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  االردن والقدس

  ٕاألردن يرفض خطة الضم واسرائيل وحدها ستتحمل التبعات: أبو وندي

  

ــدام -رام اهللا  ــدى فلــسطين، الــسفير محمــد أبــو ونــدي، أن إق  أكــد رئــيس مكتــب التمثيــل األردنــي ل
إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية، يعني أنها اختـارت الـصراع بـدل الـسالم، وسـتتحمل تبعـات هـذا 

مـع ًالقرار وحدها، ليس على صعيد عالقاتهـا مـع األردن فقـط، بـل علـى جهودنـا جميعـا فـي المنطقـة والمجت
  .الدولي لتحقيق السالم العادل والشامل

، امس االثنـين، فـي مدينـة أريحـا، رفـضا »فتح«جاء ذلك في المهرجان الوطني الذي نظمته حركة 
  .لخطة الضم اإلسرائيلية، بحضور دبلوماسي عربي ودولي واسع

، »طقـةمنـع الـضم هـو حمايـة للـسالم فـي المن«وقال السفير ابـو ونـدي فـي كلمتـه بالمهرجـان، إن 
ًمؤكدا أن األردن عمل وسيعمل مع كافة األطراف المعنية لمنع الضم والعودة إلى مفاوضات عادلـة وشـاملة 

  .لتحقيق السالم

ّالمملكــة تــرى أن خطــوة الــضم اإلســرائيلية ســتقوض كــل فــرص تحقيــق الــسالم العــادل «وأضــاف أن 
  .«مسعى لتحقيق السالموالشامل وستكون لها انعكاسات على العالقات مع األردن وعلى كل 

ًنــرفض رفــضا قاطعــا أي قــرار إســرائيلي بــضم أراض فلــسطينية محتلــة، ألنــه يــشكل خرقــا «: وتــابع ً ًّ
ًللقانون الدولي وتهديدا ألمن المنطقة وازدهارها ومـستقبل أجيالهـا، وال يمكـن أن يمـر مثـل هـذا القـرار دون 

ات الالزمــة لحمايــة مــصالحه الوطنيــة وحقــوق وأكــد الــسفير أبــو ونــدي، أن األردن ســيتخذ كــل الخطــو .«رد
ًالشعب الفلسطيني بالحرية وحقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للمرجعيات  ٕ

القــضية الفلــسطينية ســتبقى قــضية األردن المركزيــة األولــى، وستواصــل المملكــة «وشــدد علــى أن  .الدوليــة
ً، مؤكـدا أن خطـة الـضم اإلسـرائيلية، »ائنا لتحقيق السالم العـادل والـشاملالقيام بكل جهد ممكن إلسناد أشق

خطر سيقتل حل الدولتين وسينسف كل األسس التي قامـت عليهـا العمليـة الـسلمية، وسـيحرم المنطقـة مـن 
  .أن تنعم بالسالم واألمن

ركزيـة لحركـة وشارك في المهرجـان، أعـضاء اللجنتـين التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية، والم
، ورئيس الـوزراء الفلـسطيني محمـد اشـتية، وقـادة الفـصائل، وشخـصيات وطنيـة واعتباريـة، إضـافة »فتح«

إلى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسـهم مبعـوث االمـم المتحـدة لعمليـة الـسالم نيكـوالي ميالدينـوف، 
 البريطــــاني العــــام، والــــسفير وممثــــل االتحــــاد األوروبــــي، وقناصــــل الــــدول األجنبيــــة بمــــن فــــيهم القنــــصل

 .«بترا«.الصيني

  ٤ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الدستور 

***  
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 رفض ملكي حازم لقرار الضم

  الطراونةمحمد بركات 

موقف ملكي ثابت ال يتزحزح يرفض محاوالت إسرائيل ضم أراض في غور األردن وأجزاء أخرى من 
الضفة الغربية، الالءات األردنية والرفض االردني مستمر وثابت وفيه تأكيد واضح على أهمية تطبيق 

كامل حقوقه المسلوبة جراء قرارات الشرعية الدولية واألمم المتحدة التي تقضي بإعطاء الشعب الفلسطيني 
االحتالل رسائل ملكية قوية وواضحة موجهة إلى المجتمع الدولي بشكل عام واالسرائيلي بشكل خاص 
تحذر من تبعات وتداعيات قرار الضم إن تم تنفيذه على منظومة األمن واالستقرار في المنطقة، الموقف 

لنسبة لألردن قضية محورية ومركزية ولها األردني الثابت ينطلق من أن القضية الفلسطينية هي با
األولوية، وأن األردن يحمل لواء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في ظل تراجع االهتمام الدولي واإلقليمي 
بالقضية الفلسطينية واالنشغال بأزمات داخلية يشهدها العالم وحولت األنظار عن االهتمام بالقضية 

ن عزم إسرائيل تنفيذ قرار الضم أمر مرفوض وبقوة ألنه يقوض عملية الفلسطينية، إذن يؤكد األردن أ
السالم واالستقرار في المنطقة، إذن هناك تشديد أردني واضح على ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني 

  متها القدس الشرقيةالفلسطيني وعاص

ويقف األردنيون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية التي لم تساوم يوما على قضايا ومصالح األمة 
وحقوقها، وعلى إسرائيل أن تسمع وتصغي جيدا وبعناية الصوت العقل والحكمة الذي يمثله جاللة الملك 

لمنابر والمحافل الدولية واإلقليمية، والعالم عبداهللا الثاني والذي سمعه الرأي العام العالمي عبر مختلف ا
مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياته السياسية واألخالقية تجاه القضية الفلسطينية 
ووقف معاناة الشعب الفلسطيني جراء االجراءات التعسفية والممارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 

وماسية اردنية يبذلها األردن ينقل من خاللها إلى العالم وصناع القرار فيه بهدف التنكيل به، جهود دبل
المخاطر التي ستنتج عن قرار الضم من أجل أن يتحمل العالم مسؤولياته في هذا اإلطار ويردع إسرائيل 

نطقة عن تنفيذ هذا القرار الذي يهدد األمن الوطني الفلسطيني ويعرقل أي جهد يبذل إلحالل السالم في الم
ويؤكد الموقف الملكي الواضح تمسك األردن بحقوقه والحفاظ على مصالحه والدفاع عن هويته وقضايا 

  .أمته

  ٨ص/٢٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  شؤون سياسية

 الصفدي ونظيره الهولندي يبحثان خطر القرار االسرائيلي

    

وم االثنين في اتصال بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الي -  بترا–عمان 
ًهاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وخصوصا الخطر الذي 

وأكد . سيمثله تنفيذ قرار إسرائيل بضم اجزاء من الضفة الغربية على تحقيق السالم العادل والشامل
ر الضم واستئناف مفاوضات مباشرة الصفدي ضرورة اطالق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرا

  .لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

ًوثمن الصفدي الموقف الهولندي وموقف االتحاد األوروبي الرافضين للضم باعتباره خرقا للقانون 
هود المبذولة لتوفير كما بحث الصفدي وبلوك الج. ًالدولي والمتمسكين بحل الدولتين سبيال لتحقيق السالم

لتمكينها ) األونروا(الدعم المالي الذي تحتاجه وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وشكر هولندا على دعمها للوكالة ومشاركتها في . من القيام بتكليفها األممي تجاه الالجئين الفلسطينيين

  .ًغدا لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه األونرواالمؤتمر الدولي الذي تنظمه المملكة والسويد 

 ٤ص/٢٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

***  

  ائتالف دولي ضد قرار الضم اإلسرائيلي

 

اعلن امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس ان لدى  -  أ ف ب- رام اهللا   
  .ضفة الغربية المحتلة دولة ضد خطة اسرائيل ضم اجزاء من ال١٩٢الفلسطينيين ائتالفا دوليا يضم 

اصبح لدينا االن ائتالف دولي كبير ضد قرار اسرائيل بضم مناطق في االراضي «وقال عريقات 
الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور االردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل 

  .«من جهة الغرب

 أوال ومجموعة عدم االنحياز والمجموعة االئتالف يضم المجموعة العربية«واوضح عريقات ان 
  .«االفريقية واالوروبية

ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ضم المستوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور األردن االستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة 

  .الغربية

  .متوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءا من األول من تموز المقبلومن ال

 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على ٤٥٠واحتلت إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 
  .١٩٦٧ مليون فلسطيني، في العام ٢,٧أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالى 



 
٨

. الف أو مع الضم اال اسرائيل والواليات المتحدةال أحد ضد هذا االئت«واضاف عريقات 
والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة لالمم 

  .«المتحدة في االيام المقبلة

ان مجلس االمن الدولي سينعقد غدا االربعاء في الرابع والعشرين من حزيران، بطلب «ولفت الى 
  .«لة فلسطين لمناقشة قرار اسرائيل بالضممن دو

سفير فلسطين باالمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير «واكد ان 
  .«مع كل االطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم الى مجلس االمن من الجانب الفلسطيني

المسألة ليست «لقرار قال عريقات وعن امكان تراجع اسرائيل عن الضم في بداية تموز أو تاجيل ا
بالكمية او التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيال، إن التاجيل او المساحة 

  .«لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا

 عن أنه تدمير ممنهج من ان قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا«واعتبر 
  .«اسرائيل لعملية السالم

وقتها، على اسرائيل ان تتحمل «وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية قال عريقات 
مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتالل وهذا سيؤدي الى توتر كبير في عموم المنطقة على اسرائيل 

  .«تحمل نتائجه

 العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه كل الدول«وشدد على أن 
  .«١٩٦٧مزيد من الخيارات إلفشال هذا القرار وصوال النهاء االحتالل عن أرضنا المحتلة منذ عام 

  ٧ص/٢٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  "اإلسرائيلي" الضم ُيدين فرجينيا بوالية الديمقراطي الحزب

 

 قــرارين فيرجينيــا، واليــة فــي األميركــي الــديمقراطي الحــزب مــؤتمر أقــر – وكــاالت – اليــوم فلــسطين
 مـن أجـزاء ضـم "إسـرائيل" نيـة فيهمـا أدان للحـزب، العام المؤتمر في العتمادهما كتوصية سيرفعهما هامين
 .الغربية الضفة

 يةاإلســرائيل المــستوطنات منتجــات لمقاطعــة األعمــال ورجــال األميــركيين المــواطنين المــؤتمر ودعــا
 .والقدس الغربية الضفة في الفلسطينية األراضي على المقامة

 ويؤكـد الفلـسطيني، للـشعب المـصير وتقريـر والحريـة والمـساواة اإلنسان حقوق األول القرار ويدعم
 .وأمن سالم في العيش في واإلسرائيلي الفلسطيني الشعبين من كل حق



 
٩

 حقـــوق حــول H.R"  ٢٤٠٧. "رقــم ونغرسللكــ المقــدم القــرار بتأييــد الــديمقراطي الحــزب ويطالــب
 ًأيــضا ويطالــب ،"اإلســرائيلي العــسكري االحــتالل قــانون تحــت يعيــشون الــذين الفلــسطينيين لألطفــال اإلنــسان

 .الفلسطينية األراضي في اإلنسان لحقوق احترامها بمدى "إسرائيل"لـ المقدمة المالية المساعدات بربط

 أدان كمـا الفلـسطينية، األرض مـن أجـزاء ضـم "إسـرائيل "ةنيـ وواضحة قوية بلغة الحزب قرار وأدان
 .والقدس الغربية الضفة في لها القانوني غير والتوسع المستوطنات

 القانونيـة، غيـر الـضم أجنـدة تؤيـد والتـي ترمـب، إدارة أعلنتها التي "واالزدهار السالم خطة" واعتبر
 .بالحرية ينيالفلسط الشعب وحق اإلنسان حقوق صارخ بشكل تتجاهل بأنها

 التعامـل فـي عليهـا المتعـارف الـسياسية التوجهـات لتغيير الدعوة تمت المؤتمر، أقره آخر قرار وفي
 والمعارضــة ،"الــدولتين حــل عبــر إســرائيل أمــن"بـــ الــديمقراطي الحــزب التــزام تأكيــد خــالل مــن "إســرائيل" مــع

 األراضـي وضـم المـستمر االسـتيطاني وسـعوالت الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل الستمرار الصريحة
 .الضفة في

ـــة الحكومـــة القـــرار ويحـــث ـــشركات المحلي ـــا فـــي والمـــستهلكين وال ـــى فيرجيني  منتجـــات مقاطعـــة عل
 .المستوطنات

 واليـات فـي الـديمقراطي للحـزب الفرعيـة المؤتمرات عن صدرت مشابهة قرارات أن إلى اإلشارة تجدر
 للحـــزب العـــام المـــؤتمر علـــى لتعـــرض كتوصـــيات رفعـــت وجميعهـــا يـــوا،وأ الـــشمالية، كارولينـــا كاليفورنيـــا،
  .ويسكونسن والية في المقبل الشهر سينعقد الذي الديمقراطي

  ٢٢/٦/٢٠٢٠ اليوم فلسطين

*** 

  ثالثة سيناتورات أمريكيين كبار من المؤيدين إلسرائيل يعارضون الضم

  

  

ت المتحدة أعلنوا، الجمعة، عن معارضتهم ثالثة سيناتورات كبار من الحزب الديمقراطي في الواليا  
حسب رأي الثالثة، تشاك شومر وبوب ميناندز وبن -وهذه الخطوة . لضم مناطق في الضفة الغربية

استقبل اإلعالن المشترك واالستثنائي الذي نشروه، .  ستضر باألمن واالستقرار في المنطقة- كاردين
ً، وتقريبا لم ينتقدوا ”اآليباك“ للوبي المؤيد إلسرائيل بدهشة في أروقة الكونغرس؛ ألنهم حلفاء بارزون

  .ًإسرائيل بشكل مباشر سابقا

بصفتنا مؤيدين أقوياء ومخلصين للعالقة بين إسرائيل وأمريكا، نحن ملزمون “: وأوضح الثالثة  
م وأضافوا بأنه. ”بالتعبير عن معارضتنا القتراح ضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة أحادية الجانب

. يعارضون الضم للسبب نفسه الذي عارضوا بسببه خطوات أحادية الجانب من قبل الفلسطينيين



 
١٠

وهذا هو سبب معارضة . الدبلوماسية والمفاوضات هي الطرق الوحيدة للتوصل إلى سالم في المنطقة“
  .، كتب في اإلعالن”الكونغرس فكرة الضم لسنوات طويلة

 وهاجموا إدارة باراك ٢٠١٥تفاق النووي مع إيران في شومر وميناندز وكاردين صوتوا ضد اال  
ًوقال ميناندز في السابق بأن إدارة أوباما فتحت ضده تحقيقا . أوباما لعالقتها مع إسرائيل طوال سنوات

ًجنائيا عقابا على معارضته الشديدة لسياسة الرئيس في القضية اإليرانية وقال شومر في خطاب ألقاه في . ً
 في السنة الماضية بأن سبب عدم وجود سالم بين إسرائيل والفلسطينيين هو أن مؤتمر اآليباك

  .الفلسطينيين ال يؤمنون بالتوراة

ًإن انضمام هؤالء المشرعين المؤيدين إلسرائيل إلى انتقاد الضم يشير إلى اتفاق واسع جدا في   
ن سيناتورات الحزب  في المئة م٦٠وحتى اآلن أكثر من . الحزب الديمقراطي حول هذه المسألة

ً عضوا في ١٢٠ًوهذا ما فعله أيضا أكثر من . الديمقراطي عبروا عن معارضتهم لضم أحادي الجانب
تقدير الكونغرس هو أنه عدد المشرعين الديمقراطيين الذين يعارضون الضم . مجلس النواب من الحزب

  .المئة ممن يمثلون الحزب في ٩٠ في األيام القريبة القادمة؛ أي أكثر من ٢٠٠سيكون أكثر من 

وحتى وقت متأخر، جاءت معارضة الضم باألساس من صفوف الجناح اليساري في الحزب، عندما   
َهاجم سيناتورات، مثل بيرني ساندرز واليزابيث بيرن، رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس األمريكي ترامب  ٕ

 إلى الجناح المعتدل في الحزب الذي في األسابيع األخيرة، اتسعت المعارضة ووصلت. حول هذه القضية
على سبيل المثال، أحد الديمقراطيين الذين وقعوا هذا األسبوع على رسالة ضد الضم هو . يؤيد إسرائيل

ستني هواير، زعيم األغلبية الديمقراطية في الكونغرس والذي يقود كل سنتين بعثة من المشرعين في زيارة 
ً وقعت عليها أيضا عضوة الكونغرس ميتا الفي، رئيسة لجنة الميزانيات كما. إلسرائيل بالتعاون مع اآليباك

  .في الكونغرس وحليفة قديمة للوبي من أجل إسرائيل

اللوبي المؤيد إلسرائيل حاول إحباط : ”آيباك”ًإن تجند ديمقراطيين معتدلين ضد الضم يشكل فشال لـ  
مقراطيون، وكانت تأمل أن تقلص عدد الموقعين ًتلك الرسالة، التي يدفع بها قدما أعضاء الكونغرس الدي

ألنها تتناول ” آيباك”مصدر رسمي في اللوبي شرح للصحيفة بأن الرسالة تبدو إشكالية بالنسبة لـ. عليها
  .خطوة مستقبلية لم تنفذ بعد، وقد تحصل على دعم البيت األبيض

   هآرتس/ أمير تيفون :بقلم

  ٢١/٦/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  ءاتاعتدا

  ٕاصابات بمواجهات في القدساقتحام و

 

 لبلـــدة االحـــتالل شـــرطة اقتحـــام خـــالل باالختنـــاق مـــواطنين أصـــيب القـــدس، فـــي –فلـــسطين اآلن 
 .القديمة البلدة من شابا االحتالل قوات اعتقلت بينما رضيعة، بينهم المحتلة، القدس في العيسوية

 إطـالق جـراء اختناق، بحالة أصيبوا جديهاو درباس عودة رتيل الرضيعة أن محلية، مصادر وأفادت
 جنـود اقتحـام خـالل بأنـه عيـان شـهود وأفـاد .العيـسوية بلـدة فـي منـزلهم، صـوب غـاز قنبلـة االحتالل قوات

 للرضـيعة اختنـاق بحالـة تـسبب مـا المنـزل، شـباك اخترقت غاز قنبلة أطلقوا القرية، في عبيد حي االحتالل
 وجـدتها الخاصـة، االحتياجـات ذوي من وهو درباس محمد جدها صيبأ كما للمستشفى، إثرها نقلت درباس
 وجنـود الـشبان بـين مواجهـات الليـل مـن متـأخرة سـاعات في اندلعت قد وكانت .اختناق بحالة درباس عبير

  .الشبان تجاه والغاز الصوتية القنابل إطالق وسط العيزرية، بلدة في االحتالل

  ٢٣/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

*** 

  يغلق باب األسباط لتأمين مسيرة للمستوطنين حول أسوار القدساالحتالل 

  

 باب األسباط في -مساء األحد-أغلقت قوات االحتالل  - المركز الفلسطيني لإلعالم-القدس المحتلة 
  .المسجد األقصى المبارك، وأخلت ساحة الغزالي من المواطنين؛ لتأمين مسيرة للمستوطنين في المكان

حتالل بكثافة على بوابات األقصى، بالتزامن مع تجول المستوطنين في مسيرة وانتشرت قوات اال  
تهويدية، رفعوا فيها األعالم اإلسرائيلية قرب باب األسباط، وحول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، 

دس ويحاول المستوطنون من خالل هذه المسيرات تغيير الواقع اإلسالمي لمدينة الق .وفق مصادر محلية
في وقت تعمل فيه سلطات االحتالل على تزييف التاريخ عبر العبث بأسوار المدينة المحتلة وتنفيذ حفريات 

  .ًضخمة وشق أنفاق أسفل البلدة القديمة وصوال للمسجد األقصى وحائط البراق

 على أحد حراس األقصى وخمس فتيات خالل أدائهن الصالة في -اليوم-واعتدت قوات االحتالل   
  .ٕ باب الرحمة، واعتقلتهن عدة ساعات قبل اإلفراج عنهن وابعادهن عن المسجد األقصىمصلى

، مساء اليوم األحد، إثر اعتداء ) عاما٤٨(إلى ذلك، أصيب المواطن محمد موسى كعابنة   
  .مستوطنين عليه بالقرب من منطقة الخان األحمر، شرق القدس المحتلة

عرض للضرب على رأسه بواسطة آلة حادة من مستوطنين وأفاد مصدر محلي أن المواطن كعابنة ت  
  .، نقل إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالمتوسطة"الكعابنة"هاجموا عرب العراعرة 

  ٢٢/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

***  



 
١٢

  عنصرية/ تقارير 

  دون أي تنازل" الضم"قادة المستوطنات يطالبون بتسريع 

تظاهر قادة المستوطنات، اليوم األحد، قبالة مكتب نتنياهو،  -  المركز الفلسطيني لإلعالم–حتلة القدس الم
على " الموافقة المبدئية"حتى لو كان مجرد دون تقديم أي تنازل " الضم"مطالبين بتسريع تطبيق خطة 

ودعا رئيس المجلس االستيطاني دافيد الحياني، بنيامين نتنياهو  .التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية
ٕإلى عدم الرضوخ لليسار، على حد تعبيره، والى فرض السيادة األسبوع الجاري، وفق ما أوردته وسائل 

ن أصدره، على أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إقامة دولة وشدد المجلس، في بيا .إعالم عبرية
) االسم اليهودي للضفة الغربية" (يهودا والسامرة"فلسطينية، الفتا إلى أن هذه هي أيام مصيرية لمستقبل 

، )والتي تضم ضباطا متقاعدين في جيش االحتالل" (أمنيين"من جهة أخرى نظمت حركة  .وغور األردن
اطق الضفة الغربية المحتلة، تخللها زيارة عدد من المستوطنات، واالجتماع بقادة مسيرة في من

وقال أحد قادة .المستوطنين، بهدف دعم خطة الضم اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن
وعلى " نأمنيي"في األشهر األربعة الماضية منذ أن أنشأنا حركة : "الحركة، ويدعى الجنرال أمير أفيفي

خلفية السيادة، انضم أكثر من ألف من كبار الضباط والقادة والمقاتلين في الجيش إلى الحركة منهم قادة 
مناطق وقادة في سالح الجو، وقادة وحدات سابقون، ومن المخابرات وأفراد الشرطة؛ لتعزيز قضية السيادة 

العبرية أن " يسرائيل هيوم"ادت صحيفة وفي وقت سابق، أف ".اإلسرائيلية على المستوطنات وغور األردن
من األراضي المنصوص % ٣٠رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس يدعم فرض السيادة على أقل من 

وكان نتنياهو دعا قادة  .ٕعليها في صفقة القرن، واذا تمت بغور األردن فستتخذ بالتنسيق مع األردن
" صفقة القرن" المستوطنات، انطالقا من مستوطنات الضفة، في لقاء سابق، إلى دعم مخطط ضم

العبرية الرسمية؛ كانت محاوالت " كان"ووفق ما نقلته قناة  ".دولة فلسطينية"المزعومة التي تتضمن إقامة 
قادة مستوطنات الضفة تدور حول الفصل بين مبدأ فرض السيادة وبين الموافقة على االستعداد للتفاوض 

في خطة أخرى، ومع إدارة أمريكية أخرى، كان " قادة المستوطنات أنه وأخبر نتنياهو .مع الفلسطينيين
إن نتنياهو أبلغ قادة : العبرية" ١٣"من جهة أخرى، قالت القناة  ".سيطلب منا اإلخالء للمستوطنات

أكثر "المستوطنين أن التقدم في مخطط ضم المستوطنات مرهون بالموقف األمريكي الذي أصبح مؤخرا 
  ".تصلبا

 ١القناة عن مصادر قالت إنها كانت مشاركة في اللقاء، أن نتنياهو لم يذكر على اإلطالق تاريخ ونقلت 
ًيوليو موعدا متفقا عليه لبدء عملية ضم المستوطنات/تموز وكان نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة أن  .ً

 مطلع الشهر من مساحة الضفة الغربية،% ٣٠حكومته تعتزم الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 
  .المقبل

 ٢١/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز



 
١٣

  تقاربر

   تبحثان حماية األراضي الوقفية في األغوار"مقاومة الجدار"و  األوقاف"

  

، الذي مخطط الضم اإلسرائيلي ضمن التحركات الفلسطينية لمواجهة :"القدس العربي" –رام اهللا   
 وزارة األوقاف وهيئة مقاومة الجدار، سبل حماية تلك يطال مساحات واسعة من األراضي الوقفية، بحثت

 .األراضي الواقعة في منطقة االغوار

جاء ذلك مع اقتراب موعد تنفيذ مخطط الضم في بدايات الشهر القادم، وذلك خالل لقاء جمع   
زير وليد وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، ورئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الو

 .عساف

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل حماية األراضي الوقفية في المناطق المهددة من قبل قوات االحتالل   
 .اإلسرائيلي في األغوار، وخاصة بعد مساعي الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ خطة الضم

 وخاصة كما تم بحث مساعي الحكومة لتثبيت وتعزيز صمود أهالي المناطق المهددة بالمصادرة،  
 .الوقفية تجاه إجراءات االحتالل االستيطانية والتوسعية

واجبا وطنيا “وأكد أبو الرب خالل اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة األوقاف، أن التمسك باألرض يعد   
 ”.ودينيا وأخالقيا وتاريخيا

طان إلى شعبنا لن يتخلى عن ذرة من تراب فلسطين، انه صاحب الحق، واالحتالل واالستي“وقال   
 ”.زوال

وفي السياق أكد رئيس مقاومة الجدار، أن استهداف األغوار، يندرج ضمن خطة إسرائيلية واضحة   
 ”.فرض واقع جديد“تهدف إلى محاولة 

لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن “وأكد عساف أن جميع مشاريع التهويد اإلسرائيلية   
مهما بلغت الهجمة اإلسرائيلية الشرسة بحقنا “، مضيفا ”قعأرضهم، ولن يرضخوا لسياسة األمر الوا

 ”.فسنواصل الصمود

  

  ٢١/٦/٢٠٢٠ العربي القدس

*** 
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  فعاليات

 اإلسرائيلي» الضم« تؤكد دعمها لمواقف الملك الرافضة لـ االردنيةالنقابات المهنية

  

جـددت النقابـات المهنيـة رفـضها إلجـراءات االحـتالل الـصهيوني الهادفـة  -  إيهاب مجاهـد-عمان 
م غور األردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وأن القضية الفلسطينية هـي قـضية أردنيـة بامتيـاز الى ض

وثمـن النقبـاء خـالل مـؤتمر صـحفي عقـده  .ًوأن اإلجراءات اإلسرائيلية تشكل تهديدا لألمـن القـومي األردنـي
الثــاني فــي مواجهــة مجلـس النقبــاء ظهــر امــس فــي مجمــع النقابــات المهنيـة، موقــف جاللــة الملــك عبــداهللا 

ودعا رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء األسـنان  .المخططات اإلسرائيلية، مؤكدين دعمهم للتحركات الملكية
الدكتور عازم القـدومي إلـى ضـرورة اتخـاذ موقـف حـازم مـن التهديـدات اإلسـرائيلية، والتنـسيق مـع األطـراف 

ف الفلـسطيني فـي مواجهـة صـفقة القـرن والمـساعي العربية والدولية الفاعلة لدعم الموقـف األردنـي والموقـ
ًاإلسرائيلية حول الضفة الغربية وغور األردن، معتبرا أن المشروع الصهيوني لن يتوقف عنـد فلـسطين فقـط 

هـذا الموقـف هـو موقـف النقابـات التـاريخي، ونحـن نقـف « وأضاف القدومي  .ٕوانما يتهدد المنطقة بأكملها
، ومــا يمــر بــه األردن مــن تحــديات تتطلــب توحيــد الــصف الــوطني األردنــي ًجميعــا خلــف القيــادة الهاشــمية

واكـد ان النقابـات اليـوم تقـف الـى جانـب جنـود الـوطن فـي الـدفاع  .«والفلسطيني في مواجهة هذه المخـاطر
مـن جانبـه  .عن حدوده، وخاصة في هذا الوقت الذي المجال فيه لالختالف في مواجهـة التحـديات الـصعبة

عبد الهادي الفالحـات الـى بلـورة موقـف وطنـي موحـد تنفـتح فيـه الدولـة .هندسين الزراعيين مدعا نقيب الم
 .على مؤسساتها االهلية وقواها السياسية على قاعدة الشراكة الفاعلة في الدفاع عـن كـل مـا يتهـدد الدولـة

مواجهـة غيـر وأشار نقيـب المهندسـين احمـد سـمارة الزعبـي إلـى أن االردن يتعـرض فـي الوقـت الـراهن إلـى 
مــسبوقة مــع العــدو الــصهيوني، بعــد دخــول الكيــان الــصهيوني فــي مرحلــة جديــدة مــن مخططــه التوســعي 
واالستيطاني باتجاه ضم أراض جديدة من الضفة الغربية وغور األردن بما يخـالف القـانون الـدولي وينـسف 

 هـذه المخـاطر ومنهـا إلغـاء وطالب الزعبـي باتخـاذ إجـراءات فاعلـة لمواجهـة .معاهدات السالم الموقعة معه
االتفاقيات الموقعة مع الكيـان الـصهيوني ومنهـا اتفاقيـة الغـاز، وسـحب الـسفير األردنـي لـدى الكيـان وطـرد 

ــصهيوني ــان ال ــسيق والمــشاريع مــع الكي ــة اشــكال التن ــب  .ســفير االحــتالل، ووقــف كاف ــد نقي ــه أك مــن جهت
لصهيوني ال يفهم اال لغة القوة، خاصة وان التاريخ المحامين مازن ارشيدات أن التجارب اثبتت أن الكيان ا
  .يقول ان قانون القوة هو الذي يسري وليس قوة القانون

واشار الى ان موقف النقابات هو داعم للموقف الرسمي في مواجهة مخططـات االحـتالل، وضـاغط 
 . التوسعيةعلى الحكومة باتجاه اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الكيان الصهيوني للتراجع عن أهدافه

  ٤ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  تجمع جماهيري لالحتجاج ضد مخطط الضم االسرائيلي

  

” فتح“ توجهت جماهير الشعب الفلسطيني، أمس، إلى منطقة األغوار، تلبية لدعوة حركة ...  
لي وفصائل منظمة التحرير وبرعاية الرئيس محمود عباس، لتأكيد فلسطينيتها ومواجهة خطة الضم اإلسرائي

  .، مطلع الشهر المقبل %٣٠لها وألجزاء كبيرة من الضفة الغربية تتجاوز مساحتها اإلجمالية 

وتقاطر أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف أنحاء الضفة الغربية باتجاه األغوار، للمشاركة في   
ته بمختلف تجمع جماهيري حاشد لالحتجاج ضد مخطط الضم اإلسرائيلي، ولتأكيد رفضه والعمل على مقاوم

  .الصعد والمستويات، وذلك بحضور دولي واسع

وعلت الهتافات المنددة بعدوان االحتالل ضد األراضي المحتلة، وذلك بحضور أعضاء مركزية   
وأعضاء الحكومة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، وشخصيات وطنية، وبمشاركة سفير المملكة لدى ” فتح“

ن المجتمع الدولي، مثل مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم فلسطين، محمد أبو وندي، وممثلين ع
نيكوالي ميالدينوف، وممثل االتحاد األوروبي، وقناصل الدول األجنبية، بما فيهم القنصل البريطاني العام، 

  .والسفير الصيني، حيث ألقى كل منهم كلمة، تؤكد موقف بالده الرافض لخطة الضم

المشاركة في المهرجان “منظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن وقال عضو اللجنة التنفيذية ل  
الرافض لسياسات االحتالل في أريحا، تعد مهمة للغاية، حيث ستستمر الفعاليات ببرنامج نضالي لتصعيد 

  ”.المقاومة الشعبية في مناطق التماس والحواجز العسكرية اإلسرائيلية

ً، مفيدا بأن ”رض عقوبات على االحتاللالعالم يرفض خطة الضم ويبحث ف“وأشار إلى أن   
الحكومة بمشاركة منظمة التحرير والفصائل، ستعقد يوم غد اجتماعا لها في قرية الجفتلك في األغوار، “

  ”.لبحث مخططات الضم ومواجهتها

كما تجتمع في نفس اليوم اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام اهللا، برئاسة الرئيس محمود عباس   
  . الرد على مخططات االحتالل والتحركات الدوليةلبحث كيفية

المهرجان الجماهيري الذي عقد في محافظة أريحا واألغوار رفضا “من جانبه؛ قال عريقات، إن   
لقرار الضم، يعتبر بمثابة ائتالف دولي ضد الضم، إثر المشاركة الدولية الواسعة غير المسبوقة، والتي 

ٕ ليس وحيدا، وأن العالم معه في تقرير المصير واقامة الدولة تحمل رسالة للشعب الفلسطيني بأنه
  ”.١٩٦٧الفسطينية على حدود العام 

وأوضح عريقات أن المهرجان الجماهيري عقد بدعوة من حركة فتح وتحت رعاية الرئيس عباس،   
روسيا وتخللته كلمات ألكثر من مندوب دولي، على رأسهم مندوبو االتحاد األوروبي واألمم المتحدة و

عدد  (١٩٤ دولة من أصل ١٩٢، مشيرا في السياق إلى إعالن ”والصين واألردن وعدد من الدول األخرى
  .، رفضها للضم)أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة
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تحمل رسائل مهمة “، معتبرا أنها ”المسيرات التي ستنظم في دول العالم، رفضا للضم“وأكد عريقات أهمية 
بأنه لن يسمح لهما بتدمير ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو(و) دونالد ترامبللرئيس األميركي (

  ”.القانون الدولي، كما أنها بمثابة رسالة شعبية كبيرة جدا، ولها أثر في اتخاذ القرار بغالبية دول العالم

 الوصول وتوقف عند جلسة مجلس األمن الدولي على المستوى الوزاري، يوم غد، من أجل...   
حيث ” الفيتو“لمرحلة طرح قرار فيه يتعلق بخطة الضم اإلسرائيلي، في ظل احتمال استخدام حق النقض 

ستستمر المشاورات لعقد جلسة للجمعية العامة من أجل التثبيت بشكل رسمي لمبدأ االئتالف الدولي ضد 
  .الضم

 عطا اهللا حنا، إلى التصدي لكل بدوره؛ دعا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، المطران...   
  ”.صفقة القرن“محاولة هادفة للضغط على الفلسطينيين، وابتزازهم؛ للقبول بما يسمى 

الفلسطينيين يرفضون هذه الصفقة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وهم ثابتون صامدون “وأكد أن 
النيل من إرادتهم وثباتهم وتشبثهم متشبثون بمواقفهم، ولن تتمكن أي قوة عاتية في هذا العالم من 

  ”.بثوابتهم الوطنية

واعتبر، في تصريح له، أن المرحلة الحالية في غاية الصعوبة والدقة، وهي بحاجة إلى تكاتف   
الجهود، وأن يتحمل كل واحد مسؤوليته، كل من موقعه بعيدا عن المناكفات والصراعات والتراشق 

 ”.األعداء المتربصون والذين يخططون لتصفية القضية الفلسطينيةاإلعالمي، الذي ال يستفيد منه إال 

  ٢٣ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عربية

  دبلوماسية القائد في صد المخططات اإلسرائيلية

  

  أمين المشاقبة. د.أ

يقف جاللة الملك بقوة أمام الصلف اإلسرائيلي والمشاريع التي يطرحها، وآخرها مـشروع ضـم غـور 
 من الضفة الغربية، ويستند الملـك فـي موقفـه هـذا إلـى مبـادئ الحـق والعدالـة التـي آمـن بهـا األردن وأجزاء

ــى  ــل، فالملــك يــسعى لــسالم عــادل شــامل يعيــد الحقــوق ألصــحابها، والحفــاظ عل ٍالهاشــميون جــيال بعــد جي ٍ ٍ ً
خــوض المـصالح الوطنيـة األردنيـة ورفــض حـل القـضية الفلـسطينية علــى حـساب األردن الـوطن والدولـة، وي

جاللتــه دبلوماســية عاليــة المــستوى فــي أكثــر مــن اتجــاه، فقــد خاطــب جاللتــه العديــد مــن أعــضاء الــسلطة 
ًاألمريكي بلغة العقل والحكمة واالعتدال موضحا اآلثار السلبية لمثل هكـذا مـشاريع، ) الكونغرس(التشريعية 

ٕويبدو أن الملك قد حرك الضمير العالمي إلفشال واسقاط فكرة الضم، حي ث أن الحـزب الـديمقراطي األمريكـي ّ
يرفض فكرة ضم المستوطنات وغور األردن، إذ يرى على لسان رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أن هذا 
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ًاألمر يشكل خطرا على األمن القومي األمريكي، وأن اللقاءات التي عقدها الملـك مـع العديـد مـن المـشرعين 
إلدارة األمريكية، فالتحرك الملكي يـسعى إلـى حـشد أكبـر مـن األمريكان نجحت في خلخلة الموقف الرسمي ل

المواقف الدولية الرافضة للمشروع التـي بـدأت بـالظهور سـواء كانـت مـن االتحـاد األوروبـي، أو روسـيا، أو 
  .الصين

إن الموقف األردني يقوم على مبادئ ثابتة راسخة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضـي 
ٕ وعاصــمتها القــدس الــشريف، وابقــاء الوصــاية الهاشــمية علــى المقدســات اإلســالمية ١٩٦٧المحتلــة لعــام 

والمسيحية في القدس، هذا الموقف الذي يتماهى مع الشرعية الدولية والقـرارات األمميـة المختلفـة فـي هـذا 
  .السياق

ـــشعب  ـــة والحقـــوق المـــشروعة لل ـــشرعية الدولي ـــى ال ـــستند فـــي موقفـــه هـــذا عل ـــك ي ـــة المل إن جالل
لفلــسطيني والعــدل هــو مفتــاح الــسالم، ودون إحقــاق العــدل المتطــابق مــع قــرارات الــشرعية الدوليــة ومبــادرة ا

الــسالم العربيــة ال يمكــن أن يحــل االســتقرار الــسياسي فــي المنطقــة، فــاألردن مــن دعــاة الــسالم واالســتقرار، 
دفاع عن مصالحه الوطنية وأمنه واألردن ال يدعو إلى افتعال الحروب وال هو من دعاتها، وهو األقدر في ال

ًواستقراره، والملك يستند إلى العديد من الشرعيات بدءا من الشرعية التاريخية للعائلـة الهاشـمية، والـشرعية 
ً قرنا منذ بزوغ اإلسالم، وشرعية اإلنجاز التي تحققـت عبـر العقـود، فالـشعب ١٤الدينية التي اكتسبها عبر 

ــاد ــي يقــف موحــدا خلــف القي ٕة العقالنيــة والحكيمــة فــي دبلوماســيتها إلفــشال مخطــط الــضم واســقاط ًاألردن
المشاريع المؤثرة على المصالح الوطنية، ويمتلـك األردن مؤسـسة عـسكرية راسـخة الجـذور واحترافيـة علـى 

ًقدر عال من الجاهزية، ويملك أيضا مؤسسات وأجهزة أمنية ذات مهنية عالية واقتدار فريد من نوعه ٍ ٍ.  

ات واألجهزة األمنية قادرة على الدفاع عـن الـوطن الدولـة بكـل الظـروف للحفـاظ علـى وهذه المؤسس
  .األمن واالستقرار وحماية المصالح الوطنية، وأحداث الماضي تثبت صحة ذلك

ٌفــاألردن الدولــة متمثلــة بالقيــادة والــشعب قــادر علــى حمايــة المــصالح الوطنيــة العليــا، ومعــروف أن 
ًكال آخـر نتيجـة حالـة التوحـد بـين مكوناتـه، ناهيـك عـن دور القيـادة الهاشـمية األردن فـي األزمـات يأخـذ شـ

  .الفذة في الحفاظ على المصالح الوطنية العليا باستخدام كافة الوسائل المتاحة

إن مجابهة مـشروع الـضم اإلسـرائيلي لـه تـأثيرات واسـتراتيجية وجوديـة علـى الحالـة األردنيـة، وهـذا 
سطيني موحـد لمجابهـة األطمـاع وحركـة التوسـع، باإلضـافة إلـى أهميـة وجـود األمر يتطلب وجود موقـف فلـ

إسناد عربي مـن مراكـز الثقـل فـي النظـام العربـي، للحقـوق المـشروعة للـشعب الفلـسطيني وحقـه فـي إقامـة 
ٕدولته المستقلة، إن القيادة األردنية تقف بشموخ واباء ضد المخططات اإلسرائيلية الهادفـة إلـى ضـم الغـور 

 .ًاء من الضفة الغربية متسلحة باإليمان بالحق والقدرة على الدفاع عن الوطنوأجز

 ١١ ص٢٣/٦/٢٠٢٠ الدستور

***  
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  فلسطين تواجه مؤامرات الضم والتوسع االسرائيلية

  

  *سري القدوة

 خططه لـضم مـا تبقـى مـن أرضـنا المحتلـة إن االحتالل وبدعم أميركي كامل يسابق الزمن في تنفيذ
وتصعيد اجراءاته في تهويد مدينة القدس واالستيالء على األراضي وبناء المستوطنات ومحاوالت النيل مـن 
ٕالقيــادة الفلــسطينية وتقــويض عمــل الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية إضــافة الســتمرار جــرائم االعتقــال وارهــاب 

ــ اء الــشعب الفلــسطيني وفــرض الحــواجز االســرائيلية للحــد مــن حركــة المــستوطنين واإلعــدامات واعتقــال ابن
ـــسطيني وأن كـــل هـــذه  التحـــرك بـــين المـــدن وممارســـة العـــدوان االســـتيطاني وســـرقة الحقـــوق واألرض الفل

سات والممارســات االرهابيــة تعكــس بمــا ال يــدع مجــاال للــشك إصــرار حكومــة االحــتالل علــى مواصــلة الــسيا
  .احتالل أراضي الدولة الفلسطينية وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد

إن سلطات االحتالل ال تـزال تواصـل سياسـاتها العدوانيـة الهمجيـة ضـد الـشعب الفلـسطيني بتـصعيد 
حــالف مباشـر مــع اإلدارة األمريكيـة منــذ إعـالن الـرئيس األمريكــي مـا يعــرف بخطـة الــسالم غيـر مـسبوق وت

ــا وذلــك مــا يحــدث اليــوم ٢٠١٩اإلســرائيلية فــي ينــاير عــام  -األمريكيــة  ً المدانــة والمرفوضــة عربيــا ودولي ً
ــة بهــدف تغييــر الو ــة المحتل اقــع بمواصــلة تنفيــذ مخططاتهــا لــضم أجــزاء واســعة مــن أراضــي الــضفة الغربي

 إلـى جانـب ١٩٦٧الجغرافي والديمغرافي وللحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابـع مـن يونيـو 
  .إحكام سيطرتها على مدينة القدس ومقدساتها واستمرار الحصار االسرائيلي لقطاع غزة

دنـي يقف الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس مدعوما ومتسلحا بـالموقف االر
الحاسم في خندق واحد بمواجهة المؤامرات والمشاريع التي تستهدف الوجود الفلسطيني وفـي الوقـت نفـسه 
تلتــف جمــاهير شــعبنا بكــل اطيافهــا الــسياسية حــول منظمــة التحريــر الفلــسطينية الممثــل الــشرعي والوحيــد 

االحـتالل وتقريـر المـصير لشعبنا لتجاوز هذه المرحلة مـن تـاريخ قـضيتنا ومواصـلة مـسيرة النـضال إلنهـاء 
  .ٕوالعودة لشعبنا واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها مدينة القدس

لقد حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي ومؤسساته موقفا عمليـا للتـصدي للـسياسة اإلسـرائيلية التـي 
لسطينية ستجر المنطقة الى مزيد من عدم االستقرار والفوضى بسبب أطماعها االستيطانية بضم األرض الف

وحرمان شعبنا من حقوقه غيـر القابلـة للتـصرف فـي تحـد صـارخ للقـانون الـدولي وقـرارات الـشرعية الدوليـة 
خاصة ما يتعلق بمدينة القدس التي يـسخر االحـتالل امكانياتـه لتغييـر الوضـع القـانوني والتـاريخي للوضـع 

  .القائم للمدينة المقدسة

عـالم وأحـراره بالتـدخل العاجـل لوقـف مسلـسل الترويـع ولعل مطلـوب مـن الجهـات الدوليـة وكنـائس ال
واإلرهــاب والــبطش الــذي يمارســه االحــتالل ضــد أبنــاء شــعبنا واســتهداف مقدســاته اإلســالمية المــسيحية 
ومالحقة واعتقال رموزه الوطنية والدينية في محاولة منه لكسر إرادة الصمود الفلسطيني على أرضه وتنفيذ 

ــدع ــو مــشاريعه االســتعمارية ون ــات االحــتالل والتحــرر مــن الفيت ــى انتهاك ــالرد عل ــدولي ب و مجلــس االمــن ال
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االمريكي واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني بتقريـر مـصيره 
وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس مطالبا بخطـوات فعليـة وفـرض عقوبـات عليهـا لمنـع 

  .نفيذ مخططات الضم ألرضنا المحتلةت

والمطلوب فلسطينيا أهمية العمـل وتفعيـل لجـان القاومـة الـشعبية الموحـدة وتلبيـة الـدعوات القائمـة 
إلنهـاء االنقــسام وتوحيـد الــصف تحــت مظلـة منظمــة التحريـر الفلــسطينية الممثــل الـشرعي والوحيــد لــشعبنا 

تأكيد على أهمية االصطفاف خلف القيادة الفلـسطينية فـي لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني وال
إطار التصدي لما يعرف بصفقة القرن األميركية ومخططـات الـضم اإلسـرائيلية ونتقـدم بكـل التحيـة والتقـدير 
لهذا الصمود البطولي وتلك الجماهير الفلسطينية صانعة االنتصار والتي هبت لتعبـر عـن رفـضها لالحـتالل 

ٕ الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضـه وهويتـه ومقدسـاته واصـراره علـى تحقيـق فكل التحية لصمود
  .حلم الشهداء بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني

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

 ١٠ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الدستور 

***  

ًمناطق محتلة من فلسطين .. فلسطينية إليهالماذا ال تضم الدولة ال  ؟"إسرائيل"َ

 

 د مجلي محيالن.أ 

ّفي غمرة حمى العالم وانشغاله بكورونا وتداعياتها، تتخذ إسرا ُ ّئيل دولة االحتالل خطوة تكرس َ ُ ُ
عنجهيتها واغتصابها لألراضي العربية، فتضم لها أجزاء واسعة من الضفة الغربية ضاربة عرض الحائط 

  :ٍبكل من

  .قرارات الشرعية الدولية

 .المرجعية الجغرافية العربية لفلسطين *

 .البعد الديموغرافي للمنطقة التي يسكنها الفلسطينيون *

 :ذلك فإن فلسطين المحتلةوفي مقابل 

ٌيقطن بعض مناطقها عدد كبير من أصحاب الحق الشرعي في األرض والوجود التاريخي  * َ
 .عليها وهم العرب الفلسطينيون

 .تشهد التمييز العنصري في الوظائف والمخصصات المالية ضد العرب في إسرائيل *

 نائبا من ١٥رئيسي الثالث وبعدد الحزب ال/ يضم الكنيست فيها القائمة العربية المشتركة *
 . نائبا١٢٠أصل 
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ّوعليه؛ فإن خيار الضم الجزئي أو الكلي لتلك المناطق من فلسطين المحتلة إلى دولة فلسطين 
وليكن البدء بالمناطق األكثر كثافة بالعرب كالجليل ، هو األكثر منطقية ال أضغاث أحالم صيفية

 . إلى بقية المناطق في فلسطين المحتلةكمرحلة أولية ثم يكون االنتقال، والنقب

فإن هذا ممكن على أرض الواقع في زمن عولمة اقتصاد المعرفة، ووسائل االتصال .. أما عمليا
 .والتواصل االجتماعي والسياسي

 :والخطوات اإلجرائية تكون باآلتي

 . فلسطيناإلعالن فورا وعاجال ومبدئيا عن ضم تلك األراضي من فلسطين المحتلة إلى دولة *

إذ إن قوانين السلطة ، إصدار جوازات سفر وجنسية ألكترونية فلسطينية لعرب فلسطين المحتلة *
 .ٕواسرائيل تسمح بازدواج الجنسية

 .توثيق ذلك في المحافل الدولية *

الطلب من دول العالم الحر االعتراف بجنسية األشقاء العائدين إلى أحضان األم في دولة  *
 .فلسطين

 .)البادئ أظلم(و) دقة بدقة(كون وبذلك ت

  .ِفهل في ذلك من أذن تسمع وتنصت وتبدأ؟... اللهم إننا أبلغنا القول فاشهد

  ٨ص/٢٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  هكذا يشق اليسار اإلسرائيلي طريقه ويغلق الباب اليميني :والجهر بإنهاء االحتالل.. بالهجوم

  

   هآرتس/ جاكي خوري :بقلم

هذه هي الجملة التي تمر في ذهني في كل مرة أسمع .. توقفوا عن التباكي واخرجوا من الفقاعة  
ّفيها يساريا يحاول أن يبين أهمية الشراكة بين اليهود والعرب، وكم من الضروري إقامة معسكر ديمقراطي  ً

عرب آخرين وعدد هكذا، عودة والطيبي، مثل . كبير، وحتى وضع أيمن عودة أو أحمد الطيبي على رأسه
فهل سيأتي الخالص من . ً مقعدا تشكل قوة برلمانية مهمة٢٢غير قليل من اليهود يحلمون بقائمة من 

وفي . قبل االنتخابات األخيرة، كتبت بأن الخالص لن يأتي من القائمة المشتركة، والكثيرون استغربوا هنا؟
ً تخريبيا، وثمة زمالء قالوا بشدة إن القائمة ًالقائمة المشتركة كان فيها من اعتبروا أقوالي هذه عمال

ً مقعدا فلن يكون نتنياهو رئيسا للحكومة١٥المشتركة إذا حصلت على  وبعد االنتخابات، ناضل عودة . ً
وقد حصل . كي يمنح بني غانتس أغلبية برلمانية” بلد“والطيبي حتى في أوساط جمهورهما إلقناع 

عد مفاوضات شملت مسائل مبدئية ومهمة مثل تجميد قانون  توصية، وب١٥غانتس من المشتركة على 
كامنتس وبرنامج محاربة الجريمة ومساعدة القرى غير المعترف بها في النقب، كل ذلك تبخر عندما انضم 
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النتيجة محزنة، حسب رأي المواطن العربي العادي الذي كلف نفسه وذهب للتصويت  .غانتس إلى نتنياهو
أصبح نتنياهو رئيس الحكومة، وبقي قانونا القومية وكامنتس على : ٢٠١٥عام مرة تلو األخرى منذ ال

صحيح  .حالهما، وتواصل الجرافات الهدم في النقب، وبشكل أساسي يتوقع تطبيق خطة الضم وخطة ترامب
أن القائمة المشتركة ال ذنب لها في استخذاء غانتس وأصدقائه لليمين، وأعضاؤها فعلوا كل ما في 

لهذا السبب، فإن زيادة حجم . م لكنهم لم ينجحوا ألن األغلبية اليهودية غير ناضجة للتغييراستطاعته
الذين بقوا ” العمل“و ”ميرتس“حتى بسبعة مقاعد أخرى في أعقاب انضمام مصوتي –القائمة المشتركة 

ض منفلت ًبالعكس، هذا المعسكر سيشكل أرضا خصبة للتحري.  لن تؤدي إلى التغيير المأمول–دون مأوى
تغيير حقيقي وعميق في الواقع يقتضي  .العقال من قبل اليمين الذي سيستغل هذه الوحدة لزيادة قوته

ًتغييرا حقيقيا وعميقا في الخطاب والرؤية ً . على اليسار أن يفهم أن عليه االنتقال من الدفاع إلى الهجوم. ً
ال تكفي مقاالته في . صف المنصةوهذا يعني أن الخطاب حول إنهاء االحتالل يجب أن يقف في منت

ومن أجل أن تصل –فطالما لم يصل االحتالل والعنصرية والتمييز إلى وسائل إعالم التيار العام . ”هآرتس“
مباريات .  فإن شراكة برلمانية يهودية عربية لن تكون مجدية–إلى هناك عليها خلق نسبة مشاهدة عالية

ًمنتهى السبت يجب أن تكون حدثا عاما و ُجزءا من خطة منظمة، وليس حدثا منفردا ينسى بعد أيامً ً ً ً .
على الزعيم القادم لليسار الصهيوني  .وعليها اجتياز حدود تل أبيب والوصول إلى كل مكان في إسرائيل

الوقوف أمام الميكروفونات في أرجاء البالد، حتى في مدن التطوير ومعاقل اليمين، واإلجابة عن األسئلة 
وعليه اإلعالن بأن اليسار ليس كلمة مدانة وأن إنهاء االحتالل مصلحة إسرائيلية، . عتذاردون خجل أو ا

حينها  .وأنه مستعد وحتى يريد أن تستند حكومته إلى أعضاء كنيست عرب، ويجب إلغاء قانون القومية
 إلى فقط ستنشأ ثورة حقيقية، وحينها سيهدم جدران الخطاب الثابت، وحينها سيذهب العرب واليهود

التصويت بنسبة أكبر، وعندما فقط تسري رسائل كهذه في كل مكان، سواء في إسرائيل أو في المناطق 
ًالفلسطينية، وأيضا في أوروبا وباألساس في الواليات المتحدة، وسيعرف الناس بأن هناك تغييرا حقيقيا  ً ً

  .تل أبيب والعربولكن من غير المهم تشكيل قائمة ل. يحدث وليس مجرد محاولة أخرى لطيفة

  ٢١/٦/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

 

 

 

*** 

 

  

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 
 غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او

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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  اخترنا لكم 

  معالم مقدسية

  ٌجبال وينابيع يهددها الضم اإلسرائيلي.. قطنة

   

ّبين الحصار والتضييق واعتداءات المستوطنين يعيش سكان بلدة قطنة في مواجهة خطة الضم التي 
   .تهدد بسلب األرض وتهجير اإلنسان الفلسطيني

 كم منها، ويغلب عليها الطابع الجبلي، وبها ٢٠ع قطنة شمال غرب القدس المحتلة وعلى بعد وتق
َالعديد من عيون المياه، كما تمتاز بكثرة الخرب القديمة ِ.   

   تهديد بالضم

ّوأكد يوسف الفقيه رئيس بلدية قطنة، أنهم يعيشون في الوقت الحالي بعد اإلعالن عن مخطط الضم، 
   . النكبة والنكسة وكل الحروب التي رافقتها وحتى هذه اللحظةأصعب مرحلة منذ

االحتالل ال يهمه النكبات التي تلحق بنا نحن أهالي وأصحاب : "-وفق خدمة حرية نيوز- وقال الفقيه 
لهذه األرض، ما يهمه فقط أن يسرق هذه الجبال الجميلة واألودية والعيون والينابيع المائية بإطالالتها 

  ".بناء المستوطنات على تاللها، وأن يمتلك المستوطن فيهاالخالبة، ل

  جرائم المستوطنين

نحن نواجه فئة ليسوا كباقي "ّ، والمولود في قطنة ) عاما٧٤(من جانبه قال الحاج موسى محمد طه 
   ".البشر، إنهم شعب مجرم قاتل، يقوم على التطفل وامتصاص دمائنا نحن أصحاب األرض

ٕ للعديد من محاوالت الطعن واطالق النار والضرب والتهديد وكل أشكال لقد تعرضت: "وأضاف طه
اإلرهاب، من أجل سرقة أرضي وأشجار، ولقد نجحوا بسرقة نصف أرضى، باإلضافة إلى مئات أشجار 

   ".الزيتون، ناهيك عن أنهم هدموا لي بيتين

نوه، ومهما كلفه ذلك من وأكد الحاج طه، أنه صامد على أرضه في قطنة مهما أجرم االحتالل ومستوط
وفق . ثمن، حتى ننتزع حقوقنا وننتصر، وسيأتي هذا اليوم، ولن يبقى ترمب ونتنياهو وغيرهم ممن ظلمونا

   .خدمة حرية نيوز

   .وشدد طه أنه لو عرض عليه القمر مقابل أرضه فلن يقبل بديال عنها وعن هويته العريقة

   جدار واستيطان

من الجهات الثالث، إما بالمستوطنات، أو بجدار الفصل العنصري، أو ّوأحاط االحتالل بلدة قطنة 
كما يسميها أهل البلدة، وهي المنطقة التي يحظر على السكان عمل أي نشاط فيها أو " المنطقة الحرام"بـ

   .االنتفاع منها
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صل  دونم، إال أن جدار الف١١٠٠٠ّوكانت مساحة قطنة قبل استيالء االحتالل على معظم أراضيها 
 دونم فقط يسمح لهم ١٨٠٠أبقت لسكان البلدة ) ج(العنصري واتفاقية أوسلو التي صنفتها بالمنطقة 

   .بالبناء فيها، أي ما يقارب ربع أراضيها فقط

التي بنيت على أنقاض " قريات عنابيم"ّوأقام االحتالل في بلدة قطنة ومحيطها عدة مستوطنات، منها 
وهي أقرب المستوطنات ) معالي حاميشا(ن قطنة وهي أقدمها، ومستوطنة قرية العنب، وتقع إلى الجنوب م

" ناطاف"ّالتي أقيمت على جبل الرادار إلى الجنوب الشرقي من قطنة ومستوطنة " هارادار"إليها، ومستوطنة 
ًالمهجرة، كما صادرت سلطات االحتالل جزءا من أراضي القرية وأقامت عليها " نطاف"على أنقاض قرية 

  .١٩٨٥عام ) كفير(نة مستوط

قانون "ًوحتى يتمكن االحتالل من االستيالء على المزيد من أراضي المواطنين، استحدث قانونا أسماه 
ًالذي يعده تشريعا لالستيالء على األراضي لبضع سنوات، ثم يخول نفسه بتجديد " تجديد االستمالك 

نها، ويضيق عليهم ويمنعهم حتى من ترميم االستمالك مجددا، فيحرم األهالي من أراضيهم واالنتفاع م
  .منازلهم القديمة

  ٢١/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

***  

  شخصيات مقدسية

  مقدسي أنهكه االحتالل باإلبعاد عن القدس وشرد أسرته :  عنان نجيب

  

  القدس المحتلة- الجزيرة نت 

الثالثة يتعمد االحتالل اإلسرائيلي سلخ الشاب المقدسي عنان نجيب عن محيطه االجتماعي  للمرة  
 .ار قرار بإبعاده لمدة ستة أشهر عن مدينة القدس إلى الضفة الغربيةوالبيئة التي ولد وترعرع بها، بإصد

النور في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، ونشأ في منزل عائلته هناك  )عاما ٤٧(أبصر عنان   
 .قرب المسجد األقصى المبارك، وتعلق بالمكان عاطفيا منذ نعومة أظفاره

ل اليومية بحق المدينة وسكانها، وبدأت رحلة اعتقاله كبر الطفل وشهد على انتهاكات االحتال  
  .وتوجيه تهم له بقيادة الحراك الشعبي الشبابي في القدس، وغيرها من التهم

، وتم ٢٠١٥وغيبته هذه التهم نحو خمسة أعوام في السجون اإلسرائيلية قبل أن يتحرر عام   
 .االحتالل بستة أخرى فور انتهائهاإبعاده عن المدينة المقدسة لخمسة أشهر ألحقتها مخابرات 

توجه حينها إلى بلدة العيزرية شرقي القدس خلف الجدار العازل، وتمنى أال تتكرر التجربة التي   
أنهكته وأسرته بسبب البعد القسري عنهم، لكنه يجد نفسه اآلن يكابد العناء ذاته الذي لطالما حاول دفنه 

 .بين ثنايا الذاكرة
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رتيب حياته اليومية التي بعثرها االحتالل، إذ أجبره على مغادرة القدس فور في إعادة توينشغل   
 .تسلمه قرار اإلبعاد ولم يمهله أي مدة لترتيب االحتياجات اليومية التي تلزمه للمغادرة

يعيش عنان منذ زواجه بالقدس في منازل مستأجرة، واضطر اآلن الستئجار منزل آخر في ...   
 .بعاده، ويقول إن االحتالل يضرب حياة المقدسي من كافة النواحي في عقوبة اإلبعادبلدة العيزرية بسبب إ

مصدر رزقي أصيب في مقتل ألنني أعمل في مجال اإلنتاج اإلعالمي من القدس " :ويقول عنان  
وأبيع المواد اإلعالمية للفضائيات، وأنا اآلن مبعد خارج القدس وال يمكنني العمل، كما أنني مضطر لدفع 

 ."إيجار منزلين، ومبعد قسريا عن روتين حياة أبنائي الثالثة

ّيرفض عنان بدوره فكرة اقتالع جذور أسرته من القدس، ويفضل أن يقضي عقوبة و    
 .اإلبعاد وحيدا على أن تغادر أسرته المدينة التي تسير كالدم في أوردته حسب تعبيره

   

  ١٩/٦/٢٠٢٠الجزيرة 

***  
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  التاريخعبرة من 

  

 العدل أساس الملك، وأن الممالك واإلمبراطوريات الظالمة قد زالت لظلمها، أنمنا التاريخ ّلقد عل  
فكيف لدولة قامت على الظلم والعنصرية والعدوان بقتل األبرياء وتشريدهم وسرقة أرضهم وتدمير بيوتهم 

  !!اةوتشويه تاريخهم وطمس هويتهم وتدعي الديمقراطية أن يكتب لها الحي

  والزالــت تخطــط لقــد مارســت دولــة االحــتالل كــل أشــكال العنــف واالعتــداء بحــق الــشعب الفلــسطيني
ّبتالع المزيد من أرضه وضمها إلى كيانه، وكيفت الديانة اليهودية كمـا تـشاء لتحقيـق أهـدافها العنـصرية إل

  .الصهيونية ولم تبقها كما أرادها اهللا

م بمـا تمارسـه دولــة ١٩٣٥ة يهوديــة دينيـة تأسـست عـام وهـي حركـ" نـاطوري كارتـا"ولعلـم جماعـة 
االحتالل من اعتداءات وما تقـوم عليـه مـن أكاذيـب فإنهـا تـرفض الـصهيونية بكـل أشـكالها وتعـارض وجـود 
دولة إسرائيل وتنادي بإعادة األرض للفلسطينيين، وتعتبر أن أي محاولة السترداد أرض إسـرائيل المزعومـة 

  .  اهللا، وتقتنع بأنه ال يجوز إقامة دولة خاصة باليهودبالقوة هي مخالفة إلرادة

لذلك فإن هـذه الدولـة مبـشرة بـالزوال، وقـد أكـدت تـصريحات بعـض قـادتهم ومـسؤوليهم ومـؤرخيهم 
  :وشخصياتهم على ذلك بأقوالهم التي نورد منها ما يلي
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   صدى برس موقعوردت المقوالت السابقة في* 

***  
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Jerusalemites shouldn t be left alone to face the Israeli bulldozers 
 
By Ahmed Al-Burai 
According to a local information centre, in the past decade alone, Israel has demolished 200 
housing units in occupied East Jerusalem leaving 440 Palestinians homeless. In the cruellest 
and most vicious way, the occupation forces obliged the owners of these houses to demolish 
their own properties or be charged for the Israelis to do it. The Israeli authorities issue 
demolition orders and impose huge fines — amounting to hundreds of thousands of dollars 
— on Palestinian Jerusalemites who are already strained financially. It is an outrageous 
and under-reported injustice. 
The same Israeli information centre reports that from January 2006 until 31 May 2020, 
Israel demolished at least 1,554 Palestinian residential units in the occupied West Bank 
(not including East Jerusalem), causing 6,780 people – including at least 3,403 minors — to 
lose their homes. The figures reported by the Palestinian Colonisation and Wall Resistance 
Commission are much higher. It says that the occupying authorities demolished 6,114 
Palestinian homes in the West Bank and Jerusalem over the past decade. We should also 
consider the 19,000 homes destroyed by Israel during its three military offensives against 
the Palestinians in Gaza since 2008/9. 
The Commission documented the demolition of 1,841 houses in the city of Jerusalem alone 
from 2009 until July last year. In a provocative manifestation of arrogance and sadism, 
apartheid Israel often uses the pretext that the buildings were built “without a permit”. 
Israeli courts rule routinely that the structures have violated a construction ban. In reality, 
it’s almost impossible for a Palestinian to obtain a building permit from the Israeli 
authorities. 
There is tiny amount of land allocated for construction and the Israeli-run Jerusalem 
Municipality routinely denies Palestinian applications for such permits. As such, they find 
themselves forced to violate the unmanageable and crippling Israeli orders and build or 
extend their homes “illegally” without permits. 
According to the Palestinian Land Research Centre, since the Nakba in 1948, the Israelis 
have wiped more than 500 Palestinian towns and villages off the face of the earth, and an 
estimated 170,000 homes have been demolished. During the Nakba, of course, around 
750,000 Palestinians were driven from their homes by armed terrorist groups. There are 
now an estimated seven million Palestinians in the global diaspora. 
While Israel continues to demolish Palestinian homes, it is building more and more on 
illegal settlements on occupied Palestinian land. This has continued even during the so-
called “peace process”; the number of Israeli settlements on land occupied since 1967 

doubled from 144 pre-Oslo to 515 in 2018. There are even more now. 
Israel’s demolition policy is enforced within the context of a comprehensive strategy 
targeting the Palestinian presence, particularly in Jerusalem and the West Bank. The 
discernible target is to have large swathes of the West Bank emptied of the indigenous 
population and annexed to Israel. 
The story doesn’t start with Donald Trump’s promises; it’s well-established in the 
doctrines espoused by Israeli politicians since the 1967 Allon Plan which proposed that 
Israel relinquish the main Palestinian population centres in the West Bank to Jordan while 
retaining land along the Jordan Valley under Israeli military control. In fact, Israel’s 
founding ideology, Zionism, has always sought to get as much Palestinian land, with as few 
Palestinians on it, as possible. 
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The ultimate goal of the apartheid system in Israel is to keep Palestinian communities in 
Jerusalem besieged and marginalised in the hope that they will move out voluntarily. The 
areas thus emptied of their residents will be classified as “nature reserves” or “military 
zones” in which Palestinians are forbidden to live. Settlements will then appear, as such a 
restriction doesn’t apply to Jewish settlers. 
While this has been happening for decades, there are reportedly new tactics to replace 
Jerusalemites. Palestinian middlemen apparently financed by Israeli settlers’ organisations 
and, shockingly, by individuals in the United Arab Emirates are trying to buy land for use 
by others. This was exposed early last year when the deputy head of the Islamic Movement 
in Israel accused agents from the UAE of attempting to buy a home near Al-Aqsa Mosque 
in occupied East Jerusalem. Sheikh Kamal Al-Khatib accused the UAE’s Tahnoun Bin 
Zayed Al-Nahyan of being behind this endeavour. 
Although the attempt failed despite the owners being offered $20 million, an investigation 
showed that some of the Palestinians involved in buying houses in Jerusalem received funds 
from a company owned by Mohammed Dahlan, the former Fatah official who has lived in 
the UAE since 2011. Dahlan was expelled from Fatah by Palestinian President Mahmoud 
Abbas and is now a serious political rival. He also works as a special adviser to Emirati 
Crown Prince Mohammed Bin Zayed. 
Back in 2019, Amnesty International stated clearly that, “These demolitions are a flagrant 
violation of international law and part of a systematic pattern by the Israeli authorities to 
forcibly displace Palestinians in the occupied territories; such actions amount to war 
crimes.” 
Moreover, the European Union reiterated that Israel’s demolition policy in occupied 
territory is illegal under international law. The Palestinian Authority should thus be acting 
to take Israel to the international courts for these violations. 
The PA’s legal case can rely on documents dating back to the Ottoman era from the 
archive in Turkey which proves Palestinian ownership of land and buildings well before 
the creation of the state of Israel in 1948. This may not stop house demolitions and further 
ethnic cleansing, but at least it will serve to expose even further the brutal nature of Israel’s 
apartheid regime. 
Palestinian refugees — like all other refugees anywhere in the world — have a legitimate 
right to return to their land; that’s the law. If Israel allowed them to return, then they 
would not be forced to build and extend homes “illegally” without permits. Nor would they 
be forced to demolish their own homes to avoid paying Israel to do so. 
There is a clear breach of human rights and international law happening in front of our 
eyes. Palestinian Jerusalemites shouldn’t be left alone to face the Israeli bulldozers. We 
must stand in solidarity and do something about this massive injustice. 

Palestinian Information Center 21-6-2020  
***  

At Jericho rally, international community joins Palestinians in 
rejecting Israeli annexation plan 

  
JERICHO, Monday, June 22, 2020 (WAFA) – Hundreds of Palestinians, with the 
participation of a broad international presence, gathered today in Jericho as part of the 
popular activities to reject and protest Israel’s unilateral annexation plans of large parts of 
the occupied West Bank. 
The mass gathering was attended by representatives of the international community, 
headed by UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process Nickolay Mladenov, 
European Union representative, consuls and representatives of foreign countries, including 



 
٢٩

the British Consul General in Jerusalem, the Chinese ambassador, and the Jordanian 
ambassador who will speak on behalf of the Arab ambassadors. 
UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process Nickolay Mladenov, affirmed in 
a speech he delivered at the mass gathering, the United nations rejection of Israel’s 
annexation plans. 
He said that the United Nations and all representatives of the international community who 
are present at the mass gathering, believe that annexation is against the international law, 
and if it happens it may kill the very idea that peace and statehood for the Palestinian 
people can be achieved through negotiations. 
He said addressing the attendances of representatives of member states of the UN: We have 
no time to lose, in the coming days and weeks we must do everything to uphold the idea 
that through negotiations the Palestinians and the Israeli people can live in peace. 
He added that we must stand against unilateral actions and we must ourselves take actions 
in support of peace. 
He called on all of the international community to join the Secretary-General of the United 
Nations in his appeal to our colleagues and friends in the Middle East, the Russian 
federation, the European Union, and the United states to join in restarting meaningful 
negotiations between Israel and Palestine for peace based on international law and in line 
with UN resolutions. 
“We cannot allow to lose one second, one minute, one hour,” he said. 
Meanwhile, EU Representative Sven Kuhn von Burgsdorff said that the EU position is very 
clear: first we consider unilateral annexation would constitute a serious violation of 
international law, reiterating that the EU will not recognize any changes to the pre-1967 
borders, including with regard to Jerusalem. 
“Other than those agreed by both sides and in line with international law and UN Security 
council resolutions, we do not recognize Israel’s sovereignty over the territories occupied 
since 1967, we will therefor closely monitor the situation and its broader implications and 
we will act accordingly,” he added. 
He stressed that unilateral annexation would cause real and irreparable damage to the 
prospect of a negotiated two-state solution, reiterating EU’s continued support to the two-
state solution based on international parameters and on the 1967 lines with Israel and an 
independent, democratic, contiguous, and viable state of Palestine living side by side in 
peace, security and mutual recognition. 
Burgsdorff said that the high representative of the EU has strongly urged Israel to refrain 
from any unilateral decisions that would lead to the annexation of any additional parts of 
the occupied Palestinian territory. 
He stressed that the EU will continue to support the resumption of a meaningful 
negotiation process towards the two-state solution; the only viable and realistic way to 
fulfill the legitimate aspirations of both peoples, affirming the EU’s commitment to a just 
and comprehensive resolution of the Israeli-Palestinian conflict based on the two-state 
solution. 
“The unresolved final status issues must be decided through direct negotiations between 
both parties, this includes notably the issues related to borders, the status of Jerusalem, the 
refugee questions, and of course security,” he said. 
He added that from an EU perspective annexation would inevitably have consequences for 
the close relationships recurrently enjoyed with Israel, adding that the EU has its own 
obligations and responsibilities under international and EU law and as stated by the high 
representative that steps toward annexation if implemented could not pass unchallenged. 
Japanese Representative to Palestine Masayuki Majushi, said in a speech he also delivered 
at the mass gathering that Japan is concerned over the Israeli unilateral plan to annex 
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parts of the West Bank, stressing that its implementation would destroy the possibility of 
building confidence and achieving a two-state solution, which constitutes a threat to the 
region. 
He stressed that unilateral steps have a negative impact on international efforts, expressing 
hope that Israel would not put obstacles in the way of the peace process. 
He said that Japan is ready to have a serious role in the efforts of the international 
community and in supporting the Palestinian people. 
Meanwhile, Ambassador of Jordan to Palestine Muhammad Abu Wandi said that Israel’s 
annexation of parts of the occupied West Bank means that it chose the conflict over peace, 
affirming that Israel will bear the consequences of this decision alone, and not only in terms 
of its relations with Jordan, but also on all efforts exerted in the region and by the 
international community to achieve a just and comprehensive peace. 
He said that Jordan firmly rejects any Israeli decision to annex parts of occupied 
Palestinian lands, stressing that such a decision cannot pass without a response. 
Meanwhile, the Russian ambassador to the State of Palestine, Gocha Buachidze said that 
annexation will undermine the peace process, and its implementation will prevent the 
establishment of an independent Palestinian state. 
He stressed that the situation requires the urgent resumption of negotiations under the 
sponsorship of the United Nations in order to reach a comprehensive agreement based on 
the United Nations resolutions and the Arab peace initiative. 
Israeli forces shut down two military checkpoints, in the northern Jordan Valley, 
preventing hundreds others coming from the northern parts of the West Bank from 
crossing the checkpoint to take part in the mass gathering in Jericho. 

.R.T 
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*** 

Islamic Waqf, officials warn Israel is on verge of changing status 
quo at Al-Aqsa Mosque 

  

JERUSALEM, Monday, June 22, 2020 (WAFA) – The Islamic Waqf department and 
Muslim officials warned today that Israel is on the verge of changing the long-observed 
status quo at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem as a Muslim-only holy place. 
Ikrima Sabri, former Mufti of Jerusalem and current head of the Higher Islamic Council, 
said in a statement that the Islamic Waqf, which is in charge of Al-Aqsa Mosque, is 
beginning to lose control over the Muslim holy compound, particularly its Bab al-Rahma 
area east of the compound, where Israel prevents Muslims from praying or even being in 
that area. 
The Islamic Waqf said in a statement yesterday that Israeli police arrest of five women who 
were present at Bab al-Rahma prayer area and a mosque guard who intervened on the 
women’s behalf, as well as entry of the Israeli police into that carpeted prayer area with 
their boots on, “aims at changing the long-observed historic, religious and legal status quo 
at the Mosque.” 
Sabri said the situation at the Mosque is very serious, explaining that Israel has been 
plotting to turn Bab al-Rahma, also known as the Golden Gate, a gate that leads into Al-
Aqsa Mosque compound shut with stones, into a Jewish temple. However, when people 
resisted this and insisted on being present at Bab al-Rahma, the police started to ban many 
people, including himself, from being inside the Mosque compound for several months at a 
time. 
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He expressed fear that Israel is going to take advantage of the current unstable situation in 
the Arab world in order to implement its plans at Al-Aqsa. 
The Islamic Waqf department said Al-Aqsa Mosque’s 144-dunum walled area is a purely 
Islamic site and that it does not accept partitioning or sharing it with any non-Muslim. 
Muslims fear that Israel is encouraging Jewish fundamentalist groups to increase their 
presence at Al-Aqsa Mosque, and particularly at Bab al-Rahma area, in an effort to 
eventually turn it into a Jewish prayer area and start the process of dividing Al-Aqsa 
Mosque between Muslim and Jewish worshippers. 
They noticed that a growing number of Jewish fundamentalists have been holding rituals 
during their so-called visit of Al-Aqsa compound in violation of standing rules that ban any 
non-Muslim from holding religious ritual inside Al-Aqsa compound. 

.K.M 
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