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  األردن والقدس
  

 ا�ردن يدين بناء مصعد حائط البراق

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار السلطات اإلسرائيلية بناء مصعد يربط  –الرأي -عمان
  .أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف اهللا الفايز، ان المملكة ترفض كافة االجراءات اإلسرائيلية 
الشرقية المحتلة في البلدة القديمة في محيط المسجد األقصى المبارك  الحرم أحادية الجانب في القدس 

القدسي الشريف، ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون 
  ."اليونسكو"الدولي وقرارات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي وأكد الفايز أن على 
 وتنطبق أحكام القانون الدولي والقانون اإلنساني ١٩٦٧يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 

  .الدولي عليها، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها

 لمواجهة "اليونسكو"تحرك بالتنسيق مع األشقاء الفلسطينيين لدى منظمة وأوضح أن المملكة ست
  .هذه الخطوة

  ١ص/٢٩/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يثمن مواقف الملك

  

اكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان رئيس  -   ماجدة أبو طير-عمان 
شارك في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي الوفد األردني الم

، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، رؤية ٢٥/٦عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم الخميس 
 االستقرار األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني على ان القضيــة الفلسطينيــة هي جوهر الصراع وعدم

في المنطقــة، وان تحقيق السالم يقتضي انهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي العربية المحتلة، واقامة 
 وعاصمتها القدس، والتوصل ١٩٦٧الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وحات ال تفضي الى زوال االحتالل الى حل نهائي لكافة قضايا الوضع النهائي، ويرفض االردن اي طر
واقامة الدولة الفلسطينيــة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، مضيفا ان األردن يبذل جهودا سياسية 
ودبلوماسية مكثفة إلنقاذ عملية السالم وفق المرجعيات المعتمدة ومنع االنحدار الخطير نحو فوضى 

 .خططها لضم اجزاء من االراضي الفلسطينية المحتلة) مة باالحتاللالقوة القائ(الصراع مع اعالن اسرائيل 

ًواضاف خرفان، ان االردن سيواصل استنادا الى الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس التصدي لكافة االنتهاكات واالعتداءات التي يقترفها االحتالل اإلسرائيلي في المدينة 



 
٦

واستمرارها ) االونروا( خاص الحرم القدسي الشريف، ومواصلة عمل وكالة الغوث الدولية المقدسة وبشكل
 ماليين الجئ فلسطيني مسجلين ٥في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية واإلغاثة االجتماعية، ألكثر من 

 .لديها، وذلك حسب التفويض األممي الممنوح إليها

ة، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو األمين العام المساعد للجامعة العربي
ّعلي، حمل من جانبه سلطات االحتالل المسؤولية كاملة عن تداعيات تنفيذ مشاريع االستيطان، والضم 
والتهويد في أرض دولة فلسطين المحتلة، وما ستتركه من آثار وانعكاسات على األمن واالستقرار في 

 .المنطقة والعالم

 أبو علي المجتمع الدولي لمواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ودعا
، ورفض أي محاوالت إلنهاء أو تقليص دورها والحفاظ عليها كعنوان لاللتزام الدولي تجاه قضية »أالونروا«

فعالة لدعمها الالجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك بإيجاد آليات 
ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين، معربا عن شكره 
وتقديره للموقف األردني الداعم لعمل االونروا من خالل رعاية األردن والسويد لمؤتمر الدول المانحة لالونرا 

 .الونرواُالذي عقد مؤخرا لحشد الدعم المالي والسياسي لعمل ا

ًوثمن المؤتمر في ختام اجتماعه الموقف االردني ممثال بموقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي 
حذر فيه من حصول صدام كبير ومزيد من التطرف والفوضى بالمنطقة إذا ما ضمت إسرائيل أجزاء من  ِ ّ

سطينية وطالب الدول العربية بدعم الضفة الغربية وهو تعبير حقيقي عن التزام األردن الثابت بالحقوق الفل
كما أكد المؤتمر رفضه وادانته كافة  .الموقف األردني واتخاذ موقف عملي لمواجهة القرار اإلسرائيلي

محاوالت اسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد 
المقدسات فيها، ورفض كل اإلجراءات التي قامت بها االقصى المبارك بما يمس الوصاية الهاشمية على 

سلطات االحتالل لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم فيه، ودعم الجهود األردنية والفلسطينية والعربية 
ّالتي من شأنها الحفاظ على واقعه القانوني والتاريخي، وحذر المؤتمر من تداعيات قرار االحتالل 

اء من الضفة الغربية في حال تنفيذه على األمن والسلم في المنطقة األمر الذي ينهي اإلسرائيلي ضم أجز
ًحل الدولتين ويضع حدا نهائيا للعملية السلمية المملكة األردنية : وشارك في االجتماع االفتراضي وفود .ً

 للتربية والثقافة الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، المنظمة العربية
والعلوم، منظمة التعاون اإلسالمي، منظمة العالم االسالمي للتربية والعلوم والثقافة، وكالة األمم المتحدة 

واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ) االونروا(لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
 .«قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة«

  ٢ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  شؤون سياسية

  نريد سماع الموقف األردني من كل العرب: عريقات

  

 حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، صـائب عريقـات، –فلسطين المحتلة 
 إسرائيل  التي تنوي"الضم"من القبول بأي خطوات عربية كارثية للتطبيع مع إسرائيل، مقابل سحبها مخطط 

 .إعالنها الشهر المقبل

هنـاك مـن يتحـدث أنـه إذا تراجعـت إسـرائيل عـن ": وقال عريقات، في حديث عبـر تلفزيـون فلـسطين
هذا خطأ، ألن لدينا مبادرة السالم العربيـة التـي تقـول إن التطبيـع ": وأضاف. "الضم، سنطبع العالقات معها

 ."، والجوالن، وحلت قضية الالجئين١٩٦٧م يأتي إذا انسحبت إسرائيل من األراضي المحتلة عا

، مؤكدا أنه "مصلحتنا ومكانتنا كعرب تتطلب وحدتنا وتماسكنا": وقال عريقات مخاطبا الدول العربية
سـيكون ": وقـال. "في حال نفذت إسرائيل ضم أراض فلسطينية، فـإن عليهـا تحمـل مـسؤوليتها علـى األرض"

 ."لقدس والخليل، وسيتحمل مسؤوليته كاملة كسلطة احتاللنتنياهو مسؤوال عن جمع القمامة برفح وا

وقال عريقات ان الفلسطينيين يريدون سماع موقف عربي موحد مـشابه لموقـف األردن مـن قـضية 
وشدد عريقات على أن الموقف الرسمي العربي المعلن، كمـا عبـرت عنـه الـسعودية ومـصر واألردن، . الضم

ن يكـون هنـاك سـالم فلـسطيني إسـرائيلي، وال سـالم عربـي إسـرائيلي، أنه إذا أقـدمت إسـرائيل علـى الـضم، لـ
 .وهذه العبارة نريد سماعها يوميا من جميع الدول العربية

إلى ذلك، قـرر وزيـر األمـن الـداخلي اإلسـرائيلي، أميـر أوحانـا، تعليـق القـرار بتقلـيص عـدد الحـراس 
ُه علـى التمـاس قـدم إلـى المحكمـة العليـا المسموح لهم حمل السالح خـارج أمـاكن العمـل، وبـرر ذلـك فـي رد

ضد هذه الخطوة بأن التأجيل نابع من توقع تبعات أمنية لمخطط ضم مناطق في الـضفة الغربيـة إلسـرائيل، 
 . أمس، األحد"كان"حسبما ذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية 

 مـن حمـل الـسالح وقال أوحانا في رده على االلتمـاس إن تأجيـل تنفيـذ أمـر الطـوارئ بمنـع الحـراس
نــابع مــن توقـع تبعــات أمنيــة لفــرض الــسيادة اإلسـرائيلية فــي يهــودا والــسامرة المتوقــع "خـارج مكــان عملهــم 

يريد إعادة البحث في أمر الطوارئ الذي أقره الوزير السابق، وذلك على خلفيـة خطـوات "وأضاف أنه . قريبا
 ."منية التي قد تنتج عنهاسياسية موضوعة على األجندة في هذه األيام، والتبعات األ

وكــان مــن المقــرر أن يــدخل أمــر الطــوارئ بهــذا الخــصوص، الــذي وقــع عليــه وزيــر األمــن الــداخلي 
ومن المقرر أن يقلص عدد الحراس الـذي يحملـون . السابق، غلعاد إردان، حيز التنفيذ يوم األربعاء المقبل

ـــ ــا بتأجيــل هــذه الخطــوة والــتمس ضــد قــرار .  ألــف حــارس١٣الــسالح خــارج مكــان عملهــم ب تحــالف "أوحان
وســيبحث . ، وذلــك فــي أعقــاب حــاالت أقــدم فيهــا حــراس علــى قتــل زوجــاتهم"المــسدس علــى طاولــة المطــبخ



 
٨

ني الذي سيسود الـبالد وفقا للوضع األم"أوحانا قرارا جديدا بهذا الخصوص في تشرين الثاني المقبل، وذلك 
 ."في حينه

، أفيــف كوخــافي، خــالل اجتمــاع المجلــس الــوزاري المــصغر وحــذر رئــيس أركــان الجــيش اإلســرائيلي
، األربعـاء الماضـي، مـن أن الـضم قـد يـؤدي إلـى تـصعيد كبيـر فـي )الكابينيـت(للشؤون الـسياسية واألمنيـة 

العمليـات التــي سـينفذها فلــسطينيون، وبــضمن ذلـك إطــالق نـار باتجــاه جنــود ومـواطنين إســرائيليين، وربمــا 
وأضاف كوخافي أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي هي أن الضم سـيؤدي إلـى . ة أيضاعودة العمليات االنتحاري

ووفقا لكوخـافي ورئـيس شـعبة . خرق وقف إطالق النار في قطاع غزة وربما ينتهي ذلك بمواجهة عسكرية
 .االستخبارات العسكرية، تمير هايمن، فإن التقديرات تشير إلى أن الضفة الغربية أيضا لن تبقى هادئة

، كافـة ٢٠١٦ و٢٠١٥، فـي العـامين "انتفاضـة الـسكاكين"ن وزراء إسرائيليون قـد دعـوا خـالل وكا
المواطنين الذين بحـوزتهم رخـصة حمـل سـالح أن يخرجـوا مـن بيـوتهم حـاملين أسـلحتهم، مـن أجـل إطـالق 
ُالنـــار علـــى أي فلـــسطيني يحـــاول تنفيـــذ عمليـــة طعـــن، وقـــد قتـــل العديـــد مـــن الفتيـــة الفلـــسطينيين بـــسالح 

 )وكاالت( ......هذاك

  ١٤ ص٢٩/٦/٢٠٢٠ الدستور

*** 

 الضم سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية: مايكل لينك

  

 قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، - وفا -رام اهللا   
ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون عبارة عن "لينك، إن الخبير المستقل مايكل 

ّتأكله العثة وهو ما سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكال حديثا " بانتوستان"
  ".٢١من أشكال الفصل العنصري، وشذوذا سياسيا في القرن الـ 

ق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام وحذر المقرر الخاص المعني بحالة حقو  
، في بيان صدر اليوم الجمعة، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق اإلنسان في ١٩٦٧

  .األرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لماليين الفلسطينيين

دبلوماسية ومساعداته ونفوذه ثقله االقتصادي وخبراته ال"وحث االتحاد األوروبي على استخدام   
إلحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في األفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور " التجاري واالستثماري

  .األردن

 حتى لو –يوليو /إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد األول من تموز: "وأضاف  
 يجب أن يتولى –من الضفة الغربية % ٣٠بدال من ّيتكون من عدة كتل استيطانية " ّضما خفيفا"كان 

  ".االتحاد األوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة
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يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل /وأضاف لينك أن الضم المخطط له بعد األول من تموز  
باستثناء أنه يحدث اآلن : "وقال. ّسيادتها غير القانونية على األراضي العربية والفلسطينية على مر عقود

  ".والمجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى تجاه االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي

وأشار المقرر الخاص إلى أنه ال يجب على االتحاد األوروبي أن يكتفي باإلصرار على التزام   
اسية والدبلوماسية واالقتصادية التي إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السي

  .ّستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي الدولي

لقد وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون تصميم قادرة على : "وأضاف لينك  
. المساهمة في الوصول إلى السالم العادل والدائم واألمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون واإلسرائيليون

  ".إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لالتحاد األوروبي وسالمة سياسته الخارجية

وأعرب عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص االتحاد األوروبي، إجراءات   
  .متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

  ٢٦/٦/٢٠٢٠وفا 

***  

  "...التهويد"تواصل إسرائيل 

  ً عاما على احتالل القدس٥٣

  

 لقرار الضم اإلسرائيلي لمدينة القدس ٥٣ مرت الذكرى الـ  - )وكاالت( -  فلسطين المحتلة
 عاما على القرار، بالقدس كاملة ١٣ّالشرقية، الذي مهد الطريق أمام إسرائيل العترافها، بعد مرور 

 .عاصمة لها

، لم يحظ بشرعية دولية، ١٩٦٧اإلسرائيلي عام ) البرلمان(نيست هذا القرار الذي صدر عن الك
وعلى العكس تماما، فقد صدر عن األمم المتحدة عدد من القرارات، تطالب إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها 

 .في القدس الشرقية

 تسعى وما زالت إسرائيل تخالف القرارات الدولية بسيطرتها اإلدارية والسياسية على المدينة، كما
 .عاصمة لها» القدس كاملة«لفرض أمر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، باعتبار 

ّوشجعت اإلدارة األمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، إسرائيل في مشاريعها التي يصفها 
) ةغير مقسم(، بمدينة القدس ٢٠١٧، حيث اعترف ترامب في كانون األول »االستعمارية»مراقبون بـ

 .عاصمة إلسرائيل

وتأتي هذه الذكرى في ظل مواصلة الحكومة اإلسرائيلية مساعيها لضم المزيد من األراضي 
 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة مطلع ٣٠الفلسطينية إلى سيادتها، حيث تعتزم ضم أكثر من 

 .تموز المقبل
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قرار ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، ّ، تقدم الكنيست اإلسرائيلي بمشروع ١٩٦٧ حزيران ٢٧في 
، تم إلحاق القدس الشرقية بإسرائيل ٢٠٦٤وبموجب األمر رقم . ووافق على هذا القرار في اليوم نفسه

 حزيران ١١وجاء هذا القرار بعد عدة اجتماعات عقدتها الحكومة اإلسرائيلية، بدءا من . ٕسياسيا واداريا
 .، لبحث ضم القدس إليها١٩٦٧

 حزيران، أصدرت إسرائيل قرارا بحل مجلس أمانة القدس العربي ٢٩رار بيومين، أي في وبعد الق
، واستولت على جميع ممتلكاته وسجالته، وألغت القوانين واألنظمة )المجلس البلدي للمدينة في فلسطين(

لية نقل ووفق مراجع تاريخية، فقد تمت آنذاك، عم. العربية واعتبرت األنظمة اإلسرائيلية هي السارية
 .مكاتب الوزارات والمؤسسات الرسمية اإلسرائيلية إلى القدس الشرقية

عاصمة ) الغربية والشرقية(ّالقدس الموحدة «ونص القرار الذي وافق عليه الكنيست على أن 
القدس هي «والذي يعلن أن » قانون األساس «١٩٨٠ّ؛ قبل أن يقر الكنيست في أغسطس »إلسرائيل

القدس هي مقر رئيس البالد والكنيست والحكومة «كما نص القرار على أن . »سرائيلّالعاصمة الموحدة إل
 .«والمحكمة العليا اإلسرائيلية

وعمدت إسرائيل خالل احتاللها لمدينة القدس، وشطرها الشرقي، إلخالء أحيائها من السكان 
 آالف عربي، ٤تشريد نحو ّ، وحتى نهاية الشهر ذاته، تم ١٩٦٧وبعد انتهاء حرب حزيران . الفلسطينيين

كما بدأت إسرائيل آنذاك، بإنشاء سلسلة من المستوطنات . من القدس الشرقية، وفق مراجع تاريخية
 .واألحياء السكنية لليهود داخل مدينة القدس، ألسباب ديموغرافية وأمنية

  ١٤ ص٢٩/٦/٢٠٢٠ الدستور
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  الدولي القانون ميزان في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم ططاتمخ

)٤/٤(  

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

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

  :وفيما يلي الحلقة الرابعة واألخيرة من هذه الورقة
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  الحلقة الرابعة

 المناعمة سمير

  )القانونية المعالجة (الدولي القانون موقف

  

 مـسألة إلـى وواجباتهـا، الـدول وحقـوق الدوليـة للعالقـات تنظيمه معرض في الدولي ّالمشرع تعرض
 الواقعـة للـشعوب ثابتـة ًحقوقـا جوهرهـا فـي تحمل المحتلة، باألقاليم خاصة قواعد وأفرد الغير، أقاليم احتالل
ــاص يجــوز ال االحــتالل، تحــت ــان أو منهــا االنتق ــاع مــن الحرم ــك وراء مــن ويقــصد بهــا، االنتف  ايــةحم ذل

  .وسيادة وشعب إقليم وجود في المتمثلة وأركانها الدول على االستقرار طابع ٕواضفاء األمم مكتسبات

 األول الفـصل وفـي فإنـه الـدولي، القانون مكونات أحد ُيعد الذي المتحدة األمم ميثاق إلى وبالرجوع
 إنمـاء علـى العمل الدوليين، والسلم األمن حفظ جانب إلى المتحدة األمم مقاصد من أن ورد منه،) ١ مادة(

 تقريـر فـي وحقهـا الـشعوب بـين الحقـوق فـي المـساواة مبـدأ احتـرام أسـاس على األمم بين الدولية العالقات
 عالقـاتهم فـي االمتنـاع بوجوب المتحدة، األمم أعضاء ذاته الفصل من) ٢/٤ (المادة خاطبت كما. مصيرها
 أليــة الــسياسي االســتقالل أو األراضــي، ســالمة ضــد مهااســتخدا أو القــوة، باســتعمال التهديــد عــن الدوليــة
  .المتحدة األمم ومقاصد يتفق ال آخر وجه أي على أو دولة،

 االلتـزام وجـوب العـضوية، قبـول بشأن) ٤ مادة (الثاني فصله في المتحدة األمم ميثاق اشترط ّولما
 المعاهـدات عن الناشئة اللتزاماتا احترام وجوب ديباجته في وجاء وأحكام، مبادئ من الميثاق يتضمنه بما

ــدولي، القــانون مــصادر مــن وغيرهــا ــراف ضــوء وفــي ال ــة بعــضوية المتحــدة األمــم اعت  ســنة االحــتالل دول
 فـي الـواردة االلتزامـات باحترام تعهدها مقابل في م،١٩٤٧ سنة) ١٨١ (مالتقسي قرار صدور بعد م،١٩٤٩
 ضــمان االحــتالل دولــة علــى يجــب فإنــه الــدولي، لقــانونا ألحكــام التامــة المراعــاة بينهــا مــن والتــي الميثــاق
 أراضــي علــى االســتيالء أو احــتالل بمــسألة المتعلــق التنظــيم ســيما وال كافــة، الــدولي القــانون أحكــام احتــرام
  .الغير

 حمايــة إلــى الرامــي القــانوني المرجــع ُتعــد والتــي م،١٩٤٩ لــسنة الرابعــة جنيــف اتفاقيــة كفلــت كمــا
 علـى توجـب قيـود مـن تفرضـه مـا خـالل مـن الحـروب ويـالت مـن والحـد ومواردهـا، المحتلـة األراضي سكان

 فـي الطبيعيـة ومـواردهم وممتلكـاتهم الـسكان حمايـة احترامها؛ باالحتالل القائمة القوة أو المتحاربة األطراف
 يةوضـمن متعـددة ًصـورا تحمـل خاصـة مـادة وأفـردت لـسكانها، ثابـت حـق أنهـا اعتبـار علـى المحتلة األقاليم
 دولـة سـكان نقـل أو األصـليين الـسكان إبعـاد حظـر خـالل مـن الغيـر أراضـي ضم أو/ على االستيالء ألنماط

 الجمـاعي أو الفـردي الجبـري النقـل جـواز عـدم علـى) ٤٩ (المـادة نـصت إذ المحتلة، األراضي إلى االحتالل
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 جـزء نقـل أو بترحيـل حـتاللاال دولـة قيـام جواز عدم إلى إضافة المحتلة، األراضي من المحميين لألشخاص
  .تحتلها التي األراضي إلى المدنيين سكانها من

 واعتبرهـا الغيـر، أراضـي ضـم مـسألة تجـريم فـي التـشديد إلى اتجه فإنه الجنائي الدولي المشرع ّأما
 لــسنة رومــا ميثــاق مــن الثامنــة المــادة مــن الثــامن البنــد مــن) ٨ (الفقــرة بموجــب الحــرب، جــرائم بــين مــن

 غيــر أو مباشــر نحــو علــى االحــتالل دولــة قيــام صــنف فقــد الدوليــة، الجنائيــة للمحكمــة نــشئالم م١٩٩٨
 األرض ســكان كــل نقــل أو إبعــاد أو تحتلهــا، التــي األرض إلــى المــدنيين ســكانها مــن أجــزاء بنقــل مباشــر،
  .الحرب جرائم بين من أنه على خارجها، أو األرض هذه داخل منهم أجزاء أو المحتلة

 أهـم ُويعـد بـل مـصيرها، تقريـر فـي الـشعوب حـق على اإلنسان لحقوق الدولية التفاقياتا تؤكد كما
 قـدرتها دون اإلنسان بحقوق التزاماتها احترام على دولة أي قدرة تخيل يمكن فال احترامها، الواجب الحقوق

 أجــزاء أو ةالمحتلـ األراضــي بـضم االحــتالل دولـة قيـام فــإن وعليـه بمواردهــا، وتحكمهـا مــصيرها تقريـر علـى
ــين دون يحــول أن شــأنه مــن منهــا ــشعب تمك ــسطيني ال ــر مــن الفل ــى مــصيره تقري ــاء أرضــه عل ــه وبن  دولت

ـــستقلة، ـــد الم ـــي جـــاء فق ـــادة ف ـــدين مـــن) ١ (الم ـــدوليين العه ـــالحقوق الخاصـــين ال ـــة ب  والـــسياسية المدني
 وهـي. بنفسها يرهامص تقرير حق الشعوب لجميع: " أن م،١٩٦٦ لسنة والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 واالجتماعي االقتصادي نمائها لتحقيق السعي في وحرة السياسي مركزها تقرير في حرة الحق هذا بمقتضى
  ".والثقافي

 وهـو الدولي، القضاء عن الصادرة األحكام في ًأيضا موضعها الغير أراضي ضم تجريم مسألة وتجد
 بتاريخ الدولية العدل محكمة أصدرت فقد المحتلة، ماألقالي ضم رفض تجاه الدولية اإلرادة مستوى يعكس ما
 المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة لطلـب استجابة العنصري، الفصل جدار بشأن ًاستشاريا ًرأيا م،٩/٧/٢٠٠٤

 الـضم عـدم مبـدأ: وهمـا األهميـة غايـة فـي مبـدأين علـى رأيهـا حيثيـات فـي وأكـدت م،٣/١٢/٢٠٠٣ بتاريخ
 الفـصل جـدار قانونيـة عـدم إلـى المـذكور رأيهـا فـي المحكمـة وتوصـلت عوب،الـش ونمـاء وتطـور رفـاه ومبدأ

 مــن جملــة جانـب إلــى المحتلـة، الفلــسطينية األراضـي علــى الرابعــة جنيـف اتفاقيــة انطبـاق وعلــى العنـصري،
 الـرأي حيثيـات مـن) ٧٣ (الفقـرة فـي وجـاء باإلنـسان، الخاصـة الدوليـة باالتفاقـات المتعلقة اُألخرى المسائل

 الـذي القـرار وهـو ،)٢٤٢ (رقـم القـرار م،٢٢/١١/١٩٦٧ بتـاريخ تبنـى األمـن مجلـس أن ًآنفا، إليه ارالمش
 مــن) اإلســرائيلية العــسكرية القــوات انــسحاب (إلــى ودعــا الحــرب نتيجــة األراضــي ضــم قبــول عــدم فيــه أكــد

 أن أوضـحت،) ٧٤ (الفقـرة وفـي الحـرب، حـاالت جميـع ٕوانهـاء األخيـر النـزاع هـذا فـي ُاحتلـت التي المناطق
 مدينــة وضــع تغييــر إلــى تهــدف والتــي م١٩٦٧ ســنة منــذ االحــتالل دولــة اتخــذتها التــي اإلجــراءات سلــسلة"

 لتغييـر إسـرائيل بها تقوم أو تتخذها، التي واإلدارية التشريعية واألعمال اإلجراءات جميع أن معتبرة القدس،
 تـشريعات ٕواصـدار الـسكان وترحيـل العقـاراتو والممتلكـات األراضـي مـصادرة فيهـا بمـا القـدس، مدينـة وضع
 هـذا تغيـر أن يمكن وال بالكلية باطلة تصرفات هي األراضي، من المحتل القسم وضم الملكية نزع إلى ترمي
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ــه ،"الوضــع ــاس فإن ــضم االحــتالل ســلطات تتخــذها إجــراءات أي تــصبح وبالقي ــضفة أراضــي مــن أجــزاء ل  ال
 فـي دولـة كـل وعلـى بهـا، ُيعتـد قانونيـة ًأثـارا ترتـب أن لهـا يمكن الو الدولي، القانون وتنتهك باطلة المحتلة

  .عليه تترتب آثار بأية تعترف ّوأال الضم لمنع تسعى أن الدولي القانون احترام تدعي العالم

 سـنة الثانيـة العالميـة الحـرب انتهـاء بعـد تـشكلت التـي نـورمبيرغ محكمـة رفـضت ذاته السياق وفي
 بـذلك وهـي لوكـسمبورغ، من األجزاء وبعض بولندا من الشرقية واألجزاء النمسا بضم ألمانيا قيام م،١٩٤٥
 وبالتالي الدولي، القانون مبادئ من ًجزءا أضحى ولقد الغير، أراض ضم تحريم مفاده ًقانونيا ًمبدءا وضعت
 ضفةالـ مـن واسـعة أجـزاء ضـم إلـى الراميـة االحـتالل دولـة ومـساعي الفلـسطينية الحالة على إسقاطه يمكن

  .الغير أراضي أنها اعتبار على الغربية

 قراراتهـا فـي وانـسجمت الغيـر، أراض ضـم بمـسألة ًاهتمامـا المتحـدة لألمم العامة الجمعية أولت كما
 مـن إجـراءات بأيـة القيـام عـدم إلـى تـدعو التـي القـرارات مـن جملـة أصدرت إذ الدولي، المشرع توجهات مع

 عودة بحق المتعلق) ١٩٤ (القرار جاء الفلسطينية بالحالة ًوارتباطا الغير، أراضي ضم إلى تؤدي أن شأنها
 احتلتهـا التـي األراضـي مـن االحـتالل دولـة انسحاب بوجوب المتصل) ٢٤٢ (والقرار الفلسطينيين، الالجئين

 األمـــن مجلـــس وقـــرار اإلســـرائيلية، المـــستوطنات شـــرعية بعـــدم المتعلـــق) ٢٨٥١ (والقـــرار م،١٩٦٧ ســـنة
ــــذي) ٤٤٦( ــــد ال ــــام دن ــــة بقي ــــاء االحــــتالل دول ــــستوطنات، ببن ــــراران الم ــــان) ٤٦٥(و) ٤٥٢ (والق  المتعلق

 بنـاء وقـف إلـى االحـتالل دولـة دعوة كرر الذي) ٢٣٣٤ (والقرار المشروعة، غير اإلسرائيلية بالمستوطنات
 الـــشعب حقـــوق كفلـــت التـــي القـــرارات مـــن وغيرهـــا الـــشرقية، القـــدس مـــستوطنات فيهـــا بمـــا المـــستوطنات

  .طينيالفلس

 وأحكــام الدوليــة الــشرعية تخــالف محتلــة فلــسطينية أراض ضــم مخططــات فــإن تقــدم مــا ضــوء وفــي
 والعــرف والقــانون الــدولي والنظــام الــدولي المجتمــع وتــضع األركــان، مكتملــة جريمــة وهــي الــدولي، القــانون
 الجـدي الوقـوف ييـستدع الـذي األمـر برمتهـا، الدوليـة المنظومـة بتقـويض يهـدد حقيقـي ٍتحد أمام الدوليين
 مواصــلة عــن االحــتالل دولــة لثنــي الالزمــة بــاإلجراءات والقيــام المتخصــصة، الدوليــة األجــسام مــن أمامهــا

 واسـتخدام المتحـدة، األمـم فـي مراقـب دولـة بـصفتها فلـسطين دولـة تحرك وجوب إلى إضافة تلك، مساعيها
 الـدولي القـانون واحتـرام المخططـات تلـك فوقـ علـى االحـتالل دولـة إلجبار واإلقليمية الدولية اآلليات جميع

  .الدوليين والسلم لألمن خطير تهديد من عليه تنطوي لما العالقة، ذات الدولية والقرارات

  مؤسسة الدراسات الفلسطينية: المصدر

***  
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  اللجنة األممية المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية

 اإلنسان بسبب االحتاللتعرب عن قلقها من التدهور الحاد لحقوق 

  

 أعربت لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية -وفا -رام اهللا   
ضد حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة، عن قلق عميق إزاء 

  .مر منذ عقود وسياساته وممارساتهفي حقوق اإلنسان بسبب االحتالل المست" التدهور الحاد"

وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن مخططات الضم التي تعتزم حكومة   
االحتالل اإلسرائيلي القيام بها، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولميثاق األمم المتحدة وللقرارات الصادرة 

حقوق اإلنسان للفلسطينيين وستزيد من سوء عن المنظمة الدولية، وستحمل عواقب كبيرة على 
  .االنتهاكات المرتكبة بحقهم

  ٢٦/٦/٢٠٢٠وفا 

***  

  اعتداءات

  "العموري عالء" المواطن بمقتل تحقيق لجنة بتشكيل تطالب "المستقلة الهيئة"

 

 وفــتح مـستقلة تحقيـق لجنـة تـشكيل إلـى ،"المظـالم ديـوان" اإلنـسان لحقـوق المـستقلة الهيئـة دعـت
 مـن ًعاما، )٤١ (العموري على محمد عالء المواطن مقتل ظروف في العامة النيابة قبل من نائيج تحقيق
 .القدس بمحافظة العيزرية بلدة سكان

ــت ــي الهيئــة، وقال ــات ًوفقــا" صــحفي، بيــان ف ــه الهيئــة لتوثيق  وحــوالي ،٢٤/٦/٢٠٢٠ بتــاريخ فان
 وبعــض العيزريــة بلديــة رئــيس برفقــة نيالمــد بــالزي األمنيــة األجهــزة مــن قــوة توجهــت ًظهــرا، ١٢ الــساعة

 بــين مــا ًخالفــا هنــاك أن حيــث األرثــوذكس، الــروم لكنيــسة تابعــة أرض موقــع إلــى البلديــة وطــاقم األعــضاء
  ".بها االنتفاع على العموري وعائلة البلدية

 عليهـا، ومـا األرض بتجريـف سـاعة بنصف وصولهم بعد قامت  للبلدية تابعة جرافات أن" وأضافت
 العمـوري، عـالء فـيهم بمـن العمـوري، عائلـة مـن لـديها المطلـوبين مـن عـدد باعتقـال األمن قوة امتوق كما
 ".الغير ملكية وعلى األرض على باالعتداء العامة النيابة لدى ضدهم مقدمة شكوى خلفية على

 رشـجا وقـوع الهيئـة أكـدت العمـوري، عائلـة أفـراد مـن عـدد باعتقـال األمنيـة األجهزة قيام أثر وعلى
 داخـل مـن المعتقلـين تخلـيص الـبعض وحـاول البلديـة، ومـوظفي األمـن وأجهـزة العائلة من أفراد بين وتدافع
 .نار إطالق صوت ذلك أثناء ُوسمع الشرطة، سيارة

 فــي نــاري بطلــق إصــابته نتيجــة ُقتــل قــد العمــوري عــالء المــواطن أن ًالحقــا تبــين أنــه إلــى وأشــارت
 .اليدين مقيد وهو البطن منطقة
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 تحقيــق لجنــة بتــشكيل وطالبـت، العمــوري، عــالء المـواطن لوفــاة العميــق أسـفها مــن الهيئــة بـرتوع
 إطــالق مــصدر ومعرفــة العمــوري المــواطن لمقتــل أدت التــي والظــروف الوفــاة أســباب علــى للوقــوف مــستقلة

 قبـل مـن داخليـة تحقيـق لجنـة بتـشكيل االكتفـاء وعدم اللجنة إليه تتوصل الذي التحقيق نتائج ونشر النار،
 .الشرطة جهاز

 تثبـت مـن وتقـديم جنـائي تحقيـق بفـتح األصـيل، االختصاص صاحبة العامة النيابة قيام طالبت كما
  .القضاء أمام للمساءلة إدانته

  ٢٦/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  صلوات تلمودية في باحات األقصى واعتقاالت بالضفة والقدس

   ....–فلسطين المحتلة 

 الحرم القدسي -لمستوطنين أمس األحد، باحات المسجد األقصى المبارك واقتحم عشرات ا
 األقصى العامة وشؤون المسجد اإلسالمية األوقافوقال مدير عام دائرة . الشريف بمدينة القدس المحتلة

في رام اهللا، إن االقتحامات نفذت تحت حماية شرطة االحتالل ) بترا(بالقدس الشيخ عزام الخطيب، لمراسل 
ً طالبا من طالب المعاهد الدينية، اقتحموا المسجد األقصى صباح ٣٠ً مستوطنا بينهم ٨٧، وأن سرائيلياإل

وأوضح الخطيب ان المستوطنين المقتحمين نفذوا جوالت مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية . أمس
 .دسي الشريف وسط حالة من الغضب والغليان سادت في كافة أرجاء الحرم القاألقصىفي باحات 

وتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي، حمالت المداهمة واالعتقال اليومية، في مناطق متفرقة من 
 .الضفة الغربية والقدس المحتلتين

ففي القدس، اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس األحد، الشابين بالل أبو الزكي، والقسام حلبية من 
 .هما، والعبث في محتوياتهمابلدة أبو ديس شرق القدس بعد مداهمة منزل

وشهدت بلدة العيسوية، مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل، أطلق خاللها الشبان المفرقعات 
النارية والزجاجات الحارقة، وتركزت المواجهات في حي عبيد الذي يمر عليه الذكرى السنوية األولى 

مقدسية عايدة الصيداوي أمام باب المجلس، واعتدت قوات االحتالل على ال. الستشهاد الشاب محمد عبيد
وفي أبو ديس اعتقلت قوات االحتالل الشابين بالل أبو الزكي، وقـســام حلبية، عقب . في القدس القديمة

 .دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت اثنين 
مراجعة مخابراتها، وسط اندالع مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل أثناء اقتحام للمخيم، آخرين بالغين ل

واعتقلت قوات االحتالل الشاب أحمد محمد حماد، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه . دون أن يبلغ عن إصابات
 .في مخيم عايدة قضاء بيت لحم
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 يوسف جبرين، وأحمد صباح، لمراجعة وفي بلدة تقوع، سلمت قوات االحتالل بالغين للشابين علي
  .مخابراتها

واقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وشرعت 
، بأن قوات االحتالل اقتحمت قطعة »وفا»وأفاد شهود عيان لـ. بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية

. ية، وشرعت في تجريف قطعة أرض قرب منازل المواطنينأرض تعود لعائلة حمايل، ترافقها جرافة عسكر
وأضافوا أن قوات االحتالل أغلقت مداخل القرية، وشرعت في أعمال التجريف، تزامنا مع نصب خيمة في 

واعتلى عدد من جنود االحتالل أسطح منازل المواطنين المحيطة، بالتزامن مع انتشار مكثف في . المكان
يشار إلى أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي مواطن، وهي محاصرة من . الحي المستهدف في القرية

 )وكاالت.(جدار الفصل والتوسع العنصري، والمستوطنات من مختلف االتجاهات

  ١٤ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  ألسبوع األعور إيمان المقدسية اعتقال يمدد االحتالل
  

 المقدسـية اعتقـال ،األحـد أمـس يوم المحتلة القدس في الصلح محكمة مددت –الين  أون فلسطين
 بعـد ١٧/٦ بتاريخ اعتقلت قد "األعور" األسيرة وكانت. المقبل األحد يوم لغاية) أسبوع لمدة( األعور إيمان

ــا االحــتالل ســلطات داهمــت ان ــي منزله ــدة ف ــق األعــور وتخــضع .ســلوان بل ــدى للتحقي  المخــابرات جهــاز ل
 شـهر قرابة منذ الزنازين في معتقل المنعم عبد السيد زوجها ان علما ية،المسكوب في )الشاباك (اإلسرائيلية

 األعـور األسـيرة أن يذكر .السريع الطبي للعالج ماسة بحاجة وهي خطيرة أمراض عدة من وتعاني ونصف،
  .عامين منذ النقب سجن في القابع األعور محمد المقدسي األسير أم هي

   ٢٩/٦/٢٠٢٠ الين أون فلسطين

***  
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  تقارير

  وكالة بيت مال القدس تنظم لقاء مع الرباط حول نموذج بناء الشراكات
  

ُ أعرب المشاركون في اجتماع تشاوري عن بعد، - زكي أبو الحالوة-دوت كوم" القدس "-القدس  
النموذج الجديد لبناء الشراكات "نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بين الرباط والقدس، اليوم، حول 

، عن تقديرهم لفكرة االجتماع واستعدادهم للتفاعل مع "القدس من خالل المنصة اإللكترونية للمشاريعفي 
ً ائتالفا ومؤسسة أهلية في ٢٠وأشاد أكثر من  .مخرجاته بما يخدم المدينة المقدسة وأهلها المرابطين

صحة والتعليم، الذين القدس وفاعلون اجتماعيون وعدد من األساتذة والخبراء الباحثين في مجاالت ال
شاركوا في االجتماع بالتزام المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس بقضايا 

  .األمة، وفي طليعتها قضية القدس وفلسطين

وأثنى المشاركون على الموقف المشرف لوكالة بيت مال القدس الشريف ومبادرتها إلى دعم   
، وذلك بتخصيص دعم عيني مهم "١٩كوفيد "قدس في ظروف تفشي جائحة القطاعات الحيوية في ال

وأشادوا بسعي الوكالة إلى استثمار التكنولوجيا المتاحة لتأمين  .للمستشفيات وللطالب وللعائالت المستورة
تواصلها مع النسيج الجمعوي في القدس، واهتمامها ببرامج التنمية البشرية، بما في ذلك مشاريع المرأة 

لطفولة والشباب، إلى جانب عنايتها بالتراث الفلسطيني وقضايا الثقافة والفكر والفنون وحماية الذاكرة وا
وأبرز  .الجماعية للفلسطينيين في القدس وصيانة الموروث الحضاري، المادي والالمادي للمدينة

ي، في ظل التحديات، غير المشاركون آثار ذلك على حماية المدينة والحفاظ على توازنها الديمغرافي والبيئ
المسبوقة، التي تتعرض لها في اآلونة األخيرة، جراء سياسة التضييق والحصار والتهجير والتهويد 

وجدد المشاركون تأكيدهم على  .ٕواالستيطان ومصادرة األمالك واألراضي، واثقال كاهل السكان بالضرائب
ق العمل بالمركز الثقافي المغربي بالبلدة الحضور المغربي النوعي في القدس، الذي سيتعزز مع انطال

ّالقديمة، والذي يعد مثاال حيا على االلتزام الواضح والصريح بالدفاع عن المدينة المقدسة وعن ومقدساتها 
وكان محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف،  .العربية واإلسالمية

  .ع التشاوري دعا إلى إقامة نموذج جديد لبناء الشراكات في القدسألقى كلمة خالل االجتما

 مليون دوالر أمريكي، ٦٠إن استثمارات الوكالة في القدس بلغت منذ إحداثها أزيد من : وقال  
توزعت على قطاعات اإلسكان وحيازة العقارات، والصحة والتعليم، والثقافة، ومشاريع المرأة، والشباب، 

عاقدة العزم على تبسيط المساطر "وأضاف الشرقاوي أن الوكالة  . المساعدة االجتماعيةوالطفولة، وبرامج
وتسهيل شروط تمويل المشاريع والمقترحات التي ستصلنا من خالل المنصة اإللكترونية للمشاريع التي 

  ".وضعناها رهن إشارتكم على البوابة اإللكترونية للوكالة

  ٢٧/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 
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   ٢٠٢٠قراءة في كتاب إسرائيل "عقب ربع قرن  " ٢٠٢٠إسرائيل   مخطط

  "خطتها التفصيلية لمستقبل الدولة والمجتمع

  

هي خطة تفصيلية وضعتها إسرائيل الستشراف مستقبل الدولة والمجتمع  "٢٠٢٠إسرائيل "رؤية   
وقد  .٢٠٢٠اإلسرائيليين على مدى ربع قرن، من منتصف تسعينيات القرن العشرين إلى حدود عام 

ًخبيرا إسرائيليا متنوعي االختصاصات من مختلف الوزارات والمؤسسات 250 ساهم في إعدادها نحو  ً
الرسمية واألكاديمية في داخل إسرائيل، من كل الجامعات، ومن الوزارات األساسية العشر، والجيش، 

من بين الجاليات اليهودية في والمخابرات، والوكالة اليهودية، وسلطة المياه، ودائرة أراضي إسرائيل، و
العالم، وخبراء من عدة دول كالدنمارك، وبريطانيا، والسويد، واليابان، وهولندا، وألمانيا، وفرنسا، والواليات 

) التخنيون(عن معهد إسرائيل للتكنولوجيا  ١٩٩٧صدرت الرؤية باللغة العبرية في عام  .المتحدة األميركية
ّمجلدا، تغطي شتى الت ١٧في  ًوقد أوالها مركز دراسات الوحدة العربية أهمية كبيرة،  .ّخصصات والمجاالتً

من باب أنها األشمل عن تصورات العدو اإلسرائيلي لمستقبله، والتي يتناول فيها جوانب الحياة في الدولة 
ًالعبرية كافة، مركزا على األرض واالستيطان والمصادر البشرية والطبيعية، وأنها األبعد مدى ز ًمنيا، واألكثر ّ

وقد انتقى مركز دراسات الوحدة العربية بعض مضامين  .إسرائيلي- ًاعتمادا على سيناريو سالم عربي 
تعالج الدراسة ثالثة مسارات رئيسة  .وترجمتها إلى العربية ونشرها في ستة أجزاء (٦-المجلدات )الدراسة 

ًم أو عدمه؛ وثانيا باإلمكانيات والشروط التي في حال استتباب السال ٢٠٢٠ًتتعلق أوال بإسرائيل في عام 
ًإلى مصاف الدول الصناعية األكثر تقدما؛ وثالثا بالعالقة  ٢٠٢٠من شأنها أن ترفع إسرائيل في عام  ً
وقد لجأ المخططون اإلسرائيليون إلى وضع أربعة سيناريوهات  .المثلى بين إسرائيل والشتات اليهودي

 الشيء على أصله، وسيناريو تحقيق سالم شامل، وسيناريو متشائم بالنسبة سيناريو بقاء :للحالة الواحدة
ًإلى أهداف الخطة، وأخيرا السيناريو األكثر ترجيحا من وجهة نظر المخططين وتجدر اإلشارة إلى أنه  .ً

ًبالنظر إلى أهمية المخطط، فقد تبنت الحكومة اإلسرائيلية توصياته جزئيا في عام  ضمن المخطط  ٢٠٠٥ّ
 . ًتوجيهي التنظيمي الخامس والثالثين، وعليه اعتمدته قانونياال
 

 ٢٧/٦/٢٠٢٠ المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

***  
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  أمريكية بلدية مبنى فوق فلسطين علم رفع

 

 أوضـــاع بمتابعـــة ّالمخـــتص عملهـــا قفريـــ إن والمغتـــربين الخارجيـــة وزارة قالـــت – صـــفا – اهللا رام
 واليـة فـي باترسـون بلدية مبنى على الفلسطيني العلم اليوم سيرفع المتحدة الواليات في الفلسطينية الجالية

 .جيرسي نيو

 المدينـة؛ بلديـة مـن لقـرار ًوفقـا يـأتي العلـم رفع أن األحد، "صفا" وصل بيان في الخارجية، وأضافت
 دعــم فــي الكبيــرة ومــساهماتها لــسكانها، والمــساعدة العــون يــد مــد فــي ودورهــا الفلــسطينية للجاليــة تكريمــا

 .لهم والمعيشية الصحية االحتياجات

 القـرن صـفقة رفـض" شـعار تحـت العلـم رفـع فعالية تنظيم قرر المدينة في الجالية مركز أن وذكرت
  ".الفلسطينية األراضي ضم ومشروع

 ٢٨/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  عنصرية/ تقارير

  مستوطنون يتخوفون من خطة الضم

 

 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية في ٤٥٠يعيش  - أ ف ب- االراضي الفلسطينية   
انتظار األول من تموز، الموعد الذي حددته الحكومة اإلسرائيلية لتعلن اعتبارا منه آلية تنفيذ خطتها 

  .ة الغربية ومنطقة غور األردنالمدعومة أميركيا لضم مستوطنات الضف

ّفما الذي قد يتغير في حياة هؤالء المستوطنين؟ عدد منهم رد على سؤال وكالة فرانس برس ّ:  

  ، مستوطنة عشوائية في شمال الضفة الغربية) عاما٣٣(يعقوب سيال 

انيين  عائلة يهودية إسرائيلية من العلم٢٧على قمة تلة أطلق عليها اسم جفعات أرنون، تعيش نحو 
والمتدينين، المتطرفين والمعتدلين، في بؤرة استيطانية عشوائية في شمال الضفة الغربية تحيط 

  .ببيوتهم بساتين صغيرة وكروم العنب

ويقيم سيال في هذه المستوطنة في منزل يطل على منطقة غور األردن، ومعه زوجته وأطفالهما 
  .الثالثة

فتيان « عاما وانضم إلى مؤسسة تعليمية ١٧القدس في سن ترك سيال عائلته اليهودية المتشددة في 
  .)مجموعة من اليهود المتطرفين الذين يقيمون في بؤر استيطانية عشوائية(» التالل

البناء على هذه األرض «وقال الرجل الطويل القامة الذي يدير استشارات إعالمية من المنزل، إن قدره 
وتابع  .«ن أن وجودنا هنا يحمي جميع سكان إسرائيلنحن على يقي«وأضاف . »واالستقرار فيها

  .«توراتيا«في المكان الذي يعتبره العديد من اليهود » بالنسبة إلينا، كل شيء لنا«
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وقال إنه شعر بفرح كبير في كانون الثاني عندما أعلن الرئيس األميركي دونالد ترمب خطته للسالم 
ضوء األخضر لضم مستوطنات الضفة الغربية وغور اإلسرائيلي الفلسطيني التي أعطت إسرائيل ال

نحن «وقال  .«مع مرور الوقت ما زالت التفاصيل غامضة«لكنه قلق بعض الشيء اليوم، ألنه . األردن
  .«ُنشهد تراجعا تدريجيا في ما وعدنا به

 ّواعتبر أن تشكيل دولة فلسطينية قد يحول البؤرة االستيطانية إلى جيب إسرائيلي بعيد عن وسط
  .إسرائيل

  .بدولة فلسطينية» ال يمكننا قبول االعتراف«وقال 

  ، ) عاما٢٩(تسفي سوكوت 

في مستوطنة يتسهار الدينية المتطرفة الواقعة على تلة في شمال الضفة الغربية إلى الجنوب من 
مدينة نابلس، اعتبر سوكوت أن الوجود اإلسرائيلي في المنطقة منصوص عليه في التوراة ويتجاوز 

ويتحدر الرجل الذي اعتمر قلنسوة محبوكة من عائلة متدينة متشددة تسكن  .سياسة المؤقتةال
  .وقد انتقل منها الى يتسهار. مستوطنة في الضفة الغربية قريبة من مدينة القدس

نحن هنا بسبب الكتاب المقدس، ألننا نعتقد أن اهللا أعطانا هذه األرض ونريد أن يكون هذا «وأضاف 
ويرتبط اسم يتسهار بمواجهات مع السكان الفلسطينيين في مدينة نابلس  .« لليهودالمكان ملكا

إنهم ال يريدوننا أن «وقال سوكوت . المجاورة، ولكن أيضا بمواجهات مع قوات األمن اإلسرائيلية أحيانا
  .«نكون هنا ونحن ال نريدهم أن يكونوا هنا، ولكن في الوقت نفسه كلنا هنا

  .الضم، لكنه ضد إنشاء دولة فلسطينيةوذكر أنه يؤيد خطة 

دولة فلسطينية في أرض إسرائيل شيء ال «، لكن »كان مؤثرا للغاية«وقال إن حديث تراب عن الضم 
  .«يمكننا قبوله تحت أي ظرف من الظروف

  )  عاما٥١(شميل أطلس 

ضفة  بالقرب من مدينة بيت لحم في جنوب ال التي تضم علمايين ومقدسيينفي مستوطنة إفرات
 . من اليهود العلمانيين والمتدينين١١٠٠٠الغربية والتي أنشئت بموافقة الحكومة، يسكن حوالى 

ًوقال إنه اشترى منزال من أربع . هو أب لثالثة أطفال. ويعمل أطلس في مجلس المستوطنة المحلي
وكنا نبحث زوجتي وأنا نعمل في القدس، «وقال  .غرف نوم في إفرات بسعر شقة استوديو في المدينة

وتحدث أطلس عن القانون العسكري الذي  .«عن مكان قريب من المدينة، وهذا ما دفعنا لالنتقال هنا
ّكمواطن إسرائيلي، لدي حقوق أقل في مجال البناء«. يقع تحته سكان المستوطنات منزلي غير . ّ

ا أردت بناء شرفة، إذ. ١٩٦٧مسجل في السجل العقاري، وأنا مرتبط بالجيش وقوانين تعود الى العام 
نعيش هنا في حسن جوار مع «وتابع . »اإلدارة المدنية للجيش هي المخولة الموافقة أم ال

أعتقد اعتقادا راسخا أنه «واضاف  .«الفلسطينيين، وأرغب في أن يحصل هذا التعايش في أماكن أخرى
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ال «، متابعا » ولناإذا تمكننا من الجلوس والتفاوض بشأن مستقبل مشترك، ستكون حياة أفضل لهم
  .«أعرف ما إذا كنت أؤيد إنشاء دولة فلسطينية، لكنني أؤيد المفاوضات مع الفلسطينيين

  ، مستوطنة كفار أدوميم بين القدس والخليل) عاما٥٣(كارين سويسا 

، وبعدها بعام انتقلت للعيش في المستوطنة في ١٩٩٢فرنسية المولد، هاجرت إلى إسرائيل في عام 
  .«نوعية حياة«في الطبيعة واالستفادة من » جئت الى هنا من أجل تربية أطفالي«. ربيةالضفة الغ

ال يوجد سكان . ألن السكان من لون واحد«ّفي حال ضم المستوطنات، » لن تتغير الحياة هنا«وقالت 
  .«عرب، فقط بعض العشائر البدوية

 تاريخنا وهذا شيء جيد بحد ذاته، لتطبيع وضعنا، ألننا نعيش هنا إنه مكان«ّوعبرت عن ارتياحها 
  .«لكنه لن يساهم في تهدئة التوتر، وال أرى كيف يمكن للضم أن يساعد على تقدم السالم

ترمب يريد ربما ان «، مضيفة »أخشى أن نكون على عتبة سنوات جديدة من النزاع والدماء«وقالت 
... كن إلسرائيل أن تأخذ كل شيءيفرض أشياء غير مقبولة بالنسبة للفلسطينيين، سيقولون ال، ويم

الوضع مأساوي بالنسبة الى . وبعد ذلك، الى أين سيذهب الفلسطينيون؟ لن نلقي بهم في البحر
  .«الطرفين

  ٧ص/٢٩/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  فعاليات

  المؤسسات الفلسطينية في أميركا تطلق وثيقة مبادئ لتحديد موقفها 

  من أي مرشح لالنتخابات األمريكية

 

 اطلقت المؤسسات الفلسطينية العاملة في الواليات المتحدة، وثيقة مبادئ - وفا-ن واشنط  
  .مشتركة تحدد بموجبها موقفها من أي مرشح لالنتخابات التشريعية والرئاسية األميركية المقبلة

وقالت المؤسسات في بيان لها اليوم السبت، إن موقفها من دعم أي مرشح لالنتخابات األميركية سيبنى 
على مدى استجابته للوثيقة التي تحتوي على مجموعة مبادئ تشمل حق الشعب الفلسطيني بتقرير 

كما نصت الوثيقة على حق الالجئين الفلسطينيين غير قابل للتصرف  .ٕالمصير وانهاء االحتالل اإلسرائيلي
واعتبرت أن التشريع الصادر عن المحكمة العليا  .١٩٤في العودة إلى أوطانهم بموجب قرار األمم المتحدة 

غير دستوري، على اعتبار أن نشاطها ال يعادل معاداة السامية،  BDS للواليات المتحدة والمناهض لحركة
  .وطالبت الوثيقة بإنهاء الحصار غير القانوني والالإنساني المفروض على قطاع غزة
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ادفة إلى تغيير التكوين الديمغرافي للمناطق الفلسطينية جميع اإلجراءات اله"وطالبت الوثيقة بإدانة   
ً، بما في ذلك القدس الشرقية، وأيضا بناء المستوطنات واالستيالء على األراضي ١٩٦٧ووضعها منذ عام 

  .٢٣٣٤وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 

، و إعادة ١٩٦٧ٍحدة بضم إسرائيل ألي أراض محتلة منذ عام يجب سحب اعتراف الواليات المت  
  .السفارة اإلسرائيلية إلى تل أبيب

، قانون ٢٠١٨وشددت الوثيقة على ضرورة إعتبار قانون الدولة القومية اإلسرائيلي لعام   
تعزيز حقوق اإلنسان لألطفال "، الداعي إلى ٢٤٠٧عنصري، ونوهت إلى قرار مجلس النواب رقم 

  .طينيين الذين يعيشون تحت قانون االحتالل العسكري اإلسرائيليالفلس

  ٢٧/٦/٢٠٢٠وفا 

***  

  في اسبانيا تنظم وقفة جماهيرية تنديدا بقرار الضمالجالية الفلسطينية 

   

 نددت الجالية الفلسطينية في إسبانيا، بقرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء -وفا-مدريد   
  . ية، من خالل وقفة جماهيرية أمام وزارة الخارجية بمدريدمن األراضي الفلسطين

دعت جمعية الجالية الفلسطينية اإلسبانية، بالتنسيق مع اإلتحاد العام للجاليات الفلسطينية في   
أوروبا، وبمشاركة حركة فتح وأبناء الجالية الفلسطينية، إلى وقفة إحتجاجية أمام وزارة الخارجية اإلسبانية 

  .ضد قرار دولة االحتالل بضم األغوارفي مدريد، 

رفع المشاركون في الوقفة الفتات منددة ورافضة لبلطجة االحتالل وعدوانه، داعين الحكومة   
  .اإلسبانية للوقوف ضد هذا العدوان الذي سيقضي على أمل حل الدولتين

  ٢٧/٦/٢٠٢٠وفا 

*** 

  اصدارات

  ألثرية بنابلسإطالق كتابين حول تراث القدس المعماري والمواقع ا

  

أصدر برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة أحد برامج مؤسسة  -   نديم عبده-رام اهللا 
 دراسة في تطوره وطرزه وأعالمه وعناصره المعمارية - تراث القدس المعماري «كتابين بعنوان » التعاون«

للمؤلف » ريخية في مدينة نابلسالمواقع األثرية واألبنية التا» للمؤلف يوسف سعيد النتشة و» والزخرفية
ٕوتم إعداد الكتابين بإشراف وادارة البرنامج وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء  .عبد اهللا كلبونة

 .االقتصادي واالجتماعي
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يارا السالم أهمية هذين اإلصدارين في توثيق وأرشفة التراث المعماري » التعاون«وأكدت مديرة عام 
 ١٩٩٤مشيرة إلى أن برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة قد تأسس عام لمدينتي القدس ونابلس 

للحفاظ على تراث البلدة القديمة في القدس بهدف حماية الهوية الثقافية الفلسطينية للمدينة ودعم صمود 
أهلها ليتوسع الحقا ويشمل مدنا وبلدات فلسطينية أخرى مثل البلدة القديمة في نابلس وعرابة وبتير 

 .ناطق أخرى في فلسطين التاريخيةوم

  ٢٠ ص٢٩/٦/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  آراء عربية

  ..عزل القدس

  

  محمد سالمة

عن مشروع خطة الضم لالغوار يعود إلى الموقف الرافض «كاحول الفان »تراجع تحالف الليكود و 
خطوة إسرائيلية تخرق معاهدة السالم، فيما يتردد أنه جرى إستبدال لالردن وتهديداته بالرد على أي 

 .مشروع الضم بمشروع عزل القدس عن باقي الضفة الغربية المحتلة

 اتفقا على ترتيبات لعزل مدينة القدس بكاملها عن الضفة الغربية كخطوة "نتنياهو وغانتس  "
دوميم ضمن عملية خطة الضم الشهر هامة بحيث يتم فرض السيادة على غوش عتصيون ومعاليه ا

المقبل،على أن يتم اإلتفاق على ترتيبات لمستعمرة اريئيل في وسط الضفة الغربية كمرحلة متداخلة لما 
 .يمكن تطبيقه على األرض

 وبني غانتس وغابي اشكنازي ما زالوا مع السفير نتنياهوالثالث الكبار في إسرائيل وهم بنيامين 
يرهارد كوشنر على خالف كبير حول تفاصيل مشروع خطة الضم، ففي حين يرى األمريكي فريدمان وج

من الضفة يرى غانتس أن % ٣٠أن العملية يحب أن تتم بكاملها وعلى مساحة »  كوشنر-- نتنياهو«
عزل القدس من جنوبها وشرقها وضم غوش عتصيون ومعاليه ادوميم أولوية في تنفيذ الخطة، ويرى 

رجت من خطة الضم دون إيضاح األسباب، لكن الصحافة العبرية تؤكد أن تراجع اشكنازي ان األغوار خ
 .الثالثة الكبار في إسرائيل يعود إلى تهديدات األردن بالرد

الخالفات واسعة بين الثالثة الكبار في إسرائيل على تفاصيل مشروع الضم،وما جرى التوافق عليه  
 .اقها بالخطة دون ترتيبات مع السلطة واألطراف األخرىهو عزل القدس، وأن مستعمرة اريئيل يمكن الح

الصحافة العبرية نقلت أن الرئيس محمود عباس رفض استقبال مكالمة هاتفية من وزير الخارجية 
و وأنه أبلغ مسؤولين أوروبيين بأن السلطة جادة في تسليم االسلحة والذخيرة التي نبيماألمريكي ماك بو
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سرائيلي في بيت ائيل،وأن المسؤولية األمنية يجب أن تتحملها اسرائيل، بحوزة رجالها إلى الجيش اإل
 .مشددا على خطوات اخرى بصدد اتخاذها منها على ما يبدو سحب اإلعتراف بدولة إسرائيل

اشكنازي نجح في أبعاد األغوار من مشروع الضم وبالتالي إنهاء تأجيله، وأن  --  تحالف غانتس 
في خطة السالم األمريكية والمعروفة باسم صفقة القرن إلى مرحلة أخرى وهذا يصار إلى إستبدال ما ورد 

أغضب كوشنر الذي ما زال يطالب بتنفيذ الخطة كاملة واغتنام الفرصة الراهنة، مؤشرا أن خسارة الرئيس 
ن ترمب لالنتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر القادم يقضي على خطة السالم األمريكية، وقد ال تتمك

 .اسرائيل بعدها من الحصول على الضوء األخضر من واشنطن لمشاريعها التصفوية لقضية فلسطين

  ١٠ ص٢٩/٦/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  االستراتيجية الفلسطينية األردنية لمواجهة مخططات الضم

  

  سري القدوة

ة العالقات التاريخية بين االردن وفلسطين وأهمية العمل على باتت المرحلة الحالية تؤكد اهمي
وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة وباء الضم واالستيطان ومخاطره على مستقبل العالقات االردنية 
الفلسطينية وأننا هنا بحاجة ماسة للعمل علي رسم خارطة طريق فلسطينية اردنية لبناء استراتيجية شاملة 

ٕاسات االحتالل العنصري واسقاط مشاريعهم التصفوية والتصدي لكل محاوالت تمرير ما يسمى لمواجهة سي
بصفقة القرن واتخاذ خطوات عربية فورية لمواجهة القرارات واالنتهاكات االسرائيلية المدعومة أميركيا 

الفلسطينية بصورة سافرة وغير مسبوقة والتي اصبحت تشكل خطورة على مجمل االوضاع العربية والقضية 
وان هذا االمر يتطلب اوال ضرورة االستقالل االقتصادي والوطني والبدء فعليا ببناء المؤسسات االقتصادية 
المبنية علي العمل المشترك بين الشعبين من اجل االنفكاك االقتصادي عن االحتالل وان عمق العالقات 

 من قواسم مشتركة كثيرة تؤكد دوما علي اهمية التاريخية التي تربط بين فلسطين واألردن وما يجمع بينهما
الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة بقيادة الملك عبد اهللا الثاني لفلسطين في مختلف المحافل والمجاالت من 

 .ٕأجل نيل الحرية وانجاز االستقالل الوطني

لمشترك لتعزيز ٕتشكل العالقات الفلسطينية االردنية نموذجا وطنيا واستراتيجية للبناء والعمل ا
ٕاواصر االخاء والتالحم بين فلسطين واألردن واعادة تقيم مراحل العمل السابقة ووضع استراتيجية شاملة 
للخروج من المأزق السياسي والتعاون في كافة المجاالت فان العالقات لم تكن وليدة الصدفة او مجرد 

 مصير مشترك وحضارة واحدة عمدت بدماء عالقة بين شعبين او دولتين بل كانت وعبر التاريخ هي عالقة
الشهداء وصيغت بأسس قائمة علي المبادئ الراسخة التي اسسها االجداد لتمتد عبر االجيال ولتشكل 

 .نموذجا اساسيا لصياغة المستقبل الواعد بين الشعبين
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إلنساني العالقات االردنية الفلسطينية هي عالقات ثابتة يجمعها التاريخ والتواصل االجتماعي وا
وهذا يدفعنا الي ضرورة االعتماد الكلي علي تحديد اولويات العمل الوطني من اجل ايجاد وبناء 
االستراتيجية الوطنية واالقتصادية وبناء المؤسسات الفلسطينية واالستفادة من التجارب االردنية في شتى 

د استراتيجية االستقالل الوطني المجاالت العلمية والطبية واألكاديمية واإلعالمية والقانونية وتحدي
واالقتصادي عن االحتالل واالعتماد الكلي علي دعم المؤسسات االردنية والخبرات العربية ووضع الخطط 
والبرامج الكفيلة في النهوض بمجاالت التنمية المستدامة ما بين فلسطين واألردن والعمل على اقامة 

 .ت والتنمية االقتصادية واالجتماعيةمشاريع استراتيجية في مجال الطاقة واالتصاال

ان مخططات الضم االسرائيلية قائمة وان لم تتم بشكل كلي فباتت معالم مخطط التكتل العنصري 
ٕاالسرائيلي قائم ويهدف الى تدمير القضية الفلسطينية وانهاء حلم الدولة الفلسطينية واعادة البحث عن  ٕ

ٕلبديل وانهاء وتدمير الدولة الفلسطينية وهذا يؤكد على اهمية افكاره البالية المتمثلة في ايجاد الوطن ا
جهود المملكة والتنسيق العربي المشترك في اطار دعم القضية الفلسطينية ولعب دورا مهما في صياغة 
الموقف الدولي والتعبير عن تطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته والحفاظ على حقوقه التاريخية 

ة ومن هنا تتشكل اهمية التنسيق مع كل األطراف الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لنيل الراسخة واألصيل
 .حقوقهم العادلة والمشروعة

إن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة هو خيار الشعب الفلسطيني وهو الخيار االوحد القائم بعد 
يمة عبر مسيرة طويلة شاقة من الغاء اتفاقيات اسلو وقد عمدت نضاالت شعبنا بالدماء والتضحيات العظ

ٕالنضال وكان خيار الدولة الفلسطينية واقامتها هو خيار كل الشرفاء من خالل مسيرة التضحية والفداء 
ًالتي تواصلت منذ اكثر من خمسين عاما وكانت الثورة الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني 

 .ل ومحبطة مؤامرات التصفية والتبعية واالحتواءوالمحافظة على وحدة هذا الشعب وأرضه متصدية لالحتال

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

  ١١ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  االصطفاف الدولي ال يكفي لمواجهة الضم االحتاللي

  حديث القدس

الى جانبه في رفض القرار لقد استطاع الجانب الفلسطيني تجنيد معظم دول العالم للوقوف   
االسرائيلي بشأن ضم منطقتي االغوار وشمال البحر الميت المقرر ان ينفذ في االول من الشهر القادم، 

  .كما ورد في بيان حكومة الرأسين عند تشكيلها

ورغم اهمية هذا التجنيد والذي من المتوقع ان يجعل حكومة الرأسين، اما تأجيل هذا الضم   
 المستوطنات الكبرى او القيام بضم جزئي، بسبب تهديدات العديد من الدول باتخاذ اجراءات واالكتفاء بضم
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ضد دولة االحتالل في حال اقدامها على تنفيذ قرارها في الضم، وكذلك موقف االدارة االميركية من ان قرار 
ل وردت في صفقة الضم يعود لدولة االحتالل، في حين ان مسألة الضم التي تتحدث عنها دولة االحتال

  . ترامب والتي هدفها تصفية القضيةالقرن التي اعلنها الرئيس االميركي

فاالصطفاف الدولي الى جانبنا، ال يعني ان دولة االحتالل ستتخلى نهائيا عن عملية الضم، فالضم   
ية هو مكون اساسي من مكونات واهداف الحركة الصهيونية التي تعمل على جعل كامل االرض الفلسطين

والتمدد في المستقبل على االراضي العربية، تجسيدا لمقولة . دولة لوليدتها اسرائيل على حساب شعبنا
  .ارض اسرائيل ودولة اسرائيل من النيل الى الفرات

غير ان االهم من هذا الموقف الدولي الهام هو اتخاذ الجانب الفلسطيني ممثال بالقيادة وكافة   
  .رض الواقع، حتى يتواصل هذا االصطفاف الدولي حولناالفصائل خطوات عملية على ا

واولى الخطوات الواجب اتخاذها هو انهاء هذا االنقسام البغيض وتوحيد الصف الوطني   
الفلسطيني، ليكون بالمقدور ليس فقط افشال قرار الضم وانما ايضا الرغام دولة االحتالل على وقف جميع 

  .ة شعبنا وصوال الى افشال صفقة القرن التصفويةقراراتها وانتهاكاتها المتعلقة بقضي

فالرهان فقط على الموقف الدولي لم يعد كافيا، االمر الذي يتطلب الرهان على شعبنا وقدراته   
وعطائه الذي ال ينضب فهذا الرهان هو القادر على ايجاد اصطفاف جماهير امتنا العربية واالسالمية وراء 

ر الذي يحد من الهرولة من قبل بعض الدول نحو التطبيع مع دولة الموقف الفلسطيني الموحد االم
  .االحتالل

فاالساس هو الموقف الفلسطيني الموحد والمدعوم من قبل شعبنا، فهو الفعل المؤثر والذي يحرك   
  .الجماهير العربية واالسالمية، الفشال كافة المؤامرات التصفوية

ذا الهدف االساس، في المواجهة واالنتصار على فهل تتحرك القيادة والفصائل نحو تحقيق ه  
  .التحديات ومحاوالت تصفية قضية شعبنا

  ٢٨/٦/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 
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  ٢١التطهير العرقي في القرن 

  دالل عريقات. د: بقلم

ة لدولة اإلرهاب، ُأعدم على يد جنود االحتالل بتاريخ أحمد مصطفى عريقات، ضحية جديد  
ُ، أحمد هو الشهيد الحادي عشر لهذا العام الذي يعدم بدم بارد ضحية لنظام اإلعدام ٢٠٢٠/٦/٢٣

  .االسرائيلي الممنهج ضد شعبنا األعزل

بأن ٕأحمد واياد ورزان، ثالثة من بين المئات، أصبح الشعب الفلسطيني على استعداد لالعتقاد   
  .ًفلسطينيا آخر سيتعرض لإلعدام اليوم، غدا أو في أي لحظة

تقتل إسرائيل الفلسطينيين بشكل . إسرائيل ال تدافع عن أمنها، إسرائيل تستخدم القوة المميتة  
أعدمت إسرائيل المئات وهي مستمرة . منهجي متذرعة باألمن وتلقي اللوم على الضحية في موتهم بعد ذلك

ُ العرقي ضد الشعب الفلسطيني األعزل المجرد من السالح، هناك تجريد عميق من في سياسة التطهير
اإلنسانية لدرجة أن العالم يسكت عن سياسات إسرائيل في اإلعدام الممنهج بحجة األمن، متى سيتحدث 

  العالم عن حق الفلسطيني في األمن؟

تالل شعروا بتهديد أمنهم سأتناول القضية من منظور أكاديمي وموضوعي وأفترض ان جنود االح  
عند لحظة انزالق السيارة، أطلقوا النار، والسؤال البديهي الذي يفند روايتهم األمنية لماذا رفض جنود 

  االحتالل السماح بوصول المسعفين او تدخل الطواقم الطبية بعد إطالق النار؟

  !إسرائيل تقرر ان تنهي حياة الفلسطيني كإجراء وقائي أو لمجرد الشك

ال  !ُإسرائيل مستمرة في ممارسة حق مباح في تقرير إنهاء حياة اي فلسطيني دون الحاجة ألعذار  
تكتفي دولة األبارتايد بإعدام شبابنا ولكنها تحرم الفسلطيني من أدنى حقوق الحياة، تحتجز جثامين 

  . لدى االحتالل٦٤الشهداء، أحمد هو الشهيد األسير 

نسان في الحياة، ال حق في الفرح وال حق في الوداع، االنسان في فلسطين المحتلة، ال حق لإل  
  !الفلسطيني مجرد رقم في عيون االحتالل، انضم جسد أحمد لألسرى الشهداء المحتجزين لدى االحتالل

ًسياسة الضم تماما مثل اإلعدام الميداني، التفرقة العنصرية، التهجير القسري، التوسع االستيطاني   
ألرض بقوة االحتالل كلها سياسات ممنهجة من دولة االحتالل سياسات متكررة ترتقي واالستيالء على ا

  لمستوى جرائم الحرب، ألم يحن الوقت لمحاسبة إسرائيل وقياداتها مجرمي الحرب؟

هذه هي دولة إسرائيل، دولة اإلرهاب ومجرمي الحرب التي تستهدف األطفال، الشباب، النساء،   
يل ال ترى الفلسطيني كإنسان، تتعامل معنا في إطار الحسابات، وهذا ما يجب ان ببساطة إسرائ. كالمدنيين

  !يرفضه العالم في القرن الواحد والعشرين

  ٢٨/٦/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 
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 عبرية مترجمة غربية وآراء

  

 

 

 

 

*** 

 ائيل بالعنصرية يجعل معاداة السامية أمرا فارغا من المضموناتهام منتقدي إسر

  :روبرت فيسك 

اسرائيل كانت مركزا " قال الكاتب المختص بشؤون الشرق األوسط روبرت فيسك، إن -فا و-لندن   
  ".ألهم قصة إخبارية هذا األسبوع، لكنك لم تسمع بها

الين، حول طلب المحكمة األوروبية وأضاف فيسك خالل مقال له، نشرته صحيفة اإلندبندنت أون  
 ناشطا، كانوا جزءا من حركة مقاطعة ١١ ألف يورو لـصالح ١٠٠لحقوق اإلنسان من فرنسا، تسديد 

، عبروا عن آرائهم السياسية، ثم وجدوا "BDS"المنتجات اإلسرائيلية وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
  .أنفسهم مدانين بسبب ذلك، وفق تعبيره

، األحكام التي أدانت الناشطين على أساس ٢٠١٥على محكمة استئناف في فرنسا عام وأيدت أ  
، وفق "على خلفية اإلدانة السياسية من قبل إسرائيل نفسها"التحريض على العنصرية ومعاداة السامية، 

  .فيسك

يل،  ألف يورو كغرامات وتعويضات للجماعات الموالية إلسرائ١٣وحكم على هؤالء الناشطين بدفع   
  .التي رفعت الدعوى األصلية ضدهم

ذلك يعني أن أي شخص حاول إقناع المتسوقين أو الشركات في "واعتبر الكاتب في مقاله أن   
باريس أو ليون أو مرسيليا بعدم شراء البرتقال أو العنب أو أنظمة األمن من إسرائيل كان معاديا 

  ".للسامية

عنصرية زورا سيجعل معاداة السامية أمرا فارغا من اتهام منتقدي إسرائيل بال"ورأى فيسك أن   
المضمون، ألن هناك الكثير من النازيين ومعادي السامية الحقيقيين في العالم، الذين يجب أن نقاتلهم 

  ".جميعا معا

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
ائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسر

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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ليس من الصعب بالنظر إلى القضية، أن نرى لماذا لم تتمكن المحكمة "وأشار فيسك إلى أنه   
سان من استيعاب هذا الجزء من المسرحية السياسية الصارخة عندما أصدرت حكمها األوروبية لحقوق اإلن

  ".الخاص قبل أكثر من أسبوع بقليل

اقتراح إسرائيل أنها يمكن أن تلتهم اآلن أرض أشخاص آخرين على أساس أنهم ال "وأضاف أن   
 إلى انشغال اسرائيل ، في إشارة"يحملون جواز سفر وطني، أكبر من أن تستوعبه المحكمة األوروبية

بوضع خطة مع األميركيين لضم ممتلكات وأراضي العرب، ضد القانون الدولي، بحجج زائفة مفادها "نفسها 
  ".أن الفلسطينيين ليسوا أمة واحدة ويعيشون فقط في منطقة متنازع عليها

زاء آثار حركة الحكومة اإلسرائيلية تشعر بقلق بالغ إ"وبحسب فيسك، فإن المثير لالهتمام هو أن   
المقاطعة على كل من اقتصاد إسرائيل ووضع األمة نفسها، وقد انزعجت بشكل خاص من تركيز الجماعات 
الحقوقية على األسلحة والتكنولوجيا التي تستخدمها إسرائيل في قمع المظاهرات الفلسطينية التي تم 

ًتصنيعها كليا أو جزئيا في أوروبا والواليات المتحدة ً."  

ًيجدر أيضا إلقاء نظرة على المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، لقد قررت "فيسك على انه وشدد   
أنها بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على االنتهاكات التي يرتكبها األميركيون في أفغانستان .. للتو

  ".واإلسرائيليون في األراضي الفلسطينية المحتلة

ائيل على نظام روما األساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية ّولم تصدق الواليات المتحدة وال إسر  
ربما ألنهما كانتا ترغبان في تجنب جرهما إلى هولندا للحصول على القليل من المراقبة القانونية "الدولية، 
ُقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الحالي لترامب، إنه لن يحكم على "ووفق فيسك، الذي يضيف " الدولية؟
  ".من خالل هذه المحكمة الفاسدة.. ن وحلفائهم في إسرائيلأميركيي

ّإن دولة فلسطين معترف بها من قبل األمم المتحدة وصدقت هي نفسها "ّوخلص الكاتب للقول   
ولكن، مرة أخرى، تقول إسرائيل إن فلسطين تفتقر إلى . على نظام روما األساسي قبل خمس سنوات

وخمنوا . والتي بالكاد يمكن أن تمتلكها ألنها تحت االحتالل اإلسرائيليالسمات الطبيعية لدولة ذات سيادة، 
  ".كانون الثاني الماضي؟ معاداة السامية/بماذا اتهم بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية في يناير

  ٢٧/٦/٢٠٢٠وفا 

***  
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 "الهاي"معايير إسرائيلية أميركية مزدوجة تجاه 
 جدعون ليفي/ هآرتس 

جد معسكر كبير في اسرائيل، تقريبا نصف الدولة، مصدوم من حملة التشهير التي يديرها يو  
كل هجوم على المحكمة وعلى المدعية العامة اعتبر في نظر . المعسكر اآلخر ضد جهاز انفاذ القانون

ناء النور، هم أب. المحكمة مقدسة في نظرهم وكل انتقاد لها سينزل كارثة. هذا المعسكر تهديد للديمقراطية
المشاعر الليبرالية . مثلما وصفهم في حينه دان مرغليت مقابل ابناء الظالم، من يدمرون القانون

  .هم المتنورون، لكن اآلن حان وقت اختبارهم. والديمقراطية تدعو الى تأييدهم

محكمة الجنايات الدولية في الهاي يمكن أن تقرر في هذا االسبوع هل يجب فتح تحقيق ضد   
” الجرف الصامد“االتهامات ضد اسرائيل تتركز في عملية . ائيل وحماس بتهمة ارتكاب جرائم حرباسر

المدعية العامة باتو بنسودا قالت . واالستيطان واطالق النار على المتظاهرين قرب الجدار في قطاع غزة
رائيل وايضا الواليات اس. عملية االنتقام لن تتأخر في القدوم. في السابق بأن هناك اساس إلجراء تحقيق

كل الوسائل محللة في هذه . المتحدة لدونالد ترامب اعلنتا الحرب على المحكمة وعلى المدعية العامة
 من التشهير بالمدعية العامة ونشر تلميحات عن ماضيها وحتى التهديد بعقوبات شخصية –الحرب 

  .شديدة على القضاة والمدعين العامين والمحققين

طالما اكتفت المحكمة بأن تحاكم . اسرائيل واميركا سيريانهما ما لم يروه. نية وكذلك بنسوداالقاضي ابن زا
ولكن عندما تجرأت . مستبدين وجنراالت افارقة فإن قائدتي العالم الحر، الواليات المتحدة واسرائيل، أيدتاها

  . ضد المحكمةعلى العمل ضدهما فإن الواليات المتحدة، بتشجيع من اسرائيل، شنت حرب قذرة

اسرائيل تعرف ذلك افضل من . االتهامات ضد اسرائيل شديدة وهي ثابتة بدرجة ال مثيل لها  
وهي نفسها تركز الحرب في مسألة . لذلك، شنت حرب ضد المحكمة وهي تحرض اميركا عليها. بنسودا

  .شريرومواضيع االجراءات هي دائما مالذ ال. صالحية المحكمة في مناقشة االتهامات ضدها

يوم الجمعة “األمر ال يحتاج الى أن تكون قاضيا دوليا مشهورا في الهاي من اجل معرفة أن   
 شخص معظمهم من المدنيين، ١٠٠في رفح الذي قتل فيه الجيش االسرائيلي كانتقام اكثر من ” االسود

سيقول بأن ايضا ال يوجد أي قاض مشهور . ”الجرف الصامد“كان جريمة حرب، في احدى العمليات في 
ال يوجد أي رجل قانون . نقل مئات آالف السكان الى المناطق المحتلة هو خرق فاضح للقانون الدولي

 آالف تقريبا، ال أحد منهم تقريبا مسلح ويعرض ٨ متظاهر واصابة ٢٠٠يخطر بباله أن قتل اكثر من 
  . اجرامياللخطر حياة أحد، قرب الجدار في غزة الذي يسجن غزة، أن هذا لم يكن عمال

لم تترك أي ) ٤/٣، ”هآرتس“(شهادات القناصة من الجيش االسرائيلي التي عرضها هيلو غلزار   
 .مجال للشك؛ االسرائيليون يجب عليهم األمل بأنهم في الهاي لم يقرؤوا هذه الشهادات

ا من يستحق كل اسرائيلي يجب عليه األمل بأن يقوموا في الهاي بالتحقيق وأن يقدموا للمحاكمة ويعاقبو
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وتوقع أن أبناء النور، الذين يحاربون الفساد ويدافعون عن المحكمة، أن يقوم هؤالء بفعل ذلك هو . ذلك
احتمال عال بشكل خاص، حيث إن االمر يتعلق بمؤسسة قضائية مهمة ويتم تشويه صورتها من قبل 

  .أال يزعجكم ذلك، يا من سمو المحكمة تقف في حلقكم؟. المتهمين

 والواليات المتحدة تفعالن اآلن مثلما يفعل بنيامين نتنياهو ومؤيدوه ضد جهاز القضاء في اسرائيل
فقط تخيلوا ماذا كان سيحدث . يشوهون مكانة المحكمة في الهاي ويتهمونها بالتحيز السياسي. اسرائيل

يات المتحدة لو أن نتنياهو ايضا كان يهدد بوقف راتب وحرية قضاته ومدعيه العامين مثلما تهدد الوال
  .بتوجيه من اسرائيل

كل ذلك كان يمكن تجنبه لو أنه كان في اسرائيل جهاز قضاء حقيقي، وليس كاريكاتور عسكري،   
عندما يتم اخفاء االفالم القصيرة حول اعدام شخص معوق . من اجل تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة

والجميع يعرفون بأنه لم يلحق بهم . ريةوعاجز، خالل شهر، والذين يقومون بإعدام اشخاص يتجولون بح
. ربما هناك سيتم تحقيق العدالة. أي ضرر، فإن كل من يحب القانون يجب أن تشخص عيونه نحو الهاي

أبناء النور كان يجب أن يكون هم الذين يقودون هذا النضال، ويدافعون عن المحكمة في الهاي بالضبط 
 . يفعلون ذلكمثلما يدافعون عن المحكمة هنا، لكنهم ال

  ١٨ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 

  تقديرات إسرائيلية عن ردود الفلسطينيين المتوقعة على خطة الضم

   يديعوت احرونوت–رون بن يشاى 

  عدنان أبو عامر-٢١عربي

السيناريوهات التي تستند إليها تقديرات مجتمع االستخبارات "قال خبير عسكري إسرائيلي إن   
امين نتنياهو رئيس الحكومة سيختار القيام بعملية ضم رمزي في بعض أنحاء اإلسرائيلية ترجح أن بني

الضفة الغربية، في حين أن أبو مازن لن يكسر األواني مع إسرائيل، صحيح أن نتنياهو ال يعرف حتى 
 مليون ٢.٦اآلن كيف ستبدو الخطوة، لكن من غير المرجح أن تتسبب في تسليم أبو مازن مفتاح إدارة 

  ."إلى إسرائيلفلسطيني 

وأضاف رون بن يشاي، وثيق الصلة بكبار قادة الجيش والمنظومة األمنية والعسكرية، بمقاله   
الجيش في هذه الحالة قد يواجه الهجمات الفردية في "أن " ٢١عربي"بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته 

 كيف سيكون مدى الضم، ٕالضفة الغربية، واطالق الصواريخ من غزة، لكن نتنياهو لم يعلن حتى اآلن
ٕوتخطيطه الجغرافي، ومساهمته المباشرة في أمن إسرائيل ومواطنيها، واثبات أنها ال تعيق القدرة الوظيفية 

  ".واإلدارية للسلطة الفلسطينية
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في هذه "وأكد بن يشاي، الذي غطى الحروب اإلسرائيلية في لبنان واألراضي الفلسطينية، أنه   
ن المفاتيح على الطاولة، ولن تنهار السلطة في حضن إسرائيل، لكن الشارع الحالة، لن يضع أبو ماز

الفلسطيني في الضفة قد يرد ببعض االضطرابات والهجمات الفردية، وبمجرد انتهائها، سيزيد الجيش قواته 
ًبسرعة وفقا لخطة تم إعدادها بالفعل، ولكن سيكون الهدف بشكل أساسي منع الهجمات المسلحة على 

  ".لمرور اإلسرائيليةطرق ا

الشاباك، سيعمل على إحباط هذه الهجمات، ومواجهة -جهاز األمن اإلسرائيلي العام"وأوضح أن   
، مع أن الضفة الغربية من خالل هجماتها، ومحاوالت الخطف فيها، "نقاط االحتكاك"المتظاهرين في 

، مع أن التقدير اإلسرائيلي يرى واحتمال نشوب صراع في القدس سيعطي بعدا دينيا لهذا الحدث السياسي
  ".أن التوترات األمنية بالضفة قد تتالشى بعد أسابيع قليلة

سيشهد تنظيم مسيرات احتجاجية تشجعها حماس، وقد "عند االنتقال لقطاع غزة، يقول الكاتب إنه   
مات يأتي الفلسطينيون إلى السياج األمني الحدودي، وفي الوقت نفسه، يرجح أن تطلق بعض المنظ

صواريخ متفرقة على إسرائيل، حيث أعد الجيش بالفعل ردودا من شأنها رفع قيمة التصعيد، بغرض منع 
تصعيد أكبر، وفي حالة حدوث تدهور غير متوقع، فإن الجيش مستعد إلمكانية التصعيد الذي سيؤدي 

  ".لحملة كبيرة داخل القطاع

  

هور العملية برمتها، وتتصاعد نتيجة لحدث هناك مالحظة تحذيرية، فقد تتد"واستدرك بالقول إن   
ما، أو سلسلة من األحداث، وسيكون قتلى إسرائيليون وفلسطينيون، لكن أكثر ما تخشاه إسرائيل أن يقرر 
ًمحمود عباس اليائس ردا على الضم، وقفا كليا أو جزئيا لوظائف السلطة في األراضي المحتلة، وفي هذه  ً ً

لي، ستقع إدارة الحياة اليومية من صحة وأمن ورفاهية الفلسطينيين مباشرة ًالحالة، ووفقا للقانون الدو
  ".على إسرائيل

ًفي هذه الحالة سيكون العبء المالي على إسرائيل هائال، وكذلك الجهد المبذول إلنشاء "وأكد أنه   
لم أن  مليون فلسطيني خالل فترة أزمة كورونا، مع الع٢.٦آلية سريعة تتحمل المسؤولية عن حياة 

عباس ال يريد ذلك، وكذلك مسؤولي السلطة وأفراد األمن الذين توفر لهم السلطة فرصة كسب العيش، 
  ".لذلك، من غير المرجح أن يتم تسليم بعض وظائف السلطة لمنظمة التحرير

عباس يتمسك بمقاومة العنفية، لكن المخاوف تتزايد من أن الضم سيتسبب "وأشار إلى أن   
شله بإعاقة التحرك اإلسرائيلي بالتهديدات والضغوط السياسية، لذلك توقف عن دفع بإحباطه، بعد ف

الرواتب إلثارة المنطقة، وهدف من وقف التنسيق األمني، وتشجيع فصيل فتح العسكري، االستعداد للنزاع، 
مما يزيد من احتمال أن تصبح االضطرابات عنيفة، رغم أنها ليست من نواياه، وليس لديه مصلحة 

  ".بالتفكيك الكامل للسلطة الفلسطينية
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عامال آخر يساهم في انبعاث بخار الوقود في الضفة الغربية هو صراع الخالفة "وختم بالقول إن   
الذي تشهده بالفعل األراضي الفلسطينية، فخلفاء أبو مازن المحتملون ال يريدون تفكيك السلطة 

 اإلسرائيلي من أجل كسب نقاط لليوم الذي يلي غياب الفلسطينية، لكنهم قد يبدأون اشتباكات مع الجيش
  ".عباس

  ٢٨/٦/٢٠٢٠) ٢١عربي (

*** 

  اخترنا لكم

  مقدسية معلومة

  القديمة القدس في األرمن حي

  
  

 لــسكانه نــسبة االســم بهــذا) الحــارة (الحــي ســميمدينــة القــدس القديمــة و) حــارات (واحــد مــنهــو 
 بنائه تاريخ يعود ورمن، القدس، بني هذا الحي على يد األفي القديمة البلدة غرب جنوب في يقع، واألرمن

 هـمأ مـن، والـسكان عـدد والمـساحة حيـث من القدس مدينة أحياء أصغر من يعد أنه كما، الرابع القرن إلى
 بأبراجهـا تـشتهر التـي، داود الملـك بـرج أو داود الملـك بقلعة اليوم يعرف ما وهي األرمنية الكاتدرائية بنيتهأ

 الحجـاج بـدأ عنـدما الحـي بنـاء تـم قد وهيرودس، للملك ًقصرا األيام من يوم فيوقد كانت ، البهية ومآذنها
 إلـى تعـود بالنقوش مزينة كنيسة وهي، يمسج سانت كاتدرائية الحي يضم كما، المقدس بيت بزيارة األرمن
 فـي تأسـيس عـدد مـن األعمـال الحرفيـة التـي اشـتهروا بهـا حتـى األرمنوقد أسهم ، الميالد بعد ٤٢٠ العام

، القـدس فـي تجـاري تـصوير ورشة أولٕوانشاء ، م١٨٣٣ عام القدس في مطبعة أول فتح يومنا هذا ومنها
 .م١٩١٩ عام فلسطين إلى السيراميك إحضارهم هي األرمن قدمها ثقافية مساهمة أهم ولعل

***  
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  اخبار باالنجليزية

US Palestinians issue list of principles for : 'We demand change'

candidates 
Statement signed by dozens of prominent US Palestinians calls for conditioning aid to 

 Tel Aviv and recognising right to boycottreturning US embassy to, Israel 
 

 ByHarb"harb-ali/users/net.middleeasteye.www://https"Ali HYPERLINK  
Washington in 

outlining its " iplesprinc"Americans has issued a list of -A group of prominent Palestinian
It includes imposing conditions on military . demands of candidates running in US elections

.recognising the right to boycott and relocating the embassy from Jerusalem, aid to Israel 
 Thestatementeffectively renews calls for Democratic presidential , released on Friday, 

 .s abuses against Palestinians'accountability for Israel ensure candidate Joe Biden to 
the first reads " ,determination-The Palestinian people possess an inalienable right to self"

. principles13of  
support for candidates to "' Americans-The preamble of the statement says Palestinian

federal offices shall be determined by their level of recognition and agreement with these 
."tenets 

ending the blockade , turn for Palestinian refugeesThe statement also stresses the right of re
on Gaza and reversing any recognition of Israeli annexation of parts of the occupied West 

.Bank 
United States military aid to Israel should be conditioned on ending Israeli practices that "

.it reads" ,ian rights and contravene international lawviolate Palestin 
narrative Palestinian 

said the , an activist who helped organise the declaration, Zeina Ashrawi Hutchison
American front with a list of basic demands -statement aims to present a united Palestinian

 tells politicians where the community stands and what they need to do to gain its that
.support 

She added that it was important for Palestinians in the United States to present their own 
. perspectivenarrative at a time when the Biden campaign is not taking notice of their 

" ,completely alienated and ignored by the Biden campaign, We felt completely ostracised"
and we were sidelined on a , Our voice was never heard. "Ashrawi Hutchison told MEE

."conversation that pertains directly to us 
  

heads of , including activists,  Palestinian Americans120 by The statement was signed
.professors and writers, organisations 

 July deadline that the Israeli government had set for 1It comes less than a week before a 
 annexing parts of the West Bank and amidgrowing callsfor US Democrats to take a  

.Palestinians consequential stance against Israeli policies towards 
 But Biden hascategorically ruled outbn yearly US military $3.8imposing conditions on the  

  a proposal that was championed by Senator-aid to Israel Bernie Sanders. 
s campaign sparked outrage from Palestine solidarity activists 'The former vice president

essed American communities that str-earlier this year when it released a plan for Jewish
Divestment and Sanctions , support to Israel and denounced the Boycott" unwavering"

.movement as antisemitic) BDS( 
 ,In May-joe-2020-election-us/news/net.middleeasteye.www://https"Tony HYPERLINK 

Blinken"says-adviser-campaign-israel-aid-condition-not-will-bidena top foreign policy , 
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repeated an Israeli saying seen as a racist trope against Arabs and , adviser to Biden
.Israel group-ans when addressing a proPalestini 

I think a ', Never missed an opportunity to miss an opportunity'In the category of "
echoing the , Blinken said" ,that they can and should do better... reminder to Palestinians

The Arabs never miss an ", 1973ban who said in words of the late Israeli diplomat Abba E
 ."opportunity to miss an opportunity 

Ignoring Palestinian voices 
Palestinian rights community -The only time the Biden campaign tried to address the pro

 was through a single paragraph in a lengthy statement onAmerican-MuslimAs " .issues 
Joe will actively engage Israelis and Palestinians alike to help them find ways to , President

state -and prosperity and to champion a two, security, freedom, e together in peaceliv
.reads in part the paragraph" ,solution 

Palestinian and Arab Americans have long warned against painting the Palestinian cause 
 .as a religious conflict 

 several Palestinian activists left a, Earlier this monthvirtual meetingwith the Biden  
ign demanding to be addressed by a senior fore, s Muslim outreach director'campaign

.policy official 
" ,s a human rights issue'It. s a moral issue'it ;The Palestinian cause is not a religious issue"

 .Ashrawi Hutchison told MEE 
but Americans and Israelis and the , s incumbent upon not just the Palestinians'And it"

  stand up against the apartheid andpeople of the world toethnic cleansingthat is  
."with impunity continually happening for decades 

struggle for equal rights to a religious issue is ' diminishing Palestinians  thatShe added
 .as it hijacks the voices of secular and Christian Palestinians, offensive 

, We do deserve an equal seat at the table with any campaign but particularly in this case"
."en campaignthe Bid 

The Biden campaign has not responded to multiple requests for comment by MEE since 
.May 

The presumptive Democratic nominee is rising in public opinion polls as President Donald 
.acial justice protestsTrump struggles to deal with the coronavirus crisis and renewed r 

But Ashrawi Hutchison said Biden should not take the votes of Palestinian Americans for 
urging the campaign to look at the list of demands , granted simply because he is not Trump

.seriously 
I do not vote . s time that we demand change'It.. .Our right to vote is extremely important"

the Biden campaign has not earned my , Right now. I vote for somebody. against somebody
.Ashrawi Hutchison told MEE" ,vote 

  
middleeasteye 2020-6-27  
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Spanish politicians, lawmakers call on their government to oppose 
Israeli annexation plan 

  
MADRID, Friday, June 26, 2020 (WAFA) - Spanish politicians, members of the Spanish 
parliament, and former ministers today called on their government to reject the Israeli 
annexation of Palestinian territories, and to warn Israel that the annexation will not pass 
without serious consequences. 
In a letter addressed to Spain's Foreign Minister, Arancha González Laya, the politicians 
and lawmakers expressed grave concern about the Israeli annexation plan. 
"We address you to express our grave concern about the Israeli annexation plan of the 
Palestinian lands in the West Bank," they said. 
They expressed support for the position of the European Union's High Representative 
Josep Borrell, who warned Israel that the annexation will not go by without reprisal, 
stressing that the annexation is in violation of international law. 
They stressed the need for the European Union and its member states to confront the 
annexation decision and called on the Spanish government to adopt the French position, 
clearly expressed at the United Nations Security Council meeting regarding the Israeli 
annexation and which warned that annexing any part of the Palestinian territories will 
have serious consequences for the relationship between France and Israel. 

26/6/2020wafa   

*** 

Foreign Minister welcomes Belgian parliament’s resolution on 
Israel’s annexation move 

  
RAMALLAH, Friday, June 26, 2020 (WAFA) – Foreign Affairs and Expatriates Minister 
Riyad al-Malki today welcomed the Belgian Parliament’s resolution calling for punitive 
measures against Israel should it proceed with its illegal move to annex large swaths of the 
West Bank. 
The Belgian parliament today morning passed with an overwhelming majority a non-
binding resolution urging the government to act to prevent Israel from proceeding with its 
illegal annexation move and to actively advocate for European-wide punitive measures 
against Israel if it proceeds with its plan to annex the Jordan Valley together with its 
colonial settlements. 
Al-Malki stressed that the resolution was passed in the context of mounting international 
response to Israel’s annexation plans and signals the formation of anti-annexation 
international front. 
He expressed his belief that the motion indicates “the erosion of the support for Israel and 
its decades-long impunity” and sends a clear signal that international courts, the global 
civil society, parliaments and governments would not accept nor tolerate Israel’s 
annexation attempts, which are aimed at imposing apartheid in Palestine.”     
The resolution, passed at the Chambers of Representatives in Brussels, was proposed by 
three politicians from the Greens, passed with 101 'yes’ votes and 39 abstentions. No one 
voted against. 
It urges the government of Prime Minister Sophie Wilmès “to take the initiative with third 
countries, at European and multilateral levels, to prevent the annexation [by] Israel of the 
Palestinian territories, or parts of them.” 
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It further calls on Brussels to “play a leading role in the European and multilateral levels 
for the creation of a list of efficient counter-measures geared at responding in a 
proportional manner to any Israeli annexation of occupied Palestinian territory.” 
The motion, submitted by three members of the Ecolo-Green party, which is part of the 
opposition, also urges the federal government “to take the initiative with third 
international locations, at European and multilateral ranges, to forestall the annexation 
[by] Israel of the Palestinian territories, or elements of them.” 

26/6/2020wafa   
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PLO member welcomes letter from European lawmakers, calls for 

accountability measures 
  
RAMALLAH, Thursday, June 25, 2020 (WAFA) – Hanan Ashrawi, member of the 
Palestine Liberation Organization (PLO)'s Executive Committee, welcomed in a statement 
released today a letter signed by over 1000 European lawmakers, whom she called on to 
lobby for accountability measures against what she described as Israel's lawless, reckless, 
and hostile actions. 
"The letter signed by over 1000 European lawmakers from 25 European countries against 
Israel's impending annexation is a powerful message of commitment to the rules-based 
global order as well as the inalienable rights of the Palestinian people," she said. "This is a 
welcomed development that echoes the true sentiments of these lawmakers' constituencies. 
It also reflects a determination to confront the US administration and Israel's agenda of 
fundamentalist ideology, unilateralism, and militarism that normalizes extraterritoriality 
and endorses grave breaches of international law." 
Ashrawi expressed appreciation for the collective efforts by lawmakers, officials and civil 
society. 
"The Palestinian people receive this and other collective efforts by lawmakers, former 
officials, and civil society with warmth and deep appreciation," she noted. "We know and 
trust in the power of solidarity that is anchored in our common humanity and our 
collective recognition that all peoples, including the Palestinian people, are entitled to a life 
of freedom, security, and respect for human rights." 
The PLO member called on the lawmakers to lobby for accountability as a response to 
Israel's hostile actions. 
"We call on European lawmakers to harness their collective will and to lobby for 
accountability, which is the only proper response for Israel's lawless, reckless, and hostile 
actions. Without consequences, Israel will continue to destroy the foundations of peace and 
hope with impunity and shameful audacity." 

.K.M./T.K 
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