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  األردن والقدس
  

 الموقف التاريخي لألردن من قرار الضم االسرائيلي

 بسام ابو النصر

صراع العربي االسرائيلي مستغلة وجود تسير اسرائيل قدما في قرارات ربما تكون مصيرية في ال
الرئيس دونالد ترامب الذي يتوقع ان ال يعود للبيت االبيض مجددا مطلع العام القادم، وهذا يدفع نتنياهو 

انتس ويقوم بتهدئة سياسية مع بعض الدول العربية غالذي يتداول السلطة مع اليمين االسرائيلي برئاسة 
اسية لكسب ودها وابقائها على االقل محايدة على ما سيخطو اليه خالل واالسالمية ويقوم بمعركة دبلوم

 .تموز القادم

في حين يواصل االردن ضغطه الدبلوماسي والشعبي في وقف المسار االسرائيلي والمخططات  
الصهيونية التي ستأتي على ضم غور االردن غرب نهر االردن واجزاء من الضفة الغربية، وهناك كما 

 الملك مخاطر كبيرة ستؤول اليها المنطقة وفق الحل االسرائيلي من جهة واحدة النتاج حل تحدث جاللة
والذي يريد ان يخلده التاريخ امام ) صفقة ترامب(  الدولة الواحدة الذي خرج من رحم صفقة القرن

ة المجتمع اليهودي كما خلد بلفور دون النظر الى مخاطر هذه الصفقة على مستقبل اسرائيل وصناع
الكراهية حولها، والمتتبع لالحداث يقرأ الموقف االردني الذي يترأسه الملك عبداهللا الثاني الذي يهدد 

وقد ) وهذا اسلوب جديد في السياسة االردنية الهادئة ( اسرائيل بخيارات متاحة وسيعلن عنها في حينها 
اصرين للموقف الفلسطيني االردني جرت في عمان حملة شعبية ودبلوماسية والقيام بحملة دولية اليجاد من

ومحاولة ايقاف تنفيذ قرارات نتنياهو وحكومته في الضم وهذا ما افزع نتنياهو الذي قام بارسال مدير 
 ...استخباراته لعمان الستطالع مدى جدية التهديدات االردنية وكيفية الرد عليها

سالمية للحد من الموقف ويسعى االردن من اجل ان تقف الدول االوروبية والدول اال ... 
االسرائيلي الذي قد تم تحديد برنامج زمني لتنفيذه وهكذا فإن هناك دوال اوروبية والتينية واسيوية قد وقفت 

عومة من الواليات المتحدة دالى جانب الموقف االردني والفلسطيني من اجل وقف الخطوة االسرائيلية والم
ظير من االمم المتحدة التي وقفت بمعظم دول العالم لمناصرة حل االمريكية مما جعل هناك دعما منقطع الن

الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية وحتى تقديم الدعم المالي للسلطة التي ستكون عاجزة بعد قرار وقف 
التنسيق االمني مع اسرائيل ووقف كل المعاهدات معه ومع الواليات المتحدة ما ينقلنا الى موقف الرئيس 

 ...ت مطلع العقد االول من القرن الحاليياسر عرفا

 ١١ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور  

*** 
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 ّاألردنيون بقيادتهم حراس للحق الفلسطيني

 هادينيفين عبدال

ّاعتمد األردنيون نهجا وطنيا واحدا يحكي بلسان حال كل مواطنة ومواطن بأننا جميعا خلف قيادتنا 
دعما وصمودا ونضاال في رفض سياسة اإلحتالل اإلسرائيلي بضم غور األردن، معلنين نصرتهم لموقف 

 الذين ال يرون في فلسطين جاللة الملك دعما للقضية الفلسطينية، دعما بالفعل ال بالقول، فهم األردنيون
ّإال توأم القلب والنفس والروح، الذي لن يتخلوا عنه يوما ولن يقفوا أيضا مكتوفي األيدي أمام أي خطط 

 .استيطانية وحتى احتاللية جديدة

تعددت ردات الفعل األردنية على كافة المستويات، لتبقى ردة الفعل الشعبية تأخذ مساحة واضحة 
طين، ومع جاللة الملك في مواجهة اسرائيل بخططها التي ستقود لقتل عملية السالم، بأن الجميع مع فلس

ّبكل ثبات ووطنية، معبرين بذلك من خالل عدد كبير من الفعاليات الثرية بالرسائل الوطنية التي تجعل من  ّ
 جنب مع اسرائيل وخططها، بصف واحد تجتمع به القوى الشعبية كافة جنبا إلى» شوكة في حلق«األردن 

القيادة في هدف واحد هو حماية فلسطين وحق الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم في انشاء دولتهم 
 .وعاصمتها القدس بشكل عملي، يؤطره القانون الدولي

منذ أعلنت اسرائيل مخططاتها الجديدة في ضم غور األردن، عال الصوت األردني قيادة وشعبا، 
ّ إنما حذر من أنها ستكون خطوة ألزمة ستعصف بالعالم برفض هذه المخططات، ليس هذا فحسب

ّوالمنطقة، واضعا حقيقة أن بقاء اسرائيل تدير أمورها على هذا النهج اإلستعماري من شأنه أن يفجر 
بركان أزمة وصراعا في المنطقة وربما في العالم سيعصف بكل مفاهيم السالم، ويقتله ويجعل من حلم 

لدولة،   التحقيق، حتى في حال تحقيقه، يمكن القول أنه سيكون شكال هزيالاقامة دولة فلسطينية محال
 .تبني هيكلها على شكل جزر معزولة

األردنيون اليوم بكل قوة وثبات يصرخون في وجه اإلحتالل اإلسرائيلي أنهم مع فلسطين، وكل 
ة جاللة الملك، مهما أطياف المجتمع يعلون نصرتهم للموقف األردني الداعم للقضية الفلسطينية بقياد

ّكلفهم األمر، إليمانهم بأنهم على حق، وبأن ما تسعى له اسرائيل هو مزيد من سياساتها اإلحتاللية 
واإلستعمارية، فهم الدولة األصغر جغرافيا لكنهم أبناء وطن كبير بمواقفه الوطنية وعشقه لفلسطين 

 .ورفضهم لكل ما من شأنه سلب الحق الفلسطيني

 تؤكد الوقوف خلف القيادة بكل مواقفها الهادفة لحماية الحق الفلسطيني، فهم اليوم مواقف شعبية
وكل يوم ينتصرون بقيادتهم لفلسطين والحق الفلسطيني، ولن يبتعدوا عن ثوابتهم الوطنية في أن يكونوا 

ة بعيدا عن ّحراسا لهذا الحق، يصونوه ويدافعون عنه، حتى يناله الفلسطينيون ويعيشون في دولتهم بعدال
أي ظلم، رافضين اإلحتالل بكل سياساته التي ستبقى تسلب األراضي الفلسطينية بجشع المحتل ما لم يقف 

 .ّسد أمامها منيع يوقفها عن سياساتها اإلحتاللية



 
٧

تعددت الفعاليات واختلف منظموها، لكنها التقت في مجملها على أن األردن هو صوت الحق 
ّن هو السد الذي سيمنع كل خطط اإلحتالل، وسيبقى يناضل بقوة المؤمن بعدالة للقضية الفلسطينية، واألرد ّ

ّالقضية حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم، وحتى تنتصر فلسطين على اإلحتالل الذي لم يعد لتاريخ احتالله 
تى يوما بعينه كونه ما يزال يمدد خططه اإلحتاللية بكل ظلم وتهميش للقوانين والشرعية الدولية، وح

  .للقوانين اإلنسانية، وقوانين العدالة

  ٥ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

 بلجيكيا تؤكد رفضها للضم وتتمسك بحل الدولتين

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير  - ماجدة ابو طير- عمان 
لى بلورة موقف دولي فاعل، يحول دون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، التحركات التي تهدف إ

 .تنفيذ قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية ويحمي العملية السلمية وأمن واستقرار المنطقة من تداعياته

ووضع الصفدي نظيره البلجيكي، خالل اتصال هاتفي امس االثنين، في صورة الموقف األردني 
ُالرافض لضم أراض فلسطينية، معتبرا الضم إن نفذ  ًخرقا واضحا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين ً ً ً

 .وكل األسس التي قامت عليها العملية السلمية

 .ًوأكد غوفين موقف بالده الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين سبيال لحل الصراع

 وثمن الصفدي الموقف البلجيكي المتمسك بالشرعية الدولية، وأكد أهمية الدور األوروبي في بلورة
ٕتحرك دولي يعمل على منع الضم واطالق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق 

 ....القانون الدولي

وثمن الصفدي مواقف وخطوات بلجيكا الداعمة للمملكة في مواجهة التحديات االقتصادية وفي 
 .)األونروا(ن الفلسطينيين تحمل عبء اللجوء وعلى دعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي

 واصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس االتصاالت  وعلى ذات الصعيد ،
ٕالمستهدفة بحث سبل تنسيق المواقف والجهود لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية واعادة إطالق 

  .لقانون الدولي والمرجعيات المعتمدةمفاوضات سلمية جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق ا

وشملت هذه االتصاالت امس محادثات عبر الهاتف مع وزيرة خارجية أسبانيا أرانكا غونزاليس 
والمبعوث األممي للعملية السلمية نيوكوالي ميالدينوف شدد خاللها الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود 

  .ًقويضا للجهود السلميةًلوقف الضم وتأكيد رفضه خرقا للقانون الدولي وت

وثمن الصفدي خالل اتصاله مع وزيرة خارجية إسبانيا موقف بالدها وموقف االتحاد األوروبي 
  .اللذين أكدا رفض الضم والتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين



 
٨

وأكد الصفدي خالل االتصالين أهمية الدور األوروبي والجهود التي تقوم بها األمم المتحدة 
ٕب المنطقة التبعات الكارثية لقرار الضم وايجاد أفق حقيقي لتحقيق السالم العادل والشامل الذي تقبله لتجني

  .الشعوب والذي يشكل حل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيله الوحيد

  ٢ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  غدا.. يبحث مواجهة خطة الضم اإلسرائيلية"االعيان"

 

  االربعاء في قاعة  يعقد مجلس االعيان اجتماعا تشاوريا غدا - ماجد األمير-عمان 

وقرر رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز دعوة اعضاء المجلس الى  - المدرج بمبنى االعيان
  .اللقاء التشاوري لبحث تداعيات خطة حكومة االحتالل االسرائيلي لضم المستوطنات وغور االردن

ندس وجيه عزايزة سيقدم خالل االجتماع دراسة تفصيلية حول واشارت المصادر الى ان العين المه
  .خطة الضم وخطورتها

واشارت المصادر الى أن المجلس سيؤكد على الموقف االردني الثابت والقوي في مواجهة خطة 
   الضم ، كما سيبحث كيفية مواجهة خطة الضم

س منذ اعالن الحظر وتؤكد المصادر ان اجتماع االعيان سيكون اول اجتماع تشاوري للمجل
  .الشامل في المملكة ، وتشير المصادر الى اجتماعات عقدت للجان مجلس االعيان ولكن ليس للمجلس

وقالت مصادر في االمانة العامة انه تم اتخاذ كافة ترتيبات التباعد االجتماعي خالل لقاء االعيان 
  .اضافة الى االجراءات الوقائية

  ٢ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  "قرار الضم" للدراسات حول "الرأي"وة في ند
  

 بثينة سالمة جدعون: خالد الشقران حررتها وأعدتها للنشر.د: أدار الندوة

جواد العناني إن األردن يدعم الفلسطينيين ويقدم لهم .أكد نائب رئيس الوزراء السابق د... <<
ّأقصى ما يستطيع، مضيفا أنه ليس من الحكمة أن نعرض أمن األردن للخ طر إذا كان هنالك تباعد عربي، ً

  .ُوأال يترك األردن في الميدان وحده

وقال إن األردن له مصالح استراتيجية عميقة بخاصة في أي ضم لألراضي في الضفة الغربية 
ًسواء من الذي جرى سابقا أو الذي سيجري، مشيرا إلى أن وصول اإلسرائيليين إلى نهر األردن وضمهم  ً

كم وهي التي تفصل األردن عن الضفة الغربية سيغير اللعبة، ويناقض ٧٢حوالي كل منطقة الحدود أي 
  .نصوص إتفاقية السالم مع األردن، إما بشكل مباشر أو غير مباشر
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ًوأكد العناني أن الشعبين األردني والفلسطيني هما شعب واحد وحجم وعمق الصلة بينهما قوي جدا 
  .وال يمكن تجاوزه بأي حال من األحوال

ًشار إلى أن هناك إجماعا عالميا وحتى ممن يدافعون عن موقف األردن برفض الضم رفضا تاما وأ ً ً
  .ّإن األردن يعد أكثر دولة متضررة من هذا القرار بعد الجانب الفلسطيني إن لم يكن بنفس المقدار: يقول

ة فلسطينية، ورأى أن الضرر على فلسطين واضح ويتمثل في إنكار إلى حد ما الحتمالية قيام دول
  .األمر الثاني إن لم تكن هذه الدولة قابلة للحياة فستكون نتائجها على األردن بعد ذلك كبيرة

وبخصوص قضية الحدود وهي النقطة األولى بمعاهدة السالم، قال العناني إن الحدود بين إسرائيل 
الحدود بين األردن من معاهدة السالم والتي تنص على أن رسم ) ٢ (٣وفلسطين نص عليها بالمادة 

  .ٕواسرائيل ال يشمل حدودنا مع الجانب الفلسطيني وليس مع اإلسرائيلي

ًوأضاف أن النص الوارد في المعاهدة محكم بهذا اإلطار وال يمكن فهمه على غير ما ذكر، مؤكدا 
ًأنه إذا سمح إلسرائيل االستيالء على الحدود والغائها، ستتأثر الترتيبات األخرى كافة، وبال تالي لن يكون ٕ

لنا أي عالقة مع الفلسطينيين بالمستقبل، فإسرائيل ستصبح هي الحاكم واآلمر الناهي، وكل الفلسطينيين 
ًسيكونون موجودين داخل أحياء مغلقة واإلسرائيليون يتحكمون بها، مضيفا أنه سيصبح كل الكيان 

  .ه بشكل واضحالفلسطيني بصرف النظر عما نسميه داخل حدود إسرائيل وسوف تتحكم ب

ومن هنا فإن إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين الذين استولت على أراضيهم : وتابع العناني حديثه
والذي » قانون قومية الدولة اليهودية «٢٠١٨الجنسية اإلسرائيلية، فبموجب القانون الذي صدر في العام 

ًأن أي شخص إسرائيلي يأخذ أراض تعدها إسرائيل جزءا من : ينص على أراضيها فاليهودي أحق بها، ٍ
فطالما اليهودي دفع مقابل هذه األراضي فله الحق بموجب قرار المحاكم أن يتملك األرض، فالفلسطيني 
ًيعتبر مقيما وليس مواطنا، ومن هنا يصبح هذا اإلنسان الفلسطيني مقيما وليس مواطنا، أي أنه أعطي  ً ً ً

 هذا األمر سيكون فاتحة لتهجير الفلسطينيين وال يستطيع وبرأيه أن. امتياز إقامة ولم يعط حق المواطنة
ًأحد أخذه بحسن نية، كما أن هذا يعد فاتحة للضغط على الفلسطينيين لكي يتحقق تدريجيا ما ينادي به  ً ّ

  .غالة الصهيونية واإلسرائيليين المتطرفين بأن األردن هو الوطن البديل

ًن الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في إطار ولفت العناني إلى أن األردن استضاف الالجئي
الضفة الشرقية، بخاصة عندما انطلق كثير من أهل المخيمات الذين أصبحوا الجئين للمرة الثانية، أي 

 مليون الجىء وهي ٢.٣الجئين ونازحين وسكنوا األردن، ويبلغ عددهم المسجل لدى وكالة الغوث حوالي 
  .نيين في العالمأكبر كتلة لالجئين الفلسطي

ًوأضاف أن هذا العدد وأعداد أخرى كبيرة منهم منحت الجنسية األردنية، مؤكدا أنه إذا تم تفكيك 
وكالة الغوث لالجئين الذين لهم حق بالعودة وبدون إضرار بهذه الحقوق، فبالتالي سنكون قد قبلنا بما دعا 

وامتنع عن تقديم أي » األنروا« منظمة إليه ترمب في صفقة القرن حين سعى لنزع الصفة الشرعية عن
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ًيدعو إلسقاطها ويطالب بالضغط على الدول لكي تسقطها، مضيفا » ترامب«مساعدات لها، ومعنى ذلك أن 
أنه وفي حال سقوطها سيصبح الالجئون تحت مسؤولية المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة، 

خرى بأنه الجئ، فالالجىء هو الذي غادر دياره ويجب أن يرجع والتي ال تعترف بمن يحمل جنسية دولة أ
  .إليها، وبذلك نكون قد أسقطنا حق العودة

وأشار إلى أنه وفي هذا اإلطار أجرت إسرائيل دراسة قامت بها حكومة نتنياهو عبر إحدى 
بوا إلى مؤسسات المحاسبة الدولية المعروفة على حقوق اليهود الذين طردوا من الدول العربية وذه

ٕإسرائيل وأصبحوا مواطنين فيها بموجب قانون العودة واسرائيل تطالب بحقوقهم، وبحسب هذه الدراسة فإن 
السعودية واليمن، ومصر، (ً مليار دوالر، مضيفا أن هذه الدول العربية ٢٥٠مجموع هذه الحقوق يبلغ 

ً تعويضا لليهود، مقابل ما تركوه من عليها تسديد هذه المبالغ إلسرائيل) وسوريا، والمغرب، وتونس وغيرها
  .ملكيات لهم فيها

ورأى العناني أنه بما أن إلسرائيل الحق بالمطالبة بحقوق اليهود الذين هاجروا تحت إغراء الوكالة 
ًاليهودية ولم يطردوا، فإن لنا الحق أيضا أن نطالب بحقوق الالجئين الفلسطينيين من إسرائيل الذين لجأوا 

ً أن األردن الذي استقبل عددا من الالجئين الفلسطينيين أكثر بكثير من أعداد اليهود الذين ًإلينا، مؤكدا
 مليار دوالر مثله مثل إسرائيل على ٢٥٠ًتطالب إسرائيل لهم بتعويضات له الحق أيضا بأن يطالب بـ 

  .األقل

ا حقنا بالمطالبة وبرأيه أننا عندما نرضى بأن تمشي إسرائيل بهذا المشروع فإننا نكون قد أسقطن
  .ًبالتعويض، وليس للمواطن فحسب ولكن حقنا بالتعويض كدولة تحملت كثيرا

وبخصوص األمن والترتيبات األمنية التي بيننا وبين إسرائيل، قال العناني إذا كان نتنياهو بحسب 
ي مقدمة تصريحاته في مؤتمر واشنطن في البيت األبيض ال يثق بترتيبات األردن األمنية الموجودة ف

  .معاهدة السالم بين البلدين، فلماذا أثق به، وأبادله الثقة

وطالب العناني األردن بالدفاع عن مصالحه اإلستراتيجية ضد أي تخطيط مستقبلي يكون في ذهن 
  .صانع السياسة والمخطط اإلسرائيلي

الفلسطينيين لن ًولفت إلى أن هنالك عددا من اإلسرائيليين يعارضون قرار الضم بشدة، وبرأيه أن 
يكونوا فريسة سهلة لإلسرائيليين، فستكون هناك مقاومة، وستتحول إسرائيل لدولة عنصرية، وسيكون لها 

  .سقوط أخالقي في كثير من عواصم العالم

وأشاد العناني بجهود جاللة الملك بهذا اإلطار والتي أثمرت بتكوين وبناء رأي عام عالمي ورأي 
  .فقة بالضمعام سياسي عربي ضد الموا

ًوأكد أننا نتمنى من بعض الدول أن تظهر مواقف أشد، مضيفا أنه بما أن البحرين واإلمارات أبدت 
ًجهارا رفضها للموضوع، وبرأيه أن هناك تقدم وأن الملك بنى موقفا داخل الكونغرس األميركي يهمنا أمره،  ً
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ًمشيرا إلى أن في حالة تغير اإلدارة األميركية، فإن كثيرا م ن اإلسرائيليين واليهود داخل إسرائيل يشعرون ً
ًبالخوف على مستقبل إسرائيل من التوسع، حيث سيكون هنالك مقاومة، واألردن سيكون قادرا على الدفاع 

  .عن األردن، وهنالك شواهد تاريخية تؤكد ذلك

ًكما أكد أن موقف األردن يعد موقفا مبنيا على أسس عقالنية إستراتيجية تخدم مصال ً   .حهّ

وقال رئيس مركز عمان ألبحاث السالم والتنمية اللواء المتقاعد منصور أبو راشد إن جميع 
اإلجراءات اإلسرائيلية التي تقوم بها في األراضي الفلسطينية المحتلة تعد باطلة بعد صدور قراريين عن 

 على أن : واللذان ينصان١٩٧٣ لسنة ٣٣٨ والثاني ١٩٦٧ لسنة ٢٤٢مجلس األمن الدولي األول 
  .١٩٦٧ حزيران عام ٤إسرائيل قوة محتلة لألراضي الفلسطينية ويطالبانها باالنسحاب حتى حدود 

وأضاف أن هنالك عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة 
لوضع الجغرافي والمنظمات الدولية األخرى التي تطالب إسرائيل بوجوب احترام القرارات الدولية بعدم تغيير ا

  .والسكاني والقانوني لألراضي المحتلة

وأشار أبو راشد إلى أن القانون الدولي ال يخول دولة االحتالل اإلسرائيلي إال سلطات محدودة من 
ًأجل تمكينها فقط من إدارة اإلقليم الخاضع لسيطرتها، مضيفا أن من الواضح أن اإلجراءات التي تقوم بها 

ر الواقع هي باطلة وعلى األمم المتحدة القيام بدورها باتخاذ االجراءات الفورية لمنع إسرائيل لتغيير األم
ٕإسرائيل من مصادرة األراضي، واقامة المستوطنات، وعدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني على األراضي 

  .المحتلة

- لفلسطينيةاإلسرائيلية قال إن المفاوضات ا- وبخصوص مراحل المفاوضات السلمية الفلسطينية

 ١٩٩٣اإلسرائيلية بدأت بهدف إيجاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في مؤتمر مدريد الدولي عام 
  .٣٣٨ و٢٤٢وعلى أساس قراري األمم المتحدة رقم 

 وقع ١٩٩٤ وقع الطرفان على إتفاق إعالن المبادىء، وفي عام ١٩٩٣ولفت إلى أنه في عام 
  .١٩٩٥ًعا أيضا إتفاقية الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة عام أريحا، ووق/الطرفان على إتفاق غزة

) واي ريفر( توقيع إتفاقية ١٩٩٨ً وتالها أيضا عام ١٩٩٧كما وأبرم الطرفان إتفاق الخليل عام 
ٍبشأن انسحاب إسرائيلي من مساحات محددة في الضفة الغربية، واستمرت اللقاءات والمباحثات بين 

، ولم يتمكنا من التوصل إلى إتفاق نهائي للقضية الفلسطينية، حيث اندلعت عام ٠٠٠٢الطرفين حتى عام 
  . االنتفاضة الثانية٢٠٠٠

 عقد مؤتمر القمة العربية في بيروت، وقدم الزعماء العرب ٢٠٠٢وفي عام : ًوتابع أبو راشد قائال
رفضت المبادرة ولم تتقدم عملية مبادرة السالم العربية إلنهاء الصراع اإلسرائيلي العربي ولكن إسرائيل 

ًالمفاوضات بين الطرفين حتى يومنا هذا وبقي الوضع جامدا، حتى إعالن الرئيس األميركي ترامب يوم 
  . >>...لحل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين) صفقة القرن( مبادرة سميت ٢٨/١/٢٠٢٠



 
١٢

نب واحد سيكون له نتائج سلبية من الضفة الغربية من جا% ٣٠ورأى أبو راشد أن ضم ... <<
 ألف مستوطن يهودي كما جاء بصفقة القرن، ٤٥٠الفلسطيني، حيث سيتم ضم - على السالم اإلسرائيلي

ًحيث أنه لم يعد ممكنا بقاء هذه األعداد خارج أراضي إسرائيل، وبذلك يتم تطبيق القانون اإلسرائيلي على 
ي الكنيست، لتصبح المستوطنات واألراضي المحيطة بها المستوطنات بعد اتخاذ االجراءات التشريعية ف

  .ًجزءا من إسرائيل

% ٧٠وبرأيه أن الضم من طرف واحد سيضمن عدم حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لألبد، ألن 
من األراضي المتبقية للفلسطينيين وغير المضمومة إلى إسرائيل حسب خطة ترمب ستبقى عبارة عن 

ًاطة بدولة إسرائيل من جميع الجهات، مشيرا إلى أن األراضي المتبقية جيوب غير مترابطة ومح
  .>>...للفلسطينيين ليس لها اتصال مع بقية دول العالم وستبقى تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية

ًوحول ردود الفعل المتوقعة قال إنه لن يحدث شيئا مثيرا نتيجة لعملية الضم ألن العالم ... << ً
  . أخرى، فالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ليس القضية الرئيسية اإلشكالية في الشرق األوسطمشغول بأمور

ًوأضاف أن من ردود الفعل أيضا أنه سيكون هناك رفض كامل من الفلسطينيين والدول المجاورة 
 العالقات ٕلهذا القرار، وعودة الصراع المسلح، والغاء التنسيق األمني اإلسرائيلي الفلسطيني، وكذلك تدهور

ًاإلسرائيلية مع األردن ومصر ودول الخليج، إضافة إلى توحيد المجتمع الدولي لمعارضة خطة الضم 
  .اإلسرائيلية، واحتمال فرض عقوبات ومقاطعات إلسرائيل

وأما بخصوص اإلجراءات التي ستتخذها إسرائيل في حال حل السلطة وتسليم المفاتيح، رأى أبو 
لتحمل مسؤولية السكان الفلسطينيين بدون مساعدة من المجتمع الدولي، راشد أن إسرائيل ستضطر 

وستتحمل مسؤولية انتشار وباء فيروس الكورونا وعندها ستبدأ إسرائيل بتعبئة االحتياط، وستكون هنالك 
ًحركة احتجاج واسعة من الجمهور اإلسرائيلي ونزولهم إلى الشوارع، إضافة إلى التهديدات األمنية التي 

أعمال إرهابية من (الواجهة األردنية و/اجهها إسرائيل من قبل الفلسطينيين من الجبهة الشماليةستو
  . >>)...الواجهة الجنوبية مصر وغزة

ورأى أبو راشد أنه قد يلجأ الفلسطينيون إلجراءات مضادة فورية مثل إلغاء إتفاقيات أوسلو ... <<
حل نفسها مما سيؤدي إلى فوضى عارمة وعدم السيطرة  وربما تلجأ السلطة إلى –ووقف التعاون األمني–

وربما إلى انتفاضة ثالثة، وقد يلجأ محمود عباس إلى اللجنة الرباعية ويطلب منها تقديم خطة مضادة 
  .٢٠٠٨لخطة ترامب الستئناف المفاوضات السلمية من حيث توقفت عام 

لمستوطنات فقط ويتم ذلك على ضم أراضي ا: وبرأي أبو راشد أن الضم سيكون على أشكال أولها
من أراضي % ٤ ضم المنطقة المبنية من المستوطنات ومحيطها المباشر وتساوي حوالي -أ: شكلين

  .من أراضي الضفة الغربية% ١٠ ضم جميع األراضي التابعة للمستوطنات وتساوي - الضفة الغربية، ب
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، %١٠مها غرب الجدار وتساويضم الكتل االستيطانية ومعظ: وباقي أشكال الضم ستكون كالتالي
من % ٣٠وتساوي ) C (من أراضي منظقة% ٦٠، وضم )خطة ايلون% (١٧وضم غور األردن وتساوي 

ًأراضي الضفة الغربية، أو ضم جميع المناطق المقرر أن تكون جزءا من دولة إسرائيل بموجب خطة 
تالل الخليل الجنوبية ) C/(قةترامب، وما تبقى من األراضي للفلسطينيين وهو النصف المتبقي من منط

  .>>...ومنطقتين في النقب تتصالن بقطاع غزة

ّولفت أبو راشد إلى أن األردن كان دائما، ومنذ نشأته، يعد قوة استقرار في هذه المنطقة، ... << ً
ًولم يكن في أي مكان أكثر وضوحا من توفير المالذ األمن لماليين الجئي الشرق األوسط، والعمل مع 

مع الدولي في مكافحة اإلرهاب، وااللتزام العقائدي بدعم الشعب الفلسطيني في تلبية تطلعاته إلى حل المجت
عادل قائم على نموذج الدولتين، والمساهمة بشكل كبير في حاجة الشعب اإلسرائيلي إلى العيش في أمن 

  .وأمان

ة ليس سوى جدار آخر من وأكد أن الضم األحادي المخطط ألجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتل
شأنه أن يحول دون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وبالتالي يترك مصير الفلسطينيين المهمشين 

كما - في يد اإلرهابيين الستغاللهم القضية الفلسطينية كصرخة حاشدة) ومعظمهم من الشباب(المحبطين 
ًاوضات عن أي ثمار، مؤكدا أن الكفاح المسلح برسالة أكثر تقبال وقوة لم يسفر مسار المف-فعلوا من قبل

سوف يحقق ذلك، ولن يمر الوقت حتى تغرق المنطقة في مزيد من االضطرابات والصراعات الواسعة 
  .>>...النطاق

ودعا أبو راشد الشعب اإلسرائيلي إلى هدم جدران العزلة والعمل مع شركائه في المنطقة ... <<
ار من خالل االتساق مع اإلرادة الجماعية للمنطقة من أجل تحريك لتحقيق المزيد من األمن واالزده

المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على أساس مبادرة السالم العربية، وال يقتصر هذا 
ًاإلتفاق على التوقيع على إتفاق سالم في سياق سالم شامل بين العرب واسرائيل، بل يحرص أيضا على  ٕ

ن لجميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل، حيث يتم عمل منظومة دفاع إقليمي تكون فيه تحقيق األم
إسرائيل أحد أعضائها وتشعر بأمان أكثر صالبة، وسيتصدى للمقترح الجماعات اإلرهابية أو أي أطراف 

  .أخرى تتحدى استقرار الدول األعضاء، وستكون هذه فرصة ذهبية إلسرائيل لالندماج في المنطقة

  معركة دبلوماسية خاضها الملك باقتدار: لمجاليا

ومن جهته قال السفير األردني السابق في موسكو زياد خازر المجالي إن االحتماالت المتوقعة 
في تأجيل قرار الضم حيث أن : ًلمضمون قرار إسرائيل الذي ستتخذه يوم األول من تموز القادم تتمثل أوال

من أراضي الضفة بما فيها غور % ٣٠اتخاذ القرار بالضم الكامل لـ: ًنيا، وثا)ًاإللغاء غير وارد نهائيا(
التقسيم : ً، وثالثا–ًبخاصة إذا خال موقف إدارة ترامب من طلب مباشر خالفا لذلك من نتنياهو–األردن 
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المرحلي للضم دون اإلشارة لذلك، واالكتفاء بقرار ضم إثنين أو ثالثة من التجمعات االستيطانية في 
  .ةالضف

ًوأشار إلى أنه وفقا لبعض التسريبات الصحفيه في واشنطن، فإن إدارة ترامب وبعد االطالع على 
على (مجموعة من ردود الفعل األولية داخل الكونجرس وفي المنطقة وبخاصة موقف األردن واإلمارات 

بات تشرين الثاني وحسابات الربح والخساره لهذا األمر في إطار معادلة انتخا) لسان سفيرها في واشنطن
القادم، فليس من الواضح طبيعة الموقف الذي سيعلنه الرئيس األميركي، بالرغم من أن التسريبات كلها 

  .>>...تتحدث عن اقتراح مرحلية الضم

ًورأى المجالي أن أيا كانت نتيجة التفاعالت خالل اليومين القادمين، فإن من الواضح أنها ... <<
ً قبل الفلسطينيين ومن قبلنا في األردن، مؤكدا أن موقف األردن بهذا الشأن ًستكون مرفوضة قطعيا من

ًمبدأي وغير قابل للتأويل أو التحريف، فاألردن يرفض قطعيا أي محاولة لتكريس خروج المفاوضات من 
  .مضمونها وأهدافها من أجل تحقيق حل الدولتين

ت الصوت األشجع لنقل الموقف العربي إلى وأكد أن الدبلوماسية األردنية بقيادة جاللة الملك كان
الكونغرس والعواصم االوروبية والعالمية والتحذير من تبعات أي قرار يفرغ عملية السالم من محتواها 

وبعضها يترأسها مناصرون (ًوأهدافها المتفق عليها، مشيرا إلى ما قامت به بعض مراكز األبحاث األميركية 
  .ّكرة ضم أراضي الضفة وحذرت من تبعات ذلك على أكثر من ساحةبانتقاد ف) تقليديون إلسرائيل

من أراضي الضفة ومن ضمنها غور األردن، إضافة إلى % ٣٠وبخصوص ماذا يعني لنا قرار ضم 
؟ .بيت القصيد على الساحة الفلسطينية والذي يفرغ عملية السالم مع الجانب الفلسطيني من مضمونها

ة توضح أنه إضافة إلى مصالح األردن في البنود التي اتفق على تركها إلى قال المجالي إن القراءة األولي
والتي تتم الضغوطات بشأن بعضها ) القدس والالجئون والحدود والمياه واألمن(مفاوضات الوضع النهائي 

منذ عامين عبر إجراءات أحادية إسرائيلية، كما هو الحال بشأن القدس والالجئين، فإن قرار إسرائيل من 
  :وجهة نظره ينتهك البنود التالية في معاهدة السالم

، الحدود الدولية الدائمة )أ(١ّتعد الحدود، كما هي محددة في الملحق :  من المادة الثالثة٢البند: أ
دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم (ٕواآلمنة والمعترف بها بين األردن واسرائيل 

  ).٦٧١٩العسكري اإلسرائيلي عام 

ٍوأضاف أنه وبذلك يكون مساس إسرائيل بهذه األراضي انتهاكا لنص في المعاهدة تم توضيحه  ً
  :أيضا في ملحق الحدود كما يلي

 يتوجب في خرائط الصور الجوية وخرائط الصور الفضائية التي تبين الخط الفاصل بين )7 (
 أن توضح ذلك الخط ١٩٦٧في عام األردن واألراضي التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري اإلسرائيلي 
إن هذا الخط عبارة عن الحد اإلداري «: بشكل مختلف كما يتوجب أن يتضمن فهرس الخرائط التحفظ التالي
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، وأي تعامل مع هذا الخط ١٩٦٧بين األردن والمنطقة التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري اإلسرائيلي في 
  «.طقةيجب أال يكون من شأنه المساس بوضع تلك المن

وقال المجالي إنه خالل السنوات الماضية وطوال حكم حزب الليكود توالت انتهاكات المادة التاسعة 
ٍمن المعاهدة بخصوص الرعاية الهاشمي لألماكن المقدسة في القدس، ومؤخرا بات لهذا االنتهاك مغاز  ً

  !ٍوأبعاد أخرى

لغربية سيؤدي إلى تعطيل عملية من أراضي الضفة ا% ٣٠وأكد أنه من الواضح والمنطقي أن ضم 
ويعتقدان أيضا أن ( من المبادئ العامة ٦السالم وخلق الظروف التي تتيح حصول ما نهى عنه البند 

  ).ًتحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف اآلخر ينبغي أال يسمح بها

طينيين وهدم منازلهم هو انتهاك إسرائيلي ورأى المجالي أنه من الواضح أن مصادرة أراضي الفلس
 حول ٢٥ًواضح اللتزامات إسرائيل وفق قواعد ميثاق األمم المتحدة التي ايضا تمت اإلشارة إليها في المادة 

ال تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن ال تفسر على أنها تؤثر بأي شكل من األشكال على (الحقوق والواجبات
  ).ميثاق األمم المتحدةحقوق وواجبات الطرفين بموجب 

وأضاف أنه في إطار ما سبق، يتضح انه ال يمكن التمييز أو وضع فواصل بين أي اختيار ستتبناه 
  .وبين الموقف الذي نتخذه) باستثناء قرار إلغاء فكرة الضم، وهذا مستبعد(الحكومة اإلسرائيلية 

ًلعام العربي، واألردني تحديدا، ال وأكد المجالي أن الرفض واإلدانه، هو العنوان، وحيث أن الرأي ا
ًيكتفي بذلك، ال بل إن هناك تقديرا كبيرا لالجراءات الشجاعة والنشطة التي تقوم بها الدبلوماسية األردنية،  ً

  .والمطالبة بالبناء عليها

ورأى أن الحكومة اإلسرائيلية ستضع العالم أمام حقائق جديدة ومرحلة مختلفة من مراحل النزاع 
طقة، وال نقول مراحل تراجع عملية السالم، ألن تماهي اإلدارة األميركية الحالية منذ أربع سنوات في المن

، )ذي الصلة(مع حكومات اليمين اإلسرائيلي المتعاقبة، زرعت الفراغ واليأس في الشارع الفلسطيني والعربي
 في تشرين الثاني القادم في ًمشيرا أنه وليس من المتوقع تغيير السيناريو القائم حتى لو حصل التغيير

ٕالبيت األبيض، فبرأيه أن األهم هو تغيير ذهنية القرار السياسي اإلسرائيلي واعادته إلى ما كان عليه في 
ٌعهد الراحل اسحق رابين، وهذا شأن ثقافي سياسي إسرائيلي بحت ٌ ٌ ٌ...<<.  

ثير، بحيث يتوفر الدعم ّوشدد المجالي على وجوب اعطاء الدبلوماسية األردنية قوة التأ... <<
العربي للدبلوماسية األردنية، فمن المفروض أن تتوقف الخالفات العربية عند ثابت القضية الفلسطينية 

ًومضيفا أنه أيا كان مضمون قرار الحكومة . ٢٠٠٢والتى توافقها العربي هو خطة السالم لعام  ً
جلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اإلسرائيلية، فسيكون من المناسب الدعوة الجتماع طارىء لم

  .ليعقد في األردن
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ًاإلسرائيلية وصوال إلى تخفيف التنسيق - العالقات األردنية) لتبريد(وطالب بانتهاج خطوات متتالية 
ٕ، واغالق المنافذ المقابلة للضفة الغربية حتى ال )ًمع أن جزءا منه هو في صالحنا(األمني إلى حده األدنى 

عمالها مع الجانب اإلسرائيلي هو اعتراف غير مباشر بضم وادي األردن للسيادة يصبح است
  .>>...اإلسرائيلية

الزميل عماد عبدالرحمن إننا في المرحلة المقبلة نحتاج إلى » الرأي«قال مدير التحرير في ... <<
بلوماسي المبذول تنسيق مكثف بين الحكومة واإلعالم بكافة أدواته لتوضيح طبيعة الجهد السياسي والد

  .إلفشال مخططات نتنياهو بضم غور األردن

ًوطالب باالنتقال بهذا الجهد إلى آفاق عربية ودولية ليكون مؤثرا ومنتجا، بخاصة وأن خطوة الضم  ً
ًتمثل تحديا سياسيا واستراتيجيا لألردن، وهي لعبة إسرائيلية لها أهدافها ومراميها الداخلية ً ً.  

عالم األردني قادر على نقل وتعزيز الجهد السياسي والدبلوماسي القوي وأكد عبدالرحمن أن اإل
  .الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني

  ًالضم تنفيذا لصفقة القرن: الشوبكي

للدراسات هادي الشوبكي إن ما » الرأي«وفي مداخلة له قال الزميل مدير وحدة الدراسات في مركز 
التاريخي لألراضي » الضم« لم يكن مجرد وعد انتخابي ألن مسارات قاله نتنياهو بخصوص ضم األراضي

ًالعربية تتبناه ليس فقط األحزاب اليمينية وانما إسرائيل كافة ومنبعها الفكر الصهيوني، مؤكدا أن إعالن  ٕ
  .ًالضم جاء تنفيذا لصفقة القرن

  توصيات

  العناني

ب أن تتبع وفق خطة مدروسة، حيث طالب العناني بتشكيل لجنة تضع الحلول والمواقف التي يج
ال نخسر ردة فعل الرأي العام العالمي، وأن تقدم على مستوى عال ألصحاب القرار األفكار والمواقف التي 
تتبناها الحكومة األردنية، وأن تشمل هذه اللجنة خبراء بالسياسة وباإلستراتيجية والنواحي العسكرية 

  . شاملة لألبعاد المحلية والعربية والدوليةواألمنية والقانونية واإلعالمية لتكون

ًودعا لعقد جلسة للجامعة العربية باألردن وفي البحر الميت تحديدا بجانب الحدود حتى يرى وزراء 
  .الخارجية بالعين ما هو المقصود بعملية الضم

  أبو راشد

 عملية الضم دعا أبو راشد إلى توحيد الجهود الداخلية ودعم القيادة الهاشمية بمواقفها ضد
  .ّضمها» نتنياهو«ألراضي من الضفة الغربية التي ينوي رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

  المجالي
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ًاإلسرائيلية وصوال إلى تخفيف - العالقات األردنية) لتبريد(دعا المجالي إلى انتهاج خطوات متتالية 
  .التنسيق األمني إلى حده األدنى

  .جامعة العربية على المستوى الوزاري في األردنكما دعا إلى عقد اجتماع طارىء لمجلس ال

  ١٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  سرطان االحتالل يتمدد الغتصاب ما تبقى من الحلم الفلسطيني: "ضم الضفة"

 

 غادة الشيخ

ٕ ربما كان أقل وطأة على العرب بأن تبقى القضية الفلسطينية وايجاد حلول لصالح األرض –ّعمان   
ى أن يأتي يوم ويصبح تقسيم ما تبقى من األرض المحتلة وطرد أهلها تهديدا يؤرق وأصحابها، معلقة، عل

  .كل غيور على فلسطين التاريخية

غربا وشرقا؛ نهر : كانت فلسطين قبل إصابتها بسرطان االحتالل الصهيوني بلدا عربية، يحدها  
 الذي احتلت فيه ١٩٤٨بة  رفض العرب قرارات تقسيم فلسطين، ليأتي عام النك١٩٤٧وبحر، وقبل العام 

  .العصابات الصهيونية كامل األراضي الفلسطينية باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة

واحتلت ذات العصابات باقي ما تبقى من فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ ” ١٩٦٧نكسة “ثم جاءت   
حملها الرئيس األميركي تراوح القضية الفلسطينية مكانها وهو ما كان أهون على العرب، من الحقيبة التي 

. ”صفقة القرن“دونالد ترامب وفي داخلها خطة استيطان من نوع جديد ألراض فلسطينية تحت مسمى 
تتحكم إسرائيل بكل مفاصلها ” كانتونات مغلقة“إلى ” المزعومة“تحول تلك الخطة الدولة الفلسطينية 

لغربية بما فيها أراضي غور األردن من الضفة ا % ٣٠وتفاصيلها، وتسمح لنفسها من خاللها بضم نحو 
  ).غربي النهر(

اليوم يجابه األردن وأحرار الشعوب العربية خطة ترامب وهندستها، التي تخدم االحتالل وتغتصب ما   
، فوزير الدولة ”الغد”تبقى من فلسطين وحلم العودة إليها، وهو ما يؤكده محللون سياسيون في حديثهم لـ

” صفقة القرن”يح المعايطة يرى أن خطة ترامب أو ما هو متعارف عليها بـلشؤون اإلعالم األسبق سم
تعيد فتح أبواب الحديث عن التوطين والوطن البديل بما يستهدف الهوية الفلسطينية والهوية األردنية 

  .ًأيضا

ويؤكد المعايطة على أن خطط الضم اإلسرائيلية لمناطق من الضفة الغربية تترك أثرا مباشرا على   
ستقبل فكرة الدولة الفلسطينية ألنها تقوم بتقطيع بما تبقى من األراضي الخاضعة لسيطرة السلطة م

  .الفلسطينية
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كما ” عدم إقامة دولة فلسطينية على األرض والتراب الوطني الفلسطيني، قتل فكرة السالم“ويعني   
ينيين أبسط حقوقهم من أي حديث عن سالم يجب أن ينتهي بمنح الفلسط“يقول المعايطة، الذي يضيف 

  ”.خالل دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران

ًوتطرق المعايطة في حديثه إلى زاوية خطيرة أيضا تتعلق بصفقة ترامب، حيث أنه وفي نفس الوقت 
يسيطر الطرف اإلسرائيلي على الحدود مع األردن ومنطقة األغوار المشمولة بخطة الضم إلسرائيل، ما 

ستصبح جزءا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن النقاش في هذا األمر ال يكون بقرارات يعني أنها 
  .أحادية الجانب تلك التي تسير عليها إسرائيل وأميركا

ويختم المعايطة بالتأكيد على أن ما يجري يعيد فتح أبواب الحديث عن التوطين والوطن البديل   
 والهوية الوطنية الفلسطينية، وتستهدف فكرة استقرار الدولة ومخططات تستهدف الهوية الوطنية األردنية

األردنية في عالقاتها مع الدولة الفلسطينية، وتفتح أبواب لمشاريع أخرى لالحتالل؛ مشاريع من مثل أن 
  ”.ال يجب ان تسمح لهذه المشاريع بالتطبيق”األردن هو دولة للفلسطينيين و

 ٤٨إذا كانت نكبة الـ: ”الغد“فل فيقول في حديثه مع أما المحلل السياسي الدكتور أحمد نو  
أضاعت جزءا من فلسطين فإن صفقة القرن ستؤدي إلى احتالل بقية األراضي الفلسطينية في الضفة 

  .الغربية بحيث لن يتبقى سوى قطاع غزة غير محتل بشكل مباشر

ردن بمعنى أن إسرائيل ويلفت إلى أن ذلك سيكون له انعكاس على األردن وبالذات أراضي غور األ  
استراتيجية إسرائيل تقوم “، مضيفا أن ”وادي عربة“ضربت بعرض الحائط لكثير مما ورد في اتفاقية 

ًاحتالل األراضي الفلسطينية بالكامل وال تريد السكان ما سينعكس أيضا على األردن، أي طرد الفلسطينيين 
ويبين الدكتور نوفل أنه  ”. األرض وال تريد السكانمن أراضي الضفة الغربية إلى األردن، فإسرائيل تريد

طالما األردن كان يقول أن الحل للقضية الفلسطينية يأتي بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وهو “
ما ال يتوافق مع سياسة نيتياهو اليوم، فضال عن أن إسرائيل ال تريد أن يكون هناك تواصل جغرافي بين 

ة مع األردن أي أراضي األغوار، فأراضي الضفة الغربية كانت بمثابة حاجز لتواصل أراض في الضفة الغربي
  ”.ٕجغرافي بين األردن واسرائيل لكن اآلن ستكون على تواصل دائم ما يعطيها حرية الحركة في األردن

وفي المقابل، وبحسب ما يضيف نوفل، فاألردن ال يريد أن تكون له حدود مباشرة مع دولة نووية   
انية، واألردن اليوم هو المتضرر األكبر لصفقة القرن التي ستؤثر على سيادته على أراضي الغور، عدو

ناهيك عن تحدي قضية القدس والوصاية الهاشمية عليها التي لم تعد إسرائيل ترغب باستمرارها، فضال 
الضفة الغربية إلى عن تحد قضية الالجئين التي هي أولوية أيضا لدى األردن وخطر طرد الفلسطينيين من 

 ”.الضفتين لنا: الضفة الشرقية، وهناك وزراء في حكومة نيتنياهو يتحدثون بصراحة أن

  ٣٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  وتوقعات بإعالنه غدا.. االحتالل يمضي بمخطط الضم

 

 يرى خبراء أن مضي االحتالل اإلسرائيلي قدما في مخطط ضم أجزاء واسعة من –القدس المحتلة   
فة الغربية المحتلة سيكون مخاطرة تقوض تقدم عالقاتها مع الدول العربية وتثير حفيظة القوى الض

  .األوروبية، لكنهم يرجحون أن تكون التكلفة الدبلوماسية الحقيقية محدودة

وعليه، تبدو ردود الفعل الدولية غير واضحة، خاصة وأن إسرائيل لم تعلن بعد عن اإلجراءات التي تخطط 
، إذ من المتوقع أن تقوم بخطوة الضم خالل )صفقة القرن(ا حيال خطة السالم األميركية المقترحة التخاذه

  .األيام القريبة القادمة

وحددت حكومة االحتالل اإلسرائيلي يوم غد موعدا لبدء إجراءات تنفيذ مخطط ضم المستوطنات   
  .ة بموجب القانون الدولياإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانوني

كذلك، ينوي االحتالل ضم منطقة غور األردن االستراتيجية والتي تمثل ثلث مساحة الضفة الغربية   
  .ويعتبرها الفلسطينيون سلتهم الغذائية

واقترحت خطة ترامب أيضا إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مجزأة ومنزوعة السالح، محاطة   
متها في ضواحي القدس المحتلة، مع تجاهل مطالب رئيسة للفلسطينيين باألراضي اإلسرائيلية، وعاص

  .كاعتبارهم القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية

وكان الفلسطينيون أعلنوا رفضهم القاطع للمخطط األميركي، وها هم يرفضون اليوم مخطط الضم   
  .اإلسرائيلي

 الضم، مع قول وزير الخارجية األميركي مايك ولم تعط إدارة ترامب الضوء األخضر الكامل لتنفيذ  
  .بومبيو إن على إسرائيل اتخاذ الخطوات التالية المتعلقة بذلك

على تنفيذ مخطط الضم، ثمن المضي قدما في ” متحفظين“ويبحث ائتالف نتنياهو والذي يشمل   
  .المحتمل للشروع به) يوليو(المخطط قبل موعد األول من تموز 

رات في الواليات المتحدة يوسف العتيبة األسبوع الماضي من أن خطة إسرائيل وحذر سفير اإلما  
  .لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستعرقل أي احتمال لحصول تقارب بينها وبين الدول العربية

استيالء غير مشروع على األراضي الفلسطينية، معتبرا أن “ووصف العتيبة مخطط الضم بأنه   
  ”.ث عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط في تحسين العالقات مع الدول العربيةاستمرار الحدي“

بحسب كبير الباحثين في معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب يوئيل غوزانسكي، فإن   
  ”.ما الذي ستفعله إسرائيل بالفعل ورد الفعل الفلسطيني“حدة رد الفعل الخليجي تعتمد على 

لوكالة فرانس برس إلى أنه وفي حال كان رد الفعل الفلسطيني على أي إعالن، وأشار غوزانسكي   
  .في الخليج” فسوف نشهد رد فعل أكثر حدة“كبيرا 
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ال يمكنهم أن يديروا ظهورهم للفلسطينيين، ولديهم رأي “وبحسب كبير الباحثين فإن قادة الخليج   
  ”.عام يأخذوه بعين االعتبار

ليس فقط إذا بدا أنهم يتخلون عن القضية “العرب قد يعانون يقول غوزانسكي إن القادة   
  ”.ٕالفلسطينية، وانما إذا أظهروا أنهم يتعاونون مع إسرائيل

وشهد االتحاد األوروبي أكبر شريك اقتصادي إلسرائيل في األسابيع األخيرة حملة دبلوماسية ضد   
  . األلماني هايكو ماس إلى القدس المحتلةالضم، لعل أبرز خطواتها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية

لكن ال يمكن لالتحاد األوروبي اإلعالن رسميا عن عقوبات ضد إسرائيل خاصة وأن ذلك يتطلب   
  .إجماع أعضائه السبعة والعشرين

ورفضت كل من النمسا والمجر إدانة المخطط اإلسرائيلي، في حين زار رئيس الوزراء اليوناني،   
قبرصي الدولة العبرية في وقت سابق من هذا الشهر وأجريا محادثات بشأن التعاون في ووزير الخارجية ال

  .مجال الطاقة

لكن يمكن لالتحاد األوروبي الحد من مجاالت تعاون أخرى مع إسرائيل وخاصة تلك التي ال تتطلب   
  .إجماع جميع األعضاء

ائيل لن يشمل التكنولوجيا وأشار دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، إلى أن أي رد فعل ضد إسر  
  .اإلسرائيلية وخاصة تلك المتعلقة باألمن والتي تعتبر محط إعجاب بعض أعضاء االتحاد األوروبي

ويرى مراسل صحيفة هآرتس اإلسرائيلية اليسارية، حاييم ليفنسون أن التكهنات بشأن التداعيات   
قع أي إجراء بشأن خطة ترامب، أو أنها ستعلن الدبلوماسية سابقة ألونها، ألن إسرائيل قد ال تتخذ في الوا

  .عن شيء رمزي دون أي تأثير يذكر على األرض

أعتقد أنه من السابق ألوانه تحديد ما “وقال ليفنسون خالل البث اإلذاعي األسبوعي للصحيفة   
 )وكاالت(- . ”سيحدث في النهاية ألن ال أحد يعرف ما سيحدث في البداية

  ٣٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 
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 "ضم الضفة" االحتالل لـمخططات

 حمزة دعنا

 يسابق رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الزمن، من أجل تنفيذ مخططه –عمان   
وفي ). غربي النهر(من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مناطق غور األردن  % ٣٠بضم نحو 

، يرفض الضم جملة وتفصيال، ويحث الخطى مسرعا وهو يحشد، ليس مقابل ذلك، يأخذ األردن موقفا صلبا
فقط العرب، بل وكل القوى المؤثرة في العالم لمجابهة مخططات االحتالل المدعومة من إدارة الرئيس 

  .األميركي دونالد ترامب

دو ومع اقتراب الموعد الذي ضربه االحتالل لتنفيذ مخططه، تتصاعد حدة الرفض العالمي، فيما يب  
 .الموقف األميركي أكثر برودة تجاه الضم، مما كان عليه إبان طرح الخطة قبل أشهر

لكن األردن يواصل وبقوة وزخم العمل على حشد العالم ضد الخطوة، لما يرى فيها من تصفية للقضية 
وصاية الفلسطينية، قد يكون لها تبعات كبيرة، ليس فقط على أمنه واستقراره، بل وسيادته المتمثلة بال

 .الهاشمية على القدس المحتلة، ومقدساتها

، ”صفقة القرن”للسالم، المعروفة بـ” خطة ترامب“وال يعدو مخطط الضم كونه جزءا ال يتجزأ من   
ٕوالتي تلغي الحقوق الفلسطينية في استعادة األرض وانشاء الدولة المستقلة، فضال عن إلغاء حق العودة 

  .دس المحتلةوسائر الحقوق الفلسطينية في الق

وفي ذلك، يعتبر رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري أن المشروع اإلسرائيلي الرامي إلى ضم   
غور األردن وتوسيع رقعة امتداد احتالل المزيد من األراضي الفلسطينية، يعيد إحياء فكرة الوطن البديل 

  .ٕواعالن يهودية الدولة

هنالك تبعات كبيرة جدا بعد القرار “، ”الغد” في تصريح لـوحول تبعات المشروع اإلسرائيلي، يقول المصري
  ”.اإلسرائيلي، أهمها؛ التحكم بالحركة التجارية بين األردن وفلسطين وتشديد القبضة األمنية كذلك

ويلمح المصري، إلى أن االستمرار بالمشروع، سيقطع التواصل الحدودي بين األردن وفلسطين ما   
 كافة األراضي العربية، باإلضافة إلى نية االحتالل لقضم المزيد من يعني أنها ستصبح مقطوعة عن

األراضي الفلسطينية المتبقية وضمها له، وهو ما يعني بداية جديدة لتهجير فلسطيني جديد، وسحب 
  .السيادة الفلسطينية من ما تبقى من أراض محتلة

د خطر حادق من المشروع ويبدي المصري امتعاضه الشديد من بعض الدول التي تعلن عدم وجو  
اإلسرائيلي، في الوقت الذي يعلن الكيان فيه عن سرقة المزيد من األراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس 

  .الشريف
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إسرائيل تسعى لتطبيق مقولة الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات الستعادة ما تسميه أراضي “  
، ”لى إنجازه، لذلك يجب على األمة أن تتوحد لمواجهتهايهودا والسمرا، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إ

  .بهذه الكلمات ختم المصري حديثه

وعن تأثير خطة الضم على األردن، يقول وزير الداخلية األسبق رئيس الجمعية األردنية للعلوم   
سطين والثقافة سمير الحباشنة، إن ما يؤثر على فلسطين يؤثر على األردن، وما يهدد أمن واستقرار فل

  .ًيهدد األردن أيضا

، أن ضم غور األردن من قبل االحتالل اإلسرائيلي سيجعل من فلسطين جزرا ”الغد”ويوضح لـ  
ًمترامية األطراف ومعزولة عن بعضها البعض، للتضييق على الفلسطينيين معيشيا واقتصاديا، وبالتالي  ً

  .لدفعهم إلى مغادرة فلسطين

ة أمام الفلسطينيين هي األردن، موضحا أن كل مخططات ويضيف أن الوجهة الوحيدة المتاح  
  .االحتالل تأتي سعيا منه للتأكيد على عدم إقامة الدولة الفلسطينية

إذا ما تم تهجير سكان المناطق المنوي ضمها سيضر “ويختم الحباشنة حديثه بالتأكيد على أنه   
  ”.هدة السالمالدولة األردنية، ويجب عليها إعادة النظر بشكل حقيقي في معا

وحتى اآلن، تسيطر حالة من عدم اليقين على المشهد برمته في المنطقة، فيما تدور أسئلة كبرى   
دفعة واحدة أم على دفعات؟، وماذا : تتمحور فيما إذا كان االحتالل سيمضي قدما في تنفيذ خطته، وكيف

وما؟، بينما يبدو الجميع في حالة سيكون رد فعل الفلسطينيين، شعبا وقيادة وفصائل، والعرب والعالم عم
 .ترقب تشبه إلى حد بعيد لعبة العض على األصابع

  ٣٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 

 عشراوي تدعو االتحاد األوروبي ألن يكون أكثر حزما تجاه االنتهاكات االسرائيلية
   

 دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، -  وفا٢٠٢٠-٦-٢٩رام اهللا   
 األميركية للقانون الدولي وقرارات –االتحاد األوروبي إلى أن يكون أكثر حزما تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية

الشرعية الدولية، والحكومات األوروبية الى احترام مواقف شعوبها وبرلماناتها وترجمة ذلك لوقائع جادة 
 اليوم االثنين، ممثلة فنلندا لدى جاءت تصريحات عشراوي، خالل استقبالها، .وفاعلة على ارض الواقع

دولة فلسطين آنا كايسا هيكينين التي جاءت مودعة بمناسبة انتهاء مهام عملها، وممثل ايرلندا لدى دولة 
فلسطين جوناثان كونلون، الذي سينهي مهامه قريبا، كل على حدة، وتم بحث آخر التطورات السياسية 

م اإلسرائيلية المتصاعدة بما في ذلك إعالن نتنياهو نيته ضم غور والمستجدات اإلقليمية والعالمية والجرائ
المنفصلين، اللذين عقدا في مقر المنظمة  وجرى خالل اللقائين .األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات

في برام اهللا، مناقشة أبعاد الضم ونتائجه واالحتماالت والتوقعات المستقبلية والخيارات الفلسطينية والدولية 
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مواجهته، كما تم التأكيد على أنه مرفوض سواء كان مباشرا أو مؤجال او جزئيا او تدريجيا كونه سيلحق 
الدمار والخراب، وسينهي طموحات الوصول الى سالم عادل وشامل، وسيهدد أمن واستقرار المنظومة 

  .الدولية التي ترفض االستيالء على االرض وسرقة موارد ومقدرات الشعوب

 - عشراوي على الدور الذي يجب تقوم به الدول األوروبية لمواجهة المخططات االميركيةوشددت  
  .االسرائيلية والمحافظة على المنظومة األممية ومبادئها وقوانينها وتشريعاتها

إن االعتراف بالدولة الفلسطينية ليس عقابا إلسرائيل وال مكافأة للفلسطينيين، انما هو : "وقالت  
التزام الحكومات بالقانون الدولي وبتشريعاتهم المتعلقة بحقوق االنسان وحق الشعوب في اختبار لمدى 
وثمنت عشراوي خالل لقائها ممثلة فنلندا بموقف الحكومة والبرلمان الفنلندي الرافض  ".تقرير المصير

جانبين الفلسطيني للضم، وتقديرها للجهود التي بذلتها آنا كايسا في تطوير آليات التعاون والتواصل بين ال
األيرلندية، معربة عن -كما أشادت خالل لقاء ممثل ايرلندا بالعالقات التاريخية الفلسطينية .والفنلندي

تقديرها للدعم األيرلندي المتواصل لدولة فلسطين ورفض الحكومة والبرلمان األيرلندي للضم ودعمهما 
  .لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف

  ٢٩/٦/٢٠٢٠وفا 

***  

  "ضم"األردن أبلغت إسرائيل معارضتها الشديدة ألي عملية : ناة عبريةق

 العبرية، الليلة الماضية، أن ١٣ ذكرت قناة -  ترجمة خاصة - دوت كوم " القدس "- رام اهللا   
المملكة األردنية الهاشمية أبلغت إسرائيل عبر عدة وسطاء، أنها ستعارض بشدة أي عملية ضم للمناطق 

  .كانت واسعة أو محدودةالفلسطينية سواء 

ًووفقا لمصادر إسرائيلية تحدثت للقناة، فإن األردن نقلت الرسالة هذه عبر عدة جهات من بينها   
رئيس الموساد يوسي كوهين خالل لقائه األخير مع العاهل األردني عبداهللا الثاني في عمان، والذي كشف 

  .عنه منذ أيام

لغ رئيس الموساد أن المملكة لن تفرق بين ضم جزئي أو وبحسب المصادر، فإن العاهل األردني أب  
وأشارت إلى أن العاهل األردني نقل رسالة  .واسع وأنها سترد بالطرق المناسبة على مثل هذه العملية

  .مماثلة لجهات أوروبية وكذلك أميركية

  ٢٩/٦/٢٠٢٠  القدسجريدة

*** 

  

  

  



 
٢٤

  الضم االسرائيلي غير قانوني: ّمفوضة حقوق االنسان
  

ّ ضمت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشيليت صوتها، -   بترا-عمان ّ ّ
ّإلى الدعوات الدولية والوطنية الكثيرة التي تحث حكومة إسرائيل على عدم المضي قدما في خططها غير 

 .ّ مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية المحتلةّالقانونية بضم

ّوأكدت باشيليت، في خبر للمفوضية نشرته على موقعها اإللكتروني، اليوم االثنين، أن أثر خطط  ّ
 .الضم سيكون وخيما على حقوق اإلنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة

ّإن ضم األراضي غير قانوني، فأية عملية ضم هي غير قان“وأضافت  ّ ونية، مهما بلغت مساحة ّ
 بالمئة من الضفة الغربية، وأحث إسرائيل على اإلصغاء إلى ٥ أم ٣٠األراضي المضمومة، سواء أكانت 

 .”ّكبار مسؤوليها وجنراالتها السابقين واألصوات الكثيرة حول العالم، التي تحذرها من المضي بخططها هذه
ّألراضي بكل دقة، ولكن من المحتمل أن تكون وخيمة ّال يمكن أن نتوقع عواقب ضم ا“وأعلنت باشيليت،  ّ

ّعلى الفلسطينيين، وعلى إسرائيل نفسها، وعلى المنطقة ككل، لقد دعا أمين عام األمم المتحدة الحكومة  ّ
ّاإلسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم، وأنا أدعم دعوته هذه بكل ما أوتيت من قوة ّ”. 

ّمما ال شك فيه أن أي “وأضافت  ّ ّ محاولة لضم أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة لن ّ
ّتقوض الجهود المبذولة لتحقيق سالم دائم في المنطقة فحسب، بل من المحتمل أيضا أن ترسخ وتديم  ًّ
ّاالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي اتسم بها الصراع في المنطقة لعقود طويلة، وأن تؤدي إلى  ّ

 .”تفاقمها

ّليت، أن تفاعل هذه الظروف كلها قابلة لالنفجار في أي لحظة، وأضافتّوأكدت باشي أشعر بقلق “: ّ
ٕبالغ من أن أي شكل من أشكال الضم ولو بحده األدنى سيؤدي إلى تفاقم العنف والى المزيد من الخسائر  ّ ّ

 .”في األرواح

ّوحذرت من أن ارتدادات ضم األراضي ستدوم لعقود طويلة وانعكاساتها وخيمة  على إسرائيل ّ
ّوالفلسطينيين على حد سواء، ولكن الفرصة ال تزال سانحة للعودة عن هذا القرار ّ. 

ّوحذرت المفوضة السامية، من أن ضم األراضي غير القانوني لن يغير التزامات إسرائيل بموجب  ّ
ّالقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان بصفتها قوة محتلة تجاه السكان المحتلي ّن، ال بل يقوض ّ

بشدة إمكانية حل الدولتين وتجديد المفاوضات، ويديم االنتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق اإلنسان والقانون 
  .اإلنساني الدولي التي نشهدها حاليا

  ٢ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  



 
٢٥

 شبكة خبراء دولية تطالب بإجراءات رادعة لمنع الضم اإلسرائيلي

  

، )أرض(بكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في منظمة النهضة طالبت الش - بترا-عمان
المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة ورادعة لمنع خطط دولة االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء كبيرة من الضفة 

  .الغربية، بما في ذلك غور األردن

لضم تأتي في الوقت وقالت الشبكة، في ورقة موقف أصدرتها اليوم االثنين بهذا الشأن، إن خطط ا
الذي تواصل فيه حكومة االحتالل اإلسرائيلي تنفيذ سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، مستغلة حالة 

واستعرضت الورقة . الطوارئ التي أحدثها تفشي جائحة كورونا للمضي قدما في خططها دون أي عقاب
ي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي التطورات القانونية السياسية منذ إعالن إدارة الرئيس األمريك

  . كانون الثاني الماضي، وعلى مدار األشهر الماضية٢٨يوم " صفقة القرن"بنيامين نتنياهو ما يسمى بـ

ولفتت الورقة إلى تشابه إجراءات الضم وغيرها من التدابير السابقة كبناء الجدار في الضفة 
 في جنوب أفريقيا من حيث المبدأ والمنهج والتنفيذ، واالنتهاك الغربية، باإلجراءات العنصرية التي سادت

  .للقوانين واألعراف الدولية واإلنسانية

وأشارت إلى أن الضم، الذي أعلنت دولة االحتالل عن الشروع به في األول من تموز المقبل، 
والموارد ّيقوض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي ينطوي على سيادة دائمة على األرض 

  .ًالطبيعية األخرى،األمر الذي يعتبر مستحيال في حال االستحواذ على أراضي الضفة الغربية بالقوة

ًوطالبت الشبكة المجتمع الدولي برفض مخطط الضم، استنادا لقرار مجلس األمن الدولي الذي يقر 
ظ السالم بتفويض واضح بانتهاكات القانون اإلنساني الدولي، وتأسيس بعثة خاصة لألمم المتحدة لحف

ٕلمعالجة مشروع االستعمار االستيطاني ونظام الفصل العنصري واالحتالل، وانفاذ العقوبات االقتصادية التي 
األمني مع دولة -تدين نظام الفصل العنصري باإلضافة إلى حظر تجارة األسلحة والتعاون العسكري

  .جارة الحرةاالحتالل اإلسرائيلي، بما في ذلك تعليق اتفاقيات الت

ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة من العالم العربي للتنسيق مع مجلس األمن لمعالجة أزمات 
وتبعاتها، والعمل على تسريع " صفقة القرن"ٕالحماية التي طال أمدها في المنطقة، واعادة تأكيد رفض 

  .االعتراف بدولة فلسطين ومنح العضوية الكاملة لها في األمم المتحدة

  ٢ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  

  



 
٢٦

  السلطة الفلسطينية تطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة لألمم المتحدة

 

  ... –عواصم   

 جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رفض القيادة الفلسطينية لخطة الضم ...  
  .اإلسرائيلية بكل تفاصيلها سواء أكان جزئيا أم كامال

، أن الشعب الفلسطيني متمسك بمواقفه، ولن ينجر وراء بعض وأكد المالكي في بيان أمس  
التصريحات التي تصدر عن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغرض منها إيجاد حالة من القلق والتأثير على 

  .الموقف الفلسطيني

هذه الدول من إبداء المواقف الرافضة للضم إلى اإلعالن عن  وقال إن المطلوب اآلن انتقال  
ُواجراءات عقابية تفرض على حكومة االحتالل لمنعها من اإلقدام على ضم اجزاء من دولة خطوات  ٕ

  .فلسطين، مبينا اإلصرار الفلسطيني على التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة

ولفت المالكي إلى طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة لالمم المتحدة للبحث في الخطوات الواجب 
دول األعضاء في مواجهة الضم، موضحا أنه يبحث مع رئيس الجمعية خطوة بديلة في حال اتخاذها من ال

  .لم يتم عقد االجتماع بسبب جائحة كورونا

  ٣١ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

***  

  اعتداءات

  غليك يتقدم اقتحامات المستوطنين لألقصى واالحتالل يحجبه عن الفلسطينيين

 

ن يتقدمهم الحاخام يهودا غليك صباح أمس اإلثنين،  اقتحم عشرات المستوطني- فلسطين المحتلة 
ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة االحتالل التي واصلت 

 .فرض التقييدات المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد

لبا يهوديا من  طا٦٥ مستوطنا بينهم ١١٩وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة بأن 
المدارس التملودية اقتحموا ساحات المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في 

وذكرت األوقاف أن المستوطنين تلقوا خالل االقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم، وحاول . ساحاته
 ."باب الرحمة"ومصلى بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد، وتحديدا قبالة قبة الصخرة 

وفي المقابل، تواصل شرطة االحتالل فرض القيود واإلجراءات المشددة على دخول المصلين 
كما تواصل سياسة . الفلسطينيين للمسجد األقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية

ل أمس إبعاد الفتاة المقدسية اإلبعاد للفلسطينيين عن األقصى والقدس القديمة، حيث قررت شرطة االحتال
. كما تسلمت الفتاة شفاء أبو غالية، قرارا مماثال. آية أبو ناب عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر



 
٢٧

 فتيات يوم األحد الماضي، بعد االعتداء عليهن بالضرب في ٤وكانت شرطة االحتالل اعتقلت شفاء و
 .مدة أسبوعمصلى باب الرحمة، وسلموهن قرارات إبعاد عن األقصى ل

وأبعدت شرطة االحتالل، األحد، المحامي خالد زبارقة من مدينة اللد، عن األقصى لمدة أسبوع، 
وفي األسبوع الماضي أبعدت شرطة االحتالل . بالبلدة القديمة" القشلة"بعد استدعائه للتحقيق في مركز 

  . أشهر٦الحارس فادي علي عليان عن المسجد األقصى لمدة 

من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم، أمس ) عاما٢٥(ة ميسون موسى الجبالي ودخلت األسير
ًعاما بتهمة طعن مجندة ١٥اإلثنين، عامها السادس في سجون االحتالل، وهي تقضي حكما بالسجن لمدة 

 .إسرائيلية

وأصابتها " قبة راحيل"، بعد طعنها مجندة على حاجز ٢٩/٦/٢٠١٥واعتقلت ميسون بتاريخ 
كما . ين طفيفة ومتوسطة، قبل أن يعتقلها جنود االحتالل بعد االعتداء عليها بالضرب المبرحبجراح ب

اقتحمت قوات االحتالل في ذلك الوقت منزل عائلتها في خربة رأس الواد شرق بيت لحم، وفتشوه وحطموا 
 .محتوياته واعتدوا على عدد من أفراد أسرتها

 مواطنة من بينهن النائب في المجلس التشريعي ٤٠ن وتعتقل قوات االحتالل في سجونها أكثر م
 ٧، ومحكومة بالسجن ٢٠١٤خالدة جرار، وأقدم األسيرات هي أمل جهاد طقاطقة المعتقلة منذ عام 

ًسنوات بينما أعالهن حكما هما شاتيال سليمان أبو عيادة من كفر قاسم بالداخل المحتل وشروق صالح 
 . عاما١٦دويات من القدس ومحكومتين بالسجن 

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة 
 جرافات عسكرية ٦الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، بينما في قطاع غزة، أفاد شهود عيان بأن 

 .إسرائيلية توغلت لمسافة محددة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

العسكرية شرق حي " المطبق"افات عسكرية انطالقا من بوابة وأفاد مزارعون بتوغل ست جر
وباشرت جرافات االحتالل بعمليات تجريف، .  متر داخل أراضي القطاع١٠٠النهضة، شرق رفح لنحو 

  )وكاالت. (ّبإسناد من عدة آليات وجيبات عسكرية، تتمركز داخل السياج

  ١٤ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   

  

  

  

  



 
٢٨

  تقتحم تجمع جبل الباباالقوات اإلسرائيلية 

  ... –عواصم   

أجرت طواقم تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس عمليات مسح للمساكن في تجمع جبل ....   
  .البابا البدوي جنوب شرق القدس المحتلة

وقال ممثل التجمع عطا اهللا مزارعة إن قوة كبيرة من جيش االحتالل وضباطه اقتحموا المنطقة،   
  . القريبة"معاليه ادوميم"يات مسح وتفتيش لعدد من المنازل، تمهيدا لضم الجبل لمستوطنة وأجروا عمل

 "الضم"وأضاف، أن أحد ضباط االحتالل ابلغهم أن عمليات المسح في الجبل، تأتي تمهيدا لعملية   
ة،  مواطن فلسطيني يتعرضون لشتى المضايقات في المنطق٤٠٠ويقطن الجبل . خالل اليومين القادمين

  .وجميعهم مهددون بالتهجير القسري، في أي لحظة

وفي نابلس وضع مستوطنون، أمس بيوتا متنقلة في اراضي عصيرة الشمالية، بحسب مسؤول   
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس أحد عشر . ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس

  .فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

ًوسلمت المرابطة المقدسية آية أبو ناب، قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك لمدة ستة   
  .أشهر

وقالت أبو ناب في بيان ان مخابرات االحتالل، اقتحمت منزل عائلتها أمس، وسلموها قرار اإلبعاد،   
  .بعد أن رفضت االستجابة لطلب االستدعاء لمركز التحقيق

تالل األحد الماضي، الشابة أبو ناب من داخل مصلى باب الرحمة، مع أربع واعتقلت قوات االح  
ًفتيات، وأحد حراس المسجد، وأبعدتها اسبوعا عن األقصى، وسلمتها أمس، قرارا جديدا باإلبعاد وتعرضت . ً

كبير في ساحات  مرة، ووجهت لها تهما مختلفة، كالت١٤أبو ناب لالعتقال على يد االحتالل، نحو 
األقصى، وعرقلة قوات االحتالل، والتواجد في منطقة باب الرحمة، أو تصوير اعتداءات المستوطنين داخل 

وتواصل قوات االحتالل، سياساتها بالتنكيل بحق أهالي القدس المحتلة، من خالل . المسجد، وتوثيقها
ن، في الوقت الذي تتصاعد فيه إبعاد المرابطين عن المسجد األقصى ومحاولة تفريغه من المصلي

ًاقتحامات المستوطنين، ضمن سياسة فرض وقائع جديدة على المسجد األقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا ً.  

وتوغلت قوات االحتالل أمس عشرات االمتار شرق رفح جنوبي قطاع غزة، معززة بالجرافات   
نظمة العفو الدولية في بيان خاص، إنه وقالت م. واآلليات العسكرية وقامت بعمليات تجريف بحي النهضة

ٍبينما تكثف إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ 
 إلى إزالة قوائمها المدرجة في المستوطنات، بشكل "تريب أدفايزر"للقانون الدولي، ندعو موقع شركة 

  .عاجل



 
٢٩

 ببعث رسالة واضحة مفادها أنها لن تساهم بعد اآلن في "دفايزرتريب أ"وطالبت العفو الدولية   
  .ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان

، ستيفن كوفير، وقعها "تريب أدفايزر"العفو الدولية قدمت عريضة إلى الرئيس التنفيذي لشركة   
ت غير  ألف شخص من جميع أنحاء العالم، داعين الشركة إلى االنسحاب من المستوطنا٣٠٠أكثر من 
  .ولم تستجب الشركة لطلبات منظمة العفو الدولية للتعليق. القانونية

إنه مع الزيادة الحادة في التوسع االستيطاني، واستمرار االعتداءات على : وقالت منظمة العفو الدولية
َِالفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل بعض المستوطنين اإلسرائيليين، أصبح من المهم أكثر من أي وقت 

 - .ضى أال تضفي الشركات شرعية أكبر على المستوطنات من خالل ممارسة األعمال التجارية فيهام
  )وكاالت(

  ٣١ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  المنطقة الصناعية العربية في القدس مهددة باالندثار

  القدس المحتلة- الجزيرة نت 

ُتشهد َأكفهم الملطخة بشحم السيارات وزيوتها، على عقود من العمل المتواصل في مرائبهم   
ٕسعى االحتالل اإلسرائيلي إلى اقتالعها واحالل مشاريع ضخمة بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز، التي ي

 .مكانها

شخصا منهم أوامر بإخالء منشآتهم حتى نهاية العام الجاري، فإنهم ينهمكون في  ٤٠ورغم تسلم   
 .عملهم رغم مستقبلهم المهني المجهول

ليفحص كهرباء جمال صالح، يكاد ال ينظر إلى خارج منشأته سوى عند مناداة أحد الزبائن له   
سيارته، وفي الداخل ينهمك في ترتيب البضائع وتفحصها، رافضا فكرة اقتالعه من المكان الذي يعمل به 

 .متر فقط من مكان رزقه ١٠٠ُمنذ ثالثة عقود، ويعيل به أسرته التي تسكن على بعد 

ية في وادي منذ سنوات طويلة يتردد على مسامعنا أن المنطقة الصناع"يقول صالح للجزيرة نت   
ٕالجوز ستتحول إلى فناء، والبلدية من مصلحتها هدم مصالحنا وتهجيرنا واحالل مشاريعها التهويدية 

 ."مكاننا

تشغل عائلة صالح أربع منشآت متجاورة في المنطقة الصناعية، ويقول صالح إنها تعيل أكثر من   
 .االحتالل ستة أشهر لالنصياع لهافردا، وتسلمت المنشآت األربع أوامر باإلخالء أمهلتهم بلدية  ٣٠



 
٣٠

متر األرض هنا أغلى من أي منطقة في العالم، ألن وادي الجوز حي إستراتيجي "يضيف صالح   
قريب من البلدة القديمة والمسجد األقصى واألسواق كافة، وتقع منشآتنا في شارع حيوي يشغله العرب 

 ."منهويعمرونه منذ عقود طويلة لهذا تريد البلدية اجتثاثنا 

  رفض لالقتالع

ليس بعيدا عن منشآت عائلة صالح يلبي الشاب المقدسي عالء حرحش طلب زبونه في إصالح   
المشهور في المنطقة الصناعية، ويواصل عالء مسيرة والده  "إطارات حرحش"إطار سيارته في حانوت 

 .وجده في المنشأة المقامة على وقف عائلة الخطيب والمستأجرة منذ عقود

ل استقباله الجزيرة نت في محله، قال إنه يرفض فكرة االنتقال للعمل بمناطق صناعية إسرائيلية في وخال
، ألنه يعمل في شارع حيوي يقصده كل المقدسيين بسهولة وفي "ميشور أدوميم"و "عطروت"القدس مثل 

 .حال انتقاله لن يلحق به الزبائن إلى األماكن البعيدة

ل كأجير لدى صاحب مصلحة يهودي في منطقة صناعية أخرى، يرفض حرحش أيضا فكرة العم  
ُوعيت على الدنيا وهذا الشارع مخصص للكراجات وتصليح "بعد إخالئه بالقوة من منشأته، ويقول 

المركبات، وال أتخيل أن تخصص المنطقة في المستقبل للشركات والكليات التكنولوجية كما ينوون 
 ."تحويلها

منشأة  ١٨٠في القدس تنفيذ مشروعين ضخمين على أنقاض نحو تعتزم بلدية االحتالل   
مركز مدينة القدس "للمقدسيين بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز، األول سيكون امتدادا لمشروع 

 ."وادي السيليكون"واآلخر  "الشرقية

من خالل اإلعالم  "وادي السيليكون"يروج رئيس البلدية موشيه ليؤون وطاقمه لمشروع   
سرائيلي، وعقدت جلسات عدة مع أصحاب األراضي في المنطقة الصناعية على أنه مشروع الهايتك اإل
 ألف متر ٢٠٠األضخم في القدس، والذي سيبنى على مساحة ) High Technologyالتقنية العالية (

  . آالف خريج وأكاديمي مختص من المقدسيين١٠مربع، إلنشاء أماكن تشغيل في مجال الهايتك لـ 

ُتغري البلدية أصحاب األراضي هناك أيضا بخطتها لتطوير الشارع الذي سيحتوي على  ويج متواصلتر
ممرات وأحواش عريضة ستخصص للعروض الفنية التي ستنعش الحركة الليلية في المكان، وستدر 

ئيل إسرا"وصرح رئيس البلدية موشيه ليؤون لصحيفة  .األموال على أصحاب المصالح الصغيرة في المنطقة
بأنه يقوم بخطوة تاريخية لتعويض التقصير، وفتح صفحة جديدة مع المقدسيين تقوم على الثقة " اليوم

  .المتبادلة مع البلدية التي ستفعل كل ما بوسعها إلنجاح هذا المشروع العصري

هذه التصريحات ليست غريبة على لسان رئيس البلدية الذي يتبع سياسة التغلغل الناعم مع   
ين منذ توليه منصبه، وقال إن الهدف من هذا المشروع إعادة تنظيم قطاعي التجارة والصناعة في المقدسي

وتبلغ مساحة األراضي التي من  .حي وادي الجوز، من عمل عشوائي إلى تجارة وصناعة منظمتين
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ف ولم الذي لم تطرحه البلدية حتى اللحظة في الصح-" وادي السيليكون"المفترض أن يقام عليها مشروع 
أما األرض التي تعتزم البلدية ضمها إلى  . دونما٣٠ نحو - تصادق عليه لجنة التخطيط والبناء في القدس

، فتبلغ مساحتها خمسة دونمات وتتبع لوقف عائلة الخطيب، ومن "مركز مدينة القدس الشرقية"مشروع 
ستخدام الحالي للمكان بشكل ُالمفترض أن تبنى عليها مبان سكنية تقع أسفلها مصالح تجارية تتجاهل اال

وقف "وحملت أوامر اإلخالء التي وزعتها البلدية عنوان  .كامل، وقد تمت المصادقة على هذا المشروع
ّيستخدمون المحال بشكل استثنائي ومخالف منذ " الكراجات"، معتبرة أن أصحاب "االستخدام االستثنائي

وفي هذا اإلطار يقول المحامي  .الضرائب سنوياعقود، رغم أنها تجدد لهم رخصة المهن وتجبي منهم 
 .مهند جبارة، إن مسارات عدة لصالح أصحاب المهن يمكن أن يتقدم بها إلى المحاكم للدفاع عنهم

 عاما، وفي إسرائيل ٥٠األهالي هناك يستخدمون المنطقة للمهن الصناعية منذ ما يزيد على "ويضيف أن 
ية ممارسة العمل، وال يمكن للبلدية أن تمس بهؤالء دون توفير يندرج تحت بند حر) قانون أساس(هناك 

  ".بديل مناسب لهم

حازم الحرباوي الذي يمتلك مع عائلته نحو دونمين ونصف الدونم، هو أحد أصحاب األراضي   
الذي تعتزم إنشاءه بعد " وادي السيليكون"الذين عقدت معهم البلدية عدة جلسات إلقناعهم بجدوى مشروع 

يقول الحرباوي للجزيرة نت إن البلدية تتحدث منذ سنوات طويلة عن  .الحهم التجارية الحاليةهدم مص
خطة إلزالة الشق الصناعي في الشارع، ألنه غير مطابق للمنطقة ولمالمح المدينة، ويؤيد تطوير الشارع 

  .لكنه يرفض إلحاق الضرر بأرزاق أصحاب الكراجات المستأجرين القدماء

بلدية وضعت خطة مشروع وتحاول إقناعنا بها، ونحن إذا وجدنا أن المشروع فيه ال"ويضيف أن   
مصلحة لنا ولمجتمعنا وتطوير منطقتنا ليس لدينا اعتراض، أما إذا وجدنا أن هذا المشروع له أهداف 

  ".سياسية بعيدة المدى نحن نجهلها حتى اآلن، فلن نوافق عليه وما زالت جلساتنا مع البلدية مستمرة

ذكر أن الخطة التي تضعها البلدية تشمل منشآت تجارية في الطوابق السفلى ومكاتب في الطوابق ي 
العليا، تخصص للشركات التكنولوجية ولكلية تكنولوجية في بنايات شاهقة، وهو ما يرفضه أصحاب 

 وفي السياق، يقول مدير مركز .األراضي حتى اآلن ألنهم يضغطون لتخصيص جزء من البناء للسكن
القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية زياد الحموري إن البلدية لطالما طرحت مشاريع تدعي أنها 
لمصلحة المقدسيين، لكنها في الحقيقة توجه التجارة والصناعة والسياحة إلى القدس الغربية لصالح 

تت محكمة، وأن ما تمارسه وأشار الحموري إلى أن الدائرة االستيطانية حول البلدة القديمة با .اإلسرائيليين
ٕأذرع االحتالل من سياسات يومية هدفها الضغط االقتصادي على المقدسيين، إلفقارهم واضعافهم ودفعهم 

  .للهجرة خارج المدينة بأعداد أكبر

  ٢٩/٦/٢٠٢٠الجزيرة 

***  
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  شؤون مقدسية

  ويحتاج للحماية" عين العاصفة"األقصى في ": زبارقة

  األقصىاالحتالل بدأ مرحلة تفريغ 

  

قال المحامي المبعد عن المسجد األقصى خالد زبارقة، اليوم  -  المركز الفلسطيني لإلعالم–القدس المحتلة 
، ويحتاج للحماية من محاوالت تغير طابعه وقدسيته والعبث "عين العاصفة"إن المسجد األقصى في : األحد
  .فيه

 -اليوم- اإلسرائيلي عن المسجد األقصى وأكد المحامي خالد زبارقة الذي أبعدته سلطات االحتالل  
ًأسبوعا، أن االحتالل اإلسرائيلي بدأ مرحلة جديدة بتفريغ المسجد األقصى من كل الشخصيات المؤثرة في 

  .الميدان، وتمكين اليهود من الصالة فيه

وشدد زبارقة على أن االحتالل يريد تفريغ األقصى من كل هذه الشخصيات، ومالحقتها، وتقييد   
ًوأبلغت شرطة االحتالل المحامي زبارقة، بإبعاده أسبوعا عن  .ركتها وحضورها، ومنع تأثيرها على الشارعح

تم دعوتي إلى شرطة محطة القشلة في البلدة القديمة، والتحقيق معي حول : "وقال زبارقة .األقصى
ًشكل خطرا على أمن االحتالنشاطي في المسجد األقصى، وتوجيه تهمة أن نشاطي ي كان : "وأضاف !".لّ

ردي على هذا االتهام المفبرك والتعسفي، أن هذه اإلجراءات هي إجراءات باطلة؛ ألن وجود االحتالل باطل، 
  ".وكل ما ينتج عنه باطل

وأشار إلى أن المتسبب الوحيد للتوتر الحاصل في مدينة القدس هي شرطة االحتالل نفسها؛ ألنها   
  ".ّر وتمس بمشاعر المسلمينبإجراءاتها التعسفية هي التي تثي

وشدد زبارقة على أن االحتالل فاقد للشرعية واألهلية والصالحية في األقصى، وال يوجد له أي   
  .شيء في المسجد؛ فكل األقصى بكل ساحاته وقبابه وأروقته وأسبلته ومبانيه هو مسجد خالص للمسلمين

يحاول أن يشرعن كل إجراءات االحتالل وأكد زبارقة أنهم ال يتوجهون للقضاء اإلسرائيلي الذي   
  .اإلسرائيلي داخل األقصى

لن نسمح ألنفسنا أن نكون مطية لالحتالل أن يدخل إلى األقصى على ظهورنا ولو على : "وقال  
  ًسيبقى االحتالل مرفوضا، وستبقى إجراءات االحتالل مرفوضة، وسيبقى وجوده. المستوى المعنوي

  ".ًمرفوضا

  ٢٨/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

***  
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  فعاليات

  مدينة من كبريات المدن االيطالية تتظاهر ضد الضم ١٧

  

 مدينة من كبريات المدن االيطالية ضد مخططات ١٧  تظاهر اآلالف في- وفا٢٠٢٠- ٦- ٢٨رام اهللا 
عشرات اللجان واألحزاب والقوى  شاركتو .أجزاء من الضفة الغربية االحتالل االسرائيلي الرامية الى ضم

االجتماعية والسياسية والنقابية في مدن مثل، روما، ميالنو، باري، فلورنس، بولونيا، نابولي، كاليري، 
باليرمو، كتانيا، فينيتسيا، ايفيريا، تورينو، اضافة لمدن ال تواجد للجالية الفلسطينية فيها مثل ميسينا، 

، وجنوة، توحدت حول العلم الفلسطيني رمز النضال الفلسطيني والعالمي في سيراكوزا، فيشينسا، روفيغو
األعالم الفلسطينية، والشعارات  ورفع المشاركون في المسيرات  .النضال من اجل الحرية والعدالة والسالم

المحددة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وحقه في اقامة دولته المستقلة 
اصمتها األبدية القدس، والمطالبة ايطاليا واالتحاد األوروبي باالعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، وع

العالم بحق العودة الذي كفلته الشرعية  وشعارات أخرى تذكر.. وتجميد اتفاقيات الشراكة مع دولة االحتالل
   كما طالبت الشعارات بالحرية .٨١١ كما هو الحق بالدولة الفلسطينية حسب القرار ١٩٤الدولية بالقرار 

 الكيان الصهيوني بحق  لألسرى واألسيرات في سجون االحتالل، وبإنهاء نظام االبارتايد الذي تمارسه دولة
وكانت ساحة بلدية روما،  .، ورفض الضم ألي سنتيمتر من األرض الفلسطينية٤٨اهلنا في أراضي عام 

كما شهدت  .نية، فيما دوى النشيد الوطني الفلسطيني من قلب رومااألكثر جماال باألعالم والكوفية الفلسطي
وقال أحد الفنانين  .نفس الساحة، دبكة فلسطينية شارك فيها ابناء الجالية الفلسطينية ونشطاء ايطاليين

اليوم وغدا نحن فلسطينيون نقف مع ما تقررونه، : المثقفين من اليهود المعادين للصهيونية، موني أوفاديا
وأضاف ماسيمو داليما، احد رؤساء وزراء ايطاليا  . نسمح ألنفسنا وال لغيرنا بالتدخل بشأنكم الداخليولن

السابقين، أن هذه بداية لمسيرة تحتاج الكثير من الجهد الوحدوي فلسطينيا وايطاليا، وانه على استعداد 
تها قادرة ان تجمع الحزب للعمل مع الجميع رغم اختالف وجهات النظر، فقد كانت فلسطين وعدالة قضي

 مع الحزب الشيوعي االيطالي ومع الحزب االشتراكي، على طاولة واحدة، لقد  الديموقراطي المسيحي
اختفت تلك الفترة من الحياة السياسية االيطالية وعلينا العمل الستعادة تلك الروح في التضامن األممي مع 

لوقفة والمسيرة والمظاهرة، هي بداية ، وليست الهدف، كما نقول دائما ا: وقال .نضال الشعب الفلسطيني
 نوفمبر ٢٩والفترة القادمة ستشهد حملة جديدة من اجل االعتراف بالدولة الفلسطينية وستستمر حتى يوم 

  .القادم وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

االمريكي االسرائيلي لتصفية القضية وكانت الجاليات الفلسطينية قد أعلنت يوما للتعبئة ضد المشروع 
  .الفلسطينية

  ٢٨/٦/٢٠٢٠وفا 

***  
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  تقارير

  )الضم(ًال قرار نهائيا بشأن 

 

قالت مصادر أميركية متعددة إن الضم اإلسرائيلي ألراض فلسطينية  -  األناضول- القدس المحتلة  
  .بالضفة الغربية، لن يبدأ في األول من تموز، كما سبق وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو

ائيلية، امس، عن مصادر أميركية، لم تحدد اسمها، قولها اإلسر» جروزاليم بوست«ونقلت صحيفة 
  .«إسرائيل لن تتخذ خطوات لتوسيع سيادتها بالضفة الغربية هذا األسبوع«إن 

 وذكرت الصحيفة، اليمينية، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو يدرس إصدار تصريح حول

  .مسألة الضم، يوم غد

  .و مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بهذا الشأنولم يصدر تأكيد عن البيت األبيض أ

ورغم اقتراب الموعد الذي حدده نتانياهو إلطالق عملية الضم، إال أنه لم يتم اإلعالن عن أي 
أو الكنيست » الكابينت«جلسة للحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية 

  .إلقرار الشروع بهذه العملية) البرلمان(

ن االتفاق الذي توصل إليه نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، لتشكيل الحكومة قد نص وكا
  .أو الكنيست بعد الحصول على موافقة أميركية» الكابينت«على طرح مسألة الضم على الحكومة أو 

ولكن البيت األبيض األميركي قال الخميس إن مشاورات داخلية قد أجريت، وانتهت دون التوصل 
  .رار نهائي، بشأن الضمالى ق

  .وأرسل البيت األبيض، وفدا أميركيا إلى إسرائيل، من أجل مزيد من المداوالت

  .وأبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، الوفد أن األول من يوليو ليس تاريخا مقدسا

خرائط وكان المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط، آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة ترسيم ال
األميركية سكوت لييث، قد وصال إلى إسرائيل الجمعة، وانضم إليهما السفير األميركي في - اإلسرائيلية 

  .إسرائيل ديفيد فريدمان

والتقى الوفد األميركي، امس، مع غانتس في مستهل لقاءات ستشمل أيضا رئيس الوزراء نتانياهو 
  .على أن يلتقي اليوم وزير الخارجية غابي أشكنازي

اإلسرائيلية عن غانتس قوله في اللقاء » يديعوت أحرونوت«ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة 
األول من تموز ليس تاريخا مقدسا للضم، األمر المقدس الوحيد اآلن، هو التعامل مع جائحة كورونا «

  .«والبطالة

يون من النجاح قبل تعزيز التحركات الدبلوماسية، يجب أن يتمكن المواطنون اإلسرائيل«وأضاف 
في العودة إلى العمل وكسب لقمة العيش مرة أخرى؛ المواطنون اإلسرائيليون منزعجون من كورونا 

  .«ويتوقعون معالجة شاملة وفورية للقضية
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خطة الرئيس ترمب للسالم هي، هي أفضل إطار للنهوض بعملية السالم في «واستدرك غانتس 
شركاء االستراتيجيين في المنطقة والفلسطينيين، والتوصل إلى الشرق األوسط، وينبغي الترويج لها مع ال

  .، دون مزيد من التفاصيل»خطة تفيد جميع األطراف، متناسبة بشكل متبادل ومسؤول

  .وليس من الواضح إن كان نتنياهو يتفق مع غانتس في موقفه هذا

ع المستوطنات وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور األردن، وجمي
  .٪ من الضفة الغربية٣٠اإلسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 

ّوأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي إنها في حل من االتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار 
  .الضم

  ٨ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  آراء عربية

 ٕأوسلو واسرائيل والهم العربي

  صبري الربيحات. د 

في العالم اليوم ال أحد يتحدث عن أوسلو إال السلطة الوطنية وبعض كتاب االعمدة في صحفنا   
 بعودة اآلالف من المناضلين إلى وطنهم وأصدر شهادة صحيح أن االتفاق جاء مفاجئا وسمح. اليومية

  .والدة لكيان كان من المفروض ان يكبر ليصبح دولة في خمس سنوات

التعقيدات . اليوم وبعد مرور ستة وعشرين عاما على هذا االتفاق ما تزال القضية عالقة والحقوق تتآكل
الطراف من االتفاق فاإلسرائيليون وظفوا التي تلت االتفاق نجمت عن تضارب االهداف التي ارادتها ا

االتفاق للخالص من المقاومة وادارة المناطق بال أعباء والحد من الضغط العالمي وخلق وهم لدى 
  .الفلسطينيين يجري العمل على تخفيضه بالتدريج

م بخالف التصورات االسرائيلية اعتقد الفلسطينيون انهم قاب قوسين او ادنى وباشروا احتفاالته  
باالستقالل وتسابقت القيادات المؤقتة على توطيد نفوذها على الطريقة العربية بعد ان خلعت البزة 

  .النضالية واستعاضت عنها بخطاب تصالحي ناعم يرضي الرغبات االسرائيلية ويسهم في اطالة حالة الوهم

امة دولة يهودية بسبب أوسلو وأخواتها تناسى العرب ان الصهيونية تهدف ومنذ تأسيسها إلى اق  
من .. وطن اسرائيل«واسعة تمتد حدودها لتشمل كامل االرض الواقعة بين نهر الفرات شرقا والنيل غربا 

أيا كان الخطاب الصهيوني واالدعاءات التي تنقلها الصحافة فمن المعروف للمتابعين . »الفرات إلى النيل
بة إال وتعمل الماكنة الصهيونية على إحداث تغيير ان ال وقت لديهم ليضيع بال إنجاز فال يمر يوم او مناس

تارة بالعدوان العسكري وأخرى باالستيطان ومرات اخرى بغسيل االدمغة . يساعد في تحقيق هذا الهدف
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وبتجنيد العمالء وبخلق اعداء وهميين وتحالفات تخترق الصف العربي وتعمل على صناعة قيادات صديقة 
  .في الجوار تعمل نيابة عنهم

اإلستراتيجية الصهيونية المبنية على مبدأ القضم والهضم التدريجي لألراضي بعد تفريغها من   
السكان حققت نجاحات كبرى وحازت على مباركة اإلدارات األميركية والدوائر المتعاطفة مع الصهيونية 

طينيين وقامت ألكثر من ثمانية عقود عملت المنظمات اليهودية على إثارة الرعب بين الفلس. واحالمها
  .بشراء األراضي وتهجير اصحابها واستقطاب الكثير من الفلسطينيين لدول صناعية اوروبية وغربية

البراعة اليهودية في إنتاج أدبيات وتأويالت جديدة كانت أحد أسباب نجاحهم في الوصول إلى ما   
 في اآلثار واالدلة وأضفوا معاني وصلوا اليه، فقد خلقوا قصصا وروايات وزوروا االحداث والتاريخ وتالعبوا

ودالالت على اماكن وجماعات فشتتوا التفكير االنساني وخلخلوا قناعات البعض وأخافوا بعض االمم 
نجاح اليهود في ابتالع االراضي العربية ال يعود لتنظيمهم ووحدة هدفهم فحسب بل لتخاذل . والشعوب

بعكس . لة بثرواتها وملذاتها وادامة فترة وجودها في الحكماالمة العربية وترك امورها لحكام وقيادات منشغ
الشعب اليهودي فال وزن لما يقوله او يتطلع له المواطن العربي فقد جرى تجريده من اإلرادة وأضحى بال 

  .تأثير يشكو همومه وسوء أوضاعه وخيباته إلى اهللا

لية حول حجم وتوقيت الخطوة اليوم وفي الوقت الذي يحتدم فيه الخالف بين االحزاب االسرائي  
التوسعية القادمة تختفي غالبية االصوات العربية ونسمع بعض االصوات التي ال تتحدث اال عن اختالفات 
الصهاينة والفرق بين موقف كوشنر وفريدمان وماذا قال جو بايدن حول ما قام به ترامب وفيما اذا كان 

  .ي االئتالف او سيقوم بذلك دون اعتبار لمواقفهمنتنياهو سيقوم بفعل الضم دون مباركة شركائه ف

الجماهير العربية الرافضة والغاضبة تستعين على األعداء بالدعاء وتنتظر من الفلسطينيين في   
البعض يتطلع إلى ما يجري في اوروبا والداخل االميركي واالسرائيلي وال احد . الداخل ان يشعلوا المقاومة

  .به القيادات العربية ويثق بما يقوم به البعض من تحركاتيعول على ما يمكن ان تقوم 

المحزن ان ما قد يحصل ال يرتبط كثيرا ..قد يقدم اإلسرائيليون على الضم أو قد يؤجلون قراراتهم   
بقوة الردع العربي او الخوف مما يمكن ان يحدث في شوارع المدن العربية بل لحسابات يجريها اليهود 

 .كر به العالموحدهم وبمعزل عما يف

 ١٠ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

***  
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 سياسة األبرتهايد االسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية

 سري القدوة

فلسطيني وتواصل اعمال الضم والسرقة لألراضي في ظل هذا الهجوم غير المسبوق على الشعب ال
الفلسطينية فان المجتمع الدولي مطالب بالعمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق اإلنسان األساسية 
وكرامة وقيمة جميع الشعوب مع حقوق متساوية لجميع افراد المجتمع بما في ذلك الشعب الفلسطيني 

 حقوق االفراد في المجتمعات القائمة على العدل والديمقراطية واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية
والمساواة في الحقوق والواجبات وخدمة السلم االهلي والمجتمعي في جميع انحاء العالم بعيدا عن االرهاب 

إن الوضع يتطور بشكل خطير مع قرار حكومة االحتالل ضم أجزاء من الضفة الغربية في انتهاك  .المنظم
نون الدولي والنداءات والتحذيرات من اغلب دول العالم بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين صارخ للقا

ومنظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير واإلعالميين والسياسيين الرافضين لمخطط 
ت في عدوانها إنه على الرغم من كل التحذيرات اال ان حكومة االحتالل استمر .حكومة االحتالل االسرائيلي

ًوممارسة سياسة األبرتهايد االسرائيلية تمهيدا للضم الرسمي والمضي قدما في أنشطتها االستيطانية 
وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين بالقوة في المناطق التي 

 هذا إلى جانب العنف واإلرهاب والعنصرية حددتها للضم األمر الذي يؤثر مباشرة على اآلالف من السكان
إن  .والتنكيل من قبل قوات االحتالل والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بال هوادة ضد شعبنا بأكمله

التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة متواصلة من مسلسل ال نهاية له من الجرائم التي لم تحاسب 
مرارها بارتكاب االنتهاكات وتصاعد اعمال العدوان والتنكر لكل دولة االحتالل عليها مما يساهم في است

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي يعترف بها المجتمع الدولي والمتمثلة في الحقوق الفلسطينية 
وممارسة السيادة وتقرير المصير مما يشجيع االحتالل على االستمرار في تطبيق مخططات التعسفية من 

راضي والعدوان على ممتلكات السكان ومواصلة العدوان والتنكيل بالحقوق الفلسطينية والتي سرقة ونهب اال
إن عدم اتخاذ مواقف جادة لمواجهة  .تشكل انتهاك فاضح لحقوق اإلنسان وخروقات التفاقية جنيف الرابعة

مارسات االرهابية بحق التكتل االمريكي االسرائيلي سيسمح لقوات االحتالل باستمرار ارتكابها الجرائم والم
الشعب الفلسطيني ويعزز نشر ثقافة الكراهية والعداء بمختلف مدن العالم ليصبح نهجا اعتياديا تمارسه 
ٕالدول العنصرية مما يسمح بانتقال وانتشار الجرائم القائمة على التمييز العنصري وارهاب الشعوب ولذلك 

لم أن يتجنبها او يتجاهلها بعد اآلن األمر الذي يتطلب من فان إنهاء االحتالل مسؤولية دولية ال يمكن للعا
دول العالم التحلي بالشجاعة األخالقية والسياسية لفرض عقوبات على حكومة االحتالل بسبب انتهاكاتها 
الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي ونظام روما األساسي والقرارات ذات الصلة 

مهم ان يتحرك المجتمع الدولي وخصوصا مجلس األمن للعمل والتحرك والوفاء بالتزاماته وبات من ال
القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه السياسية وتوفير الدعم المالي وبرامج التمويل 
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دال من السلطة لبناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية لتحويلها الي مؤسسات دولة فلسطين ب
ان مواقف االمم المتحدة  .التي انتهت عملها بعد ايقاف العمل باتفاقيات اسلو والدخول في مرحلة جديدة

والمؤسسات الدولية مهمة في تجسيد الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على مبدأ حل 
استمرار تدهور الحالة في األرض الدولتين وهي تكون اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى نتيجة 

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم غير القانونية التي 
تواصل حكومة االحتالل العسكري االسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني للحيلولة دون اقامة الدولة 

 .الفلسطينية المستقلة

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - الحسنة في فلسطينسفير النوايا  •

  ١١ص/٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور 
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 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

***  

 ال يعرفون ما هو الضم

 رامي لفني / هآرتس

 هناك استطالعات مختلفة –ليس من الواضح الى أي درجة يؤيد الجمهور في اسرائيل خطة الضم   
 الواضح أن الجمهور، سواء بسبب تأييد خفي أو بسبب عدم المباالة، ال  لكن من–تظهر نتائج مختلفة 

. السياسة في سبات، الميادين فارغة، الشبكات االجتماعية منشغلة بأمور اخرى. يعارض الضم عن قصد
هذه الخطوة التي تدفن فعليا حلم الدولتين والتي فقط قبل بضع سنوات اعتبرت خيال مجنون لليمين 

ما الذي  . تستقبل اآلن بصمت مطبق تقريبا–لم يتجرأ أي سياسي عاقل على طرحه بجدية الراديكالي و
حدث هنا؟ بين عشية وضحاها تحول سكان اسرائيل الى اتباع لحلم ارض اسرائيل الكاملة، والى من 

 السبب في أن االسرائيليين. يقسمون باسم ارض اآلباء واألجداد أو الى مؤيدين للمستوطنات المعزولة
وهم ال . هم ال يعرفون ما هو الضم. يوافقون على الضم ال ينبع من ايمانهم به، بل عن عدم معرفة

صحيح أنها تحلق قرب أذنهم مثل شخصية معروفة من مكان ما، والمقاطع ما تزال . يفهمون معنى الكلمة

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 
وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 

 .على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلكاطالع القارىء الكريم 
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ال تاريخ وال دالالت :  لكن الكلمة فقدت سياقها في أذنهم–تتجمع في تركيبات داللية مناسبة بالعبرية 
، وهي نغمة فارغة، طرق على باب خزانة فارغة، ”ضم“هي اآلن كلمة . سياسية وال معان ثقافية واخالقية
، التي بعد فترة طويلة من حملة االنحطاط ”دولة فلسطينية”و” سالم“حدث لها ما حدث لكلمات مثل 

و، تم اجتثاثها من كل خطاب ذي صلة، وزيادة غباء الوعي المدني لدى شعب اسرائيل تحت حكم نتنياه
 صهيونية أو جيوسياسية، الذي في اطاره –ومن كل سياق ومن كل ذكرى أو مشاعر حية، سواء وطنية 

ولكن كيف يمكننا المناقشة عندما ال يكون للكلمات معنى مشترك عدا عن . كان يمكن فهمها ومناقشتها
االستطالعات تظهر بأنه ايضا مؤيدي  .يس الحكومة لهاالمعنى االستقرائي الضيق الذي يحدده ويعطيه رئ

وهم . فهو يوجد في اسفل سلم اولوياتهم بعد معالجة الكورونا واالقتصاد. الضم غير متسرعين لتطبيقه
، ليكن ذلك، لماذا ال، اذا كان هذا مهما ”مع الضم بهز الكتف“غير متحمسين للضم، بل يتدفقون 

لسؤال بالنسبة لهم هو في االساس مسألة تماهي عقاري الصحاب بيوت ا. لنتنياهو، وغانتس ال يعارض
الرغبة في أن يوفروا عليهم عملية االزعاج في الحصول على مصادقة من الجيش من . مع المستوطنين

قلب يهودي دافئ يقتضي أن اليهود في اسرائيل، وفي كل . هذا ليس عدالة، هذا قمع. اجل اغالق شرفة
امام عجز  .من قال بأنه مات لدينا التضامن المتبادل. فعلوا بممتلكاتهم ما يريدونمكان، يمكنهم أن ي

نقابي ونسيان جماعي كهذا، اليسار يقف عاجزا تقريبا، مثل عم مهتم يحاول اثارة االهتمام بقصص من 
 –هو يحذر من اشتعال عنيف في المناطق، ومس بالعالقات مع الدول العربية وعقوبات دولية . طفولته

ولكن على ضوء الهدوء النسبي واالستقرار الزائف . وعلى المدى البعيد ايضا، من تصفية خيار الدولتين
 ويتشككون من أنه يأمل –السائد هنا حتى اآلن، فان اقوال اليسار تبدو مثل اقوال هستيرية غير مفهومة 

ي استيعاب أنه لم يعد اليسار يجد صعوبة ف. بسبب يأسه حدوث اعمال شغب من اجل أن يثبت براءته
تنكيل نتنياهو بالتفكير السياسي في اسرائيل عن طريق  .هناك ماضي أو مستقبل، بل يوجد فقط حاضر

المعارضة، الجهاز االكاديمي، (دعاية ال تتوقف وتوريث ثقافة كذب ممنهجة، وتحييد المجتمع السياسي 
يل واحياء نقاش عام، هي جريمته الكبرى ضد ، التي كان يمكن أن تطرح بد)المنظمات، االعالم والمثقفين

 منها –نوعية الثقافة السياسية للمواطنين . الديمقراطية، وهي أكثر خطوة من جميع ملفاته الجنائية معا
فهم المصلحة الوطنية الحقيقة وتعلم الدروس من سوابق اخرى وابراز العالقة بين االسباب والنتائج وفهم 

 هي احد المؤشرات االكثر اهمية الى جانب عمق التضامن – االقليمي والعالمي حدود القوة ومعرفة النظام
الرأي العام . واستنزافها المتعمد لدوافع شخصية هو وصفة أكيدة للكوارث. االجتماعي ومعرفة منعة الدولة

مزيج من التساهل، تبلد : يوجد اآلن في وضع سيئ، ليس أقل مما كان عليه في حرب يوم الغفران
 فإن مبدأ الواقع سيأتي لألسف في نهاية المطاف وسيظهر ١٩٧٣ومثلما في . حساس، قمع وغطرسةاال

 .دائما

  ٣٠ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 
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  اخترنا لكم

  شخصيات مقدسية

  ِأنت فلسطين

  بقلم األسير أسامة األشقر

مق ِالحاجة نفيسة خويص أنت فلسطين يا شجرها الراسخ في أعماق التراب يا تاريخها الضارب في ع
ٍالوجود يا سنديانتها الباقية جذورا في األرض وعلوا في السماء، أنت فلسطين بكل ما فيها من صمود  ِ ً ً
ٍوتحدي وكبرياء أنت فلسطين بكل ما فيها من جروح وآالم وعذابات أنت فلسطين بكل ما فيها من أفراح  ِ ِ

جاثم على صدورهم والكاتم على ٍوأمل وحب أنت فلسطين الباقية الثابتة الراسخة، أنت كجبل الجرمق ال
ِأنفاسهم وأنت كعكا القاهرة للغزاة وان احتلوها، أنت ضميرنا وأنت مصدر عزنا يا معتصمنا في هذا الزمان  ِ ِٕ
ِفنساؤنا هم معتصم العصر الحديث وليتعلم كل العرب والمسلمين منك كيف تكون األنفة وكيف تكون العزة 

الكف المخرز وكيف تقهر العين السيف، ولتتعلم نساء العالم أجمع وليتعلم العالم أجمع منك كيف يصارع 
كيف تحمي نساؤنا الحجارة المقدسة والبيت المقدس واألرض المقدسة ففي عرف الدنيا تحتمي النساء 
باألسوار واألحجار إال عندنا فالجبال والحصون تحميها النساء بحدقات العيون وصرخات التكبير والرباط 

 نساء فلسطين وهذه حكاياها فكيف ستهزم كيف ستقهر ومن هي القوة التي ستقهرها فما المستميت هذه
دامت الحاجة نفيسة وقريناتها تتنفس هواء هذه البالد ستبقى عصية على الكسر واالنهزام وستبقى تقارع 

ِك المجد يا ِلك التحية يا أمنا ول. ٕالمحتلين الجبابرة وان طالت السنوات العجاف فالنصر حليف المخلصين
  .فخرنا ولك العزة يا حجتنا الفاضلة، فسنبقى نقبل التراب الذي يتشرف بدوس أقدامك له

  ٢٩/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

***  
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  اخبار باالنجليزية

Massive protests in France against annexation 
 
A number of French cities witnessed massive demonstrations on Saturday protesting 
against Israel’s plan to annex Palestinian lands next month. 
Hundreds of demonstrators rallied in Paris and the cities of Lyon, Strasbourg, Saint-
Étienne, Montpellier and Marseille and expressed their rejection of the Israeli intended 
move.The protesters waved Palestine flags and raised banners that read “Free Palestine”, 
“Boycott Israel”, and “No to Annexation”. 
They also called on the international community to impose sanctions on Israel to force it to 
backtrack on its plan. 

Palestinian Information Center 28/6/2020  
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Jordan condemns Israel’s decision to build elevator linking Jerusalem 's 
Old City, Western Wall 

  
JORDAN, Sunday, June 28, 2020 (WAFA) - Jordan's Ministry of Foreign Affairs and 
Expatriates condemned the Israeli authorities’ decision to build an elevator connecting the 
Old City of Jerusalem with al-Buraq Wall (the Western Wall). 
The ministry’s spokesperson Daifallah al-Fayez affirmed Jordan’s rejection of all 
unilateral Israeli measures in occupied East Jerusalem, which he stressed are designed to 
change the identity and character of Jerusalem.He slammed the Israeli decision to build an 
elevator, designated for the exclusive use of Israelis, saying it violates international law and 
resolutions of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO).The spokesman stressed that Israel, as an occupying power, must comply with 
its obligations under international law, which affirms the status of east Jerusalem as 
occupied territory, demanding Israel to refrain from any actions that would alter the 
identity and character of Jerusalem’s Old City. 

.R.T 
wafa 28/6/2020  
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Dozens of Israeli settlers break into al-Aqsa Mosque 
  
Scores of Israeli settlers on Sunday forced their way into al-Aqsa Mosque in Jerusalem 
under police escort. 
Local sources said that 87 Jewish settlers, including 30 students from religious institutes, 
broke into al-Aqsa Mosque in the early morning while accompanied by a large police force. 
They reported that as the settlers stormed the eastern side of the Mosque, Israeli police 
forced Muslim worshipers out of the site.On Saturday evening, a group of Israeli settlers 
rallied at Bab al-Asbat, one of al-Aqsa Mosque’s gates.Armed forces accompanied the 
settlers and provided protection to them as they perofmed Talmudic rituals and performed 
provocative dances.Recently police-backed settler raids on al-Aqsa Mosque have been on 
the rise, amid warnings that a complete takeover of the eastern area of the site is being 
planned. 
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*** 
Israel's annexation plans 'illegal' — UN rights chief 

 
A Palestinian youth, wearing protective mask amid the COVID-19 pandemic during a rally 
against Israel's West Bank annexation plans, in the Jordan Valley village of Bardala in the 
occupied Palestinian territory, on Saturday (AFP photo) 
GENEVA — Israel's aim to annex parts of the occupied West Bank was clearly "illegal", 
the UN's human rights chief said on Monday, warning that the consequences could be 
"disastrous". 
Just days before Israel intends to kick-start plans to annex its West Bank settlements and 
the Jordan Valley, Michelle Bachelet added her voice to the chorus urging Prime Minister 
Benjamin Netanyahu to drop the proposal. 
"Annexation is illegal. Period," the United Nations High Commissioner for Human Rights 
said in a statement. 
"Any annexation. Whether it is 30 per cent of the West Bank, or five per cent," she said, 
urging Israel to "listen to its own former senior officials and generals, as well as to the 
multitude of voices around the world, warning it not to proceed along this dangerous 
path". 
International condemnation of the possible Israeli annexations has mounted ahead of July 
1, when Israel could take its first steps towards implementing part of a US-proposed 
Middle East peace plan. 
US President Donald Trump's proposals, rejected outright by the Palestinians, pave the 
way for annexing key parts of the West Bank, including settlements long considered illegal 
by the majority of the international community. 
'Shockwaves'  
Bachelet urged Israel to shift course, warning that "the shockwaves of annexation will last 
for decades, and will be extremely damaging to Israel, as well as to the Palestinians". 
“The precise consequences of annexation cannot be predicted,” she said. 
“But they are likely to be disastrous for the Palestinians, for Israel itself, and for the wider 
region.” 
The UN rights chief warned that “any attempt to annex any part of the occupied 
Palestinian territory will not only seriously damage efforts to achieve lasting peace in the 
region, it is likely to entrench, perpetuate and further heighten serious human rights 
violations that have characterised the conflict for decades”. 
Her statement cautioned that such a move would almost certainly lead to increased 
restrictions on Palestinians’ right to freedom of movement, as their population centres 
would become enclaves. 
In addition, significant tracts of private land would likely be illegally expropriated, and 
even in cases where this does not occur, many Palestinians could lose access to cultivate 
their own lands. 
And Palestinians who found themselves living inside the annexed areas would likely 
experience greater difficulty accessing essential services like healthcare and education, 
while humanitarian access could also be blocked. 
Bachelet’s office warned that Palestinians inside the annexed area would come under heavy 
pressure to move out, pointing out that entire communities currently not recognised under 
Israeli planning would be at high risk of “forcible transfer”. 
And settlements, which are already recognised as a clear violation of international law, 
would almost certainly expand. 
“This is a highly combustible mix,” Bachelet said. 
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“I am deeply concerned that even the most minimalist form of annexation would lead to 
increased violence and loss of life, as walls are erected, security forces deployed and the two 
populations brought into closer proximity.” 
The UN rights chief warned that “the existing two-tier system of law in the same territory 
will become embedded, with devastating impacts on the lives of Palestinians who have little 
or no access to legal remedy”. 
Bachelet said illegal annexation would not change Israel’s obligations under international 
law as an occupying power towards the occupied population. 
“Instead, it will grievously harm the prospect of a two-state solution, undercut the 
possibilities of a renewal of negotiations, and perpetuate the serious existing human rights 
and international humanitarian law violations we witness today.” 
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Netanyahu's annexation plan is a sham 
Apartheid has been decades in the making 

By : Richard Silverstein 
Annexation is a sham.  
Don’t get me wrong: this doesn’t mean that Israel’s proposed annexation of the Jordan 
Valley won’t further dispossess Palestinians. Israel will be stealing 30 percent of the land 
set aside for a Palestinian state under previous, failed peace proposals, causing further 
suffering to Palestinians.  
But this particular annexation proposal, to which the new Israeli government agreed in its 
coalition deal, is a red herring - a distraction from the systemic nature of Israel’s 
dispossession of Palestinians. It permits liberal Zionists and the international community to 
focus their attention on undoing this particular evil, relieving them of responsibility for the 
entire apartheid system Israel has developed, both inside and outside the green line. 
Religious intolerance 
Statements from British Jewish leaders, US Congress members, European Union officials 
and human rights experts have warned of the consequences of annexation. They have 
targeted the soft, “moderate” underbelly of the governing coalition, Blue and White MKs, 
telling them how badly the world would look upon Israel if this proposal was enacted.  
But all of this liberal whining avoids a far greater evil: a Judeo-supremacist regime built on 
religious intolerance and ethnic cleansing. 
The present Israeli regime has as much, or more, in common with Iran's Islamic republic, 
Saudi Arabia's Islamic protectorate, or the Afghan Taliban than it does with western 
democracy 
The problem with the Israeli state is not one particular policy, no matter how odious. It 
goes back to the very foundations of the state and the thinking of its founders, foremost 
among them David Ben-Gurion. While there were some voices among early Zionist leaders 
who sought integration, or at least peaceful coexistence with their Palestinian neighbours, 
Ben-Gurion was a maximalist who espoused ethnic cleansing in his diaries and letters well 
before he founded the state.  
The sine qua non of statehood for him was a Jewish majority and Jewish superiority. 
“Arabs” might remain inside the new nation’s borders, but only if they acquiesced to their 
diminished status.  
Even then, Ben-Gurion feared the Palestinian presence so much that he and the Palmach 
militia organised and conducted Plan Dalet, which resulted in the Nakba - the expulsion of 
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750,000 Palestinians in conjunction with the 1948 founding of Israel. 
Palestinian communities that survived the war remained under martial law for two 
decades, though they posed no security threat. 
Boiling the frog 
As an American Jew, I was raised on liberal Zionism. I was taught from an early age that 
Israel was a Jewish and democratic state. I was taught to be proud of the mutual 
coexistence of those two terms. But the religious component of Israeli identity, as it has 
come to be defined, precludes democracy; they cannot coexist. It took me decades to realise 
this. 
While it would be ill-advised to attempt to eliminate or suppress religion in a truly 
democratic state of Israel-Palestine, religion must be separated from the political realm if 
this state is ever to become normalised.  
The religions of Israel’s Jewish and Palestinian citizens will remain critical to them and 
their identities. If practised appropriately, they will enrich the fabric of the state without 
prejudicing one religious or ethnic group over another. But the present Israeli regime has 
as much, or more, in common with Iran’s Islamic republic, Saudi Arabia’s Islamic 
protectorate, or the Afghan Taliban than it does with western democracy. 
 
One of the clever elements of Zionist expansionism is to pursue its goals gradually, rather 
than all at once. The poor frog doesn’t realise that he’s being boiled in the pot until it’s too 
late, because the flame raises the temperature gradually and almost imperceptibly.  
Thus, Netanyahu has already backed off his original proposal of annexing the entire 
Jordan Valley. He is now entertaining “annexation-lite”, absorbing the major settlement 
enclaves of Ariel, Maaleh Adumim and Gush Etzion, while leaving the remaining territory 
unannexed. This hides the fact that once these blocs become part of Israel, the surrounding 
territory is Palestinian in name only; whatever is left will be hemmed in by Israeli fences, 
roads and infrastructure. And Israel could, at a later date, annex the rest. 
Silver lining 
In a recent Middle East Eye webinar, Professor Rashid Khalidi described annexation as 
“largely a red herring”, noting that it has been ongoing since 1967 in various ways, with 
Israeli law already applying throughout the occupied territories.  
“We have to be thinking in broader terms than the narrow diplomatic language that’s been 
used. Israel has been annexing and creating a one-state reality since 1967. This [current 
annexation plan] is just a tiny step in the process,” Khalidi said, noting that Netanyahu’s 
more limited proposal regarding the three settlement enclaves amounts to a “charade”. 
“We should be talking in much more fundamental terms about the systemic structural 
problems that are going to have to be addressed if this problem is to be resolved on a just 
and equitable basis,” he said.  
If there is any silver lining in the annexation plan, it is that liberal Zionists, who once 
denounced the boycott movement and anyone labeling Israel as an apartheid state, have 
been forced to reckon with the failure of their vision.  
South African anti-apartheid campaigner Benjamin Pogrund, who has spent decades 
fighting the notion that Israel is an apartheid state, recently said in an interview: “If we 
annex the Jordan Valley and the settlement areas, we are apartheid. Full stop. There’s no 
question about it.” 
South Africa’s bantustans “were simply a more refined form of apartheid to mask what it 
really was”, Pogrund added, noting that the consequences of Israel’s planned annexation 
“will obviously be extremely grave. Friends of ours in the world will not be able to defend 
us”. 
Cracks and divides 
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Similarly, the pro-Israel German party Die Linke has also called for sanctioning Israel if it 
goes forward with this plan. “Should the Israeli government resolve to carry out the 
annexation, Die Linke will advocate for the suspension of the EU-Israel Association 
Agreement,” it said in a statement. 
This EU protocol is important not only because it offers Israel tariff-free trade and 
privileges of member states, but also because of the status it confers on Israel, both in 
Europe and around the world. To lose these privileges would be an economic and political 
blow. 
The party’s statement, as noted by journalist Ali Abunimah, comes close to abandoning a 
two-state solution, which is at the very heart of the liberal Zionism Die Linke upholds: “In 
the face of the Israeli government’s seeming rejection of a just two-state solution, in which 
citizens from both sides would live with equal rights, Die Linke calls for equal civil rights 
for Palestinians and Israelis,” the party stated. 
“For Die Linke, the following principle holds everywhere and at all times: all inhabitants of 
every country should enjoy equal rights - irrespective of their religion, language or ethnic 
group.” 
It’s important not to exaggerate the significance of these changes. They certainly mark a 
shift in the ranks of Israel’s liberal advocates. There is also no doubt about the tectonic 
shifts in US politics on Israel/Palestine, which have considerably widened discourse. But as 
we’ve seen in the past, just as tectonic plates can crack and divide, geological forces can 
drive them back together again. 
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A historic win 
 
Jun 29,2020 - Last updated at Jun 29,2020 
James J. HYPERLINK "https://www.jordantimes.com/writer/james-j-zogby"Zogby  
On Tuesday, June 23, 2020, Jamaal Bowman made history by winning the Democratic 
Party primary in New York State’s 16th Congressional District. Here’s why his victory is 
so significant. Bowman beat Eliot Engel, a 16-term incumbent Congressman who served as 
Chair of the House Committee on Foreign Affairs and had the backing of nearly the entire 
Democratic Party establishment, including former Secretary of State Hilary Clinton. He is 
a member of the Democratic Socialists of America (DSA) and ran on an unabashedly 
progressive platform that included support for Medicare for All and the Green New Deal. 
He was outspent by a margin of two to one. And because Bowman had taken positions 
calling for justice for Palestinians, “dark money” pro-Israel super-PAC’s spent an 
additional $2,000,000 in independent expenditures in an effort to tear down his character 
and defeat him. Despite all of these challenges, Bowman won, sending the message that 
change is on the way. Bowman’s victory against an entrenched incumbent came on the 
heels of Alexandria Ocasio-Cortez’s 2018 unseating of 10 term Congressman Joseph 
Crowley in the nearby 14th District of New York. There were similarities between the two 
races and some important differences. Both Ocasio-Cortez and Bowman are young people 
of colour who defeated older white men whose constituents in their congressional districts 
are majority minority voters. And because both of the young winners were community 
activists who had developed strong grassroots networks and the incumbent Members of 
Congress they were challenging had grown lazy and entitled, assuming their victories were 



 
٤٦

assured, Bowman and Ocasio-Cortez represented both generational change and the 
importance of maintaining direct contact with the voters one seeks to represent.  
Both of these upstart candidates were members of the DSA, running on a progressive 
agenda that promoted universal healthcare, a quality education, a decent job, a clean 
environment and affordable housing as fundamental human rights. Both were endorsed by 
Senator Bernie Sanders (Bowman was also endorsed by Ocasio-Cortez and Senator 
Elizabeth Warren), while Crowley and Engel had the support of the Democratic leadership 
in the Senate and House of Representatives. As such, they represent the insurgent left’s 
victories over the party’s centrist establishment.  While both of the defeated Members of 
Congress relied largely on large donations from big donors or political action committees 
to fund their campaigns, Bowman and Ocasio-Cortez raised their campaign funds from 
individual small donors — replicating the approach taken by Sanders in his 2016 and 2020 
presidential runs. Their wins were victories for campaign finance reform.  These 
similarities aside, there were two fundamental differences between the Ocasio-Cortez and 
Bowman victories that contribute to making the Bowman win historic. Ocasio-Cortez’s 
victory was a shock that caught both Crowley and the Democratic establishment by 
surprise. Determined that it wouldn’t happen again, New York State’s Governor, its two 
Senators, the Speaker of the House of Representatives, and Clinton (in her only 
endorsement of the 2020 election) all lined up behind Engel. By winning against this 
formidable line-up, Bowman demonstrated that the progressive wave isn’t a fluke. 
And then there’s the role played by the Israeli-Palestinian conflict. While Ocasio-Cortez’s 
position on justice for Palestinians matches those of Bowman, it never became much of a 
factor in 2018, largely because Crowley hadn’t made it an issue and because Ocasio-
Cortez’s race was run largely under the radar. She didn’t come under attack from pro-
Israel groups until she was in Congress and came to the defence of her sister freshmen 
members, Rashida Tlaib and Ilhan Omar. Because Bowman was running against the very 
pro-Israel Chair of the House Foreign Affairs Committee and the party’s establishment 
and the pro-Israel lobby didn’t want a replay of the Ocasio-Cortez win, they invested 
heavily in the effort to defeat Bowman. Engel had long been an AIPAC point person in 
Congress. In 2018, as he was poised to become the HCFA chair, speaking at an AIPAC 
conference he pledged to use his position “to make sure that Israel continues to receive 
support... I want tell you that I sit down with AIPAC on every piece of legislation that 
comes out”. Protecting Engel was important. One AIPAC-allied group, Democratic 
Majority for Israel (DMI), spent more than $1.5 million in the Engel/Bowman race. And 
not unlike the $1.4 million they spent earlier this year to attack Bernie Sanders, their ads 
were largely personal attacks on Bowman’s character. The DMI was smart enough to know 
that there were no votes to be won by supporting Israel — since Democratic voters were so 
alienated by Netanyahu’s policies nothing was to be gained by selling spoiled goods.   
Despite the money spent against him, Bowman never wavered. A week before the election, 
he was challenged by a rabbi from Riverdale, an affluent neighbourhood in his district. In 
an “open letter” published in the Riverdale Press, the rabbi expressed his concern that 
Bowman was espousing anti-Israel views and made a number of rhetorically inflammatory 
charges — with Palestinian terrorism mentioned in seven consecutive paragraphs.  
Bowman refused to accept the bait and instead responded in a deeply respectful “open 
letter” of his own in which he made clear his views on foreign policy, including the Israeli-
Palestinian conflict, “are rooted in the values of human dignity” and his life experiences. In 
one moving passage, he noted:“The uprising across the country against police violence also 
makes me empathise with the everyday experience and fear that comes with living under 
occupation. Just as the police force is an intimidating force in so many black communities, 
I can connect to what it feels like for Palestinians to feel the presence of the military in their 
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daily lives in the West Bank. I can also understand the crushing poverty and deprivation in 
the Gaza strip. I believe Palestinians have the same rights to freedom and dignity as my 
Jewish brothers and sisters. I will fight for their liberation just as hard as I will fight for 
yours.” In the end, not only did Bowman win, he won by a decisive margin carrying all 
areas of his district and all major demographic groups. Interestingly, from vote tallies I’ve 
seen, he also beat Engel in precincts that were heavily Jewish. This is yet another reason 
why Bowman’s victory was historic.For decades, the pro-Israel lobby was able to carry the 
day in Congress because Members feared the repercussions of criticising Israel. That tide is 
turning. Polls show that a majority of Democrats now support greater balance in US policy, 
oppose Netanyahu’s behaviour, and believe that aid to Israel should be cut because of 
violations of Palestinian human rights. That’s why AIPAC was forced to “allow” Members 
of Congress to condemn Israel’s plans to annex West Bank lands. And now their efforts to 
hurt Bowman and save Eliot Engel failed. This isn’t the first time that AIPAC has lost in 
their effort to defeat an “enemy” or save a “friend”. And it may be too much to hope that 
Bowman’s win will finally shatter the myth of AIPAC’s invincibility. The most extreme 
elements of the pro-Israel lobby will not give up easily, so we must remain vigilant. But as 
Bowman’s win demonstrates, change is coming and that is what makes his victory so 
historic. 
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PA official says Israel must think of ending occupation before 
demanding negotiations 

  
RAMALLAH, Sunday, June 28, 2020 (WAFA) – Hussein al-Sheikh, the head of the 
Palestinian Authority’s General Authority of Civil Affairs, said in a tweet yesterday that 
Israel had to think about ending its occupation of Palestine before demanding negotiations 
with the Palestinians.In response to a statement by Israeli Minister of “Defense” Benny 
Gantz, in which he expressed his intention to visit Ramallah and directly negotiate with 
President Mahmoud Abbas, Sheikh tweeted, “Whoever talks about his willingness to visit 
Ramallah and negotiate, he must first think about ending the occupation, not about 
sending his army to annex and further embed the occupation." 
The Israeli occupation’s government is expected to hold a cabinet vote next week regarding 
a possible annexation of potions of the occupied West Bank, including the Jordan Valley 
which makes up about one third of the area of the territory. The annexation is part of US 
President Donald Trump’s infamous “Deal of the Century”, which was announced on 
January 28, and which refers to Jerusalem as “Israel’s undivided capital” and recognizes 
Israeli sovereignty over large parts of the West Bank. 
On May 19, President Mahmoud Abbas declared an end to the agreements and 
understandings signed with Israel and the United States and turned over responsibility 
over the occupied territories back to Israel. The West Bank, including East Jerusalem, was 
captured by the Israeli occupation forces during the Six-Day War in 1967, and is 
unanimously regarded by the world countries as an occupied land. 

N.M 
wafa 28/6/2020 
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