجود البشري وبقي وحيدا في سوداوية وجوده

إسرائيل اآلن تتحدى العالم بأكمله في قيامها بالخطوة القادمة وهي ضم األغوار والتي تعـتبر 
قيقيا لألمن القومي األردني، كثير من األصوات داخل هذا الكيان تعارض بشدة األقدام على مثل تهديدا ح

هذا الخطوة ودورها في زعزعة دولتهم، معارضة شديدة يبديها غالبية دول العالم وشعوبها لهذا القرار، لن 
تنذر بخراب قادم له وان نبالي بقولنا بأن هذا الكيان يبحث وبشكل سريع الى زواله من الوجود، أفعاله 

التصدي العنيف لهذه الخطوة القادمة من قبل  .تنبه لهذا بعض ساسة كيانهم والغارقين في التأريخ القديم
جاللة الملك والدبلوماسية األردنية يرافقها قوة موقف من الشعب األردني مما ساهم في تكاتف وتضامن 

وعزمها السير إلى نهاية العالقة بين هذا الكيان والدولة عربي وعالمي لنجاعة المطالبة األردنية وحزمها 
  .األردنية مما أربك الموقف اإلسرائيلي وتخبطه في األونة األخيرة

  ١٤ص/٢١/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 التحرك األردني في مواجهة مناورات نتانياهو لتمرير قرار الضم

 محمد ناجي عمايرة. د 

مازال الغضب يتصاعد في الكيان الصهيوني ضد الموقف األردني الثابت الرافض لصفقة القرن 
وقد .. ئيلي لضم أراض فلسطينية جديدةومنها الموافقة األميركية على التوجه بل القرار اإلسرا.. وتوابعها

  ..أشرت إلى الحملة االعالمية المسعورة عبر الصحف واإلعالم اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي

عربيا ال يجوز االطمئنان إلى استطالعات الرأي األميركية التي تتوقع فشل ترمب ونجاح منافسه 
  ..ة محددة لمواجهة قرار الضم في الحالتينوال بد من اتخاذ اجراءات سياسي.. الديمقراطي

ويحشد له ما يمكنه من .. وبينما يستعجل نتانياهو وحكومته تنفيذ القرار في اول تموز القادم
ويحاول استثمار المرحلة .. جعله أمرا واقعا جديدا عبر اتصاالت وضغوط لتحييد الموقف األوروبي الرافض

وهي في .. فان ردود الفعل العربية واإلسالمية ما زالت ضعيفة..وكسب الوقت قبل االنتخابات االميركية
في حين أن المطلوب دفع المواجهة إلى اشدها وتعزيز الجبهات الداخلية .. مرحلة التصريحات والبيانات

االردنية والفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وانعاش التضامن العربي واالسالمي واستنهاض مواقف 
والشك ان التحرك االردني الذي يقوده باقتدار جاللة الملك يأخذ باعتباره كل ذلك وهو . .الدول الصديقة

يوالي تعزيز المواقف العربية واإلسالميةعبر تواصل جاللته شخصيا مع قادة الدول العربية واالسالمية ومن 
المم المتحدة خالل جهود معالي وزير الخارجية االستاذ ايمن الصفدي لتفعيل دور المجموعتين في ا

والمنظمات الدولية ذات الصلة التخاذ موقف متماسك في رفض قرار الصم ووقف أي اجراءات أحادية 
  ..الجانب في هذا المنحى

وفي الوقت الذي يمضي العدو باتجاه تنفيذ قرار الضم يتحسب نتانياهو لردود فعل أشد أردنيا وفلسطينيا 
على مرحلتين االولى تشمل المستوطنات المتناثرة وتلك المشمولة ولهذا يحاول االيحاء بأنه سيجعل تنفيذه 

وهو ما يقوله للدول األوروبية .. بالخطة الموسعة وهذا يعني عشرة بالمئة من أراضي الضفة الفلسطينية
  .لتمرير الخطة كاملة.ليحصل على قبولها به

لوقت الذي يتصاعد التحرك وهذا ما ال يبدو انه مأخوذ بجدية في ا.. واخذ ماهو اسوأ باالعتبار
صحيح ان معظم الدول العربية وبعض .. االردني والفلسطيني نجد ان االستجابة العربية اقل مماهو مطلوب

الدول االسالمية اكدت رفضها قرار الضم والتمسك بالمبادرة العربية وحل الدولتين إال أن األمة تستطيع ان 
يبقى رهاننا على إرادة التحدي المتمثلة بالموقف األردني  .فتنهض بما هو أكثر تاثيرا من تسجيل المواق

والشعب الفلسطيني على أرضه وصموده .. الفلسطيني وتوحيد صفوفنا الوطنية ودعم القيادة الفلسطينية
  .وتعزيز دوره في المواجهة والتصدي للمخطط التصفوي كله

  ٤٨ص/٢١/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  دساصدارات اللجنة الملكية لشؤون الق

 :ًصدر حديثا عن اللجنة الملكية لشؤون القدس دراسة 

 الروايات والوثائق التاريخية ودورها في حفظ الموروث المقدسي

 

 لالستاذة الدكتورة غيداء خزنة كاتبي

  

  ومن تقديم

  االستاذ عبد اهللا كنعان

  امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

 

في الحفاظ ) البرديات، النقوش، النقود واألوامر الديوانية(والوثائق وتتناول الدراسة دور الروايات التاريخية 
لبيت المقدس، من خالل تقديم نماذج ) االجتماعي والثقافي واالقتصادي(على الموروث الحضاري المتنوع 

، وكيفية رصدهما لألحداث )الروايات والوثائق(عملية تدلل على المنهجية التي اتبعت في تلك الثنائية 
 .علوماتوالم
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  اخبار باالنجليزية
 

Palestinian house in Jerusalem, built 10 years ago, under threat of 

demolition within five days 

 JERUSALEM, Wednesday, June 17, 2020 (WAFA) – The Israeli municipality of West 

Jerusalem today informed Yasin Taha Zaatra, in al-Sawahre neighborhood of occupied 

East Jerusalem, that his house built 10 years ago and which shelters his family is going to 

be demolished in five days. 

Younis Jafar, member of the Sawahre Land Defense Committee, told WAFA that members 

of the municipality handed Zaatra the demolition order under the pretext the house was 

built without a permit. 

He expressed concern that Israel wants to empty that area of the neighborhood of people in 

order to expand the illegal settlements in the occupied city. 

Several other structures were demolished near the same area this morning, all under the 

pretext of construction without a permit. 

Palestinians in occupied Jerusalem say they are forced to build without a permit since 

getting one from the Israeli municipality is almost impossible in light of the Israeli 

discriminatory policy aimed at reducing the number of Palestinians in the city while 

multiplying the number of Jewish settlers in it. 
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Israeli settlers active on opening road for their illegal settlements in 

the occupied territories 

 NABLUS, Wednesday, June 17, 2020 (WAFA) – Israeli settlers today razed several 

dunums of land that belong to the village of Qusra, south of the northern occupied West 

Bank city of Nablus, in order to build a road for their illegal settlements, according to a 

settlements-watch group. 

Ghassan Daghlas, a Palestinian official in charge of monitoring Israeli settlement activities, 

told WAFA that settlers’ bulldozers have been working since this morning on Qusra village 

land to open a road that would connect the illegal settlements of Yesh Kodesh and 

Magdolim. 

He said the settlers have already completed one kilometer of the seven-kilometer road since 

this morning. 

wafa17/6/2020   
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Rights groups call on UN, international community to oppose 

Israeli annexation plan 
  

HAIFA, Wednesday, June 17, 2020 (WAFA) – In an oral intervention yesterday at the 

United Nations Human Rights Council in Geneva, Adalah – The Legal Center for Arab 

Minority Rights in Israel and four partner Palestinian human rights organizations called 

on the United Nations and the international community to vehemently oppose Israel's 

looming annexation of large swaths of the occupied Palestinian West Bank and to push for 

the dismantling of all Israeli settlements. 

Adalah and partner groups warned that annexation will normalize Israel’s colonial project 

and amounts to apartheid via the continued expansion and construction of illegal 

settlements, displacement and dispossession of Palestinians, and demographic 

manipulation. 

“The Israeli plan would further entrench racial, ethnic, and religious segregation as a legal 

norm, and Israel will formally establish itself as the sole sovereign regime over the 

Palestinian people in historic Palestine,” they said. 

Later that same day, 47 UN special rapporteurs issued a biting denunciation of Israel's 

West Bank annexation plan, calling it "a vision of 21st century apartheid". 

The oral intervention, presented in the context of Item 9 – Racism, racial discrimination, 

xenophobia and related forms of intolerance, follow-up and implementation of the Durban 

Declaration and Programme of Action, was delivered by Nada Awad of the Cairo Institute 

for Human Rights Studies to the 43rd session of the United Nations Human Rights Council 

on behalf of Adalah, Al-Haq – Law in Service of Man, Cairo Institute for Human Rights 

Studies, Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC), and Al Mezan Centre 

for Human Rights. 
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*** 
EU, WHO deliver vital medical supplies to East Jerusalem 

hospitals for COVID-19 response 

 JERUSALEM, Wednesday, June 17, 2020 (WAFA) - A substantial delivery of personal 

protective equipment and medical items was supplied today by the European Union (EU) 

and the World Health Organization (WHO) to the East Jerusalem Hospitals Network 

(EJHN) to support preparedness for COVID-19, according to an EU press release. 

At the hand over event at Augusta Victoria Hospital, the European Union's Representative 

Sven Kühn von Burgsdorff said: "These medical supplies and protective equipment made 

possible through EU humanitarian aid are essential to support all six hospitals in the East 

Jerusalem Hospitals Network. It will enable the staff to be safe and prepared to receive and 

manage suspected and confirmed COVID-19 patients from East Jerusalem. Before and 

during the COVID-19 pandemic, the East Jerusalem Hospitals Network has been operating 

under difficult conditions, so we hope this delivery will help and strengthen their 

preparedness efforts." 

The delivery includes personal protective equipment and disinfectant items for all six of the 

network's hospitals including 56,000 pairs of gloves; 10,000 surgical gowns and 1,600 
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overall gowns and 2,050 shoe covers and 100 medical protective goggles; 6,000 N-95 masks 

and 115,000 surgical masks and 4,100 face shields; 6,300 bottles of alcogel; 120 

thermometers and 200 bottles of alcohol for disinfectant plus disinfectant spray and wipes. 

"The East Jerusalem hospitals are crucial referral institutions for the Palestinian health 

system, they need to be commended for their preparedness efforts to date. This supply 

delivery, generously supported by the European Union, will contribute to protect front line 

health workers and allow for appropriate clinical management of COVID-19 patients", 

said Gerald Rockenschaub, head of WHO's office for the occupied Palestinian territory. 

The needs of the EJHN were a priority in the United Nations Inter-agency COVID-19 

Response Plan released in April 2020. This EU contribution is part of an EU humanitarian 

aid grant that helps WHO scale up the capacity of Palestine's health system for testing, case 

management and infection prevention and control in response to the COVID-19 pandemic. 

In the East Jerusalem Hospitals Network, the two main hospitals with isolation 

preparedness measures to receive COVID-19 patients are Al-Makassed Islamic Charity 

Hospital and St. Joseph Hospital, while Augusta Victoria Hospital (AVH) has prepared an 

isolation wing to receive cases from within the hospital. AVH will additionally receive other 

patients, providing backup capacity. In total, 50 beds are assigned for COVID-19 patients.  

The network's other hospitals (St. John, Princess Basma and Palestine Red Crescent) are 

prepared to support the network with medical and nursing staff. To date (as of June 16), 

there have been 184 confirmed cases of COVID-19 in East Jerusalem, including 2 deaths. 
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