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  المحتوى

  االردن والقدس
 

  ٥   النيابية والكتل البرلمانية تؤكد وقوفها خلف الملك رفضا للقرارات الصهيونيةفلسطين •

  ٦  أوقاف القدس تستنكر اقتحام شرطة االحتالل لمصلى باب الرحمة •

  سياسيةشؤون 

  

  ٦  من اعضاء الكونغرس األميركي يوقعون على وثيقة تعارض ضم اجزاء من الضفة ١٤٠ •

  ٧  توجه إلقرار دستور لدولة فلسطين •

  اعتداءات

  

  ٨  رب األقصىقت يهودية تنظم مسيرات استفزازية عصابا •

  ٨  ًاالحتالل يعتقل شابا من القدس القديمة •

  ٨  األوقاف اإلسالمية في القدس تؤكد أن سلطات االحتالل تسعى إلى تغيير الوضع القائم في األقصى •

  ٩  اصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالخان األحمر •

  تهويد

  

  ٩  لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية" إسرائيلي"مخطط : عيسىحنا  •

  اعتداءات/ تقارير

  

  ١٠  يروون كيف انقلبت حياتهم فلسطينيون فقدوا عيونهم خالل مواجهات مع االحتالل •

  آراء عربية

  

  ١٤  لتتوحد المعركة لمناهضة الضم ونصرة القدس •

  ١٥  أكاذيب صهونية •

  ١٦  تل الغاصبالسالم ال يعني االستسالم للمح •

  تقارير

  

  ١٨  انتفاضة فلسطينية في أعقاب الضم: الجيش اإلسرائيلي والشاباك •

  

  

  



 
٤

  آراء عبرية مترجمة

  

  ١٩  محظور الخوف من الضم •

  فعاليات

  

الحزب الديمقراطي في والية فرجينيا يدين الضم ويدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات  •
  ٢٠  اإلسرائيلية

  معلومة مقدسية/ اخترنا لكم

  

  ٢٢  مجلة النفائس العصرية •

  اخبار باالنجليزية

 

  

Safadi conveys message from King to Abbas of full Jordanian support 

FM, in talks with counterpart, says Palestinian cause will remain Kingdom’s central 

cause 

٢٣  

President’s spokesman: Either an independent state of Palestine, or no peace, no 

stability, no security 
٢٤  

Israeli annexation plan poses 'unprecedented danger to peace' — FM ٢٥  

UNHRC adopts resolution on accountability of Israel, says Al-Malki ٢٥  

Israeli troops detain 14 Palestinians in Jerusalem, West Bank ٢٦  

Palestinian man, in his late 40s, attacked by Israeli thugs east of Jerusalem ٢٧  
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  االردن والقدس

 فلسطين النيابية والكتل البرلمانية تؤكد وقوفها خلف الملك رفضا للقرارات الصهيونية

    الحقيقة الدولية

أكدت لجنة فلسطين النيابية والكتل البرلمانية وقوفها خلف مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني  - عمان
  .ن وأجزاء من الضفة الغربيةالرافض لإلجراءات الصهيونية المتعلقة بضم غور األرد

جاء ذلك خالل اجتماع دعت إليه لجنة فلسطين النيابية، اليوم األحد، برئاسة النائب يحيى السعود، 
  .وحضور رؤساء الكتل النيابية

إن الدبلوماسية األردنية التي رسمها جاللة الملك عبداهللا الثاني اليوم ساهمت في التصدي : وقال السعود
يل وحكومة نتنياهو، مؤكدا أن مواقف األردن الصلبة دفعت الكثير من دول العالم إلى رفض لسياسات إسرائ

  .قرار الضم

وأشار إلى أن إعالن االحتالل لقرار الضم يؤثر على السيادة األردنية وحقوق الشعب الفلسطيني؛ حيث أن 
  .مواقف األردن بقيادة جاللة الملك ثابتة وال تتغير

الكتل النيابية بمواقف جاللة الملك الرافضة للقرارات اإلسرائيلية والسياسات التي تضر بدورهم، أشاد رؤساء 
  .بالقضية الفلسطينية وتؤثر على المصلحة العليا للدولة األردنية

محاولة المس بأمن األردن وثوابته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مرفوضة، ولدينا "وأشاروا إلى أن 
  ".ن نمارسها لمواجهة سياسات الحكومة المتطرفةخيارات عديدة يمكن أ

ّوثمن رؤساء الكتل النيابية صمود ووقوف الشعب األردني خلف القيادة الهاشمية، ودعمه ومساندته، 
والوحدة في مواجهة قرار ضم غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية، الفتين إلى أن إسرائيل تتالعب 

  .جديد وليس ضماباأللفاظ وما تقوم به هو احتالل 

وحضر االجتماع رؤساء الكتل النيابية النواب؛ مازن القاضي، مرزوق الدعجة، جمال قموه، أحمد الرقب، 
سعود ابو محفوظ، إبراهيم السيد، مجحم الصقور، رمضان الحنيطي، فيصل األعور، علي حجاحجة، عقله 

  .القمار

  ٧ ص٢٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 تحام شرطة االحتالل لمصلى باب الرحمةأوقاف القدس تستنكر اق

   انس صويلح-مان ع 

ستنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك ما أقدم عليه امس مجموعة ا   
من ضباط وأفراد شرطة االحتالل من اقتحام لمصلى باب الرحمة داخل المسجد األقصى المبارك بأحذيتهم، 

العتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد االقصى المبارك واعتقال خمس فتيات بعد ا
 وعبرت الدائرة عن استهجانها من هذه االنتهاكات والتصرفات غير   .عبد الكريم قاعود العتراضه على ذلك

المسؤولة والهادفة لتأجيج الوضع داخل المسجد من قبل شرطة االحتالل من مالحقة واعتقال وابعاد 
 وموظفي وحراس المسجد بحجج واهية هدفها تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم المصلين

 واكدت الدائرة أن المسجد األقصى المبارك هو مسجد اسالمي للمسلمين وحدهم ال   .للمسجد منذ أمد بعيد
المسجد بمساحته يقبل القسمة وال الشراكة، ومن حق أي مسلم القدوم للصالة والتعبد في أي مكان داخل 

  . دونما١٤٤البالغة 

ٕوطالبت الدائرة باإلفراج الفوري عن المعتقلين والغاء قرارات اإلبعاد الظالمة بحق حراس المسجد االقصى  
  .المبارك وغيرهم من المبعدين

  ٢ ص٢٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  زاء من الضفةمن اعضاء الكونغرس األميركي يوقعون على وثيقة تعارض ضم اج ١٤٠

  

الكونغرس األميركي على وثيقة يعارضون فيها نية   من أعضاء١٤٠ وقع - وفا-واشنطن   
  .الغربية اسرائيل ضم أجزاء من الضفة

واكد ناشطون متضامنون مع الحق الفلسطيني ممن يتابعون الحمالت التشريعية أنه حتى مساء   
التي ترفض الضم، بينما التوقعات أن يصل  عضو كونغرس على الوثيقة ١٤٠يوم الجمعة، وقع نحو 

 عضو كونغرس سيكون بينهم اعضاء من الحزب الجمهوري، كما يتوقع أن تصدر ٢٠٠العدد الى نحو 
  .هذه الوثيقة في األيام القليلة الماضية، حيث أنها ال زالت قيد التحديث

يقوم بمحاولة " ايباك"تحدة في الواليات الم وأشارت ذات المصادر الى أن اللوبي المؤيد إلسرائيل  
  .مكثفة لسحب التوقيعات والحيلولة دون توقيع آخرين عليها

  ٢٠/٦/٢٠٢٠وفا 

*** 
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  توجه إلقرار دستور لدولة فلسطين

 

 تنشط الجهود الفلسطينية الحثيثة لمواجهة المخطط اإلسرائيلي بضم -عمان -نادية سعد الدين
ر سلسلة تحركات مضادة بتنظيم مهرجان مركزي ضخم من مساحة الضفة الغربية، عبر إقرا % ٣٠زهاء 

  .اليوم في منطقة األغوار” فتح“دعت إليه حركة 

ٕكما تدرس القيادة الفلسطينية إعالن مجلس تأسيسي واقرار دستور لدولة فلسطين، من جهتها 
 .لبرنامج شامل لصد عدوان االحتالل المتواتر ضد الشعب الفلسطيني” حماس“تعد حركة 

 وقفة شعبية احتجاجية في األراضي المحتلة ضد مخطط الضم؛ أكدت رابطة علماء فلسطين، وفي غضون
  .، وذلك للرد على المخطط اإلسرائيلي”واجبا شرعيا“ٕأن نفير األمة في وجه االحتالل واجراءاته يعد 

يأتي ذلك على وقع اتساع رقعة المعارضة الدولية لمخطط الضم المقرر تنفيذه مطلع الشهر 
األميركي المعارضين للخطة اإلسرائيلية ” الكونجرس“بل؛ والتي برز منها أمس ارتفاع عدد أعضاء المق

 عضوا، وسط مباحثات داخلية معمقة ستجريها اإلدارة األميركية خالل يومين لحسم موقفها ١٤٠إلى نحو 
  .منها

د من تحفظ العدي“ويدور سجال داخلي في البيت األبيض حول تبعات خطة الضم؛ في ظل 
المسؤولين األميركيين على مسألة التوقيت، وتأثير التنفيذ على استقرار المنطقة والعالقات مع األردن 

، وذلك وفق ما ورد في المواقع اإلسرائيلية مثل ”صفقة القرن“وعلى الخطة األميركية المعروفة باسم 
  .”١٣القناة العبرية “

ومة اإلسرائيلية، السيما بين بنيامين نتنياهو وينسجم ذلك مع الخالف الداخلي الدائر في الحك
المندفع قدما لتنفيذ الضم، وبين شريكه اإلئتالفي بالحكومة رئيس الوزراء البديل ووزير جيش االحتالل 

  .بيني غانتس، باإلضافة إلى وزير الخارجية غابي أشكنازي، حول آليات وتوقيت الضم

ٕدم تنفيذ خطوة إسرائيلية أحادية الجانب وانما قد ويبدي كل من غانتس وأشكنازي إصرارهما على ع
تكون ضمن عملية سياسية واسعة النطاق ليتلقى الجانب الفلسطيني في إطارها مقابال، مثلما قد تكون 

  ...تدريجية وليست كاملة لتفادي أي تبعات سلبية ناجمة عنها

  ٢٧ص/٢٢/٦/٢٠٢٠الغد 

***  
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  اعتداءات

  استفزازية فرب األقصىعصابات يهودية تنظم مسيرات 

 

مـن (اليهود، مساء األحد، مسيرة للمستوطنين قرب بـاب األسـباط  نظمت عصابات من المستوطنين
 ).المسجد األقصى أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة وقرب

أمام المصلين، وأخلـت ) المبارك األقصى من أبواب(من جانبها، أغلقت قوات االحتالل باب األسباط 
  .ة الغزالي التي تقع أمام باب األسباط، لصالح مسيرة للمستوطنينساح

  ٢١/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  ًاالحتالل يعتقل شابا من القدس القديمة

 

اعتقلت قوات االحتالل، يوم أمس األحد، الشاب محمد تفاحة من حارة الـسعدية فـي البلـدة القديمـة 
 .بالقدس المحتلة

بالقـدس القديمـة  الخليـل قتياد الشاب تفاحة إلى مركز اعتقال القشلة فـي بـابوقال مراسلنا انه تم ا
  .للتحقيق معه

  ٢٢/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  األوقاف اإلسالمية في القدس تؤكد أن سلطات االحتالل 

  تسعى إلى تغيير الوضع القائم في األقصى

 

 سلطات إن ٢٠٢٠-٦-٢١ األحد اليوم هأصدرت ٍبيان في القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة قالت
 تعقيبهـا فـي وذلـك ،"بعيـد أمـد منذ للمسجد القائم والقانوني والتاريخي الديني الوضع تغيير هدفها" االحتالل

  ".واهية وبحجج مبرر دون "األقصى عن المصلين ٕوابعاد اعتقال سياسة على

 المـصلى مـن واعتقـالهن رحمـةال بـاب مـصلى علـى اليـوم االحـتالل شرطة عدوان على تعقيبها وفي
 ال وحـدهم للمـسلمين إسـالمي مـسجد هـو المبـارك المسجد األقـصى بأن" بأن الدائرة أكدت عليهن واالعتداء

 بمـساحته المـسجد داخـل مكـان أي فـي والتعبد للصالة القدوم مسلم أي حق ومن الشراكة، وال القسمة يقبل
 بحـق الظالمـة اإلبعـاد قـرارات ٕوالغـاء المعتقلـين عـن الفوري راجاإلف" بـ الدائرة  وطالبت ".ًدونما ١٤٤ البالغة
  ".المبعدين من وغيرهم المبارك األقصى المسجد حراس



 
٩

 تخـتص ومؤسـسات مصادر أطلقتها تحذيرات ليؤكد اإلسالمية األوقاف دائرة من الموقف هذا ويأتي
 الـضم صـفقة مـن ًجـزءا األقـصى في القائم الوضع تعريف إعادة يعتبر االحتالل أن من المقدسي الشأن في

 لتمريـر تـسعى االحـتالل سـلطات لكـن القـادم، الـشهر مطلـع المزمعـة الضفة الغربية أراضي على واالستيالء
  .شعبي رد بأي تصطدم ال كي وهدوء ٍبصمت التغييرات تلك

  ٢١/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالخان األحمر

 

، مـساء اليـوم األحـد، إثـر اعتـداء ) عاما٤٨(المواطن محمد موسى كعابنة  أصيب –ين اآلن فلسط
 .مستوطنين عليه بالقرب من منطقة الخان األحمر، شرق القدس المحتلة

وأفاد شهود عيان بأن المواطن كعابنة تعرض للضرب على رأسه بواسطة آلة حادة مـن مـستوطنين 
  .، نقل إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالمتوسطة"الكعابنة"هاجموا عرب العراعرة 

 ٢١/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

***  

  تهويد

  لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية" إسرائيلي"مخطط : حنا عيسى

 

حنــا عيــسى األمــين العــام للهيئــة اإلســالمية المــسيحية لنــصرة  قــال – المحتلــة  فلــسطين–وكــاالت 
 إن هنــاك مخطــط إســرائيلي يهــدف لتحويــل القــدس خــالل األعــوام المقبلــة إلــى مدينــة القــدس والمقدســات،

 .يهودية مركزية

تواصــل إجــراءات تهويــد للمــسجد األقــصى عبــر " إســرائيل"األحــد، أن  وذكــر عيــسى، فــي تــصريح لــه
تحويلـــه لمتحـــف مـــن خـــالل أعمـــال الحفـــر تحتـــه، إضـــافة لطـــرح مناقـــصات لبنـــاء المزيـــد مـــن الوحـــدات 

 .طانية في مختلف أحياء القدساالستي

ــدس  ــي الق ــة ف ــة والثقافي ــة والديني ــات التاريخي ــات اإلســرائيلية الجــسيمة للممتلك ــر أن االنتهاك واعتب
ًاعتداء على التراث الثقافي والحضاري للمدينة، وتعديا صارخا على قواعد القانون الـدولي وقـرارات الـشرعية  ً

 الدولية

ّي تتمحــور بــشأن االحــتالل العــسكري للقــدس ال تخــول ســلطات قواعــد القــانون الــدولي التــ"وأضــاف 
ًاالحتالل إال بسلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة اإلقليم الخاضع لها، وذلك يعني ضمنيا بطـالن أي 



 
١٠

إجراءات تشريعية أو إدارية تجريها سلطات االحتالل لتغيير األمر الواقع في اإلقليم المحتل، وهو ما ينطبق 
 ".الحال على الوضع في القدسبطبيعة 

علـى القـدس بـالقوة العـسكرية بحكـم األمـر " إسـرائيل"وأكد عيسى أن السيادة الفعليـة التـي تفرضـها 
 .الواقع ال تكسبها الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها

ة ّوذكر أن التنظيم الدولي يحـرم اسـتعمال القـوة ألغـراض توسـعية أو كـأداة لتحقيـق الـسيادة القوميـ
 .أو كوسيلة الكتساب اإلقليم" إسرائيل"من جانب 

تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة باطلة؛ ألنها " إسرائيل"كما اعتبر أن سياسة الضم التي نفذتها 
 .ترتبت على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة

قـدس والمقدسـات إنـه يترتـب علـى سـلطات وقال األمين العام للهيئة اإلسـالمية المـسيحية لنـصرة ال
 .االحتالل مسؤولية المدينة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، والتعويض إذا اقتضى األمر ذلك

ًويترتب على االحتالل أيضا، وفق عيسى، مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات الجـسمية 
موقع القـدس فـي " إسرائيل"تصدي لمحاولة إدراج من جهة أولى، ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في ال

  .قائمتها التمهيدية األثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي

  ٢١/٦/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

*** 

 

  اعتداءات/ تقارير

 فلسطينيون فقدوا عيونهم خالل مواجهات مع االحتالل

 يروون كيف انقلبت حياتهم

لم تتوقع جاكلين شحادة عندما فقدت عينا خالل مشاركتها في  - ف ب أ - االراضي المحتلة  
  .مسيرات العودة عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل، أن تخسر زوجها وتفقد حضانة أطفالها نتيجة لذلك

، عندما كانت جاكلين، مثلها مثل آالف ٢٠١٨حصل ذلك في التاسع من تشرين الثاني 
رة تطالب بحق عودة الفلسطينيين الى أرضهم التي خسروها في العام الفلسطينيين اآلخرين تشارك في مسي

  .، تاريخ نشوء دولة إسرائيل١٩٤٨

ٕوانطلقت مسيرات العودة التي كانت تقصد منطقة السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل في 
. طاع على الق٢٠٠٦، وكانت تطالب أيضا برفع الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ العام ٢٠١٨آذار 

واستخدم الفلسطينيون في هذه المسيرات اإلطارات المشتعلة وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه 
  .ّالجنود الذين كانوا يتحصنون على الجانب اآلخر ويردون أحيانا بالذخيرة الحية
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تقتصر ، صاحبة العينين البنيتين الواسعتين، أن مسيرات العودة يجب أال ) عاما٣١(آمنت جاكلين 
  .ّعلى الذكور وأنه ال بد أن يكون للنساء دور فيها

  .«فلسطين«وتقول إنها ذهبت إلى الحدود لتهتف باسم 

كانت تلك رصاصة . »شعرت فجأة بشيء ساخن وصلب يضرب عيني وفقدت الوعي«وتروي 
  .مطاطية، بحسب ما قيل لها الحقا

ولم يتمكن األطباء . لها إلى المستشفىنقلت جاكلين إلى خيمة طبية في المكان، قبل أن يتم تحوي
  .من إنقاذ عينها اليسرى التي لم تعد ترى بها أي شيء

  .في نظر أقاربها والمحيطين بها» معاقة«وال يالحظ من يلتقي بها ذلك، لكنها أصبحت 

  .وليست تجربة جاكلين فريدة من نوعها

ينيين أصيبوا بنيران إسرائيلية وأجرت وكالة فرانس برس على مدى أسابيع مقابالت مع عشرة فلسط
  .على هامش تظاهرات انطلقت في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية المحتلة

  .وكان بعض هؤالء يشارك في التظاهرات، بينما صودف تواجد آخرين منهم في المكان

  .ويقول الجميع إنهم كانوا مستهدفين من الجيش اإلسرائيلي

يه قناصة يفتحون النار فقط عندما يكون الجنود معرضين لكن الجيش اإلسرائيلي يؤكد أن لد
  .لخطر ما نتيجة تصرفات المتظاهرين

دخان اإلطارات المحترقة والغاز وحشود المتظاهرين «ويقول مسؤول عسكري إسرائيلي كبير 
  .«المتحركة تصعب الرؤية على القناصة الموجودين على مسافة بعيدة

، »تحد أمني«بات بالذخيرة الحية، أفاد الجيش بوجود وردا على سؤال لفرانس برس عن إصا
نتخذ كل اإلجراءات الممكنة للحد من اإلصابات في صفوف سكان غزة الذين يشاركون في أعمال «مضيفا 

  .«الشغب العنيفة

  .الذي قابلتها به عائلتها» القاسي«بعد إصابتها، لم تكن جاكلين تتوقع رد الفعل 

زوجي سيفخرون بي، لكن اإلصابة أثرت على بيتي وأوالدي ومستقبلي توقعت أن العائلة و«وتقول 
  .«ّتفككت أسرتي، انفصلت عن زوجي وخسرت أوالدي(...). 

  .«المجتمع يلومني لذهابي للمسيرة«وتضيف الشابة التي تعيش في مجتمع محافظ جدا، 

وتحاول . »يتمنيت لو أنني كنت شهيدة، لكان ذلك أسهل من أن أصاب في عين«وتتابع بحزن 
  .«هذا ال يظهر للناس لكن اإلصابة دمرتني. قوية، لكن في داخلي أشعر باالنكسار«جاكلين أن تبقى 

وخلفت الحروب . ويعيش في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس اإلسالمية، مليونا نسمة
  .، آالف الجرحى٢٠١٤ و٢٠١٢ و٢٠٠٨التي خاضتها إسرائيل وحماس خالل األعوام 
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ر أرقام األمم المتحدة إلى وجود أكثر من ثمانية آالف فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي أو وتشي
وتشكل اإلصابات بالجزء . المطاطي خالل عامين من المسيرات التي استمرت حتى مطلع العام الجاري

نات وبحسب بيا.  في المئة من مجمل اإلصابات٨٠السفلي من الجسم في الساقين والركبتين والفخذين، 
السلطة الفلسطينية ومنظمات فلسطينية غير حكومية وأخرى دولية، فإن ثالثة في المئة منها كانت في 

  .العنق والرأس

وأصيبت مي رويضة، صاحبة الوجه البيضاوي، العام الماضي برصاصة مطاطية مباشرة خالل 
  .تظاهرة

  .«ؤثر على مستقبليأحيانا أشعر بالحزن على نفسي، اإلصابة ست«وتقول بابتسامة عريضة 

  .وتغطي مي عينها اليمنى بضمادة بيضاء، ويظهر، إذا أزالتها، جرح غائر ال عين فيه

وتشهد القدس أحيانا اشتباكات في أحياء الجزء الشرقي مثل العيساوية وشعفاط، الذي احتلته 
  .، وضمته الحقا في خطوة لم يعترف بها القانون الدولي١٩٦٧إسرائيل في العام 

 السكان من تزايد عنف الشرطة اإلسرائيلية التي تقول بدورها إنها ترد على أعمال عنف ويشكو
  .متصاعدة

ّفي شباط، لم يكن الطفل مالك عيسى ذو األعوام التسعة يعلم أن الشطيرة التي قرر أن يشتريها 
  .ّمن أحد مطاعم العيساوية بعد نزوله من حافلة المدرسة، ستتسبب في فقدانه لعينه

لك اليوم، اتصلت شقيقة مالك الكبرى، تاال بوالديها، وطلبت منهما مالقاتها مع شقيقها إلى في ذ
  .المكان الذي تتوقف فيه حافلة المدرسة

كان ذلك اليوم هادئا، فطلب األهل من تاال أن يسيرا على األقدام إلى المنزل الذي يبعد نحو مئتي 
  .متر

  .«أصيب مالك في جبهته«ديها وهي تبكي وتصرخ بعد خمس دقائق، عاودت تاال االتصال بوال

  .«قلت في قرارة نفسي، أصيب مالك في عينه«ويقول والد مالك 

نقل شباب الحي مالك الى المستشفى ولحق به والداه ركضا، ليجدا جرحا مفتوحا في جبهة طفلهم 
  .لم يلتئم بشكل كامل حتى اليوم، مع تجويف في مكان عينه اليسرى

  .«ابني مهذب، تحصيله جيد في المدرسة«ئل، ويقول األب وا

يريدون قتل اآلباء بمهاجمة (...) لكن جنديا وصل إلى القرية وأطلق عليه النار «ويضيف 
  .خالل اللقاء، جلس مالك، صاحب العين الزجاجية، على األريكة حامال هاتف والده الذكي. »أوالدهم

ّهذا ليس مالك الذي نعرفه، لقد تغير «يب ويقول األب الذي يعمل في قطاع المطاعم في تل أب
يبدأ مالك بالبكاء عندما يذهب إلى النوم ويصرخ أريد عيني، أعيدوا لي عيني، أحاول أن «ويروي . »كثيرا

  .«أشرح له أن هذه مشيئة اهللا
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في » تحقيقا داخليا«وقالت وزارة العدل اإلسرائيلية في اتصال مع وكالة فرانس برس، إنها فتحت 
  .مالكقضية 

ّلسنوات طويلة، مارس معاذ عمارنة مهنة التصوير الصحافي، وغطى احتجاجات ال تحصى في 
  .الضفة الغربية المحتلة

في ذلك اليوم، خرج عمارنة من . ّ غير حياته٢٠١٩لكن يوم الخامس عشر من تشرين الثاني 
» مصادرة«اهرة فلسطينية ضد منزله حامال كاميرا الفيديو الخاصة به متوجها على وجه السرعة لتغطية تظ

  .إسرائيل أراضي في قرية صوريف في جنوب الضفة الغربية

، وخوذة »صحافة«ّكان معاذ الذي عمل مراسال حرا، يرتدي درعا كتب عليها باللغة اإلنكليزية 
  .واقية

لم يطلقوا حتى الغاز «ويقول معاذ إن عناصر الجيش اإلسرائيلي . في صوريف بدا كل شيء هادئا
  .«مسيل للدموعال

لم أفهم شيء لكنهما كانا . ّكان هناك قناص يجهز سالحه متحدثا إلى الضابط«ويروي أنه 
  .«يضحكان

بعدها، شعرت أن شيئا «ويتابع . »أن الجنود كانوا يستفزوننا نحن الصحافيين«ويقول إنه شعر 
  .«رأيت دماء على وجهي، وسقطت على ركبتي. (...) أصاب وجهي، وكأن رأسي اهتز

ويقول إنه مقتنع . »ّإصابتك تسبب بها اإلرهابيون ال نحن«وسمع، بحسب قوله، جنديا يقول له 
  .«أن إصابتي متعمدة، هم لم يستهدفونني أنا كمعاذ ولكنهم أرادوا إصابة صحافي«

  .وأصيب عمارنة برصاصة مطاطية أفقدته عينه اليسرى التي استبدلت بواحدة زجاجية

عبر مواقع التواصل االجتماعي حملة تضامن مع عمارنة، والتقط صحافيون بعد الحادثة، انطلقت 
  .«عين الحقيقة«صورا ألنفسهم وقد غطوا عينهم اليسرى، ونشروها تحت شعار 

ولم يعد المصور الصحافي الثالثيني إلى العمل منذ إصابته قبل نحو ستة أشهر، ويقول 
إلى عين موجهة على عدسة الكاميرا وأخرى في ّكمصور، من المستحيل العمل بعين واحدة، أحتاج «

  .«الخارج

  .«أشعر أن حياتي قد انتهت«ويضيف 

  ٦ص/٢٢/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  آراء عربية

  لتتوحد المعركة لمناهضة الضم ونصرة القدس

  حديث القدس

الهجمة االحتاللية على مدينة القدس عامة وعلى المسجد االقصى خاصة في تصاعد مستمر، فال   
ر يوم دون اعتقاالت للمرابطين والمرابطات في المسجد، وابناء المدينة المقدسة، في محاولة يائسة من يم

االحتالل الخضاعهم والنيل من صمودهم لتمرير مخططاته في التهويد واالسرلة وتغيير المعالم وتزوير 
ثار تؤكد على عروبة  العربي واالسالمي للمدينة، رغم ان جميع الحفريات واال-التاريخ الفلسطيني 

  .واسالمية المدينة، وانه ال تاريخ وال حضارة لليهود في القدس

وحتى التوراة اليهودية تؤكد على ان القدس بناها الفلسطينيون االوائل اي الكنعانيون الذين هم   
لث الحرمين اجدادنا ونحن امتداد لهم في هذه الديار المقدسة والتي هي اولى القبلتين وثاني المسجدين وثا

  .الشريفين ومسرى نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم

كما ان االبعادات عن المسجد االقصى وعن المدينة البناء القدس هي االخرى في تصاعد مستمر   
لدرجة ان االحتالل منع ويمنع حتى ائمة المسجد االقصى وحراسه وسدنته من دخوله، بقرارات جائرة ال 

  . عامة بصلةتمت ال للدين والديانات

فرئيس الهيئة االسالمية العليا، وغيره من مسؤولي االوقاف االسالمية منعوا واليزال العديد منهم   
ممنوعين من دخول االقصى تحت ذرائع ما انزل اهللا بها من سلطان وتتعارض ليس فقط مع االعراف 

 االحتالل منع المسلمين والمصلين والتقاليد والقرارات الدولية، بل مع الشرائع السماوية والتي تحرم على
من الوصول الماكن العبادة خاصة المسجد االقصى المبارك الذي يعتبر بالنسبة للمقدسيين واحد من اهم 

  .االماكن المقدسة وكذلك للمسلمين في انحاء المعمورة

كية وهذه الهجمة المتصاعدة ضد المدينة والمقدسات تضاعفت في اعقاب اعتراف االدارة االمير  
الحالية بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقلت سفارتها اليها، بما يتعارض ويتناقض مع القرارات والقوانين 
الدولية، وتحديا لالمم المتحدة ولجميع الدول والشعوب التي تناصر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 

  .ر آخر احتالل واشرس احتالل في العالمونطالب بانهاء االحتالل االسرائيلي لالرض الفلسطينية والذي يعتب

وحديثنا اليوم عن الهجمة على القدس والمقدسات وفي مقدمتها وعلى رأسها المسجد االقصى،   
الن االحتالل يحاول بكل الطرق والسبل تقسيم المسجد مكانيا، بعد ان قسمه زمانيا، في محاولة لسحب ما 

  .المسجد االقصىاقدم عليه في الحرم االبراهيمي الشريف على 

كما ان حديثنا على هذه الهجمة للتأكيد بأن القدس، مثلها مثل االغوار التي تحاول دولة االحتالل   
ضمها الى جانب شمال البحر الميت والمستوطنات، ان لم تكن القدس التي هي عاصمة الدولة الفلسطينية 
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نا نحذر من نسيانها في خضم المعركة الحالية لها من االهمية والمكانة الرفيعة ما يجعل. القادمة ال محالة
  .ضد الضم والتوسع االستيطاني

فلتكن المعركة التي نخوض غمارها ليس فقط ضد الضم والتوسع بل ايضا ضد تهويد واسرلة   
  .وتزوير تاريخ القدس، وضد االحتالل القمعي والعنصري

  ٢٢/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 

  أكاذيب صهونية

  يعبدالحميد الهمشر

سرقة النباتات والفن العربي والفلسطيني وبناء قبور يهودية وهمية في محيط األقصى والقدس   
ًالقديمة المحتلة وغيرها حيث لم يترك العدو الصهيوني دربا إال سلكه في سبيل تغيير المعالم الفلسطينية 

ه، خاصة نباتات األرض من سكانية تاريخية تراثية سياحية وحتى النباتية لم تسلم من قرصنته وأكاذيب
  .الفلسطينية التي تنبت على تالل الضفة الغربية وسهولها، حيث يتمادى في أكاذيبه وتزويره حيالها

م تسمية بديلة لزهرة شقائق النعمان التي ٢٠١٣على سبيل المثال فإنه في هذا اإلطار اعتمد عام   
حتالل، مع أن اسمها عربي يعود نسبها للقائد يقوم بتصدير الماليين منها باعتبارها زهرة وطنية لدولة اال

العربي النعمان بن المنذر الذي نبتت على قبره بعد أن دافع عن نساء قبيلته ضد أحد ملوك الفرس، وكذا 
، وكذلك اللوف »بطم أرض اسرائيل«الذي بات يطلق عليه » بطم الفلسطيني« الحال بالنسبة لنبات 

 نبتة تستخدم في ٥٥ناهيك عن حوالي » لوف أرض إسرائيل«م الفلسطيني الذي بات يطلق عليه اس
التجميل وصناعة العطور، حيث يحاول السطو عليها وتصديرها بعد تغيير أسمائها بسرية مطلقة وبال 
ًضجيج إعالمي، لدرجة أنه اختار زهورا برية ونباتات فلسطينية لتمثيله في حديقة الورود التي أقامتها 

، خاصة زهرة قرن الغزال وزهرة شقائق ٢٠٠٨فتها لأللعاب األولمبية في العام الصين بمناسبة استضا
َالنعمان المنوه عنها بعاليه وشجرة الزيتون، لتثبت في ذلك الحدث العالمي الرياضي باسم دولة االحتالل  ُ

  .في حديقة الصين

يير مسمياتها بأسماء وهنا المئات بل اآلالف من النباتات الفلسطينية يحاول العدو الصهيوني تغ  
  . عبرية

وليثبت هذا العدو الغاصب لألرض الفلسطينية التواجد اليهودي في المسجد األقصى والقدس   
القديمة قامت سلطات االحتالل الصهيوني ببناء قبور يهودية وهمية في محيط المسجد والبلدة القديمة 

  . المحتلة بهدف تزوير تاريخ المدينة وتهويدها

سرقتها ألغان مصرية و فلسطينية وسورية ولبنانية، يضاف لها لوحات فنية راقصة ناهيك عن   
سورية ومصرية ولبنانية وفلسطينية من ضمنها الدبكة الفلسطينية، حيث شهد القرن الماضي سرقات 



 
١٦

ًممنهجة تمثلت في نسخ اللحن وتبديل الكلمات من العربية للعبرية بدءا من أغاني أم كلثوم واللبنانية 
ًيروز وغيرهما الكثير، فالزجل اللبناني والفلسطيني ومرورا بألحان فريد األطرش، محمد عبدالوهاب ف

ًوعبدالحليم حافظ وحتى رموز الغناء حاليا لم يسلموا من السرقة، وكذلك اللوحات الراقصة اللبنانية 
بية قوانين الملكية الفكرية معتمدة في ذلك على ضبا والفلسطينية والمصرية والسورية وأدواتها الموسيقية، 

التي لم تسعف الفنان العربي والفلسطيني لمقاضاة سلطات االحتالل على تلك السرقات لعدم امتالك نقابات 
  .الفنانين العربية وأهالي المطربين القدامى حق األداء العلني والملكية الفكرية

 للحيلولة دون تمكين العدو ًوهذا ما يتوجب على العرب توثيقه رسميا في المحافل الدولية  
الصهيوني المتمثل بسلطات االحتالل من االستمرار في انتهاكاته وبث أكاذيبه واالستمرار بسرقاته ليصنع 

ًمنها لنفسه تاريخا مزورا يثبت تواجده هنا منذ سالف األزمان ً.  

  ٢٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

***  

 السالم ال يعني االستسالم للمحتل الغاصب

 سري القدوة

باتت سياسات اإلدارة األمريكية الداعمة والشريكة لالحتالل وقراراتها الخطيرة والمجحفة بحق   
ة كلها حيث ساهمت تلك المواقف الشعب الفلسطيني تشكل خطورة على االجماع العربي ومستقبل المنطق

االمريكية بما في ذلك اعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارتها إليها ووقف التمويل 
ٕواعادة تعريف الالجئ الفلسطيني واغالق ) أونروا(المخصص لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  ٕ

 المصرفية للمنظمة بواشنطن وطرد السفير الفلسطيني ٕمكتب منظمة التحرير الفلسطينية واغالق الحسابات
ٕووقف الدعم المالي للفلسطينيين بما في ذلك الدعم المقدم لمستشفيات القدس واسقاط مصطلح االحتالل 
من قاموسها السياسي وقيامها بفرض إرادة المحتل على الشعب الفلسطيني باستخدام مبدأ القوة وتريد منه 

  .كانتاالستسالم بأية وسيلة 

في ظل ذلك ال بد االنطالق لوضع استراتجية شاملة لمواجهة ما يسمى مشاريع الضم االسرائيلية   
وفق مخطط الرئيس األميركي ترامب عبر ما يسمى بصفقة القرن وخطط ضم أراضي واسعة من الضفة 

ستوي العربي والمستعمرات والتحرك العاجل وخصوصا على الم) ج(الغربية خاصة منطقة األغوار ومناطق 
) االردني والفلسطيني(والعمل بكل المستويات السياسية والشعبية والدبلوماسية والتوجه لدعم الموقف 

الرافض لسياسة ومخطط االحتالل والبناء عليه وحث الدول العربية واإلسالمية للمشاركة في فعاليات 
 واألردني المشترك لدعم صمود شعبنا التكتل العربي واإلسالمي وتعزيز وحدة التحرك المشترك الفلسطيني

على أرضه وفي وطنه وعزل الموقف األميركي اإلسرائيلي على الصعيد الدولي وتوفير كل االمكانيات 
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الداعمة والمساندة لمواجهة مخطط الضم االسرائيلي وضمان افشال هذه المؤامرات االخطر على تاريخ 
  .ومستقبل المنطقة

ومن المهم والضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية وجدية وفاعلة لمحاسبة ومساءلة   
ٕدولة االحتالل وارسال رسالة واضحة بأن هناك ثمنا ستدفعه مقابل جرائمها وانهاء هيمنة الواليات المتحدة  ٕ

ن قادة االتحاد األوروبي على مصير العملية السلمية وطرحها لمبادرات سالم ال عالقة لها بالسالم وال بد م
إعادة النظر في عالقاته مع حكومة االحتالل كونها تنتهك االتفاقيات الثنائية والقانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية ومن المهم ان يتخذ الحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة االمريكية اجراءات عملية 

ٕسياسية واعادة تقيم ما نتج من سياسات ظالمة انتهجها للحيلولة دون االستمرار في هذه الكوارث ال
الرئيس ترامب وضرورة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لمؤامرات تصفية القضية وانتهاك الحقوق 
التاريخية الفلسطينية التي تعد انتهاكا صارخا لالتفاقيات الموقعة مع حكومة االحتالل وضرورة العمل 

الي احالل السالم وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة ضمن الجهود الدولية الرامية 
  .والمقرة دوليا

ان حكومة االحتالل باستمرارها في مخططها التآمري على الشعب الفلسطيني وتطبيق خطط الضم   
للضفة ومناطق االغوار المحتلة فأنها تفتح باب المواجهة مع الشعب الفلسطيني وتبقي جميع الخيارات 

وحة وممارسة كل اشكال النضال أمام خطوات إفشال خطة الضم العنصرية وصفقة القرن األمريكية مع مفت
االخذ بعين االعتبار اهمية وضرورة تعزيز وتعميق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية 

 القوى والفعاليات الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وضرورة توحيد الجهود والطاقات الفلسطينية بين كل
الفلسطينية داخل الوطن وخارجه لمواجهة مؤامرات الضم وتصفية القضية الفلسطينية وحماية القدس 

  .عاصمة الدولة الفلسطينية وتعزيز المقاطعة الشاملة لالحتالل

إن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته رغم كل المؤامرات الشرسة والهجمة االمريكية   
لية وسيستمر في التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة االسرائي

الجنايات الدولية لمحاكمة قادة االحتالل االسرائيلي على جرائم االستيطان والضم وستكون في نهاية االفق 
  .الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير النوايا الحسنة في فلسطين*

  ١٣ ص٢٢/٦/٢٠٢٠الدستور 
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  تقارير

  انتفاضة فلسطينية في أعقاب الضم: الجيش اإلسرائيلي والشاباك

 

"  قال مندوب فلسطين الدائم في األمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، إن- فلسطين المحتلة   
د بعد غد األربعاء، بمشاركة االمين العام للجامعة العربية اجتماعا على مستوى وزاري لمجلس األمن سيعق

ووزير الخارجية في حكومة رام اهللا رياض المالكي، لبحث المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى ضم أراض 
  ".من دولة فلسطين

أهمية هذه الجلسة كونها "وشدد منصور في حديث إلذاعة صوت فلسطين، أمس األحد، على   
وع من التاريخ الذي أعلن عنه نتانياهو للبدء بخطوات عملية فيما يتعلق بمخطط الضم، تاتي قبل أسب

وباعتبارها تلخيصا للجهد الدولي وسيتمخض عنها موقف واضح في سبيل الضغط على اسرائيل ومنعها 
ه حول ولفت منصور إلى أن األمين العام لألمم المتحدة نشر جزءا من تقرير ".من اإلقدام على هذه الخطوة
 ، يحذر فيه من العواقب الوخيمة لمخطط الضم ويدعو من خالله ٢٣٣٤تطبيق قرار مجلس االمن 

  .اسرائيل إلى إلغاء الخطوة فورا لما لها من آثار تدميرية على حل الدولتين وقرارات االمم المتحدة

ت طلبا رسميا إلى رئيس وكانت المجموعة العربية باألمم المتحدة بنيويورك أوضحت في بيان لها، أنها قدم
مجلس األمن الشهر الجاري السفير الفرنسي نيكوال دو ريفيير، بهذا الخصوص، على أن يشارك بالجلسة 
األمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتقديم إحاطة 

وأكدت المجموعة أن األسبوعين األخيرين، شهدا  . تنفيذهاحول اآلثار الكارثية لهذه الخطوة إذا ما تم
اجتماعات مكثفة عقدها ممثلو المجموعة العربية مع أمين عام األمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن، 

الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد (ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد، وسفراء الرباعية الدولية 
  .حول تداعيات الخطوة اإلسرائيلية) ةاألوروبي واألمم المتحد

رسالة الوفد العربي في تلك االجتماعات كانت واضحة وثابتة حول رفض "وذكر البيان أن   
السياسات االستيطانية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، في فلسطين، بما فيها القدس 

دة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في الشرقية، ورفض مخططات الحكومة االسرائيلية الجدي
  ."ذلك غور األردن، شمال البحر الميت

السياسات اإلسرائيلية ستقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام "وحذر البيان من أن   
، و لن تؤدي إال إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السالم واألمن في المنطقة ١٩٦٧
  )وكاالت ... ( ".بأسرها

  ١٦ص/٢٢/٦/٢٠٢٠الدستور 
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  آراء عبرية مترجمة

  محظور الخوف من الضم

   ايلي- آفي بار–اسرائيل هيوم 

محظور على نتنياهو أن يخاف االن من التنفيذ الكامل لخطة بسط السيادة في غور االردن، في 
. نتنياهو سياسي حذر. في عصيونشمال البحر الميت وفي الكتل االستيطانية في السامرة، في بنيامين و

فقد تمكن مثال من ان يسمح لحماس بان تملي على اسرائيل جدول االعمال االستراتيجي وأجل الى الزمن 
وبالمقابل، لم يتردد في الصدام الجبهوي مع براك اوباما في . المناسب لنا الصراع اللحاق الهزيمة بها

لقد أبدى في العقد . ثنائيا على االتفاق النووي مع ايرانمجلس الشيوخ االمريكي وخاض هناك هجوما است
اما االن فان قدرة المناورة  . الخط االخير قدرة على التمسك بتمييزه بين االساسي والتافه وأال ينحرف عن 

 .وقدرة الحسم لديه فتدخالن في اختبار في ساحة حيوية

هنة وبين إدارة ترامب التي تترنح امام  غانتس الوا–ال نعرف ما الذي يجري بين حكومة نتنياهو 
 بان ادارة ترامب – قد تكون تالعبات صحفية؟ –توجد أنباء . الكورونا وهجمات تقدمية عديمة اللجام

. عظمت قوة غانتس وتلزم نتنياهو بمراعاة تخوفه من مواجهات مع االردن او مع جهات دولية اخرى
. خل ادارة ترامب مع وضد التنفيذ الكامل لخطة السيادةبين جهات مختلفة دا يتحدث آخرون عن شد حبل 

وتقرير آخر، في هذه الصحيفة ايضا، عن نوايا لتقليصها وبسط السيادة فقط في الكتب االستيطانية او 
 .حتى في بعضها فقط

في كل المرات السابقة التي بسطت فيها دولة اسرائيل القانون في . تشكيلة الحكومة تعقد الصورة
، كانت هذه أعمال ناشئة عن رأيها ١٩٨١ وفي ١٩٦٧، ١٩٤٩من بالد اسرائيل الغربية، في اجزاء 

اما اليوم، فلم ننتخب النفسنا . الخاص، في مواجهة معارضة شديدة من القوى العظمى، والحلفاء الداعمين
تبنون ي. نصف الوزراء، من أزرق أبيض ومن حزب العمل المجرور له. حكومة هي أهل بمثل هذا العمل

أدارها في بداية العقد  معارك الكبح التي . بعمله” العالم“فكرة تقول ان اسرائيل ستفعل فقط ما يسمح لها 
لما هو  السابق رئيس االركان اشكنازي ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع باراك ال تبشر بالخير 

وسعها بسهولة أن تعتمد على غانتس فاذا كان بالفعل تخوف داخل حكومة ترامب، فان ب. متوقع االن 
ليس لنتنياهو حكومة لتنفيذ خطوة مستقلة كدية، رغم أنه واضح  وبينما . وعلى اشكنازي ليوقفا نتنياهو

بان رد االدارة االمريكية الحالية سيكون حتى أرق من رد ادارة ريغان بعد بسط السيادة في الجوالن، رد لم 
ل لنتنياهو خطته لبسط السيادة يأتي من يمينه، من بعض من رؤساء عالق آخر يعرق. اسرائيل حقا يضر 

 .المئة من المناطق، دولة لن تتحقق  في ٧٠في ” دولة ناقص“المستوطنين الذين ينذعرون من 

ان األفكار الداعية لتحديد السياسة فقط في اجزاء من االرض الحيوية السرائيل ليست ناجحة، وال 
االستيطانية وبالمحاور  ودون االستخفاف على االطالق بالكتل . النية عن الغورسيما بقدر ما تقفز فيها 
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النها ستحبط . الى الغور، فان المصلحة االستراتيجية االهم لها هي السيادة االسرائيلية على نهر االردن
ة هجرة امل الفلسطينيين باالرتباط بريا مع العالم العربي وعلى اساس االرتباط مهاجمة اسرائيل بحمل

 دون –فما معنى تثبيت السيادة في مناطق اخرى، وعندها التكبد باضرار يلحقها صراع دولي حاد . وارهاب
ولكن . أن نضمن مصلحتنا االساس؟ وبالتالي، اذا كانوا يبحثون في خطوة محدودة، فان الغور هو االولى

تنعنا وقلصنا حجم بسط السيادة فهم لن يهاجمونا اقل اذا ام. كل فكرة الخطوة المحدودة ليست ناجحة
على دولة اسرائيل أن . وخطوة منقسمة ستسمح فقط لخصومنا ان ينظموا أنفسهم بشكل افضل الحباطها

” معاقبتها“تحدد مصالحها الحيوية وان تثبتها في خطوة واحدة، تتطلب مواجهة قصيرة مع من سعوا الى 
ضم : دا في الخطة التي عرضة قبل بضعة اشهرمصالحنا تحددت جي. بسببها ومواجهة طويلة لتثبيتها

  .الغور والكتل االستيطانية الى مجالنا السيادي الذي يفترض توطين سكان عرب قالئل فقط

  ٢٦ص/٢٢/٦/٢٠٢٠الغد 
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*** 

  

***  

  فعاليات

  الحزب الديمقراطي في والية فرجينيا يدين الضم 

 ويدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية

  

 أقر مؤتمر الحزب الديمقراطي األميركي في والية فيرجينيا، -  وفا- ) الواليات المتحدة(فيرجينيا   
قرارين هامين سيرفعهما كتوصية العتمادهما في المؤتمر العام للحزب، أدان فيهما نية اسرائيل ضم أجزاء 

تجات المستوطنات اإلسرائيلية  المواطنين األميركيين ورجال األعمال لمقاطعة من من الضفة الغربية، ودعا
  .المقامة على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس

ويدعم القرار األول حقوق اإلنسان والمساواة والحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويؤكد   
حق كل من الشعب الفلسطيني والشعب اإلسرائيلي في العيش في سالم وأمن، فيما يطالب الحزب 

حول حقوق اإلنسان لألطفال الفلسطينيين  R.H.  "٢٤٠٧  لديمقراطي بتأييد القرار المقدم للكونغرس رقما

اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري 

ّ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 

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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، ويطالب ايضا بربط المساعدات المالية المقدمة "الذين يعيشون تحت قانون االحتالل العسكري اإلسرائيلي
  .السرائيل بمدى احترامها لحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية

 قرار الحزب بلغة قوية وواضحه نية اسرائيل ضم أجزاء من االرض الفلسطينية، وأدان وأدان  
خطة السالم "المستوطنات والتوسع غير القانوني لها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتبر 

صارخ التي أعلنتها ادارة ترمب، والتي تؤيد أجندة الضم غير القانونية، بأنها تتجاهل بشكل " واالزدهار
  .حقوق اإلنسان وحق الشعب الفلسطيني بالحرية

وفي قرار آخر أقره المؤتمر تمت الدعوة لتغيير التوجهات السياسية المتعارف عليها في التعامل   
مع اسرائيل من خالل تأكيد التزام الحزب الديمقراطي بأمن إسرائيل عبر حل الدولتين والمعارضة الصريحة 

ئيلي لالراضي الفلسطينية والتوسع االستيطاني المستمر وضم األراضي في الضفة الستمرار االحتالل اإلسرا
الغربية، ويحث القرار الحكومة المحلية والشركات والمستهلكين في فيرجينيا على مقاطعة منتجات 

  .المستوطنات

ات تجدر اإلشارة إلى أن قرارت مشابهة صدرت عن المؤتمرات الفرعية للحزب الديمقراطي في والي  
كاليفورنيا، كارولينا الشمالية، وأيوا، وجميعها رفعت كتوصيات لتعرض على المؤتمر العام للحزب 

  .الديمقراطي الذي سينعقد الشهر المقبل في والية ويسكونسن

  ٢٠/٦/٢٠٢٠وفا 

*** 
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  اخترنا لكم

  معلومة مقدسية

  مجلة النفائس العصرية

  

  

مــرة كانــت تــصدر (مجلــة أســبوعية 
ـــل ـــي ) أســـبوعينك ـــدس ف ـــل بي ـــشأها خلي  أن

م واستمرت في الصدور ١٩٠٨القدس عام 
 خــالل العهــد العثمــاني م،١٩٢٤حتــى عــام 

  .واالنتداب البريطاني

  

  الهامـةتعتبر من المجالت األدبيةو
التــــي عــــززت الخطــــاب الثقــــافي فــــي بــــالد 

إلـى  أعـداد هـذه المجلـة وقـد وصـلت ،الشام
تها ر ممـــا يؤكـــد مـــدى شـــه،أوروبــا وأمريكـــا

ـــة ويعكـــس حـــال  ـــة العالمي ومكانتهـــا الثقافي
وواقع الثقافـة واألدب فـي فلـسطين والقـدس 

  .في تلك الفترة

  

ــ ســعاف ا :اب فيهــاّومــن أشــهر الكت
ي النــــــشاشيبي وخليــــــل الــــــسكاكيني وعلــــــ

  .الريماوي 

  

  

  

٢٢/٦/٢٠٢٠ 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Safadi conveys message from King to Abbas of full Jordanian support 

FM, in talks with counterpart, says Palestinian cause will remain 

Kingdom’s central cause 
 

By JT - Jun 18,2020 - AMMAN — Foreign Minister AymanSafadi on Thursday conveyed a 

message from His Majesty King Abdullah to Palestinian President Mahmoud Abbas, which 

reiterated the Kingdom’s full support to Palestinians in meeting all their legitimate rights, 

mainly those pertaining to freedom and statehood, according to the two-state solution. 

The message also focused on efforts exerted to stop Israel from implementing the decision 

to annex Palestinian lands, and endeavours aimed at reaching a just and permanent peace, 

according to a ministry statement. 

Safadi also conveyed His Majesty’s greetings to Abbas and the King’s condolences to 

Abbas over the death of one of his nieces.  

For his part, the Palestinian president conveyed his greeting to King Abdullah, praising His 

Majesty’s historical, unaltered and clear stances in support of Palestinians’ rights. 

In joint remarks to the press with his Palestinian counterpart Riyadh Al Maliki at the 

headquarters of the Palestinian presidency in Ramallah, Safadi said: “The stance that I 

have carried today is the Kingdom’s historical position: Attaining the rights of our 

brothers in Palestine to freedom and a full Palestinian state with occupied Jerusalem as its 

capital on the June 4, 1967 lines is the only means to realise a just and comprehensive 

peace”.  

The minister added that this message is the same historical, unaltered message of the 

Kingdom, which stands with all its potentials with Palestinians and supports them in their 

endeavours to attain their full, legitimate rights. 

Israel’s annexation of Palestinian territories is an unprecedented threat to the peace 

process, he said, adding that the annexation, if implemented, will “kill” the two-state 

solution and destroy all pillars of the peace process, which, consequently, will deprive all 

regional peoples of their rights to a peaceful and stable life.  

Halting the annexation is a means to protect peace, Safadi stressed, adding that all efforts 

are now focused on stopping this Isreali plan and realising opportunities to return to 

“serious and effective” negotiations to achieve peace according to the two-state solution, 

which is agreed upon by the majority of countries as the only means to realise a 

comprehensive and lasting peace. 

He reiterated: “Our coordination and consultation are ongoing,” adding: “The Kingdom 

has always been and will continue to be the closest to our brothers in Palestine and the 

Palestinian cause will remain Jordan’s central cause.” 

Safadi added that Jordan will continue to be at the forefront of every possible effort to 

support Palestinians and realise a just, comprehensive peace that protects the region from 

the repercussion of a long-lasting and painful conflict if Israel annexes one-third of the 

West Bank. 

“We have said in the past that the annexation means that Israel has chosen conflict over 

peace, and it will bear the repercussions of such a decision not only on the Jordanian-

Israeli relations, but also on all efforts of the region and the international community to 

realise a just and comprehensive peace,” the minister emphasised. 
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He pointed out that cooperation with Palestinians is ongoing, in coordination with all 

partners in the international community, to stop the annexation and find a real means to 

launch effective negotiations towards a just peace. 

Safadi added: “His Majesty utilises all the capacities of the Kingdom to support our 

brothers, and we will continue doing so.” 

For his part, Maliki said that the meeting was “very important” and thorough in its 

discussion of means to stop the Israeli plan to annex large swathes of the occupied 

Palestinian territories. 

The minister also added: “Jordan and His Majesty are exerting relentless efforts globally, 

which were clear on Wednesday in the King’s communications with the US Congress, 

various committees and press interviews, which have all helped in delivering a clear 

message to the world to mobilise the greatest possible support to stop the annexation 

decision.” 

Jordan Times Jun 18,2020 

  
*** 

President’s spokesman: Either an independent state of Palestine, or no 

peace, no stability, no security 
  

RAMALLAH, Saturday, June 20, 2020 (WAFA) – Nabil Abu Rudeineh, spokesman for 

President Mahmoud Abbas, said last night that there will either be an independent 

Palestinian state on the June 4, 1967 borders or there will be no peace, no security and no 

stability in the region. 

Speaking after a meeting for the Fatah Central Committee held in Ramallah yesterday and 

chaired by President Abbas to discuss steps to be taken to prevent an Israeli annexation of 

parts of the occupied West Bank, Abu Rudeineh said that the issue of annexation is 

fundamental for the Palestinian leadership. 

"The United States and Israel should fully understand that the message of the Palestinian 

people is clear: We will not accept annexation of even one centimeter. There will either be a 

Palestinian state on the June 4, 1967 borders with East Jerusalem as its capital, or there 

will be no security, no peace, and no stability in the region," he said. 

"We refuse to talk about the maps except on the negotiating table, if the basic conditions 

are met; negotiations on the basis of Palestinian and international legitimacy and the 

decisions of the National and Central Councils of the Palestine Liberation Organization 

(PLO), which will lead to the establishment of a Palestinian state on the 1967 borders, and 

not on the basis of (US President Donald) Trump’s plan and Israeli annexation plans." 

Abu Rudeineh said the Central Committee has decided that the popular activities will 

continue at all levels and in all regions to confront the Israeli annexation plans. 

One such popular activity is planned to be held on Monday in the ancient West Bank city 

of Jericho, located in the Jordan Valley, which Israel intends to annex starting July 1. 

Abu Rudeineh said also that the Fatah Central Committee meeting discussed as well the 

coronavirus pandemic and ways to confront it in light of the recent large increase in 

number of cases in the West Bank. 

WAFA June 20, 2020   

*** 
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Israeli annexation plan poses 'unprecedented danger to peace' — FM 
 

By JT - Jun 21,2020 - AMMAN — An Israeli annexation is rejected as a flagrant violation 

of international law that cannot pass unchecked. If such a move is undertaken, it will send 

a message that powerful countries are capable of violating the rights of more vulnerable 

countries across the world, said Foreign Minister AymanSafadi on Friday. 

"The peace that peoples accept must remain an option and a necessity in order to ensure 

stability in the region,” the minister said, stressing that “for people to accept peace, it must 

fully ensure the rights of Palestinians". 

In statements to Jordan TV’s “Sixty Minutes” programme on Friday, Safadi said that, 

while his visit to Palestine on Thursday may have been surprising, “there is no surprise in 

the continuous coordination between Jordan and Palestine”. 

He noted that the lands that occupation authorities are planning to annex are situated in 

the Jordan Valley and within settlements in the West Bank. 

This plan has not yet been finalised, he noted, stressing that “in all cases”, the annexation is 

rejected as an act opposing international legitimacy decisions that the international 

community “cannot accept”. 

“The annexation, even if partial, means separating the north of the West Bank from its 

south and separating the West Bank from Jerusalem, thus killing the chances for 

establishing a viable, independent state,” the Foreign minister said. 

Safadi continued: “The talk about annexation concerns the Jordan Valley and the Dead 

Sea in occupied Palestine and there is no involvement in any way of Jordanian lands, as 

Jordanian lands have internationally recognised borders and face no threat.” 

He added: “We are capable of protecting our interests.” 

"The United States knows that Jordan has a stable and clear position on the peace 

process," Safadi affirmed. 

"The decision to annex is an unprecedented danger to the peace process that will destroy 

all the foundations on which it was based and will deprive the people of the region of their 

right to live in security, peace and stability," Safadi said. 

Jordan's efforts are focused on preventing annexation and mobilising support to preempt 

the implementation of the decision, the minister highlighted. 

He continued: “[Jordan’s efforts] also focus on finding real prospects for a return to 

serious and effective negotiations to realise peace on the basis of the two-state solution, 

which the majority of the world has agreed is the only way to attain a just and 

comprehensive peace."  

Jordan Times Jun 21,2020  

*** 

UNHRC adopts resolution on accountability of Israel, says Al-Malki 
  

RAMALLAH, Friday, June 19, 2020 (WAFA) – Minister of Foreign Affairs and 

Expatriates Riad al-Malki said on Friday evening that the UN Human Rights Council 

approved a draft resolution submitted by the State of Palestine, which calls for holding 

Israel accountable for its human rights violations in the occupied Palestinian Territory. 

He said 22 states voted in favor, 17 countries abstained, and eight countries voted against of 

the draft resolution submitted by the State of Palestine through its Permenant Mission in 

the United Nations. 

Al-Malki pointed out to the importance of voting in favor of the resolution at this critical 

time, when Israel is planning to annex portions of the occupied Palestinian Territory with 
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the support and direct encouragement of the current US administration, in clear violation 

of international law and its resolutions. 

He described the countries that voted against the draft resolution as "practicing political 

hypocrisy and standing in the face of justice and on the wrong side of history," and that 

voting against the draft resolution means "support for Israeli war criminals." 

Al-Malki urged all members of the international community to encourage compliance with 

international law, and to ensure respect for international humanitarian law in the 

Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. 

Meanwhile, the Foreign Minister asked the High Commissioner for Human Rights to 

submit a report on how states can fulfill their obligations in implementing the 

recommendations of the resolution, including accountability and legal measures needed to 

ensure that Israel and all other relevant parties honor their obligations under international 

law in occupied Palestine, including East Jerusalem. 

To be noted, the resolution on accountability “calls upon all States to promote compliance 

with international law and all High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention 

..including by ensuring that they do not become involved in internationally unlawful 

conduct, and to assess the potential that arms could be used to commit or facilitate a 

serious violation of international humanitarian or human rights law.” 

WAFA June 19, 2020   

*** 

 

Israeli troops detain 14 Palestinians in Jerusalem, West Bank 
  

JERUSALEM, Sunday, June 21, 2020 (WAFA) – Israeli occupation forces last night and 

today detained at least 14 Palestinians during raids in occupied Jerusalem and the West 

Bank, according to local sources. 

In Jerusalem, Israeli police forces raided the neighborhood of al-Isawiya and detained nine 

Palestinians after raiding their homes, including a 14-year-old teenager identified as 

HasanYaserDarwish. 

The police also summoned two local Palestinians to appear for questioning. 

Meanwhile, Israeli army raided the villages of Al-Mazra'a al-Qibliya and Dura al-Qar', in 

the district of Ramallah and Al-Bireh, where they detained at least two local Palestinian 

citizens. 

In Hebron district, south of the West Bank, forces raided the towns of BeitUmmar and 

Yatta, where they detained three Palestinians after raiding and searching their homes. 

Almost on a daily basis and typically at nighttime, Israeli occupation forces raid towns and 

villages in the occupied West Bank to carry out arrests or summon civilians for 

questioning. This has been part of the daily life under Israeli military regime for decades. 

Palestinians living under the Israeli military occupation have been accustomed to Israeli 

soldiers storming their homes in middle of the night and while everyone is asleep. 

WAFA June 21, 2020   

*** 
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Palestinian man, in his late 40s, attacked by Israeli thugs east of Jerusalem 
  

JERUSALEM, Monday, June 22, 2020 (WAFA) – A 48-year-old Palestinian man was 

attacked last night by Israeli thugs near Khan al-Ahmar Bedouin encampment, east of 

occupied Jerusalem, reported WAFA correspondent. 

He said the thugs assaulted Mohammad Kaabnah with a sharp object and hit him on the 

head causing him injury. He was taken to hospital in Jericho, where he was reported in 

moderate condition. 

Israel is trying to empty that area, known also as E1, of its Palestinian residents in order to 

build a large settlement. 

WAFA June 22, 2020   

*** 
 

 

 

 

 

 

 

  


