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  شؤون سياسية

   مليون دوالر لألونروا١٣٠تعهدات بـ : الصفدي

  

يــر تــرأس وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين أيمــن الــصفدي، ووز  -  ماجــدة ابــو طيــر-عمــان 
ًالتعاون الدولي والتنمية السويدي بيتر إريكسون، مؤتمرا وزاريا دوليا للمانحين دعما لوكالـة األمـم المتحـدة  ً ً ً

والـذي حـضره أمـين عـام األمـم المتحـدة انتونيـو غـوتيريش ) األونـروا(لغوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين 
م خاللـه اإلعـالن عـن تعهـدات ماليـة بلغـت  دولـة ومنظمـة إقليميـة ودوليـة، وتـ٧٥ووزراء خارجية وممثلو 

  . مليون دوالر أميركي١٣٠

أن األنـروا يجـب أن تـستمر فـي تقـديم خـدماتها لالجئـين «وأكد الصفدي في كلمته خـالل المـؤتمر، 
الفلــسطينيين إلــى حــين حــل قــضيتهم بمــا يــضمن حقهــم بــالعودة والتعــويض وفــق قــرارات الــشرعية الدوليــة، 

 على أسـاس ١٩٦٧ي إطار حل شامل للصراع ينهي االحتالل الذي بدأ في العام  وف١٩٤ًوخصوصا القرار 
  .«حل الدولتين

وقال إن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معانـاة الـشعب الفلـسطيني التـي فاقـت مـا يمكـن ألي 
المحتلة أننا نلتقي في وقت يهدد فيه قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية «ًشعب أن يتحمله، مشددا على 

  .«في خرق واضح للقانون الدولي كل فرص تحقيق السالم العادل والشامل

يجــب منــع الــضم ذاك أن قــرار الــضم إن نفــذ ســيقتل حــق الــدولتين وســيقوض كــل فــرص «وأضــاف 
  .السالم

وعلى كل من يـؤمن بالقـانون الـدولي وكـل مـن يريـد الـسالم أن يعلـن رفـضه للـضم وأن يعمـل علـى 
  .«لضم هو حماية للسالممنع ا«، وزاد »منعه

ستظل المملكـة األردنيـة الهاشـمية، أكبـر مستـضيف لالجئـين الفلـسطينيين، تعمـل «وقال الصفدي، 
معكم كأصدقاء وشركاء من أجل ضمان حصول األونـروا علـى الـدعم الـذي تحتاجـه وضـمان حـق الالجئـين 

  .«العيش بكرامة

 إيجـاد أفـق إلطـالق مفاوضـات جـادة المملكـة سـتظل تعمـل مـع المجتمـع الـدولي علـى«وأضاف أن 
  .«للتوصل إلى سالم عادل وشامل تقبله الشعوب وتحميه

أن حــل الــدولتين علــى أســاس قــرارات الــشرعية الدوليــة الــذي يــضمن قيــام الدولــة «وأكــد الــصفدي 
 ١٩٦٧الفلــسطينية المــستقلة القابلــة للحيــاة وعاصــمتها القــدس المحتلــة علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران 

  .« بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السالم العربية هو طريق هذا السالملتعيش

والذي سيجعل منه ) األبارتايد(بديل حل الدولتين هو تكريس نظام التمييز العنصري «وحذر من أن 
  .«ً فلسطينية مآال حتميا ضم إسرائيل أراضي



 
٦

تقـوم بكـل مـا تـستطيعه لـضمان الفاعليـة اآلن هو وقت التحرك لدعم األونروا التـي «وقال الصفدي 
  .«والفعالية في أدائها

وحذر الصفدي من أن عدم حصول الوكالة على ما تحتاجه من دعم سيحرم األطفـال الالجئـين مـن 
  <<....حقهم في التعليم والمرضى من حقهم في العالج

مـل والتنـسيق الع وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب االجتمـاع، أكـد الـصفدي مواصـلة األردن... >>
  .«األونروا«عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  مع الشركاء لضمان استمرارية

ــاطق  ــي من ــديم خــدماتها ف ــروا لتمكينهــا مــن االســتمرار بتق ــدعم األون ــى التحــرك ل ــصفدي إل ودعــا ال
  .تواجدها

ي يجتمع اليوم لـدعم وقال وزير التعاون الدولي والتنمية السويدي بيتر إريكسون إن المجتمع الدول
 دولـة قـدمت ٥٩ً ماليين الجئ فلسطيني وتمكين نصف مليون طفل من الذهاب للمدرسة، مشيرا الـى أن ٥

  .تعهدات والتزامات لدعم األونروا

وأضاف أنه ما زال هناك الكثير من اإلجراءات الواجب القيام بها لتمويـل الوكالـة وضـمان االسـتقرار 
  .نوات المقبلةفي المنطقة والسالم في الس

ال تعتبر شريان حياة للفلسطينيين «وأكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن االونروا 
الالجئـين الفلـسطينيين  ً، معبرا عن شكره للبلـدان التـي دعمـت»وحسب بل أساسية لضمان استقرار المنطقة

  .في هذه األوقات

  .ب وضمان تلبية الحاجة لالجئين الفلسطينيينودعا إلى بذل كل جهد لضمان التمويل المناس

وقال المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني، إن العالم يواجه تحديات كبيـرة سـواء متعلقـة بمخـاطر 
إضــافة إلــى  أو المتعلقــة بالتبعــات االقتــصادية فــي لبنــان واألزمــة الــسورية ضــم إســرائيل ألراض فلــسطينية

  .ًئات األكثر ضعفا كالالجئين الفلسطينيينجائحة كورونا وهو خطر محدق بالف

ًوقــال إن أحــد أهــم أســباب عقــد هــذا المــؤتمر هــو التحــدث عــن الوضــع المــالي لألونــروا، مبينــا أن 
  .األونروا تسعى لتأمين الدعم بشكل دائم

نحن نعلم أن األونروا تعاني من عجـز كبيـر وهـذه مـشكلة ماليـة مترافقـة مـع مـشكلة :وقال الزاريني
 .«فق النقدي التي يمكن حلها مع المانحينفي التد

  ٥ ص٢٤/٦/٢٠٢٠ الدستور

***  
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 فلسطين أطفال ضد جرائمها على إسرائيل لمحاسبة المتحدة األمم يدعو منصور

  

حــدة، ريــاض  دعــا المنــدوب الــدائم لدولــة فلــسطين لــدى األمــم المت- وفــا٢٠٢٠-٦-٢٤ نيويــورك
النتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضد األطفال " قائمة العار"منصور، األمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن 

 ذلـك فـي بيانـه الـذي قدمـه جـاء .في فلسطين وسياستها الال أخالقية التي تستهدف أجيال فلسطينية كاملة
ي والمـسموع لبحـث قـضية األطفـال فـي لمجلس األمن الذي خصص جلسة نقاش عبر تقنية التواصـل المرئـ

حــاالت النزاعــات المــسلحة، حيــث تطــرق أعــضاء المجلــس إلــى تقريــر األمــين العــام لألمــم المتحــدة بــشأن 
 منــصور عــن اســتياء دولــة فلــسطين لعــدم إدراج وأعــرب .األطفــال العــالقين فــي منــاطق النزاعــات المــسلحة

التي تـشمل دوال ترتكـب انتهاكـات " قائمة العار"يل ضمن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إسرائ
جسيمة بحق األطفال، رغم األرقام واإلحصائيات الصادرة في تقريره والتي تتحدث عـن نفـسها وتـدين وتـتهم 

  .السلطة القائمة باالحتالل بارتكاب االنتهاكات بحق أطفال فلسطين

ئيل لالســتمرار بالفتــك بأطفــال فلــسطين، غيــاب المــساءلة والمحاســبة هــو مــا يــدفع إســرا"إن : وقــال
ٕقتلهم واصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وغياب إسرائيل عن القائمة يقلل مـن 
ّشأن المساعي لوضع حد لجريمة االنتهاكات بحق أطفال العالم، ويـشكك فـي المـصداقية القائمـة، ويجعلهـا 

 غوتيرش أصدر تعليماتـه لممثلتـه وكان  ".للمزيد من الخطر والتهديدّعرضة لالنتقاد ويعرض حياة األطفال 
الخاصة، فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقـق أكثـر ممـا ورد فـي التقريـر مـن 
 ّجرائم القتل التي تعرض لها األطفال الفلسطينيين على يد قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي والمـستوطنين، ولكنهـا

 . فـي وجههـا والتـي حالـت مـن تنفيـذ هـذه الزيـارةإسـرائيللم تتمكن من الزيارة بسبب العراقيل التي وضعتها 
 منصور غوتيرش إلى األخذ بعين االعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعـل االحـتالل ودعا

 جمــاعي وعلــى رأســها الحــصار العــسكري اإلســرائيلي، والتأكيــد أن الممارســات اإلســرائيلية ترقــى إلــى عقــاب
 .الخــانق المفــروض علــى قطــاع غــزة، واالنتهاكــات اليوميــة فــي الــضفة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية

ــه،وشــدد ــاذ جيــل بأكمل ــب بإنق ــدولي مطال ــى أن المجتمــع ال ــع والــصدمة التــي تخلفهــا   عل ــة الهل  إذ أن حال
كملــه وتــستهدف مــن خاللهــا مــستقبل الــشعب  علــى الطفــل الفلــسطيني تعيــق المجتمــع بأاالحــتاللسياســة 

 إلــى أن تقريــر األمــين العــام وضــع سياســة إســرائيل تجــاه أطفــال فلــسطين تحــت يــشار .الفلــسطيني بأكملــه
 الخاصة لألمين العـام وطاقمهـا لزيـارة األرض الفلـسطينية ممثلةالمراجعة التحذيرية، والتي تستدعي زيارة ال

ين يتعرضون للعنف على أيدي قوات االحـتالل ومـستوطنيه، وبحـث سـبل المحتلة ودراسة أحوال األطفال الذ
  .وضع برامج خاصة لتوفير الحماية لهم

 ٢٤/٦/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  
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  "الضم "يعارضون األوروبي البرلمان في نائب ألف من أكثر

  

ا في البرلمان األوروبي، ً نائب١٠٨٠ أصدر أكثر من -دوت كوم" القدس" ترجمة خاصة بـ -رام اهللا
األحادي الجانـب مـن قبـل " الضم"، وكذلك خطة "صفقة القرن"ًبيانا يعلنون فيه معارضتهم للخطة األميركية 
  .إسرائيل لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية

ــة  ــة الماضــية، دعــا وزيــر خارجي ــذي صــدر الليل ــإن البيــان ال وبحــسب صــحيفة هــآرتس العبريــة، ف
ي جوزيــف بوريــل إلــى نقــل رســالة واضــحة وعلنيــة أن هــذه الخطــوة ســيكون لهــا عواقــب االتحــاد األوروبــ

  .وخيمة

 دولــة أوروبيــة مختلفــة، إلــى جانــب شخــصيات ٢٥ويمثــل أولئــك النــواب الــذين وقعــوا علــى القــرار، 
إسرائيلية منها ابراهام بورغ ونعومي حزان وزهافا جالؤون، وهـم أعـضاء سـابقين فـي الكنيـست اإلسـرائيلي، 

  .إلى جانب المدعي العام األسبق في تل أبيب مايكل بن يائير، وهم ممن يدعمون خيار حل الدولتين

والنواب يمثلون دول النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنـسا وألمانيـا واليونـان 
دا والبرتغـــال ورومانيـــا ٕوالمجـــر وأيـــسلندا وأيرلنـــدا وايطاليـــا ولوكـــسمبورج ومالطـــا وهولنـــدا والنـــرويج وبولنـــ

  .ٕوسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا

كما وقع على البيان شخصيات غير برلمانية من بريطانيا، إلى جانب شخصيات بـارزة منهـا مايكـل 
مــارتن رئــيس الــوزراء اإليرلنــدي الــذي ســيقود الحكومــة الجديــدة فــي بــالده، إلــى جانــب نــواب كبــار فــي 

  .مانات الفرنسية واألوروبية المختلفةالبرل

نحن نواب من جميع أنحاء أوروبـا، ملتزمـون بنظـام عـالمي قـائم علـى القـانون، : "وجاء في البيان
نعلن عن مخاوفنا الجدية بشأن خطة الـرئيس ترامـب للـصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيني واحتمـال ضـم إسـرائيل 

 الـسابقة التـي سـيخلقها هـذا فـي منظومـة العالقـات الدوليـة نحن قلقون للغاية بشأن هذه.. للضفة الغربية 
  ".بشكل عام

لعقود من الزمن، دأبت أوروبا على تعزيـز حـل الـدولتين للـصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيني، : "وأضاف
إن الخطــة األميركيــة تعــزز الــسيطرة اإلســرائيلية .. بموجــب القــانون الــدولي وقــرارات مجلــس األمــن الــدولي 

 األراضـي الفلـسطينية غيـر المتجـاورة، وتتركهـا بـدون سـيادة وتعطـي إسـرائيل الـضوء األخـضر الدائمة علـى
  ".لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد

ٕوأكد النواب على أنهم قلقون للغاية من أثر الضم على الحيـاة لإلسـرائيليين والفلـسطينيين وامكانيـة 
  .زعزعة استقرار المنطقة

ً، المــسؤولين األوروبيــين إلــى التــصرف بحــزم للتــصدي لهــذا التحــدي، مؤكــدا دعمــه وطالــب البيــان
  .لتصريحات بوريل بأن الضم يجب أن ال يمر بهدوء
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واعتبــر أن عــدم االســتجابة لهـــذا المخطــط سيــشجع دول أخــرى علـــى تجاهــل المبــادئ األساســـية 
ً مـشيرا إلـى أنـه يوجـد مـصلحة عميقـة للقانون الدولي الذي يعتبر هو أساسي لالستقرار واألمـن فـي العـالم،

ومسؤولية لدى أوروبا والعـالم لحمايـة هـذا القـانون، والعمـل علـى الحـل المـستدام للـصراع مـن خـالل تلبيـة 
التطلعــات المــشروعة واالحتياجــات األمنيــة والحقــوق المتــساوية لكــل مــن اإلســرائيليين والفلــسطينيين، وأن 

أي (عزيز هذه القـضية العادلـة وحلهـا، وأنهـم علـى اسـتعداد للمـساعدة أوروبا تمتلك األدوات الدبلوماسية لت
  ).النواب الموقعين على البيان

  ٢٤/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

 حملة برلمانية أوروبية ترفض خطة الضم اإلسرائيلية

  

 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلسي الـشيوخ والنـواب، ومـن مختلـف التيـارات ١٢٠ وجه -عواصم 
سية، رسالة إلى الرئيس إيمانويل مـاكرون، يطالبونـه فيهـا بـاالعتراف بدولـة فلـسطين، ردا علـى خطـة السيا

  .الضم التي تعتزم الحكومة اإلسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا

وطالب البرلمانيون، الحكومة الفرنسية، بأن تتقدم إلى األمام، في سبيل الحفاظ علـى حـل الـدولتين 
 لتحقيق سالم دائم في المنطقة، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولـة حقيقيـة، وليـست كحل وحيد يوفر األمل

  .«وفا«معزولة بعضها عن بعض، وفق ما أفادت وكالة » بانتوستانات«مجرد 

وطالــب البرلمــانيون الموقعــون علــى الرســالة، أمــس الثالثــاء، بــضرورة فــرض عقوبــات دوليــة علــى 
باعتبـاره يمثـل انتهاكـا صـارخا للقـانون الـدولي، ويـشكل «طـط الـضم، ، في حـال قامـت بتنفيـذ مخ»إسرائيل«

اعتـراف «ودعت الرسـالة إلـى . »خطرا كبيرا على األمن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني
 األعضاء في االتحاد األوروبي، فإن تعذر ذلك، يجب ٢٧أوروبي مشترك بدولة فلسطين، تقوم به الدول الـ

كما أكدوا مـوقفهم الثابـت مـن اعتبـار . وفق النواب» أن تقوم منفردة، باالعتراف بدولة فلسطينعلى فرنسا 
  .االستيطان، وتحت أي شكل كان، عمال ينطوي على انتهاك لميثاق األمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي

اجهة وباء كورونـا، ونوه البرلمانيون إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تحاول استغالل انشغال العالم بمو
وتـأتي هـذه الرسـالة . كي تمرر مخططاتها االستيطانية، بـدال مـن التعـاون مـع محيطهـا فـي مواجهـة الوبـاء

ضمن حملة أوروبية، أعلن فيها برلمانيون ومسؤولون رسميون ومنظمات مجتمـع مـدني ولجـان التـضامن 
  .مع الشعب الفلسطيني عن رفضهم لخطة الضم اإلسرائيلية

، وقــع كبــار المــسؤولين فــي الحــزب الجمهــوري بــالكونغرس علــى خطــاب دعــم اســرائيل فــي بالمقابــل
وأصــدر . مخططهــا لبــسط الــسيادة علــى الــضفة الغربيــة وفــق مــا نــصت عليــه خطــة الــرئيس ترامــب للــسالم

ــب  ــه كت ــاهو في ــامين نتني ــوزراء بني ــرئيس ال ــا ل ًمــسؤولو الحــزب الجمهــوري فــي الكــونجرس األمريكــي خطاب
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إنهــم ملتزمــون بحــق إســرائيل فــي اتخــاذ قــرارات للحفــاظ علــى حــدود يمكــن الــدفاع عنهــا وأن  «الجمهوريــون
  .«إلسرائيل الحق في اتخاذ قرارات مستقلة، دون ضغوط، التخاذ قرارات بشأن سيادتها

نحـن ملتزمـون بحـق اسـرائيل فـي اتخـاذ قـرارات « جمهـوريين ١٠٩وتقول الوثيقة التي وقـع عليهـا 
اسرائيل لها الحق في اتخاذ قرارات مستقلة دون ضغط التخاذ قرارات . يمكن الدفاع عنهاللحفاظ على حدود 

كمــا وجهــوا رســالة إلــى الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب، ويعبــر أعــضاء حــزب ترامــب عــن . بــشأن ســيادتها
 قـدمها تقديره لدعمه الثابت وغير المسبوق إلسرائيل طوال سنوات خدمته، ويثنون علـى رؤيـة الـسالم التـي

  .في كانون ثاني

، »وهاجم المسؤولون الجمهوريون الفلسطينيين بذريعـة رفـضهم جهـود إدارة ترامـب إلحـالل الـسالم
  .داعينهم إلى الدخول في مفاوضات في إطار خطة ترامب

إلى ذلك، قال مصدر أميركي مطلع على مداوالت اإلدارة األميركية حول مخطط ضـم منـاطق واسـعة 
 المحتلة إلسرائيل، إن من بين الخيـارات الرئيـسية المتوقـع بحثهـا، عمليـة تدريجيـة تعلـن في الضفة الغربية
مـن % ٣٠على عدة مـستوطنات قريبـة مـن القـدس المحتلـة، بـدال مـن » سيادتها مبدئيا«بموجبها إسرائيل 

  .الضفة الغربية الواردة في خطة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، األصلية

لمتوقع اليوم األربعاء، أن يناقش هذه المـسألة مستـشار ترامـب وصـهره جاريـد كوشـنر وآفـي ومن ا
  ...بيركوفيتش ووزير الخارجية مايك بومبيو والسفير ديفيد فريدمان

ــد أن تتوصــل حكومــة الوحــدة اإلســرائيلية،  وأضــاف المــصدر أن واشــنطن أوضــحت أيــضا أنهــا تري
أزرق «وحتى اآلن امتنع قائدا حزب . المضي قدما في أي إجراءاتالمنقسمة حول القضية، إلى توافق قبل 

ــيض ــة، غــابي أشــكنازي -» أب ــر الخارجي ــي غــانتس، ووزي ــر األمــن، بين ــاهو- وزي .  عــن دعــم خطــة نتني
 )وكاالت(

  ١٤ ص٢٠ ٢٤/٦/٢٠ الدستور

*** 
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  ّيلية لتنفيذ الضم على مراحل إسرائ–مداوالت أميركية 

   تبدأ بالمستوطنات القريبة من القدس المحتلة

 نادية سعد الدين -عمان

، إذا نفذت سلطات االحتالل مخطط ”قرارات مهمة وقاسية“توعدت الرئاسة الفلسطينية باتخاذ ... 
  .ٍأراض من الضفة الغربية المحتلة” ضم“

في حال إقدام االحتالل على تنفيذ “بيل أبو ردينة، إنه وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، ن
، سيدفع الجميع ثمنها )لم يكشف عنها(مخططات الضم، فستكون هناك قرارات فلسطينية مهمة وقاسية 

  .”ولن نكون الوحيدين ضحايا لهذا القرار اإلسرائيلي الجائر

فض لخطة الضم اإلسرائيلية، المهرجان الوطني في مدينة أريحا، الرا“وأضاف، في تصريح له، أن 
 .”ّوجه رسالة للحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية بأن أي محاولة للضم لن تمر

نخطو خطوات مهمة إلفشال كل المشاريع، سواء فيما يتعلق بسياسة الضم، ومشاريع الرئيس “ًوتابع قائال 
  .، دون مزيد من التفاصيل”األميركي دونالد ترامب وخطته وخرائطه

ّوكان آالف الفلسطينيين قد شاركوا أول أمس في مهرجان جماهيري ضخم في األغوار لتأكيد 
  .ّرفضهم المطلق لمخطط الضم اإلسرائيلي

 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور األردن ١٣٠وتخطط حكومة االحتالل لضم أكثر من 
من مساحة الضفة الغربية، إلى  % ٣٠ن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر م

  .السيادة اإلسرائيلية

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم اإلسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية 
  .من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين

ّية حول مخطط الضم؛ في ظل يأتي ذلك على وقع مداوالت اإلدارة األميركية مع الحكومة اإلسرائيل
دراسة خيار تنفيذ عملية تدريجية بحيث تعلن سلطات االحتالل السيادة اإلسرائيلية على عدة مستوطنات 

من مساحة الضفة الغربية الواردة في خطة رئيس الوزراء  % ٣٠ًقريبة من القدس المحتلة، بدال من 
  .اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، األصلية

 رويترز، أمس، عن مصدر أميركي، قوله إن إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، ونقلت وكالة
ّلم تغلق الباب أمام عملية الضم الكاملة، لكنها تخشى من تقدم الجانب اإلسرائيلي بسرعة كبيرة، مما “

 .”صفقة القرن“ّسيضر بفرصة موافقة الفلسطينيين على مناقشة الخطة األميركية المعروفة باسم 

ّمباحثات حول إجراء عملية الضم على عدة دفعات “أإلسرائيلية بأن هناك ” هآرتس“فيما أفادت صحيفة 
خالل الشهر المقبل، كأحد الخيارات التي سيتم النظر فيها األسبوع الجاري في البيت األبيض عندما يعقد 
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شنر، ومع السفير ًالرئيس ترامب اجتماعا بشأن هذه القضية مع صهره وكبير مستشاريه جاريد كو
  .”األميركي في الكيان اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، وكبار المسؤولين اآلخرين

من المتوقع أن يناقش كبار المسؤولين األميركيين ما إذا كان من “وقالت نفس الصحيفة إنه 
ًاألفضل تطبيق السيادة أوال على المستوطنات القريبة من القدس، وصوال إلى قيام سلطات اال ّحتالل بضم ً

  .”من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات % ٣٠زهاء 

وكانت المواقع اإلسرائيلية كشفت عن قيام نتنياهو بتوجيه إنذار إلى رئيس الوزراء البديل، وزير 
ّجيش االحتالل، بيني غانتس، لالنضمام إلى جهود ضم الضفة الغربية أو التوجه إلى جولة جديدة أخرى 

  .نتخابات العامةمن اال

ويأتي ذلك في ظل تحفظ كل من غانتس، ووزير الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، على بعض 
ًآليات خطة الضم وتوقيتها، بالرغم من أن نتنياهو يحظى بأغلبية ائتالفية بعيدا عن حزب   - أزرق“ّ

  .، لكن عوامل عديدة قد تردعه عن تنفيذ الخطة بالتجاوز عنه”أبيض

 للمواقع اإلسرائيلية؛ فإن غانتس يفضل مبادرة دبلوماسية متعددة األطراف، مع منح مزايا ًووفقا
من مساحة  % ٣٠ًللفلسطينيين أيضا، على عكس الخطوة المطروحة التي يمكن أن تصل إلى نحو 

  .الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية

  ٢٧ص/٢٤/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 

  األردن الرافض لمخططات السلب تشدد على موقف"القدس الدولية"

  

ــسطين المحتلــة ــدس الدوليــة، أمــس الثالثــاء، مــن مخططــات حــ -  وكــاالت- فل ذرت مؤســسة الق
ــسيادة  ــه لفــرض ال ــائم فــي األقــصى ومحاوالت ــانوني الق ــاريخي والق ــر الوضــع الت ــى تغيي ــة إل االحــتالل الهادف

ارة شــؤون المــسجد األقــصى لألوقــاف اإلســرائيلية الكاملــة عليــه، مــشددة فــي الوقــت ذاتــه علــى حــصرية إد
  ).تابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية(اإلسالمية بالقدس المحتلة 

في الوقت الذي تتجه فيه األنظار والمواقـف والفعاليـات نحـو رفـض "وقالت المؤسسة في بيان لها، 
ِمخطــط االحــتالل اإلســرائيلي لــسلب منــاطق واســعة مــن الــضفة ُ الغربيــة المحتلــة، تــستفرد ســلطات االحــتالل ّ

 بحسب مؤسـسة -وأخطر ما اقترفه االحتالل ". ِبالمسجد األقصى المبارك في جولة جديدة من االستهدافات
بـاب "ّ سلسلة االعتداءات التي نفذها في المنطقة الشرقية بالمسجد األقصى، وخاصة فـي مـصلى -القدس 
  ."الرحمة

ليـة، مـن جملـة االعتـداءات اإلسـرائيلية التـي ترمـي إلـى تغييـر الوضـع ت مؤسسة القـدس الدوروحذ
ْالتاريخي والقانوني القائم في األقصى، واألطماع المبيتة لالحتالل، ومن احتمال أن تفقد األوقـاف سـيطرتها  ّ

  .على المسجد تدريجيا، وخاصة في المنطقة الشرقية
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راع مـع االحـتالل اإلسـرائيلي فـي فلـسطين، ّودعت المؤسـسة، إلـى مقاربـة شـاملة لكـل جبهـات الـص
لمنع االستفراد بدائرة األوقاف اإلسالمية ودفعها إلى الوراء، وتثبيت نفسه مرجعية إداريـة للمـسجد األقـصى 

  .ّفي سياق نسف الوضع التاريخي القائم الذي ينص على حصرية اإلدارة اإلسالمية للمسجد، بحسب البيان

ردنيــة الــرافض لمخططــات الــسلب فــي الــضفة الغربيــة، ولمحــاوالت وشــددت علــى موقــف القيــادة األ
االحتالل تغيير الوضع القائم في األقصى، مطالبة الحكومات والهيئات العربيـة واإلسـالمية بـصون الوصـاية 

  .>>...ّاألردنية اإلسالمية على المسجد األقصى؛ فهي شأن يخص األمة كلها

  ١٤ ص٢٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   لصالح فلسطين بانتظار التطبيقاإلنسان لمجلس حقوق قرارات هامة

 

 هالل أبوالمحامي علي : بقلم* 

يـوم الجمعـة الماضـي التاسـع عـشر مـن شـهر  اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحـدة،
ّالمساءلة وضمانها واحقاق العدالة، الذي تقدمت به دولة فلسطين، من  حزيران الجاري، قرار فلسطين حول ٕ

، ١٧القـرار، وامتنـاع   دولـة لـصالح٢٢بعثتها، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، بعـد تـصويت  خالل
 . دول٨و معارضة 

الثالثــة واألربعــين، المنعقــدة فــي جنيــف بــين  وجــاء فــي قــرار مجلــس حقــوق اإلنــسان فــي دورتــه
د ومبـادئ القـانون الـدولي ذات  وقواع ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،  حزيران، أنه يسترشد بمقاصد١٩و١٥

اتفاقيـة جنيـف  بما فـي ذلـك القـانون الـدولي اإلنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق اإلنـسان، وبخاصـة الصلة،
، التــي تنطبــق علــى األرض ١٩٤٩  آب١٢بــشأن حمايــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب المؤرخــة 

 .الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

التقارير المتعلقة باالنتهاكات الخطيرة لحقـوق اإلنـسان،  س في قراره عن بالغ القلق إزاءعبر المجل
اإلنــسانية  للقــانون اإلنــساني الــدولي، ومنهــا جــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة ضــد واالنتهاكــات الجــسيمة

ثـات تقـصي الحقـائق الدوليـة المـستقلة وبع المحتملة، بما في ذلك النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيـق
 .األمين العام ومجالس التحقيق التي اجتمعت بدعوة من

مـع جميـع بعثـات مجلـس حقـوق اإلنـسان  وأعرب المجلـس عـن اسـتيائه مـن عـدم تعـاون إسـرائيل،
ورفضها السماح بدخول الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان، وعدد  لتقصي الحقائق ولجان التحقيق المستقلة،

للقــانون  صـة التابعـة لألمـم المتحـدة، الــساعية إلـى التحقيـق فـي االنتهاكـات المزعومـةالخا مـن اإلجـراءات
ورفــضها التعــاون مــع هــذه الهيئــات  الــدولي فــي األرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية،

 .واإلجراءات
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نفيــذ وهيئــات األمــم المتحــدة، أن تــسعى إلــى ت ودعــا المجلــس فــي قــراره جميــع الجهــات المــسؤولة
 التحقيق الدولية المستقلة، المعنية باالحتجاجات في األرض الفلسطينية التوصيات الواردة في تقارير لجنة

الدوليــة المــستقلة لتقــصي   فــي غــزة، والبعثــة٢٠١٤المحتلــة، ولجنــة التحقيــق المــستقلة بــشأن نــزاع عــام 
ــاء المــستوطنات ــار بن ــائق مــن أجــل التحقيــق فــي آث ــسياسية اإلســرائيلية، علــى الحق ــة وال  الحقــوق المدني

 والثقافيـة للـشعب الفلـسطيني فـي جميـع أنحـاء األرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا واالقتصادية واالجتماعيـة

 .غزة، كل حسب واليته فيها القدس الشرقية، وبعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في

دولية دراستها األولية للحالة في فلـسطين، فـي ال ورحب المجلس في قراره بإنهاء المحكمة الجنائية
 وتقريرها بأن جميع المعايير القانونية المنصوص عليها في نظام روما األساسي ،٢٠١٩ كانون األول ٢٠

المــدعي العــام، ويهيــب  لبــدء التحقيــق قــد اســتوفيت، ويــشدد علــى أهميــة احتــرام واليــة المحكمــة واســتقالل
ًاونا تاما مع أي تحقيقباألطراف المعنية أن تتعاون تع َقد يفتح ً ُ. 

ًاإلنسان، أن تقـدم تقريـرا عـن الكيفيـة التـي  وطالب المجلس مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق
بالتزاماتهـا فـي تنفيـذ التوصـيات التـي استعرضـتها المفوضـة الـسامية فـي  يمكن بها لجميع األطـراف الوفـاء

الـدول اتخاذهـا، لـضمان  لتـدابير القانونيـة التـي يتعـين علـى، بمـا فـي ذلـك تـدابير المـساءلة وا٢٠١٧ عـام
التزاماتها بموجب القانون الدولي في األرض الفلـسطينية  احترام إسرائيل وجميع األطراف األخرى ذات الصلة

تعقبـه  ًالقـدس الـشرقية، وأن تقـدم تقريـرا إلـى المجلـس فـي دورتـه الـسادسة واألربعـين، المحتلـة، بمـا فيهـا
 .ر، وقرر أن يبقي المسألة قيد نظرهجلسة تحاو

يتصاعد فيه عدوان حكومة االحتالل اإلسرائيلي،  ، في الوقت الذياإلنسانيأتي قرار مجلس حقوق 
الوطنية المشروعة، وذلك بالتزامن مـع خطـة الـضم التـي تـستهدف األرض  على الشعب الفلسطيني وحقوقه

إطـار مـا يـسمى  رة األميركية برئاسة دونالـد ترامـب، فـيالمحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من اإلدا الفلسطينية
 .صفة القرن المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

 وتنفيــذي، وال ينبغــي إلزامــيلــيس لهــا طــابع  اإلنــسانال بــد مــن التأكيــد أن قــرارات مجلــس حقــوق 
 به، لدى تقييم عمله، ومن األهميـة ذلك ال ينفي أهمية الدور المناط تحميل المجلس أكثر مما يحتمل، لكن

آذار عـام   فـياإلنـسانالتعريـف بنـشأة المجلـس والـدور الـذي يقـوم بـه، فقـد تأسـس مجلـس حقـوق  بمكـان
عــضوا يــتم انتخابهــا فــي إطــار   دولــة٤٧ مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، يــضم المجلــس ٢٠٠٦

 .الجمعية العامة باألغلبية المطلقة

لالنتهاكـات التـي تطالهـا فـي مختلـف أنحـاء   حمايـة حقـوق اإلنـسان والتـصدييهدف المجلـس إلـى
ويتــولى المجلــس مــن خــالل آلياتــه، مهمــة الفحــص والرصــد وتقــديم  العــالم، عبــر تقــديم توصــيات بــشأنها،

انتهاكات  ٍعن أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان أو أراض محددة، وعن ظواهر رئيسية عن المشورة والتبليغ
 ... حقوق اإلنسان في العالمتتعرض لها
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وقـرارات هامـة، تتعلـق بإدانـة انتهاكـات حقـوق  صدر عن المجلـس خـالل الـسنوات الماضـية تقـارير
 االحتالل اإلسرائيلي، في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو للتحقيق بهذه  التي ترتكبها سلطاتاإلنسان

المتحــدة األمريكيــة  شــديدة مــن قبــل الواليــاتاالنتهاكــات، وقــد عــرض ذلــك المجلــس النتقــادات وهجمــات 
 االنـسحاب مـن مجلـس حقـوق ٢٠١٨حزيـران عـام  ٕواسـرائيل، وقـد أعلنـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي

 .المزمن ضد إسرائيل وغياب اإلصالح اإلنسان بسبب ما وصفته بالتحيز

ٕضــمانها واحقــاق فلــسطين حــول المــساءلة و قــرار"ال شــك أن قــرار مجلــس حقــوق االنــسان، بــشأن 
القــرارات التــي اتخــذها المجلــس، بخــصوص انتهاكــات حكومــة  ، يكتــسب أهميــة كبيــرة، كغيــره مــن"العدالــة

 الفلــسطينية المحتلــة، مــا يقتــضي متابعــة الجهــود مــن أجــل تنفيــذها وفــق اآلليــات االحــتالل فــي األراضــي

 .القانونية المعتمدة في هيئات األمم المتحدة

  نون الدوليمحاضر جامعي في القا* 

  ٢٤/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  جريمة إعدام الشهيد عريقات يجب أال تمر دون عقاب:  الفلسطينيةالخارجية

 

وبـــدم  اإلســـرائيلياالحـــتالل  وزارة الخارجيـــة والمغتـــربين إعـــدام ســـلطات أدانـــت –  صـــفا–رام اهللا 
رية، مؤكـدة أن هـذه الجريمـة حـواجز المـوت العنـص الشهيد أحمد مصطفى عريقات، عصر أمس، على بارد

 .يجب أال تمر دون عقاب

وواســعة  هـذه الجريمــة هـي اسـتمرار لـسياسات إسـرائيل، الممنهجـة"الـوزارة فـي بيـان أن  واعتبـرت
وخــارج نطــاق القــانون ألبنــاء شــعبنا   الميدانيــة، والقتــل العمــد والتعــسفي،اإلعــداماتالنطــاق المتمثلــة فــي 

االستعمارية لتأجيج األوضاع في األرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا  الفلسطيني، وغيرها من السياسات
 ".القدس

كافـة،  جرائم االحتالل لـن تمـر دون عقـاب، وأنهـا سـتعمل مـع مؤسـسات القـانون الـدولي أن وأكدت
الجـــرائم لمـــساءلة االحـــتالل  ٕواألمـــم المتحـــدة بمؤســـساتها، واجراءاتهـــا ومقرريهـــا الخاصـــين لتوثيـــق هـــذه

 .الشهيد الشاب احمد عريقات بحق  على جرائمه كافة، بما فيها جريمتهاومحاسبته

ــة"ووصــفت  ــوات االحــتالل،" الخارجي ــالي "وعمالءهــم ومــستوطنيهم  ق ــة الفــرح، ومغت ــة، وقتل بالقتل
 .في السجون الدولية، وأمام المحاكم الجنائية المستقبل، وأن مكانهم

مميـة، ألن مـا تقـوم بـه مـن إعـدام ميـداني وقتـل أجل جلبهم إلـى العدالـة األ وبينت أنها ستعمل من
حـرب، وترقـى  نطاق القانون هي جرائم تقع ضـمن اختـصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وهـي جـرائم خارج

 .اإلنسانيةإلى جرائم ضد 
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ًالــدولي، ومنظماتــه ومؤســساته بتنفيــذ التزامــاتهم اســتنادا إلــى قواعــد  وطالبــت الخارجيــة المجتمــع
الفلـسطيني مـن بطـشه  ي والعمل على لجم االحـتالل، ووقـف جرائمـه، وتـأمين الحمايـة للـشعبالدول القانون

 .الذي بات يستسهل ويمتهن القتل واستهداف المدنيين

  .وشددت على أن الصمت هو مشاركة في الجريمة، وتغييب للحقيقة

  ٢٤/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  شؤون قانونية

  الدولي القانون ميزان في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات

)١/٤(  

في ضوء سعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذ مخطط ضم أراضي فلسطينية من الضفة الغربية   
لتلقي الـضوء علـى ذلـك مـن وجهـة نظـر ) الورقة(محتلة إليها، فقد أعد مركز الميزان لحقوق اإلنسان هذه 

  .القانون الدولي

 نشرها في تقريرها اإلخباري اليومي وعلى اللجنة الملكية لشؤون القدسرأت ) رقةالو(وألهمية هذه   
  .لوضع المهتمين في صورة ذلك) بما يتناسب وحجم التقرير(حلقات 

  الحلقة األولى

  تقديم

  المناعمة سمير

 اإلشـكاالت من الرغم على – ًأمميا ًمنجزا المعاصر، الدولي النظام ضوء في الدولية الشرعية شكلت
ًواطارا ًحكما ومقرراته الدولي القانون من وجعلت -تعتريه التي  مرتكزات على ًقائما الدولية، للعالقات ًناظما ٕ

 والقانونيـــة اإللزاميـــة صـــفتها الدوليـــة الـــشرعية وتـــستمد .الـــدوليين والـــسلم األمـــن حفـــظ إلـــى ترمـــي قيميـــة
 الجمعيـة سيما وال دولية، قرارات من تهاوهيئا أجسامها عن يصدر وما المتحدة األمم منظمة من واألخالقية

ــة ــي المظلــة باعتبارهمــا األمــن ومجلــس العام ــة تجمــع الت ــذلك وهــي. العــالم دول أغلبي  بوظيفــة تــضطلع ب
 وغيـر التعاقديـة الدوليـة واالتفاقيـات المتحـدة األمـم ميثاق من المكون الدولي، القانون أحكام بناء استكمال
 احتلــت الــسياق هــذا وفــي. الحركــة حيــز إلــى الــسكون حيــز مــن قواعــده نقــلو الدوليــة، والقــرارات التعاقديــة
 المـستمدة القرارات من جملة بشأنها أصدرت والتي المتحدة األمم أجندة على ًمهما ًحيزا الفلسطينية القضية

ّواال مخالفتهــا، الدوليــة األسـرة أعــضاء مـن ألي يجــوز ال التـي اآلمــرة، وقواعـده الــدولي القـانون أحكــام مـن ٕ 
 اإلرادة تــوافرت حـال فـي ومحاســبة مـساءلة موضـع نفـسها تجــد وسـوف الـدولي، اإلجمــاع عـن تخـرج فإنهـا

  .لذلك الدولية
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 الفلـسطينية، األراضـي احـتالل بقـضية والمتعلقة المتحدة األمم عن الصادرة الدولية القرارات أضحت
 األمـن مجلـس أقـره الـذي) ٢٤٢ (القـرار اأبرزه ومن تجاوزها، ُيحرم التي والتخوم القانونية المرجعية بمثابة
 مـن باالنـسحاب اإلسـرائيلي االحـتالل قـوات خاللـه مـن وُأمـرت م،١٩٦٧ الثـاني تـشرين/نـوفمبر ٢٢ بتاريخ

 األراضـي مـن المقبـول الحـد تمثـل جغرافيـة، ًحـدودا أرسـت بـذلك وهـي. م١٩٦٧ سنة احتلتها التي األراضي
 االحـتالل سـلطات انـصياع عـدم مـن الـرغم وعلـى. المنشودة طينيةالفلس الدولة أساس ُتعد التي الفلسطينية

 الـضفة مـن واسـعة أجزاء لضم تسعى ومقرراتها، الدولية الشرعية يخالف نحو وعلى فإنها، المذكور، للقرار
 دولــة تموضــع اســتمرار يؤكــد مــشهد فــي -م١٩٦٧ ســنة احتلتهــا التــي األراضــي بــين مــن وهــي - الغربيــة
 والـسياسات المحطـات جميـع األذهـان إلـى ويعيد وأحكامه، الدولي القانون يخالف لذيا المربع في االحتالل

 تتنـافى التي أطماعها إشباع مقابل في الدولية الشرعية ذراع لي على االحتالل دولة إصرار مدى تبين التي
 انلــسك قــسري تهجيــر عمليــة قاطبــة البــشرية المجموعــة تعــرف لــم إذ الــدولي، القــانون مبــادئ أبــسط مــع

 التحـول إن .ديمـوغرافي تغيير من منها نتج وما الفلسطيني، للشعب حدثت التي تلك بحجم المحتلة األقاليم
 محالـة ال الـدولي المجتمـع يـضع الـضم، عمليـة خالل من إلنفاذه االحتالل دولة تسعى الذي المسبوق غير
 العامــة والمبــادئ اإلنــسانية قــيموال األمميــة المنجــزات حمايــة علــى قدرتــه بمــدى يتعلــق أخيــر، اختبــار أمــام

 من الماليين عشرات أرواح حصدت وحروب عسير مخاض بعد البشرية األسرة عبدتها التي الدولي للقانون
 فــي الــشعوب حــق كفــل والــذي م،١٩٤٥ ســنة فــي الــصادر ميثاقــه صــون فــي أهليتــه مــدى ويختبــر البــشر،
  .بالقوة الغير أراضي ضم مسألة وجرم مصيرها، تقرير

 بالتـصدي العـالم انـشغال وسـط لتنفيـذها، اإلسـرائيلي االحـتالل دولـة تـسعى التـي الضم جريمة تأتي
ــا، جائحــة لمخــاطر  الــسياسية المكانــة مــن المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة فيــه عــززت مــسار وفــي كورون

 ،١٩٤ قـمر العضو وأصبحت م،٢٠١٢ سنة في مراقب دولة صفة منحتها أن بعد فلسطين لدولة والقانونية
 الواليـات فيـه هيـأت مـضاد، مسار وفي لكن. الدولية االتفاقيات على للتوقيع القانونية الصفة لديها وأصبح
 المـستويات علـى االحـتالل لدولة المباشر دعمها خالل من الضم لعملية السياسية البيئة األميركية المتحدة

 والقـرارات الـدولي القـانون أحكـام تخـالف تـيال) القـرن صـفقة (للـسالم ترامـب خطـة آخرهـا كـان والتـي كافة،
 لحقــوق الميــزان مركــز جهــود إطــار فــي الورقــة هــذه تــأتي .الــشأن هــذا فــي المتحــدة األمــم أصــدرتها التــي

ــسان، ــى الراميــة اإلن ــانون أحكــام تعزيــز إل ــى دعــوة بمثابــة وهــي وحمايتهــا، الــدولي الق  األطــراف جميــع إل
 االنتهاكــات مــن والحــد الــضم، مخططــات لوقــف عاجــل بــشكل رهابــدو للقيــام المتخصــصة الدوليــة واألجــسام

 علـى شـاهد أكبـر أضـحى والـذي العـالم، مـن المكـان هـذا فـي الدولي القانون أحكام قوضت التي اإلسرائيلية
  .فيه الضحايا معاناة واستمرار الدولية، العدالة غياب

  مؤسسة الدراسات الفلسطينية : المصدر

٢٤/٦/٢٠٢٠  
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  اعتداءات

  ٕ األقصى وهدم منزل واعتقاالت بالقدس واصابات بمواجهات في نابلساقتحام

  

اقــتحم عــشرات المــستوطنين، صــباح أمــس الثالثــاء، باحــات ...  <<– وكــاالت –القــدس المحتلــة 
وذكرت دائرة األوقـاف  . المسجد األقصى المبارك، وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وقامـت طـواقم تابعـة لبلديـة االحـتالل فـي  .ًطنا قد اقتحموا باحـات المـسجد األقـصى مستو٧٦اإلسالمية أن 
القــدس المحتلــة صــباح أمــس الثالثــاء، بهــدم منــزل عائلــة محمــد الرجبــي ببلــدة ســلوان بحجــة البنــاء دون 

  .>>...ترخيص، فيما تم تشريد أفراد العائلة الذين باتوا بدون مأوى

 ١٤ ص٢٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

***  

  هاد فلسطيني برصاص االحتالل االسرائيلي في القدس المحتلةاستش

 

استشهد مواطن فلسطيني من بلدة أبوديس شرق مدينة القدس المحتلة، عصر  - بترا–رام اهللا  
اليوم الثالثاء، برصاص جنود االحتالل االسرائيلي، المتمركزين على حاجز الكونتينر، بين جنوب وشرق 

لت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في بيان لها، إن جنود االحتالل أوقفوا وقا  القدس المحتلة مدينة
مركبة يستقلها أحد المواطنين، وأطلقوا الرصاص عليه، فيما منع االحتالل طاقم الهالل األحمر من 

  .الوصول للشاب، وتقديم اإلسعافات له

 ١٦ص/٢٤/٦/٢٠٢٠الرأي 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

ًغدا ردا على استشهاد   اليوم ونفير عامإضراب شامل بأبو ديس   "عريقات"ً

 

القـــدس  القـــوى الوطنيـــة فـــي بلـــدة أبـــو ديـــس شـــرق مدينـــة أعلنـــت –  صـــفا–القـــدس المحتلـــة 
عريقات، يـومي الخمـيس والجمعـة  اإلضراب الشامل اليوم والحداد العام على استشهاد الشاب أحمد المحتلة
 اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة قتـل الـشاب عريقـات، االحتالل وحملت القوى في بيان، .القادمين

 .أنها جريمة تضاف إلى سجل جرائمه األسود بحق شعبنا مؤكدة

  .وأهابت بالمواطنين في أبو ديس بالنفير العام ردا على جريمة االحتالل بقتل الشهيد عريقات

 ٢٤/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  
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  تقارير

  حذير لالحتالل اإلسرائيلي تضمنتها فعالية أريحارسائل ت

  

  المحامي علي أبو حبلة

مهرجــان أريحــا تظــاهرة فلــسطينية عربيــة أمميــة تؤســس لمرحلــة جديــدة مــن الــصراع مــع االحــتالل 
  قوامها رفض الضم واالستيطان والتوسع االستيطاني ومطالبة حكومة االحتالل لالنـصياع لقـرارات الـشرعية

 الـشعب الفلـسطيني بمختلـف مكوناتـه وبحـضور دولـي  ا الدولتين، بمـشاركة اآلالف مـن أبنـاءالدولية ورؤي
ارة االمريكية من مغبـة قيـام ّواسع، وجه المشاركون خاللها رسائل تحذير لحكومة االحتالل اإلسرائيلي ولإلد

رعية وتتعارض مع اهو بإجراءات الضم التي وصفها المشاركون في فعاليات مهرجان أريحا أنها غير شنتني
ٕقرارات الـشرعية الدوليـة وتقـوض فـرص تحقيـق الـسالم واقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة وعاصـمتها القـدس 
وتهدد امـن واسـتقرار المنطقـة ، فقـد أكـد سـفير المملكـة األردنيـة الهاشـمية لـدى دولـة فلـسطين محمـد أبـو 

ل السالم، وأنها ستتحمل تبعات هذا القـرار وندي، إن إقدام إسرائيل على الضم يعني أنها اختارت الصراع بد
وحدها، ليس على صعيد عالقاتها مع األردن فقط، بل علـى جهودنـا جميعـا فـي المنطقـة والمجتمـع الـدولي 

وأكد في كلمته بالمهرجان الوطني المركزي في أريحا، الذي دعت له حركـة . لتحقيق السالم العادل والشامل
ً، مؤكـدا أن األردن عمـل وسـيعمل »الضم هـو حمايـة للـسالم فـي المنطقـةمنع «، اإلثنين الماضي ، »فتح«

محــذرا ان . مــع كافــة األطــراف المعنيــة لمنــع الــضم والعــودة إلــى مفاوضــات عادلــة وشــاملة لتحقيــق الــسالم
ّالمملكة ترى أن خطوة الضم اإلسرائيلية ستقوض كـل فـرص تحقيـق الـسالم العـادل والـشامل وسـتكون لهـا «

نرفض رفـضا قاطعـا أي قـرار «وتابع . » العالقات مع األردن وعلى كل مسعى لتحقيق السالمانعكاسات على
ّإســـرائيلي بـــضم أراض فلـــسطينية محتلـــة، ألن ذلـــك يـــشكل خرقـــا للقـــانون الـــدولي وتهديـــدا ألمـــن المنطقـــة 

يالدينـوف ممثـل االمـم المتحـده م. »وازدهارها ومستقبل أجيالهـا، وال يمكـن أن يمـر مثـل هـذا القـرار دون رد
دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وبذل كل ما هو متاح إلنقاذ عملية السالم عبر مفاوضـات تفـضي 

عمليـة الـضم انتهـاك :  وحذر ممثل االتحاد األوروبـي فـي فعاليـة اريحـا ووصـف .القامة الدولة الفلسطينية
ية وسـوف يكـون لـدينا رد علـى تلــك للـشرعية الدوليـة ولـن نعتـرف بـسيادة إسـرائيل علــى األراضـي الفلـسطين

 إن خطـة الـضم ألجـزاء مـن الـضفة  »:التبعات، وقال رئيس وزراء حكومة االحـتالل االسـبق إيهـود أولمـرت
وعبـر الـسفير » علـى إسـرائيل» ضـررا كبيـرا جـدا«الغربية ستؤدي إلى زعزعة االستقرار فـي األردن مـا يمثـل 

ضية الفلـسطينية يقـوم علـى أسـاس حـل الـدولتين ومبـادرة نـدعم حـال عـادال للقـ: الصيني عن موقف بـالده 
ــضم  ــسفير الروســي غوتــشا بواتــشيدزه فــي مهرجــان أريحــا واألغــوار لمواجهــة خطــة ال ــة ، ال الــسالم العربي

اجتمعنـا اليـوم لنلفــت «وقـال . اإلسـرائيلية، أن الوضـع يتطلـب االسـتئناف العاجـل للمفاوضــات برعايـة أمميـة
ــا أعل ــى م ــالم إل ــرض الــسيادة أنظــار الع ــة وف ــضفة الغربي ــه إســرائيل حــول نيتهــا ضــم أجــزاء مــن ال ــت عن ن
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وأضاف أن الضم سيقوض عملية السالم وسيحول دون إقامـة الدولـة . »اإلسرائيلية على أراض في األغوار
  . األممي والعربي أعلنت عن رفضها للضم جميع الحضور الفلسطيني. الفلسطينية المستقلة

 دولـة فلـسطينية علـى حـدود الرابـع مـن  د لقـرارات الـشرعية الدوليـة واقامـة مفتـاح الـسالم يـستن ان
 وعاصــمتها القــدس الــشرقية، وأن مــشروع مخطــط الــضم وسياســة التهويــد التــي يــروج لهــا ١٩٦٧حزيــران 

 ولــن تمـر تحــت أي  نتنيـاهو بتأييـد االداره االمريكيــه تـشكل خـرق فاضــح لكافـة القــوانين والمواثيـق الدوليـة
لقــد أرســلت فعاليــات أريحــا .  بهــذا المــضمون والرســائل وجههــا المــشاركون فــي فعاليــات اريحــا.ظــرف كــان

رسالة مفادها ان التحرك الفلسطيني الشعبي والرسمي والسياسي لن يتوقف عند حد معين وهـو فـي تفاعـل 
ضية مستمر والصراع مع االحـتالل مـستمر الفـشال كافـة المـشاريع والمخططـات التـي تـستهدف تـصفية القـ

  الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلـسطيني فـي ارض فلـسطين التاريخيـه ، وأعـرب
الفلسطيني فـي ممثلو دول العالم بفعالية أريحا رفضهم لسياسة الضم ورفض خارطة الطريق ، قدر الشعب 

مواجهــة المخططــات الــصهيو امريكيــة حمايــة لالمــن القــومي العربــي والمعركــة مــع االحــتالل مــستمرة ولــن 
يتراجع الشعب الفلسطيني ولن يستسلم حتى تحقيق اهدافه ونيل حقوقه وهذه رسالة فعاليات اريحا لحكومة 

 .نتنياهو والعالم اجمع برفض الضم والتهويد واالستيطان والتوسع

  ١١ ص٢٤/٦/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  مستشرق يهودي يدعو لالعتراف بالرواية الفلسطينية للصراع

 

 الفلـسطينيين قـضية اختصار يمكن ال" إنه إسرائيلي مستشرق قال – عامر أبو عدنان – ٢١عربي
 وهـم اآلخـر، الجانـب روايـة مـن الـتخلص محاولـة ٕوان ايـة،ورو قـصة لديهم ألن فقط، للسامية معاداة بأنها

 فـي اليهـود يحيـاه الـذي المعقـد الواقـع لفهـم حاجتهم وتتطلب اإلسرائيليين، ترافق خطيئة هي الفلسطينيون،
  ".المنطقة هذه

 بصحيفة مقاله في القاهرة، في اإلسرائيلي األكاديمي للمركز السابق المدير أميتاي، يوسي وأضاف
 سـردية، روايـة ولـديهم فريدا، وطنيا كيانا يشكلون الفلسطينيين" أن ،"٢١عربي" ترجمته أحرونوت، يديعوت

 علــى الــرد منظــور مــن تقــديمها يــتم أن الطبيعــي ومــن موجــودة، الفلــسطينية الــسردية أن الــزعم وبإمكــاني
  ".الصهيونية الرواية

 شـعبا" ليـسوا الفلـسطينيين فإن ئيلية،اإلسرا الدوائر بعض في الشائع لالعتقاد خالفا" أنه إلى وأشار
 أخرى، إلى مجموعة من وتختلف موحد، نمط لها وليس مستمرة، عملية مسألة الدول تشكيل ٕوان ،"مخترعا
 فيهـا بمـا العربيـة، الوطنيـة الكيانـات نمـو عملية قراءة يمكن وكذلك والتاريخ، والمكان الزمان ظروف حسب

 العالميــة الحــرب نهايــة بعــد مــا مرحلــة فــي المنطقــة هــذه فــي ميــةإقلي دول إنــشاء ســياق فــي الفلــسطينية،
  ".العثمانية الدولة وانهيار األولى،



 
٢١

ــد ــه وأك ــيس" أن ــي بمــا خــارجي، طــرف أي حــق مــن ل ــك ف ــون، العلمــاء ذل  باســم يتحــدثوا أن الغربي
 لـسطينيونالف يرويهـا الفلـسطينية الروايـة ألن باسـمهم، الخـارج مـن روايـة خلـق إلى ويعمدوا الفلسطينيين،

 والـسير واألدب البحـوث مـن الطبقـات متعـددة مجموعـة عـن عبـارة أخرى، رواية كأي الرواية وهذه أنفسهم،
  ".وغيرها التشكيلية والفنون والفولكلور والشعر والخيال

 ألبـي الذاتيـة الـسيرة يلخص الذي ،"هوية بال فلسطيني" كتاب" المثال سبيل على منها الكاتب وذكر
 العـام فـي يافـا مدينـة مـن الهجـرة ويوثـق عرفـات، ياسـر الراحـل الفلـسطيني الـزعيم نائـب ،خلـف صـالح إياد

 الخاصـة الذاتيـة للـسيرة سـرد وهـو ،"المقدسـية" كتـاب وكـذلك ،١٩٦٥ فـي فـتح حركة تأسيس ثم ،١٩٤٨
 مباس السياسي والمتحدث الحسيني، أمين الحاج المفتي عم ابن الحسيني، جمال ابنة "الحسيني سيرين"بـ

  ".العليا العربية اللجنة

 يوثـق الـذي ،"الفلـسطينية الوطنيـة الحركـة جـذور" حـول تومـا إميـل المـؤرخ بحث لدينا" أن وأضاف
 :التــوالي علــى درويــش، ومحمــود القاســم وسـميح حــسين رشــاد وقــصائد الفلــسطينية، البراغماتيــة التطـورات

 والنغمـات مـرقص، أمل الموهوب للمطرب نيةفلسطي شعبية وأغاني ،"عربي أنا اآلخر، في التفكير الغضب،"
 وأبعـاد الفريـد، الفلسطيني والتطريز درويش، محمود لقصائد عوض ميرا التخصصات متعددة للفنانة الرائعة

  ".أخرى وتكوينات

 هـزائم اآلمـال، بجانـب آالم حي، لشعب حية فسيفساء عن عبارة الفلسطينية الرواية" أن إلى وأشار
 الحركــة فــي لــدينا أن مــع أصــداء، لهــا تكــون أن تــستحق بــل لهــا، مــسموح الثــروة هــذه كــل جــذور، بجانــب

  ".نسبية بمستويات ولو الفلسطينية، الرواية تفهم حاولوا زعماء الصهيونية

 فقـد العربيـة، باللغـة علمـه عـدم ورغـم األوائـل، الـصهاينة القـادة أحـد جابوتنـسكي، زئيف" أن وذكر
 الطبيعـي الـرفض عـن عاما ٩٧ قبل "الحديدي الجدار" مقاله في وكشف الحادة، السياسية بحواسه امتصها

 فـي أنهـم يـرون فهـم الـبالد، فـي القـومي وجـودهم يهـدد ألنـه الخـارج، فـي المهاجرين لقبول فلسطين لعرب
 لقــدوم الــرافض لــسلوكهم مماثــل وضــع فــي سيتــصرف العــالم فــي أصــلي شــعب كــل بــأن ويؤمنــون وطــنهم،
  ".الغرباء

 بعــد ١٩٥٧ عــام محاضــرة وفــي الراحــل، اإلســرائيلية الحكومــة رئــيس شــاريت يهموشــ" أن وأوضــح
 العـرب مشاعر بدقة كتب ،"والسالم الحرب :والعرب إسرائيل" بعنوان غوريون، بن دافيد قبل من به اإلطاحة

 كـل العربيـة، والثقافـة باللغـة جيـدة معرفـة علـى كـان الـذي وهـو الصهيوني، المشروع وجه في الفلسطينيين
 بكــل الــصهيونية اإلســرائيلية الروايــة تواجــه والتــي تعقيــداتها، بكــل الفلــسطينية الروايــة أمــام أننــا يؤكــد لــكذ

  .ًأيضا تعقيداتها

  ٢٢/٦/٢٠٢٠ – ٢١عربي

*** 
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  فعاليات

  :  المطران عطا اهللا حناسيادة

   واإلنسانيةوجه نداء عاجال لكافة المرجعيات الدينية والحقوقية ي"

  

 صـباح هـذا األرثـوذكس سبـسطية للـروم أسـاقفة المطران عطا اهللا حنا رئـيس  وجه سيادة– القدس
 وذلك عبر ممثليها في فلسطين والى كافة المرجعيات الروحيـة األوروبي دول االتحاد إلىاليوم نداء عاجال 

 والــضفة ورفــض الــسياسات االحتالليــة التــي األغــوار مخطــط ضــم إفــشالوالحقوقيــة بــضرورة العمــل علــى 
  .وأوقافهامدينة القدس وهويتها ومقدساتها تستهدف 

:  في عالمنـا قـائال لهـم واإلنسانية سيادته في نداءه العاجل مناشدا كافة المرجعيات الحقوقية وقال
ال تتركوا شعبنا الفلسطيني لوحده يقارع جالديه فالقضية الفلسطينية هي قـضية شـعبنا الفلـسطيني بالدرجـة 

  .اإلنسانيةحر في هذا العالم مؤمن بقيم العدالة والحرية والكرامة  إنسان ولكنها قضية كل األولى

 مـؤامرات تـصفية القـضية الفلـسطينية أمـام واجبكم جميعا ان تتحركـوا نـصرة لـشعبنا الفلـسطيني من
 حر فـي إنسانوالفلسطينيون لن يستسلموا لهذه المؤامرات ولن يقبلوا بتصفية قضيتهم ولكن من واجب كل 

 ان ينحاز لهذه القضية العادلـة وان يـدافع عـن العرقية أو كانت خلفيته الثقافية وأيا كان دينه أياهذا العالم 
هــذا الــشعب المظلــوم الــذي يناضــل ويكــافح مــن اجــل الحريــة فــي وطنــه وقــد قــدم ومــا زال يقــدم التــضحيات 

  .الجسام

ية الفلسطينية  مخطط الضم وصفقات تصفية القضإلفشال منكم ان تتحركوا وبأسرع ما يمكن نتمنى
  .ال سيما ما يسمى بصفقة القرن

 خطيـر للغايـة فالقـدس مـستهدفة فـي كـل تفاصـيلها وهـي أمـر ما يحدث في مدينة القـدس فهـو أما
 جانـب شـعبنا المظلـوم فـي إلى في عالمنا وفي منطقتنا ان يقفوا األحرار شعبنا ومن واجب أعناق في أمانة

  .قوقه السليبةنضاله وكفاحه المشروع من اجل استعادة ح

 ٢٣/٦/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران عطا اهللا حنا 

***  

  

  

  

  

  

  



 
٢٣

  برنامج عين على القدس
 

 عين على القدس يناقش تكثيف إبعاد المصلين واقتحامات المستوطنين لألقصى

  

 سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون األردنـي، أمـس االول االثنـين، الـضوء -عمان 
  .د المصلين واقتحامات المستوطنين للمسجد االقصى المباركعلى تكثيف إبعا

وجاء في تقرير للبرنامج من المدينـة المقدسـة، أنـه مـا ان فتحـت أبـواب المـسجد األقـصى المبـارك 
بعــد اغالقهــا بــسبب انتــشار فيــروس كورونــا، حتــى بــدأت ســلطات االحــتالل بفــرض سياســات جديــدة بــالقوة 

سياسات اخـراج وابعـاد كـل مـن يتواجـد فـي مـسارات االقتحامـات اليوميـة داخل باحات المسجد، ومـن هـذه الـ
للمجموعـات اليهوديـة اليمينيـة المتطرفــة التـي تبـدأ مـن بــاب المغاربـة وصـوال الـى بــاب الرحمـة وحتـى بــاب 

وقال أحد المبعدين من المسجد االقصى، ناصر قوس في لقاء معه بالقدس، إنـه تـم ابعـاده لمـدة  .السلسلة
عد ذلك ذهب لمركز التحقيق حيث صدر قرار بإبعاده خمسة أشهر أخرى، مـضيفا إن هـذه سياسـة أسبوع وب

ووفقا للتقرير، فان اجراءات االحتالل طالت ايضا الصحفيين، اضافة الـى كـل مـن . جديدة من قبل االحتالل
م اعتقالـــه يحـــاول توثيـــق اقتحامـــات المتطـــرفين اليهـــود لألقـــصى المبـــارك بحمايـــة شـــرطة االحـــتالل، اذ يـــت

 واوضــحت الــصحفية  .وتــسليمه أمــر ابعــاد بهــدف حجــب االنتهاكــات التــي تحــدث فــي المــسجد االقــصى
المقدسـية شــفاء ابــو غاليــة، انـه تــم ابعادهــا لثالثــة اشـهر لمجــرد قيامهــا بالتــصوير رغـم بعــدها عــن مــسار 

لذلك فهي غير معتـرف المستوطنين وبحجة ان بطاقتها الصحفية ليست صادرة عن السلطات االسرائيلية، و
ووثق تقرير البرنامج عملية اعتقال خمس فتيات مقدسيات من مصلى باب الرحمة حيث تم اقتيـادهن . بها

كمـا افـادت » وبدون اجـراء اي تحقيـق«لمركز التحقيق وتفتيشهن ومن ثم اعطائهن أمر ابعاد عن المسجد 
ر البرنامج من القدس، ان هـذه الـسياسات وحول ردود الفعل على الجانب المقدسي، جاء في تقري .احداهن

اثارت حالة من القلق لدى الـشارع المقدسـي الـذي بـات علـى قناعـة ان سـلطات االحـتالل االسـرائيلي تعمـل 
وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهـضة التهويـد، ناصـر الهـدمي، . على تطبيق التقسيم الزماني في االقصى
 مـع البرنـامج، ان واقـع مدينـة القـدس يـزداد سـوءا يومـا بعـد يـوم خالل اتصال فيديو عبـر القمـر الـصناعي

بـــسبب إجـــراءات ســـلطات االحـــتالل بحـــق المـــسجد االقـــصى والمقدســـيين، مـــضيفا إنـــه ال يقـــف امـــام هـــذه 
ــي  ــدائرة االوقــاف االســالمية الت ــاك اضــافة ل ــات مــن المقدســيين المــرابطين هن االجــراءات ســوى بعــض المئ

ت السنين، والتي اصبحت تعاني حاليا مما يعانيه المقدسيون المرابطون مـن اسهمت بحماية االقصى لعشرا
وجدد ثقته بأن أمر المسجد االقصى متابع على أعلى  .ابعاد لموظفيها ومنعهم من الوصول الماكن عملهم

 )بترا.(المستويات في االردن وأن القدس تحت الوصاية الهاشمية وستبقى

 ٥ ص٢٤/٦/٢٠٢٠ الدستور

***  
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  آراء عربية

 المسجد األقصى ومخططات ومحاوالت التهويد اإلسرائيلية

  محمد ناجي عمايرة.د  

للمسجد االقصى المبارك مكانة عزيزة في قلوب المسلمين جميعا فهو اولى القبلتين وثالث 
وهو يتعرض هذه األيام لهجمات .. الحرمين الشريفين ومسرى نبينا الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم

 الصالة فيه وينازعونهم الحق متوالية من عصابات اليهود المتطرفين الذين يسعون إلى منع المسلمين من
  ..في الصالة والعبادة ويكذبون في دعواهم بوجود الهيكل المزعوم تحت المسجد المبارك

بل إن األجواء المشحونة بالتوتر والغضب واالستنكار الفلسطيني واألردني والعربي واالسالمي 
االقصى محاوالت سلب مسؤولية والدولي ضد قرارات الضم الجائرة تستخدم غطاء لالعتداء على المسجد 

ادارته من ادارة األوقاف االسالمية التابعة لوزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية األردنية والتي 
  .تعمل بموجب الوصاية الهاشمية على المسجد واالماكن المقدسة االسالمية والمسيحية في القدس

ون بالمستوطنين وهم غاصبون ومعتدون تشمل المسعورة التي يقترفها من يسمإن هذه الهجمات 
االعتداء على المصلين والمعتكفين رجاال ونساء شيوخا وشبابا بهدف السيطرة على هذا المعلم االسالمي 

وهم يستمدون الدعم والمساندة من سلطات االحتالل الصهيوني .. المقدس وتهويده وجعله مكانا لعبادتهم
قرن من الزمان وكل الدعاوى والمزاعم الباطلة التي يعتمدون عليها والحركة الصهيونية منذ اكثر من 

اثبتت الوقائع بطالنها بل ان معظم الباحثين من علماء اآلثار اليهود المنصفين أكدوا أن ما يبحثون عنه 
  .الوجود لها وان ادعاءات وجود هيكل سليمان في المنطقة ال أساس لها من العلم

 الباطلة نفسها تأتي قرارات الضم والسلب االسرائيلية لألراضي وفي ظل الدعاوى الصهيونية
  .الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي ينوي نتانياهو وحكومته تنفيذها بالقوة خالل الشهر القادم

 

ووفقا الدارة األوقاف في القدس فإن سلطات االحتالل اصدرت عشرات القرارات بإبعاد كوكبة كريمة من 
ت اإلسالمية في القدس وفي مقدمتهم الشيخ عكرمة صبري امام وخطيب األقصى ومجموعة من الشخصيا

. المرابطين والمرابطات حماة المسجد المبارك الذين يقفون بحزم وشجاعة في وجه مخططات العدو المحتل
  .قهٕفي الوقت الذي تركز فيه الهجمة اليهودية على مصلى باب الرحمة لنزع صفة المصلى عنه واغال

إن هذه المخططات الصهيونية المدعومة من اإلدارة األميركية تهدف الى تغيير الوضع التاريخي 
والقانوني القائم منذ قرون في القدس والمسجد االقصى لفرض السيطرة اإلسرائيلية عليه بدعاوى باطلة 

  .وزائفة
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دعم الوصاية الهاشمية إن الوضع يتطلب وقفة شجاعة ومسؤولة في هذه المرحلة البالغة الدقة ل
التاريخية وتعزيز دور ومهام إدارة االوقاف اإلسالمية ومواجهة كل المخططات التهويدية الطامعة ولعل هذا 
يكون منطلقا النتفاضة شعبية جديدة في القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة للتصدي لكل األطماع 

من العالم اإلسالمي، وكل انصار القضية الفلسطينية في العدوانية وتحظى بالدعم والمساندة اردنيا وعربيا و
  .العالم

  ١٦ص/٢٤/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  خطة القضم اإلسرائيلية وما بعدها

  

  ميساء أبو زيدان

سارعت األحزاب اليهودية في شباط الماضي قبيل انتخابات الكنيست اإلسرائيلي إلى توظيف إعـالن 
ثلــث ( منطقــة غــور األردن وشــمال البحــر الميــت إلســرائيل  عــن نيتــه ضــم٢٠١٩بنيــامين نتنيــاهو أيلــول 

فــي حماالتهــا اإلنتخابيــة، الــذي جــاء فــور شــرعنت إدارة البيــت ) مــساحة الــضفة الغربيــة علــى أقــل تقــدير
ًاألبــيض األميريكيــة عبــر إعــالن وزيــر خارجيتهــا مايــك مومبيــو بــأن بــالده تعتبــر المــستوطنات جــزءا مــن 

 غير مخالفة للقانون الدولي، الخطوة التي تلت اعتبار دونالد ترامب في ديسمبر األراضي اإلسرائيلية وبأنها
 بأن القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل رغم إعالنات مجلس األمن الـدولي التـي وجـدت ضـم القـدس ٢٠١٧

  .ٍالشرقية إلى إسرائيل باطل والغ

د الفلــسطيني فيهــا تعرضــت القــدس الــشرقية ومنــذ عقــود لعمليــة تهويــد منظمــة بحيــث بــات الوجــو
ٍرمزيا، وقضمت المستوطنات اإلسرائيلية مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربيـة المـصنفة بأنهـا مـصدر  ً
. معظم مواردها الطبيعية وغاباتها وطرقها بخالف الواقع الجغرافي الذي أنتجـه بنـاء جـدار الفـصل العنـصري

ُ المـصنفة ١٩٦٧ألراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام مجمل ما اتبعه اإلحتالل اإلسرائيلي من سياسات تجاه ا
حــسب كافــة الــشرائع الدوليــة بأنهــا أرض دولــة فلــسطين يــدلل علــى تمــسك اإلســرائيلين بمــا يعتبرونــه عمــق 
ًكيانهم اإلستراتيجي حسب المشروع الـصهيوني المتمثـل بإقامـة الدولـة اليهوديـة اسـتنادا ألفكـار اسـتعمارية 

للــسكان (جــري اآلن هـو امتـداد فعلـي لخطـة منــاحييم بـيغن حـول الحكـم الـذاتي ويبـدو أن مـا هـو ي. توراتيـة
ــرب فــي يهــودا والــسامرة ــي صــاغها عــام ) الع ــا إدارات البيــت ١٩٧٨الت ــة اإلســرائيلين كم  وعكــست منهجي

ُاألبيض المتعاقبة في التعـاطي مـع الـصراع المرتكـزة علـى الخطـاب االسـتعماري الخـاص بكيفيـة مـنح تقريـر 
  .د للسكان األصليين وحقوق مجتزأة دون االعتراف بحقهم في األرضمصير محدو

 -تختلف المسميات واإلعالنات والسياسات التي يستخدمها قادة االحتالل منـذ بـدء الـصراع العربـي
. ًاإلسرائيلي لتجسيد رؤاهم االستعمارية في المنطقة بل حظيت دومـا بـدعم إدارات البيـت األميريكـي المطلـق

ــع ل ــة ضــد الــشعب الفلــسطيني يجــد نفــسه أمــام إن المتتب ــات حكومــات اإلحــتالل اإلســرائيلي المتعاقب منهجي
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سياسات توسعية إحاللية عنصرية تعكس فقدان أدنـى مـستوى مـن اإليمـان بـالعيش المـشترك فـي المنطقـة 
 ٍبــل إن مجمـــوع االتفاقــات الموقعـــة بــين الطــرف اإلســـرائيلي وأطــراف عربيـــة ال تتجــاوز محـــددات. العربيــة

مخططهـم االســتعماري وبكونهـا تــأتي ضـمن مــساعيهم لتحييـد التهديــدات األمنيـة والعــسكرية لكيـانهم والتــي 
ًبإمكانها أن تعيق من استكمال المخطط ولم تأت تجسيدا المتالك إرادة العيش المشترك أو اإليمان بالسالم ِ.  

 الذعر التـي سـرت فـي أوسـاط عقلية التفوق العرقي هي التي تحكم قادة اإلحتالل اإلسرائيلي وحالة
المؤسسة األمنية اإلسرائيلية لم تعكس في حقيقتها الرفض األخالقي لنوايا زعيم اليمين العنـصري المتطـرف 
ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية، فمجموع االعتراضات 

ًنطلــق مــن خــشيتهم أن تــؤدي خطــة الــضم لمخــاطر تعتبــر تهديــدا التـي أبــداها جنــراالت مؤســستهم األمنيــة ت
  .ألمن كيانهم

ُتوجه الحكومة اإلسرائيلية االستيالء على مساحات واسعة مـن األرض الفلـسطينية يـدلل علـى عـدم 
ًامتالكها إرادة السالم وبحال أقدمت فعليا على تنفيذ مخططها التوسـعي الـشهر المقبـل فـإن المنطقـة مقبلـة 

، عـدم التـزام اإلسـرائيليين ١٩٧٩لة شبيهة لتلك التـي سـادت قبـل توقيـع اتفـاق كامـب ديفيـد عـام على مرح
ٕبمقتضيات حل الصراع القائمة على امتالك الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير واقامة دولته يـشكل 

ٕتهديدا فعليا لألمن واالستقرار الدوليين وارساء الـسالم العـادل والـشامل فـي منطقـة ً  الـشرق األوسـط التـي ال ً
 ؟)الضم(فهل يتحمل اإلسرائيليون تبعات قرار . ًتحتمل مزيدا من الصدام والنزاع

 ١٠ ص٢٤/٦/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  !باألقصى؟ المحدق الخطر من والمسلمون العرب أين

  حديث القدس

ٕات المتطــرفين اليهــود باقتحــام الحــرم القدســي الــشريف واقامــة ال يكــاد يمــر يــوم دون قيــام عــشر
 األوقـاف بـدأت إدارةعكرمة صـبري خطيـب المـسجد األقـصى ان .وقال الشيخ د. شعائرهم الدينية في رحابه 

  .تفقد شيئا فشيئا من صالحياتها 

 مـع اليهوديـة المغرقـة بـالتطرف عـن لقـاءات» طالب من أجـل الهيكـل«وفي المقابل كشفت منظمة 
الشكوك بقـدرة وتـصميم المـستويين الـسياسي واألمنـي   لم تعد تساورهاوأنهاوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 

  . المسجد األقصىأي» جبل البيت «أسمته على ما اإلسالميةعلى الحد من سلطة ونفوذ دائرة األوقاف 

ن أجـل الـسيطرة  جمعيـة وحركـة اسـتيطانية تعمـل مـ٢٧هـي واحـدة مـن » طالب من أجل الهيكل«و
علـى المــسجد األقــصى ولهــا وجــود بــين الجاليــات اليهوديــة فـي كــل العــالم، وقالــت انهــا ســتعمل بقــوة خــالل 

  . على المسجد األقصىاإلسالميةالشهر القادم من أجل إنهاء السيطرة 



 
٢٧

ة  عـددا مـن أبوابـه لفتـرات محـدودأغلقـوا، وقد ًأبداوممارسات االحتالل في الحرم القدسي ال تتوقف 
، كمـا ان الحفريـات واألنفـاق فـي أسـفله كثيـرة ساء المتظـاهرات عنـد بـاب المغاربـةواعتقلوا مجموعة من الن

  .وعميقة

 الحــرم إلنقــاذ الجــاد واإلســالميونــداءات االســتغاثة والمطالــب الرســمية والــشعبية بالتــدخل العربــي 
آذانــا مــصغية ممــا يعطــي االحــتالل القدســي مــن المخــاطر الكبيــرة التــي تتهــدده ، ال تتوقــف ولكنهــا ال تجــد 

  .ّالمزيد من الغطرسة والتغول وتزيد المخاطر المحدقة بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

 ، نصرخ بصوت مرتفع أيها العرب والمسلمون تحركـوا األقصىمن قلب القدس ومن رحاب المسجد 
 االحتالل ومن يؤيده في الواليات المتحدة ، ألن  والقدرات الهائلة للضغط والتأثير علىاإلمكاناتبجد ولديكم 

 نعـود لنقـول ال حـول أننا أموهل تستجيبون .... فهل تسمعون .... المسجد األقصى يناديكم ويستنجد بكم 
   باهللا؟إالوال قوة 

  ٢٤/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  آراء عبرية مترجمة

  لدينا مسؤولية القادة ؟ ليست– بقلم ميخائيل سفارد –هآرتس 

 ميخائيل سفارد    بقلم –هآرتس 

والمفتشة العامة للشرطة في اطالنتا قدمت . الشرطي الذي قتل جورج فلويد اتهم بالقتل العمد ”
 .“أما عندنا، فان الشرطي الذي قتل اياد الحالق وقائده يواصالن حياتهما كالمعتاد. استقالتها

غداة عملية . منذ ذلك الحين امريكا هائجةو. جورج فلويد قتل قبل شهر على أيدي شرطي ابيض
وبعد ثالثة ايام . القتل رجال الشرطة االربعة الذين تورطوا في الحادثة تمت اقالتهم من شرطة منيابوليس

الشرطي الذي قام بخنق فلويد تم اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة، والذي استبدل بعد اربعة ايام بالقتل من 
 .ال الشرطة الثالثة اآلخرون وجهت لهم تهمة المساعدة في القتلورج. الدرجة الثانية

قبل عشرة ايام قتل رايشر بروكس، امريكي اسود من اطالنتا، بنار رجل شرطة ابيض قام 
 ساعة على ٢٤وبعد . واثناء هربه حاول تشغيله. بمطاردته بعد أن خطف منه بروكس مسدس دمية

وبعد اربعة ايام الشرطي الذي اطلق النار وجهت له . ة اطالنتاالحادثة استقالت المفتشة العامة لشرط
 .تهمة القتل العمد

 يوم، اياد الحالق، الفلسطيني من سكان شرقي القدس، تم اطالق النار عليه وقتل على ٢٣قبل 
سبع رصاصات اطلقت عليه عندما كان في طريقه مثل كل يوم في . أيدي جندي من حرس الحدود

رصاصتان اصابته وقضت . لماضية الى مركز الوين لذوي االحتياجات الخاصة القريبالسنوات الستة ا
والشرطي الذي اطلق النار والضابط الذي كان معه تم التحقيق معهما، لكن حتى اآلن لم تقدم الئحة . عليه
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لمفتش قائد شرطة حرس الحدود في القدس ال يحلم باالستقالة ويعطي االنطباع بأن نائب ا. اتهام ضدهما
العام لم يشعر حتى بالضربة الخفيفة في الجناح، كما قال قائد سالح الجو السابق دان حلوتس، التي 

حياة اياد الحالق، الشاب . يشعر بها الطيار الذي يطلق صاروخ يستهدف شخص فلسطيني مطلوب
 تستحق وهي حتى ال. ال تساوي حياة آخرين يهود: الفلسطيني الذي كان معوق ال تساوي أي شيء

وال تستحق اجراء تحقيق فوري وجدي والتقديم للمحاكمة، وباالساس استخالص العبر . محاسبة النفس
 .الشخصية من قبل سلسلة القيادة

احيانا يبدو أنه يوجد قسم خاص لشرطة الهجرة، يهدف الى منع دخول اشياء جيدة من الواليات 
حتى في (لطريق طوال الوقت الى االرض المقدسة موضة ثقافية وسياسية تشق ا. المتحدة الى اسرائيل

من موطن الديمقراطية الدستورية، حركة حقوق المواطن وحركات ) فترة الكورونا التي فيها االجواء مغلقة
ولكن يبدو أن نفس رجال شرطة الهجرة الذين يمنعون نشطاء سالم . ”بالك اليز“واآلن ” مي تو“مثل 

وزارة الشؤون “المعروفة ايضا بـ (الد برعاية وزارة الرقابة السياسية وحقوق انسان من الدخول الى الب
، ينقبون جيدا في حقائب االمريكيين ويسمحون فقط للترامبية وعنصرية التفوق االبيض )”االستراتيجية

 .والمكارثية والتحريض ضد حراس العتبة والصحف والجهاز القضائي، باجتياز فحص الحدود

يات المتحدة التي تصدر لنا المشاكل من غير حلول، والشر بدون ثقافة هكذا يحدث أن الوال
مقاومته، واستقواء نظام رئاسي بدون كوابح وموازنات دستورية، واالصبع الخفيفة على الزناد ضد السكان 

في . الذين يعانون من الدونية والتمييز المنهجي بدون المطالبة العامة بمسؤولية من يرتدون الزي الرسمي
مسؤولية “المحاكم الجنائية الدولية وفي القضاء الجنائي في دول كثيرة في العالم توجد ديمقراطية تسمى 

الفكرة هي أن القادة الذين لم يستخدموا الوسائل المتاحة لهم من اجل منع تنفيذ جرائم من قبل . ”القادة
نهم لن يتصرفوا بصورة محظورة، مرؤوسيهم، وضمن ذلك لم يعطوا التعليمات المناسبة ولم يتأكدوا من أ

مسؤولية حقيقية، . من شأنهم أن يكونوا مسؤولين هم أنفسهم عن المخالفات التي ارتكبها مرؤوسيهم
 .مسؤولية جنائية

لجنة تيركل التي حققت في تناسب اجراءات . في القضاء االسرائيلي هذه العقيدة غير موجودة
متهمين بتنفيذ مخالفات ضد القانون الدولي، أوصت في العام التحقيق والتقديم للمحاكمة في اسرائيل ل

في وزارة العدل اكيد ضحكوا عندما .  بملء النقص، وأن يتم تضمين القانون بمسؤولية القادة٢٠١٣
 .اخفتها تماما) لجنة تشخنوبر(لجنة تطبيق تقرير تيركل . شاهدوا هذه التوصية

لهياكل التراتبية القائمة على استخدام القوة، طالما أن فكرة مسؤولية القادة تنبع من فهم أنه في ا
القادة ال يتحملون المسؤولية عن افعال مرؤوسيهم، لن يكون باالمكان مواجهة ميل المسلحين الشباب 

  .الستخدام سالحهم بشكل مبالغ فيه ضد اقليات ومجموعات سكانية ضعيفة
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من في اسرائيل اآلن، حتى االقل بكثير من في وضع يوجد فيه تطبيق للقانون على رجال قوات اال
هنا لم يسمعوا ايضا عن مسؤولية قيادية اساسية، التي تطالب . المسؤولية الجنائية للقادة يعتبر أمنية

هكذا، . بأن يستقيل القادة أو تتم اقالتهم عندما يسيء مرؤوسيهم استخدام القوة القاتلة التي اعطيت لهم
ر على اياد الحالق وقتله في غرفة القمامة، قريبا من المؤسسة التي كان  يوم منذ اطالق النا٢٣مرت 

كل يوم يمر بدون . وليس فقط أن أحد لم يتهم بعد، بل عن مسؤولية القادة ال يوجد أي نقاش. يعالج فيها
أن تهتز كراسي جميع قادة الشرطي الذي اطلق النار، من القادة المباشرين وحتى الذين يجلسون في هيئة 

  .القيادة القطرية، هو يوم يقربنا من القتل االجرامي الياد خالق قادم

  ٢٦ص/٢٤/٦/٢٠٢٠الغد 

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

 سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر هؤالء الكتاب
 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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  اخترنا لكم

  شخصيات مقدسية

  هند طاهر الحسيني

  

م بالقدس من ١٩١٦ أبريل سنة ٢٥هي رائدة ومربية وناشطة اجتماعية مقدسية، ولدت في 
انت إحدى أشهر نساء عائلتها، والدها هو محمد طاهر الذي كان يعمل في عائلة الحسيني المقدسية، وك

سلك القضاء إبان الحكم العثماني الذي توفي وعمرها سنتين، أما أمها فهي فاطمة بنت محمد صالح 
الحسيني التي استقرت مع أيتامها الستة في بيت والدها بعد وفاة زوجها، لذا نشأت هند في بيت جدها 

الواقعة قرب المسجد األقصى المبارك، وأنهت فيها دراستها " مدرسة البنات اإلسالمية" لـ الذي أدخلها
التي " مدرسة راهبات صهيون"، ثم "الكلية اإلنجليزية للبنات"م، بعدها التحقت بـ ١٩٢٢االبتدائية عام 

 ومارست ركوب م، كما التحقت بحركة الكشافات الفلسطينية١٩٣٨حصلت فيها على الشهادة الثانوية عام 
الخيل، وكان لها إجادة في اللغة اإلنجليزية ومتمكنة من اللغة العربية الفصحى الشيء الذي أهلها إلعداد 

مجلة "ًالتي كانت تصدر في رام اهللا آنذاك، وأيضا في " مجلة فتاة الغد"ُأبحاث اجتماعية نشر بعضها في 
  .في جنيف بسويسرا" الشابات المسيحيات

مدرسة البنات اإلسالمية، وذلك "لعملية بوظيفة معلمة للغتين العربية واإلنجليزية في بدأت حياتها ا
م، وبعدها مباشرة انتقلت للعمل في مجال الخدمة االجتماعية التطوعية، ١٩٤٥م و ١٩٣٨ما بين عامي 

فيها م، فسعت ١٩٤٦التي تسلمت إدارتها عام " جمعية التضامن االجتماعي النسائي"فكانت البداية مع 
إلى تقديم الخدمات االجتماعية لأليتام ومحو األمية بإنشاء مكتبة متجولة وبتأسيس مشاغل تعليم مهنة 

م والظروف التي أحاطت ١٩٤٨ٕالخياطة واقامة أنشطة ثقافية متنوعة، وعقب وقوع مجزرة دير ياسين 
ن من جرائم العصابات بالشعب الفلسطيني وارتفاع أعداد الالجئين من األيتام وأهالي القرى الفاري

الصهيونية، تبلورت لديها فكرة إنشاء مؤسسة جديدة تستوعب الكم الهائل من األيتام واألطفال المشردين 
بقيادتها وبمشاركة عدد " مؤسسة دار الطفل العربي"، فقامت بتأسيس "جمعية التضامن النسائي"ًخلفا لـ 

ي، لتكون بذلك أول مؤسسة عربية نشأت في القدس من زمالئها وزميالتها في النشاط االجتماعي التطوع
ًبعد النكبة ولتصبح فيما بعد معلما من معالم القدس، عملت هند في المؤسسة فجمعت التبرعات التي  َ ْ َ
ًكانت تأتيها من ميسوري الحال، وبمساندة المؤسسات والشركات ماديا ومعنويا استطاعت توسعة مبنى  ً

الحضانة وبساتين األطفال، والمرحلة اإلعدادية : طورتها حتى أصبحت تضمو" دار الطفل العربي"المؤسسة 
ٕوالثانوية، والسكرتارية، وبرامج مكافحة األمية، والتدريب المهني للفتيات واعداد دورات في الفنون اليدوية 

ت من التقليدية واالهتمام بالتراث الشعبي، وواصلت السعي في الحصول على مزيد من التمويالت والتبرعا
مختلف الهيئات المحلية والعربية والدولية حتى تمكنت مع مرور السنوات من توسعة رقعة المؤسسة 
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كلية اآلداب الجامعية "م، و١٩٧١عام " معهد التربية والخدمة االجتماعية"وزيادة مبانيها حتى أنشأت 
مساق يدرس في م على إدخال تعليم مادة الحاسوب ك١٩٨٦م، ثم عملت في عام ١٩٨٢عام " للبنات

فكانت مدرستها من أوائل مدارس القدس التي أدخلت تعليم مادة الحاسوب في " دار الطفل العربي"مدرسة 
مركز األبحاث "منهاجها الدراسي، كما اشترت قصر األديب المعروف إسعاف النشاشيبي الذي حولته إلى 

دار إسعاف النشاشيبي للثقافة "م تحت اسم ١٩٩٩م والذي أعيد افتتاحه سنة ١٩٨٦عام " اإلسالمية
م الذي يعنى باآلثار في ١٩٩٢عام " معهد اآلثار والحضارة اإلسالمية"، وكذلك أسست "والفنون واآلداب

  .القدس خاصة وبفلسطين عامة

جمعية المقاصد "وللسيدة هند عدة أنشطة أخرى فهي تعد من المشاركات في تأسيس كل من 
التي ترأستها بهدف المساعدة والنهوض بالمجتمع " قاء القريةجمعية أصد"م، و١٩٥٦عام " الخيرية

، "جمعية اليتيم العربي"، و"جمعية الفتاة الالجئة"ًالقروي، كما كانت عضوا في كل من الهيئة اإلدارية لـ 
، كما شاركت في العديد من المؤتمرات العربية والدولية وحضرت الكثير "مجلس أمناء جامعة القدس"وفي 

  .ات الدراسية االجتماعية في مختلف الدولمن الحلق

ًعاشت السيدة هند مناضلة، كرست حياتها لخدمة شعبها بجميع فئاته وطبقاته، ولم يكن غريبا أن  
ًيتم تكريمها في أكثر من مرة محليا وعربيا ودوليا بأوسمة عديدة من بينها نيلها شهادة تقديرية من  ً ً

م، ١٩٦٤بمناسبة زيارته للقدس عام " وسام البابا بولس السادس"م، و١٩٥٥عام " الرابطة األميريكة"
وسام الكوكب "م، و١٩٨٠عام " وسام أديالي ويستوري التقديري اإليطالي للسيدات والرائدات في العالم"و

من الحكومة االتحادية األلمانية عام " وسام الدرجة األولى"م، و١٩٨٥عام " األردني للتربية والتعليم
 ١٣٨كان في جعبتي : "تم تكريمها بعد وفاتها بإنتاج فيلم يتحدث عن حياتها تحت عنوانم، كما ١٩٨٩

ًجنيها فلسطينيا ً، الذي أخرجته ساهرة درباس، وتخليدا لذكراها فقد تم تغيير اسم "قصة هند الحسيني.. ً
ضم تحت إدارة جامعة لتن" كلية هند الحسيني للبنات"ًالتي كانت قد أسستها سابقا إلى " كلية اآلداب للبنات"

  .القدس

  .م عن عمر يناهز ثماني وسبعين سنة١٩٩٤ سبتمبر ١٣توفيت في مسقط رأسها بالقدس في 

  

  

  

  

 .٢٠١٩، عمان، "موسوعة تراجم النساء المقدسيات" من كتاب –اللجنة الملكية لشؤون القدس 

***  
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  اخبار باالنجليزية

PA political circus: Why Abbas must hand the keys over to the PLO 
 

Ramzy Baroud 

The painful truth is that the Palestinian Authority of President Mahmoud Abbas has already 

ceased to exist as a political body that holds much sway or relevance, either to the Palestinian 

people or to Abbas’ former benefactors, namely the Israeli and the American governments. 

So, when the Palestinian Authority Prime Minister, Mohammed Shtayyeh, announced on June 9, 

that the Palestinian leadership had submitted a “counterproposal” to the US’ Middle East peace 

plan, also known as the “Deal of the Century”, few seemed to care. 

We know little about this “counterproposal”, aside from the fact that it envisages a demilitarised 

Palestinian state within the pre-1967 borders. We also know that the Palestinian leadership is 

willing to accept land swaps and border adjustments, a provision that has surely been inserted to 

cater for Israel’s demographic and security needs. 

It is almost certain that nothing will come out of Shtayyeh’s counterproposal and no independent 

Palestinian state is expected to result from the seemingly historical offer. So, why did Ramallah opt 

for such a strategy only days before the July 1 deadline, when the Israeli government of Benjamin 

Netanyahu is expected to launch its process of illegal annexation in the occupied West Bank and the 

Jordan Valley? 

The main reason behind Shtayyeh’s announcement is that the Palestinian leadership is often 

accused by Israel, the US and their allies of supposedly rejecting previous “peace” overtures. 

Rightly, the Palestinian Authority rejected the “Deal of the Century”, because the latter represents 

the most jarring violation of international law yet. The “Deal” denies Palestine’s territorial rights in 

occupied East Jerusalem, dismisses the right of return for Palestinian refugees altogether, and gives 

carte blanche to the Israeli government to colonise more Palestinian land. 

In principle, Netanyahu also rejected the American proposal, though without pronouncing his 

rejection publicly. Indeed, the Israeli leader has already dismissed any prospects of Palestinian 

statehood and has decided to move forward with the unilateral annexation of nearly 30 per cent of 

the West Bank without paying any heed to the fact that even Trump’s unfair “peace” initiative 

called for mutual dialogue before any annexation takes place. 

As soon as Washington’s plan was announced in January, followed by Israel’s insistence that 

annexation of Palestinian territories was imminent, the Palestinian Authority spun into a strange 

political mode, far more unpredictable and bizarre than ever before. 

One after another, Palestinian Authority officials began making all sorts of contradictory remarks 

and declarations, notable amongst them Abbas’ decision on May 19 to cancel all agreements signed 

between Palestinians and Israel. 

This was followed by another announcement, on June 8, this time by Hussein Al Sheikh, a senior 

Palestinian Authority official and Abbas’ confidante, that if annexation takes place the Authority 

would cut off civil services to Palestinians so that Israel may assume its legal role as an Occupying 

Power as per international norms. 

A third announcement was made the following day by Shtayyeh himself, who threatened that, if 

Israel claims sovereignty over parts of the West Bank, the Authority would retaliate by declaring 

statehood within the pre-1967 borders. 

The Palestinian counterproposal was declared soon after this hotchpotch of announcements, most 

likely to offset the state of confusion that is marring the Palestinian body politic. It is the Palestinian 

leadership’s way of appearing pro-active, positive, and stately. 

The Palestinian initiative also aims at sending a message to European countries that, despite Abbas’ 

cancellation of agreements with Israel, the Palestinian Authority is still committed to the political 

parameters set by the Oslo Accords as early as September 1993. 

What Abbas and Shtayyeh are ultimately hoping to achieve is a repeat of an earlier episode that 

followed the admission of Palestine as a non-state member of the United Nations General Assembly 

in 2011. Salam Fayyad, who served as the Authority Prime Minister at the time, also waved the 
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card of the unilateral declaration of statehood to force Israel to freeze the construction of illegal 

Jewish settlements. 

Eventually, the Palestinian Authority was co-opted by then-US Secretary of State, John Kerry, to 

return to another round of useless negotiations with Israel, which won the Authority another 10 

years, during which time it received generous international funds while selling Palestinians false 

hope for an imaginary state. 

Sadly, this is the current strategy of the Palestinian leadership: A combination of threats, 

counterproposals and such, in the hope that Washington and Tel Aviv will agree to return to a by-

gone era. 

Of course, the Palestinian people, occupied, besieged, and oppressed are the least relevant factor in 

the Palestinian Authority’s calculations, but this should come as no surprise. The Palestinian 

leadership has operated for many years without a semblance of democracy, and the Palestinian 

people neither respect their government nor their so-called President. They have made their 

feelings known, repeatedly, in many opinion polls in the past.  

In the last few months, the Authority has used every trick in the book to demonstrate its relevance 

and its seriousness in the face of the dual-threat of Trump’s “Deal of the Century” and 

Netanyahu’s annexation of Palestinian lands. Yet, the most significant and absolutely pressing step, 

that of uniting all Palestinians, people and factions, behind a single political body and a single 

political document, is yet to be taken. 

Considering all of this, it is no exaggeration to argue that Abbas’ Authority is gasping its last 

breath, especially if its traditional European allies fail to extend a desperately needed lifeline. The 

guarded positions adopted by EU countries have, thus far, signalled that no European country is 

capable or even willing to fill the gap left open by Washington’s betrayal of the Palestinian 

Authority and of the ‘peace process’. 

Until the Authority hands over the keys to the Palestine Liberation Organisation (PLO) so that the 

more democratically representative Palestinian body can start a process of national reconciliation, 

Netanyahu will, tragically, remain the only relevant party, determining the fate of Palestine and her 

people. 

RamzyBaroud is a journalist and the editor of The Palestine Chronicle. He is the author of five 

books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in 

Israeli Prisons” (Clarity Press, Atlanta). Dr Baroud is a non-resident senior research fellow at the 

Centre for Islam and Global Affairs, Istanbul Zaim University. His website 

is www.ramzybaroud.net 
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120 French parliamentarians urge Emmanuel Macron to recognize state 

of Palestine 
  

PARIS, Tuesday, June 23, 2020 (WAFA) – Some 120 French Members of Parliament have 

co-signed a letter urging their president Emmanuel Macron to recognize the state of 

Palestine as a response to Israel’s impending plans to annex large part of the occupied 

West Bank. 

In their letter, the French parliamentarians urged the French president to move forward in 

order to preserve the two-state solution as the only solution that provides hope for 

achieving a durable peace in the region, and establishing a real Palestinian state and not 

just pantostans isolated from other. 

The signatories called for the necessity to impose international sanctions on Israel if it 

implements its annexation plans, slamming such plans as a blatant violation of 

international law and constitute a real danger to regional peace and security. 
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The letter called for a collective European recognition of the State of Palestine, adding that 

if a collective European recognition is not possible, France should unilaterally recognize the 

State of Palestine. 

They reiterated their firm position that settlements violated the Charter of the United 

Nations and the international law. 

The parliamentarians noted that the Israeli government is trying to exploit the world's 

preoccupation with confronting the Corona pandemic in order to pass its settlement plans 

instead of cooperating with its surroundings in facing the pandemic. 

WAFA June 23, 2020  
  

*** 

Palestinians suffocate in clashes east of Jerusalem 
  

JERUSALEM, Tuesday, June 23, 2020 (WAFA) – A number of Palestinian youth 

suffocated by tear gas during clashes that broke out in the town of Abu Dis, on the 

outskirts of Jerusalem, in the aftermath of the killing of a Palestinian at a major military 

checkpoint, northeast of the southern West Bank city of Bethlehem. 

Witnesses said that Israeli forces attacked youth with rubber-coated steel bullets, tear gas 

canisters, and stun grenades, causing several suffocation cases among them. 

Earlier this evening, Israeli forces shot 28-year-old Ahmad Mustafa Eriqat, a resident of 

Abu Dis town, and left him bleeding to death on the ground. 

Mayor of Abu Dis Ahmad Abu Hilal said Eriqat was driving his car from his hometown of 

Abu Dis to Bethlehem to pick up his sister, whose wedding was planned for today, from a 

beauty salon when he was shot and killed at the checkpoint clearly in cold blood. 

WAFA June 23, 2020   

*** 
 

  

  


