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  األردن وفلسطين

   األردنيالعقالني والمشهد الحل أحادية... صفقة القرن 
  

 )العربي الفكر منتدى رئيس (طالل بن الحسن األمير

 

 صــفقة"بـــ ّيــسمى بمــا يتعلــق مــا فــي عمومــا والعربــي خــصوصا الفلــسطيني األردنــي الموقــف يــستند
 أحاديــة تـأويالت إلـى ولـيس لدوليــة،ا والـشرعية النزاهـة ومقـاييس والــضمير المنطـق موجبـات علـى ”القـرن
 .المتنفذ اإلسرائيلي الجناح لدى الحال هو كما ضيقة،

 عـن عبـر كمـا الـصفقة، لهـذه ُالمعلـن الـسياسي المحتـوى معـاني نقـد على اإلسرائيلي الموقف يقوم
 واشـنطن فـي نتنيـاهو بنيـامين اإلسرائيلية الحكومة ورئيس ترامب دونالد المتحدة الواليات رئيس خطابا ذلك

 الـصفقة أن – الخطـابين بـين اللغويـة االختالفـات رغـم – منهمـا ُيـستبان واللذان ،٢٠٢٠ يناير ٢٨ بتاريخ
 .والدائم والعادل الشامل السالم مبدأ عليها يقوم التي األسس تنقض

ِيفرغ ما وهذا  قةالساب االتفاقات في أسانيد أي من مجردة ويجعلها مضامينها، من السلمية العملية ُ
ــدولي، والقــانون ــالي ال  عــام األب بــوش جــورج الــرئيس إدارة بــه ّتقــدمت الــذي الــسالم مــشروع نقــض وبالت
 الــدعوة مــن بــدال وذلــك ،٢٠٠٢ عــام فــي بيــروت قمــة ّأقرتهــا التــي العربيــة الــسالم مبــادرة وتحييــد ،١٩٩١

 .عليها والبناء الستكمالها

 الدولتين حل زوال

 ّحـل دون بالحيلولـة هواسـتمراريت إبقائـه علـى القـدرة وانتفـاء لـق،الق من زوايا في السالم حصار إن
 القـدس وعاصـمتها المـستقلة دولتـه وفـي أرضه في حقوقه على الفلسطيني الشعب حصول وعدم الدولتين،
 التــوتر، مــن المزيــد إلــى والعــالم المنطقــة ســينقل ذلــك كــل الحلــول، تقريــر فــي األحاديــة وفــرض الــشرقية،
 إلقامـة الحقيقيـة الفـرص وضـياع واإلرهـاب، التطـرف أجنـدات تخـدم اتجاهـات فـي قراراالسـت ضرب ومحاذير
 .اإلنسانية والكرامة التنمية في حقوقها ُتصان اإلقليم في مدنية مجتمعات

 الماضـي، القـرن مـن الخمـسينات منـذ الـسالم إحقـاق إلـى يـسعى المتعاقبـة بقياداتـه األردن ظل لقد
ْلـبس ال الـذي الوضـوح نهـج ىعلـ محافظـا بقـي نفـسه الوقت وفي  حـل فكـرة علـى المبنـي الـسالم نحـو فيـه َ

 األمـن مجلـس قـراري إلـى تـستند ثنائيـة مفاوضـات خـالل مـن وتعايـشهما واإلسـرائيلية، الفلسطينية الدولتين
 مــصيره تقريــر فــي المــشروعة لحقوقــه وممارســته الفلــسطيني الــشعب بكرامــة واالعتــراف ،)٣٣٨(و (٢٤٢(

 .المستقل هوتراب أرضه على

 هـذا فـإن الفتيـة، فلـسطين ودولـة الهاشـمية األردنيـة المملكة بين العالقات بمستقبل يتعلق ما وفي
 ومـــصالح وثوابـــت وطيـــدة عالقـــات تجمعهمـــا شـــقيقتين دولتـــين بـــين تفاوضـــي مـــسار ضـــمن تحقيقـــه يـــتم

 تتعلــق ثنائيـة القـاتع أي ترتيـب عنـد يـشترط فإنـه الدسـتوري، القـانون لقواعـد فوفقـا .مـشتركة إسـتراتيجية
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 بالـشعب، المتمثلـة الدولـة قيـام عناصـر فيهمـا وتتـوافر قـائمتين المعنيتان الدولتان تكون أن والحكم باإلدارة
 وبالـسيادة المـستقلة، المعنويـة بالشخـصية تتمتـع التـي العليـا الـسياسية والـسلطة المعـالم، الواضـح واإلقليم
 .المساواة قدم على فراداأل وعلى اإلقليم أنحاء جميع على الكاملة

 األردن اتفــاق تبعهــا والتــي أوســلو، فــي واإلســرائيليين الفلــسطينيين بــين الــسالم اتفاقيــة توقيــع بعــد
 أكـد حكومتـه إلـى رسـالة – اهللا رحمـه – طـالل بـن الحـسين الملـك شقيقي أرسل ،١٩٩٤ عام في ٕواسرائيل

 كانت ولما .ومقدراته أراضيه على السيادة بكامل يتمتع أن في الفلسطيني الشعب حق على فيها

وجهت التي الدعوة رسالة بنود  فـي للـسالم مدريـد مـؤتمر في للمشاركة ٕواسرائيل العربية الدول إلى ُ
 جاللــة ّنبــه فقــد ســنوات، خمــس خــالل سيحــصل كــان الفلــسطينية الدولــة قيــام أن إلــى تــشير ١٩٩١ عــام

 أجــل مــن التفــاوض ســتتولى التــي هــي الفلــسطينية التحريــر منظمــة ّأن إلــى حينئــذ – اهللا رحمــه – الحــسين
 .المستقلة الفلسطينية الدولة إنشاء هدف تحقيق

 ٕواسرائيل الفلسطينية السلطة مع الكامل بالتنسيق األردن قيام عدم يعني يكن لم الترتيب هذا أن إال
َِومعتبـرة متناسـقة الـسالم ذلـك نتائج تكون أن لضمان  نفـسه، الـسالم إحـالل هتجـا العليـا األردنيـة للمـصالح ُ
 النــاجزة الدولـة الهاشـمية األردنيــة المملكـة بـين المتكــافئ االسـتقالل حيـث المــستقبل استـشراف علـى مبنيـة
 الــشريف القــدس تجــاه التاريخيــة األردنيــة المــسؤولية علــى التأكيــد جانــب إلــى المــستقبلية، فلــسطين ودولــة

 وفلــسطين، األردن بــين الحــدود وترســيم فيهــا، سيحيةوالمــ اإلســالمية المقدســة لألمــاكن الهاشــميين ورعايــة
 .فلسطين دولة مع التجاري والتبادل الجوفية، والمياه األمنية، والترتيبات الالجئين، ومسألة

 أبريل في الغربية الضفة عن بممثلين الضفتين وحدة إعالن بعد األردني النواب مجلس التأم عندما
 المـستقلة دولتـه إقامـة فـي الفلـسطيني الـشعب بحق الوحدة قرار ليخ ّأال المجلس هذا اشترط ،١٩٥٠ عام
 عـن الشرعيون والممثلون األردني الشعب نواب عليها ّصوت كما الضفتين بين فالوحدة .الوطني ترابه على
 كمــا فالوحــدة .الــصهيونية التوســعية التهديــدات لمواجهــة وقتيــا إجــراء كونهــا عــن تخــرج ال فلــسطين، عــرب

 مـن الفلـسطينيين األشقاء تمكين إلى وتهدف ومشروطة، مؤقتة كانت – اهللا رحمه – سينالح أخي وصفها
 المجتمع عليها وافق التي المستقلة الفلسطينية الدولة إقامة عن بديال تكن لم فهي .الداخلية شؤونهم إدارة

 .المتحدة األمم في مراقب كعضو فلسطين دولة عضوية قبول بقرار وعززها الدولي،

 أن مفادهـا دوليـة رسالة أرسل هذا، يومنا حتى صدورها منذ األممية القرارات هذه بقبوله ردناأل إن
 يجـب لديـه وديعـة الغربيـة الـضفة اعتبـر فهـو .الفلسطيني الجانب لمصلحة كانت الغربية الضفة مع وحدته

َتحتـــرم، أن َ وتعـــزز ُ ّيفـــرق الـــذي القـــانوني بـــالمعنى ُ  منطلـــق مـــن وذلـــك ة،ّالملكيـــ فـــي والحـــق الوديعـــة بـــين ُ
ـــة المـــسؤولية ـــي التاريخي ـــنهم مـــا فـــي وتناقلوهـــا عليهـــا، األردن حكـــام حـــرص الت ـــى للحفـــاظ بي  الحـــق عل
 أسـاس علـى المنطقـة فـي الحقيقـي واألمـن واالسـتقرار الـسلم لـضمان المالئمة الشروط وتوفير الفلسطيني،

 .لإلقليم المتكاملة التنمية
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 مـع واإلداري القـانوني االرتباط بفك ١٩٨٨ عام من سطسأغ – آب شهر في األردن قرار كان وما
 أمـام المجـال ٕوافـساح كليهمـا، مـن المقبـول اإلسـرائيلي الفلـسطيني الـسالم إلحـالل توطئة ّإال الغربية الضفة
 العربيـة القمـة مقـررات حـسب وذلـك الفلـسطيني، الـشعب عـن نيابة مسؤولياته لممارسة الفلسطيني الجانب

 .١٩٧٤ عام الرباط في

 أردني وفاء

 الحكـم وهـذا العربيـة، األمـة مـن جـزءا يعتبـر الدسـتور مـن األولـى المـادة قررته كما األردني الشعب
 مــن والتــي العربيــة، القمــم عــن تــصدر التــي القــرارات والــشعب القيــادة مــن كــل تحتــرم أن بالــضرورة يــستتبع
 .الفلسطيني لشعبل ووحيدا شرعيا ممثال الفلسطينية التحرير بمنظمة االعتراف ضمنها

 أن إال القـرار، ذلـك قبـول فـي متـرددا كـان بأنـه حينـذاك األردنـي الموقـف وصف قد البعض ّأن ومع
 ولـيس قـومي، صـهيوني قومي عربي عميق خالف هو إسرائيل مع الخالف ّبأن األردن اعتقاد ينفي ال ذلك

 ال جـزءا أصبحت قد الغربية الضفة أن عم القرار بذلك األردن َِقبل فقد هذا، ومع .فحسب إسرائيليا فلسطينيا
َاعتبـرت حيـث ،١٩٥٠ عـام فـي األردنية األراضي من يتجزأ  أراضـي ٣٣٨و ٢٤٢ األمـن مجلـس قـراري فـي ُِ

 العمـل وقـف بعـد مـا فتـرة فـي الغربيـة الـضفة فـي التـشريعي الفـراغ مـأل قـد األردني فالقانون .محتلة أردنية
 الغربيـة، الـضفة فـي اإلسـرائيلي واإلداري القانوني النظام تطبيق بدأ أن إلى والبريطانية، العثمانية بالقوانين

 .فيها توطينهم تم الذين اإلسرائيليين المستوطنين على وذلك

 خطابـه ويتصدر عنها، يدافع المشروعة، الفلسطينية الحقوق تجاه ّوفيا يظل أن ّإال األردن يملك ال
 .األطراف ومتعددة الثنائية الرسمية واالجتماعات واإلقليمية، الدولية المحافل كافة ذلك في

 هويتهـا، ويحفـظ المقدسـة األمـاكن علـى يحـافظ لكـي إسرائيل مع السالم معاهدة األردن استثمر لقد
ــدافع ــسطينيين عــن ولي ــذين الفل ــانوا ال ــين، مــواطنين ك ــسطينيين كرامــة وعــن أردني ــي الفل ــت الت  تتعــرض كان
 .اإلسرائيلي المحتل قبل من لالنتهاك باستمرار

 وعقائديـة، ودينيـة تاريخيـة ناحيـة مـن مثبتـة القـدس فـي المقدسة األماكن على الهاشمية الوصاية
 علـى وصـيا – اهللا رحمـه – علـي بـن حـسين الشريف بويع عندما ،١٩٢١ عام إلى أصولها في تعود فهي

 الوحـدة بقـرار مرورا ألردن،ا في الحكم على تعاقبوا الذين الملوك عهد في المبايعة واستمرت القدس، مدينة
 عـــن يتخـــل لـــم األردن أن إال .١٩٨٨ عـــام فـــي واإلداري القـــانوني ارتباطهـــا فـــك تـــم التـــي الـــضفتين بـــين

ــة القــدس فــي والمــسيحية اإلســالمية المقدســات ــدا المــستعمر، عبــث مــن لهــا حماي ــى وتأكي  القــدس أن عل
 .األممية لمواثيقوا القرارات في ذلك تقرر كما فلسطين دولة عاصمة هي الشرقية

 المـستعمرات النتـشار منعـا الفاعلـة الجهـات بكافـة باالتـصال األردن يقـوم أن األمـر اقتضى وعندما
 الفلـسطيني الـشعب علـى وحفاظـا اليـوم، عنـه يتحـدثون الذي بالضم إللحاقها تمهيدا بتسمينها االستيطانية

 الحقــوق هـذه عــن األول المـدافع بــدور ناألرد قـام فقـد الــوطني، ترابـه علــى وبقائـه صــموده ودعـم وكرامتـه
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 عقـود، منـذ هـو كمـا اإلطـار هـذا فـي األردنـي فـالموقف .اإلسـرائيلية واالنتهاكـات التجاوزات لوقف والساعي
 علـى المـستقلة دولتـه إقامـة فـي الفلـسطيني الـشعب تمكـين وجـوب أسـاس علـى قـائم يتغيـر، ال راسخ ثابت
 األردن لهـا يتعـرض التـي الكبـرى الضغوطات من الرغم على ذلكو الدولتين، حل مفهوم ضمن الوطني ترابه
 .والسياسية االقتصادية المجاالت شتى في

 متمثلـة الـسواء علـى وفلـسطين لـألردن كبـرى تحـديات تـشكلت فقـد األخيـرة، األربـع السنوات وخالل
 الــوطن فـي دتســا األحـداث أعاصــير مـن بحالــة مـدعوما الــصهيوني، والعقائـدي االســتعماري التطـرف بنمـو

 كثيـرا وشـتتت اقتصاداته، كاهل وأثقلت صفوفه، وتفريق عضده، تفتيت على تداعياتها عملت حيث العربي،
 لكـي والدوليـة اإلقليميـة الظـروف تـضافرت وهكـذا .والدوليـة اإلقليميـة الـساحة على دوره وهمشت أهله، من
ّيعـد الـذيو األردن، علـى واألمنيـة والسياسية االقتصادية الضغوط في تزيد  اإلقليمـي االسـتقرار عناصـر أهـم ُ
 .أفريقيا وشمال آسيا غرب منطقة في

 هـذه تـداعيات وتجـاوز كورونـا وبـاء علـى الـسيطرة فـي أردنيـا النجـاح تحقيـق علـى العـزم ظـل وفي
َيفرض السـالم ّإن لتقول ”القرن صفقة“ تبعات جاءت الجائحة، ْ َيتفق وال فرضا ُ  بـين مفاوضـات عبـر عليـه ُ

 بطريقــة المنازعـات حـل وجــوب علـى يؤكـد المتحــدة األمـم ميثـاق أن مــن الـرغم علـى هــذا .المعنيـة رافاألطـ
 المفاوضــة طريــق عــن بــدء ذي بــادئ لحلــه مباشــر وبــشكل أنفــسهم النــزاع أطــراف ســعي خــالل مــن ســلمية

 األخيـر ميركـياأل المقترح في يتحقق لم ما وهذا .القضائية والتسوية والتحكيم والتوفيق والوساطة والتحقيق
 تلغـي وخـرائط حلـوال قـدم والـذي النـزاع، فـي األساسـي الطـرف كونـه رغـم الفلـسطيني التمثيل بغياب تم الذي

 يكونـا لـم مـستقلة دولـة إقامـة وحتميـة الفلـسطيني فالموضـوع .ودائمـة مـستقرة فلـسطينية دولـة قيـام عمليـا
 .”القرن صفقة“ في بحث مدار

 لـن للعـرب الراهنـة الظـروف وبـأن الـصفقة، بهـذه يقبـل لن لفلسطينيا الشعب بأن ّالتامة ثقتنا ومع
 قـابلتين دولتـين وقيام عادل سلمي بحل تطالب تزال ال العالم في ِووازنة كثيرة ًأصواتا وأن حالها، على تبقى

 األردن أن علـــى التأكيــد يجــب فإنـــه الفلــسطيني؛ للــشعب والمــشروعة الثابتـــة بــالحقوق واالعتــراف للحيــاة
 التعاون مجلس في أشقائنا مع ومتكافال متكافئا تكامليا عمقا يشكل الذي العربي المشرق وسائر ينوفلسط

 يـشكل العمـق فهذا .١٩٦٧و ١٩٤٨ عامي منذ الضغوطات من لكثير تعرضوا قد الشقيقة ومصر الخليجي
 النافـذة هـو ناألرد فـإن وبـذلك الـصهيوني، والقـومي العربـي القـومي الـصراع أقطـاب بـين جيوسياسيا حاجزا

 .حوله من تجري التي السياسية األحداث ومركز لفلسطين الشرقية

 الفلسطينية القضية أولوية

 أو أوروبيــة ليــست بأنهــا ترومــان هنــري األميركــي الــرئيس عنهــا ّعبــر كمــا الفلــسطينية القــضية إن
 علــى عامــا ٧٥ مــرور وبعــد إنــه حيــث اليــوم، جليــا يظهــر مــا وهــذا .أيــضا أميركيــة بــل فحــسب، فلــسطينية
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 مــستقلة دولــة فــي للتــصرف القابلــة غيــر الفلــسطينية الحقــوق غــدت فقــد اإلســرائيلي، الفلــسطيني الــصراع
 .سواء حد على واألوروبي األميركي الناخب أولويات قائمة على الشرقية القدس وعاصمتها

 بظاللهـا تألقـ قـد الحـديث العـصر في مسيحية غربية دولة في ولدت التي الالسامية قضية أن كما
 مـن الـرغم علـى الفلـسطينية، للقـضية وشامل وعادل سلمي حل تحقيق عن يعجز الذي األمن، مجلس على
 باالستناد الدولية المنازعات لتسوية إجراءات من مناسبا يراه ما التخاذ القانونية والوسائل اآلليات يملك أنه
 .المتحدة األمم ميثاق إلى

 األمـن، مجلـس إلـى شـكوى أي تقـديم عند ”نزاع“ مصطلح خداماست في تتردد اليوم أصبحت الدول
 علـى التـصويت فـي تـشترك أن النـزاع في الطرف الدولة على صراحة يحظر المتحدة األمم ميثاق لكون ذلك
 الحكـم هـذا تطبيـق تجنـب بهـدف الغايـة لهـذه أخـرى مـصطلحات اسـتخدام فيـتم تسويته، أو لحله مقترح أي

 قبــل النزاعــات لفـض إقليمــي أو دولـي مركــز إنــشاء فـي التفكيــر غيـاب يبــرر ممــياأل الواقـع وهــذا .القـانوني
 كالجهـد هـو لـيس الحـروب صنع في بذل الذي فالجهد .حدوثها حال في تفاقمها دون الحيلولة أو وقوعها،

 .السالم صنع في يبذل الذي

 ألن تنتهـي، كيـف هوحـد اهللا إال يعلـم ال أزمـات إلـى األخيـرة اآلونـة فـي العربـي المـشرق تعرض لقد
 بالقرارين أخرى مرة وتذكرني .الحروب تنتهي كيف االعتبار بعين تأخذ ال والداخلي الخارجي لالقتتال النزعة

 أكـدت والتي لها الالحقة األممية والقرارات السالم، مقابل االنسحاب إلى أشارا اللذين ٣٣٨و ٢٤٢ الدوليين
 للتـصرف، القابلـة غيـر أرضـه علـى المـشروعة حقوقـه ممارسـة مـن الفلـسطيني الـشعب تمكين وجوب على
 األساسية، حقوقه ممارسة في فقط ليس مراده، سيحقق المناضل الشعب هذا بأن واضحة أسس على وذلك
 .واالستقالل الحرية من ظروف في المدني ومجتمعه الوطنية ومؤسساته المستقلة دولته إقامة في ٕوانما

 أعبـاء ّتحمـل وفـي اإلقليميـة، الحـروب آثار من التخفيف في ّووسم بسماحة أسهم الذي األردن ّإن
 بـين وحضارية ثقافية وصل حلقة الدوام وعلى كان قد العربي، الربيع صراعات أفرزتها التي القسري اللجوء
 يظل أن يجوز فال .والوئام السالم دعوات إلى والمبادر ُوالفرس، والترك والعجم العرب وبين والغرب، اإلسالم

 المجانبــة والحــضارات الثقافــات وصــراع جهــة، مــن إســرائيل فــي العقائــدي للتطــرف انــصياعا للتهديــد ضــةُعر
 القـوة أن شـعار حاملـة الواقـع، األمر بلغة وتستبدله الحوار تفضل ال والتي أخرى، جهة من التحريري للفكر
 العقـل يقبلهـا ال تعـصبةم ورؤى وخرافـات العـالم نهايـة عـن نبـوءات تحقيق سبيل في كله هذا .الحقيقة هي
 .التاريخي الواقع وال

 وموئــل والتــآخي، للــسالم الــدعوة ومهــد والرســل، األنبيــاء أرض بانتهــاك يــسمح ســماوي ديــن فــأي
 والعنــصرية باالســتيطان ينــادون مــن لنــزوات تلبيــة فــداء كــبش يكــون أن فــي والمــشردين، المستــضعفين

 والحروب؟
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 بمـــشروعية االختبـــار هـــذا ويواجـــه واالســـتقرار لـــسالما يـــصنع أن إلـــى مـــدعو الـــدولي المجتمـــع إن
ــدايات ــي الب ــين، بإقامــة ١٩٤٨ ف ــرد كمــا إســرائيلية دولت ــد تكوينهــا فــي انف ــون بــن ديفي ــذي غوري  فــرض ال
 االنتـداب مـن اآلخـر الجانـب عقـل إلغـاء إلـى تـسعى والتـي لالسـتقالل، الجانـب أحاديـة مبـادرة في االعتراف

 الفلـسطينية والمـسألة الـصراع ُينهـي ال الـذي الواقـع األمر بسياسة ليقبل نيالفلسطي الجانب أي البريطاني،
 .والعالم المنطقة في تتجذر يجعلها ما بقدر األوسط الشرق وأزمة

 القويـة إسـرائيل دولـة لبنـاء اسـتغالله يجب رحبا فضاء العربية الدول في يرى غوريون بن كان لقد
 تــشكل أن يمكــن وال نفــسها علــى ومنقــسمة ضــعيفة دول فهــي الــدول، هــذه حــساب علــى حــدودها وتوســيع
 وايزمـان وحـاييم األول فيـصل الملـك من كل بها نادى التي الرؤى فإن المقابل، في .إلسرائيل حقيقيا تهديدا
 مـا أقـصى اتخـاذ وجـوب علـى فرسـاي فـي ١٩١٩ عـام للـسالم بـاريس مـؤتمر فـي اتفقا فقد مختلفة، كانت
 مهد فيها بما والمعتقدات، القوميات كافة لتشمل تمتد التي المتنوعة، الدولة إلقامة التعاون سبل من يمكن

 .النهرين بين ما وبالد العرب وجزيرة الشام وبالد فلسطين الحضارات

يقـدر أن يجــب الـسالم إلـى يـسعى مـن إن  العربــي، المثـل قـال وكمـا لــضغوطات، يتعـرض أن ولـيس ُ
َصدقك من ُصديقك   .صدقك من ال َ

  ٧ صفحة ٢٢/٦/٢٠٢٠للندنية العرب ا

*** 

  شؤون سياسية

  الموقف األردني الرافض لسياسات الضم اإلسرائيلي مشرف وشامخ: سياسيون

 

 إسرائيل لمشروع قاطعا رفضا الرافض موقفه في ودبلوماسية وحكومة قيادةردن األ يستمر - عمون
 األيــدي، مكتــوف يقــف لــن انــه" ىعلــ مــرة، غيــر التأكيــد فــي يتــردد لــم كمــا الغربيــة، الــضفة مــن أجــزاء ضــم

 القـضية وعدالـة الوطنيـة مـصالحه لحماية وذلك المخطط، ذلك في أبيب تل مضت إذا "الخيارات كل ويدرس
ّيذكر وقت في الفلسطينية،  اشـتد كلمـا ويتجـدد قـديم، هـذا يسـرائيلاإل المخطـط ان ومعنيون، سياسيون فيه ُ

  .يسرائيلاإل التطرف

 موقــف وهــو بــشموخ، يبــرز الــضم مــشروع مــن يردنــاأل الموقــف ان ونوالمعنيــ الــسياسيون ويؤكــد
 بحقــوق يتعلــق مــا كــل بــشأن تهــادن، وال تــساوم ال التــي العروبيــة يــةردناأل الثوابــت مــن ينطلــق و مــشرف
 تـسودها لمنطقـة وسـعيا والتطـرف، للفوضـى منعـا الدوليـة، للشرعية وفقا السالم ٕواقامة الفلسطيني، الشعب

  .والتنمية والتعايش واالعتدال قرارواالست العدل قيم

 تحالفاتـه يوسـع ان ضـرورة والى الجانب، أحادية ية إسرائيلإجراءات أليردن األ رفض إلى ويشيروا
 يكـبح عـالمي لموقـف والحـشد التأييد لكسب ودوليا، ًإقليميا يةسرائيلاإل المخططات تعارض التي األقطار مع

  .السالم إلحالل منطقي كسبيل الدولتين حل يةوأهم دور ويبرز التوسعية، إسرائيل جماع
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إن : يقــول أمــين عــام اللجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس عبــداهللا توفيــق كنعــان
السياسة االستعمارية التي تتبعها إسـرائيل فـي فلـسطين التاريخيـة المحتلـة، تنطلـق 
ُفي مجملها من ضرورة تنفيذ أهداف الحركة الصهيونية العالمية، وفـي مقدمـة هـذه 

ألهداف السيطرة الكاملة على أرض فلسطين، وذلك باالستناد إلى سياسة األكاذيب ا
القائمـة علـى التزييــف التـاريخي وابتــداع األسـاطير الدينيــة التـي تــروج لهـا إســرائيل 

 العـالمي، إضـافة إلـى سـعي الـسياسة اإلسـرائيلية تحقيـق هـدف آخـر، إعالمهاعبر 
  .ية وتهديد وجودها وأمنهاهو السيطرة على األراضي والثروات العرب

ــابع ــإن سياســة الــضم هــي جــزء مــن هــذا المخطــط االســتراتيجي : ويت ــذلك ف ل
الشامل، إذ تريد منه إسرائيل ترسيخ وشرعنة مشروعها االستيطاني، الذي جعل من 
ًالجغرافيا الفلسطينية مناطق مقسمة مبعثرة يصعب توحيـدها مـستقبال، كـذلك جعلهـا 

 القـضاء علـى مـشروع إسـتراتيجية العربـي، ممـا يخـدم معزولة عن محيطها وعمقها
الدولـــة الفلـــسطينية التـــي طالبـــت بهـــا وأقرتهـــا الـــشرعية الدوليـــة والمبـــادرة العربيـــة 

  .واالتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية
ويلفت كنعان إلى ان ما سـاعد إسـرائيل فـي مـساعيها وتنفيـذ مخططاتهـا هـو 

تحــديات الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية  إلــى الإضــافةالواقــع العربــي الحــالي، 
ًالتــي تمــر بهــا المنطقــة والعــالم مــؤخرا، كمــا يــشكل الــدعم والمــساندة التــي تقــدمها 

  . الحالية قوة مهمة إلسرائيلاألمريكية اإلدارة
ان ذلــك : ويتنـاول مخــاطر مــشروع الــضم اإلســرائيلي فــي حــال تنفيــذه، فيقــول

 الدولة الفلسطينية وعاصـمتها إقامة في ذلك سيؤدي للقضاء على حل الدولتين بما
 حالة من الـصراع الـذي ال إلشعال، وسيقود ١٩٦٧القدس الشرقية على حدود عام 

يمكــن التنبــؤ بنتائجــه، وســيجعل مــن قــانون الغــاب وشــريعة القــوة سياســة بديلــة 
للـــشرعية الدوليـــة، الفتـــا إلـــى وجـــود مواقـــف دوليـــة رافـــضة للـــضم، منهـــا الموقـــف 

  .، وفي إسرائيل أيضااألمريكي محذرة منه، في الداخل وأصوات األوروبي،



 
١٢

 إيـاهويشير كنعان إلـى شـجاعة الموقـف األردنـي مـن موضـوع الـضم، واصـفا 
بالموقف الثابت والراسخ، وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، يعلن رفضه لمـشروع 

 الـرأي العـام الضم، الفتا إلى ان عقالنية الملـك وجهـت الدبلوماسـية األردنيـة لحـشد
 منــه، لمواجهــة هــذا المــشروع، كــذلك وجــه جاللتــه لبــذل األوروبــيالــدولي بخاصــة 

 اإلمكانيـات فـي فلـسطين والقـدس وبكـل أهلنـاالمزيد مـن جهـود دعـم صـمود وربـاط 
  .المتاحة ومهما كانت التضحيات وبلغ الثمن

 غــازي الــدكتور يــةردناأل الجامعــات فــي الدوليــة والعالقــات الــسياسية العلــوم أســتاذ يقــول جهتــه مــن
 فيها بما الغربية الضفة مستعمرات ضم بشأن نتنياهو بنيامين يةسرائيلاإل الحكومة رئيس عزم يأتي :ربابعة
 مستوطن، ألف ٨٠٠ من المستعمرات تلك سكان عدد يقترب إذ انتخابي، سباق سياق في الشرقية، القدس

 "الكبرى القدس" يسرائيلاإل السياسي للمفهوم وفقا وهي ،األبدية عاصمتها الشرقية القدس إسرائيل تعد فيما
 اللـد مـشارف علـى الغـرب أقـصى فـي "ويـالو عمـواس" وحتـى الغـور في األحمر الخان منطقة من تمتد التي

  .اهللا رام قرب ايل بيت إلى الخليل، في "أربع كريات من"و والرملة،

 حــصرا ولــيس بجديــد، لــيس هــذا مالــض مــشروع أن :واالســتراتيجي العــسكري الخبيــر وهــو ويــضيف،
 عام الغربية الضفة احتالل ُبعيد الون، ايغال األسبق يسرائيلاإل العمل حزب زعيم مشروع هو إنما بنتنياهو،
 سـياق فـي جـاء انه كما دايان، موشي١٩٦٧ حرب في يسرائيلاإل الدفاع وزير مشروع ًأيضا وهو ،١٩٦٧
  .ديفيد كامب اتفاقية

ــدكتور ويعلــق ــه أريــد مــا ســابقا، العــسكري التــاريخ أســتاذ وهــو ربابعــة، ال  القــديم المــشروع ان قول
 األوضـاع يـستغل نتنيـاهو فـألن مجـددا؟ انعاشـه تـم لمـاذا أمـا :متـسائال مراحـل، علـى ّلينفـذ ُمخطـط الجديد،
 جةالحا بأمس هو الذي ترامب دونالد األمريكي الرئيس وسياسة بكورونا، العالم وانشغال واإلقليمية المحلية
 لليهـود فلـسطين بـان ومناصـريه، ترامـب إيمان عن ناهيك المقبلة، الرئاسية االنتخابات في اليهود ألصوات

  ".داخليا يا إسرائيلشأنا" الضم، قرار األميركية الخارجية فيه اعتبرت وقت في البحر، إلى النهر من

 أمريكـي بتأييـد مدعومـةيل  إسـرائفيـه تعلـن الـذي الوقت ففي الفتة، مفارقة المراقبون يرصد :ويزيد
 وال وتـراخ، صـمت حالـة فـي العربـي الموقـف أن ُيلحـظ القـدس، مدينـة رأسها وعلى محتلة، أراض قضم عن
 يتعلـق مـا لكـل دعمـه عـن يومـا يتخـل لـم الـذي المـشرف، يردنـاأل الموقـف اال الـصعب الوقت هذا في يبرز

  .الفلسطينية بالقضية

 يةســرائيلاإل المخططــات لكــل والــرافض الثابــت يردنــاأل الموقــف ولتعزيــز انــه ربابعــة، الــدكتور ويــرى
 مـع تحالفاتـه دائـرة توسـيعردن األ علـى يتعـين الـسالم، عمليـة الحـائط بعـرض تـضرب والتي الجانب أحادية
 رافـض عـالمي لموقـف والحـشد التأييـد لكـسب ودوليـا، ًإقليميـا يةسـرائيلاإل المخططـات تعـارض التـي األقطار



 
١٣

 صـعوبة أكثـر لمواقـف تعـرضردن األ ان مؤكـدا المنطقـة، في واالستقرار األمن تهدد التي  إسرائيللسياسات
  .ًتماسكا وأكثر أقوى يخرج دائما انه بيد ذلك، من

 واالسـتيطان والتهويـد والقـضم الـضم قـضية إن الفـاعوري نـوال الـسياسية المفكـرة تقـول جانبهـا من
 عالقــة لــه وهــذا ،االحــتالل دولــة قيــام مــع قــائم هــو بــل ًجديــدا ًأمــرا لــيس المقدســات وتــدمير البيــوت وهــدم

 والـدليل ،باالنتخابات له عالقة وال كبير، بشكل لصالحه تميل أخذت التي واإلقليمية الدولية القوى بموازيين
  .أقاموها التي الوطنية الوحدة حكومة ذلك على

 بحلفـاء يـدعم ان بـد ال يراتـأث أكثـر يردنـاأل الموقـف وليكـون وجيـد، مبدئيردن األ موقف إن وتؤكد
 التـي واإلسـالمية العربيـة الـدول بعـض فـيردن األ يجـدهم وربما فلسطين، مع الوقوف في يساندونه أقوياء
 تـضحيات تتطلـب والـشجاعة المبدئية المواقف ان إلى مشيرة وثقافتهم، وتاريخهم المسلمين بمقدسات تهتم

 الحقـائق تزيـف التـي اإلعـالم مـصادر بعـض عـن ًبعيـدا العليـا، المـصالح على ًبناء الشعوب جهود توحيد و
  .الناس لتضليل

 والدولية اإلقليمية واألجواء الظروف تشكل الدعجة ودعان هايل الدكتور السابق النائب يقول بدوره
 بشكل له ومنحازة داعمة أميركية إدارة وجود معردن األ غور بضم للتفكير ليرائياإلس للكيان مناسبة فرصة
 التـي الضعف حالة إلى إضافة ،األحادية الخطوة هذه التخاذ تاريخية فرصة أمام يضعها مما، وقمسب غير

، واإلقليميـة العربيـة األجنـدات علـى الفلـسطينية القـضية ملـف تراجـع مع مترافقة، العربية الدول منها تعاني
 الحكومـة توجـه عـن وبقـوة الحـديث أبـد حيـث ،ليرائياإلس المشروع لخدمة المالئمة البيئة توفير في واسهم
 إدارة اعتــراف فــي تمثــل أميركــي اخــضر ضــوء علــى حــصولها بعــدردن األ غــور لــضم اليمينيــة ةليرائياإلســ
 ذلك وسبق االستيطان، وبشرعنة الجوالن مرتفعات على يليةئاإلسرا بالسيادة ترامب دونالد األميركي يسئالر

 عـن الماليـة المـساعدات وقطـع ،إليهـا األميركيـة فارةالـس ونقـل اإلسرائيلي للكيان عاصمة بالقدس االعتراف
  .الالجئين ملف ٕوانهاء العودة حق ٕواسقاط الفلسطينية القضية تصفية ومحاولة، الفلسطينيين

 انتهاكـا تمثـل انهـاردن، األ غور ضم عملية على تترتب قد التي والتداعيات المخاطر من :ويضيف
 الدولة ٕواقامة الدولتين لحل وتقويضا، الدولية الشرعية وقرارات دةالمتح األمم وميثاق الدولي للقانون وخرقا

 أمـام الفلـسطيني الجانـب وجعـل، الفلـسطينية القـضية تـصفية إلـى ديؤتـ وربمـا الـسالم وعمليـة الفلـسطينية
 بممارســة يلئإســرا قيــام خلفيــة علــى الثانيــة الدرجــة مــن كمــواطنين مواطنيــه عــيش أو الــذاتي الحكــم خيــار

  .العنصري الفصل نظام وتكريس يةعنصر مظاهر

، مساحتها من %٣٠ ل الغربية الضفة فقدان إلى ديؤسي الضم فان كذلك الدعجة، الدكتور ويتابع
 ١٧٠ و، الخــضار نــاتج إجمــالي مــن %٦٠و، الزراعيــة المــساحة مــن %٥٠ الفلــسطيني الجانــب وســيفقد
 علـى المحتلـة راضـيألا وليةؤبمـس لقاءإلل الفلسطينية السلطة حل احتمال جانب إلى المياه، من ٣م مليون
 على باهظة واجتماعية واقتصادية ومالية أمنية اكالف من ذلك على يترتب وما ،اإلسرائيلي االحتالل عاتق



 
١٤

 مـوراأل مقاليـد وتسليمها وليةؤالمس وتحميلها المتحدة مماأل إلى الفلسطيني الملف ونقل ،اإلسرائيلي الكيان
  .االحتالل دولة مواجهة في

 امـن وزعزعة العنف من المزيد وتفجير الصراع أمد إطالة للدعجة وفقا األخرى الضم تداعيات ومن
 والعمليــات واالنتفاضــة المقاومــة خيــار حيــاءٕوا بالهــدوء، تمتــاز والتــي واســتقرارها يلئإلســرا الــشرقية الحــدود

 وعناصـر الفلسطيني لشعبا مع مفتوحة مواجهات في ودخوله يليئاإلسرا الكيان ضد الهجومية الفلسطينية
 البنـى مـن الكثيـر كـشف خـالل مـن الكيـان هـذا كثيـرا خـدم الذي منيأل االتنسيق نهاءإ جانب إلى المقاومة،
  .الفلسطينية التنظيمية والهياكل والعناصر

 ،الـسالم وبمعاهـدةردن األ مـع العالقـات مـستقبل فـي سـلبيا ثرؤسـت الـضم عمليـة فان كذلك :ويتابع
 ية إسـرائيلشخـصيات بحـق اتهام لوائح وتقديم ومالحقات إسرائيل ضد تحقيق فتح إلى الضم قرار ديؤي وقد

 الجغرافــي التواصــل قطـع إلــى ديؤسـي كــذلك م،ئجـرا بارتكــاب ةائيــالجن المحكمـة قبــل مـن وعــسكرية سياسـية
  .الغربية الضفة مع واإلنساني واالجتماعي واالقتصادي

 القـرارات علـى الرهـان إلـى سيـستند الـضم عمليـة مـن ينـرداأل الموقـف ان :الدعجـة الـدكتور ويقول
 جاللــة يقودهــا التــي يــةردناأل الدبلوماســية توظيفــه عبــر وتطبيقهــا، بتفعيلهــا والمطالبــة الدوليــة والمرجعيــات

 انتــصارا الــدولي النظــام بفواعــل واالتــصال التواصــل قنــوات مــن العديــد فــتح مــنردن األ مكنــت التــي الملــك،
 ولياتهاؤمــس أمــام ثرةؤالمــ األطــراف هــذه يــضع وهــو المــشروعة، حقوقــه علــى كيــداأوت الفلــسطيني للجانــب

 هــذا فــي الدوليــة المرجعيــات بتفعيــل بــدورها النهــوض بــضرورة والتاريخيــة والــسياسية واألخالقيــة القانونيــة
 انبللج داعم دولي سياسي حراك بلورة في سهمتأ التي بةوالدؤ المكثفة جاللته جهود يعكس مما المجال،

ــداأت الفلــسطيني، ــى كي ــاد المواقــف عل ــة لتمتعهــا تجاههــا ردنيــةاأل والثوابــت ئوالمب ــدات علــى باألولوي  األجن
 جـراءاتإ يأل الخطيـرة التبعات من حذر قدردن األ ان إلى منوها ،ٕواستراتيجية وطنية ية أردنكقضية الملكية
 فـي المـستوطنات وتوسـعة راضـيألا ضـم مثـل رض،األ على جديدة حقائق فرض تستهدف ةئيلياإسر أحادية

  .المحتلة الفلسطينية راضياأل

 ًكبيـرا ًتحـديا ي،سـرائيلاإل الـضم قـرار يـشكل :المـصالحة ثـروت الـدكتور والمحلـل الكاتـب يقـول بدوره
 سيــصعب حيــث الــدولتين، حــل فكــرة علــى التــام القــضاء يعنــي فهــو برمتهــا، الفلــسطينية وللقــضية ،ردنلــأل

 عــدم لجهــة عربـة وادي معاهــدة بنــصوص ًخـالالإ يعنــي كمــا، للحيـاة وقابلــة تــصلةم فلـسطينية دولــة إنـشاء
 األساســية القــضايا فـي الســيما اآلخــر، الطـرف علــى تــؤثر المعاهـدة، طرفــي مــن أحاديـة إجــراءات أي اتخـاذ
  .الفلسطيني للشعب المصير تقرير وحق والقدس والالجئين الحدود مثل المباحثات مدار

 الـضم عمليـة وانجـاز الواقـع األمـر لفـرض الـزمن يةسـرائيلاإل الحكومـة رئـيس يسارع وحيث :ويتابع
 العــالم انــشغال مــن ًومــستفيدا األمريكيــة االنتخابــات موعــد اقتــراب مــع الالمحــدود، األمريكــي الــدعم ًمــستغال

 لـضم،ا منـع محاولـة فـي الملـك جاللـة بقيـادةردن األ يجتهـد االقتصادية، وآثارها الكورونا بجائحة والمنطقة



 
١٥

 ولجــم لثنـي محاولـة فـي األوروبيـين الـشركاء مـع جاللتـه يقودهـا نـشطة دبلوماسـية حملـة خـالل مـن وذلـك
  .تلك نتنياهو اندفاعه

 حيـال األمريكـي الموقف على طرأ ما تغييرا أن يبدو المصالحة، الدكتور يزيد كما الفت، تطور وفي
 تمحـورت ،أبيـب لتـل لـه زيـارة خـالل يينسـرائيللإل األلمـاني الخارجيـة وزيـر رسـالة بعـد الـضم، مشروع دعم
 ربمـا الـذي األمـر ، إسـرائيلعلـى عقوبـات بفـرض والتهديـد الـضم إلجـراءات األوروبي االتحاد معارضة حول
 فقـط المـستوطنات بـضم المرحلـة هـذه فـي لالكتفـاء ُيلمـح بـدأ والـذي لقـراره، نتنيـاهو تنفيـذ تأجيل في أسهم
  .ردناأل غور دون

  ٢٥/٦/٢٠٢٠عمون 

*** 

 الضم يعني أن على إسرائيل تحمل : الرئيس عباس

  المسؤولية الكاملة عن األراضي المحتلة

   

 قال الرئيس محمود عباس اليوم إن إسرائيل إذا -  وفا٢٠) يونيو( حزيران ٢٤رام اهللا ، األربعاء ، 
ئيل تحمل كافة نفذت ضم األراضي الفلسطينية المحتلة ، وهي خطوة غير مشروعة ، فسوف تستلزم إسرا

  .اتفاقية جنيف ، كقوة احتالل. المسؤوليات عن األراضي المحتلة ، وفقا للرابع

وجدد الرئيس عباس ، قبل الجلسة الختامية لالجتماع االفتراضي للبرلمان العربي ، رفضه لضم 
ع الخطط أي شبر من األرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة االحتالل ، وكذلك ما يسمى صفقة القرن وجمي

  .األمريكية اإلسرائيلية وما سيخرج منهم

وقال إن قرار القيادة الفلسطينية في اجتماعها ، الذي حضرته جميع فصائل منظمة التحرير 
ال يعني أننا ال نريد السالم بل باألحرى أننا نمد أيدينا "الفلسطينية ، بإعفائه من االتفاقيات مع إسرائيل 

 مؤتمر دولي ، والعمل من خالل آلية متعددة األطراف ، هي اللجنة الرباعية للسالم ومستعدون للذهاب إلى
  ".، لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية 

ٕودعا البرلمان العربي إلى بذل كل الجهود إليصال الرسالة إلى اإلدارة األمريكية واسرائيل بشأن 
 أو تدابير تتعهد بضم أي شبر من األراضي الفلسطينية المحتلة ، ومطالبة مجلس الرفض التام ألي خطط

  .األمن التابع لألمم المتحدة أن تتخذ الجمعية العامة تدابير فورية وحازمة لمنع تنفيذ خطة الضم

وطالب الرئيس بالعمل مع االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه التخاذ خطوات فورية وعاجلة 
ًططات الضم واالعتراف بدولة فلسطين ، داعيا البرلمانات اإلقليمية والدولية إلى رفض هذه لوقف مخ

  .خطة فرص السالم في المنطقة والسالم واألمن العالميين. الخطط اإلسرائيلية وآثار الضم



 
١٦

 لقد تلقينا تأكيدات من جميع الدول العربية بأنها ملتزمة بمبادرة السالم العربية من األلف إلى"
الياء ، وترفض أي عالقات سالم مع إسرائيل قبل تحقيق السالم مع دولة فلسطين وفقا لهذه المبادرة 

  ".وقرارات الشرعية الدولية ، و كما يرفض اي خطوات تطبيع مع اسرائيل 

  ٢٤/٦/٢٠٢٠وفا 

***  

  شؤون قانونية

  الدولي القانون ميزان في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات

)٣/٤(  

ء نيــة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي ضــم أراضــي فلــسطينية محتلــة إليهــا، فقــد أعــد مركــز فــي ضــو  
  .لتلقي الضوء على ذلك من وجهة نظر القانون الدولي) الورقة(الميزان لحقوق اإلنسان هذه 

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

  

  الحلقة الثالثة

 المناعمة سمير

  وتداعياتها الضم مخططات أبعاد

  

 نهــر غربــي وتقــع التاريخيــة، فلــسطين مــساحة مــن )١()٢كــم ٥٨٦٠ (الغربيــة الــضفة مــساحة تبلــغ
 تقــع التــي األغــوار منطقــة لــىع اإلســرائيلي االحــتالل دولــة ســيادة لفــرض الــضم مخططــات وتــسعى األردن،
 بمدينة المحيطة اإلسرائيلية المستعمرات على السيادة وفرض األردن، نهر طول وعلى الغربية الضفة شرق

 هـذا). أدومـيم معاليـه (،)أدومـيم مـشور (،)أدومـيم كفـار (أبرزهـا ومن ،)E1 (بالمنطقة ُتعرف والتي القدس
 االحـتالل دولـة وتحـتفظ الغربيـة، الـضفة غـرب تقـع والتـي ،)G( المنطقـة على السيادة فرض إلى باإلضافة
 ســنة فــي الفلــسطينية التحريــر منظمــة وبــين بينهــا الموقــع أوســلو اتفــاق بحــسب عليهــا األمنيــة بالــسيطرة
 إضـافة كاملـة، ومدنية أمنية سيطرة عليها تفرض التي) A( المنطقة الفلسطينية للسلطة ويتبقى م،١٩٩٣

  .المشتركة اإلسرائيلية األمنية والسيطرة الفلسطينية المدنية للسيطرة ضعتخ التي )B( المنطقة إلى

 معينـة منـاطق علـى الـسيادة فـرض نحـو تتجه اإلسرائيلية المخططات أن سبق ما خالل من يتضح
 األغـوار منطقـة علـى فالـسيطرة ،ٕواسـتراتيجية حيوية أكثر ُتعد فإنها المناطق تلك إلى وبالرجوع غيرها، دون

 أنهـا، مـن الـرغم علـى هـذا بالميـاه، يتعلـق فيما ًوتحديدا االحتالل، دولة على االقتصادي بالنفع تعود سوف

                                                 

  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba_61.pdf: الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز بيانات انظر) ١(



 
١٧

 المــوارد جانــب إلــى األردن، نهــر مــن وتنتفــع الميــاه مــصادر علــى تــسيطر الــسابقة، الــسنوات مــدار وعلــى
  .وغيرها كالزراعة االقتصادية

 انحسار ٕوالى الطبيعية، مواردهم من سكانال حرمان إلى تؤدي األغوار منطقة على السيطرة أن كما
 المملكـة مـع حـدود ذات فلـسطينية دولـة إقامـة إلـى الراميـة المساعي وهدم وتقليصها، الفلسطينية الجغرافيا
 تحـول إذ الدوليـة، الـشرعية وقـرارات الـدولي القـانون أحكام إلى تستند مستقبلية حلول أية وضرب األردنية،

 إضــافية عرقلــة ُوتعتبــر م،١٩٦٧ ســنة احتلتهــا التــي األراضــي عــن االحــتالل دولــة جــالء إمكــان دون ًمــثال
  .األمن مجلس عن الصادر) ٢٤٢ (القرار تنفيذ دون تحول

 مـن القـدس، بمدينـة المحيطـة اإلسرائيلية المستعمرات على السيادة فرض فإن ذلك، إلى وباإلضافة
ــؤدي أن شــأنه ــى ي ــع تقــويض إل ــرارات جمي ــرؤى الق ــة وال ــةا الدولي ــشرقية بالقــدس لمتعلق ــة كعاصــمة ال  لدول

 مـن تبقـى مـا نـسف إلـى تـؤدي سـوف فإنها ،)G( المنطقة على السيادة فرض عن ّأما. المنشودة فلسطين
  .أوسلو اتفاق

 لجائحــة التــصدي فــي العــالم بانــشغال المتعلقــة الراهنــة باألوضــاع ًوارتباطــا ســبق، مــا ضــوء وفــي
 الرســـمي المـــستوى ورفـــضها األميركـــي الـــرئيس أعلنهـــا يالتـــ) القـــرن صـــفقة (خطـــة ظـــل وفـــي كورونـــا،

 مواتية أضحت السياسية البيئة أن يبدو الدولي، المجتمع من يجب كما مواجهتها تتم لم والتي الفلسطيني،
  .اإلسرائيلي االحتالل سلطات مخطط لتنفيذ مضى وقت أي من أكثر

 التي الفلسطينية السلطة دور ضتقوي إلى تفضي قد الضم، مخططات تداعيات أن القول نافل ومن
 الفلــسطيني الــرئيس إعــالن ضــوء فــي جديــد، مــن الــصراع إنتــاج إعــادة ٕوالــى أوســلو، اتفــاق بموجــب نــشأت
 المتحـدة والواليـات االحـتالل دولـة مـع الموقعـة االتفاقـات جميـع مـن السلطة تحلل م،١٩/٥/٢٠٢٠ بتاريخ

  .المنطقة في السياسية الحالة على ًودراماتيكيا ًجديدا ًمتغيرا تشكل الضم عملية أن في شك وال. األميركية

 بـإلزام المتعلقـة الدوليـة القـرارات إلنفاذ الالزمة اإلرادة إلى وافتقاره الدولي المجتمع ضعف أن ويبدو
ــة ــانون أحكــام بــاحترام االحــتالل دول ــدولي، الق ــة الدولــة شــجع ال ــى المحتل  انتهاكاتهــا فــي ًقــدما المــضي عل

 أمـام الدوليـة األسـرة جانـب مـن جديـة وقفة يستدعي الذي األمر األرض، على جديدة ائعوق فرض ومحاولة
  .المحتلة الفلسطينية األراضي تجاه واألخالقية القانونية مسؤولياتها

  مؤسسة الدراسات الفلسطينية: المصدر

 ٢٨/٦/٢٠٢٠     

***  

  

  

  



 
١٨

  اعتداءات

   فلسطينيين عن القدس واألقصى٤االحتالل يبعد 

 

 عـن غزالـة أبـو أحمـد المحرر المقدسي األسير زوجة الخميس، أمس يوم االحتالل، سلطات أبعدت
 المحـرر األسـير وقـال ".الغربيـة الـضفة هويـة تحمـل ألنهـا بالمدينـة؛ وجودها قانونية عدم" بدعوى المدينة،

 شـرطة ركـزم فـي للتحقيق وتحويلها زوجته باعتقال الثالثاء يوم فوجئ إنه :صحفي تصريح في غزالة، أبو
 وجودهـا قانونيـة لعـدم القـدس مدينـة عـن بإبعادها يقضي بقرار أبلغ ثم المحتلة، القدس غربي في "القشلة"

 المحـرر األسـير وأوضـح .العـسكري قلنديا حاجز إلى خاصة بمركبة االحتالل سلطات ونقلتها المدينة، داخل
 مدينـة عـن بإبعـاده للتحقيـق، واسـتدعائه اعتقالـه خـالل مـرات عـدة هددتـه االحـتالل مخـابرات ّأن غزالة أبو

 قــضاء بعــد الــسجون مــن عنــه اإلفــراج بعــد وذلــك المدينــة، عــن زوجتــه ٕوابعــاد الــسفر مــن ومنعــه القــدس
 ٤ مـرتين األقـصى عـن أبعـدت ًشـهرا، ١٣ قبـل السجن من تحرري منذ" :وقال .سنوات ٣ البالغة محكوميته

 أبنائهـا مـع منزلهـا فـي والعـيش إليها الدخول من تحرمو القدس، عن زوجتي تبعد واليوم أشهر، ٦و أشهر
 فـي اهللا، رام إلـى معها )سنوات ٦( وتقى )أشهر ٥( عمر ابننا أخذت زوجته ّأن غزالة أبو وأضاف .األربعة

 حـراس مـن اثنـين االحـتالل سـلطات سـلمت كما .عنده )سنوات ٨( ومحمد )سنوات ١٠( اهللا عبد بقي حين
 سـلطات إن محليـة، مـصادر وقالـت .أشـهر سـتة مـدة المـسجد عـن باإلبعـاد اراتقـر وفتـاة األقصى، المسجد
 لمـدة المـسجد عـن بإبعادهما ًقرارا قاعود الكريم وعبد عليان فادي األقصى المسجد حارسي سلمت االحتالل

  .أيام عدة قبل الرحمة باب من اعتقالهن تم فتيات عن دفاعه خالل األخير اعتقلت وكانت أشهر، ٦

 أن بعـد عليـان، األقـصى حـارس عـن الماضـي الخمـيس يـوم اإلسـرائيلي االحـتالل مخـابرات وأفرجت
 ثـم أسـبوع، لمـدة المبـارك األقـصى المـسجد عـن اإلبعـاد بـشرط أسـبوع، بعـد أمامهـا للمثول استدعاء سلمته
 شـفاء الفتـاة أيـضا ّسـلمت االحـتالل سـلطات أن المـصادر وذكـرت .أشـهر ستة لمدة جديد إبعاد قرار سلمته

 مجموعــة برفقــة أيـام قبــل اعتقلتهـا حيــث أشـهر، ٦ المبــارك األقـصى المــسجد عـن باإلبعــاد قـرارا غاليــة أبـو
 الماليــة والغرامــات االســتدعاءات االعتقــاالت مــن للعديــد عليــان وتعــرض .الرحمــة بــاب مــصلى مــن فتيــات

 والمرابطين المبارك قصىاأل المسجد حراس ضد اإلسرائيلي االحتالل سلطات صعدتها سياسة وهي الباهظة،
 أســلحة، يحملــون وهــم األقــصى باحــات المــستوطنون فيــه يقــتحم الــذي الوقــت فــي ورواده، فيــه والمرابطــات
  .االحتالل قوات من مشددة بحماية المسلمين، الستفزاز تلمودية، صلوات وأداء والغناء بالرقص ويقومون

  ٢٦/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  

  



 
١٩

  قضي ببيع أمالك الكنيسة األرثوذوكسية في القدس للمستوطنينمحكمة لالحتالل ت

 

لالحتالل اإلسرائيلي يـوم أمـس الخمـيس، علـى بيـع أمـالك الكنيـسة األرثوذكـسية فـي  محكمة وافقت
  .مدينة القدس المحتلة للمستوطنين

طـال االستئناف الذي قدمته البطريركية األرثوذوكـسية إلب ورفض قاضي المحكمة، موشيه بار عوم،
  ".عطيرات كوهانيم"الكنيسة في شارع يافا بالقدس لجمعية المستوطنين  صفقة بيع أمالك

، معتبـرة أن "إننـا مـصدومون وقـد تفاجأنـا مـن القـرار" :من جهتها، قالت البطريركية، في بيـان لهـا
  .ةوتغيير معالمها العربية اإلسالمية والمسيحي" تهويد المدينة المقدسة "القرار يأتي في إطار

، بطـرد الفلـسطينيين مـن العقـارات والفنـادق الكبيـرة عنـد بوابـة "عطيـرات كوهـانيم"وسيسمح القـرار لــ
  .يافا

الجلسة األولـى للقـضية، وقبـل سـماع أي مـن البينـات،  وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد من عقد
وشـهادات  قدم إثباتـات جديـدةالمتابعين للقضية كون أن الطاقم القانوني للبطريركية  األمر الذي أثار دهشة

 .الخليل موثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب

أنها سـترفع القـضية للمحكمـة اإلسـرائيلية العليـا التـي  وأكدت بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية،
  .للمحكمة المركزية في هذا الملف سبق وأن عكست قرارات

 ٢٦/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 الدونماتيلتهم مئات 

ّمخطط يقطع القدس ويربط المستوطنات".. الطريق األمريكي" ُ  

 

 االســتيطانية والكتـل المـستوطنات لــربط تهـدف خطيـرة خطــوة فـي – صـفا خــاص – المحتلـة القـدس
ــة داخــل الفلــسطينية األحيــاء وعــزل الــبعض، ببعــضها ــة القــدس مدين  لجــزر وتحويلهــا بعــضها عــن المحتل
 اسـتراتيجي اسـتيطاني طريـق شـق بعمليـة اإلسـرائيلي االحـتالل سـلطات شرعت ا،ًواقتصادي ًجغرافيا مفصولة

 ".األمريكي الطريق" عليه ُيطلق للقدس جديد دائري

 ضـم مخطـط بتنفيـذ للبـدء االحـتالل حكومـة فيـه تـستعد وقـت فـي االسـتيطاني الطريـق إقامـة ويأتي
 الكاملة، اإلسرائيلية للسيادة ٕواخضاعها قبل،الم يوليو /تموز بداية المحتلة الغربية الضفة من واسعة أجزاء
 .ومتزايدة واسعة وعربية دولية وانتقادات رفض يثير ما وهو

 مـن والجنوبيـة الوسطى األجزاء شق ًفعليا يجري فإنه بالقدس، االحتالل بلدية في مسؤول وبحسب
 ١٨٧ تبلغ متوقعة لفةبتك الشمال، أقصى في الواقع للجزء مناقصات طرح يتم وسوف االستيطاني، الطريق
 .الجاري العام نهاية قرب دوالر، مليون
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 ًدونمـا ١٠٧٠ نحـو صـادرت بعـدما االستيطاني، الطريق االحتالل سلطات أقرت ،١٩٩٦ العام ففي
ــسواحرة، العيزريــة، أراضــي مــن ــو ال ــك والطــور، ديــس أب ــط بهــدف وذل  مــع القــدس جنــوب المــستوطنات رب

 .المدينة جنوب وقرى مدن عن ويعزلها "القدس مدينة حدود" سمير وبما ،"أدوميم معاليه" مستوطنة

 المكبـر، وجبـل ليـسون ٕوام بـاهر صـور قـرى أراضـي مـن الـدونمات مئات "األمريكي الطريق" ويلتهم
 .باهر وصور المكبر عن سعد الشيخ قرية وعزل

 إلـى دفويهـ فقـط، واإلسـرائيليين المـستوطنات سـيخدم االسـتيطاني الطريق فإن مختصين، وبحسب
 .المدينة بشوارع المباشر وربطها الغربية، والضفة القدس شرق في المستوطنات وتقوية تطوير

ًواجماال،  لـشرقي الخارجيـة األطـراف قـرب أو بمحـاذاة سـيمتد الـذي المشروع، يكلف أن المتوقع من ٕ
 .دوالر مليار ربع من أكثر القدس،

 جبــل شــرقي كيلــومتر ١.٦ بطــول ًنفقــا سيــضم الــذي الطريــق، أن إســرائيليون مــسؤولون ويــزعم
 ".المروري االزدحام من سيخفف" الزيتون،

 المستوطنات لربط

 جـزء هـو "األمريكـي الطريـق" إن "صـفا" لوكالـة حامـد أبـو فـؤاد المقدسـي الشأن في الباحث ويقول
 وطناتالمـست لـربط الـشرقية الجهـة مـن استيطاني بشارع القدس مدينة إلحاطة "الشرقي الخادم" مخطط من

 .القدس شرقي "أدوميم معاليه" بمستوطنة الضفة جنوب ساحور وبيت لحم بيت شرقي اإلسرائيلية

 تعـديال فـأجري عنـصري، جـدار بإقامـة شـرعت م،١٩٩٣ العـام بعـد االحـتالل سلطات أن إلى ويشير
 .مراحل عدة على القدس شرق جنوب في شقه يجري الذي الشارع، مخطط على

 ،"حومـا هـار" ومـستوطنة سـاحور بيـت قـرب القـدس شـرق جنـوب أقـصى "كـياألمري الطريـق "ويبدأ
 عنـد ليخـرج الزيتـون جبـل أسـفل سـلوان بلـدة مـن يبـدأ نفق طريق عن ثم المكبر، وجبل باهر بصور ًمرورا
 .العسكري الزعيم حاجز

 ًمبينـا ،)والـشمالي األوسـط، الجنـوبي،( مقـاطع ٣ علـى تقـسيمه تم االستيطاني الطريق أن ويوضح
 ومــن المكبــر وجبــل بــاهر صــور بأراضــي ويمــر ًحاليــا، التنفيــذ قيــد للــشارع واألوســط الجنــوبي المقطعــين أن

 .مربع متر كيلو ٢ طوله يبلغ الجبل باطن في بنفق سلوان بلدة في وينتهي سعد الشيخ

 عيمالز حاجز عند وينتهي بسلوان النقق بداية من وسيمر ًقريبا، الشمالي المقطع تنفيذ سيبدأ فيما
 .الزيتون وجبل العامود باب منطقة وأسفل المدينة شرقي العسكري

 بمـستوطنة وشـرقها القـدس جنـوب مـستوطنات يـربط االسـتيطاني الطريـق فـإن حامـد، أبـو وبحسب
 طريـق فـي وشـمالها الـضفة وسـط ومـستوطنات "أدومـيم معاليـه" بمـستوطنة لحـم ببـت فـي "عتصيون كفار"

 "عتـصيون كفـار" إلـى نـابلس جنـوب "ارئيـل" الـضفة شـمال االسـتيطانية تلـةالك مـن يمتـد التفـافي استيطاني
 .الخليل مشارف على
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 إلـى الوصـول مـن لحـم بيـت شـرق ومستوطنات "حوماه هار" مستوطنو سيتمكن التنفيذ إتمام وعند
 حامد أبو الباحث يبين .قياسية فترة خالل القدس وشمال "أدوميم معاليه"

 يبلـغ فيمـا ضـخمة، أنفـاق ٣ ويتـضمن حامـد، أبـو وفـق-ًتقريبـا شيكل مليار مقطع كل تكلفة وتبلغ
 .مربع متر كيلو ١٢ االستيطاني الطريق طول

 كبيرة خطورة

 بحجــة المقدســة، المدينــة حــول دائــري اســتيطاني طريــق إلقامــة تــسعى االحــتالل بلديــة أن ويوضــح
 وتــسهيل واالســتيطان، وطنينالمــست يخــدم الوقــع أرض وعلــى الحقيقــة فــي لكنــه المواصــالت، أزمــة تخفيــف
 .الضفة وأرجاء القدس محيط في تحركهم

 ومـستوطنة ًجنوبـا "عتـصيون كفار" االستيطاني التجمع بين ما المسافة ستصبح الطريق شق وبعد
 .ساعة نحو تحتاج كانت بعدما دقيقة ٢٠ تتجاوز ال ًشرقا "أدوميم معاليه"

 زيــادة ســتتم بحيــث وأمنيــة واجتماعيــة يةسياســ آثــار - حامــد أبــو يقــول-االســتيطاني وللطريــق
 بـاهر صـور فـي جـرى كمـا الـبعض، بعـضها عـن وعزلهـا وتمزيقها المقدسية، األحياء على األمنية السيطرة

 علـى تـأثيره إلـى باإلضـافة أراضـيها، مـن واسـعة مـساحات ومصادرة الجنوبي، عن الغربي الجانب فصل من
 .كبير بشكل البيئة

 القـدس" مفهـوم ويرسـخ مـستقبلي، سياسي حل أي أمام إضافية عقبة شكلُي الطريق هذا أن ويؤكد
 .الواقع أرض على تطبق والتي اإلسرائيلية، الضم سياسة يخدم أنه كما ،"الموحدة

 :المدينـة فـي االسـتيطان حركـة فـي قياديـة وشخـصية القـدس بلديـة لـرئيس نائب كينج، أرييه وقال
 علــى أكثــر يربطهــا لكنــه البلديــة الخطــوط أو الحــدود بتوحيــد علــقيت ال إنــه المــستوطنات، يوحــد ال الطريــق"

 تـشيد فإنـك العمليـة، الممارسة في ثم التجارة، أو السياحة أو الدراسة في ذلك كان سواء اليومي، المستوى
 ".القدس في كبيرة عاصمة

 بجنـو فـي االسـتيطانية عتـصيون جـوش كتلـة مـن ًهامـا ًممـرا سيكون السريع الطريق "أن وأضاف
 وشــرق شــمال فــي المــستوطنات إلــى المدينــة، وســط جنــوبي حومــا هــار مثــل والمــستوطنات الغربيــة الــضفة
  ".شخص ألف ٤٠ من أكثر فيها يعيش التي أدوميم معاليه ذلك في بما القدس،

  ٢٧/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 
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 ضم وتبادل أراض لتعزيز احتالل القدس

 ... -فلسطين المحتلة 

وأفادت مصادر .  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس السبت، مواطنا من القدس المحتلة...
محلية فلسطينية، بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن يوسف مخيمر من مخيم شعفاط وهو رئيس هيئة 

 .المرابطين في المسجد األقصى، أثناء تواجده في منطقة باب األسباط بالقدس المحتلة

من حاجز قلنديا الفاصل » حامال سكينا«ما اعتقلت شرطة االحتالل فلسطينيا، زعمت أنه اقترب ك
الرسمية، إن قوة من » كان«وقالت قناة . بين مدينتي رام اهللا والقدس بالضفة الغربية، حسب إعالم عبري

 عنصري أمن وزعمت بأن. شرطة حرس الحدود اإلسرائيلي اعتقلت الشاب الفلسطيني عند حاجز قلنديا
 .، دون مزيد من التفاصيل»لدى محاولتهما السيطرة عليه«إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة 

الخاصة إن عناصر من شرطة حرس الحدود اشتبهوا في شابين ) ١٢(من جهتها، قالت القناة 
نه تم وأضافت أ. فلسطينيين اقتربا من الحاجز، وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على سكين، وفق زعمها

 .اقتياد الشابين للتحقيق معهما

 

  ١٤ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  فعاليات

  سلسلة بشرية رفضا لقرارات االحتالل بالضم

 

 السبت، سلسلة بشرية في مسار الباص  أمس  أردنيةنظمت فعاليات شعبية وسياسية - عمان
دن واراض فلسطينية في الضفة السريع بالعاصمة عمان ، رفضا لقرار االحتالل اإلسرائيلي ضم غور األر

 التي امتدت من مسجد الجامعة األردنية إلى دوار  ورفع المشاركون، خالل السلسلة. الغربية المحتلة
 ورددوا هتافات تؤكد  المدينة الرياضية، يافطات تضمنت شعارات رافضة للمخططات التهويدية االسرائيلية

كدوا وحدة الشعبين االردني والفلسطيني في التصدي وا. دعم الموقف األردني الرافض لقرارات الضم
وقد راعت . للمخططات االسرائيلية مشيرين الى ان الشعبين في خندق واحد سياسات االحتالل االسرائيلي 

البروتوكوالت الصحية في ظل استمرار خطر وباء كورونا حيث التزم المشاركون « السلسلة « الوقفة 
 . االجراءات الوقائية االحترازية كمامات وتحلوا بروح المسؤولية باتخاذبالتباعد الجسدي وارتداء ال

  ٢ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  .. دعوات إلى أسبوع غضب في بداية تموز

  

ـــي المـــسيرات -عواصـــم ـــة للمـــشاركة الحاشـــدة ف ـــداء للجمـــاهير العربي  وجهـــت شـــبكة صـــامدون ن
يوليـو / ع الغضب الذي سيبدأ في األول مـن تمـوزوالمظاهرات واالعتصامات التي ستخرج في فعاليات أسبو

  . مدينة وعديد العواصم الغربية والعالمية، رفضا وتصديا لمشروع الضم٨٠القادم، في نحو 

وقالت الشبكة في بيان لها إن مشروع الضم يعتبر جزءا من عملية إخضاع كل فلـسطين إلـى نظـام 
  .االحتالل واالستعمار

ـــصعيد االســـتعمار ا ـــدت أن ت إلســـرائيلي مـــن سياســـاته وممارســـاته االســـتعمارية واالســـتيطانية وأك
  .التوسعية بحق الشعب واألرض الفلسطينية والعربية، مدعوما بالكامل من القوى اإلمبريالية في العالم

الى ذلك، شارك عدد من فصائل العمل الوطني واإلسالمي يوم امـس فـي وقفـة احتجاجيـة، نظمتهـا 
ومـؤامرة ” صـفقة القـرن” ي فلسطين أمام برج شوا حصري بمدينـة غـزة، رفـضا لــحركة المقاومة الشعبية ف

 )وكاالت(-......ضم الضفة الغربية واألغوار

  ٣٦ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الغد     

*** 

  آراء عربية  

 األردن القوي المستقر

 كميل موسى فرام. د 

األردن القوي المستقر؛ عنوان الواقع ومحتواه، شعار كل من يعيش على أرضه، بلد يقود معركة 
ترجمة أجندة السالم للشعوب لتصبح واقعا لحلم يتحقق، يؤمن بالمساواة والعدالة ألنها األساس بالنهوض 

تمد على حاضر غني باإلنجازات ورؤية مستقبلية مرصوفة بالتحديات، واألساس تاريخ مشرف واآلمان، ويع
دولة األردنية منذ الـتأسيس سطر فيه األردنيون أنقى درجات الوالء واالنتظام، ونالحظ بفخر قدرة ال

اجتيازها المتحانات الديمومة، ألنها المحج والمأوى لمن يبحث على السلم والسالم، وربما المفكرة زاخرة 
ًبالمآسي، فمن حرب النكبة بعد وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو، مرورا بحرب العدوان الثالثي على مصر 

، وحرب تشرين، ثم الحرب العراقية ببراكينها »النكسة«حزيران والموقف األردني الشجاع البطل، ثم حرب 
 اإليرانية، ثم حروب الربيع العربي وثوراته التي -وزالزلها المرتدة، مرورا بحرب الخليج بعد الحرب العراقية

دمرت البنية التحتية واالقتصاد العربي بل ومزقت بردى الحلم العربي بالوحدة بعد أن جسدت وزرعت كل 
  .ل التفرقة، وصهرت أيقونة اللغة والمصيرأشكا

األردن كان جامعا وقائدا للتآخي والسلم، الحريص على حل الخالفات داخل البيت العربي، الذي 
تبنى سياسات الدول المستعمرة وسالبة اإلرادة، ضمن غطاء الجامعة العربية الموجه بقوة التأثير المالي 
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ت ورهنت المقدرات، وهي معروفة بأهدافها وأطماعها االستعمارية ٕوالسياسي، بتحالفات واصطفافات استنزف
المتجددة، دون عناء المراجعة، وتغليب لغة الحوار األخوي، ولكن األردن بقيادته الهاشمية، كان له القدر 
القيادي الصحيح، بلم الشمل العربي، فوقف بالمرصاد لجميع محاوالت التفرقة، أو تدويل القضايا الداخلية 

صبح رهينة بيد الغير، حتى ال تصبح األرض العربية ميدانا لحروب تدار بالوكالة أو تجربة أصناف لت
األسلحة الحديثة، أو سوقا مضمونا للسلع بشتى أشكالها، فالطمع بخيراتها يتجدد، ألن الوحدة العربية 

  .تصنع قوة يحسب لها ألف حساب

ب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، هناك محاولة تسويقية فاشلة لصفقة القرن على حسا
وهناك اعتداء مبرمج يعتقد عرابونه بسهولة تطبيقه، بضم أراضي الغير دون مراعاة ألبجديات الشرعية 
والحقوق، بقرار أقرب للفكاهة شاهدنا حلقته المسرحية األخيرة على شاشات التلفاز، ولكنه، أدخلنا بمرحلة 

تي استحقت هذا االستنفار واالستعداد لكل وسائل الدفاع عن الحدود تحد جديدة، وهي المعركة األحدث ال
والوجود، عندما أعلنت اسرائيل نيتها لضم أراض دون الرجوع ألصحابها، بقالب القوة، فجاء الرد الملكي 
على لسان القائد برفض فوري مطلق وغير قابل للمناقشة، فالبديهيات ال تناقش أو تعدل، وأسس الحقوق 

مساومة، عبارات ملكية، أوجزت الرسالة وال تحتمل التفسير بغير معناها، مدعومة بلغة القوة، ليست لل
ممزوجة بنصيحة ألصحاب الشأن لالرتداد للطريق القويم ألنه األضمن، فدولتنا األردنية القوية المستقرة، 

م والنصر، شعب مثقف لديها األسس الكاملة للدولة العصرية المنيعة؛ قيادة هاشمية تسير بطريق التقد
ومساند ومؤمن يلتف حول قيادته، ومستعد للتضحية والدفاع عن الثرى، جيش عربي مصطفوي مسلح 
ومدرب، أثبت كفاءته بجميع المهمات القتالية، مزود بأحدث األسلحة ويستطيع حماية الحدود لمن يفكر 

ًقراطية ولغة الحوار سبيال، فتجذرت روح بالمغامرة، أو يراهن على أمجاد انتفت صالحيتها، بلد اختار الديم
اإلنتماء لكل من شرب مياهه وتنفس هواءه، بلد مؤثر وصاحب دور بالسلم اإلقليمي والعالمي، استطاع 
نقش مكانته بأيقونة الدول الريادية العالمية، وربما نجاحة الباهر بمعركته األخيرة ضد الوباء الفيروسي 

ياته ومساقا يدرس للغير، فمقاصة النتائج توازن بين اإلمكانات اللعين، أصبح أنموذجا تحلل معط
  .والمعطيات والنتائج ضمن فرضيات غير محددة النهايات

نعم، األردن القوي المستقر، يشكل الضمانة األكيدة لخير المنطقة واستقرارها، بعد قدر اكتوائها 
ٕواقليمية ودولية، فهو القلب والعقل والرئة بلهيب صراعاتها، واألردن القوي المستقر مصلحة وطنية وعربية 

للمنطقة بكاملها، يصعب تجاهله، ويقدم على االنتحار من يحاول استفزازه أو امتحانه، وعميده هو عميد 
  .قادة المنطقة ذات خلفية عسكرية قتالية وللحديث بقية

  ٩ص/٢٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  ..!تشويه فلسطين".. القضية"تصفية 

  

  بو زينةعالء الدين أ

وتنـزع صـفة الجـئ عـن ” الوكالـة“تلغـي حـق العـودة؛ تنهـي . القضية الفلـسطينية” تصفي“أميركا 
ٕوبذلك، تنقطع آخر صـلة لفلـسطينيي الـشتات بـالوطن، مـرة والـى . ١٩٤٨نسل المهجرين من فلسطين في 

  .األبد

فر، أصـغر تصغر باطراد في اتجاه الص” فلسطين“، على طور آخر من ”التفاوض“وتستأنف لعبة 
بانتوستانات، بال سالح، وال سيطرة على . ، من دون المستوطنات وطرق المستوطنات)٢٤٢(من فلسطين 

  .الحدود وال الداخل، وال سيادة حتى على المالبس الشخصية

نفس . ، تسول دولة منزوعة السالح، مع تعديالت في الحدود”الضم“ورد القيادة الفلسطينية على 
عــرض هــو التنــازل المرحلــي فقــط فــي سلــسلة . ال يمكــن رســم خريطتــه” وطــن“: االعــرض المرفــوض مــسبق

القيـادة “وال تهم موافقة الفلسطينيين على اجتهـادات . هازمة للذات من التنازالت في اتجاه تصفية فلسطين
  .اسألوا الناس وانظروا االستطالعات–العبقرية وما توقع عليه ” الفلسطينية

ــسطين  ــاء فل ــل أبن ــم يقب ــراهم للعــدو  ٤٨ل ــك مــدنهم وق ــى حــق –بتملي ــنهم حت ــزاع مــواطنيهم م  وانت
وال يقبلــون بالتعــاون مــع أمــن ! أي دولــة. وال يقبــل الفلــسطينيون دولــة منزوعــة الــسالح. المطالبــة بــالعودة
وال يقبلون بأن يتسول أحد العطف لهم، بهم، وكأنهم لـم يـضحوا ولـم يـصبروا ولـم يبـذلوا . العدو ضد أمنهم

  .األرواحاألبناء و

تصفية القـضية الفلـسطينية كانـت بـالتخلي عـن المطالبـة بفلـسطين فلـسطين، مـن . ليس األميركان
” القيـادة“كـان ذلـك قـرارا مـن . النهر إلى البحـر، وكـأن المطالبـة بـالوطن التـاريخي عيـب عملـي أو أخالقـي

ّعـد العـصي ويقتـرح أن ٌوسـوف ينظـر واحـد ي.  بـال مرافعـة٤٨بإسقاط قضايا الماليين من أصحاب فلـسطين 
ُولو سلبت قريته التي يغني لها المدائح، سنرى كيف يكـون . ِالفلسطينيين المطالبين عنيدون وغير واقعيين

  . إال إذا كانت مفردات الكرامة والحرية والحق أصواتا بال معنى وكثيرة على الواقع–ُويحرق ديوانه ” واقعيا“

حـق الفلـسطينيين فـي المقاومـة قـوال وجـردتهم ” القيادة“ُصفيت القضية الفلسطينية حين استنكرت 
، أي مستـسلم فعليـا، سـيجلب شـيئا فـي ”شعب مسالم“من أدواتها عمال، وتصورت أن اإلعالن الباكي عن 

وبذلك جردت نفسها من . ُغابة العالم، وكأن المقاومة خطيئة نتطهر منها لنبدو نساكا مستحقين لألعطيات
ــر االســتكانة، وأهــدرت تــضحيات الــشعب الفلــسطيني وخبرتــه ورأيــه فــي أي إمكانيــة للحــديث بــأي ن بــرة غي

وكمــا يقــول مايكــل دوران، الدبلوماســي . االشــتباك كفرصــة وحيــدة فــي صــراع وجــودي يفــرض العــدو منطقــه
إسرائيل لن تعيد على طاولة المفاوضات ما كـسبته فـي سـاحة “األميركي السابق والباحث المؤيد للكيان أن 

  . أي ال يمكن استعادة شيء بال مقاومة مؤثرة.”المعركة
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ٕ ليس فقط بإهمالهم، وانمـا –فلسطينيي الشتات من معادلة الصراع ” القيادة“ُصفيت القضية بطرد 
، معلنـا إنهـاء ”صـفد“بالتعهد بإبعادهم األبـدي، وبتـصريح علنـي مـن الـرئيس بأنـه ال يحـق لـه العـيش فـي 

  .دهم، بصفة رسميةمطالبات هؤالء الماليين بالعيش في بال

تــصفية القــضية هــي وجــود عــشرات الفــصائل والــدكاكين الفئويــة، ببــرامج ورايــات ووالءات للعــصبة 
طـي الرايـات والفئـات : الجهـد االبتـدائي ألي قيـادة تقـود شـعبا” القيـادة“ولم تنجـز . ّالضيقة، والزعيم المؤله

ك الفـصيل الـسائد برايتـه واحتكـر القـرار، بـل تمـس. والحشد حول العلم الوطني، كما تفعل أي أمة فـي محنـة
ُوتجاهل قادته المطلقون أشواق الناس الذين يفترض أن يمثلوهم وكانت اجتهاداتهم خيبة كاملة  كل ذلـك  -ُ

  .اسألوا الحيثيات، والناس، واالستطالعات: بال تفويض

ه ثالثمائة دينـار  دينار مثال، ثم يقتنع بإعالن أن ل١٠٠٠ُتصفية القضية أن يسلب أحد كل ماله، 
ثم ما العيب في مائة دينار؟ وربما . شيئا أفضل من ال شيء ألن – والباقي حق أصلي حالل زالل للغاصب

ثالثين؟ أو أي شيء من أجل أال يبدو الجهد بال طائل؟ ولو اتبع غريزة الكائنات وتمسك بما هو حق وآمن 
  .”…ُ يهنَمن“لكن . أو كرامة به، لكان أكرم من التنازل بال مكسب

وقضية كل واحد أوال بيـت أبيـه ثـم قريتـه . ِوما القضية؟ مجموع قضايا الفلسطينيين الفردية بالواحد
وما القضية؟ فلسطين كمجموع لهـذه البيـوت والقـرى والمـدن، وكـل تفـصيل صـغير أثيـر لـصاحبه؟ . ومدينته

لت سفارة مـشورتهم القـضية إلـى لألسف شوهوا رواية فلسطين، الجغرافيا والتاريخ، وأوص-لكن فلسطينيين 
. مزقوا بأيديهم دعاوى ومطالبات مواطنيهم الفردية الموثقة، وتنازلوا عما ليس لهـم. هنا، بال رواية، وال بلد

لم   حتى– ومعها المرتبطون بشرايينها الحيوية –وقتلوا فلسطين بسيادية مطلقة؛ ببتر أجزائها قطعة قطعة 
 .اة، وأطعموها للكالبتعد لها مالمح وال قابلية للحي

  ٨ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الغد 

***  

 الصمت العربي تجاه العدو الصهيوني

 عطا اهللا الزبون. د

من المؤلم جدا غياب التحرك العربي من قبل بعض الدول تجاه صفقة القرن وتبعاتها التي باتت 
ثرين في هذه في حين غيب دور الجامعة العربية عن قائمة المؤ. تنذر بالشؤم على المنطقة بأسرها

 ٠القضية وغيرها من القضايا التي أعلنت الجامعة العربية عجزها في التاثير فيها 

ان اعالن ماليزيا التحضير لمؤتمر سيان حول عملية الضم اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 
 .والغور ماهو إال صفعة للدول المتخاذلة

 وعدم التحرك في التكاتف في وجه العدو الغريب أيضا االنقسام الفلسطيني وما هو متوقع منها
 ٠الصهيوني القادم وكأن كل طرف من أطراف الجسم الفلسطيني في معزل من الخطر
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ان موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين هو فرصة أمام وحدة العرب بشكل عام 
 ٠خاذل العربي باهظا ٕوالفلسطينيين بشكل خاص يجب استثماره والتشبث به واال كان ثمن الصمت والت

في نفس الوقت يعمل اإلحتالل على تبسيط األمر وأنه ماهو إال اجراء روتيني ويظهر فيما بينه 
اختالف متفق عليه وممنهج هدفه بالنهاية واحد وهو بسط نفوذه على المقدسات واألراضي العربية كخطوة 

  .مسلمينمرسومة من المخطط الصهيوني بعيد الجذور في العداء للعرب وال

ان الصحوة العربية المتأخرة إن حدثت ستكون ال جدوى منها سوى الندم على السبات والسكوت 
 ٠على عدو يسرى في جسد األمة كسرطان 

  ١١ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 أهمية الموقف األوروبي الداعم لدولة فلسطين

 سري القدوة

ان مواقف دول االتحاد االوروبي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني باتت تشكل قاعدة مهمة  
للعمل الدبلوماسي والعالقات الثنائية الداعمة للنضال الوطني الفلسطيني وما شهدته هذه العالقات من 

انات االوروبية وما شهدته برلمانات السويد وفرنسا سابقا وما تم اتخاذه من تطور وخاصة في البرلم
مواقف ايجابية داعمة لنضال الشعب الفلسطيني عبر موقف البرلمان البلجيكي الصديق الذي يقف موقف 
مهم لدعم الحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني ودعم مبدأ السالم القائم على حل الدوليتين ورفض 

خططات صفقة القرن االمريكية وسياسة الضم ومشاريع التصفية االسرائيلية حيث اتخذ البرلمان م
البلجيكي قرارا مهما بأغلبية ساحقة وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم حكومة االحتالل ألراض 

 هذا القرار فلسطينية محتلة في إشارة واضحة إلمكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد حكومة االحتالل ويأتي
في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم اإلسرائيلية ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة 

 .له كما تجلى في الموقف الدولي الداعم للنضال الفلسطيني

ولعل تزايد الدعوات لالعتراف الدولي واألوروبي بدولة فلسطين وفرض العقوبات على االحتالل من 
 األوروبية والدولية بشكل عام من اجل حماية القانون والشرعية الدولية ووضع حد لنهج قبل الحكومات

االحتالل وممارساته العدوانية التي لم تعد مقبولة على المستوي االوروبي ومن اجل تطبيق مبادئ العدالة 
ة التي بذلت وتكافؤ الفرص بين الشعوب ووضع حد لكل السياسات العنصرية والحفاظ على الجهود الدولي

 .على مدار الثالثين عاما االخيرة من اجل صناعة السالم ووضع حد ألطول احتالل في العالم

إن النهج العنصري وتحدي حكومة االحتالل للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها 
الدولي لالحتالل االستعماري العنصري سيضع الحقائق امام المجتمع الدولي مما سيؤدي الى تزايد العزل 

ٕومحاصرته واتخاذ خطوات الستبعاده عن اي شراكة دولية او تعاون دولي واسقاط كل اوراق التوت عن 
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عورة االحتالل فلم يعد لسياسة الكذب والخداع والتضليل مكانتها بمجريات العمل الدولي وال مجال الستمرار 
صرية التي يحاول التكتل العنصري االمريكي خداع العالم بالشعارات الرنانة والمشاريع الوهمية العن

 .االسرائيلي تسوقيها كصفقة سالم بالمنطقة

لتتحد كل القوى الفلسطينية خلف القيادة الفلسطينية وتدعم الموقف الفلسطيني الوطني في تحقيق 
دولة االنتصارات الفلسطينية الدبلوماسية وخاصة في الساحة االوروبية وصياغة عمل هادف الي تحقيق ال

ٕالفلسطينية واقامة العالقات بين فلسطين ودول اوروبا والعمل علي تأسيس مرحلة جديدة في مفهوم العمل 
الدبلوماسي طالما سعت وعملت منظمة التحرير الفلسطينية للوصول لهذه الخطوات وتسجيل هذا االختراق 

 .المهم وخاصة علي الساحة األوروبية

ديد من المؤشرات االيجابية المهمة الداعمة للشعب الفلسطيني ان تلك المواقف الدولية تحمل الع
والتي تحاصر االحتالل وتفقده الحصانة وتعري مواقفه امام المجتمع الدولي الذي يرفض الممارسات 
واالنتهاكات التي تمارسها حكومة وتكتل نتيناهو العنصري وان العالم لن ولم يبقى صامتا ولن تسكت تلك 

دة الرافضة لكل محاوالت الضم اإلسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في االصوات المتصاع
 .فلسطين

إن هذه الخطوة تدل على مواقف مهمة للبرلمانات االوروبية السياسية واألخالقية والدبلوماسية 
لسطيني في المبدئية والمتوازنة والعادلة والتي تنتصر للسالم ولمبدأ حل الدوليتين وتدعم حقوق الشعب الف

ًالحرية واالستقالل وكلنا أمل بأن تعترف حكومات الدول األوروبية بناء على توصيات برلماناتها بدولة 
فلسطين وان تحذو موقف مملكة السويد التي اعترفت بدولة فلسطين وان يكون هذا االختراق في الموقف 

ٕ الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية السياسي بالساحة االوروبية له مدلوالته على مجمل العمل السياسي
 .المستقلة والقدس عاصمتها

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

  ١١ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 مطلوب استراتيجية فلسطينية إلفشال الضم

 علي ابو حبلة

تستغل الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتسم بصراعات فصائلية وحزبية وتنظيمية بين ) إسرائيل(
سع الفصيل الواحد أو الفصائل بعضها ببعض واالنقسام الفلسطيني ما يحقق لها أهدافها وغاياتها في التو

االستيطاني وسياسة التهويد، وسط هذه التناقضات والخالفات تمضي قدما لتمرير مخطط الضم وفق 
مضمون صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيين، ال شك أن الصراعات االقليمية في الشرق األوسط 

ب الحقوق والحروب المشتعلة تخدم المخطط الصهيو امريكي في التوسع االستيطاني والتهويدي على حسا
 .الوطنية الفلسطينية واألرض الفلسطينية

في ظل غياب استراتيجية فلسطينية وموقف عربي موحد يرقى لمستوى التحديات تمضي حكومة 
نتنياهو قدما في مخطط الضم التي تمهد لتمرير صفقة القرن، لتستفرد بالشعب الفلسطيني وتعزز سياسة 

لسطينية لم يعد بمقدورهم توحيد جهودهم ضمن مسعى يقود الكنتونات الفلسطينية، قادة الفصائل الف
لتشكيل قياده فلسطينيه يكون بمقدورها تطوير القدرات الجماهيرية الفلسطينية واستثمارها في مواجهة 
المخططات الصهيو امريكي الفشال مخطط الضم وذلك من خالل عملية التوجيه والتصويب واتخاذ مواقف 

توى المطالب الفلسطينية الشعبيه لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة للشعب وقرارات سياسيه ترقى لمس
 .الفلسطيني للتحرر من االحتالل اإلسرائيلي

ان حالة الجمود التي تنتاب الواقع السياسي في األراضي الفلسطينية تلقي بظاللها على جميع 
مام أية بوادر لحلحة الوضع السياسي مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وانسداد األفق أ

والعودة الى طاولة المفاوضات بفعل قرار ترمب االعتراف في القدس عاصمة إلسرائيل ومحاوالت فرض أمر 
 .واقع فيما يتعلق باالستيطان والتهويد ويهودية الدولة وأخيرا محاوالت فرض مخطط الضم

ً فلسطين إلى أربعة أقسام، جغرافيا وسياسيا، تعمل على تقسيم الفلسطينيين المقيمين في) إسرائيل( ً
لالستفراد بهم، وهي القدس، وفلسطينيي الداخل، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتحاول تحييد والتعامل مع 
كل منطقة والتمييز بينهما من حيث مكانهم وقراءة واقع كل منطقة حسب ظروفها وموقفها من امكانية 

يها، والخطوات التي يجب أن تتخذها سواء بالتهدئة أو التصعيد والقمع اندالع انتفاضه والمشاركة ف
والبطش، وفرض العقوبات الجماعية خاصة في مدينة القدس، وما نشاهده من إعدامات بدون محاكمات 
وقرارات قديمة جديدة بحق المقدسيين يهدف الفراغ مدينة القدس لصالح ديموغرافية المستوطنين تخوفا 

فيه الفلسطينيه التي وبحسب الخبراء تنبؤ بازياد عدد الفلسطينيين وتفوقهم على االسرائيليين من الديموغرا
 .٢٠٣٠في 

الفلسطينيون أمام مخطط الضم حيث تحاول حكومة نتنياهو من تمريره في ظل الوضع الفلسطيني 
 يطرح نفسه هل والخالف الفلسطيني واالنقسام الفلسطيني في ظل غياب موقف عربي رادع، والسؤال الذي
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نحن في الطريق لتحقيق الوحدة يجب تحقيق الوحده وانهاء االنقسام وتشكيل رأي عام ضاغط على كل 
القوى والفصائل الفلسطينية لتحديد موقفها وتوحيد موقفها برؤيا وطنيه استراتجيه تخرج الفلسطينيون من 

، والتوقف عن حالة التردد واالنتظار )ئيلإسرا(حالة الضعف إلى القوة والممانعة للوقوف في وجه عدوانية 
واالستسالم للضغوط،و اتخاذ خطوات سريعة تجاه إنهاء االنقسام، وما لذلك من انعكاس على معنويات 
الفلسطينيين خاصة جيل الشباب الذي يمتلك الروح والوعي الوطني الذي يتبلور بشكل عميق وواضح 

نيون يقودون حركة تحرر وطني، تهدف إلى إنهاء ضمن رؤيا وطنيه صادقه وهو يؤمن أن الفلسطي
وأصبح لزاما على القيادة الفلسطينية أن ال . الهيمنة االسرائيليه وتقود للتحرر من االحتالل اإلسرائيلي

تمكن حكومة نتنياهو من االستفراد بالشعب الفلسطيني وتمكين نتنياهو من تجيير انتفاضة الشعب 
يق مكاسب سياسيه إسرائيلية تمكن نتنياهو من تحقيق مكاسب سياسيه الفلسطيني بوجه االحتالل لتحق

 .تطيل في عمر االحتالل

بات مطلوبا من الجميع التوقف الفوري عن حرب الفيسبوك ومواجهة الحرب االعالمية واالبتعاد 
عن الخطاب التخويني بين الفلسطينيين بعضهم ببعض وتوظيف كل القدرات للشعب الفلسطيني في 

ة السياسة التوسعية االسرائيلية الفشال مخطط الضم وهذا يتطلب وحدة الخطاب السياسي واإلعالمي مواجه
 .ضمن استراتجية وطنية تشكل مرجعية للجميع

  ١١ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الدستور  

*** 

  آراء عبرية مترجمة

ّوقيام دولة فلسطينية يعد .. ال نأتمر لترامب: ”حمار المسيح صحيفة عبرية لكوشنر و
  آلبائنا” وعد إلهي“ًابا من انسح

  هآرتس - شاؤول اريئيلي: بقلم

، وأعضاء في الليكود، ”يشع“ القومي المتطرف، ورؤساء مجلس –أحزاب اليمين المسيحاني 
ًكلهم يعارضون مبادرة ترامب ويكشفون عوراتهم وعورة كل من يعارض حل الدولتين بذرائع مختلفة، أحيانا 

 ال - حسب رأيهم-ولهذا . م لحل الدولتين ينبع من إيمانهم المسيحانيورفضه. من خالل إدارة العيون
وليس صدفة أن يكونوا متمسكين بموقفهم الرافض . يوجد أي ظرف أو اتفاق قد يسمح بوجود هذا الحل

على طول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ولم يطرحوا في أي يوم بديل، باستثناء بديل يمس بالحلم 
  .لدولة ديمقراطية مع أغلبية يهوديةالصهيوني 

بصورة مبدئية، أعطى جاريد كوشنر لنتنياهو والسفير فريدمان والسفير رون ديرمر ومستشاريهم 
ًمن المستوطنات، شيكا مفتوحا موقعا باسم الرئيس األمريكي ً . وبقي عليهم فقط كتابة كل ما يخطر ببالهم. ً

 االستيطانية تستجيب لكل االدعاءات والمطالب –مية المتطرفة مبادرة ترامب التي تقوم على الرواية القو
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التي طرحها القوميون المتطرفون المسيحانيون في فترة عملية أوسلو، التي لم تتفق مع مواقف الطرفين 
ًأو مع هدف المفاوضات، لكن عددا كبيرا من الجمهور اإلسرائيلي صدقهم بسهولة ً.  

إن : يون بأنهم لن يتنازلوا عن غور األردن العتبارات أمنيةوقال القوميون المتطرفون المسيحان
 يقترح ضم كل الغور -الذي ال يرى األفضليات األمنية الكامنة في اتفاق السالم مع األردن-ترامب 
 .إلسرائيل

لقد وضع : ثم قالوا إنه ال يمكن وضع أمن إسرائيل في أيدي الفلسطينيين أو في أيدي طرف ثالث
 في أيدي إسرائيل -الممنوحة لكل دولة من خالل كونها دولة” األصيلة“ يعرف الحقوق الذي ال-ترامب 

السيطرة على كل الحدود الفلسطينية، والصالحية األمنية الشاملة على كل المنطقة، والمسؤولية األمنية 
التي ستبقى عن الجيوب اإلسرائيلية التي ستبقى في المناطق الفلسطينية، وكذلك على الجيوب الفلسطينية 

في المناطق اإلسرائيلية التي ستضم، بما في ذلك محاور الحركة إليها، والمواقع األربعة االستراتيجية 
ًوقد أبقى في أيدي إسرائيل أيضا ). قاعدة باعل حتسور، جبل عيبال، منطقة متسدوت يهودا وهار غيلو(

ومغناطيسي والسيطرة الكاملة على جميع السيطرة على كل المجال الجوي والمجال البحري والفضاء اإللكتر
  .المعابر الحدودية

 - ١٩٦٧الذي يبدأ تاريخ القدس عنده في - ُيبقي ترامب : لقد قالوا إن القدس غير قابلة للتقسيم
 ألف ١٠٠شطري المدينة تحت سيادة إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة والحرم، بل وفصل عنها الـ 

” القدس“األحياء المهملة التي تقع خلف الجدار األمني والتي سماها لجهله فلسطيني الذين يعيشون في 
  ).شرقي القدس(

 -ًالذي يتجاهل الرواية الفلسطينية تماما- ترامب : وقالوا بأن البالد ستغرق بالالجئين الفلسطينيين
جئين الذين يرفض أي عودة لالجئين إلى إسرائيل، بل يترك لليد اإلسرائيلية حق الفيتو على عدد الال

  .سيعودون إلى المناطق الفلسطينية

ُقالوا أيضا بأنه يمنع إخالء أي مستوطنة الذي ال يعترف بالمواثيق والقرارات -يقترح ترامب : ً
الباقون ( في المئة من المستوطنين ٩٦ في المئة من أراضي الضفة مع ٣٠ أن يضم إلسرائيل -الدولية

ًهذا من خالل خلقه حدودا جديدة . ة فقط داخل الخط األخضر في المئ١٤، مقابل )سيتم ضمهم كجيوب
مع فلسطين، وهي الحدود األطول بثالثة أضعاف من كل حدود إسرائيل، والتي ستجبر الجيش اإلسرائيلي 

  .كله على أن يتحول إلى حرس حدود

وهو –ًيضا يقترح ترامب أ: ًوقالوا بأن األقلية العربية في إسرائيل يجب أن تكون جزءا من الصفقة
 ١٥٠وحسب خطته، فإن .  ألف إسرائيلي عربي إلى فلسطين١٦٠ نقل - ”مواطنة“الذي ال يفهم معنى 

  .ًألفا آخرين مرشحون للنقل
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قمة المفارقة، ولن نقول الصلف، هي غضب المستوطنين من أن الصفقة التي بلورها ترامب مع 
وبسبب غبائه، فإن . الفلسطينية” الدولة “نتنياهو بدون الفلسطينيين، مشروطة بأن تعترف إسرائيل بـ

 بدون حدود - حسب الصفقة- الكيان الفلسطيني الموهوم الذي يمكن أن ينشأ ” دولة“ترامب يسمي 
خارجية، وبدون سيطرة على الجو والبحر، وبدون عاصمة، وبدون مسؤولية أمنية، وبدون اقتصاد 

وهذا ألن موقف . ل مواصالتي مصطنعمستقل، ومنزوعة السالح على خمس مناطق تكون ذات تواص
القوميين المتطرفين المسيحانيين يقوم على التفسير الغريب للحاخام موشه بن نحمان، الذي ترجم وصايا 

ألننا أمرنا بوراثة هذه البالد التي أعطاها اهللا “العيش في البالد كاحتاللها ووضعها تحت سيادة يهودية 
  .” أيدي غيرهم من األمم في أي جيل من األجيالولن نتركها في أيديهم أو. آلبائنا

 مستوطنة الصغيرة التي تقع في ظهر ١٧األمر الذي يثير الغضب أكثر هو االدعاء بتحويل الـ 
 تحويلها –ّالتي يعد هدف إقامتها اإلضرار بالتواصل الفلسطيني– ألف مستوطن ١٧الجبل وفيها أقل من 

صلة إليها األراضي الفلسطينية، ستبقى تحت المسؤولة األمنية إلى جيوب إسرائيلية تقسم الشوارع الوا
إن رد فريدمان بإمكانية البناء العمودي في الجيوب اإلسرائيلية يعكس العمى الثقافي . اإلسرائيلية

- ًفهذه الجيوب ستكون مثل غرس إصبع في عين القومية الفلسطينية، بل هي أيضا . والسياسي للسفير

  .إلى مسافة أبعد ستمتد -حسب فريدمان

ً جيبا فلسطينيا في المناطق التي ستضمها إسرائيل مع ٤٣المستوطنون قلقون من وجود  ً١٠٦ 
وسيكونون مسرورين لو جرى طرد هؤالء السكان إلى خارج المناطق . آالف شخص من السكان

لمحكمة ، في جلسة ا”غوش إيمونيم“المضمومة، بروح التفسير الذي قدمه مناحيم فليكس، من رؤساء 
لقد ورثتم األرض وسكنتم فيها ألنني  “–لقد ُأمرنا . ١٩٧٩في العام ” ألون موريه”العليا الخاصة بـ

  .”ورثتموها من سكانها وبعد ذلك سكنتم فيها“وهناك من يفسرها بـ . ”أعطيتكم البالد كي ترثوها

. المسيحانيةال يوجد أي شيء جديد تحت الشمس، فهذا الرفض يتغذى على القومية المتطرفة 
ّولكن التاريخ القديم والحديث علمنا بأن من يؤمنون بهذا الرفض مستعدون لدفع أي ثمن مقابل وهم 

وهم غير مستعدين للتنازل عن سنتيمتر واحد من أرض . تحقيق حلمهم، بما في ذلك خراب الدولة والشعب
وهم . ما في ذلك في التوراةإسرائيل، رغم إعطاء حدودها تعريفات ال حصر لها في فترات مختلفة، ب

ً أعلن الحاخامات الرئيسيون، ردا على تقرير لجنة ١٩٣٧في . يختارون التعريف األوسع، والمناسب لهم
من أجل إقامة دولة يهودية تنقذ –بيل وعلى موافقة حاييم وايزمن ودافيد بن غوريون على فكرة التقسيم 

عن مناطق في (كل تنازل عن وعي … ة دينية خالصةمن ناحي“ بأنه –يهود أوروبا من أنياب النازيين
  .”ًيشكل تدنيسا لقدسية البالد) أرض إسرائيل

ًعلى مر أجيالها، أضاف فعليا عدم ” غوش إيمونيم”الحاخام تسفي يهودا كوك، الزعيم الروحي لـ
بي، وسفاح  سفك الدماء، فعل أجن–ًالتي ال يجب التنازل عنها أبدا “التنازل عن أراض للجرائم الثالث 
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أورثتم البالد وأسكنتم “: ١٩٧٤في ” معاريف“وحسب رأيه، كما تم التعبير عنه في مقابلة مع . ”المحارم
هي أمر واضح ومطلق، يشمل جميع اإلسرائيليين، ويقول بأننا ملزمون في هذه البالد وكل حدودها … فيها

 األغيار أو ال سمح اهللا من جانب بالتضحية بالنفس عندما يأتي وضع من اإلكراه، سواء كان من جانب
ُيهود بسبب تشويشات سياسية أو تشويشات في الرأي، جميعنا ملزمون بأن نضحي بأنفسنا وأن ال يمر 

وقد سألني أحدهم إذا كنت ! سواء على يهودا والسامرة، أو هضبة الجوالن، وهذا لن يمر بدون حرب! هذا
طلحات ولن أسمي أسماء، كيف سيسمون هذا األمر، ، لن أدخل إلى مص”حرب أهلية“أنوي القيام بـ 

  .”جميعنا! على جثثنا وعلى أجسادنا! لن يمر بدون حرب.. هذا لن يحدث. لكنها حقيقة

ًوحسب موقف المستوطنين المسيحانيين، فإن إقامة الدولة الفلسطينية ستكون انسحابا من الوعد 
أي االمتناع عن القيام بأعمال تؤدي إلى ابتعاد –” نهايةأال يبعدوا ال“ًوخرقا لقسم ” لوراثة البالد“اإللهي 
ٕوان رفض يهود العالم للهجرة . وهكذا كانوا قد فسروا الكارثة. ً خرقا سيؤدي بالضرورة إلى عقاب–الخالص

بوعد بلفور وبصك (إلى أرض إسرائيل رغم أن العناية اإللهية فتحت األبواب وأظهرت لهم أن اهللا يريد ذلك 
  . كان مخالفة للقسم المذكور أعاله، لهذا عوقبوا،)االنتداب

شعب إسرائيل ُأخذ من عمق المنفى إلى “: ”أرض الظباء“الحاخام تسفي كوك كتب في كتابه 
ًسفك دماء الستة ماليين يعد قطعا حقيقيا في الجسد القومي. دولة إسرائيل ً الشعب كله يتلقى جراحة . ّ

ً جدا بدنس أرض األمم إلى درجة أنه ملزم باالنفصال مع شخص يتمسك… سماوية على يد الفاسدين
يتم اكتشاف موضوع … من خالل القطع القاسي… واالنقطاع عنها بسفك الدماء عندما تأتي النهاية

  .”حياتنا وهو بعث األمة وبعث البالد

ون ًالعلمانيون من أوساط الذين يرفضون مبادرة ترامب، ألن فيها اعترافا بدولة فلسطينية، يستند
كتب الترمان في . ”الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة“إلى رأي الشاعر نتان الترمان، من مؤسسي 

من اللحظة التي نعترف فيها “: ”الهواية الجديدة“ قبل شهر من موته في مقاله األخير بعنوان ١٩٧٠
. ي شعب قائمتصبح كل الصهيونية سرقة وطن من أيد.. بوجود وهم قومي فلسطيني، من تلك اللحظة

وفي حال أننا نساعد اليوم في تجذير هذا الوعي في العالم وفي وعينا الداخلي، فإننا نهز األساس 
وكما . ”لعبة صفرية المجموع“اعتبر الترمان النزاع . ”التاريخي واإلنساني للصهيونية ونضعها على حرابنا

لشعبين الحق في تقرير المصير في التي تعني بأن ل” هذا وذاك“يبدو، لم يكن بإمكانه قبول نظرة 
  .واالعتراف بحق أحدهما ال ينفي حق اآلخر. وطنهما

وكل ما تبقى للمخلصين للصهيونية هو أن يأملوا بأن يكون الرفض تجاه القوميين المتطرفين 
الذي سينقذنا من حلم مجنون غير الممكن للرئيس ترامب الذي ” حمار المسيح“المسيحانيين وأصدقائهم، 

  .يدمر كل قطعة جيدة في دولة إسرائيل وعالقاتها مع الفلسطينيين ومع كل العالمقد 

  ٢٦/٦/٢٠٢٠القدس العربي 
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***  

  اخترنا لكم

   

  من مكتبة اللجنة

 

  

ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم 
  .من جوانب مختلفةالمؤلفات التي تتعلق بالقدس 

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره 
  اللجنة

   ) اسبابها وسبل عالجها: ١٩٤٨نكبة  (وفيما يلي تعريف بكتاب 

  

قسطنطين زريق، موسى العلمي، قدري :   المؤلفون / أسبابها، وسبل عالجها : ١٩٤٨نكبة 
 – . ٢٠٠٩مؤسسة الدراسات الفلسطينية، :  بيروت –.  جورج حنا؛ تقديم وليد الخالدي طوقان،
  .ص٢١١

، التي استحوذت على مشاعر المؤلفين األربعة ١٩٤٨يأتي الكتاب في الذكرى الستينية لنكبة 
ث بينوا وأذهانهم، وهم من رجال الفكر العرب البارزين الذين عاشوا أحداث النكبة والجهاد في فلسطين، حي

أبعاد النكبة، وطبيعة الصهيونية وأهدافها، وأسباب هزيمة العرب، وسبل العالج الذي ال يأتي إال عن طريق 
  .  الوحدة العربية

  ٢٨/٦/٢٠٢٠اخترنا لكم 

***  

  

  

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

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

President Abbas: Annexation means Israel have to assume full 
responsibility for occupied lands 

 
RAMALLAH, Wednesday, June 24, 2020 (WAFA) - President Mahmoud Abbas said today 
that if Israel implements annexation of occupied Palestinian territories, which is an illegal 
step, it will entail that Israel assumes all responsibilities for the occupied territories, as per 
the Fourth Geneva Convention, as an occupying power. 
Speaking before the closing session of the Arab Parliament virtual meeting, President 
Abbas renewed his rejection of annexing any inch of the occupied Palestinian land to the 
occupying state, as well as the so-called deal of the century and all American-Israeli plans 
and what will come out from them. 
He said that the decision of the Palestinian leadership in its meeting, attended by all 
factions of the Palestine Liberation Organization (PLO), to be absolved from the 
agreements with Israel "does not mean that we do not want peace, but rather that we 
extend our hands to peace and are ready to go to an international conference, and work 
through a multilateral mechanism, which is the Quartet, to sponsor negotiations on the 
basis of international legitimacy resolutions and the Arab Peace Initiative." 
He called on the Arab Parliament to put all efforts into delivering the message to the 
American administration and Israel of the total rejection of any plans or measures it 
undertakes to annex any inch of the occupied Palestinian territories, and to ask the United 
Nations Security Council and the General Assembly to take immediate and firm measures 
to prevent the implementation of the annexation plan. 
The President called for working with the European Union and its member states to take 
immediate and urgent steps to stop the annexation schemes and recognize the state of 
Palestine, while calling on the regional and international parliaments to reject these Israeli 
plans and the implications of the annexation plan on peace chances in the region and world 
peace and security. 
"We have received assurances from all Arab countries that they are committed to the Arab 
Peace Initiative from A to Z, and they reject any peace relations with Israel before 
achieving peace with the state of Palestine in accordance with this initiative and 
international legitimacy resolutions, and also reject any normalization steps with Israel," 
he stressed. 

.K.M./R.T 
wafa 24/6/2020  

***  
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Silicon Wadi’: Israel’s latest plans to impose control over Jerusalem’s 
occupied Old City 

Many Palestinian businesses have received eviction orders as Israel plans 
its technology park in East Jerusalem 

 
By  
AseelHYPERLINK "  
 in Wadi al-Joz, East Jerusalem 
Published date: 24 June 2020 12:12 UTC | Last update: 18 hours 11 mins ago 
Despite the shock he underwent when he received an order from the Israeli occupation’s 
municipality in Jerusalem requiring him to vacate his garage, 35-year-old Mahmoud al-
Kurd’s smile never left his face as he dealt with his clients and took care of their needs. 
He works full-time at the garage, built in 1960, in the only industrial area in occupied East 
Jerusalem. Kurd also worked there as a child, alongside his father, who had rented and 
run the place for decades before he passed away and handed the reigns to his sons to 
support their families. Kurd received the order on 1 June and has until the end of the year 
to vacate his business. 
On 3 June, the municipality announced plans for a technology park, which it termed 
“Silicon Wadi”, to replace the industrial area located in the Palestinian neighbourhood of 
Wadi al-Joz in East Jerusalem, within walking distance from the Old City. 
The 2.1-billion shekel ($600m) project allocates 250,000 square metres of “real estate for 
high tech companies”, as well as a further 100,000 square metres split between 
“commerce” and “hotels”. It falls within the “East Jerusalem City Centre” master project, 
approved by the Israeli occupation’s planning and zoning committee in April. 
It is expected that Kurd’s business will be closed down to make way for Israel’s plans for 
the area, though concrete details surrounding the project are yet to be released. 
Kurd sells auto-parts and specialises in car electrical systems and air conditioners. For 
years, he chose to turn a blind eye to the rumours that surrounded him about plans by the 
Israeli government to uproot him and the rest of the businesses in one of the liveliest streets 
in Jerusalem. 
“I am here like a perennial tree whose roots extend deep into the ground,” he told Middle 
East Eye. 
“I refuse to be uprooted by the [occupation’s] municipality and to be placed elsewhere. I 
think that the easiest solution is for the municipality to choose another place to implement 
its projects, far away from the sources of our livelihood,” Kurd said, adding that he rejects 
the idea of starting from scratch anywhere else - even if only a few metres away from the 
place that he and his customers have become accustomed to. 
“I will stay here to the last moment. This profession is my passion. In this old space I 
managed to achieve my successes,” he said. 
“It is enough that the soul of my deceased father roams around me here - he is the one who 
rented this store decades ago and passed on his means of sustenance to us. I refuse to be an 
employee of a Jewish broker if we were transferred to work in the Israeli industrial areas.” 
  
Kurd says he is well aware of the Israeli occupation’s goals for Wadi al-Joz, a 
neighbourhood close to Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulchre. He asserts 
that while the municipality claims that the industrial zone is too cluttered and needs to be 
more orderly, it had been working on these plans for years, as a way of laying a stake to 
this strategic area. 
Negative scenarios 
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Some 200 metres away, Ihab Mshaashaa is busy adding the final touches to the paint job 
for one of his clients’ cars in the garage he has been renting for 30 years. He has not 
received instructions to vacate his shop, but he says he expects it in the second wave of 
orders.  
Mshaashaa’s mind is swarming with negative scenarios, about the responsibilities he has in 
life upon which he has based his monthly income. Now, with the possibility of him being 
evicted from his store and losing the family’s only source of income, he says he is thinking 
about the fate of those obligations. 
Mshaashaa says that the Israeli occupation’s municipality did not meet with any of those 
working in the industrial area to provide any alternatives, and that the store owners have 
little to no information about the nature of the projects to be established. 
Lawyer Mohannad Jbara, who will be defending those negatively impacted by the plan, 
told MEE that the municipality typically proposes general structural plans for projects 
with a name and a number. However, it does not provide detailed plans for each building. 
He stressed that the municipality, by distributing evacuation notices to some of the facilities 
and stores in the area, tried to divert attention away from the larger “East Jerusalem City 
Centre” project. 
The project is said to include a large space of land, starting from the Damascus gate area, 
passing through the streets of Sultan Suleiman and Salah al-Din streets, through part of the 
Sheikh Jarrah neighbourhood and part of the industrial area in Wadi al-Joz. About 40 
Palestinian business owners in this area received evacuation orders along with Kurd on 1 
June. 
According to Jbara, the municipality proposes in this project a vision for this area to be 
completed in 2050, specifying the organisational landscape for the centre of East Jerusalem 
for the next 30 years. This essentially creates a reality in which every Jerusalemite who 
submits a project proposal that does not fit within the vision set by the municipality will be 
rejected. 
Explaining the stages through which a project passes before being implemented, Jbara said 
that the discussion about the issue takes place firstly at the municipal committees, then 
moves to the district committee which is empowered to approve it. At the latter stage, it is 
usually assumed that the residents of the targeted neighbourhoods are consulted, before 
being approved in the third and final stage. 
The projects in the Wadi al-Joz industrial zone have now been discussed by the district 
committee, but it has not been presented to the public for objections. Jbara says that the 
district committee did not endorse the project because the Jerusalem municipality did not 
take any steps towards notifying store and building owners, so the latter rushed to 
distribute evacuation orders in order to proceed with the project. 
"Wadi al-Joz is a sensitive area and I think the district committee believes that this project 
is impractical because it completely ignores the garages and seeks to realise a dream of 
there being a technology park and 16-storey buildings,” said Jbara. 
When the municipality distributed the evacuation orders, it claimed that the merchants 
there used the facilities in an unregulated way, even if they were built many years ago, and 
that it is time to impose the law against these violations. Jbara described the claim as 
"insolent", pointing to how an official authority has been collecting taxes from the owners 
of these facilities for 50 years and knows that they have been working in car maintenance, 
and suddenly remembers that the presence of these places is aberrant and gives little 
importance to their specialisations in the new projects. 
The lawyer assured workshop owners in Wadi al-Joz that there are multiple legal avenues 
that could be pursued in their interest and that the municipality will not forcibly evict 
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them, because it does not own the buildings that they work in. It could, however, submit an 
indictment against them under the banner of “irregular use". 
The municipality’s project in Wadi al-Joz is just one piece of the puzzle of Israel’s 
tightening control over the Palestinian neighbourhoods surrounding the Old City, 
including Silwan and Sheikh Jarrah, through settler organisations who launch lengthy and 
expensive lawsuits to evict Palestinians from their homes to replace them with settlers. 
"These projects will be the nail in the coffin of [Israel’s] organised control over real estate 
in Jerusalem,” said Jbara, adding that this is part of bringing the area in line with “their 
final vision for the political status quo in Jerusalem”. 
According to Israeli media, the “Silicon Wadi” project will be the largest in East 
Jerusalem, spanning an area of 200,000 square metres of technology firms that will provide 
job opportunities for 10,000 Palestinian graduates and academics. In addition to tech 
companies, commercial facilities and hotels are to be built, and 13 streets would 
be turned into “pedestrian thoroughfares that will host tours and street performances at 
regular times through August”. 
Judaisation  
Jerusalem Mayor Moshe Lion told the Israel Hayom newspaper that this was a historic 
step to make up for [Israel’s] failure towards Palestinians in Jerusalem, and that such a 
project would strengthen trust in the municipality. 
Such statements from Lion are not unfamiliar. Since taking office, he has been 
implementing a policy of soft penetration towards Palestinians in Jerusalem, by embarking 
on messaging campaigns that aim to portray the municipality as an ally seeking to ensure a 
decent living for them. 
He promoted such slogans through several entertainment activities implemented in East 
Jerusalem during the Covid-19 quarantine period, and during the holy month of Ramadan. 
Yet, since he took office, Israel’s bulldozers have continued demolishing Palestinian 
properties in Jerusalem, or forcing Palestinians to demolish their own homes, under the 
pretext of not having a permit to build. 
  
Board chairman of the Arab Chamber of Commerce and Industry in Jerusalem, Kamal 
Obeidat, told MEE that it was unjust to evacuate these properties, some of which date back 
to 1957. 
Obaidat said that their number of businesses in the industrial area ranges between 160 and 
180. The Arab Chamber, he added, had discussions with private landowners in the area to 
understand in depth the nature of the sessions that the director of the mayor’s office had 
with them. 
During the sessions, the municipality delegate promoted the project and talked about its 
importance to Palestinians. In the second session, they brought in Arab investors. In the 
third, they put forward the idea of Google adopting the project. 
Obaidat explained that the Arab Chamber sees the project as suspicious, believing it would 
be Israeli companies monopolising ownership and management of the businesses in this 
technology park, thus Judaising the entire area. 
Adel al-Jaaba, one of the landowners with whom the municipality met, said he attended 
two sessions, during which the municipality presented the idea of a project, urging him to 
apply for licences to build high-rise buildings, and said it would take care of construction of 
the project in case they were unable to obtain licences. The municipality representatives 
also informed the landowners that hi-tech companies were ready to rent the buildings as 
soon as they were complete. 
Jaaba owns a plot of 950 square metres upon which he has a building tools store. In the 
event that the "Silicon Wadi" project comes to light after approval, he will have to 
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demolish it and apply for a building permit for a high-rise building to replace it. Otherwise, 
the municipality will take the initiative to destroy it along with a historical industrial zone 
spanning about 35,000 square metres. 

middleeasteye 26/6/2020   
*** 
 

 

Jerusalemite activist warns of Israeli steps to control Aqsa entirely 
 
Jerusalemite activist Fakhri Abu Dhiyab has warned that the Israeli occupation state is 
working through different means on its plan to divide part of the Aqsa Mosque as a 
prelude to imposing its control over the entire holy site. 
In recent press remarks, Abu Dhiyab said that the occupation state started to work on 
removing any obstacle preventing it from taking over the Mosque administratively and 
militarily. 
He pointed to Israeli efforts to shrink Jordan’s Hashemite custodianship over the Aqsa 
Mosque, undermine the role of the Islamic Awqaf Department and empty it of Muslim 
worshipers. 
The activist accused the occupation state of seeking to weaken the foundations of the Aqsa 
Mosque compound and making it collapse through building more underground tunnels 
and passages beneath it. 
In addition, the occupation state systematically deprives the Jerusalemite natives of their 
civil rights, withdraws their IDs, banishes them from the Aqsa Mosque and imposes 
different restrictions on their lives, he elaborated. 
He urged the Muslim nation to assume its responsibilities towards Jerusalem and the Aqsa 
Mosque and strengthen the steadfastness of the Jerusalemites, whom he described as 
“protectors of the ‘Aqsa Mosque’ — which is part of the Muslim faith.” 

Palestinian Information Center 24/6/2020  

*** 

Israeli police kidnap teenager from Jabel Mukaber 
Clashes with IOF in Eizariya and Abu Dis towns 

 
Violent clashes broke out between Palestinian young men and the Israeli occupation forces 
(IOF) after the latter stormed the towns of al-Eizariya and Abu Dis in east Jerusalem. 
According to local sources in Abu Dis, seven young men suffered from their exposure to 
tear gas fumes during the clashes with the IOF in the town. 
Similar clashes also broke out with the IOF in Eizariya town. 
In a separate incident, Israeli police stormed Jabel Mukaber neighborhood in the southeast 
of Jerusalem and kidnaped a 17-year-old teenager called Issa Abu Sakran from his home. 

Palestinian Information Center 25/6/2020  

*** 
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