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  األردن وفلسطين

  ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين: الملك
  

يس  خالل تلقي جاللة الملك عبد اهللا الثاني امس االربعاء اتصاال هاتفيا، من رئ-عمان 
  .>>... العالقات الثنائية والتطورات االقليمية  لبحثجمهورية المانيا االتحادية فرانك فالتر

وتناول جاللة الملك والرئيس االلماني مستجدات االوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية ... <<
ستتولى رئاسة الفلسطينية وضرورة ايجاد حلول سياسية لالزمات في الشرق االوسط، بخاصة ان المانيا 

  .مجلس االمن الدولي ومجلس االتحاد االوروبي في تموز المقبل

وشدد جاللة الملك على ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين، 
الذي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 

  ).بترا. ( وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

 ٢ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  جهود السالم تتعرض للخطر: الصفدي
  

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن جهود المجتمع الدولي واألمم  - عمان 
ٍل ضم أراض فلسطينية المتحدة لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائي

 .في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي

وأكد الصفدي في بيان قدمته المملكة لمجلس األمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية 
الفلسطينية التي عقدها اليوم االربعاء، على المستوى الوزاري، أن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض 

 وأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السالم أن يعلن رفضه للضم وأن كل فرص السالم،
  . يعمل على منعه

وطالب الصفدي الدول األعضاء في مجلس األمن والمجتمع الدولي، ضرورة إطالق تحرك فاعل 
ٕوعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للسالم، واعادة إحياء آفاق تحقيق السالم العادل ال ذي تقبله الشعوب ً

ًوالذي اعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السالم على أساس  ً
  .ًحل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية

 ة اإلسرائيلي عمل مجلس األمن على اصدار عد-منذ بداية الصراع الفلسطيني "وقال الصفدي 
 على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود قرارات أكدت

  ".المشتركة لتحقيق سالم عادل وشامل على أساس حل الدولتين للخطر



 
٦

إن منع ضم األراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين "وشدد 
  ".السالم على أساس حل الدولتينواإلسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق 

وأضاف الصفدي ان تحقيق سالم عادل وشامل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب 
ًالفلسطيني هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي وان أي سيناريو آخر يشكل تهديدا للسالم، وألمن 

  . واستقرار المنطقة والعالم

ٕابت المتمسك بتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية واقامة الدولة وأكد الصفدي موقف المملكة الث
، على أساس حل الدولتين ١٩٦٧المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 
ًاستنادا إلى الشرعية الدولية سبيال وحيدا لتحقيق السالم العادل والشامل ً ً.  

تصال المرئي األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو وشارك في الجلسة التي عقدت عبر تقنية اال
  .غوتيريش واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزراء خارجية عدد من الدول األعضاء

  ١ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

*****  

   شؤون سياسية

  الطراونة يدعو البرلمانات العربية لرفض ضم أراض فلسطينية
  

 النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، رؤساء  دعا رئيس مجلس-عمان 
المجالس والبرلمانات العربية إلى اتخاذ مواقف رافضة لمخططات حكومة االحتالل اإلسرائيلي بضم أراضي غور 

 تجاه وجدد بيان صادر عن المجلس، امس، تمسك األردن بثوابته .األردن وأجزاء من الضفة الغربية والجوالن
ًالقضية الفلسطينية، مؤكدا وقوف األردنيين على جبهة الحق خلف قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني برفض 

   .أي حلول تهضم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه، وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة

المجالس والبرلمانات العربية التي وأكد الطراونة في بيان آخر باسم االتحاد البرلماني العربي، أن 
سطرت مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية، مناط بها اليوم واجب الضغط على حكوماتها، والتواصل 
مع القوى الفاعلة والمؤثرة في القرار الدولي إلحباط المخطط اإلسرائيلي الذي ينسف كل اتفاقات السالم، ويضع 

إن القضية الفلسطينية : وقال .توتر والغليان ويدفعها إلى منعرجات الفوضىالمنطقة برمتها على صفيح من ال
ًتشهد أخطر مراحلها، بتعاظم التهديدات والمخططات التي تسعى حكومة االحتالل إلى فرضها أمرا واقعا،  ً

الضفة ًاستنادا إلى دعم وانحياز اإلدارة األميركية، وآخر تلك المخططات ضم أراضي غور األردن وأجزاء من 
وأشار إلى أنه في ظل حالة االنقسام  .الغربية في سياق ال ينفصل عن ما يسمى بصفقة القرن المشؤومة

العربي على عديد الملفات، فإن فلسطين كانت وستبقى قضيتنا المركزية، وال نرى أولى منها قضية تجمعنا، 
 المدخل الحقيقي للسالم وألمن واستقرار وآن الوقت لصدارتها أجندة القرار العربي على المستويات كافة، فهي

  .المنطقة برمتها
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عندما اتخذ االتحاد البرلماني مواقف واضحة وحازمة في مواجهة الصفقات المشبوهة «وأضاف 
ورفض مختلف أشكال التطبيع مع االحتالل، فإنه يعلن براءة الشعوب من أي تسوية تهضم الحق الفلسطيني 

الغطاء، وليقول للعالم أجمع إن نبض الشعوب العربية ال يعترف بأي حلول ليفقدها الشرعية وينزع عنها 
تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه، وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

، وزاد، ان الخطى تتسارع في محاوالت تشويه بنية المفاهيم لدى األجيال .«وحق العودة والتعويض لالجئين
وتصوير قضية فلسطين على أنها طالت األمد، وتوجب القبول بالمتاح، وأن يرضى الفلسطينيون باألمر الواقع، 
ًفإن ذلك يشكل خطرا يتوجب التصدي له عبر مختلف الوسائل في منظومة المؤسسات العربية، وأن تتوقف كل 

  .«محاوالت تركيع شعب فلسطين الصامد

طينية مطالبة اليوم بإنجاز ملف المصالحة لتشكل الجبهة األولى من وأكد أن القوى والفصائل الفلس
جبهات الرفض العربي ألي تصفية للقضية الفلسطينية، ولتتمكن من الوقوف بوجه مخططات ضم أراضي غور 

ٕنحن في االتحاد البرلماني العربي، واذ نقدر مواقف الزعماء والقادة «وختم بالقول . األردن والضفة الغربية
رب بممارسة جميع أشكال الضغط مع القوى الدولية الفاعلة للتصدي للمخططات اإلسرائيلية، نثمن، بالوقت الع

ًذاته، مواقف شعوبنا التي تعبر مرارا عن براءتها من كل المواقف الطارئة التي تحاول التسلل إلى الجسد 
 )بترا.(»العربي لسلخ قضية فلسطين عن حاضنتها ودعاماتها الرئيسة

  ٣ ص٢٥/٦/٢٠٢٠ الرأي

*****  

   اإلسرائيلية االجراءات يدين العربي البرلمان
  المحتلة الفلسطينية األراضي في القائم الوضع لتغيير

  

 الجانب أحادية اإلجراءات العربي البرلمان رئيس السلمي فهم بن مشعل الدكتور أدان /وام /القاهرة
 وفرض الفلسطينية األراضي في القائم الوضع تغيير بهدف اإلسرائيلي االحتالل حكومة عنها أعلنت التي
 السلمي وشدد .المنطقة في السالم مستقبل على خطيرة وتداعيات وخيمة عواقب له سيكون ٍجديد ٍواقع
 الحل هو العربية السالم رةومباد الدولية للشرعية ًاستنادا الدولتين حل مبدأ على القائم السالم أن على

   .والعالم المنطقة في واالستقرار األمن إرساء يضمن الذي الوحيد

 الفصل من الرابع االنعقاد لدور الختامية الجلسة افتتاح في اليوم ألقاها التي كلمته في ذلك جاء
 وأكد .عباس دمحمو الفلسطيني الرئيس بمشاركة بعد عن عقدت التي العربي للبرلمان الثاني التشريعي

 االتفاقيات من التحلل واالحتالل قوة مع العالقات أشكال كل قطع عباس الرئيس لقرار العربي البرلمان دعم
 ....معها الموقعة االلتزاماتو

  ٢٤/٦/٢٠٢٠وكالة أنباء اإلمارات 

*****  
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  األردن يشارك بمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين اليوم
 

 لمؤتمر المـشرفين علـى ١٠٤  عبر الفيديو كونفرنس، في أعمال الدورة الـ يشارك األردن-القاهرة 
  .شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للالجئين

ويبحث االجتماع الذي سيعقد اليوم الخميس، مـستجدات أوضـاع الالجئـين الفلـسطينيين فـي الـدول 
يـرة ومـا تتعـرض لـه المدينـة المقدسـة مـن العربية المضيفة، وقضية القدس، خاصة في ظل التطورات الخط

  ).بترا..(هجمة استيطانية تهويدية للسيطرة عليها وعلى مقدساتها اإلسالمية والمسيحية

  ٣ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

*****  

 اجتماع مجلس األمن لبحث خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية
    

ٍتوى عال، لبحث خطة إسرائيل جلس األمن الدولي، أمس األربعاء، اجتماعا على مسم عقد -عواصم 
  .>>...لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق األوسط

نحن حاليا في لحظة حاسمة في ظل «قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و... <<
، موضحا أن ذلك يقلق الفلسطينيين وعدد من »تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة

إذا نفذت إسرائيل مخططها بالضم، فهذا يعد خرقا «وأكد غوتيريش أنه . وجزء من المجتمع الدولياإلسرائيليين 
، داعيا الحكومة »للقانون الدولي ويقوض عملية السالم على أساس حل الدولتين، وأي مفاوضات محتملة

 الذي تعانيه ولفت إلى الوضع االقتصادي الصعب. اإلسرائيلية الى التخلي عن مشاريعها وخططها للضم
السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة كورونا وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع 

  .إسرائيل ألجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية

ٕوجدد غوتيريش التزامه التام بدعم الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل الصراع وانهاء االحتالل بموجب 
دولة فلسطينية : ولي وقرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الثنائية، بهدف تحقيق رؤية الدولتينالقانون الد

 تعيش جنبا إلى جنب ١٩٦٧مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة بحدود معترف بها وفقا لحدود الرابع من حزيران 
  .بأمن وسالم مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين

ف ضد أي خطوات أحادية تقوض السالم في الشرق األوسط، وأؤكد أن الحل سأستمر بالوقو«: وقال
الوحيد يأتي عبر المفاوضات، ألن هذه المخططات تقوض السالم الهش واحتمال الحفاظ على السالم واألمن 

يا ّأدعو القادة من الطرفين إلى الحوار بدعم األسرة الدولية، وأشجع دعما إقليميا ودول«: وأضاف. »الدوليين
لحل الدولتين والجمع بين الطرفين للتوصل إلى تسوية عادلة، كما أدعو اللجنة الرباعية الستئناف دورها في 
ٕالوساطة وايجاد آليات مشتركة بين الطرفين للبناء عليها بدون شروط مسبقة، وأدعو القادة إلى التصرف 

  .بحكمة وسريعا لبناء هذا السالم المستدام



 
٩

مم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف إنه ال وقال المنسق الخاص لأل
وأشار إلى أن القادة األوربيين عبروا . يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولي

ويت فرصة مضيفا أنه يجب عدم تفعن رفضهم لخطة الضم اإلسرائيلية وأكدوا أنها انتهاك للقانون الدولي، 
وتابع ميالدينوف أن . ٕة األطراف للمفاوضات واحقاق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحل الدولتيندوع

ّوتابع، أن عملية الضم . سيكون له تبعات كبيرة على مختلف أوجه الحياة الفلسطينية) الضم(مثل هكذا قرار 
ال يمكننا ان «وأشار، إلى أننا .  سالم مع إسرائيلتهدد بإنهاء الجهود الدولية لدعم دولة فلسطينية تعيش في

  .«نحل محل السلطة الفلسطينية

في السياق، أكد أحمد أبو الغيط، األمين العام للجامعة العربية، أن مخطط الضم سيدمر آمال السالم، 
 هذا القرار ، أن»أبو الغيط«وأضاف . مشيرا إلى انه سيشكل تهديدا لالستقرار فى المنطقة واألمن في العالم

سوف يكون له تبعات خطيرة، مطالبا إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار الذى ال جدوى منه، مشددا على أن 
  .الوضع الحالى يحتاج إلى التكاتف الدولي لمنع إسرائيل من اتخاذ هذا القرار

دولهم  دولة أوروبية على عريضة تطالب وزراء الخارجية في ٢٥ مشرعا من ١٠٨٠ّإلى ذلك، وقع 
، التي طرحها الرئيس األميركي، دونالد ترامب، ومخطط إسرائيل بضم مناطق »صفقة القرن«بمعارضة خطة 

واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وعبروا عن تأييدهم لتصريحات الممثل األعلى للسياسة الخارجية في 
  .ال يمكن أن يمر بهدوء«االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، بأن الضم 

نحن، أعضاء برلمان من أنحاء أوروبا، الملتزمون بنظام عالمي »ستهل المشرعون العريضة بـوا
ٕ الفلسطيني وامكانية –يستند إلى القانون، نتشارك قلقا جديا حيال خطة الرئيس ترامب للصراع اإلسرائيلي 

ون جدا من السابقة أننا قلق«وأضاف المشرعون األوروبيون . »وشيكة لضم إسرائيلي لمناطق الضفة الغربية
 –وطوال عقود، دفعت أوروبا حل الدولتين للصراع اإلسرائيلي . التي ينشئها هذا األمر للعالقات الدولية عامة

  .الفلسطيني، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

وهي تدفع سيطرة . فق عليهاخطة ترامب تتجاوز المعايير والمبادئ الدولية المت«وشددوا على أن 
إسرائيلية دائمة على منطقة فلسطينية غير متواصلة، وتبقيهم بدون سيادة وتمنح ضوءا أخضر إلسرائيل من 

ّوبموجب خطة ترامب، يقر االتفاق االئتالفي الجديد في . أجل ضم أحادي الجانب ألجزاء واسعة من الضفة
وخطوة كهذه ستكون قاتلة . ٢٠٢٠ بحلول األول من تموز إسرائيل بأنه بإمكان الحكومة التقدم في الضم

  .الحتماالت السالم وتضع تحديا أمام النماذج األساسية جدا في العالقات الدولية

قلقون جدا من تأثير الضم على حياة اإلسرائيليين والفلسطينيين ومن «وأشار المشرعون إلى أنهم 
ونطلب  . وال يقل هذا القلق عندما يكافح العالم وباء كورونا.تقويض االستقرار في المنطقة على عتبة قارتنا

وقد قال جوزيب بوريل إن . وعلى أوروبا قيادة منع الضم. من زعماء أوروبا العمل بحزم لمواجهة هذا التحدي
 للحصول على منطقة ٢٠٢٠وال مكان في العام . ونحن نؤيد ذلك بالمطلق). ال يمكن أن يمر بهدوء(الضم 

ووقع على العريضة أعضاء برلمان من النمسا، بلجيكا، . »يجب أن يكون لذلك تبعات مالئمةبالقوة، و



 
١٠

التشيك، الدنمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسالندا، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، 
كما وقع . ا، السويد، سويسرا وبريطانياهولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، إسباني

على العريضة رئيس وزراء إيرلندا المنتخب، ميهول مارتن، وخمسة رؤساء لجان الخارجية في برلمانات 
ٕإسبانيا، بلجيكا، الدنمرك، السويد وايطاليا، ونائبا رئيسي لجنتي الخارجية في البرلمانين الفرنسي واأللماني، 

بلجيكا، الدنمرك، ألمانيا، أيسالند، إيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، فرنسا، السويد،  من زعماء األحزاب في ١٣و
  ).وكاالت.(سويسرا وبريطانيا

  ١ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  الضم جريمة: فلسطين في األمم المتحدة
  

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام مجلس األمن  -  أ ف ب-الواليات المتحدة 
التداعيات «ً، محذرا من »جريمة«ٍدولي أن أي ضم من جانب إسرائيل ألراض فلسطينية هو عبارة عن ال

   .في حال تنفيذ هذا المشروع» الفورية

، إال أن المشكلة »مفترق طرق«وأضاف الوزير أنه فيما يتحدث الجميع عن الوضع على أنه أشبه بـ
تبدو إسرائيل «ً، مضيفا »لتقييم تداعيات خياراتها«وترفض التوقف » لألسف هي السائق«هي أن إسرائيل 

  .«عازمة على تجاهل اإلشارة الحمراء الكبيرة التي رفعها المجتمع الدولي من أجل إنقاذ األرواح

من جانبهما دعت األمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد امس إسرائيل إلى التخلي عن 
وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة «التي من شأنها خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، 

   .«فلسطينية قابلة للحياة

وصيغت هذه الدعوة خالل مؤتمر عبر الفيديو لمجلس األمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو 
  .>>...اللقاء الدولي األخير قبل الموعد المحتمل لبدء إسرائيل بتنفيذ خطط الضم في األول من تموز

على صعيد متصل أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو امس أن قرار ضم أجزاء من .... <<
ً، ملمحا بذلك إلى أن الواليات المتحدة تمنح الضوء األخضر »يرجع لإلسرائيليين«الضفة الغربية المحتلة 
 اإلسرائيليين بتوسيع سيادتهم قرارات«وقال بومبيو خالل مؤتمر صحافي في واشنطن  .إلسرائيل للشروع بالضم

، في تصريحات تأتي بعد دعوة مشتركة من األمم »على تلك األراضي هي قرارات ترجع لإلسرائيليين أنفسهم
  .>>...المتحدة والجامعة العربية إلسرائيل للتخلي عن خطط الضم

تخلي عن خططها ودعت األمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد امس إسرائيل إلى ال... <<
وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة «ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها 

  .«للحياة

 ٩ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

*****  
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 لن نعترف بـالضم: دول أوروبية تحذر إسرائيل ٧
  

لي، أنها لن تعترف  دول أوروبية، أعضاء حاليون ومقبلون بمجلس األمن الدو٧أعلنت  - عمان
  .مع إسرائيل» الوثيقة«ٍبالضم اإلسرائيلي المحتمل ألراض فلسطينية، محذرة من عواقب ذلك على العالقات 

  جاء ذلك في بيان مشترك تاله على صحفيين، عبر دائرة تلفزيونية، رئيس مجلس األمن لشهر
  .حزيران الجاري، السفير الفرنسي، نيكوال دو ريفيير

أود أن أتلو عليكم بيانا مشتركا باسم دول االتحاد األوروبي، األعضاء الحاليين «: ييروقال دو ريف
  .ٕبلجيكا واستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة: والمقبلين بمجلس األمن الدولي، وهي

الواليات  دول دائمة العضوية، هي بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا و٥ويتألف المجلس من 
بلجيكا، إستونيا، ألمانيا، الدومنيكان، :  دول غير دائمة العضوية، هي حاليا١٠المتحدة، بجانب 

  .إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، وفيتنام

لصدد، القانون الدولي هو ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا ا«وأضاف أن 
، ما لم يتفق اإلسرائيليون ١٩٦٧نتذكر موقفنا الثابت بأننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود 

  .والفلسطينيون عليها

، مع كون القدس العاصمة المستقبلية )ٕفلسطينية واسرائيلية(وسيبقى حل الدولتين «: وتابع
  .في المنطقةللدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السالم واالستقرار المستدامين 

ٍضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل سيكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة، «: وأردف
  .بما فيه أمن إسرائيل، وهو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا

نتمتع جميعا حاليا بعالقة وثيقة مع إسرائيل، ونرغب بمواصلة العمل «: وزاد دو ريفيير بقوله
  .« سيكون للضم عواقب على عالقتنا الوثيقة بإسرائيل، ولن نعترف بهمعها، ومع ذلك،

 مهما كان كبيرا أو صغيرا -إذا تم تنفيذ أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية المحتلة «وشدد على أنه 
  . فإنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما فيه ميثاق األمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس األمن-

ٕمن شأنه أن يقوض بشدة استئناف المفاوضات، وامكانية التوصل إلى « أن هذا األمر وحذر من
حل الدولتين المقبول من الطرفين، واحتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وسيضعف جهود إحالل 

  .السالم اإلقليمي وجهودنا األوسع للحفاظ على السالم واألمن الدوليين

 ٥ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

*****  
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  التحالف اإلنجيلي العالمي يؤكد رفضه ومعارضته لمخططات الضم اإلسرائيلية
  

أكد التحالف اإلنجيلي العالمي رفضه لمخططات الضم اإلسرائيلية لمناطق واسعة من  -  عمان
وعبر التحالف في بيان صحفي اليوم، عن قلقه الشديد من تلك المخططات، واعتبر الضم . الضفة الغربية

لجانب والذي من المقرر ان يتم التصويت عليه في بداية الشهر القادم، يهدد بإنهاء األمل لحل احادي ا
وجدد التحالف التأكيد على موقفه الداعم لحقوق . سلمي تفاوضي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

انه بالرغم وقال البيان . الشعوب في تقرير مصيرها وكذلك حق كل شعب في الدفاع عن نفسه من اإليذاء
من أن لإلنجيليين في العالم مواقف متباعدة حول المواضيع المعقدة في األراضي المقدسة، إال أن 

. لإلسرائيليين والفلسطينيين، لذلك فإننا نعارض تلك المخططات مخططات الضم المقترحة ال شك ضارة
توجيه مواقفه بناء على مبادئ ويمثل التحالف اإلنجيلي العالمي دوال وشعوبا واثنيات مختلفة، ويقوم ب

وأثنى أمين عام التحالف اإلنجيلي العالمي األسقف  .الكتاب المقدس بالتنوع والتسامح والتعاون السلمي
افرايم تنديرو، على جهود المنخرطين في محاولة إعادة االلتزام بالمفاوضات، واحترام وجود واحتياجات 

  )بترا. (نف والعمل بحسن نية نحو سالم دائمالشعبين وضرورة االبتعاد عن التمييز والع

  ٥ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  شؤون قانونية

  الدولي القانون ميزان في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات

)٢/٤(  
في ضوء نية سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضم أراضي فلـسطينية محتلـة إليهـا، فقـد أعـد مركـز الميـزان   

  .لتلقي الضوء على ذلك من وجهة نظر القانون الدولي) ةالورق(لحقوق اإلنسان هذه 

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

  الحلقة الثانية

 المناعمة سمير

  االنتخابي والصراع الضم لجريمة التدريجي الطابع
  

 بالطابع الغربية الضفة من واسعة أجزاء ضم إلى الرامية اإلسرائيلي االحتالل سلطات إجراءات اتسمت
 السنوات مدار على اإلسرائيلية المستعمرات بناء في تجسدت فقد جديدة، قديمة الضم فكرة ُوتعتبر. التدريجي
 مستعمرة ٢٠٠ من أكثر الغربية الضفة أنحاء في قيمتُأ ٢٠١٧ سنة نهاية وحتى ١٩٦٧ سنة فمنذ السابقة،

 مستعمرة) ١١٠ (ونحو كبلدات، اإلسرائيلية الداخلية وزارة بها اعترفت مستعمرة) ١٣١: (التالي النحو على
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 من عدد ُأقيم الخليل وفي حكومية، وزارات ومساعدة بدعم لكن ،)استيطانية بؤر (رسمية مصادقة دون ُأقيمت
 ّضمتها الغربية الضفة في ٍأراض على) ًحيا ١١ (ُأقيم الشرقية القدس وفي المدينة، داخل انيةاالستيط الجيوب

 األحياء قلب في االستيطانية الجيوب من عدد إلى باإلضافة القدس، نفوذ منطقة إلى االحتالل دولة
 شمال في مستعمرات وأربع غزة، قطاع في ُأقيمت ُأخرى مستعمرة) ١٦ (وهناك. الشرقية القدس في الفلسطينية

  .)١()الجانب أحادي االنفصال خطة (تطبيق ضمن ،٢٠٠٥ سنة تفكيكها ّتم الغربية الضفة

 الوحدات آالف يشرعن قانون مشروع م،٦/٢/٢٠١٧ بتاريخ اإلسرائيلي الكنيست أقر وقد هذا
 المدني قانونها األولى للمرة خالله من االحتالل دولة تطبق والتي رجعي، بأثر الغربية الضفة في االستيطانية

 محتلة ٍأراض وهي. فلسطينية بأنها الدولي المجتمع يقر محتلة ٍأراض على ًأيضا بل فحسب، األفراد على ال
 الحاكم عن الصادرة العسكرية واألوامر اإلسرائيلي العسكري القانون بموجب السابق في إدارتها تتم كانت

  .ٕوادارته العسكري

 التعليمية المؤسسات على السيادة فرض قانون م،١٢/٢/٢٠١٨ بتاريخ لياإلسرائي الكنيست أقر كما
 التربية وزير جانب من قدم القانون مشروع وكان الغربية، الضفة أراضي على المقامة المستعمرات داخل

 الضفة من ٍأراض لضم التدريجية اإلجراءات سياق في المذكور القانون ويأتي حينه، في اإلسرائيلي والتعليم
  .غربيةال

 دولة في )٢(األخيرة االنتخابات أظهرت إذ السلطة، على السياسي بالتنافس دفعت الضم عملية أن كما
 خالل من الليكود وحزب أبيض أزرق حزب ًوخصوصا السياسية، األحزاب وظفت كيف اإلسرائيلي االحتالل
 هيأ الذي األمر لناخبين،ا ود كسب أجل من االحتالل، دولة إلى الغربية الضفة بضم للجمهور وعودهما
 عملية إتمام أجل من السياسي المستوى لدى ًإضافيا ًدافعا وأنشأ اإلجراء، لهذا االحتالل دولة في المجتمع

  .الضم

 من جملة على م٢٠/٤/٢٠٢٠ بتاريخ وغانتس نتنياهو بنيامين بقيادة الذكر سالفا الحزبان اتفق كما
 إعداد في والبدء الوحدة، حكومة تشكيل بعد م٢٠٢٠ يوليو /تموز مطلع في الغربية الضفة ضم أهمها األمور
 االحتالل دولة في الساسة تصميم مدى يعكس الذي األمر مشترك، أميركي /إسرائيلي فريق قبل من الخرائط

  .الضم لفكرة األميركية اإلدارة دعم مدى يبين آخر جانب ومن. الجريمة إتمام على

 جديد قانون بمشروع م،٤/٥/٢٠٢٠ بتاريخ غوالن، ماي كوداللي حزب عن الكنيست عضو وتقدم
 في والمستعمرات الميت البحر وشمالي األردن غور مناطق على اإلسرائيلي االحتالل سلطات سيادة لتطبيق
 جزء وهي واقتصادي، وأمني سياسي ذخر ذات باألساس المنطقة هذه إن: "مداخلته في وجاء الغربية، الضفة

                                                 
  https://www.btselem.org/arabic/settlements": بيتسيلم "المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركز :انظر )١(

ــوم االنتخابــات جــرت) ٢( ــين ي ــة وهــي ،٢/٣/٢٠٢٠ الموافــق االثن ــي االنتخابــات بعــد عــام، غــضون فــي الثالث ــل فــي جــرت الت ــسان/أبري ــول/وســبتمبر ٢٠١٩ ني  كــررتوت. الماضــي أيل
  .األقل علىً عضوا ٦١ بتأييد تحظى حكومة تشكيل على قادر مرشح إليجاد مسعى في االنتخابات،



 
١٤

 ًإجماعا هناك أن في شك يساورني وال الحالي، الوضع تصحيح الضروري ومن إسرائيل، دولة من يتجزأ ال
  .)٣("تنفيذه على والعمل وتمريره، وتأييده االقتراح بدعم الكنيست في الجميع لدى ًواسعا

 إذ الضم، مساعي وقف إلى الداعية الدولية للمناشدات االحتالل دولة تجاهل استمرار وسط ذلك يأتي
 للتصرف، القابلة غير لحقوقه الفلسطيني الشعب بممارسة المعنية المتحدة األمم لجنة أصدرته يانب في جاء

 القائمة السلطة إسرائيل، واصلت المسبوقة، غير الصحية الطوارئ حالة خالل حتى "م،٦/٥/٢٠٢٠ بتاريخ
 الفلسطينية األرض من عةواس مناطق ضم نيتها جلية بصورة وأعلنت القانوني غير االحتالل ترسيخ باالحتالل،
 اإلجراءات وقف في الدولي المجتمع مسؤولية السياق هذا في وأكدت ،"غزة قطاع حصار تواصل بينما المحتلة،

  .)٤(الفلسطيني الشعب حقوق وحماية اإلسرائيلية

 مايكل المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسان حقوق بحالة الخاص المتحدة األمم مقرر أصدر كما
 المخطط الضم نحو الجانب أحادي بشكل التحرك إسرائيل قرار إن: "فيه جاء م،١/٥/٢٠٢٠ بتاريخ ًبيانا كلين
 القائم الدولي للنظام قاسية ضربة وسيكون المنطقة، في اإلنسان حقوق ّيقوض يوليو،/تموز من األول في له

  .)٥("عليها متفاوض عادلة لتسوية ٍمتبق احتمال أي ّويقوض القواعد، على

  ٢٥/٦/٢٠٢٠مؤسسة الدراسات الفلسطينية : المصدر

*****  

  اعتداءات

 إصابة باالختناق والمطاط خالل مواجهات في بلدة أبو ديس ٣٨

العشرات من شبان وسكان بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة،  أصيب – صفا – القدس المحتلة
الذي أطلقته قوات االحتالل واألعيرة مساء األربعاء، باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع 

 .المطاطية صوبهم خالل المواجهات

 حالة، خالل المواجهات التي اندلعت في ٣٨وذكرت جمعية الهالل األحمر أن طواقمها تعاملوا مع 
  . ميدانيااإلصاباتبلدة أبو ديس، وتم عالج جميع 

 إصابات ٤رة المطاطية،  باألعيإصابات ٩ بالغاز، إصابة ٢٢:  تشملاإلصاباتوأوضحت أن 
  . رضوضإصابات ٣حروق، 

 باالختناق داخل منزل سقطت قنبلة غاز بداخله إصابات ٧ولفتت إلى أن طواقمها تعاملت مع 
  .من المنزل الذي احترقت أجزاء منه إخالئهم حروق، حيث تم ٕواصابتين

                                                 
  https://qudsnet.com/post/486031: اآلتي الرابط خالل من التصريح انظر) ٣(

  https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054462: اآلتي الرابط خالل من البيان انظر) ٤(

  https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054122: اآلتي الرابط خالل من يانالب انظر) ٥(
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أس كبسا في بلدة أبو واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والشبان مساء األربعاء، عند ر
برصاص االحتالل عند حاجز الكونتينر " أحمد عريقات"  البلدة الشهيدابنديس، احتجاجا على استشهاد 

  .شرقي القدس أمس

وأفاد شهود عيان بأن جزءا من بيت الشاب وليد حاتم الحسيني احترق مساء اليوم، جراء دخول 
  .قدس في بلدة العيزريةقنبلة غاز داخل المنزل الكائن بالقرب من بنك ال

 الهالل األحمر إسعافوأوضحوا ان قوات االحتالل أطلقت قنابل غاز وأعيرة مطاطية نحو طواقم 
  .والدفاع المدني، لمنعهم من الوصول إلى المنزل

في السياق، اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل والشبان في حي عبيد بقرية العيسوية شمال 
  .شرق القدس المحتلة

عتقلت قوات االحتالل مساء اليوم الشاب وسيم نايف عبيد من حي عبيد في شارع البستان وا
وسادت حالة استنفار بين حراس المسجد األقصى، مساء األربعاء، عند رؤيتهم بالون  .بقرية العيسوية

  .يطير فوق مسجد قبة الصخرة المشرفة" هيليوم"

وا بالبحث عن البالون في المكان ولم يعثروا وذكر شهود عيان أن الحراس وشرطة االحتالل قام
  . أثناء عملية البحثاألسباط صغيرة عند باب إطفاءعليه، فيما حضرت سيارات 

 والساهرة والعمود في البلدة القديمة بالقدس، تزامنا مع األسباط قوات االحتالل أبواب وأغلقت
  .البحث عن البالون في المسجد األقصى

  ٢٤/٦/٢٠٢٠ينية صفا وكالة الصحافة الفلسط

*****  

 مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات بالقدس
  

 اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس األربعاء، ساحات المسجد األقصى - فلسطين المحتلة 
وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة .  الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة- المبارك 

في رام اهللا ان االقتحامات نفذت برفقة ) بترا(د االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل وشؤون المسج
حاخامات متطرفين من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولة استفزازية وأداء طقوس دينية في المنطقة 

لهم الشرقية من المسجد األقصى وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي حيث تصدى 
  .المصلون والمرابطون وحراس المسجد االقصى بهتافات التكبير االحتجاجية

وتشكل المنطقة الشرقية خمس مساحة المسجد األقصى، وحدودها من المصلى المرواني حتى باب 
األسباط بمحاذاة السور الشرقي، وتركيز الشخصيات السياسية والدينية يوضح أطماع المحتلين بالمنطقة 

ًكون منطلقا للتقسيم المكاني، فاالحتالل يسمح لألفواج المقتحمة بممارسة الشعائر التلمودية الشرقية لت



 
١٦

 المنطقة وتطويرها، حتى تبقى خالية من أي وجود  والتمرغ بتراب المنطقة، ويمنع األوقاف من تبليط
  .إسالمي

في بلدة إلى ذلك، استولى مستوطنون أمس، على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين 
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في . العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة

العيسوية، في بيان، إن مستوطنين وبحراسة من شرطة االحتالل االسرائيلي بدأوا منذ ساعات الصباح 
ين من الطور والعيسوية بوضع سياج حول عشرات الدونمات من األراضي المزروعة بالزيتون تعود لمواطن

  .وذلك ألغراض استيطانية عنصرية توسعية

وعلى صعيد متصل، أزالت سلطات االحتالل لوحات مثبتة على سور المقبرة اليوسفية في مدينة 
وأوضح رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية بالقدس مصطفى ابوزهرة، في بيان أن . القدس المحتلة

 على سور المقبرة اليوسفية في منطقة ٢٠٠٨ ثالث لوحات معلقة منذ عام سلطات االحتالل قامت بتحطيم
ٕباب األسباط بمدينة القدس المحتلة، معربا عن استغرابه واستهجانه لتحطيم وازالة اللوحات التي توثق 

وأضاف أن االحتالل يسعى إلى طمس الهوية . التاريخ والحضارة العربية واالسالمية للمدينة المقدسة
ة واالسالمية للقدس من أجل تهويدها وتغيير معالمها لتنفيذ مخططات االحتالل ومستوطنيه العربي

  .العنصرية فيها

البناء بدون «وهدمت قوات االحتالل أمس، منزلين فلسطينيين، وسط الضفة الغربية، بدعوى 
غربي رام ، »بيت سيرا«وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية داهمت بلدة . »ترخيص في مناطق مصنفة ج
غربي رام اهللا، بذات » بيتونيا«كما هدمت، جرافات االحتالل منزال في بلدة . اهللا، وهدمت منزال قيد اإلنشاء

  .الذريعة

وفي . ، التي تقع تحت سيطرتها»ج«وتمنع سلطات االحتالل الفلسطينيين من البناء في المناطق 
منزال يعود للمواطن شرحبيل علقم يقع في شمالي القدس المحتلة، هدمت قوات االحتالل » بيت حنينا«

وذكر شهود عيان، أن قوات االحتالل برفقة آليات ثقيلة دهمت محيط منزله . بالحي» تل الفول«منطقة 
الذي يسكنه وعائلته المكونة مع ثمانية أفراد، وشرعت بعملية هدم المنزل، بحجة » تل الفول«في منطقة 

 قوات وآليات الهدم بحماية شرطة االحتالل، قرى الزرنوق وبير كما داهمت عدم حصول علقم على ترخيص
الحمام والرويس مسلوبة االعتراف في منطقة النقب، جنوبي فلسطين التاريخية، صباح أمس األربعاء 
وأقدمت على هدم عدد من المنازل اندلعت على إثرها مواجهات بين عناصر الشرطة والمواطنين 

  .الفلسطينيين

 مواطنا فلسطينيا على األقل، عقب دهم منازلهم وتفتيشها ٢٠االحتالل فجر أمس واعتقلت قوات 
وقال جيش . والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة

لهم االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية، جرى تحوي



 
١٧

كما اندلعت . للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين
  ).وكاالت. (مواجهات ببعض المناطق أسفرت عن إصابات العشرات بحاالت اختناق

 ١ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  ًعائلة مقدسية تفرغ منزلها تمهيدا لهدمه بضغط من االحتالل

 جنـوب المكبـر بجبـل الـسنة دير في الكائن منزلها بتفريغ زعاترة، طه ياسين المواطن ةعائل شرعت
 .منها ترخيص دون البناء بحجة القدس، في االحتالل بلدية قبل من لهدمه تمهيدا المحتلة، القدس شرق

 بحجـة الماضي، العام من األول كانون شهر في هدم إخطار تسلم أنه ياسين المنزل صاحب وذكر
 .كورونا جائحة بسبب الهدم قرار تنفيذ البلدية وأجلت ترخيص، بدون ناءالب

 ســنوات، خمــس قبــل المنطقــة تنظــيم لمــشروع القــدس لبلديــة مــواطن ١٠٠و طلبــا قــدمت" :وأضــاف
 إيقافــه، إلــى أدى مــا الالزمــة، النقــود دفــع مــن نــتمكن لــم المــشروع وخــالل التنظــيم، خريطــة علــى وحــصلنا
 أكبـرهم سـنوات، ١٠ منـذ بـالمنزل أوالد وخمـسة وزوجته ياسين المواطن ويقطن ".آخر طلب بتقديم والطلب

 .وحمام ومطبخ غرف ٣ من ومكون مربع، متر ١٠٠ مساحته وتبلغ سنوات، ٤ وأصغرهم عاما ٢٣ عمره

 ٥٠ بقيمـة بنـاء مخالفة دفع ٢٠١٣ عام في عليه فرضت القدس في االحتالل بلدية أن إلى ولفت
 لبلديـة طلبـا أمس قدم محاميه إن ياسين وقال .المخالفة قيمة يسدد الحالي يومنا حتى زال وما شيقل، ألف

  .بالرفض قوبل طلبه ولكن المنزل، هدم قرار على لالستئناف القدس

  ٢٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

ّاالحتالل يبعد سيدة عن القدس بعد اعتقالها ورضيعها ُ  
 

 .القديمة البلدة في منزلها اقتحام بعدما ورضيعها ةمقدسي امرأة االحتالل قوات اعتقلت

 حطة باب حارة في منزله اقتحمت االحتالل وشرطة مخابرات من عناصر بأن غزالة أبو أحمد وأفاد
 .غزالة العبد علي إلهام زوجته العتقاله القديمة، بالبلدة

 معها، (ورشه ٥( عمر الرضيع طفلها زوجته تأخذ أن رفضت المخابرات عناصر أن وأضاف
 .معها يكون أن على ّوأصرا ذلك رفضا )وأحمد إلهام( لكنهما

 القديمة، بالقدس الخليل باب في القشلة اعتقال مركز إلى اقتادتها االحتالل قوات أن إلى وأشار
 .القدس مدينة عن إبعادها شرط عنها اإلفراج تم حيث

 وأبعدتها المحتلة، القدس شمال كريالعس قلنديا حاجز إلى زوجته نقلت االحتالل قوات أن وأوضح
 .المدينة عن فوري بشكل
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 االحتالل لكن القدس، في ويسكنان طويلة سنوات منذ زوجته مع يعيش إنه إلى غزالة أبو ولفت 
 عن المتتالية اإلبعاد وقرارات االعتقاالت عبر ومرة االستدعاءات، خالل من مرة حياته، تنغيص ُيحاول

  .األقصى المسجد

 ٢٤/٦/٢٠٢٠ينة القدس موقع مد

*****  

   اعتداءات/ تقارير

  ضد المستوطنين" الروم األرثوذكس"المركزية اإلسرائيلية ترفض النظر بدعوى 
  

ً أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية قرارا امس رفضت من خالله النظر في -القدس المحتلة 
جمعية عطيريت كوهانيم االستيطانية إللغاء الدعوى التي قدمتها بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية ضد 

ُقرارات قضائية سابقة تساند ادعاءات الجمعية االستيطانية في قضية عقارات باب الخليل في مدينة 
وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد من عقد الجلسة األولى للقضية وقبل سماع أي من البينات،  .القدس

ّية كون ان الطاقم القانوني للبطريركية قد قدم اثباتات جديدة األمر الذي أثار دهشة المتابعين للقض
ّوشهادات موثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل، وتدين عدد من القائمين عليها بأكثر من 

  .خرق قانوني وتعد في الصالحيات ورشاوى وابتزاز وتزوير

لقضية للمحكمة العليا التي سبق وأن وأكدت بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية أنها سترفع ا
ًعكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف، وأنها، وعلى مدار األربعة عشر عاما الماضية، 
ُاستخدمت جميع الوسائل القانونية اللغاء الصفقة المشبوهة، وهي ما زالت مصرة على انقاذ عقارات باب 

  .الخليل من ايدي الجمعية االستيطانية

 ٩ ص٢٥/٦/٢٠٢٠ الرأي

*****  

  تقارير

  : خبير مقدسي
  ًاالحتالل يعمل على تقسيم جزء من األقصى تمهيدا للسيطرة عليه بشكل كامل

 

أكد الخبير بشؤون القدس فخري أبو ذياب أن االحتالل يعمل بعدة مسارات من خالل البدء بتقسيم 
الة أي معيق يمكنه من االستيالء على ًتمهيدا للسيطرة عليه بشكل كامل، بعد إز المسجد األقصى جزء من

ًالمسجد إداريا وعسكريا ً. 

ٕالثالثاء، من محاوالت االحتالل تقليص الوصاية وابعاد  وحذر أبو ذياب، في تصريح صحفي يوم
 .اإلسالمية عن المسجد األقصى حتى ينفرد به ويفرغه من المصلين دائرة األوقاف
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قصى هو صمام األمان للحفاظ عليه ووقف مشاريع وشدد على أن التواجد الدائم في المسجد األ
 .االحتالل فيه

المصلين من خالل سحب هوياتهم وحرمانهم من  ولفت أبو ذياب إلى أن االحتالل يضيق على
والضمان االجتماعي والمنع من السفر، إضافة إلى اإلبعاد عن المسجد  حقوقهم المدنية كالتأمين الصحي

 .األقصى

ٕة إلى تحمل مسؤولياتها واسناد اهل القدس وتمكينهم ألنهم حماة لألقصى ودعا أبو ذياب األم
 .الذي يعتبر جزء من عقيدة المسلمين

وأوضح أبو ذياب إلى أن االحتالل بدأ بعمل ممرات ومعابر تحت األرض وحفريات عشوائية لسحب 
 .ن وثباتهمالمسجد األقصى الذي يعتبر سبب صمود الفلسطينيي انهيار األتربة والصخور بهدف

" أورشليم"عما يربطه بالمدينة عبر مشروع ما يسمى  وذكر أن االحتالل ومنذ احتالل القدس يبحث
 للبحث فوق األرض وتحتها بإمكانيات ضخمة إليجاد أي أثر لحضارة مزعومة له، الذي بدأ فيه منذ سنوات

  .عن تاريخ مزور ل للبحث حفرية ونفق جنوب المسجد األقصى يستخدمها االحتال٢٦ًمنوها إلى وجود 

 ٢٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

  منطقة جغرافية استراتيجية غنية بالموارد المائية: غور األردن
  

 يضم غور األردن سهوال زراعية غنية بمواردها المائية، وهو عبارة عن قطاع –القدس المحتلة 
  .تلة على طول الحدود مع األردنمن مساحة الضفة الغربية المح% ٣٠ّضيق إستراتيجي يمثل نحو 

 .ّوينظر االحتالل إلى هذه المساحة الواقعة بين نطاقين صحراويين على أنها حيوية ألمنه

وفي حال ضمته إسرائيل بموجب خطط يعتزم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالقها االسبوع 
  .ا يزيد من المناطق الحدودية مع األردنالمقبل، سيصير هذا السهل الحدود الشرقية السرائيل، بم

ّورغم معاهدة السالم، فإن غور األردن سيكون من منظور الجيش اإلسرائيلي منطقة عازلة قليلة 
  .ّالسكان في حال تعرض إسرائيل لهجمات برية

يناير الماضي عند عرض  /واعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في كانون الثاني
  .هناك” ستفرض سيادتها“إلسرائيل التي ” حيوي“ّاألميركية للسالم، أن غور األردن الخطة 

ّسبتمبر أنه في حال أعيد انتخابه سيضم  /وكان نتنياهو وعد خالل الحملة االنتخابية في أيلول
ّغور األردن، فيما رد الفلسطينيون بأن من شأن إجراء مماثل القضاء على    .”أي فرصة للسالم“ّ

ّوأوضح نتنياهو في حينه أن ضم غور األردن لن يشمل مدنه الفلسطينية، على غرار أريحا التي 
  .ستتحول إلى جزيرة عربية صغيرة تحيط بها األراضي اإلسرائيلية
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 ألفا من مستوطني الضفة الغربية المحتلة، ضمن ٤٥٠ آالف من أصل أكثر من ١٠يعيش نحو 
  .سرائيلية ومنظمات غير حكوميةغور األردن، بحسب أرقام الحكومة اإل

 ألف فلسطيني، بما في ذلك سكان أريحا العشرون ألفا، بحسب منظمة ٦٥كما يعيش هناك نحو 
  .بتسليم اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان

  .ويعد االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي

نوفمبر،  /ت المتحدة موقفها تجاه هذا الملف الحساس في تشرين الثانيّرغم ذلك، غيرت الواليا
  .ّمعتبرة أن المستوطنات ال تتعارض والقانون الدولي

في ” ج“وتبسط إسرائيل سيطرتها بالفعل على جزء كبير من غور األردن لوقوعه ضمن المنطقة 
نيات العالقة بين السلطة الفلسطينية الضفة الغربية، طبقا التفاقات أوسلو التي تحدد منذ منتصف التسعي

  .من مساحة الضفة الغربية% ٦٠نحو ” ج“ّوتمثل المنطقة . ٕواسرائيل

إسرائيلية وليس فقط غور ” ج“وأعلن وزير الحرب اإلسرائيلي نفتالي بينت مؤخرا أن كل المنطقة 
ّوهي تعد إستراتيجية ًيمتد غور األردن من جنوب بحيرة طبرية وصوال إلى شمال البحر الميت، . األردن

 .على صعيد االنتاج الزراعي والمخزون المائي

من السهل تقتصر على االستخدام العسكري، وال يمكن للفلسطينيين % ٥٦ّتقول منظمة بتسليم إن 
  .من أراضيهم% ٨٥الوصول إلى 

 ٢٠٠٩ّوبحسب أرقام االتحاد األوروبي، فإن غالبية عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل منذ 
 )ا ف ب(-). مبان لفلسطينيين٢,٤٠٣هدم (كانت في غور األردن 

  ٣٠ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الغد 

*****  

  فعاليات

  منتدون يدعون لمشروع عمل أردني وفلسطيني إلفشال المخططات اإلسرائيلية
  

األبعاد "  بعنوان  أكد المتحدثون في الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق األوسط -عمان 
على ما يشكله هذا القرار من محاولة "  القانونية والسياسية لضم إسرائيل لألراضي الفلسطينيةوالتداعيات

ًتصفية للقضية الفلسطينية، وتهديدا خطير لألردن دولة ونظاما وشعبا وانقالبا على كافة المعاهدات  ً ً ً
الضم يأتي ضمن تنفيذ بنود ًالموقعة مع الجانب اإلسرائيلي وخرقا للقرارات الدولية،، مشيرين إلى أن قرار 

صفقة القرن الستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها ويتهدد 
األردن والمنطقة العربية بشكل تدريجي، حيث دعا المتحدثون لمشروع تحرك أردني فلسطيني عربي مشترك 
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ًة فلسطينية مشتركة لتنسيق الجهود رسميا وشعبيا عاجل إلفشال قرار الضم ومواجهته، وتشكيل لجنة أردني ً
 .وبما يحقق أعلى درجات التفاعل الشعبي العربي

وأكد المتحدثون خالل الندوة التي شارك فيها ثلة من من الشخصيات السياسية واالكاديمية  
لمبرمة مع ضرورة بلورة رؤية أردنية فلسطينية مشتركة وخطة عمل للتحلل من االتفاقيات والمعاهدات ا

االحتالل، وتأكيد أن خطة الضم تنسفها من جذورها، وتحميل االحتالل مسؤولية ذلك، مع توفير غطاء 
) إسرائيل(عربي لهذه لخطوة، وتقديم مقترح لجامعة الدول العربية لسحب المبادرة العربية للسالم وتحميل

العربي واإلسالمي والدولي لتأمين مسؤولية القضاء على فرص السالم، والتحرك المشترك على الصعيدين 
الغطاء السياسي للموقف األردني الفلسطيني الرافض لخطة الضم وصفقة القرن، ولتحقيق شبكة أمان 

 .مالي تساعد الطرفين على مواجهة الضغوط

وعقدت الندوة على جلستين وأدارها رئيس مركز دراسات الشرق األوسط جواد الحمد وناقشت  
تحدث فيها كل " األبعاد والتداعيات القانونية لقرار الضم على كل من األردن فلسطين"ا الجلسة األولى منه

بدوية أستاذ  ئد أبوافي الجامعة األردنية، والدكتور ر كل من الدكتور إبراهيم الجازي أستاذ القانون الدولي
هذا القرار على عملية القانون في الجامعة العربية األمريكية في فلسطين، إضافة لورقة عمل حول أبعاد 

السالم والقضية الفلسطينية قدمها الدكتور أحمد البرصان أستاذ العلوم السياسية، فيما ناقشت الجلسة 
قدمها كل من " األبعاد والتداعيات السياسية واالستراتيجية لقرار الضم على العالم العربي واألردن"الثانية 

 في جامعة اليرموك والدكتور حسن مومني أستاذ العالقات الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية
 أردني لمواجهة هذه - مالمح مشروع فلسطيني" الدولية في الجامعة األردنية، كما قدمت ورقة بعنوان

 .قدمها الكاتب والمحلل السياسي األستاذ عاطف الجوالني" ٕالسياسة واحباطها

الالعبان المهمان في مواجهة سياسات إسرائيل وأكدت الندوة على أن األردن وفلسطين يشكالن  
ًواعتداءاتها مما يتطلب منهما تشكيل وفود مشتركة للتحرك دوليا على صعيد االتحاد األوروبي، ودوله 
وبرلماناته المؤثرة، واإلتحاد االفريقي واالهتمام بالموقفين الروسي والصيني، والسعي لحشد موقف دولي 

إلدارة األمريكية للتراجع عن سياسات الضم واالستيالء وهضم الحقوق ضاغط على دولة االحتالل وا
ّالفلسطينية، وابراز األخطار التي تشكلها الخطة على المصالح الدولية وعلى حالة االستقرار في المنطقة  ٕ
ًفضال عن تهديد األمن القومي العربي، مما يستدعي التحرك على صعيد الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ّ الشرعية عن دولة االحتالل والمطالبة بتجميد عضويتها، والستصدار قرارات دولية تجرم خطة الضم لسحب
ّوترفض االعتراف بما تنتجه من أمر واقع، والتحرك المشترك لتفعيل كل أشكال المقاطعة لدولة االحتالل، 

 .وفي مقدمتها السياسية

ت الندوة لتفعيل الجوانب القانونية في وحول اإلجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم دع 
ٕالمعاهدات واالتفاقيات المبرمة مع دولة االحتالل والتي يشكل قرار الضم انتهاكا لها، وابراز االنتهاكات  ً
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اإلسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي اإلنساني، والتحرك لمساءلة دولة االحتالل وقادتها 
مة الجنايات الدولية، وطلب فتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص السياسيين والعسكريين أمام محك

شرعية خطة الضم وصفقة القرن واإلجراءات اإلسرائيلية التي تتم بموجبها، مع رصد جميع االنتهاكات 
ًاإلسرائيلية المترتبة على خطة الضم واالستعداد لمالحقتها قانونيا، وبضمن ذلك أي عمليات ترحيل قسري 

 . فلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أخرىلمواطنين

وأكد المتحدثون في الندوة على ضرورة تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية في األردن وفلسطين  
ًلخوض مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم وأن يلعب األردن دورا مهما بالتنسيق مع السلطة ومنظمة 

الفلسطينية على أساس برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم التحرير، في إنهاء حالة االنقسام في الساحة 
في تحقيق الوحدة وتفعيل عوامل القوة، معتبرين أن حجر األساس في مواجهة المشروع االسرائيلي هو 
ٕمقاومة الشعب الفلسطيني واسناد حقه الشعب بخوض مواجهة شاملة مع االحتالل، بما في ذلك المقاومة 

ّصلة التي يمكن أن تتطور لتشكل انتفاضة وثورة شعبية في وجه االحتالل بما الشعبية الواسعة والمتوا
والتحرك المشترك بين القوى واألحزاب األردنية والفلسطينية  يشكل عنصر قوة في مواجهة هذه المخططات،

لتفعيل الشارع العربي واإلسالمي في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، وبلورة أطر شعبية عربية 
 .ية للتصدي لخطة الضم وصفقة القرنٕواسالم

 ٣ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

*****  

  آراء عربية

  الملك في مواجهة المخطط اإلسرائيلي

  رمضان الرواشدة

يبذل جاللة الملك عبداهللا الثاني جهدا استثنائيا في توظيف كل طاقاته وعالقاته االستراتيجية 
 أجل إحباط مخطط اليمين االسرائيلي الذي يقوده رئيس السياسية بصانعي القرار في روسيا وأوروبا وأميركا من

الوزراء بنيامين نتانياهو لضم االغوار ومناطق من الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية وفق تعهدات أعلنها 
  .اثناء حملته االنتخابية األخيرة

دوان اإلسرائيلي على واألردن بقيادة الملك يقف إلى جانب الشعب والقيادة الفلسطينية لصد هذا الع
  .الشعب الفلسطيني، والذي يمس أيضا السيادة األردنية والمصالح الوطنية العليا لالردن

فخالل األسابيع الماضية خاطب الملك، مباشرة، رؤساء لجان مهمة في الكونغرس األميركي بشقية 
 الفلسطينية وقد نجح جاللته الشيوخ والنواب ضاغطا بكل قوته إلقناعهم برفض عملية ضم األغوار واألراضي

وقد وقع مشروعون أميركيون على . في حشد عدد كبير من المشرعين األميركيين إلى جانب الموقف األردني
  .مذكرة تؤكد أن مثل هذه الخطوة ستقوض عملية السالم والحل المنشود الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة
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 مهمة في االتحاد األوروبي وآخرها زيارة وزير روسيا تقف إلى جانب الموقف األردني وكذلك دول
الخارجية األلماني إلى إسرائيل واألردن والتي أعلن فيها عن رفض بالده للمخطط اإلسرائيلي، وهذا موقف يكاد 
يكون عليه اتفاق كبير بين دول أوروبا وغيرها من الدول المؤيدة للطرح األردني بضرورة حل القضية 

  .حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدسالفلسطينية على أساس 

عربيا تلقى الملك اتصاالت مؤيده لموقفه من ملك البحرين الملك حمد ومن ولي عهد أبو ظبي الشيخ 
محمد بن زايد كما أن الموقف المصري مؤيد للموقف االردني كما عبر عنه وزير خارجيتها في اتصاالته مع 

  .يمن الصفديوزير الخارجية األردني أ

أردنيا هناك اجماع وطني من األحزاب السياسية بكل تالوينها ومن النقابات المهنية ومن الفعاليات 
الشعبية في المحافظات والمخيمات على رفض المخطط اإلسرائيلي نظرا لخطورته على السيادة األردنية وعلى 

، وألنه مخطط يؤدي إلى تقويض الحل شكل الدولة الفلسطينية المستقبلية وسيادتها على هذه المناطق
  .المنشود سلميا للقضية الفلسطينية ويدخل المنطقة في تعقيدات كثيرة وحالة من عدم االستقرار السياسي

من يطالع الصحافة اإلسرائيلية يجد أن هنالك انقساما حول هذا المخطط بين رافض له من بعض 
يه ضررا كبيرا على معاهدة السالم الموقعة بين األردن الشخصيات األمنية الحالية والسابقة التي ترى ف

التي تشن » إسرائيل هايوم"ٕواسرائيل وبين مؤيد له خاصة من قوى اليمين الصهيوني وتعبيراته مثل صحف
  .هجوما على الملك واألردن ومن المعروف أنها مؤيدة لنتانياهو

ّطيب اهللا ثراه، وأكد عليها وعززها لألردن مكانة دولية خاصة، صنعها المغفور له الملك الحسين 
بشكل قوي الملك عبداهللا الثاني بحيث غدت شبكة عالقاته الدبلوماسية والسياسية القوية بمثابه حائط صد لكل 
ما يضر المصالح األردنية العليا ويستثمرها الملك في دعم القيادة والشعب الفلسطيني المتضرر االول من كل 

لألردن أدواته االخرى التي لم يستعملها بعد والتهديد اإلسرائيلي ال يخيفنا أبدا  .مخططات اليمين الصهيوني
  .فاللحمة بين القائد والجيش والشعب قوية وعلى صخرتها تتحطم كل المؤامرات

 ١٠ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

*****  

  تدرج وجهان لعملة واحدةمالضم الموسع والقضم ال
  

  فايز بصبوص الدوايمة. د

لتي يتوقع أن يتخذها الكيان الصهيوني نتيجة للحجم الهائل من الضغوط التي من القرارات ا
مارسها صالبة وحزم الموقف األردني والرسائل التي وصلت بطريق مباشر وغير مباشر عن مستوى 
التنسيق لدرجة االندماج بين منظمة التحرير الفلسطينية واألردن حول الخطوات المتوقعة وغير متوقعة 

ذها الطرفان في مواجهة الكيان الصهيوني وانعكاس الرسالة المغلقة التي وصلت إلى الرئيس التي سيتخ
الفلسطيني عن طريق وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي وما تركته من غموض حول مضمونها لدى 
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وقوف الكيان الصهيوني وكذلك تبلور شبكة دولية أسس لها جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين لل
أمام هذا المشروع الكارثي والضغط المستمر من قبل جاللة الملك على كل االشقاء في المنطقة من أجل 

  .اتخاذ موقفا واضحا وصريحا ورسميا من مشروع الضم الصهيوني

كل ذلك يضع مروحة الخيارات الصهيونية امام ممر اجباري واحد وهو التراجع عن مشروع الضم 
من الضفة الغربية وشمال البحر الميت وغور األردن الى القضم ) ج( واراضي الموسع أي المستوطنات

المتدرج وهذا يعني ان الكيان الصهيوني سيعمل على اخضاع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية 
الى القانون الصهيوني أي ضم المستوطنات وأكنافها فقط للدولة الصهيونية واإلبقاء على مشروع الضم 

سع لمرحلة قادمة والشتباك سياسي قادم من خالل الرهان على تطور مسار التطبيع مع دول المنطقة المو
وتغير الموقف الدولي اتجاه المستوطنات وبذلك يستطيع ان يؤجل الصدام مع األردن على قاعدة انه التزم 

  .ليمواحترم موقف األردن والمواقف الدولية وخاصة موقف االتحاد األوروبي ودول اإلق

لكن ما وصل بشكل مباشر الى الكيان الصهيوني من راس الدبلوماسية األردنية وبشكل غير 
مباشر عندما رفض التحدث مع نتانياهو رفضا قاطعا كانت توحي بان مجمل مشروع الضم وما يفكر به 

لك على الكيان الصهيوني من استبداله بشكل متدرج سيكون بنفس المستوى من المواجهة ألن جاللة الم
قناعة مطلقة بان الهدف من القضم المتدرج هو إيجاد شرخ في الموقف بين التالحم الدبلوماسي 

  .الفلسطيني األردني

من هذه الزاوية فأننا نقول لكل مشكك بان الموقف األردني تصاعد ضد الكيان الصهيوني كونه 
 للتصعيد فهو واهم فالدبلوماسية سيضع حدا فاصال بين األردن وفلسطين على الحدود هو السبب الرئيسي

األردنية والتي يقودها باقتدار جاللة الملك قد أوضح لكل الفرقاء ذلك المخرج الذي يمكن ان يتبناه الكيان 
الصهيوني للتخفيف من الضغوط وان القضم والضم الموسع هما وجهان لعملة واحدة فحذاري من االنجرار 

ان الصهيوني عن مشروعه فمروحة خيارات األردن وفلسطين للرد وراء ما يسرب من إمكانية تراجع الكي
بقيت في إطار الغموض الدبلوماسي االستراتيجي وهو تكتيك دائما ما يربك جبهة األعداء لذلك قال الملك 
أن خياراتنا بالرد مفتوحة ولكنها غير مسبوقة، وأن كل ملفات الردود األردنية هي من اآلن على طاولة 

ا جعل كل دول العالم ومؤسساتها ومنظماتها وخاصة الدول الكبرى في االتصال مع القيادة البحث وهو م
األردنية والفلسطينية حتى تستشف وتميط اللثام عن تكتيك الغموض السياسي والدبلوماسي الذي يغلف 

وخاصة في لذلك كله على المحللين السياسيين أو من يشغل منصبا رسميا  .الرد األردني القادم ال محاله
الحكومة الحفاظ على مستوى الغموض وان ال يستبقوا او يحددوا سقوفا للرد األردني ألن ذلك ال يخدم 

  .حراك الدبلوماسية والملكية واستراتيجيتها

 ١٠ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

*****  



 
٢٥

  قرار الضم وما بعده

  شهاب المكاحلة. د

األميركية المهمة عن مشروع إسرائيل قبل عدة أيام، نشرت مقالة تحليلية على صدر إحدى الصحف 
تضمنت المقالة . لتقسيم المنطقة بل وتفتيتها حتى تبقى وحدها سيدة الموقف في الشرق األوسط كله

السيناريوهات والخطط التي تعمل عليها القيادة األردنية للحصول على دعم دولي لتجميد أو إيقاف قرار الضم 
ًال يعترف بتاتا بكيان فلسطيني ويستبدل الفلسطينيين باليهود ويمنع حق اإلسرائيلي ألنه ينهي حل الدولتين و

في الفترة . أوراق قوة األردن تكمن في المؤازرة الشعبية قبل الدولية، وتنبع من التاريخ قبل المستقبل .العودة
خطة إسرائيل في ًاألخيرة سادت المنطقة أجواء عاصفة سياسيا وقد تستمر إلى ما بعد تشرين األول القادم ألن 

الضم لن تتوقف عند حدود معينة فهي تريد أن تحصل على عمق استراتيجي لها ولو كان ذلك على حساب 
وهنا ال بد من تمتين الجبهة الداخلية كأساس للمواجهة مع التنويع في الخيارات السياسية . جيرانها

  .ف القيادة الهاشميةواالستراتيجية لحماية مصالح األردنيين والفلسطينيين والوقوف خل

ٕيحاول األردن المناورة والمحاورة عبر وسائل وقنوات عديدة المانية وأميركية واماراتية لدعم الثوابت 
ًاألردنية تجاه القدس وحل الدولتين، مؤكدا أنه ال بد من عدم التسرع في التطبيع مع اليمين اإلسرائيلي حتى 

َ تعلم تل أبيب أنه ما زالت لعمان كلمتها الفصل في القرار العربي فحين. يتبين الخيط األبيض من الخيط األسود َ
ًوأن األردن رقم صعب في جيوبوليتيك منطقة الشرق األوسط ما قد يقلب األمور رأسا على عقب في حال 
اإلقدام على خطوة الضم التعسفي مع سبق اإلقرار بإنهاء حل الدولتين، فإن على الجميع، وهنا المقصود األمم 

لمتحدة ومجلس األمن الدولي والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وغيرها من الدول التي ا
تسعى إلحالل سالم عادل وشامل في منطقة الشرق األوسط منذ أمد طويل، أن تتحمل مسؤولياتها وتفي 

تبعه خروج مارد اإلرهاب من جديد بالتزاماتها لتجنيب المنطقة االنزالق إلى منعطف شديد من التطرف الذي ي
  .ًمن قمقمه مهددا باالنفالت األمني في منطقة أشبه ما تكون ببرميل بارود

على جميع الدول أن تعي وتقدر مخاوف األردن واألردنيين وفلسطين والفلسطينيين وهنا نتحدث عن 
ة حراك سياسي دولي يتماهى فاألردن يريد أن يؤسس لنوا. ١٩٦٧ثوابت تريدها إسرائيل متغيرة منذ العام 

والرهان ال . والخطر الداهم جراء مشروع الضم اإلسرائيلي على الرغم من كل التعقيدات التي تلوح في األفق
يكون على مواقف دولية اليوم ألن القرارات الدولية باتت رهينة األدراج ال تطبق؛ الرهان اليوم على المواقف 

ية وتؤيدها في التصدي لمشروع الضم لما له من تداعيات خطيرة على األردن الشعبية التي تدعم القيادة األردن
يعلم األردنيون  .ًوفلسطين والحقا على لبنان وسوريا وغيرها من الدول العربية وفق المخطط المرسوم من قبل

لسطين أن قرار الضم تهديد حقيقي ألمنهم القومي بل هو خطوة إسرائيلية لقطع همزة الوصل بين األردن وف
  .وتهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني من أرضه وقطع الطريق عليه إلقامة دولة فلسطينية مستقلة

 ١٠ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

*****  



 
٢٦

  بديل الضم

  محمد حسين المومني. د

ّنقف في األردن موقفا قويا مشرفا بوجه محاوالت نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية والغور  ً
سية حثيثة يقودها جاللة الملك اشتبكت مع المشهد السياسي األميركي وكذلك جهود سيا. الفلسطيني

األوروبي، وجدت أصداءها في إسرائيل سيما حديث الملك عن صدام كبير سيحدث مع إسرائيل إذا ما أمعنت 
الح بالضم الذي من شأنه تبديد فرص قيام دولة فلسطينية فاعلة وقابلة للحياة، ما يعني حتما المساس بالمص

إسرائيل تخرق معاهدة السالم التي تقول إن على كل طرف . السيادية األردنية المرتبطة بقيام دولة فلسطين
الضم يمس مصالح األردن . من أطراف المعادلة عدم القيام بأي ما من شأنه المساس بمصالح الطرف اآلخر

كان األردن دائم الحرص وال زال . التحديدوهو لذلك خرق مباشر للمعاهدة المهمة للطرفين والطرف اإلسرائيلي ب
في المحافظة على معاهدة السالم التي وقعها حماية لمصالحه، لكنه يواجه اآلن قيادة إسرائيلية تسعى للنيل 

قوة الموقف األردني تتعدى استناده للشرعية والقانون الدوليين اللذين  .من هذه المعاهدة عبر أحادية قراراتها
ّالمتحضرة وتحميهما، وتتعدى استناده لرجاحة المنطق والحجة في أن الضم سيقوض حل تحترمهما الدول 

الدولتين الذي ال زال يعتبر المخرج المنطقي للنزاع الدائر وفيه مصلحة لكل األطراف بما فيها إسرائيل إن كانت 
رسمي مع الشعبي حول تعي وتعقل، قوة الموقف األردني تتعدى هذه العوامل آلخر مهم وهو تالحم الموقف ال

األصدقاء والحلفاء، . هذا الشأن، ما يعطي دفعة قوية لألردن للوقوف بوجه قرار الضم أو التعامل مع تداعياته
والعقالء في إسرائيل، يدركون القوة المتأتية من التالحم الرسمي والشعبي في القرارات اإلستراتيجية المفصلية 

يشعر األردن بصدق وعمق أن قرار الضم يقوض السالم ويمس المصالح . وما يعنيه ذلك من صالبة المواجهة
اإلستراتيجية لذلك فمن البديهي أن ينعكس ذلك سلبا على االستقرار اإلقليمي أو أي مستوى من مستويات 
التعاون وعلى كافة الصعد، وليجيبنا السيد نتنياهو أيهما أفضل ألمن بلده تعاون وتفاعل أمني مع 

  .ٕوالمصريين واألردنيين أم ضم أراض واغضاب الجميع وبث الكراهية والعداءالفلسطينيين 

الحديث مع المؤدلج نتنياهو يبدو مضيعة للوقت بنظر كثيرين، لذلك فاألفضل الحديث مع شركاء 
نتنياهو في الداخل والخارج والحديث مع رأيه العام، وهنا ال بد أن نعترف أن األطراف العربية قصرت تاريخيا 

المطلوب طرح . ٕلك فكانت مواقفها تستند للرفض وهذا غير كاف حتى وان كان رفضا منطقيا وعقالنيا مسببابذ
البديل، وفي حالة الضم البديل حاضر وهو إحياء فكرة تبادل لألراضي تأخذ فيها إسرائيل التجمعات االستيطانية 

م التوافق عليه سابقا وكان الحديث عن وتعطي بالمقابل أراضي بنفس الجودة للدولة الفلسطينية وهذا ما ت
 بديلة لتلك ٢لم نفلح كعرب بشكل كاف بطرح صفقة قرن . نسب هذه األراضي التي سيتم التوافق على تبادلها

التي طرحها ترامب فتركنا الميدان فارغا، فدعونا ال نفوت فرصة للقيام بعمل دبلوماسي استباقي يطرح بديال 
 .إحياء فكرة تبادل األراضيلفكرة الضم عن طريق إعادة 

  ٣٦ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الغد 

*****  



 
٢٧

  آراء عبرية مترجمة

  العواقب األربع لخطة إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية

  ١٧/٦/٢٠٢٠) ذا نيو سيتسمان (– *إيدو فوك

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

تطبيع االستيالء سوف يؤدي قيام إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية الفلسطينية إلى زيادة 
ًعلى األراضي بالقوة، وهو شيء يعتبر عموما غير قانوني بموجب القانون الدولي منذ الحرب العالمية 

وسوف تستمتع الدول عديمة الضمير في جميع أنحاء العالم، والتي تتطلع إلى اقتطاع شرائح من . الثانية
  . األراضي التي احتلتها في الحربأراضي جيرانها، بالسابقة التي يضعها استيالء إسرائيل على

لبدء ) يوليو(حدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موعدا نهائيا هو األول من تموز 
وفي غضون أسبوعين، من المتوقع أن . عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية إلى إسرائيل

 حقيقة ال مفر منها ١٩٦٧األيام الستة العام تضفي إسرائيل الصفة الرسمية على ما أصبح منذ حرب 
  .سيطرتها الدائمة على الضفة الغربية، وحرمان سكانها الفلسطينيين من أي حقوق: على نحو متزايد

وتعتبر الحكومة اإلسرائيلية هذا الصيف فرصة نادرة تأتي مرة واحدة في العمر لتحقيق أحد 
يهودا “إعالن السيادة اليهودية على األراضي التي يسمونها : ياألهداف التاريخية العزيزة لليمين اإلسرائيل

الذي ال يحاول حتى مجرد التظاهر بالحياد فيما يخص الشرق  - ومع وجود دونالد ترامب . ”والسامرة
 على رأس الدولة الحليفة األقرب إلسرائيل، يعتقد الوزراء اإلسرائيليون اآلن أن هذا هو الوقت -  األوسط

  .تيالء على مساحات واسعة من األراضي الفلسطينيةالمثالي لالس

األميركي، أن نتنياهو ربما خرج من تجنبه التقليدي -يقول غيرشوم غورنبرغ، المؤرخ اإلسرائيلي
التخاذ خطوات جريئة ومثيرة تختطف عناوين األخبار بفضل انفتاح ترامب على نزعة أحادية الجانب 

المتحدة التاريخية للضم هي الذريعة المثالية لتجنب اتخاذ خطوة ربما وكانت معارضة الواليات . اإلسرائيلية
التي اقترحها ” خطة السالم“ُولكن، مع وجود ترامب، الذي ينظر إلى . تكون غير قابلة للتراجع عنها

. للشرق األوسط على نطاق واسع على أنها تؤيد مخططات إسرائيل الخاصة باألراضي، اختفى هذا العذر
  .ه، ما يزال بإمكان نتنياهو أن يجد وسيلة للتملص من الوفاء بالتزامه، كما يقول غورنبرغومع ذلك كل

ًولكن، في حالة المضي قدما بالضم، فإنه لن يغير إال القليل نسبيا، سواء كان ذلك بالنسبة  ُ
ينيون سوف يستمر الفلسط. للفلسطينيين أو للمستوطنين اإلسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية

في العيش تحت ظروف االحتالل العسكري، وسوف يظلون محرومين من حق التصويت للحكومة التي 
وكما يقول المحامي اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان، مايكل . تسيطر على جوانب ال حصر لها من حياتهم

بموجب قانون سفارد، فإن التحول إلى القانون اإلسرائيلي سوف يزيل حفنة من الحمايات الممنوحة لهم 
ومن ناحية أخرى، يعيش معظم المستوطنين . االحتالل الدولي، ال سيما حول مصادرة الممتلكات



 
٢٨

اإلسرائيليين بالفعل حياة مدنية في المستوطنات التي يمكن أن تشبه ضواحي نيوجيرسي المورقة أكثر مما 
  .ئية اإلسرائيلية أم غير ذلكًتشبه مناطق الصراع، سواء كانت منازلهم تقع رسميا ضمن الوالية القضا

ومع ذلك، سوف تكون للضم، من الناحية األخالقية والسياسية، تداعيات هائلة ودائمة، والتي 
  .سيتردد صداها أبعد من حدود إسرائيل واألراضي الفلسطينية، مع التسبب بأربعة عواقب رئيسة

 أطروحة ما تزال حتى اآلن األول هو تطبيع الرأي القائل بأن إسرائيل دولة فصل عنصري، وهي
، كان الموقف الرسمي المعلن للحكومة ١٩٦٧منذ العام . مقصورة على هوامش انتقاد الدولة اليهودية

اإلسرائيلية هو أن احتالل األراضي الفلسطينية أمر مؤقت، والذي سيتم حله في نهاية المطاف بإنشاء 
ٕتحت االحتالل العسكري، وانما فقط ألن إسرائيل ًقد يعيش الفلسطينيون مؤقتا . دولة فلسطينية مستقلة

  .مجبرة على االحتفاظ بالضفة الغربية في الوقت الحالي، كما تقول الحجة

ويقول سفارد أن . ولكن، مع الضم لن تكون الحجة القائلة بأن االحتالل مؤقت قابلة لإلدامة
ّلتي يعرفها القانون الدولي على أنها إسرائيل سوف تكون مذنبة ومدانة بعد ذلك بجرائم الفصل العنصري، ا

  .هيمنة جماعة عرقية على أخرى لفترة دائمة

ًاعتمادا على المساحة المحددة لألراضي التي تخطط إسرائيل لضمها، والتي لم يتم إعالنها 
للجمهور بعد، سوف يمكن رسم أوجه الشبه مع سياسة البانتوستانات التي انتهجها نظام الفصل العنصري 

وقد اقترحت الحكومة اإلسرائيلية أنه ال يجوز ضم القرى الفلسطينية داخل األرض . وب إفريقيافي جن
وهكذا، يمكن نحت األراضي الفلسطينية في أرخبيل من الجزر الصغيرة المنفصلة . المخصصة إلسرائيل

 إلى حرمان ًوهو خيال قانوني جامح، وفقا للنشطاء، والذي يهدف –داخل بحر من األراضي اإلسرائيلية 
  .الفلسطينيين من الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية اإلسرائيلية

ًإذا كان األمر كذلك، فإن الفلسطينيين سيقارنون حتما الخريطة الجديدة للضفة الغربية بخريطة 
ى ما ًالبنتوستانات القديمة، وهي األوطان المفترضة للسود التي قسمت حكومة جنوب إفريقيا كال منها إل

  . منطقة غير متجاورة٢٩وصل إلى 

كتب نيلسون مانديال عن سياسة حكومة األفريكانيين المتمثلة في إرسال السود من جنوب إفريقيا 
وفي الحقيقة، كما . ”كان القوميون يبتكرون متاهية قاسية من حياة الناس“: إلى البانتوستانات الصغيرة

 يقول ٢٠١٤ًمولود في جنوب إفريقيا، والذي ألف كتابا في العام قال بنيامين بوغراند، وهو حليف لمانديال 
فيه إن إسرائيل ال تمكن مقارنتها بجنوب إفريقيا العنصرية، فإنه سيكون هناك، بعد الضم، ما يبرر 

  .المقارنة ورسم التشابهات مع الفصل العنصري

الذي ما يزال يشكل ًسوف يكون التداعي الثاني للضم هو القضاء نهائيا على حل الدولتين، 
وسوف يضع الضم نهاية ألي فرصة متبقية لقيام . سياسة رسمية للغالبية العظمى من الدول حول العالم

  .دولة فلسطينية في نهاية المطاف إلى جانب إسرائيل، كما يخشى قادة السالم
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تقرير كيفية نتيجة لذلك، سيحتاج اإلسرائيليون والفلسطينيون والمجتمع الدولي على حد سواء إلى 
وسوف تنقسم البلدان على أسس . التوفيق بين وجود إسرائيل ودعم الحقوق المدنية والوطنية للفلسطينيين

سوف تتشبث األقل قدرة على التخيل بالنموذج غير الضار، . أيديولوجية وسياسية واقعية في ردود فعلها
ى جانب إسرائيل وأميركا ترامب، وتراهن وسوف تقف دول أخرى إل. ٕوانما البائد المتمثل في حل الدولتين

ومع ذلك، ربما يدعم عدد أكبر من الدول الحلول . على أن البلطجة في الشؤون الدولية موجودة لتبقى
، التي تتصور حرية التنقل بين دولتين ذاتي سيادة، ”دولتان، وطن واحد“غير التقليدية، مثل مبادرة 

  .تركةواللتين تشتركان في بعض المؤسسات المش

سوف يكون التداعي الثالث هو زيادة تطبيع االستيالء على األراضي بالقوة، وهو شيء يعتبر 
وسوف تستمتع الدول عديمة . ًعموما غير قانوني بموجب القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية

بالسابقة التي يضعها الضمير في جميع أنحاء العالم، والتي تتطلع إلى اقتطاع شرائح من أراضي جيرانها، 
  .استيالء إسرائيل على األراضي التي احتلتها في الحرب

 الدولمن  -، كان سجل المجتمع الدولي في إدانة االستيالء على األراضي ١٩٤٥منذ العام 
، إلى العقوبات المفروضة على روسيا بشأن ١٩٤٨الغربية بعد حرب االستقالل اإلسرائيلية في العام 

وسوف يتطلب . ، كما يقول سفارد”ال تشوبه شائبة “-  ٢٠١٤شبه جزيرة القرم في العام استيالئها على 
  .األمر إدانة قوية مماثلة لخطوة إسرائيل لإلبقاء على هذا المحظور

ًوأخيرا، سوف يؤدي الضم حتما إلى التعجيل بنهاية الطابع الديمقراطي إلسرائيل فالتوازن . ً
األردن والبحر األبيض المتوسط يقوم على تكوين نصف يهودي ونصف الديموغرافي في المنطقة بين نهر 

وسوف تستطيع إسرائيل على الحفاظ على ). حوالي مليوني عربي هم مواطنون إسرائيليون(ًعربي تقريبا 
نفسها كدولة يهودية فقط بالحرمان الدائم من الحقوق لغالبية الفلسطينيين تحت سيطرتها، والذين كانوا 

ف ذلك في مجموعة كبيرة، وربما بأغلبية ضئيلة، لممثلين يكونون مكرسين لتفكيك الدولة سيصوتون بخال
  .اليهودية

مواطن واحد، : اآلن، يستعد الفلسطينيون لخوض نفس المعركة التي كرس مانديال لها حياته
ٕوالى أن . ٕواذا فاز الفلسطينيون، فإن هذا سوف يعني نهاية الدولة اليهودية بشكلها الحالي. صوت واحد

  .يفعلوا ذلك، فإنه سوف يعني نهاية الديمقراطية اإلسرائيلية

  .”ذا نيو ستيتسمان“مراسل دولي لمجلة  *

  :نشر هذا المقال تحت عنوان *

The four consequences of Israel’s plan to annex West Bank territories. 
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  اخترنا لكم

  معالم مقدسية
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  اخبار باالنجليزية

Ramifications of the annexation process 
 

Shehab Al Makahleh  

As July 1 approaches, mystery remains regarding Israeli plans. In 2017, when 

American President Donald Trump announced his schemes to recognise Jerusalem as 

Israel’s capital and later on moving the US embassy from Tel Aviv to the occupied city, 

that was the beginning of a tremour that shook the foundations of any independent 

Palestinian state. Sadly, that was too prescient and Palestinian National Authority (PNA) 

and Jordanians have been trying since 1994 to regain Palestinian rights.  

No one seems to discern the magnitude and nature of the annexation. In the 

meantime, a gesticulation of some kind sounds prospective, hearsays range from bids to 

enforce sovereignty on the Jordan Valley and the main settlement blocs to an 

inconsiderable, principally declarative move. 

Many politicians and experts have been wringing their hands over the approaching 

and threatening calamity. Some believe that any implementation of the annexation plan 

will explode the region and end peace agreements between Israel and its Arab neighbours. 

Some believe that this is the end of the two-state solution, warning of a third uprising 

(Intifada).  

Trump has pushed for Jerusalem to be the capital of Israel, and Democratic 

nominee Joe Biden made it clear that he would not reverse the new reality, driving Tel 

Aviv to improve its political and economic ties with Arab states which have no borders with 

Israel. Many American experts do confirm that Arabs cannot reverse the idea of 

annexation as Israel is already on the borders with Jordan, and it controls all PNA 

crossings with Arab countries. 

Since 2017, the PNA has witnessed a well-planned degradation of conditions to 

exercise more pressure on the Palestinian officials and government to adhere to Israeli 

demands and to relinquish people’s legitimate rights for more concessions to serve the 

Israeli plans. The same pressure was exercised on Jordan. His Majesty King Abdullah has 

more than once reiterated that too much pressure is exercised on Jordan to weaken the 

Kingdom’s supportive position to the Palestinian cause.  

In the aftermath of the announcement of the US peace vision, Jordan restated on 

January 28, 2020 that the establishment of an independent Palestinian state on the June 4, 

1967 border lines with East Jerusalem as its capital on the basis of the two-state solution is 

the only path towards a comprehensive and lasting peace. That was a statement to avoid 

any future diplomatic deterioration. Concerns of Arab countries, mainly of Jordan and the 

United Arab Emirates, have been recently made crystal clear to the American 

administration. Bold tactics by the Israeli government seek to change the landscape 

overnight to counter internal, regional and international opposition. 

Risks of annexing parts of the West Bank and the Jordan Valley stem from ending 

the two-state solution and the transfer of Palestinians to nearby countries. The Jordan 

Valley is the eastern border of the Palestinian territories, and it constitutes 30 per cent of 

the area of the West Bank, which is the entire external border, and its depth ranges 

between 15 to 30 kilometres from the Jordan River and forms the eastern slopes of the 

Jordan Valley. The total area of the Jordan Valley is almost 722,000 dunums. 

Since 1967, Israel has established 90 military sites in the Jordan Valley, and has 36 

settlements in this area, the majority of which are agricultural. Any control of this area 

means the loss of external borders for the Palestinians, as well as control of more than 30 

per cent of the area of the West Bank. 
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The Jordan Valley includes the eastern water basin and forms about 170 cubic 

metres of water from the West Bank. Once Israel fully controls the Jordan Valley, the 

Palestinians would lose 4 million cubic metres of water from the Jordan River. In other 

words, the Jordan Valley is a source of great economic income due to its fertile lands, 

representing 50 per cent of the total agricultural areas in the West Bank. Furthermore, the 

Jordan Valley is a hub for many natural resources including those of the Dead Sea. The 

shores of the Dead Sea are also important touristic sites.  

At present, there are 10 settlement blocs in the West Bank and 406 military 

checkpoints, which separate the West Bank cities and governorates. Some of the blocs are 

located on the Green Line. These blocs have strategic importance, and they form a wedge 

between Palestinian cities. The   settlement blocs system, and the Israeli West Bank 

Barrier, the ring road systems and the military checkpoints contribute to the division and 

isolation of the West Bank within cantons and control approximately 67 per cent of the 

West Bank, practically undermining the establishment of a Palestinian state. 

The West Bank and towns near East Jerusalem are divided in pursuance of the 

“Oslo” interim peace agreement into three regions.  The first (A) is subject to full 

Palestinian control. The second (B) is subject to Israeli security and administrative 

Palestinian control. The third (C) is subject to Israeli security and administrative control. 

The international community considers Area C as part of the West Bank and the 

Palestinian state. 

If this annexation process proceeds, it will be preceded by forced displacement of 

the population, especially those in Area C as Israeli forces have already controlled most of 

the West Bank, and the Jordan Valley areas are the most in the area classified as C. This 

process has started with establishing 7 natural reserves in the Jordan Valley and Jericho 

areas.  
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European MPs demand halt to Israel's annexation plan 
Lawmakers cite 'fatal' consequences of move on Palestinian-Israeli peace 
 

By AFP - Jun 24,2020 - Last updated at Jun 24,2020 

LONDON — More than 1,000 European lawmakers from 25 countries urged their 

leaders Wednesday to step in and stop Israel's planned annexation of parts of the occupied 

West Bank. 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu intends to kick-start the process next 

week, after clinching a coalition deal with his former election rival last month. 

In a letter published in newspapers and sent to European foreign ministers, the 

1,080 parliamentarians said they were "deeply worried about the precedent this would set 

for international relations". 

"Such a move will be fatal to the prospects of Israeli-Palestinian peace," added the 

letter. 

"Regrettably, President [Donald] Trump's plan departs from internationally agreed 

parameters and principles." 

The letter referred to the US leader three times but made no direct mention of 

Netanyahu, who must still decide how much territory he intends to annex. 

“In appreciation of Europe’s long-term commitments to the peaceful resolution of 

the Israeli-Palestinian conflict, we ask European leaders to act decisively in response to this 

challenge,” the lawmakers said. 
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“Europe must take the lead in bringing international actors together to prevent 

annexation.” 

The European Union has been seeking to persuade Israel to back down and is 

weighing retaliatory measures as a response if Netanyahu goes ahead. 

However, mooted sanctions would require the agreement of all 27 member states. 

Most of the signatories of the MPs’ letter were members of left-leaning parties and nearly a 

quarter came from Britain — which left the EU in January — including the Labour 

Party’s foreign affairs spokeswoman Lisa Nandy. 

Britain’s main opposition Party is trying to recover from years of controversy over 

alleged "anti-Semitism" within its ranks. 
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