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  ١٣  .تعد سافر على مشاعر المسلمين" األقصى"اقتحام : البرلمان األردني •

  ١٣  .دعم الملك لصمود المقدسيين نتفاخر به: فلسطين النيابية •

  ١٤  .الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها ثابتة متجذرة في عمق التاريخ: عيسى •

  ١٦  .اشمية خط أحمر غليظالوصاية اله •

  ١٧  .تبقى تزين جبين كل أردني وأردنيةسءات الملك الثالث ال: الفايز •

  ١٧  .األردني يطلب الشهادة من أجل األقصى •

  ١٨  .يناقش القضية الفلسطينية في خطابات الملك الحسين) الفكر العربي(منتدى  •

  ٢٠  هل سيوقف األردن قرار ضم غور األردن؟ •

  ٢١  .والملك أبقى القضية الفلسطينية أولوية دولية  رغم التحديات.. رام العالماألردن كسب احت •

  ٢٢  .الملك يكرس كل إمكانات األردن لحماية المقدسات: الصفدي •

  ٢٢  .األردن يواصل تصديه لالعتداءات اإلسرائيلية على الحرم القدسي: الشؤون الفلسطينية •

  ٢٣  .ت اإلسرائيليةالفايز يدعو لموقف عربي موحد يتصدى للمخططا •

  ٢٤  .ٍأي اجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض: لملكا •

  ٥  .الملك يجدد الرفض لقرارات الضم االسرائيلية •

  ٢٥  .األردن يدين استمرار إسرائيل بتنفيذ أعمال في األقصى •

  ٢٦  . ويكون السند األقوى ألشقائنا الفلسطينيينالملك يقود السياسة الخارجية بما يحمي األردن ومصالحه: الصفدي •

  ٢٧  .الملك لن يقبل التفاوض دون ضمان الثوابت األردنية والحق الفلسطيني: الفايز •

  ٢٨  .فلسطين النيابية والكتل البرلمانية تؤكد وقوفها خلف الملك رفضا للقرارات الصهيونية •

  ٢٩  .ب الرحمةأوقاف القدس تستنكر اقتحام شرطة االحتالل لمصلى با •

  ٢٩  .ٕاألردن يرفض خطة الضم واسرائيل وحدها ستتحمل التبعات: أبو وندي •

  ٣٠  .رفض ملكي حازم لقرار الضم •

  ٣١  .ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين: الملك •

  ٣١  .جهود السالم تتعرض للخطر: الصفدي •

  ٣٢  . األردنيعقالنيأحادية الحل والمشهد ال.. .صفقة القرن •

  ٣٦  .األردن يدين بناء مصعد حائط البراق •

  ٣٧  .مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يثمن مواقف الملك •
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  ٣٨  .الموقف التاريخي لألردن من قرار الضم االسرائيلي •

  ٣٩  .ّاألردنيون بقيادتهم حراس للحق الفلسطيني •
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  ٤٠  .١٩٦٧يران عام في ذكرى حرب حز •

  ٤١  .عنوان أعيادنا الوطنية المجيدة» القدس«فلسطين قضية األردن المركزية و: كنعان •
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  ٤٣  .مجلس الوزراء الفلسطيني يناشد العالم للتصدي لقرار الضم •

  ٤٤  .»الضم«نستعد لعواقب : وزير الدفاع اإلسرائيلي •

  ٤٤  .ن في نظام مهيمنالفلسطينيون تحت االحتالل عالقو: أمنستي •

  ٤٥  .االتحاد الدولي للنقابات يدين خطة الضم اإلسرائيلية •

  ٤٦  .قرارها ضم أراض فلسطينية الصفدي يواصل جهود المملكة ببلورة موقف دولي ضد تنفيذ اسرائيل •

  ٤٧  .لمنع لم الشمل) قانون القومية.. (إسرائيل •

  ٤٩  .منظمة التحرير القاعدة الوطنية للنضال الفلسطيني •

  ٥١  .ًاشتية يدعو لالعتراف بفلسطين ردا على خطط الضم •

  ٥١  .بالتحقيق في هدم منازل" الجنائية الدولية"مطالبة فلسطينية لـ  •

  ٥٢  "القدس الكبرى"تصعيد خطير لفرض مشروع " وادي السيليكون"مشروع : عشراوي •

  ٥٣  .محاربة اإلرهاب تستدعي منع ضم إسرائيل ألراض فلسطينية: الصفدي •

  ٥٤  .األردن ومصر يحذران من تبعات ضم إسرائيل ألراض فلسطينية •

  ٥٤  .تنفيذ إسرائيل لمخططاتها االستعمارية جريمة حرب: الجامعة العربية •

  ٥٥  .الخارجية الفلسطينية تدين إبعاد إسرائيل شخصيات عن األقصى •

  ٥٦  .ذكرى حرب حزيران تدفعنا للتمسك بحق الشـعـب الفلسـطينــي: الطراونة •

  ٥٧  .االحتالل إلى زوال وستبقى القدس عاصمة فلسطين: اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس •

  ٥٨  .ندعم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وتعارض الضم: بريطانيا •

  ٥٨  ."األقصى"شخصيات فلسطينية وأردنية تستنكر منع دخول الشيخ عكرمة صبري  •

  ٦٠  .مقرر في القدس" للتطبيع" أميركي السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر •

  ٦١  .وأجندة لحشد الدعم الدولي )الضم(جهود أردنية لمواجهة  •

  ٦٣  .تحرك أميركي الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بالتنسيق مع الرباعية ومجلس األمن •
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  ٦٤  .يقوض األمن القومي األميركي" إسرائيل"ضم أراضي فلسطينية لـ : بيلوسي •

" إعالن عام"نتنياهو يبحث عن حل وسط عبر  ..ّشرط االعتراف بدولة فلسطينية يعقد مشروع الضم •
  ٦٥  .بقبوله الخطة األميركية

  ٦٦  .لضم الضفة" اإلسرائيلية"البرلمان العربي يدين اإلجراءات  •

  ٦٧  .ّتجتمع األربعاء بشأن تهديدات الضم االحتاللي" التعاون اإلسالمي" •

  ٦٧  ".الضم"يلية بإرجاء تطبيق مخطط السلب والنهب المعروف بـترجيحات إسرائ •

  ٦٧  . التعسفية تجاه أبناء القدسإسرائيل التحرك العاجل لوقف سياسة إلىعريقات يدعو دول العالم  •

  ٧٠  .األردن يواصل بلورة موقف دولي ضد ضم إسرائيل أراض فلسطينية •

ًيشكل خرقا ماديا التف" الضم: "مسؤول إسرائيلي •   ٧٠  .اق أوسلوً

  ٧١  .زيارة وزير الخارجية األلماني للمملكة تأكيد للرفض األوروبي لمخطط الضم اإلسرائيلي •

  ٧١  ".العرب ال نطلب معروفا من أحد نحن •

ّاقتراحا مضادا للضم"الفلسطينيون قدموا : شتيةا • ً ً."  ٧٢  

  ٧٣  .فلسطين تدرس سحب االعتراف بالكيان اإلسرائيلي •

  ٧٥  . إلى احالل السالم العادل والشاملالهادفة الدولية الجهوداإلسرائيلية تقوض النوايا : الكويت •

تونس تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل إلجبار إسرائيل على االنصياع  •
  ٧٧  .لخيار السالم

  ٧٧  .أي ضم إسرائيلي ألراض فلسطينية لن يمر دون رد: وزير الخارجية •

  ٧٨  . وعاصمتها القدس الشرقية٦٧متمسكون بدولة فلسطينية على حدود : " اإلسالميالتعاون" •

  ٧٩  .ألمانيا قلقة حيال مشروع إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية •

  ٨٠  . يجدد التأكيد على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني القطريوزير الدولة للشؤون الخارجية •

  ٨١  .الل يلتف تكتيكا لضمان أمنه لسرقة الحق الفلسطينياالحت" قانون التسوية"بإلغائه  •

  ٨٢  . جزيرة٢٢٤مشروع الضم االسرائيلي سيقطع فلسطين الى  •

  ٨٤  .خطة الضم اإلسرائيلية ستقضي على أي احتمال للسالم في المنطقة: عريقات •

  ٨٥  .سيكون لنا رد رسمي إذا نفذ االحتالل قرار ضم أراض فلسطينية: األردن •

  ٨٥  .نرفض أي قرار اسرائيلي لضم أراض فلسطينية":  النوابخارجية" •

  ٨٦  .فلسطين تتقدم بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة قضية ضم األغوار •

  ٨٧  .نواصل الجهد الدبلوماسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم: االتحاد األوروبي •

  ٨٧  .جيع زيارة القدسعبد القادر يدعو علماء المسلمين إلى تش •

  ٨٨  .ضم إسرائيل أراضي محتلة خطر غير مسبوق: الصفدي •

  ٨٨  .قوى فلسطينية تدعو للتكاتف والتصعيد إلفشال مخطط ضم االحتالل •

  ٨٩  . على الضفة بداية الشهر المقبلاإلسرائيليةغانتس يعلن فرض السيادة  •
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ًاألردن يقود جهدا سياسيا لحشد موقف دولي ضد ضم إسرائ •   ٨٩  .يل أراضي فلسطينيةً

  ٩١  .الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر أالعيب نتنياهو لتسويق عملية الضم •

  ٩١  .نعارض بشدة مخططات إسرائيل بالضم: رئيس الوزراء البريطاني •

  ٩٢  .عمل مستفز وباطل.. "الضم اإلسرائيلية"مساعي : الكويت •

  ٩٤  .نيين ستتعاظم بعد الضمانتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطي: خبراء أمميون •

  ٩٦  .الملك وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما ألي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية •

  ٩٦  .نرفض ضم إسرائيل أراضي فلسطينية: الصفدي وميالدينوف •

  ٩٧  .رفض أردني بحريني لضم االحتالل أراض فلسطينية •

  ٩٧  .وقعون على وثيقة تعارض ضم اجزاء من الضفةمن اعضاء الكونغرس األميركي ي ١٤٠ •

ًخطة الضم تهديد لألمن الوطني وخنق للفلسطينين مائيا: أبو حمور • ّ.  ٩٨  

  ٩٩  .األردن يقف إلى جانب أشقائهم حتى تقرير المصير: الشؤون الفلسطينية •

  ٩٩  .يحذرون إسرائيل من ضم أراض فلسطينية" الشيوخ األميركي"أعضاء في  •

  ١٠١  .رار دستور لدولة فلسطينتوجه إلق •

  ١٠١  .ثالثة سيناتورات أمريكيين كبار من المؤيدين إلسرائيل يعارضون الضم •

  ١٠٢  ".اإلسرائيلي"ُالحزب الديمقراطي بوالية فرجينيا يدين الضم  •

  ١٠٣  .الصفدي ونظيره الهولندي يبحثان خطر القرار االسرائيلي •

  ١٠٣  .ائتالف دولي ضد قرار الضم اإلسرائيلي •

  ١٠٤  . مليون دوالر لألونروا١٣٠تعهدات بـ : الصفدي •

  ٤٠٦  .فلسطين أطفال ضد جرائمها على إسرائيل لمحاسبة المتحدة األمم يدعو منصور •

  ١٠٧  ."الضم "يعارضون األوروبي البرلمان في نائب ألف من أكثر •

  ١٠٨  .حملة برلمانية أوروبية ترفض خطة الضم اإلسرائيلية •

  ١٠٩  .ّ إسرائيلية لتنفيذ الضم على مراحل تبدأ بالمستوطنات القريبة من القدس المحتلة–ة مداوالت أميركي •

  ١١٠  . تشدد على موقف األردن الرافض لمخططات السلب"القدس الدولية" •

  ١١١  . لصالح فلسطين بانتظار التطبيقاإلنسانقرارات هامة لمجلس حقوق  •

  ١١٢  .ريقات يجب أال تمر دون عقابجريمة إعدام الشهيد ع:  الفلسطينيةالخارجية •

  ١١٣  .البرلمان العربي يدين اإلجراءات اإلسرائيلية لتغيير الوضع القائم في األراضي الفلسطينية المحتلة •

  ١١٣  .الضم يعني أن على إسرائيل تحمل المسؤولية الكاملة عن األراضي المحتلة: الرئيس عباس •

  ١١٤  .ضم أراض فلسطينيةالطراونة يدعو البرلمانات العربية لرفض  •

  ١١٥  .األردن يشارك بمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين اليوم •

  ١١٥  .اجتماع لمجلس األمن لبحث خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية •

  ١١٧  .الضم جريمة: فلسطين في األمم المتحدة •
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  ١١٨  .لن نعترف بالضم:  دول أوروبية تحذر إسرائيل٧ •

  ١١٨  .لمي يؤكد رفضه ومعارضته لمخططات الضم اإلسرائيليةالتحالف اإلنجيلي العا •

  ١١٩  .الموقف األردني الرافض لسياسات الضم اإلسرائيلي مشرف وشامخ: سياسيون •

  ١٢٣  .الضم سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية: مايكل لينك •

  ١٢٣  .نريد سماع الموقف األردني من كل العرب: عريقات •

  ١٢٥  .ً عاما على احتالل القدس٥٣... "التهويد"إسرائيل تواصل  •

  ١٢٥  .عشراوي تدعو االتحاد األوروبي ألن يكون أكثر حزما تجاه االنتهاكات االسرائيلية •

  ١٢٦  ."ضم"األردن أبلغت إسرائيل معارضتها الشديدة ألي عملية : قناة عبرية •

  ١٢٦  .بلجيكيا تؤكد رفضها للضم وتتمسك بحل الدولتين •

  ١٢٧  .غدا..اجهة خطة الضم اإلسرائيلية يبحث مو"االعيان" •

  ١٢٨  ."للدراسات حول قرار الضم" الرأي"في ندوة  •

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

  ١٣٦  .وتوقعات بإعالنه غدا.. االحتالل يمضي بمخطط الضم •

  ١٣٧  ."ضم الضفة"  االحتالل لـمخططات •

  ١٣٨  .الضم االسرائيلي غير قانوني: ق االنسانّمفوضة حقو •

  ١٣٩  .شبكة خبراء دولية تطالب بإجراءات رادعة لمنع الضم اإلسرائيلي •

  ١٤٠  .السلطة الفلسطينية تطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة لألمم المتحدة •
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  ١٤٠  .الدوليقانون منشأة في القدس جريمة وانتهاك لل ٢٠٠قرار سلطات االحتالل بهدم : حرية •

  ١٤١  .في حال ضمت غور األردن” إسرائيل“المملكة تدرس خيارات مواجهة : مراقبون •

  ١٤٣  .في الموروث الشعبي ألهل مدينة معان» القدس« •

  ١٤٤  .المخاطر تحدق بالتعليم في القدس كورونا تترصد •

  ١٤٥  .احتجاجات ضد اإلعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين.. ٤٨عرب  •

  ١٤٥  .هجـيــر العـرقيت العقـدس تـنـام وتصحـو عـلى وقال •

  ١٤٧  ".صفقة القرن"ال تجميد لالستيطان بموجب : وسائل طمأنة أميركية: إسرائيل •

  ١٤٩  .منظمة حقوقية إسرائيلية تهاجم خطة الضم •

  ١٥١  .”األقصى“دعوات مقدسية ألوسع مشاركة بجمعة تجديد العهد مع  •

ًوواشنطن تشترط إجماعا إسرائيليا.. ين االستيطاني منقسماليم تترنح) صفقة القرن( • ً.  ١٥٢  

  ١٥٤  .نثمن الوصاية الهاشمية وأبواب األقصى المبارك ستبقى مفتوحة: عكرمة صبري •

  ١٥٦  .جديدة تلوح في األفق» نكسة» «الضم«مخططات .. ٥٣في ذكراها الـ  •
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  ١٥٧  .ّروف مسبقا وعلينا التعلم من ضم شرقي القدسفشل مع :ّخبير الخرائط األول في إسرائيل يهاجم مخطط الضم •

  ١٦٠  .القنصل االسباني يطلع على معاناة المواطنين بالعيسوية ومخيم شعفاط •

  ١٦٠  .ًالمدينة المقدسة وأهلها يواجهون حربا تهويدية: محافظ القدس لـ الرأي  •

  ١٦٢  .ً منزال فلسطينيا في أيار٤٥االحتالل هدم .. القدس •

  ١٦٤  .فلسطيني استل سالح المقاومة ضد االحتالل وآمن بالوحدة الوطنية والعروبةقائد : شلح •

  ١٦٤  ."جريمة حرب"يثير مخاوف الفلسطينيين ويعتبرونه  اإلسرائيلي بالقدس المحتلة" وادي السيليكون"مشروع  •

  ١٦٦  .صبري يحذر من سيطرة االحتالل على الجهة الشرقية من المسجد األقصى الشيخ عكرمة •

  ١٦٧  .مستوطنة منذ النكبة ٩٠٠ •

  ١٦٨  ."الضم"إسرائيل تتهم السلطة بإخفاء وثائق سرية قبل  •

  ١٦٩  .طمس الهوية بمنح أبنائهم أسماء المدن المحتلة" يحاربون"الفلسطينيون  •

  ١٧٠  .فريدمان يسعى لتنسيق خطوات الضم بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي •

ًاالحتالل يفتتح رسميا نفقا جديدا  • ً   ١٧١  .وحائط البراق باألقصى مطلع تموز المقبل" باب المغاربة"أسفل ً

  ١٧٢  .ًإيقاف تنقيب أثري في سلوان خوفا من انهيارات أرضية: هآرتس •

  ١٧٢  .ألجزاء من الضفة خشية تبعاته السلبية" ضم تدريجي"ترجيح إسرائيلي بتنفيذ  •

  ١٧٤  .يكمستوطنون يقتحمون األقصى واعتقال شبان تصدوا للمتطرف غل •

  ١٧٥  .ستقود إلى حرب دينية" األقصى"حفريات االحتالل أسفل : الهباش يحذر •

  ١٧٥  .قصص نجاح لبرنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ً مشروعا٤٠تمويل أكثر من  •

  ١٧٧  ."الصحة العالمية"إمدادات طبية لمستشفيات القدس الشرقية من االتحاد األوروبي و •

  ١٧٧  .ُ االحتالل يخفي خارطة انتشار وباء كورونا في القدس:الهدمي •

  ١٧٨  .يروون كيف انقلبت حياتهم فلسطينيون فقدوا عيونهم خالل مواجهات مع االحتالل •

  ١٨٠  . تبحثان حماية األراضي الوقفية في األغوار"مقاومة الجدار"و األوقاف" •

  ١٨١  .راعمستشرق يهودي يدعو لالعتراف بالرواية الفلسطينية للص •

  ١٨٢  .رسائل تحذير لالحتالل اإلسرائيلي تضمنتها فعالية أريحا •

ًغدا ردا على استشهاد  إضراب شامل بأبو ديس اليوم ونفير عام •   ١٨٣  ".عريقات"ً

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

  ١٨٤  .ستراتيجية غنية بالموارد المائيةمنطقة جغرافية ا: غور األردن •

  ١٨٥  .ضد المستوطنين" الروم األرثوذكس"المركزية اإلسرائيلية ترفض النظر بدعوى  •

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

ية لمستقبل خطتها التفصيل: ٢٠٢٠قراءة في كتاب إسرائيل "  عقب ربع قرن٢٠٢٠مخطط إسرائيل  •
  ١٨٦  ."الدولة والمجتمع

  ١٨٧  .رفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية أمريكية •
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  ١٨٧  .المنطقة الصناعية العربية في القدس مهددة باالندثار •

  ١٨٩  ).الضم(ًال قرار نهائيا بشأن  •
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  ١٩١  . المسجد األقصى المباركعـشـرات المستوطـنين يقـتحمـون •

  ١٩٢  . منشأة في حي وادي الجوز٢٠٠ء وهدم نحو االحتالل يخطر بإخال •

  ١٩٢  .واعتقال موظف أوقاف" األقصى"عشرات المستوطنين يقتحمون  •

  ١٩٣  . متاجر قيد اإلنشاء في جبل المكبر بالقدس٦االحتالل يهدم  •

  ١٩٣  .ٕ منشأة وازالة المنطقة الصناعية وسط القدس٢٠٠مخطط إسرائيلي لهدم  •

  ١٩٤  . هدم ثماني منشآت في القدس خالل أسبوع..ّاالحتالل يصعد هجمته •

  ١٩٥  .ُومستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية لألقصى... اعتقال موظف أوقاف •

  ١٩٦  .هدم منشآت والتهديد بطرد ألف مقدسي: القدس المحتلة في مرمى مخطط الضم •

ًاالحتالل اإلسرائيلي ينفذذ حملة اعتقاالت ومنع تجمعا تضامنيا أمام •   ١٩٧  . منزل خطيب األقصىً

  ١٩٨  .ً مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى٦١ •

ًاالحتالل يعتقل مسنا من العيسوية وشابا من البلدة القديمة: القدس • ً.  ١٩٨  

ٍوتعتقل شابا من منزل مجاور" الحالق"االحتالل يقتحم منزل شهيد القدس  • ً.  ١٩٩  

  ١٩٩  . القدساالحتالل يعتقل صحفيا على حاجز بيت اكسا شمال غرب •

  ١٩٩  .األقصىاالحتالل يصعد سياسة األبعاد عن المسجد  •

  ٢٠٠  .اقتحام بلدة العيسوية في القدس القديمة •

  ٢٠٠  . شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلة٤االحتالل يعتقل  •

ً مواطنا على هدم منازلهم ذاتيا بالقدس٣٥االحتالل أجبر  • ً.  ٢٠٠  

  ٢٠١  .باإلبعادحملة اعتقاالت ومداهمات وقرارات ...االحتالل يبطش بالمقدسيين •

  ٢٠٢  .قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت واسعة في القدس •

  ٢٠٢  . مقـدسيـا٢١المستـوطـنـون يقـتحـمـون األقــصـى واعـتـقـال  •

  ٢٠٣  .الطقوس التلمودية تعود لباحات األقصى ومواصلة إبعاد الفلسطينيين عن المسجد •

  ٢٠٤  . شابات في القدس بعد قمع وقفة منددة بإعدام الشهـيد الحالق٣ االحتالل يعتقل •
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  ٢٠٥  .في القدس" فتح"ًاالحتالل يعتقل شابا ويمدد اعتقال نائب أمين سر حركة  •

  ٢٠٥  .مستوطنون يقتحمون األقصى وتشديد اإلجراءات على دخول الفلسطينيين •

  ٢٠٦  ".العيسوية"مواجهات عنيفة ضد االحتالل في : القدس •

  ٢٠٦  .مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى •

  ٢٠٦  . مواطنين بالقدس القديمة٣إصابات خالل مواجهات في كفر عقب واعتقال  •

  ٢٠٧  .االحتالل يهدم منشآت في أبو ديس شرق القدس •

  ٢٠٧  .جامعة القدس تستنكر االنتهاكات المستمرة التي تتعرض لها من االحتالل •

  ٢٠٨  ."الحريديم"شرطية من اقتحام األقصى بحراسة  •

  ٢٠٩  .ً مستوطنا اقتحموا األقصى خالل أسبوع٢٨٦: مصدر عبري •

  ٢٠٩  .ُاالحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزلهما •

  ٢٠٩  ".الرملة"ً تواليا بـ ١٢ٌاالحتالل يواصل عزل مقدسيتين لليوم  •

  ٢١٠  .رب األقصىقعصابات يهودية تنظم مسيرات استفزازية  •

  ٢١٠  .المية في القدس تؤكد أن سلطات االحتالل تسعى إلى تغيير الوضع القائم في األقصىاألوقاف اإلس •

  ٢١٠  .اصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالخان األحمر •

  ٢١١  .ًاالحتالل يعتقل شابا من القدس القديمة •

  ٢١١  .االحتالل يغلق باب األسباط لتأمين مسيرة للمستوطنين حول أسوار القدس •

  ٢١١  .ٕاصابات بمواجهات في القدسم واقتحا •

  ٢١٢  .ٕاقتحام األقصى وهدم منزل واعتقاالت بالقدس واصابات بمواجهات في نابلس •

  ٢١٢  .استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل االسرائيلي في القدس المحتلة •

  ٢١٢  . إصابة باالختناق والمطاط خالل مواجهات في بلدة أبو ديس٣٨ •

  ٢١٣  .ًها تمهيدا لهدمه بضغط من االحتاللعائلة مقدسية تفرغ منزل •

  ٢١٣  .االحتالل يبعد سيدة عن القدس بعد اعتقالها ورضيعها •

  ٢١٤  .مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات بالقدس •

  ٢١٥  . فلسطينيين عن القدس واألقصى٤االحتالل يبعد  •

  ٢١٦  .مستوطنينمحكمة لالحتالل تقضي ببيع أمالك الكنيسة األرثوذوكسية في القدس لل •

ّمخطط يقطع القدس ويربط المستوطنات".. الطريق األمريكي "يلتهم مئات الدونمات • ُ.  ٢١٦  

  ٢١٨  .ضم وتبادل أراض لتعزيز احتالل القدس •

  ٢١٨  ".عالء العموري"تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بمقتل المواطن " الهيئة المستقلة" •

  ٢١٩  .لضفة والقدسصلوات تلمودية في باحات األقصى واعتقاالت با •

  ٢٢٠  . األعور ألسبوعإيماناالحتالل يمدد اعتقال المقدسية  •

  ٢٢٠  .غليك يتقدم اقتحامات المستوطنين لألقصى واالحتالل يحجبه عن الفلسطينيين •
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  ٢٢١  .القوات اإلسرائيلية تقتحم تجمع جبل البابا •
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ًاالحتالل يشق طريقا استيطانيا رئيسيا بالقدس • ً ً.  ٢٢٣  
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  ٢٢٣  .تستهدف تهويد القدس الشرقية!" خطة تاريخية" •

  ٢٢٥  .لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية" إسرائيلي"مخطط : حنا عيسى •
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  ٢٢٦  .البشع ضد الفلسطينيين" إسرائيل"وجه .. العنصرية •

  ٢٢٨  .دون أي تنازل" الضم"قادة المستوطنات يطالبون بتسريع  •

  ٢٢٩  .من خطة الضممستوطنون يتخوفون  •
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ّ بالمائة من اإلسرائيليين فقط يهتمون بالضم و٤: استطالع • ً مقعدا لنتنياهو وترجيحات بتقديم ٤٠ّ
ّوزير الخارجية األلماني غدا بالكيان للتحذير من تبعات فرض السيادة على الضفة الغربية.. االنتخابات ّّ ً.  ٢٣٠  
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  ٢٣٢  .١٩٦٧ حزيران ٥ ذاكرة على صوت الراديو من •

  ٢٣٣  .ً عاما على ذكرى النكسة٥٣ •
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  ٢٣٤  . عاما على وفاة الشريف الحسين بن علي٨٩ •
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  ٢٣٦  .االحتالل ينتهج االستيطان للسيطرة على القدس: "عيسى" •

  ٢٣٦  .اسب عليها القانون الدوليحمالت االعتقال الجماعي في القدس جريمة يح: الخارجية •

  ٢٣٧  ".شرعنة المستوطنات"و" التسوية"ُالعليا اإلسرائيلية تلغي قانون  •

  ٢٣٧  .ٕشكوى للمقرر األممي حول اعتقال وابعاد المقدسيين •

  ٢٣٨  . تسقطان قانون شرعنة االستيطان"الضم" و"الجنايات الدولية"االلتماس الفلسطيني في  •

إلى متابعة دولية لتنفيذ قرارات  يدعو سالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدساتأمين العام للهيئة اإل •
  ٢٣٩  .الشرعية الدولية

  ٢٤٠  ".الفجر العظيم"أمين المنبر الشيخ عكرمة صبري يؤكد وجوب المشاركة بحملة  •

  ٢٤٠  )٤- ١ (.الدولي القانون ميزان في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات •

  ٢٤٢  )٤- ٢. (طينية محتلة في ميزان القانون الدوليمخططات ضم أراض فلس •

  ٢٤٣  )٤- ٣ (.الدولي القانون ميزان في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات •

  ٢٤٤  )٤- ٤. (الدولي القانون ميزان في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات •

التدهور الحاد لحقوق اللجنة األممية المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية تعرب عن قلقها من  •
  ٢٤٧  .اإلنسان بسبب االحتالل
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  ٢٤٧  .الفلسطيـنيون يـفتحون األقصى •

  ٢٤٨  .الشيخ عكرمة صبري يدعو المسلمين لشد الرحال ألداء أول صالة جمعة في األقصى •

  ٢٤٩  .إصابتان جديدتان بكورونا في القدس وأريحا •

  ٢٤٩  .رزاق المقدسيينينضم إلى االحتالل في محاربة أ" كورونا" •

  ٢٥٢  .االحتالل بدأ مرحلة تفريغ األقصى ويحتاج للحماية" عين العاصفة"األقصى في : زبارقة •
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  ٢٥٢  .واجهة السيادة الفلسطينية في أكثر األماكن المهددة من االحتالل... بريد القدس •
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  ٢٥٣  .شروع وادي السيليكونعين على القدس يرصد عـزم االحـتالل إقامـة م •

  ٢٥٤  .عين على القدس يناقش مصير قرى محيط القدس المحتلة •

  ٢٥٥  .عين على القدس يناقش تكثيف إبعاد المصلين واقتحامات المستوطنين لألقصى •
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  ٢٥٦  . مؤسسة تستعد إلطالقه في ذكرى النكسة١٦٠.. يوم القدس اإللكتروني العالمي •

  ٢٥٧  .األحد.. قدس اإللكتروني العالمياطالق يوم ال •

  ٢٥٨  .ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي: "اتحاد نقابات العمال" •

  ٢٥٩  ".الضفة ضفتنا"حملة دولية واسعة لمناهضة مخطط الضم بعنوان  •

  ٢٦٠  .ضد مخطط الضم" تل أبيب"تظاهر اآلالف وسط  •

  ٢٦٠  .دد بخطة الضم اإلسرائيليةاالتحاد العربي للنقابات ين •

  ٢٦٢  ."النكسة"  لـ٥٣ندوة في ماليزيا تدعو لمقاطعة االحتالل في الذكرى الـ  •

  ٢٦٢  .وقفة احتجاجية بالقدس بسبب شهيد اإلعاقة الفلسطيني •

  ٢٦٣  .انعقاد الملتقى العالمي لعلماء األمة نصرة للقدس واألقصى ..ندد بالتهويد ومشاريع الضم •

  ٢٦٣  .ّم غضب في األول من تموز لمواجهة مشروع الضمدعوة ليو •

  ٢٦٤  .ّجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تثمن مواقف المجالس الكنسية في العالم تجاه خطط الضم اإلسرائيليةلال •

  ٢٦٥  ."صرخة القدس"تعرض مغناة بعنوان " ثقافة اربد" •

  ٢٦٦  .بمجال ريادة األعمالّوجامعة القدس توقعان اتفاقية لدعم الشباب المقدسي  التعاون •

  ٢٦٦  .فعاليات وطنية تؤكد وقوفها خلف الملك ورفضها لقرار الضم اإلسرائيلي •

  ٢٦٨  .الحزب الديمقراطي في والية فرجينيا يدين الضم ويدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية •

  ٢٦٩  .اإلسرائيلي» مالض«  تؤكد دعمها لمواقف الملك الرافضة لـ االردنيةالنقابات المهنية •

  ٢٧٠  .تجمع جماهيري لالحتجاج ضد مخطط الضم االسرائيلي •

  ٢٧١  ."واإلنسانيةوجه نداء عاجال لكافة المرجعيات الدينية والحقوقية ي: " المطران عطا اهللا حناسيادة •

  ٢٧١  .منتدون يدعون لمشروع عمل أردني وفلسطيني إلفشال المخططات اإلسرائيلية •
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  والقدس ألردنا

تعد سافر " األقصى"اقتحام : البرلمان األردني
  على مشاعر المسلمين

 

قالت لجنـة  - المركز الفلسطيني لإلعالم–ّعمان 
إن اقتحــــــام : طين فــــــي مجلــــــس النــــــواب األردنــــــيفلــــــس

المـــستوطنين للمـــسجد األقـــصى يعـــد تعـــديا ســـافرا علـــى 
مشاعر المسلمين، وفعال فاضحا مضافا لتاريخ واسع مـن 
الممارسات واالنتهاكات التي تمت بحق الشعب األبي منـذ 

  .احتالل فلسطين

ودانــــت اللجنــــة، اليــــوم األحــــد، اقتحــــام عــــشرات 
ًلباحــات المــسجد األقــصى، عــادة أنــه المــستوطنين اليهــود  ّ

: وقالت اللجنة في بيان لها ".يساهم باتساع هوة الصراع"

، مــع عــدد ١٧٢اقتحــام المتطــرفين الــذين تجــاوز عــددهم "
من أعضاء أمناء منظمة جبل الهيكل المتـشددين لباحـات 
المــسجد، يــساهم باتــساع هــوة الــصراع، وتزيــد مــن حجــم 

  ".االحتقان القائم

ــة عــن وعبــرت الل ــك "جن ــشديد تجــاه تل غــضبها ال
ــي تمــت تحــت حراســة مــشددة مــن شــرطة  االنتهاكــات الت

ــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي ودعــــت األســــرة الدوليــــة  ".وق
والمنظمات الحقوقية والمؤسـسات البرلمانيـة للـضغط علـى 

  .؛ لوقف انتهاكاتها"االحتالل الغاشم"سلطات 

ـــستوطنين اليهـــود، ســـاحات  ـــتحم عـــشرات الم واق
جد األقصى، صـباح األحـد، بعـد سـاعات علـى إعـادة المس
وكانـــت دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية بمدينـــة القـــدس  .فتحــه
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المحتلة، فتحت، فجر اليوم، أبواب المـسجد بعـد أكثـر مـن 
 ".كورونا"شهرين على إغالقه بسبب تفشي فيروس 

 ١/٦/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 لصمود دعم الملك: فلسطين النيابية
  المقدسيين نتفاخر به

 

لجنة فلسطين النيابية، خالل  بحثت – عمان
اجتماع عبر تقنية زووم، امس برئاسة النائب يحيى 
السعود، التطورات وآخر المستجدات في المسجد األقصى 

 .المبارك

وأكد السعود، في االجتماع الذي شارك فيه وزير 
ور محمد األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكت

الخاليلة ورئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبدالعظيم 
سلهب، الموقف األردني بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الثابت تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، 

 .ومدينة القدس والمسجد األقصى المبارك بشكل خاص

كانت وما تزال » فلسطين النيابية«واشار إلى ان 
ًخصوصا في ظل الظروف الراهنة جراء تتابع عن كثب، 

انتشار كورونا، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية، وتحديدا ما يحصل في األقصى، 
ًمستنكرا في الوقت نفسه االعتداءات اإلسرائيلية عليه 

 .واعتقال حراسه والنساء واألطفال والشيوخ

ودعا السعود، إلى دعم صمود المقدسيين 
موظفي أوقاف المسجد األقصى المبارك، والتصدي و

 .للغطرسة اإلسرائيلية على باحات المسجد المبارك

وثمن السعود موقف جاللة الملك الذي نتفاخر 
به في إعفاء مستأجري عقارات القدس الوقفية من 

، بسبب كورونا، دعما لصمود ٢٠٢٠إيجارات عام 
باقون لدعم ًوتابع أن الهاشميين هم دائما س. المقدسين

ًالقضية الفلسطينية، حيث تالقي مواقفهم دوما ردود فعل 

ًعربية واقليمية ودولية إيجابية، الفتا إلى  أن الجميع «ٕ
يعلم مواقف الهاشميين المشرفة تجاه القضية 
الفلسطينية، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

 ولفت السعود إلى موقف سمو األمير غازي بن. المحتلة
محمد، كبير المستشارين لجاللة الملك للشؤون الدينية 
والثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته، في دعم 
المقدسات والمقدسيين بتوجيهات من جاللة الملك عبداهللا 

 .الثاني

وأضاف نحن في لجنة فلسطين النيابية طالبنا 
ًمرارا بضرورة أن يكون هناك وضع خاص لموظفي أوقاف 

ًالمقدسات والدفاع عنها، مؤكدا أن مجلس القدس لحماية 
النواب على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم للمرابطين 
ًفي القدس ومجلس أوقاف القدس، مستنكرا االعتقاالت 
ٕوالتحقيق مع أعضاء المجلس وابعادهم عن المسجد 

 .األقصى

وأشاد الخاليلة بجهود الدبلوماسية األردنية التي 
لك في الدفاع عن المسجد األقصى يقودها جاللة الم

 .وحقوق الشعب الفلسطيني

بسبب » األقصى«وتابع لقد كان قرار إغالق 
ًكورونا مؤلم جدا، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية على 
ًالمقدسات دائما موجودة، ونحن في الوزارة نتابع يوميا ما  ً
يجري في المسجد المبارك، وأوعزنا باتخاذ كل اإلجراءات 

 .ترازية لسالمة وصحة المصلين في المسجداالح

وأشاد بالجهود األردنية بقيادة جاللة الملك، في 
دعم صمود المقدسيين، وما تقوم به المملكة لحماية 

 .المقدسات من خالل الوصاية الهاشمية

وقال عندما بدأت االقتحامات اإلسرائيلية منذ 
يومين كانت تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة 

ئيلية، وعندما فتح أبواب المسجد األقصى، وصل اإلسرا
  . آالف مصل٤عدد المصلين في اليوم األول لنحو 



  
  ١٥ 

وأشار سلهب إلى أن أبواب المسجد المبارك 
جميعها مفتوحة أمام المصلين دون أية قيود، وعملت 
ًأوقاف القدس بكل ما بوسعها للسالمة العامة، مثمنا 

  .صمود المقدسيينجهود لجنة فلسطين النيابية في دعم 

 ٢ صفحة ٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على القدس : عيسى
  ومقدساتها ثابتة متجذرة في عمق التاريخ

 

الدكتور حنا عيسى   أكد– رام اهللا –األنباط 
أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 

ى والمقدسات على أن الوصاية األردنية الهاشمية عل
المقدسات االسالمية والمسيحية عالوة على تأريخيتها 
وشرعيتها الدينية والقومية فإنها تستند الى أسس راسخة 
بما فيها االتفاق األخير بين األردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

 م استمرارا لدور الهاشميين ٣١/٣/٢٠١٣الموقع بتاريخ 
دنيين في الوصاية على هذه المقدسات واعمارها التي األر

 . بمباركة اهل القدس وفلسطين١٩٢٤بدأت منذ عام 

ووقف عيسى على تاريخ الوصاية األردنية 
الهاشمية على مدينة القدس وال سيما مقدساتها منذ 
مبايعة مسؤولين فلسطينيين وعرب، للشريف الحسين بن 

 على المقدسات ، بالوصاية١٩٢٤علي الهاشمي، عام 
اإلسالمية والمسيحية في المدينة، حيث باتت تشرف 
المملكة األردنية الهاشمية، على كل كبيرة وصغيرة ضمن 

 دونما وربع الدونم، تضم الجامع القبلي ومسجد ١٤٤
قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته 

و وتوابعه فوق األرض وتحتها واألوقاف الموقوفة عليه أ
 .على زواره

وأشار الى أنه ومنذ ذلك التاريخ والمملكة 
ًاألردنية الهاشمية وعلى رأسها أخيرا جاللة الملك عبد اهللا 

الثاني لم تتوان للحظة عن دعم القدس ومقدساتها، وبذل 
الغالي والنفيس في سبيل نصرة القدس ودعم اهلها في 

قدس مواجهة االحتالل ومخططاته التهويدية المتربصة بال
 .واالقصى خاصة

عيسى إلى الفترة الواقعة بعد حرب . وأضاف د
، عندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها ١٩٤٨عام 

عادت الوصاية "القدس الشرقية تابعة للحكم األردني، 
أردنية بال منازع، وأعلن الحاكم العسكري األردني استمرار 

ين سريان القوانين والتشريعات األخرى المطبقة في فلسط
دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق األردن لعام 

، أعادت اإلدارة المدنية األردنية ١٩٤٩وفي . ١٩٣٥
نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون 

، تم توحيد ١٩٥٠اإلدارة العامة على فلسطين، وفي عام 
الضفتين الغربية والشرقية لنهر األردن رسميا، كما تم 

على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في التأكيد 
الضفة الغربية في نهاية فترة االنتداب البريطاني إلى 

 ".حين استبدالها بقوانين أردنية

وفي سياق الوقوف على تفاصيل الوصاية 
ظل ذلك : "األردنية على المقدسات أضاف االمين العام

، عندما احتلت إسرائيل القدس ١٩٦٧ساريا حتى 
غير أن هذا االحتالل لم يمنح إسرائيل أي ). لشرقيةا(

حقوق ملكية، ألن القاعدة المؤسسة جيدا في القانون 
الدولي تنص على أن االحتالل ال يستطيع منح حقوق 
للملكية، ولمبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة 

انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها في  ووجوب
 كما ورد في قرار مجلس ١٩٦٧) زيرانح(حرب يونيو 

، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من ٢٤٢األمن رقم 
سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل 

 ".ًالسيطرة إلى األردن مجددا

فالدور األردني الهاشمي في الحفاظ على 
ٕالمسجد األقصى المبارك وحماية مقدساته واعمارها 
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بمراحل طويلة زادت على التسعة عقود، ّوصيانتها قد مر 
. وهو مستمر رغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة

أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح 
 ١٩٦٧الهاشميون خالل فترة حكمهم للضفة الغربية من 

 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة ١٩٥٢ -
إعمار كنيسة وتم . ٕلصيانة واعمار كنائسهم وأديرتهم

القيامة خالل العهد الهاشمي وقبل االحتالل اإلسرائيلي 
.  إعمارا شامال شمل القبة والجدران١٩٦٧في عام 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني   تبرع١١/٤/٢٠١٦وبتاريخ 

وعلى نفقته الخاصة بترميم القبر المقدس قبر السيد 
وبتاريخ . المسيح، في كنيسة القيامة بالقدس

 م تبرع جاللة الملك عبد اهللا الثاني بتكلفة ٦/٥/٢٠١٩
ترميم كنيسة القيامة في مدنية القدس على نفقته 
الخاصة ويأتي هذا التبرع بعد عامين من االنتهاء من 
ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة والتي كان جاللته 
تبرع لها على نفقته الخاصة، سبق ذلك مساهمات 

ّترميم موقع عماد السيد جاللته الشخصية في دعم  ُ
 .المسيح عليه السالم

عيسى على ان الحكومة األردنية لم . وأكد د
تتوان بتقديم الدعم بكافة اشكاله للمسجد المبارك 
والمدينة المقدسة، حيث في سبيل الحفاظ على المقدسات 
قامت بمشروع ترميم الزخارف الجصية والفسيفسائية في 

 اضافة لتزويد المسجد .قبة الصخرة والمسجد األقصى
ٕاألقصى بمولدات كهربائية احتياطية، واعادة تأهيل شبكة 
اإلنارة الداخلية للمسجد، وتنفيذ نظام اإلطفاء من 
الحريق، وتنفيذ مشروع فرش المسجد وشراء ألواح 

ً، مشيرا الى "الرصاص الستخدامها في أسقف المسجد
ات حرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني على لقاء شخصي

وفعاليات مقدسية بشكل سنوي إلشراكهم في تحديد 
األولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتم بتوجيه 

من جاللته في القدس الشريف لتمكينهم من الحفاظ على 
 .عروبة المدينة وهويتها

وفي رسالته للعالم أجمع قال عيسى أن الوصاية 
المسيحية األردنية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية و

في القدس والتمسك بها وعدم التنازل عنها يتسق مع 
الدور الذي تقوم به المملكة األردنية الهاشمية ملكا 
وحكومة وشعبا في تعزيز قيم التسامح والسالم واالستقرار 
واالخاء والعيش المشترك ووسطية واعتدال الطرح 
والمنهج وهو يعبر عن إرادة األردنيين والفلسطينيين 

رب والمسلمين وكل القوى المحبة للسالم والعدالة والع
ومنح حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تغول او هيمنة 

  .خرآمن طرف على 

 ٥ صفحة ٢/٦/٢٠٢٠األنباط 

* * * * *  

 الوصاية الهاشمية خط أحمر غليظ
  

 فايز بصبوص الدوايمة. د

لن ننجر وراء ما تروج له وسائل االعالم 
الصهيونية حول اتصاالت بين المملكة العربية السعودية 
الشقيقة والكيان الصهيوني والتي قيل انها في ديسمبر 

حول إعطاء السعودية دورا في األوقاف الماضي 
اإلسالمية في القدس الشريف فنحن نرى وكما عودنا 
االحتالل الصهيوني من خالل هذه التسريبات استهدافا 
لوحدة الصف العربي وانه دائما ما يتبع سياسة فرق تسد 
مستغال الواقع الموضوعي والسياسي ومستجداته وبعض 

عربية العربية فهذا هو مؤشرات البرود في العالقات ال
الكيان الصهيوني على مدار التاريخ لكن التطور السريع 
والمتسارع اتجاه ترجمة خارطة طريق صفقة القرن من 
ضم القدس واالعتراف بها وما تبع ذلك من مسار 
سياسي متراكم وصوال الى مشروع الضم الصهيوني 

ة وبوادر التطبيع العربي تحت الطاولة وبأشكاله المختلف
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يعطي مؤشرا من زاوية التفاؤل في الوعي األردني بان 
هذا بالون اختبار لقياس رد الفعل األردني وانعكاساته 
وارتداداته فرغم ان الدبلوماسية الرسمية األردنية لم 
تستجب ولم تنجر الى رد فعل مباشر على تسريب 
صحفي غير رسمي ال يعني ال من قريب وال من بعيد ان 

ر األردنية لم تستطع ان تلتقط تلك مجسات االختبا
الومضات والتسريبات ولكنها تنطلق من خالل توازنها 
وحرصها القومي والعروبي بعدم االنجرار وراء االشاعات 

  .او التسريبات اإلعالمية الفضفاضه

برغم ذلك كله فان موضوع الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية من قبل األردن 

ر حجر عثرة مركزية في مواجهة صفقة القرن يعتب
المزعومة ولذلك فان النظام السياسي األردني ال يمكنه 
مطلقا وانطالقا من ثوابته القومية والدينية والعروبية ان 
يضع قضية القدس والوصاية الهاشمية في أي اجندة 
وفي أي مفاوضات مهما كانت الضغوط التي تمارس فوق 

  .خارج أي جدول اعمالالطاولة وتحتها وهي 

ان الشعب األردني وقيادته السياسية والرسمية 
ينتظر نفيا من االشقاء في المملكة العربية السعودية 
حول هذا التسريب مع انني على قناعة مطلقة بان هناك 
ما يطبخ خلف الكواليس ألستهداف صالبة الموقف 
األردني وانسجامه الكامل مع الموقف الفلسطيني صاحب 

سيادة السياسية على تلك المقدسات والذي يعتبر ان ال
الوصاية الهاشمية هي احدى مرتكزات الخطوط الحمر 
ٕالفلسطينية كما حق العودة وتقرير المصير واقامة 

  .الدولة

هذا التكامل هو الذي جعل اليمين الصهيوني 
يستهدف الوصاية الهاشمية هو الشكل الغير مباشر 

وطنية والقومية أي ان الستهداف ثوابت األردن ال
  .االستهداف المباشر هو لألردن كرسالة ووجود سياسي

هذا الموقف األردني المشرف لم ولن يتزحزح قيد 
انملة في دعم واسناد القضية الفلسطينية ألنها قضيته 
المركزية في كل محفل وفي كل تحرك وفي كل لقاء 
ويترجم ذلك على ارض الواقع وخاصة عند المنعطفات 

فصلية كما هي اليوم فالموقف األردني من الضم يعتبر الم
موقفا متميزا بصالبته وحزمه ومن خالل تحركه اإلقليمي 
والدولي والذي انتج بالتنسيق مع قيادة منظمة التحرير 
جبهة دولية غربية وشرقية ومن دول عدم االنحياز 
وآخرها اكبر الدول اإلسالمية اندونيسيا الشقيقة ترفض 

ا ذلك المشروع المشؤوم هذا هو بالضبط ما رفضا قاطع
تستهدفه الصهيونية من خالل محاولة الشرخ بين 
االشقاء ونحن على قناعة مطلقة بان المملكة العربية 
السعودية وكما هو موقف مجلس التعاون اإلسالمي 

لن تنجر وراء الموقف ) المؤتمر اإلسالمي سابقا(
ردني سيكون الصهيوني ألنها تعلم تماما ان الرد األ

بمستويات غير مسبوقة فالوصاية الهاشمية خط احمر 
  .غليظ وهي رسالة فليسمعها القاسي والداني

  ٧ ص٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

تبقى تزين جبين سءات الملك الثالث ال: الفايز
  كل أردني وأردنية

  

قال رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، إن 
ملية السالم سواء األردن يرفض أية مشاريع تسوية لع

صفقة القرن أو غيرها، إن كانت ال تنسجم مع ثوابتنا 
الوطنية والثوابت الفلسطينية، فمثل هذه المشاريع 

 .سيكون مصيرها الفشل األكيد

وأكد، خالل لقائه أمس الخميس في مكتبه بدار 
مجلس األعيان عددا من ممثلي الهيئة الشبابية األردنية 

 منصور مراد، أن الءات جاللة الشركسية برئاسة النائب
الملك عبداهللا الثاني الثالث، ستبقى تزين جبين كل أردني 
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وأردنية، وال يمكن التفريط بها مهما كان الثمن، فالقدس 
والوصاية الهاشمية خط أحمر، وال للوطن البديل، األردن 
هو األردن، وفلسطين هي فلسطين، وحق العودة لكافة 

 . ال يمكن التنازل عنهالالجئين وتعويضهم، أمر

وأشار رئيس مجلس األعيان إلى أن محاوالت 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم جزء من 
أراضي غور األردن وشمال البحر الميت هي محاوالت 
مرفوضة ومدانة، من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة، 

عل إذا ضمت إسرائيل بالف“وكما قال جاللة الملك عبداهللا 
أجزاء من الضفة الغربية فان ذلك سيؤدي إلى صدام كبير 

 .”مع األردن

وطالب الفايز الدول العربية بدعم االردن 
والجهود التي يبذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني دفاعا 
عن القضية الفلسطينية والمقدسات االسالمية والمسيحية 

 ال يستطيع وحده الدفاع عن القضية فاألردن
  ....نيةالفلسطي

وعبر ممثلو الهيئة عن دعمهم الكامل لجهود 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، في الحفاظ على أمن األردن 
واستقراره، واعتزازهم بجهود جاللته في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية وحماية المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية فيها

  ٨ صفحة ٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 لشهادة من أجل األقصىاألردني يطلب ا
  

ُعلى بعد سنة من هزيمة حزيران  - محمد داودية
، وعلى بعد اقل من ثالثة أشهر على نصر الكرامة ١٩٦٧

، ١٩٦٨ الثالث من حزيران نيناالثالمجيد، وبالتحديد يوم 
كان صديقي المالزم فرحان االبن األكبر للشيخ محمد 
سالمة الحسبان رئيس بلدية المفرق، مرابطا على الشريعة 

  . األردنأغوارفي 

كتب فرحان من خيمته رسالة تنبؤية، تحمل مئات 
الدالالت وتكشف جوهر وبنية الجيش والشعب األردني، 

 إلىقصى والقدس وفلسطين، المعادي الملتحم إلى األبد باأل
  .األبد، مشروع الحرب الصهيوني التوسعي

كتب فرحان وصية نادرة في التاريخ األردني 
والعربي، يجب أن تحفظها األجيال في وجدانها إلى يوم 

  .النصر الكبير على الصهيونية

 ابنته الطفلة فيحاء، ذات إلىكتب فرحان وصية 
 يتطلع الى االستشهاد في سبيل العشرة شهور، قال فيها إنه

  .!!المسجد األقصى

بدوي أردني يطلب القتال ويطلب الشهادة من أجل المسجد 
  ! األقصى

، ١٩٦٨ حزيران ٤في اليوم الموالي الثالثاء 
  .تحققت أمنية المالزم فرحان محمد الحسبان

  .استشهد فرحان

 جنود الجيش العربي األردني، رسالته أخوانهوجد 
الطفلة فيحاء، في جيب سترته وعليها قطرات من  ابنته إلى

  .دمه الطهور

لقد تنبأ . األردنيينإنها أشهر وصايا الشهداء 
الشهيد البطل ضابط اتصاالت المدفعية، ابن العشرين سنة، 

  .الشهادة في سبيل المسجد األقصى: إليهبما تمناه وسعى 

 ابنته الطفلة فيحاء إلىتاليا نص رسالة الشهيد فرحان 
  :رحان الحسبانف

ُبنيتي، أكتب هذه الرسالة في الليلة الثالثة من (
م عندما كنت جالسا في خيمتي، ١٩٦٨شهر حزيران سنة 

مؤمنا ان الموت حق وكذلك الشهادة في سبيل الحق  ً
ُفإذا وهبني اهللا الشهادة فآمل . والواجب والمسجد األقصى

الدك ُان تفخري عندما يذكر اسمي وان تجهري بصوتك أن و
ٌشهيد، اجل انه شهيد، لقد فارق الحياة وهو مقبل ال مدبر ٌ َ ٌ .

ً مقبال، وان ابذل روحي رخيصة في أموت أن أقسمتفقد 
  .سبيل الدفاع عن المسجد األقصى
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 فتاة وان أطرب لسماع كلمة بابا أراككنت احلم ان 
.  تقولينها، ولكن لنا لقاء في جنات الخلد ان شاء اهللاوأنت

  .انتهت الرسالة). والدك فرحان

، فتى من بني حسن، أبوه رئيس أردنيهذا ضابط 
 فضة الحسبان العموش، وأمهبلدية المفرق لعدة عقود 

ََأقسم ان يبذل روحه رخيصة في سبيل الدفاع عن المسجد 
  .األقصى

الشهيد البطل فرحان الحسبان يمثل الوطنية 
 .لمناضلة األبد بالوطنية الفلسطينية اإلىاألردنية الملتحمة 
 للشعب اليهودي وعن ضم أي غور أبديةفعن اي عاصمة 

 يهودا والسامرة يتحدث نتنياهو ومخططو الحركة أيةوضم 
  !التوسعية الصهيونية ورعاتها الجدد؟

اطلعت الدكتور محمد الذنيبات نائب رئيس الوزراء 
وزير التربية والتعليم على رسالة الشهيد فاوعز بتضمينها 

  .ة الوطنيةاحد كتب التربي

. اللهم لك الحمد والشكر«: ففرحت فيحاء وكتبت
تمت الموافقة على ادراج وصية والدي الشهيد فرحان في 

الوصية -يتم تدريس هذه الشهادة .«منهاج التربية الوطنية
 من كتاب التربية االجتماعية ٧٠التي جاءت في الصفحة 

ارا من الجزء الثاني، اعتب-والوطنية للصف الرابع االبتدائي
  .٢٠١٦- ٢٠١٥العام الدراسي 

 بركة الشهيد البطل فرحان األيامتحل علينا هذه 
الحسبان فعلى روحه الطيبة الطاهرة وأرواح شهداء األمة، 

 .الفاتحة والترحم

  ١٦ ص٧/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

يناقش القضية ) الفكر العربي(منتدى 
  الفلسطينية في خطابات الملك الحسين

 

ناقشت جلسة عبر االتصال  - الرأي –ّعمان  
القضية الفلسطينية "المرئي عقدها منتدى الفكر العربي 

في خطابات المغفور له الملك الحسين بن طالل 
١٩٩٩-١٩٥٣".  

ودعا مشاركون في الجلسة إلى إيالء مواقف 
األردن وقيادته وتضحياته من أجل فلسطين والحقوق 

والكتاب وتقديمها الفلسطينية المزيد من عناية المؤرخين  ُ
إلى األجيال الجديدة كجزء من الدروس الحضارية والتربية 

  .الوطنية

ًوأكدوا أن قسما كبيرا من التراث السياسي للراحل  ً
ًالملك الحسين يعد تاريخا حقيقيا للقضية الفلسطينية  ً
والدفاع عن حقوق شعبه في أرضه ودولته المستقلة 

 وحدة الصف العربي وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية
في مواجهة التحديات التي تواجه الحل السلمي العادل 

  .والشامل

وتناول أستاذ التاريخ في الجامعة األردنية 
الدكتور علي محافظة أبعاد ومضامين تلك الخطابات كما 
تمثلت في المواقف الرسمية لألردن إزاء األحداث 

ساحتين والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على ال
ً عاما من تاريخ هذه ٤٦اإلقليمية والدولية، عبر حوالي 

  .القضية

وأشار محافظة إلى أن قضية فلسطين كانت لدى 
الملك الحسين شغله الشاغل، والمسألة التي هيمنت على 

ًوكثيرا ما أصيب باإلحباط، ولكنه ما . تفكيره طوال حكمه
يلبث أن ينهض من جديد يحدوه األمل ويسعى إلى 

ٕتقبل أفضل، واقامة سالم عادل وشامل يعيد للشعب مس
الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويمكن الالجئين من العودة 

  .ٕإلى ديارهم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

.  األمين العام لمنتدى الفكر العربي دوأشار
 إلى أن األردن بحكم التقدميةمحمد أبوحمور، في كلمته 

غرافية والمصيرية بفلسطين هو عالقته التاريخية والج
ًاألكثر تأثرا بكل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
وحالتي السلم والحرب كما أثبتت الوقائع واألحداث، وأن 
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خطابات المغفور له الملك الحسين توضح الرؤية 
الواضحة والمستشرفة لجاللته التي أثبت التاريخ صحتها 

وترسيخ الحقوق في أن أحد أهم مرتكزات الحل 
  .الفلسطينية يعتمد على وحدة الصف العربي

وقال رئيس الوزراء األسبق عضو المنتدى طاهر 
إن الراحل الملك الحسين كان : المصري في مداخلته

ًمؤمنا بالهدف الوطني والقومي الذي ورثه عن جده الملك 
المؤسس عبد اهللا بن الحسين في ما يتعلق بفلسطين 

ًما كان مؤمنا بمبادئ النهضة والثورة وقضيتها والقدس، ك
العربية الكبرى، ويتصرف من هذا المنطلق تجاه هذه 
ًالقضية المركزية بوصفه عربيا هاشميا ووريثا لهذه  ً ً

  .الثورة

وأكد مستشار رئيس جامعة فيالدلفيا للعالقات 
إبراهيم . الدولية ومدير مركز الدراسات المستقبلية فيها د

األجيال الشابة بالمعرفة التاريخية بدران أهمية تنوير 
حول جهود األردن والراحل الملك الحسين في الدفاع عن 

  .فلسطين وقضيتها على مختلف المستويات

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة 
. جمال الشلبي أن دراسة د. الهاشمية عضو المنتدى د

محافظة لخطابات الملك الحسين تضع مواقف األردن 
اريخية في مكانها الصحيح وتسهم في إعادة االعتبار الت

لها، وال سيما في ضوء ما يمكن أن يتمخض عن صفقة 
القرن وحالة التفكك الناتجة عن إفرازات الربيع العربي 
والمحاوالت اإلسرائيلية لقضم المزيد من األراضي 

كما أن المحاضرة تلخص . الفلسطينية واالستيالء عليها
ًمتقدمة تاريخيا وعروبيا وانسانيا، وتضعها هذه المواقف ال ً ًٕ

في سياقها الذي يشكل بوابة للمستقبل تمثل الرؤية 
  .ًوالتحدي، فضال عن التمسك بالثوابت

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي 
واإلنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة إلى أن 

احل ليس محافظة من أهم المر. المرحلة التي تناولها د

في تاريخ القضية الفلسطينية وحسب، بل وفي التاريخ 
العربي الحديث وتاريخ المنطقة واألحداث على الساحة 
ًالدولية؛ مشيرا إلى أن جاللة الملك الحسين كان مهموما  ً
بهذه القضية على مدى حياته، وكانت عنايته بالقدس 
ومقدساتها تمثل شرعية دينية وتاريخية للهاشميين في 

ًعاية هذه المقدسات، كما أن الضفة الغربية كانت جزءا ر
  .من المملكة بموجب وحدة الضفتين

وتناولت أستاذة التاريخ العربي الحديث في 
فدوى نصيرات أثر الخالفات العربية . جامعة فيالدلفيا د

على مسار القضية الفلسطينية، وكذلك سوء الفهم الذي 
فترات معينة، مما واجهته بعض المواقف األردنية خالل 
  .أدى إلى ضياع فرص استعادة الحقوق

ًوأشار محمد خريسات إلى ما بدا أحيانا من 
افتقاد المفاهيم المشتركة بين األردن وبعض العرب، ما 
ًأدى إلى تعرضه للظلم قيادة وشعبا، في الوقت الذي 
كانت الفرص تضيع، ونعود في كل مرة إلى التأسي على 

لى االستفادة من دروس التاريخ لتعزيز ًما فقدناه، داعيا إ
  .وحدة الصف العربي

  ٤ ص٧/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 هل سيوقف األردن قرار ضم غور األردن؟

    

 فايز الفايز

األميركي عن مسؤولين » تورموني«ينقل موقع 
روس، أن موسكو تحاول ترتيب لقاءات أردنية على 
ٍمستوى عال جدا مع الشريك الرئاسي لنتيناهو وزير 
الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي بعيدا 
عن بنيامين نتنياهو، لمناقشة خطورة قرار الضم على 

ٕ واذا مستقبل الوضع السلمي مع إسرائيل والمنطقة،
صدقت الرؤية فسيكون تحالف نتيناهو قابال لإلنهيار، 
فاألردن هو قلب الصراع مع الطرف اللدود في تل أبيب، 
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وهو لن يتخلى عن وصايته على المقدسات الدينية في 
القدس، وهذا محور رئيس في العالقات الباردة معهم، 
ولهذا باتت أصوات العديد من مسؤولي الدولة العبرية 

  .من خطر انهيار العالقة مع األردنيحذرون 

بنيامين نتنياهو أسقط في يده، فهو كقائد جديد 
لجيش استعماري أراد أن يفرض إرادته وشروطه بخلق 
دولة يهودية دون أي إعتبار ألصحاب الحق التاريخي 
من الفلسطينيين، تلقى في خضم فرحته بالدعم األميركي 

فلسطيني، وأهمها صفعات متتالية من الطرفين األردني وال
تصريحات جاللة الملك وتحذيراته بأن قواعد اللعبة 
ًالسياسية ستتغير إذا بقي نتيناهو متحجر القرار، فضال 

اليوم بات حلم .عن رفض داخلي خشية الوضع األمني
نتنياهو أشبه بالكابوس، وقرار الضم بات أبعد من ذي 

لف قبل، فاألردن وعلى لسان الملك أحبط معنويات التحا
الذي تشكل في تل أبيب لتنفيذ الضم، والنبرة الجافة التي 
يتصدر بها وزير الخارجية ايمن الصفدي تترجم رؤى 
وانطبعات القيادة والدولة األردنية برمتها، وأن أي إجراء 
ال يضم حق الفلسطينين بإعالن دولتهم المستقلة لن 

جه ُيقبل تحت أي ظرف، فيما باتت اإلدارة اإلسرائيلية توا
رفضا دوليا يقوده اإلتحاد األوروبي لقرار الضم، خصوصا 
المانيا التي سيقوم وزير خارجيتها هذا األسبوع بزيارة تل 
أبيب وعمان، وحتى اإلدارة األميركية بات خطاب الدعم 
فاترا، ما يعني أن األول من تموز لن يكون موعد إعالن 

ا الذي م: يسأل العديد من المهتمين.الضم على أقل تقدير
سيفعله األردن إذا تم تنفيذ قرار الضم؟ وهل يحفل 
ّالمسؤولون اإلسرائيليون بموقف عمان، ومن الرابح ومن 
الخاسر؟ وغيرها من التساؤالت التي ال تحيط بالتاريخ 
السياسي لنشوء وارتقاء الدولة العبرية التي تعيش 
كالطفيليات على أرض عربية، وكأن األردن جزيرة 

  .رادة في محيط مليء بالقراصنة الدوليينمنزوعة اإل

ّإسرائيل تحتاج بالدرجة األولى الى األمن، ومن 
المعروف أن أي فتى فلسطيني بسكين أو حجر يصيب 
جنود اإلحتالل بالرعب، واألمن هو هاجس يقض مضاجع 
ٕالمسؤولين اإلسرائيليين، واسرائيل هي التي تحتاج الى 

لعالقات مع األردن السالم وليس العرب، وأي إخالل با
سيشكل جبهة خوف شرقية ال يمكن إلسرائيل تحملها 

 عن الداخل الفلسطيني اًبناء على الوقائع التاريخية،عد
الذي سيكون حجر الرحى في مطحنة الحرب الداخلية 
إلسرائيل، وهذا ما بات يدركه كثير من منظري الدولة 

سيكشف ًالعبرية، فال سالم تاما بدون األردن، والمستقبل 
حاجة الدولة العسكرية اإلسرائيلية لحدود باردة مع 

  .األردن

إن إعادة الثقة بالدور األردني لمواجهة الهياج 
اإلسرائيلي هو الطريق الوحيد إلبقاء الوضع القائم على 
األقل، وتبريد الجبهة الفلسطينية الداخلية، وهذا ما بات 

ّأحسوا بحرارة يدركه الكثير من القيادات اإلسرائيلية الذين 
األجواء قبيل اقتراب موعد الضم الذي يبدو أن نتيناهو لن 
يصل اليه عما قريب، فتكن جبهتنا متماسكة وداعمة 
لألشقاء الفلسطينيين إلعادة بنائهم الوطني المشتت، كي 
يبقى العالم المحترم مساندا لقضيتهم، واألردن القوي هو 

 عبر عنها األردن المتماسك والمتمسك بمواقفه التي
  .الملك عبداهللا الثاني بكل وضوح

  ٨ ص٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

والملك   رغم التحديات.. األردن كسب احترام العالم

   أبقى القضية الفلسطينية أولوية دولية
 

صغر مساحة األردن  رغم – فاخوري  رهام–عمان 
ًوقلة إمكانياته، إال أنه لعب، ويلعب، دورا مهما في  ًّ ّ

ت اإلقليمية والعربية العربية والدولية، ويقع في محور العالقا
ّاهتمامات المجتمع الدولي، خصوصا فيما يتعلق باألمن 

  ...والسياسة
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ومنذ تولي جاللة الملك سلطاته الدستورية، سعى 
إلى توسيع دائرة العالقات األردنية مع المحيط العربي ومع 

وثيقها، بما العالم اإلسالمي والمجتمع الدولي وتمتينها وت
يتوافق مع المصالح الوطنية العليا واستنادا إلى المبادئ 

  .. .التي قامت عليها الدولة األردنية

كما عمل جاللته طوال العقدين الماضيين على 
إفشال المحاوالت اإلسرائيلية المتواصلة في حرف جوهر 
الصراع في المنطقة عن مساره، والتوضيح لدول العالم أن 

 المنطقة، والعالم، مبعثها عدم حل القضية جميع صراعات
الفلسطينية، التي هي جوهر النزاع، على أساس عادلة 
تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية وعلى رأسها إقامة 

   .دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

كما تصدى جاللته للمحاوالت اإلسرائيلية بتغيير 
مغرافي في فلسطين والقدس المحتلة الواقع الجغرافي والدي

ويعتقد مختصون .. .والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها
أن أمام األردن خيارات يمكن أن تتخذها لوقف التغول 
اإلسرائيلي والتعديات األخيرة التي تمارسها حكومة االحتالل 
وخصوصا القرار األخير بضم أجزاء من الضفة الغربية 

 القدس إلىضافة إلى نقل سفارتها للكيان الصهيوني، إ
  .المحتلة

وتقوم مرتكزات وثوابت السياسة الخارجية األردنية 
على محاور عدة منها المساهمة بفاعلية في مؤسسات 
العمل األممي والعربي واإلسالمي، وفي مقدمها األمم 
المتحدة ومجلس األمن الدولي وجامعة الدول العربية 

نظمة المؤتمر اإلسالمي، بما ومنظمة التعاون اإلسالمي وم
... يعود بالخير على المواطن األردني والعربي واإلسالمي

ولذلك أبقى األردن على القضية الفلسطينية بوصفها 
واستمر  .القضية المركزية واألولى بالنسبة للدولة األردنية

األردن بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وحيدا في مرات 
أن حل الدولتين والسالم الشامل والدائم ّعديدة، وبين لعالم ب

جادة وملتزمة  والعادل ال يمكن أن يتحقق إال عبر مفاوضات
ومبنية على المرجعيات الدولية للسالم ومبادرة السالم 

ّالعربية بكل عناصرها التي أقرها العرب في قمة بيروت عام 
٢٠٠٢...  

  ٧ ص٩/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

إمكانات األردن الملك يكرس كل : الصفدي
 لحماية المقدسات

  

أكد وزير الخارجية  - ماجدة أبو طير- ّعمان
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس األربعاء، ضرورة 
تكاتف جهود دول منظمة التعاون اإلسالمي لحشد موقف 
دولي يمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم ثلث دولة فلسطين 

  .المحتلة

اري االستثنائي وشدد الصفدي في االجتماع الوز
مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون 
اإلسالمي الذي انعقد عبر تقنية االتصال المرئي على أن 
قرار الضم سينسف كل األسس التي قامت عليها العملية 
السلمية وسيجعل من خيار الدولة الواحدة التي تمأسس 

  . نظام التمييز العنصري مآال حتميا

 السالم العادل هو تلبية جميع وقال ان طريق
ًالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا 
حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 

التي يكرس صاحب «وعاصمتها القدس المحتلة ١٩٦٧
الوالية الهاشمية التاريخية على مقدساتها اإلسالمية 

 امكانات والمسيحية جاللة الملك عبداهللا الثاني كل
ً، مشيرا إلى ان حماية القدس وهويتها »المملكة لحمايتها

  .مسؤولية وواجب جماعي

وأكد الصفدي على ان زوال االحتالل وقيام 
الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل 

  .الوحيد لتحقيق السالم

وانعقد االجتماع بدعوة من دولة فلسطين 
جية الدول األعضاء في الشقيقة، بمشاركة وزراء خار
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اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تضم في 
عضويتها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغالدش 
الشعبية وجمهورية غامبيا وجمهورية النيجر، إضافة إلى 

 . في المنظمة دولة عضو٣٣وزراء خارجية وممثلي 
وكان آخر اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون 

، ٣/٢/٢٠٢٠اإلسالمي حول القضية الفلسطينية بتاريخ 
  .ُبحث فيه اإلعالن عن الخطة األمريكية

  ٥ ص١١/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األردن يواصل تصديه : الشؤون الفلسطينية
 لالعتداءات اإلسرائيلية على الحرم القدسي

 

شارك االردن في  - ماجدة ابو طير-مان ع
اجتماعات الجلسة االفتراضية للجنة البرامج التعليمية 
الموجهة الى الطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة 

التي عقدت عبر الفيديو كونفرنس ) ١٠١( في دورته الـ
   .بتنظيم من جامعة الدول العربية يوم الخميس الماضي

مدير الدراسات / ردنيواكد رئيس الوفد اال
واالعالم في دائرة الشؤون الفلسطينية احمد الرواشدة في 
كلمته لدى افتتاح اعمال اللجنة ان االردن وبقيادة جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني سيواصل جهوده ومساعيه في 
الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية 

دولة الفلسطينية المستقلة ًواالقليمية وصوال الى اقامة ال
واكد مواصلة االردن تصديه . وعاصمتها القدس الشرقية

لالعتداءات االسرائيلية على الحرم القدسي الشريف 
والمدينة المقدسة ومحاوالت طمس هويتها العربية 

 .اإلسالمية

وأضاف الرواشدة ان االنتهاكات اإلسرائيلية 
عاد النشء الممنهجة تجاه قطاع التعليم تهدف الى اب

الفلسطيني وعدم تمكنه من الحصول على العلم والمعرفة 

باعتباره السالح القوي في مواجهة االحتالل وسياسته 
ًالعدوانية، مؤكدا على اهمية الدور الذي تضطلع به لجنة 
البرامج التعليمية والذي يتعاظم مع ازدياد االعتداءات 

شعب االسرائيلية واالنتهاكات المتواصلة لحقوق ال
الفلسطيني وبشكل خاص ما يتعرض له قطاع التعليم في 
االراضي الفلسطينية المحتلة وانعكاساته على الطلبة 

 .والمداس والقطاع التعليمي

األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون 
فلسطين واألراضي العربية المحتلة سعيد أبوعلي، قال في 

هذا المؤتمر الهام كلمته بافتتاح االجتماع، ان انعقاد 
لمتابعة تطورات العملية التعليمية بفلسطين، وخاصة في 
ظل استمرار الظروف البالغة الصعوبة التي تجتازها 
فلسطين في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار 

، وجراء ممارسات وسياسات »كورونا«وباء فيروس 
االحتالل اإلسرائيلي المتسارعة الستغالل هذا الظرف، 

حقيق مخططاتها االستعمارية بضم مناطق واسعة من لت
ًالضفة الغربية وغور األردن، ارتباطا بـ صفقة القرن 
ًاالمريكية اإلسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا،  ً
وفي إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي 

 .شملت القدس والجوالن

لدعم العربي وطالب بأهمية االستمرار في توفير ا
للعملية التعليمية في فلسطين لصد كل محاوالت االحتالل 
اإلسرائيلي، ومن أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة 
ٕعلى المواجهة والتحدي إلنهاء االحتالل واقامة الدولة 

خاصة في مثل هذا . الفلسطينية وعاصمتها القدس
لحلول التحدي الجديد المتمثل بالوباء، وأهمية توفير ا

ُواآلليات المنسقة عربيا بما يحافظ على استمرارية  ً
 .ومستوى العملية التعليمية وفق أفضل المعايير

من جانبه، أكد مدير عام المتابعة الميدانية في 
وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين أيوب عليان، أن 
األزمة األخيرة لكورونا ضاعفت المعاناة حيث يواصل 
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تى خالل األزمة الصحية استهداف الطلبة االحتالل وح
والمعلمين، فهناك شهداء وجرحى ومعتقلون، فقد تداخل 
الوباءان المرئي وهو االحتالل وغير المرئي وهو 

 .الفيروس الستهداف الوجود الفلسطيني

ًّوقال عليان إن مدينة القدس تظل مثاال حيا 
 على المعاناة، فهي تواجه االحتالل والوباء فمديرية
التربية مغلقة منذ أكثر من ستة شهور، باإلضافة الى 
صعوبات في تطبيق البروتوكول الصحي على الطلبة 
ّباعتبار أن االحتالل يحارب أي نشاط فلسطيني موجه 
للمقدسيين، مشيرا أن الوزارة خالل فترة الجائحة تبنت 
العديد من المبادرات حيث تم إطالق التعليم عن بعد 

ًون اعتباره بديال معتمدا للتعليم النظامي بصورة تجريبية د ً
 .الوجاهي

وشارك في االجتماع االفتراضي عدد من ممثلي 
الدول العربية المضيفة ألبناء الالجئين والتي تقدم برامج 
تعليمية موجهه إليهم، وهي مصر، وفلسطين، واألردن، 

، »األلكسو«، ومنظمة »اإليسسكو«ولبنان، ومنظمة 
ٕاإلذاعات العربية، واذاعة فلسطين إضافة إلى اتحاد 

بشبكة صوت العرب، وقطاع فلسطين بالجامعة العربية، 
وسترفع اللجنة توصياتها إلى االجتماع المقبل لمؤتمر 

  .المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين

  ٢ ص١٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الفايز يدعو لموقف عربي موحد يتصدى 
  للمخططات اإلسرائيلية

 

دعا رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز،  -عمان
إلى التصدي ألية مخططات وعمليات تسوية بالمنطقة 
تستهدف الثوابت الوطنية وأمن األردن واستقراره سواء كان 

 .أو غيرها من المخططات اإلسرائيلية» صفقة القرن«عبر 

وقال خالل لقائه، امس االثنين، بدار مجلس 
العشائر األردنية في محافظة األعيان، عددا من أبناء 

العاصمة، إن التصدي لتلك المخططات والتسويات يتم من 
خالل سعينا جميعا إلى تعزيز جبهتنا الوطنية وتماسك 
نسيجنا االجتماعي والوقوف صفا واحدا خلف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، ودعم جهوده الرامية للحفاظ على أمن 

شكل موقف عربي موحد األردن واستقراره، إضافة إلى ت
وتكثيف االتصاالت مع الدول الحليفة والصديقة لرفض مثل 

وأكد رئيس مجلس األعيان أن األردن . هذه المخططات
بقيادة جاللة الملك لن يفرط بثوابته الوطنية العليا؛ فالءات 

األردن هو األردن، وفلسطين هي «جاللة الملك واضحة، 
ين وتعويضهم حق فلسطين، وحق العودة لكافة الالجئ

مقدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 
 .«والمسيحية في القدس خط أحمر

وعرض الفايز أبرز التحديات التي تواجه األردن 
الناجمة عن األوضاع المحيطة به، وخاصة التحدي 
االقتصادي وتأثيره على حياة المواطنين المعيشية، إضافة 

 .، التي أصابت العالم أجمعإلى تداعيات جائحة كورونا

وأكد أن جاللة الملك يسعى بكل جهد لمواجهة تلك 
التحديات ويوجه الحكومة باستمرار للعمل على تجاوز هذه 
التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن 
ُاألردن واجه تحديات كبيرة منذ التأسيس، وكان يتجاوزها 

 .ةويخرج منها أكثر قوة وصالب

بدوره أكد الشيخ برجس الحديد باسمه وباسم 
الحضور وقوفهم خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، معبرا 
عن فخرهم واعتزازهم بجاللة الملك والجهود التي يبذلها 
للدفاع عن األردن وأمنه واستقراره، وللدفاع عن القضايا 
العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحماية 

 .قدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريفالم

وأكد الحضور أنهم سيتصدون بكل قوة لكل من 
يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره ونسيجه االجتماعي 
ولكافة مروجي خطاب الكراهية والفتنة والخطاب الطائفي 
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واإلقليمي، فهذا الوطن للجميع، والكل فداء له وللعرش 
  .الهاشمي

  ١٦/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

ٍأي اجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض : لملكا
 في الضفة الغربية هو أمر مرفوض

 

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، أن أي -عمون  ّ
ٍإجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو 
ّأمر مرفوض، ويقوض فرص السالم واالستقرار في 

  .المنطقة

ل اجتماعات عقدها اليوم وشدد جاللته، خال
ًالثالثاء تقنيا وهاتفيا، مع لجان وقيادات في الكونغرس  ًّ
األميركي، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني 
ولي العهد، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني 

  .اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

ّوجدد جاللة الملك التأكيد على أهمية إقامة  ّ
ة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، الدول

 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .القدس الشرقية

وبحث جاللته عالقات الشراكة االستراتيجية بين 
األردن والواليات المتحدة، والتطورات اإلقليمية الراهنة 

عيم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خالل اتصاله مع ز
األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش 
مكونيل، ولجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، 

اللجنتين الفرعيتين لمخصصات وزارة الخارجية "و
في لجنتي المخصصات بمجلسي " والعمليات الخارجية

  ....الشيوخ والنواب

  ١٧/٦/٢٠٢٠عمون 

* * * * *  

  

  

  

  

  قرارات الضم االسرائيليةالملك يجدد الرفض ل

  

واصل جاللة الملك عبداهللا  -  الرأي- عمان
الثاني، اليوم األربعاء، سلسلة اجتماعاته مع أعضاء 

  .األميركي" الكونغرس"لجان وقيادات في 

وعقد جاللته، عبر تقنية االتصال المرئي، 
ًاجتماعات منفصلة، حضر جانبا منها سمو األمير 

، ولي العهد، مع رئيس مجلس الحسين بن عبداهللا الثاني
النواب األميركي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة العالقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنتي الشؤون الخارجية 

  .والخدمات العسكرية في مجلس النواب

وأشاد جاللة الملك بالعالقات االستراتيجية التي 
رص ًتجمع األردن والواليات المتحدة األميركية، مؤكدا الح

  .على تعزيز التعاون بينهما في المجاالت كافة

وأعرب جاللته عن تقديره للدعم المتواصل الذي 
تقدمه الواليات المتحدة للمملكة، في العديد من المجاالت 

  .التنموية والدفاعية

وتناولت االجتماعات المستجدات على الساحتين 
ًاإلقليمية والدولية، خصوصا المتعلقة بالقضية 

  .نيةالفلسطي

ّوجدد جاللته التأكيد على موقف األردن الثابت 
تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السالم الشامل 
والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، 

، وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .رقيةالقدس الش



  
  ٢٦ 

وأعاد جاللة الملك التأكيد على أن أي إجراء 
إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر 
مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السالم واالستقرار في 

  .الشرق األوسط

وتطرقت االجتماعات إلى األزمات التي تمر بها 
المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، 

ود اإلقليمية والدولية المبذولة في الحرب إضافة إلى الجه
  ...على اإلرهاب، وفق نهج شمولي

من جانبها، قالت رئيس مجلس النواب األميركي 
نانسي بيلوسي إن جاللة الملك يحمل رؤية ثاقبة 

  .وصادقة تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم

بدورهم، وصف أعضاء لجان وقيادات في 
قائد تاريخي، وصوت " بأنه الكونغرس جاللة الملك

، وهم يتطلعون دوما إلى االستماع إلى آراء "للحكمة
  .جاللته حيال القضايا اإلقليمية الراهنة

وحضر االجتماعات وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم، والسفيرة 

  . واشنطناألردنية في

 ٢ ص١٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن يدين استمرار إسرائيل بتنفيذ أعمال في 
 األقصى

 

دانت وزارة الخارجية  -  ماجدة أبوطير-عمان 
وشؤون المغتربين امس األربعاء، استمرار قيام السلطات 
اإلسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد األقصى 

ًلشريف الذي يشكل جزءا اليتجزأ الحرم القدسي ا/ المبارك
 .من المسجد

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
اهللا الفايز في بيان امس، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون 

المسجد األقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة 
االختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد 

ولي، وأن جميع األقصى المبارك بموجب القانون الد
أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 

 هي ضمن - بما في ذلك األسوار-ً دونما ١٤٤
الصالحيات الحصرية إلدارة أوقاف القدس، وأن على 

 احترام التزاماتها بهذا - كقوة قائمة باالحتالل - إسرائيل 
 .ًالشأن ووقف االعمال فورا

ام إسرائيل بالوضع وشدد الفايز على ضرورة التز
 /التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك

 كقوة قائمة -محمال إياها / الحرم القدسي الشريف
 كامل المسؤولية عن سالمة المسجد -باالحتالل 

 .وأسواره

وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج 
ئط رسمية للجانب اإلسرائيلي بخصوص األعمال في الحا

 .الغربي

  ٤ ص١٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الملك يقود السياسة الخارجية بما : الصفدي
يحمي األردن ومصالحه ويكون السند األقوى 

  ألشقائنا الفلسطينيين
 

 أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي –عمان 
أهمية إعادة فتح أفق للسالم كضرورة إقليمية ودولية في 

 .المنطقة

رجية في مقابلة له مع وأضاف وزير الخا
ّالتلفزيون األردني، مساء أمس، أنه نقل رسالة جاللة 
الملك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر فيها 

 .عن رفض األردن ألي إجراء يعيق عملية السالم

ّوبين أن توجيهات جاللة الملك بالعمل المنسق 
مع األشقاء والمجتمع الدولي بهدف الوصول إلى آلية 



  
  ٢٧ 

تحمي عملية السالم من الخطر الذي يهدده الضم عمل 
 .اإلسرائيلي

ال حديث بأي شكل من األشكال "ّولفت إلى أنه 
ّعن ضم إسرائيل ألراض أردنية، فالحدود الدولية معترف 
بها وال تهديد عليها ونحن قادرون على حماية حدودنا 

 ."ومصلحتنا

ّوأشار الصفدي إلى أن الموقف األردني الدائم 
قرب إلى أشقائنا الفلسطينيين للحصول على هو األ

ٕحقوقهم المشروعة من الحرية واقامة دولتهم على خطوط 
  .٦٧حزيران 

ّوأكد على أهمية حشد الجهود للحؤول دون 
الضم ألنه إذا ما تم فذلك سيؤدي إلى قتل عملية السالم 

 .العادل في المنطقة

ّوأضاف الصفدي إلى أن الفلسطينيين يعرفون 
ردن يقف بجانبهم، والعمل ضمن الجهد المشترك أن األ

  .ٕمن أجل ردع هذا الخطر وايجاد أفق حقيقي للسالم

ّوقال إن الحديث بشكل عام أن إسرائيل ستضم 
من الضفة الغربية واألغوار ومنطقة  % ٣٠ما نسبته 

شمال البحر الميت، وقد يكون هنالك ضم جزئي أو كلي، 
ضح لكل القرارات ومع ذلك فالضم مرفوض وهو خرق فا

الشرعية الدولية وسابقة لن يقبلها المجتمع الدولي، 
ًالضم سيقوض حل الدولتين وحتى إذا كان جزئيا " ًمؤكدا ّ ّ

فهذا يعني فصل القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية 
  ."وفصل شمال الضفة عن جنوبها

ّوأشار الصفدي إلى أن ضم هذه األراضي بأي  ّ
أكدنا أننا نرفضه ولن " الدولي، وشكل هو خرق للقانون

نتعامل معه، انطالقا من موقفنا التاريخي، والتأكيد على 
ّأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسالم الشامل  ّ

  .والعادل

ّوبين أننا اآلن في لحظة حاسمة في مسيرة 
ّالصراع، واذا ما قامت إسرائيل بضم هذه األراضي فلن  ٕ

تين والذي يجب أن يفضي يكون هنالك فرص لحل الدول
طويلة  نحن بمواجهة"ًإلقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا 

من الصراع وهذا سينعكس على الجميع وسينعكس على 
ّالمملكة ألننا األقرب على فلسطين، لكن ال يعني أن 

  ."األردن فقط من سيتأثر بل كل من في المنطقة

ّوأكد الصفدي على أن المملكة قادرة على حماية ّ 
حقوقها ومصالحها، ولنا مكانتنا في العالم ولجاللة الملك 

ّالمعرفة األساسية لدور "االحترام والتقدير والغرب لديه 
 ."المملكة في ترسيخ االستقرار في المنطقة

نحن قادرون على الدفاع عن "ّوبين الصفدي 
مصالحنا وعن أمننا وعن استقرارنا، منطلقين من مواقفنا 

تعلق بالقضية الفلسطينية منذ بدأ التاريخية فيما ي
  ."الصراع

ّوأشار إلى أنه لن يكون هنالك حل على حساب  ّ
مصالح األردن فجاللة الملك يقود السياسة الخارجية 
األردنية بما يحمي األردن ومصالحها، وبما يكون السند 

  .األقوى والثابت ألشقائنا الفلسطينيين

ّيجب أن نتذكر بأن األ"وأضاف الصفدي  ردن ّ
يعمل منذ ما قبل اإلعالن عن احتمالية الضم من أجل 
التصدي ألي سياسات إسرائيلية تعيق السالم الشامل 

ّ، مؤكدا على أن "والعادل ًاألردن سيبقى ثابتا على مواقفه "ً
وسيبقى على اتصاالته المؤثرة عبر كل المؤسسات 

لك الدولية والقنوات والعالقات المتينة التي بناها جاللة الم
 ."للتصدي لهذا الخطر

ليس األردن من صنع الصراع وليس : "وقال
ّمطلوبا منه وحده أن يتحمل الصراع، واألردن يقوم  ً

ّمشددا على أن " بواجبه هذه مسؤولية عربية إسالمية "ً
ّدولية، وان المسؤول عن الصراع استمرار االحتالل 

 ."اإلسرائيلي ومواجهته يكون بالموقف المشترك

ّصفدي إلى أن التنسيق مستمر وأشار ال
والدبلوماسية األردنية تعمل بفاعلية لبلورة موقف عربي 



  
  ٢٨ 

وتأكد ذلك بعد اجتماع وزراء الخارجية، الذين شددوا على 
رفض الضم بالتمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السالم 

 ."العربية

ّونوه إلى أن السماح بالضم هو سماح بتدهور  ّ
ة واقع ترسيخ النظام ّكل فرص السالم في مواجه

السالم طريقه واضحة وبينة بزوال "ًالعنصري، مبينا 
االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية 
الدولية، وهذا السالم في خطر اآلن بتنفيذ إسرائيل لقرار 

  ."الضم وهو بمثابة الرصاصة األخيرة لقتل فرص السالم

مم المتحدة ّوختم الصفدي حديثه أن قرارات األ
التي تمثل إرادة الدول، تدعو إلى إنهاء االحتالل 

 :ًوالتوصل إلى السالم على أساس حل الدولتين، مبينا

ندعو إلى تطبيق الشرعية الدولية، من خالل ميثاق "
ّاألمم المتحدة وقراراتها والتي تشكل األساس الذي ال 

  ".ًيمكن استبداله سبيال للحل

  ٣  صفحة٢٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الملك لن يقبل التفاوض دون ضمان : الفايز
  الثوابت األردنية والحق الفلسطيني

 

أكد رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز  - عمان
ان صفقة القرن صناعة إسرائيلية تمت بمبايعة إدارة 
الرئيس األمريكي ترامب وصهره كوشنر، مؤكدا ان جاللة 

صفقة دون ضمان الملك لن يقبل فتح أي حوار حول ال
الحفاظ على الثوابت االردنية وحق تقرير المصير للشعب 

  .الفلسطيني

جاء ذلك خالل لقاء اجراه مساء امس مع 
برنامج حديث األردن على قناة شبابكم التفاعلية والذي 

  .تعده وتقدمه الزميلة نور الدويري

وطرح الفايز محاور ثالثه لدعم موقف جاللة 
هة الداخلية والمحافظة على الوحدة الملك وهي تقوية الجب

والهوية األردنية الجامعة وتعزيز االسناد العربي لالردن 
ومواقف جاللة الملك الرافضة لصفقة القرن،فاألردن ال 
يستطيع ويجب أن ال يتحمل وحده هذا العبء والعواقب 

  .السياسية واإلقتصادية لهذه الصفقة ان مرت أمر حتمي

 الهاشميين بفلسطين، وشدد الفايز على عالقة
ُفالحسين بن علي دفن بالقدس والملك عبداهللا المؤسس 
استشهد بالقدس وحارب جاللة الملك الحسين بن طالل 
طيب اهللا ثراه كما يحارب جاللة الملك عبداهللا الثاني ألجل 

  .القضية الفلسطينة

وفي حديثه عن سؤال كيفية إعداد توليفة عربية 
لسطين وتحقيق إسناد عربي لتقف إلى جانب األردن وف

قوي دعا الفايز إلى ضرورة وجود مؤتمر عربي غير 
تقليدي لتلبية مطالب الفلسطينيين وحماية األردن 

  .والقضية الفلسطينية

كما دعا الى التعاون مع المستثمرين ورجال 
اعمال والتشبيك معهم لعقد تالحم سياسي اقتصادي يعزز 

  .الحضور العربي

والوطن البديل اكد الفايز وفي ملف التوطين 
على الالءات الثالثة التي اعلنها جاللة الملك مؤكدا 
بذات الوقت على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني 

 .الداخلي

  ٢ ص٢١/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فلسطين النيابية والكتل البرلمانية تؤكد وقوفها 
 خلف الملك رفضا للقرارات الصهيونية

  

لسطين النيابية والكتل  أكدت لجنة ف-عمان 
البرلمانية وقوفها خلف مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
الرافض لإلجراءات الصهيونية المتعلقة بضم غور األردن 

  .وأجزاء من الضفة الغربية



  
  ٢٩ 

جاء ذلك خالل اجتماع دعت إليه لجنة فلسطين 
النيابية، اليوم األحد، برئاسة النائب يحيى السعود، 

  .الكتل النيابيةوحضور رؤساء 

إن الدبلوماسية األردنية التي : وقال السعود
رسمها جاللة الملك عبداهللا الثاني اليوم ساهمت في 
التصدي لسياسات إسرائيل وحكومة نتنياهو، مؤكدا أن 
مواقف األردن الصلبة دفعت الكثير من دول العالم إلى 

  .رفض قرار الضم

م يؤثر وأشار إلى أن إعالن االحتالل لقرار الض
على السيادة األردنية وحقوق الشعب الفلسطيني؛ حيث 

  .أن مواقف األردن بقيادة جاللة الملك ثابتة وال تتغير

بدورهم، أشاد رؤساء الكتل النيابية بمواقف 
جاللة الملك الرافضة للقرارات اإلسرائيلية والسياسات التي 
تضر بالقضية الفلسطينية وتؤثر على المصلحة العليا 

  .لة األردنيةللدو

محاولة المس بأمن األردن "وأشاروا إلى أن 
وثوابته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مرفوضة، 
ولدينا خيارات عديدة يمكن أن نمارسها لمواجهة سياسات 

  ".الحكومة المتطرفة

ّوثمن رؤساء الكتل النيابية صمود ووقوف 
الشعب األردني خلف القيادة الهاشمية، ودعمه 

ته، والوحدة في مواجهة قرار ضم غور األردن ومساند
وأجزاء من الضفة الغربية، الفتين إلى أن إسرائيل تتالعب 

  .باأللفاظ وما تقوم به هو احتالل جديد وليس ضما

وحضر االجتماع رؤساء الكتل النيابية النواب؛ 
مازن القاضي، مرزوق الدعجة، جمال قموه، أحمد 

م السيد، مجحم الصقور، الرقب، سعود ابو محفوظ، إبراهي
رمضان الحنيطي، فيصل األعور، علي حجاحجة، عقله 

  .القمار

  ٧ ص٢٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

أوقاف القدس تستنكر اقتحام شرطة االحتالل 
 لمصلى باب الرحمة

  

ستنكرت دائرة ا -  انس صويلح- مان ع 
األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك ما 

يه امس مجموعة من ضباط وأفراد شرطة أقدم عل
االحتالل من اقتحام لمصلى باب الرحمة داخل المسجد 
األقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد 
االعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس 
المسجد االقصى المبارك عبد الكريم قاعود العتراضه 

   .على ذلك

ا من هذه وعبرت الدائرة عن استهجانه
االنتهاكات والتصرفات غير المسؤولة والهادفة لتأجيج 
الوضع داخل المسجد من قبل شرطة االحتالل من 
مالحقة واعتقال وابعاد المصلين وموظفي وحراس 
المسجد بحجج واهية هدفها تغيير الوضع الديني 

   .والتاريخي والقانوني القائم للمسجد منذ أمد بعيد

سجد األقصى المبارك هو واكدت الدائرة أن الم
مسجد اسالمي للمسلمين وحدهم ال يقبل القسمة وال 
الشراكة، ومن حق أي مسلم القدوم للصالة والتعبد في 

  . دونما١٤٤أي مكان داخل المسجد بمساحته البالغة 

وطالبت الدائرة باإلفراج الفوري عن المعتقلين  
القصى ٕوالغاء قرارات اإلبعاد الظالمة بحق حراس المسجد ا

  .المبارك وغيرهم من المبعدين

  ٢ ص٢٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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ٕاألردن يرفض خطة الضم واسرائيل : أبو وندي
  وحدها ستتحمل التبعات

  

 أكد رئيس مكتـب التمثيـل األردنـي لـدى -رام اهللا 
فلسطين، السفير محمد أبو وندي، أن إقدام إسرائيل علـى 

ي أنها اختـارت الـصراع ضم أجزاء من الضفة الغربية، يعن
بــدل الــسالم، وســتتحمل تبعــات هــذا القــرار وحــدها، لــيس 
علــى صــعيد عالقاتهــا مــع األردن فقــط، بــل علــى جهودنــا 
ـــسالم  ـــدولي لتحقيـــق ال ًجميعـــا فـــي المنطقـــة والمجتمـــع ال

  .العادل والشامل

جـــاء ذلـــك فـــي المهرجـــان الـــوطني الـــذي نظمتـــه 
ا، رفــضا ، امــس االثنــين، فــي مدينــة أريحــ»فــتح«حركــة 

لخطة الضم اإلسرائيلية، بحضور دبلوماسي عربي ودولـي 
  .واسع

وقال السفير ابو وندي في كلمته بالمهرجان، إن 
ً، مؤكــدا أن »منـع الــضم هــو حمايــة للـسالم فــي المنطقــة«

األردن عمـــل وســـيعمل مـــع كافـــة األطـــراف المعنيـــة لمنـــع 
ـــق  ـــة وشـــاملة لتحقي الـــضم والعـــودة إلـــى مفاوضـــات عادل

  .السالم

المملكـــــة تـــــرى أن خطـــــوة الـــــضم «وأضـــــاف أن 
ّاإلســـرائيلية ســـتقوض كـــل فـــرص تحقيـــق الـــسالم العـــادل 
والشامل وستكون لها انعكاسات على العالقات مـع األردن 

  .«وعلى كل مسعى لتحقيق السالم

ــابع ًنــرفض رفــضا قاطعــا أي قــرار إســرائيلي «: وت ً
ًبــضم أراض فلــسطينية محتلــة، ألنــه يــشكل خرقــا للقــانون  ّ

ًدولي وتهديدا ألمن المنطقة وازدهارها ومستقبل أجيالها، ال
وأكـد الـسفير  .«وال يمكن أن يمـر مثـل هـذا القـرار دون رد

أبو وندي، أن األردن سيتخذ كل الخطوات الالزمة لحمايـة 
مـــصالحه الوطنيـــة وحقـــوق الـــشعب الفلـــسطيني بالحريـــة 
ٕوحقه بتقريـر المـصير واقامـة دولتـه المـستقلة وعاصـمتها 

القـضية «وشـدد علـى أن  .ًدس وفقا للمرجعيات الدوليةالق
ـــــى،  ـــــة األول ـــــسطينية ســـــتبقى قـــــضية األردن المركزي الفل
وستواصل المملكة القيام بكـل جهـد ممكـن إلسـناد أشـقائنا 

ً، مؤكــدا أن خطــة الــضم »لتحقيــق الــسالم العــادل والــشامل
ـــدولتين وسينـــسف كـــل  اإلســـرائيلية، خطـــر ســـيقتل حـــل ال

عليهـــا العمليـــة الـــسلمية، وســـيحرم األســـس التـــي قامـــت 
  .المنطقة من أن تنعم بالسالم واألمن

وشارك في المهرجان، أعضاء اللجنتين التنفيذية 
، »فــتح«لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية، والمركزيــة لحركــة 

ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وقادة الفـصائل، 
ــين عــن  ــى ممثل ــة، إضــافة إل ــة واعتباري وشخــصيات وطني

لمجتمـــع الـــدولي، وعلـــى رأســـهم مبعـــوث االمـــم المتحـــدة ا
ــــل االتحــــاد  ــــوف، وممث ــــوالي ميالدين ــــسالم نيك ــــة ال لعملي
األوروبــي، وقناصــل الــدول األجنبيــة بمــن فــيهم القنــصل 

 .«بترا«.البريطاني العام، والسفير الصيني

  ٤ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 رفض ملكي حازم لقرار الضم
  

 محمد بركات الطراونة

موقف ملكي ثابت ال يتزحزح يرفض محاوالت 
إسرائيل ضم أراض في غور األردن وأجزاء أخرى من 

لالءات األردنية والرفض االردني مستمر الضفة الغربية، ا
وثابت وفيه تأكيد واضح على أهمية تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية واألمم المتحدة التي تقضي بإعطاء 
الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المسلوبة جراء االحتالل 
رسائل ملكية قوية وواضحة موجهة إلى المجتمع الدولي 

اص تحذر من تبعات بشكل عام واالسرائيلي بشكل خ
وتداعيات قرار الضم إن تم تنفيذه على منظومة األمن 
واالستقرار في المنطقة، الموقف األردني الثابت ينطلق 
من أن القضية الفلسطينية هي بالنسبة لألردن قضية 
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محورية ومركزية ولها األولوية، وأن األردن يحمل لواء 
االهتمام الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في ظل تراجع 

الدولي واإلقليمي بالقضية الفلسطينية واالنشغال بأزمات 
داخلية يشهدها العالم وحولت األنظار عن االهتمام 
بالقضية الفلسطينية، إذن يؤكد األردن أن عزم إسرائيل 
تنفيذ قرار الضم أمر مرفوض وبقوة ألنه يقوض عملية 

ني السالم واالستقرار في المنطقة، إذن هناك تشديد أرد
واضح على ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
على أساس حل الدولتين، وأهمية إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 

  وعاصمتها القدس الشرقية

ويقف األردنيون صفا واحدا خلف القيادة 
الهاشمية التي لم تساوم يوما على قضايا ومصالح األمة 

وقها، وعلى إسرائيل أن تسمع وتصغي جيدا وبعناية وحق
الصوت العقل والحكمة الذي يمثله جاللة الملك عبداهللا 
الثاني والذي سمعه الرأي العام العالمي عبر مختلف 
المنابر والمحافل الدولية واإلقليمية، والعالم مدعو اليوم 
وأكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياته السياسية 

قية تجاه القضية الفلسطينية ووقف معاناة الشعب واألخال
الفلسطيني جراء االجراءات التعسفية والممارسات 
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التنكيل به، 
جهود دبلوماسية اردنية يبذلها األردن ينقل من خاللها 
إلى العالم وصناع القرار فيه المخاطر التي ستنتج عن 

أن يتحمل العالم مسؤولياته في هذا قرار الضم من أجل 
اإلطار ويردع إسرائيل عن تنفيذ هذا القرار الذي يهدد 
األمن الوطني الفلسطيني ويعرقل أي جهد يبذل إلحالل 
السالم في المنطقة ويؤكد الموقف الملكي الواضح تمسك 
األردن بحقوقه والحفاظ على مصالحه والدفاع عن هويته 

  .وقضايا أمته

  ٨ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني : الملك
  االسرائيلي على اساس حل الدولتين

  

 خالل تلقي جاللة الملك عبد اهللا الثاني -عمان 
امس االربعاء اتصاال هاتفيا، من رئيس جمهورية المانيا 
االتحادية فرانك فالتر لبحث العالقات الثنائية والتطورات 

  .>>...االقليمية

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

  .االمن الدولي ومجلس االتحاد االوروبي في تموز المقبل

ضرورة انهاء الصراع وشدد جاللة الملك على 
الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين، الذي 
يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 

 ١٩٦٧والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  ).بترا. (وعاصمتها القدس الشرقية

 ٢ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  ض للخطرجهود السالم تتعر: الصفدي

  

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

 .واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي

مته المملكة لمجلس وأكد الصفدي في بيان قد
األمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية 
الفلسطينية التي عقدها اليوم االربعاء، على المستوى 
الوزاري، أن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل 
فرص السالم، وأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي 
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وكل من يريد السالم أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على 
  . منعه

وطالب الصفدي الدول األعضاء في مجلس 
األمن والمجتمع الدولي، ضرورة إطالق تحرك فاعل 
ٕوعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للسالم، واعادة  ً
إحياء آفاق تحقيق السالم العادل الذي تقبله الشعوب 
ًوالذي اعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا،  ً

شرة لتحقيق السالم على أساس واستئناف مفاوضات مبا
  .ًحل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية

 -منذ بداية الصراع الفلسطيني "وقال الصفدي 
 قرارات ةاإلسرائيلي عمل مجلس األمن على اصدار عد

أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود المشتركة 

يق سالم عادل وشامل على أساس حل الدولتين لتحق
  ".للخطر

إن منع ضم األراضي الفلسطينية المحتلة "وشدد 
واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق السالم على 

  ".أساس حل الدولتين

وأضاف الصفدي ان تحقيق سالم عادل وشامل 
قوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودائم يلبي جميع الح

هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي وان أي 
ًسيناريو آخر يشكل تهديدا للسالم، وألمن واستقرار 

  . المنطقة والعالم

وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت المتمسك 
ٕبتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية واقامة الدولة 

حتلة على خطوط الرابع المستقلة وعاصمتها القدس الم
ً، على أساس حل الدولتين استنادا ١٩٦٧من حزيران 

ًإلى الشرعية الدولية سبيال وحيدا لتحقيق السالم العادل  ً
  .والشامل

وشارك في الجلسة التي عقدت عبر تقنية 
االتصال المرئي األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

بية أحمد ابو غوتيريش واألمين العام لجامعة الدول العر
  .الغيط ووزراء خارجية عدد من الدول األعضاء

  ١ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

أحادية الحل والمشهد .. .صفقة القرن
   األردنيالعقالني

  

 )رئيس منتدى الفكر العربي(األمير الحسن بن طالل 

يستند الموقف األردني الفلسطيني خصوصا 
” صفقة القرن"بـّوالعربي عموما في ما يتعلق بما يسمى 

على موجبات المنطق والضمير ومقاييس النزاهة 
والشرعية الدولية، وليس إلى تأويالت أحادية ضيقة، كما 

 .هو الحال لدى الجناح اإلسرائيلي المتنفذ

يقوم الموقف اإلسرائيلي على نقد معاني 
المحتوى السياسي المعلن لهذه الصفقة، كما عبر عن  ُ

يات المتحدة دونالد ترامب ورئيس ذلك خطابا رئيس الوال
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن بتاريخ 

 رغم –ُ، واللذان يستبان منهما ٢٠٢٠ يناير ٢٨
 أن الصفقة تنقض –االختالفات اللغوية بين الخطابين 

األسس التي يقوم عليها مبدأ السالم الشامل والعادل 
 .والدائم

ِوهذا ما يفرغ العملية  السلمية من مضامينها، ُ
ويجعلها مجردة من أي أسانيد في االتفاقات السابقة 
والقانون الدولي، وبالتالي نقض مشروع السالم الذي 

، ١٩٩١ّتقدمت به إدارة الرئيس جورج بوش األب عام 
ّوتحييد مبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت في 

الها والبناء ، وذلك بدال من الدعوة الستكم٢٠٠٢عام 
 .عليها
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 زوال حل الدولتين

إن حصار السالم في زوايا من القلق، وانتفاء 
ّالقدرة على إبقائه واستمراريته بالحيلولة دون حل 
الدولتين، وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه 
في أرضه وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

كل ذلك الشرقية، وفرض األحادية في تقرير الحلول، 
سينقل المنطقة والعالم إلى المزيد من التوتر، ومحاذير 
ضرب االستقرار في اتجاهات تخدم أجندات التطرف 
واإلرهاب، وضياع الفرص الحقيقية إلقامة مجتمعات 
ُمدنية في اإلقليم تصان حقوقها في التنمية والكرامة 

 .اإلنسانية

لقد ظل األردن بقياداته المتعاقبة يسعى إلى 
ق السالم منذ الخمسينات من القرن الماضي، وفي إحقا

الوقت نفسه بقي محافظا على نهج الوضوح الذي ال 
َْلبس فيه نحو السالم المبني على فكرة حل الدولتين 
الفلسطينية واإلسرائيلية، وتعايشهما من خالل مفاوضات 

، )٣٣٨( و(٢٤٢(ثنائية تستند إلى قراري مجلس األمن 
شعب الفلسطيني وممارسته لحقوقه واالعتراف بكرامة ال

 .المشروعة في تقرير مصيره على أرضه وترابه المستقل

وفي ما يتعلق بمستقبل العالقات بين المملكة 
األردنية الهاشمية ودولة فلسطين الفتية، فإن هذا يتم 
تحقيقه ضمن مسار تفاوضي بين دولتين شقيقتين 

جية تجمعهما عالقات وطيدة وثوابت ومصالح إستراتي
فوفقا لقواعد القانون الدستوري، فإنه يشترط . مشتركة

عند ترتيب أي عالقات ثنائية تتعلق باإلدارة والحكم أن 
تكون الدولتان المعنيتان قائمتين وتتوافر فيهما عناصر 
قيام الدولة المتمثلة بالشعب، واإلقليم الواضح المعالم، 

المعنوية والسلطة السياسية العليا التي تتمتع بالشخصية 
المستقلة، وبالسيادة الكاملة على جميع أنحاء اإلقليم 

 .وعلى األفراد على قدم المساواة

بعد توقيع اتفاقية السالم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين في أوسلو، والتي تبعها اتفاق األردن 

، أرسل شقيقي الملك الحسين ١٩٩٤ٕواسرائيل في عام 
لى حكومته أكد فيها  رسالة إ– رحمه اهللا –بن طالل 

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

بنود رسالة الدعوة التي وجهت إلى الدول  ُ
ٕالعربية واسرائيل للمشاركة في مؤتمر مدريد للسالم في 

 تشير إلى أن قيام الدولة الفلسطينية كان ١٩٩١عام 
 –ّوات، فقد نبه جاللة الحسين سيحصل خالل خمس سن

ّ حينئذ إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية –رحمه اهللا 
هي التي ستتولى التفاوض من أجل تحقيق هدف إنشاء 

 .الدولة الفلسطينية المستقلة

إال أن هذا الترتيب لم يكن يعني عدم قيام األردن 
ٕبالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية واسرائيل لضمان 

َِتكون نتائج ذلك السالم متناسقة ومعتبرة للمصالح أن  ُ
األردنية العليا تجاه إحالل السالم نفسه، مبنية على 
استشراف المستقبل حيث االستقالل المتكافئ بين المملكة 
األردنية الهاشمية الدولة الناجزة ودولة فلسطين 
المستقبلية، إلى جانب التأكيد على المسؤولية األردنية 

ية تجاه القدس الشريف ورعاية الهاشميين التاريخ
لألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية فيها، وترسيم 
الحدود بين األردن وفلسطين، ومسألة الالجئين، 
والترتيبات األمنية، والمياه الجوفية، والتبادل التجاري مع 

 .دولة فلسطين

عندما التأم مجلس النواب األردني بعد إعالن 
بممثلين عن الضفة الغربية في أبريل عام وحدة الضفتين 

ّ، اشترط هذا المجلس أال يخل قرار الوحدة بحق ١٩٥٠
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه 

ّفالوحدة بين الضفتين كما صوت عليها نواب . الوطني
الشعب األردني والممثلون الشرعيون عن عرب فلسطين، 
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قتيا لمواجهة التهديدات ال تخرج عن كونها إجراء و
فالوحدة كما وصفها أخي الحسين . التوسعية الصهيونية

 كانت مؤقتة ومشروطة، وتهدف إلى – رحمه اهللا –
 .تمكين األشقاء الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الداخلية

فهي لم تكن بديال عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
زها بقرار قبول التي وافق عليها المجتمع الدولي، وعز

 .عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في األمم المتحدة

إن األردن بقبوله هذه القرارات األممية منذ 
صدورها حتى يومنا هذا، أرسل رسالة دولية مفادها أن 
وحدته مع الضفة الغربية كانت لمصلحة الجانب 

فهو اعتبر الضفة الغربية وديعة لديه يجب . الفلسطيني
ََأن تحترم ّ، وتعزز بالمعنى القانوني الذي يفرق بين ُ ُ  ُ

ّالوديعة والحق في الملكية، وذلك من منطلق المسؤولية 
التاريخية التي حرص حكام األردن عليها، وتناقلوها في 
ما بينهم للحفاظ على الحق الفلسطيني، وتوفير الشروط 
المالئمة لضمان السلم واالستقرار واألمن الحقيقي في 

 .ى أساس التنمية المتكاملة لإلقليمالمنطقة عل

 أغسطس –وما كان قرار األردن في شهر آب 
 بفك االرتباط القانوني واإلداري مع ١٩٨٨من عام 

ّالضفة الغربية إال توطئة إلحالل السالم الفلسطيني 
ٕاإلسرائيلي المقبول من كليهما، وافساح المجال أمام 

 عن الشعب الجانب الفلسطيني لممارسة مسؤولياته نيابة
الفلسطيني، وذلك حسب مقررات القمة العربية في الرباط 

 .١٩٧٤عام 

 وفاء أردني

الشعب األردني كما قررته المادة األولى من 
الدستور يعتبر جزءا من األمة العربية، وهذا الحكم 
يستتبع بالضرورة أن تحترم كل من القيادة والشعب 

لتي من ضمنها القرارات التي تصدر عن القمم العربية، وا
االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا 

 .ووحيدا للشعب الفلسطيني

ّومع أن البعض قد وصف الموقف األردني 
حينذاك بأنه كان مترددا في قبول ذلك القرار، إال أن ذلك 
ّال ينفي اعتقاد األردن بأن الخالف مع إسرائيل هو خالف 

ليس فلسطينيا عميق عربي قومي صهيوني قومي، و
َِومع هذا، فقد قبل األردن بذلك القرار . إسرائيليا فحسب

مع أن الضفة الغربية قد أصبحت جزءا ال يتجزأ من 
َُِ، حيث اعتبرت في ١٩٥٠األراضي األردنية في عام 

.  أراضي أردنية محتلة٣٣٨ و٢٤٢قراري مجلس األمن 
فالقانون األردني قد مأل الفراغ التشريعي في الضفة 

لغربية في فترة ما بعد وقف العمل بالقوانين العثمانية ا
والبريطانية، إلى أن بدأ تطبيق النظام القانوني واإلداري 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك على المستوطنين 

 .اإلسرائيليين الذين تم توطينهم فيها

ّال يملك األردن إال أن يظل وفيا تجاه الحقوق   ّ
عة، يدافع عنها، ويتصدر خطابه في الفلسطينية المشرو

ذلك كافة المحافل الدولية واإلقليمية، واالجتماعات 
 .الرسمية الثنائية ومتعددة األطراف

لقد استثمر األردن معاهدة السالم مع إسرائيل 
لكي يحافظ على األماكن المقدسة ويحفظ هويتها، 
وليدافع عن الفلسطينيين الذين كانوا مواطنين أردنيين، 

ن كرامة الفلسطينيين التي كانت تتعرض باستمرار وع
 .لالنتهاك من قبل المحتل اإلسرائيلي

الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في 
القدس مثبتة من ناحية تاريخية ودينية وعقائدية، فهي 

، عندما بويع الشريف ١٩٢١تعود في أصولها إلى عام 
ة القدس،  وصيا على مدين– رحمه اهللا –حسين بن علي 

واستمرت المبايعة في عهد الملوك الذين تعاقبوا على 
الحكم في األردن، مرورا بقرار الوحدة بين الضفتين التي 

إال أن . ١٩٨٨تم فك ارتباطها القانوني واإلداري في عام 
األردن لم يتخل عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

لى أن القدس حماية لها من عبث المستعمر، وتأكيدا ع
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القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين كما تقرر ذلك 
 .في القرارات والمواثيق األممية

وعندما اقتضى األمر أن يقوم األردن باالتصال 
بكافة الجهات الفاعلة منعا النتشار المستعمرات 
االستيطانية بتسمينها تمهيدا إللحاقها بالضم الذي 

 الفلسطيني يتحدثون عنه اليوم، وحفاظا على الشعب
وكرامته ودعم صموده وبقائه على ترابه الوطني، فقد قام 
األردن بدور المدافع األول عن هذه الحقوق والساعي 

فالموقف . لوقف التجاوزات واالنتهاكات اإلسرائيلية
األردني في هذا اإلطار كما هو منذ عقود، ثابت راسخ ال 

ني يتغير، قائم على أساس وجوب تمكين الشعب الفلسطي
في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ضمن مفهوم 
حل الدولتين، وذلك على الرغم من الضغوطات الكبرى 
التي يتعرض لها األردن في شتى المجاالت االقتصادية 

 .والسياسية

وخالل السنوات األربع األخيرة، فقد تشكلت 
تحديات كبرى لألردن وفلسطين على السواء متمثلة بنمو 

طرف االستعماري والعقائدي الصهيوني، مدعوما بحالة الت
من أعاصير األحداث سادت في الوطن العربي، حيث 
عملت تداعياتها على تفتيت عضده، وتفريق صفوفه، 
وأثقلت كاهل اقتصاداته، وشتتت كثيرا من أهله، وهمشت 

وهكذا تضافرت . دوره على الساحة اإلقليمية والدولية
دولية لكي تزيد في الضغوط الظروف اإلقليمية وال

ّاالقتصادية والسياسية واألمنية على األردن، والذي يعد  ُ
أهم عناصر االستقرار اإلقليمي في منطقة غرب آسيا 

 .وشمال أفريقيا

وفي ظل العزم على تحقيق النجاح أردنيا في 
السيطرة على وباء كورونا وتجاوز تداعيات هذه 

ّ لتقول إن السـالم ”صفقة القرن“الجائحة، جاءت تبعات 
َيفرض فرضا وال يتفق عليه عبر مفاوضات بين األطراف  ُ َُ ْ

هذا على الرغم من أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد . المعنية

على وجوب حل المنازعات بطريقة سلمية من خالل سعي 
أطراف النزاع أنفسهم وبشكل مباشر لحله بادئ ذي بدء 

 والتوفيق عن طريق المفاوضة والتحقيق والوساطة
وهذا ما لم يتحقق في . والتحكيم والتسوية القضائية

المقترح األميركي األخير الذي تم بغياب التمثيل 
الفلسطيني رغم كونه الطرف األساسي في النزاع، والذي 
قدم حلوال وخرائط تلغي عمليا قيام دولة فلسطينية مستقرة 

فالموضوع الفلسطيني وحتمية إقامة دولة . ودائمة
 .”صفقة القرن“قلة لم يكونا مدار بحث في مست

ّومع ثقتنا التامة بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل 
بهذه الصفقة، وبأن الظروف الراهنة للعرب لن تبقى على 
ِحالها، وأن أصواتا كثيرة ووازنة في العالم ال تزال تطالب  ً
بحل سلمي عادل وقيام دولتين قابلتين للحياة واالعتراف 

ابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ فإنه بالحقوق الث
يجب التأكيد على أن األردن وفلسطين وسائر المشرق 
العربي الذي يشكل عمقا تكامليا متكافئا ومتكافال مع 
أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي ومصر الشقيقة قد 

 ١٩٤٨تعرضوا لكثير من الضغوطات منذ عامي 
سيا بين فهذا العمق يشكل حاجزا جيوسيا. ١٩٦٧و

أقطاب الصراع القومي العربي والقومي الصهيوني، وبذلك 
فإن األردن هو النافذة الشرقية لفلسطين ومركز األحداث 

 .السياسية التي تجري من حوله

 أولوية القضية الفلسطينية

ّإن القضية الفلسطينية كما عبر عنها الرئيس 
ة األميركي هنري ترومان بأنها ليست أوروبية أو فلسطيني

وهذا ما يظهر جليا اليوم، . فحسب، بل أميركية أيضا
 عاما على الصراع الفلسطيني ٧٥حيث إنه وبعد مرور 

اإلسرائيلي، فقد غدت الحقوق الفلسطينية غير القابلة 
للتصرف في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
على قائمة أولويات الناخب األميركي واألوروبي على حد 

 .سواء
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قضية الالسامية التي ولدت في دولة كما أن 
غربية مسيحية في العصر الحديث قد ألقت بظاللها على 
مجلس األمن، الذي يعجز عن تحقيق حل سلمي وعادل 
وشامل للقضية الفلسطينية، على الرغم من أنه يملك 
اآلليات والوسائل القانونية التخاذ ما يراه مناسبا من 

ية باالستناد إلى ميثاق إجراءات لتسوية المنازعات الدول
 .األمم المتحدة

الدول أصبحت اليوم تتردد في استخدام مصطلح 
عند تقديم أي شكوى إلى مجلس األمن، ذلك ” نزاع“

لكون ميثاق األمم المتحدة يحظر صراحة على الدولة 
الطرف في النزاع أن تشترك في التصويت على أي مقترح 

 أخرى لهذه لحله أو تسويته، فيتم استخدام مصطلحات
وهذا . الغاية بهدف تجنب تطبيق هذا الحكم القانوني

الواقع األممي يبرر غياب التفكير في إنشاء مركز دولي 
أو إقليمي لفض النزاعات قبل وقوعها، أو الحيلولة دون 

فالجهد الذي بذل في صنع . تفاقمها في حال حدوثها
 .الحروب ليس هو كالجهد الذي يبذل في صنع السالم

 تعرض المشرق العربي في اآلونة األخيرة لقد
إلى أزمات ال يعلم إال اهللا وحده كيف تنتهي، ألن النزعة 
لالقتتال الخارجي والداخلي ال تأخذ بعين االعتبار كيف 

وتذكرني مرة أخرى بالقرارين الدوليين . تنتهي الحروب
 اللذين أشارا إلى االنسحاب مقابل السالم، ٣٣٨ و٢٤٢

ممية الالحقة لها والتي أكدت على وجوب والقرارات األ
تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة 
على أرضه غير القابلة للتصرف، وذلك على أسس 
واضحة بأن هذا الشعب المناضل سيحقق مراده، ليس 
ٕفقط في ممارسة حقوقه األساسية، وانما في إقامة دولته 

المدني في المستقلة ومؤسساته الوطنية ومجتمعه 
 .ظروف من الحرية واالستقالل

ّإن األردن الذي أسهم بسماحة وسمو في  ّ
ّالتخفيف من آثار الحروب اإلقليمية، وفي تحمل أعباء 

اللجوء القسري التي أفرزتها صراعات الربيع العربي، قد 
كان وعلى الدوام حلقة وصل ثقافية وحضارية بين 

ُلترك والفرس، اإلسالم والغرب، وبين العرب والعجم وا
فال يجوز أن يظل . والمبادر إلى دعوات السالم والوئام

ُعرضة للتهديد انصياعا للتطرف العقائدي في إسرائيل من 
جهة، وصراع الثقافات والحضارات المجانبة للفكر 
التحريري من جهة أخرى، والتي ال تفضل الحوار 
وتستبدله بلغة األمر الواقع، حاملة شعار أن القوة هي 

 هذا كله في سبيل تحقيق نبوءات عن نهاية .الحقيقة
العالم وخرافات ورؤى متعصبة ال يقبلها العقل وال الواقع 

 .التاريخي

فأي دين سماوي يسمح بانتهاك أرض األنبياء 
والرسل، ومهد الدعوة للسالم والتآخي، وموئل 
المستضعفين والمشردين، في أن يكون كبش فداء تلبية 

 ن باالستيطان والعنصرية والحروب؟لنزوات من ينادو

إن المجتمع الدولي مدعو إلى أن يصنع السالم 
واالستقرار ويواجه هذا االختبار بمشروعية البدايات في 

 بإقامة دولتين، إسرائيلية كما انفرد في تكوينها ١٩٤٨
ديفيد بن غوريون الذي فرض االعتراف في مبادرة أحادية 

 إلى إلغاء عقل الجانب الجانب لالستقالل، والتي تسعى
اآلخر من االنتداب البريطاني، أي الجانب الفلسطيني 
ُليقبل بسياسة األمر الواقع الذي ال ينهي الصراع 
والمسألة الفلسطينية وأزمة الشرق األوسط بقدر ما 

 .يجعلها تتجذر في المنطقة والعالم

لقد كان بن غوريون يرى في الدول العربية 
له لبناء دولة إسرائيل القوية فضاء رحبا يجب استغال

وتوسيع حدودها على حساب هذه الدول، فهي دول 
ضعيفة ومنقسمة على نفسها وال يمكن أن تشكل تهديدا 

في المقابل، فإن الرؤى التي نادى بها . حقيقيا إلسرائيل
كل من الملك فيصل األول وحاييم وايزمان كانت مختلفة، 

 في ١٩١٩عام فقد اتفقا في مؤتمر باريس للسالم 
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فرساي على وجوب اتخاذ أقصى ما يمكن من سبل 
التعاون إلقامة الدولة المتنوعة، التي تمتد لتشمل كافة 
القوميات والمعتقدات، بما فيها مهد الحضارات فلسطين 

 .وبالد الشام وجزيرة العرب وبالد ما بين النهرين

إن من يسعى إلى السالم يجب أن يقدر وليس  ُ
ُغوطات، وكما قال المثل العربي، صديقك أن يتعرض لض

من صدقك ال من صدقك َ َ.  

  ٧ صفحة ٢٢/٦/٢٠٢٠العرب اللندنية 

* * * * *  

 األردن يدين بناء مصعد حائط البراق

دانت وزارة الخارجية وشؤون  –الرأي -عمان
المغتربين قرار السلطات اإلسرائيلية بناء مصعد يربط أجزاء 

دس الشرقية المحتلة بحائط من البلدة القديمة في الق
  .البراق

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف اهللا 
الفايز، ان المملكة ترفض كافة االجراءات اإلسرائيلية 
أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة في البلدة 

الحرم القدسي  القديمة في محيط المسجد األقصى المبارك
يغير طبيعة البلدة الشريف، ومنها هذا المشروع الذي 

القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات 
  ."اليونسكو"منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

وأكد الفايز أن على إسرائيل، كقوة قائمة 
باالحتالل، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي 

 ١٩٦٧نذ عام يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة م
وتنطبق أحكام القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي 
عليها، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير 

  .طابعها

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

  ١ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

تمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين مؤ
  يثمن مواقف الملك

  

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

ية في القاهرة يوم الخميس مقر جامعة الدول العرب
، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، رؤية األردن ٢٥/٦

بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني على ان القضيــة 
الفلسطينيــة هي جوهر الصراع وعدم االستقرار في 
المنطقــة، وان تحقيق السالم يقتضي انهاء االحتالل 

مة الدولة االسرائيلي لألراضي العربية المحتلة، واقا
الفلسطينية القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 

 وعاصمتها القدس، والتوصل الى حل نهائي ١٩٦٧عام 
لكافة قضايا الوضع النهائي، ويرفض االردن اي طروحات 
ال تفضي الى زوال االحتالل واقامة الدولة الفلسطينيــة 

ن المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، مضيفا ا
األردن يبذل جهودا سياسية ودبلوماسية مكثفة إلنقاذ 
عملية السالم وفق المرجعيات المعتمدة ومنع االنحدار 

القوة (الخطير نحو فوضى الصراع مع اعالن اسرائيل 
خططها لضم اجزاء من االراضي ) القائمة باالحتالل

 .الفلسطينية المحتلة

 ًواضاف خرفان، ان االردن سيواصل استنادا الى
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس التصدي لكافة االنتهاكات واالعتداءات التي 
يقترفها االحتالل اإلسرائيلي في المدينة المقدسة وبشكل 
خاص الحرم القدسي الشريف، ومواصلة عمل وكالة 

واستمرارها في تقديم خدماتها، ) االونروا(الغوث الدولية 
 ٥ة والتعليمية واإلغاثة االجتماعية، ألكثر من الصحي
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ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لديها، وذلك حسب 
 .التفويض األممي الممنوح إليها

األمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس 
قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، 

 عن ّحمل من جانبه سلطات االحتالل المسؤولية كاملة
تداعيات تنفيذ مشاريع االستيطان، والضم والتهويد في 
أرض دولة فلسطين المحتلة، وما ستتركه من آثار 

 .وانعكاسات على األمن واالستقرار في المنطقة والعالم

ودعا أبو علي المجتمع الدولي لمواصلة دعم 
، »أالونروا«وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

نهاء أو تقليص دورها والحفاظ ورفض أي محاوالت إل
عليها كعنوان لاللتزام الدولي تجاه قضية الالجئين 
الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية 
الدولية، وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها 
للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات األساسية 

ه وتقديره للموقف لالجئين الفلسطينيين، معربا عن شكر
األردني الداعم لعمل االونروا من خالل رعاية األردن 
ُوالسويد لمؤتمر الدول المانحة لالونرا الذي عقد مؤخرا 

 .لحشد الدعم المالي والسياسي لعمل االونروا

وثمن المؤتمر في ختام اجتماعه الموقف 
ًاالردني ممثال بموقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي 

ِ فيه من حصول صدام كبير ومزيد من التطرف ّحذر
والفوضى بالمنطقة إذا ما ضمت إسرائيل أجزاء من 
الضفة الغربية وهو تعبير حقيقي عن التزام األردن الثابت 
بالحقوق الفلسطينية وطالب الدول العربية بدعم الموقف 
 .األردني واتخاذ موقف عملي لمواجهة القرار اإلسرائيلي

تمر رفضه وادانته كافة محاوالت اسرائيل كما أكد المؤ
فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة 
بسط السيادة على المسجد االقصى المبارك بما يمس 
الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها، ورفض كل 
اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحتالل لتغيير الواقع 

يه، ودعم الجهود األردنية القانوني والتاريخي القائم ف
والفلسطينية والعربية التي من شأنها الحفاظ على واقعه 
ّالقانوني والتاريخي، وحذر المؤتمر من تداعيات قرار 
االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية في 
حال تنفيذه على األمن والسلم في المنطقة األمر الذي 

 .ًئيا للعملية السلميةًينهي حل الدولتين ويضع حدا نها
المملكة األردنية : وشارك في االجتماع االفتراضي وفود

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

ة األمم المتحدة االسالمي للتربية والعلوم والثقافة، وكال
لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

قطاع «واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ) االونروا(
 .«فلسطين واالراضي العربية المحتلة

  ٢ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الدستور 
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الموقف التاريخي لألردن من قرار الضم 
 االسرائيلي

 بسام ابو النصر

تسير اسرائيل قدما في قرارات ربما تكون 
مصيرية في الصراع العربي االسرائيلي مستغلة وجود 
الرئيس دونالد ترامب الذي يتوقع ان ال يعود للبيت 

يض مجددا مطلع العام القادم، وهذا يدفع نتنياهو االب
الذي يتداول السلطة مع اليمين االسرائيلي برئاسة 
غانتس ويقوم بتهدئة سياسية مع بعض الدول العربية 
واالسالمية ويقوم بمعركة دبلوماسية لكسب ودها وابقائها 
على االقل محايدة على ما سيخطو اليه خالل تموز 

 .القادم

اصل االردن ضغطه الدبلوماسي في حين يو 
والشعبي في وقف المسار االسرائيلي والمخططات 
الصهيونية التي ستأتي على ضم غور االردن غرب نهر 
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االردن واجزاء من الضفة الغربية، وهناك كما تحدث 
جاللة الملك مخاطر كبيرة ستؤول اليها المنطقة وفق 

ة الحل االسرائيلي من جهة واحدة النتاج حل الدول
) صفقة ترامب( الواحدة الذي خرج من رحم صفقة القرن

والذي يريد ان يخلده التاريخ امام المجتمع اليهودي كما 
خلد بلفور دون النظر الى مخاطر هذه الصفقة على 
مستقبل اسرائيل وصناعة الكراهية حولها، والمتتبع 
لالحداث يقرأ الموقف االردني الذي يترأسه الملك عبداهللا 

الذي يهدد اسرائيل بخيارات متاحة وسيعلن عنها الثاني 
وهذا اسلوب جديد في السياسة االردنية ( في حينها 

وقد جرت في عمان حملة شعبية ودبلوماسية ) الهادئة 
والقيام بحملة دولية اليجاد مناصرين للموقف الفلسطيني 
االردني ومحاولة ايقاف تنفيذ قرارات نتنياهو وحكومته في 

ا افزع نتنياهو الذي قام بارسال مدير الضم وهذا م
استخباراته لعمان الستطالع مدى جدية التهديدات 

 ...االردنية وكيفية الرد عليها

ويسعى االردن من اجل ان تقف الدول  ...
االوروبية والدول االسالمية للحد من الموقف االسرائيلي 
الذي قد تم تحديد برنامج زمني لتنفيذه وهكذا فإن هناك 

 اوروبية والتينية واسيوية قد وقفت الى جانب دوال
الموقف االردني والفلسطيني من اجل وقف الخطوة 
االسرائيلية والمدعومة من الواليات المتحدة االمريكية مما 
جعل هناك دعما منقطع النظير من االمم المتحدة التي 
وقفت بمعظم دول العالم لمناصرة حل الدولتين ودعم 

ة وحتى تقديم الدعم المالي للسلطة السلطة الفلسطيني
التي ستكون عاجزة بعد قرار وقف التنسيق االمني مع 
اسرائيل ووقف كل المعاهدات معه ومع الواليات المتحدة 
ما ينقلنا الى موقف الرئيس ياسر عرفات مطلع العقد 

 ...االول من القرن الحالي

 ١١ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور  
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 ّم حراس للحق الفلسطينياألردنيون بقيادته

 نيفين عبدالهادي

اعتمد األردنيون نهجا وطنيا واحدا يحكي بلسان 
 خلف قيادتنا دعما ّحال كل مواطنة ومواطن بأننا جميعا

وصمودا ونضاال في رفض سياسة اإلحتالل اإلسرائيلي 
بضم غور األردن، معلنين نصرتهم لموقف جاللة الملك 
دعما للقضية الفلسطينية، دعما بالفعل ال بالقول، فهم 
ّاألردنيون الذين ال يرون في فلسطين إال توأم القلب 

 يقفوا والنفس والروح، الذي لن يتخلوا عنه يوما ولن
أيضا مكتوفي األيدي أمام أي خطط استيطانية وحتى 

 .احتاللية جديدة

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

ّت ووطنية، معبرين بذلك من خالل عدد كبير من بكل ثبا
ّالفعاليات الثرية بالرسائل الوطنية التي تجعل من األردن 

اسرائيل وخططها، بصف واحد تجتمع » شوكة في حلق«
به القوى الشعبية كافة جنبا إلى جنب مع القيادة في 
هدف واحد هو حماية فلسطين وحق الفلسطينيين، 

اء دولتهم وعاصمتها القدس والدفاع عن حقهم في انش
 .بشكل عملي، يؤطره القانون الدولي

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

ائيل تدير أمورها على هذا النهج حقيقة أن بقاء اسر
ّاإلستعماري من شأنه أن يفجر بركان أزمة وصراعا في 
المنطقة وربما في العالم سيعصف بكل مفاهيم السالم، 
ويقتله ويجعل من حلم اقامة دولة فلسطينية محال 
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التحقيق، حتى في حال تحقيقه، يمكن القول أنه سيكون 
 . شكل جزر معزولةلدولة، تبني هيكلها على شكال هزيال

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

مواقف شعبية تؤكد الوقوف خلف القيادة بكل 
مواقفها الهادفة لحماية الحق الفلسطيني، فهم اليوم وكل 

وم ينتصرون بقيادتهم لفلسطين والحق الفلسطيني، ولن ي
ّيبتعدوا عن ثوابتهم الوطنية في أن يكونوا حراسا لهذا 

الحق، يصونوه ويدافعون عنه، حتى يناله الفلسطينيون 
ويعيشون في دولتهم بعدالة بعيدا عن أي ظلم، رافضين 
اإلحتالل بكل سياساته التي ستبقى تسلب األراضي 

ّجشع المحتل ما لم يقف سد أمامها منيع الفلسطينية ب
 .يوقفها عن سياساتها اإلحتاللية

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

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

  .وقوانين العدالة

٥ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور 
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  م١٩٦٧ذكرى حرب حزيران عام في 
  

 *بد اهللا توفيق كنعانع

تستذكر أمتنا العربية واإلسالمية وأهلنا في 
فلسطين التاريخية في الخامس من حزيران الذكرى الثالثة 

م، تلك ١٩٦٧المؤلمة لنكسة وحرب عام ) ٥٣(والخمسين 
ية والتي الذكرى التي تمثل حلقة من حلقات النكبة الفلسطين

كان من أبرز نتائجها الميدانية احتالل إسرائيل لكامل 
الضفة الغربية ومنها القدس إضافة إلى قطاع غزة والجوالن 

، )ًالتي خرجت منها الحقا(السورية وسيناء المصرية 
وقتلها اآلالف، وتشريدها لمئات اآلالف من الالجئين 

دهم اليوم الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم، وقد بلغ عد
عدة ماليين، فيما يعيش من بقي منهم في فلسطين وفي 

القدس تحت وطأة الجرائم والمعاناة اليومية بسبب استمرار 
سياسة القتل والتهجير وفرض القوانين العنصرية ومصادرة 
وضم األراضي وهدم الممتلكات، وبناء المستعمرات واعتقال 

رى الشعب الشيوخ والنساء واألطفال حيث يقدر عدد أس
ّالفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي حتى آذار عام 

ًأسيرا، من بينهم النساء ) ٥٠٠٠(م أكثر من ٢٠٢٠
واألطفال، إلى جانب المعتقلين اإلداريين وعددهم بالمئات 
ُيسجنون دون محاكمة، إلى جانب أحكام بالسجن المؤبد 

يد يزيد الحكم الواحد منها عن الخمسين عام وعددهم يز
ًأسيرا، وعدد أسرى مدينة القدس وحدها يزيد ) ٥٤٠(على 
ًأسيرا، وغيرها من الممارسات اإلسرائيلية ) ٣٠٠(على 

البربرية الوحشية التي تتناقض مع القيم اإلنسانية والحقوق 
البشرية، وهذه الرؤية تجاه النتائج الكارثية لهذه الحرب 
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 واإلسرائيليين ّيؤيدها عدد من الكتاب والمفكرين االوروبيين
 ممن يتذمر من السياسة العنصرية اإلسرائيلية، ،وغيرهم

فعلى الرغم من عدة حروب وعشرات المجازر التي قامت 
بها إسرائيل إال أنها لم تحقق حالة األمن والطمأنينة 
ًلمجتمعها، كما وعد بها كذبا قادتهم، وسوف تزداد خسائرها 

 وتستند على شريعة ًما دامت تتحدى علنا الشرعية الدولية،
الغاب التي تحظى بدعم مباشر من االدارة األمريكية الحالية 

والجماعات اإلنجيلية ) إيباك(وبضغط من اللوبي الصهيوني 
االعتداءات اإلسرائيلية الحفريات  الصهيونية، ومن

بمساحته الكلية (والتنقيبات تحت المسجد األقصى المبارك 
قتحامات يومية وما يتعرض له من ا) ً دونما١٤٤

ًللمتطرفين لمحاولة فرض تقسيمه زمانيا ومكانيا ً. 

أما من الناحية اإلستراتيجية فقد أدت هذه الحرب 
إلى تعقيد ملف القضية الفلسطينية، وتقويض فرص تحقيق 
األمن والسالم المنشود في المنطقة، لذلك نجد أن مشاريع 

ًالتسوية السياسية المطروحة دوليا واقليميا جمي عها تتمحور ًٕ
في مطلب رئيس هو ضرورة انسحاب إسرائيل إلى ما قبل 

م، فإلى جانب رفض إسرائيل أكثر من ١٩٦٧حدود عام 
ًقرارا صادرا عن الجمعية العامة ومجلس األمن ) ٨٠٠( ً

بخصوص فلسطين والقدس، فهي اليوم تسعى إلى تنفيذ 
ًمخططها بضم أراض في الضفة الغربية والغور، علما أن 

لمخطط الصهيوني ليس بجديد، فقد مهدت له إسرائيل هذا ا
بالعديد من القرارات والقوانين العنصرية، وبتقسيمها للضفة 

ُ كانتون من خالل حواجز تسهم ١٠٠الغربية إلى أكثر من 
بعدم وجود تواصل سكاني واقتصادي واجتماعي بين 
مكونات الجغرافيا الفلسطينية، كذلك من خالل إيجاد نحو 

 ٦٠٠بة حديدية على مداخل المدن والقرى، ونحو  بوا١٦٥
حاجز عسكري، وتقييد حركة أهلنا في فلسطين ببعض 
الشوارع االلتفافية التي خصصت للمستعمرين فقط، بحيث 
ًيصل طول شوارع االبرتهايد والتي يمنع الفلسطينيين تماما 

ً كم تقريبا، في ٤٠من استخدامها في الضفة الغربية حوالي 
دد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية حين بلغ ع

 في الضفة الغربية حوالي ٢٠١٨اإلسرائيلية في نهاية عام 
 بؤرة ١٥٠ مستعمرة، وحوالي ١٥٠ً موقعا، منها ٤٤٨

 زيادة كبيرة في توسيع ٢٠١٩استعمارية، كما شهد العام 
المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق 

 وحدة ٨,٤٥٧يلي على بناء حوالي االحتالل اإلسرائ
 بؤرة استعمارية ١٣استعمارية جديدة، باإلضافة إلى إقامة 

جديدة، وبلغ مجموع ما أنفق على مشاريع االستعمار 
م حوالي أربعة ٢٠١٨-٢٠١١اإلسرائيلي ما بين عامي 

، ) مليون دوالر أمريكي١٥٠مليار و( مليارات شيكل، أي 
ّشن الكتاب الصهاينة حرب وبالتزامن مع هذه اإلجراءات ي

إعالمية مضللة تستهدف الروابط الوثيقة بين شعوب أمتنا 
وقياداتها وركائز وحدتها، ضمن محاولة فاشلة منهم تسعى 

  .لتفريق الجبهة الداخلية ألمتنا

م، شملت وما تزال ١٩٦٧إن تداعيات حرب عام 
العديد من اإلفرازات السياسية والمخططات التهويدية 

ة، والتي جابهها الموقف األردني ورفضها كلها، المستمر
وآخرها الموقف األردني تجاه ضم أراض من الضفة الغربية 
والغور، الذي عبر عنه جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن 
الحسين صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس خالل مقابلته مع مجلة 

إذا ما : " بقوله١٥/٥/٢٠٢٠انية بتاريخ دير شبيغل األلم
ًضمت إسرائيل بالفعل أجزاء من الضفة الغربية في تموز،  ّ
ِفإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع المملكة األردنية 

، وهذا الموقف الراسخ تجاه فلسطين والقدس "الهاشمية
بوصفها قضية وطنية وقومية، هو امتداد لتضحيات اآلباء 

ميين وبطوالت الجيش العربي األردني في واألجداد من الهاش
 .م١٩٦٧ وعام ١٩٤٨معارك عام 

ًإننا نقف في االردن وفلسطين صفا واحدا خلف  ً
القيادة الهاشمية في دفاعها عن الحق التاريخي للشعب 
الفلسطيني بإقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها 

م، هذا الموقف الذي ١٩٦٧القدس الشرقية على حدود عام 
ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية والمطالبات الرسمية 
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والشعبية العربية واإلسالمية، وألن المخططات واألهداف 
ًالصهيونية تهدد األمة ومقدساتها وثرواتها، والمأمول اليوم 
من أمتنا العربية واإلسالمية توحيد الصف والكلمة، 

عب والتكاتف مع القيادة الهاشمية التي يشد من أزرها ش
األردن  مؤمن بها واثق بقوتها وحكمتها، اضافة الى مساندة

خط الدفاع األول عن فلسطين واألمة ودعم صموده أمام 
المخططات الصهيونية، فقوة األردن تعزز قوة فلسطين 
واألمة،وبهذا التضامن يمكن بناء إستراتيجية عربية 
ّواسالمية مشتركة تكون قاعدة مركزية لحماية األمة من أي  ٕ

ٕنكسات تهدد وجودها وتاريخها وهويتها، والى  نكبات أو
جانب ذلك فإننا نؤكد على ضرورة تقديم الدعم لألهل في 

صمودهم ورباطهم، ودعوة القوى  فلسطين والقدس لتعزيز
السلطة القائمة (الفاعلة في العالم إلى إلزام إسرائيل 

ء ٕإلى تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية وانها) باالحتالل
  .االحتالل

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

 ٦ ص٨/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

فلسطين قضية األردن المركزية : كنعان
 عنوان أعيادنا الوطنية المجيدة» القدس«و

  

يولي الهاشميون  -   طيرأبو ماجدة -ّعمان 
فلسطين التاريخية وجوهرتها مدينة القدس عنايتهم 

ًمستمرة، وذلك انطالقا من العالقة ورعايتهم الدائمة ال
الثنائية القائمة على الرباط الروحي الديني والتاريخي 
العميق، إذ تشكل فلسطين والقدس القضية المركزية 
الوطنية والقومية بالنسبة لألردن بقيادته الهاشمية، فعلى 
امتداد دورهم وعالقاتهم السياسية القومية والدولية، كان 

الثابت والراسخ تجاهها هو المحرك وال يزال موقفهم 
الوحيد للجهد الدبلوماسي الذي ال حياد عنه في الدفاع 

  .عن فلسطين والقدس

يقول أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
إن الثورة العربية الكبرى بقيادة : عبد اهللا توفيق كنعان

/ ٩المغفور له الشريف الحسين بن علي في 
م تعتبر نواة ١٩١٦ حزيران ١٠هـ الموافق ١٣٣٤/شعبان

تاريخية مهمة شكلت التاريخ الحديث والمعاصر ألمتنا 
العربية في المشرق، هذه النهضة التي جعلت أول 
أهدافها حرية العرب واستقاللهم والحفاظ على عروبة 
ًفلسطين والقدس، وتأكيدا لهذه األهداف أعلن الشريف 

شبر من الحسين بن علي رفضه الصريح التنازل عن أي 
أرض فلسطين، بالتزامن مع رفض جميع بنود اتفاقية 

م ووعد بلفور المشؤوم عام ١٩١٦سايكس بيكو عام 
م، على الرغم من حجم الضغوطات التي مورست ١٩١٧

من قبل الحلفاء، كل ذلك ألن القدس ومقدساتها 
المسيحية في عقله ووجدانه، فقد استقبل في و اإلسالمية

د المقدسي الذي عرض على الوف م١٩٢٤حزيران عام 
 فأمر واألعمار للصيانة األقصىجاللته حاجة المسجد 

جاللته على الفور نجله األمير عبد اهللا األول بن 
الحسين رحمه اهللا الذهاب إلى القدس للوقوف على حاجة 
المسجد األقصى ورفع تقرير مفصل بذلك، ليتبرع 

جنيه  ألف) ٢٥(الشريف الحسين في المرة األولى بمبلغ 
ً علما بأن مجموع ما تبرع به جاللته وفي لألعمارذهب 

 جنيه ذهب، ألف ٣٨,٧٦١أكثر من مرة بلغ حوالي 
وعلى خطاه استمر الملك عبد اهللا األول ابن الحسين 
والملك طالل بن عبد اهللا والملك الحسين بن طالل 

 ودعم وأعمارهارحمهم اهللا في العناية بشؤون القدس 
الثبات رغم التحديات في الدفاع عن ومساندة أهلها، و

  .فلسطين

واليوم تستمر مسيرة وأمانة الوصاية التاريخية 
 والمسيحية في القدس ممثلة اإلسالميةعلى المقدسات 

بجاللة الملك عبد اهللا الثاني، حيث يحمل ملف القضية 
الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس في كافة المحافل 
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مر ال يجوز المساس به، إلى ًالدولية، مؤكدا أنها خط أح
جانب ذلك فإن توجيهات جاللته السامية للجميع بضرورة 

  .دعم أهلنا في فلسطين والقدس

بمناسبة يوم الجلوس الملكي : ويضيف كنعان 
نستذكر وشعبنا وأمتنا تأكيد جاللته مركزية وأولوية 

 أشارالقضية الفلسطينية في ملفاتنا الوطنية والقومية، إذ 
لقضية الفلسطينية في أول خطاب للعرش جاللته ل

السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس األمة الثالث 
  » :م ١٩٩٩عشر عام 

وستواصل حكومتي جهودها من أجل دفع  ...
المسيرة السلمية، وتمكينها من تحقيق التقدم المنشود 
على جميع المسارات، وستستمر في دعم األشقاء 

حتى يتمكنوا من استعادة الفلسطينيين ومساندتهم، 
ٕحقوقهم، واقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، 
ذلك أننا نؤمن أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في 
المنطقة، ولن يتحقق السالم المنشود، دون تسوية هذه 

، والمطالع لجميع خطابات »...القضية تسوية عادلة
 أساسمحور ومقابالت جاللته يجد أن فلسطين والقدس 

  .فيها

ً أيضا إلى أن الجيش العربي اإلشارةوالبد من 
األردني حامل رسالة الثورة العربية الكبرى له تاريخ طويل 

من البطوالت والتضحية في فلسطين والقدس، فعلى ثراها 
ارتقى الكثير من الشهداء في معارك باب الواد واللطرون 

 لليوم أضرحة وغيرها من معارك العزة والكرامة، وال تزال
العديد من الشهداء إلى جانب ضريح الشريف الحسين 
ًبن علي شاهدا على هذا التاريخ المشرف، ودليال على  ً

  .عظيم العالقة بين فلسطين واألردن

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تتقدم بالتهنئة 
مباركين لقيادتنا الهاشمية ولشعبنا وألمتنا ولجيشنا 

ات واألعياد الوطنية والقومية، والتي العربي بهذه المناسب
نستخلص منها معاني ودروس الحرية واالستقالل والدفاع 
عن الحق العربي في فلسطين والقدس، وتدعو اللجنة 

 في واإلسالميإلى ضرورة التكاتف ووحدة الصف العربي 
ًوجه المخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعا، والتي 

 لتعزيز صمود واإلسالميعربي تتطلب المساندة والدعم ال
ورباط أهلنا في فلسطين والقدس، والسعي نحو مطالبة 

 بتنفيذ قرارات الشرعية إسرائيل إلزامالمنظمات الدولية 
 الدولة الفلسطينية ٕواقامةالدولية بما فيها حل الدولتين 

على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 
تنا وشعبنا وجيشنا وأجهزتنا م، فكل عام وقياد١٩٦٧عام 

 .األمنية كافة بألف خير

٣ ص١٠/٦/٢٠٢٠الدستور 
* * * * *  
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مجلس الوزراء الفلسطيني يناشد العالم 
 للتصدي لقرار الضم

  

 دعا – عمان –اهللا  رام – نادية سعد الدين
مجلس الوزراء الفلسطيني، دول العالم للتصدي لقرار 

اضي الفلسطينية ومنع تنفيذه لما إسرائيل بضم بعض األر

وأكد . له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضا وشعبا
المجلس خالل اجتماعه األسبوعي برئاسة محمد اشتية 
أمس بمدينة رام اهللا، أنه سيعمل على استكمال الخطط 
المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية وقف العمل باالتفاقات 

ء ممارسة إجراءات الضم كافة مع إسرائيل؛ إلعالنها بد
  .لبعض األراضي الفلسطينية
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ودان مجلس الوزراء اغتيال قوات االحتالل 
للشهيدين اياد الحالق وفادي قعد، ودعا إسرائيل لوقف 
سياسة اطالق النار من أجل القتل التي تودي بأرواح 
الشباب الفلسطيني، وهي سياسة ممنهجة يعتمدها 

  .... الماضيةاالحتالل على مدى عشرات السنين

ونددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
المنطقة الصناعية “بالقرار اإلسرائيلي الذي يستولي على 

الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين، مقابل تصعيد وتيرة إقامة 
المناطق الصناعية للمستوطنين، في إطار مخطط 
استعماري تهويدي يهدف إلى تغيير معالم المدينة 

 وهويتها، وفصلها بالكامل عن محيطها المقدسة
  .”الفلسطيني

إلى ما ورد في ” الخارجية الفلسطينية“ونوهت 
وجود تطابق كبير “المواقع اإلسرائيلية االلكترونية من 

بين قرار الحكومة اإلسرائيلية بالهدم، وبين خطة ضم 
، حيث تتركز ”أجزاء من الضفة الغربية المحتلة واألغوار

وأوامر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين عملية اإلخالء 
 على األغوار المحتلة، والتي تشمل ٢٠١٨ إلى ٢٠٠٥

  . دونم٥٠٠٠ما يقارب 

يستهدف األرض “وأوضحت بأن قرار االحتالل 
الفلسطينية بجميع تصنيفاتها سواء كانت أراضي دولة أو 
أراضي خاصة، حيث ال يتعلق القرار اإلسرائيلي بالبناء 

ًفقط، وانما أيضا باقتحامات زراعية أو ” نونيغير القا“ ٕ
تمهيد وتسوية األرض أو قرارات مصادرة أو تخريب 

  .”خطوط المياه، أو مطاردة مواشي الفلسطينيين وغيرها

وقالت إن األوامر االستعمارية بالهدم واإلخالء 
تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعالن الشق السياسي من 

  .ةاألميركي” صفقة القرن“ما يسمى 

هذا التطابق دليل جديد على أن “واعتبرت بأن 
سلطات االحتالل وأذرعها المختلفة تنفذ العديد من 
اإلجراءات والتدابير االستعمارية التوسعية التي تهدف إلى 

تكريس ضم القدس وفرض القانون اإلسرائيلي على 
  .”مناطق األغوار منذ سنوات

اإلدارة األميركية تبنت الرواية “ورأت أن 
اإلسرائيلية ومخططات االحتالل التفصيلية التي تحقق 
مصالحها وتوسعها االستعماري على حساب أرض دولة 

ال تمت بصلة ” صفقة القرن“، الفتة إلى أن ”فلسطين
ٕلخطة السالم، وانما مجرد إعالن أميركي رسمي بتبني 

  .....”كامل المشاريع اإلسرائيلية االستعمارية التوسعية

  ٣١صفحة  ٢/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

نستعد لعواقب : وزير الدفاع اإلسرائيلي
  »الضم«

  

وزير  قال – »الشرق األوسط« – تل أبيب
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، أمس االثنين، إنه أمر 
الجيش بتكثيف االستعدادات لضم إسرائيل، المزمع، 
لمناطق من الضفة الغربية، وهي خطة قد تؤجج العنف 

 .الفلسطيني

عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين وت
نتنياهو، ببدء مناقشات في الحكومة في أول يوليو 

، بشأن بسط السيادة اإلسرائيلية على )تموز(
المستوطنات اليهودية وغور األردن في الضفة الغربية، 
وهي مناطق محتلة يسعى الفلسطينيون إلقامة دولة 

ن السياسي ويبدو أن توجيه غانتس يشير إلى أ. عليها
الوسطي، إما أنه أقر الخطوة، أو على األقل اعتقد أنها 
ًحتمية، نظرا لدعم اليمين في الحكومة االئتالفية بقيادة 

  .نتنياهو

كاحول «وفي تصريحات علنية لنواب من حزبه 
الوسطي، أشار غانتس إلى تصاعد أعمال العنف » لفان

ٕفي اآلونة األخيرة في الضفة الغربية، واعالن 
فلسطينيين الشهر الماضي إنهاء التعاون األمني مع ال



  
  ٤٥ 

وقال إنه أمر بعد ذلك رئيس . إسرائيل بسبب مسألة الضم
بدراسة جميع «األركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، 

النابعة من المضي » التداعيات والتحضيرات المطلوبة
ًقدما في خطة السالم التي أعلنها الرئيس األميركي 

، وهي خطة قد )كانون الثاني( في يناير دونالد ترمب،
  .تسهل الضم

، »كحول لفان«ًومع أن عددا من وزراء حزب 
ّبرئاسة وزير األمن بيني غانتس، شككوا في تنفيذ قرار 

، بأن )األحد(ّالضم، فإن مسؤولين بينهم، صرحوا، 
. »الحزب يشعر بأنه لن يستطيع منع تنفيذ المخطط«

في حال قرر «سرائيلي، إنه وقال أحدهم إلذاعة الجيش اإل
وأكد هؤالء أنهم . »نتنياهو تنفيذ ذلك، فإن األمر بيده

يأملون أن يكون باإلمكان التوصل إلى خطوة متفق 
عليها، وتنفذ بتأييد واسع، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أن 

كل شيء متعلق بنتنياهو، وليس بمقدورنا وقف فرض «
  .»السيادة

االتفاق االئتالفي وقال مصدر في الحزب، إن 
ُيلزم نتنياهو بالتشاور مع غانتس، قبل اإلقدام على 

  .تمرير قانون الضم

 ٢/٦/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

الفلسطينيون تحت االحتالل عالقون : أمنستي
  في نظام مهيمن

 

منظمة العفو   قالت–  وفا– القدس المحتلة
 تحت الفلسطينيين الذين يعيشون"إن ) أمنستي(الدولية 

االحتالل عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل 
 ".جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم

جاء ذلك على لسان مديرة المكتب اإلقليمي 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف، 
تعقيبا على جلسة االستماع في محكمة االحتالل المركزية 

لتماس قدمته المنظمة لرفع حظر بالقدس للنظر في ا
السفر العقابي المفروض على مسؤول الحمالت فيها ليث 

 .أبو زياد

في خبر مخيب لآلمال، سألتنا : "وأضافت مرايف
المحكمة عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر 
السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو 

اضي قد قبل قرار وكالة الق"، مشيرة إلى أن "الدولية ليث
التي ) المعلومات السرية(األمن اإلسرائيلية استنادا إلى 

منع محامينا من االطالع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما 
يعد انتهاكا واضحا للحق في اإلجراءات القانونية الواجب 

ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في األيام . اتباعها
ع أن يوافق تلقائيا على قرار القليلة المقبلة، ونتوق

 ".الحظر

) العدالة(توضح جلسة المحكمة طبيعة : "وتابعت
اإلسرائيلية المجحفة التي يواجها الفلسطينيون، بحيث 
ُيحرم الفلسطينيون من اإلجراءات القانونية الواجبة 
واألساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو 

 ".فعال

 هذا ليث في محيط يحصر حظر السفر: "وقالت
منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين 
عن حقوق اإلنسان الفلسطينيين واإلسرائيليين الذين 

 ."أصبحوا هدفا للسلطات

جزءا أساسيا من الحق في "وأكدت مرايف أن 
محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادرا على االطالع 

سطينيين الذين ولكن الفل. على األدلة المقدمة ضده
ُيعيشون تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي يجردون من 
هذه الحقوق المدنية والسياسية األساسية، ويواجهون 
القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز األمن العام 
اإلسرائيلي، الذي يملك الكلمة األخيرة في كثير من 

اطر وتوضح قضية ليث ذلك، باإلضافة إلى المخ. الحاالت
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المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان 
 ".لحماية حقوق اآلخرين

على ازدراء إسرائيل "وأشارت إلى أن ذلك يدل 
، مؤكدة أن منظمة "التام ألهمية تعزيز حقوق اإلنسان

العفو الدولية ستواصل حملتها لرفع حظر السفر، 
د أن وستبحث في كافة الخيارات القانونية المتوفرة بمجر

 ".نحصل على قرار المحكمة

ودعت سلطات االحتالل إلى وضع حد لحظر 
الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بعمل زميلنا "السفر هذا، 

كمدافع عن حقوق اإلنسان، وضمان أن يتمكن، هو 
وغيره من المدافعين عن حقوق اإلنسان، من مواصلة 

  ".عملهم المهم دون خوف من االنتقام

 ٢/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االتحاد الدولي للنقابات يدين خطة الضم 
  اإلسرائيلية

 

االتحاد الدولي   ندد– الجديدة الحياة –رام اهللا 
، باسم مجتمع العمال والنقابات عبر )ITUC(للنقابات 

ً اتحادا نقابيا من ٢٦٧العالم، وهو الذي يضم   دولة ١٦٩ً
 أكبر  مليون عامل وعاملة، ويعد بهذا٢٤٧ويمثلون 

تجمع عمالي حول العالم، باإلجراءات والتدابير 
اإلسرائيلية الهادفة إلى ضم أجزاء مختارة من مساحة 
ٕالضفة الغربية المحتلة، واخضاعها للقانون اإلسرائيلي، 
في خطوة تتسم بالوقاحة والتعدي السافر على قرارات 
الشرعية الدولية؛ التي تمنع دولة االحتالل اإلسرائيلي من 

تصرف باألراضي العربية التي احتلتها في الرابع من ال
 .م١٩٦٧حزيران عام 

 وأحكام ميثاق لمبادئلمخالفة تلك اإلجراءات 
هيئة األمم المتحدة، سيما مبدأ عدم جواز التقسيم 

 اكتساب المحتلة، ومبدأ عدم جواز لألقاليماإلجباري 

 األراضي بالقوة، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم
  .التدخل في الشؤون الداخلية للدول

جاء ذلك في نداء أطلقته أمين عام االتحاد 
أمين " شاهر سعد"وتسلم " شارون بيرو"المذكور السيدة 

عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، نسخة منه؛ طلبت فيه 
من أعضاء االتحاد الدولي إشهار تنديدهم بالخطة 

قام عمالي؛ اإلسرائيلية والمجاهرة به في كل محفل وم
ودعت زعماء النقابات والعمال إلى الطلب من حكوماتهم 

  .وبرلمانات بلدانهم إدانة الخطة اإلسرائيلية والتنيديد بها

كما حذر نداء االتحاد الدولي للنقابات، من مغبة 
ًتكرار الحكومة اإلسرائيلية لخطوتها المدانة أيضا بضم 

وافقة هضبة الجوالن السوري المحتل، بضوء أخضر وم
ًأمريكية، منبها إلى أن الحكومة اإلسرائيلية قد تستغل 

ٕ العالم باألزمة الصحية العالمية، واتمام ضمها انشغال
  .الفعلي لألراضي الفلسطينية المستهدفة

وحذر النداء نفسه من العواقب السياسية 
 كل -ً وفقا لمنطوقه -واالقتصادية للضم، ألنه سيلغي 

ً فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة وأي إمكانية إلقامة دولة
ٕللحياة، مضاف إليها تدابير واجراءات فصل عسكري 

 والشوارعمشدد؛ بما في ذلك تدمير شبكة الطرق 
 الضم، ما احتياجاتالحالية، وتشييد شبكة جديدة تلبي 

سيضاعف من حدة الضغوط الداخلية على الفلسطينيين، 
ني من  فلسطي٢٠٠٠٠٠ أكثر من انفصالوفي مقدمتها 

سكان المناطق التي سيشملها الضم عن محيطهم 
االجتماعي، وفضاءهم السياسي ومجال عملهم 
االقتصادي، وغالبيتهم من العاملين والمستثمرين في 
المجال الزراعي، ما سيؤدي إلى حصر تعاملهم 
االقتصادي مع المستعمرات وسوق العمل اإلسرائيلي، 

نين وتوسيع قاعدة وهذا سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوط
االستثمار اإلسرائيلي في األغوار الفلسطينية على حساب 

  .السكان األصليين ومالك األراضي الفلسطينيين
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كما ستخضع بشكل نهائي الموارد المائية 
واألراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها للقوانين 

، الذي "م٢٠١٧ –التسوية "اإلسرائيلية، ومنها قانون 
حتالل السيطرة على أمالك الغائبين في منطقة يتيح لال

، خاصة األمالك التي يدعون أنها أمالك عامة، )ج(
  .وحتى األمالك الخاصة

الذي شرع ضم تكتالت " القدس الكبرى"وقانون 
، وثالثة )معاليه أدوميم(استيطانية كبرى للقدس مثل 

، من ٢ كم١٧٥تكتالت استيطانية أخرى، تتربع على 
ة القدس المحتلة، وهي مساحة أكبر بـ أراضي محافظ

من مساحة مدينة القدس بشقيها الغربي % ١٤٠
ً كم مربعا، لتصبح مساحة ١٢٥والشرقي، والتي تصل لـ 
  . كم مربع٣٠٠القدس بعد الضم حوالي 

كما حث نداء النقابات الدولي مجتمع العمال 
والنقابات عبر العالم، على الطلب من حكوماتهم 

لضغط على حكومة دولة االحتالل اإلسرائيلي وبرلماناتهم ا
 بقواعد القانون الدولي، االلتزامواإلدارة األمريكية، 

والمطالبة ببدء بعملية مساءلة حقيقية لدولة االحتالل 
ٕعلى كل جرائمها بحق شعبنا، وانهاء االحتالل 
اإلسرائيلي، واالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

  .شرقيةم وعاصمتها القدس ال١٩٦٧

  ٢/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

الصفدي يواصل جهود المملكة ببلورة موقف 
قرارها ضم أراض  دولي ضد تنفيذ اسرائيل

 فلسطينية

أكد وزير الخارجية  - ماجدة ابو طير -عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنه على المجتمع الدولي 

طينية محتلة منع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلس
حماية للسالم وحماية القانون الدولي، محذرا من العواقب 

الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السالم 
  .االسرائيلية-اإلقليمي وعلى العالقات األردنية

وشدد الصفدي في مداخلة خالل االجتماع الوزاري 
للجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية 

ة إلى الشعب الفلسطيني، برئاسة وزيرة خارجية المقدم
النرويج آن ايريكسون سوريد، وحضره رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية، على ضرورة رفض الضم ومنعه 

 .يؤمن بالسالم ويريد للصراع أن ينتهي من قبل كل من

وقال الصفدي في االجتماع الذي عقد عبر آلية 
 ٢٤خارجية وممثلين عن االتصال المرئي بمشاركة وزراء 

دولة اضافة للممثل األعلى للسياسة الخارجية األوروبية 
جوزيب بوريل ومنسق االمم المتحدة الخاص لعملية السالم 
وممثلين عن األمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد 

منع الضم هو حماية «الدولي والرباعية الدولية ان 
  «.للسالم

فإما السقوط «: اسمنقف على مفترق ح«وأضاف 
ٕفي فوضى الصراع وفقدان األمل واما إنقاذ السالم الذي 

تكون «، مؤكدا ضرورة ان »يشكل ضرورة إقليمية ودولية
لن يمر الضم دون رد، ذلك أن تنفيذ الضم : رسالتنا واضحة

سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيال 
دمر كل وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسي

  «.فرص تحقيق السالم الشامل

وقال إن األردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح 
لتحقيق السالم العادل والشامل الذي تقبله الشعوب 
وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه، مضيفا 

حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة «
  .أردنيةللحياة على أساسه مصلحة وطنية 

واضاف الصفدي ان السالم الشامل خيار 
استراتيجي فلسطيني وعربي طريقه حل الدولتين الذي 
يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على 

 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
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لتعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل، محذرا من أن 
  . آخر يمثل تهديدا للسالم وللجميع في المنطقةأي منحى

وزاد إن األولوية في هذه اللحظة الحاسمة يجب 
ٕأن تكون منع الضم وايجاد أفق إلعادة إطالق المفاوضات 

  .لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين والقانون الدولي

لن ينمو االقتصاد وهو يرزح تحت ضيق « وقال 
قق السالم عبر ضم ثلث دولة مخالب االحتالل، ولن يتح

 .«فلسطين

نعول على أصدقائنا وشركائنا في «واضاف 
إعالن : المجتمع الدولي بأن يفعلوا ما هو حق وصحيح

رفض الضم، والتحرك بسرعة وفاعلية لوقف هذا التهديد 
ٕغير المسبوق للسالم وايجاد أفق إلعادة إطالق 

 .«المفاوضات

 ممكن يجب أن نقوم معا بكل ما هو«وزاد  
لضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين والوصول 
إلى السالم العادل أساسا لمستقبل إقليمي مليء باإلنجاز 

  «.واألمل ال الصراع واليأس

وشكر الصفدي الدول المشاركة على دعمهم 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .)األنروا(

 ووزيرة خارجية السويد آن لنده وقال إنه يتطلع
إلى دعم هذه الدول لضمان نجاح المؤتمر الذي ستنظمه 

  .المملكتان لحشد الدعم المالي للوكالة نهاية الشهر الجاري

  ٣/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 لمنع لم الشمل ) قانون القومية.. (إسرائيل

  

 دعا رئيس لجنة الخارجية –القدس المحتلة 
، تسفيكا )الكنيست(رلمان االسرائيلي واألمن في الب

قانون «هاوزر، امس الثالثاء، إلى االستناد إلى 
العنصري من أجل منع لم شمل عائالت يحمل » القومية

  .أحد الزوجين فيها المواطنة اإلسرائيلية واآلخر فلسطيني

جاء ذلك خالل تصويت الكنيست، الليلة قبل 
 تمديد سريان الماضية، على طلب الحكومة اإلسرائيلية

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لسنة أخرى، بهدف 
 ٢٠٠٣تمديد سريان التعديل على القانون من العام 

والذي يمنع لم شمل عائالت عربية ألن أحد الزوجين من 
  .١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 عضو كنيست وعارضه ٤١وأيد طلب الحكومة 
  . عضو كنيست١٣

 تمديد سريان القانون يتم كل سنة ورغم أن
بذرائع أمنية، إال أن هذه المرة األولى التي تتعالى فيها 

ّ، الذي تم سنه »قانون القومية«الدعوة إلى االستناد إلى 
، وخاصة المبدأ الديمغرافي فيه لمنع لم ٢٠١٨في العام 

  .الشمل

قانون أساس القومية ليس «وقال هاوزر إن 
ّن، وسنه غير الواقع الدستوري في ميتا في سجل القواني

وهاوزر هو أحد المبادرين للقانون قبل انتخابه . »إسرائيل
  .للكنيست

مقابل «وادعى هاوزر في تفسير طلبه أنه 
كرامة اإلنسان : الحقوق الناجمة عن قانون أساس

وحريته، توجد حقوق ومبادئ أساسية راسية في قانون 
 قيامها في صراع ودولة إسرائيل موجودة منذ. القومية

ٕواسرائيل مطالبة، وستطالب . إثني مع الشعب الفلسطيني
في المستقبل، بمنح المواطنة،، بشكل تراكمي، لعشرات 
آالف األشخاص الذين لديهم ارتباط أساسي معاد للدولة، 
وخصوصا للفكرة التي تم إرساؤها في دستورها بأنها 

  .«الدولة القومية للشعب اليهودي

ٕيوجد دستور إلسرائيل، وانما بضعة ورغم أنه ال 
قوانين أساس تعتبر دستورية، إال أن هاوزر تابع أن 

هذا المطلب يسعى بقصد ضد مبدأ أساسي آخر في «
الدستور اإلسرائيلي ومثلما تم إرساؤه مؤخرا بقانون 

وفي وضع األمور هذا، ليس فقط أنه . أساس القومية
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ل رعايا كيان مسموح لدولة إسرائيل بسن قانون يمنع دخو
  .«ٕمعاد وموجود معها في صراع دموي، وانما هذا واجبها

يشار إلى التعديل على القانون المتعلق بلم 
الشمل يسمح للسلطات اإلسرائيلية بأال تمنح مكانة 
مواطنة أو إقامة لفلسطينيين تزوجوا من مواطنين في 
. إسرائيل أو لديهم أقارب من الدرجة األولى في إسرائيل

 ذلك على مواطنين من إيران، لبنان، سوريا ويسرى
  .والعراق

واستعرض جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
خالل مداوالت لجنة الخارجية واألمن حول ) الشاباك(

القانون معطيات زعم أنها تثبت الحاجة إلى تمديد سريان 
  .اإللكتروني» هآرتس«القانون، حسبما ذكر موقع 

ت بأن أي من ورغم أن معطيات الشاباك أفاد
الذين حصلوا على مكانة في إسرائيل بفضل لم الشمل لم 
يكونوا ضالعين في تخطيط أو تنفيذ عمليات منذ بداية 

، إال أن الشاباك ادعى أن عددا من ذرية ٢٠١٨العام 
أعمال «الذين حصلوا على مكانة كانوا ضالعين في 

ووصف تقرير الشاباك ستة . في الفترة نفسها» إرهابية
وثالثة » ضالعين«وخمسة » منفذو عمليات«م بأنهم منه

وتستند هذه المعطيات على إدانات . »قدموا مساعدة«
  .ولوائح اتهام

وقال مندوب الشاباك ألعضاء اللجنة البرلمانية، 
وفقا للصحيفة، إن للحاصلين على مكانة في إسرائيل 

لألماكن التي قدموا منها، » رابط قيمي وهوياتي«وذريتهم 
الضلوع في عمليات » يعزز احتمال«ا أن ذلك معتبر

وأضاف أن . »واستغالل حريتهم بالتنقل في إسرائيل«
مخزون «الفصائل الفلسطينية تنظر إليهم على أنهم 

  .«مريح للتجنيد

الجيل الثاني، أوالد لم شمل العائالت، «وتابع أن 
  .«يظهرون كضالعين أكثر في اإلرهاب من ذويهم

وزارة الداخلية وحسب معطيات قدمتها 
 ٨٠٠اإلسرائيلية للجنة، فإنه خالل العقد األخير تم تقديم 

طلب بالمتوسط سنويا للم شمل عائالت، وأن هذا العدد 
. ارتفع إلى ألف في كل واحدة من السنتين الماضيتين

 ألف ٢٢، تم تقديم ٢٠٠٣ومنذ تعديل القانون، عام 
بنشاط طلب، عدا الطلبات التي تم رفضها بادعاء ضلوع 

أمني سابق، لكن الوزارة ادعت أنها وافقت على ما بين 
من الطلبات وأنه حتى اليوم تم منح % ٦٠–%٥٠

  . تصاريح مؤقتة٣٦٠٠ تصريح مكوث و٩٢٠٠

من جهة اخرى، كرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
بنيامين نتانياهو، خالل لقائه مع قادة مجلس 

ة تاريخية أمامنا فرص«المستوطنات امس، االدعاء أن 
لفرض السيادة في مناطق الضفة الغربية، وقال إنه ملتزم 

» صفقة القرن«بإجراء مفاوضات باالستناد إلى خطة 
التي يطرحها الرئيس األميركي، دونالد ترمب، كخطة 

ودعا .  الفلسطيني-لتسوية مزعومة للصراع اإلسرائيلي 
نتانياهو قادة المستوطنين إلى تأييد مخطط ضم مناطق 

  . الضفة الغربية إلى إسرائيلفي

واستعرض قادة المستوطنين خالل االجتماع مع 
نتانياهو تحفظاتهم من مخطط الضم، وما وصفوها بأنها 

، في إشارة إلى رفضهم قيام دولة »مخاطر الخطة«
فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها ستكون 

  .«صفقة القرن«مقطعة األوصال بحسب 

 التلفزيونية عن رئيس المجلس ١٣ة ونقلت القنا
في منطقة نابلس، يوسي داغان، » السامرة«اإلقليمي 
جئنا للقاء رئيس الحكومة كي نشد على يديه «قوله إنه 

ونشجعه على فرض السيادة بصورة فورية، مع أو بدون 
وقد انتخبناك أنت وليس أي . موافقة الواليات المتحدة

  .«متحدةأحد آخر، وال برئيس الواليات ال

جئنا كي نعبر عن قلقنا من «وأضاف داغان أنه 
أنه سيحاوالن أن يملوا على إسرائيل من الخارج أمورا 
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تشكل خطرا على وجودها، مثل إقامة دولة إرهاب أو 
وسنقف بشكل . التخلي عن عشرات آالف المستوطنين

  .«واضح ضد إقامة دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل

» بنيامين«اإلقليمي واعتبر رئيس المجلس 
أننا «لمستوطنات منطقة رام اهللا، يسرائيل غانتس، 

وجئنا إلى هنا كي نتأكد . موجودون قبل لحظة تاريخية
ونحن . أن هذه اللحظة تعزز االستيطان وال تؤدي النهياره

هنا كي نفهم تفاصيل الخطة، وكي نفهم على ماذا يدور 
خططا ولم الحديث بالضبط، فمنذ أكثر من شهر ال نرى 

  .ّنفهم عم يدور الحديث

. وهذا موضوع ال يمكننا المرور عليه مر الكرام
وبعد أن نسمع تفاصيل الخطة سنتخذ قرارات حول 

  .«خطواتنا المستقبلية

 نقلت، عن مسؤول إسرائيلي ١٣وكانت القناة 
قوله إن االنطباع هو أن البيت األبيض يسعى إلى 

ط الضم وأن تخفيف الحماس في إسرائيل حيال مخط
  .اإلدارة األميركية تسعى إلى إبطاء هذه الخطوة

وأوعز وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، 
لرئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي،ن أمس، بتسريع 

في مناطق » سيادة«استعدادات الجيش اإلسرائيلي لفرض 
في الضفة، بينها المستوطنات وغور األردن، وذلك على 

تجاجات فلسطينية ومواجهات بين خلفية توقعات باح
  .الفلسطينيين وقوات االحتالل بسبب مخطط الضم

  ٨ ص٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

منظمة التحرير القاعدة الوطنية للنضال 
 الفلسطيني

 سري القدوة

لقد شكل انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني 
األول الذي عقد في القدس حدثا مهما في التاريخ 
الفلسطيني المعاصر انتج بيت الفلسطينيين جميعا 

والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوقت 
الذي عجز فيه المجتمع الدولي عن التصدي للتمدد 

جة الى ان يتحمل الفلسطيني االستيطاني وكانت الحا
الخطر الداهم وبات الشعب الفلسطيني بحاجة الى 
مؤسسات تمثلهم وتدير شؤونهم في مواجهة هذا الدمار 
والخراب الذي نتج عن احتالل فلسطين واليوم التاريخ 
يعيد نفسه االن وبنفس وتيرة االستيطان يسعى االحتالل 

لسطينية الى محاوالت القفز عن منظمة التحرير الف
والسعى الي ايجاد بدائل لتمرير ما يسمى صفقة القرن 
القائمة على ضم الضفة الغربية ومصادرة الحقوق 
الفلسطينية وسرقة تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني 

 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ٥٦وتأتي الذكرى الـ 
في ظل ظروف قاهرة وصعبة للغاية فمخطط االحتالل ال 

االستيطان يبتلع االرض الفلسطينية والظروف زال قائم و
القائمة هي االصعب واألخطر ضمن المراحل التي مرت 
بها القضية الفلسطينية ومثلما كانت الظروف صعبة 

مايو عام /  أيار٢٨وحساسة حين تم إنشاؤها في 
 مما يزيد اليوم من المسؤولية الواقعة على عاتق ١٩٦٤

ورة االلتفاف من قبل الفصائل الفلسطينية مجتمعة وضر
الجميع حول المنظمة وحماية تاريخها والموروث 
الحضاري والنضالي والدفاع عن الحقوق الفلسطينية من 

 .مؤامرات التصفية

وتشكل الذكرى الخامسة والستون لتأسيس 
وانطالقة منظمة التحرير الفلسطينية التحدي الكبير 

ة من بالنسبة لها فهي تواجه مخطط صفقة القرن وسلسل
مؤامرات التصفية والتبعية واالحتواء وتلك المؤامرات التي 
يقودها تكتل اليمين العنصري االسرائيلي مما يتطلب 
ضرورة العمل على اكثر من جبهة وفي عدت مستويات 
وأهمها االستمرار في فضح هذا المخطط الذي يقوم به 
االحتالل ومؤامرات صفقة القرن االمريكية وخطط الضم 

 االستيطان التي تقوم على انهاء وجود الشعب وسياسة
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الفلسطيني وسيطرته على ارضه ومحاوله سلب حقوقه 
الوطنية المشروعة والعمل ايضا على الصعيد الدولي 
لضمان دعوة مختلف دول العالم لالعتراف بالدولة 
فلسطين وضرورة ان تتخذ الدول المؤيدة للحقوق 

وطنات واالستيطان الفلسطينية إجراءات عقابية ضد المست
وهذا التلوث البيئي ومقاطعة كل ما يخص االستيطان 
ًوتنفيذا اللتزاماتها التعاقدية وفقا التفاقية جنيف الرابعة  ً
ودعوتها إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات 
العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة 

ا االستيطان السامية لحقوق اإلنسان ووضع حد لهذ
الغير شرعي والعمل ايضا على ضرورة مواصلة مالحقة 
مجرمي الحرب من االسرائيليين على جرائم الحرب ضد 
اإلنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما فيها 
جرائم االستيطان والضم والعدوان على المقدسات 
المسيحية واإلسالمية ومساءلتهم في المحكمة الجنائية 

وأهمية التحرك الدولي من اجل توفير االجواء الي الدولية 
عقد مؤتمر دولي للسالم كامل الصالحيات برعاية االمم 
ٕالمتحدة بما يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وانجاز 
االستقالل الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس 

 .واإلفراج عن جميع األسرى وحل قضية الالجئين

ال بد من اعادة في ذكرى تأسيس المنظمة 
التأكيد على اهمية وحدة الموقف العربي وضرورة تمسك 
الدول العربية بقرارات القمم العربية ومبادرة السالم العربية 
والعمل على مراجعة عالقاتها مع اإلدارة األمريكية 
وحكومة االحتالل في ضوء إعالن مخططات الضم 

اه شعبنا واالستيطان وأهمية المحافظة على التزاماتها تج
الفلسطيني والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال 
شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني والعمل على تحقيق 
الشراكة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على القرار الوطني 
الفلسطيني المستقل القائم على إنجاز استقالل دولة 

فلسطين وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية ودعم 
 .مود الفلسطينيالص

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

  ٣/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًأشتية يدعو لالعتراف بفلسطين ردا على خطط 
  الضم

 

رئيس  دعا – »الشرق األوسط« – اهللارام  
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول العالم إلى االعتراف 

ًّ، ردا على خطط الضم اإلسرائيلية، إلى جانب بفلسطين
ضرورة وضع حد إلسرائيل، ومنعها من تنفيذ هذه 

وقال اشتية، خالل كلمة فلسطين في اجتماع . المخططات
ِ الذي عقد على مستوى (AHLC)مجموعة المانحين  ُ

 دولة ومؤسسة دولية، ٤٠وزاري، وشاركت فيه أكثر من 
إن «: وروبي جوزيب بوريلوبينهم وزير خارجية االتحاد األ

ًخطط الضم لم تعد إعالنا فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها 
على األرض، من خالل إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر 
إلى المجالس البلدية في األغوار وكذلك أزالت اللوحات التي 

  . »ٍتشير إلى أن هذه أراض فلسطينية من مناطق األغوار

ًيشكل فقط انتهاكا للقانون ّالضم ال «وأضاف أن 
ًالدولي، بل تدميرا ممنهجا إلمكانية إقامة الدولة  ً
ًالفلسطينية، وأيضا خطرا وجوديا على مشروعنا السياسي  ً
ًوعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديدا لألمن 

  .»اإلقليمي

ّالخطط اإلسرائيلية على انسجام تام بما «وتابع أن 
ية، هذه الصفقة التي رفضناها، كما جاء في الخطة األميرك

رفضها العرب واالتحاد األوروبي وكل المجتمع الدولي، لما 
ٕتمثله من انتهاك للقانون الدولي، وانهاء لكل االتفاقيات 

: ًوأردف مخاطبا مجموعة المانحين. »الموقعة مع إسرائيل
في مقابل اإلجراءات اإلسرائيلية، ننتظر من شركائنا «
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 مع القدس عاصمة ١٩٦٧طين على حدود االعتراف بفلس
لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة 

  . »للحياة ومتواصلة األطراف ومستقلة

إجراءات االحتالل تفتت األرض «وأوضح اشتية أن 
َالفلسطينية؛ فغزة محاصرة، والقدس خلف الجدار وال يحق 

ية تم للفلسطينيين الوصول لها بحرية، والضفة الغرب
ونطاق أراضينا ). ج(و) ب(و) أ(تقسيمها إلى أراضي 

يتقلص بفعل إجراءات االحتالل، واستمرار بناء المستوطنات 
ِوتوسعتها حتى وصل عدد المستوطنين إلى   ألف ٧٢٠َِ

ٕمستوطن، إلى جانب استمرار سياسة هدم المنازل واطالق 
ء، النار من أجل القتل التي ذهب ضحيتها كثير من األبريا

  . »آخرهم الشهيدان قعد وحداد

ًوأكد اشتية مجددا أنه بناء على انتهاكات إسرائيل 
لالتفاقيات، فقد قررت القيادة الفلسطينية أن تكون في حل  ِ 

إذ ال يمكننا الصمت إزاء ضم أراضينا «من هذه االتفاقيات 
وتهديد وجودنا وتدمير مشروعنا الوطني، نحن هنا للوصول 

لكن المسؤول . »ولتين وكرامة وحرية شعبناإلى حل الد
  الفلسطيني، 

ًأكد، من جهة أخرى، أن الباب لم يغلق، موضحا َ ُ :
عقولنا وقلوبنا مفتوحة ألي جهد دولي جدي قائم على «

القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة لحل الصراع 
 اإلسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية -الفلسطيني 
 فشلها خالل األعوام الماضية، إلى المتعددة من التي أثبتت

  ...»خالل مؤتمر دولي من أجل فلسطيني

  ٤/٦/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

» الجنائية الدولية«مطالبة فلسطينية لـ 
 بالتحقيق في هدم منازل

  

وزارة  طالبت – »الشرق األوسط« – رام اهللا
لمحكمة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، األربعاء، ا

الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في عمليات هدم 
  .إسرائيل منازل فلسطينية في الضفة الغربية

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن على 
إبداء االهتمام المطلوب والمناسب » «المحكمة الدولية«

بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها 
نظام (مة وأنظمتها، بما فيها تقع في صلب اختصاص المحك

عمليات الهدم المتواصلة «وأدانت . »)روما المؤسس
للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم األرض المحتلة، 
ٕالتي كان آخرها هدم وابادة وحشية لتجمع عين حجلة 

 عائالت ٨البدوي شرق مدينة أريحا، ما سيؤدي إلى تشريد 
وأشارت إلى . لمانية، بحسب وكالة األنباء األ»فلسطينية

التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت «
الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف ترحيل المواطنين 
ٕواجبارهم على ترك أراضيهم واخالئها، بالقوة، لصالح  ٕ
االستيطان والمستوطنين، كجزء ال يتجزأ من عملية تطهير 

  .»عرقي متواصلة ترتكبها دولة االحتالل

الفلسطينية الحكومة » الخارجية«ملت وح
المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها «اإلسرائيلية 

، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته »الخطيرة
وتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية التي يفرضها 

ّوعدت . القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين
مجلس األمن والدول ببيانات ومواقف اإلدانة اكتفاء «أن 

والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها، ال يرتقي 
. »لمستوى الجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني

االنحياز األميركي الكامل «وجددت الوزارة تأكيدها على أن 
لالحتالل ومخططاته ومشاريعه االستعمارية يشجع دولة 

لى التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد االحتالل ع
  .»المواطنين الفلسطينيين

  ٤/٦/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

تصعيد " وادي السيليكون"مشروع : عشراوي
  "القدس الكبرى"خطير لفرض مشروع 



  
  ٥٣ 

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية  -رام اهللا
حنان عشراوي نية . لمنظمة التحرير الفلسطينية د

الحتالل اإلسرائيلي هدم المنطقة الصناعية سلطات ا
الفلسطينية في منطقة وادي الجوز، واالستيالء عليها 

ًتقليدا لمنطقة " وادي السيليكون"لتنفيذ خطة إنشاء 
في مدينة سان فرانسيسكو بوالية " السيليكون فالي"

   .كاليفورنيا األميركية

ووصفت عشراوي في بيان لها، األربعاء، هذه 
الخطيرة والمستفزة، وتصعيد آخر ضمن حملة الخطوة ب

، محذرة الشركات "القدس الكبرى"إسرائيل لفرض مشروع 
ُمن المشاركة فيها باعتبارها جريمة حرب ستعرضها 

   .للمساءلة القانونية والمالية

وأكدت أن هذا المشروع الذي سيتم بموجبه 
توسيع مساحات قطاع المال واألعمال والمحال التجارية 

رف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي من والغ
المدينة المقدسة، يندرج في إطار مخطط دولة االحتالل، 
الهادف إلى مواصلة تهويد القدس وتشويه تراثها، 
وطمس معالمها وهويتها العربية الفلسطينية، واالعتداء 

  .على موروثها الحضاري والتاريخي والديني

حتالل تواصل وأشارت عشراوي إلى أن دولة اال
سياساتها اإلجرامية في القدس، بهدف خلق واقع سياسي 
ديمغرافي وجغرافي جديد، عبر تصعيد االستيطان وسرقة 
األراضي، وهدم المنازل والمنشآت التجارية، وآخرها 

 ٢٠٠إخطار سلطات االحتالل المواطنين بإخالء وهدم 
منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي 

  .لجوزوادي ا

وتحدثت عن هدم بلدية االحتالل منزال في 
 محالت تجارية قيد اإلنشاء في حي الصلعة ٦سلوان، و

ٕمن قرية جبل المكبر، واجبار المقدسيين على هدم 
منازلهم ذاتيا، إضافة إلى سحب الهويات، ومنع لم 
الشمل للعام الثامن عشر على التوالي، واالعتقاالت 

ٕالمسؤولين، واغالق المتصاعدة بحق المواطنين و
المؤسسات الوطنية واالعتداء عليها، واالقتحامات 
المتكررة للمسجد األقصى من قبل المستوطنين وجيش 

   . مستوطنا٦١االحتالل، ومنها اقتحامه اليوم من قبل 

وشددت عشراوي على أن هذه الممارسات 
اإلجرامية، تعكس إصرار دولة االحتالل على مواصلة 

طانية والتوسعية، وتكريس سياساتها سياساتها االستي
ًالممنهجة للتهجير القسري والتطهير العرقي، وصوال إلى 
تدمير الدولة الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وتقسيم 

على " إسرائيل الكبرى"وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع 
ٍأرض فلسطين التاريخية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية 

  .مطلق من اإلدارة األميركيةالدولية، بشراكة ودعم 

ودعت المجتمع الدولي، واألمم المتحدة 
ومؤسساتها وهيئاتها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية 
واإلنسانية والسياسية وممارسة صالحياتهم، في حماية 

  .شعبنا وأرضه ومقدراته

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة 
ي لفتح تحقيق االنتهاء من دراساتها والشروع الفور

وحثت منظمة األمم  .رسمي في جرائم دولة االحتالل
على حماية " يونسكو"المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

التراث الحضاري والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في 
ٕفلسطين، والزام دولة االحتالل بقواعد القانون الدولي 

  .واالتفاقيات والقرارات األممية

بينما تتكلم الحكومة : "شراويواختتمت ع
اإلسرائيلية عن فرض القانون اإلسرائيلي أو ما يسمى 
الضم القانوني للضفة الغربية المحتلة في األول من 
تموز المقبل، تمارس هذا الضم بشكل فعلي على أرض 
ًالواقع، وتقوم بخطوات ُأحادية لتطبيقه عمليا دون رادع 

  ."لدولي ومؤسساتهأو مساءلة أو عقوبات من المجتمع ا

  ٤/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  



  
  ٥٤ 

 

 

محاربة اإلرهاب تستدعي منع ضم : الصفدي
  إسرائيل ألراض فلسطينية

  

قال الصفدي في ....– بو طير أ ماجدة– ّعمان
مداخلة في االجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي 
ضد عصابة داعش الذي انعقد عبر آلية التواصل المرئي 

 التحالف الدولي حقق بقيادة فاعلة من الواليات إن«
  .»المتحدة إنجازات كبيرة في هزيمة داعش

إن محاربة اإلرهاب تستدعي «قال الصفدي ... 
ًأيضا العمل بشكل فوري ومكثف على منع تنفيذ قرار 
إسرائيل ضم ثلث فلسطين المحتلة وما سيسببه تنفيذ 

مل، والتركيز القرار من تأجيج للصراع وفوضى وفقدان لأل
 .»على اطالق مفاوضات تستهدف التوصل لحل تفاوضي

ًوأكد الصفدي أن األردن سيظل ملتزما العمل مع التحالف 
 .لمحاربة اإلرهاب وهزيمته

إن المملكة ستظل تعمل معكم، أصدقائنا «وقال 
وشركائنا، لتحقيق السالم العادل والدائم والشامل على 

   .»لدوليأساس حل الدولتين والقانون ا

هذا السالم العادل حق «وشدد الصفدي على أن 
لكل شعوب المنطقة وأساس االستقرار اإلقليمي وركيزة 

 دولة في االجتماع الوزاري ٢٩ وشاركت .»لألمن الدولي
المصغر الذي يرأسه وزير خارجية الواليات المتحدة 
األميركية مايك بومبيو ووزير خارجية جمهورية ايطاليا 

الذي عقد في نسخته األخيرة في  و.مايولويجي دي 
   .تشرين الثاني العام الماضي

وشارك في االجتماع وزراء خارجية كل من 
ٕالواليات المتحدة األميركية وايطاليا وفرنسا وكندا وبلجيكا 
والدنمارك وجمهورية التشيك ومصر وقطر وفنلندا وألمانيا 

وهولندا والسعودية واإلمارات والكويت والبحرين والمغرب 

ٕوالنرويج وبولندا واسبانيا والسويد وتركيا وبريطانيا، 
 إلى الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون باإلضافة

الخارجية والسياسة األمنية، نائب رئيس المفوضية 
األوروبية، وأمين عام حلف شمال األطلسي وأمين عام 

  .منظمة الشرطة الجنائية الدولية

 ٨ة  صفح٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األردن ومصر يحذران من تبعات ضم إسرائيل 
 ألراض فلسطينية

  

وزير الخارجية  حذر – بو طير أ ماجدة–عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية 
جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، أمس 
الخميس، من تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض 

 واالستقرار في المنطقة وعلى فرص فلسطينية على األمن
تحقيق السالم العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية 

 .ودولية

وأكد الوزيران خالل اتصال هاتفي رفضهما قرار 
الضم خرقا للقانون الدولي سيقوض حل الدولتين 

 .وسينسف أسس العملية السلمية

كما أكد الصفدي وشكري أهمية اتخاذ المجتمع 
ٕوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم واطالق الدولي خط

مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السالم الشامل على 
 .أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي

وشدد وزيرا الخارجية على أن السالم خيار 
استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية طريقه حل الدولتين 

 .على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة

عرض الوزيران التطورات في المنطقة واست
والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية لألزمات 

 .اإلقليمية



  
  ٥٥ 

وأطلع شكري الصفدي على التطورات في جهود 
 .التوصل التفاق حول سد النهضة

وأكد الصفدي ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات 
أحادية لملء السد وتكثيف الجهود للتوصل التفاق يحفظ 

 في مصر في مياه النيل وحقوق جميع حقوق األشقاء
 .األطراف وفق القانون الدولي

وأكد الوزيران استمرار التعاون والتنسيق 
والتشاور ترجمة للعالقات األخوية التاريخية االستراتيجية 

  .بين البلدين الشقيقين وتنفيذا لتوجيهات القيادتين

 ٨ صفحة ٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نفيذ إسرائيل لمخططاتها ت: الجامعة العربية
 االستعمارية جريمة حرب

  

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام  - وام
سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تنفيذ مخططاتها 
االستعمارية بضم أي جزء من األراضي الفلسطينية 

ً، يعد إجراء باطال مرفوضا ١٩٦٧والعربية المحتلة عام  ً
يدة تضاف إلى سلسلة ًومدانا، ويمثل جريمة حرب جد

جرائم االحتالل، التي تنتهك ميثاق األمم المتحدة، وقواعد 
القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة وتهدد 

  .األمن واالستقرار، وخيار اإلجماع الدولي بحل الدولتين

 في بيان -وقالت األمانة العامة للجامعة العربية 
ونيو، واحتالل إسرائيل  لنكسة ي٥٣لها بمناسبة الذكرى الـ

كامل أرض فلسطين وأجزاء من أراضي الدول العربية 
إن صمود وتضحيات األمة في .. -١٩٦٧المجاورة عام 

مواجهة العداون واالحتالل اإلسرائيلي واإلصرار على 
استعادة األرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، 
وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في العودة 
ٕوالحرية واالستقالل، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس، هدف مركزي لألمة جمعاء، ولن تنعم 
  .المنطقة بأي استقرار وسالم دون تحقيقه

وأضاف البيان إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في 
ظل إمعان سلطات االحتالل في مواصلة سياساتها 

اإلدارة األمريكية، لتنفيذ العدوانية بدعم غير مسبوق من 
مخططاتها االستيطانية االستعمارية بضم مناطق واسعة 

" صفقة القرن"ًمن الضفة الغربية وغور األردن، ارتباطا بـ
ًاألمريكية اإلسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا،  ً
وفي إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي 

  .شملت القدس والجوالن

وحذرت األمانة العامة في بيانها، من تبعات 
وتداعيات مشاريع الضم اإلسرائيلية، وما تمثله من 

 ٥٣انتهاك وتهديد للسلم واألمن الدوليين، وفي الذكرى الـ
لبدء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية، 
وما تعنيه هذه المناسبة من تراكم العجز الدولي في إنفاذ 

ته ذات الصلة، وهي تضاعف من مسؤوليات هذا قرارا
المجتمع وهيئاته ممثلة بالخصوص بمجلس األمن، فإنها 
ًتدعو مجددا إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه 
إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة، بالتصدي لسياسات االحتالل وتوفير الحماية 

على طريق إنهاء هذا االحتالل للشعب الفلسطيني 
، ١٩٦٧والفلسطينية الذي بدأ في عام  لألراضي العربية

وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير 
القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها 

  .القدس الشرقية

وأعربت عن تقديرها العالي واعتزازها الكبير 
في صموده أمام بكفاح الشعب الفلسطيني وقيادته 

العدوان واالحتالل اإلسرائيلي، وعزمه على مواصلة 
النضال والتشبث باألرض والحقوق والهوية العربية، بدعم 
كامل من شعوب دول األمة العربية التي ستبقى قضية 



  
  ٥٦ 

فلسطين قضيتها المركزية مهما كانت الظروف 
  .والتحديات

وحيت المواقف الدولية واسعة النطاق في دعم 
 الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات االحتالل حقوق

االستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم االستعمارية، 
وتدعوها إلى ترجمة هذا الدعم من خالل العمل على 

ٕ وانهاء االحتالل اإلسرائيلي، الفلسطينيةتجسيد الدولة 
ًمفتاحا وسبيال لتحقيق السالم العادل والشامل الذي تتوق  ً

ًنطقة وشعوب العالم بأسره، طبقا لتحقيقه شعوب الم
  .لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

 ٥/٦/٢٠٢٠الرؤية اإلماراتية 

* * * * *  

الخارجية الفلسطينية تدين إبعاد إسرائيل 
 شخصيات عن األقصى

  

أدانت وزارة  - »الشرق األوسط«: رام اهللا
ات الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، قرار

إسرائيل إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية 
. الفلسطينية عن المسجد األقصى في مدينة القدس

خطورة قرارات «وحذرت الخارجية، في بيان صحافي، من 
  ومخططات دولة

االحتالل الهادفة إلى تفريغ المسجد األقصى من 
للمسجد ) التقسيم الزماني(المصلين المسلمين، لتكريس 

وأكدت أن جميع إجراءات . » تقسيمه مكانياريثما يتم
باطلة ومرفوضة، «االحتالل ضد القدس والمقدسات 

وتكشف زيف ادعاءات الحكومة اإلسرائيلية بشأن 
  .»حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة

قرارات اإلبعاد التعسفية تتزامن مع «واعتبرت أن 
ء اإلسرائيلي الوزرا رئيس اقتراب الموعد الذي حدده

بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية ضمن 

خطة أميركية تستهدف األقصى، وتنسيق أميركي 
  .»إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

ٕوطالبت الوزارة المجتمع الدولي برفض وادانة 
الحريصة على حقوق  قرارات اإلبعاد، خاصة الدول

عت المقرر الخاص اإلنسان وحرية العبادة والتنقل، ود
للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دور العبادة، إلدانة 

  .مثل هذه اإلجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة

وبحسب مصادر فلسطينية نقلت عنها وكالة 
األنباء األلمانية، جددت السلطات اإلسرائيلية، الخميس، 
 قرار إبعاد خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري

كما أبعدت أمين عام . عن المسجد لمدة أربعة أشهر
عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد اهللا علقم، وعضو 
المجلس التشريعي السابق عن دائرة القدس، جهاد أبو 
زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب، لمدة 

  .أسبوعين

 ٥/٦/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

ا للتمسك ذكرى حرب حزيران تدفعن: الطراونة
  بحق الشعب الفلسطيني

 

رئيس االتحاد البرلماني العربي  قال – عمان
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن العالم 
ًكله يدرك تماما ماهية المشروعات المشبوهة التي تطرح 

  .اآلن للسيطرة على ما تبقى من أرض فلسطين العربية

 حديث الطراونة جاء في البيان الصادر عن
االتحاد البرلماني العربي أمس الجمعة بمناسبة الذكرى 

  .١٩٦٧الثالثة والخمسين لنكسة الخامس من حزيران 

وزاد إن االحتالل ال زال يفاخر بأبشع صور 
العنصرية واإلجرام واإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني في 
عالم تغيب عنه الشرعية الدولية وقراراتها في ظل 

  .االنحياز األميركي



  
  ٥٧ 

ّن أن االتحاد البرلماني العربي يدرك تماما وبي
بأن المشروعات المشبوهة المطروحة تستهدف اإلجهاز 
التام على صمود الشعب الفلسطيني وقدرة األمة للتصدي 

تابع  و.للمشاريع االستعمارية وأهدافها بعيدة المدى
 األمريكية -إن الخطوات اإلسرائيلية : الطراونة قائال

الم فلسطين العربية وتهويدها، المتسارعة لطمس مع
وتوسيع الجرح العربي الفلسطيني عبر شرعنة ضم 
الضفة الغربية وغور األردن وشمال البحر الميت 
ومرتفعات الجوالن، وبناء المزيد من المستوطنات 
االستعمارية تأتي بوقت تردت فيه األوضاع الدولية 
 االقتصادية والصحية وفي ظل الصراعات والنزاعات بين

 وسيطرته على ،»كورونا«شعوب األرض، وانتشار وباء 
  .تفكير البشرية

وطالب الطراونة في بيان االتحاد، قوى العالم 
إلنهاء الصراع » حل الدولتين«أجمع للتمسك بخيار 

ًاإلسرائيلي، مشددا أن الرد المناسب على  - العربي
ًغطرسة االحتالل يتمثل بمقاومته، وصوال إلى استعادة 

قوقه، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير كامل ح
المصير، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 
  .الشرقية

وأعرب في ختام البيان عن أمل االتحاد بأن 
ًتكون هذه الذكرى المؤلمة منطلقا وناقوسا يذكر بالحاجة  ً

ادة تفعيل التضامن العربي بكل الماسة والعاجلة إلع
ًمعانيه ورموزه األخالقية واإلنسانية، للنهوض مجددا، 
ًمؤكدا تضامنه ودعمه الكامل لقضية فلسطين وشعبها 

  .ّالصامد المسلح بالصبر واإليمان واألمل

 ٧ صفحة ٦/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 

  

االحتالل : اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس
  ى القدس عاصمة فلسطينإلى زوال وستبق

 

 قالت اللجنة الرئاسية العليا - وفا-رام اهللا 
لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، إن االحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطين إلى زوال وستبقى مدينة القدس 
بأقصاها وقيامتها عاصمة أبدية لدولة فلسطين، رغم 

 .ٕبطشه وارهابه

 وأضافت اللجنة في بيان أصدره رئيسها، مدير
عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، اليوم 

 للنكسة، إن الذكرى تأتي ٥٣الجمعة، لمناسبة الذكرى الـ
هذا العام في ظل تصاعد الهجمة اإلسرائيلية المدعومة 
أميركيا، لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، من خالل 

" صفقة القرن"تنفيذ مخطط الضم الذي نصت عليه 
 .األميركية

دت اللجنة أن شعبنا وقيادته ممثلة بالرئيس وأك
محمود عباس في خندق واحد، بمواجهة المؤامرات 
والمشاريع التي تستهدف الوجود الفلسطيني، داعية الى 
االلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
ّالشرعي والوحيد لشعبنا، ورص الصفوف لتجاوز هذه 

ة مسيرة النضال المرحلة من تاريخ قضيتنا، ومواصل
ٕإلنهاء االحتالل وتقرير المصير والعودة لشعبنا، واقامة 

 .دولتنا المستقلة وعاصمتها مدينة القدس

وحذرت من خطورة ما تقوم به حكومة االحتالل 
في مدينة القدس المحتلة، واالستهداف المتكرر 
لمقدساتها اإلسالمية والمسيحية على أمن واستقرار 

افها المتواصل للمسجد األقصى المنطقة، خاصة استهد
والقائمين عليه، في إطار خطتها الممنهجة لتقسيمه 
زمانيا ومكانيا، ومنع المصلين المسلمين من الوصول 
اليه، في انتهاك صارخ لحرية العبادة، وحرية الوصول 

 .إليها التي نصت عليها كافة المواثيق واألعراف الدولية



  
  ٥٨ 

إلسرائيلي يكثف وأشارت اللجنة إلى ان االحتالل ا
من إجراءاته العدوانية تجاه أرضنا وشعبنا، خاصة مدينة 
القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، 
ويستهدف شخصياتها االعتبارية الدينية منها والوطنية، 

كما يحصل االن مع " األقصى"تارة باإلبعاد المتكرر عن 
 وغيره من خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري

أبناء القدس المدافعين عن فلسطينيتها وعروبتها 
واسالميتها، وتارة أخرى باالعتقال، واإلعدام كما حصل 

 .مع الشهيد اياد الحالق رغم أنه من ذوي اإلعاقة

ولفتت إلى ان الوقت حان ليتخذ المجتمع الدولي 
ومؤسساته موقفا عمليا، للتصدي للسياسة اإلسرائيلية 

التي ستجر المنطقة الى مزيد من عدم االحتاللية 
االستقرار والفوضى بسبب أطماعها االستيطانية بضم 
األرض الفلسطينية، وحرمان شعبنا من حقوقه غير 
القابلة للتصرف، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية خاصة ما يتعلق بمدينة القدس التي 

الوضع القانوني ّيسخر االحتالل امكانياته لتغيير 
 .للمدينة المقدسة" الستاتيكو"والتاريخي للوضع القائم 

وناشدت اللجنة، الجهات الدولية وكنائس العالم 
وأحراره، بالتدخل العاجل لوقف مسلسل الترويع واإلرهاب 
والبطش الذي يمارسه االحتالل ضد أبناء شعبنا، 
واستهداف مقدساته اإلسالمية المسيحية، ومالحقة 

قال رموزه الوطنية والدينية في محاولة منه لكسر واعت
إرادة الصمود الفلسطيني على أرضه، وتنفيذ مشاريعه 

  .االستعمارية

  ٦/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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ندعم دولة فلسطينية وعاصمتها : بريطانيا
  القدس الشرقية وتعارض الضم

 

 قال وزير الدولة البريطاني للشؤون -رام اهللا وفا
الخارجية جيمس كليفرلي إن المملكة المتحدة ترغب في 

 ذات سيادة ١٩٦٧رؤية دولة فلسطينية على حدود عام 
 .وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بما يشمل القدس الشرقية

وأضاف الوزير كليفرلي في تغريدة له قبيل بدء 
زيارته االفتراضية لفلسطين، التي بدأها في القدس 

نيا ما زالت تسعى من أجل حل الشرقية، أن بريطا
الدولتين وتعارض سياسة هدم منازل المواطنين 
الفلسطينيين، كما أن موقفها المعارض لضم األراضي 

  .الفلسطينية واضح

وكان الوزير البريطاني التقى أمس خالل زيارته 
االفتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء 

تنفيذية لمنظمة التحرير محمد اشتية، وعضو اللجنة ال
حنان عشراوي، ووزير الخارجية والمغتربين رياض 
المالكي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إضافة 

  .الى سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط

بدروه، أعرب زملط عن شكره للحكومة 
 مليون ٢٠البريطانية على تقديمها دعم إضافي بقيمة 

رليني لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء جنيه است
  .كورونا وتداعياته الصحية واالقتصادية

وقال زملط إن زيارة الوزير البريطاني االفتراضية 
لفلسطين وهي األولى من نوعها، تعزز العالقات الثنائية 

 البريطانية، مثمنا الدور القيادي لبريطانيا –الفلسطينية 
ولي من أجل مكافحة في تعزيز التعاون والتنسيق الد

 جائحة الكورونا، حيث عقدت بريطانيا قمة دولية اليوم
لبحث التعاون الدولي في انتاج وتوزيع لقاح لفيروس 

  .كورونا



  
  ٥٩ 

وطالب زملط الحكومة البريطانية بمساعدة 
فلسطين في التصدي لفيروس االحتالل واالستعمار 
ومخططات الضم من خالل خطوات استباقية تشمل فرض 

  .ت على دولة االحتالل واالعتراف بدولة فلسطينعقوبا

وكان كليفرلي التقى أمس أيضا بنشطاء 
فلسطينيين في مدينة القدس، ومنطقة خان األحمر من 
خالل الفيديو كونفرنس، حيث وقف على القضايا التي 
تواجهها مدينة القدس والتهديدات المتكررة بالهدم التي 

  .تتعرض لها منطقة خان األحمر

  ٦/٦/٢٠٢٠ياة الجديدة الح

* * * * *  

شخصيات فلسطينية وأردنية تستنكر منع 
  "األقصى"دخول الشيخ عكرمة صبري 

 

 عبرت شخصيات - دوت كوم" القدس "- رام اهللا
اردنية وفلسطينية عن استنكارها إلبعاد سلطات االحتالل 
االسرائيلي خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة 

شيخ عكرمة صبري، عن المسجد اإلسالمية في القدس، ال
 .لمدة أربعة أشهر

 القرار بعد أن اقتحمت قوات االحتالل ويأتي
منزل الشيخ عكرمة مساء األربعاء الماضي في حي 
الصوانة، واعتدت على الحاضرين في بيته، ونفذت 

  .اعتقاالت بحقهم

اذ اصدر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
  :ا قال فيهاإلسالمية في مدينة القدس بيان

يستنكر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية استهداف سلطات االحتالل للمقامات الدينية 
ًوالوطنية في بيت المقدس، واتخاذها قرارا بتجديد اإلبعاد 
الباطل وغير القانوني لسماحة الشيخ عكرمة صبري 
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وعضو مجلس األوقاف 

لمقدسات اإلسالمية عن المسجد األقصى والشؤون وا
  .المبارك لمدة أربعة شهور

ويؤكد مجلس األوقاف على موقفه الثابت الذي 
يستند إلى حق المسلمين وحدهم في الـمسجد األقصى 

ً دونما وبجميع مبانيه ١٤٤الـمبارك بمساحته البالغة 
وساحاته وأسواره والطرق المؤدية إليه، وأنه ليس ألحد 

حرمان أي مسلم من الوصول الى المسجد الحق في 
األقصى المبارك والصالة فيه والقيام بواجبه الديني 

  .والشرعي

ويؤكد المجلس أن هذه اإلجراءات التي تتخذ 
بحق أعضاءه لن تثنيه عن القيام بواجباته مجلس تابع 
لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في عمان، 

قصى المبارك وحمايته مسجد في الدفاع عن المسجد األ
إسالمي خالص للمسلمين وحدهم تحت رعاية ووصاية 

  .جاللة الـملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين

  مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمي

نحن نعبر عن تضامننا وتعاطفنا مع فضيلة 
الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا والذي 

ول األقصى ونحن نعتبر ان هذه منع اليوم من دخ
المالحقة وهذه التصرفات انما تحمل في طياتها عنصرية 
وكراهية لشعبنا الفلسطيني ونحن في مدينة القدس 

ان يمنع رجل . كمسيحيين فلسطينيين في منتهى الخطورة
دين مسلم له مكانته الكبيرة من ان يدخل الى المسجد 

عبادة وحقوق األقصى هذا هو انتهاك خطيرة لحرية ال
. اإلنسان وكل األعراف والمبادئ اإلنسانية واألخالقية

نحن نستنكر هذا األمر وقد تواصلنا مع فضيلة الشيخ 
أعربنا عن تضامننا معه ووقوفنا إلى جانبه وتنديدا الى 

  .هذا االجراء غير المقبول وغير المبرر

مازن سنقرط رجل اعمال وعضو مجلس اوقاف 
  القدس



  
  ٦٠ 

له يحاولون ابعاد العناوين المهمة اجراء من خال"
من المسجد االقصى المبارك، يظهر أنهم ال يدركون بأن 
األقصى مرتبط بعقيدته المسلمين وأن كرامة أهل القدس 
وفلسطين والعالمين العربي واإلسالمي من كرامة وعز 

  ".األقصى

النائب ديما طهبوب من كتلة اإلصالح اإلسالمية في 
  البرلمان االردني

ذا استمرار للصلف الصهيوني وعدم احترام ه"
الوصاية الهاشمية واالوقاف االردنية التي تدير المسجد 
االقصى وتحظى باعتراف دولي ناهيك عن اقرار اليونسكو 
ان الحرم القدسي ارث خالص للمسلمين، وهذا يدلل ان 
الواقع على االرض يشكل تهديدا كبيرا للوصاية االردنية 

حتالل أكبر من دور حارس البوابة حيث يمارس جيش اال
فيحمى قطعان المستوطنين أثناء اقتحاماتهم ويمنع 
موظفي األوقاف والشخصيات المقدسية والمقدسيين من 

  ".الدخول في ابعادات قصريه غير مبررة

وهو بذلك يضرب عرض الحائط بما يسمى 
معاهدة وادي عربة التي اعترف فيها بدور االردن في 

اقعا جديدا يعرف بالتقسيم الزماني يفرض و والقدس
  ".والمكاني ومحاولة تفريغ المسجد من اهله

  المطران عطاهللا حنا

أننا نعتبر أن مثل هذا القرار يتنافى مع حرية "
العبادة للديانات الثالثة المسيحية واإلسالمية واليهودية 
وحرية الحركة المكفولين في كافة األعراف والمواثيق 

نعرب عن دعمنا ووقوفنا مع سماحة الشيخ ٕواننا . الدولية
عكرمة صبري ونؤكد على الوصاية الهاشمية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية واألماكن المقدسة في 

   .األراضي المقدسة والسيما القدس الشريف

   الكنيسة اللوثرية-المطران سنى عازر

الكنيسة االنجيلية اللوثرية في االردن واالراضي 
 ممثلة بسيادة المطران سني إبراهيم عازر، المقدسة،

تشجب وتستنكر قرار إبعاد خطيب المسجد األقصى 
المبارك الشيخ الدكتور عكرمة صبري عن المسجد 
األقصى واعتقاله مع عدد من النشطاء المقدسيين خالل 

  . "وقفة تضامنية

أننا نعتبر أن مثل هذا القرار يتنافى مع حرية 
ثة المسيحية واإلسالمية واليهودية العبادة للديانات الثال

وحرية الحركة المكفولين في كافة األعراف والمواثيق 
ٕواننا نعرب عن دعمنا ووقوفنا مع سماحة الشيخ . الدولية

عكرمة صبري ونؤكد على الوصاية الهاشمية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية واألماكن المقدسة في 

  .الشريفاألراضي المقدسة والسيما القدس 

يوسف ضاهر مدير مركز القدس للعالقات 
  الكنسية في مجلس الكنائس العالم

تصوروا لو تم منع كبير الحاخامين من "يقول 
زيارة الحائط الغربي أو تم منع البطاركة من زيارة كنيسة 

  .القيامة

  ٦/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أميركي 
  مقرر في القدس" بيعللتط"

 

وزارة  حذرت – "الشرق األوسط أونالين: "رام اهللا
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، 

مع إسرائيل " للتطبيع"، من مؤتمر أميركي )السبت(اليوم 
  .مقرر في القدس هذا األسبوع

وقالت الوزارة، في بيان، إنه يجب الحذر من 
التطبيع اإللكتروني مع االحتالل، من االنزالق في وحل "

خالل المؤتمر التطبيعي الذي دعت إليه السفارة األميركية 
في مدينة القدس المحتلة ومركز بيرس المقرر عقده 

  .ً"إلكترونيا
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نشر مزيد من "وحثت الوزارة الفلسطينيين على 
، مؤكدة أن "التوعية حول آلية محاربة هذا المؤتمر

قوبلت بالرفض من قبل الشركات محاوالتهم كافة قد "
الفلسطينية، في دليل على االلتزام بسياسة القيادة 

  ."الفلسطينية

ويأتي انعقاد المؤتمر اإللكتروني في ظل غضب 
فلسطيني واسع من خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من 
الضفة الغربية، ما قوبل بإعالن السلطة الفلسطينية 

  . العبريةالتحلل من االتفاقيات مع الدولة

وبهذا الصدد، قال مندوب فلسطين الدائم لدى 
األمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنه من المقرر أن 
تجتمع المجموعة العربية في األمم المتحدة مع رئيس 
مجلس األمن الدولي للشهر الحالي، فرنسا، يوم االثنين 

في إطار الجهود والتحرك الدولي لمواجهة مخطط "المقبل 
  ." اإلسرائيليالضم

وذكر منصور لإلذاعة الفلسطينية الرسمية أنه 
يجري اإلعداد الجتماعات مقبلة مع أعضاء آخرين في "

مجلس األمن، مثل ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، من أجل 
متابعة الحراك، وشرح المخاطر واآلثار المدمرة التي 

  ."سيخلقها مخطط الضم

، تكون وأضاف أنه باستكمال هذه االجتماعات
المجموعة العربية قد خاطبت جميع أعضاء مجلس األمن 

من أجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع إسرائيل من "
  ."اإلقدام على تنفيذ مخططات الضم

وأكد منصور أن األمين العام لألمم المتحدة 
يواصل جهوده مع أعضاء اللجنة الرباعية لتفعيلها 

رائيل لمنع وتحمل مسؤولياتها، لممارسة الضغط على إس
  .تنفيذ الضم

  ٦/٦/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

وأجندة لحشد   )الضم(جهود أردنية لمواجهة 
  الدعم الدولي

 

كثفت الدبلوماسية  - ماجد األمير-كتب  
األردنية من التحركات السياسية واالتصاالت الدولية 
لمواجهة مخططات الحكومة اإلسرائيلية بضم المستوطنات 

  .وغور األردن

الحضور الدبلوماسي األردني كان قويا منذ 
 أو اإلقليمي أوالبداية سواء على المستوى العربي 

الدولي، فكانت البداية القوية من قبل جاللة الملك عبداهللا 
 مخططات إلفشالالثاني الذي يقود التحركات األردنية 

، إذ األردناالحتالل الصهيوني بضم المستوطنات وغور 
األسبوعين الماضيين رسالة قوية لإلدارة وجه الملك خالل 

ان خطوة ضم المستوطنات " جوهرها  إسرائيل والاألميركية
 األردن صدام كبير بين إلى ستؤدي األردنوغور 
 يعتبر ذلك عدوانا األردن، فالرسالة واضحة بأن "ٕواسرائيل

 العربية ويشكل أيضا انتهاكا واألمة واألردنعلى فلسطين 
 ألية فرصة للسالم في المنطقة، ٕانهاءوللقانون الدولي 

بل إن خطوة الضم هي بمثابة إعالن حرب من قبل 
إسرائيل على فلسطين واالردن والدول العربية، فالضم 

  .ينهي ما تبقى من اآلمال بإنشاء دولة فلسطينية متصلة

األوساط السياسية والبرلمانية والحزبية وحتى 
الفلسطينية والعربية الشعبية منشغلة بالخيارات األردنية و

  .لمواجهة خطة رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو بالضم

 الجديدة اإلسرائيليةالسياسة العدوانية للحكومة 
 دونالد ترمب الذي انحاز األميركيالمدعومة من الرئيس 

 اليمين الصهيوني المتطرف ستؤدي الى توتر كبير إلى
  .في المنطقة وتغيير في العالقات بين الدول

 األردنييناليوم يتسائل الكثير من السياسيين 
وحتى العرب عن تأثير ما يجري في الواليات المتحدة 

 من احتجاجات ضد العنصرية وتحوالت في األميركية
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الموقف السياسي لدى الحزب الديمقراطي األميركي على 
صفقة القرن والضم، خصوصا وأن قيادات الحزب 

 علني لخطوة الضم، الديمقراطي أعلنت معارضتها بشكل
 األميركي رئيسة مجلس النواب األول أمس أعلنتإذ 

نانسي بيلوسي معارضتها للضم بل اعتبرت ان خطوة 
 األردنالحكومة اإلسرائيلية بضم المستوطنات وغور 

  .األميركييشكل خطرا على األمن القومي 

 أعلنهااألردن منذ بداية خطة صفقة القرن التي 
الد ترامب حسم موقفه مبكرا برفض  دوناألميركيالرئيس 

 الملك أكده وهو ما إفشالهاهذه الصفقة والعمل على 
ال للتوطين وال للوطن البديل وال (بالالءات الثالث وهي 

وأصبحت هذه ). للتنازل عن اي شبر في القدس الشرقية
الالءات الثالث البوصلة للسياسة األردنية ولكل المواقف 

القضية الفلسطينية وأي طروحات األردنية في التعامل مع 
وتحظى هذه الالءات . متعلقة بحل القضية الفلسطينية
 يقف خلف جاللة األردنيبإجماع أردني كامل، والشعب 
  .واإلسرائيلية األميركيةالملك في مواجهة المخططات 

الموقف الملكي القوي الرافض بداية لصفقة 
  صدام معإلىالقرن، ثم اإلعالن أن الضم سيؤدي 

 منح زخما قويا للتحركات األردنية والفلسطينية األردن
  .وحتى العربية إلفشال مخطط الضم

الملك دائم االشتباك ضد السياسة الصهيونية 
ويعمل بكل قوة مع المجتمع الدولي على إنهاء االحتالل 

 ١٩٦٧ الفلسطينية التي احتلت عام لألراضيالصهيوني 
 وعاصمتها القدس  الدولة الفلسطينية المستقلةٕواقامة

الشرقية وعودة الالجئين الفلسطينيين، وهذه ثوابت 
للسياسة األردنية في مواجهة المخططات الصهيونية 

 دونالد ترمب الذي انحاز األميركيوسياسة الرئيس 
 صفقة القرن بإعالنهلليمين الصهيوني المتطرف 

، والسماح لدولة إسرائيل إلىواالعتراف بالقدس عاصمة 
  .األردن بضم المستوطنات وغور االحتالل

الدبلوماسية األردنية والسياسة الخارجية 
 الصفدي تهدف الى حشد أيمنوتحركات وزير الخارجية 

 من اإلسرائيليأكبر موقف دولي لمنع حكومة االحتالل 
 أن الدبلوماسية األردنية وبالتأكيدتنفيذ خطتها بالضم، 

لواليات لديها في الحسبان ما يجري من تحوالت في ا
المتحدة األميركية، وخصوصا المعارضة القوية داخل 
مجلس النواب األميركي لمخططات الضم، عالوة على 
الحسابات أو المراهنات على نتيجة االنتخابات الرئاسية 

 وخاصة ان المرشح الديمقراطي جو بادين أميركافي 
  . معارضته للضمأعلن

 اليوم في عين العاصفة وان تمتين األردن
 السياسية باتجاه األولوياتلجبهة الداخلية وترتيب ا

مواجهة خطط االحتالل بالضم وتهويد القدس هي مسائل 
 الرافض للضم ولصفقة األردنيضرورية لتقوية الموقف 

  .القرن

التحرك باتجاه المجتمع الدولي أيضا هو مسار 
ضروري، خصوصا وأن جميع دول العالم باستثناء 

 أعلنت معارضتها للضم مما يركيةاألمالواليات المتحدة 
 والفلسطينية إلجبار األردنيةًيوفر غطاء دوليا للتحركات 

 خططها بضم المستوطنات وغور إلغاء على إسرائيل
 والفلسطينية األردنية، وهنا في حال نجحت الجهود األردن
 على خطوة الضم، اإلقدام على عدم إسرائيل إجبارفي 

 اإلدارةالتي أعلنتها فان ذلك يعني ان صفقة القرن 
  . الزوالإلى في طريقها األميركية

 والسياسة الفلسطينية موحدتان األردنيةالسياسة 
في مواجهة مخططات حكومة االحتالل خاصة بعد اتفاق 

، األردننتنياهو وغانتس على ضم المستوطنات وغور 
 مع األردنفالمرحلة القادمة ستشهد تأزيما في عالقات 

صرار حكومة االحتالل على مخططاتها  في ظل إإسرائيل
تجاه الضم وتهويد القدس، فالموقف األردني يعتبر الضم 

 لذلك يجب مواجهة الضم األردن وعدوانا على فلسطين
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 قتل الدولة إلى هذه الخطوة الخطيرة التي ستؤدي ٕوافشال
  .األوسط فرصة للسالم في الشرق أيةالفلسطينية وقتل 

باس أعلن مؤخرا الرئيس الفلسطيني محمود ع
موقفا قويا في إطار التحركات الفلسطينية لمواجهة الضم 

 ملغية بما فيها أصبحت إسرائيلبان كل االتفاقيات مع 
 ان كل االتفاقيات التي ًأيضا أعلن، كما األمنيالتنسيق 

وقعتها الحكومة الفلسطينية مع الواليات المتحدة 
لسطينية أبلغت  ملغية، بل ان الحكومة الفًأيضا األميركية

 ووقف كل األمني بوقف التنسيق اإلسرائيلياالحتالل 
االتفاقيات معه، ما يعني أن الفصائل الفلسطينية سيكون 
لديها خطة تصعيدية إلفشال مخططات الضم وهذا يعني 

  .المواجهة اليومية مع االحتالل

 إلى والفلسطيني القويان بحاجة األردنيالموقفان 
، فاالستفادة من الموقف الدولي  قويًأيضاموقف عربي 

 موقفا قويا من جامعة الدول العربية في ًأيضاتتطلب 
مواجهة سياسة الضم، فالمطلوب موقفا عربيا مساندا 

 مطلوب تحرك ًوأيضا والفلسطينية، األردنيةللتحركات 
عربي موحد إليصال رسالة لإلدارة األميركية وإلسرائيل 

ربية، ويضع المنطقة  العلألمةبان الضم يعني تهديدا 
على شفير الهاوية والمواجهة، كما ان المطلوب من 
الدول العربية وقف أية محاوالت تطبيعية مع االحتالل 
ووقف التواصل السري والعلني مع مسؤولي االحتالل 

 فصل المسار الفلسطيني عن العالقات إلىالذي يسعون 
ود مع الدول العربية، لذلك المطلوب عربيا التمسك ببن

 من إسرائيلالمبادرة العربية التي تربط التطبيع بانسحاب 
 الدولة ٕواقامة ١٩٦٧ التي احتلت عام األراضي

  .الالجئينالفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة 

  ٢ ص٧/٦/٢٠٢٠الرأي 
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تحرك أميركي الستئناف المفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية بالتنسيق مع الرباعية 

 س األمنومجل

 

 أعلنت اإلدارة –عمان  - نادية سعد الدين
ًاألميركية بذلها جهودا حثيثة، مع أطراف اللجنة الرباعية 
وأعضاء مجلس األمن الدولي، الستئناف المفاوضات 

 اإلسرائيلية، وذلك على وقع مضي سلطات –الفلسطينية 
من مساحة % ٣٠االحتالل في تنفيذ مخطط ضم زهاء 

لذي يمنع إقامة الدولة الفلسطينية الضفة الغربية ا
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧المستقلة وفق حدود العام 

  .المحتلة

وقالت المندوبة األميركية الدائمة لدى األمم 
المتحدة، كيلي كرافت، في تصريحات نقلتها وكاالت 

ًتبذل جهودا الستئناف مفاوضات السالم "أنباء، إنها 
فلسطينيين ، بين ال٢٠١٤المتوقفة، منذ العام 

  ."واإلسرائيليين

اللجنة الرباعية "التنسيق مع "ونوهت إلى 
 وتضم الواليات المتحدة ٢٠٠٢التي تشكلت عام (الدولية 

، باإلضافة إلى )واإلتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا
مجلس األمن ومندوبي الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

  ."لدى المنظمة الدولية

نريد التأكد من أن الفلسطينيين "وأضافت قائلة 
واإلسرائيليين يدركان أن رؤية السالم، أو ما يسمى 

، واقعية وقابلة للتنفيذ وتفي بالمتطلبات "صفقة القرن“
، والتي كان الرئيس األميركي دونالد "األساسية للجانبين

، ٢٠١٩) يناير(ترامب قد عرضها، في كانون الثاني 
قضية والحقوق الوطنية ًوتتضمن بنودا خطيرة بحق ال

  .الفلسطينية

ًوكانت روسيا قد أكدت مؤخرا أهمية استئناف 
 اإلسرائيلية المباشرة بدون –المفاوضات الفلسطينية 
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شروط مسبقة تحت رعاية دولية لبلوغ تسوية عادلة 
ودائمة في الشرق األوسط، وذلك خالل مشاركتها في 

لشرق التسوية ا"مؤتمر افتراضي متعدد األطراف حول 
  .، والذي عقد بمبادرة فلسطينية"أوسطية

ًولكن المشاورات، التي شارك فيها أيضا ممثلون 
عن االتحاد األوروبي واألمم المتحدة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، أعربت عن قلقها المشترك من مخطط الضم 

يتناقض مع العناصر األساسية للقاعدة “اإلسرائيلي، بما 
متعارف عليها للتسوية الشرق القانونية الدولية ال

أوسطية، والمعتمدة في قرارات مجلس األمن، والجمعية 
العامة لألمم المتحدة، ومبادرة السالم العربية، ويقوض 
ًعمليا آفاق إقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة 

  .، وفق البيان الصادر عنها”للحياة

فيما حذرت روسيا من األعمال اإلسرائيلية 
في فلسطين، معتبرة أنها قد تؤدي إلى دوامة التوسعية 

  .عنف خطيرة وتزعزع االستقرار في المنطقة

كما طالب االتحاد األوروبي من جانبه الحكومة 
اإلسرائيلية بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة 

  .الغربية المحتلة، واحترام القانون الدولي

وفي نفس السياق؛ أكدت جامعة الدول العربية 
قدام اإلسرائيلي على تنفيذ مخططاتها لضم أي جزء اإل"أن 

ًمن األراضي الفلسطينية، يعتبر إجراء باطال ومرفوضا  ً
  ."ًومدانا، وجريمة حرب

إقامة الدولة "وقالت الجامعة، في بيان لها، إن 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هدف مركزي 

دون لألمة جمعاء، لن تنعم المنطقة بأي استقرار وسالم 
  ."تحقيقه

وحذرت من تبعات وتداعيات مشاريع الضم 
، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم واألمن "اإلسرائيلية"

الدوليين، داعية إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه 
  .إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

بدوره؛ قال وزير الخارجية والمغتربين 
إعالن القيادة "رياض المالكي، إن الفلسطيني، 

 الموقعة جاء بسبب االتفاقياتالفلسطينية عن التحلل من 
خطط الحكومة اإلسرائيلية في ضم األرض الفلسطينية، 

  ."مما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة

جريمة "وأضاف إن مخطط االحتالل يشكل 
محكمة بموجب ميثاق روما والتي تقع ضمن اختصاص ال

الجنائية الدولية، ولتعارضه مع الحق غير القابل 
للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه 

  ."للعديد من قرارات األمم المتحدة

الشعب الفلسطيني صاحب السيادة على "وأكد أن 
أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية 

  ".دل الدوليةالدولية والرأي االستشاري لمحكمة الع

دولة فلسطين ستستمر بالتعاون "وأوضح بأن 
مع المحكمة الجنائية الدولية حتى احقاق العدالة 
ومساءلة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وردع جرائمهم 

  ."المستمرة بحق الشعب الفلسطيني

من جانبها، دعت لجان المقاومة الشعبية في 
افق على تحقيق الوحدة الفلسطينية والتو"فلسطين إلى 

ًالمبادئ والجداول الزمنية لتنفيذها فعليا ومواجهة 
محاوالت العدو الصهيوني لفرض سياسة األمر الواقع 
عبر مخطط الضم ألراضي الضفة الغربية، إزاء الدعم 

  ".األميركي المطلق للمشروع الصهيوني

الخطر التصفوي للوجود الفلسطيني "وحذرت من 
، ما يتطلب من الكل الذي بات في أعلى درجاته خطورة

الفلسطيني بكافة مكوناته وتوجهاته، تنحية الخالفات 
اللحظية والفئوية وااللتفاف حول الهدف األكبر بحماية 

  ".القضية الفلسطينية والتصدي للمشروع الصهيوني

الدول العربية واإلسالمية للتنبه إلى “ودعت 
خطورة ما تمثله قضية التطبيع من تهديد تصفوي 

الفلسطينية وشرعنة لكافة الممارسات اإلجرامية للقضية 
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أحرار العام بمساندة الشعب “، مناشدة ”الصهيونية
 .>>...”الفلسطيني في بحثه عن أهدافه العادلة

  ٢٧ ص٧/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

" إسرائيل"ضم أراضي فلسطينية لـ : بيلوسي
  يقوض األمن القومي األميركي

  

 مجلس  قالت رئيسة– )ا ف ب(- واشنطن
النواب األميركي نانسي بيلوسي إن ضم أراض فلسطينية 

  .بالضفة الغربية يقوض مصالح األمن القومي لبالدها

وأوضحت بيلوسي خالل اجتماع افتراضي عقدته 
ضم “مع أعضاء المجلس الديمقراطي اليهودي، أن 

يعرض المستقبل ) إسرائيل(أراض من جانب أحادي 
قومي األميركي، وعقود للخطر، ويقوض مصالح األمن ال

  .”من السياسة الحزبية

نحن قلقون للغاية لما نراه يحدث “وأضافت 
  .”بشأن الضم

ووجهت بيلوسي نقدا الذعا لخطة إدارة ترامب 
، ”صفقة القرن”للسالم بالشرق األوسط المعروفة بـ

شيء مشترك مع كلمة “مشيرة إلى أنها ال تحتوي على 
ماضية، أعرب عدد من وخالل األشهر ال. ”خطة أو سالم

أراض ” إسرائيل“النواب األميركيين عن معارضتهم لضم 
  .فلسطينية بالضفة الغربية

الماضي، اتفق رئيس ) أبريل(ونهاية نيسان 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب 

بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم ” أبيض-أزرق“
  ).يوليو(ل تموزأجزاء واسعة من الضفة الغربية، أو

وتشمل الخطة اإلسرائيلية ضم غور األردن 
وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات 

 في ٣٠فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 
  .المائة من مساحة الضفة المحتلة

أجزاء ” إسرائيل“وتؤيد اإلدارة األميركية ضم 
 .يق معهاواسعة من الضفة شريطة أن تتم بالتنس

  ٢٧ ص٧/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ّشرط االعتراف بدولة فلسطينية يعقد مشروع 
  الضم

" إعالن عام"نتنياهو يبحث عن حل وسط عبر 
 بقبوله الخطة األميركية

  

 استبعد مصدر كبير في –كفاح زبون : رام اهللا
، مقرب من رئيس الحكومة اإلسرائيلية "الليكود"حزب 

نفذ خطة الضم في موعدها، إذا ُبنيامين نتنياهو، أن ت
اقترن ذلك بضرورة اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية 
مستقلة، كما جاء في خطة السالم األميركية المعروفة 

  ".صفقة القرن"باسم 

ويدور الحديث عن شرط أميركي للموافقة على 
هذا الضم باعتبار أن واشنطن تريد من تل أبيب تنفيذ 

ًلصفقة األميركية ككل، وأيضا الخطوة في إطار قبولها ا
  .ضمن مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين

اإلسرائيلية الرسمية عن " كان"ونقلت قناة 
المصدر قوله إنه لتفادي االعتراف بدولة فلسطينية تتم 
ًدراسة حل وسط يقضي بأن يبدي نتنياهو علنا التزامه 

صفقة "بخطة الرئيس األميركي دونالد ترمب للسالم، أي 
 لكن أعضاء كثيرين في الكنيست وفي الحكومة ."رنالق

ال يوافقون على بند إقامة دولة فلسطينية، ويتحدثون عن 
وتمثل هذه النقطة، إلى . فرض السيادة اإلسرائيلية فقط

جانب مسائل أخرى، من بينها الخشية من تدهور أمني 
في المنطقة، وتخريب العالقات مع األردن، تعقيدات في 

لتي يفترض أن تطبق في بداية الشهر وجه الخطة ا
المقبل، ما سيدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ أشمل لقرار 
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الرئيس محمود عباس، بإنهاء جميع االتفاقات مع 
  .إسرائيل

ويعارض مسؤولو اليمين اإلسرائيلي ورؤساء 
مجلس المستوطنات خطة الرئيس األميركي، ويواصلون 

كما . م المعارضبذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفه
ًتعارضها أيضا أحزاب إسرائيلية وجميع األحزاب العربية 

  .في إسرائيل

وينظم هؤالء مظاهرة في ميدان رابين في تل 
وطلبت الشرطة من المنظمين . أبيب ضد خطة الضم

االلتزام بالتعليمات الصحية، بعد أن تراجعت عن موقف 
سابق يعارض تنظيم مثل هذه المظاهرة، التي قال 
منظموها إن اآلالف من المواطنين العرب واليهود يقفون 
ًجنبا إلى جنب، ويطالبون بإنهاء ما وصفوه باالحتالل 
بغية بناء ديمقراطية حقيقية ومستقبل من السالم 

  .للشعبين

وتصاعد الخالف في إسرائيل حول مسألة الضم، 
ًفي وقت أعلنت واشنطن أنها تبذل جهودا مع أطراف 

ة ومجلس األمن الستئناف مفاوضات اللجنة الرباعي
وقالت المندوبة . السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

األميركية الدائمة لدى األمم المتحدة، كيلي كرافت، إنها 
ًتبذل جهودا الستئناف مفاوضات السالم المتوقفة بين "

هذه الجهود نبذلها مع " وأضافت كرافت أن ."الطرفين
اء مجلس األمن، إضافة إلى اللجنة الرباعية وأعض

  ".ٕمندوبي فلسطين واسرائيل لدى األمم المتحدة

، ٢٠٠٢وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 
وتضم الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي 

نريد التأكد من : "وأردفت كرافت. واألمم المتحدة وروسيا
السالم أن الفلسطينيين واإلسرائيليين يدركون أن رؤية 

واقعية وقابلة للتنفيذ، وتفي بالمتطلبات األساسية 
كانون ( يناير ٢٨وكان ترمب عرض في ". للشعبين

صفقة "، خطة السالم المعروفة باسم ٢٠١٩) الثاني

ً، ورفضها الفلسطينيون جملة وتفصيال، قبل أن "القرن
تقرر إسرائيل تنفيذ الجزء المتعلق بضم أراض من الضفة 

 السلطة بإلغاء جميع االتفاقات مع الغربية، وردت
  .ٕالواليات المتحدة واسرائيل في الوقت نفسه

وتعارض غالبية دول العالم، خطة الضم 
اإلسرائيلية، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
فيرشينين، وممثلة االتحاد األوروبي الخاص لعملية 
السالم في الشرق األوسط، سوزانا تيرستال، ومنسق 

م المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، األم
نيكوالي مالدينوف، خالل لقاء افتراضي، مع أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن 
الخطط اإلسرائيلية تدمر آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة 

  ً.للحياة ومتواصلة جغرافيا

نية وزير العبرية عن " ١٣"كما كشفت القناة 
الخارجية األلماني، هايكن ماس، زيارة إسرائيل، هذا 
األسبوع، لتحذيرها من تداعيات عملية ضم الضفة 

ويفترض أن يصل الوزير األلماني، األربعاء، . الغربية
وسيلتقي مع نتنياهو ووزيري الدفاع والخارجية، من أجل 
نقل رسالة عاجلة مفادها بأن ضم الضفة الغربية ستكون 

  .انعكاسات سلبية على العالقات الثنائية المميزةله 

من جانبها، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، 
أمس، من تسارع وتيرة خطوات إسرائيل للبدء الفعلي 

المكتب الوطني "وقال . بضم أجزاء من الضفة الغربية
التابع للمنظمة، في تقرير، إن " للدفاع عن األرض

دة المستوطنين المعارضين نتنياهو ألمح خالل لقائه بقا
لخطة ترمب، إلى أنه يتجه إلى إقرار مخطط الضم ألوسع 
ما يمكن من األراضي الفلسطينية، بمعزل عن باقي بنود 

  .الخطة

" شبيبة التالل"وأكد التقرير أن مجموعات من 
" اليشيفوت"االستيطانية قررت بالتعاون مع طالب 

مليات للتحضير بناء غرفة ع) المعاهد الدينية اليهودية(
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ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل . لتنفيذ مخطط الضم
ًبدأت مؤخرا االلتفاف على دور المؤسسات الرسمية في 
ًالمناطق الخاضعة لسيطرتها أمنيا واداريا، عبر التواصل  ًٕ

من ) ج(بشكل مباشر مع البلديات في المناطق المصنفة 
  .الضفة الغربية، باإلضافة إلى إجراءات أخرى

  ٧/٦/٢٠٢٠لشرق األوسط ا

* * * * *  

" اإلسرائيلية"البرلمان العربي يدين اإلجراءات 
  لضم الضفة

 

 عقدت لجنة فلسطين، –" الخليج "–القاهرة 
برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان 
ُالعربي اجتماعا، أمس، عن بعد، لمناقشة آخر تطورات  ً

مة القوة القائمة ٕالقضية الفلسطينية، واعالن حكو
ٍ، عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم أراض "إسرائيل"باالحتالل 

من الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور األردن وشمال 
 .البحر الميت

وصادقت اللجنة، خالل االجتماع، على قرار 
بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في األراضي 

ٕ رفض وادانة أي :ًالمحتلة، تضمن عددا من البنود ومنها
، لضم األراضي "إسرائيل"خطط أو إجراءات تقوم بها 

الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس األمن الدولي 
والجمعية العامة لألمم المتحدة، باتخاذ إجراءات فورية 

  . وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم االحتاللي

وطالبت لجنة فلسطين، االتحاد األوروبي باتخاذ 
وعاجلة لوقف مخطط الضم واالعتراف خطوات فورية 

بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 
، وعاصمتها مدينة القدس، كما طالبت البرلمانات ١٩٦٧

اإلقليمية والبرلمانات الدولية واالتحاد البرلماني الدولي 
بضم األراضي الفلسطينية، ودعم " إسرائيل"برفض مخطط 

الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح حل الدولتين، ودفع 

تداعيات مخطط الضم على فرص التسوية في المنطقة 
  . وعلى األمن والسلم الدوليين

كما حمل البرلمان العربي القوة القائمة باالحتالل 
المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة " إسرائيل"

، "اإلسرائيلية"وصحة األسرى الفلسطينيين في السجون 
د تقارير تثبت إصابة عدد من األسرى في بعد ورو
  .بفيروس كورونا" اإلسرائيلية"السجون 

  ٨/٦/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

تجتمع األربعاء بشأن " التعاون اإلسالمي"
  ّتهديدات الضم االحتاللي

 

األمانة العامة  تعقد – "الشرق األوسط "– جدة
ًل، اجتماعا لمنظمة التعاون اإلسالمي، األربعاء المقب

ّاستثنائيا بشأن تهديد الحكومة اإلسرائيلية بضم أجزاء من  ً
  .١٩٦٧أرض دولة فلسطين المحتلة عام 

ويرأس االجتماع االفتراضي األمير فيصل بن 
فرحان بن عبد اهللا، وزير الخارجية السعودي رئيس 
اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة 

لمنظمة التعاون  واألمين العاموالدول األعضاء، 
  .اإلسالمي الدكتور يوسف العثيمين

المنبثقة عن البرلمان " لجنة فلسطين"وأكدت 
ٕالعربي رفضها وادانتها أي خطط أو إجراءات تقوم بها 
ُإسرائيل لضم األراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة  ّ
مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة 

  .جراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ ذلك المخططباتخاذ إ

 ٨/٦/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  
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ترجيحات إسرائيلية بإرجاء تطبيق مخطط 
  "الضم"السلب والنهب المعروف بـ

  

ترجح جهات إسرائيلية سياسية وأمنية  – الناصرة
ٕواعالمية أال تتم إحالة السيادة اإلسرائيلية على ثلث 

ٕحتلة وارجاء موعدها فيما يحاول رئيس الضفة الغربية الم
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو تخفيف حدة معارضة 

  ".صفقة القرن"رؤساء االستيطان لـ

وكان في هذا السياق قد قال زئيف الكين وزير 
التعليم العالي والمياه المقرب من رئيس حكومة االحتالل 

بما ّبنيامين نتنياهو قبل أيام إن موعد تطبيق الضم ر
يتغير نظرا ألسباب تقنية تتعلق باالنتهاء من إعداد 

  .الخرائط واالنتهاء من التفاصيل

حزب اليسار " ميرتس"ودعا عضو الكنيست من 
الصهيوني ونائب قائد الجيش السابق يائير غوالن 

التفكير بماذا سيقوم به "الجانب اإلسرائيلي إلى 
  ".مالفلسطينيون في اليوم التالي لتنفيذ خطة الض

إذا ضممنا اليوم غور األردن، : "وتابع محذرا
من % ٦٠من أراضي الضفة، و% ٣٠فهذا يعني 

فهل أنتم تعتقدون أنهم ).. غير المأهولة(األراضي الحرة 
سيلتزمون بالهدوء؟ ستكون انتفاضة ثالثة في اليوم 

  ".التالي

الغالبية الساحقة في الجيش "وقال غوالن إن 
ّيعد على قدر "ى أنه يستطيع أن ً، مشيرا إل"هي ضد الضم

أصابع اليد الواحدة مسؤولي الجيش والموساد والشاباك 
من "كما اعتبر غوالن أن ". السابقين الذين يؤيدون الضم

يحافظ على الحدود مع األردن هم األردنيون وأكثر من 
يعرف انتشار قواتهم "ً، مشيرا إلى أنه "اإلسرائيليين

  ".ةوانتشار القوات اإلسرائيلي

فريق الضم يريدون تخريب "ّوقال أيضا إن 
ّلماذا نحن نخرب العالقات : "، وتساءل"عالقاتنا مع األردن

ًمع األردن؟ فهذا أيضا مصلحة لهم ونحن يجب أن ننمي 
  ".العالقات معهم ال عرقلتها

تأتي هذه التصريحات بعد أقوال نسبت لمصدر 
بعد تنفيذ يست"مقرب من نتنياهو، بأنه " الليكود"في حزب 

". ًخطة الضم في حال لزم األمر اعترافا بدولة فلسطينية
وأشارت إذاعة جيش االحتالل إلى أنه يتم دراسة حل 

صفقة "وسط يقضي بأن يبدي نتنياهو عالنية التزامه بـ
الحديث في الكنيست والحكومة ال "ً، مؤكدا أن "القرن

يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة 
  ".سرائيلية فحسباإل

  معارضة رؤساء االستيطان

اإلسرائيلية ذكر أن " معاريف"وكان موقع صحيفة 
ووزير األمن اإلسرائيلي بيني "  أبيض-أزرق"رئيس 

غانتس، أصدر تعليمات لقائد الجيش أفيف كوخافي 
لحث الجيش اإلسرائيلي على االستعداد قبيل الخطوات "

وذلك " لحكومةالسياسية المطروحة على جدول أعمال ا
وأشارت القناة اإلسرائيلية . في إشارة لمسألة الضم

الرسمية إلى استمرار المعارضة في صفوف رؤساء 
مجلس المستوطنات لـ خطة ترامب ويواصلون بذل 

  .مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض

لكن ربما يكون نتنياهو نفسه معنيا بالتأجيل 
يت األبيض بالمشاكل لعدة أسباب منها انشغال الب

الداخلية الحارقة داخل الواليات المتحدة كما يؤكد المعلق 
نحوم " يديعوت أحرونوت"السياسي البارز في صحيفة 

نتنياهو هو أشهر المرجئين، "برنيع مشددا على أن 
  ".ٕوارجاء تنفيذ وعوده هو جزء من أسرار نجاحه

ويؤكد برنياع أن قادة األحزاب الصهيونية في 
رضة وقادة المستوطنين يفضلون بقاء الوضع المعا

الراهن على حاله خوفا من أن يؤدي الضم لثلث الضفة 
وكان رئيس . الغربية لدولة فلسطينية على بقية مساحتها

مجلس االستيطان دافيد الحياني قد أثار زوبعة إعالمية 
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قال فيها إن ترامب ليس صديقا " هآرتس"في تصريحات لـ
فعت نتنياهو وبعض الوزراء الستنكارها وحليفا إلسرائيل، د

بعدما تلقوا احتجاجات أمريكية عاتبة على صريحات 
  .الحياني

  من البحر للنهر

ط صهيونية مخطط اوينوه برنياع إلى تأييد أوس
ّالضم ومنها رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين المعروف 
برفضه لتسوية الدولتين وتأييده لقيام دولة واحدة في كل 

ن البحر للنهر مع منح كل سكانها حقوقا البالد م
متساوية بخالف رؤية نتنياهو الباحث عن ضم مجاني 
يحرم الفلسطينيين المساواة في الحقوق ويبقيهم داخل 
معازل تكون بمثابة جزر محاطة بالسيادة والسيطرة 

جربوا في جنوب أفريقيا هذا االختراع عدة . اإلسرائيلية
وكانت نهايته . بارتهايدأطلقوا عليه تسمية آ. سنوات

مثل هذا النظام يدعى آبرتهايد : "ويتابع". معروفة مسبقا
  ".ونهايته معروفة

  العالقات مع األردن

 األمني في وزارة -وكرر رئيس القسم السياسي
األمن سابقا الجنرال باالحتياط عاموس غلعاد قوله إن 

  ".عمل ناقص وغير ناضج"خطة الضم هي مثال لـ

عة جيش االحتالل حذر غلعاد في حديث إلذا
متسائال . األحد مجددا من أضرار خطيرة تترتب على الضم

لماذا على إسرائيل تقويض عالقاتها مع األردن إذا كان 
هذا تصريحيا فقط؟ وطالما أن الجيش اإلسرائيلي منشغل 
بمواجهات وأعمال شغب، وليس بالتهديد اإليراني، فإن 

  ".هذا إهدار للوقت

ده أيضا زميله الرئيس األسبق وهذا ما يؤك
لشعبة االستخبارات العسكرية الجنرال باالحتياط عاموس 
يادلين رئيس معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل 
أبيب الذي يكرر تحذيراته في األيام األخيرة من نتائج 
كارثية للضم في عدة مستويات أمنية ودبلوماسية 

 بالعالقات واقتصادية، مشددا على خطورة المساس
كذلك تبدي أوساط في جيش . اإلستراتيجية مع األردن

االحتالل تخوفها أن يؤدي تطبيق مخطط الضم 
بالفلسطينيين إلى التسابق بين السلطة الفلسطينية 
وحماس حول من يحارب إسرائيل أكثر والستئناف إطالق 

  .الصواريخ من غزة

  ضغوط أوروبية

ابق كذلك أبدى مستشار األمن القومي الس
لنتنياهو، الجنرال باالحتياط يعقوب عميدرور، تحفظه من 
ّمخطط الضم ألنه يرى أنه من الناحية المهنية ليس 
هناك أي سبب للضم، فلدينا حرية عمل كاملة داخل 

  .الضفة الغربية

وبهذا السياق أكدت دول االتحاد األوروبي عدا 
هنغاريا معارضتها مخطط السلب والنهب االستعماري 

نقال " هآرتس"وأوضحت صحيفة . ّروف بمخطط الضمالمع
عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن توقيت تنفيذ 

يوليو، هو أسوأ توقيت، / الضم، في األول من تموز
بسبب أزمة كورونا، إلى جانب أن الضم في هذا التوقيت 
من شأنه تقويض االستقرار اإلقليمي والعالمي بشكل 

متحدة وألمانيا تقودان ، موضحة أن األمم ال"كبير
المساعي الدبلوماسية من أجل إرجاء إحالة السيادة على 

  .الضفة الغربية

وتوضح الصحيفة اإلسرائيلية أن ألمانيا تعارض 
تسببت بحرج "الضم بشدة، وتصريحات نتنياهو بشأنه 

بالغ لها، خاصة وأنه في هذه الفترة ستتولى برلين رئاسة 
وازاة ترؤسها الدوري مجلس االتحاد األوروبي في م

إن كال المنصبين " هآرتس"مجلس األمن الدولي، وقالت 
سيضطرانها إلى االختيار بين والئها للقانون الدولي 
وقرارات األمم المتحدة وبين التزامها التاريخي تجاه 

  ".عقدة الذنب"إسرائيل على خلفية ما يعرف بـ
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عن زيارة مرتقبة لوزير " هآرتس"وكشفت 
. أللماني، هايكو ماس، إلى إسرائيل واألردنالخارجية ا

وقالت الصحيفة إن هدف الزيارة التي ستتم بعد أيام من 
الناحية الرسمية هو التعرف على وزير الخارجية 
اإلسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، ولكن بشكل غير 
رسمي، هدف الزيارة هو تحذير إسرائيل من عزمها ضم 

  .ئل والتحذيرات المذكورةالمستوطنات في ظل تلك الرسا

يشار إلى أن رئيس مجلس االستيطان دافيد 
الحياني قد قال قبل أيام إن مخطط الضم لن يخرج لحيز 
التنفيذ ألن اإلدارة األمريكية تشترط الضم بوجود إجماع 

  ".صفقة القرن"إسرائيلي عليه وعلى أن يكون جزءا من 

  لقاء مع أشكنازي

ئيل يوم ونوهت إلى أن ماس سيصل إسرا
األربعاء القادم، ويلتقي مع أشكنازي ومسؤولين 
إسرائيليين آخرين قبل أن يجري محادثة عبر الفيديو 
كونفرنس مع القيادة الفلسطينية والتوجه الحقا إلى 
. األردن في مساء اليوم نفسه كي يبحث الموضوع نفسه

أن األمم المتحدة تسعى إلعادة " هآرتس"كما أوضحت 
لية للتوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، على الرباعية الدو

: وتابعت. خلفية مخطط الضم، وبمشاركة األردن ومصر
يبدو من أقوال دبلوماسيين غربيين أن رد الفعل الدولي "

ٕعلى تنفيذ الضم لن يكون ضد إسرائيل، وانما ضد 
  ".المستوطنات

ومع ذلك حذر دبلوماسي غربي من أن ذلك ربما 
إذا لم يكن : "المستوطنات وتابعيتجاوز العالقة مع 

ٕباإلمكان الفصل أكثر بين الضفة الغربية واسرائيل، فإن 
التعاون األوروبي كله مع األخيرة سيكون في خطر ومن 

  ".دون الحاجة إلى اإلعالن عن عقوبات أيضا

 ٦ صفحة ٨/٦/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

عريقات يدعو دول العالم الى التحرك العاجل 
 التعسفية تجاه أبناء إسرائيلسياسة لوقف 

 القدس

 

 دعا أمين سر اللجنة التنفيذية - وفا-رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم 
والمؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان إلى التحرك العاجل 
 للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لوقف

اه أبناء القدس، حيث تواصل سياساتها التعسفية تج
اعتقال الفلسطينيين وتحد من حركتهم في مدينتهم، والتي 

  .تهدف من خاللها إلى تفريغ المدينة من أبنائها

وقال عريقات في بيان له، مساء اليوم االثنين، 
تعقيبا على عملية اعتقال قوات االحتالل لنائب أمين سر 

راح في القدس فتح في وادي الجوز والصوانة والشيخ الج
عرين الزعانين من داخل الحجر الصحي المنزلي، إن كل 
هذه اإلجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة 
لألعراف واالتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة للعام 

١٩٤٩.  

 ٨/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

األردن يواصل بلورة موقف دولي ضد ضم 
  إسرائيل أراض فلسطينية

 

واصل وزير الخارجية وشؤون  - ) بأ ف(
جهود األردن في بلورة  المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة،

ٍموقف دولي فاعل ضد تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض 
ًفلسطينية محتلة في خطوة ستمثل إن اتخذت خرقا فاضحا  ً

   .ًللقانون الدولي وتقويضا لكل الجهود السلمية

 وزير مع وبحث الصفدي في اتصال هاتفي،
خارجية فرنسا جان إيف الدريان الخطر الذي سيمثله 
 .الضم، الذي أكدت بالده رفضها للضم وعزمها التصدي له
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واستعرض الوزيران آفاق العمل المشترك لمواجهة القرار 
المحتمل والعمل على إطالق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة 

لي لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدو
ًسبيال وحيدا لتحقيق السالم الشامل والدائم ً.   

ّالصفدي، أكد خالل االتصال الذي تم قبيل اجتماع 
لمجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي سيكون موضوع 

التصدي للضم حماية للقانون : "الضم على أجندته، قائال
الدولي وحماية للسالم الذي يشكل ضرورة إقليمية وأوروبية 

   ."ودولية

وثمن الصفدي، موقف فرنسا المبدئي ودورها 
 بضم إسرائيليالفاعل في التحذير من انعكاسات أي قرار 

أراض فلسطينية محتلة والعمل على الحؤول دون تنفيذه 
كما ثمن الصفدي،  .ٕوايجاد آفاق حقيقية إلنهاء الصراع

المواقف التي عبر عنها االتحاد األوروبي ضد أي قرار 
حاد بالشرعية الدولية إطارا لتحقيق بالضم وتمسك االت

 .السالم الشامل على أساس حل الدولتين

مركزية الدور األوروبي ومحوريته في جهود  ّوأكد،
كما كان الخطر  .حل الصراع وتحقيق السالم في المنطقة

الذي يمثله الضم، الموضوع الرئيس الذي بحثه وزير 
الخارجية الصفدي مع وزير خارجية قبرص نيكوس 

ريستوليدوس، قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية ك
   .األوروبي اليوم أيضا

رد الفعل األوروبي والدولي ضد  الوزيران، وبحث
 وشمال األردن بضم المستوطنات وغور إسرائيلياي قرار 

البحر الميت والذي شدد الصفدي إنه إن نفذ سيقتل حل 
   .الدولتين وسينسف كل جهود السلمية

أن اطالق مفاوضات مباشرة وجادة على  وشددا،
وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين بات ضرورة 
ًأشد إلحاحا االن في ضوء التحديات غير المسبوقة التي 

   .تواجهها العملية السلمية

الصفدي، خالل األسابيع الماضية اتصاالت  وأجرى
مكثفة مع نظراء له في المنطقة وخارجها استهدفت تنسيق 

حماية السالم من التهديد الخطير الذي سيمثله أي جهود 
قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور األردن وشمال البحر 

 .الميت في فلسطين المحتلة

  ٩/٦/٢٠٢٠ المملكة

* * * * *  

ًيشكل خرقا ماديا " الضم: "مسؤول إسرائيلي ً
  التفاق أوسلو

جويل سينغر، المستشار القانوني للوفد اإلسرائيلي في 
  تفاقات أوسلوا

 قال - دوت كوم" القدس" ترجمة خاصة بـ -رام اهللا
جويل سينغر، المستشار القانوني للوفد اإلسرائيلي الذي 
شارك في مفاوضات اتفاق أوسلو، إن أي خطوة لتنفيذ 

من قبل إسرائيل من جانب واحد ستشكل " الضم"عملية 
ًخرقا ماديا لالتفاق الموقع عام  ً١٩٩٣.  

 محادثة مع صحيفة هآرتس وأوضح سينغر في
تنص على ضرورة الحفاظ على ) ٣١(العبرية، إن المادة 

وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن ال يقوم أي من 
الطرفين باتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع، إال من 

  .خالل المفاوضات

واعتبر أن الضفة الغربية تعتبر منطقة حكم ذاتي 
ًلك فإن الضم يشكل انتهاكا تحت مسؤولية إسرائيل، ولذ

  .ًواضحا لالتفاقية

ورأى أن الطريقة الوحيدة أمام إسرائيل لإلدعاء 
بأنها ال تنتهك االتفاقية القول بأنها لم تعد صالحة ألن 

  .السلطة الفلسطينية أعلنت بالفعل أنها باطلة والغية

وكان مسؤولون في السلطة الفلسطينية أكدوا أنه 
ل على خطوة الضم فإنها ستعتبر في حال أقدمت إسرائي

نفسها في حل من أي التزامات واتفاقيات بما في ذلك اتفاق 
  .أوسلو

  ٩/٦/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  
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 " العرب ال نطلب معروفا من أحد نحن

  

  طالل -  بن – الحسن

  اياد مصلح: ترجمة

في هذه األوقات العصيبة التي تمر على الشعب 
 تعتزم الحكومة اإلسرائيلية ،الفلسطيني وعلى العدالة كذلك

اإلسهام وافتعال مزيدا من االضطرابات من خالل قيامها 
االحادي الجانب بابتالع مزيد من أراضي الضفة الغربية 

 .لنهر األردن

نه من المالئم تذكير العالم أجمع  فإ،لذلك
بسلسلة األحداث التاريخية التي أدت إلى قيام الدولة 

 .١٩٤٨اإلسرائيلية في أيار عام 

 اصدرت األمم المتحدة القرار ،١٩٤٧ففي العام 
 والذي نص بشكل واضح على تقسيم فلسطين إلى ١٨١

  .دولة عربية وأخرى إسرائيلية: دولتين

فور قيامها بتبني لألسف،قامت إسرائيل و
سياسات الترويع والترهيب التي استهدفت بها المدنيين 

 ."النكبة"من شعوب المناطق الفلسطينية والذي نتج عنها 

تلك الكارثة التي تسببت بتهجير مواطني تلك 
المناطق الفلسطينية ولجوئهم الى مالذات آمنة في الدول 

عب  مضيفة بذلك مزيدا من الشتات الى الش،المجاورة
 .الفلسطيني

ونتيجة للعدوان اإلسرائيلي ذلك، قام الشعب 
الفلسطيني بالطلب من األردن التدخل لحماية وضمان 

 .مناطقهم

 قام الفيلق العربي والذي ،استجابة لذلك الطلب
تشكل قيادته نسبة كبيرة من الضباط البريطانيين بتأمين 

لي القدس الشرقية والضفة الغريية من االحتالل اإلسرائي
 .١٩٤٩الذي أدى بدوره إلى توقيع اتفاقات الهدنة عام 

الحقا، طالب عدد من األعيان الفلسطينين في 
 بعقد اتفاقية اتحاد ١٩٥٠مؤتمر أريحا الذي عقد عام 

دستوري مع المملكة األردنية الهاشمية تتضمن الضفة 
 كما نصت االتفاقية على ،مدينة القدس القديمة والغربية

التفاقية حتى قيام الدولة الفلسطينية دون أن تسود هذه ا
المساس أو االجحاف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

 .مصيره

 :لذلك من المهم جدا استحضار ما يلي

إن قرار خطة التقسيم الصادر عن الجمعية 
 والذي اعتمدت عليه ١٩٤٧العامة لألمم المتحدة عام 

 من أيار اسرائيل في اإلعالن عن قيامها في الرابع عشر
 كان بال معنى حتى قبولها ميثاق األمم ١٩٤٨عام 

المتحدة الذي ينص على أن الفلسطينين واألراضي 
 ٢٢الفلسطينية هم أصال خاضعين لألثر القانوني للمادة 

من ميثاق عصبة األمم واألنتداب البريطاني على 
 .١٩٤٥ وميثاق األمم المتحدة عام ١٩٢٢فلسطين عام 

من الميثاق وبكل وضوح تض،عالوة على ذلك
 إال أن توجه إسرائيل ،مبدأ حق تقرير المصير للشعوب

نحو ميثاق األمم المتحدة هذا كان توجها انتقائيا 
باستمرار، تأخذ منه ما يدعم ويعزز قضيتها وتنبذ 

 .وتتجاهل كل ما يقوض تلك القضية

 كتب جدي ،١٩٤٧في تشرين الثاني من العام 
ول مقالة بالمجلة األمريكية المؤسس الملك عبداهللا األ

 ولكن ،)نحن العرب ال نطلب معروفا من أحد(عنونها 
نحن فقط نطلب منكم أن تعرفوا الحقيقة كاملة وليس 

 ما نطلبه حقا هو عندما تحكمون على. أنصاف الحقائق

 .أن تضعوا أنفسكم مكاننا الفلسطينية القضية

عن موقع االمير الحسن بن طالل على الفيسبوك 
٩/٦/٢٠٢٠  

* * * * *  
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زيارة وزير الخارجية األلماني للمملكة تأكيد 
  للرفض األوروبي لمخطط الضم اإلسرائيلي

 

يجري وزير الخارجية  - ماجدة ابو طير-عمان 
 الصفدي محادثات في عمان أيمنوشؤون المغتربين 

 هايكو ماس تتناول ملف القضية األلمانياليوم مع نظيره 
 ضم مناطق فلسطينية اإلسرائيلي واإلعالنالفلسطينية، 

 األهميةمحتلة الشهر المقبل، حيث يعد اللقاء في غاية 
 الرافض األوروبيمن حيث التوقيت والتأكيد على الموقف 

  . التوسعياإلسرائيليللمخطط 

، سيلتقي وزير الخارجية لألردنوقبيل زيارته 
 خالل زيارة قصيرة، رئيس الوزراء اإلسرائيلي األلماني

مين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكينازي ووزير بنيا
الدفاع بيني جانتس، وسيبحث مع الحكومة اإلسرائيلية 
الجديدة خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للشرق 

  .األوسط والخطط اإلسرائيلية للضم

 ان موعد الضم هو أعلنت اإلسرائيليةالحكومة 
التي تتسلم به  من الشهر المقبل، وهو الموعد ذاته األول

ألمانيا رئاسة االتحاد األوروبي ورئاسة مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة، وسيكون للحكومة األلمانية بذلك 
دور تنسيقي مهم فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان سيتعين 
على االتحاد األوروبي الرد على أي ضم محتمل بعقوبات 

  .او غير ذلك

مة اإلسرائيلية  الحكواألوروبيوطالب االتحاد 
الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية 

 دولة من بين ٢٥المحتلة، وذلك في بيان وافقت عليه 
 دولة عضوا، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي ٢٧

ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة 
الدولتين، والسبيل الوحيد لضمان السالم واالستقرار 

  . في المنطقةالدائمين

 حسين بن عبداهللا الثاني األميرعميد كلية 
محمد .  داألردنيةللدراسات الدولية في الجامعة 

 واضح وثابت وهو األوروبيالقطاطشة اكد ان الموقف 
مع التوجه الى طاولة المفاوضات وحل الدولتين وحفظ 

 دولتهم، ولكن حتى إقامةحقوق الشعب الفلسطيني في 
 ان ال تتخذ إسرائيل يجب على أهمية تكون لهذه الجهود

  . الجانب خارقة بذلك القانون الدوليأحاديةخطوات 

 حالة االنقسام إنهاء ًأيضا من المهم وأضاف
 إزاءالفلسطيني، وان يكون هنالك موقف عربي قوي 

ً تاريخيا ال تحترم فإسرائيل، اإلسرائيليالمخطط 
  .دول العالمتحذيرات  الدبلوماسية وال تأخذ بعين االعتبار

محمد .  المحلل السياسي دأشارمن جهته 
 وعلى وجه األوروبيّالبشير الى ان موقف االتحاد 

 واألمريكي اإلسرائيلي مهم، فالتمادي ألمانياالخصوص 
على حقوق الفلسطينيين كان مرفوضا في السنوات 

، وهم يجدون ان هذا التمادي هو تخريب للجهود األخيرة
 للقضية الفلسطينية، وهذه الزيارة  حلإليجادالتي بذلت 

 تحصين جبهة من يرفضون هذه االعتداءات إلىستدفع 
  .المتواصلة لالحتالل

 تدعم جهود األلمانيوقال ان زيارة الوزير 
 المتوافقة مع جهود السلطة الفلسطينية في األردن

 وبالنتيجة تصفية اإلسرائيلية المخططات إحباطمحاولة 
 شك ان ما تعيشه الواليات القضية الفلسطينية، ال

المتحدة اليوم نتيجة العنصرية التي تمارسها سيساعد 
 التوحش الذي تمارسه الواليات المتحدة إيقافكثيرا في 
 في عالقتهم مع الغير، وهذا بالطبع سيتيح ٕواسرائيل
 المشروع إلغاء وتأجيل او األوراق ترتيب إلعادةفرصة 

 .اإلسرائيلي

 ٤ ص١٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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ًاقتراحا مضادا "الفلسطينيون قدموا : شتيةا ً
  "ّللضم

  

رئيس الوزراء  أعلن – زبون كفاح – رام اهللا
الفلسطيني، محمد أشتية، الثالثاء، عن تقديم 

ًاقتراحا مضادا«الفلسطينيين  للخطة األميركية للسالم » ً
في الشرق األوسط التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من 

المحتلة، وأنهم دعوا إلى الضغط على الضفة الغربية 
  .إسرائيل لثنيها عن الضم

ًلقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة «: وقال أشتية ً
 وبحسب رئيس الوزراء، فإن .»الرباعية قبل بضعة أيام

 صفحات ونصف الصفحة ينص ٤االقتراح المكون من 
دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة منزوعة «على إنشاء 

االتحاد : ًم اللجنة الرباعية كال منوتض. »السالح
األوروبي، واألمم المتحدة، وروسيا، والواليات المتحدة 

  .األميركية

وأضاف أشتية، في لقاء مع وسائل اإلعالم 
األجنبية في مدينة رام اهللا، أن المقترح الفلسطيني يشمل 

تعديالت طفيفة على الحدود عند «ًأيضا إجراء 
الت محتملة لألراضي بين وأشار إلى مباد. »الضرورة

من » ًمتساويا«الدولتين، لكنه أضاف أن التبادل سيكون 
األراضي، بحسب وكالة الصحافة » حجم وقيمة«حيث 

  .الفرنسية

وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترمب، أواخر 
الماضي، عن خطة للسالم بين ) كانون الثاني(يناير 

 إسرائيل والفلسطينيين، تنص على ضم إسرائيل
للمستوطنات في الضفة الغربية، باإلضافة إلى غور 

وغور . ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع. األردن
» السلة الغذائية« تعد إستراتيجيةاألردن منطقة 

للفلسطينيين، إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة 
 وبحسب .١٩٦٧الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 

امة دولة فلسطينية منزوعة الخطة األميركية، يمكن إق
السالح على مساحة صغيرة من دون القدس الشرقية 

  .التي يعدها الفلسطينيون عاصمتهم

دولة (االعتراف بـ«وقال أشتية للصحافيين إن 
هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم، والعقوبات ) فلسطينية

نريد أن تشعر إسرائيل «: ، وأضاف»هي خطوة إضافية
ألول مرة يناقش السياسيون (...) بضغوط دولية 

: وتابع. »األوروبيون العقوبات ضد إسرائيل ألننا طلبناها
الغضب موجود، وعدم الرضا موجود، واإلحباط موجود، «

  .»كل هذه تمهد لمشكالت آتية

ومن جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير 
الفلسطينية، صائب عريقات، لوكالة الصحافة الفرنسية 

التحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا ًأنه سلم كال من ا
وبحسب . رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تشكيل ائتالف «عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة بـ
دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة 

ًوأضاف أن الرسالة طالبت أيضا . »للمخطط اإلسرائيلي
حل الدولتين على ضرورة التمسك بالقانون الدولي، و«بـ

  .»١٩٦٧أساس حدود عام 

وهدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، 
بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، في 
حال إقدامها على تنفيذ نواياها بضم أجزاء من الضفة 

  .الغربية إلى سيادتها

وكان أشتية قد قال، في مقابلة مع التلفزيون 
ًنمتلك كثيرا من األوراق، من بينها «: الفلسطيني أمس

رسائل االعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الشهيد 
عام ) أيلول(الخالد ياسر عرفات في التاسع من سبتمبر 

، مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حينه إسحق ١٩٩٣
وقد اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت . رابين

إن مسألة اعترافنا في إسرائيل هي بنا كمنظمة، لذلك ف
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ستكون على الطاولة، في حال تم تقويض فرص إقامة 
  .»الدولة الفلسطينية

ويعد تحذير أشتية حول سحب االعتراف 
ًبإسرائيل تصعيدا مباشرا آخر للتهديدات الفلسطينية، في  ً
محاولة لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الضم المقررة في 

أمل السلطة في تجنب وت. األول من الشهر المقبل
مواجهة سيناريو الضم حتى ال تكون مضطرة لترجمة 
قراراتها على األرض، وهو ما سيعني إمكانية انهيار 

سيكون هناك «ولفت أشتية إلى أنه . السلطة الفلسطينية
إعالن دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين 

  .»، وعاصمتها القدس الشرقية٦٧دولة على حدود 

ًيد الفلسطيني استباقا لقرارات الضم وضمن التصع
اإلسرائيلية، قال وزير الشؤون المدنية في السلطة 
الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية يمكن 
أن تقوم بتفكيك نفسها إذا نفذت إسرائيل مشروع الضم، 

وتعود األمور «ًمخيرا إسرائيل بين التراجع عن فكرة الضم 
 التحول إلى القوة التي تحتل كل إلى ما كانت عليه، أو

  .»الضفة الغربية

ورفض الشيخ أن تتحول السلطة إلى سلطة 
» نيويورك تايمز»خدماتية، وقال في تصريحات لصحيفة 

. »نحن لسنا سلطة بلدية أو جمعية خيرية«: األميركية
لن نكون «: وفي جزء آخر من المقابلة، أكد الشيخ

راقة الدماء، هذا حمقى، وال نريد فوضى، لن نسمح بإ
قرار استراتيجي، نحن عقالنيون، وال نريد أن تنزلق 

، لكن الضم يعني )حتى اآلن(األمور إلى نقطة الالعودة 
وذكر الشيخ . »نقطة الالعودة إلى العالقات مع إسرائيل

بأن األجهزة األمنية الفلسطينية إذا علمت بأي فلسطيني 
تقاله، إن كان ينوي تنفيذ عملية في إسرائيل ستقوم باع

سنجد «ٕفي مناطق الضفة الغربية، وان كان في إسرائيل 
ً، ملمحا كما يبدو إلى أن الفلسطينيين سينقلون »الطريقة

  .المعلومات إلى طرف ثالث وسيط

وأوضح أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بتسليم 
إسرائيل جهات إجرامية إسرائيلية يتم إلقاء القبض عليها، 

شخص بالمخالفة على أرضي، أحاسبه إن قام «: وأردف
  .»على أرضي، ولن أسلمه

» حماس«ًوفورا، هاجمت كل من حركة 
وعد حازم قاسم، . تصريحات الشيخ» الجبهة الشعبية«و

ً، تلك التصريحات تأكيدا على أن »حماس«الناطق باسم 
السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع االحتالل، «

  .» األمنيرغم إعالنها وقف التنسيق

وقالت الجبهة الشعبية إن تصريحات الشيخ ال 
ًقطعا نهائيا«ًتعني أبدا  لما نصت عليه القرارات » ً

المتخذة، ويمكن العودة عنها في حال تم تحريك توقيت 
وأعربت الجبهة، في بيان، عن أنها رأت . الضم أو تأجيله

ًفي المقابلة تأكيدا على أن السلطة ستواصل الرهان على 
، قائلة إن ذلك »التنسيق«القات مع االحتالل، وخاصة الع
  .»نهج خطير«

  ١٠/٦/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

فلسطين تدرس سحب االعتراف بالكيان 
 اإلسرائيلي

  

 قال عضو المجلس -عمان - نادية سعد الدين
الوطني الفلسطيني، اللواء الدكتور خالد مسمار، في 

لسطينية تتجه التخاذ قرار القيادة الف“، إن ”الغد”حديث لـ
تتشاور مع “ٕ، وانها ”بسحب االعتراف بالكيان اإلسرائيلي

األردن، وأطراف دولية أخرى، حول تنفيذ تلك الخطوة، 
باإلضافة إلى نفاذ قرارها األخير بالتحلل من االتفاقيات 

  .”الموقعة مع سلطات االحتالل

القيادة الفلسطينية ستتخذ هذا “وأضاف إن 
ًنفذه، بعدما سحب الكيان اإلسرائيلي عمليا القرار وت

االعتراف بمنظمة التحرير، وأخل بكل التزاماته الواردة في 
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ً، وبروتوكوالته وملحقاته، فضال ١٩٩٣، ”أوسلو“اتفاق 
عن انتهاك االلتزامات الدولية عند استهدافه للقانون 

  .”الدولي

ونوه مسمار، وهو مسؤول اللجنة السياسية في 
تواصل التنسيق والتشاور مع األردن “ى المجلس، إل

لبحث تنفيذ تلك الخطوات، والتي تجري بالتنسيق بين 
الجانبين الفلسطيني واألردني، بخاصة وأن األردن 
ًمتضرر أيضا كما فلسطين من تبعات العدوان اإلسرائيلي 

  .”المتواتر

من حق الشعب الفلسطيني “وأوضح بأن 
ية، في ظل انتهاكات وقيادته اتخاذ هذه الخطوة الضرور

االحتالل المتواترة، ومساعيه الدؤوبة لقضم المزيد من 
، الذي ”األراضي الفلسطينية، عبر التوسع االستيطاني

 ألف ٧٢٠ مستعمرة تضم زهاء ٢٢١أسفر عن وجود 
مستوطن يسيطرون على مساحات كبيرة من األرض 

  .الفلسطينية

ًفيما يمضي االحتالل قدما، وفق مسمار، في 
مخطط ضم غور األردن وشمال البحر الميت “فيذ تن

من مساحة  % ٣٠، الذي يبتلع زهاء ”والمستوطنات
  .الضفة الغربية ويمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

هناك اجتماعات متواصلة للجنة “وأفاد بأن 
ًالعليا المشكلة مؤخرا لدراسة القرارات التي اتخذتها القيادة 

لتحلل من كافة االتفاقيات المبرمة مع الفلسطينية، بشأن ا
، بما فيها األمنية والسياسية ”سلطات االحتالل

  .ٕواالقتصادية، وانهاء االلتزامات المترتبة عليها

اللجنة تدرس كيفية مواجهة “ولفت إلى أن 
ًعدوان االحتالل المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، الفتا 

ة وروسيا المشاورات الجارية مع الدول األوروبي“إلى 
لتوفير الحماية الدولية الالزمة للشعب الفلسطيني من 

  .”االحتالل

ًالشعب الفلسطيني يعيش حاليا في “وقال إن 
وضع مأزوم، ومأساوي، في ظل االنقسام العربي وتراجع 
االهتمام العربي اإلسالمي والدولي بالقضية الفلسطينية، 

ع ًفضال عن موجة التطبيع الجارية من قبل البعض م
االحتالل، بما تطلب اتخاذ قرارات حاسمة من قبل منظمة 

  .”التحرير وقيادتها الفلسطينية

بالرغم من التزام الجانب الفلسطيني “وقال إنه 
بتنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عليها وفق اتفاق 

ً، إال أن االحتالل قام باالبتعاد عنها تدريجيا ”أوسلو“
بات االلتزام به يتم من ًنحو االنسحاب منها نهائيا، ف

طرف واحد وهو الطرف الفلسطيني، بينما يواصل 
االحتالل عدوانه وانتهاكاته في األراضي المحتلة، وسعيه 
الدؤوب لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق 

  .” وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧حدود العام 

وأمام ذلك كان على القيادة الفلسطينية، بحسب 
ًتنفذ القرارات التي تم اتخاذها مسبقا “ء مسمار، أن اللوا

من قبل المجلسين الوطني ومن ثم المركزي بشأن وقف 
العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل، ال سيما التنسيق 

  .”األمني

وتوقف عند أهمية توفر الدعم العربي اإلسالمي 
تحذو الدول “ًللقضية الفلسطيني، معربا عن أمله في أن 

لعربية واإلسالمية حذو األردن في مواقفها مع فلسطين ا
والشعب الفلسطيني، وتنفذ قرارات القمم التي اتخذتها 
وخاصة المبادرة العربية من ألفها إلى يائها وليس 
ًالعكس، فضال عن ضرورة تنفيذ قرار توفير شبكة األمان 

  .”المالي للسلطة الفلسطينية

مد اشتية، وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، مح
لوح بسحب اعتراف منظمة التحرير بالكيان اإلسرائيلي، 
ًفي حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، الفتا 

 جديدة تقوم إستراتيجيةالجانب الفلسطيني يمتلك “إلى أن 
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على االنتقال من السلطة إلى الدولة ولن يقبل استمرار 
  .”األمر الواقع

ًمتطور جدا، وأن الموقف الدولي “واعتبر أن 
مسألة فرض العقوبات على سلطات االحتالل يتصدر 
النقاش في أروقة مجلس وزراء الخارجية لدول االتحاد 

عدم التنازل الفلسطيني عن حقوقه “ً، مؤكدا ”األوروبي
  .”الوطنية التي أقرتها القوانين الدولية

لم تتراجع الحكومة اإلسرائيلية عن “وقال إن 
المقبل سيكون للجانب ) يوليو(ن تموز الضم بعد األول م

 جديدة مختلفة تتعلق باالنتقال من إستراتيجيةالفلسطيني 
السلطة ببعدها القانوني والسياسي نحو الدولة ومعطيات 

  .”أخرى

ًيشار إلى أن القيادة الفلسطينية قررت مؤخرا  ُ
التحلل من االتفاقيات الموقعة مع االحتالل، بما فيها 

لعسكرية منها أم األمنية أم المدنية، األمنية، سواء ا
ًوالسياسية والقانونية واالقتصادية، وذلك ردا على مخطط 

  .الضم اإلسرائيلي

وتعد منطقة األغوار بالنسبة للجانب الفلسطيني 
المفصل الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية بعد القدس 

واألغوار، ومن هنا اعتبر إشتية أن ” ج“وغزة والمناطق 
يشكل بمثابة معركة وجود للكيان “هة مشروع الضم مواج

، بما يتطلب ”السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني
ٕإتمام المصالحة الوطنية وانهاء االنقسام الفلسطيني 

  .لمواجهة عدوان االحتالل

 ١ص ١٠/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

 الجهودالنوايا اإلسرائيلية تقوض : الكويت
احالل السالم العادل  إلى الهادفةالدولية 

 والشامل

  

 قال وزير الخارجية الكويتي - وفا-الكويت 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن النوايا االسرائيلية 
المستفزة، بشأن مسألة ضم أراض من الضفة الغربية 
وفرض السيادة االسرائيلية على مناطق غور األردن 

ولي  صارخ للقانون الدانتهاكوشمال البحر الميت، 
وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات 

   .الصلة

وأضاف خالل ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك 
للجنة ) االفتراضي(في أعمال االجتماع االستثنائي 

التنفيذية على المستوى وزراء خارجية الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، عبر تقنية اإلتصال 

 األربعاء، أن النوايا اإلسرائيلية تمثل المرئي، اليوم
 الى إحالل السالم العادل الهادفةد الدولية للجهودتقويضا 

والشامل مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ما قد تسفر 
ذه النوايا االسرائيلية المستفزة يعد عمال باطال ال ھعنه 

يترتب عليه أية آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة 
ية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك ضرورة والتاريخ

 القرار بينهاااللتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة ومن 
المتعلق بحق عودة الالجئين، وقرار مجلس ) ١٩٤(

 الذي نص على عدم االعتراف ٢٠١٦) ٢٣٣٤(األمن 
   .١٩٦٧بأية تغييرات في حدود عام 

 واالستفزازات هذه التهديداتوأشار إلى 
 الجهودكافة يهدد ية بالضم تعد تصعيدا خطيرا االسرائيل

التي بذلت والمبادرات التي قدمت إلقامة سالم شامل 
وعادل ودائم في المنطقة، ومن الممكن أن تؤدي مثل 

 واالستفزازات االسرائيلية بالضم الى عودة هذه التهديدات
المنطقة الى المربع األول من حيث اندالع أشد خطورة 
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الة عدم االستقرار السياسي والعسكري لدوامة العنف وح
 تداعياته وانعكاساته السلبية، على مجمل لهاألمر الذي 

قضايا السلم واألمن الدوليين، مع ضرورة أن تدرك 
إسرائيل والمجتمع الدولي في الوقت نفسه بأن انشغال 
العالم االسالمي بعدد من القضايا واألزمات الداخلية 

 االهتمامال من األحوال تراجع واالقليمية ال يعني بأي ح
ا حجر الزاوية في منظومة ھبالقضية الفلسطينية باعتبار

   .األمن القومي االسالمي

ودعا إلى ضرورة توحيد وحدة الصف والكلمة 
 إلى وقف الهادفة واالمكانيات الجهودوالعمل على تعبئة 

وقال  .ترجمة تلك االستفزازات االسرائيلية الى أرض الواقع
لقد تأسست منظمة التعاون االسالمي من "أحمد الشيخ 

 رئيسي يتعلق بالوضع التاريخي لمدينة القدس هدفأجل 
ذه المنظمة قائمة في ھالشريف ومن ثم فإن شرعية 

األساس على مسألة الدفاع عن قضايا فلسطين، ومن 
مية ھذا المنطلق تكتسب مخرجات اجتماعنا اليوم أھ

ذه فإننا نؤكد ھتثنائية ميته االسھاستثنائية، ونظرا أل
  .دعمنا لكافة القرارات والمخرجات التي ستتم في إطاره

  ١٠/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

تونس تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات 
الدولية إلى التحرك العاجل إلجبار إسرائيل 

 على االنصياع لخيار السالم

   

 دعت تونس، اليوم األربعاء، -  وفا-تونس 
المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل المجتمع الدولي و

إلجبار إسرائيل على االنصياع لخيار السالم ومنع تنفيذ 
مخططاتها، محذرة من التداعيات الخطيرة للمخطط 
التوسعي غير المشروع للكيان الصهيوني ولسياسة 

وحملة تونس إسرائيل مسؤولياتها  .تكريس األمر الواقع
ادلة أمام خطورة إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته الع

الوضع وتعنت سلطات االحتالل، وذلك وفق ما جاء في 
كلمة توجه بها اليوم وزير الشؤون الخارجية نور الدين 
ّالري إلى االجتماع االفتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على 

   .المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

وحث الوزير شركاء تونس من مجموعة 
نحين إلى مساندة جهود وكالة األمم المتحدة لغوث الما

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين تعزيزا لصمودهم وذودا 
ٕعن حق العودة وانهاء لتشريد الشعب الفلسطيني  ّ

ّوأكد الري أن تونس، من منطلق أواصر األخوة  .الشقيق
التي تجمع الشعبين التونسي والفلسطيني واستنادا إلى 

مة في مجلس األمن ستستمر في بذل عضويتها غير الدائ
جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في األمم المتحدة 
ّومختلف أجهزتها وآلياتها وخاصة مجلس األمن بحكم 
مسؤوليته في فرض احترام القانون الدولي وقراراته ذات 

   .الصلة

ّوعبر عن رفض تونس مخطط الضم أحادي  ُ
القائمة الجانب باعتباره تحديا صريحا من السلطة 

ُباالحتالل للمضي على نهج مصادرة األرض الفلسطينية 
المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون 

 .١٩٤٩الدولي اإلنساني واتفاقية جينيف الرابعة لعام 
ْوعبر عن إدانة تونس الستمرار سياسة قضم األرض 
ّالفلسطينية المحتلة وشرعنة االستيطان في خرق 

ارات الشرعية الدولية السيما قرار مجلس للقوانين وقر
، مشيرا إلى أن االستيطان ٢٠١٦ لسنة ٢٣٣٤األمن 

ّبشهادة كل الدول والشعوب ينسف أي حل يقوم على  ّ
أساس الدولتين ويقوض أي جهود من أجل تسوية 
سلمية تفتح آفاق إرساء سالم دائم وشامل في منطقة 

   .الشرق األوسط

ّوأوضح نور الدين الري أن  القانون الدولي ركيزة ّ
ّأساسية للنظام الدولي، معتبرا أن دعم حق الشعب 
الفلسطيني الشقيق، في تقرير مصيره وبناء دولته 
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المستقلة والمترابطة جغرافيا على حدود الرابع من جوان 
ُ وعاصمتها القدس الشريف، هو تمسك بالقانون ١٩٦٧

الدولية الدولي ومبادئ األمم المتحدة وقرارات الشرعية 
ومبادرة السالم العربية التي أقرتها القمة العربية في 

 والقمة اإلسالمية غير العادية ٢٠٠٢بيروت سنة 
ّإن الدفاع عن "وقال  .٢٠٠٥المنعقدة بمكة المكرمة عام  ّ

ُالقضايا العربية وكل القضايا اإلنسانية العادلة يتنزل في  ّ
ة، والقضية ّأعلى سلم أولويات السياسة الخارجية التونسي

، مذكرا بمواقف رئيس الجمهورية "الفلسطينية في القلب
ّقيس سعيد الذي دعا في أكثر من منبر إلى ضرورة  ّ
ّالدفاع عن حقوق الفلسطينيين باعتبارها حقوقا ال تسقط 

  .بالتقادم

  ١٠/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

أي ضم إسرائيلي ألراض : وزير الخارجية
 فلسطينية لن يمر دون رد

  

 قال وزير الخارجية - ماجدة ابو طير-ن عما
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن األردن يعتبر ضم 
إسرائيل لثلث دولة فلسطين خرقا للقانون الدولي وال 

  .يمكن أن يمر دون رد

واعتبــر الــصفدي خــالل مــؤتمر صــحفي مــشترك 
عقــب مباحثــات اجراهــا مــع نظيــره األلمــاني هــايكو مــاس، 

ــضم اإلســرائيلية فــي عمــان، امــس األربعــ اء، أن خطــوة ال
تنــسف كــل فــرص تحقيــق الــسالم العــادل والــشامل، وتقتــل 

ــــسالم ــــور ال ــــل أم ــــن االنعكاســــات  .ك ــــصفدي م وحــــذر ال
ـــــضم علـــــى العالقـــــات األردنيـــــة  والتـــــداعيات الكارثيـــــة لل
ـــشامل  ـــسالم ال ـــق ال ـــى كـــل مـــسعى تحقي واإلســـرائيلية وعل

ــــة ــــي المنطق  ، مؤكــــدا أن األردن ســــيتخذ كــــل»والعــــادل ف
الخطــوات الالزمــة لحمايــة مــصالحه الوطنيــة وقيــام الدولــة 

  .الفلسطينية

وقــــال ان تحقيــــق الــــسالم العــــادل هــــو مــــصلحة 
وسنتخذ خطواتنـا بمـا ينـسجم مـع مواقفنـا «وطنية أردنية، 

ــة  ــا وبمــا يحمــي المــصالح الوطني ــع ثوابتن ــسجم م ــا ين وبم
واشــــاد الــــصفدي بموقــــف المانيــــا، ووصــــفها  .«األردنيــــة

ساســـي، معتبـــرا زيـــارة نظيـــره مـــاس فـــي ظـــل بالـــشريك األ
يدل على التزام المانيـا بالعمـل «الظروف الحرجة والصعبة 

ــارا  مــن اجــل حــل الــصراع العــادل والــشامل الــذي يمثــل خي
واضـــاف الـــصفدي ان العمـــل  .«اســـتراتيجيا اردنيـــا وعربيـــا

مستمر مع المانيا وأوروبا مـن أجـل منـع الـضم والحيلولـة 
  .دون تنفيذه

 بد من االعتراف بأن الضم سيقوض حل ال«وزاد 
ــق  ــد مــن إيجــاد أف ــق الــسالم، وال ب ــدولتين وفــرص تحقي ال

وعبـر عـن ثقتـه بـأن  .«سياسي يعيد األطراف للمفاوضـات
تـــدفع عمليـــة الـــسالم إلـــى األمـــام، خاصـــة أنهـــا «ألمانيـــا 

  .«تترأس مجلس األمن واالتحاد األوروبي

بحــث واشــار الــى ان الوقــت اآلن للدبلوماســية وال
يين إلــــــى لعـــــن كيفيـــــة عــــــودة الفلـــــسطينيين واإلســـــرائي

المفاوضات، الفتا الى انه ونظيـره االلمـاني خـالل لقائهمـا 
في عمان امس اجريا مباحثات عبر االتـصال المرئـي مـع 
رئــيس الــوزراء الفلــسطيني محمــد اشــتية ووزيــر خارجيــة 

ـــب ـــى هـــذا الجان ـــاض المـــالكي ركـــز عل مـــن  .فلـــسطين ري
الخارجيـة االلمـاني عـن قلـق بـالده مـن جانبه، عبر وزير 

ًتصعيدا «نتائج خطوة الضم اإلسرائيلية، ورأى في تنفيذها 
ان االتحـاد االوروبــي ملتـزم بحــل الــدولتين «وقــال  .«ًكبيـرا

ســـنؤدي «ًويـــرفض خطـــط ضـــم أراض فلـــسطينية، مـــضيفا 
  .«دور الوسيط داخل مجلس األمن واالتحاد األوروبي

ت الدبلوماســية الوقــت الــراهن هــو وقــ«واضــاف 
لكنه صـعب جـدا، وأحـاول إيجـاد سـبيل للقواسـم المـشتركة 

 .«ٕوتوافق حتى وان كان صعبا

  ٥ ص١١/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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متمسكون بدولة : "التعاون اإلسالمي"
 وعاصمتها القدس ٦٧فلسطينية على حدود 

 الشرقية

  

 جــددت – وكــاالت –اإلخباريــة  ديــسمبر ٢وكالــة 
سـالمي تمـسكها بقيـام دولـة فلـسطينية منظمة التعـاون اإل

 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى دعمهـا ٦٧على حدود 
المطلــق لنيــل الــشعب الفلــسطيني كامــل حقوقــه، ورفــضها 

 أجـزاء مـن أراضـي ةاإلسـرائيلي االحتاللالتام لضم سلطات 
  .الضفة الغربية

فيـصل بـن  وأكد وزير الخارجيـة الـسعودية األميـر
ع االفتراضـي االسـتثنائي الـذي عقـده فرحان خـالل االجتمـا

وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي، ) األربعاء(اليوم 
علـــى ضـــرورة تطبيـــق القـــرارات الدوليـــة بـــشأن فلـــسطين، 
ًمشيرا إلى أن السعودية تدين نية إسـرائيل ضـم أجـزاء مـن 

  .الضفة

وقــــال األميــــر فيــــصل بــــن فرحــــان، إن إعــــالن 
ــسطينية اعتــداء ســافر االحــتالل اإلســرائيلي ضــم أراض  فل

على قرارات الشرعية الدولية، وتـصعيد خطيـر يهـدد فـرص 
  .استئناف عملية السالم

وأكد وزير الخارجية الـسعودي، علـى إدانـة بـالده 
ــــن الــــضفة  إلعــــالن االحــــتالل اإلســــرائيلي ضــــم أراض م
الغربية، داعيا إلى التوصل لحل عادل وشامل يحقق آمال 

  .الشعب الفلسطيني

 دعـــا األمــين العـــام لمنظمــة التعـــاون مــن جانبــه
ـــدولي  ـــدكتور يوســـف العثيمـــين، المجتمـــع ال اإلســـالمي ال
ًللتحــرك وادانــة عدوانيــة إســرائيل، مــشيرا إلــى أن القــضية  ٕ
الفلــــسطينية هــــي القــــضية المركزيــــة لمنظمــــة التعــــاون، 
ًموضحا أن اإلجراءات اإلسـرائيلية األحاديـة مخالفـة للقـرار 

٢٣٣٤.  

ورة االنتهاكــات اإلســرائيلية نحــذر مــن خطــ": وقـال
الحفاظ على سيادة "ً، مشيرا إلى أن "على استقرار المنطقة

ـــــضية  ـــــل عـــــامال حاســـــما فـــــي الق ـــــدولي يمث ًالقـــــانون ال ً
  ".الفلسطينية

وأكــد العثيمــين أن منظمــة التعــاون تــدعم دعمـــا 
: وتــابع. مطلقــا حــق الــشعب الفلــسطيني فــي إقامــة دولتــه

ــة" ــسطينية كامل ــة فل ــى حــدود متمــسكون بدول ــسيادة عل  ال
  ". وعاصمتها القدس الشرقية٦٧

ـــــسطيني إن  ـــــة الفل ـــــر الخارجي ـــــدوره، قـــــال وزي ب
الحكومـــة اإلســـرائيلية تمعـــن فـــي جرائمهـــا بحـــق شـــعبنا، "

  ".وتخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

إســــرائيل تواصــــل االســــتيطان لتغييــــر "وأضــــاف 
ن مبادرة السالم لن نتراجع ع ":ً، قائال"الديمغرافيةالتركيبة 
  ".العربية

 ١١/٦/٢٠٢٠اإلخبارية اليمنية  ديسمبر ٢وكالة 

* * * * *  

ألمانيا قلقة حيال مشروع إسرائيل ضم أجزاء 
  من الضفة الغربية

  

أعرب وزير  -  أ ف ب-القدس المحتلة 
الخارجية األلماني هايكو ماس قلقون حيال مشروع ضم 

ضم أجزاء أجزاء من الضفة ماس قلقون حيال مشروع 
إزاء المخطط » قلقه الشديد«من الضفة امس عن 

  .اإلسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

وقال ماس للصحافيين في أعقاب لقاء جمعه 
أخبرت «مع نظيره اإلسرائيلي غابي أشكينازي في القدس 

وزير الخارجية اإلسرائيلي بالموقف األلماني وبقلقنا 
  .«المحتملة لمثل هكذا خطوةالشديد حيال العواقب 

نتشارك هذه المخاوف مع شركائنا «وأضاف 
األوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون 

وزيارة ماس هي األولى لمسؤول أجنبي رفيع  «الدولي
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المستوى بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة الشهر 
فيذ ّالماضي والتي يفترض أن تقدم استراتيجيتها حول تن

  .الخطة بدءا من األول من تموز

وتأتي الزيارة قبل نحو ثالثة أسابيع من ترؤس 
من المفترض ان يلتقي ماس . ألمانيا لالتحاد األوروبي

في وقت الحق خالل رحلته الخارجية األولى منذ انتشار 
فيروس كورونا، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير 

د وزير الخارجية من جهته، أك .الدفاع بيني غانتس
. اإلسرائيلي غابي أشكينازي، على تنفيذ إسرائيل للضم

نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، «وقال 
  .«إسرائيل تريد األمن والسالم

سيتم متابعة الخطة بشكل مسؤول «وأضاف 
  .«وبالتنسيق الكامل مع الواليات المتحدة

ي أن من المجتمع الدول«ويتوقع أشكينازي 
يوضح للفلسطينيين أن رفضهم االنخراط لن يخدم 

ووصف وزير الخارجية اإلسرائيلي، الخطة  .«مصالحهم
  .«فرصة كبيرة«األميركية للسالم بأنها 

وكان االتحاد األوروبي طالب الحكومة 
اإلسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن 

 إياها من أن االستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا
في حال مضت » صعب«االتحاد سيضطر التخاذ موقف 

وتريد إسرائيل تجنب رد فعل  .إسرائيل في مشروعها
أوروبي قوي، خصوصا أنها ترتبط مع االتحاد األوروبي 
بمصالح اقتصادية، إذ بلغت القيمة اإلجمالية لتجارتهما 

  ). مليار دوالر٣٤( مليار يورو ٣٠العام الماضي 

ب الفلسطيني، قال رئيس الوزراء في الجان
نريد أن تشعر إسرائيل «الفلسطيني محمد اشتية الثالثاء 

للمرة األولى يناقش السياسيون . بضغوط دولية
وأعلن . »األوروبيون عقوبات ضد إسرائيل ألننا طلبناها

اقتراحا «اشتية تقديم الفلسطينيين للجنة الرباعية 
  .لخطة الرئيس األميركي» مضادا

هو إجراء ) بدولة فلسطينية(االعتراف  «وقال
  .«وقائي ضد مخطط الضم، والعقوبات هي خطوة إضافية

  ٢٧ ص١١/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 يجدد  القطريوزير الدولة للشؤون الخارجية
التأكيد على موقف قطر الداعم للشعب 

  الفلسطيني
 

سعادة السيد سلطان بن  جدد –  قنا–الدوحة 
لدولة للشؤون الخارجية التأكيد على سعد المريخي وزير ا

موقف دولة قطر الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني في 
  .نضاله المشروع الستعادة حقوقه وأرضه المحتلة

بيان اليوم أمام االجتماع   في–وقال سعادته 
الوزاري االستثنائي االفتراضي مفتوح العضوية للجنة 

مي حول تهديد التنفيذية التابعة لمنظمة التعاون اإلسال
حكومة االحتالل اإلسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة 

دولة قطر بادرت إلى   إن– ١٩٦٧فلسطين المحتلة عام 
المشاركة في هذا االجتماع انطالقا من موقفها الثابت 
تجاه القضية الفلسطينية وتضامنها التام مع الشعب 

  .الفلسطيني الشقيق

في مسألة ونوه إلى أن االجتماع يعقد للنظر 
مما يتطلب من "على قدر كبير من األهمية والعجالة 

منظمة التعاون اإلسالمي موقفا حازما، خاصة وأنها 
  ".تتعلق بالقضية الفلسطينية، القضية األولى للمنظمة

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم "وأضاف أنه 
بما يواجهه من تحديات كبيرة ومتعددة، وفي مقدمتها 

، ينبغي )١٩ -كوفيد (ئحة فيروس كورونا حاليا أزمة جا
أال تحيد األنظار عن الخطر الذي تمثله محاوالت إسرائيل 
المضي قدما في سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من 

 وتسريع وتيرة ١٩٦٧األرض الفلسطينية المحتلة عام 
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االستيطان االستعماري فيها، وغير ذلك من اإلجراءات 
  ".وعةغير القانونية وغير المشر

أن " وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية
السعي إلى السالم على أساس القانون الدولي والشرعية 
الدولية هو الموقف الذي نؤكد عليه بشكل مستمر، ولهذا 
فإن ما يجمعنا اليوم هو إدراكنا لخطورة سعي الحكومة 
اإلسرائيلية التخاذ خطوات تشكل تهديدا كبيرا للسلم 

في المنطقة والعالم، وتقوض حل الدولتين الذي واألمن 
أجمع العالم على أنه ال بديل عنه من أجل التوصل إلى 

  ".سالم دائم وعادل وشامل

ما يجمعنا هو الرفض الشامل ألي : "وأضاف
محاولة من السلطة القائمة باالحتالل لاللتفاف على 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات 

الفتا إلى أنه على النقيض ".. م واالتفاقات القائمةالسال
من هذه المواقف يأتي إصرار الحكومة اإلسرائيلية على 
اتخاذ خطوات متهورة ال تحمد عقباها وتنسف فرص 

  .السالم وال تصب في مصلحة أحد

واعتبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي 
 أحادية أن إصرار الحكومة اإلسرائيلية على اتخاذ خطوات

 مرفوضة رفضا قاطعا ليس فقط من قبل الفلسطينيين -
ٕ يعتبر دليال على تعنت واضح واعراض - بل والعالم أجمع

عن الجهود الساعية إلى التسوية السلمية وتمسكا بالحل 
  . األحادي الذي ثبت عاما بعد عام عدم جدواه

نكرر اإلعراب عن موقفنا الثابت : "وأضاف
ل عن التسوية الشاملة للقضية والمبدئي بأنه ال بدي

الفلسطينية بجميع جوانبها، التي يتم التوصل إليها من 
خالل المفاوضات بين الطرفين، وتقوم على المرجعيات 
المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض 
مقابل السالم ومبادرة السالم العربية، وتحقق حل 

 فلسطين المستقلة الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧القابلة للحياة على حدود عام 
  ". الشرقية

ونوه سعادته إلى أن هذا يستلزم إنهاء احتالل 
جميع األراضي العربية، بما فيها الجوالن السوري المحتل 
واألراضي اللبنانية المحتلة، وضمان حقـوق الشـعب 

لعادل لمسألة الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والحل ا
إننا ندعم الجهود المخلصة الساعية نحو "وقال . الالجئين

سالم شامل وعادل ودائم وتسوية وفق القانون الدولي 
  ". وميثاق وقرارات األمم المتحدة وحل الدولتين

وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية 
على أن ممارسات السلطة القائمة باالحتالل التي تخالف 

 الدولي وقرارات األمم المتحدة، تعد عقبات القانون
تعترض الحل، الفتا إلى أن تلك الممارسات تشمل 
االحتالل واالستيطان وضم األراضي بشكل غير مشروع، 
واإلجراءات التي تمس طــابع القدس ومركزهــا القانوني 
وتكوينـها الديمغرافي والمقدسات الدينية، واستخدام العنف 

ي ضد الفلسطينيين، ومواصلة حصار واالعتقال التعسف
  .قطاع غزة

  ١١/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

االحتالل يلتف تكتيكا " قانون التسوية"بإلغائه 
  لضمان أمنه لسرقة الحق الفلسطيني

  

محكمة االحتالل “لم يكن إقدام  – رام اهللا
الذي يتيح البناء ” قانون التسوية“، على الغاء ”العليا

على أراض بملكية فلسطينية خاصة ويمنع االستيطاني 
إخالء بؤر استيطانية، في محاولة لتبييض وشرعنة 
االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تراجعا عن 
االستيطان، بل تكتيكا يضمن سير سرقة الحق الفلسطيني 

  .”ألمن السارقين“بطرق أخرى وضمانة 

  الخوف من الجنائية الدولية
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مة الجدار واالستيطان وقال رئيس هيئة مقاو
ما حصل هو هروب من “، ”وفا”الوزير وليد عساف لـ

المساءلة والمالحقة للقيادات السياسية والعسكرية 
اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث ذهبت 
المحكمة اإلسرائيلية إلى الغاء القانون، واعتماد وسائل 

تحقق استمرار دم مباشرة بالقانون الدولي وطأخرى ال تص
  .”االستيطان والسيطرة على األراضي الفلسطينية الخاصة

وألغت محكمة االحتالل، الثالثاء الماضي 
في السادس ” الكنيست“، بعد أن أقره ”قانون التسوية“

 بصفة نهائية قانون تبييض ٢٠١٧) فبراير(من شباط 
، ”قانون التسوية”المستوطنات المعروف إسرائيليا بـ

) ديسمبر(بالقراءة األولى مطلع كانون األول بعدما أقره 
، وأصبح القانون نافذا بعد التصويت عليه في ٢٠١٦

القراءتين الثانية والثالثة النهائية، حيث شكل القانون 
فرصة لتشريع البؤر االستيطانية، وشرعنة سرقة االراضي 

  .التي استولى عليها االحتالل

وأشار عساف الى ان المستشار القانوني 
لحكومة االحتالل آنذاك أفيحاي مندلبليت، اعتبر أن 

سرقة االراضي ” تشريع”تعريف الجهات المخولة بـ
واالستيالء عليها بحسب قانون التسوية هي أي وزارة في 
حكومة االحتالل، وأي مجلس اقليمي تابع لالحتالل، وأي 
مجلس استيطاني، وأي جمعية استيطانية، وهذا جعل من 

أطرافا صاحبة مسؤولية تعطي من تريد كل هذه الجهات 
الحق في االستيالء على األراضي الفلسطينية، وهذا يعني 
مئات الجهات المخولة بسرقة األراضي المحتلة بحسب ما 

  .فسر وجاء في قانون التسوية

وهذا الواقع دفع حتى من مندلبليت للقول إن 
ام ذلك يعد ثغرة قانونية كبيرة بالنسبة لكيان االحتالل أم

القانون الدولي، يجب التخلي عنها رغم االغراء 
االستيطاني الهائل لهذا القانون، لدرجة أن القضاة 
اإلسرائيليين يمكن ان يحاكموا في المحكمة الجنائية 

الدولية على أساس قرارات استيالء أصدروها استندت إلى 
هذا لقانون، وحتى ان مجرد مناقشة الكنيست لهذا 

اتها مخالفة للقانون الدولي، النه حتى القانون هي بحد ذ
في القانون االسرائيلي التشريعات بخصوص االراضي 

  .المحتلة هي من اختصاص الجهات العسكرية

وقد يثار هنا تساؤل إن كان هناك تخوف من 
المالحقة القانونية من قبل الجنائية الدولية بسبب هذا 

يرة القانون، فكيف الحال مع مخططات الضم ألجزاء كب
من الضفة الغربية؟، والجواب بحسب المختصين ان ما 

في جوهرة سرقة ممتلكات ” قانون التسوية”يسمى بـ
خاصة بقوة االحتالل، أما في حالة ما يسمى بالضم فهو 

، ”السيادة“يهدف الى تغيير واقع ” وضع سياسي“
  .وليس ملكية األرض

  قوانين سلب واستيالء بديلة

ن االحتالل لجأ الى وأشار الوزير عساف إلى أ
ًالبدائل االكثر خبثا والتواء باقتراح من مندلبليت، وهي 

 ٥٨االوامر العسكرية خاصة االمران العسكريان رقم 
 بهدف االستيالء للسيطرة على ما سماها االحتالل ٥٩و
التي شرد (وامالك الغائبين ” الممتلكات الحكومية”بـ

لقانونان بنص ، واتاح هذان ا)االحتالل أصحابها وهجرهم
اذا قام المسؤول عن االمالك الحكومية بعقد “: يقول

صفقة في ارض ما مع طرف ثالث باعتقاد منه ان هذه 
االرض على اساس أنها امالك حكومية وتبين الحقا انها 
ليس حكومية تبقى الصفقة سارية، وال يحق لصاحب 

، وال يحق له ان يطالب ”التعويض”االرض اال المطالبة بـ
  .”ضه المسروقة وعليه االكتفاء بتعويض رمزيبأر

الذي ” قانون السوق”إضافة إلى ما سمي بـ
مهد الطريق امام سرقة اراضي في اكثر من موقع لمنع 
اخالء المستوطنين من أراض سيطروا عليها بالقوة 
وباالحتيال ولتشريع وجودهم عليها، وهو ما يزال ينفذ ما 

  .استطاعوا الى ذلك سبيال
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وهو قانون اسرائيلي يجهد ” السوق“وقانون 
االحتالل لتطبيقه على الفلسطينيين، عبر المجيء 
بجاسوس للعدو االسرائيلي بورقة ملكية مزورة يبيع قطعة 
االرض لجهة اسرائيلية وتباع الكثر من طرف، دون علم 
صاحب االرض الحقيقي خاصة في حاالت الوفاة أو 

شراء فان هذه الهجرة إلى الخارج، وبعد سلسلة بيع و
الشبكة تعطي المشتري األخير الحق في االرض، 
والمحكمة االسرائيلية ملزمة بالدفاع عن سارق االرض 

  .وليس صاحب الحق المسلوب

ويكفي أن نشير الى الدراسة التي سربتها حركة 
بعد ان اوقفت محاكم االحتالل جلسة ” السالم اآلن“

صة من استماع حول التماسهم بسرقة االراضي الخا
 ١.٢٦الفلسطينيين بالضفة، حيث أوضحت الدراسة أن 

فقط من االراضي التي تقوم عليها المستوطنات هي % 
وهي بالمناسبة اراض بمعظمها خضعت (” يهودية“أراض 

، فيما بلغت االراضي المستولى )لعمليات تزوير ملكية
عليها باالحكام العسكرية والتي يسميها االحتالل أراضي 

، اما االراضي التي هي ملكيات  %٥٤.٣١” دولة“
، اما االراضي  %٣٨.٧٦خاصة للفلسطينيين فبلغت 

فبلغت ) الطابو(التي لم تنته فيها عمليات التسوية 
من حجم االراضي المحتلة التي تقوم عليها  % ٥.٧٦

  .المستوطنات بالضفة

في ” ج“من االراضي المصنفة  % ٩٠حوالي 
تحوذ عليها بفعل مئات الضفة الغربية المحتلة، هي مس

  .القوانين المتعلقة باألرض واالف االوامر العسكرية

 قرر كيان االحتالل لي ١٩٨٤فمثال في عام  َ
 وتطويعه ١٨٥٨عنق القانون العثماني الصادر عام 

لخدمة واحدة من أكبر سرقات العصر، ليصادر معه ما 
) ميري(يقرب من المليون دونم بحجة انها اراض مشاع 

بيتسيلم “تروكة، واشارت دراسة صادرة عن مؤسسة او م
تحت غطاء الشرعية “بعنوان ” الحقوقية االسرائيلية

، ان كل ما ”اإلعالن عن أراضي دولة في الضفة الغربية
تم االستيالء عليه من اراض آنذاك، يتناقض مع قوانين 
األراضي المحلية التي استندت اليها عملية االستيالء او 

 )التوكا(-.السرقة

 ٢٧ ص١٤/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مشروع الضم االسرائيلي سيقطع فلسطين الى 
   جزيرة٢٢٤

 

قال األمين ...<< -  وكاالت-  فلسطين المحتلة
، مصطفى "المبادرة الوطنية الفلسطينية"العام لحركة 
مشروع الضم اإلسرائيلي للضفة، يعني "البرغوثي، إن 

 جزيرة متقطعة ٢٢٤ترسيخ تجزئة البنى الفلسطينية إلى 
ٍجاء ذلك في كلمة متلفزة، للبرغوثي، ضمن ". األوصال

حملة دولية، تهدف لمناهضة ضم قرار ضم الضفة، 
وأضاف، . ، أمس السبت"الضفة ضفتنا"وتحمل عنوان 

من المؤكد أن الحكومة اإلسرائيلية تخطط لتنفيذ مخطط "
ء الضم، ألنها تعتبر أن لديها فرصة بانشغال العالم بوبا

كورونا، وفرصة أخرى يمكن أن تضييع، إذا سقط ترمب 
 ."في االنتخابات القادمة) الرئيس األمركي(

ًنتنياهو أيضا يريد أن "ويرى البرغوثي، أن 
، للتغطية على اتهامات الفساد التي "الضم"يستخدم 

في ) الضم(ّيتعرض لها، لكن األهم من ذلك أن المخطط 
وأكبر عملية لالستيالء ُصلب تفكير الحركة الصهيونية، 

   ".١٩٤٨على األراضي منذ عام 

وعن اآلثار المترتبة على عملية الضم، يقول 
دمرت إمكانية نشوء دولة فلسطينية، "البرغوثي، إنها 

ونهاية وهم المفاوضات مع الحركة الصهيونية، وتدمير 
  ."حل الدولتين

  ١٤ ص١٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  



  
  ٨٥ 

سرائيلية ستقضي على خطة الضم اإل: عريقات
  أي احتمال للسالم في المنطقة

 

السيد صائب عريقات أمين  قال –  قنا–رام اهللا 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه إذا 
ما أقدم الكيان اإلسرائيلي على ضم أي جزء من األراضي 
الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قد قضى على أي 

 .م في المنطقةاحتمال للسال

جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده عريقات اليوم 
مع السيد سفين كون فون بورجزدروف ممثل االتحاد 

 .األوروبي لدى فلسطين

وأطلع عريقات، خالل اللقاء، المسؤول األوروبي 
على آخر المستجدات في األرض الفلسطينية، بعد إعالن 

ل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة االحتال
 .نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية

نعتمد على االتحاد األوروبي "وقال عريقات 
، "كشريك إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ووقف خطة الضم

مؤكدا أن جرائم وخروقات االحتالل يجب أن تواجه 
 .بعقوبات دولية صارمة

يشار إلى أنه في نهاية شهر أبريل الماضي، 
أزرق " بيني غانتس زعيم حزب اتفق نتنياهو، مع

، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة "أبيض
الغربية مطلع يوليو المقبل، وتشمل الخطة ضم غور 
األردن وجميع المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية، 
فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر 

  .تلة بالمئة من مساحة الضفة المح٣٠من 

  ١٤/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

  

سيكون لنا رد رسمي إذا نفذ االحتالل : األردن
  قرار ضم أراض فلسطينية

 

السيد أمجد عودة العضايلة  أكد –  قنا–عمان 
وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم، اليوم، أن بالده 
سيكون لها رد رسمي إذا نفذت حكومة االحتالل 

 . ضم أراض فلسطينيةاإلسرائيلي قرار

وقال العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن العاهل 
األردني الملك عبداهللا الثاني أجرى خالل األيام الماضية 
سلسلة من االتصاالت مع قادة العالم، كما أجرى السيد 
أيمن الصفدي وزير الخارجية األردني اتصاالت أيضا مع 

ث نظرائه باالتحاد األوروبي والدول العربية لبح
 .المستجدات المتعلقة في هذا الموضوع

وشدد على أن السالم العادل والشامل هو الذي 
تحميه الشعوب وتحافظ عليه األجيال المقبلة، مضيفا 

وبغير ذلك لن تهدأ هذه المنطقة ولن تستقر ال إسرائيل "
ُوال غيرها إذا لم تعد الحقوق المشروعة للشعب 

 ".الفلسطيني

دني لشؤون اإلعالم وأكد وزير الدولة األر
مواصلة جهود األردن في التحذير من قرار االحتالل ضم "

 ".مناطق فلسطينية جديدة

يشار إلى أنه في نهاية شهر أبريل الماضي، 
اتفق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة االحتالل، مع 

، على أن تبدأ "أزرق أبيض"بيني غانتس زعيم حزب 
ة الغربية مطلع شهر عملية ضم أجزاء واسعة من الضف

يوليو المقبل، وتشمل الخطة ضم غور األردن وجميع 
المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير 

 ٣٠تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 
  .بالمئة من مساحة الضفة المحتلة

  ١٥/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 
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  ٨٦ 

سرائيلي نرفض أي قرار ا": خارجية النواب"
  لضم أراض فلسطينية

  

عبرت لجنة الشؤون الخارجية  - الرأي- عمان
النيابية عن رفضها المطلق لكل الخطوات اإلسرائيلية 
القاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور 
األردن، الفتة إلى أن جاللة الملك عبداهللا الثاني كان 
السباق في وقوفه بوجه تلك الخطوات والمخططات 
الظالمية، حيث عرى األهداف التي تسعى اليها دولة 
االحتالل اإلسرائيلي وداعميها وكشف مآربها والتي من 

  .شأنها زيادة االحتقان في المنطقة والعالم

ودعت اللجنة، الدول الداعمة لتلك الخطوات 
التصعيدية إلى إعادة النظر بمواقفها ابتعادا عن األجندات 

قضية الفلسطينية وتهديد أمن االنتخابية، مؤكدة أن ال
األردن ليست أوراقا تطرح كيفما وأينما شاؤوا باعتبارها 

  .ملفات حساسة ال يجوز االقتراب منها أو المساس بها

موقف اللجنة جاء خالل اجتماع عقدته بدار 
مجلس النواب اليوم األحد، برئاسة النائب رائد الخزاعلة، 

ة سيما بعد تم فيه بحث آخر المستجدات في المنطق
  .الخطوات اإلسرائيلية التصعيدية األخيرة

وقال الخزاعلة، إنه بات من الضرورة على 
الدولة األردنية إيجاد السبل الكفيلة للتعامل مع تلك 
الخطوات بصورة حازمة بما ينسجم مع موقف جاللة 
الملك الحازم بهذا الشأن، الذي يضع القضية الفلسطينية 

 باعتبارها احدى ثوابت األردن على أعلى سلم أولوياته
  .المركزية

وزاد، ان الخطوات اإلسرائيلية التي أعلنتها 
حكومة االحتالل تتطلب من األردن زيادة الزخم تجاه 
رفضها مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني المطلق 

  .بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

جة انما يمثل بلط“وبين أن تلويح دولة االحتالل 
، الفتا إلى أن تلك الخطوات سيما ”وسطوا لن يجدي نفعا

القاضية بضم غور األردن تخرج من بوتقة العالقات 
السلمية بحيث تشكل تهديدا واضحا ألمن األردن، ما يدفع 

  .األردن إلى استخدام كل الخيارات المتاحة أمامه

رسمية الكعابنة وسعود : من جانبهم، دعا النواب
ريه عزوني وفوزي الطعيمة وعبد الرحمن أبو محفوظ واند

ٕالعوايشة وابراهيم بني هاني وقيس زيادين، الجميع إلى 
توحيد الصفوف خلف جاللة الملك، مؤكدين أن موقف 

  .جاللته الحازم تجاه تلك الخطوات يجد الدعم والمساندة

وقالوا، إن مواقف جاللة الملك انما تمثل امتدادا 
 ا األمة العربية واإلسالميةهاشميا موصوال في حمل قضاي

 

ان القضية الفلسطينية ما هي اال ثابتا من : وتابعوا 
ثوابت جاللته الراسخة والتي حملها معه أينما ذهب 
محافظا على األرض الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني 

  .والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

وطرح النواب جملة من الرؤى والمقترحات حول 
عامل مع المستجدات التي تمر بها المنطقة، موضحين الت

أن مواقف األردن تجاهها تنسجم مع األسرة الدولية 
الداعية إلى تأسيس البيئة المناسبة ألمن واستقرار 

  .حقيقي قابل للبناء والنماء

ودعوا المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية 
ات الدولية إلى الضغط على حكوماتها التخاذ اإلجراء

الضاغطة التي من شأنها وقف الخطوات اإلسرائيلية 
  .تعزيزا لمنظومة األمن واالستقرار العالمي

  ٤ ص١٥/٦/٢٠٢٠الرأي 
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  ٨٧ 

فلسطين تتقدم بطلب لعقد جلسة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة لمناقشة قضية ضم 

  األغوار

 

السيد رياض المالكي  أعلن –  قنا–رام اهللا 
وشؤون المغتربين الفلسطيني، أن دولة وزير الخارجية 

فلسطين تقدمت من خالل بعثتها في األمم المتحدة بطلب 
لعقد جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة قضية 

 .ضم األغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة

وقال المالكي في تصريحات إلذاعة صوت 
وجهدها، من فلسطين، اليوم، إن القيادة تواصل حراكها 

أجل رفع األصوات الدولية بشدة في رفض سياسة 
إسرائيل وخطتها للضم، مشيرا إلى االجتماع االفتراضي 
لمجلس األمن الدولي في الرابع والعشرين من الشهر 
الجاري لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام لألمم 

، مبينا أن ٢٣٣٤المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس األمن 
 طلبت رفع مستوى المشاركة في االجتماع إلى فلسطين

 .مستوى وزراء الخارجية

وأضاف المالكي ان فلسطين ستتحدث بشكل 
ً، معربا عن اإلسرائيليةمطول عن خطورة خطة الضم 

أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس األمن في ذات اإلطار 
مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة 

 .دما يتم تحديد موعدهاللجمعية العامة عن

وأشار إلى اجتماع سيعقد غدا لوزراء خارجية 
االتحاد األوروبي مع وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو، سيتم خالله التطرق لموضوع الضم آمال أن 

 .تكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحا

 التحرك المقبلة إستراتيجيةوردا على سؤال عن 
إن " على الضم، قال المالكي إسرائيلفي حال أقدمت 

هناك العديد من اللجان التي شكلها الرئيس محمود 
عباس مؤخرا لوضع خطط وتصورات، مبينا ان هذه 

ٕاللجان أجرت دراسات يتم اآلن عمل مراجعة لها واجراء 
تحديثات عليها، مشددا على أن لدى القيادة خططا 

جهة وتصورات وبرامج وآليات وأدوات سيتم العمل في موا
  . عن ماهيتها اآلناإلفصاحذلك رافضا 

 ١٥/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

نواصل الجهد الدبلوماسي : االتحاد األوروبي
  لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم

 

 اإلعالممسؤول مكتب   أكد– وفا – رام اهللا
واالتصال في االتحاد األوروبي شادي عثمان، تواصل 

اد األوروبي والمواقف السياسية الجهد الدبلوماسي لالتح
 بتنفيذ مخطط إسرائيلالداعمة لقضيتنا في إطار منع قيام 

  .الضم

ولفت عثمان إلى دور االتحاد في دعم 
المواطنين قانونيا، وتعزيز صمودهم على األراضي 
المهددة باالستيالء عليها من خالل المشاريع 

 .والمساعدات

وقال عثمان في تصريحات إلذاعة صوت 
 األوروبيلسطين الرسمية، اليوم األحد، إن االتحاد ف

يتابع كل ما يجري على األرض من انتهاكات االحتالل 
مستوطنيه ضد المواطنين، المتمثلة بعمليات الهدم  وجرائم

 األراضيوالترحيل ومصادرة األراضي، للتأكيد على أن هذه 
فلسطينية، لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية في سبيل 

ظ على الوجود الفلسطيني، مشيرا إلى أن االتحاد الحفا
 دوما بعدم التعرض للمشاريع إسرائيلاألوروبي يطالب 
  .الممولة من قبله

 ١٥/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  



  
  ٨٨ 

عبد القادر يدعو علماء المسلمين إلى تشجيع 
  زيارة القدس

 

 -  محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس "- القدس
ادر، أمين سر المؤتمر الوطني الشعبي دعا حاتم عبد الق

للقدس، عضو مجلس األوقاف، علماء المسلمين إلى 
كسر الحصار عن مدينة القدس والسماح للمسلمين 

 .بزيارة المدينة المقدسة

وقال عبد القادر في كلمة ألقاها أمام ملتقى 
عمالء اُألمة اإلسالمية الذي عقد أمس في إسطنبول 

ذه الزيارة تندرج في إطار الرباط إن ه": زوم"عبر تقنية 
ٕفي سبيل اهللا، ودعما لصمود المقدسيين، وان المسجد  ً
ٕاألقصى المبارك ليس للفلسطينيين وحدهم، وانما لجميع 
ًالمسلمين والمسيحيين في العالم، وان على اُألمة حكاما  ٕ
ًوشعوبا أن ال تتخلى عن المقدسيين في صراعهم المرير 

م ودفاعهم عن مدينتهم مع االحتالل، وفي صموده
 .ومقدساتهم

آن األوان للعرب والمسلمين أن يقولوا : وأضاف
كلمتهم ويحددوا خطابهم في مواجهة المخططات 
ًوالمؤتمرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية شعبا 

 .ًوأرضا ومقدسات

ودعا عبد القادر العلماء المسلمين إلى تحمل 
ٕ وطاقاتها، واعادة مسـؤوليتاتهم في شحذ مشاعر اُألمة

الوعي السياسي واإلعالمي لقضية القدس والمسجد 
األقصى المبارك، والعمل بكل الوسائل لتوفير الدعم 
المالي والسياسي والمعنوي الذي يفي باحتياجات الصمود 

 .للمقدسيين

ًإن مدينة القدس تواجه حربا : وقال عبد القادر
لحياة مفتوحة تستهدف نسف مكوناتها وكافة مفاصل ا

فيها، وال يجوز إدارة الظهر للمقدسيين في أوج هذه 
 .المعركة

رغم الظروف الصعبة التي يعيشها : وأضاف
ًالمقدسيون، فإنهم ما زالوا يشكلون حالة نضالية دفاعا 
ًعن وجودهم ومقدساتهم، مؤكدا أن المسجد األقصى 

 ١٤٤المبارك بكافة مكوناته ومبانيه ومساحته البالغة 
جد إسالمي خالص وحق حصري للمسلمين ًدونما مس

 .وحدهم ال يشاركهم فيه أحد

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المسجد 
األقصى المبارك والمقدسات تشكل جدار حماية أمام 
ًالمخططات اإلسرائيلية، مطالبا الدول اإلسالمية بإسناد 

 .ودعم هذه الوصاية التي يحاول االحتالل االلتفاف عليها

القادر العالم اإلسالمي إلى رفض ودعا عبد 
صفقة القرن ومخططات الضم، وتوفير إسناد حقيقي 
ٕوسياسي ومالي واعالمي للموقف الفلسطيني الرافض 

 .لهذه المخططات

ٕوشدد على أهمية الوحدة الوطنية واعادتها إلى 
ًالساحة الفلسطينية، مطالبا علماء المسلمين بالمبادرة 

 .نهاء االنقسامٕللدعوة إلى توحيد الصفوف وا

ٕودعا عبد القادر إلى بلورة رؤية واستراتيجية 
فلسطينيتين واضحتي المعالم، تقومان على الصمود 
ًالمقاوم أمام التحديات الراهنة، مؤكدا رفض وتحريم 
وتجريم كافة أشكال التطبيع الشعبي والرسمي مع 

 .إسرائيل

وشارك في الملتقى عدد كبير من علماء 
 دولة في ُأوروبا وأفريقيا ٢٠ من المسلمين من أكثر

  .ودول شرق آسيا

  ١٥/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  
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ضم إسرائيل أراضي محتلة خطر : الصفدي
  غير مسبوق

 

أجرى وزير الخارجية  - طيرأبو ماجدة -عمان 
ًوشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس اتصاال هاتفيا مع  ً

كز على تعزيز وزيرة خارجية كينيا ريتشيل اومامو ر
التعاون الثنائي والتضامن في مواجهة جائحة كورونا 
ًوانعكاساتها، إضافة إلى القضايا اإلقليمية خصوصا 

 ...التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

وعرض الصفدي خالل االتصال للخطر غير 
المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل لقرارها ضم أراض 

 تحقيق السالم العادل، مؤكدا فلسطينية محتلة على فرص
ًضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وفاعال  ً ً
ًيرفض الضم خرقا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق  ً

 ....السالم ويحول دون تنفيذه

  ١ ص١٦/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

قوى فلسطينية تدعو للتكاتف والتصعيد إلفشال 
  مخطط ضم االحتالل

 

 وصف رئيس الوزراء -لفلسطينيةاألراضي ا
الفلسطيني محمد اشتية، مخطط الضم اإلسرائيلي 

للمشروع الوطني ” التهديد الوجودي” االحتاللي بـــ
  .الفلسطيني ما يحتم مواجهة ذلك

وقال اشتية، في مستهل الجلسة الحكومية 
ما زالت إسرائيل تعلن “الفلسطينية بمدينة رام اهللا، أمس 

م أو فرض السيادة اإلسرائيلية على عن مخططاتها بالض
الكتل االستيطانية، ونرفض ذلك، ونعلن أن أرضنا غير 
منقوصة وهي وحدة واحدة متواصلة، فهي أرض دولتنا 

  .” وعاصمتها القدس١٩٦٧الفلسطينية على كامل حدود 

وأضاف أن أي حل أو تسوية أو مشروع سياسي 
ًيجب أن يضمن حال عادال لقضية الالجئين، وأ ن المجتمع ً

ًالدولي يقف موحدا ورافضا لكل مخططات إسرائيل  ً
ًالتوسعية الرامية للضم، مطالبا العالم العربي واإلفريقي 
واألوروبي وأميركا الالتينية واآلسيوي، بترجمة مواقفهم 
إلى أفعال من خالل العقوبات واالعتراف بدولة فلسطين 

دة وأكد موقف القيا. أمام التهديدات اإلسرائيلية
  .الفلسطينية بقطع كامل العالقات مع دولة االحتالل

  ٢٧ ص١٦/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 على اإلسرائيليةغانتس يعلن فرض السيادة 
  الضفة بداية الشهر المقبل

 

 أعلن وزير – فلسطين اآلن –القدس المحتلة 
الحرب ورئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي باإلنابة بيني 

ما في تطبيق السيادة اإلسرائيلية غانتس، انه سيمضي قد
في الضفة الغربية وتطبيق خطة الضم وذلك أمام اللجنة 

 .AJCاليهودية األميركية 

هذه خطة مهمة تقدم مقاربة "وقال غانتس 
واقعية للطريقة التي يمكن من خاللها بناء مستقبل 
مستقر في المنطقة، وأعتزم دفعها قدما قدر اإلمكان 

 ".وبمسؤولية كبيرة

يجب أن نعمل على أساس "وأضاف غانتس 
الخطة ونفعل ذلك بالتنسيق مع الشركاء اإلقليميين 
وبالطبع مع الشركاء المحليين، مع اإلجماع في المجتمع 

  ".اإلسرائيلي وبالتنسيق الكامل وقبول الدعم األميركي

  ١٦/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  
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ًاألردن يقود جهدا سياسيا لحشد موقف دول ي ً
  ضد ضم إسرائيل أراضي فلسطينية

  

 في الوقت الذي أكدت - عمان - زايد الدخيل
فيه الحكومة، على لسان وزير الدولة لشؤون االعالم 
أمجد العضايلة، أن األردن سيكون له رد إذا نفذ االحتالل 
االسرائيلي قرار ضم أراض فلسطينية، تنشط الدولة 

ت مع قادة العالم األردنية وعلى اعلى المستويات باتصاال
ووزراء الخارجية العرب واالتحاد االوروبي، لحشد موقف 
دولي يمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم ثلث دولة 

  .فلسطين المحتلة

ويواصل األردن اتصاالته المستهدفة بلورة موقف 
دولي يحول دون تنفيذ قرار الضم هذا، والعمل على ايجاد 

ة لتحقيق السالم أفق حقيقي إلطالق مفاوضات فاعل
العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، 

  .مستندا الى توافق عربي ودولي في هذا االطار

األردن نجح في ايصال رسالته الى دول أوروبية 
مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وأستونيا وبولندا، والتي اكدت 
الشهر الماضي في جلسة لمجلس االمن الدولي حول 

ة في الشرق األوسط بما في ذلك القضية الحال
الفلسطينية، عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على 

  .١٩٦٧) يونيو(حدود ما قبل الخامس من حزيران 

من جهته، حث المنسق الخاص لألمم المتحدة 
لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، 

اجع عن تهديداتها التر“حكومة االحتالل اإلسرائيلي، على 
  .”بضم أجزاء من الضفة الغربية

كما أدانت حركة عدم االنحياز في مقر األمم 
المتحدة، في بيان صادر عن مكتب التنسيق للحركة 
الشهر الماضي، خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من 
األرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس 

  .الشرقية

العربية أن إقدام إسرائيل ًعربيا، أكدت الجامعة 
على ضم أي أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة 
يقوض فرص إقامة السالم في هذه المنطقة من العالم 

  .لعقود طويلة مقبلة

وشدد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
ًيمثل عدوانا “أبو الغيط الخميس الماضي، على أن الضم 

ًغاشما جديدا على الشعب  الفلسطيني وسيادته على ً
أراضيه، وخطوة عدائية ضد األمتين العربية واإلسالمية، 

ًوخرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ً”.  

ويرى مراقبون ان كل ما تقدم من جهد ونشاط 
أردني لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم 

لى نهج ثلث دولة فلسطين المحتلة، الذي ارتكز ا
دبلوماسي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني ينسجم بشكل 
واضح بين الموقف السياسي االردني والممارسة العملية 
على ارض الواقع، مؤكدين ان هذا النهج ينطلق اساسا 
من الرصيد المتراكم للمصداقية الهاشمية التي عكست 

  .مكانة جاللته المتميزة على الساحة الدولية

ألسبق هايل داوود، اكد دور جاللة الوزير ا
الملك في دعمه للقضية الفلسطينية من خالل جهوده 

كسر الصمت الدولي ازاء معاناة “المتواصلة الرامية الى 
الشعب الفلسطيني، وتسليط االردن الضوء على الطرف 
المتعنت فيما يتعلق بتحقيق السالم العادل في المنطقة ما 

ل اسرائيل وحكومتها تلك يسهم بصورة اساسية في تحمي
  .”المسؤولية في نظر المجتمع الدولي

وأضاف، وفي ظل هذا الحراك الدبلوماسي 
االردني النشط حيال عزم اسرائيل تنفيذ قرارها، تمكن 

قرار “االردن وبشكل فعال من بلورة موقف دولي على أن 
الضم سينسف كل األسس التي قامت عليها العملية 

  .”السلمية

يرى الوزير االسبق مجحم الخريشا، من جهته، 
ان األردن تمكن من ايصال رسالة واضحة للمجتمع 
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الدولي، تتضمن تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض 
فلسطينية على األمن واالستقرار في المنطقة وعلى فرص 
تحقيق السالم العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية 

  .ودولية

 عمان ورام اهللا في التنسيق بين“وأكد اهمية 
هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة مساعي االحتالل 
اإلسرائيلي لضم منطقة األغوار وشمال البحر الميت 

حل الدولتين “ً، موضحا ان ”ومستوطنات الضفة الغربية
وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على 

  .”أساسه هو مصلحة وطنية أردنية عليا

ات لإلذاعة االسرائيلية اول من وبحسب تصريح
لم تتفقا “امس، فإن إسرائيل والواليات المتحدة األميركية 

على خطة لضم مستوطنات الضفة الغربية، وذلك قبل 
نحو أسبوعين من الموعد المحدد لإلعالن عن قرار الضم 

  .”المقبل) يوليو(في األول من تموز 

السفير السابق جميل مصاروة، يرى ان تحركات 
تفرض المزيد من الضغوط الدولية “الردن الدبلوماسية ا

على إسرائيل إلجبارها على التخلي عن سياسة الضم 
  .”التي تستهدف ضم أراض في الضفة الغربية

ويضيف، ان الجهد والنشاط الدبلوماسي االردني 
على مختلف الصعد نجح في حشد موقف دولي مؤيد 

يلية ستؤدي إلى هذه الخطوة اإلسرائ“لموقف المملكة بأن 
ً، مشيرا الى الجهد ”تقويض فرص السالم العادل والشامل

الذي يقوده جاللة الملك من اجل بلورة موقف دولي فاعل 
ضد تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية محتلة، 
والبحث عن آفاق للعمل المشترك مع المجتمع الدولي 

ضات لمواجهة القرار المحتمل والعمل على إطالق مفاو
جادة مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل 
ًالدولتين، ووفق القانون الدولي سبيال وحيدا لتحقيق  ً

  .السالم الشامل والدائم

 مستوطنة ١٣٠وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 
يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور األردن الذي 

 .يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت

  ٤ ص١٧/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر أالعيب 
  نتنياهو لتسويق عملية الضم

 

ــــــــــــة -) أ ش أ(رام اهللا   حــــــــــــذرت وزارة الخارجي
والمغتــربين الفلــسطينية مــن مخــاطر حيــل وأالعيــب رئــيس 
وزراء حكومـــــة االحـــــتالل اإلســـــرائيلي بنيـــــامين نتنيـــــاهو 

الــــدوليين، لتــــضليل الــــرأي العــــام العــــالمي، والمــــسؤولين 
لتــسهيل عمليــة تــسويق قــرار الــضم، والتخفيــف مــن ردة 
ـــك اإلجمـــاع  ـــة، وامتـــصاص وتفكي ـــف الدولي ـــل والمواق الفع

 .الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذا القرار

 فـــي بيــــان أوردتــــه –وأوضـــحت وزارة الخارجيــــة 
ـــاء  ـــسطينية اليـــوم الثالث ـــاء الفل  أن تالعـــب –وكالـــة األنب

 الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الـضم نتيناهو سواء من خالل
على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه علـى جـزء 
مــــن األرض الفلــــسطينية المحتلــــة، أو محاولــــة التالعــــب 
بالكلمــات واأللفــاظ والمفــاهيم مــن ناحيــة شــكلية، ال يغيــر 
مـــن جـــوهر الـــضم الفعلـــي للـــضفة الغربيـــة المحتلـــة عبـــر 

، وتطبيــق "إعــالن الــسيادة ":اســتخدام مفــاهيم للــضم، مثــل
 .القانون اإلسرائيلي على المستعمرات، أو أجزاء منها

وأكـــدت أن هـــذه الحملــــة اإلســـرائيلية التــــضليلية 
مفضوحة ومكشوفة تماما، وال تغير من جـوهر قـرار الـضم 
اإلســرائيلي فــي شــيء، وهــو مــا يجــب ان يتداركــه ويحــذر 

ــة، ــة كاف ــدولي، والمؤســسات الدولي ــه المجتمــع ال ــى من  عل
قاعــدة أن التجزئــة التدريجيــة لتنفيــذ الــضم ال تــسقط بــأي 
ــن  ــف م ــضم الكلــي، وال تخف شــكل مــن األشــكال جريمــة ال
ـــــة بحـــــق شـــــعبنا  ـــــصفتها جريم ـــــداعياتها، ب نتائجهـــــا وت



  
  ٩٢ 

الفلسطيني، وعدوانا صارخا وعنيفا على الشرعية الدولية، 
  .وقراراتها، ومرتكزات النظام الدولي برمته

 النظام الـدولي مـن مواثيـق وأشارت إلى مرجعيات
وقـــوانين واتفاقيـــات ونظـــم ومعاهـــدات ال يمكـــن تجزئتهـــا، 
والجريمة هي الجريمة مهما حاول االحتالل التخفيـف مـن 
شدتها أو تجميلها، واالحتالل االستعماري اإلسـرائيلي بحـد 
ذاتــــه الجريمــــة األكبــــر بحــــق تلــــك الــــشرعيات والقــــوانين 

  .والمعاهدات

  ١٧/٦/٢٠٢٠ة اليوم السابع المصري

* * * * *  

نعارض بشدة : رئيس الوزراء البريطاني
  مخططات إسرائيل بالضم

 

رئـيس الـوزراء البريطـاني بـوريس  قال –وكاالت 
ــسون، إن الحكومــة البريطانيــة  ــارض بــشدة"جون ــام " تع قي

مـــا : "إســـرائيل بـــضم أراضـــي فلـــسطينية محتلـــة، وأضـــاف
ن الــدولي  هــو بمثابــة انتهــاك للقــانوإســرائيلتقتــرح عملــه 

ونحـــن نعارضـــه بـــشدة كمـــا أننـــا نؤيـــد بـــشكل راســـخ حـــل 
 ".الدولتين وسنستمر في موقفنا هذا

وكان عضو البرلمان البريطـاني كريـسبين بالنـت 
عن حزب المحافظين الحاكم، قال في جلـسة برلمانيـة، إن 
ــزام المملكــة المتحــدة بالقــانون الــدولي ســيتعرض إلــى  الت

قـوم إسـرائيل بـضم أراضـي بعـد أسـبوعين عنـدما ت" اختبار"
علـى " عقوبـات حقيقيـة"فلسطينية محتلـة، مطالبـا بفـرض 

  .إسرائيل في حال انتهاكها القانون الدولي

ــة فلــسطين لــدى المملكــة  بــدوره رحــب ســفير دول
المتحــدة حــسام زملــط بموقــف رئــيس الــوزراء البريطــاني، 

إن المطلوب هـو منـع مخططـات الـضم مـن خـالل : مضيفا
 وعلــــى رأســــها فــــرض عقوبــــات علــــى خطــــوات اســــتباقية

إسرائيل واالعتراف بدولـة فلـسطين، مؤكـدا أن إسـرائيل لـن 
  .تتراجع بدون ان يكون للضم عواقب وخيمة

ويأتي سؤال عضو البرلمان في خـضم حملـة فـي 
بريطانيا لتحفيز الرأي العام البريطاني واألحزاب الـسياسية 

لياتها  أمام مسؤوإسرائيلوالمجتمع المدني من أجل وضع 
  .ومنع عملية ضم األراضي الفلسطينية المحتلة

كمــا التقــى الــسفير زملــط، وفــق بيــان للخارجيــة، 
بممثلــــين عــــن كافــــة األحــــزاب البريطانيــــة فــــي البرلمــــان 
البريطـــاني مـــن بيـــنهم عـــضو البرلمـــان كريـــسبين بالنـــت 
ـــى المنظمـــات التـــي تعمـــل فـــي دعـــم حقـــوق  باإلضـــافة إل

ــل منظمــة مج ــشعب الفلــسطيني مث ــي ال لــس التفــاهم العرب
، وحملـة التـضامن مـع فلـسطين وشـبكة )كـابو(البريطـاني 

التوأمــــات مــــع المــــدن الفلــــسطينية عبــــر تقنيــــة الفيــــديو 
  .كونفرنس لمناقشة تداعيات أزمة الضم

إن قيـام إسـرائيل بهـذه : وقال زملـط فـي االجتمـاع
ــتم الــرد عليــه بــصورة حازمــة تــشمل  الخطــوة ينبغــي أن ي

  .واقتصادية ضد إسرائيلعقوبات دبلوماسية 

مــن ناحيــة أخــرى اجتمعــت اليــوم الثالثــاء، لجنــة 
فلــسطين المنبثقــة عــن مجلــس الــسفراء العــرب المعتمــدين 
لدى المملكة المتحدة لتنسيق الجهود فـي بريطانيـا وحثـت 
الحكومـــة البريطانيـــة علـــى أخـــذ خطـــوات اســـتباقية تمنـــع 

  . من ضم األراضي الفلسطينية المحتلةإسرائيل

  ١٧/٦/٢٠٢٠اة الجديدة الحي

* * * * *  

عمل .. "الضم اإلسرائيلية"مساعي : الكويت
  مستفز وباطل

 

أكدت دولة الكويت أمس الثالثاء أن تنفيذ 
االحتالل اإلسرائيلي لمخططاته بضم أراض من الضفة 
الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور األردن 

  .باطل قانونياوشمال البحر الميت عمل مستفز وعدواني و

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها 
مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في 
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جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس حقوق اإلنسان 
باألمم المتحدة وذلك في إطار البند السابع ألعمال الدورة 

 للمجلس التي استؤنفت أمس بعد انقطاع لمدة ٤٣ال
الثة أشهر بسبب حظر االجتماعات داخل األمم المتحدة ث

  ).كورونا(في جنيف بسبب أزمة جائحة 

وأشار السفير الغنيم إلى أن القرار اإلسرائيلي 
يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني 
وهو مخالف للقرارات الدولية المعنية التي من بينها القرار 

الجئين وقرار مجلس األمن المتعلق بحق عودة ال) ١٩٤(
الذي نص على عدم االعتراف بأي تغييرات في ) ٢٣٣٤(

  .١٩٧٦حدود عام 

وأعرب الغنيم عن إدانة دولة الكويت الشديدة 
لتلك النوايا اإلسرائيلية ألن أي تحرك في هذا االتجاه يعد 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق األمم المتحدة 

ية ذات الصلة وتمثل تقويضا وقرارات الشرعية الدول
للجهود الدولية الهادفة إلى إحالل السالم العادل والشامل 

  .في المنطقة

وشدد الغنيم على أن دعم دولة الكويت للشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة تعد من الثوابت األساسية في 

القضية الفلسطينية ستبقى "سياستها الخارجية وأضاف 
الدعم الكويتي مستمر حتى يتم على رأس أولوياتنا وأن 

إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة وقيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها 
القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية 

  ".الدولية ومبادرة السالم العربية ومبدأ حل الدولتين

ولي في إدراك ونبه إلى مسؤولية المجتمع الد
مدى التصعيد الخطير الذي تشكله هذه التهديدات 
واالستفزازات اإلسرائيلية بالضم كونها تهدد كافة الجهود 
التي بذلت إلقامة سالم شامل وعادل ودائم في المنطقة 
ذلك ألن هذه التهديدات واالستفزازات اإلسرائيلية بالضم 

الستقرار ستعود بالمنطقة إلى دوامة العنف وحالة عدم ا
  .السياسي والعسكري

ولفت السفير الكويتي إلى دور مجلس األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان المطالب اآلن أكثر من أي وقت 
مضى لتفعيل اآلليات القانونية لضمان مساءلة إسرائيل 
ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق 

  .عقابالشعب الفلسطيني منعا من إفالت إسرائيل من ال

كما عبر عن تنديد دولة الكويت الشديد بجميع 
االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي اإلنساني التي يرتكبها االحتالل 
اإلسرائيلي باعتباره القوة القائمة على االحتالل ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني األعزل السيما عمليات القتل ومصادرة 

  .ي وتدمير المنازل وغيرها من االنتهاكاتاألراض

وطالب السفير الغنيم بضرورة احترام الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدا ان دولة الكويت 
تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته 
لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق 

ب االنطباق فوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني الواج
  .األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

وفي الوقت ذاته أشار الغنيم إلى ان دولة 
الكويت إذ تؤكد على ضرورة االستمرار في مناقشة تدهور 
حالة حقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة في 
إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس األمم المتحدة 

  .وق اإلنسانلحق

ونبه إلى أن هذه الضرورة نابعة من خطورة 
االنتهاكات اإلسرائيلية وجسامتها التي تجعل كثير منها 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية التي تستدعي هذا 
المجلس للنظر بها مع التأكيد على أن عدم المشاركة في 
البند السابع ومحاوالت تهميشه ما هو إال تشجيع 

  .الستمرار في انتهاكها للقانون الدوليإلسرائيل با
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وأكد ضرورة التذكير بأن القوة القائمة باالحتالل 
مستمرة بانتهاك قرارات األمم المتحدة وممارسة سياسة 
ٕالتمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي وفي 
مقدمتها حقه األساسي في الحياة وحقه في تقرير 

ٕالمصير وانهاء االحتالل واقامة  الدولة الفلسطينية ٕ
المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب 

  .القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم المتحدة

وأشار السفير الغنيم إلى أن الشعب الفلسطيني 
في ظل ) ١٩ كوفيد -كورونا المستجد (يتعامل مع وباء 

ظروف صعبة يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلي إضافة إلى 
ح األدوات االقتصادية المتاحة للسلطات الفلسطينية ش

التي ال يمكنها حتى الحصول على قروض دولية لمكافحة 
  .الجائحة

وقال إن دولة الكويت تناشد المجتمع الدولي 
لتحريك عملية طارئة لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة 

  .التداعيات االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا

نة الكويت لسياسة اإلهمال المتعمدة كما أكد إدا
والمماطلة من جانب إسرائيل في توفير متطلبات مواجهة 

خاصة في القدس وضواحيها الفتا إلى ) كورونا(فيروس 
أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل هذا الظرف الصحي 
الطارئ لالستمرار في سياسات وممارسات االحتالل في 

اف المرافق التعليمية الهدم والتشريد واالعتقال واستهد
والصحية في أرجاء األراضي الفلسطينية المحتلة في 
انتهاك صارخ للمسؤولية الملقاة باألساس على عاتق 
السلطة القائمة باالحتالل وفق أحكام وقواعد القانون 

  .الدولي ذات الصلة

كما أشار إلى أن إسرائيل القوة القائمة باالحتالل 
ا للتهجير القسري والتعسفي ال تزال مستمرة في سياساته

حيث تهدد المخططات اإلسرائيلية الوجود الفلسطيني في 
  .عدد من األحياء الفلسطينية في القدس

وأعرب عن إدانة دولة الكويت لمحاوالت إسرائيل 
المستمرة في تهويد مدينة القدس من خالل طمس 
ثقافتها المستمدة من الديانات السماوية الثالث ولتغيير 

ها الدينية والتاريخية إضافة إلى استمرار أعمال معالم
الحفريات والتنقيب أسفل المسجد األقصى ومواقع دينية 

  .أخرى

 لمجلس األمم المتحدة ٤٣ـ يذكر ان الدورة ال
لحقوق اإلنسان كانت قد توقفت عن االنعقاد في منتصف 

كورونا (شهر مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس 
ثم عادت لالنعقاد أمس بقيود ) ١٩ كوفيد-المستجد 

صارمة مثل ضرورة استعمال الكمامة الواقية والحفاظ 
على التباعد الجسدي كما يحق لممثلي الدول الحديث 
عبر االتصال المرئي عوضا عن الحضور مباشرة في 

  .القاعة

  ١٧/٦/٢٠٢٠الوطن الكويتية 

* * * * *  

انتهاكات إسرائيل لحقوق : خبراء أمميون
  ن ستتعاظم بعد الضمالفلسطينيي

 

 أكد خبراء حقوق اإلنسان في األمم –عواصم 
المتحدة أمس الثالثاء، أن المخطط اإلسرائيلي لضم أجزاء 
كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، ينتهك مبدأ أساسيا من 
مبادئ القانون الدولي الذي يحظر االستيالء على 

اعلية األراضي بالقوة، وحثوا دوال أخرى على التحرك بف
 خبيرا مستقال، ٥٠وشدد ما يقرب من . لمعارضة الخطة

في بيان مشترك، على االستياء من دعم الواليات 
المتحدة لخطة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

" سيادة"، لفرض "غير قانونية"نتنياهو، والتي أكدوا أنها 
إسرائيل من خالل ضم فعلي ألراض يسعى الفلسطينيون 

 .تهم عليهاإلقامة دول
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ضم أراض محتلة هو انتهاك "وقال البيان إن 
خطير لميثاق األمم المتحدة ومعاهدات جنيف، ويتناقض 
مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة والجمعية العامة مفادها أن االستيالء على 

وتابع البيان أن ". األراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول
مم المتحدة قررت مرارا أن االحتالل اإلسرائيلي خالل األ"

 عاما الماضية هو مصدر انتهاك حقوق اإلنسان ٥٣الـ
  . ضد الشعب الفلسطيني

وشملت االنتهاكات مصادرة أراضي، عنف 
المستوطنين، هدم البيوت، استخدام القوة والتعذيب، تقييد 

ن وأكد البيان على أ". حركة الصحافيين وحرية التعبير
االنتهاكات ضد الفلسطينيين شملت إنشاء نظام ينفذ "

الفصل على أساس إثني وقومي ويخرق حقوقا سياسية، 
وهذه االنتهاكات . قضائية، اجتماعية، ثقافية واقتصادية

 ."ستتعاظم وحسب بعد تنفيذ الضم

ٕتصبح المساءلة وانهاء "وشدد على ضرورة أن 
في ".  الدولياإلفالت من العقاب أولوية فورية للمجتمع

ذات السياق، اقترح وزراء خارجية االتحاد األوروبي، 
على وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، عملية سالم 

 إسرائيلية، بمشاركة دولية، وفق المعايير -فلسطينية 
 .ًالحالية المتفق عليها دوليا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لممثل االتحاد 
سياسة األمنية، جوزيب األوروبي للشؤون الخارجية وال

بوريل، مساء االثنين، عقب لقاء افتراضي جمع وزراء 
خارجية االتحاد األوروبي مع وزير الخارجية األمريكية 
مايك بومبيو، وفق ما أورده االتحاد االوروبي على 

بالنسبة لعملية السالم : "وقال بوريل. موقعه اإللكتروني
مهم تشجيع في الشرق األوسط، من الواضح أنه من ال

اإلسرائيليين والفلسطينيين على االنخراط في عملية 
سياسية ذات مصداقية وذات مغزى، بالنسبة لنا ال توجد 

 ."طريقة أخرى غير استئناف المحادثات

نحن ندرك أن خطة الواليات المتحدة "وأضاف 
خلقت زخما معينا حول العملية السياسية التي توقفت 

تخدام هذا الزخم لبدء جهود لفترة طويلة جدا، ويمكن اس
دولية مشتركة على أساس المعايير الحالية المتفق عليها 

 ."دوليا

أعتقد أن هذا الزخم "وتابع المسؤول األوروبي 
يمكن استخدامه لبدء عملية دولية، لكن هذه العملية، 
من الجانب األوروبي، يجب أن تكون على أساس 

ونحن، في (..) ًالمعايير الحالية المتفق عليها دوليا 
االتحاد األوروبي، على استعداد للمساعدة وتيسير مثل 

   ".هذه العملية

الخطة األولية التي قدمتها الواليات "وأكمل 
، )الدولية(ال تحترم هذه المعايير ) صفقة القرن(المتحدة 

ربما تكون نقطة بداية للمفاوضات، ومن الناحية 
س النقطة التي النظرية، فإن المفاوضات ال تنتهي في نف

تبدأ فيها، ألنه إذا لم يكن األمر كذلك، فلن تكون 
ًمفاوضات، ولكن إنذارا نهائيا ً". 

وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية االتحاد 
لألراضي الفلسطينية " إسرائيل"األوروبي، حذروا من ضم 
كنا واضحين "وقال بوريل . في الضفة الغربية المحتلة
المحتمل على احتماالت حل ًأيضا بشأن عواقب الضم 

ًالدولتين، ولكن أيضا على االستقرار اإلقليمي، أعتقد أن 
العديد من الدول األعضاء كانوا واضحين للغاية بهذا 

 ."الشأن

وعن رد بومبيو على المالحظات األوروبية، قال 
السيد بومبيو لم يقبل أو يرفض أي شيء، لم "بوريل 

دثة، كان يدون تكن مسألة قبول أو رفض، كانت محا
مالحظات، كان يجيب بشكل عام، لكننا لم نبدأ في 

 ."المفاوضات، كان تبادل لآلراء

ّإلى ذلك، عبر مسؤولون في أجهزة األمن 
اإلسرائيلية، خالل مداوالت أمنية مغلقة، عن استيائهم 
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من امتناع المسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية عن 
لضفة الغربية اطالعهم على مخطط الضم الوشيك في ا

المحتلة، وحذروا من أن ذلك يصعب من إمكانية 
 .االستعداد المناسب لهذه الخطوة

فيما شدد المسؤولون في األجهزة األمنية، 
، "هآرتس"بحسب ما أورد الموقع اإللكتروني لصحيفة 

على أن تفاصيل مخطط الضم وجدول المواعيد الذي 
حددته الحكومة في هذا الشأن ضرورية للجيش 

، والشرطة )الشاباك(اإلسرائيلي، وجهاز األمن العام 
وغيرها من األجهزة لوضع إستراتيجية لمواجهة ردود 

يأتي ذلك وسط . الفعل الفلسطينية المتوقعة على الضم
تباين وجهات النظر بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو والليكود من جهة، وبين رئيس الحكومة 

من جهة أخرى، إذ " أزرق أبيض" غانتس والبديل، بيني
يسعى األول إلى ضم أكبر مساحة من األراضي، في حين 
يرفض األخير ضما إسرائيليا أحادي الجانب، ويدعو إلى 

، في إشارة إلى األردن "التنسيق مع الشركاء اإلقليميين"
 .ومصر

وأشارت التقارير الصحافية إلى أنه في ظل 
اع إسرائيلي حول مخطط اإلصرار األميركي على إجم

الضم كشرط لدعمه، قد يفضي الخالف بين الليكود 
إلى ضم على مراحل، يبدأ بالتجمعات " كاحول الفان"و

االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، فيما يسعى 
نتنياهو إلى الحصول على دعم لتنفيذ ضم واسع النطاق 

 .مانبوساطة السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريد

على األرض، قالت القناة السابعة االسرائيلية ان 
افتتحت أمس الثالثاء، " ميكروت"شركة المياه اإلسرائيلية 

خط مياه جديد يربط مناطق الضفة الغربية بشبكة المياه 
 .كخطوة للضم في الشهر المقبل" الوطنية"

وأوضحت القناة أن الخط الجديد يمتد عبر 
ج، فيما افتتحت الشركة  منطقةوال" مستوطنة ألفيه منشيه

محطة ضخ مياه جديدة ومتطورة في منطقة بركان 
الصناعية شمال الضفة والتي سيكون بمقدورها إمداد 
المياه إلى شرقي الضفة والمستوطنات في المناطق 

  ).وكاالت. (الجبلية

  ١٦ ص١٧/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الملك وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما 
راء إسرائيلي أحادي لضم أراض في ألي إج

  الضفة الغربية

 

بحث جاللة الملك عبداهللا  - الرأي–عمان  

الثاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 

 البلدين، والتطورات العالقات األخوية والتاريخية بين
  .اإلقليمية ذات االهتمام المشترك

وركز االتصال الهاتفي الذي جرى اليوم 

األربعاء، على مستجدات األوضاع في المنطقة وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواصلة التنسيق 

  .والتشاور حيالها

وأكد جاللة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي 
أحادي لضم أراض في رفضهما ألي إجراء إسرائيلي 

الضفة الغربية، وهو ما يقوض فرص تحقيق السالم 
  .واالستقرار في الشرق األوسط

وشدد جاللة الملك على ضرورة إنهاء 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل 
الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 
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 وعاصمتها القدس ١٩٦٧لرابع من حزيران عام ا

  .الشرقية

بدوره، أكد سمو ولي عهد أبوظبي تضامن 
بالده الكامل مع األردن، مشيدا بدور المملكة 

التاريخي، بقيادة جاللة الملك، في مساندة القضية 
ولفت سموه، خالل االتصال، إلى أن  .الفلسطينية

األردن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقف مع 

وتتحرك ضمن اإلجماع العربي بكل أدواتها السياسية 
والدبلوماسية للتحذير من خطورة قرار ضم األراضي 

 .الفلسطينية وتداعياته المتوقعة

الملك وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما 
ألي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة 

  .الغربية

  ٢ ص١٨/٦/٢٠٢٠  صحيفة الرأي

* * * * *  

نرفض ضم إسرائيل : الصفدي وميالدينوف
  أراضي فلسطينية

  

بحث وزير الخارجية  -   ماجدة أبوطير- عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمبعوث األممي 
لعملية السالم نيكوالي مالدينوف، الجهود المبذولة لمنع 
تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية ودرء الخطر 

مثله تنفيذ قرار الضم على كل غير المسبوق الذي سي
  . جهود تحقيق السالم العادل والدائم في المنطقة

وأكد الصفدي ومالدينوف خالل مباحثات عبر 
تقنية االتصال المرئي امس، رفض الضم الذي يشكل 
ًخرقا للشرعية الدولية وتقويضا لفرص تحقيق السالم،  ً
مشددان على أهمية التزام قرارات الشرعية الدولية 

اعتمادها أساسا لمفاوضات فاعلة لحل الصراع وفق حل و
  .الدولتين

وقال الصفدي إن تنفيذ إسرائيل قرار الضم 
ًسيقتل كل فرص تحقيق السالم الشامل؛ ما يشكل خطرا 

   .على األمن والسلم اإلقليميين والدوليين

ّوأكد أن الضم سيكرس االحتالل الذي لن ينتهي 
ية الحل التفاوضي الذي الصراع اال بزواله، مؤكدا اهم

يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
وفق حل ١٩٦٧المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

ًالدولتين الذي اعتمده المجتمع الدولي سبيال وحيدا  ً
   .لتحقيق السالم

وشدد الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي 
 آفاق تحقيق ٕبشكل سريع وفاعل لمنع الضم واعادة إحياء

السالم العادل الذي تقبله الشعوب واعتمدته كل الدول 
ًالعربية خيارا استراتيجيا ً.  

وقال الصفدي إن المنطقة كلها تقف على 
ٕفإما سالم عادل طريقه حل الدولتين، واما  مفترق حاسم

  . صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم

 الضم يعني وشدد على أن تنفيذ إسرائيل قرار
اختيارها الصراع بدل السالم، وتتحمل هي مسؤولية 
انعكاساته الخطرة على العالقات األردنية االسرائيلية وعلى 

 .كل مساعي تحقيق السالم الشامل

  ٤ ص١٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

رفض أردني بحريني لضم االحتالل أراض 
 فلسطينية

  

 جاللة الملك عبداهللا تلقى –  الغد–عمان 
ًالثاني، الخميس، اتصاال هاتفيا من أخيه جاللة الملك  ً
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، 
جرى خالله بحث العالقات األخوية والتاريخية بين 

  .البلدين، والتطورات اإلقليمية الراهنة
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وأكد جاللتاهما، خالل االتصال، أهمية إدامة 
تين حيال مختلف القضايا التنسيق والتشاور بين المملك

ذات االهتمام المشترك، ومستجدات األوضاع في المنطقة 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول 

  .سياسية ألزمات المنطقة

وشدد جاللتاهما على رفضهما القاطع ألي إجراء 
إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي 

يق السالم واالستقرار في من شأنه تقويض فرص تحق
  .الشرق األوسط

وشدد العاهل البحريني على أن مملكة البحرين 
تقف ضمن اإلجماع العربي ضد هذه الخطوة غير 

  .المشروعة

وأكد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم 
مملكة البحرين الكامل لمواقف المملكة األردنية الهاشمية 

  .والوقوف إلى جانبها

لة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأشاد جال
بالدور التاريخي للمملكة بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني في مساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية وجهودها في دعم مسيرة العمل 

  .العربي المشترك

  ١ صفحة ١٩/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

كي يوقعون من اعضاء الكونغرس األمير ١٤٠
  على وثيقة تعارض ضم اجزاء من الضفة

  

الكونغرس    من أعضاء١٤٠ وقع -واشنطن 
األميركي على وثيقة يعارضون فيها نية اسرائيل ضم 

  .الغربية أجزاء من الضفة

واكد ناشطون متضامنون مع الحق الفلسطيني 
ممن يتابعون الحمالت التشريعية أنه حتى مساء يوم 

 عضو كونغرس على الوثيقة ١٤٠الجمعة، وقع نحو 

التي ترفض الضم، بينما التوقعات أن يصل العدد الى 
 عضو كونغرس سيكون بينهم اعضاء من ٢٠٠نحو 

الحزب الجمهوري، كما يتوقع أن تصدر هذه الوثيقة في 
  .األيام القليلة الماضية، حيث أنها ال زالت قيد التحديث

وأشارت ذات المصادر الى أن اللوبي المؤيد 
يقوم بمحاولة مكثفة " ايباك"في الواليات المتحدة  سرائيلإل

  .لسحب التوقيعات والحيلولة دون توقيع آخرين عليها

  ٢٠/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

خطة الضم تهديد لألمن الوطني : أبو حمور
ًوخنق للفلسطينين مائيا ّ 

 

قال أمين عام سلطة  -  ريم الرواشدة- عمان 
أن خطة » سعد أبو حموروادي االردن االسبق المهندس 

شمال البحر الميت الذي يتحدث عنه  وضم غور االردن
الجانب االسرائيلي، سيكون الغاء الخر الحدود الفلسطينية 
مع االردن، محققا مكاسب سياسية واقتصادية، أهمها، قتل 
فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، والضرب بعرض الحائط أي 

سطينين مائيا، فرصة للسالم، ناهيك عن خنق الفل
  .«والمساهمة في تزايد إنخفاض البحر الميت

أن الغور »  أمسالرأيوبين ردا على أسئلة الى 
االردني، أرض خصبة وتتوافر فيها ينابيع مياه جوفية على 

كان من  وطول نهر االردن الذي يفصل بين الضفتين،
، مشيرا »المقرر أن تكون الحدود الفلسطينية مع المملكة

ذا القرار، سيؤمن السرائيل عزال كامال للضفة الى ان ه
ّالغربية، كما سيؤمن حدود دولة االحتالل ويثبتها، إضافة 

  .«الستيالئها على مياه الفشخة الفلسطينية المالحة

ووفقا التفاقيات أوسلو بين الجانبين الفلسطيني 
واالسرائيلي، قسمت اراضي الضفة الى فئات، تنظم 

لجانبين، ويقع غور االردن، في مستويات السيطرة بين ا
أي تحت السيطرة اإلسرائيلية كاملة منذ » ج«منطقة تدعى 

الى أن تطبيق الخطة، «ولفت أبو حمور . ٦٧حرب الـ
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  السيطرة االسرائيلية على هذه االراضي- يشرعن- سوف 
  .«يجعلها تحت مظلة القانون االسرائيليو

وقرار الضم، كان أعلنه، رئيس وزراء االحتالل 
 في حال فوزه ٢٠١٩بنيامين نتانياهو في ايلول الماضي 

  .في االنتخابات

وتمتد هذه المنطقة على مساحة مليون ونحو 
 الف دونم بمحاذاة الحدود االردنية، ويسكنها ٦٠٠

من  % ٣٠تغطي ما مساحته  وفلسطينيون باالغلبية،
تبدأ من بحيرة طبريا شماال وحتى البحر  والضفة الغربية،

  .الميت

أن تواجد الجانب االسرائيلي على الجهة » أضافو
الغربية من نهر االردن الموجود حاليا، لكن تحت مسمى 
 احتالل، سيكون له تأثيرات كثيرة سياسيا واجتماعيا

  .«مائياو

الى أن ضم االحتالل اإلسرائيلي لمناطق » ولفت
األغوار الفلسطينية المحاذية لحدود المملكة، تهديد لالمن 

لوطني، وسيعمل على ترحيل مزيد من الفلسطينيين القومي ا
  .«الى االردن، وتكريس فكرة الوطن البديل

وقال أبو حمور، الذي يرأس جمعية أصدقاء البحر 
بأنه يتمثل » الميت عن تأثير الضم على المملكة مائيا

باستغالل أكبر لمياه نهر االردن في الزراعة، خالل فترات 
ه في فصل الشتاء، والذي ٕفيضان النهر وارتفاع منسوب

يعول االردن أكثر، على وصول هذه الفيضانات الى البحر 
الميت الذي انخفض بحسب دراسة تعدها الجمعية بمعدل 

 عاما ١١ سنتمترا سنويا، خالل السنوات الـ١٤متر و
  .«٢٠١٩ و٢٠٠٨الماضية، وتحديدا ما بين االعوام

 الى ان توجه الجانب االسرائيلي لضم هذه» ولفت
ً كيلومترا، وكان من المؤمل ان تكون ٥٠المنطقة البالغة 

حدودا للدولة الفلسطينية، سيذهب باالمال في إقامة دولة 
فلسطينية، أدراج الرياح، وهو جوهر هذا القرار، عوضا عن 
التأثيرات االجتماعية التي ستتمثل بهجرات للفلسطينيين 

  .«الموجودين في مناطق سيشملها قرار الضم

الى أن المنطقة الحدودية التي يدور  «وأشار
حديث الضم عنها، هي منطقة زراعية خصبة، وتنتج معظم 
 االنماط الزراعية، من مختلف أنواع االشجارمن حمضيات

يتواجد فيها أيضا زراعات  ونخيل، إضافة للخضراوات،و
فلسطينية، وهذه الزراعات قائمة بسبب وجود مياه االبار 

  .«مياه المعالجةالجوفية، باالضافة لل

وشدد على أن تأثير الضم مائيا سيكون كبيرا على 
الفلسطينيين، من خالل االستيالء على مياه الفشخه شمال 

 تقدر - مالحة-هي مياه مسوس» وقال. البحر الميت
تشير التقديرات  و االف متر مكعب،٦ -٥ملوحتها بحوالي 

ا،  مليون متر مكعب سنوي١٠٠الى انها بكميات تصل الى 
- وهنالك مطالب فلسطينية دائما بهذه المياه، وخطة الضم 

 سيسهل على االسرائيليين إقامة مشاريع للتحلية -إن تمت
بشكل رسمي، الحياء جنوب البحر الميت من الجاني 
الغربي، وستغطي االحتياجات المائية لالراضي الزراعية في 

  .«مناطق النقب، والمنشأت السياحية المقامة

 ٣ ص٢١/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن يقف إلى جانب : الشؤون الفلسطينية
 أشقائهم حتى تقرير المصير

  

أكد مدير عام دائرة الشؤون  - بترا–عمان 
الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أن األردن يواصل دعم 
أبناء فلسطين على مختلف المستويات لحين نيل حقهم 

  .تقلة ذات السيادةٕفي تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المس

واكدت الدائرة في بيان صحفي عقب مشاركتها 
في اجتماعات مؤتمر مجلس الشؤون التربوية ألبناء 

 الخميس الماضي عبر تقنية ٨٢فلسطين بدورته الـ 
رفض األردن عملية الضم التي تخطط " فيديو كونفرينس"

إسرائيل إلى تنفيذها لما لها من تأثيرات خطيرة ومباشرة 
  .لعملية التعليمية والتربويةعلى ا
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ودان مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين 
التابع لمجلس جامعة الدول العربية، مخططات حكومة 
االحتالل اإلسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في 

، وخطورة تنفيذ القرار اإلسرائيلي )ج(المناطق المصنفة 
ربية المصنفة بضم األغوار وأجزاء من مناطق الضفة الغ

تحت السيادة اإلسرائيلية على عملية السالم ) ج(
واستقرار المنطقة، وتأثيرها المباشر والخطير على العملية 

  . التعليمية والتربوية

وحذرت الوفود المشاركة وفقا للبيان، من عملية 
الضم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية ونتائجها الخطيرة 

نكرها لحقوق الشعب على العملية التعليمية وت
الفلسطيني، مشددين على ضرورة دعم وزارة التربية 
والتعليم الفلسطينية لمواجهة المخاطر اإلسرائيلية القادمة 
وما رتبته جائحة كورونا من أعباء إضافية على العملية 

  .التعليمية

وأشار البيان إلى أن المؤتمر شارك به ممثلون 
مة العربية للتربية من األردن، ومصر وفلسطين، والمنظ

والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 
  .والثقافة

  ٢ ص٢١/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

يحذرون " الشيوخ األميركي"أعضاء في 
  إسرائيل من ضم أراض فلسطينية

  

 أعلن ثالثة أعضاء في مجلس الشيوخ –نيويورك 
هم لخطة إسرائيل األميركي عن الحزب الديمقراطي، معارضت

  .ضم اجزاء من الضفة الغربية

تشاك شومر، (واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ 
، وهم حلفاء لرئيس حكومة )بوب مينينديز، وبن كاردان

ّاالحتالل بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك، أن خطوة كهذه 
  .”ّستضر بأمن واستقرار المنطقة“

ّ، فإن البيان قوبل ”هآرتس“وبحسب صحيفة 
في الكونغرس األميركي، بسبب أن لهم عالقات ” الصدمة”بـ

الصهيوني في واشنطن، ولم ” إيباك“وطيدة مع لوبي 
  .يسبق لهم من قبل أن انتقدوا إسرائيل بشكل مباشر

بوصفنا “وأوضح األعضاء الثالثة في البيان 
داعمين أقوياء ومخلصين للعالقات اإلسرائيلية األميركية، 

ر عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء فنحن ملتزمون بالتعبي
الدبلوماسية . من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب

والمفاوضات هما الطريقان الوحيدان للتوصل إلى سالم في 
المنطقة، وهذا هو سبب معارضة الكونغرس خالل السنوات 

  .”الماضية لفكرة الضم

 نائب عن الحزب ٢٠٠وفي السياق ذاته، يعتزم 
ميركي التوقيع على رسالة إلى نتنياهو، الديمقراطي األ

ّووزيري الجيش والخارجية، بيني غانتس وغابي أشكنازي، 
  .رفضا للضم

وكان أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس 
الشيوخ األميركي، حذروا الشهر الماضي في رسالة إلى 

ّضما واسعا أحادي الجانب “نتنياهو وغانتس من أن 
ية سيضر العالقات األميركية للمستوطنات في الضفة الغرب

  .”اإلسرائيلية بشكل كبير

جاء ذلك في رسالة أرسلها األعضاء إلى غانتس 
ً سيناتورا، بينهم المرشحان ١٨ّونتنياهو، وقع عليها 

ٕالرئاسيان المحتمالن السابقان، بيرني ساندرز واليزابيث 
ّوورن، وبادر إليه السيناتور تيم كاين، الذي كان مرشح 

لينتون لمنصب نائب الرئيسة في انتخابات العام هيالري ك
٢٠١٦.  

ّوحذر الموقعون من أن يقضي الضم على احتمال  ّ
ويفرض واقع “إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، 

  .”دولة واحدة بين البحر واألردن

باعتبارنا داعمين “ّوكتب الموقعون في الرسالتين 
راءات أحادية نحذركم من اتخاذ إج. وأصدقاء إلسرائيل

ّالجانب تضر بالعالقات الخاصة لدولتينا، وتعرض مستقبل  ّّ
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إسرائيل للخطر وتحول تحقيق السالم إلى إمكانية غير 
  .”ّإن قررتم ضما أحادي الجانب، فلن ندعمكم. واردة

ّكما عبر المرشح الديمقراطي لرئاسة الواليات 
ّالمتحدة األميركية جو بايدن، خالل جلسة مغلقة مع 

ستثمرين يهود أميركيين في نيويورك، عن اعتراضه على م
االحتالل ” سيادة“مخطط ضم األغوار الفلسطينية إلى 

  .اإلسرائيلي

وأعلنت األمم المتحدة أن مجلس األمن الدولي 
ٍسيعقد األسبوع الحالي اجتماعا على مستوى عال، بشأن  ً

ضم أراض ” إسرائيل“الشرق األوسط، ولبحث قرار 
  .فلسطينية

اء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، ج
نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، عبر دائرة 
تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في 

  .نيويورك

أنطونيو (ًكال من األمين العام “إن : وقال حق
والمنسق الخاص لعملية السالم في الشرق ) غوتيريش

ينوف، منخرطان بقوة في مسألة قرار األوسط نيكوالي ميالد
  .”إسرائيل ضم أراض فلسطينية

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقدم ميالدينوف، 
إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن مسألة الضم، كما من 
الوارد جدا أن يحيط األمين العام أعضاء المجلس حول هذا 

  .الموضوع

ن ًومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي
نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في 

 بالمائة من مساحة الضفة ٣٠عملية الضم، التي ستشمل 
  .تموز المقبل/ الغربية، في يوليو

ًوردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية في 
ّأيار الماضي، أن منظمة التحرير في حل من / مايو

 )وكاالت(- .ات المتحدةوالوالي” إسرائيل“االتفاقيات مع 

  ٣١ ص٢١/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  توجه إلقرار دستور لدولة فلسطين

 

 تنشط الجهود -عمان -نادية سعد الدين
الفلسطينية الحثيثة لمواجهة المخطط اإلسرائيلي بضم 

من مساحة الضفة الغربية، عبر إقرار  % ٣٠زهاء 
سلسلة تحركات مضادة بتنظيم مهرجان مركزي ضخم 

  .اليوم في منطقة األغوار” فتح“ إليه حركة دعت

كما تدرس القيادة الفلسطينية إعالن مجلس 
ٕتأسيسي واقرار دستور لدولة فلسطين، من جهتها تعد 

لبرنامج شامل لصد عدوان االحتالل ” حماس“حركة 
  .المتواتر ضد الشعب الفلسطيني

وفي غضون وقفة شعبية احتجاجية في األراضي 
الضم؛ أكدت رابطة علماء فلسطين، المحتلة ضد مخطط 

واجبا “ٕأن نفير األمة في وجه االحتالل واجراءاته يعد 
  .، وذلك للرد على المخطط اإلسرائيلي”شرعيا

يأتي ذلك على وقع اتساع رقعة المعارضة 
الدولية لمخطط الضم المقرر تنفيذه مطلع الشهر المقبل؛ 

” سالكونجر“والتي برز منها أمس ارتفاع عدد أعضاء 
 ١٤٠األميركي المعارضين للخطة اإلسرائيلية إلى نحو 

عضوا، وسط مباحثات داخلية معمقة ستجريها اإلدارة 
  .األميركية خالل يومين لحسم موقفها منها

ويدور سجال داخلي في البيت األبيض حول 
تحفظ العديد من المسؤولين “تبعات خطة الضم؛ في ظل 

ثير التنفيذ على األميركيين على مسألة التوقيت، وتأ
استقرار المنطقة والعالقات مع األردن وعلى الخطة 

، وذلك وفق ما ”صفقة القرن“األميركية المعروفة باسم 
  .”١٣القناة العبرية “ورد في المواقع اإلسرائيلية مثل 

وينسجم ذلك مع الخالف الداخلي الدائر في 
دفع الحكومة اإلسرائيلية، السيما بين بنيامين نتنياهو المن

قدما لتنفيذ الضم، وبين شريكه اإلئتالفي بالحكومة رئيس 
الوزراء البديل ووزير جيش االحتالل بيني غانتس، 
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باإلضافة إلى وزير الخارجية غابي أشكنازي، حول آليات 
  .وتوقيت الضم

ويبدي كل من غانتس وأشكنازي إصرارهما على 
كون ٕعدم تنفيذ خطوة إسرائيلية أحادية الجانب وانما قد ت

ضمن عملية سياسية واسعة النطاق ليتلقى الجانب 
الفلسطيني في إطارها مقابال، مثلما قد تكون تدريجية 

  ...وليست كاملة لتفادي أي تبعات سلبية ناجمة عنها

  ٢٧ ص٢٢/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ثالثة سيناتورات أمريكيين كبار من المؤيدين 
  إلسرائيل يعارضون الضم

  

  

   هآرتس/ نأمير تيفو :بقلم

ثالثة سيناتورات كبار من الحزب الديمقراطي في 
الواليات المتحدة أعلنوا، الجمعة، عن معارضتهم لضم 

حسب رأي - وهذه الخطوة . مناطق في الضفة الغربية
 ستضر -الثالثة، تشاك شومر وبوب ميناندز وبن كاردين

استقبل اإلعالن المشترك . باألمن واالستقرار في المنطقة
ثنائي الذي نشروه، بدهشة في أروقة الكونغرس؛ واالست

، ”اآليباك“ألنهم حلفاء بارزون للوبي المؤيد إلسرائيل 
ًوتقريبا لم ينتقدوا إسرائيل بشكل مباشر سابقا ً.  

بصفتنا مؤيدين أقوياء “: وأوضح الثالثة
ومخلصين للعالقة بين إسرائيل وأمريكا، نحن ملزمون 

ضم أجزاء من الضفة بالتعبير عن معارضتنا القتراح 
وأضافوا بأنهم يعارضون . ”الغربية بصورة أحادية الجانب

الضم للسبب نفسه الذي عارضوا بسببه خطوات أحادية 
الدبلوماسية والمفاوضات “. الجانب من قبل الفلسطينيين

وهذا . هي الطرق الوحيدة للتوصل إلى سالم في المنطقة
، ”ت طويلةهو سبب معارضة الكونغرس فكرة الضم لسنوا

  .كتب في اإلعالن

شومر وميناندز وكاردين صوتوا ضد االتفاق 
 وهاجموا إدارة باراك أوباما ٢٠١٥النووي مع إيران في 

وقال ميناندز في . لعالقتها مع إسرائيل طوال سنوات
ًالسابق بأن إدارة أوباما فتحت ضده تحقيقا جنائيا عقابا  ً ً

 القضية على معارضته الشديدة لسياسة الرئيس في
وقال شومر في خطاب ألقاه في مؤتمر اآليباك . اإليرانية

في السنة الماضية بأن سبب عدم وجود سالم بين 
إسرائيل والفلسطينيين هو أن الفلسطينيين ال يؤمنون 

  .بالتوراة

إن انضمام هؤالء المشرعين المؤيدين إلسرائيل 
ًإلى انتقاد الضم يشير إلى اتفاق واسع جدا في الحزب 

 ٦٠وحتى اآلن أكثر من . لديمقراطي حول هذه المسألةا
في المئة من سيناتورات الحزب الديمقراطي عبروا عن 

ًوهذا ما فعله أيضا أكثر . معارضتهم لضم أحادي الجانب
تقدير . ً عضوا في مجلس النواب من الحزب١٢٠من 

الكونغرس هو أنه عدد المشرعين الديمقراطيين الذين 
 في األيام القريبة ٢٠٠ن أكثر من يعارضون الضم سيكو
  . في المئة ممن يمثلون الحزب٩٠القادمة؛ أي أكثر من 

وحتى وقت متأخر، جاءت معارضة الضم 
باألساس من صفوف الجناح اليساري في الحزب، عندما 
ٕهاجم سيناتورات، مثل بيرني ساندرز واليزابيث بيرن، 

حول َرئيس الحكومة نتنياهو والرئيس األمريكي ترامب 
في األسابيع األخيرة، اتسعت المعارضة . هذه القضية

ووصلت إلى الجناح المعتدل في الحزب الذي يؤيد 
على سبيل المثال، أحد الديمقراطيين الذين وقعوا . إسرائيل

هذا األسبوع على رسالة ضد الضم هو ستني هواير، 
زعيم األغلبية الديمقراطية في الكونغرس والذي يقود كل 

ثة من المشرعين في زيارة إلسرائيل بالتعاون سنتين بع
ًكما وقعت عليها أيضا عضوة الكونغرس . مع اآليباك

ميتا الفي، رئيسة لجنة الميزانيات في الكونغرس وحليفة 
  .قديمة للوبي من أجل إسرائيل



  
  ١٠٣ 

إن تجند ديمقراطيين معتدلين ضد الضم يشكل 
باط تلك اللوبي المؤيد إلسرائيل حاول إح: ”آيباك”ًفشال لـ

ًالرسالة، التي يدفع بها قدما أعضاء الكونغرس 
الديمقراطيون، وكانت تأمل أن تقلص عدد الموقعين 

مصدر رسمي في اللوبي شرح للصحيفة بأن . عليها
ألنها تتناول ” آيباك”الرسالة تبدو إشكالية بالنسبة لـ

خطوة مستقبلية لم تنفذ بعد، وقد تحصل على دعم البيت 
  .األبيض

  ٢١/٦/٢٠٢٠ العربي القدس

* * * * *  

ُالحزب الديمقراطي بوالية فرجينيا يدين الضم 
  "اإلسرائيلي"

 

مؤتمر الحزب  أقر – وكاالت – فلسطين اليوم
الديمقراطي األميركي في والية فيرجينيا، قرارين هامين 
سيرفعهما كتوصية العتمادهما في المؤتمر العام للحزب، 

 .أجزاء من الضفة الغربيةضم " إسرائيل"أدان فيهما نية 

ودعا المؤتمر المواطنين األميركيين ورجال 
األعمال لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية المقامة 

 .على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس

ويدعم القرار األول حقوق اإلنسان والمساواة 
كل والحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويؤكد حق 

من الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي في العيش في سالم 
 .وأمن

ويطالب الحزب الديمقراطي بتأييد القرار المقدم 
 حول حقوق اإلنسان H.R " ٢٤٠٧. "للكونغرس رقم

لألطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت قانون االحتالل 
ً، ويطالب أيضا بربط المساعدات "العسكري اإلسرائيلي

بمدى احترامها لحقوق اإلنسان " إسرائيل"المقدمة لـالمالية 
 .في األراضي الفلسطينية

 وأدان قرار الحزب بلغة قوية وواضحة نية
 الفلسطينية، كما أدان األرضضم أجزاء من " إسرائيل"

المستوطنات والتوسع غير القانوني لها في الضفة الغربية 
 .والقدس

لنتها إدارة التي أع" خطة السالم واالزدهار"واعتبر 
ترمب، والتي تؤيد أجندة الضم غير القانونية، بأنها تتجاهل 
بشكل صارخ حقوق اإلنسان وحق الشعب الفلسطيني 

 .بالحرية

وفي قرار آخر أقره المؤتمر، تمت الدعوة لتغيير 
التوجهات السياسية المتعارف عليها في التعامل مع 

أمن "اطي بـمن خالل تأكيد التزام الحزب الديمقر" إسرائيل"
، والمعارضة الصريحة الستمرار "إسرائيل عبر حل الدولتين

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والتوسع 
 .االستيطاني المستمر وضم األراضي في الضفة

ويحث القرار الحكومة المحلية والشركات 
والمستهلكين في فيرجينيا على مقاطعة منتجات 

 .المستوطنات

إلى أن قرارات مشابهة صدرت عن تجدر اإلشارة 
المؤتمرات الفرعية للحزب الديمقراطي في واليات كاليفورنيا، 
كارولينا الشمالية، وأيوا، وجميعها رفعت كتوصيات لتعرض 
على المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الذي سينعقد الشهر 

  .المقبل في والية ويسكونسن

  ٢٢/٦/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

ي ونظيره الهولندي يبحثان خطر القرار الصفد
 االسرائيلي

  

بحث وزير الخارجية وشؤون  - بترا–عمان 
المغتربين أيمن الصفدي اليوم االثنين في اتصال هاتفي 
مع نظيره الهولندي ستيف بلوك التطورات المرتبطة 
ًبالقضية الفلسطينية، وخصوصا الخطر الذي سيمثله 

ء من الضفة الغربية على تنفيذ قرار إسرائيل بضم اجزا
وأكد الصفدي ضرورة . تحقيق السالم العادل والشامل

اطالق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم 
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واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السالم على أساس 
  .حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

وثمن الصفدي الموقف الهولندي وموقف االتحاد 
ًافضين للضم باعتباره خرقا للقانون الدولي األوروبي الر

كما . ًوالمتمسكين بحل الدولتين سبيال لتحقيق السالم
بحث الصفدي وبلوك الجهود المبذولة لتوفير الدعم 
المالي الذي تحتاجه وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 

لتمكينها من القيام ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 
وشكر . جاه الالجئين الفلسطينيينبتكليفها األممي ت

هولندا على دعمها للوكالة ومشاركتها في المؤتمر 
ًالدولي الذي تنظمه المملكة والسويد غدا لتوفير الدعم 

  .المالي الذي تحتاجه األونروا

 ٤ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  ائتالف دولي ضد قرار الضم اإلسرائيلي

 

نظمة اعلن امين سر م - أ ف ب-ام اهللا ر
التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس ان لدى 

 دولة ضد خطة ١٩٢الفلسطينيين ائتالفا دوليا يضم 
  .اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة

اصبح لدينا االن ائتالف دولي «وقال عريقات 
كبير ضد قرار اسرائيل بضم مناطق في االراضي 

ردن شرق الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور اال
الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من 

  .«جهة الغرب

االئتالف يضم المجموعة «واوضح عريقات ان 
العربية أوال ومجموعة عدم االنحياز والمجموعة االفريقية 

  .«واالوروبية

ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء 
وطنات اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ضم المست

اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور 

األردن االستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة 
  .الغربية

ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية 
  .الضم بدءا من األول من تموز المقبل

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 
بنيت على أراضي  ألف إسرائيلي في مستوطنات ٤٥٠

 مليون فلسطيني، ٢,٧الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالى 
  .١٩٦٧في العام 

ال أحد ضد هذا االئتالف أو «واضاف عريقات 
والفلسطينيون . مع الضم اال اسرائيل والواليات المتحدة

يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد 
حدة في االيام اجتماع لها في الجمعية العامة لالمم المت

  .«المقبلة

ان مجلس االمن الدولي سينعقد غدا «ولفت الى 
االربعاء في الرابع والعشرين من حزيران، بطلب من دولة 

  .«فلسطين لمناقشة قرار اسرائيل بالضم

سفير فلسطين باالمم المتحدة رياض «واكد ان 
منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل 

وعات لنقاش مشروع مقدم الى مجلس االطراف والمجم
  .«االمن من الجانب الفلسطيني

وعن امكان تراجع اسرائيل عن الضم في بداية 
المسألة ليست «تموز أو تاجيل القرار قال عريقات 

بالكمية او التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار 
مرفوض جملة وتفصيال، إن التاجيل او المساحة لن يغيرا 

القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم موقف 
  .«نهائيا

ان قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي «واعتبر 
وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من اسرائيل 

  .«لعملية السالم

وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية 
ا وقتها، على اسرائيل ان تتحمل مسؤولياته«قال عريقات 
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كدولة محتلة وسلطة احتالل وهذا سيؤدي الى توتر كبير 
  .«في عموم المنطقة على اسرائيل تحمل نتائجه

كل الدول العربية معنا في هذه «وشدد على أن 
المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد 
من الخيارات إلفشال هذا القرار وصوال النهاء االحتالل 

  .«١٩٦٧ذ عام عن أرضنا المحتلة من

  ٧ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 مليون دوالر ١٣٠تعهدات بـ : الصفدي
  لألونروا

  

ترأس وزير الخارجية  -   ماجدة ابو طير-عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير التعاون الدولي 
ًوالتنمية السويدي بيتر إريكسون، مؤتمرا وزاريا دوليا  ً ً

مم المتحدة لغوث وتشغيل ًللمانحين دعما لوكالة األ
والذي حضره أمين عام ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 

األمم المتحدة انتونيو غوتيريش ووزراء خارجية وممثلو 
 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، وتم خالله اإلعالن ٧٥

  . مليون دوالر أميركي١٣٠عن تعهدات مالية بلغت 

أن «وأكد الصفدي في كلمته خالل المؤتمر، 
األنروا يجب أن تستمر في تقديم خدماتها لالجئين 
الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم بما يضمن حقهم 
بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، 

 وفي إطار حل شامل للصراع ١٩٤ًوخصوصا القرار 
 على أساس ١٩٦٧ينهي االحتالل الذي بدأ في العام 

  .«حل الدولتين

جع في خدمات الوكالة سيفاقم وقال إن أي ترا
معاناة الشعب الفلسطيني التي فاقت ما يمكن ألي شعب 

أننا نلتقي في وقت يهدد فيه «ًأن يتحمله، مشددا على 
قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة في خرق 

واضح للقانون الدولي كل فرص تحقيق السالم العادل 
  .«والشامل

أن قرار الضم إن يجب منع الضم ذاك «وأضاف 
  .نفذ سيقتل حق الدولتين وسيقوض كل فرص السالم

وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من 
، »يريد السالم أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه

  .«منع الضم هو حماية للسالم«وزاد 

ستظل المملكة األردنية «وقال الصفدي، 
يين، تعمل الهاشمية، أكبر مستضيف لالجئين الفلسطين

معكم كأصدقاء وشركاء من أجل ضمان حصول األونروا 
على الدعم الذي تحتاجه وضمان حق الالجئين العيش 

  .«بكرامة

المملكة ستظل تعمل مع المجتمع «وأضاف أن 
الدولي على إيجاد أفق إلطالق مفاوضات جادة للتوصل 

  .«إلى سالم عادل وشامل تقبله الشعوب وتحميه

حل الدولتين على أساس أن «وأكد الصفدي 
قرارات الشرعية الدولية الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس 

 لتعيش ١٩٦٧المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 
بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السالم العربية 

  .«هو طريق هذا السالم

الدولتين هو تكريس بديل حل «وحذر من أن 
والذي سيجعل منه ضم ) األبارتايد(نظام التمييز العنصري 

  .«ًفلسطينية مآال حتميا إسرائيل أراضي

اآلن هو وقت التحرك لدعم «وقال الصفدي 
األونروا التي تقوم بكل ما تستطيعه لضمان الفاعلية 

  .«والفعالية في أدائها

وحذر الصفدي من أن عدم حصول الوكالة على 
ا تحتاجه من دعم سيحرم األطفال الالجئين من حقهم م

  <<....في التعليم والمرضى من حقهم في العالج
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وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب ... >>
العمل والتنسيق   االجتماع، أكد الصفدي مواصلة األردن

عمل وكالة غوث وتشغيل  مع الشركاء لضمان استمرارية
  .«األونروا«الالجئين الفلسطينيين 

 الصفدي إلى التحرك لدعم األونروا ودعا
لتمكينها من االستمرار بتقديم خدماتها في مناطق 

  .تواجدها

وقال وزير التعاون الدولي والتنمية السويدي 
 ٥بيتر إريكسون إن المجتمع الدولي يجتمع اليوم لدعم 

ماليين الجئ فلسطيني وتمكين نصف مليون طفل من 
 دولة قدمت تعهدات ٥٩ًالذهاب للمدرسة، مشيرا الى أن 

  .والتزامات لدعم األونروا

وأضاف أنه ما زال هناك الكثير من اإلجراءات 
الواجب القيام بها لتمويل الوكالة وضمان االستقرار في 

  .المنطقة والسالم في السنوات المقبلة

وأكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
فلسطينيين ال تعتبر شريان حياة لل«غوتيريش أن االونروا 

ً، معبرا عن »وحسب بل أساسية لضمان استقرار المنطقة
الالجئين الفلسطينيين في هذه  شكره للبلدان التي دعمت

  .األوقات

ودعا إلى بذل كل جهد لضمان التمويل المناسب 
  .وضمان تلبية الحاجة لالجئين الفلسطينيين

وقال المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني، إن 
اجه تحديات كبيرة سواء متعلقة بمخاطر ضم العالم يو

أو المتعلقة بالتبعات  إسرائيل ألراض فلسطينية
إضافة إلى جائحة   االقتصادية في لبنان واألزمة السورية

ًكورونا وهو خطر محدق بالفئات األكثر ضعفا كالالجئين 
  .الفلسطينيين

وقال إن أحد أهم أسباب عقد هذا المؤتمر هو 
ًالمالي لألونروا، مبينا أن األونروا التحدث عن الوضع 

  .تسعى لتأمين الدعم بشكل دائم

نحن نعلم أن األونروا تعاني من  :وقال الزاريني
عجز كبير وهذه مشكلة مالية مترافقة مع مشكلة في 

 .«التدفق النقدي التي يمكن حلها مع المانحين

  ٥ ص٢٤/٦/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

 إسرائيل لمحاسبة المتحدة األمم يدعو منصور
 فلسطين أطفال ضد جرائمها على

  

ـــورك  دعـــا المنـــدوب الـــدائم لدولـــة - وفـــا- نيوي
ـــاض منـــصور، األمـــم  ـــم المتحـــدة، ري ـــدى األم فلـــسطين ل

النتهاكاتها " قائمة العار"المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن 
األطفال فـي فلـسطين وسياسـتها الممنهجة والمستمرة ضد 

 جـاء .الال أخالقية التي تـستهدف أجيـال فلـسطينية كاملـة
ذلــك فــي بيانــه الــذي قدمــه لمجلــس األمــن الــذي خــصص 
جلسة نقاش عبر تقنية التواصل المرئي والمـسموع لبحـث 
قضية األطفال في حاالت النزاعات المسلحة، حيث تطـرق 

لألمــم المتحــدة أعــضاء المجلــس إلــى تقريــر األمــين العــام 
ــاطق النزاعــات المــسلحة ــالقين فــي من ــال الع  .بــشأن األطف

 منــصور عــن اســتياء دولــة فلــسطين لعــدم إدراج وأعــرب
األمــين العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيرش إســرائيل 

التـــي تـــشمل دوال ترتكـــب انتهاكـــات " قائمـــة العـــار"ضـــمن 
 جسيمة بحق األطفـال، رغـم األرقـام واإلحـصائيات الـصادرة
في تقريره والتي تتحدث عن نفسها وتـدين وتـتهم الـسلطة 
القائمـــــة بـــــاالحتالل بارتكـــــاب االنتهاكـــــات بحـــــق أطفـــــال 

  .فلسطين

غيــاب المــساءلة والمحاســبة هــو مــا "إن : وقــال
يــدفع إســرائيل لالســتمرار بالفتــك بأطفــال فلــسطين، قــتلهم 
ٕواصــابتهم والــزج بهــم فــي الــسجون وحرمــانهم مــن أبــسط 

 إســـرائيل عـــن القائمـــة يقلـــل مـــن شـــأن حقـــوقهم، وغيـــاب
ّالمـــساعي لوضـــع حـــد لجريمـــة االنتهاكـــات بحـــق أطفـــال 
العــالم، ويــشكك فــي المــصداقية القائمــة، ويجعلهــا عرضــة 
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ّلالنتقــــاد ويعــــرض حيــــاة األطفــــال للمزيــــد مــــن الخطــــر 
 غــــوتيرش أصـــــدر تعليماتــــه لممثلتـــــه وكـــــان ".والتهديــــد

منطقـــــة الخاصـــــة، فرجينيـــــا غامبـــــا، أن تقـــــوم بزيـــــارة لل
وفلسطين المحتلة للتحقـق أكثـر ممـا ورد فـي التقريـر مـن 
ّجرائم القتل التي تعرض لها األطفال الفلسطينيين على يـد 
قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين، ولكنها لم تـتمكن 

 فـــي إســـرائيلمـــن الزيـــارة بـــسبب العراقيـــل التـــي وضـــعتها 
منـصور  ودعـا .وجهها والتي حالت من تنفيـذ هـذه الزيـارة

ـــى األخـــذ بعـــين االعتبـــار أن مـــا يحـــدث فـــي  غـــوتيرش إل
فلــــسطين مــــن انتهاكــــات هــــو بفعــــل االحــــتالل العــــسكري 
اإلسـرائيلي، والتأكيـد أن الممارســات اإلسـرائيلية ترقـى إلــى 
عقــاب جمــاعي وعلــى رأســها الحــصار الخــانق المفــروض 
على قطاع غزة، واالنتهاكات اليومية فـي الـضفة الغربيـة، 

   .لقدس الشرقيةبما فيها ا

 علــى أن المجتمــع الــدولي مطالــب بإنقــاذ وشــدد
إذ أن حالــة الهلـــع والــصدمة التــي تخلفهـــا  جيــل بأكملــه،

 علــى الطفــل الفلــسطيني تعيــق المجتمــع االحــتاللسياســة 
بأكمله وتستهدف من خاللها مـستقبل الـشعب الفلـسطيني 

   .بأكمله

 إلــى أن تقريــر األمــين العــام وضــع سياســة يــشار
ل تجــاه أطفــال فلــسطين تحــت المراجعــة التحذيريــة، إســرائي

 الخاصــــة لألمــــين العــــام ممثلــــةوالتــــي تــــستدعي زيــــارة ال
وطاقمها لزيارة األرض الفلسطينية المحتلة ودراسـة أحـوال 
األطفال الذين يتعرضون للعنف على أيدي قـوات االحـتالل 
ومـــستوطنيه، وبحـــث ســـبل وضـــع بـــرامج خاصـــة لتـــوفير 

  .الحماية لهم

 ٢٤/٦/٢٠٢٠ األنباء الفلسطينية وفاوكالة 

* * * * *  

  

 األوروبي البرلمان في نائب ألف من أكثر
  "الضم "يعارضون

  

ــدس" ترجمــة خاصــة بـــ -رام اهللا ــوم" الق  -دوت ك
ً نائبا في البرلمان األوروبي، بيانـا ١٠٨٠أصدر أكثر من  ً

، "صـفقة القـرن"يعلنون فيـه معارضـتهم للخطـة األميركيـة 
ــذلك خطــة  ــل إســرائيل " ضمالــ"وك ــن قب ــب م األحــادي الجان

  .لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية

وبحــسب صــحيفة هــآرتس العبريــة، فــإن البيـــان 
الــذي صــدر الليلــة الماضــية، دعــا وزيــر خارجيــة االتحــاد 
األوروبي جوزيف بوريـل إلـى نقـل رسـالة واضـحة وعلنيـة 

  .أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة

 ٢٥اب الذين وقعوا على القرار، ويمثل أولئك النو
ــب شخــصيات إســرائيلية  ــى جان ــة، إل ــة مختلف ــة أوروبي دول
منهــا ابراهــام بــورغ ونعــومي حــزان وزهافــا جــالؤون، وهــم 
ـــى جانـــب  أعـــضاء ســـابقين فـــي الكنيـــست اإلســـرائيلي، إل
المدعي العام األسبق في تـل أبيـب مايكـل بـن يـائير، وهـم 

  .ممن يدعمون خيار حل الدولتين

اب يمثلـون دول النمـسا وبلجيكـا وجمهوريـة والنو
التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجـر 
ٕوأيــسلندا وأيرلنــدا وايطاليــا ولوكــسمبورج ومالطــا وهولنــدا 
والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا 

  .ٕواسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا

ان شخصيات غير برلمانية من كما وقع على البي
بريطانيـا، إلـى جانـب شخــصيات بـارزة منهـا مايكـل مــارتن 
رئيس الوزراء اإليرلندي الذي سيقود الحكومة الجديدة في 
بـــالده، إلـــى جانـــب نـــواب كبـــار فـــي البرلمانـــات الفرنـــسية 

  .واألوروبية المختلفة

نحــن نــواب مــن جميــع أنحــاء : "وجــاء فــي البيــان
ظام عـالمي قـائم علـى القـانون، نعلـن أوروبا، ملتزمون بن

عــن مخاوفنــا الجديــة بــشأن خطــة الــرئيس ترامــب للــصراع 



  
  ١٠٨ 

اإلســــرائيلي الفلــــسطيني واحتمــــال ضــــم إســــرائيل للــــضفة 
ــة ــون للغايــة بــشأن هــذه الــسابقة التــي . .الغربي نحــن قلق

  ".سيخلقها هذا في منظومة العالقات الدولية بشكل عام

روبــا علــى لعقــود مــن الــزمن، دأبــت أو: "وأضــاف
ــــسطيني،  ــــصراع اإلســــرائيلي الفل ــــدولتين لل تعزيــــز حــــل ال

إن . .بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي
الخطــة األميركيــة تعــزز الــسيطرة اإلســرائيلية الدائمــة علــى 
األراضي الفلسطينية غير المتجاورة، وتتركها بدون سيادة 

ــرة ــضم أجــزاء كبي  مــن وتعطــي إســرائيل الــضوء األخــضر ل
  ".الضفة الغربية من جانب واحد

وأكــد النــواب علــى أنهــم قلقــون للغايــة مــن أثــر 
ٕالــضم علـــى الحيـــاة لإلســرائيليين والفلـــسطينيين وامكانيـــة 

  .زعزعة استقرار المنطقة

ــــسؤولين األوروبيــــين إلــــى  ــــب البيــــان، الم وطال
ًالتـــصرف بحـــزم للتــــصدي لهـــذا التحــــدي، مؤكـــدا دعمــــه 

  .جب أن ال يمر بهدوءلتصريحات بوريل بأن الضم ي

واعتبر أن عدم االستجابة لهذا المخطط سيشجع 
دول أخرى على تجاهل المبادئ األساسية للقانون الـدولي 
الـــذي يعتبـــر هـــو أساســـي لالســـتقرار واألمـــن فـــي العـــالم، 
ًمـــشيرا إلـــى أنـــه يوجـــد مـــصلحة عميقـــة ومـــسؤولية لـــدى 
ــا والعــالم لحمايــة هــذا القــانون، والعمــل علــى الحــل  أوروب
ــات المــشروعة  ــة التطلع المــستدام للــصراع مــن خــالل تلبي
واالحتياجـــــات األمنيـــــة والحقـــــوق المتـــــساوية لكـــــل مـــــن 
اإلســــرائيليين والفلــــسطينيين، وأن أوروبــــا تمتلــــك األدوات 
ــة وحلهــا، وأنهــم  ــز هــذه القــضية العادل الدبلوماســية لتعزي

أي النــــواب المــــوقعين علــــى (علــــى اســــتعداد للمــــساعدة 
  ).البيان

  ٢٤/٦/٢٠٢٠ المقدسية القدس

* * * * *  

  

حملة برلمانية أوروبية ترفض خطة الضم 
 اإلسرائيلية

  

 برلمانيـــــا فرنـــــسيا مـــــن ١٢٠ وجـــــه -عواصـــــم 
أعــضاء مجلــسي الــشيوخ والنــواب، ومــن مختلــف التيــارات 
السياسية، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالبونه 

الضم التـي فيها باالعتراف بدولة فلسطين، ردا على خطة 
  .تعتزم الحكومة اإلسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا

ـــأن  ـــة الفرنـــسية، ب ـــانيون، الحكوم ـــب البرلم وطال
تتقــدم إلــى األمــام، فــي ســبيل الحفــاظ علــى حــل الــدولتين 
كحــل وحيــد يــوفر األمــل لتحقيــق ســالم دائــم فــي المنطقــة، 
وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية، وليـست مجـرد 

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

وطالـــب البرلمـــانيون الموقعـــون علـــى الرســـالة، 
أمــــس الثالثــــاء، بــــضرورة فــــرض عقوبــــات دوليــــة علــــى 

باعتباره «، في حال قامت بتنفيذ مخطط الضم، »إسرائيل«
يمثل انتهاكا صـارخا للقـانون الـدولي، ويـشكل خطـرا كبيـرا 

ي المنطقـــة وعلـــى حقـــوق الـــشعب علـــى األمـــن والـــسلم فـــ
اعتــــراف أوروبــــي «ودعــــت الرســــالة إلــــى . »الفلــــسطيني

 األعــضاء ٢٧مــشترك بدولــة فلــسطين، تقــوم بــه الــدول الـــ
في االتحاد األوروبـي، فـإن تعـذر ذلـك، يجـب علـى فرنـسا 

. وفـق النـواب» أن تقوم منفردة، باالعتراف بدولة فلسطين
ســتيطان، وتحــت كمــا أكــدوا مــوقفهم الثابــت مــن اعتبــار اال

أي شــكل كــان، عمــال ينطــوي علــى انتهــاك لميثــاق األمــم 
  .المتحدة ولقواعد القانون الدولي

ونـــوه البرلمـــانيون إلـــى أن الحكومـــة اإلســـرائيلية 
تحاول استغالل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا، كـي 
ـــاون مـــع  ـــدال مـــن التع ـــا االســـتيطانية، ب تمـــرر مخططاته

وتــأتي هــذه الرســالة ضــمن . ءمحيطهــا فــي مواجهــة الوبــا
حملـــــة أوروبيـــــة، أعلـــــن فيهـــــا برلمـــــانيون ومـــــسؤولون 



  
  ١٠٩ 

ــضامن مــع  ــات مجتمــع مــدني ولجــان الت رســميون ومنظم
  .الشعب الفلسطيني عن رفضهم لخطة الضم اإلسرائيلية

بالمقابــــل، وقــــع كبــــار المــــسؤولين فــــي الحــــزب 
الجمهـــوري بـــالكونغرس علـــى خطـــاب دعـــم اســـرائيل فـــي 

ادة علـــى الـــضفة الغربيـــة وفـــق مـــا مخططهـــا لبـــسط الـــسي
وأصـدر مـسؤولو . نصت عليه خطة الرئيس ترامب للسالم

ا لـرئيس  ًـالحزب الجمهوري في الكـونجرس األمريكـي خطاب
ــب الجمهوريــون  ــه كت ــاهو في ــامين نتني ــوزراء بني إنهــم «ال

ملتزمــون بحـــق إســرائيل فـــي اتخـــاذ قــرارات للحفـــاظ علـــى 
الحــق فــي اتخــاذ حــدود يمكــن الــدفاع عنهــا وأن إلســرائيل 

قــــرارات مــــستقلة، دون ضــــغوط، التخــــاذ قــــرارات بــــشأن 
  .«سيادتها

 جمهـوريين ١٠٩وتقول الوثيقة التي وقع عليها 
نحــن ملتزمــون بحــق اســرائيل فــي اتخــاذ قــرارات للحفــاظ «

ــدفاع عنهــا اســرائيل لهــا الحــق فــي . علــى حــدود يمكــن ال
اتخـــاذ قـــرارات مـــستقلة دون ضـــغط التخـــاذ قـــرارات بـــشأن 

كما وجهوا رسـالة إلـى الـرئيس األمريكـي دونالـد . تهاسياد
ترامــب، ويعبــر أعــضاء حــزب ترامــب عــن تقــديره لدعمــه 
الثابــت وغيــر المــسبوق إلســرائيل طــوال ســنوات خدمتــه، 

  .ويثنون على رؤية السالم التي قدمها في كانون ثاني

ـــسطينيين  ـــون الفل وهـــاجم المـــسؤولون الجمهوري
ــــسالمبذريعــــة رفــــضهم جهــــود إدارة ترامــــ ، »ب إلحــــالل ال

  .داعينهم إلى الدخول في مفاوضات في إطار خطة ترامب

إلى ذلك، قال مصدر أميركي مطلع على مداوالت 
اإلدارة األميركيـــة حـــول مخطـــط ضـــم منـــاطق واســـعة فـــي 
الــضفة الغربيــة المحتلــة إلســرائيل، إن مــن بــين الخيــارات 
الرئيـسية المتوقــع بحثهـا، عمليــة تدريجيـة تعلــن بموجبهــا 

علــى عــدة مــستوطنات قريبــة » ســيادتها مبــدئيا«إســرائيل 
مـن الـضفة الغربيـة % ٣٠من القـدس المحتلـة، بـدال مـن 

الـــواردة فـــي خطـــة رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين 
  .نتنياهو، األصلية

ومـــن المتوقـــع اليـــوم األربعـــاء، أن ينـــاقش هـــذه 
ـــشار ترامـــب وصـــهره جاريـــد كوشـــنر وآفـــي  المـــسألة مست

 ووزير الخارجيـة مايـك بومبيـو والـسفير ديفيـد بيركوفيتش
  ...فريدمان

وأضاف المصدر أن واشنطن أوضحت أيضا أنهـا 
تريـــد أن تتوصـــل حكومـــة الوحـــدة اإلســـرائيلية، المنقـــسمة 
ـــدما فـــي أي  ـــضي ق ـــل الم ـــق قب ـــى تواف حـــول القـــضية، إل

 -» أزرق أبـيض«وحتى اآلن امتنع قائدا حزب . إجراءات
ـــي غـــانتس، ـــة، غـــابي وزيـــر األمـــن، بين ـــر الخارجي  ووزي

 )وكاالت. ( عن دعم خطة نتنياهو-أشكنازي 

  ١٤ ص٢٠ ٢٤/٦/٢٠ الدستور

* * * * *  

ّ إسرائيلية لتنفيذ الضم على –مداوالت أميركية 
تبدأ بالمستوطنات القريبة من القدس  مراحل

  المحتلة

  

توعدت الرئاسة .. .- يننادية سعد الد -عمان
، إذا نفذت ”قرارات مهمة وقاسية“الفلسطينية باتخاذ 

ٍأراض من الضفة الغربية ” ضم“سلطات االحتالل مخطط 
  .المحتلة

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو 
في حال إقدام االحتالل على تنفيذ مخططات “ردينة، إنه 

لم (نية مهمة وقاسية الضم، فستكون هناك قرارات فلسطي
، سيدفع الجميع ثمنها ولن نكون الوحيدين )يكشف عنها

  .”ضحايا لهذا القرار اإلسرائيلي الجائر

المهرجان الوطني “وأضاف، في تصريح له، أن 
ّفي مدينة أريحا، الرافض لخطة الضم اإلسرائيلية، وجه 
رسالة للحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية بأن أي 

  .” للضم لن تمرمحاولة

نخطو خطوات مهمة إلفشال كل “ًوتابع قائال 
المشاريع، سواء فيما يتعلق بسياسة الضم، ومشاريع 



  
  ١١٠ 

، دون مزيد ”الرئيس األميركي دونالد ترامب وخطته وخرائطه
  .من التفاصيل

وكان آالف الفلسطينيين قد شاركوا أول أمس في 
المطلق ّمهرجان جماهيري ضخم في األغوار لتأكيد رفضهم 

  .ّلمخطط الضم اإلسرائيلي

 ١٣٠وتخطط حكومة االحتالل لضم أكثر من 
مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور األردن الذي 

 ٣٠يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 
  .من مساحة الضفة الغربية، إلى السيادة اإلسرائيلية% 

لشعبي، ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي وا
لمخطط الضم اإلسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه 

  .سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين

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

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

ونقلت وكالة رويترز، أمس، عن مصدر أميركي، 
لم تغلق “قوله إن إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 

ّ أمام عملية الضم الكاملة، لكنها تخشى من تقدم الباب
ّالجانب اإلسرائيلي بسرعة كبيرة، مما سيضر بفرصة موافقة 
الفلسطينيين على مناقشة الخطة األميركية المعروفة باسم 

  .”صفقة القرن“

أإلسرائيلية بأن ” هآرتس“فيما أفادت صحيفة 
ت ّمباحثات حول إجراء عملية الضم على عدة دفعا“هناك 

خالل الشهر المقبل، كأحد الخيارات التي سيتم النظر فيها 
األسبوع الجاري في البيت األبيض عندما يعقد الرئيس 
ًترامب اجتماعا بشأن هذه القضية مع صهره وكبير 
مستشاريه جاريد كوشنر، ومع السفير األميركي في الكيان 

  .”اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، وكبار المسؤولين اآلخرين

من المتوقع أن يناقش “قالت نفس الصحيفة إنه و
كبار المسؤولين األميركيين ما إذا كان من األفضل تطبيق 
ًالسيادة أوال على المستوطنات القريبة من القدس، وصوال  ً

من الضفة  % ٣٠ّإلى قيام سلطات االحتالل بضم زهاء 
  .”الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات

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

  .العامة

ويأتي ذلك في ظل تحفظ كل من غانتس، ووزير 
، على بعض آليات الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي

ّخطة الضم وتوقيتها، بالرغم من أن نتنياهو يحظى بأغلبية 
، لكن عوامل ” أبيض- أزرق“ًائتالفية بعيدا عن حزب 

  .عديدة قد تردعه عن تنفيذ الخطة بالتجاوز عنه

ًووفقا للمواقع اإلسرائيلية؛ فإن غانتس يفضل 
مبادرة دبلوماسية متعددة األطراف، مع منح مزايا 

ًينيين أيضا، على عكس الخطوة المطروحة التي للفلسط
من مساحة الضفة الغربية  % ٣٠يمكن أن تصل إلى نحو 
  .تحت السيادة اإلسرائيلية

  ٢٧ ص٢٤/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 تشدد على موقف األردن "القدس الدولية"
 الرافض لمخططات السلب

  

ذرت مؤســسة حــ -  وكــاالت- فلــسطين المحتلــة
مــس الثالثــاء، مــن مخططــات االحــتالل القــدس الدوليــة، أ

الهادفة إلـى تغييـر الوضـع التـاريخي والقـانوني القـائم فـي 
األقـــصى ومحاوالتـــه لفـــرض الـــسيادة اإلســـرائيلية الكاملـــة 
عليه، مشددة فـي الوقـت ذاتـه علـى حـصرية إدارة شـؤون 
ـــة  المـــسجد األقـــصى لألوقـــاف اإلســـالمية بالقـــدس المحتل
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ون والمقدســـات اإلســـالمية تابعـــة لـــوزارة األوقـــاف والـــشؤ(
  ).األردنية

فـي الوقـت الـذي "وقالت المؤسسة في بيان لهـا، 
تتجه فيه األنظار والمواقف والفعاليات نحـو رفـض مخطـط 
ِاالحـــتالل اإلســـرائيلي لـــسلب منـــاطق واســـعة مـــن الـــضفة  ّ
ِالغربيــــة المحتلــــة، تــــستفرد ســــلطات االحــــتالل بالمــــسجد  ُ

ـــدة مـــن ا ـــة جدي ـــارك فـــي جول ". الســـتهدافاتاألقـــصى المب
 - بحــسب مؤســسة القــدس -وأخطــر مــا اقترفــه االحــتالل 

ـــشرقية  ذها فـــي المنطقـــة ال ـــي نف ـــداءات الت ـــسلـــسلة االعت ّ
  ."باب الرحمة"بالمسجد األقصى، وخاصة في مصلى 

ت مؤســــسة القــــدس الدوليــــة، مــــن جملــــة روحــــذ
االعتـــداءات اإلســـرائيلية التـــي ترمـــي إلـــى تغييـــر الوضـــع 

ّقائم فـي األقـصى، واألطمـاع المبيتـة التاريخي والقانوني ال
ْلالحــتالل، ومــن احتمــال أن تفقــد األوقــاف ســيطرتها علــى 

  .المسجد تدريجيا، وخاصة في المنطقة الشرقية

ّودعت المؤسسة، إلى مقاربة شاملة لكل جبهـات 
الـــصراع مـــع االحـــتالل اإلســـرائيلي فـــي فلـــسطين، لمنـــع 

ــدائرة األوقــاف اإلســالمية ودفعهــ ا إلــى الــوراء، االســتفراد ب
وتثبيت نفسه مرجعية إداريـة للمـسجد األقـصى فـي سـياق 
ّنــسف الوضــع التــاريخي القــائم الــذي يــنص علــى حــصرية 

  .اإلدارة اإلسالمية للمسجد، بحسب البيان

وشـــددت علـــى موقـــف القيـــادة األردنيـــة الـــرافض 
لمخططات السلب في الضفة الغربية، ولمحاوالت االحتالل 

ـــائم  ـــر الوضـــع الق ـــات تغيي ـــة الحكوم ـــي األقـــصى، مطالب ف
والهيئـــات العربيـــة واإلســـالمية بـــصون الوصـــاية األردنيـــة 
ّاإلسالمية على المسجد األقصى؛ فهي شـأن يخـص األمـة 

  .>>...كلها

  ١٤ ص٢٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

 لصالح اإلنسانقرارات هامة لمجلس حقوق 
  فلسطين بانتظار التطبيق

 

 لالمحامي علي أبو هال: بقلم* 

اعتمــــد مجلــــس حقــــوق اإلنــــسان التــــابع لألمــــم 
يــوم الجمعــة الماضــي التاســع عــشر مــن شــهر  المتحــدة،

المـساءلة وضـمانها  حزيـران الجـاري، قـرار فلـسطين حـول
ّواحقاق العدالة، الذي تقدمت به دولة فلسطين، من خالل ٕ 

ـــد  ـــصديقة، بع ـــشقيقة وال ـــدول والمجموعـــات ال بعثتهـــا، وال
معارضـة  و،١٧رار، وامتنـاع الق  دولة لصالح٢٢تصويت 

 . دول٨

 وجاء في قرار مجلس حقوق اإلنسان في دورته

 ١٩و١٥الثالثــــة واألربعــــين، المنعقــــدة فــــي جنيــــف بــــين 
ميثـــاق األمـــم المتحـــدة  حزيـــران، أنـــه يـــسترشد بمقاصـــد

بما   وقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومبادئه،
ن الدولي لحقوق في ذلك القانون الدولي اإلنساني والقانو

اتفاقية جنيف بشأن حماية األشـخاص  اإلنسان، وبخاصة
، التـي ١٩٤٩ آب ١٢المدنيين في وقت الحرب المؤرخـة 

تنطبق على األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس 
 .الشرقية

ــالغ القلــق إزاء  عبــر المجلــس فــي قــراره عــن ب

نــسان، التقــارير المتعلقــة باالنتهاكــات الخطيــرة لحقــوق اإل
للقــانون اإلنـساني الــدولي، ومنهــا  واالنتهاكـات الجــسيمة

اإلنـسانية المحتملـة،  جـرائم الحـرب والجـرائم المرتكبـة ضـد
 بمـا فـي ذلـك النتـائج التـي توصـلت إليهـا لجنـة التحقيـق

ــــات تقــــصي الحقــــائق ومجــــالس  ــــة المــــستقلة وبعث الدولي
 .األمين العام التحقيق التي اجتمعت بدعوة من

ــاون وأعــرب المج لــس عــن اســتيائه مــن عــدم تع
مع جميع بعثات مجلس حقوق اإلنـسان لتقـصي  إسرائيل،

ــق المــستقلة، ــائق ولجــان التحقي ورفــضها الــسماح  الحق
ـــات الدوليـــة لحقـــوق اإلنـــسان، وعـــدد مـــن  ـــدخول الهيئ ب
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الخاصـة التابعـة لألمـم المتحـدة، الـساعية إلـى  اإلجـراءات
الــدولي فــي للقــانون  التحقيــق فــي االنتهاكــات المزعومــة

 األرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،

 .ورفضها التعاون مع هذه الهيئات واإلجراءات

 ودعا المجلس في قراره جميع الجهات المسؤولة

ــذ التوصــيات  ــى تنفي ــات األمــم المتحــدة، أن تــسعى إل وهيئ
التحقيـــق الدوليـــة المـــستقلة،  الـــواردة فـــي تقـــارير لجنـــة

المحتلــة،  جاجــات فــي األرض الفلــسطينيةالمعنيــة باالحت
 فـــي ٢٠١٤ولجنــة التحقيـــق المــستقلة بـــشأن نــزاع عـــام 

الدوليـة المـستقلة لتقـصي الحقـائق مـن أجـل  غزة، والبعثة
اإلســرائيلية، علــى  التحقيــق فــي آثــار بنــاء المــستوطنات

 الحقــوق المدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة

ـــ ـــسطيني ف ـــشعب الفل ـــة لل ـــع أنحـــاء األرض والثقافي ي جمي
فيهــا القــدس الــشرقية، وبعثــة  الفلــسطينية المحتلــة، بمــا

غـزة، كـل  األمم المتحدة لتقصي الحقائق بـشأن النـزاع فـي
 .حسب واليته

ــــاء المحكمــــة  ــــراره بإنه ــــب المجلــــس فــــي ق ورح
الدولية دراستها األولية للحالة فـي فلـسطين، فـي  الجنائية

جميـع المعــايير وتقريرهــا بـأن  ،٢٠١٩ كـانون األول ٢٠
لبـدء  القانونية المنصوص عليها في نظام روما األساسـي

التحقيــق قــد اســتوفيت، ويــشدد علــى أهميــة احتــرام واليــة 
المـــدعي العـــام، ويهيـــب بـــاألطراف  المحكمـــة واســـتقالل

ًالمعنية أن تتعاون تعاونا تاما مع أي تحقيق َقد يفتح ً ُ. 

وطالب المجلـس مفوضـة األمـم المتحـدة الـسامية 
ًاإلنـسان، أن تقـدم تقريـرا عـن الكيفيـة التـي يمكـن  حقوقل

بالتزاماتها في تنفيذ التوصـيات  بها لجميع األطراف الوفاء
، بمـا ٢٠١٧التي استعرضتها المفوضة السامية في عـام 

في ذلـك تـدابير المـساءلة والتـدابير القانونيـة التـي يتعـين 
الــدول اتخاذهــا، لــضمان احتــرام إســرائيل وجميــع  علــى

التزاماتهــا بموجــب القــانون  طــراف األخــرى ذات الــصلةاأل
القـدس  الدولي في األرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا

ــــه  ــــي دورت ــــس ف ــــى المجل ــــرا إل ــــدم تقري ــــشرقية، وأن تق ًال
تعقبـه جلـسة تحـاور، وقـرر أن يبقـي  السادسة واألربعين،

 .المسألة قيد نظره

ــي الوقــت  ــوق اإلنــسان، ف ــس حق ــرار مجل ــأتي ق ي
يتــصاعد فيــه عــدوان حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي،  الــذي

ــه ــسطيني وحقوق ــى الــشعب الفل ــة المــشروعة،  عل الوطني
وذلـــك بـــالتزامن مـــع خطـــة الـــضم التـــي تـــستهدف األرض 

المحتلــة، بــدعم وتــشجيع مباشــر مــن اإلدارة  الفلــسطينية
إطار مـا يـسمى صـفة  األميركية برئاسة دونالد ترامب، في

 .الدولي وقرارات الشرعية الدوليةالقرن المخالفة للقانون 

ــــوق  ــــس حق ــــرارات مجل ــــد أن ق ــــن التأكي ــــد م ال ب
ليس لها طابع إلزامي وتنفيذي، وال ينبغي تحميل  اإلنسان

ذلك ال ينفـي أهميـة الـدور  المجلس أكثر مما يحتمل، لكن
التعريف  المناط به، لدى تقييم عمله، ومن األهمية بمكان

به، فقـد تأسـس مجلـس بنشأة المجلس والدور الذي يقوم 
 مــن قبــل الجمعيــة ٢٠٠٦آذار عــام  حقـوق اإلنــسان فــي

عضوا يـتم   دولة٤٧العامة لألمم المتحدة، يضم المجلس 
 .انتخابها في إطار الجمعية العامة باألغلبية المطلقة

يهــــدف المجلــــس إلــــى حمايــــة حقــــوق اإلنــــسان 
ــف أنحــاء  والتــصدي ــي تطالهــا فــي مختل لالنتهاكــات الت

ويتـولى المجلـس مـن   تقديم توصيات بشأنها،العالم، عبر
خـــالل آلياتـــه، مهمـــة الفحـــص والرصـــد وتقـــديم المـــشورة 

ٍعـن أوضـاع حقـوق اإلنـسان فـي بلـدان أو أراض  والتبليغ
انتهاكـات تتعـرض لهـا  محـددة، وعـن ظـواهر رئيـسية عـن

 ...حقوق اإلنسان في العالم

ـــسنوات الماضـــية  ـــس خـــالل ال صـــدر عـــن المجل
ــارير ــة انتهاكــات حقــوق وقــرارات  تق هامــة، تتعلــق بإدان

االحـتالل اإلسـرائيلي، فـي  اإلنـسان التـي ترتكبهـا سـلطات
ــق بهــذه ــدعو للتحقي ــة، وت ــسطينية المحتل  األراضــي الفل

االنتهاكات، وقد عرض ذلـك المجلـس النتقـادات وهجمـات 
ٕالمتحـدة األمريكيـة واسـرائيل، وقـد  شديدة من قبل الواليات



  
  ١١٣ 

حزيـــران عـــام  األمريكيـــة فـــيأعلنـــت الواليـــات المتحـــدة 
 االنسحاب من مجلـس حقـوق اإلنـسان بـسبب مـا ٢٠١٨

 .المزمن ضد إسرائيل وغياب اإلصالح وصفته بالتحيز

ال شــك أن قــرار مجلــس حقــوق االنــسان، بــشأن 
، "ٕفلسطين حول المساءلة وضـمانها واحقـاق العدالـة قرار"

ــرة، كغيــره مــن القــرارات التــي اتخــذها  يكتــسب أهميــة كبي
ــــي المج ــــس، بخــــصوص انتهاكــــات حكومــــة االحــــتالل ف ل

الفلسطينية المحتلـة، مـا يقتـضي متابعـة الجهـود  األراضي
القانونيــة المعتمــدة فــي  مــن أجــل تنفيــذها وفــق اآلليــات

 .هيئات األمم المتحدة

  محاضر جامعي في القانون الدولي* 

  ٢٤/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

م الشهيد جريمة إعدا:  الفلسطينيةالخارجية
  عريقات يجب أال تمر دون عقاب

 

ــــــــــة – صــــــــــفا –رام اهللا  ــــــــــت وزارة الخارجي  أدان
وبـــدم  االحـــتالل اإلســـرائيلي والمغتـــربين إعـــدام ســـلطات

 الشهيد أحمد مصطفى عريقـات، عـصر أمـس، علـى بارد

حواجز الموت العنصرية، مؤكدة أن هذه الجريمة يجب أال 
 .تمر دون عقاب

هـذه الجريمـة هـي " أن الـوزارة فـي بيـان واعتبرت
وواســعة النطــاق  اســتمرار لــسياسات إســرائيل، الممنهجــة

 المتمثلة في اإلعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي،

وخــارج نطــاق القــانون ألبنــاء شــعبنا الفلــسطيني، وغيرهــا 
االسـتعمارية لتـأجيج األوضـاع فـي األرض  مـن الـسياسات

 ".الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

جـرائم االحـتالل لـن تمـر دون عقـاب،  أن وأكـدت
كافـة، واألمـم  وأنها ستعمل مـع مؤسـسات القـانون الـدولي

ٕالمتحــــدة بمؤســــساتها، واجراءاتهــــا ومقرريهــــا الخاصــــين 
الجــرائم لمــساءلة االحــتالل ومحاســبته علــى  لتوثيــق هــذه

الشهيد الشاب احمد  بحق جرائمه كافة، بما فيها جريمتها
 .عريقات

وعمالءهـم  قـوات االحـتالل،" الخارجيـة"ووصـفت 
بالقتلــة، وقتلــة الفــرح، ومغتــالي المــستقبل، "ومــستوطنيهم 

 .في السجون الدولية، وأمام المحاكم الجنائية وأن مكانهم

أجـل جلـبهم إلـى العدالـة  وبينت أنهـا سـتعمل مـن
 األممية، ألن ما تقـوم بـه مـن إعـدام ميـداني وقتـل خـارج

قـع ضـمن اختـصاص المحكمـة نطاق القانون هـي جـرائم ت
حرب، وترقى إلـى جـرائم ضـد  الجنائية الدولية، وهي جرائم

 .اإلنسانية

الــدولي، ومنظماتــه  وطالبــت الخارجيــة المجتمــع
 ًومؤسساته بتنفيذ التزامـاتهم اسـتنادا إلـى قواعـد القـانون

الدولي والعمل على لجم االحتالل، ووقف جرائمه، وتأمين 
من بطشه الذي بات يستسهل الفلسطيني  الحماية للشعب

 .ويمتهن القتل واستهداف المدنيين

ــــي  ــــشاركة ف ــــصمت هــــو م ــــى أن ال وشــــددت عل
  .الجريمة، وتغييب للحقيقة

  ٢٤/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

البرلمان العربي يدين االجراءات اإلسرائيلية 
لتغيير الوضع القائم في األراضي الفلسطينية 

  المحتلة

  

أدان الـــــدكتور مـــــشعل بـــــن فهـــــم  /وام /القـــــاهرة
السلمي رئيس البرلمان العربـي اإلجـراءات أحاديـة الجانـب 

 بهـــدف اإلســـرائيليالتـــي أعلنـــت عنهـــا حكومـــة االحـــتالل 
ٍتغيير الوضع القائم في األراضي الفلسطينية وفـرض واقـع 
ٍجديــد ســيكون لــه عواقــب وخيمــة وتــداعيات خطيــرة علــى 

  . نطقةمستقبل السالم في الم

وشدد الـسلمي علـى أن الـسالم القـائم علـى مبـدأ 
ًحـــل الـــدولتين اســـتنادا للـــشرعية الدوليـــة ومبـــادرة الـــسالم 



  
  ١١٤ 

ـــضمن إرســـاء األمـــن  ـــذي ي ـــة هـــو الحـــل الوحيـــد ال العربي
  .واالستقرار في المنطقة والعالم

 كلمته التي ألقاهـا اليـوم فـي افتتـاح فيجاء ذلك 
ــــاد الرا ــــدور االنعق ــــسة الختاميــــة ل ــــصل الجل ــــن الف ــــع م ب

 عقــدت عــن بعــد التــيالتــشريعي الثــاني للبرلمــان العربــي 
  . بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأكــد دعــم البرلمــان العربــي لقــرار الــرئيس عبــاس 
قطــع كــل أشــكال العالقــات مــع قــوة االحــتالل والتحلــل مــن 

 ....االتفاقيات وااللتزامات الموقعة معها

  ٢٤/٦/٢٠٢٠وكالة أنباء اإلمارات 

* * * * *  

الضم يعني أن على إسرائيل : الرئيس عباس
  تحمل المسؤولية الكاملة عن األراضي المحتلة

   
 قال الرئيس محمود عبـاس اليـوم - وفا-رام اهللا 

 ،إن إســرائيل إذا نفــذت ضــم األراضــي الفلــسطينية المحتلــة
 فـسوف تـستلزم إسـرائيل تحمـل ،وهي خطوة غير مشروعة

.  وفقـــا للرابـــع،ن األراضـــي المحتلـــةكافـــة المـــسؤوليات عـــ
  . كقوة احتالل،اتفاقية جنيف

ـــرئيس عبـــاس ـــة ،وجـــدد ال ـــسة الختامي ـــل الجل  قب
 رفـــضه لـــضم أي ،لالجتمـــاع االفتراضـــي للبرلمـــان العربـــي

 ،شبر من األرض الفلسطينية المحتلـة إلـى دولـة االحـتالل
وكــذلك مــا يــسمى صــفقة القــرن وجميــع الخطــط األمريكيــة 

  .ما سيخرج منهماإلسرائيلية و

 ،وقال إن قـرار القيـادة الفلـسطينية فـي اجتماعهـا
 ،الذي حضرته جميـع فـصائل منظمـة التحريـر الفلـسطينية

ال يعنـي أننـا ال نريـد "بإعفائه من االتفاقيـات مـع إسـرائيل 
ــسالم بــل بــاألحرى أننــا نمــد أيــدينا للــسالم ومــستعدون  ال

متعـددة  والعمـل مـن خـالل آليـة ،للذهاب إلى مؤتمر دولـي
 لرعايــة المفاوضــات علــى ، هــي اللجنــة الرباعيــة،األطــراف

  ".أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية 

ودعـــا البرلمـــان العربـــي إلـــى بـــذل كـــل الجهــــود 
ـــشأن  ـــة واســـرائيل ب ـــى اإلدارة األمريكي ٕإليـــصال الرســـالة إل
ــدابير تتعهــد بــضم أي شــبر  ــام ألي خطــط أو ت الــرفض الت

 ومطالبـة مجلـس األمـن ،ضي الفلسطينية المحتلةمن األرا
التـــابع لألمـــم المتحـــدة أن تتخـــذ الجمعيـــة العامـــة تـــدابير 

  .فورية وحازمة لمنع تنفيذ خطة الضم

وطالـــب الـــرئيس بالعمـــل مـــع االتحـــاد األوروبـــي 
والدول األعضاء فيه التخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقـف 

ًيـــــا  داع،مخططـــــات الـــــضم واالعتـــــراف بدولـــــة فلـــــسطين
ـــض هـــذه الخطـــط  ـــى رف ـــة إل ـــة والدولي ـــات اإلقليمي البرلمان

خطـة فـرص الـسالم فـي المنطقـة . اإلسرائيلية وآثار الـضم
  .والسالم واألمن العالميين

لقد تلقينا تأكيدات من جميع الدول العربية بأنها "
 ،ملتزمـــة بمبـــادرة الـــسالم العربيـــة مـــن األلـــف إلـــى اليـــاء

ل قبـل تحقيـق الـسالم وترفض أي عالقات سالم مع إسرائي
ــشرعية  ــرارات ال ــادرة وق ــا لهــذه المب ــة فلــسطين وفق مــع دول

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

  ٢٤/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

الطراونة يدعو البرلمانات العربية لرفض ضم 
  أراض فلسطينية

  

 دعا رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد -عمان 
ـــي  المهنـــدس عـــاطف الطراونـــة، رؤســـاء البرلمـــاني العرب

ــى اتخــاذ مواقــف رافــضة  ــة إل ــات العربي المجــالس والبرلمان
لمخططات حكومة االحتالل اإلسـرائيلي بـضم أراضـي غـور 

وجــدد بيــان  .األردن وأجــزاء مــن الــضفة الغربيــة والجــوالن
صــادر عــن المجلــس، امــس، تمــسك األردن بثوابتــه تجــاه 

ألردنيــين علــى جبهــة ًالقــضية الفلــسطينية، مؤكــدا وقــوف ا
الحق خلف قيادة جاللة الملـك عبـد اهللا الثـاني بـرفض أي 



  
  ١١٥ 

حلــول تهــضم حقــوق الــشعب الفلــسطيني التاريخيــة علــى 
   .أرضه، وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة

وأكــــد الطراونــــة فــــي بيــــان آخــــر باســــم االتحــــاد 
البرلمـاني العربــي، أن المجــالس والبرلمانــات العربيــة التــي 

مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية، منـاط سطرت 
بهــا اليــوم واجــب الــضغط علــى حكوماتهــا، والتواصــل مــع 
القوى الفاعلة والمؤثرة في القـرار الـدولي إلحبـاط المخطـط 
اإلســــرائيلي الــــذي ينــــسف كــــل اتفاقــــات الــــسالم، ويــــضع 
المنطقة برمتها على صـفيح مـن التـوتر والغليـان ويـدفعها 

   .ضىإلى منعرجات الفو

إن القــــضية الفلــــسطينية تــــشهد أخطــــر : وقــــال
مراحلهــــا، بتعــــاظم التهديــــدات والمخططــــات التــــي تــــسعى 
ًحكومة االحتالل إلى فرضها أمـرا واقعـا، اسـتنادا إلـى دعـم  ً ً
وانحيـــاز اإلدارة األميركيـــة، وآخـــر تلـــك المخططـــات ضـــم 
أراضي غور األردن وأجزاء مـن الـضفة الغربيـة فـي سـياق 

وأشـار  .يسمى بصفقة القرن المشؤومةال ينفصل عن ما 
ـــى أنـــه فـــي ظـــل حالـــة االنقـــسام العربـــي علـــى عديـــد  إل
الملفــات، فــإن فلــسطين كانــت وســتبقى قــضيتنا المركزيــة، 
وال نــرى أولــى منهــا قــضية تجمعنــا، وآن الوقــت لــصدارتها 
أجندة القرار العربـي علـى المـستويات كافـة، فهـي المـدخل 

  . المنطقة برمتهاالحقيقي للسالم وألمن واستقرار

عنــدما اتخــذ االتحــاد البرلمــاني مواقــف «وأضــاف 
واضحة وحازمة فـي مواجهـة الـصفقات المـشبوهة ورفـض 
ــراءة  ــن ب ــه يعل ــع مــع االحــتالل، فإن مختلــف أشــكال التطبي
الشعوب من أي تـسوية تهـضم الحـق الفلـسطيني ليفقـدها 
الــشرعية وينــزع عنهــا الغطــاء، وليقــول للعــالم أجمــع إن 

ـــبض الـــش ـــول تتجـــاوز ن ـــأي حل ـــة ال يعتـــرف ب عوب العربي
حقــوق الــشعب الفلــسطيني التاريخيــة علــى أرضــه، وعلــى 
رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة 

   .«والتعويض لالجئين

وزاد، ان الخطـــى تتـــسارع فـــي محـــاوالت تـــشويه 
بنية المفاهيم لدى األجيال، وتصوير قضية فلسطين علـى 

ألمــد، وتوجــب القبــول بالمتــاح، وأن يرضــى أنهــا طالــت ا
ًالفلسطينيون باألمر الواقع، فإن ذلـك يـشكل خطـرا يتوجـب 
التصدي له عبر مختلف الوسائل في منظومة المؤسـسات 
العربيــة، وأن تتوقــف كــل محــاوالت تركيــع شــعب فلــسطين 

  .«الصامد

وأكـــد أن القـــوى والفـــصائل الفلـــسطينية مطالبـــة 
حة لتــشكل الجبهــة األولــى مــن اليــوم بإنجــاز ملــف المــصال

جبهـات الــرفض العربــي ألي تـصفية للقــضية الفلــسطينية، 
ولتــتمكن مــن الوقــوف بوجــه مخططــات ضــم أراضــي غــور 

  . األردن والضفة الغربية

ــــاني «وخــــتم بــــالقول  ــــي االتحــــاد البرلم نحــــن ف
ٕالعربي، واذ نقدر مواقف الزعمـاء والقـادة العـرب بممارسـة 

ى الدوليـة الفاعلـة للتـصدي جميع أشكال الـضغط مـع القـو
للمخططــــات اإلســــرائيلية، نــــثمن، بالوقــــت ذاتــــه، مواقــــف 
ًشــعوبنا التــي تعبــر مــرارا عــن براءتهــا مــن كــل المواقــف 
الطارئــة التــي تحــاول التــسلل إلــى الجــسد العربــي لــسلخ 

 )بترا.(»قضية فلسطين عن حاضنتها ودعاماتها الرئيسة

  ٣ ص٢٥/٦/٢٠٢٠ الرأي

* * * * *  

األردن يشارك بمؤتمر المشرفين على شؤون 
  الفلسطينيين اليوم

 

 يشارك األردن عبـر الفيـديو كـونفرنس، -القاهرة 
 لمؤتمر المشرفين علـى شـؤون ١٠٤ في أعمال الدورة الـ

  .الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للالجئين

ــذي ــوم الخمــيس، ويبحــث االجتمــاع ال  ســيعقد الي
مــــستجدات أوضــــاع الالجئــــين الفلــــسطينيين فــــي الــــدول 
ــــدس، خاصــــة فــــي ظــــل  ــــة المــــضيفة، وقــــضية الق العربي
التطــورات الخطيــرة ومــا تتعــرض لــه المدينــة المقدســة مــن 
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هجمة استيطانية تهويدية للسيطرة عليها وعلى مقدساتها 
  ).بترا..(اإلسالمية والمسيحية

  ٣ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

اجتماع مجلس األمن لبحث خطة إسرائيل ضم 
 أراض فلسطينية

  

ـــد -عواصـــم  ـــدولي، أمـــس م عق ـــس األمـــن ال جل
ٍاألربعاء، اجتماعا على مستوى عال، لبحث خطة إسـرائيل 

  .>>...لضم أراض فلسطينية، وبشأن الشرق األوسط

قال األمين العام لألمم المتحـدة أنطونيـو و... <<
ا فـي لحظـة حاسـمة فـي ظـل تهديـد نحن حاليـ«غوتيريش 

، موضـحا »إسرائيل بضم جزء من الـضفة الغربيـة المحتلـة
أن ذلــك يقلــق الفلــسطينيين وعــدد مــن اإلســرائيليين وجــزء 

ـــدولي ـــه . مـــن المجتمـــع ال إذا نفـــذت «وأكـــد غـــوتيريش أن
إسرائيل مخططها بالـضم، فهـذا يعـد خرقـا للقـانون الـدولي 

ــدولتين، وأي ويقــوض عمليــة الــسالم علــى أســاس حــل ا ل
، داعيـــا الحكومـــة اإلســـرائيلية الـــى »مفاوضـــات محتملـــة

ولفـت إلـى الوضـع . التخلي عن مشاريعها وخططها للـضم
االقتـــصادي الـــصعب الـــذي تعانيـــه الـــسلطة الفلــــسطينية 
والمخــاطر الماليــة التــي تواجههــا بــسبب جائحــة كورونـــا 
وخفض دعم الـدول المانحـة واقتطـاع إسـرائيل ألجـزاء مـن 

  .المقاصة الفلسطينيةأموال 

وجدد غوتيريش التزامـه التـام بـدعم الفلـسطينيين 
ــــصراع وانهــــاء االحــــتالل بموجــــب  ٕواإلســــرائيليين لحــــل ال
القـــــانون الـــــدولي وقـــــرارات األمـــــم المتحـــــدة واالتفاقيـــــات 

دولــة فلــسطينية : الثنائيــة، بهــدف تحقيــق رؤيــة الــدولتين
وفقـا مستقلة ذات سيادة قابلـة للحيـاة بحـدود معتـرف بهـا 

 تعــيش جنبــا إلــى جنــب ١٩٦٧لحــدود الرابــع مــن حزيــران 
  .بأمن وسالم مع دولة إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين

سأســــتمر بــــالوقوف ضــــد أي خطــــوات «: وقــــال
أحادية تقوض السالم في الشرق األوسط، وأؤكد أن الحـل 
الوحيــــد يــــأتي عبــــر المفاوضــــات، ألن هــــذه المخططــــات 

لحفاظ على الـسالم واألمـن تقوض السالم الهش واحتمال ا
ـــدوليين ـــى «: وأضـــاف. »ال ـــن الطـــرفين إل ـــادة م أدعـــو الق

ّالحوار بدعم األسرة الدوليـة، وأشـجع دعمـا إقليميـا ودوليـا 
لحــل الــدولتين والجمــع بــين الطــرفين للتوصــل إلــى تــسوية 
عادلــة، كمــا أدعــو اللجنــة الرباعيــة الســتئناف دورهــا فــي 

الطرفين للبنـاء عليهـا ٕالوساطة وايجاد آليات مشتركة بين 
بدون شـروط مـسبقة، وأدعـو القـادة إلـى التـصرف بحكمـة 

  .وسريعا لبناء هذا السالم المستدام

ـــة  ـــسق الخـــاص لألمـــم المتحـــدة لعملي ـــال المن وق
الــسالم فـــي الـــشرق األوســـط نيكـــوالي ميالدينـــوف إنـــه ال 
يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم، مؤكدا أنهـا انتهـاك 

ــدولي ــانون ال ــروا . للق ــادة األوربيــين عب ــى أن الق وأشــار إل
عــن رفــضهم لخطــة الــضم اإلســرائيلية وأكــدوا أنهــا انتهــاك 
للقـــانون الـــدولي، مـــضيفا أنـــه يجـــب عـــدم تفويـــت فرصـــة 

ٕة األطــــــراف للمفاوضــــــات واحقــــــاق حــــــق الــــــشعب دعــــــو
ـــــدولتين ـــــر المـــــصير وحـــــل ال ـــــسطيني بتقري ـــــابع . الفل وت

 تبعـات سـيكون لـه) الـضم(ميالدينوف أن مثـل هكـذا قـرار 
ّوتــابع، أن . كبيــرة علــى مختلــف أوجــه الحيــاة الفلــسطينية

عمليــة الـــضم تهـــدد بإنهـــاء الجهــود الدوليـــة لـــدعم دولـــة 
وأشـار، إلـى أننـا . فلسطينية تعيش في سـالم مـع إسـرائيل

  .«ال يمكننا ان نحل محل السلطة الفلسطينية«

فــي الــسياق، أكــد أحمــد أبــو الغــيط، األمــين العــام 
ة، أن مخطــط الــضم ســيدمر آمــال الــسالم، للجامعــة العربيــ

مــشيرا إلـــى انـــه سيـــشكل تهديـــدا لالســـتقرار فـــى المنطقـــة 
، أن هــذا القــرار »أبــو الغــيط«وأضــاف . واألمــن فــي العــالم

ســوف يكــون لــه تبعــات خطيــرة، مطالبــا إســرائيل بــالتراجع 
ـــى أن  ـــه، مـــشددا عل ـــرار الـــذى ال جـــدوى من عـــن هـــذا الق
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تف الـدولي لمنـع إسـرائيل الوضع الحـالى يحتـاج إلـى التكـا
  .من اتخاذ هذا القرار

ـــع  ـــة ٢٥ مـــشرعا مـــن ١٠٨٠ّإلـــى ذلـــك، وق  دول
أوروبية على عريـضة تطالـب وزراء الخارجيـة فـي دولهـم 

، التــي طرحهــا الــرئيس »صــفقة القــرن«بمعارضــة خطــة 
األميركــي، دونالــد ترامــب، ومخطــط إســرائيل بــضم منــاطق 

وا عــن تأييــدهم واسـعة فــي الــضفة الغربيــة المحتلـة، وعبــر
لتصريحات الممثل األعلى للسياسة الخارجيـة فـي االتحـاد 

ال يمكــن أن يمــر «األوروبــي، جوزيــب بوريــل، بــأن الــضم 
  .بهدوء

ـــ نحــن، أعــضاء »واســتهل المــشرعون العريــضة ب
برلمان من أنحاء أوروبا، الملتزمون بنظام عـالمي يـستند 

ترامـب إلى القانون، نتشارك قلقا جديا حيال خطة الـرئيس 
ٕ الفلــسطيني وامكانيــة وشــيكة لــضم –للــصراع اإلســرائيلي 

ــة ــضفة الغربي ــاطق ال وأضــاف المــشرعون . »إســرائيلي لمن
أننــا قلقــون جــدا مــن الــسابقة التــي ينــشئها «األوروبيــون 

وطــوال عقــود، دفعــت . هــذا األمــر للعالقــات الدوليــة عامــة
 الفلسطيني، في –أوروبا حل الدولتين للصراع اإلسرائيلي 

طـار القــانون الـدولي وقــرارات مجلـس األمــن التـابع لألمــم إ
  .المتحدة

خطــة ترامــب تتجــاوز المعــايير «وشــددوا علــى أن 
وهــــي تــــدفع ســــيطرة . والمبــــادئ الدوليــــة المتفــــق عليهــــا

ــر متواصــلة،  ــسطينية غي ــى منطقــة فل إســرائيلية دائمــة عل
وتبقـيهم بــدون سـيادة وتمــنح ضـوءا أخــضر إلسـرائيل مــن 

ـــضفةأجـــل ضـــم أحـــادي ا ـــب ألجـــزاء واســـعة مـــن ال . لجان
ّوبموجب خطـة ترامـب، يقـر االتفـاق االئتالفـي الجديـد فـي 
ــول  ــضم بحل ــي ال ــدم ف ــان الحكومــة التق ــه بإمك إســرائيل بأن

ـــوز  ـــن تم ـــة . ٢٠٢٠األول م وخطـــوة كهـــذه ســـتكون قاتل
الحتمــاالت الــسالم وتــضع تحــديا أمــام النمــاذج األساســية 

  .جدا في العالقات الدولية

قلقـــون جـــدا مـــن «شرعون إلـــى أنهـــم وأشـــار المـــ
ــاة اإلســرائيليين والفلــسطينيين ومــن  ــأثير الــضم علــى حي ت

وال يقـل . تقويض االستقرار في المنطقة علـى عتبـة قارتنـا
ونطلـب مـن  .هذا القلق عنـدما يكـافح العـالم وبـاء كورونـا

وعلــى . زعمــاء أوروبــا العمــل بحــزم لمواجهــة هــذا التحــدي
د قال جوزيب بوريـل إن الـضم وق. أوروبا قيادة منع الضم

وال . ونحـن نؤيـد ذلـك بـالمطلق). ال يمكن أن يمر بهـدوء(
 للحـــصول علـــى منطقـــة بـــالقوة، ٢٠٢٠مكـــان فـــي العـــام 

ووقــــع علــــى . »ويجــــب أن يكــــون لــــذلك تبعــــات مالئمــــة
العريــضة أعــضاء برلمــان مــن النمــسا، بلجيكــا، التــشيك، 

ــــان، هنغ ــــا، اليون ــــسا، ألماني ــــدا، فرن ــــدنمرك، فنلن ــــا، ال اري
ــدا،  ــدا، إيطاليــا، لوكــسمبورغ، مالطــا، هولن أيــسالندا، إيرلن
النرويج، بولنـدا، البرتغـال، رومانيـا، سـلوفاكيا، سـلوفانيا، 

كمـــا وقـــع علـــى . إســـبانيا، الـــسويد، سويـــسرا وبريطانيـــا
ــدا المنتخــب، ميهــول مــارتن،  العريــضة رئــيس وزراء إيرلن

ا، وخمــسة رؤســاء لجــان الخارجيــة فــي برلمانــات إســباني
ٕبلجيكــا، الــدنمرك، الــسويد وايطاليــا، ونائبــا رئيــسي لجنتــي 

 مــن ١٣الخارجيــة فــي البرلمــانين الفرنــسي واأللمــاني، و
ــا، أيــسالند،  ــدنمرك، ألماني ــي بلجيكــا، ال زعمــاء األحــزاب ف
إيرلنــدا، لوكــسمبورغ، النــرويج، فرنــسا، الــسويد، سويــسرا 

  ).وكاالت.(وبريطانيا

  ١ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 
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  الضم جريمة: فلسطين في األمم المتحدة

  

أكـــــــد وزيـــــــر  -  أ ف ب-الواليـــــــات المتحـــــــدة 
الخارجيــة الفلــسطيني ريــاض المــالكي أمــام مجلــس األمــن 
ٍالــدولي أن أي ضــم مــن جانــب إســرائيل ألراض فلــسطينية 

» التداعيات الفورية«ً، محذرا من »جريمة«هو عبارة عن 
   .في حال تنفيذ هذا المشروع
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الـــوزير أنـــه فيمـــا يتحـــدث الجميـــع عـــن وأضـــاف 
، إال أن المـشكلة »مفتـرق طـرق«الوضع على أنه أشبه بـ

وتــرفض التوقــف » لألســف هــي الــسائق«هــي أن إســرائيل 
تبدو إسرائيل عازمـة «ً، مضيفا »لتقييم تداعيات خياراتها«

على تجاهل اإلشـارة الحمـراء الكبيـرة التـي رفعهـا المجتمـع 
  .«رواحالدولي من أجل إنقاذ األ

من جانبهما دعـت األمـم المتحـدة وجامعـة الـدول 
ـــي عـــن  ـــى التخل العربيـــة بـــصوت واحـــد امـــس إســـرائيل إل
خططهـا ضــم أجــزاء مـن الــضفة الغربيــة، التـي مــن شــأنها 

وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيـام دولـة فلـسطينية «
   .«قابلة للحياة

وصــيغت هــذه الــدعوة خــالل مــؤتمر عبــر الفيــديو 
من الـدولي، شـارك بـه عـدد مـن الـوزراء، وهـو لمجلس األ

اللقـاء الــدولي األخيــر قبــل الموعــد المحتمــل لبــدء إســرائيل 
  .>>...بتنفيذ خطط الضم في األول من تموز

على صعيد متصل أعلن وزيـر الخارجيـة .... <<
األميركـــي مايـــك بومبيـــو امـــس أن قـــرار ضـــم أجـــزاء مـــن 

ً، ملمحا بذلك »يرجع لإلسرائيليين«الضفة الغربية المحتلة 
إلـى أن الواليـات المتحــدة تمـنح الــضوء األخـضر إلســرائيل 

وقــال بومبيــو خــالل مــؤتمر صــحافي فــي  .للــشروع بالــضم
قرارات اإلسرائيليين بتوسـيع سـيادتهم علـى تلـك «واشنطن 

، فـــي »األراضــي هـــي قـــرارات ترجــع لإلســـرائيليين أنفـــسهم
ــد دعــوة مــشتركة مــن األمــم المتحــدة  تــصريحات تــأتي بع

  .>>...والجامعة العربية إلسرائيل للتخلي عن خطط الضم

ــــدول ... << ودعــــت األمــــم المتحــــدة وجامعــــة ال
ـــي عـــن  ـــى التخل العربيـــة بـــصوت واحـــد امـــس إســـرائيل إل
خططهـا ضــم أجــزاء مـن الــضفة الغربيــة، التـي مــن شــأنها 

وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيـام دولـة فلـسطينية «
  .«قابلة للحياة

 ٩ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لن نعترف : دول أوروبية تحذر إسرائيل ٧
 بـالضم

  

 دول أوروبيــــــة، أعــــــضاء ٧أعلنــــــت  - عمــــــان
حاليون ومقبلون بمجلس األمـن الـدولي، أنهـا لـن تعتـرف 
ٍبالضم اإلسـرائيلي المحتمـل ألراض فلـسطينية، محـذرة مـن 

  .مع إسرائيل» الوثيقة«عواقب ذلك على العالقات 

يـان مـشترك تـاله علـى صـحفيين، جاء ذلك فـي ب
حزيـران  عبر دائرة تلفزيونيـة، رئـيس مجلـس األمـن لـشهر

  .الجاري، السفير الفرنسي، نيكوال دو ريفيير

أود أن أتلــــو علــــيكم بيانــــا «: وقــــال دو ريفييــــر
مشتركا باسـم دول االتحـاد األوروبـي، األعـضاء الحـاليين 

ونيا ٕبلجيكـا واسـت: والمقبلـين بمجلـس األمـن الـدولي، وهـي
  .وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة

 دول دائمـــة العـــضوية، ٥ويتـــألف المجلـــس مـــن 
هي بريطانيا، فرنـسا، الـصين، روسـيا والواليـات المتحـدة، 

بلجيكـا، :  دول غير دائمة العضوية، هي حاليا١٠بجانب 
إســتونيا، ألمانيــا، الــدومنيكان، إندونيــسيا، النيجــر، ســانت 

  . وجزر غرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، وفيتنامفنسنت

القــانون الــدولي هــو ركيــزة أساســية «وأضــاف أن 
للنظـــام الـــدولي القـــائم علـــى القواعـــد، وفـــي هـــذا الـــصدد، 
نتــذكر موقفنــا الثابــت بأننــا لــن نعتــرف بــأي تغييــرات علــى 

ــسطينيون ١٩٦٧حــدود  ــم يتفــق اإلســرائيليون والفل ، مــا ل
  .عليها

فلـــــسطينية (حـــــل الـــــدولتين وســـــيبقى «: وتـــــابع
ــــدس العاصــــمة المــــستقبلية )ٕواســــرائيلية ، مــــع كــــون الق

للــدولتين، هــو الــسبيل الوحيــد لــضمان الــسالم واالســتقرار 
  .المستدامين في المنطقة

ٍضـــــم أراض فلـــــسطينية إلـــــى إســـــرائيل «: وأردف
سيكون له نتائج سلبية على أمن واسـتقرار المنطقـة، بمـا 



  
  ١١٩ 

يـر قابـل للتفـاوض بالنـسبة فيه أمن إسـرائيل، وهـو أمـر غ
  .لنا

ــــه ــــر بقول ــــا «: وزاد دو ريفيي نتمتــــع جميعــــا حالي
بعالقة وثيقة مع إسـرائيل، ونرغـب بمواصـلة العمـل معهـا، 
ــة  ــا الوثيق ــى عالقتن ــضم عواقــب عل ــك، ســيكون لل ومــع ذل

  .«بإسرائيل، ولن نعترف به

إذا تـم تنفيــذ أي ضـم إســرائيلي «وشـدد علـى أنــه 
 - مهمــا كــان كبيــرا أو صــغيرا -للــضفة الغربيــة المحتلــة 

فإنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما فيه ميثاق 
  .األمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس األمن

مــن شــأنه أن يقــوض «وحــذر مــن أن هــذا األمــر 
ــى حــل  ٕبــشدة اســتئناف المفاوضــات، وامكانيــة التوصــل إل
الــــدولتين المقبــــول مــــن الطــــرفين، واحتمــــال قيــــام دولــــة 

سطينية قابلــة للحيــاة، وسيــضعف جهــود إحــالل الــسالم فلــ
اإلقليمــي وجهودنــا األوســع للحفــاظ علــى الــسالم واألمــن 

  .الدوليين

 ٥ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 
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التحالف اإلنجيلي العالمي يؤكد رفضه 
  ومعارضته لمخططات الضم اإلسرائيلية

  

أكــد التحــالف اإلنجيلــي العــالمي رفــضه  - عمــان
لــضم اإلســرائيلية لمنــاطق واســعة مــن الــضفة لمخططــات ا

  . الغربية

وعبر التحالف في بيان صحفي اليـوم، عـن قلقـه 
الشديد من تلك المخططات، واعتبر الـضم احـادي الجانـب 
والذي من المقرر ان يتم التصويت عليه في بداية الـشهر 
القـــادم، يهـــدد بإنهـــاء األمـــل لحـــل ســـلمي تفاوضـــي بـــين 

  . طينيةاسرائيل والسلطة الفلس

وجدد التحالف التأكيد على موقفه الداعم لحقـوق 
ــي  ــذلك حــق كــل شــعب ف ــي تقريــر مــصيرها وك ــشعوب ف ال

  . الدفاع عن نفسه من اإليذاء

ــالرغم مــن أن لإلنجيليــين فــي  ــه ب وقــال البيــان ان
العــــالم مواقــــف متباعــــدة حــــول المواضــــيع المعقــــدة فــــي 
 األراضـــي المقدســـة، إال أن مخططـــات الـــضم المقترحـــة ال

لإلسرائيليين والفلسطينيين، لذلك فإننـا نعـارض  شك ضارة
  . تلك المخططات

ويمثــل التحــالف اإلنجيلــي العــالمي دوال وشــعوبا 
واثنيات مختلفة، ويقـوم بتوجيـه مواقفـه بنـاء علـى مبـادئ 

   .الكتاب المقدس بالتنوع والتسامح والتعاون السلمي

وأثنـــى أمـــين عــــام التحـــالف اإلنجيلـــي العــــالمي 
قف افرايم تنديرو، على جهود المنخرطين في محاولة األس

إعـــادة االلتـــزام بالمفاوضـــات، واحتـــرام وجـــود واحتياجـــات 
الــشعبين وضــرورة االبتعــاد عــن التمييــز والعنــف والعمــل 

  )بترا. (بحسن نية نحو سالم دائم

  ٥ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 
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الموقف األردني الرافض لسياسات : سياسيون
  رائيلي مشرف وشامخالضم اإلس

 

 يستمر األردن قيادة وحكومة -عمون 
ودبلوماسية في موقفه الرافض رفضا قاطعا لمشروع 
إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما لم يتردد في 

انه لن يقف مكتوف األيدي، "التأكيد غير مرة، على 
إذا مضت تل أبيب في ذلك " ويدرس كل الخيارات
 مصالحه الوطنية وعدالة القضية المخطط، وذلك لحماية

ّالفلسطينية، في وقت يذكر فيه سياسيون ومعنيون، ان  ُ
المخطط اإلسرائيلي هذا قديم، ويتجدد كلما اشتد التطرف 

  .اإلسرائيلي
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ويؤكد السياسيون والمعنيون ان الموقف األردني 
من مشروع الضم يبرز بشموخ، وهو موقف مشرف و 

العروبية التي ال تساوم وال ينطلق من الثوابت األردنية 
تهادن، بشأن كل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، 
ٕواقامة السالم وفقا للشرعية الدولية، منعا للفوضى 
والتطرف، وسعيا لمنطقة تسودها قيم العدل واالستقرار 

  .واالعتدال والتعايش والتنمية

ويشيروا إلى رفض األردن ألي إجراءات 
انب، والى ضرورة ان يوسع تحالفاته إسرائيلية أحادية الج

ًمع األقطار التي تعارض المخططات اإلسرائيلية إقليميا 
ودوليا، لكسب التأييد والحشد لموقف عالمي يكبح جماع 
إسرائيل التوسعية، ويبرز دور وأهمية حل الدولتين 

  .كسبيل منطقي إلحالل السالم

يقول أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
إن السياسة االستعمارية التي :  توفيق كنعانعبداهللا

تتبعها إسرائيل في فلسطين التاريخية المحتلة، تنطلق في 
ُمجملها من ضرورة تنفيذ أهداف الحركة الصهيونية 
العالمية، وفي مقدمة هذه األهداف السيطرة الكاملة على 
أرض فلسطين، وذلك باالستناد إلى سياسة األكاذيب 

ييف التاريخي وابتداع األساطير الدينية القائمة على التز
التي تروج لها إسرائيل عبر إعالمها العالمي، إضافة إلى 
سعي السياسة اإلسرائيلية تحقيق هدف آخر، هو 
السيطرة على األراضي والثروات العربية وتهديد وجودها 

  .وأمنها
لذلك فإن سياسة الضم هي جزء من هذا : ويتابع

امل، إذ تريد منه إسرائيل ترسيخ المخطط االستراتيجي الش
وشرعنة مشروعها االستيطاني، الذي جعل من الجغرافيا 
الفلسطينية مناطق مقسمة مبعثرة يصعب توحيدها 
ًمستقبال، كذلك جعلها معزولة عن محيطها وعمقها 
العربي، مما يخدم إستراتيجية القضاء على مشروع الدولة 

شرعية الدولية الفلسطينية التي طالبت بها وأقرتها ال
  .والمبادرة العربية واالتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية

ويلفت كنعان إلى ان ما ساعد إسرائيل في 
مساعيها وتنفيذ مخططاتها هو الواقع العربي الحالي، 
إضافة إلى التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

عم ًالتي تمر بها المنطقة والعالم مؤخرا، كما يشكل الد
والمساندة التي تقدمها اإلدارة األمريكية الحالية قوة مهمة 

  .إلسرائيل
ويتناول مخاطر مشروع الضم اإلسرائيلي في 

ان ذلك سيؤدي للقضاء على حل : حال تنفيذه، فيقول
الدولتين بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

، وسيقود إلشعال ١٩٦٧القدس الشرقية على حدود عام 
الة من الصراع الذي ال يمكن التنبؤ بنتائجه، وسيجعل ح

من قانون الغاب وشريعة القوة سياسة بديلة للشرعية 
الدولية، الفتا إلى وجود مواقف دولية رافضة للضم، منها 
الموقف األوروبي، وأصوات محذرة منه، في الداخل 

  .األمريكي، وفي إسرائيل أيضا
ردني من ويشير كنعان إلى شجاعة الموقف األ

موضوع الضم، واصفا إياه بالموقف الثابت والراسخ، 
وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، يعلن رفضه لمشروع 
الضم، الفتا إلى ان عقالنية الملك وجهت الدبلوماسية 
األردنية لحشد الرأي العام الدولي بخاصة األوروبي منه، 

من لمواجهة هذا المشروع، كذلك وجه جاللته لبذل المزيد 
جهود دعم صمود ورباط أهلنا في فلسطين والقدس وبكل 

  .اإلمكانيات المتاحة ومهما كانت التضحيات وبلغ الثمن
من جهته يقول أستاذ العلوم السياسية والعالقات 

يأتي : الدولية في الجامعات األردنية الدكتور غازي ربابعة
عزم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن 

ستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ضم م
في سياق سباق انتخابي، إذ يقترب عدد سكان تلك 

 ألف مستوطن، فيما تعد إسرائيل ٨٠٠المستعمرات من 
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القدس الشرقية عاصمتها األبدية، وهي وفقا للمفهوم 
التي تمتد من منطقة " القدس الكبرى"السياسي اإلسرائيلي 
في أقصى " عمواس ويالو"غور وحتى الخان األحمر في ال

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

أن : ويضيف، وهو الخبير العسكري واالستراتيجي
مشروع الضم هذا ليس بجديد، وليس حصرا بنتنياهو، 
إنما هو مشروع زعيم حزب العمل اإلسرائيلي األسبق 

، ١٩٦٧ُ الون، بعيد احتالل الضفة الغربية عام ايغال
ًوهو أيضا مشروع وزير الدفاع اإلسرائيلي في حرب 

موشي دايان، كما انه جاء في سياق اتفاقية ١٩٦٧
  .كامب ديفيد

ويعلق الدكتور ربابعة، وهو أستاذ التاريخ 
العسكري سابقا، ما أريد قوله ان المشروع القديم الجديد، 

ّمخطط لينفذ على  أما لماذا تم انعاشه : مراحل، متسائالُ
مجددا؟ فألن نتنياهو يستغل األوضاع المحلية واإلقليمية 
وانشغال العالم بكورونا، وسياسة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب الذي هو بأمس الحاجة ألصوات اليهود في 
االنتخابات الرئاسية المقبلة، ناهيك عن إيمان ترامب 

ن لليهود من النهر إلى البحر، في ومناصريه، بان فلسطي
شأنا "وقت اعتبرت فيه الخارجية األميركية قرار الضم، 

  ".إسرائيليا داخليا

 يرصد المراقبون مفارقة الفتة، ففي الوقت :ويزيد
الذي تعلن فيه إسرائيل مدعومة بتأييد أمريكي عن قضم 
ُأراض محتلة، وعلى رأسها مدينة القدس، يلحظ أن 

 في حالة صمت وتراخ، وال يبرز في هذا الموقف العربي
الوقت الصعب اال الموقف األردني المشرف، الذي لم 

  .يتخل يوما عن دعمه لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

ويرى الدكتور ربابعة، انه ولتعزيز الموقف 
األردني الثابت والرافض لكل المخططات اإلسرائيلية 

ئط عملية أحادية الجانب والتي تضرب بعرض الحا

السالم، يتعين على األردن توسيع دائرة تحالفاته مع 
ًاألقطار التي تعارض المخططات اإلسرائيلية إقليميا 
ودوليا، لكسب التأييد والحشد لموقف عالمي رافض 
لسياسات إسرائيل التي تهدد األمن واالستقرار في 
المنطقة، مؤكدا ان األردن تعرض لمواقف أكثر صعوبة 

  ً.د انه دائما يخرج أقوى وأكثر تماسكامن ذلك، بي

من جانبها تقول المفكرة السياسية نوال 
الفاعوري إن قضية الضم والقضم والتهويد واالستيطان 
ًوهدم البيوت وتدمير المقدسات ليس أمرا جديدا بل هو  ً
قائم مع قيام دولة االحتالل، وهذا له عالقة بموازيين 

خذت تميل لصالحه بشكل القوى الدولية واإلقليمية التي أ
كبير، وال عالقة له باالنتخابات، والدليل على ذلك حكومة 

  .الوحدة الوطنية التي أقاموها

وتؤكد إن موقف األردن مبدئي وجيد، وليكون 
الموقف األردني أكثر تأثيرا ال بد ان يدعم بحلفاء أقوياء 
يساندونه في الوقوف مع فلسطين، وربما يجدهم األردن 

لدول العربية واإلسالمية التي تهتم بمقدسات في بعض ا
المسلمين وتاريخهم وثقافتهم، مشيرة إلى ان المواقف 
المبدئية والشجاعة تتطلب تضحيات و توحيد جهود 
ًالشعوب بناء على المصالح العليا، بعيدا عن بعض  ً

  .مصادر اإلعالم التي تزيف الحقائق لتضليل الناس

كتور هايل ودعان بدوره يقول النائب السابق الد
الدعجة تشكل الظروف واألجواء اإلقليمية والدولية فرصة 
مناسبة للكيان اإلسرائيلي للتفكير بضم غور األردن مع 
وجود إدارة أميركية داعمة ومنحازة له بشكل غير 
مسبوق، مما يضعها أمام فرصة تاريخية التخاذ هذه 

ني الخطوة األحادية، إضافة إلى حالة الضعف التي تعا
منها الدول العربية، مترافقة مع تراجع ملف القضية 
الفلسطينية على األجندات العربية واإلقليمية، واسهم في 
توفير البيئة المالئمة لخدمة المشروع اإلسرائيلي، حيث 
بدأ الحديث وبقوة عن توجه الحكومة اإلسرائيلية اليمينية 
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لضم غور األردن بعد حصولها على ضوء اخضر أميركي 
تمثل في اعتراف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن وبشرعنة 
االستيطان، وسبق ذلك االعتراف بالقدس عاصمة للكيان 
اإلسرائيلي ونقل السفارة األميركية إليها، وقطع 
المساعدات المالية عن الفلسطينيين، ومحاولة تصفية 

ٕنية واسقاط حق العودة وانهاء ملف القضية الفلسطي ٕ
  .الالجئين

من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب : ويضيف
على عملية ضم غور األردن، انها تمثل انتهاكا وخرقا 
للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية 
ٕالدولية، وتقويضا لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية 

ربما تؤدي إلى تصفية القضية وعملية السالم و
الفلسطينية، وجعل الجانب الفلسطيني أمام خيار الحكم 
الذاتي أو عيش مواطنيه كمواطنين من الدرجة الثانية 
على خلفية قيام إسرائيل بممارسة مظاهر عنصرية 

  .وتكريس نظام الفصل العنصري

ويتابع الدكتور الدعجة، كذلك فان الضم سيؤدي 
من مساحتها، وسيفقد % ٣٠الغربية ل إلى فقدان الضفة 

من المساحة الزراعية، % ٥٠الجانب الفلسطيني 
 ٣ مليون م١٧٠من إجمالي ناتج الخضار، و % ٦٠و

من المياه، إلى جانب احتمال حل السلطة الفلسطينية 
لإللقاء بمسؤولية األراضي المحتلة على عاتق االحتالل 

أمنية ومالية اإلسرائيلي، وما يترتب على ذلك من اكالف 
واقتصادية واجتماعية باهظة على الكيان اإلسرائيلي، 
ونقل الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة وتحميلها 
المسؤولية وتسليمها مقاليد األمور في مواجهة دولة 

  .االحتالل

ومن تداعيات الضم األخرى وفقا للدعجة إطالة 
أمد الصراع وتفجير المزيد من العنف وزعزعة امن 

لحدود الشرقية إلسرائيل واستقرارها والتي تمتاز بالهدوء، ا

ٕواحياء خيار المقاومة واالنتفاضة والعمليات الفلسطينية 
الهجومية ضد الكيان اإلسرائيلي ودخوله في مواجهات 
مفتوحة مع الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة، إلى 
جانب إنهاء التنسيق األمني الذي خدم كثيرا هذا الكيان 

ن خالل كشف الكثير من البنى والعناصر والهياكل م
  .التنظيمية الفلسطينية

كذلك فان عملية الضم ستؤثر سلبيا في : ويتابع
وقد يؤدي ، مستقبل العالقات مع األردن وبمعاهدة السالم

قرار الضم إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل ومالحقات وتقديم 
كرية لوائح اتهام بحق شخصيات إسرائيلية سياسية وعس

من قبل المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم، كذلك سيؤدي 
إلى قطع التواصل الجغرافي واالقتصادي واالجتماعي 

  .واإلنساني مع الضفة الغربية

ان الموقف األردني من : ويقول الدكتور الدعجة
عملية الضم سيستند إلى الرهان على القرارات 

بيقها، عبر والمرجعيات الدولية والمطالبة بتفعيلها وتط
توظيفه الدبلوماسية األردنية التي يقودها جاللة الملك، 
التي مكنت األردن من فتح العديد من قنوات التواصل 
واالتصال بفواعل النظام الدولي انتصارا للجانب 
الفلسطيني وتأكيدا على حقوقه المشروعة، وهو يضع 

قية هذه األطراف المؤثرة أمام مسؤولياتها القانونية واألخال
والسياسية والتاريخية بضرورة النهوض بدورها بتفعيل 
المرجعيات الدولية في هذا المجال، مما يعكس جهود 
جاللته المكثفة الدؤوبة التي أسهمت في بلورة حراك 
سياسي دولي داعم للجانب الفلسطيني، تأكيدا على 
المواقف والمبادئ والثوابت األردنية تجاهها لتمتعها 

 األجندات الملكية كقضية أردنية وطنية باألولوية على
ٕواستراتيجية، منوها إلى ان األردن قد حذر من التبعات 
الخطيرة ألي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض 
حقائق جديدة على األرض، مثل ضم األراضي وتوسعة 

  .المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة
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 ثروت بدوره يقول الكاتب والمحلل الدكتور
ًيشكل قرار الضم اإلسرائيلي، تحديا كبيرا : المصالحة ً

لألردن، وللقضية الفلسطينية برمتها، فهو يعني القضاء 
التام على فكرة حل الدولتين، حيث سيصعب إنشاء دولة 
ًفلسطينية متصلة وقابلة للحياة، كما يعني إخالال 
بنصوص معاهدة وادي عربة لجهة عدم اتخاذ أي 

دية من طرفي المعاهدة، تؤثر على الطرف إجراءات أحا
اآلخر، السيما في القضايا األساسية مدار المباحثات مثل 
الحدود والالجئين والقدس وحق تقرير المصير للشعب 

  .الفلسطيني

وحيث يسارع رئيس الحكومة اإلسرائيلية : ويتابع
ًالزمن لفرض األمر الواقع وانجاز عملية الضم مستغال 

 الالمحدود، مع اقتراب موعد االنتخابات الدعم األمريكي
ًاألمريكية ومستفيدا من انشغال العالم والمنطقة بجائحة 
الكورونا وآثارها االقتصادية، يجتهد األردن بقيادة جاللة 
الملك في محاولة منع الضم، وذلك من خالل حملة 
دبلوماسية نشطة يقودها جاللته مع الشركاء األوروبيين 

  .ولجم اندفاعه نتنياهو تلكفي محاولة لثني 

وفي تطور الفت، كما يزيد الدكتور المصالحة، 
يبدو أن تغييرا ما طرأ على الموقف األمريكي حيال دعم 
مشروع الضم، بعد رسالة وزير الخارجية األلماني 
لإلسرائيليين خالل زيارة له لتل أبيب، تمحورت حول 

يد معارضة االتحاد األوروبي إلجراءات الضم والتهد
بفرض عقوبات على إسرائيل، األمر الذي ربما أسهم في 
ُتأجيل تنفيذ نتنياهو لقراره، والذي بدأ يلمح لالكتفاء في 

  .هذه المرحلة بضم المستوطنات فقط دون غور األردن

  ٢٥/٦/٢٠٢٠عمون 

* * * * *  

  

الضم سيكون نهاية دولة : مايكل لينك
 فلسطينية حقيقية

  

قــــرر الخــــاص المعنــــي  قــــال الم-وفــــا -رام اهللا 
ــة،  ــة حقــوق اإلنــسان فــي األرض الفلــسطينية المحتل بحال

مـا سـيتبقى مـن أراضـي "الخبير المستقل مايكـل لينـك، إن 
" بانتوسـتان"الضفة الغربية بعد الضم، سيكون عبـارة عـن 

ّتأكلــه العثــة وهــو مــا ســيكون نهايــة، ولــيس بدايــة، دولــة 
كال الفصل فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكال حديثا من أش

  ".٢١العنصري، وشذوذا سياسيا في القرن الـ 

وحــــذر المقــــرر الخــــاص المعنــــي بحالــــة حقــــوق 
اإلنـــــسان فـــــي األرض الفلـــــسطينية المحتلـــــة منـــــذ عـــــام 

، فـــي بيـــان صـــدر اليـــوم الجمعـــة، مـــن أن يـــؤدي ١٩٦٧
الــضم إلــى تــدهور ملحــوظ فــي حالــة حقــوق اإلنــسان فــي 

ــــاة اليو ــــة والحي ــــسطينية المحتل ــــين األرض الفل ــــة لمالي مي
  .الفلسطينيين

ـــى اســـتخدام  ـــي عل ـــه "وحـــث االتحـــاد األوروب ثقل
ــــوذه  ــــساعداته ونف ــــه الدبلوماســــية وم ــــصادي وخبرات االقت

إلحبــاط أي مخطــط إســرائيلي يلــوح " التجــاري واالســتثماري
  .في األفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن

إذا أقـدمت إســرائيل علـى أي شـكل مــن : "وأضـاف
 حتـى لـو كـان –يوليـو /الـضم بعـد األول مـن تمـوزأشكال 

ّيتكــون مــن عــدة كتــل اســتيطانية بــدال مــن " ّضــما خفيفــا"
 يجـــب أن يتـــولى االتحـــاد –مـــن الـــضفة الغربيـــة % ٣٠

  ".األوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة

وأضاف لينك أن الضم المخطط له بعد األول من 
سـرائيل سـيادتها غيـر يوليو هو استمرارية لتوسـيع إ/تموز

ّالقانونيـــة علـــى األراضـــي العربيـــة والفلـــسطينية علـــى مـــر 
باستثناء أنـه يحـدث اآلن والمجتمـع الـدولي : "وقال. عقود

في حالة تأهب أكثر من أي وقت مـضى تجـاه االنتهاكـات 
  ".الجسيمة للقانون الدولي
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وأشـــار المقـــرر الخـــاص إلـــى أنـــه ال يجـــب علـــى 
ي باإلصـرار علـى التـزام إسـرائيل االتحاد األوروبي أن يكتف

الـــصارم بالقـــانون الـــدولي، ولكـــن يجـــب تفـــصيل العواقـــب 
الـــسياسية والدبلوماســـية واالقتـــصادية التـــي ســـتطبقها إذا 

  .ّتحدت إسرائيل الرأي الدولي

لقد وصلنا إلى نقطة لم تعـد فيهـا : "وأضاف لينك
القرارات المتخـذة بـدون تـصميم قـادرة علـى المـساهمة فـي 

 إلـى الــسالم العـادل والـدائم واألمــن البـشري الــذي الوصـول
إنهـا لحظـة الحقيقـة . يستحقه الفلسطينيون واإلسرائيليون

  ".بالنسبة لالتحاد األوروبي وسالمة سياسته الخارجية

وأعرب عـن أملـه فـي أن يتخـذ المجتمـع الـدولي، 
ــــه الخــــصوص االتحــــاد األوروبــــي، إجــــراءات  ــــى وج وعل

 وضــمان المــساءلة عــن متــضافرة لمواجهــة مخطــط الــضم
  .أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

  ٢٦/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

نريد سماع الموقف األردني من كل : عريقات
  العرب

  

ــــة  ــــسطين المحتل ــــة –فل  حــــذر أمــــين ســــر اللجن
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية، صــائب عريقــات، 
مـــن القبـــول بـــأي خطـــوات عربيـــة كارثيـــة للتطبيـــع مـــع 

التـي تنـوي إسـرائيل " الضم"ائيل، مقابل سحبها مخطط إسر
 .إعالنها الشهر المقبل

: وقال عريقات، في حديث عبر تلفزيون فلسطين
ــضم، " ــه إذا تراجعــت إســرائيل عــن ال ــاك مــن يتحــدث أن هن

ــدينا : "وأضــاف". ســنطبع العالقــات معهــا هــذا خطــأ، ألن ل
ذا مبـــادرة الـــسالم العربيـــة التـــي تقـــول إن التطبيـــع يـــأتي إ

ـــة عـــام  ـــسحبت إســـرائيل مـــن األراضـــي المحتل ، ١٩٦٧ان
 ."والجوالن، وحلت قضية الالجئين

مـصلحتنا : "وقال عريقـات مخاطبـا الـدول العربيـة
فـي "، مؤكـدا أنـه "ومكانتنا كعرب تتطلب وحـدتنا وتماسـكنا

حـــال نفـــذت إســـرائيل ضـــم أراض فلـــسطينية، فـــإن عليهـــا 
ن نتنيــاهو ســيكو: "وقــال". تحمـل مــسؤوليتها علــى األرض

ــــل،  ــــرفح والقــــدس والخلي ــــة ب مــــسؤوال عــــن جمــــع القمام
 ."وسيتحمل مسؤوليته كاملة كسلطة احتالل

وقـــال عريقـــات ان الفلـــسطينيين يريـــدون ســـماع 
موقـــف عربـــي موحـــد مـــشابه لموقـــف األردن مـــن قـــضية 

وشــدد عريقــات علــى أن الموقــف الرســمي العربــي . الــضم
ردن، أنه إذا المعلن، كما عبرت عنه السعودية ومصر واأل

أقــــدمت إســــرائيل علــــى الــــضم، لــــن يكــــون هنــــاك ســــالم 
فلـــسطيني إســـرائيلي، وال ســـالم عربـــي إســـرائيلي، وهـــذه 

 .العبارة نريد سماعها يوميا من جميع الدول العربية

إلـى ذلـك، قــرر وزيـر األمــن الـداخلي اإلســرائيلي، 
أمير أوحانا، تعليق القرار بتقليص عدد الحراس المـسموح 

السالح خـارج أمـاكن العمـل، وبـرر ذلـك فـي رده لهم حمل 
ُعلــى التمــاس قــدم إلــى المحكمــة العليــا ضــد هــذه الخطــوة 
ــات أمنيــة لمخطــط ضــم  ــن توقــع تبع ــابع م ــأن التأجيــل ن ب
مناطق في الضفة الغربية إلسرائيل، حسبما ذكرت اإلذاعة 

 .أمس، األحد" كان"العامة اإلسرائيلية 

ــي رده علــى االلتمــاس  إن تأجيــل وقــال أوحانــا ف
تنفيذ أمر الطوارئ بمنـع الحـراس مـن حمـل الـسالح خـارج 

نابع من توقع تبعـات أمنيـة لفـرض الـسيادة "مكان عملهم 
وأضاف أنـه . اإلسرائيلية في يهودا والسامرة المتوقع قريبا

ــوزير " ــره ال ــذي أق ــي أمــر الطــوارئ ال ــد إعــادة البحــث ف يري
 الــسابق، وذلــك علــى خلفيــة خطــوات سياســية موضــوعة
علــى األجنــدة فــي هــذه األيــام، والتبعــات األمنيــة التــي قــد 

 ."تنتج عنها

وكــان مــن المقــرر أن يــدخل أمــر الطــوارئ بهــذا 
الخصوص، الذي وقع عليه وزير األمن الداخلي الـسابق، 

ـــل ـــوم األربعـــاء المقب ـــز التنفيـــذ ي ومـــن . غلعـــاد إردان، حي
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المقــرر أن يقلــص عــدد الحــراس الــذي يحملــون الــسالح 
والـتمس ضـد قـرار .  ألـف حـارس١٣ان عملهم بــخارج مك

تحـالف المـسدس علـى طاولـة "أوحانا بتأجيل هذه الخطوة 
، وذلك فـي أعقـاب حـاالت أقـدم فيهـا حـراس علـى "المطبخ

ـــــل زوجـــــاتهم ـــــدا بهـــــذا . قت ـــــا قـــــرارا جدي وســـــيبحث أوحان
وفقـا للوضـع "الخصوص في تشرين الثاني المقبـل، وذلـك 

 ."حينهاألمني الذي سيسود البالد في 

وحـــذر رئـــيس أركـــان الجـــيش اإلســـرائيلي، أفيـــف 
كوخافي، خالل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون 

، األربعاء الماضي، مـن أن )الكابينيت(السياسية واألمنية 
الـــضم قـــد يـــؤدي إلـــى تـــصعيد كبيـــر فـــي العمليـــات التـــي 
ــك إطــالق نــار باتجــاه  ســينفذها فلــسطينيون، وبــضمن ذل

ــــود ومــــواطنين إســــ رائيليين، وربمــــا عــــودة العمليــــات جن
وأضــاف كوخــافي أن تقــديرات الجــيش . االنتحاريــة أيــضا

اإلسرائيلي هي أن الـضم سـيؤدي إلـى خـرق وقـف إطـالق 
. النار في قطاع غزة وربما ينتهي ذلـك بمواجهـة عـسكرية

ووفقـــا لكوخـــافي ورئـــيس شـــعبة االســـتخبارات العـــسكرية، 
ن الـضفة الغربيـة تمير هايمن، فإن التقـديرات تـشير إلـى أ

 .أيضا لن تبقى هادئة

انتفاضـة "وكان وزراء إسرائيليون قد دعـوا خـالل 
، كافــــــــة ٢٠١٦ و٢٠١٥، فــــــــي العــــــــامين "الــــــــسكاكين

المواطنين الذين بحـوزتهم رخـصة حمـل سـالح أن يخرجـوا 
من بيوتهم حاملين أسلحتهم، من أجـل إطـالق النـار علـى 

تـل العديــد ُأي فلـسطيني يحــاول تنفيـذ عمليــة طعـن، وقــد ق
 )وكاالت (......من الفتية الفلسطينيين بسالح كهذا

  ١٤ ص٢٩/٦/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

  

  

  

  "...التهويد"إسرائيل تواصل 

  ً عاما على احتالل القدس٥٣

  

مرت الذكرى  - )وكاالت( -  فلسطين المحتلة
رائيلي لمدينة القدس الشرقية، الذي  لقرار الضم اإلس٥٣الـ

 عاما ١٣ّمهد الطريق أمام إسرائيل العترافها، بعد مرور 
 .على القرار، بالقدس كاملة عاصمة لها

) البرلمان(هذا القرار الذي صدر عن الكنيست 
، لم يحظ بشرعية دولية، وعلى ١٩٦٧اإلسرائيلي عام 

 العكس تماما، فقد صدر عن األمم المتحدة عدد من
القرارات، تطالب إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها في القدس 

 .الشرقية

وما زالت إسرائيل تخالف القرارات الدولية بسيطرتها 
اإلدارية والسياسية على المدينة، كما تسعى لفرض أمر 

القدس «واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، باعتبار 
 .عاصمة لها» كاملة

كية الحالية، برئاسة دونالد ّوشجعت اإلدارة األمري
ترامب، إسرائيل في مشاريعها التي يصفها مراقبون 

، حيث اعترف ترامب في كانون األول »االستعمارية»بـ
 .عاصمة إلسرائيل) غير مقسمة(، بمدينة القدس ٢٠١٧

وتأتي هذه الذكرى في ظل مواصلة الحكومة 
ية اإلسرائيلية مساعيها لضم المزيد من األراضي الفلسطين

 في المئة من ٣٠إلى سيادتها، حيث تعتزم ضم أكثر من 
 .مساحة الضفة الغربية المحتلة مطلع تموز المقبل

ّ، تقدم الكنيست اإلسرائيلي ١٩٦٧ حزيران ٢٧في 
بمشروع قرار ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، ووافق على 

، تم ٢٠٦٤وبموجب األمر رقم . هذا القرار في اليوم نفسه
وجاء هذا . ٕس الشرقية بإسرائيل سياسيا وادارياإلحاق القد

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

 حزيران، أصدرت ٢٩وبعد القرار بيومين، أي في 
المجلس (إسرائيل قرارا بحل مجلس أمانة القدس العربي 
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، واستولت على جميع ممتلكاته )ينالبلدي للمدينة في فلسط
وسجالته، وألغت القوانين واألنظمة العربية واعتبرت 

ووفق مراجع تاريخية، فقد . األنظمة اإلسرائيلية هي السارية
تمت آنذاك، عملية نقل مكاتب الوزارات والمؤسسات 

 .الرسمية اإلسرائيلية إلى القدس الشرقية

لى أن ونص القرار الذي وافق عليه الكنيست ع
؛ »عاصمة إلسرائيل) الغربية والشرقية(ّالقدس الموحدة «

قانون  «١٩٨٠ّقبل أن يقر الكنيست في أغسطس 
ّالقدس هي العاصمة الموحدة «والذي يعلن أن » األساس
القدس هي مقر رئيس «كما نص القرار على أن . »إلسرائيل

 .«البالد والكنيست والحكومة والمحكمة العليا اإلسرائيلية

مدت إسرائيل خالل احتاللها لمدينة القدس، وع
. وشطرها الشرقي، إلخالء أحيائها من السكان الفلسطينيين

ّ، وحتى نهاية الشهر ١٩٦٧وبعد انتهاء حرب حزيران 
 آالف عربي، من القدس الشرقية، ٤ذاته، تم تشريد نحو 
كما بدأت إسرائيل آنذاك، بإنشاء . وفق مراجع تاريخية
نات واألحياء السكنية لليهود داخل سلسلة من المستوط

 .مدينة القدس، ألسباب ديموغرافية وأمنية

  ١٤ ص٢٩/٦/٢٠٢٠ الدستور
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عشراوي تدعو االتحاد األوروبي ألن يكون 
  أكثر حزما تجاه االنتهاكات االسرائيلية

جنة التنفيذية  دعت عضو الل-  وفا- رام اهللا 
لمنظمة التحرير حنان عشراوي، االتحاد األوروبي إلى أن 

 األميركية –يكون أكثر حزما تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية
للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والحكومات 
األوروبية الى احترام مواقف شعوبها وبرلماناتها وترجمة 

   .واقعذلك لوقائع جادة وفاعلة على ارض ال

جاءت تصريحات عشراوي، خالل استقبالها، اليوم 
االثنين، ممثلة فنلندا لدى 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 
اسية والمستجدات اإلقليمية والعالمية والجرائم السي

اإلسرائيلية المتصاعدة بما في ذلك إعالن نتنياهو نيته ضم 
   .غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات

المنفصلين، اللذين عقدا في  وجرى خالل اللقائين
مقر المنظمة برام اهللا، مناقشة أبعاد الضم ونتائجه 

ات المستقبلية والخيارات الفلسطينية واالحتماالت والتوقع
والدولية في 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 

على االرض وسرقة موارد الدولية التي ترفض االستيالء 
  .ومقدرات الشعوب

وشددت عشراوي على الدور الذي يجب تقوم به 
 االسرائيلية -الدول األوروبية لمواجهة المخططات االميركية

والمحافظة على المنظومة األممية ومبادئها وقوانينها 
  .وتشريعاتها

إن االعتراف بالدولة الفلسطينية ليس : "وقالت
 مكافأة للفلسطينيين، انما هو اختبار عقابا إلسرائيل وال

لمدى التزام الحكومات بالقانون الدولي وبتشريعاتهم 
   ".المتعلقة بحقوق االنسان وحق الشعوب في تقرير المصير

وثمنت عشراوي خالل لقائها ممثلة فنلندا بموقف 
الحكومة والبرلمان الفنلندي الرافض للضم، وتقديرها للجهود 

ايسا في تطوير آليات التعاون والتواصل التي بذلتها آنا ك
   .بين الجانبين الفلسطيني والفنلندي

كما أشادت خالل لقاء ممثل ايرلندا بالعالقات 
األيرلندية، معربة عن تقديرها للدعم - التاريخية الفلسطينية

األيرلندي المتواصل لدولة فلسطين ورفض الحكومة 
عبنا غير والبرلمان األيرلندي للضم ودعمهما لحقوق ش

  .القابلة للتصرف

  ٢٩/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  
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األردن أبلغت إسرائيل معارضتها : قناة عبرية
  "ضم"الشديدة ألي عملية 

  

 -  ترجمة خاصة -دوت كوم " القدس "-رام اهللا 
 العبرية، الليلة الماضية، أن المملكة ١٣ذكرت قناة 

ا األردنية الهاشمية أبلغت إسرائيل عبر عدة وسطاء، أنه
ستعارض بشدة أي عملية ضم للمناطق الفلسطينية سواء 

  .كانت واسعة أو محدودة

ً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 

  .ه منذ أيامعن

وبحسب المصادر، فإن العاهل األردني أبلغ 
رئيس الموساد أن المملكة لن تفرق بين ضم جزئي أو 
واسع وأنها سترد بالطرق المناسبة على مثل هذه 

   .العملية

وأشارت إلى أن العاهل األردني نقل رسالة 
  .مماثلة لجهات أوروبية وكذلك أميركية

  ٢٩/٦/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

بلجيكيا تؤكد رفضها للضم وتتمسك بحل 
 الدولتين

  

بحث وزير الخارجية  - ماجدة ابو طير-عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية 
والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، التحركات التي تهدف 

رة موقف دولي فاعل، يحول دون تنفيذ قرار إلى بلو
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 

ٕدولي يعمل على منع الضم واطالق مفاوضات جادة تحرك 
لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون 

 ....الدولي

وثمن الصفدي مواقف وخطوات بلجيكا الداعمة 
للمملكة في مواجهة التحديات االقتصادية وفي تحمل 
عبء اللجوء وعلى دعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 .)األونروا(سطينيين وتشغيل الالجئين الفل

واصل وزير الخارجية   وعلى ذات الصعيد،
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس االتصاالت 
المستهدفة بحث سبل تنسيق المواقف والجهود لمنع 
ٕتنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية واعادة إطالق 
مفاوضات سلمية جادة لحل الصراع على أساس حل 

 .لدولي والمرجعيات المعتمدةالدولتين وفق القانون 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 لوقف 

ًالضم وتأكيد رفضه خرقا للقانون الدولي وتقويضا لل جهود ً
 .السلمية

وثمن الصفدي خالل اتصاله مع وزيرة خارجية 
إسبانيا موقف بالدها وموقف االتحاد األوروبي اللذين 

 .أكدا رفض الضم والتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين
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وأكد الصفدي خالل االتصالين أهمية الدور 
األوروبي والجهود التي تقوم بها األمم المتحدة لتجنيب 

ٕلتبعات الكارثية لقرار الضم وايجاد أفق حقيقي المنطقة ا
لتحقيق السالم العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي 
يشكل حل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيله 

  .الوحيد

  ٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 يبحث مواجهة خطة الضم "االعيان"
  غدا ..اإلسرائيلية

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

وقرر رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز  - االعيان
دعوة اعضاء المجلس الى اللقاء التشاوري لبحث 
تداعيات خطة حكومة االحتالل االسرائيلي لضم 

  .المستوطنات وغور االردن

يه واشارت المصادر الى ان العين المهندس وج
عزايزة سيقدم خالل االجتماع دراسة تفصيلية حول خطة 

  .الضم وخطورتها

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

   كما سيبحث كيفية مواجهة خطة الضم

وتؤكد المصادر ان اجتماع االعيان سيكون اول 
عالن الحظر الشامل في اجتماع تشاوري للمجلس منذ ا

 وتشير المصادر الى اجتماعات عقدت للجان ،المملكة
  .مجلس االعيان ولكن ليس للمجلس

وقالت مصادر في االمانة العامة انه تم اتخاذ 
كافة ترتيبات التباعد االجتماعي خالل لقاء االعيان 

  .اضافة الى االجراءات الوقائية

  ٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  "قرار الضم" للدراسات حول "الرأي" في ندوة
  

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

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

ُ إذا كان هنالك تباعد عربي، وأال يترك األردن األردن للخطر
  .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 كل منطقة الحدود أي 

كم وهي التي تفصل األردن عن الضفة الغربية ٧٢الي حو
سيغير اللعبة، ويناقض نصوص إتفاقية السالم مع األردن، 

  .إما بشكل مباشر أو غير مباشر

وأكد العناني أن الشعبين األردني والفلسطيني هما 
ًشعب واحد وحجم وعمق الصلة بينهما قوي جدا وال يمكن 

  .تجاوزه بأي حال من األحوال

ًر إلى أن هناك إجماعا عالميا وحتى ممن وأشا
ًيدافعون عن موقف األردن برفض الضم رفضا تاما يقول ً :

ّإن األردن يعد أكثر دولة متضررة من هذا القرار بعد الجانب 
  .الفلسطيني إن لم يكن بنفس المقدار

ورأى أن الضرر على فلسطين واضح ويتمثل في 
فلسطينية، األمر إنكار إلى حد ما الحتمالية قيام دولة 

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 

من معاهدة السالم ) ٢ (٣وفلسطين نص عليها بالمادة 
ٕحدود بين األردن واسرائيل ال والتي تنص على أن رسم ال

  .يشمل حدودنا مع الجانب الفلسطيني وليس مع اإلسرائيلي
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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 

لي لن يكون لنا أي عالقة مع ًالترتيبات األخرى كافة، وبالتا
الفلسطينيين بالمستقبل، فإسرائيل ستصبح هي الحاكم 
واآلمر الناهي، وكل الفلسطينيين سيكونون موجودين داخل 
ًأحياء مغلقة واإلسرائيليون يتحكمون بها، مضيفا أنه 
سيصبح كل الكيان الفلسطيني بصرف النظر عما نسميه 

  .بشكل واضحداخل حدود إسرائيل وسوف تتحكم به 

ومن هنا فإن إسرائيل لن : وتابع العناني حديثه
تمنح الفلسطينيين الذين استولت على أراضيهم الجنسية 

 ٢٠١٨اإلسرائيلية، فبموجب القانون الذي صدر في العام 
أن أي : والذي ينص على» قانون قومية الدولة اليهودية«

ًشخص إسرائيلي يأخذ أراض تعدها إسرائيل جزءا من  ٍ
اضيها فاليهودي أحق بها، فطالما اليهودي دفع مقابل أر

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  ً

ذا وبرأيه أن ه. أعطي امتياز إقامة ولم يعط حق المواطنة
األمر سيكون فاتحة لتهجير الفلسطينيين وال يستطيع 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

ولفت العناني إلى أن األردن استضاف الالجئين 
ًالفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في إطار الضفة 
الشرقية، بخاصة عندما انطلق كثير من أهل المخيمات 
الذين أصبحوا الجئين للمرة الثانية، أي الجئين ونازحين 
وسكنوا األردن، ويبلغ عددهم المسجل لدى وكالة الغوث 

 مليون الجىء وهي أكبر كتلة لالجئين ٢.٣حوالي 
  .ين في العالمالفلسطيني

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 إليه ترمب في 

نظمة صفقة القرن حين سعى لنزع الصفة الشرعية عن م
وامتنع عن تقديم أي مساعدات لها، ومعنى ذلك » األنروا«

يدعو إلسقاطها ويطالب بالضغط على الدول » ترامب«أن 
ًلكي تسقطها، مضيفا أنه وفي حال سقوطها سيصبح 
الالجئون تحت مسؤولية المفوضية العليا لالجئين التابعة 
لألمم المتحدة، والتي ال تعترف بمن يحمل جنسية دولة 

ى بأنه الجئ، فالالجىء هو الذي غادر دياره ويجب أن أخر
  .يرجع إليها، وبذلك نكون قد أسقطنا حق العودة

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

ا إلى إسرائيل وأصبحوا مواطنين من الدول العربية وذهبو
ٕفيها بموجب قانون العودة واسرائيل تطالب بحقوقهم، 

 ٢٥٠وبحسب هذه الدراسة فإن مجموع هذه الحقوق يبلغ 
السعودية (ًمليار دوالر، مضيفا أن هذه الدول العربية 

عليها ) واليمن، ومصر، وسوريا، والمغرب، وتونس وغيرها
ًعويضا لليهود، مقابل ما تركوه تسديد هذه المبالغ إلسرائيل ت

  .من 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 

ن األردن ًالفلسطينيين من إسرائيل الذين لجأوا إلينا، مؤكدا أ
ًالذي استقبل عددا من الالجئين الفلسطينيين أكثر بكثير 
من أعداد اليهود الذين تطالب إسرائيل لهم بتعويضات له 

 مليار دوالر مثله مثل ٢٥٠ًالحق أيضا بأن يطالب بـ 
  .إسرائيل على األقل

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

وبخصوص األمن والترتيبات األمنية التي بيننا 
وبين إسرائيل، قال العناني إذا كان نتنياهو بحسب 
تصريحاته في مؤتمر واشنطن في البيت األبيض ال يثق 

مقدمة معاهدة السالم بترتيبات األردن األمنية الموجودة في 
  .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

ًولفت إلى أن هنالك عددا من اإلسرائيليين 
فلسطينيين لن يعارضون قرار الضم بشدة، وبرأيه أن ال

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 عام 

  .ة بالضمسياسي عربي ضد الموافق

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، مشيرا إلى أن  ً

اإلسرائيليين ًفي حالة تغير اإلدارة األميركية، فإن كثيرا من 
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 مصالحه

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 مجلس األمن الدولي 
 ١٩٧٣ لسنة ٣٣٨ والثاني ١٩٦٧ لسنة ٢٤٢األول 

لى أن إسرائيل قوة محتلة لألراضي ع: واللذان ينصان
 حزيران ٤الفلسطينية ويطالبانها باالنسحاب حتى حدود 

  .١٩٦٧عام 

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

ضع الجغرافي والسكاني والقانوني لألراضي بعدم تغيير الو
  .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 إسرائيل لتغيير 

الواقع هي باطلة وعلى األمم المتحدة القيام بدورها األمر 
باتخاذ االجراءات الفورية لمنع إسرائيل من مصادرة 
ٕاألراضي، واقامة المستوطنات، وعدم إجراء أي تغيير 

  .جغرافي أو سكاني على األراضي المحتلة

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

بدأت بهدف إيجاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في 
 وعلى أساس قراري األمم ١٩٩٣مؤتمر مدريد الدولي عام 

  .٣٣٨ و٢٤٢المتحدة رقم 

 وقع الطرفان على ١٩٩٣ولفت إلى أنه في عام 
 وقع الطرفان على ١٩٩٤إتفاق إعالن المبادىء، وفي عام 

ًقعا أيضا إتفاقية الحكم الذاتي للضفة أريحا، وو /إتفاق غزة
  .١٩٩٥الغربية وقطاع غزة عام 

 ١٩٩٧كما وأبرم الطرفان إتفاق الخليل عام 
بشأن ) واي ريفر( توقيع إتفاقية ١٩٩٨ًوتالها أيضا عام 

ٍانسحاب إسرائيلي من مساحات محددة في الضفة الغربية، 
واستمرت اللقاءات والمباحثات بين الطرفين حتى عام 
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، ولم يتمكنا من التوصل إلى إتفاق نهائي للقضية ٢٠٠٠
  . االنتفاضة الثانية٢٠٠٠الفلسطينية، حيث اندلعت عام 

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

 رفضت المبادرة ولم تتقدم عملية المفاوضات بين إسرائيل
ًالطرفين حتى يومنا هذا وبقي الوضع جامدا، حتى إعالن 

 مبادرة سميت ٢٨/١/٢٠٢٠الرئيس األميركي ترامب يوم 
لحل الصراع بين الفلسطينيين ) صفقة القرن(

  . >>...واإلسرائيليين

من الضفة % ٣٠ورأى أبو راشد أن ضم ... <<
انب واحد سيكون له نتائج سلبية على السالم الغربية من ج

 ألف ٤٥٠الفلسطيني، حيث سيتم ضم - اإلسرائيلي
مستوطن يهودي كما جاء بصفقة القرن، حيث أنه لم يعد 
ًممكنا بقاء هذه األعداد خارج أراضي إسرائيل، وبذلك يتم 
تطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات بعد اتخاذ 

في الكنيست، لتصبح المستوطنات االجراءات التشريعية 
  .ًواألراضي المحيطة بها جزءا من إسرائيل

وبرأيه أن الضم من طرف واحد سيضمن عدم حل 
من % ٧٠الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لألبد، ألن 

األراضي المتبقية للفلسطينيين وغير المضمومة إلى إسرائيل 
حسب خطة ترمب ستبقى عبارة عن جيوب غير مترابطة 

ًحاطة بدولة إسرائيل من جميع الجهات، مشيرا إلى أن وم
األراضي المتبقية 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 مشغول  ً

ر أخرى، فالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ليس القضية بأمو
  .الرئيسية اإلشكالية في الشرق األوسط

ًوأضاف أن من ردود الفعل أيضا أنه سيكون هناك 
رفض كامل من الفلسطينيين والدول المجاورة لهذا القرار، 

ٕوعودة الصراع المسلح، والغاء التنسيق األمني اإلسرائيلي 
ر العالقات اإلسرائيلية مع األردن الفلسطيني، وكذلك تدهو

ً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 راشد أن 

 لتحمل مسؤولية السكان الفلسطينيين إسرائيل ستضطر
بدون مساعدة من المجتمع الدولي، وستتحمل مسؤولية 
انتشار وباء فيروس الكورونا وعندها ستبدأ إسرائيل بتعبئة 
االحتياط، وستكون هنالك حركة احتجاج واسعة من 
ًالجمهور اإلسرائيلي ونزولهم إلى الشوارع، إضافة إلى 

واجهها إسرائيل من قبل التهديدات األمنية التي ست
أعمال (الواجهة األردنية و/الفلسطينيين من الجبهة الشمالية

  . >>)...إرهابية من الواجهة الجنوبية مصر وغزة

ورأى أبو راشد أنه قد يلجأ الفلسطينيون ... <<
ووقف –إلجراءات مضادة فورية مثل إلغاء إتفاقيات أوسلو 

 حل نفسها مما  وربما تلجأ السلطة إلى–التعاون األمني
سيؤدي إلى فوضى عارمة وعدم السيطرة وربما إلى 
انتفاضة ثالثة، وقد يلجأ محمود عباس إلى اللجنة الرباعية 
ويطلب منها تقديم خطة مضادة لخطة ترامب الستئناف 

  .٢٠٠٨المفاوضات السلمية من حيث توقفت عام 

وبرأي أبو راشد أن الضم سيكون على أشكال 
: المستوطنات فقط ويتم ذلك على شكلينضم أراضي : أولها

 ضم المنطقة المبنية من المستوطنات ومحيطها المباشر - أ
 ضم -من أراضي الضفة الغربية، ب% ٤وتساوي حوالي 

من % ١٠جميع األراضي التابعة للمستوطنات وتساوي 
  .أراضي الضفة الغربية

ضم الكتل : وباقي أشكال الضم ستكون كالتالي
، وضم %١٠ظمها غرب الجدار وتساوياالستيطانية ومع

% ٦٠، وضم )خطة ايلون% (١٧غور األردن وتساوي 
من أراضي الضفة % ٣٠وتساوي  (C) من أراضي منظقة
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ًالغربية، أو ضم جميع المناطق المقرر أن تكون جزءا من 
دولة إسرائيل بموجب خطة ترامب، وما تبقى من األراضي 

تالل /(C) طقةللفلسطينيين وهو النصف المتبقي من من
الخليل الجنوبية 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 

تمع الدولي في الجئي الشرق األوسط، والعمل مع المج
مكافحة اإلرهاب، وااللتزام العقائدي بدعم الشعب الفلسطيني 
في تلبية تطلعاته إلى حل عادل قائم على نموذج الدولتين، 
والمساهمة بشكل كبير في حاجة الشعب اإلسرائيلي إلى 

  .العيش في أمن وأمان

وأكد أن الضم األحادي المخطط ألجزاء كبيرة من 
لة ليس سوى جدار آخر من شأنه أن الضفة الغربية المحت

يحول دون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وبالتالي 
ومعظمهم (يترك مصير الفلسطينيين المهمشين المحبطين 

في يد اإلرهابيين الستغاللهم القضية ) من الشباب
برسالة أكثر - كما فعلوا من قبل-الفلسطينية كصرخة حاشدة

ًفاوضات عن أي ثمار، مؤكدا تقبال وقوة لم يسفر مسار الم
أن الكفاح المسلح 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 لتحقيق المزيد 

هار من خالل االتساق مع اإلرادة الجماعية من األمن واالزد
للمنطقة من أجل تحريك 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 

من لجميع دول المنطقة بما ًيحرص أيضا على تحقيق األ
فيها إسرائيل، حيث يتم عمل منظومة دفاع إقليمي تكون 

فيه 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: المجالي

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

اإللغاء غير وارد (في تأجيل قرار الضم حيث أن : ًأوال
من % ٣٠اتخاذ القرار بالضم الكامل لـ: ًانيا، وث)ًنهائيا

بخاصة إذا خال  –أراضي الضفة بما فيها غور األردن 
 ًموقف إدارة ترامب من طلب مباشر خالفا لذلك من نتنياهو

التقسيم المرحلي للضم دون اإلشارة لذلك، : ً، وثالثا–
واالكتفاء بقرار ضم إثنين أو ثالثة من التجمعات 

  .لضفةاالستيطانية في ا

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

على لسان سفيرها في (وبخاصة موقف األردن واإلمارات 
وحسابات الربح والخساره لهذا األمر في إطار ) واشنطن

تخابات تشرين الثاني القادم، فليس من الواضح معادلة ان
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 

 من قبل الفلسطينيين ومن قبلنا في ًستكون مرفوضة قطعيا
ًاألردن، مؤكدا أن موقف األردن بهذا الشأن مبدأي وغير 
ًقابل للتأويل أو التحريف، فاألردن يرفض قطعيا أي محاولة 
لتكريس خروج المفاوضات من مضمونها وأهدافها من أجل 

  .تحقيق حل الدولتين

وأكد أن الدبلوماسية األردنية بقيادة جاللة الملك 
كانت الصوت األشجع لنقل الموقف العربي إلى الكونغرس 
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والعواصم االوروبية والعالمية والتحذير من تبعات أي قرار 
يفرغ عملية السالم من محتواها وأهدافها المتفق عليها، 
ًمشيرا إلى ما قامت به بعض مراكز األبحاث األميركية 

د بانتقا) وبعضها يترأسها مناصرون تقليديون إلسرائيل(
ّفكرة ضم أراضي الضفة وحذرت من تبعات ذلك على أكثر 

  .من ساحة

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

؟ قال المجالي إن .مع الجانب الفلسطيني من مضمونها
ولية توضح أنه إضافة إلى مصالح األردن في القراءة األ

البنود التي اتفق على تركها إلى مفاوضات الوضع النهائي 
والتي تتم ) القدس والالجئون والحدود والمياه واألمن(

الضغوطات بشأن بعضها منذ عامين عبر إجراءات أحادية 
إسرائيلية، كما هو الحال بشأن القدس والالجئين، فإن قرار 

من وجهة نظره ينتهك البنود التالية في معاهدة إسرائيل 
  :السالم

ّتعد الحدود، كما هي :  من المادة الثالثة٢البند: أ
، الحدود الدولية الدائمة واآلمنة )أ(١محددة في الملحق 

دون المساس بوضع (ٕوالمعترف بها بين األردن واسرائيل 
أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري اإلسرائيلي 

  ).١٩٦٧ 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  (7)
الصور الفضائية التي تبين الخط الفاصل بين األردن 

ي واألراضي التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري اإلسرائيل
 أن توضح ذلك الخط بشكل مختلف كما ١٩٦٧في عام 

إن هذا «: يتوجب أن يتضمن فهرس الخرائط التحفظ التالي
الخط عبارة عن الحد اإلداري بين األردن والمنطقة التي 

، ١٩٦٧خضعت لسيطرة الحكم العسكري اإلسرائيلي في 

وأي تعامل مع هذا الخط يجب أال يكون من شأنه المساس 
  .«منطقةبوضع تلك ال

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 ٍ ً!  

من % ٣٠وأكد أنه من الواضح والمنطقي أن ضم 
 الغربية سيؤدي إلى تعطيل عملية السالم أراضي الضفة

 من ٦وخلق الظروف التي تتيح حصول ما نهى عنه البند 
ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية (المبادئ العامة 

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

ورأى المجالي أنه من الواضح أن مصادرة أراضي 
لسطينيين وهدم منازلهم هو انتهاك إسرائيلي واضح الف

اللتزامات إسرائيل وفق قواعد ميثاق األمم المتحدة التي 
 حول الحقوق ٢٥ًايضا تمت اإلشارة إليها في المادة 

ال تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن ال تفسر على (والواجبات
أنها تؤثر بأي شكل من األشكال على حقوق وواجبات 

  ).ب ميثاق األمم المتحدةالطرفين بموج

وأضاف أنه في إطار ما سبق، يتضح انه ال يمكن 
التمييز أو وضع فواصل بين أي اختيار ستتبناه الحكومة 

) باستثناء قرار إلغاء فكرة الضم، وهذا مستبعد(اإلسرائيلية 
  .وبين الموقف الذي نتخذه

وأكد المجالي أن الرفض واإلدانه، هو العنوان، 
ً العام العربي، واألردني تحديدا، ال يكتفي وحيث أن الرأي

ً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 في 

منطقة، وال نقول مراحل تراجع عملية السالم، ألن تماهي ال
اإلدارة األميركية الحالية منذ أربع سنوات مع حكومات 
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اليمين اإلسرائيلي المتعاقبة، زرعت الفراغ واليأس في 
ً، مشيرا أنه وليس )ذي الصلة(الشارع الفلسطيني والعربي

ير من المتوقع تغيير السيناريو القائم حتى لو حصل التغي
في تشرين الثاني القادم في 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 ٌ...<<.  

ّوشدد المجالي على وجوب اعطاء ... <<
تأثير، بحيث يتوفر الدعم العربي الدبلوماسية األردنية قوة ال

للدبلوماسية األردنية، فمن المفروض أن تتوقف الخالفات 
العربية عند ثابت القضية الفلسطينية والتى توافقها العربي 

ًومضيفا أنه أيا كان مضمون . ٢٠٠٢هو خطة السالم لعام  ً
قرار الحكومة اإلسرائيلية، فسيكون من المناسب الدعوة 

لمجلس الجامعة العربية على المستوى الجتماع طارىء 
  .الوزاري ليعقد في األردن

العالقات ) لتبريد(وطالب بانتهاج خطوات متتالية 
ًاإلسرائيلية وصوال إلى تخفيف التنسيق األمني إلى -األردنية

ٕ، واغالق )ًمع أن جزءا منه هو في صالحنا(حده األدنى 
ستعمالها مع المنافذ المقابلة للضفة الغربية حتى ال يصبح ا

الجانب اإلسرائيلي هو اعتراف غير مباشر بضم وادي 
  .>>...األردن للسيادة اإلسرائيلية

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

لدبلوماسي المبذول إلفشال مخططات الجهد السياسي وا
  .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

اإلعالم األردني قادر على نقل وأكد عبدالرحمن أن 
وتعزيز الجهد السياسي والدبلوماسي القوي الذي يقوده 

  .جاللة الملك عبداهللا الثاني

  ًالضم تنفيذا لصفقة القرن: الشوبكي

وفي مداخلة له قال الزميل مدير وحدة الدراسات 
للدراسات هادي الشوبكي إن ما قاله » الرأي«في مركز 

ضي لم يكن مجرد وعد انتخابي نتنياهو بخصوص ضم األرا
التاريخي لألراضي العربية تتبناه ليس » الضم«ألن مسارات 

ٕفقط األحزاب اليمينية وانما إسرائيل كافة ومنبعها الفكر 
ًالصهيوني، مؤكدا أن إعالن الضم جاء تنفيذا لصفقة  ً

  .القرن

  توصيات

  العناني

طالب العناني بتشكيل لجنة تضع الحلول والمواقف 
يجب أن تتبع وفق خطة مدروسة، حيث ال نخسر ردة التي 

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 واألمنية والقانونية 

  .ون شاملة لألبعاد المحلية والعربية والدوليةواإلعالمية لتك

ودعا لعقد جلسة للجامعة العربية باألردن وفي 
ًالبحر الميت تحديدا بجانب الحدود حتى يرى وزراء 

  .الخارجية بالعين ما هو المقصود بعملية الضم

  أبو راشد

دعا أبو راشد إلى توحيد الجهود الداخلية ودعم 
ضد عملية الضم ألراضي من القيادة الهاشمية بمواقفها 

الضفة الغربية التي ينوي رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
  .ّضمها» نتنياهو«

  المجالي

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

  .األمني إلى حده األدنى
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س الجامعة كما دعا إلى عقد اجتماع طارىء لمجل
  .العربية على المستوى الوزاري في األردن

  ١٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

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

 ربما كان أقل وطأة على –ّعمان  -  غادة الشيخ
ٕالعرب بأن تبقى القضية الفلسطينية وايجاد حلول لصالح 

 معلقة، على أن يأتي يوم ويصبح األرض وأصحابها،
تقسيم ما تبقى من األرض المحتلة وطرد أهلها تهديدا 

  .يؤرق كل غيور على فلسطين التاريخية

كانت فلسطين قبل إصابتها بسرطان االحتالل 
غربا وشرقا؛ نهر وبحر، : الصهيوني بلدا عربية، يحدها

 رفض العرب قرارات تقسيم فلسطين، ١٩٤٧وقبل العام 
 الذي احتلت فيه العصابات ١٩٤٨ عام النكبة ليأتي

الصهيونية كامل األراضي الفلسطينية باستثناء الضفة 
  .الغربية وقطاع غزة

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

بة التي حملها الرئيس األميركي دونالد العرب، من الحقي
ترامب وفي داخلها خطة استيطان من نوع جديد ألراض 

تحول تلك . ”صفقة القرن“فلسطينية تحت مسمى 
كانتونات “إلى ” المزعومة“الخطة الدولة الفلسطينية 

تتحكم إسرائيل بكل مفاصلها وتفاصيلها، وتسمح ” مغلقة
 الضفة الغربية من % ٣٠لنفسها من خاللها بضم نحو 
  ).غربي النهر(بما فيها أراضي غور األردن 

اليوم يجابه األردن وأحرار الشعوب العربية خطة 
ترامب وهندستها، التي تخدم االحتالل وتغتصب ما تبقى 
من فلسطين وحلم العودة إليها، وهو ما يؤكده محللون 

، فوزير الدولة لشؤون ”الغد”سياسيون في حديثهم لـ

سبق سميح المعايطة يرى أن خطة ترامب أو اإلعالم األ
تعيد فتح أبواب ” صفقة القرن”ما هو متعارف عليها بـ

الحديث عن التوطين والوطن البديل بما يستهدف الهوية 
  .ًالفلسطينية والهوية األردنية أيضا

ويؤكد المعايطة على أن خطط الضم اإلسرائيلية 
 على مستقبل لمناطق من الضفة الغربية تترك أثرا مباشرا

فكرة الدولة الفلسطينية ألنها تقوم بتقطيع بما تبقى من 
  .األراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية

عدم إقامة دولة فلسطينية على األرض “ويعني 
كما يقول ” والتراب الوطني الفلسطيني، قتل فكرة السالم

أي حديث عن سالم يجب أن “المعايطة، الذي يضيف 
لفلسطينيين أبسط حقوقهم من خالل دولة ينتهي بمنح ا

  .”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 

أنها األغوار المشمولة بخطة الضم إلسرائيل، ما يعني 
ستصبح جزءا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن 
النقاش في هذا األمر ال يكون بقرارات أحادية الجانب تلك 

  .التي تسير عليها إسرائيل وأميركا

ويختم المعايطة بالتأكيد على أن ما يجري يعيد 
فتح أبواب الحديث عن التوطين والوطن البديل 

دنية والهوية ومخططات تستهدف الهوية الوطنية األر
الوطنية الفلسطينية، وتستهدف فكرة استقرار الدولة 
األردنية في عالقاتها مع الدولة الفلسطينية، وتفتح أبواب 
لمشاريع أخرى لالحتالل؛ مشاريع من مثل أن األردن هو 

ال يجب ان تسمح لهذه المشاريع ”دولة للفلسطينيين و
  .”بالتطبيق

 نوفل فيقول أما المحلل السياسي الدكتور أحمد
 أضاعت جزءا ٤٨إذا كانت نكبة الـ: ”الغد“في حديثه مع 

من فلسطين فإن صفقة القرن ستؤدي إلى احتالل بقية 
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األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بحيث لن يتبقى 
  .سوى قطاع غزة غير محتل بشكل مباشر

ويلفت إلى أن ذلك سيكون له انعكاس على 
األردن بمعنى أن إسرائيل األردن وبالذات أراضي غور 

وادي “ضربت بعرض الحائط لكثير مما ورد في اتفاقية 
استراتيجية إسرائيل تقوم احتالل “، مضيفا أن ”عربة

األراضي الفلسطينية بالكامل وال تريد السكان ما سينعكس 
ًأيضا على األردن، أي طرد الفلسطينيين من أراضي 

يد األرض وال تريد الضفة الغربية إلى األردن، فإسرائيل تر
   .”السكان

طالما األردن كان يقول “ويبين الدكتور نوفل أنه 
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 

ربية مع األردن تواصل جغرافي بين أراض في الضفة الغ
أي أراضي األغوار، فأراضي الضفة الغربية كانت بمثابة 
ٕحاجز لتواصل 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 

دوانية، واألردن اليوم هو المتضرر األكبر لصفقة القرن ع
التي ستؤثر على سيادته على أراضي الغور، ناهيك عن 
تحدي قضية القدس والوصاية الهاشمية عليها التي لم 
تعد إسرائيل ترغب باستمرارها، فضال عن تحد قضية 
الالجئين التي هي أولوية أيضا لدى األردن وخطر طرد 

ن الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، الفلسطينيين م
: وهناك وزراء في حكومة نيتنياهو يتحدثون بصراحة أن

 .”الضفتين لنا

  ٣٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

وتوقعات .. االحتالل يمضي بمخطط الضم
  بإعالنه غدا

 

 يرى خبراء أن مضي االحتالل –القدس المحتلة 
من الضفة اإلسرائيلي قدما في مخطط ضم أجزاء واسعة 

الغربية المحتلة سيكون مخاطرة تقوض تقدم عالقاتها مع 
الدول العربية وتثير حفيظة القوى 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 

صفقة (تخاذها حيال خطة السالم األميركية المقترحة ال
، إذ من المتوقع أن تقوم بخطوة الضم خالل األيام )القرن

  .القريبة القادمة

وحددت حكومة االحتالل اإلسرائيلي يوم غد موعدا 
لبدء إجراءات تنفيذ مخطط ضم المستوطنات اإلسرائيلية في 

انونية بموجب الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير ق
  .القانون الدولي

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 باألراضي 

عاصمتها في ضواحي القدس المحتلة، مع اإلسرائيلية، و
تجاهل مطالب رئيسة للفلسطينيين كاعتبارهم القدس 

  .الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية

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

ذ ولم تعط إدارة ترامب الضوء األخضر الكامل لتنفي
الضم، مع قول وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إن 

  .على إسرائيل اتخاذ الخطوات التالية المتعلقة بذلك
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” متحفظين“ويبحث ائتالف نتنياهو والذي يشمل 
على تنفيذ مخطط الضم، ثمن المضي قدما في المخطط قبل 

  .المحتمل للشروع به) يوليو(موعد األول من تموز 

ات في الواليات المتحدة يوسف وحذر سفير اإلمار
العتيبة األسبوع الماضي من أن خطة إسرائيل لضم أجزاء 
من الضفة الغربية المحتلة ستعرقل أي احتمال لحصول 

  .تقارب بينها وبين الدول العربية

استيالء غير “ووصف العتيبة مخطط الضم بأنه 
استمرار “مشروع على األراضي الفلسطينية، معتبرا أن 

عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط في تحسين الحديث 
  .”العالقات مع الدول العربية

بحسب كبير الباحثين في معهد دراسات األمن 
القومي في جامعة تل أبيب يوئيل غوزانسكي، فإن حدة رد 

ما الذي ستفعله إسرائيل بالفعل “الفعل الخليجي تعتمد على 
  .”ورد الفعل الفلسطيني

لة فرانس برس إلى أنه وفي وأشار غوزانسكي لوكا
حال كان رد الفعل الفلسطيني على أي إعالن، كبيرا 

  .في الخليج” فسوف نشهد رد فعل أكثر حدة“

ال “وبحسب كبير الباحثين فإن قادة الخليج 
يمكنهم أن يديروا ظهورهم للفلسطينيين، ولديهم رأي عام 

  .”يأخذوه بعين االعتبار

ليس “قد يعانون يقول غوزانسكي إن القادة العرب 
ٕفقط إذا بدا أنهم يتخلون عن القضية الفلسطينية، وانما إذا 

  .”أظهروا أنهم يتعاونون مع إسرائيل

وشهد االتحاد األوروبي أكبر شريك اقتصادي 
إلسرائيل في األسابيع األخيرة حملة دبلوماسية ضد الضم، 
لعل أبرز خطواتها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 

  .ني هايكو ماس إلى القدس المحتلةاأللما

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، ووزير 

ولة العبرية في وقت سابق من هذا الخارجية القبرصي الد
  .الشهر وأجريا محادثات بشأن التعاون في مجال الطاقة

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

  .جميع األعضاء

وأشار دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، إلى أن 
ل التكنولوجيا اإلسرائيلية أي رد فعل ضد إسرائيل لن يشم

وخاصة تلك المتعلقة باألمن والتي تعتبر محط إعجاب 
  .بعض أعضاء االتحاد األوروبي

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

  .أي تأثير يذكر على األرض

وقال ليفنسون خالل البث اإلذاعي األسبوعي 
أعتقد أنه من السابق ألوانه تحديد ما سيحدث “للصحيفة 

- . ”في النهاية ألن ال أحد يعرف ما سيحدث في البداية

 )وكاالت(

  ٣٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 "ضم الضفة"  االحتالل لـمخططات

  

 يسابق رئيس وزراء –عمان  - حمزة دعنا
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الزمن، من أجل 

من أراضي الضفة الغربية % ٣٠تنفيذ مخططه بضم نحو 
). غربي النهر(المحتلة، بما فيها مناطق غور األردن 

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

ومع اقتراب الموعد الذي ضربه االحتالل لتنفيذ 
مخططه، تتصاعد حدة الرفض العالمي، فيما يبدو 

ميركي أكثر برودة تجاه الضم، مما كان عليه الموقف األ
  .إبان طرح الخطة قبل أشهر

لكن األردن يواصل وبقوة وزخم العمل على حشد 
العالم ضد الخطوة، لما يرى فيها من تصفية للقضية 
الفلسطينية، قد يكون لها تبعات كبيرة، ليس فقط على 

ة أمنه واستقراره، بل وسيادته المتمثلة بالوصاية الهاشمي
 .على القدس المحتلة، ومقدساتها

وال يعدو مخطط الضم كونه جزءا ال يتجزأ من 
، والتي ”صفقة القرن”للسالم، المعروفة بـ” خطة ترامب“

ٕتلغي الحقوق الفلسطينية في استعادة األرض وانشاء 
الدولة المستقلة، فضال عن إلغاء حق العودة وسائر 

  .الحقوق الفلسطينية في القدس المحتلة

ي ذلك، يعتبر رئيس الوزراء األسبق طاهر وف
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

وحول تبعات المشروع اإلسرائيلي، يقول المصري 
هنالك تبعات كبيرة جدا بعد القرار “، ”غدال”في تصريح لـ

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 يعني 

عربية، أنها ستصبح مقطوعة عن كافة األراضي ال
باإلضافة إلى نية االحتالل لقضم المزيد من األراضي 
الفلسطينية المتبقية وضمها له، وهو ما يعني بداية 

جديدة لتهجير فلسطيني جديد، وسحب السيادة 
  .الفلسطينية من ما تبقى من أراض محتلة

ويبدي المصري امتعاضه الشديد من بعض 
شروع الدول التي تعلن عدم وجود خطر حادق من الم

اإلسرائيلي، في الوقت الذي يعلن الكيان فيه عن سرقة 
المزيد من األراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس 

  .الشريف

إسرائيل تسعى لتطبيق مقولة الدولة اليهودية “
من النيل إلى الفرات الستعادة ما تسميه أراضي يهودا 
والسمرا، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إنجازه، لذلك 

، بهذه الكلمات ”ب على األمة أن تتوحد لمواجهتهايج
  .ختم المصري حديثه

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

  .ًضاأي

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

  .مغادرة فلسطين

ويضيف أن الوجهة الوحيدة المتاحة أمام 
 األردن، موضحا أن كل مخططات الفلسطينيين هي

االحتالل تأتي سعيا منه للتأكيد على عدم إقامة الدولة 
  .الفلسطينية

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

  .”معاهدة السالم
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، تسيطر حالة من عدم اليقين على وحتى اآلن
المشهد برمته في المنطقة، فيما تدور أسئلة كبرى 
تتمحور فيما إذا كان االحتالل سيمضي قدما في تنفيذ 

دفعة واحدة أم على دفعات؟، وماذا : خطته، وكيف
سيكون رد فعل الفلسطينيين، شعبا وقيادة وفصائل، 

 في حالة ترقب والعرب والعالم عموما؟، بينما يبدو الجميع
 .تشبه إلى حد بعيد لعبة العض على األصابع

  ٣٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الضم االسرائيلي غير : ّمفوضة حقوق االنسان
  قانوني

  

ّ ضمت مفوضة األمم المتحدة -  بترا-عمان ّ ّ
السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشيليت صوتها، إلى 

ّ تحث حكومة إسرائيل الدعوات الدولية والوطنية الكثيرة التي
ّعلى عدم المضي قدما في خططها غير القانونية بضم 

 .ّمساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية المحتلة

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

 .قةالمنط

ّإن ضم األراضي غير قانوني، فأية “وأضافت 
ّعملية ضم هي غير قانونية، مهما بلغت مساحة األراضي  ّ

 بالمئة من الضفة ٥ أم ٣٠المضمومة، سواء أكانت 
الغربية، وأحث إسرائيل على اإلصغاء إلى كبار مسؤوليها 
وجنراالتها السابقين واألصوات الكثيرة حول العالم، التي 

ال “وأعلنت باشيليت،  .” المضي بخططها هذهّتحذرها من
ّيمكن أن نتوقع عواقب ضم األراضي بكل دقة، ولكن من  ّّ
المحتمل أن تكون وخيمة على الفلسطينيين، وعلى إسرائيل 
ّنفسها، وعلى المنطقة ككل، لقد دعا أمين عام األمم 
ّالمتحدة الحكومة اإلسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم، 

ّعوته هذه بكل ما أوتيت من قوةوأنا أدعم د ّ”. 

ّمما ال شك فيه أن أي محاولة لضم أي “وأضافت  ّ ّ ّ
ّ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  ً

لصراع في المنطقة لعقود طويلة، ّاإلنسان التي اتسم بها ا
 .”ّوأن تؤدي إلى تفاقمها

ّوأكدت باشيليت، أن تفاعل هذه الظروف كلها  ّ
أشعر بقلق بالغ “: ّقابلة لالنفجار في أي لحظة، وأضافت

ّمن أن أي شكل من أشكال الضم ولو بحده األدنى سيؤدي  ّ
 .”ٕإلى تفاقم العنف والى المزيد من الخسائر في األرواح

ّت من أن ارتدادات ضم األراضي ستدوم ّوحذر
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 

ّالدولي وقانون حقوق اإلنسان بصفتها قوة محتلة اإلنساني  ّ
ّتجاه السكان المحتلين، ال بل يقوض بشدة إمكانية حل 
الدولتين وتجديد المفاوضات، ويديم االنتهاكات الخطيرة 
الحالية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي 

  .نشهدها حاليا

  ٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لية تطالب بإجراءات رادعة شبكة خبراء دو
 لمنع الضم اإلسرائيلي

  

طالبت الشبكة الدولية لخبراء  - بترا- عمان
، المجتمع )أرض(القضية الفلسطينية في منظمة النهضة 

الدولي بإجراءات حاسمة ورادعة لمنع خطط دولة 
االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، 

  .بما في ذلك غور األردن
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وقالت الشبكة، في ورقة موقف أصدرتها اليوم 
االثنين بهذا الشأن، إن خطط الضم تأتي في الوقت الذي 
تواصل فيه حكومة االحتالل اإلسرائيلي تنفيذ سياساتها 
التعسفية ضد الفلسطينيين، مستغلة حالة الطوارئ التي 
أحدثها تفشي جائحة كورونا للمضي قدما في خططها 

رضت الورقة التطورات القانونية واستع. دون أي عقاب
السياسية منذ إعالن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يسمى 

 كانون الثاني الماضي، وعلى ٢٨يوم " صفقة القرن"بـ
  .مدار األشهر الماضية

ولفتت الورقة إلى تشابه إجراءات الضم وغيرها 
 السابقة كبناء الجدار في الضفة الغربية، من التدابير

باإلجراءات العنصرية التي سادت في جنوب أفريقيا من 
حيث المبدأ والمنهج والتنفيذ، واالنتهاك للقوانين 

  .واألعراف الدولية واإلنسانية

وأشارت إلى أن الضم، الذي أعلنت دولة 
االحتالل عن الشروع به في األول من تموز المقبل، 

ق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي ّيقوض ح
ينطوي على سيادة دائمة على األرض والموارد 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 
بانتهاكات القانون اإلنساني الدولي، وتأسيس بعثة 
خاصة لألمم المتحدة لحفظ السالم بتفويض واضح 
لمعالجة مشروع االستعمار االستيطاني ونظام الفصل 
ٕالعنصري واالحتالل، وانفاذ العقوبات االقتصادية التي 
تدين نظام الفصل العنصري باإلضافة إلى حظر تجارة 

األمني مع دولة االحتالل  - كرياألسلحة والتعاون العس
  .اإلسرائيلي، بما في ذلك تعليق اتفاقيات التجارة الحرة

ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة من العالم 
العربي للتنسيق مع مجلس األمن لمعالجة أزمات الحماية 

صفقة "ٕالتي طال أمدها في المنطقة، واعادة تأكيد رفض 
العتراف بدولة وتبعاتها، والعمل على تسريع ا" القرن

  .فلسطين ومنح العضوية الكاملة لها في األمم المتحدة

  ٢ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

السلطة الفلسطينية تطلب عقد اجتماع طارئ 
  للجمعية العامة لألمم المتحدة

 

جدد وزير الخارجية الفلسطيني  ...–عواصم 
رياض المالكي رفض القيادة الفلسطينية لخطة الضم 

  .اإلسرائيلية بكل تفاصيلها سواء أكان جزئيا أم كامال

وأكد المالكي في بيان أمس، أن الشعب 
الفلسطيني متمسك بمواقفه، ولن ينجر وراء بعض 
التصريحات التي تصدر عن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

رض منها إيجاد حالة من القلق والتأثير على الموقف والغ
  .الفلسطيني

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

  .يني على التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدةالفلسط

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

  .كوروناحال لم يتم عقد االجتماع بسبب جائحة 

  ٣١ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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في رسالة لألمم المتحدة وعدد من الشخصيات 

 ..الدولية الفاعلة

منشأة  ٢٠٠قرار سلطات االحتالل بهدم ": حرية"

  في القدس جريمة وانتهاك للقانون الدولي

 

" حرية"تجمع المؤسسات الحقوقية   عبر– غزة
شخصيات دولية منها في رسالة لألمم المتحدة وهيئات و

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والمفوض السامي 
لحقوق اإلنسان ميشيل باشليت عن بالغ قلقلة واستنكاره 
من نية سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم نحو مائتي 

يط لجنة التخط"منشأة في القدس، بموافقة ما يسمى 
ٕ، التي أصدرت قرارا نهائيا بهدم واخالء "والبناء اإلسرائيلية ً ً

 منشأة خاصة لتصليح المركبات وتجارية ٢٠٠نحو 
ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس 

 .وذلك حتى نهاية العام الحالي

 ٢٠٠وأكد التجمع قرارات سلطات االحتالل بهدم 
ًدس تشكل انتهاكا منشأة خاصة بالفلسطينيين في الق

ًخطيرا لكافة القوانين واألعراف الدولية، وعقوبة جماعية 
وجريمة تطهير عرقي، وجرائم حرب وضد اإلنسانية، كما 
أنه يعتبر قرار عنصري يهدف إلى السيطرة على المنطقة 

 .الصناعية الوحيدة في مدنية القدس

مشيرا الى أن الهدف من هذه األعمال 
 من قبل سلطات االحتالل والمخططات االجرامية

اإلسرائيلي هو تغيير مالمح وهوية المدينة المقدسة 
وتهويدها وفرض سياسة األمر الواقع، وتفريغ القدس من 
المنشآت االقتصادية وتشريد المواطنين منها وتضييق 
الخناق على المقدسيين والنيل من عزيمتهم وصمودهم 

حتى يتسنى ًفي أرضهم وممتلكاتهم وترحيلهم منها قسرا 
  .لالحتالل ومستوطنيه السيطرة عليها

  ١/٦/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

المملكة تدرس خيارات مواجهة : مراقبون
  في حال ضمت غور األردن” إسرائيل“

 

الوقت الذي قال فيه   في– عمان – زايد الدخيل
جاللة الملك عبد اهللا الثاني، إنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء 

ضفة الغربية، فسيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع من ال
المملكة، تدرس جميع  األردن، شدد مراقبون على أن

  .الخيارات في حال جرى الضم

، الى ضرورة تحرك ”الغد”ودعوا في احاديث لـ
األردن وتواصله دبلوماسيا مع أطراف عربية وأوروبية 
ودولية، بخاصة مع الدول الكبرى التي ما تزال تتبنى 

 الدولتين، وتوجيه رسالة للعالم، مفادها أن تنفيذ خيار
صفقة القرن، لن يؤدي لإلضرار بالمصالح الحيوية 
االردنية، بل وسيتسبب بموجة عدم استقرار واضطرابات 

  .في المنطقة، وارتفاع وتيرة العنف

األلمانية، ” دير شبيغل“وفي مقابلة مع مجلة 
الوحيد الذي اكد جاللة الملك أن حل الدولتين، السبيل 

سيمكن من المضي قدما، محذرا في الوقت نفسه، من 
مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا انهارت 
السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا جاللته، اتفاقه مع 
بلدان كثيرة في أوروبا والعالم، أن قانون القوة يجب أال 

  .يطبق في الشرق األوسط

النوايسة، قال المحلل السياسي الدكتور زيد 
يواجه األردن تحديا مصيريا في حال إقدام إسرائيل على “

ضم اجزاء من الضفة الغربية وغور األردن وشمال البحر 
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الميت، فهذا عمليا يعني نسف الحدود التي ضمنتها 
معاهدة وادي عربة، وانتهاء السلطة الفلسطينية وفشل 

طرف اتفاقية اوسلو، ما يفرض على األردن صداما مع ال
  .”اإلسرائيلي، بمعزل عن طبيعة وحجم الصراع وقوته

وفي تقدير النوايسة، يجب على األردن التحرك 
على نحو حثيث، وربما بعيدا عن اروقة اإلعالم مع 

أوروبية، وربما مع قوى فاعلة في  وأطراف عربية
بنيامين نتنياهو، ) رئيس الوزراء(إسرائيل، لضبط اندفاعة 
قت وتحقيق هذا اإلنجاز، تجنبا الذي يسعى لشراء الو

  .لدفع كلفة كبيرة تنهي مستقبله السياسي

األردن أرسل رسالة واضحة للطرف “وأضاف إن 
األميركي، الذي اعلن تفهمه لموقف األردن، ولكنه ماض 
بدعم حكومة نتنياهو، لذلك؛ ربما يقدم األردن على 
تخفيض مستوى العالقات، أو تجميد معاهدة وادي عربة، 

سوأ حاالته، أنه بحكم قراءته للواقع العربي الذي يمر بولك
يدرك أن خياراته صعبة، دون مظلة عربية سياسيا 

  .واقتصاديا، وتفهم ودعم أوروبي كامل

ورأى النوايسة، انه ربما تكون هذه اللحظة فارقة 
في طبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي، وكل الخيارات 

الرئيس االميركي مفتوحة، بخاصة في ظل تخبط إدارة 
  .دونالد ترامب في كل الملفات

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن 
الصفدي، قال في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 

) إبريل(الوزاري في دورة غير عادية اواخر نيسان 
الماضي، إن قرار إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية 

، وسيقوض األسس التي سيقتل حل الدوليتين“المحتلة، 
، مشيرا ”قامت عليها العملية السلمية، وسيفجر الصراع

قتل حل الدولتين، سيجعل خيار الدولة الواحدة “إلى أن 
  .”حتميا

من جهته؛ بين استاذ العلوم السياسية الدكتور 
خالد شنيكات، ان اإلجراءات اإلسرائيلية في الشروع بضم 

 صفقة القرن، تمس األراضي الفلسطينية وفقا لترتيبات
مباشرة الحقوق والمصالح الحيوية االردنية، ومنها ما 
يتعلق بالرعاية الهاشمية لالماكن المقدسة، وتلغي حق 
ٕالعودة لالجئين، واذا ما تم السير بهذه فعليا، فهذا يعني 
انتهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضي 

  .١٩٦٧الفلسطينية المحتلة العام 

وهذا يعني إحياء الوطن “ضاف شنيكات وا
البديل، الذي طالما سعى اليمين المتطرف اإلسرائيلي 

، يجب أن يتمحور لألردناليه، لذا؛ فإن الهدف األساسي 
  .”حول إيقاف الصفقة

ولفت الى ان من الخيارات في هذا المجال، 
التنسيق الشامل مع الفلسطينيين، ألنها تمس مصالحهم، 

خاطر الصفقة، وتعزيز التعاون معهم عبر التوعية بم
وتعزيز صمودهم، واعادة النظر في بنود معاهدة وادي 
عربة، وان يكون هذا الخيار مرتبطا بمدى تنفيذ اسرائيل 
للصفقة، بخاصة وأنها تنتهك بنود المعاهدة االردنية، 
وبشكل خاص ما يتعلق بالرعاية الهاشمية لالماكن 

  .”المقدسة

 تعزيز وتحصين الجبهة وأكد شنيكات، ضرورة
الداخلية، برغم التحديات االقتصادية الصعبة التي نمر 
بها، فتنفيذ الصفقة يضر بالمصالح العليا لنا، ولتقليل 
المخاطر والتهديدات، علينا تحصين الجبهة الداخلية، 
إلضعاف اآلثار السلبية المحتملة على االردن، وتعزيز 

مع الدول الكبرى العمل الديبلوماسي الخارجي، بخاصة 
  :التي ما تزال تتبنى خيار حل الدولتين، ومنها

الصين وروسيا والهند والبرازيل واالتحاد 
األوروبي والدول العربية واإلسالمية، وعلى األردن إيصال 
رسالة للعالم مفادها، أن تنفيذ الصفقة، لن يؤدي لإلضرار 
بالمصالح الحيوية االردنية، بل وسيسبب موجة عدم 

  .قرار واضطرابات في المنطقة، وارتفاع لوتيرة العنفاست
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السفير السابق سمير مصاروة، اشار إلى خطورة 
ما يمثله القرار االسرائيلي الذي ينطلق من ثوابت تتعلق 
باألمن من منظور إسرائيلي، والسعي لتصفية القضية 
الفلسطينية على حساب األمن الوطني األردني واألمن 

اسيا واجتماعيا وديمغرافيا، ما يجعلنا القومي العربي، سي
الخاسر األول عربيا بعد الشعب الفلسطيني، مما ال يمكن 

  .ًقبوله أردنيا

ودعا مصاروة لبلورة مشروع لمواجهة القرار 
ٕوافشاله رسميا وشعبيا، وبناء مشروع وطني أردني يلتقي 
ًفيه الجميع رسميا وشعبيا على أساس الثوابت الوطنية  ً

ضية الفلسطينية، وخلق حالة استعصاء في وثوابت الق
المنطقة والعالم، لمواجهة هذه الخطة، وخلق حاضنة 
ٕعربية واقليمية ودولية للموقف الفلسطيني، وتوفير الدعم 
ٕلتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الضم وافشال 

  .الضغوط االميركية واإلسرائيلية

وحض على تمتين تنسيق وثيق بين األردن 
ًن، وفقا لرؤية استراتيجية متفق عليها، وخريطة وفلسطي

طريق عملية لمنع كل أثر لهذا القرار، واالنطالق منها 
إلى مشروع عربي موحد لمواجهته، وتمتين الجبهات 
العربية القومية والوطنية عبر االنتقال من االنقسامات 
ًإلى المصالحات بين الدول العربية، بما يحقق موقفا 

ًعربيا موحدا  ًمشتركا، مساندا للقضية الفلسطينية، ً ً
  .ومواجها لمخططات تصفيتها

يشار إلى أن نتنياهو وشريكه في الحكومة 
اإلسرائيلية الجديدة زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس؛ 
اتفقا سابقا على أن تبدأ حكومتهما، التي سيتناوبان على 
رئاستها، بتطبيق السيادة اإلسرائيلية على غور األردن، 

من مساحة الضفة  % ٣٠ تشكل استراتيجيةهي منطقة و
  .الغربية، اعتبارا من اليوم

 ٣١ صفحة ٢/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

في الموروث الشعبي ألهل مدينة » القدس«
  معان

. .معان إنها – عطااهللا كريشان  محمود–عمان 
بوابة الفتح للصحابة الكرام، ومحطة آل البيت الهاشمي 

 برق جنوبي يحمل معه السالم اليها، نكتب على.. الكريم ٍ
وهي حجر األساس في جدار الوطن البهي، وأهلها 

.. القابضون على الثوابت الوطنية األردنية والقومية
مسلكهم الفعل الناجز واالنتماء وعشقهم الطاهر للمجد 

زمازم في سبيل الدفاع عن .. المسكون في نبض الشهادة
 .ةالثرى العربي في فلسطين األبي

 يا القدس الشريف

 ـ ١٩٤٨ان مدينة معان التي لبى رجالها ـ العام 
نداء الجهاد للدفاع عن القدس، في زمن حامد باشا 
الشراري، ومحمود باشا كريشان وقاموا بتجهيز الفرسان 
الذين أقلتهم حافالت كبيرة، مسلحين بالبنادق، في 
طريقهم إلى القدس، وهم يشرقون بفروسية النصر أو 

هادة، ويرددون أهازيجهم على امتداد الطريق إلى الش
.. جيناك، يا القدس الشريف: الدم، في القدس الشريف

هال .. هال بصالح الدين.. هال بخالد.. نفديك بدم رقابنا
صهيوني وارحل، يا لعين، هذي .. بجيشنا قاهر أعادينا

 ..البالد بالدنا

 ُكله عشانك، يا فلسطينا

يد البطل الرائد الركن بل انه وعندما مضى الشه
، قائد كتيبة الحسين الثانية )أبو مازن(منصور كريشان 

ًاآللية، بكتيبة الجنود والزنود فارسا قادما من شموخ  ً
معان، ليختار أن يمنحنا كبرياء الموقف، وصفحة بهية 
من الشهادة، صوته يصل بين الدم واألرض، بين الحياة 

: يقول لبني صهيونوالشهادة بين القدس والكرامة، وهو 
دماء قادمة، في : ال، حتى امتزج دمه بثرى الوطن

عروقه، من معان وهو يخوض المعارك تلو المعارك، 
لدحر قطعان جيش العدو الصهيوني عن أرضنا العربية، 
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ًحتى صعد شهيدا، ومنذ تلك اللحظة أصبح غناء الرجال ـ 
.. رصاحت معان اهللا أكب: ًفي سحجاتهم ـ اعتزازا بالشهادة
منصور استشهد والعمر .. ّمنصور استشهد، والعمر قصر

بينما كانت األمهات  ..ُكله عشانك، يا فلسطينا.. ّقصر
المعانيات يتغزلن بفروسية الرجال الذين لبوا نداء 

 -:الشهادة للدفاع عن فلسطين

في القدس صاحي زامور الخطر؛ في القدس 
على القدس راحي منصور كريشان؛ على .. صاحي

 ..قدس راحيال

 للحرب عنقرنا طواقينا

وكان ابناء هذه المدينة االردنية األبية يلبون 
مزنة هللت : نداء الجهاد في فلسطين وهم يهزجون

يا محلى إللى تعلق .. تحسب البرد صيفية.. برعود
.. خوفوني، وأنا ما خاف. .على أكتوف المعانية.. البارود

.. ا يهابون الموتوخوالي م.. ما يدروا أن أمي معانية
ما يجيه .. بيتنا بمطرف العربان.. يطخوا بالمدفعية

ال تحسبونا نسينا الحرب، : إلى أن يرددوا ..الحرامية
 ولن ننسى ابدا .واحنا مع الحرب عنقرنا طواقينا.. ذلينا

بطل معركة الكرامة بروحه الجعفرية البطولية ضابط 
ب  المالزم أول الشهيد خضر شكري يعقوالمالحظة

درويش وكواكب شهداء معان الذين مضوا بشجاعة 
دفاعا عن » الشهادة«او » النصر«وفروسية في درب 

الثرى العربي في فلسطين األبية، وهم يقسمون بجالل اهللا 
.. ان فلسطين عربية وان الدفاع عنها سيبقى هو العهد

 .الى آخر الدم والزمان

 ولنا كلمة

ة المثمرة إن معان ستبقى نخلة الدولة األردني
بالمعرفة والرجال المخلصين والعالية والمخضرة في حديقة 
التضحية والفداء، وستبقى معان في وجدان األردنيين 

كيف ال وهي قد أهدت األمة نخبة من رجالها .. ًجمعيا
ليكتبوا بالدم اروع صور الجهاد في فلسطين ودحر قطعان 

: العدو اليهودي الغاشم وصدى صوتهم يمتد ويصعد
  .بالدنا.. هذه البالد.. رحل يا لعيناهيوني وص

 ١٠ صفحة ٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

المخاطر تحدق بالتعليم في  كورونا تترصد
  القدس

  

حذرت دراسة أجرتها مؤسسة تدعم قطاع التعليم 
في القدس المحتلة من مخاطر عديدة تتهدده في حالة 

 إلى والعودة) ١٩-كوفيد(تفشي فيروس كورونا المستجد 
  .الحجر المنزلي خوفا من موجة جديدة

وعبرت مؤسسة فيصل الحسيني بناء على ما 
ّطورته من دراسات خالل فترة الجائحة، عن قلقها حول 
مستقبل الطلبة التعليمي إذا استمر الحال على ما هو 

حالة : عليه ولم تؤخذ التدابير المناسبة في الحالتين
الة إعادة فتح االستمرار في التعليم عن بعد أو ح

  .المدارس

وفي لقاء مع فدوى الحسيني المديرة التنفيذية 
لمؤسسة فيصل الحسيني، أشارت إلى أن هناك خطران 
رئيسان أشارت لهما دراسات المؤسسة في حال استمر 

  .الوضع على ما هو عليه

وأوضحت الحسيني أن الخطر األول يكمن في 
من  % ٣٥عدم تمكن المدارس من الوصول لما يقارب 

الطلبة بالشكل المناسب ألسباب تتعلق إما بعدم توفر 
األجهزة أو ضعف األجهزة المستخدمة أو عدم رغبة 

  .الطلبة بالتواصل

وأضافت أن الخطورة الثانية تتمثل في الخشية 
من تراجع جودة التعليم المقدم للطلبة بسبب تركيز 
غالبيته على التعليم التلقيني أو استخدام األنشطة 

  .بسيطة بعيدا عن الحوار والتفكير الناقد والبحث العلميال
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كما أشارت إلى مخاطر العودة للمدارس في ظل 
الجائحة وخاصة مدارس القدس المحتلة التي ال تتوفر 
فيها المساحات الكافية لتحقيق شرط التباعد، وال يتوفر 
فيها ما يكفي من مرافق صحية أو نقاط مشربيات، األمر 

  .ٕطوير البدائل وايجاد حلول مناسبةالذي يتطلب ت

  جهوزية وتفاعل

وحول مدى الجهوزية التقنية للمعلمين 
والمعلمات، قدرت المؤسسة بناء على دراستها التي 

% ٥٤ حاجة ما نسبته ، مدرسة١٧تضمنت عينة من 
من المعلمات والمعلمين إلى تدريبات على استخدام 

أخرى خاصة إلى مهارات % ٤٥التكنولوجيا في التعليم، و
بالتعليم عن بعد، ما يعني الحاجة إلى ما اليقل عن 

  . دورة تدريبية لتغطية المجالين١٥٠

وأشارت دراسة مؤسسة فيصل الحسيني إلى عدم 
توفر األدوات واأللعاب والقرطاسية الكافية لدى الطلبة، 
ّمما صعب تنفيذ فعاليات مع الطلبة بشكل عام ومع 

  .ر تعلم بشكل خاصالطلبة الذين يعانون من عس

ّوعن الخسائر المادية، بينت الدراسة معاناة 
المدارس الخاصة من خسائر في الدخل وصلت بالمعدل 

من الدخل السنوي للمدارس  % ٢٨إلى ما نسبته 
الخاصة، وترتفع هذه النسبة في بعض المدارس الخاصة 

وبلغ معدل الخسائر المتوقعة %. ٥٠لتصل لما يقارب 
  .دوالر للمدرسة الواحدة ألف ١٦٦حوالي 

وتضمنت أبرز توصيات مؤسسة فيصل الحسيني 
ّضرورة تطوير نظام يحكم التعليم عن بعد، ويوفر له ما 
يلزم من احتياجات تدريبية وأجهزة، ويطور آليات لمراقبته 

  .وتقييمه

هذا إضافة إلى ضرورة تطوير المدارس لنظام 
تتاح دوام مالئم يضمن عدم تجمع الطلبة في حال اف

المدارس مثل تقسيم ساعات اليوم إلى دوام صباحي 
وآخر مسائي، وتوفير كل ما تطلبة البنية التحتية من 

تطويرات تضمن حماية الطلبة والطواقم التعليمية، والتي 
تم سردها ضمن دليل إجراءات الحماية الذي طورته 

  .ألغراض استخدام المدارس

  ٢/٦/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

احتجاجات ضد اإلعدامات .. ٤٨عرب 
 الميدانية بحق الفلسطينيين

  

تتواصل المظاهرات االحتجاجية في الداخل 
ضد اإلعدامات ) ١٩٤٨اراضي العام (الفلسطيني 

الميدانية والجرائم التي تنفذها األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
بحق الفلسطينيين، في تجسيد إلرهاب الدولة وسياساتها 

  . يوم الثالث على التواليالعنصرية، وذلك لل

وشهدت مدينة حيفا مظاهرة غاضبة حاشدة في 
الحي األلماني، حيث أغلق المئات من المتظاهرين 
الشارع الرئيسي وهتفوا منددين بجرائم االحتالل 

وفي مدينة الطيبة في منطقة المثلث . اإلسرائيلي
الجنوبي، شارك العشرات من أهالي المدينة والمنطقة، 

، في وقفة احتجاجية على مفرق الطيبة مساء امس
  . الرئيسي احتجاجا على جرائم الشرطة» الجسر«

لست «وجاءت التظاهرة بدعوة من جمعيتي 
لرعاية ودمج وتشغيل األشخاص من ذوي » وحدك

، التي »صوت التوحد"االحتياجات الخاصة، وجمعية و
تعنى بشؤون ذوي التوحد، حيث شارك متوحدون، نصرة 

واستشهد إياد . ياد الحالق ومصطفى يونسللشهيدين إ
حالق، وهو متوحد من الحي المقدسي وادي الجوز، يوم 
السبت الماضي، قرب باب األسباط في القدس، بعدما 
أطلقت شرطة االحتالل سبع رصاصات عليه بدعوى 
االشتباه في أنه يحمل مسدسا، قبل أن يتبين أنه لم يكن 

  . ًمسلحا
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ي مصطفي يونس واستشهد الشاب الفلسطين
 أيار الماضي، بعدما أطلق حرس ١٣، يوم ) سنة٢٧(

، النار عليه أمام ناظري والدته، »تل هشومير«مستشفى 
ًوأعدموه ميدانيا بدعوى حيازته سكين وبزعم محاولته 

وفي طمرة، نظمت وقفة .طعن ضابط أمن المستشفى
احتجاجية، على مفترق المدينة، رفضا لجرائم االحتالل 

ٕم الميداني بحق الشهيدين مصطفى يونس واياد واإلعدا
  .الحالق

  ٨ ص٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

القـدس تـنـام وتصحـو عـلـى وقــع التـهجـيــر 
  العـرقــي

 

 واصلت سلطات االحتالل، - فلسطين المحتلة 
حملتها الممنهجة لتفريغ القدس المحتلة من سكانها 

زل التي الفلسطينيين، من خالل عمليات هدم المنا
تصاعدت خالل األيام الماضية، وأدت إلى تشريد عشرات 

 .الفلسطينيين غالبيتهم من األطفال والنساء

وقالت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة إن 
جرافات تابعة لبلدية االحتالل، أقدمت صباح أمس 
الثالثاء على هدم ستة محال تجارية قيد اإلنشاء في 

 المكبر جنوب القدس جبل"في بلدة " حي الصلعة"
المحتلة، تعود للمواطن محمد إبراهيم زعاترة، بحجة عدم 

كما أجبرت بلدية االحتالل بالقدس المحتلة، . الترخيص
المواطن الفلسطيني عالء أحمد إبراهيم برقان، على هدم 

 ."جبل المكبر"منزله ذاتيا في 

وقال برقان، في تصريحات صحفية، أن المحكمة 
عة لالحتالل بالقدس المحتلة، أصدرت، يوم المركزية التاب

األحد، قرارا يقضي بهدم منزله، وأجبر على هدمه بعد 
إبالغه أن آليات بلدية االحتالل ستنفذ عملية الهدم 

أجبرت على هدم المنزل لتفادي "وأضاف . صباح الثالثاء

 وبعد ،) شيكل٣.٥= الدوالر (دفع عشرات آالف الشواكل 
 الهدم وصراع طويل مع بلدية أن فشلت بتوقيف قرار

وأوضح برقان أن بلدية ".  سنوات٤القدس استمر 
 ألف شيكل ٧٠االحتالل فرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 

، وما زال يدفعها إال أن ذلك ال يلغي قرار ٢٠١٧في عام 
 .الهدم

وتزامن هدم منزل عالء برقان ذاتيا، مع هدم 
ح أمس صبا" سلوان"منزل أحمد ابودياب في بلدة 

الثالثاء، حيث هدمت سلطات االحتالل، منزل الفلسطيني 
جنوب " سلوان"في بلدة " كرم الشيخ"ابودياب بحي 

واالثنين، . المسحد االقصى بحجة البناء بدون ترخيض
أجبرت قوات االحتالل المقدسي ماجد محمد سليمان 

، بعد "جبل المكبر"جعابيص، على هدم منزله الكائن في 
 االحتالل إمهاله عدة أيام لتنفيذ عملية أن رفضت شرطة

 .الهدم، وأصرت على هدم المنزل خالل يومين

أجبرت على هدم منزلي بيدي، "وقال جعابيص 
ألنه في حال عدم هدمه سأضطر إلى دفع غرامة مالية 

لم "وأضاف ".  ألف شيكل٧٠لطواقم بلدية القدس بقيمة 
إلى أقطن منزلي الجديد سوى ثالثة أيام، واضطررت 

". هدمه أمام زوجتي وأوالدي الذين لم يفرحوا بالعيش فيه
 أشهر، ألنه يعيش ٦وأشار إلى أنه بنى المنزل قبل نحو 

بضيق مع زوجته وأوالده في منزل والده، الفتا إلى أنه 
 ألف شيكل من أجل منع هدم المنزل، ١٥دفع للمحامي 

 مترا مربعا، ٩٣وتبلغ مساحة المنزل . ولكن دون فائدة
 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ويعيش فيه ٣ومكون من 

 سنة ١٣معه زوجته وأوالده الخمسة وأكبرهم عمره 
 . أعوام ونصف٣وأصغرهم 

وتقوم بلدية االحتالل بمالحقة كل مقدسي يبني 
ًمنزال أو مبنى أو محال أو عمل توسعة لمنشأته في  ً

المناطق التابعة لبلدية (مدينة القدس وضواحيها 
. ، بحجة عدم حصولهم على تراخيص لذلك)االحتالل
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وبلدية االحتالل ال تمنح المقدسيين تصاريح للبناء في 
الوقت الذي تقوم بالتوسع االستيطاني وبناء المستوطنات 

 .بالقدس

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
 فلسطينيا، بينهم الشيخ خالد سليمان أبو ١٥الثالثاء 

وأسرى ) البرلمان(لس التشريعي الحسن النائب بالمج
محررون، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث 
بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، 
جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 

 .المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين

ّفي موضوع آخر، صوت الكنيست على طلب 
سرائيلية تمديد سريان قانون المواطنة الحكومة اإل

والدخول إلى إسرائيل، لسنة أخرى، بهدف تمديد سريان 
 والذي يمنع لم ٢٠٠٣التعديل على القانون من العام 

شمل عائالت عربية ألن أحد الزوجين من األراضي 
 .١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 

ورغم أن تمديد سريان القانون يتم كل عام 
ية، إال أن هذه المرة األولى التي تتعالى فيها بذرائع أمن

ّ، الذي سن في "قانون القومية"الدعوة إلى االستناد إلى  ُ
، وخاصة المبدأ الديمغرافي فيه لمنع لم ٢٠١٨العام 
 .الشمل

وفي هذا السياق، قالت المحامية سوسن زهر، 
 المركز القانوني لحماية حقوق األقلية - عدالة "من 

يتم تمديد العمل بما يسمى "، إنه "ائيلالعربية في إسر
قانون المواطنة في حزيران، من كل عام، والذي صودق 

 كقانون مؤقت، بعد ٢٠٠٣عليه أول مرة في عام 
االنتفاضة الثانية بادعاء أمني، رغم أن هذا غير صحيح 
باعتقادنا، وأن الهدف الحقيقي من ورائه هو ديموغرافي 

. لسطينيين داخل اسرائيلومحاولة للسيطرة على عدد الف
 عاما يجري تمديد العمل بموجب هذا القانون ١٧ومنذ 

 ."المؤقت، على حد تعبيرهم

القانون المؤقت الذي يجري تمديده "وأضافت أن 
ٕكل عام لم يعد قانونا مؤقتا وانما هو قانون ثابت، واذا  ٕ
كانت الدولة ترغب بجعله قانونا ثابتا فليست هذه هي 

ٕ لوضع هكذا قانون، وانما يجب الطريقة الصحيحة
ونحن بدورنا . المصادقة عليه في ثالث قراءات بالكنيست

أوضحنا بأننا نعارض فكرة القانون من أصلها دون األخذ 
بعين االعتبار ما إذا كان مؤقتا أو ثابتا، نحن ضد أن 

 ."يكون هنالك منع جارف للم الشمل

وردا على سؤال حول نص القانون وما هو متاح 
القانون يمنع دخول "حظور فيه، قالت زهر، إن وم

الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى 
إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من 
دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية 

والقانون ال يتطرق . ٕوالعراق وايران، من أجل لم الشمل
ٕن أجل العمل أو من أجل العالج وانما لمسألة الدخول م

 ."يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل

القانون جارف، ويعتبر كل "وأشارت إلى أن 
الفلسطينيين بأنهم يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل، في 
حين أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أنه في السنتين 
األخيرتين لم يتم تقديم أي طلب للم الشمل من قبل 

نيين لهم سوابق أمنية، لذلك فإن االدعاء بأن هذا فلسطي
القانون يجيء لمنع استغالل الفلسطينيين لهذا القانون 

ضد أهداف إسرائيلية لم يعد ’ إرهابية‘لتنفيذ أعمال 
 ."مبررا

) آمنستي(إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية 
الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي "أن 

ن في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب عالقو
 ).وكاالت". (حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم

  ٣/٦/٢٠٢٠الدستور  

* * * * *  
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ال تجميد : رسائل طمأنة أميركية.. إسرائيل
  »صفقة القرن«لالستيطان بموجب 

  

رسائل طمأنـة مـن  في –  الرأي–القدس المحتلة 
ب، لقـادة المـستوطنين، إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترم

أكــد مــسؤول رفيــع فــي البيــت األبــيض، أن خطــة الــرئيس 
األميركي للتسوية فـي المنطقـة، ال تتطلـب تجميـد التوسـع 

  .االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

، امـس األربعـاء، »اسرائيل اليوم«ونقلت صحيفة 
الخطة األميركية ال تتطلب «: عن المسؤول األميركي قوله

البنـــاء فـــي المـــستوطنات اإلســـرائيلية فـــي الـــضفة تجميـــد 
  .»الغربية

 بـؤر ١٥وشدد علـى أن ذلـك ينطبـق كـذلك علـى 
استيطانية ستظل فـي قلـب المنـاطق الفلـسطينية التـي لـن 

صـفقة «يشملها الضم، والتي سماها األميركيون في نص 
  .»الجيوب اإلسرائيلية«، »القرن

ـــــصحيفة أن  ـــــصدر ال ـــــابع م خطـــــة الـــــسالم «وت
ركية تتحدث عـن ذاتهـا، ونوصـي أولئـك الـذين ليـسوا األمي

  .»على اطالع كامل عليها، بقراءتها بعناية

تجميد البناء االستيطاني الوحيـد «وشدد على أن 
ـــاطق محـــددة، ســـيتم  ـــي من ـــه الخطـــة، هـــو ف ـــذي تتطلب ال
تـــــسليمها للفلـــــسطينيين مـــــستقبال، إذا اســـــتوفوا شـــــروط 

ــه . »الخطــة ــى االن، ال توجــد مــ«وأضــاف أن ستوطنات حت
  .»في هذه المنطقة

الكيـــان «فـــي قلـــب » الجيـــوب اإلســـرائيلية«وعـــن 
ـــــسطيني ـــــه الخطـــــة » الفل ـــــنص علي ـــــذي ت ـــــستقبلي ال الم

إن البنـاء » البيـت األبـيض«األميركية، قال المـسؤول فـي 
، غيـر أنـه شـدد »قيود جزئيـة"االستيطاني فيها سيخضع لـ

  .للبناء» ًتجميدا«على أن ذلك ال يعتبر 

وجد أي تجميد للبناء االستيطاني في ال ي«: وقال
الجيــوب اإلســرائيلية، بمجــرد موافقــة لجنــة ترســيم الخــرائط 

ًعلــى معــايير الجيــوب، ســيكون البنــاء فيهــا ممكنــا، حتــى 
وشــدد علــى أن القيــود . »خــالل الــسنوات األربــع المقبلــة

  .الجزئية التي عناها ستستمر مدة أربع سنوات

ـــة ا«وأضـــاف أن  ـــرارات حـــول كيفي لبنـــاء فـــي الق
الجيوب سيكون حسب تقدير دولة إسرائيل، وأن البناء لن 

، في إشارة إلى إمكانيـة توسـعها »ًيكون بالضرورة عموديا
، »الدولــة الفلــسطينية«وتمــددها علــى مــساحات تابعــة لـــ

  .»صفقة القرن«التي تنص عليها 

تنص على اإلبقاء على » صفقة القرن«يذكر أن 
ــوب إســر١٥ ــؤر اســتيطانية كجي ائيلية مــن دون تواصــل  ب

المنـصوص » الدولـة الفلـسطينية«جغرافي، تكون في قلب 
فـــي خطـــة ترمـــب، علـــى أن تفـــرض الحكومـــة اإلســـرائيلية 

 بـؤرة ٦٠قانونها على هذه الجيوب، باإلضافة إلى إجـالء 
 ٣٠٠٠اســتيطانية غيــر قانونيــة يعــيش فيهــا اليــوم نحــو 

  .مستوطن

ا وتـــضع الخطـــة، مدينـــة القـــدس المحتلـــة برمتهـــ
ــي ذلــك الحــرم القدســي  تحــت الــسيادة اإلســرائيلية، بمــا ف
واألمـــاكن المقدســـة التـــي ســـتكون تحـــت إدارة إســـرائيلية 

وال تتضمن الخطة أي تقسيم للمدينة، . فلسطينية مشتركة
وســيتم نقــل وتــسليم كــل مــا هــو وراء الجــدار الفاصــل فــي 
ـــوا الخطـــة  ـــة للفلـــسطينيين، بـــشرط أن يقبل القـــدس المحتل

فــي كــل » عاصــمتهم«يكون بمقــدورهم تحديــد وســ. برمتهــا
  .مكان في القدس، بشرط أن يكون وراء الجدار

وكان مستشار الرئيس األميركي، جاريـد كوشـنر، 
ًقد صرح نهاية كانون الثاني الماضي، ردا علـى سـؤال إن  ّ

ال، «كانت اإلدارة تؤيد إجراء الضم في الوقت الحالي، أنـه 
على تشكيل لجنة لتعـد ) يةالحكومة اإلسرائيل(اتفقنا معهم 

ًغور األردن قد تعني أمورا كثيرة جدا، وأرغـب أن . الخرائط ً
ًتحـــدد كـــل المعـــايير، وبعـــد ذلـــك ســـنعرف أيـــضا مـــا هـــو  ُ

، فــي إشــارة إلــى بنــد »)فــي التوســع االســتيطاني(التجميــد 
ـــــي  ـــــرن«ف ـــــد التوســـــع » صـــــفقة الق ـــــى تجمي ـــــنص عل ي
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مـــع االســـتيطاني لمـــدة أربـــع ســـنوات يتخللهـــا مفاوضـــات 
  .الفلسطينيين

وأضـــاف كوشـــنر فـــي مقابلـــة أجراهـــا حينهـــا مـــع 
الوقت الحالي هـي مـستند «موقع أميركي، أن الصفقة في 

ًوأن العمـــل عليـــه سيـــستغرق أشـــهرا إضـــافية، » للـــشروط
، وبرأيــي يجــب )إســرائيل(أننــي آمــل أن ينتظــروا «وأوضــح 

، »أن تكـون حكومــة إســرائيل لنتقــدم، لننتظــر مــا سيحــصل
وخالفا لرغبة رئـيس . لى االنتخابات اإلسرائيليةفي إشارة إ

ر قـــــادة  ّـــــالحكومـــــة اإلســـــرائيلية، بنيـــــامين نتانيـــــاهو، عب
ــى  المــستوطنين خــالل الفتــرة الماضــية عــن تحفظــاتهم عل

، »مخــاطر الخطــة«، ومــا وصــفوها بأنهــا »صــفقة القــرن«
فــي إشــارة إلــى رفــضهم قيــام دولــة فلــسطينية فــي الــضفة 

ـــة المحتلـــة، رغـــم أ نهـــا ســـتكون مقطعـــة األوصـــال الغربي
  .»صفقة القرن«بحسب 

وكان نتانياهو قد شدد خالل اجتماع عقده أمـس 
مع قادة مجلس المـستوطنات، علـى أن المـضي قـدما فـي 

نحــن «مخطــط الــضم مــرتبط بــالموقف األميركــي، وأضــاف 
ــي، حــول متــى يمكننــا  ــة مــن الجانــب األميرك ننتظــر أجوب

ناطق التي يمكـن المضي قدما بمخطط الضم، ومساحة الم
وعلـــى صـــعيد متـــصل، هـــدم . »ضـــمها وتحديـــد الخـــرائط

 منـزال فلـسطينيا، بـدعوى ١٦االحتالل اإلسـرائيلي، امـس، 
البنــــاء بــــدون تــــرخيص، كجــــزء مــــن مخطــــط الحكومــــة 

  .اإلسرائيلية، ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة

يــأتي ذلــك فــي ظــل اقتــراب الموعــد الــذي حـــدده 
يذ مخطط الضم، في ظل التطمينات نتانياهو، للشروع بتنف

التي تبعث بها اإلدارة األميركية لقادة المـستوطنين، الـذين 
ــــة  ــــيح إقامــــة دول ــــى تــــسوية قــــد تت أبــــدوا اعتراضــــهم عل

  .فلسطينية

وتمت عملية الهدم، فـي منطقتـين بـدويتين، تقـع 
األولــى شـــرقي الــضفة، والثانيـــة فـــي جنوبهــا، وذلـــك مـــع 

ــــا ــــوات اســــتمرار االقتحامــــات واالعتق ــــذها ق ــــي تنف الت الت

ــى اعتــداءات  االحــتالل اإلســرائيلي فــي الــضفة، إضــافة إل
وقـــــال الناشـــــط فـــــي مقاومـــــة . المــــستوطنين المتواصـــــلة

االســـتيطان، عيـــد خمـــيس، إن قـــوة عـــسكرية مـــن جـــيش 
» عــــين الحجلــــة«االحــــتالل اإلســــرائيلي، داهمــــت تجمــــع 

البـــدوي، شـــرق مدينـــة أريحـــا، وأعلنتـــه منطقـــة عـــسكرية 
  .رعت بعملية هدم للمنازل فيهمغلقة، وش

وأشار إلى أن عملية الهدم طالـت جميـع المنـازل 
ّالمــسقوفة بالــصفيح فــي المنطقــة، وعــددها ثمانيــة، ونــدد 
خميس بعملية الهدم، وأشار إلى أنها تـأتي ضـمن مخطـط 

  .إسرائيل بضم منطقة األغوار الفلسطينية

وتتعــــرض األغــــوار لهجمــــة إســــرائيلية متواصــــلة 
ــرت ســكان ــالهجرة مــن مــساكنهم، أجب ــة ب ــاطق الرعوي  المن

بدعوى إجراء تـدريبات عـسكرية، وذلـك تمهيـدا لالسـتيالء 
  .على األرض وضمها للمستوطنات

ويقدر مختصون بأن مـشروع الـضم الـذي يـسعى 
ــــشمل  ــــذه ي ــــم مــــن أراضــــي ٥١االحــــتالل لتنفي ــــف دون  أل

 ألــف دونــم مــن الحــدود تــضاف ٤٦المــواطنين الزراعيــة و
ونـم يـسيطر عليهـا االحـتالل فـي األغـوار  ألف د٤٠٠إلى 

بذريعة استخدامها كمناطق عسكرية مغلقة، ويحظـر علـى 
. الفلـسطينيين ممارسـة أي نــشاط زراعـي أو عمرانـي فيهــا

وفـــي جنـــوبي الـــضفة الغربيـــة، هـــدمت جرافـــات عـــسكرية 
البـدوي جنـوبي مدينـة » المركـز«ثمانية منـازل فـي تجمـع 

  .الخليل

فــات عــسكرية هــدمت وقــال شــهود عيــان، إن جرا
المنازل دون إخطار مسبق للسكان، بـدعوى البنـاء بـدون 

  .ترخيص

  ١٠ صفحة ٤/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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  ّمنظمة حقوقية إسرائيلية تهاجم خطة الضم

  

منظمـة  كـشفت – إبراهيم كامل – القدس المحتلة
اإلسرائيلية الحقوقية في تقرير ) يوجد قانون(» يش دين«

ّن خطـــة الـــضم اإلســـرائيلية لمنـــاطق صـــادر عنهـــا أمـــس إ ّ
واسعة من الضفة الغربية المحتلة تشير إلى رغبـة يمينيـة 
ّإسرائيلية لخلق وضعية دائمـة أحاديـة الجانـب، مـن خـالل  ّ

ولفـــت . ّتعميـــق انتهـــاك حقـــوق الفلـــسطينيين بـــشكل دائـــم
ــذي حــصلت  ــرأيالتقريــر ال ــى عــدة ال ــسخة منــه إل ــى ن ّ عل

ّا الـضم اإلسـرائيلي للـضفة إسقاطات بارزة يمكن أن يحمله ّ
ّالغربيـــــة، أو انعكاســـــات خطيـــــرة منهـــــا، علـــــى حقـــــوق 

  .ّالفلسطينيين

  :ّوتطرق إلى أربعة أبعاد

  ّاالنتهاك المباشر لحقوق اإلنسان المكفولة للفلسطينيين

ّسيؤدي ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى  ّ ّ ّ
إسرائيل وفـرض سـيادتها علـى هـذه المنـاطق، إلـى تـسيير 

ّابير أمنية واعتبارات أخرى من المتوقع أن تقلص حرية تد ّّ
ّحركــة وتنقــل الفلــسطينيين فــي أرجــاء الــضفة ّ ويمكــن أن . ّ

ــى  ــدرتهم عل ــيص ق ــة فــي تقل ــة الحرك ــنعكس المــس بحري ّي ّ
السفر في الشوارع والطرقات، أو قدرتهم على الخروج من 

ّالضفة الغربية ّ.  

ّانتهاك الحق بالملكية ة مـن أن ّ ثمة خـشية كبيـر-ّ
ة  ـــشمل تـــدابير الـــضم مـــصادرات شاســـعة ألراض بملكي ّـــت ُ ٍّ ً ٍ
ًفلسطينية خاصة، إلـى جانـب التخـوف أيـضا مـن أن يفقـد  ّ ّ ّ
صادر أراضـــيهم بـــشكل رســـمي  ّالفلـــسطينيون الـــذين لـــم ت ُـــ ّ
ّقــدرتهم الفعليــة علــى استــصالح وزراعــة األراضــي وكــسب 

يـر واكـد التقر. أرزاقهم منهـا، نتيجـة لتقييـد الوصـول إليهـا
عها  -ّـــان الـــضم ســـيؤدي الـــى ترســـيخ المـــستوطنات وتوس

ّالـــــضم ســـــيعمق ويكـــــرس وجـــــود المـــــستوطنات  ُ ُّ والبـــــؤر (ّ
ـــر المرخـــصة ّاالســـتيطانية غي ُ ـــى توســـيعها )ّ ّ، وســـيؤدي إل

ّكما أن تكريس وجود المستوطنات ال يـشكل . بشكل جارف ّ

ّاســـتمرارا النتهـــاك القـــانون الـــدولي فحـــسب، بـــل يـــشكل  ّ ً
 لمراكـز تنتهـك حقـوق اإلنـسان المكفولـة ًمأسسة وتوسـيعا

ًللفلسطينيين بـشكل مثـابر وممـنهج، بـدءا بنهـب أراضـيهم  ّ
ّوانتهاء بالعنف الممـارس ضـدهم َ وحـذرت مـن خطـر طـرد . ً

ّجماعات سـكانية مـسلوبة االعتـراف وهـدم بيـوت  الـسعي -ّ
ّاإلســـرائيلي لـــضم أكبـــر منطقـــة ممكنـــة مـــن جهـــة، والتـــي  ّ

ّسطينيين مـن جهـة أخـرى، تـشكل ّيسكنها أقل قدر من الفل ّ
ًخطرا بطرد أفراد وجماعـات سـكانية فلـسطينية، وخـصوصا  ًّ ّ ّ

ُويمكـن إلسـرائيل أن . جماعات ال تعترف بها دولة إسرائيل
ّتــدعي فــي وضــعية الــضم أن الحــديث يــدور عــن مقيمــين  ّ ّ

وشـككت فـي . ّغير شرعيين في نطاقها، وطـردهم بـسهولة
ّكانـة الفلـسطينيين فـي نوايا سلطات االحـتالل بخـصوص م

 نحـن ال نعـرف كيـف سـتكون مكانـة -المنطقة المـضمومة
ّالفلسطينيين سكان المنطقـة التـي ستخـضع للـضم ّ ّإال أن . ّ ّ

ّأي إمكانيــــــة مطروحــــــة ال تــــــشمل مكــــــانتهم كمــــــواطنين  ّ
ّمتــساوين فــي دولـــة إســرائيل تحمــل فـــي طياتهــا إمكانيـــة 

  .انتهاك لحقوقهم

ةولفــــت الــــى الــــسيطرة علــــى المــــوا  -ّــــرد الطبيعي
ّسـيؤدي الـضم إلـى انتقـال المـوارد الطبيعيـة الموجـودة فـي  ّ ّ
ّالمنطقــــة المــــضمومة، إلــــى ســــيطرة إســــرائيل الحــــصرية، 
وسيكون بوسعها أن تديرها وتستغلها كما يحلو لها، ومن 

  .دون تقييدات

ّإسقاطات الضم على المستوى الدولي ّ  

ة إلــى إســرائيل انتها ّــيــشكل ضــم الــضفة الغربي ّ ّ ّ ًكــا ُ
ّفظا للقانون الدولي، من خالل المـس بمكانتـه وخلخلتهـا،  ّ ًّ

ّوالمس بمكانـة المؤسسات والجهـات الدوليـة ّـ ًإضـافة إلـى . ّ
ّذلك فإن ضم الضفة الغربية أو أجـزاء منهـا إلـى إسـرائيل،  ّ ّ ّ
سات اإلســـرائيلية  ـــة للمؤس ّوتوســـيع الـــصالحيات الجغرافي ـــّ ّ

ُبحيـــث تـــشمل المنطقـــة المـــضمومة أيـــضا، يـــش ًكل تحـــديا ً ّ



  
  ١٥١ 

ّلــــسياسة التمييــــز التــــي تبناهــــا المجتمــــع الــــدولي تجــــاه  ّ
  .إسرائيل

ّتغييرات في نظام الحكم والقوة السلطوية ّ  

ّإن ما يعنيه إلغاء منظومة الحكـم االحتالليـة هـو  ّ
دون وســـاطة  مـــن – ّوجـــود نظـــام حكـــم إســـرائيلي مباشـــر

ــك . المنطقــة المــضمومة  فــي– الجــيش ــى (ونتيجــة ذل عل
ّنقــل الــصالحيات الممنوحــة للقائــد العــسكري ) أرض الواقــع ّ

ّوبطبيعة الحال، فـإن والء نظـام . ّإلى السلطات اإلسرائيلية
ّالحكم اإلسرائيلي يعود إلى مواطني إسرائيل وسكانها فقط،  ّ

ــــى المــــصالح اإلســــرائيلية ــــالي إل ّوال شــــك فــــي أن . ّوبالت ّ
ة والجمعيـــة الخاصـــة بالفلـــسطينيين مـــن  ّالمـــصالح الفردي ّ ّّـــ
ًسكان المنطقة المضمومة، لن تشكل عنـصرا ذا صـلة فـي  ّ ُ
ة بالــسلطات اإلســرائيلية، مهمــا  ّمجمــل االعتبــارات الخاص ــ ّ

كمـا . ّكانت المكانة التي سيحظى بها هـؤالء الفلـسطينيون
ّأن ضـــم المنطقـــة ســـيمنح قـــوة ســـلطوية كبيـــرة للـــسلطات  ّ ّ
ة اإلســـرائيلية الموجـــودة فـــي  ّالمحليـــة والمجـــالس اإلقليمي ّـــ

ّومــن المتوقــع أن تكــون إحــدى . ّلــضفة، أي المــستوطناتا
ّالنتائج المركزية والمضمونة لكل ما تقدم، التسارع الكبيـر  ّ ّ

ّفي تطوير وتشييد المستوطنات في الضفة الغربية ّ..  

  ّفي الضفة» األبارتهايد«تعميق وتجذير نظام 

ّالضم سيثبت أن إسرائيل معنية بترسـيخ وتعميـق  ّ ُ ّ
ي هــذه األيــام، حيــث تعــيش تحــت ســيطرة الوضــع القــائم فــ

: وســيادة دولــة إســرائيل مجموعتــان مختلفتــان مــن البــشر
ّمواطنــــون إســــرائيليون يملكــــون حقوقــــا كاملــــة، وســــكان  ً ّ
ّفلسطينيون معدومو الحقوق السياسية واألخرى، في حين  ّ
ّأن المجموعــــــة اإلســــــرائيلية تــــــسيطر علــــــى المجموعــــــة  ّ

َالفلـــسطينية وتمـــارس عليهـــا تـــدابير ـــز . ّ قمعيـــةّ ّإن التميي
ّالممأســس والمنظــومي ضــد الفلــسطينيين وتوجيــه المــوارد  ّ ّ َ ُ
ّالطبيعيــة فــي المنطقــة لــصالح اإلســرائيليين وعلــى حــساب  ّ
ّالفلــسطينيين، يـــشكالن داللـــة ســاطعة علـــى وجـــود نظـــام  ّ

ّالضم يسحب البساط من تحت ). ّفصل عنصري(أبارتهايد 
ّثيرة، بـأن دولـة إسـرائيل ّاالدعاء الرائج اليوم لدى أوساط ك

ّالــسيادية هــي دولــة ديمقراطيــة، رغــم أن الــضفة الغربيــة  ّ ّّ ّ
تخــضع لنظــام أبارتهايــد، أو علــى األقــل نظــام حكــم يحــوي 

ّففــرض الــسيادة اإلســرائيلية . عالمــات ومالمــح األبارتهايــد
ّعلى الضفة يعني إعالنـا إسـرائيليا بـأن الحـديث بـات عـن  ً ًّ ّ

ْنظومتي حكم منفصلتيننظام حكم واحد ال عن م ّ.  

  ١٠ صفحة ٤/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

دعوات مقدسية ألوسع مشاركة بجمعة تجديد 
  ”األقصى“العهد مع 

 

رئيس الهيئة اإلسالمية  ّ أكد– القدس المحتلة
ّالعليا بالقدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، يوم أمس، 
ّعلى أن سياسة اإلبعاد التي تنتهجها سلطات االحتالل 
ّاإلسرائيلي لن تمكنه من بسط سلطته على المسجد 

  .األقصى المبارك

واعتبر الشيخ صبري، في تصريح لوكالة 
ّ، أن اإلبعاد عن المسجد األقصى سياسة ظالمة ”صفا“

ّتهدف لتكميم األفواه، مشيرا إلى أن سلطات االحتالل  ً
بالتحريض والمساهمة بالوقوف أمام أطماع “ّتتهمه 

  .”ىاالحتالل باألقص

ال توجد دولة في العالم تتبع سياسة “وأضاف 
اإلبعاد عن بيوت العبادة إال االحتالل، هي سلطة محتلة 

  .”وطامعة بالمسجد األقصى المبارك

ّوشدد الشيخ صبري على أن سياسة إبعاد 
المقدسيين تزيدهم تمسكا بالمسجد األقصى المبارك 

  .”وكلما ُأبعد شخص يأتي مكانه عشرة أشخاص“

 عناصر من مخابرات االحتالل اقتحموا وكان
ًظهر امس منزل الشيخ عكرمة صبري، وسلموه قرارا  ّ

  .ّباإلبعاد عن المسجد المبارك األقصى لمدة أربعة أشهر



  
  ١٥٢ 

ّوهذه هي المرة الثانية التي تجدد فيها شرطة 
االحتالل قرار إبعاد خطيب المسجد األقصى المبارك 

 ٤ّق والذي استمر ّالشيخ عكرمة، حيث أن إبعاده الساب
أيار / مايو١٩ًأشهر كان قد انتهى مؤخرا بتاريخ 

  .المنصرم

وتبلغ حصيلة إبعاد سلطات االحتالل للشيخ 
  . سنوات٣صبري عن المسجد األقصى المبارك نحو 

وكانت قوات االحتالل قمعت يوم األربعاء وقفة 
تضامنية مع الشيخ صبري ضد قرار إبعاده عن المسجد 

نظيمها أمام منزل الشيخ في حي األقصى، جرى ت
  .الصوانة بالطور بالقدس المحتلة

 مقدسيين، بينهم عضو ٤واعتقل جنود االحتالل 
المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد، واعتدوا بالضرب 

  .والدفع على المشاركين بالوقفة التضامنية

ّكما سلمت مخابرات االحتالل استدعاءات 
 صحفيين هم أحمد ٤م للتحقيق لعدد من المشاركين، بينه

  .جردات، وأشرف شويكي، وأحمد جالجل، ومراد اسعيد

نحن سنبقى مع “: ًوأكد الشيخ صبري قائال
األقصى، وسندافع عنه، ألننا أصحاب صوت حق، يجب 

ً، مؤكدا ”ًأن يبقى مرتفعا للدفاع عن المسجد األقصى
رفضه ألي أسلوب ابتزازي بطشي من قبل سلطات 

  .االحتالل

 دعا نشطاء مقدسيون لمشاركة فاعلة الى ذلك،
مع المسجد األقصى المبارك ” جمعة تجديد العهد“في 

بأداء صالة الفجر والجمعة القادمة في المسجد، وهي 
الجمعة األولى بعد إغالق أكثر من شهرين بسبب تفشي 

  .”كورونا“فيروس 

وطالب النشطاء جميع المواطنين بالزحف نحو 
ًم بدءا من فجر اليوم المسجد األقصى مع عائالته

الجمعة؛ لتجديد العهد على حماية المسجد من مخططات 
  .االحتالل اإلسرائيلية الهادفة للسيطرة عليه وتهويده

ٕوأكدوا أن الحشد في صالة الفجر واعمار 
المسجد األقصى بالمصلين دليل على عزة األمة 

  .اإلسالمية وتمسكها بمقدساتها

ية هنادي الحلواني بدورها، قالت المرابطة المقدس
ها قد عادت الروح إلى “: ”الفيسبوك”على صفحتها بـ

قلب المسجد األقصى، وتجددت الفرصة أمام المقدسيين 
وأهل الضفة والداخل المحتل لتجديد العهد على حماية 

  .”أقصاهم والعودة لمحرابه

 تجديد جمعة# لنكون كلنا في“وأضافت 
ًمع أقصانا ومقدساتنا حصنا وسد العهد ًا منيعا أمام ً

مخططات الصهاينة التهويدية، وليشارك الجميع بأداء 
  .”ًصالتي الفجر والجمعة بالمسجد األقصى غدا

من جهته، دعا خطيب المسجد األقصى الشيخ 
ّعكرمة صبري المقدسيين إلى شد الرحال ألداء أول صالة 

ً يوما على إغالقه ٧٠جمعة في المسجد األقصى بعد 
-كوفيد(” كورونا“لوقائية من فيروس بسبب اإلجراءات ا

١٩.(  

لقد “: وقال الشيخ صبري في تصريح صحفي
 ٤٨استبشر المقدسيون والفلسطينيون في مناطق الـ 

ًخيرا بفتح األقصى وتدفق اآلالف من المسلمين إلى 
المسجد في جميع أوقات الصالة منذ األحد حتى اآلن، 

ًوسيبقى األقصى مفتوحا ولن يغلق مطلقا ً”.  

أكد على اتخاذ اإلجراءات الوقائية االلتزام و
لبس (بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة من حيث 

الكمامة، اصطحاب سجادة الصالة، التباعد بين المصلين 
  ).وعدم المصافحة بعد الصالة

ً مستوطنا متطرفا ٨٧وفي سياق آخر، اقتحم  ً
صباح امس المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة 

 من شرطة االحتالل، ونظموا جوالت استفزازية في مشددة
  .باحاته
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وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
أعادت األحد الماضي فتح أبواب المسجد األقصى أمام 

ً يوما، كإجراء وقائي لمنع ٧٠المصلين بعد إغالقه لمدة 
  )وكاالت(-.”كورونا“تفشي فيروس 

 ١٥ صفحة ٥/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  تترنح) صفقة القرن (

وواشنطن تشترط .. اليمين االستيطاني منقسم
ًإجماعا إسرائيليا ً  

  

قال رئيس مجلس  –  الرأي–القدس المحتلة 
، دافيد إلحياني، إن الواليات »يشاع«المستوطنات 

المتحدة األميركية تشترط دعمها للضم وفرض السيادة 
لي داعم على اجزاء من الضفة الغربية بإجماع إسرائي

لخطة السالم األميركية في الشرق األوسط والمعروفة 
  .»صفقة القرن«بـ

وكشف إلحياني امس الخميس، في تصريحات 
عما وصفه بالشرط » كان«لإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية 

األميركيين اشترطوا إجماعا وطنيا «األميركي، قائال إن 
يلية واسعا كشرط لموافقتهم على تطبيق السيادة اإلسرائ

  .»في الضفة الغربية

ويستبعد إلحياني إمكانية الشروع في تنفيذ 
لن تكون «إجراءات الضم والسيادة بالموعد المعلن، قائال 

  .»هناك سيادة، بسبب الشرط األميركي الجديد

وأوضح أنه تلقى، مكالمة هاتفية من مسؤول 
بارز في حزب الليكود قال له إن األميركيين فرضوا شرطا 

إذا لم يكن هناك اتفاق وطني واسع في إسرائيل «جديدا، 
  .»على السيادة فلن يكون هناك اعتراف أميركي

الرئيس «وقال رئيس مجلس المستوطنات، إن 
األميركي دونالد ترمب، ومستشاره جارد كوشنر أثبتا من 
خالل الخطة األميركية أنهما ليسا صديقين حقيقيين 

 األمنية لدولة إسرائيل وغير مهتمين بمصالحها
  .»واالستيطانية

وقوبلت تصريحات رئيس مجلس المستوطنات، 
بانتقادات واسعة في معسكر اليمين ومن قبل رئيس 
الحكومة، بنيامين نتانياهو، الذي أدان هذه التصريحات، 

ترمب صديق عظيم لدولة إسرائيل، وقاد «قائال إن 
  .»خطوات تاريخية لصالح الدولة

 ليفين، كلمات ووصف رئيس الكنيست، ياريف
إلحياني بأنها غير مهذبة وغير مسؤولة وتستحق كل 

  .اإلدانة والنقد

مع كل االحترام لرئيس مجلس «وقال 
المستوطنات، عليه أن يشكر ترمب على عمله الهائل 

  .»لصالح دولة إسرائيل واالستيطان

يذكر أن نتانياهو شدد خالل اجتماع عقده، يوم 
توطنات، على أن المضي الثالثاء، مع قادة مجلس المس

قدما في مخطط الضم مرتبط بالموقف األميركي، وأضاف 
نحن ننتظر أجوبة من الجانب األميركي، حول متى «

يمكننا المضي قدما بمخطط الضم، ومساحة المناطق 
  .»التي يمكن ضمها وتحديد الخرائط

وعبر قادة المستوطنين خالل الفترة الماضية عن 
، وما وصفوها بأنها »قرنصفقة ال«تحفظاتهم على 

، في إشارة إلى رفضهم قيام دولة »مخاطر الخطة«
فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها ستكون 

  .»صفقة القرن«مقطعة األوصال بحسب 

وحيال هذه الموقف والتصريحات لقادة 
المستوطنين، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت 

وطنات أن حملتهم العلنية األبيض، أحظروا قادة المست
ضد الخطة األميركية ينظر إليه في البيت األبيض على 

، وأن استمرار الحملة يهدد بتنازل »نكران للجميل«أنه 
  .»صفقة القرن«اإلدارة األميركية 
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وتتمثل المحاور الثالثة التي يتكئ عليها قادة 
، »صفقة القرن«في مجلس المستوطنات لالعتراض على 

 دولة فلسطينية إقامةتي قد توحي بإمكانية بالبنود ال
ٕمستقبال وان كانت مقطعة األوصال، إضافة إلى احتمال 
تجميد مؤقت للتوسع االستيطاني في مواحل معينة من 
تنفيذ الخطة األميركية، والمحور الثالث يتمثل بمخاوفهم 

 بؤرة استيطانية حددتها الخطة األميركية ١٥من مصير 
في قلب المناطق » رائيليةجيوبا إس«على أنها 

  .الفلسطينية

 اإلسرائيلية، ١٣وفي هذا السياق، لفتت القناة 
إلى شرخ في مجلس المستوطنات في أعقاب تصريحات 

  ).إلحياني(

الضجة "وأشارت القناة إلى ما وصفته بـ
نشبت في المجموعة المغلقة لرؤساء » الصاخبة

، حيث »واتساب«المجالس االستيطانية على تطبيق 
طالب بعض رؤساء المجالس االستيطانية إلحياني 
باالستقالة، كما صدرت بيانات إدانة رسمية لتصريحاته 

غير أن إلحياني . عن نتانياهو وآخرين من قادة الليكود
  .»كان«أشار في حديث لهيئة البث اإلسرائيلية 

بالمقابل، يتلقى إلحياني دعم رؤساء المجالس 
، يوحاي )جبل الخليل(» هار حفرون«االستيطانية في 

غوش «دامري، ورئيس المجلس اإلقليمي االستيطاني 
، شلومو نئمان، رئيس المجلس اإلقليمي »عتصيون

، يوسي داغان، ورئيس المجلس »شومرون«االستيطاني 
ويعمل . ، شاي ألون»بيت إيل«االستيطاني لمستوطنة 

، »صفقة القرن«هؤالء في سياق حملة منظمة إلفشال 
  .ا بما يضمن مطامعهم االستيطانيةأو تعديله

» يديعوت أحرونوت«من جهاتها، ذكرت صحيفة 
أن نتانياهو يخشى أن يؤدي حملة قادة المستوطنين 

إلى تراجع اإلدارة األميركية » صفقة القرن«الرافضين لـ
عن دعم الخطة، وسحبها بالكامل، ووقف دعمها ألية 

خطوات إسرائيلي في سياق ضم مناطق في الضفة 
إسرائيل، ورجحت الصحيفة معركة » سيادة«المحتلة إلى 

سياسية حامية الوطيس، هذه المرة، في المعسكر 
  .ًاالستيطاني، ما قد يسبب مزيدا من اإلزعاج لنتانياهو

وفي نشرتها الصادرة امس، لفتت الصحيفة إلى 
أن مجموعات من شبيبة التالل في الضفة الغربية 

 المستوطنين، باإلضافة إلى المحتلة تضم أعدادا كبيرة من
، أقاموا )المعاهد الدينية اليهودية(» اليشيفوت«طالب 

ٕغرفة عمليات للتحضير لتنفيذ مخطط الضم وافشال 
، قاموا من خاللها بتجنيد الناشطين »صفقة القرن«

وعقدوا مؤتمرا حول خطواتهم المرتقبة كما أنهم أجروا 
  .جوالت ميدانية

إطالق بروباغندا ) لشبيبة التال(ويعتزم هؤالء 
للترويج لمعارضتهم الشديدة إلمكانية إقامة دول 
فلسطينية وعزل عدد من البؤر االستيطانية بموجب 

، بما في ذلك تنظيم مظاهرات حاشدة، »صفقة القرن«
ٕواقامة العديد من البؤر االستيطانية العشوائية في ليلة 

، في إشارة إلى »كلها لنا«وضحاها، وذلك تحت شعار 
  .الضفة الغربية المحتلة

ويستدل من األحاديث التي أجرتها صحيفة 
مع ناشطين في شبيبة التالل، أنهم » يديعوت أحرونوت«

، »صفقة القرن«وضعوا مخططا على األرض إلفشال 
يتألف من ثالثة مراحل، األولى بالترويج للرأي 
االستيطاني المعارض للخطة األميركية عبر حملة 

لمستوطنين في الضفة المحتلة، ثم إعالنات تستهدف ا
الدعوة إلى مظاهرات حاشدة تشمل مواجهات مع قوات 
ٕاألمن واغالق شوارع، ثم الشروع بإقامة بؤر استيطانية 

 مناطق تم تحديدها ١٠ُعشوائية بين ليلة وضحاها في 
  ).رفضوا الكشف عنها(ًمسبقا في الضفة المحتلة 

 وفي هذه المرحلة، حيث خرج االنقسام في
اليمين االستيطاني إلى العلن وبدأ وسائل اإلعالم 
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بتداولها، دعا الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، 
وقال ريفلين . للتهدئة في الجدل العام حول مسألة الضم

نحن ال نخشى من منتقدين «: في بيان صدر عنه
والمشككين، لكن علينا خشية الساعين إلى إسكات 

 المتسائلين والمشككين ليس بوسعنا إسكات. الحوار
والمنتقدين خائفين من المنتقدين والمقترضين، لكن يجب 

  .بالتأكيد أن نخاف من صمت الخطاب بروباغندا

واعتبر أن الخطاب حول الضم يأخذ في األيام 
مناقشة «األخيرة منحى فيه نزعة لالنقسام، واعتبر أن 

األسئلة المصيرية، ومسألة الضم بالتأكيد مسألة 
االختالف ممكن، «، وأضاف أنه »ة، يجب أن تتممصيري

والنقاش مطلوب، لكن الخطاب العنيف والتصنيفات 
: ، وختم قائال»والسخرية واإلزدراءات يجب أن تتوقف

ًأنا، الذي أتذكر جيدا محاوالت إسكات الصوت اآلخر «
، )االنسحاب من غزة(خالل أيام أوسلو وفك االرتباط 

تعافي من هذا االنكسار، وأتذكر كم عملنا جاهدين لل
  .»أسألكم التوقف عن ذلك

  ٩ صفحة ٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

نثمن الوصاية الهاشمية : عكرمة صبري
  وأبواب األقصى المبارك ستبقى مفتوحة

 

ُ ورفع األذان وجلجل صوته في سماء -عمان 
القدس الشريف من المسجد األقصى كما في غيره من 

 .نقطاعمساجد مدينة السالم بعد ا

وفي صلوات الفجر والعشاء خاصة كما بقية 
األوقات، كان صوت المؤذن يتناهى الى شغاف القلب 

 .تترجمه العيون دمع من الفرح

 .قرعت" القيامة والمهد"وأجراس الكنائس في 

وردد المقدسيون التكبيرات والتهليالت من على 
، "فوق اسطح المنازل ابتهاجا وما أنبله من ابتهاج

ثقة جاللة الملك عبداهللا الثاني بربه عندما قال وصدقت 
في كلمة وجهها لألسرة االردنية الواحدة قبل أقل من 
شهرين، بعودة فتح المساجد والكنائس أمام جموع 
المصلين بعد إغالقها في سياق اجراءات احترازية لمنع 

 .المستجد" كورونا"انتشار فيروس 

َززا بيقين ُحينها قال جاللته مطمئنا وواثقا، ومع
نعم، وقريبا، ستقام الصلوات ".. زوال الشدة بعون اهللا، 

 ..في المساجد والكنائس

، وها هي الصلوات ..."شدة وبـتـزول إن شاء اهللا
ستقام في كل المساجد والكنائس في المملكة، وها هو 
المسجد األقصى المبارك اولى القبلتين وثالت الحرمين 

وع المصلين ليشدوا الرحال الشريفين فتح ابوابه أمام جم
ّاليه من جديد، وها هي كنيسة المهد شرعت بابها 

االقصى "الخشبي التليد من جديد، فاستقبل االثنان 
، المصلين وعيونهم تذرف الدمع فرحا بعد اشتياق "والمهد

 والسالم باإليمانلروحانية المكانين الطاهرين، متسلحين 
 .والطمأنينة وفرحة العودة

ان تعانق القدس الشريف وبيت لحم، ّوها هي عم
يماني بين مساجد المملكة وكنائسها ليكتمل المشهد اإل

وكل من المسجد االقصى المبارك وكنيستي المهد 
 .والقيامة

إمام المسجد األقصى ورئيس الهيئة االسالمية 
العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري يصف في حديث 

ليوم االول لعودة الصالة ، ا)بترا(لوكالة االنباء االردنية 
كان فجر يوم االحد : في المسجد االقصى المبارك، قائال

 أيار الماضي يوما استثنائيا لعودة آالف ٣١الموافق 
ألداء صالة الفجر بعد " لألقصى"المصلين العاشقين 

، الفتا الى " يوما فرضته جائحة كورونا٧٠انقطاع استمر 
الستقبال المصلين أن كل ابواب المسجد الخارجية فتحت 

 .ودون تحديد للعدد أو العمر
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وأكد الشيخ صبري أن جميع رواد المسجد التزموا 
بجميع االجراءات والتعليمات الصحية، حيث اصطحب كل 
مصل سجادة صالته الخاصة، كما لوحظ حرص الجميع 
على ارتداء الكمامة والقفاز، وراعوا بشكل تام التباعد 

 .يع الصالة بفرح وطمأنينةومسافة االمان، وأدى الجم

وستبقى ابواب المسجد االقصى المبارك مفتوحة "
، يؤكد الشيخ صبري خالل وصفه "بمشيئة اهللا ولن تغلق

ّلقد كان المصلون يكبرون ويهللون حين "المشهد بالقول 
دخلوا المسجد بعد الفراق، وأجهش الكثيرون منهم بالبكاء 

ة في رحابه فرحا لوجودهم بين جنبات المسجد والصال
 ".الطاهرة

وفيما يثمن الشيخ صبري الوصاية الهاشمية 
على االماكن المقدسة، وبخاصة المسجد االقصى، يرفض 
بشدة أي محاوالت للمس بهذه الوصاية األمينة، مشيرا 

 .سيبقى مرفوعا بمشيئة اهللا" اهللا اكبر"الى أن نداء 

، يعاود "كورونا"وليس بعيدا عن ظروف فيروس 
لتأكيد على المصلين بضرورة االلتزام بجميع الشيخ ا

االجراءات الصحية، والتعليمات المتعلقة بالتباعد وترك 
مسافة أمان اثناء أداء الصلوات، حفاظا على صحة 

 .الجميع

في رحاب أثير االماكن المقدسة، " بترا"وال زالت 
لتعرج على مدينة بيت لحم، فهذا خوري بيت لحم وكاهن 

 :ها األب رامي عساكرية يقولرعية الالتين في

إن عودة المؤمنين ألداء الصلوات في كنيسة 
المهد انعشت روحهم، وأعادت الطمأنينة والسالم الى 

بأن تلك الجائحة زائلة ال "نفوسهم، وعززت ايمانهم 
، واصفا هرولة المصلين للكنيسة بعد هذا "محالة

 .االنقطاع

لقد أصابت تداعيات "ويضيف األب عساكرية، 
ٕواجراءات السالمة بسبب كورونا الكثيرين بخيبات أمل 
وفقد كثيرون مصدر رزقهم، وابتعد آخرون عن احبائهم 

واقربائهم، لكن عودة الصالة في الكنيسة اعادت السكينة 
 ".لقلوبهم، وجددت الرجاء بأن الشدة ستزول بحول اهللا

ندرك حجم االشتياق للصالة في كنيسة : ويزيد
نائس األخرى، ولكن االلتزام بكل المهد، وسائر الك

، "كورونا جدا مهم"التعليمات منعا ألي عدوى بفيروس 
مشددا على أن الكنيسة اتخذت كل االحتياطات الوقائية 
الالزمة للحفاظ على صحة المصلين، ومجددا الشكر 
واالمتنان للدور الهاشمي في الوصاية على المقدسات، 

ظ على الهويتين وموقف االردن الثابت من أجل الحفا
 .االسالمية والمسيحية في االماكن المقدسة

ويعرب األب عساكرية عن عجزه على وصف 
اختلط "مشاعر العودة للصالة في كنيسة المهد، حيث 

، مشيرا الى أن الصالة في "الشوق والفرح بالدموع
الكنيسة لم تتوقف، ولكنها اقتصرت في فترة اإلغالق 

 يقيمون في دير الكنيسة، على الرهبان والكهنة الذين
وكانوا يقيمون الصلوات بشكل مستمر، متوسلين الى اهللا 

 .تعالى أن يرفع الكرب عن اإلنسانية

فرق شاسع بين اقامة الصالة عبر : ويضيف
وسائل التواصل االجتماعي وباب الكنيسة " كاميرا"

الخشبي موصد، وبين اقامتها مع جموع المصلين، 
 ً:مستدركا

الولى كنا نذرف الدمع على ما في الحالة ا
اجبرتنا الجائحة عليه، فيما بكينا في الحالة الثانية فرحا 
حين عادت الصالة كما ينبغي أن تكون، متمنيا الصحة 

 إخالص -بترا . (والعافية والسالم للبشرية جمعاء
  ).القاضي

 ٧ صفحة ٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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» الضم«مخططات .. ٥٣في ذكراها الـ 
  جديدة تلوح في األفق» نكسة«

 

 للنكسة، فيما ٥٣أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ 
تمضي سلطات االحتالل اإلسرائيلي قدما في مخططاتها 
لقضم المزيد من أراضيهم وضم أجزاء واسعة من الضفة 
وغور األردن، ستشكل نكسة جديدة في حال فشلت 

  .المساعي الدولية لثني االحتالل عن مساعيه

زير الخارجية والمغتربين الفلسطيني وقال و
إن خط «مس، في مناسبة ذكرى النكسة، أرياض المالكي 

 هو الخط األخطر، وهو خط ١٩٦٧الرابع من يونيو لعام 
أحمر، والحدود الفاصلة بين السالم واألبارتيد، والحقوق 

  .»واالضطهاد، واألمن واالستقرار والعدوان

وردته وكالة وأضاف المالكي، في بيان للوزارة أ
امس، أن ذكرى النكسة ) وفا(األنباء الفلسطينية 

واالحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها 
القدس، تأتي في وقت تمعن فيه الحكومة الصهيونية 
اإلسرائيلية بالجرائم، وهي مدججة باأليديولوجيا العنصرية 

عم المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومدججة بد
اإلدارة األميركية والمعادية للحقوق وللقانون الدولي 

  .ومؤسساته

أن إسرائيل، سلطة االحتالل غير «: وتابع
الشرعي، تحاول ترسيخ نظامها االستعماري والتغول على 
القانون الدولي وقواعده وتخطط لضم األرض الفلسطينية 
المحتلة بما فيها القدس، في مخالفة واضحة لميثاق 

 األمم المتحدة، بما فيها تلك التي تحرم االستيالء وقرارات
واالستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب، وهو ما أكد 

 الذي جاء إثر العدوان ٢٤٢عليه قرار مجلس األمن 
اإلسرائيلي وحربها ضد الدول العربية واحتاللها لألراضي 

والمفجع أن .. العربية، وما تبقى من األرض الفلسطينية
 ٧٢ه الشعب الفلسطيني وقيادته الضم على أعتاب يواج

 عاما على النكسة، في ظل ٥٣عاما على النكبة، و
صمت دولي بما سيشكل انتكاسة للقانون الدولي وللنظام 

  .»المتعدد األطراف

وشدد المالكي على أن الديبلوماسية الفلسطينية 
مسلحة بمواقف القيادة وصمود أبناء الشعب الفلسطيني 

هة المخططات اإلسرائيلية والعمل على مساءلة في مواج
االحتالل بمسؤولية ومستوطنيه على جرائمهم، فضال عن 
العمل مع دول المجتمع الدولي من أجل ردع الضم، 
وتنفيذ قرارات القيادة في التأكيد على أن الشعب 
الفلسطيني في حل من االتفاقيات التي اغتالتها إسرائيل 

زيز الجبهة الدولية من أجل إنهاء والواليات المتحدة، وتع
االحتالل اإلسرائيلي الذي طال أمده منذ النكسة في عام 

١٩٦٧.  

وفي المناسبة نفسها، قال صائب عريقات أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس، 
إن تاريخ االحتالل االستعماري الطويل للضفة الغربية 

 الشرقية، يجب أن يشكل وقطاع غزة بما فيها القدس
حافزا للمجتمع الدولي لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات 
الضم اإلسرائيلية غير القانونية، إلى إجراءات وخطوات 
عملية وملموسة تبدأ بمساءلته واالعتراف بدولة 

  .فلسطين

، على أن »وفا«وشدد عريقات، في بيان أوردته 
هو مسؤولية استمرار االحتالل وترسيخه يوما إثر آخر 

قانونية وسياسية وأخالقية تقع على عاتق المجتمع 
الدولي، الذي يواجه خيارا واحدا، إما تمكين شعبنا من 
ممارسة حقه في تقرير المصير، أو إبقاء المنطقة أسيرة 

  .لدوامة الفوضى والعنف

على الرغم من النكبات «وأضاف عريقات أنه 
وجوده الوطني، المتوالية التي مرت على شعبنا لتصفية 

بما فيها الحرب األخيرة التي شنتها إسرائيل لتصفية 
حقوقه، واإلعالن عن ضم معظم الضفة الغربية استكماال 
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إسرائيل «لمشروعها الصهيوني الهادف إلى إقامة 
، إال أنه يقف بكل أطيافه وقيادته السياسية في »الكبرى

مواجهة هذه الخطوة باستراتيجية موحدة، من أجل 
، مؤكدا أن »اطها كما أحبط غيرها دفاعا عن مستقبلهإحب

إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مدخل رئيسي 
لمواجهة خطط الضم والسياسات االستعمارية المنظمة 

  ....ٕوانهاء االحتالل

  ٦/٦/٢٠٢٠األنباء الكويتية 

* * * * *  

خبير الخرائط األول في إسرائيل يهاجم مخطط 
روف مسبقا وعلينا التعلم من فشل مع :ّالضم

  ّضم شرقي القدس

  

حذر : ”القدس العربي “– الناصرة –وديع عواودة 
خبير الخرائط األول في إسرائيل الجنرال في االحتياط شاؤول 

فشال “أرئيلي من تبعات مخطط الضم اإلسرائيلي واعتبره 
ّداعيا للتعلم من ضم الشطر الشرقي للقدس ” معروفا سلفا

ي محاضرة له ضمن ندوة عن مخطط إحالة ف. المحتلة
ويقول أرئيلي . السيادة اإلسرائيلية على ثلث الضفة الغربية

إنه من المحظور التورط به ألنه سيحول إسرائيل مثلما 
حدث في القدس إلى دولة فقيرة مليئة بالتوتر والعنف، مع 
أغلبية عربية، حيث تتحول إلى دولة مجذومة في العالم في 

تفرضه على وطن فيه شعبان مثلما ” ابرتهايد“م أعقاب نظا
ويوضح أن أحد ادعاءات رافضي . فرضته على عاصمتها

التسوية الدائمة ومؤيدي الضم هو الزعم بأنه تم ضم شرقي 
القدس والعالم صمت، الفتا إلى أن عددا منهم يواصل 
تمجيد إنجازات الضم بتبني أقوال رئيس الحكومة بنيامين 

لقد “: ٢٠١٥به في يوم القدس في عام نتنياهو في خطا
وقد عادت لتكون . تم رأب الصدع في عاصمتنا القدس

تقسيمها أدى إلى خرابها، وتوحيدها . مدينة تم توحيدها
ويتساءل في نهاية االحتفاالت القسرية . ”أدى إلى ازدهارها

لتوحيد القدس وازدهارها، علينا أن نسأل هل ضم شرقي 

ا، الذي على ضوئه يجدر أن القدس هو نجاح كبير جد
نأخذ المخاطرة التي يكتنفها ضم مناطق في الضفة الغربية؟ 
أو أنه كما يتضح من البيانات التي نشرت مؤخرا من قبل 
معهد القدس، إعالن نتنياهو يعود إلى عالم الواقع الكاذب؟ 

ربما األهم، تطور القدس “وعن ذلك يقول أرئيلي 
تصادية فيها يمكن أن تعلمنا والتوجهات الديمغرافية واالق

عما هو متوقع إلسرائيل إذا تم تطبيق وعد نتنياهو فرض 
السيادة اإلسرائيلية بالتدريج على أجزاء في الضفة الغربية 

في محاولة . ”ٕالتي ستقود إلى ضمها كلها والى دولة واحدة
للتدليل على رؤيته يعود أرئيلي للتاريخ ويقول إن حكومة 

 ان ال تكتفي بتوحيد ١٩٦٧ت بعد حرب ليفي أشكول اختار
 بل أن تضيف على ١٩٤٩المدينة التي قسمت في العام 

 كم مربعا أخرى ٦٤الكيلومترات الستة لشرقي المدينة، 
 قرية فلسطينية لم تكن في أي يوم ٢٠شملت أكثر من 
معتبرا أن هذه كانت رصاصة البدء لعملية . جزءا من القدس

 سنة عدد ١٩لتي تضاعف خالل ا” المدينة العبرية“تحويل 
 في المئة ٩٩سكانها وكانت تحظى بأكثرية يهودية بنسبة 

 ألف ٧٠( في المئة ٢٦إلى مدينة فيها أقلية عربية بنسبة 
 في المئة تقريبا ٤٠والتي زادت منذ ذلك الحين إلى ) نسمة

وبعد عقد )  ألف نسمة٣٥٠(من عدد سكان المدينة 
ويضيف . لية إلى أكثريةونصف يتوقع أن تتحول هذه األق

هناك من يلوحون بانخفاض معدل الوالدة للنساء “محذرا 
 ٣.٢ إلى ٤.٥المسلمات في العشرين سنة األخيرة، من 

والدة، مقابل الزيادة في نسبة الوالدة عند اليهوديات، من 
هؤالء يتجاهلون أن .  والدة، كرد على ذلك٤.٤ إلى ٣.٨

. ١٩٩٢ية منذ العام القدس الموحدة تعاني من هجرة سلب
 في ٤٤(في أوساط المغادرين مؤخرا تبرز النسبة العالية 

 .” سنة٣٤- ٢٠من الشباب في أعمار ) المئة

كما ينبه إلى أن معظم السكان الفلسطينيين في 
القدس المحتلة ال يمارسون حقهم في التصويت في 

 ٢نسبة التصويت أقل من (االنتخابات البلدية، يقاطعونها 
موضحا أن إسرائيل تعمل من أجل منع وجود ). ئةفي الم
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وضع فيه المعنيين بالجنسية اإلسرائيلية، أن يستطيعوا 
المشاركة في االنتخابات العامة، عن طريق رفض طلبات 

 شهد قفزة ٢٠١٩ويقول إن عام . الحصول على الجنسية
في عدد الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية من 

 ولكن قفزة ١٢٠٠ السنة إلى  في٣٠٠متوسط يبلغ 
مشابهة كانت أيضا في عدد الطلبات التي تم رفضها، من 

 طلب، مشيرا إلى أن نحو ١٤٠٠ إلى ٣٠٠متوسط سنوي 
 ألف فقط فلسطيني في القدس لديهم الجنسية ٢٠

  .اإلسرائيلية

ويوضح أرئيلي الذي ينشط ضد مخطط السلب 
سرائيل تتمتع والنهب اإلسرائيلي منذ كشف عنه بالقول إن إ

من أغلبية ) مع شرقي القدس(في حدود الخط األخضر 
ٕ في المئة وان كل هجرة يهودية إلى ٧٩يهودية ثابتة تبلغ 

الضفة الغربية في ظل تنبؤ المكتب المركزي لإلحصاء الذي 
يقول إنه يتوقع عدم حدوث هجرة، لن يغير حقيقة أنه في 

  .فلسطين التاريخية هناك أغلبية غير يهودية

وبعد (إذا ضمت إسرائيل مناطق الضفة “ويتابع 
أن : فإنها ستضطر إلى االختيار بين أمرين) ذلك قطاع غزة

تكون ديكتاتورية أقلية مثلما وصف بن غوريون في 
ٕ نظام االبرتهايد، واما أن تتحول إلى دولة عربية ١٩٤٩

  .”ديمقراطية مع أقلية يهودية

الضعيفة كما ينبه إلى أن المجموعات السكانية 
من الناحية االقتصادية في إسرائيل، العرب واألصوليون، 
حولت القدس المحتلة بالتدريج إلى المدينة الكبيرة األكثر 

نسبة المشاركة في قوة العمل في المدينة : فقرا في البالد
 في ٨١(أقل بكثير من المتوسط القطري )  في المئة٦٨(

 المدينة هو األجر الشهري المتوسط لألجير في). المئة
والمتوسط القطري هو )  دوالر٢٠٠٠( شيكل ٨٧٠٠

وحسب المكتب المركزي ).  دوالر٣٠٠٠( شيكل ١٠٦٠٠
لإلحصاء في إسرائيل فإن المدينة مصنفة في أسفل السلم 

االجتماعي وهي من بين الخمسين مدينة التي - االقتصادي 

يصعب جدا العيش فيها، إلى جانب بني براك وقرية جسر 
  .ء الفلسطينية في إسرائيلالزرقا

. هذا أيضا بخصوص الدولة الواحدة“ويضيف 
إسرائيل، دولة متطورة، ستضطر إلى استيعاب سكان 

الفجوة في الناتج الخام . يعيشون في مستوى العالم الثالث
 دوالر، تشرح ٣٥٠٠ ألف دوالر مقابل ٤٠اإلجمالي للفرد 

 إسرائيل في الحقيقة ستفرض على. تقريبا كل شيء
المناطق التي سيتم ضمها سياسة االضطهاد التي فرضتها 
في شرقي القدس، كما اعترف رئيس بلديتها الراحل تيدي 

قلنا “: ١٩٩٠في ” معاريف“كوليك في مقابلة مع صحيفة 
مرة تلو األخرى بأننا سنساوي في الحقوق بين العرب 

لقد كانوا . حديث فارغ من المضمون. واليهود في المدينة
من أجل قدس . لوا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثةوما زا

ومن أجل .  سنة األخيرة٢٥يهودية فعلت شيء ما في الـ 
. ما الذي فعلته؟ مدارس؟ ال شيء. شرقي القدس؟ ال شيء

  .”مراكز ثقافية؟ أبدا. أرصفة؟ ال شيء

ويقول أرئيلي أن رئيس حكومة االحتالل السابق 
يوم “األقوال في ما يعرف بـ ايهود اولمرت أضاف إلى هذه 

فيما يتعلق باألجزاء األخرى من “: ٢٠١٢عام ” القدس
. القدس التي ال يعيش فيها يهود، ليس هناك تغيير كبير

 لم تعمل حتى ١٩٦٧ليست هناك حكومة إسرائيلية منذ 
الحد األدنى مما هو مطلوب من أجل توحيد المدينة بشكل 

لم تفعل كل ما يجب أيضا الحكومة التي ترأستها . فعلي
صحيح أننا . فعله من أجل تحويل القدس إلى مدينة موحدة

استثمرنا في القدس، لكن بشكل متعمد استثمرنا في 
األساس في غربي المدينة وفي األحياء الجديدة مثل جبل 
أبو غنيم، وامتنعنا عن االستثمار في مناطق أعتقد أنها في 

لك يشير لرئيس كذ. ”المستقبل لن تكون جزءا من القدس
البلدية الحالي، موشيه ليون، الذي وصف في الشهر 
الماضي التطوير المتوقع للقدس وأشار تقريبا فقط إلى 

  .التطوير في األحياء اليهودية

  منطقة حرام
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منوها إلى أن المناطق التي سيتم ضمها في 
الضفة الغربية المحتلة يعيش فيها فلسطينيون يتوقع أن 

ة ومن البلدية على المعاملة نفسها يحصلوا من الحكوم
التي حصلت عليها األحياء المقدسية التي تم إخراجها خارج 

ويقول إن كفر عقب ومخيم شعفاط لالجئين . الجدار األمني
تحولت إلى منطقة حرام، يعيش فيها ثلث السكان العرب في 
القدس بشروط متدنية جدا، ال توجد فيها خدمات بلدية 

ويحذر أنه رغم سياسة التمييز . انونوغياب لتطبيق الق
هذه، إال أن إسرائيل ال يمكنها االمتناع عن دفع مخصصات 
التأمين الوطني والنفقات الباهظة في مجال التعليم والصحة 

- والرفاه للسكان الذين يوجدون في أسفل السلم االقتصادي

 لصالح ٢٠١٨وحسب بحث تم إجراؤه في . االجتماعي
هذه النفقات تقتضي ” أمن إسرائيلقادة من أجل “حركة 

ويشير لما .  مليار شيكل لميزانية الدولة٥٢زيادة تبلغ 
يسميه اإليجابية في ضم شرقي القدس بأنه مكن اليهود من 

حرية العبادة في األماكن “العودة وممارسة حقهم في 
ويتابع سيكون باإلمكان ” المقدسة، على رأسها حائط البراق

يير عن طريق تبني االقتراحات التي تم الحفاظ على هذا التغ
ياسر عرفات . طرحها في المفاوضات حول مستقبل القدس

ومحمود عباس اقترحا أن يكون حائط البراق والحي 
اليهودي ونصف الحي األرمني وباقي جبل صهيون تحت 

ومقابل ذلك اقترحت إسرائيل في . السيادة اإلسرائيلية
ت انابوليس في  وفي محادثا٢٠٠١مفاوضات طابا في 

 أن تطبق نظاما خاصا في الحرم القدسي يحافظ ٢٠٠٨
وينبه . على حرية الوصول وحرية العبادة لجميع الديانات

إلى أن المجال هنا ضيق لتفصيل جميع التداعيات السلبية 
لضم المنطقة التي تحولت مع مرور الزمن لتصبح شرقي 

حتفاالت ويقول إنه يجب تعلم الدرس والتوقف عن ا. القدس
الوهمية، التي أحسن المؤرخ ” االزدهار”و” التوحيد“

 بالقول ٢٠١٢اإلسرائيلي ميرون بنفنستي وصفها عام 
كلما ازداد الشعور بأن المدينة الموحدة مقسمة فعليا “

بحواجز الكراهية، كلما تسارعت جهود المؤسسات المتطرفة 

از والمتزمتة من أجل تعزيز تاريخ احتاللها كحدث لالستفز
ويخلص أرئيلي للقول . ”وكراهية األجانب واستنكار الخونة

يجب علينا االمتناع عن تحويل إسرائيل، مثل القدس، إلى “
دولة فقيرة مليئة بالتوتر والعنف، مع أغلبية عربية، حيث 
تتحول إلى دولة مجذومة في العالم في أعقاب نظام 

ى ابرتهايد تفرضه على وطن فيه شعبان مثلما فرضته عل
إلى ذلك يتواصل الجدل داخل إسرائيل بين مؤيد . ”عاصمتها

ومعارض لمخطط الضم وسط تحذيرات من عواقب أمنية 
واقتصادية ودبلوماسية تقابلها دعوات للتطبيق وانتهاز 

في فترة والية الرئيس األمريكي ” الفرصة التاريخية“
  .الحليف للدولة اليهودية دونالد ترامب

  ٤ صفحة ٧/٦/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

القنصل االسباني يطلع على معاناة المواطنين 
  بالعيسوية ومخيم شعفاط

 

 اطلع القنصل اإلسباني العام -وفا - القدس 
فالدكاساس، اليوم األحد، على -بالقدس إجناثيو جارثيا

معاناة المواطنين في بلدة العيسوية ومخيم شعفاط 
  .بالقدس الشرقية

باني العام مع ممثلين عن واجتمع القنصل اإلس
أهالي البلدة، واستمع منهم إلى شرح عن االنتهاكات 
اإلسرائيلية المتواصلة بما في ذلك هدم المنازل 
واالعتقاالت والمداهمات الليلية واعتداءات الشرطة 

  .اإلسرائيلية على السكان

جئت إلى هنا الستمع منكم : "وقال فالدكاساس
ٕاطالع حكومتي والمسؤولين مباشرة عن حياتكم اليومية و

  ".في اسبانيا على األوضاع في المدينة

وقام بجولة في البلدة اطلع خاللها على تمدد 
االستيطان على أراضيها وعلى سياسة هدم المنازل حيث 

عضو لجنة المتابعة  وقال .شاهد أحد المنازل المهدومة
ببلدة العيسوية محمد أبو الحمص، إنه تم اطالع القنصل 
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باني على معاناة السكان في العيسوية، خاصة خالل اإلس
العام الماضي الذي شهد تصاعدا ملحوظا في االعتداءات 
اإلسرائيلية، واالعتقاالت، وتضييق حركة السكان وهدم 

  .المنازل

وقدم الناشط هاني العيساوي شرحا على البلدة 
ومعاناة سكانها نتيجة استمرار سياسة هدم المنازل والتي 

وتوجه القنصل  .رها قرار هدم الديوانية في البلدةكان آخ
االسباني إلى مخيم شعفاط لالجئين، وقام بجولة في 
المخيم واجتمع مع عدد من المسؤولين بالمخيم في 

وقدمت الناشطة جهاد أبو  .المركز النسوي لمخيم شعفاط
زنيد شرحا عن تاريخ المخيم وأبرز المشاكل التي 

ياسات االحتالل اإلسرائيلي، بما يواجهها السكان نتيجة س
في ذلك االقتحامات واالعتقاالت وتشجيع االحتالل 

   ".النتشار حالة الفلتان والمخدرات

وكان المسؤولون في العيسوية ومخيم شعفاط 
طالبوا بدور أكبر إلسبانيا واالتحاد األوروبي لوقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية والتحرك، من أجل انهاء االحتالل 

ٕسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس اإل
  .الشرقية

  ٧/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

المدينة المقدسة : محافظ القدس لـ الرأي 
  ًوأهلها يواجهون حربا تهويدية

 

حذر محافظ  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
القدس عدنان غيث من خطور الوضع في مدينة القدس 

حتالل اإلسرائيلي باستهداف ومن تمادي انتهاكات اال
القيادات السياسية والمرجعيات الدينية باإلبعاد عن المسجد 
ٕاالقصى المبارك وعن مدينة القدس المحتلة بغطاء واسناد 

  .أميركي

ان كافة «: وقال غيث في لقاء خاص بـ الرأي 
االجراءات اإلسرائيلية في القدس المحتلة باطلة والهدف 

يد في المدينة العربية عبر تهويدها منها فرض أمر واقع جد
والتنصل من كافة االتفاقيات الموقعة مع القيادة الفلسطينية 
وخاصة بعد توفير اإلدارة األميركية بقيادة دونالد ترمب 

والتي مهدت عبر . مظلة لكافة هذه االنتهاكات اإلسرائيلية
االعتراف الباطل بالقدس عاصمة لالحتالل ونقلت سفارتها 

وتبدأ اليوم الموافقة على موضوع الضم، األمر الذي إليها 
يسرع االنتهاكات اإلسرائيلية لترسيخ امر واقع يخدم مصالح 

  .«اطماع االحتالل

ًواضاف أن االحتالل يعتقد ان هناك فرصا سانحة 
ًلهذه الخطوات الباطلة المرفوضة فلسطينيا ودوليا وخاصة  ً

ٕزل وابعاد في القدس عبر مصادرة األراضي وهدم المنا
المواطنين عن القدس والمسجد االقصى وترهيب وقمع 
المقدسيين والفلسطينيين عامة، ومالحقة التجار والمواطنين 
بالضرائب واستهداف كل ما هو فلسطيني في القدس، كل 
ذلك بهدف التضييق على المواطن المقدسي لدفعه نحو ترك 

الل القدس وهي سياسة التهجير القسري المتبعة منذ احت
  .«المدينة والتي اشتدت في السنوات االخيرة

ًمشيرا الى ان القرارات االميركية واالسرائيلية 
بالقدس لن تغير من حقيقة ان القدس كانت وستبقى 
فلسطينية وهي مدينة محتلة في عيون العالم بأسره وان 
القرارات االميركية واإلسرائيلية ليس لها اي اعتبار او سند 

  .«قانوني

ٕ على ان االدارة االميركية واسرائيل تخالفان وشدد
في كل تلك القرارات واالنتهاكات القانون الدولي والقرارات 

  .االممية والدولية والمواثيق واالعراف الدولية

ولفت غيث إلى ان المقدسيين تمارس بحقهم حرب 
ان االحتالل «: ً عاما، وقال٥٣ديمغرافية إسرائيلية منذ 
 والخطر األكبر وفق رؤيتهم وهو يعيش في ظل الهاجس

المخزون البشري الفلسطيني في القدس كمحافظة 
والفلسطينيين كشعب بشكل عام، وهو ما يحول دون تحقيق 
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االحتالل أهدافه بتحقيق اغلبية ديمغرافية داخل جدار 
الفصل العنصري الذي يفصل القدس الشرقية عن عمقها 

حتالل الى سحب في الضفة الغربية، ولذلك تلجأ سلطات اال
الهويات وهدم المنازل ومصادرة االراضي وسن التشريعات 
الباطلة والقوانين العنصرية لتهجير المقدسيين من المدينة 

  .«المحتلة

ان عمليات االقتالع والتهجير القصري «: وأضاف
ً عاما شهدت مد وجز ٥٣الذي يتعرض له المقدسيون منذ 

يركي قوي، وما ٕوهي اليوم في اوجها بدعم واسناد ام
المشاريع والقوانين العنصرية التي تم اقرارها في الكنيست 
إال دليل على استهداف الوجود العربي الفلسطيني في 

  .«القدس

وادي «ووصف ما يطلق عليه االحتالل مشروع 
بالمهزلة لتهويد حي وادي الجوز شمال البلدة «السليكون 

 اوجه اسرلة انه احد«: القديمة من القدس المحتلة، وقال
المدينة بحجة التحديث عبر هدم اقدم المناطق الصناعية 
ًفي خاصرة البلدة القديمة والقدس، مشيرا الى ان االحتالل 

) الحوض المقدس(منذ عقود يسعى لتهويد ما يسميه بـ
وهي هوامش ومحيط اسوار البلدة القديمة والمسجد االقصى 

تلمودية لتغير المبارك، واعطائها صبغة تهويدية توراتية 
ٕوجه القدس وايهام العالم بانها موحدة تحت ما يسمى 

  .بالسيادة اليهودية

وكشف غيث بعض مالمح الخطة اإلسرائيلية 
الرامية لتخفيض عدد المقدسيين ونسبتهم في المدينة 
المحتلة عبر فصل احياء وقرى وبلدات مقدسية مثل 
العيزرية وابو ديس وضاحية السالم ومخيم شعفاط 

سميرميس والرام وضاحية البريد وغيرها من االحياء التي و
باتت خلف جدار الفصل والضم اإلسرائيلي، وضم 

كفار عتصيون «مستوطنات وكتل استيطانية ضخمة مثل 
وقال ان . لرفع عدد المستوطنين في المدينة» ومعالية ادميم

الخطة اإلسرائيلية مكشوفة وهي ضمن الحرب الديمغرافية 
 الف مقدسي وضم نفس ١٥٠ة الخراج واقتالع اإلسرائيلي

العدد من المستوطنين بتوسيع حدود المدينة لتخفيض نسبة 
٪ من عدد سكان ٣٩الفلسطينيين التي تبلغ اليوم نحو 

  .ً٪ تقريبا٢٠القدس لتصبح في حدود 

واضاف غيث ان قرارات االحتالل وقف جمع شمل 
ٕالعائالت واغالق المؤسسات وهدم المنازل وابعا د المواطنين ٕ

عن القدس وسحب هوياتهم كل ذلك يصب في سياسة 
  .االقتالع

وحذر محافظ القدس من عشرات المشاريع 
ٕاالستيطانية التي تستهدف القدس وعروبتها واسالميتها 
وقال ان مشروع التلفريك في فضاء القدس القديمة 
والمسجد االقصى وقطار االنفاق في سلوان ومشروع جمعية 

وشبكة » عين سلوان«ستيطانية في تهويد اال» العاد«
االنفاق التي تمتد اسفل حائط البراق وعلى طول وعرض 

 المشاريع لكالبلدة القديمة وتستهدف المسجد األقصى كل ت
تهدد بانفجار الوضع في اية لحظة ليس في القدس 

  .المحتلة فقط وانما في المنطقة باسرها

هدف واضاف ان كل هذه المشاريع والسياسات ال
منها دفع الفلسطينيين اصحاب الحق الشرعي نحو الهجر 
والتهجير القصري من المدينة المقدسة التي يجري 
استهداف تاريخها ومقدساتها وقلب الحقائق وتزويرها 
بروايات وأساطير خرافية ال تمت للحقيقة والواقع بصلة 

  .لضرب الهوية والوجود الفلسطيني فيها

ه البد من توفير وشدد محافظ القدس على ان
مقومات الصمود والثبات للمقدسيين في وجه هذه الهجمة 
اإلسرائيلية الشرسة، وتعزيز صمود اهلها وتجارها 
ومقدساتها وهويتها العربية اإلسالمية وتوفير كل سبل 
الدعم من اجل الحفاظ على هذه الهوية وهذا التاريخ 

  .المشرف

  ٧ ص٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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ً منزال فلسطينيا في ٤٥الحتالل هدم ا.. القدس
  أيار

 

 كشفت منظمة حقوقية –فلسطين المحتلة 
إسرائيلية، تنشط في مراقبة انتهاكات االحتالل في الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، النقاب عن أن بلدية االحتالل 

ً فلسطينيا على هدم منازلهم ذاتيا ٣٥في القدس أجبرت  ً
  .األخيرةشرقي المدينة في األشهر 

، إنه )عير عميم" (مدينة الشعوب"وقالت منظمة 
ً منزال في مدينة القدس المحتلة تعود لمواطنين ٤٧تم هدم 

تم هدم : "وأضافت. فلسطينيين بداعي البناء غير المرخص
ً منزال منها ذاتيا حيث تقوم العائالت بهدم منازلها ٣٥ ً

ى أنه في الفتة النظر إل". لتفادي دفع غرامات مالية باهظة
 فلسطينيا بالقدس ٤٠ أجبرت بلدية االحتالل ٢٠١٩

  .ًالمحتلة على هدم منازلهم ذاتيا

وأشارت إلى أن المعطيات منذ بداية العام الجاري 
 تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الهدم ٢٠٢٠

التمييز في قوانين البناء : "ّوبينت. الذاتي بالمدينة المحتلة
ًاألسر في شرقي القدس المحتلة تقريبا والتخطيط عدم قدرة 

وبعد استثمار . على الحصول على تصاريح البناء الالزمة
ُمدخرات الحياة في بناء منزل، تدفع العائالت إلى تدمير 

  ."منازلها

 ٢٠١٩ونوهت إلى أن بلدية االحتالل وافقت عام 
. فقط من الطلبات المقدمة لها% ٧على منح رخص بناء لـ 

اطنون الفلسطينيون في القدس، يعيشون أزمة المو: "مؤكدة
  ."سكن خانقة بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية

وواصلت سلطات االحتالل انتهاكاتها وممارستها 
القمعية في مدينة القدس خالل شهر أيار الماضي، تزامنا 
ٕمع شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، واعادة فتح المسجد 

  .األقصى بعد إغالق زاد عن شهرين

قال مركز وادي حلوة المتخصص بمراقبة و
االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، في تقريره 

الشهري، إن سلطات االحتالل استمرت في تنفيذ حمالت 
االعتقاالت واالقتحامات واالعتداءات على المقدسيين 

  .ٕوابعادهم عن األقصى

وأفاد المركز بأنه في نهاية الشهر الماضي 
 أيار، استشهد الشاب إياد خيري الحالق ٣٠ًوتحديدا في 

، في ساعات الصباح الباكر، برصاص االحتالل )ً عاما٣٢(
، "الوين للتعليم الخاص/البكرية "خالل توجهه إلى مدرسته 

  .في القدس القديمة

كما أطلقت سلطات االحتالل النار على الشاب 
المقدسي صبري بشير في جبل المكبر، بحجة محاولته 

لية طعن، وبعد ساعات اقتحمت القوات منزله تنفيذ عم
  .واعتقلت شقيقيه

وأوضح المركز أن سلطات االحتالل تواصل 
:  شهداء مقدسيين في الثالجات وهم٤احتجاز جثامين 

، فادي ٢٠١٦مصباح أبو صبيح منذ شهر تشرين أول 
، شهيد الحركة األسيرة ٢٠١٧القنبر منذ شهر كانون ثاني 

، وماهر زعاترة منذ ٢٠١٨أيار عزيز عويسات منذ شهر 
  .٢٠٢٠شباط 

 قرار إبعاد بحق ٢٤ورصد المركز صدور 
 قرار إبعاد عن األقصى، من بينها قرار ٢٠مقدسيين، منها 

بإبعاد خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، قراري 
كما وثق . إبعاد عن القدس، وقراري إبعاد عن البلدة القديمة

 ٦ حالة اعتقال من بينها ١٦٢ مركز معلومات وادي حلوة،
ً فتى قاصرا، واعتقال واحد لطفل أقل من جيل ١٢إناث، 

ّوبين المركز في تقريره ". ً عاما١٢أقل من "المسؤولية 
الشهري أن معظم االعتقاالت تمت خالل وقت الفجر، تزامنا 

  .مع موعد السحور الرمضاني

وأشار إلى قيام قوات االحتالل بإغالق جمعية 
 أشهر، بحجة تنفيذها ٦المقدسية لمدة " األملتطوع "

نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس، والتي تقدم 
خدماتها المختلفة للشبان واألطفال والمرأة وللعائالت 

كما جدد وزير األمن . المهمشة ولذوي االحتياجات الخاصة
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الداخلي، قرار إغالق مكتب تلفزيون فلسطين، وحظر 
 ٦القدس والداخل المحتل، لفترة أنشطته في كل مكان ب

شهور إضافية، وكان قد أصدر القرار األول في شهر 
ومنعت سلطات االحتالل، وقفة . ٢٠١٩تشرين الثاني 

 على رحيل فيصل الحسيني، بقرار من ١٩إلحياء الذكرى الـ 
، عند مبنى بيت الشرق المغلق في "وزير األمن الداخلي"

  .حي الشيخ جراح في القدس

المركز إلى نجاة مواطنين مقدسيين من وأشار 
محاولة قتل من قبل المستوطنين، في حادثين مختلفين، 

 أيار، حيث تعرض الشاب المقدسي ٧األول كان بتاريخ 
ً عاما، لتنكيل من قبل مستوطن ٢٣منتصر أحمد عيسى 

خط مستوطنة " إيجد"وهو على رأس عمله على حافلة 
ٕعد ضربه واطالق بيسغات زئيف، شمال مدينة القدس، ب

كلبه عليه بعد إزاحة اللثام عن وجه والحزام الرابط عنه، 
  .فأصيب بجراح وخدوش وتم إخاطة جراح فمه ولسانه

 أيار، حيث ١٨أما الحادث الثاني فتم بتاريخ 
ً عاما، بجراح في ١٧أصيب الفتى محمد فادي النتشة 

رقبته، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن خالل سيره 
رع يافا بالقدس الغربية، وتم إصابته بجراح في رقبته في شا

  .وبقي في المستشفى قيد العالج والمراقبة لمدة يومين

إلى ذلك، شنت قوات احتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األحد، حملة دهم وتفتيشي تركزت بمحافظتي بيت لحم 

 شبان، فيما أطلق جنود االحتالل ٦والقدس، تخللها اعتقال 
األراضي الزراعية شرق خان يونس في قطاع النار تجاه 

غزة وتواصل قوات االحتالل المداهمات واالقتحامات 
واالعتقاالت اليومية للفلسطينيين، في مناطق مختلفة 

  ).وكاالت.(بالضفة الغربية والقدس المحتلتين

  ١٦ ص٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

قائد فلسطيني استل سالح المقاومة ضد : شلح
  وآمن بالوحدة الوطنية والعروبةاالحتالل

  

ُ لن يقيض لالحتالل -عمان - نادية سعد الدين
ًاإلسرائيلي أن يهنأ باال برحيل القائد الفلسطيني، رمضان 

وأمينها العام ” الجهاد اإلسالمي“شلح، أحد مؤسسي حركة 
، الذي توفي أول أمس في لبنان ١٩٩٥السابق منذ سنة 

   .بعد صراع طويل مع المرض

قد شكل عنصر مقاومة العدو اإلسرائيلي ل. ..
ًعنوانا ثابتا في مسيرة شلح  ، منذ انضوائه في )ً عاما٦٢(ً

ًتوازيا مع استالله للمسار األكاديمي، سبيال ” الجهاد“إطار  ً
لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في الحرية 

از واالستقالل وتقرير المصير، مع بذل الجهود الحثيثة إلنج
ٕوانهاء االنقسام ” حماس”و” فتح“المصالحة بين حركتي 

لم يعرف القائد  و.٢٠٠٧الفلسطيني الممتد منذ العام 
ًالفلسطيني الهدوء يوما؛ فامتزج مساره الثوري بمعادلة 
الموازنة بين أصناف المقاومة بشتى أشكالها، العسكرية 
والسياسية والفكرية الثقافية، إال أن الجانب العسكري 

لسياسي يظل الغالب في المسار النضالي للدكتور شلح، ا
ًالذي قارع االحتالل مبكرا، منذ عمله أستاذا لالقتصاد في  ً
الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة، مسقط رأسه في حي 

، حيث اشتهر بخطبه الجهادية التي ١٩٥٨الشجاعية عام 
أثارت الغضب اإلسرائيلي، ففرض عليه اإلقامة الجبرية 

   .ن العمل بالجامعةومنعه م

 إلى ١٩٨٦اضطر شلح لمغادرة فلسطين العام 
لندن إلكمال دراسته العليا، فنال درجة الدكتوراة في 

، بعدما تخرج قبلها من ١٩٩٠االقتصاد من بريطانيا العام 
، ومن ثم تنقل بين ١٩٨١جامعة الزقازيق بمصر العام 

يث عمل الكويت ولندن قبيل توجهه إلى الواليات المتحدة، ح
جنوبي “ًأستاذا لدراسات الشرق األوسط في جامعة 

تزامن ذلك مع  .١٩٩٥ و١٩٩٣بين عامي ” فلوريدا
المسار النضالي لشلح؛ حيث تولى عدة مهام داخل حركة 
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ً وتنظيميا ١٩٧٨ًالجهاد اإلسالمي، منذ تشكلها فكريا عام 
ً، وكان عضوا في مجلس الشورى ١٩٨١في فلسطين عام 

بين (ام للحركة، إلى أن تسلم دفة القيادة والمؤتمر الع
، بعد استشهاد قائدها ومؤسسها )٢٠١٨ - ١٩٩٥عامي 

وأمينها العام فتحي الشقاقي، الذي اغتيل في عملية نفذها 
  .. .١٩٩٥) أكتوبر(الموساد اإلسرائيلي في تشرين األول 

ًلقد بقي شلح وفيا لمبادئه الوطنية حتى وافته 
التي طالت المشهد المحلي واإلقليمي المنية، رغم التحوالت 

ًالعربي والدولي، حيث دعا، دوما، للوحدة الفلسطينية 
ٕوانهاء االنقسام لمواجهة االحتالل، مثلما آمن بالمقاومة 

، فشكل موضع ”السترجاع كامل فلسطين طويلة“ًسبيال 
مجابهة عتيدة من سلطات االحتالل ومن اإلدارة األميركية 

لى ما تصفها بالئحة اإلرهاب، نتيجة التي سبق وأدرجته ع
” الجهاد االسالمي“وكانت حركة  .مواقفه النضالية الثابتة

ُتاريخه وجهاده منذ “قد نعت أمينها العام السابق؛ مستذكرة 
تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الشجاعة وقيادته للحركة 

  .”ًبكل فخر واعتزاز ألكثر من عشرين عاما

  ٢٣ ص٨/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

اإلسرائيلي بالقدس " وادي السيليكون"مشروع 
يثير مخاوف الفلسطينيين ويعتبرونه  المحتلة

  "جريمة حرب"

في حي وادي الجوز في وسط  – القدس المحتلة
ّالقدس الشرقية المحتلة، يتخوف فتحي الكرد من أن 
تجبره السلطات االحتالل اإلسرائيلي على إخالء مرآب 

 من أجل ١٩٦٦شغله منذ العام تصليح المركبات الذي ي
في المنطقة، فتقطع ” وادي السيليكون“تنفيذ مشروع 

 .عليه وعلى كثيرين غيره، مصدر رزق عائالتهم

وادي “وأعلنت بلدية القدس عن مشروع 
في المنطقة الصناعية في القدس الشرقية ” السيليكون

الواقعة في حي الجوز، وقالت إنه يمثل جزءا من خطة 

يع للتكنولوجيا الفائقة وأخرى تجارية وفندقية لبناء مشار
  . ألف متر مربع٢٥٠على مساحة 

ولم يتم إبالغ أصحاب الورش التي سيقام مكانها 
المشروع بضرورة اإلخالء بعد، لكنهم يقولون إنه في 
حال التنفيذ، ستخسر أكثر من مئتي ورشة تصليح 

ن مركبات ومحل لمواد البناء ومطاعم شعبية قوت العاملي
  .فيها اليومي

ويقع حي وادي الجوز على بعد مئات األمتار 
  .إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس الشرقية

الذي يعمل في المرآب )  عاما٧٧(ويقول فتحي 
إذا توقف . ابني عنده أربعة أطفال“مع اثنين من أبنائه، 

  .”عن العمل أسبوعا واحدا، يجوع هو وأطفاله

اجهة هذه الحكومة، لكن ال نستطيع مو“ويضيف 
  .”نطالب بأن يقدموا لنا بديال على األقل

 عقد إلىويقول فتحي إن وضعه قانوني، مشيرا 
اإليجار الذي يشغل بموجبه المكان، وتراخيص العمل التي 
حصل عليها من بلدية القدس ووزارة المواصالت 

  .اإلسرائيلية، ودفعه المنتظم للضرائب

نا الصيف الماضي جاء إلي“ويقول ابنه مهند 
موظف من البلدية وأخبرنا أن اإلخالء قادم ال 

  .>>...”محالة

وأراضي المنطقة الصناعية هي أراض ... <<
وقفية يمتلكها عدد من العائالت الفلسطينية، بينها عائلة 
نايف الكسواني الذي يقول إنه يمتلك ثالثة 

  .>>...دونمات

 ووفقا للكسواني، فإن أصحاب األراضي... <<
لكنه . سيكونون بشكل أو بآخر شركاء في المشروع

يرفض طلب البلدية حصر البناء في المشروع باألعمال 
البلدية ترفض ، والتجارية، كما يرفض طلبها إقامة فندق

 في ٢٠منح تراخيص بناء لشقق سكنية بما يزيد عن 
  .>>...المئة من مساحة البناء، بحسب الكسواني
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وع بحسب فيديو وستبلغ تكلفة المشر... <<
نشرته بلدية القدس وتظهر فيه عمارات زجاجية شاهقة 

 مليون ٦,٦حوالى ( مليار شيكل ٢,١االرتفاع، نحو 
  ).دوالر

جزءا “ويعتبر المشروع، بحسب بيان للبلدية، 
 لتقليل الفجوات ةالخماسيمن خطة الحكومة اإلسرائيلية 

ادة  آالف وظيفة، وزي١٠وتوفير  االجتماعية واالقتصادية
  .”الثقة بين سكان المدينة الشرقية والبلدية والحكومة

رفع نسبة توظيف “كما يهدف المشروع إلى 
وتعزيز مكانة المناهج اإلسرائيلية كأداة نحو  النساء

  .”التعليم العالي والتوظيف

ويصف رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون 
  .”بالتاريخي في القدس الشرقية“المشروع 

التجارية الفلسطينية في لكن رئيس الغرفة 
القدس كمال عبيدات يرى أن أهداف الجانب اإلسرائيلي 

  .”ادعاءات“المعلنة هي مجرد 

ويعتبر رئيس الغرفة التي يمنع عملها داخل 
حدود البلدية اإلسرائيلية، أن المشروع يهدف إلى 

تصفية األسواق التاريخية وطمس معالم المدينة “
  .”وتهويدها

فردي “انس برس أن القرار ويؤكد عبيدات لفر
، التي تملك، بحسب ”اتخذته بلدية االحتالل في القدس

  .>>...للتنفيذ” إمكانيات ضخمة“قوله، 

ويوضح مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات 
العربية في القدس خليل التفكجي أنه كان هناك مشروع 

، وكان ينحصر ١٩٧٦قديم لبلدية القدس يعود الى العام 
وأدخلت عليه . ة مناطق خضراء وحدائق في المنطقةبإقام

، متحدثا عن ”وادي السيليكون“ّتحديثات وتحول الى 
  .”صفقة سياسية“

ّويقدر أصحاب المنشآت الصناعية خسائرهم في 
  .حال أخلوا محالتهم، بماليين الشواكل

 الحواش الذي يعمل في  المواطن خليلبحسب
تفريغ “شروع المكان منذ أربعين عاما، أن هدف الم

، ”مبهمة“التفاصيل وأن ” المدينة من الفلسطينيين
 عن البديل الذي ستقدمه لهم البلدية اإلسرائيلية، وتساءل

  .>>...ّوعما إذا كان سيتم تعويضهم باألموال أو بغيرها

ويرى الخبير االقتصادي محمد قرش إن ... <<
، ”كبيرة جدا ومدمرة“خسائر الورش الفلسطينية ستكون 

البحث عن أماكن “را الى أن إخالء المنشآت يعني مشي
  .”أخرى الستئجارها وتكبد مبالغ مالية أكبر

وينوي المتضررون من مشروع بلدية القدس 
  .تشكيل لجنة لمتابعة الملف

ّوعبر مسؤولون فلسطينيون عن معارضتهم 
  .للمشروع

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
جريمة “وي إن المشروع يمثل الفلسطينية حنان عشرا

 الشركات من المشاركة في المشروع“، محذرة ”حرب
  )أ ف ب(-.”الذي سيعرضها للمساءلة القانونية والمالية

  ٢٧ ص٩/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الشيخ عكرمة صبري يحذر من سيطرة االحتالل 

  على الجهة الشرقية من المسجد األقصى

 

المـــسجد حـــذر خطيـــب  –وكالـــة القـــدس لألنبـــاء 
ـــة  ـــيس الهيئ ـــارك ورئ ـــي اإلســـالميةاألقـــصى المب ـــا ف  العلي

القـــدس الــــشيخ عكرمـــة صــــبري مـــن مــــساعي االحــــتالل 
ـــشرقية مـــن المـــسجد األقـــصى  للـــسيطرة علـــى المنطقـــة ال

 .والمجاورة لباب الرحمة

وأوضـــــح صـــــبري فـــــي تـــــصريح صـــــحفي، يـــــوم 
الثالثـــاء، أن االحـــتالل يمنـــع المهندســـين والعمـــال ودائـــرة 

 من ترميم تلك المنطقة وتبليط ساحتها سالميةاإلاألوقاف 
  .ًتمهيدا للسيطرة عليها بحجة أنها مهجورة
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ـــف المـــستوطنون مـــن  ـــام األخيـــرة كث وخـــالل األي
اقتحام الجهة الشرقية وأداء طقوس تلموديـة بـالتزامن مـع 

 المرابطـات اللـواتي ٕوابعـادمنع المواطنين من التواجد فيهـا 
  .يجلسن تحت أشجارها

ب األقـــصى أن االحـــتالل حـــاول فـــي وأكـــد خطيـــ
 كنيس بعد أن فشل إلىالسابق تحويل مسجد باب الرحمة 
  .في تحويل المصلى المرواني كذلك

 بحــــق المقدســــيين قــــال اإلبعــــادوحــــول سياســــة 
 ظــــالم ويمثــــل سياســــة فاشــــلة إجــــراءاإلبعــــاد " :صــــبري

وعشوائية وانتقامية وال توجد دولة فـي العـالم تبعـد النـاس 
 االحتالل في دليـل علـى أنهـا سـلطة إالبادة عن أماكن الع

  ".احتالل وليست سلطة ذات سيادة

 أن اقتحامــــــــات إلــــــــىونـــــــوه الــــــــشيخ صــــــــبري 
المـــستوطنين بحراســـة مـــشددة مـــن قـــوات االحـــتالل تـــزداد 
ًوتيرتهـــا لفـــرض واقـــع جديـــد فـــي األقـــصى داعيـــا لتكثيـــف 

 إلــى الفجــر العظــيم ٕواعــادة إليــهالتواجــد فيــه وشــد الرحــال 
  .ألقصى ومساجد العالم اإلسالميالمسجد ا

وعبر صبري عن أسفه النحراف البوصلة العربية 
ًواإلسالمية عن القدس بـسبب الـصراعات الداخليـة مـشددا 
على ضرورة اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم في الـدفاع 

  .عن المسجد األقصى من خالل تكثيف التواجد فيه

ـــــصى  ـــــب األق ـــــىودعـــــا خطي  حـــــراك سياســـــي إل
ي تقـــوده األردن للـــضغط علـــى االحـــتالل بكافـــة ودبلوماســـ

  .السبل من أجل حماية المقدسات ومنع تهوديها

ـــة  ـــشيخ عكرم ـــاد ال ـــد مـــدد إبع ـــان االحـــتالل ق وك
 أشهر ضـمن حملـة اسـتهدفت ٤صبري عن األقصى لمدة 

ً ناشطا مقدسيا طالهم اإلبعاد عن المـسجد ألكثـر ٢٥نحو  ً
  .من خمسة أشهر

  ٩/٦/٢٠٢٠ وكالة القدس لألنباء

* * * * *  

االحتالل يخنق .. مستوطنة منذ النكبة ٩٠٠
 الفلسطينيين لصالح االستيطان

 منظمة  أكدت-  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
 ١٩٤٨بنت منذ » إسرائيل«إن » هيومن رايتس ووتش«

 مستوطنة يهودية، وترفض بناء بلدات فلسطينية ٩٠٠نحو 
في تقرير وأكدت المنظمة .  المحتلة٤٨في أراضي عام 

سياسات إسرائيل التمييزية «موسع حصلت الرأي بعنوان 
مكون من عدة أقسام أن سياسة » تحاصر الفلسطينيين

تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى 
الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات 

لدولية وحسب المنظمة ا. »إسرائيل«والقرى الفلسطينية في 
تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة اليهود ضد فلسطينيي الـ 

مواطني إسرائيل الفلسطينيين حسب المصطلح  (٤٨
ّوتقيد بشدة » إسرائيل«وذكر التقرير أن ). اإلسرائيلي

إمكانية وصول الفلسطينيين إلى األراضي بغرض السكن 
  .ٕواتاحة نمو سكاني طبيعي

نابة في وأفاد مدير قسم الشرق األوسط باإل
إن هذه السياسة «هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين 

ْاإلسرائيلية على جانبي الخط األخضر تحشر الفلسطينيين  َ
في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات 

هذه الممارسة معروفة جيدا في «إلى أن «ولفت . »اليهودية
 حالة الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين، لكن
السلطات اإلسرائيلية تفرض سياسات األراضي التمييزية 

  .«ًداخل إسرائيل أيضا

االحتالل  تسيطر سلطات«وحسب التقرير 
من األراضي، بما فيها شرقي % ٩٣ مباشرة على اإلسرائيلي

القدس أما سلطة أراضي إسرائيل وهي مؤسسة حكومية، 
 .فتدير هذه األراضي التي تسيطر عليها الدولة وتوزعها

ًينتسب نصف أعضاء مجلس إدارتها تقريبا إلى الصندوق 
القومي اليهودي، المفوض بشكل صريح بتطوير وتأجير 
. ّاألراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانية أخرى من السكان

ًتقريبا من األراضي والتي % ١٣كما يمتلك الصندوق 
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تفوض الدولة باستخدامها  . »بغرض استيطان اليهود فقط«ُ
 األخضرالمواطن الفلسطينيون داخل الخط «ّكل ويش

من سكان البالد، غير أن منظمات حقوقية % ٢١) إسرائيل(
 أن األراضي ٢٠١٧ّإسرائيلية وفلسطينية قدرت في العام 

من % ٣التابعة إلدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 
  .، وفق التقرير»مجمل األراضي في إسرائيل

ينيين في الكيان وأوضح أن معظم الفلسط
اإلسرائيلي يعيشون في هذه البلدات رغم أن بعضهم يعيش 

كما استخدمت العديد . مثل حيفا وعكا» مدن مختلطة«في 
من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي 
الفلسطينيين الذين تحولوا إلى الجئين أو مواطنين 

أمالك «نها فلسطينيين مهجرين، عبر إعالن األرض على أ
  .«إسرائيل«، واالستيالء عليها ثم إعالنها تابعة لـ»غائبين

 ٣٧٠ من أصل ٣٥٠ُيقدر أن «وجاء في التقرير 
 ١٩٤٨بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة اإلسرائيلية بين 

َ شيدت على أراض مصادرة من فلسطينيين١٩٥٣و ٍَ  ُ».  

وشددت المنظمة الدولية على أن سياسة األراضي 
 تخفق في السنوات األخيرة في إبطال مصادرات األراضي لم

السابقة فحسب، بل زادت القيود في الكثير من الحاالت 
على األراضي المتاحة للنمو السكاني، وسمحت الحكومة، 

 مستوطنة يهودية، دون ٩٠٠ بإنشاء أكثر من ١٩٤٨منذ 
أن تسمح بأي بلدة للفلسطينيين باستثناء قلة من القرى 

ت الصغيرة التي تخضع لتخطيط الحكومة في النقب والبلدا
والجليل، ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة 

  .«لتجميع البدو المتفرقين في البالد

ويورد التقرير في القسم األخير بلدة عين ماهل 
 ألف ١٣البالغ تعداد سكانها حوالي ) قضاء الناصرة(

محاطة من  دونم و٥,٢٠٠فلسطيني، مساحتها حوالي 
ذات األغلبية » نوف هجليل«جميع الجهات بمدينة 

 تحمل اسم ٢٠١٩اليهودية، والتي كانت حتى العام 
  .«نتسيرت عيليت«أو بالعبرية » الناصرة العليا«

 ٤١,٢٠٠حوالي » نوف هجليل«ويبلغ عدد سكان 
 ألف دونم، هاجر كثير منهم ٣٣شخص ومساحتها نحو 

نوف «. نيات والتسعينياتمن أوروبا الشرقية في الثماني
من سكانها  % ٢٦ًرسميا » مدينة مختلطة«هي » هجليل

  .ًحاليا فلسطينيون

 نظرت منذ -وفق التقرير-لكن سلطات االحتالل
بلدة يهودية ستؤكد الوجود اليهودي «البداية لها على أنها 

  .«في المنطقة

وتقول المنظمة الدولية إن سياسات تخطيط 
من المركز السكني في القرية البالغة السكان تلزم بالبناء ض

مخططا عين ماهل «: وتتابع.ً دونم تقريبا٢,٠٠٠مساحتها 
 خصصا معظم أراضي ١٩٩٦ والثاني في ١٩٨٢األول في 

  .«البلدة لالستخدام الزراعي

ّوحسب المنظمة فقد ضيقت سلطات االحتالل على 
. بالنمو بسرعة» نوف هجليل«عين ماهل، بينما سمحت لـ 

بالبناء على أراضي الدولة وتخصيصها كمنطقة «: وتضيف
تطوير ذات أولوية، استثمرت السلطات اإلسرائيلية بكثافة 
في نوف هجليل، بما يشمل إنشاء منطقة تسيبوريت 
ّالصناعية، التي تشمل مصانع ومجمعا لشركات التكنولوجيا 

  . دونما٣,٥٦٠المتطورة، ومن المقرر أن تغطي 

ة إلى انتقال آالف المواطنين وتشير المنظمة الدولي
  «نوف هجليل«الفلسطينيين إلى 

  ٩ ص١٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

إسرائيل تتهم السلطة بإخفاء وثائق سرية قبل 
  "الضم"

تقرير أمني إسرائيلي، إن األجهزة  قال – رام اهللا
ًاستعدادا " سرية"األمنية الفلسطينية، بدأت بإخفاء ملفات 

ًذا ما مضت إسرائيل قدما في لتدهور أمني محتمل، إ
وقال تقرير للقناة . خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية

 اإلسرائيلية إن جهاز المخابرات الفلسطيني شرع ١٢
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ًبإخفاء ملفات حساسة استعدادا للمرحلة المقبلة التي قد 
تشهد اندالع مواجهات ميدانية في الضفة الغربية، بما قد 

ة ومصادرة وثائق كما حدث يتطور إلى اقتحامات إسرائيلي
  ".٢٠٠٠ "في انتفاضة

وأكد التقرير أنه تم نقل عدد كبير من الملفات 
 وقالت القناة اإلسرائيلية إنه ال .إلى مواقع غير محددة

ومن المقرر . تعرف ماهية هذه المواد التي يتم إخفاؤها
أن تعلن إسرائيل بسط سيطرتها على أجزاء من الضفة 

لشهر القادم، وسط تهديدات الغربية في مستهل ا
 .فلسطينية بتصعيد سياسي وميداني

وقال التقرير إنه على الرغم من أن عملية الضم 
تصطدم بعقبات كثيرة، غير أن عناصر المخابرات 
الفلسطينية تلقت، تعليمات، بضرورة إخفاء ما بحوزتها 

وأن التعليمات . من ملفات استخبارية في مخابئ سرية
ويدور .  على األقل في الضفة الغربيةصدرت في مدينتين

الحديث عن معلومات مدونة تقوم عناصر المخابرات 
وهذه . الفلسطينية بإخراجها من المكاتب إلى أماكن سرية

أول مرة تقوم بها األجهزة األمنية الفلسطينية بإخفاء 
ونقلت القناة عن مصادر . ٢٠٠٠تقارير منذ عام 

ولة للتحضير لتصعيد فلسطينية، قولها، إن الخطوة محا
 لكن تقديرات جيش االحتالل .محتمل بعد الضم

اإلسرائيلي، تشير إلى أن تطبيق السيادة في الضفة 
  .الغربية لن يؤدي إلى انتفاضة جديدة

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إلذاعة جيش 
إن تطبيق السيادة لن يؤدي إلى انتفاضة : "االحتالل

الجمهور الفلسطيني وهو ثالثة، ألن هذه الخطوة ال تؤذي 
  . "ّغير معني بانتفاضة جديدة

ّوقدر مسؤولون عسكريون إسرائيليون وجود 
فرصة ضئيلة، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
سيدعو إلى تصعيد أمني، لكنهم حذروا من أن أي حدث 

  .بسيط قد يتحول إلى موجة تصعيد قوية

ها وقالت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، إن
قطعت العالقات وأنهت التنسيق األمني مع إسرائيل، 
ًاحتجاجا على ذلك، فيما حذر مسؤولون من أنها 
ًستمضي في خطوات أكثر تصعيدا تشمل إلغاء االعتراف 

  .بإسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة تحت االحتالل

وتتعامل السلطة الفلسطينية اآلن مع إسرائيل 
واتصلت . ضروراتعبر طرف ثالث إذا كانت هناك 

السلطة، الثالثاء، بالصليب األحمر، من أجل تأمين 
 إسرائيليين دخلوا بالخطأ إلى مدينة قلقيلية في ٧خروج 

وكان السبعة دخلوا إلى قلقيلية بثالث . الضفة الغربية
مركبات عليها اللوحات اإلسرائيلية الصفراء، واصطدموا 

. ن المدينةبالشرطة الفلسطينية التي أمرتهم بالخروج م
ٕوقال مصدر فلسطيني إنه لم يكن هناك أي تنسيق، وان 
عملية خروجهم جرت أمام الصليب األحمر وليس 

ومنذ أعلنت السلطة الفلسطينية  .بالترتيب مع إسرائيل
عن وقف التنسيق األمني مع إسرائيل، توقفت االتصاالت 
واستخدمت السلطة منظمات دولية من أجل أي تنسيق 

وليس عبر االتصال المباشر كما جرت عليه مع إسرائيل 
  .العادة في السابق

  ١١/٦/٢٠٢٠ الشرق األوسط

* * * * *  

بمنح  طمس الهوية" يحاربون"الفلسطينيون 
  أبنائهم أسماء المدن المحتلة

  

في الوقت الذي  - وكاالت -فلسطين المحتلة 
يسعى فيه االحتالل إلى طمس معالم فلسطين التاريخية، 

 عاما، ٧٢مدن والقرى التي دمرها قبل أكثر من ال سيما ال
فإن الفلسطينيين يخلدونها من خالل منح أبنائهم 
أسماءها، من منطلق نضالي، وكأحد أشكال التمسك 

   .بالحق وبقاء القضية الفلسطينية حية في نفوس األجيال
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واعتاد الفلسطينيون على تسمية أطفالهم 
افا، بيسان، صفد، ي: (بأسماء مدنهم وقراهم المحتلة مثل

وغيرها من أسماء المدن ).. كرمل، جنين، حمامة، مجدل
   .والقرى المحتلة

وسجل اآلالف من الفلسطينيين في قطاع غزة، 
أبناءهم، بأسماء مدن فلسطين التاريخية، وذلك بحسب 

من السجل " قدس برس"إحصائية رسمية حصلت عليها 
صائية أن وتوضح اإلح. المدني في وزارة الداخلية بغزة

عدد الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يحملون أسماء 
، مشيرة إلى أن أسم )٤٥٤٢(مدن فلسطينية محتلة، بلغ 

 اسما، تاله جنين ٣٦٩٩األكثر شيوعا، بواقع " بيسان"
   . اسما٤٢٢بواقع 

، التي ) عاما٣٦(وقالت الشابة يافا الكفارنة 
عروس  (تحمل اسم واحدة من المدن الفلسطينية العريقة

أنها تعتز وتفتخر باسمها، كونه يحمل ) البحر المتوسط
وأضافت الكفارنة . واحدة من أجمل مدن فلسطين والعالم

هذه األسماء تبقي مدننا المحتلة حاضرة ": "قدس برس"لـ
  ". في بيوتنا، وال يمكننا أن ننساها مهما كانت الظروف

وأشارت إلى أنها تنشط في مجال الحفاظ على 
 والهوية، من خالل إقامة مهرجان الزي الفلسطيني التراث

في شهر تموز من كل عام، وتحب لبس الثوب الفالحي 
  . الفلسطيني

أنا لم أزر في حياتي يافا، : "وأضافت الكفارنة
ولكن حدثني عنها والدي وجدي، وعن جمال شاطئها 
ومسجدها القديم وحي العجمي وسوق الكرمل التابع لها، 

الحتالل ليخفي المعالم العربية قبل أن يدمره ا
 .>>...."للمدينة

وقالت قناة إسرائيلية، أمس السبت، إن ... <<
تل "متظاهرين ألقوا زجاجة حارقة، على مبنى يتبع لبلدية 

ً، في إطار احتجاجات متواصلة تنديدا بهدم )وسط" (أبيب
  . ، إلقامة مشروع سكني"يافا"مقبرة إسالمية بمدينة 

الرسمية، أن المحتجين ألقوا " نكا"وأفادت قناة 
الزجاجة الحارقة تجاه مبنى البلدية، في وقت متأخر من 

السبت، ما أدى إلى إلحاق الضرر به، /ليلة الجمعة
  . إضافة إلى إحراق شاحنة لتوزيع المياه

 -تل أبيب"وتعد مدينة يافا الواقعة ضمن بلدية 
رب يسكنها ع(إحدى المدن اإلسرائيلية المختلطة " يافا

  >>...ُ، وتشكل أربع ضواح ثانوية لمدينة تل أبيب)ويهود

  ١٤ ص١٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فريدمان يسعى لتنسيق خطوات الضم بين 
  نتنياهو وغانتس وأشكنازي

.  

يعقد رئيس الحكومة  - بالل ضاهر  :تحرير
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم األحد، لقاء مع وزير 
األمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، ووزير 
الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس الكنيست، ياريف 

ديفيد فريدمان، ليفين، والسفير األميركي في إسرائيل، 
لمناقشة مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلسرائيل، 

 ."صفقة القرن"في إطار خطة 

ويتوقع أن يحاول فريدمان، خالل اللقاء، 
التوصل إلى خطة عمل لتنفيذ مخطط الضم بين نتنياهو 

التلفزيونية،  ١٣وبين غانتس وأشكنازي، حسب القناة 
 . بينهم حتى اآلنالتي أشارت إلى أنه ال يوجد اتفاق

كاحول "وكان البيت األبيض اشترط تنفيذ الضم بموافقة 
ٕكي ال يظهر أنه خطوة نفذها حزب الليكود، وانما  "الفان

 .إسرائيلية "حكومة وحدة"تنفذها 

وكانت القناة نفسها قد ذكرت أن فريدمان 
وأشكنازي التقيا، يوم الخميس الماضي، وناقشا مخطط 

ُعقد كجزء من محاولة فريدمان "الضم، وأن االجتماع 
لصياغة ضم يكون مقبوال على نتنياهو وغانتس 

ويشار إلى أن تقارير إعالمية إسرائيلية  ."وأشكنازي
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أشارت، األسبوع الماضي، إلى أن صهر الرئيس األميركي 
والمسؤول عن سياسة اإلدارة األميركية في الشرق 

نب األوسط، جاريد كوشنر، يعارض ضما أحادي الجا
 .ٕوانما باالتفاق مع دول عربية

ودعا مجلس المستوطنات نتنياهو، قبل اللقاء، 
وأضاف في  ."الحفاظ على مبادئ ناخبي كتلة اليمين"إلى 

نريد جميعنا أن تكون أول رئيس حكومة يفرض "بيان أنه 
ُلكننا ال نريد أن تذكر كرئيس حكومة وضع  .السيادة

 ."أسس إقامة دولة فلسطينية

ى أن نتنياهو لم يطلع غانتس، وال قادة يشار إل
، على (الشاباك)الجيش اإلسرائيلي أو جهاز األمن العام 

كيفية تنفيذ مخطط الضم أو موعد تنفيذه أو حجمه، 
باستثناء تصريحاته بأنه سيبدأ بتنفيذ المخطط بشكل 

يوليو المقبل، /أحادي الجانب، بحلول األول من تموز
ية في وسائل اإلعالم فيما ترددت تقارير غير رسم

اإلسرائيلية تحدثت عن أن الضم قد ال يشمل غور األردن 
ٕوانما الكتل االستيطانية، وأن تنفيذ المخطط قد ينفذ على 

وحسبما هو معلوم، فإن غانتس وأشكنازي  .مراحل
 .يعارضان تنفيذ المخطط بشكل أحادي الجانب

وفي ظل المعارضة األوروبية للمخطط، يعقد 
جية االتحاد األوروبي مؤتمرا مع وزير وزراء خار

الخارجية األميركي، مايك بومبيو، غدا، وبين المواضيع 
المركزية التي سيتم بحثها سيكون مخطط الضم وعدم 
شرعيته وفقا للقانون الدولي وحل الدولتين للصراع 

 .اإلسرائيلي –الفلسطيني 

أن  "معاريف"وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
قات الخارجية لالتحاد األوروبي، جوزيب مفوض العال

بوريل، أجرى اتصاال هاتفيا مع غانتس، وعبر من خالله 
عن قلقه من تنفيذ محتمل لمخطط الضم، مقابل التعبير 
عن استعداد االتحاد األوروبي بالعمل من أجل استئناف 

المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوصل 
 ."سالم عادل ودائم"إلى 

وليس واضحا ما الذي سيبحثه نتنياهو خالل 
لقائه مع غانتس وأشكنازي، اليوم، لكنه استمع خالل 
االسبوع الماضي إلى انتقادات لمخطط الضم من جانب 
وزير الخارجية األلماني، هايكو ماس، الذي زار إسرائيل 

   .يوم األربعاء الماضي

وعبر ماس عن قلق بالده من مخطط الضم، 
فهو يتعارض مع  .كصديق إلسرائيل، أنا قلق"وقال إنه 

غير أن  ."وسنستمر بتأييد حل الدولتين .القانون الدولي
مصادر في وزارة الخارجية األلمانية رجحت، األسبوع 
الماضي، أال تؤيد ألمانيا عقوبات في حال نفذت مخطط 
الضم، إضافة إلى أن ألمانيا ال تعتزم االعتراف بالدولة 

 من شأن تنفيذ المخطط أن يمس الفلسطينية، لكن
بمستوى العالقات أو بالدعم األلماني إلسرائيل في 

   .المحافل الدولية

ويسود تخوف في إسرائيل من أن ألمانيا لن 
تتمكن من تجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، 

اإللكتروني، وهو  "يديعوت أحرونوت"حسبما ذكر موقع 
لتزامها التاريخي تجاه يضع عالمة استفهام على ا"أمر 

   ."إسرائيل

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن جزءا من 
العقوبات، التي قد يفرضها االتحاد األوروبي على 
إسرائيل في أعقاب الضم، ال تحتاج إلى إجماع كافة دول 

، وأن الضرر األساسي سينبع من ٢٧االتحاد األوروبي الـ
بين إسرائيل وكل عقوبات في مجال العالقات الثنائية 

واحدة من دول االتحاد، التي قد يعترف قسم منها بالدولة 
فإن  "يديعوت"وحسب  .الفلسطينية كرد فعل على الضم

التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه في حال تنفيذ الضم، 
دول أوروبية على األقل ستدرس  ١٠ – ٨فإن ما بين 
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، لوكسمبورغ، االعتراف بالدولة الفلسطينية، وبينها فرنسا
 .ٕبلجيكا، إيرلندا واسبانيا

  ١٤/٦/٢٠٢٠) ٤٨(عرب 

* * * * *  

ًاالحتالل يفتتح رسميا نفقا جديدا أسفل  ً باب "ً
وحائط البراق باألقصى مطلع تموز " المغاربة

  المقبل

  

 من المقرر أن - عمان - نادية سعد الدين
ًتفتتح سلطات االحتالل اإلسرائيلي رسميا نفقا جديدا تم  ً ً

وحائط البراق في المسجد ” باب المغاربة“فره أسفل ح
المقبل، وذلك من ) يوليو(األقصى المبارك مطلع تموز 

أجل محاولة تهويده والسيطرة عليه وفتحه بالكامل أمام 
  .المستوطنين المتطرفين

وشاركت مجموعة كبيرة من المستوطنين في 
جماعات “عملية حفر النفق، برعاية ما يسمى اتحاد 

المزعوم المتطرفة، وذلك عبر قيامهم بحمل ” كلالهي
التراب وتبادل معدات الحفر، وفق ما تم تداوله من 
تسجيل مقاطع فيديو تم نشرها عبر موقعها اإللكتروني 

  .ًقبيل حذفها الحقا

الموقع يقع “وأوضحت األنباء الفلسطينية أن 
في مدخل وادي ” مركز الزوار“أسفل باب المغاربة قرب 

نطقة القصور األموية المالصقة للجدار الجنوبي حلوة، وم
للمسجد األقصى، عند الباب الثالثي للمصلى المرواني 

  .”من الخارج

ّالتسجيل المصور يكشف عن “ونوهت إلى أن 
ثالثة مستويات من الحفر أسفل بعضها البعض، ما يشير 
إلى أن هذه الحفريات واألنفاق جزء منها قنوات مياه 

ها وعمل تفرعات لها، إضافة إلى قديمة جرى توسيع
استخدام مواد كيماوية في تذويب الصخور في باطن 

  .”األرض، وفق ما نقلته عن مطلعين وخبراء

المستوطنين يسارعون بحفر هذا “وقالت إن 
النفق، واستخراج كميات كبيرة من األتربة والحجارة 
الفلسطينية العربية منه، في محاولة لطمسها وتزويرها، 

وة خطيرة، تستهدف المسجد األقصى المبارك، في خط
للوصول بأعداد أكبر من المستوطنين المتطرفين 

  .”..…للمسجد، وبشكل دوري ودائم

  ٣١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ًإيقاف تنقيب أثري في سلوان خوفا : هآرتس
  من انهيارات أرضية

  

 -  ترجمة خاصة -دوت كوم " القدس "-رام اهللا 
ثار اإلسرائيلية، التنقيب األثري في حي أوقفت سلطة اآل

ًسلوان الفلسطيني جنوب المسجد األقصى، خوفا من 
  .انهيارات أرضية

وبحسب صحيفة هآرتس العبية، فإن العملية تم 
إيقافها بعد اكتشاف هبوط أرضي خفيف، وسط مخاوف 

  .من حدوث انهيارات

وأشارت الصحيفة، إلى أن سكان الحي يحذرون 
هيار أرضي للشوارع والمباني كذلك من تصدعات وان

  .بسبب الحفريات التي تجري تحت األرض

وتجري هذه العمليات المثيرة للجدل، تحت 
ً عاما، وتتركز في السنوات ٢٠األرض منذ أكثر من 

الذي يعتقد أنه يعود لفترة " الشارع المدرج"األخيرة تحت 
، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع "الهيكل الثاني"

  .مؤسسة إلعاد االستيطانية

ًويظهر من مسح هندسي أجري في الحي مؤخرا، 
 شقة سكنية يعيش فيها أكثر ٣٨اكتشاف تصدعات في 

  . فلسطيني٢٠٠من 

، قامت البلدية بإخالء أسرة من ٢٠١٧وفي عام 
منزلها لعدة أشهر من أجل إصالح منزلها، في وحالة 
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حت أخرى انهار موقف سيارات في مدخل إلى شارع ت
  .األرض

  ١٥/٦/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

ألجزاء " ضم تدريجي"ترجيح إسرائيلي بتنفيذ 
  من الضفة خشية تبعاته السلبية

  

 توقعت الصحف - عمان -نادية سعد الدين
ضم “بتنفيذ اإلسرائيلية أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية 

ًوليس كامال لمساحات شاسعة من الضفة ” تدريجي
ًالغربية، والمقرر مطلع الشهر المقبل، وذلك تحسبا من 
ردود فعل األردن والجانب الفلسطيني، عدا المواقف 

% ٣٠العربية والدولية، حيال الخطوة التي تقتطع زهاء 
 ألف فلسطيني وتمنع ١٠٠من أراضي الضفة وتعزل 

فلسطينية مستقلة بحدود مشتركة مع إقامة دولة 
  .المملكة

وانشغلت تلك الصحف، عبر مواقعها 
اإللكترونية، برصد تداعيات قرار ضم األغوار وشمال 
البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، ومحاولة 
رسم التوقعات المحتملة لردود فعل األردن، معلنة عن 

فاقية الغاز، وما اتخاذ األردن لقرار بوقف ات“خشيتها من 
  .”سيلحق الضرر باتفاقية السالم الثنائية

” إسرائيل اليوم“وأمام ذلك؛ فقد أفاد موقع 
ُخطة الضم قد تطبق على نطاق ضيق “اإلسرائيلي بأن 

وضمن مراحل، لتفادي ردود الفعل العنيفة، والخشية من 
خروج األمور عن السيطرة في األراضي المحتلة، وسط 

وضاع في الواليات المتحدة التي تشهد عدم استقرار األ
احتجاجات واسعة ويعاني رئيسها من ضغوط كبيرة، على 

  .”وقع استحقاق انتخابي جديد

ولوح نفس الموقع اإلسرائيلي بإمكانية حدوث 
 أميركي على تطبيق خطة الضم ما بين -اتفاق إسرائيلي

المقبلين، بشكل ) سبتمبر(وأيلول ) يوليو(شهري تموز 
ً وليس دفعة واحدة كما كان معدا سابقا، وذلك تدريجي، ً ُ

  .خشية التبعات السلبية لقرار الضم

فرض السيادة اإلسرائيلية ضمن “وقال إن 
ًمناطق في الضفة الغربية يعد أمرا محتوما، لكن تطبيقه  ً
ًقد يتم تدريجيا وعلى نطاق أضيق وجدول زمني أكثر 

  .، وفق قوله”مرونة

 لالكتفاء بضم وقد تسعى سلطات االحتالل
اإلسرائيلية بالقدس ” معاليه أدوميم“أراضي مستوطنة 

تجمع ”في سلفيت، و” أرئيل“المحتلة، ومستوطنة 
االستيطاني على الطريق بين بيت لحم ” عتصيون

 مجمعات استيطانية في الضفة ٣والخليل، وهي أكبر 
  .الغربية المحتلة

ُيشار إلى أن اتفاق حكومة الوحدة الموقع بين 
يامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس يمكن رئيس بن

، ”الكنيست“الوزراء من البدء في دفع خطته للضم أمام 
للتصويت عليها في األول من الشهر المقبل،وسط اتساع 

  .رقعة الرفض الدولي ضد القرار

وبالرغم من أن االستعدادات جارية داخل األجهزة 
 ومنها تدابير احترازية ًاألمنية اإلسرائيلية استعدادا للضم،

لمنع التدهور والتحضير لتصعيد محتمل على مختلف 
الجبهات، إال أن ثمة سيناريو محتمال من جانبها يتوقع 
ًاندالع موجة من المواجهات وصوال إلى هجمات فردية قد 

  .تقود إلى انتفاضة فلسطينية شاملة

المحتمل ومدى ” حماس“وجرى بحث موقف 
ى دائرة المواجهة، في ظل ما نقلته إمكانية انضمامها إل

تحذير مسؤولين في “، من ″١٢”القناة العبرية الـ
الجيش اإلسرائيلي من أن الضم سيؤدي إلى تفجير 

  .”الوضع األمني في قطاع غزة

استعداد الجيش اإلسرائيلي “وتضمن النقاش 
وتسلحه بكميات كبيرة بأسلحة مخصصة مثل وسائل 
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ر قاتلة مثل قنابل الغاز تفريق المظاهرات ووسائل غي
  .، لصد المقاومة المضادة للقرار”والرصاص المطاطي

اإلسرائيلية ” يديعوت أحرونوت“إال أن صحيفة 
رجحت أال تتم الخطوة قبل االنتخابات الرئاسية األميركية 

) نوفمبر(التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني 
ًالمقبل، بسبب تغير األوضاع داخليا وخارجيا ً.  

وسيتسبب تنفيذ قرار الضم اإلسرائيلي في تحويل 
 آالف ١١٠ قرية فلسطينية يعيش فيها أكثر من ٤٣

فلسطيني، غالبيتهم في غور األردن، إلى جيوب معزولة 
  .ومحاصرة من كافة الجهات بجدار الفصل العنصري

اإلسرائيلي أنه ” تايمز أوف يسرائيل“وبين موقع 
 بجدار ٤٣رى الـ سيتوجب على االحتالل إحاطة الق

الفصل العنصري فور إزالة المعابر المتواجدة بين الضفة 
، األمر ١٩٤٨الغربية واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

الذي سيحول سكان تلك القرى إلى سجناء ال يمكنهم 
  .التنقل خارجها

وأوضح الموقع أن تنفيذ خطة الضم سيواجه 
نتونات تضاريس معقدة ستحول مناطق الضفة إلى كا

ًمعزولة، مشيرا إلى أن طواقم مسح ميداني تقوم بترسيم 
الحدود دون علم الفلسطينيين المنوي السيطرة على 

  .أراضيهم

وقد شرعت قوات االحتالل بإزالة وتدمير مئات 
أشجار الزيتون من المنطقة من أجل إقامة الشارع 
االلتفافي الخاص لخدمة المستوطنين جنوب نابلس 

  . دونمات٤٠٦ن خالله االستيالء على والذي سيتم م

كما شرعت جرافات االحتالل بشق طريق في 
منطقة جبلية من أراضي فروش بيت دجن، إلى الغرب 

المقامة على أراضي الفلسطينيين ” الحمرا“من مستوطنة 
  .في األغوار الوسطى، شمال شرق الضفة الغربية

وفي محافظة سلفيت أخطرت سلطات االحتالل 
ً دونما من أراضي محافظة قلقيلية، ١٦٠ء على باالستيال

وسلمت عشرات المواطنين قرارات تقضي باالستيالء على 
جزء من أراضيهم الواقعة في المدينة، وقريتي حبلة، 
ًجنوبا، والنبي إلياس، شرقا، ألغراض التوسع  ً
ًاالستيطاني، علما أن بعض هذه األراضي تقع خلف جدار 

 .الفصل العنصري

 ٣١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون األقصى واعتقال شبان 
  تصدوا للمتطرف غليك

 

 اقتحم عشرات المستوطنين، -فلسطين المحتلة 
صباح أمس االثنين، ساحات المسجد األقصى، بحماية 
قوات االحتالل التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين 

الل عملية االقتحام، فيما قام عناصر من شرطة االحت
ٕباالعتداء على بعض الشبان وابعادهم عن مسار 

وأفادت دائرة األوقاف في القدس بأن . االقتحامات
المستوطنين اقتحموا األقصى من جهة باب المغاربة، 
تقدمهم عضو الكنيست السابق يهودا غليك الذي ألقى 

الهيكل "في ساحات المسجد شروحات للمستوطنين عن 
 ."المزعوم

وطنا األقصى خالل الفترة  مست٣٧وذكرت أن 
الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته بحماية 
مشددة من شرطة االحتالل، فيما قام بعضهم بتأدية 

" باب الرحمة"طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
 .قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة

وفي المقابل، تواصل سلطات االحتالل فرض 
ات على دخول الفلسطينيين للمسجد، إذ احتجزت تقييد

شرطة االحتالل بعض هويات المصلين عند البوابات 
الخارجية، وواصلت منع العشرات من دخول المسجد 

 .إلبعادهم عنه لفترات متفاوتة
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واعتقلت قوات االحتالل أمس أربعة شبان 
- ١٨مقدسيين من حي واد الجوز تتراوح أعمارهم بين 

تصدوا القتحام يهودا غليك قبل عشرة أيام  عاما ممن ٢٥
لخيمة عزاء الشهيد إياد الحالق، حيث تم تمديد اعتقالهم 

 .حتى غد األربعاء فيما مثل أحدهم أمام المحكمة أمس

وكان خطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري، حذر 
من محاوالت االحتالل تفريغ المسجد األقصى والسيطرة 

لمصلى باب الرحمة، بعد على الجهة الشرقية المالصقة 
 .منع ترميمها وتواجد مصاطب العلم فيها

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلية فجر أمس، 
حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة 

 .الغربية والقدس المحتلتين

وهدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
اإلثنين، عمارة مؤلفة من شقتين سكنيتين، وأربعة 

حالت ومخازن تجارية في حي رأس شحادة مخيم م
 .شعفاط قضاء القدس

وأفادت شهود عيان أن أعدادا كبيرة من قوات 
االحتالل اقتحمت المخيم برفقة موظفي بلدية االحتالل في 
القدس وجرافات عسكرية، ومنعت القوات المواطنين من 
الوصول إلى منطقة الهدم، وأعلنتها منطقة عسكرية 

 .مغلقة

صرت قوات االحتالل حي رأس شحادة في وحا
المخيم وهدمت بناية تضم شقتين سكنيتين مساحة كل 

 مترا مربعا، وأربعة مخازن تجارية، تعود ١٦٠منهما 
ملكيتها للمواطنين إيهاب حسن علقم، وأسامة أحمد علقم 
التي يقطناها مع عائلتيهما المكونتين من عشرة أفراد، 

فله، واآلخر مع أبنائه حيث يعيش األول مع زوجته وط
 .الخمسة وزوجته

 متر مربع، ٣٠٠وتبلغ مساحة البناية نحو 
 محالت ٤ويضم الطابق األول كراج سيارات، والثاني 

 .تجارية، والثالث منزلي إيهاب وأسامة علقم

وكانت بلدية االحتالل في القدس قد أخطرت 
العائلة مسبقا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص الذي 

الحتالل إعطاؤه للفلسطينيين بهدف تهجيرهم من يرفض ا
 .القدس

وبحسب تقرير حقوقية فإن قوات االحتالل هدمت 
 منشأة سكنية وتجارية في مدينة القدس ١٧٠أكثر من 

، من ضمنها عشرات المنشآت التي ٢٠١٩خالل العام 
هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها تجنبا للغرامات الباهظة التي 

 .بحقهمقد يفرضها االحتالل 

وأفاد نادي األسير قوات االحتالل اعتقلت عددا 
من الشبان واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها 
بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

 .المستوطنين وجنود االحتالل

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة االحتالل 
. صباح أمس اإلثنين، خمسة مقدسيين من بلدة الطور

مت قوات االحتالل برفقة عناصر من المخابرات بلدة واقتح
  )وكاالت. (الطور، وداهمت عدة منازل ونفذت اعتقاالت

  ١٤ ص١٦/٦/٢٠٢٠الدستور 
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حفريات االحتالل أسفل : الهباش يحذر
  ستقود إلى حرب دينية" األقصى"

 حذر قاضي قضاة –سوزان عاطف : كتب
ستمرار حكومة فلسطين محمود الهباش، من أن يقود ا

االحتالل والجماعات االستيطانية التابعة لها، بانتهاك 
حرمة المسجد األقصى المبارك، والقيام بحفريات أسفل 
أسواره وباحاته، إلى حرب دينية تدمر كل شيء في 

  .المنطقة والعالم

وشدد الهباش في بيان له، اليوم الثالثاء، على 
 في قلب كل ، هما"األقصى"أن مدينة القدس ومسجدها 

مسلم، مؤكدا أن أعمال الحفر اإلسرائيلية المستمرة لفتح 
نفق أسفل باب المغاربة وحائط البراق إلى داخل باحات 
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الحرم القدسي الشريف، مطلع الشهر المقبل، تسير 
بوتيرة عالية من خالل قنوات المياه التاريخية، ما يهدد 

 .بشكل كبير أساسات المسجد

ن الحفريات أسفل الحرم وقال قاضي القضاة، إ
القدسي الشريف، تستهدف الصبغة التاريخية والثقافية 
للمدينة المقدسة، من خالل تجريف وتدمير القصور 
األموية القديمة، وقنوات المياه في المكان، مطالبا منظمة 

، بأخذ دورها بشكل "اليونسكو"التربية والثقافة والعلوم 
حضارة اإلسالمية جدي وفاعل، والدفاع عن التراث وال

تطبيقا لقراراتها السابقة، باعتبار مدينة القدس والحرم 
القدسي الشريف، تراثا إسالميا خالصا ال حق لغير 

 .المسلمين فيه

وأكد أن شعبنا لن يسمح بتمرير المؤامرات 
، أو "األقصى"اإلسرائيلية الهادفة إلى النيل من المسجد 

افع عن مقدساته المس بهويته اإلسالمية الخالدة، وسيد
بكل الوسائل الممكنة، داعيا جماهير األمة العربية 
واإلسالمية ودولها إلى القيام بواجبهم المقدس، لحماية 

 .أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين

وطالب الهباش بتحرك دولي عاجل، لوقف 
االنتهاكات التي تقوم بها دولة االحتالل، والتي تهدد 

  .نية المسجد األقصىأب

  ١٧/٦/٢٠٢٠المصري اليوم 
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قصص نجاح لبرنامج .. ً مشروعا٤٠تمويل أكثر من 
  القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  

أعلن صندوق االستثمار الفلسطيني  - القدس
واالتحاد األوروبي استمرار تقديم الطلبات لبرنامج القدس 

متوسطة خالل مرحلته لتمويل المشاريع الصغيرة وال
الثانية، الذي تنفذه مؤسسة فلسطين للتنمية التابعة 

) ذات معايير(للصندوق، والهادف إلى تقديم منح تمويلية 

للمشاريع المقدسية سواء كانت جديدة أو قائمة وتعمل 
في مختلف القطاعات االقتصادية، من أجل توسيع 

 من فرص نشاطاتها وتنمية أعمالها التجارية وتوفير مزيد
وتمتد المرحلة الثانية من البرنامج في الفترة من  .العمل

 مليون يورو ٢.٣ وبحجم تمويلي يبلغ ٢٠٢١-٢٠١٨
بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي وصندوق االستثمار 
ًالفلسطيني، وستؤدي إلى ضخ مبلغ مماثل تقريبا في  ٍ
ًاالقتصاد المقدسي من قبل المستفيدين نظرا لطبيعة 

  . البرنامجوشروط

ً مشروعا لغاية ٣٠واستفاد من البرنامج نحو 
اآلن، من خالل الحصول على منح تمويلية ساهمت في 
إطالق مشاريع جديدة، أو ساعدتهم في تنفيذ خططهم 
التوسعية لمشاريعهم القائمة، وزيادة إنتاجية تلك 

 ١٥٠المشاريع، األمر الذي سيساهم في توفير أكثر من 
 ٢٠٠القدس، والحفاظ على نحو فرصة عمل ألهالي 

ً مشروعا آخر ١٤فرصة عمل أخرى، في حين حصل 
على الموافقة النهائية للتمويل وهي اآلن في مرحلة 

وتم االنتهاء من المرحلة األولى من البرنامج،  .العطاءات
ً، بحجم تمويلي وصل تقريبا إلى ٢٠١٧التي انتهت عام 

ٍ مليون يورو، وأدى إلى ضخ مبلغ مما٢ ّ ثل من المشاريع ّ
ً مشروعا ٢١المستفيدة في االقتصاد، حيث استفاد منها 

  . وظيفة جديدة١١٠أدت إلى خلق ما يزيد عن 

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس 
يسعى الصندوق : "إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني

إلى تطوير اقتصاد مدينة القدس من خالل محفظة 
من األطراف المحلية استثمارية بالشراكة مع عدد 

. ًوالدولية، ويشكل هذا البرنامج جزءا من هذه المحفظة
يدير الصندوق باإلضافة إلى هذا البرنامج "وأضاف 

محفظة استثمارية تصب في تطوير اقتصاد القدس، وذلك 
من خالل مجموعة من االستثمارات العقارية والسياحية 

 خالل إلى جانب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من
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برنامج إقراض بفوائد منافسة بالتعاون مع مؤسسات 
اإلقراض العاملة في القدس، بحيث تهدف هذه 
االستثمارات والبرامج إلى المساهمة في تمكين أهلها 
وتفعيل القطاعات االقتصادية الحيوية فيها، وتوفير فرص 
ٕالعمل، واعادة األهمية السياحية واالقتصادية والوطنية 

ته، قال جمال حداد، مدير عام مؤسسة من جه ".لها
ًبناء على النجاح الذي حققه البرنامج : "فلسطين للتنمية

في مرحلته األولى، أطلق االتحاد األوروبي وصندوق 
االستثمار المرحلة الثانية من البرنامج منتصف العام 

 التي ما زالت تستقبل الطلبات من المشاريع ٢٠١٨
  ".المقدسية

لمرحلة الثانية من البرنامج ّتتميز ا: "وأضاف
باستفادة عدد من المشاريع الناشئة والشبابية، إضافة 
إلى التنوع القطاعي لتلك المشاريع، والعاملة في قطاعات 
التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة والمهن الحرفية 
والصناعات الغذائية والتعليم وريادة األعمال والسياحة 

يل الذي قدمه البرنامج في كما أسهم التمو. وغيرها
 مشاريع جديدة بالكامل، وبنسبة تمثيل ٨إطالق أكثر من 

  ".جيدة من الشباب والنساء

وأعرب حداد عن شكره لالتحاد األوروبي لدوره 
في تمويل هذا البرنامج، ومساهمته في تطوير اقتصاد 
مدينة القدس، حيث إن معظم المشاريع المستفيدة وظفت 

 أنشطتها واالرتقاء إلى مستويات التمويل في تطوير
  .متقدمة في العمل

وشدد حداد على أن هناك العديد من المشاريع 
الواقعة في مناطق حيوية كالبلدة القديمة في مدينة 
القدس، التي استفادت من البرنامج وهي مشاريع سياحية 
وتجارية ساهم البرنامج في تعزيز صمودها هناك، 

رى، ساهم البرنامج في من جهة أخ. وتطوير أنشطتها
دعم مشاريع تقع في مناطق مهدد أصحاب األعمال فيها 

بالتهجير، ومناطق أخرى تواجه صعوبات واحتكاك 
  .وادي الجوز والعيساوية في القدس: مباشر، مثل

  ١٧/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 
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إمدادات طبية لمستشفيات القدس الشرقية من 
  "الميةالصحة الع"االتحاد األوروبي و

  

ّ سلم االتحاد -دوت كوم" القدس "- القدس
األوروبي ومنظمة الصحة العالمية معدات حماية 
شخصية ومواد طبية، اليوم، إلى شبكة مستشفيات 

  .١٩-القدس الشرقية لدعم االستعداد لكوفيد

وقد جرى تسليم المساعدات في مستشفى 
 أوغستا فيكتوريا، حيث قال ممثل االتحاد األوروبي سفين

إن هذه اإلمدادات : "كون فون بورغسدورف أثناء التسليم
الطبية ومعدات الحماية التي تم الحصول عليها من خالل 
المساعدات اإلنسانية لالتحاد األوروبي ضرورية لدعم 
جميع المستشفيات الستة في شبكة مستشفيات القدس 

وستمكن الموظفين من أن يكونوا آمنين . الشرقية َ ُ َ
-ستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بكوفيدومستعدين ال

 والذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس من القدس ١٩
كانت شبكة مستشفيات القدس . ٕالشرقية وادارة شؤونهم

، تعمل في ظل ١٩الشرقية، قبل وأثناء جائحة كوفيد 
ظروف صعبة، لذلك نأمل أن يساعد هذا التسليم ويعزز 

  ".جهودها في مجال التأهب

ُوتعتبر احتياجات شبكة مستشفيات القدس .. .
 ١٩-الشرقية أولوية في خطة االستجابة المشتركة لكوفيد

بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة التي صدرت في 
، ومساهمة االتحاد األوروبي هذه هي جزء ٢٠٢٠نيسان 

من منحة االتحاد األوروبي للمعونة اإلنسانية التي 
المية على زيادة قدرة النظام تساعد منظمة الصحة الع

ٕالصحي الفلسطيني على إجراء االختبارات، وادارة 
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ًالحاالت، والوقاية من العدوى ومكافحتها استجابة لوباء 
  ".١٩-كوفيد

يشار إلى أن المستشفيين الرئيسيين ضمن 
شبكة مستشفيات القدس الشرقية اللذين يتخذان تدابير 

هما " ١٩-دكوفي"التأهب للعزلة الستقبال مرضى 
مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية ومستشفى مار 
يوسف، في حين قام مستشفى أوغستا فيكتوريا بإعداد 
. جناح عزل الستقبال الحاالت من داخل المستشفى

وسوف يستقبل مستشفى أوغستا فكتوريا المرضى 
في المجموع، تم . اآلخرين، وتوفير القدرة االحتياطية

 والمستشفيات ١٩-ى كوفيد سريرا لمرض٥٠تخصيص 
سانت جون واألميرة بسمة (األخرى التابعة للشبكة 

مستعدة لدعم الشبكة ) والهالل األحمر الفلسطيني
 ١٤حتى (وحتى اآلن . بموظفين طبيين وممرضين

 حالة مؤكدة من حاالت ١٨٤، كانت هناك )حزيران
  . في القدس الشرقية، بما في ذلك حالتا وفاة١٩-كوفيد

 ١٧/٦/٢٠٢٠قدس جريدة ال

* * * * *  

ُاالحتالل يخفي خارطة انتشار وباء : الهدمي
  كورونا في القدس

  

" القدس "-رام اهللا شؤون القدس فادي الهدمي
 أعرب وزير شؤون القدس فادي الهدمي عن -دوت كوم

أمله في أن ال يتزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 
ل باإلعالن القدس، سيما في ظل تقاعس حكومة االحتال

ٕعن عدد اإلصابات، واخفاء خارطة انتشار الوباء، 
وتأخير وعرقلة وضع أماكن لفحص اإلصابة بالفيروس، 
إضافة لحملة االعتقاالت المتزايدة التي تطال الشباب 
المقدسي والرموز الوطنية في المدينة المحتلة ومتطوعي 

  .الطب الوقائي

وحول آخر اإلحصاءات التي سجلت عن 
ات على مستوى القدس المحتلة بالتنسيق مع اإلصاب

وزارة الصحة، أفاد الهدمي في حديث إذاعي، صباح اليوم 
 حالة نشطة ١٨٠األربعاء، أن عدد اإلصابات وصل لـ 

منذ إنتشار الفيروس، كان آخرها إصابتين في وادي 
  .الجوز

وأوضح الهدمي، إن تسجيل إصابات جديدة في 
رها اثنتين في وادي الجوز القدس المحتلة، والتي كان آخ

جاء ضمن الموجة الجديدة للفيروس التي حذرت منها 
  .وزيرة الصحة مي كيلة

  ١٧/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 
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فلسطينيون فقدوا عيونهم خالل مواجهات مع 
 يروون كيف انقلبت حياتهم االحتالل

  

لم تتوقع جاكلين  - أ ف ب-االراضي المحتلة 
ينا خالل مشاركتها في مسيرات شحادة عندما فقدت ع

العودة عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل، أن تخسر 
  .زوجها وتفقد حضانة أطفالها نتيجة لذلك

حصل ذلك في التاسع من تشرين الثاني 
، عندما كانت جاكلين، مثلها مثل آالف ٢٠١٨

الفلسطينيين اآلخرين تشارك في مسيرة تطالب بحق 
 التي خسروها في العام عودة الفلسطينيين الى أرضهم

  .، تاريخ نشوء دولة إسرائيل١٩٤٨

وانطلقت مسيرات العودة التي كانت تقصد منطقة 
ٕالسياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل في آذار 

، وكانت تطالب أيضا برفع الحصار اإلسرائيلي ٢٠١٨
واستخدم .  على القطاع٢٠٠٦المفروض منذ العام 

ت اإلطارات المشتعلة وألقوا الفلسطينيون في هذه المسيرا
الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الجنود الذين كانوا 
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ّيتحصنون على الجانب اآلخر ويردون أحيانا بالذخيرة 
  .الحية

، صاحبة العينين ) عاما٣١(آمنت جاكلين 
البنيتين الواسعتين، أن مسيرات العودة يجب أال تقتصر 

  .نساء دور فيهاّعلى الذكور وأنه ال بد أن يكون لل

وتقول إنها ذهبت إلى الحدود لتهتف باسم 
  .«فلسطين«

شعرت فجأة بشيء ساخن وصلب «وتروي 
كانت تلك رصاصة . »يضرب عيني وفقدت الوعي

  .مطاطية، بحسب ما قيل لها الحقا

نقلت جاكلين إلى خيمة طبية في المكان، قبل 
ولم يتمكن األطباء من . أن يتم تحويلها إلى المستشفى

  .إنقاذ عينها اليسرى التي لم تعد ترى بها أي شيء

وال يالحظ من يلتقي بها ذلك، لكنها أصبحت 
  .في نظر أقاربها والمحيطين بها» معاقة«

  .وليست تجربة جاكلين فريدة من نوعها

وأجرت وكالة فرانس برس على مدى أسابيع 
مقابالت مع عشرة فلسطينيين أصيبوا بنيران إسرائيلية 

تظاهرات انطلقت في قطاع غزة والقدس على هامش 
  .والضفة الغربية المحتلة

وكان بعض هؤالء يشارك في التظاهرات، بينما 
  .صودف تواجد آخرين منهم في المكان

ويقول الجميع إنهم كانوا مستهدفين من الجيش 
  .اإلسرائيلي

لكن الجيش اإلسرائيلي يؤكد أن لديه قناصة 
جنود معرضين لخطر ما يفتحون النار فقط عندما يكون ال

  .نتيجة تصرفات المتظاهرين

دخان «ويقول مسؤول عسكري إسرائيلي كبير 
اإلطارات المحترقة والغاز وحشود المتظاهرين المتحركة 
تصعب الرؤية على القناصة الموجودين على مسافة 

  .«بعيدة

وردا على سؤال لفرانس برس عن إصابات 
، مضيفا »حد أمنيت«بالذخيرة الحية، أفاد الجيش بوجود 

نتخذ كل اإلجراءات الممكنة للحد من اإلصابات في «
صفوف سكان غزة الذين يشاركون في أعمال الشغب 

  .«العنيفة

بعد إصابتها، لم تكن جاكلين تتوقع رد الفعل 
  .الذي قابلتها به عائلتها» القاسي«

توقعت أن العائلة وزوجي سيفخرون «وتقول 
يتي وأوالدي ومستقبلي بي، لكن اإلصابة أثرت على ب

ّتفككت أسرتي، انفصلت عن زوجي وخسرت (...). 
  .«أوالدي

وتضيف الشابة التي تعيش في مجتمع محافظ 
  .«المجتمع يلومني لذهابي للمسيرة«جدا، 

تمنيت لو أنني كنت شهيدة، «وتتابع بحزن 
وتحاول . »لكان ذلك أسهل من أن أصاب في عيني

.  داخلي أشعر باالنكسارقوية، لكن في«جاكلين أن تبقى 
  .«هذا ال يظهر للناس لكن اإلصابة دمرتني

ويعيش في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 
وخلفت الحروب التي . حماس اإلسالمية، مليونا نسمة

 ٢٠١٢ و٢٠٠٨خاضتها إسرائيل وحماس خالل األعوام 
  .، آالف الجرحى٢٠١٤و

وتشير أرقام األمم المتحدة إلى وجود أكثر من 
ثمانية آالف فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي أو 
المطاطي خالل عامين من المسيرات التي استمرت حتى 

وتشكل اإلصابات بالجزء السفلي من . مطلع العام الجاري
 في المئة ٨٠الجسم في الساقين والركبتين والفخذين، 

وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية . من مجمل اإلصابات
غير حكومية وأخرى دولية، فإن ومنظمات فلسطينية 

  .ثالثة في المئة منها كانت في العنق والرأس

وأصيبت مي رويضة، صاحبة الوجه البيضاوي، 
  .العام الماضي برصاصة مطاطية مباشرة خالل تظاهرة
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أحيانا أشعر بالحزن «وتقول بابتسامة عريضة 
  .«على نفسي، اإلصابة ستؤثر على مستقبلي

 بضمادة بيضاء، وتغطي مي عينها اليمنى
  .ويظهر، إذا أزالتها، جرح غائر ال عين فيه

وتشهد القدس أحيانا اشتباكات في أحياء الجزء 
الشرقي مثل العيساوية وشعفاط، الذي احتلته إسرائيل في 

، وضمته الحقا في خطوة لم يعترف بها ١٩٦٧العام 
  .القانون الدولي

ويشكو السكان من تزايد عنف الشرطة 
 التي تقول بدورها إنها ترد على أعمال عنف اإلسرائيلية
  .متصاعدة

في شباط، لم يكن الطفل مالك عيسى ذو األعوام 
ّالتسعة يعلم أن الشطيرة التي قرر أن يشتريها من أحد 
مطاعم العيساوية بعد نزوله من حافلة المدرسة، 

  .ّستتسبب في فقدانه لعينه

 في ذلك اليوم، اتصلت شقيقة مالك الكبرى، تاال
بوالديها، وطلبت منهما مالقاتها مع شقيقها إلى المكان 

  .الذي تتوقف فيه حافلة المدرسة

كان ذلك اليوم هادئا، فطلب األهل من تاال أن 
  .يسيرا على األقدام إلى المنزل الذي يبعد نحو مئتي متر

بعد خمس دقائق، عاودت تاال االتصال بوالديها 
  .«أصيب مالك في جبهته«وهي تبكي وتصرخ 

قلت في قرارة نفسي، أصيب «ويقول والد مالك 
  .«مالك في عينه

نقل شباب الحي مالك الى المستشفى ولحق به 
والداه ركضا، ليجدا جرحا مفتوحا في جبهة طفلهم لم 
يلتئم بشكل كامل حتى اليوم، مع تجويف في مكان عينه 

  .اليسرى

ابني مهذب، تحصيله جيد «ويقول األب وائل، 
  .«في المدرسة

لكن جنديا وصل إلى القرية وأطلق «ويضيف 
. »يريدون قتل اآلباء بمهاجمة أوالدهم(...) عليه النار 

خالل اللقاء، جلس مالك، صاحب العين الزجاجية، على 
  .األريكة حامال هاتف والده الذكي

ويقول األب الذي يعمل في قطاع المطاعم في 
. »كثيراّهذا ليس مالك الذي نعرفه، لقد تغير «تل أبيب 

يبدأ مالك بالبكاء عندما يذهب إلى النوم ويصرخ «ويروي 
أريد عيني، أعيدوا لي عيني، أحاول أن أشرح له أن هذه 

  .«مشيئة اهللا

وقالت وزارة العدل اإلسرائيلية في اتصال مع 
في » تحقيقا داخليا«وكالة فرانس برس، إنها فتحت 

  .قضية مالك

نة لسنوات طويلة، مارس معاذ عمارنة مه
ّالتصوير الصحافي، وغطى احتجاجات ال تحصى في 

  .الضفة الغربية المحتلة

لكن يوم الخامس عشر من تشرين الثاني 
في ذلك اليوم، خرج عمارنة من . ّ غير حياته٢٠١٩

منزله حامال كاميرا الفيديو الخاصة به متوجها على وجه 
إسرائيل » مصادرة«السرعة لتغطية تظاهرة فلسطينية ضد 

  . في قرية صوريف في جنوب الضفة الغربيةأراضي

ّكان معاذ الذي عمل مراسال حرا، يرتدي درعا 
  .، وخوذة واقية»صحافة«كتب عليها باللغة اإلنكليزية 

ويقول معاذ إن . في صوريف بدا كل شيء هادئا
لم يطلقوا حتى الغاز المسيل «عناصر الجيش اإلسرائيلي 

  .«للدموع

ّيجهز سالحه كان هناك قناص «ويروي أنه 
لم أفهم شيء لكنهما كانا . متحدثا إلى الضابط

  .«يضحكان

أن الجنود كانوا يستفزوننا «ويقول إنه شعر 
بعدها، شعرت أن شيئا «ويتابع . »نحن الصحافيين
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رأيت دماء على . (...) أصاب وجهي، وكأن رأسي اهتز
  .«وجهي، وسقطت على ركبتي

تك إصاب«وسمع، بحسب قوله، جنديا يقول له 
أن «ويقول إنه مقتنع . »ّتسبب بها اإلرهابيون ال نحن

إصابتي متعمدة، هم لم يستهدفونني أنا كمعاذ ولكنهم 
  .«أرادوا إصابة صحافي

وأصيب عمارنة برصاصة مطاطية أفقدته عينه 
  .اليسرى التي استبدلت بواحدة زجاجية

بعد الحادثة، انطلقت عبر مواقع التواصل 
مع عمارنة، والتقط صحافيون االجتماعي حملة تضامن 

صورا ألنفسهم وقد غطوا عينهم اليسرى، ونشروها تحت 
  .«عين الحقيقة«شعار 

ولم يعد المصور الصحافي الثالثيني إلى العمل 
ّكمصور، من «منذ إصابته قبل نحو ستة أشهر، ويقول 

المستحيل العمل بعين واحدة، أحتاج إلى عين موجهة 
  .«ي الخارجعلى عدسة الكاميرا وأخرى ف

  .«أشعر أن حياتي قد انتهت«ويضيف 

  ٦ ص٢٢/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 تبحثان حماية "مقاومة الجدار"و "األوقاف"
  األراضي الوقفية في األغوار

  

ضمن التحركات  :"القدس العربي" –رام اهللا 
، الذي يطال مخطط الضم اإلسرائيلي الفلسطينية لمواجهة

ة مساحات واسعة من األراضي الوقفية، بحثت وزار
األوقاف وهيئة مقاومة الجدار، سبل حماية تلك األراضي 

 .الواقعة في منطقة االغوار

جاء ذلك مع اقتراب موعد تنفيذ مخطط الضم في 
بدايات الشهر القادم، وذلك خالل لقاء جمع وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، ورئيس هيئة 

 .يد عسافمقاومة الجدار واالستيطان الوزير ول

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل حماية األراضي 
الوقفية في المناطق المهددة من قبل قوات االحتالل 
اإلسرائيلي في األغوار، وخاصة بعد مساعي الحكومة 

 .اإلسرائيلية لتنفيذ خطة الضم

كما تم بحث مساعي الحكومة لتثبيت وتعزيز 
صمود أهالي المناطق المهددة بالمصادرة، وخاصة 

 .لوقفية تجاه إجراءات االحتالل االستيطانية والتوسعيةا

وأكد أبو الرب خالل اللقاء الذي عقد بمقر 
واجبا وطنيا “الوزارة األوقاف، أن التمسك باألرض يعد 

 .”ودينيا وأخالقيا وتاريخيا

شعبنا لن يتخلى عن ذرة من تراب “وقال 
فلسطين، انه صاحب الحق، واالحتالل واالستيطان إلى 

 .”الزو

وفي السياق أكد رئيس مقاومة الجدار، أن 
استهداف األغوار، يندرج ضمن خطة إسرائيلية واضحة 

 .”فرض واقع جديد“تهدف إلى محاولة 

وأكد عساف أن جميع مشاريع التهويد 
لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم “اإلسرائيلية 

، مضيفا ”عن أرضهم، ولن يرضخوا لسياسة األمر الواقع
مهما بلغت الهجمة اإلسرائيلية الشرسة بحقنا فسنواصل “

 .”الصمود

  ٢١/٦/٢٠٢٠ العربي القدس

* * * * *  

مستشرق يهودي يدعو لالعتراف بالرواية 
  الفلسطينية للصراع

 قـال مستـشرق إسـرائيلي إنـه –عدنان أبو عامر 
ــــسطينيين بأنهــــا معــــاداة " ــــضية الفل ــــصار ق ال يمكــــن اخت

ٕللـــسامية فقــــط، ألن لــــديهم قـــصة وروايــــة، وان محاولــــة 
لتخلص من رواية الجانب اآلخر، وهم الفلسطينيون، هي ا

خطيئة ترافـق اإلسـرائيليين، وتتطلـب حـاجتهم لفهـم الواقـع 
  ".المعقد الذي يحياه اليهود في هذه المنطقة
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وأضــاف يوســي أميتــاي، المــدير الــسابق للمركــز 
األكـــاديمي اإلســـرائيلي فـــي القـــاهرة، فـــي مقالـــه بـــصحيفة 

الفلـسطينيين "، أن "٢١عربـي"يديعوت أحرونوت، ترجمتـه 
ــــة ســــردية،  ــــديهم رواي ــــدا، ول ــــا فري ــــا وطني ــــشكلون كيان ي
ــسردية الفلــسطينية موجــودة، ومــن  ــاني الــزعم أن ال وبإمك
ــة  ــى الرواي ــديمها مــن منظــور الــرد عل ــتم تق الطبيعــي أن ي

  ".الصهيونية

خالفا لالعتقاد الـشائع فـي بعـض "وأشار إلى أنه 
شــــعبا "ينيين ليــــسوا الــــدوائر اإلســــرائيلية، فــــإن الفلــــسط

ٕ، وان تشكيل الدول مسألة عملية مستمرة، ولـيس "مخترعا
لها نمط موحد، وتختلـف مـن مجموعـة إلـى أخـرى، حـسب 
ـــراءة  ـــاريخ، وكـــذلك يمكـــن ق ظـــروف الزمـــان والمكـــان والت
ـــــا  ـــــا فيه ـــــة، بم ـــــة العربي ـــــات الوطني ـــــو الكيان ـــــة نم عملي
ـــي ســـياق إنـــشاء دول إقليميـــة فـــي هـــذه  الفلـــسطينية، ف

ة في مرحلة ما بعد نهايـة الحـرب العالميـة األولـى، المنطق
  ".وانهيار الدولة العثمانية

لــيس مــن حــق أي طــرف خــارجي، بمــا "وأكــد أنــه 
في ذلك العلماء الغربيون، أن يتحدثوا باسم الفلسطينيين، 
ويعمدوا إلى خلق رواية من الخـارج باسـمهم، ألن الروايـة 

وهــذه الروايــة الفلــسطينية يرويهــا الفلــسطينيون أنفــسهم، 
كــأي روايــة أخــرى، عبــارة عــن مجموعــة متعــددة الطبقــات 
ــال والــشعر والفولكلــور  ــسير والخي مــن البحــوث واألدب وال

  ".والفنون التشكيلية وغيرها

كتـــاب "وذكـــر الكاتـــب منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال 
، الــذي يلخــص الــسيرة الذاتيــة ألبــي "فلــسطيني بــال هويــة"

لــسطيني الراحــل ياســر إيــاد صــالح خلــف، نائــب الــزعيم الف
، ١٩٤٨عرفات، ويوثق الهجرة مـن مدينـة يافـا فـي العـام 

، وكـــــذلك كتـــــاب ١٩٦٥ثـــــم تأســـــيس حركـــــة فـــــتح فـــــي 
ســيرين "، وهــو ســرد للــسيرة الذاتيــة الخاصــة بـــ"المقدســية"

 ابنــة جمــال الحــسيني، ابــن عــم المفتــي الحــاج "الحــسيني

أمين الحسيني، والمتحدث السياسي باسـم اللجنـة العربيـة 
  ".العليا

لـدينا بحـث المـؤرخ إميـل تومـا حـول "وأضاف أن 
، الذي يوثق التطـورات "جذور الحركة الوطنية الفلسطينية"

البراغماتيـــة الفلـــسطينية، وقـــصائد رشـــاد حـــسين وســـميح 
الغـضب، التفكيـر : "القاسم ومحمود درويش، على التـوالي

، وأغـاني شـعبية فلـسطينية للمطـرب "في اآلخر، أنا عربي
ب أمــل مــرقص، والنغمــات الرائعــة للفنانــة متعــددة الموهــو

التخصـــــصات ميـــــرا عـــــوض لقـــــصائد محمـــــود درويـــــش، 
  ".والتطريز الفلسطيني الفريد، وأبعاد وتكوينات أخرى

الروايـــة الفلـــسطينية عبـــارة عـــن "وأشـــار إلـــى أن 
فسيفـــساء حيـــة لـــشعب حـــي، آالم بجانـــب اآلمـــال، هـــزائم 

 بل تستحق أن بجانب جذور، كل هذه الثروة مسموح لها،
تكــون لهــا أصــداء، مــع أن لــدينا فــي الحركــة الــصهيونية 
زعمــاء حــاولوا تفهــم الروايــة الفلــسطينية، ولــو بمــستويات 

  ".نسبية

زئيــــــف جابوتنــــــسكي، أحــــــد القــــــادة "وذكــــــر أن 
الــصهاينة األوائــل، ورغــم عــدم علمــه باللغــة العربيــة، فقــد 
امتـــصها بحواســـه الـــسياسية الحـــادة، وكـــشف فـــي مقالـــه 

 عامــا عــن الــرفض الطبيعــي ٩٧قبــل " جــدار الحديــديال"
لعرب فلـسطين لقبـول المهـاجرين فـي الخـارج، ألنـه يهـدد 
وجودهم القومي فـي الـبالد، فهـم يـرون أنهـم فـي وطـنهم، 
ويؤمنـون بــأن كـل شــعب أصـلي فــي العـالم سيتــصرف فــي 

  ".وضع مماثل لسلوكهم الرافض لقدوم الغرباء

كومــــة موشــــيه شــــاريت رئــــيس الح"وأوضــــح أن 
 بعــــد ١٩٥٧اإلســــرائيلية الراحــــل، وفــــي محاضــــرة عــــام 

إسـرائيل "اإلطاحة به من قبـل دافيـد بـن غوريـون، بعنـوان 
، كتــــب بدقــــة مــــشاعر العــــرب "الحــــرب والــــسالم: والعــــرب

ــذي  ــسطينيين فــي وجــه المــشروع الــصهيوني، وهــو ال الفل
كــان علــى معرفــة جيــدة باللغــة والثقافــة العربيــة، كــل ذلــك 
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 الروايــة الفلــسطينية بكــل تعقيــداتها، والتــي يؤكــد أننــا أمــام
  .ًتواجه الرواية اإلسرائيلية الصهيونية بكل تعقيداتها أيضا

  ٢٢/٦/٢٠٢٠ – ٢١عربي

* * * * *  

رسائل تحذير لالحتالل اإلسرائيلي تضمنتها 
  فعالية أريحا

  

  المحامي علي أبو حبلة

ــة  ــسطينية عربيــة أممي مهرجــان أريحــا تظــاهرة فل
ديــدة مــن الــصراع مــع االحــتالل قوامهــا تؤســس لمرحلــة ج

رفــض الــضم واالســتيطان والتوســع االســتيطاني ومطالبــة 
الدولية ورؤيـا  حكومة االحتالل لالنصياع لقرارات الشرعية

الــشعب الفلــسطيني  الــدولتين، بمــشاركة اآلالف مــن أبنــاء
ّـبمختلف مكوناته وبحضور دولي واسع، وجه المـشاركون 

مة االحتالل اإلسرائيلي ولإلدارة خاللها رسائل تحذير لحكو
ــإجراءات الــضم التــي  ــام نتنيــاهو ب االمريكيــة مــن مغبــة قي
وصفها المشاركون في فعاليـات مهرجـان أريحـا أنهـا غيـر 
ــرارات الــشرعية الدوليــة وتقــوض  شــرعية وتتعــارض مــع ق
ـــة فلـــسطينية مـــستقلة  ـــسالم واقامـــة دول ـــق ال ٕفـــرص تحقي

   ،المنطقةوعاصمتها القدس وتهدد امن واستقرار 

فقــد أكــد ســفير المملكــة األردنيــة الهاشــمية لــدى 
دولــة فلــسطين محمــد أبــو ونــدي، إن إقــدام إســرائيل علــى 
ـــسالم، وأنهـــا  ـــدل ال ـــصراع ب ـــارت ال ـــي أنهـــا اخت الـــضم يعن
ســـتتحمل تبعـــات هـــذا القـــرار وحـــدها، لـــيس علـــى صـــعيد 
ــا فــي  ــى جهودنــا جميع عالقاتهــا مــع األردن فقــط، بــل عل

. الدولي لتحقيق السالم العادل والشاملالمنطقة والمجتمع 
وأكــد فــي كلمتــه بالمهرجــان الــوطني المركــزي فــي أريحــا، 

ــة  ــذي دعــت لــه حرك ــين الماضــي»فــتح«ال منــع  «،، اإلثن
ً، مؤكـدا أن األردن »الضم هو حمايـة للـسالم فـي المنطقـة

عمـــل وســـيعمل مـــع كافـــة األطـــراف المعنيـــة لمنـــع الـــضم 
ــى مفاوضــات عادلــة وشــا . ملة لتحقيــق الــسالموالعــودة إل

المملكــــة تــــرى أن خطــــوة الــــضم اإلســــرائيلية «محــــذرا ان 
ــــشامل  ــــسالم العــــادل وال ّســــتقوض كــــل فــــرص تحقيــــق ال
وســتكون لهــا انعكاســات علــى العالقــات مــع األردن وعلــى 

  . »كل مسعى لتحقيق السالم

نـــرفض رفـــضا قاطعـــا أي قـــرار إســـرائيلي «وتــابع 
ــــك يــــش ــــة، ألن ذل ــــسطينية محتل ــــا بــــضم أراض فل ّكل خرق

للقانون الدولي وتهديدا ألمن المنطقة وازدهارها ومـستقبل 
ـــرار دون رد ـــل هـــذا الق ـــر مث ـــن أن يم ـــا، وال يمك . »أجياله

ممثل االمم المتحده ميالدينوف دعـا المجتمـع الـدولي إلـى 
ضرورة التحرك وبذل كل ما هو متاح إلنقاذ عملية السالم 

   .ةعبر مفاوضات تفضي القامة الدولة الفلسطيني

وحــذر ممثــل االتحــاد األوروبــي فــي فعاليــة اريحــا 
ـــة ولـــن : ووصـــف ـــشرعية الدولي ـــة الـــضم انتهـــاك لل عملي

نعترف بسيادة إسرائيل علـى األراضـي الفلـسطينية وسـوف 
ـــيس وزراء  ـــال رئ ـــك التبعـــات، وق ـــى تل ـــدينا رد عل يكـــون ل

إن خطـة الـضم  »:حكومة االحتالل االسبق إيهـود أولمـرت
بيــة سـتؤدي إلــى زعزعــة االســتقرار ألجـزاء مــن الــضفة الغر

ــا يمثــل  ــي األردن م ــى إســرائيل» ضــررا كبيــرا جــدا«ف » عل
ندعم حال عـادال : وعبر السفير الصيني عن موقف بالده 

للقـــضية الفلـــسطينية يقـــوم علـــى أســـاس حـــل الـــدولتين 
 السفير الروسي غوتشا بواتـشيدزه ،ومبادرة السالم العربية

هــــة خطــــة الــــضم فــــي مهرجــــان أريحــــا واألغــــوار لمواج
اإلســــــرائيلية، أن الوضــــــع يتطلــــــب االســــــتئناف العاجــــــل 

ــال . للمفاوضــات برعايــة أمميــة ــا اليــوم لنلفــت «وق اجتمعن
أنظار العالم إلى ما أعلنـت عنـه إسـرائيل حـول نيتهـا ضـم 
أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة اإلسـرائيلية علـى 

وأضــاف أن الــضم ســيقوض عمليــة . »أراض فــي األغــوار
. سالم وسيحول دون إقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلةال

األممــي والعربــي أعلنــت عــن  جميــع الحــضور الفلــسطيني
  .رفضها للضم
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مفتاح السالم يستند لقـرارات الـشرعية الدوليـة  ان
دولـــة فلـــسطينية علـــى حـــدود الرابـــع مـــن حزيـــران  واقامـــة
 وعاصــمتها القــدس الــشرقية، وأن مــشروع مخطــط ١٩٦٧

 التهويــد التــي يــروج لهــا نتنيــاهو بتأييــد الــضم وسياســة
ــــوانين  ــــة الق ــــشكل خــــرق فاضــــح لكاف ــــه ت االداره االمريكي

ــة ــق الدولي ــان والمواثي ــر تحــت أي ظــرف ك ــن تم ــذا . ول به
المــــضمون والرســــائل وجههــــا المــــشاركون فــــي فعاليــــات 

لقد أرسلت فعاليات أريحا رسالة مفادها ان التحرك . اريحا
الــسياسي لــن يتوقــف عنــد الفلــسطيني الــشعبي والرســمي و

حـد معـين وهـو فـي تفاعــل مـستمر والـصراع مـع االحــتالل 
مستمر الفشال كافة المشاريع والمخططات التي تستهدف 
ـــصفية القـــضية الفلـــسطينية والتنكـــر للحقـــوق الوطنيـــة  ت
والتاريخيــــــة للــــــشعب الفلــــــسطيني فــــــي ارض فلــــــسطين 

هم ممثلو دول العالم بفعالية أريحا رفض  وأعرب،التاريخيه
 قــــدر الــــشعب ،لـــسياسة الــــضم ورفـــض خارطــــة الطريـــق

الفلـــسطيني فـــي مواجهـــة المخططـــات الـــصهيو امريكيـــة 
حمايـــة لالمـــن القـــومي العربـــي والمعركـــة مـــع االحــــتالل 
مستمرة ولن يتراجع الشعب الفلسطيني ولن يستسلم حتـى 
تحقيــق اهدافــه ونيــل حقوقــه وهــذه رســالة فعاليــات اريحــا 

اجمـــع بـــرفض الـــضم والتهويـــد لحكومـــة نتنيـــاهو والعـــالم 
 .واالستيطان والتوسع

  ١١ ص٢٤/٦/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

ًغدا  إضراب شامل بأبو ديس اليوم ونفير عام
  "عريقات"ًردا على استشهاد 

 

 أعلنـت القـوى الوطنيـة – صفا –القدس المحتلة 
اإلضـراب  القـدس المحتلـة دينـةفي بلدة أبو ديـس شـرق م

 الشامل اليوم والحـداد العـام علـى استـشهاد الـشاب أحمـد

وحملـــت  .عريقـــات، يـــومي الخمـــيس والجمعـــة القـــادمين
االحـتالل اإلسـرائيلي المـسؤولية الكاملـة  القـوى فـي بيـان،

ــات، مؤكــدة ــشاب عريق ــل ال أنهــا جريمــة  عــن جريمــة قت
 .تضاف إلى سجل جرائمه األسود بحق شعبنا

وأهابــت بــالمواطنين فــي أبــو ديــس بــالنفير العــام 
  .ردا على جريمة االحتالل بقتل الشهيد عريقات

 ٢٤/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

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

 

 أكــد الخبيــر بــشؤون القــدس فخــري أبــو ذيــاب أن
االحتالل يعمل بعدة مسارات من خالل البـدء بتقـسيم جـزء 

ًتمهيـدا للـسيطرة عليـه بـشكل كامـل،  المـسجد األقـصى من
ــة أي معيــق يمكنــه مــن االســتيالء علــى المــسجد  بعــد إزال

ًإداريا وعسكريا ً. 

 وحـــذر أبـــو ذيـــاب، فـــي تـــصريح صـــحفي يـــوم

ٕالثالثــاء، مــن محــاوالت االحــتالل تقلــيص الوصــاية وابعــاد 
اإلسالمية عن المسجد األقـصى حتـى ينفـرد   األوقافدائرة

 .به ويفرغه من المصلين

وشــــدد علــــى أن التواجــــد الــــدائم فــــي المــــسجد 
األقــصى هــو صــمام األمــان للحفــاظ عليــه ووقــف مــشاريع 

 .االحتالل فيه

 ولفـت أبـو ذيـاب إلـى أن االحـتالل يـضيق علـى

المصلين من خالل سحب هوياتهم وحرمانهم من حقـوقهم 
والضمان االجتماعي والمنع مـن  ية كالتأمين الصحيالمدن

 .السفر، إضافة إلى اإلبعاد عن المسجد األقصى

ودعـــا أبـــو ذيـــاب األمـــة إلـــى تحمـــل مـــسؤولياتها 
ٕواسناد اهـل القـدس وتمكيـنهم ألنهـم حمـاة لألقـصى الـذي 

 .يعتبر جزء من عقيدة المسلمين

وأوضـــح أبـــو ذيـــاب إلـــى أن االحـــتالل بـــدأ بعمـــل 
ــ ــات عــشوائية لــسحب ممــرات ومع ابر تحــت األرض وحفري
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المـسجد األقـصى الـذي  انهيـار األتربـة والـصخور بهـدف
 .يعتبر سبب صمود الفلسطينيين وثباتهم

 وذكـر أن االحـتالل ومنــذ احـتالل القــدس يبحـث

ــر مــشروع مــا يــسمى  ــة عب " أورشــليم"عمــا يربطــه بالمدين
للبحــث فــوق األرض وتحتهــا  الــذي بــدأ فيــه منــذ ســنوات

ــه،بإمكا ــة ل ــر لحــضارة مزعوم ــات ضــخمة إليجــاد أي أث  ني
 حفرية ونفق جنوب المسجد األقصى ٢٦ًمنوها إلى وجود 

  .عن تاريخ مزور يستخدمها االحتالل للبحث

 ٢٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

منطقة جغرافية استراتيجية غنية : غور األردن
  بالموارد المائية

  

غـور األردن  يـضم – )ا ف ب(- القدس المحتلة
ــارة عــن  ــة، وهــو عب ــة غنيــة بمواردهــا المائي ســهوال زراعي

مـــن مـــساحة % ٣٠ّقطـــاع ضـــيق إســـتراتيجي يمثـــل نحـــو 
  .الضفة الغربية المحتلة على طول الحدود مع األردن

وينظــر االحــتالل إلــى هــذه المــساحة الواقعــة بــين 
 .ّنطــــــــاقين صــــــــحراويين علــــــــى أنهــــــــا حيويــــــــة ألمنــــــــه

جـــب خطـــط يعتـــزم رئـــيس وفـــي حـــال ضـــمته إســـرائيل بمو
ـــوزراء االســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو إطالقهـــا االســـبوع  ال
المقبل، سيصير هذا السهل الحدود الشرقية السرائيل، بما 

  .يزيد من المناطق الحدودية مع األردن

ّورغـم معاهـدة الــسالم، فـإن غـور األردن ســيكون 
من منظور الجيش اإلسرائيلي منطقة عازلة قليلة الـسكان 

  .ّل تعرض إسرائيل لهجمات بريةفي حا

واعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ينـــاير الماضـــي عنـــد عـــرض الخطـــة  /فـــي كـــانون الثـــاني

إلسرائيل التـي ” حيوي“ّاألميركية للسالم، أن غور األردن 
  .هناك” ستفرض سيادتها“

وكـان نتنيــاهو وعــد خـالل الحملــة االنتخابيــة فــي 
ه فــي حــال أعيــد انتخابــه سيــضم غــور ّســبتمبر أنــ /أيلــول

ّاألردن، فيما رد الفلسطينيون بـأن مـن شـأن إجـراء مماثـل  ّ
  .”أي فرصة للسالم“القضاء على 

ّوأوضــح نتنيــاهو فــي حينــه أن ضــم غــور األردن 
ـــي  ـــى غـــرار أريحـــا الت ـــسطينية، عل ـــه الفل ـــشمل مدن ـــن ي ل
ســتتحول إلــى جزيــرة عربيــة صــغيرة تحــيط بهــا األراضــي 

  .اإلسرائيلية

 ٤٥٠ آالف مـن أصـل أكثـر مـن ١٠يعيش نحـو 
ألفـا مـن مـستوطني الــضفة الغربيـة المحتلـة، ضـمن غــور 
األردن، بحسب أرقام الحكومـة اإلسـرائيلية ومنظمـات غيـر 

  .حكومية

 ألــف فلــسطيني، بمــا ٦٥كمــا يعــيش هنــاك نحــو 
ـــك ســـكان أريحـــا العـــشرون ألفـــا، بحـــسب منظمـــة  فـــي ذل

  .تيطانبتسليم اإلسرائيلية المناهضة لالس

ـــدس  ـــة والق ـــضفة الغربي ـــي ال ـــد االســـتيطان ف ويع
  .الشرقية غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي

ّرغـم ذلـك، غيــرت الواليـات المتحــدة موقفهـا تجــاه 
نـوفمبر، معتبـرة  /هذا الملـف الحـساس فـي تـشرين الثـاني

  .ّأن المستوطنات ال تتعارض والقانون الدولي

لـى جـزء كبيـر وتبسط إسرائيل سـيطرتها بالفعـل ع
فـي الـضفة ” ج“من غور األردن لوقوعه ضـمن المنطقـة 

الغربيــة، طبقــا التفاقــات أوســلو التــي تحــدد منــذ منتــصف 
. ٕالتــسعينيات العالقــة بـــين الــسلطة الفلــسطينية واســـرائيل

ـــة  ل المنطق ـــضفة % ٦٠نحـــو ” ج“ّـــوتمث ـــساحة ال ـــن م م
  .الغربية

ـــت  ـــر الحـــرب اإلســـرائيلي نفتـــالي بين ـــن وزي وأعل
إســرائيلية ولــيس فقــط غــور ” ج“ن كــل المنطقــة مــؤخرا أ
ًيمتد غور األردن من جنـوب بحيـرة طبريـة وصـوال . األردن

ّإلى شمال البحر الميت، وهي تعد إستراتيجية علـى صـعيد 
 .االنتاج الزراعي والمخزون المائي
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ــــول منظمــــة بتــــسليم إن  مــــن الــــسهل % ٥٦ّتق
يين تقتصر على االسـتخدام العـسكري، وال يمكـن للفلـسطين

  .من أراضيهم% ٨٥الوصول إلى 

ّوبحـــسب أرقـــام االتحـــاد األوروبـــي، فـــإن غالبيـــة 
 كانـت ٢٠٠٩عمليات الهدم التي قامـت بهـا إسـرائيل منـذ 

 ). مبان لفلسطينيين٢,٤٠٣هدم (في غور األردن 

  ٣٠ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

المركزية اإلسرائيلية ترفض النظر بدعوى 
  ستوطنينضد الم" الروم األرثوذكس"

 أصــــدرت المحكمــــة المركزيــــة -القــــدس المحتلــــة 
ًاإلسرائيلية قرارا امس رفضت مـن خاللـه النظـر فـي الـدعوى 
التـــي قـــدمتها بطريركيـــة الـــروم األرثـــوذكس المقدســـية ضـــد 
جمعية عطيريت كوهانيم االستيطانية إللغـاء قـرارات قـضائية 
ساند ادعـــاءات الجمعيـــة االســـتيطانية فـــي قـــضية  ُـــســـابقة ت

   .ات باب الخليل في مدينة القدسعقار

ـــد  ـــوم واحـــد مـــن عق وصـــدر قـــرار المحكمـــة بعـــد ي
الجلسة األولى للقـضية وقبـل سـماع أي مـن البينـات، األمـر 
الذي أثار دهشة المتابعين للقضية كون ان الطاقم القـانوني 
ــد  ــة تؤك ــات جديــدة وشــهادات موثق ــدم اثبات ــد ق ــة ق ّللبطريركي ّ

الخليــل، وتـدين عــدد مــن فـساد صــفقة تــسريب عقـارات بــاب 
القائمين عليها بأكثر من خرق قانوني وتعد في الصالحيات 

  .ورشاوى وابتزاز وتزوير

وأكـدت بطريركيــة الــروم األرثــوذكس المقدســية أنهــا 
سترفع القضية للمحكمة العليا التي سبق وأن عكست قرارات 
للمحكمة المركزية في هذا الملف، وأنها، وعلى مدار األربعة 

ًعامــا الماضــية، اســتخدمت جميــع الوســائل القانونيــة عــشر 
ُـاللغاء الـصفقة المـشبوهة، وهـي مـا زالـت مصرة علـى انقـاذ 

  .عقارات باب الخليل من ايدي الجمعية االستيطانية

 ٩ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

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

  

 - زكي أبـو الحـالوة-ت كومدو" القدس "-القدس
ُأعـرب المــشاركون فـي اجتمــاع تــشاوري عـن بعــد، نظمتــه 
وكالــة بيـــت مـــال القـــدس الـــشريف بـــين الربـــاط والقـــدس، 

النمـوذج الجديـد لبنـاء الـشراكات فـي القـدس "اليوم، حـول 
، عــن تقــديرهم "مــن خــالل المنــصة اإللكترونيــة للمــشاريع

رجاتـــه بمـــا لفكـــرة االجتمـــاع واســـتعدادهم للتفاعـــل مـــع مخ
وأشـاد أكثـر مـن  .يخدم المدينة المقدسة وأهلها المـرابطين

ـــــاعلون ٢٠ ـــــدس وف ـــــي الق ـــــة ف ـــــا ومؤســـــسة أهلي ً ائتالف
اجتمـــاعيون وعـــدد مـــن األســـاتذة والخبـــراء البـــاحثين فـــي 
مجـــاالت الـــصحة والتعلـــيم، الـــذين شـــاركوا فـــي االجتمـــاع 
بــالتزام المملكــة المغربيــة، بقيــادة الملــك محمــد الــسادس، 

س لجنــة القــدس بقــضايا األمــة، وفــي طليعتهــا قــضية رئــي
  .القدس وفلسطين

وأثنى المـشاركون علـى الموقـف المـشرف لوكالـة 
بيت مـال القـدس الـشريف ومبادرتهـا إلـى دعـم القطاعـات 

، "١٩كوفيد "الحيوية في القدس في ظروف تفشي جائحة 
وذلـك بتخــصيص دعــم عينـي مهــم للمستــشفيات وللطــالب 

وأشادوا بـسعي الوكالـة إلـى اسـتثمار  .رةوللعائالت المستو
التكنولوجيا المتاحة لتأمين تواصلها مع النسيج الجمعـوي 
فـي القــدس، واهتمامهــا ببــرامج التنميــة البــشرية، بمــا فــي 
ذلك مشاريع المرأة والطفولة والشباب، إلى جانب عنايتهـا 
بالتراث الفلسطيني وقضايا الثقافة والفكر والفنون وحماية 

ــــذاكرة ــــدس وصــــيانة ال ــــة للفلــــسطينيين فــــي الق  الجماعي
   .الموروث الحضاري، المادي والالمادي للمدينة

وأبرز المشاركون آثـار ذلـك علـى حمايـة المدينـة 
ــــي ظــــل  ــــي، ف ــــديمغرافي والبيئ ــــى توازنهــــا ال ــــاظ عل والحف
التحــديات، غيــر المــسبوقة، التــي تتعــرض لهــا فــي اآلونــة 

ــــضييق والحــــصار  ــــرة، جــــراء سياســــة الت ــــر األخي والتهجي
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ٕوالتهويد واالسـتيطان ومـصادرة األمـالك واألراضـي، واثقـال 
وجـدد المـشاركون تأكيـدهم علـى  .كاهل السكان بالـضرائب

الحضور المغربي النـوعي فـي القـدس، الـذي سـيتعزز مـع 
انطــالق العمــل بــالمركز الثقــافي المغربــي بالبلــدة القديمــة، 

ـــ ا علـــى االلتـــزام الواضـــح وال ـــوالـــذي يعـــد مثـــاال حي صريح ّ
ــة  ــة المقدســة وعــن ومقدســاتها العربي ــدفاع عــن المدين بال

وكان محمد سـالم الـشرقاوي، المـدير المكلـف  .واإلسالمية
بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، ألقى كلمـة خـالل 
ــاء  ــد لبن ــى إقامــة نمــوذج جدي ــشاوري دعــا إل االجتمــاع الت

  .الشراكات في القدس

دس بلغــت إن اســتثمارات الوكالــة فــي القــ: وقــال
 مليــون دوالر أمريكـي، توزعــت ٦٠منـذ إحـداثها أزيــد مـن 

على قطاعات اإلسكان وحيازة العقارات، والصحة والتعليم، 
ــة، وبــرامج  ــشباب، والطفول والثقافــة، ومــشاريع المــرأة، وال

وأضــــاف الــــشرقاوي أن الوكالــــة  .المــــساعدة االجتماعيــــة
ل عاقدة العزم على تبسيط المساطر وتسهيل شروط تمويـ"

المــشاريع والمقترحــات التــي ستــصلنا مــن خــالل المنــصة 
اإللكترونيــة للمــشاريع التــي وضــعناها رهــن إشــارتكم علــى 

  ".البوابة اإللكترونية للوكالة

  ٢٧/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

قراءة  "عقب ربع قرن "٢٠٢٠إسرائيل  مخطط
 خطتها التفصيلية ٢٠٢٠إسرائيل "في كتاب 

  "جتمعلمستقبل الدولة والم

  

هـــي خطـــة تفـــصيلية  "٢٠٢٠إســـرائيل "رؤيـــة 
وضـــعتها إســـرائيل الستـــشراف مـــستقبل الدولـــة والمجتمـــع 
اإلسرائيليين على مدى ربع قرن، من منتـصف تـسعينيات 

  .٢٠٢٠القرن العشرين إلى حدود عام 

ًخبيرا إسرائيليا  ٢٥٠ وقد ساهم في إعدادها نحو ً
ؤسـسات متنوعي االختـصاصات مـن مختلـف الـوزارات والم

الرسمية واألكاديمية في داخل إسرائيل، من كل الجامعات، 
ومــن الــوزارات األساســية العــشر، والجــيش، والمخــابرات، 
والوكالة اليهودية، وسلطة المياه، ودائرة أراضـي إسـرائيل، 
ومن بين الجاليات اليهوديـة فـي العـالم، وخبـراء مـن عـدة 

ن، وهولنــدا، دول كالــدنمارك، وبريطانيــا، والــسويد، واليابــا
صــدرت  .وألمانيــا، وفرنــسا، والواليــات المتحــدة األميركيــة

عـن معهـد إسـرائيل  ١٩٩٧الرؤية باللغة العبرية في عـام 
ّمجلـــدا، تغطـــي شـــتى  ١٧فـــي ) التخنيـــون(للتكنولوجيــا  ً

  .ّالتخصصات والمجاالت

ًوقــد أوالهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة أهميــة 
ــــا األشــــمل عــــن  ــــاب أنه ــــرة، مــــن ب ــــدو كبي ــــصورات الع ت

اإلسرائيلي لمستقبله، والتي يتناول فيها جوانب الحياة في 
زا علــــى األرض واالســــتيطان  ّــــًالدولــــة العبريــــة كافــــة، مرك
ــا،  ًوالمــصادر البــشرية والطبيعيــة، وأنهــا األبعــد مــدى زمني

  .إسرائيلي –ًواألكثر اعتمادا على سيناريو سالم عربي 

يــة بعــض وقــد انتقــى مركــز دراســات الوحــدة العرب
وترجمتهـا إلـى العربيـة  (٦-المجلـدات )مضامين الدراسـة 

ــشرها فــي ســتة أجــزاء ــالج الدراســة ثالثــة مــسارات  .ون تع
ــي عــام  ــق أوال بإســرائيل ف ــسة تتعل ــي حــال  ٢٠٢٠ًرئي ف

ــات والــشروط  ًاســتتباب الــسالم أو عدمــه؛ وثانيــا باإلمكاني
إلــى  ٢٠٢٠التــي مــن شــأنها أن ترفــع إســرائيل فــي عــام 

ــر تقــدما؛ وثالثــا بالعالقــة مــصاف الــ ًدول الــصناعية األكث ً
  .يمثلى بين إسرائيل والشتات اليهودال

ـــى وضـــع  ـــد لجـــأ المخططـــون اإلســـرائيليون إل وق
سـيناريو بقـاء الـشيء  :أربعة سيناريوهات للحالة الواحـدة

علــى أصــله، وســيناريو تحقيــق ســالم شــامل، وســيناريو 
الـــسيناريو ًمتـــشائم بالنـــسبة إلـــى أهـــداف الخطـــة، وأخيـــرا 

  .ًاألكثر ترجيحا من وجهة نظر المخططين

وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أنــــه بــــالنظر إلــــى أهميــــة 
ًالمخطــط، فقــد تبنــت الحكومــة اإلســرائيلية توصــياته جزئيــا  ّ
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ضــمن المخطــط التــوجيهي التنظيمـــي  ٢٠٠٥فــي عــام 
  .ًالخامس والثالثين، وعليه اعتمدته قانونيا

 

 المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

٢٧/٦/٢٠٢٠ 

* * * * *  

  رفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية أمريكية
 

ـــــــــــت –  صـــــــــــفا–رام اهللا  وزارة الخارجيـــــــــــة  قال
ّوالمغتـــربين إن فريـــق عملهـــا المخـــتص بمتابعـــة أوضـــاع 
الجاليــة الفلــسطينية فــي الواليــات المتحــدة ســيرفع اليــوم 

لسطيني على مبنى بلدية باترسون في واليـة نيـو العلم الف
 .جيرسي

األحـد، " صـفا"وأضافت الخارجية، في بيان وصل 
ًأن رفع العلـم يـأتي وفقـا لقـرار مـن بلديـة المدينـة؛ تكريمـا 
للجالية الفلـسطينية ودورهـا فـي مـد يـد العـون والمـساعدة 
ــــي دعــــم االحتياجــــات  ــــرة ف ــــسكانها، ومــــساهماتها الكبي ل

 .يشية لهمالصحية والمع

وذكرت أن مركـز الجاليـة فـي المدينـة قـرر تنظـيم 
رفض صفقة القرن ومشروع "فعالية رفع العلم تحت شعار 

  ". الفلسطينيةاألراضيضم 

 ٢٨/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

المنطقة الصناعية العربية في القدس مهددة 
  باالندثار

  

ُتشهد َأكفهم الملطخة بشحم  - القدس المحتلة
السيارات وزيوتها، على عقود من العمل المتواصل في 

لصناعية في وادي الجوز، التي يسعى مرائبهم بالمنطقة ا
ٕاالحتالل اإلسرائيلي إلى اقتالعها واحالل مشاريع ضخمة 

 .مكانها

شخصا منهم أوامر بإخالء  ٤٠ورغم تسلم 
منشآتهم حتى نهاية العام الجاري، فإنهم ينهمكون في 

 .عملهم رغم مستقبلهم المهني المجهول

جمال صالح، يكاد ال ينظر إلى خارج منشأته 
 عند مناداة أحد الزبائن له ليفحص كهرباء سيارته، سوى

وفي الداخل ينهمك في ترتيب البضائع وتفحصها، رافضا 
فكرة اقتالعه من المكان الذي يعمل به منذ ثالثة عقود، 

متر فقط من  ١٠٠ُويعيل به أسرته التي تسكن على بعد 
 .مكان رزقه

منذ سنوات طويلة يتردد "يقول صالح للجزيرة نت 
 مسامعنا أن المنطقة الصناعية في وادي الجوز على

ستتحول إلى فناء، والبلدية من مصلحتها هدم مصالحنا 
 ."ٕوتهجيرنا واحالل مشاريعها التهويدية مكاننا

تشغل عائلة صالح أربع منشآت متجاورة في 
 ٣٠المنطقة الصناعية، ويقول صالح إنها تعيل أكثر من 

ر باإلخالء أمهلتهم فردا، وتسلمت المنشآت األربع أوام
 .بلدية االحتالل ستة أشهر لالنصياع لها

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

 ."ا تريد البلدية اجتثاثنا منهطويلة لهذ

  رفض لالقتالع

ليس بعيدا عن منشآت عائلة صالح يلبي الشاب 
المقدسي عالء حرحش طلب زبونه في إصالح إطار سيارته 

المشهور في المنطقة  "إطارات حرحش"في حانوت 
الصناعية، ويواصل عالء مسيرة والده وجده في المنشأة 

 .لمستأجرة منذ عقودالمقامة على وقف عائلة الخطيب وا

وخالل استقباله الجزيرة نت في محله، قال إنه 
يرفض فكرة االنتقال للعمل بمناطق صناعية إسرائيلية في 

، ألنه يعمل في "ميشور أدوميم"و "عطروت"القدس مثل 
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شارع حيوي يقصده كل المقدسيين بسهولة وفي حال 
 .انتقاله لن يلحق به الزبائن إلى األماكن البعيدة

فض حرحش أيضا فكرة العمل كأجير لدى ير
صاحب مصلحة يهودي في منطقة صناعية أخرى، بعد 

ُوعيت على الدنيا وهذا "إخالئه بالقوة من منشأته، ويقول 
الشارع مخصص للكراجات وتصليح المركبات، وال أتخيل أن 
تخصص المنطقة في المستقبل للشركات والكليات 

 ."التكنولوجية كما ينوون تحويلها

تعتزم بلدية االحتالل في القدس تنفيذ مشروعين 
منشأة للمقدسيين  ١٨٠ضخمين على أنقاض نحو 

بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز، األول سيكون امتدادا 
وادي "واآلخر  "مركز مدينة القدس الشرقية"لمشروع 
 ."السيليكون

يروج رئيس البلدية موشيه ليؤون وطاقمه 
من خالل اإلعالم اإلسرائيلي،  "وادي السيليكون"لمشروع 

وعقدت جلسات عدة مع أصحاب األراضي في المنطقة 
 Highالتقنية العالية (الصناعية على أنه مشروع الهايتك 

Technology ( األضخم في القدس، والذي سيبنى على
 ألف متر مربع، إلنشاء أماكن تشغيل في ٢٠٠مساحة 

ختص من  آالف خريج وأكاديمي م١٠مجال الهايتك لـ 
  .المقدسيين

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

وصرح رئيس  .أصحاب المصالح الصغيرة في المنطقة
بأنه يقوم " إسرائيل اليوم"ه ليؤون لصحيفة البلدية موشي

بخطوة تاريخية لتعويض التقصير، وفتح صفحة جديدة مع 
المقدسيين تقوم على الثقة المتبادلة مع البلدية التي ستفعل 

  .كل ما بوسعها إلنجاح هذا المشروع العصري

هذه التصريحات ليست غريبة على لسان رئيس 
ل الناعم مع المقدسيين منذ البلدية الذي يتبع سياسة التغلغ

توليه منصبه، وقال إن الهدف من هذا المشروع إعادة 
تنظيم قطاعي التجارة والصناعة في حي وادي الجوز، من 

وتبلغ مساحة  .عمل عشوائي إلى تجارة وصناعة منظمتين
وادي "األراضي التي من المفترض أن يقام عليها مشروع 

 حتى اللحظة في الذي لم تطرحه البلدية- " السيليكون
الصحف ولم تصادق عليه لجنة التخطيط والبناء في 

أما األرض التي تعتزم البلدية  . دونما٣٠ نحو -القدس
، فتبلغ "مركز مدينة القدس الشرقية"ضمها إلى مشروع 

مساحتها خمسة دونمات وتتبع لوقف عائلة الخطيب، ومن 
لح ُالمفترض أن تبنى عليها مبان سكنية تقع أسفلها مصا

تجارية تتجاهل االستخدام الحالي للمكان بشكل كامل، وقد 
وحملت أوامر اإلخالء  .تمت المصادقة على هذا المشروع

، "وقف االستخدام االستثنائي"التي وزعتها البلدية عنوان 
ّيستخدمون المحال بشكل " الكراجات"معتبرة أن أصحاب 

ة استثنائي ومخالف منذ عقود، رغم أنها تجدد لهم رخص
وفي هذا اإلطار يقول  .المهن وتجبي منهم الضرائب سنويا

المحامي مهند جبارة، إن مسارات عدة لصالح أصحاب 
 .المهن يمكن أن يتقدم بها إلى المحاكم للدفاع عنهم

األهالي هناك يستخدمون المنطقة للمهن "ويضيف أن 
 عاما، وفي إسرائيل هناك ٥٠الصناعية منذ ما يزيد على 

يندرج تحت بند حرية ممارسة العمل، وال ) سقانون أسا(
يمكن للبلدية أن تمس بهؤالء دون توفير بديل مناسب 

  ".لهم

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

 إنشاءه بعد هدم مصالحهم الذي تعتزم" وادي السيليكون"
يقول الحرباوي للجزيرة نت إن البلدية  .التجارية الحالية

تتحدث منذ سنوات طويلة عن خطة إلزالة الشق الصناعي 
في الشارع، ألنه غير مطابق للمنطقة ولمالمح المدينة، 
ويؤيد تطوير الشارع لكنه يرفض إلحاق الضرر بأرزاق 

  .ماءأصحاب الكراجات المستأجرين القد
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البلدية وضعت خطة مشروع وتحاول "ويضيف أن 
إقناعنا بها، ونحن إذا وجدنا أن المشروع فيه 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 

  ".بلدية مستمرةمع ال

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

وفي  .ألنهم يضغطون لتخصيص جزء من البناء للسكن
ق، يقول مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية السيا

واالجتماعية زياد الحموري إن البلدية لطالما طرحت 
مشاريع تدعي أنها لمصلحة المقدسيين، لكنها في الحقيقة 
توجه التجارة والصناعة والسياحة إلى القدس الغربية 

وأشار الحموري إلى أن الدائرة  .لصالح اإلسرائيليين
البلدة القديمة باتت محكمة، وأن ما االستيطانية حول 

تمارسه أذرع االحتالل من سياسات يومية هدفها الضغط 
ٕاالقتصادي على المقدسيين، إلفقارهم واضعافهم ودفعهم 

  .للهجرة خارج المدينة بأعداد أكبر

  ٢٩/٦/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

  )الضم(ًال قرار نهائيا بشأن 

 

قالت مصادر  - األناضول-القدس المحتلة 
أميركية متعددة إن الضم اإلسرائيلي ألراض فلسطينية 

غربية، لن يبدأ في األول من تموز، كما سبق بالضفة ال
  .وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو

اإلسرائيلية، » جروزاليم بوست«ونقلت صحيفة 
امس، عن مصادر أميركية، لم تحدد اسمها، قولها إن 

إسرائيل لن تتخذ خطوات لتوسيع سيادتها بالضفة «
  .«الغربية هذا األسبوع

ة، اليمينية، إن رئيس الوزراء وذكرت الصحيف
مسألة  اإلسرائيلي نتانياهو يدرس إصدار تصريح حول

  .الضم، يوم غد

ولم يصدر تأكيد عن البيت األبيض أو مكتب 
  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي بهذا الشأن

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

إلقرار ) البرلمان(أو الكنيست » الكابينت«والسياسية 
  .الشروع بهذه العملية

وكان االتفاق الذي توصل إليه نتانياهو ووزير 
الدفاع بيني غانتس، لتشكيل الحكومة قد نص على طرح 

ت أو الكنيس» الكابينت«مسألة الضم على الحكومة أو 
  .بعد الحصول على موافقة أميركية

ولكن البيت األبيض األميركي قال الخميس إن 
مشاورات داخلية قد أجريت، وانتهت دون التوصل الى 

  .قرار نهائي، بشأن الضم

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

وكان المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق 
األوسط، آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة ترسيم الخرائط 

األميركية سكوت لييث، قد وصال إلى -اإلسرائيلية 
إسرائيل الجمعة، وانضم إليهما السفير األميركي في 

  .إسرائيل ديفيد فريدمان

د األميركي، امس، مع غانتس في والتقى الوف
مستهل لقاءات ستشمل أيضا رئيس الوزراء نتانياهو 

  .على أن يلتقي اليوم وزير الخارجية غابي أشكنازي

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

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

  .«يةمعالجة شاملة وفورية للقض

خطة الرئيس ترمب للسالم «واستدرك غانتس 
هي، هي أفضل إطار للنهوض بعملية السالم في الشرق 
األوسط، وينبغي الترويج لها مع الشركاء االستراتيجيين 
في المنطقة والفلسطينيين، والتوصل إلى خطة تفيد جميع 

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

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

  

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد أعلن نية 
حكومته ضم غور األردن، وجميع المستوطنات 

٪ من ٣٠اإلسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 
  .الضفة الغربية

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي إنها 
  .التفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضمّفي حل من ا

  ٨ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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 المسجد عـشـرات المستوطـنين يقـتحمـون
  األقصى المبارك

 

 شنت شرطة االحتالل –فلسطين المحتلة 
اإلسرائيلي اعتقاالت في المسجد األقصى، صباح أمس 

ساحاته، األحد، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين ل
 .من بينهم الصحافية سندس عويس

واستمرت حملة االعتقاالت واالستدعاءات 
للتحقيق حتى ظهر أمس مع استمرار اقتحام المستوطنين 
لساحات المسجد األقصى، حيث من بينهم الحاخام يهودا 

وسمحت قوات االحتالل لعشرات المستوطنين . غليك
قتحامات باقتحام باحات المسجد األقصى خالل جولة اال

الصباحية، في يوم إعادة فتح المسجد بعد اإلغالق 
وأفرجت شرطة االحتالل  .االحترازي بسبب جائحة كورونا

عن عويس وسعيد عقب تحويلهما لقسم الشرطة، شرط 

كما اعتقلت قوات . إبعادهما عن المسجد األقصى ألسبوع
االحتالل الشاب عبادة نجيب من البلدة القديمة في 

لك استدعت الشرطة مدير نادي األسير في القدس، وكذ
 .القدس ناصر قوس

واقتحمت عناصر من شرطة االحتالل منزل 
حارس المسجد األقصى طارق أبو صبيح وسلمت ذويه 

ومع  .استدعاء للتحقيق معه، كونه لم يكن في المنزل
فتح أبواب األقصى أمام الفلسطينيين، دعت منظمات 

الشتراك في أول اقتحام المستوطنين إلى ا" جبل الهيكل"
  .لساحات األقصى

ومع فتح جميع بوابات المسجد األقصى اقتحم 
عشرات المستوطنين وبحراسة مشددة لشرطة االحتالل 
ساحات الحرم من جهة باب المغاربة، فيما الحقت 

إلى ذلك، . عناصر من الشرطة العديد من حراس المسجد
القدس ألداء توافدت جموع غفيرة من الفلسطينيين وأهالي 
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صالة الفجر، وعبر المقدسيون عن فرحتهم لحظة فتح 
بالروح بالدم "أبواب المسجد األقصى بترديد الهتافات 

   ."نفديك يا أقصى

في موضوع آخر، طالب رئيس مجلس االمن 
القومي اإلسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي 

انتفاضة الجيش اإلسرائيلي االستعداد الندالع "درور، من 
  ". ثالثة في الضفة الغربية

ًالعبرية، نقال عن " معاريف"وقالت صحيفة 
بعد وقف التنسيق "ّإنه : صباح أمس األحد" درور"

األمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة 
اإلسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش النتفاضة ثالثة 
بالضفة، فاألوضاع ستصبح قابلة لإلنفجار بالمناطق 

  ". سطينيةالفل

من احباط العمليات % ٩٠أن : "وتابع درور
األمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، 
وبعد وقف التنسيق األمني، ستكون األوضاع صعبة 

على الجيش أن يكون مستعدا للعمل "وأشار ". بالضفة
بالضفة الغربية، وفقا للقرارات السياسية المتعلقة بضم 

   ."الضفة للسيادة اإلسرائيليةمناطق ومستوطنات 

إلى ذلك، أفاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في 
هيئة شؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، 

" كورونا"بأن سلطات االحتالل اعتقلت منذ بدء أزمة 
 فلسطيني؛ بينهم قرابة ٨٠٠بداية آذار الماضي أكثر من 

  .  فتيات وسيدات١٠ً طفال و٩٠

وانة في تقرير له أمس األحد إلى أن وأشار فر
دولة االحتالل لم تكترث بالمناشدات والنداءات الحقوقية 
واإلنسانية، المحلية والدولية، وواصلت اعتقاالتها منذ 

وقال، إن الهجمة . في المنطقة" كورونا"بدء أزمة 
اإلسرائيلية اشتدت في األشهر األخيرة ضد مدينة القدس 

ًتصعيدا إسرائيليا خطيرا لالعتقاالت وقد رصدنا "المحتلة،  ً
  ". واالنتهاكات بحق الفلسطينيين هناك

حيث بلغت نسبة المعتقلين في محافظة : "وتابع
القدس وحدها بنحو نصف إجمالي المعتقلين 

قوات : "ّوبين ."الفلسطينيين منذ بدء أزمة كورونا
 فلسطينيا من قطاع غزة منذ بدء ١٣االحتالل اعتقلت 

الشرقية والشمالية  نا، بعد اجتيازهم للحدودأزمة كورو
، وقد سمح لهم بالعودة ٤٨باتجاه المناطق المحتلة عام 

   ."إلى قطاع غزة عبر نقاط عشوائية، في تصرف غريب

إلى ) المتسللين(جرت العادة نقل : "وأوضح
السجون اإلسرائيلية ومن ثم تسليمهم بشكل رسمي إلى 

ذا التصرف الغير معهود االرتباط الفلسطيني، لذا فان ه
أثار شكوك كثيرة وخشية انتقال الفايروس إلى قطاع 

  ". غزة

وأكد فروانة أن سلطات االحتالل استمرت في 
إجراءاتها العقابية بحق المعتقلين الفلسطينيين وصعدت 
من عمليات اقتحام الغرف والتنكيل بهم واالعتداء 

تشهد اس" كورونا"وخالل أزمة  .وتضييق الخناق عليهم
األسير الفلسطيني نور الدين جابر البرغوثي، في سجن 

  . جراء اإلهمال الطبي" النقب الصحراوي"

لم " كورونا"وأوضح فروانة أنه ومنذ بدء أزمة 
ٕتتخذ إدارة السجون التدابير الالزمة واجراءات السالمة 
والوقاية الضرورية ولم توفر مواد التعقيم والتنظيف 

وتعتقل .  اإلصابة بالفايروسلحماية األسرى من خطر
 أسير؛ ٤٨٠٠سلطات االحتالل في سجونها قرابة الـ 

 معتقل ٧٠٠ً طفال وحوالي ١٨٠ أسيرة و٣٩بينهم 
ً منهم يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة، ٣٠٠مريض؛ 

ً معتقال إداريا٤٥٠باإلضافة لـ   ).وكاالت. (ً

  ١/٦/٢٠٢٠الدستور  

* * * * *  

 منشأة ٢٠٠ نحو االحتالل يخطر بإخالء وهدم
  في حي وادي الجوز
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سلطات االحتالل  أخطرت - قنا - القدس المحتلة
 منشأة تجارية ٢٠٠اإلسرائيلي، بإخالء وهدم نحو 

وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز 
 .بالقدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري

 الفلسطينية عن السيد كمال األنباءونقلت وكالة 
ئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في عبيدات ر

القدس الليلة الماضية، إن بلدية االحتالل وبموافقة ما 
، أصدرت قرارا "لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية"يسمى 

 منشأة خاصة لتصليح ٢٠٠ٕنهائيا بهدم واخالء نحو 
المركبات وتجارية ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق 

 .لمحتلةحيوية في القدس ا

وأضاف عبيدات أن هذا القرار العنصري جاء 
للسيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس 
الخاصة بالفلسطينيين، وفي المقابل اإلبقاء على مناطق 
صناعية إسرائيلية أخرى، بهدف تغيير مالمح وهوية 
المدينة المقدسة وتهويدها، مطالبا بالوقوف إلى جانب 

 صمودهم في وجه الهجمة الشرسة المقدسيين وتعزيز
  .لالحتالل

 ١/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

" األقصى"عشرات المستوطنين يقتحمون 
  واعتقال موظف أوقاف

  

عشرات  يواصل –فلسطين أون الين 
المستوطنين ولليوم الثالث على التوالي، اقتحام ساحات 
المسجد األقصى المبارك، بحماية شرطة االحتالل، بعد 

 .ً يوما٦٩إعادة فتحه بعد اإلغالق الذي استمر 

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين 
اقتحموا المسجد األقصى من باب المغاربة صباح اليوم 
الثالثاء، في حين انتشرت قوات االحتالل في ساحات 

المسجد لحماية المستوطنين أثناء عملية االقتحام التي 
 .ًتخللها أداء طقوسا تلمودية

وشهد يومي أمس وأول أمس اقتحام عشرات 
المستوطنين المسجد األقصى بحماية مشددة من قوات 

 .االحتالل، في األيام األولى من إعادة فتحه

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة االحتالل 
موظف األوقاف حسام سدر من باحات المسجد األقصى، 

 .يمةفي البلدة القد" بين إلياهو"واقتادته لمركز تحقيق 

" بمنظمات الهيكل"وتتواصل دعوات ما تسمى 
االستيطانية القتحام المسجد األقصى، في الوقت الذي 
يصعد فيه االحتالل من استهداف المقدسيين ومالحقة 
ٕالمرابطين وابعادهم عن المسجد لتسهيل اقتحامات 
المستوطنين، وتنفيذ مخططات ومشاريع تهويدية وفرض 

 .التقسيم الزماني والمكاني

 ٢/٦/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

 جبل ي متاجر قيد اإلنشاء ف٦االحتالل يهدم 
  المكبر بالقدس

  

بلدية االحتالل  هدمت –فلسطين أون الين 
 محالت تجارية قيد اإلنشاء ٦اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، 

من قرية جبل المكبر جنوب القدس " حي الصلعة"في 
 .د إبراهيم زعاترةالمحتلة، تعود للمواطن محم

وقال زعاترة في تصريحات صحفية إن جرافتين 
تابعتين لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس ترافقها 
قوات من جيش االحتالل وشرطته، هدمت محالت قيد 

 مترا مربعا، بحجة عدم ٢٥٠اإلنشاء، بلغت مساحتها 
 .الترخيص، حيث تم البدء ببنائها منذ نحو شهرين

 عملت على بناء هذه المحالت من وأضاف، لقد
أجل استخدام ثالثة منها كمتاجر، وتحويل األخرى لشقة 
سكنية لعائلتي، إال إنني تفاجأت صباح اليوم بتسليمي 
بالغ موافقة محكمة االحتالل على قرار الهدم من قبل 
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شرطي إسرائيلي، دون أن تبلغني مسبقا بموافقة محاكم 
 ."مي صالح أيوباالحتالل على الهدم عبر المحا

وتتعرض قرية جبل المكبر في القدس المحتلة 
منذ فترة إلى حملة ممنهجة طالت العديد من منازلها 

 .ومتاجرها بالهدم من قبل سلطات االحتالل

 ٢/٦/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

ٕ منشأة وازالة ٢٠٠مخطط إسرائيلي لهدم 
  المنطقة الصناعية وسط القدس

 

 استأنف عشرات المستوطنين –فلسطين المحتلة 
، االثنيناإلسرائيليين، اقتحاماتهم للمسجد األقصى، أمس 

 .بحراسة عناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلية

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، في 
.  مستوطنا، اقتحموا المسجد١١٤تصريح مكتوب إن 

رة في الفت" األقصى" مستوطنا اقتحموا ٧٥وأشارت إلى أن 
 . في فترة ما بعد صالة الظهر٣٩الصباحية، و

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، قد 
، للمصلين، بعد "األقصى"أعادت، األحد، فتح أبواب 

إغالق استمر أكثر من شهرين، بسبب انتشار جائحة 
ولكن شرطة االحتالل اإلسرائيلية سمحت في . كورونا

مسجد، حيث قالت ذات الوقت، للمستوطنين باقتحام ال
 .... اقتحموه األحد٢٣٣دائرة األوقاف اإلسالمية إن 

وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أخطرت 
 منشأة تجارية ٢٠٠مساء األحد، بإخالء وهدم نحو 

وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز ب 
 .٢٠٢٠القدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري 

عن ") وفا("الفلسطينية ونقلت وكالة األنباء 
رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، 
كمال عبيدات، قوله إن بلدية االحتالل أصدرت قرارا نهائيا 

 منشأة خاصة لتصليح المركبات ٢٠٠ٕبهدم واخالء نحو 

وتجارية ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية 
 .في القدس

ته بلدية ذ اتخوأوضح عبيدات أن القرار الذي
لجنة "االحتالل بالقدس، حصل على مصادقة ما يسمى بـ

وأضاف عبيدات أن هذا ". التخطيط والبناء اإلسرائيلية
القرار العنصري جاء للسيطرة على المنطقة الصناعية 

 .الوحيدة في القدس الخاصة بالفلسطينيين

وشدد عبيدات على أن قرار االحتالل يهدف إلى 
ة المدينة المقدسة وتهويدها، مطالبا تغيير مالمح وهوي

بالوقوف إلى جانب المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه 
 .الهجمة الشرسة لالحتالل

 ٣٠وشهدت الفترة بين األول كانون الثاني حتى 
ً الجاري، تسارعا محموما في ٢٠٢٠نيسان من العام 

أنشطة االستيطان اإلسرائيلية التي تستهدف الضفة 
 المحتلتين، خاصة مع إعالن الرئيس الغربية والقدس

صفقة "األميركي دونالد ترامب، عن الخطة المسماة 
وأحصى تقرير ارتكاب قوات االحتالل ". القرن

 انتهاك خالل األشهر ٧٠٠والمستوطنين أكثر من 
 .األربعة يتعلق بنشاطات استيطانية

ويبين التقرير تسارع خطوات سلطات االحتالل 
ن مشاريع استيطانية جديدة والمستوطنين من إعال

ومخططات توسيع المستوطنات والبناء الجديد، والتي 
 وحدة استيطانية ١٩٨٩٥ قرارا تتضمن بناء ١٥بلغت 

جديدة، إضافة لتصعيد المستوطنين عربدتهم على 
 اعتداء في شهر كانون ٣١المواطنين، والتي قفزت من 

 خالل شهر نيسان، في مسعى لتكثيف ٧٣ثاني إلى 
ط على المواطنين خاصة في المناطق الزراعية الضغ

 .لترحيلهم من أرضهم) ج(والرعوية والمصنفة 

وظهر تصاعد أعمال االستيطان من خالل رصد 
أعمال تدمير ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، والتي 
شهدتها أشهر كانون ثاني وشباط وآذار ونيسان من 
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على ) ٦١، ٣٩، ٢٦، ٢٠(العام الجاري، وجاءت 
وبرز خالل هذه الفترة، مساعي المستوطنين . التوالي

المتجددة لالستيالء على جبل العرمة في نابلس، والتي 
 .تصدها لها المواطنين ببسالة

وتشير أنشطة االستيطان التي رصدها التقرير 
خالل األشهر األربعة إلى زيادة واضحة عن مثيلتها عام 

 .... الماضي٢٠١٩

تالل اإلسرائيلي فجر إلى ذلك، شنت قوات االح
أمس اإلثنين، حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس 
المحتلتين، طالت عددا من المواطنين بينهم أطفال وأسرى 

 )وكاالت. (محررون

  ٢٠ صفحة ٢/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

هدم ثماني منشآت .. ّاالحتالل يصعد هجمته
  في القدس خالل أسبوع

 

الل اليومين الماضيين ّصعدت بلدية االحتالل خ
من سياستها في مالحقة الفلسطينيين في القدس 
المحتلة، وهدم منشآتهم أو إجبارهم على هدمها وتشريد 

 .عائالتهم بحجة عدم الترخيص

خمس ” قدس اإلخبارية“ّووثقت 
ذاتي في مدينة القدس منذ السابع  هدم عمليات

مايو الماضي، إلى جانب هدم / والعشرين من شهر أيار
ًجزءا من منزله في بلدة بيت حنينا ” أبو ثائر“نعيم فراح 

 .شمال القدس صباح اليوم الثالثاء

ُأنه كأي مواطن يريد أن ” “أبو ثائر“أفاد  
ّيعيش ويبني له وألبنائه، لكن االحتالل يصر على  ُ تشريد ّ

أهل القدس من خالل مالحقتهم وهدم منشآتهم التي 
 .”تؤويهم

وأضاف أن بلدية االحتالل هدمت منزله العام 
 دون السماح للعائلة بتفريغ محتوياته، ٢٠١٩الماضي 

ًحيث كان أحد أبنائه قد تزوج حديثا وسكن معهم ّ. 

ًوأوضح أنه استأجر منزال بشكل مؤقت حتى 
ّيستطيع تدبر أموره، ألن  ثالث عائالت كانت تسكن في ّ

ًالمنزل الذي هدمته آليات بلدية االحتالل، وبنى منزال ال 
ً مترا مربعا وعاش فيه ٩٠تتجاوز مساحته  ّ  .ً فردا١٢ً

إلى ” أبو ثائر“ّلكن هذا األمر صعب، فاضطر 
بناء توسعة عبارة عن غرفة ومرافقها البنه المتزوج، 

اقم بلدية حيث تفاجأت العائلة يوم أمس بوضع طو
 .ًاالحتالل أمرا بالهدم

جميعنا معرضون “: ّوعقب على ذلك بالقول
هذا كاس على كل .. لالعتقال والتهديد واإلعدام والتهجير

 <)أي أن جميع أهل القدس يعانون األمر ذاته(” ّالناس

وكذلك عالء برقان الذي هدم منزله بنفسه في 
جنوبي شرق القدس، مساء أمس،  جبل المكبر بلدة

وبقي دون مأوى، حيث كان يسكن فيه مع زوجته 
، باإلضافة إلى ماجد جعابيص الذي )ستة أفراد(وأطفاله 

ًهدم منزله أيضا مكرها ومجبرا على ذلك في جب ُ  .ل المكبرً

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، 
يعيش فيه (اضطر موسى بشير أن يهدم منزله بنفسه 

ّفي جبل المكبر، كي ال يتحمل الغرامات التي ) ستة أفراد
ستفرضها بلدية االحتالل عليه، في حال قامت آلياتها 

 .بعملة الهدم

 قيد -وفي اليوم ذاته، هدم فارس صيام منزله 
بعد أن أجبرته البلدية على  سلوان  في بلدة- اإلنشاء

ذلك، مع العلم بأن األخيره ال تمنح سكان القدس تراخيص 
 .بناء وال تسمح لهم بأي توسعة مهما بلغت مساحتها

 أيار هدمت عائلة وفي السابع والعشرين من
ناصر صيام إضافات لثالثة منازل في حي وادي حلوة في 

 .ّسلوان بأمر من بلدية االحتالل بحجة أنها غير مرخصة
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ّصباح اليوم، هدمت آليات بلدية االحـتالل عدة 
ببلدة جبل ” الصلعة“محال تجارية قيد اإلنشاء في حي 

 .ّالمكبر، تعود ملكيتها لمحمد إبراهيم زعاترة

وضح زعاترة أن مساحة المتاجر التي هدمتها وأ
ً مترا مربعا، حيث بدأ ٢٥٠بلدية االحتالل بلغت نحو  ً

بإنشائها قبل نحو شهرين، حيث كان سيستخدم إحداها 
 .كشقة والبقية كمنشآت تجارية

واستكملت بلدية االحتالل عملية الهدم صباح 
 اليوم، لتطال منزل أحمد أبو ذياب في بلدة سلوان بحجة

 .البناء غير المرخص

  ٢/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ُومستوطنون يجددون ... اعتقال موظف أوقاف
 اقتحاماتهم االستفزازية لألقصى

 

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
االحتالل، اليوم الثالثاء، موظف األوقاف اإلسالمية في 

المبارك،  المسجد األقصى القدس حسام سدر من داخل
واقتادته لمركز تحقيق تابع لها في منطقة باب السلسلة 

 .في القدس القديمة للتحقيق معه

وكان عشرات العناصر من عصابات 
ّتوطنين جددوا اليوم اقتحاماتهم االستفزازية المس

مشددة من قوات  بحراسة األقصى للمسجد وتدنيسهم
االحتالل، ونفذوا جوالت استفزازية في مرافقه المختلفة 

 . جهة باب السلسلةقبل انسحابهم منه من

  ٢/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

هدم : القدس المحتلة في مرمى مخطط الضم
  منشآت والتهديد بطرد ألف مقدسي

  

 بدأت الحكومة -عمان -  نادية سعد الدين
اإلسرائيلية بتنفيذ مخطط استيطاني جديد يهدد بطرد ألف 

ّ ضم ّمقدسي من مدينة القدس المحتلة، كجزء من مخطط
مساحات شاسعة من الضفة الغربية، في ظل تطمين 
اإلدارة األميركية لالحتالل بحمايته من مالحقة المحكمة 
الجنائية الدولية التي تطالبها القيادة الفلسطينية بفتح 
تحقيق عاجل في جرائم االحتالل المتواترة ضد الشعب 

  .الفلسطيني

ًويشكل هذا المخطط جزءا من سياسة االحتالل 
ألشمل لتفريغ القدس المحتلة من مواطنيها ا

ًالفلسطينيين، وتهويدها كامال بإحالل المستوطنين 
مكانهم، وذلك من خالل عمليات هدم المنازل والمنشآت 
ًالفلسطينية التي تصاعدت مؤخرا، وأدت إلى تشريد 

  .ّعشرات المقدسيين، غالبيتهم من األطفال والنساء

عدوانية، أمس، فقد أقدمت جرافات االحتالل ال
بهدم ست محال تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس 
ّالمحتلة، كما أجبرت أحد المواطنين المقدسيين بهدم 
ًمنزله ذاتيا، أسوة بنظيره في بلدة سلوان، مع فرض 

  .الغرامات المالية الباهظة، بحجة البناء بدون ترخيص

فيما تشرع سلطات االحتالل بتنفيذ قرارها األخير 
اضي بإخالء وهدم عدد من المنشآت السكنية الق

والتجارية والصناعية الفلسطينية في حي وادي الجوز 
 منشأة، والذي ٢٠٠بالقدس المحتلة، تصل إلى زهاء الـ

يهدد نحو ألف مقدسي بفقدان ممتلكاتهم أو عملهم 
ومصدر رزقهم في تلك المنطقة التي تعد من أكثر 

األقصى المبارك والبلدة ًالمناطق حيوية وقربا من المسجد 
  .القديمة في المدينة المحتلة



  
  ١٩٧ 

ًوكانت قوات االحتالل قد أجبرت مواطنا مقدسيا،  ً
ًأول أمس، بهدم منزله ذاتيا في جبل المكبر بالقدس 
ّالمحتلة، على غرار ما ارتكبته من جريمة بحق مسنة 

  .مقدسية بحجة عدم الترخيص

ني ويهدف االحتالل من وراء المخطط االستيطا
ربط وتواصل عدد من المستوطنات “التوسعي الجديد إلى 

والمؤسسات اإلسرائيلية في القدس ببعضها البعض، 
وتهويد المدينة المحتلة وتغيير مالمحها الدينية 

، وفق ”والتاريخية، وتعطيل الحياة االقتصادية فيها
تصريح لمدير مركز القدس للحقوق االقتصادية 

  .يواالجتماعية، زياد الحمور

كما يأتي القرار في إطار مخطط الضم الذي 
) يوليو(تعتزم الحكومة اإلسرائيلية تنفيذه في تموز 

من مساحة الضفة % ٣٠المقبل، الستالب أكثر من 
  .الغربية المحتلة، وسط رفض عربي ودولي واسع

في ” فتح“من جانبه؛ أكد أمين سر حركة 
قيادة التفاف المقدسيين حول ال“القدس، شادي المطور، 

الفلسطينية ومقاطعتهم لمؤسسات االحتالل المختلفة، 
ًالتي تحاول حكومة االحتالل شرعنتها؛ لتكون جسما 
ًطبيعيا بالقدس، وعدم التعامل معها بالمطلق، وذلك 

ٕحفاظا على عروبة المدينة المقدسة واسالميتها ً”.  

استهداف “وقال المطور، في تصريح أمس، إن 
ت والقيادات المقدسية، سلطات االحتالل للشخصيا

وانتهاكاتها اليومية بالمدينة المقدسة، تأتي في إطار 
سياسة وخطة ممنهجه لحكومة االحتالل، تهدف إلى 
ٕالتضييق على المقدسيين، واثقالهم بهموم حياتية يومية؛ 

  .”إلجبارهم على الرحيل من المدينة

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
ٍتصعيد عمليات هدم المنازل واخالء أراض “الفلسطينية  ٕ

فلسطينية، كما يحصل في محيط جدار الفصل العنصري 
في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها، وكما هو حاصل 

ًأيضا في توسيع بؤرة إستيطانية على حساب المواطنين 
غرب بلدة يعبد، وتغول االحتالل بأذرعه المختلفة على 

  .”االقدس ومقدساتها ومواطنيه

باعتداءات المستوطنين “ونددت الوزارة 
المتواصلة، والتي تعد حلقة من حلقات التصعيد 
اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله 
وممتلكاته ومزروعاته، كما هو حاصل في مصادقة 
حكومة اإلحتالل باألمس على تقطيع آالف أشجار 

  .”الزيتون الواقعة جنوب شرقي بيت لحم

لوزارة، أن تصعيد استباحة قوات وأكدت ا
االحتالل والمستوطنين لألرض الفلسطينية المحتلة، 
ُوالتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يعتبر 
ٕاستخفافا ممنهجا واسقاطا متعمدا للقانون الدولي 
والشرعية الدولية وقراراتها، كما أنه تحد صارخ إلرادة 

ص على مبادئ السالم الدولية، وللدول التي تدعي الحر
حقوق اإلنسان، وتحقيق السالم على أساس حل 

  .”الدولتين

المنظمات الحقوقية واإلنسانية المحلية “وطالبت 
ًواإلقليمية والدولية، بسرعة توثيق تلك الجرائم توطئة 
لرفعها إلى الجنائية الدولية، وحثها على سرعة فتح 
ًتحقيق رسمي في تلك الجرائم، وصوال لمحاسبة مجرمي 

  .”الحرب اإلسرائيليين

إال أن اإلدارة األميركية ردت على تلك المطالبة 
تصميمها على حماية “الفلسطينية سريعا بتأكيد 

األميركيين وحلفائها في الكيان اإلسرائيلي من مالحقة 
، وفق تعبير وزير الخارجية ”المحكمة الدولية الفاسدة

  .األميركي، مايك بومبيو

لة مع برنامج وقال بومبيو، خالل مقاب
ً، أن اإلدارة األميركية ستعلن قريبا عن ”بودكاست“

الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الواليات 
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المتحدة وسلطات االحتالل في محكمة الجنايات الدولية 
  .”ارتكاب جرائم حرب“في الهاي بتهم 

وكان بومبيو حذر منتصف الشهر الماضي 
ة سلطات االحتالل، المحكمة الدولية من مغبة محاكم

المحكمة الجنائية الدولية تمثل هيئة “وقال في بيان إن 
ً، مشيرا إلى أن سلطات ”سياسية وليس مؤسسة قضائية

ًلم تعد إلى جانب الواليات المتحدة، طرفا في “االحتالل 
، بحسب ”اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة

 .قوله

  ٢٧ ص٣/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تالل اإلسرائيلي ينفذ حملة اعتقاالت ويمنع االح
ًتجمعا تضامنيا أمام منزل خطيب األقصى ً  

  

قامــت قــوات االحــتالل بتنفيــذ اقتحامــات  – الناصــرة
فــي عــدد مــن المنــاطق فــي الــضفة الغربيــة تخللتهــا حمــالت 

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امـس األربعـاء، . اعتقال
رعة، وبلدة طمون جنوب مدينة ثالثة مواطنين من مخيم الفا

وانـدلعت مواجهـات شـعبية فـي مخـيم . طوباس شمال الضفة
العروب شمال مدينة الخليـل الواقعـة جنـوب الـضفة، أسـفرت 
ـــواطنين ـــي صـــفوف الم ـــوع عـــدد مـــن اإلصـــابات ف . عـــن وق

واندلعت المواجهات حين نزل حـشد مـن الـشبان تجـاه بوابـة 
حـــتالل، وهنـــاك المخـــيم، التـــي تـــشهد اقتحامـــات متكـــررة لال

ــام  ًرشــقوا برجــا عــسكريا لجنــود االحــتالل بالحجــارة، حيــث ق ً
جنود االحتالل بإطالق وابل من قنابـل الغـاز المـسيل للـدموع 
صـــوب الـــشبان، مـــا أدى إلـــى إصـــابة عـــدد مـــن المـــواطنين 

كما قامت قـوات االحـتالل، أمـس األربعـاء، بمنـع . باالختناق
، خطيـب المـسجد فعالية تضامنية مع الـشيخ عكرمـة صـبري

  .األقصى، في مدينة القدس الشرقية المحتلة

وحاصــــرت قــــوات االحــــتالل محــــيط منــــزل الــــشيخ 
ّصبري، في حي الصوانة في القدس، حيث كـان مـن المقـرر 

  .ٕأداء صالة الظهر، والقاء كلمات تضامنية

وتمنــع شــرطة االحــتالل الــشيخ صــبري مــن دخــول 
ب قرار ينتهي  أشهر، بموج٤المسجد األقصى منذ أكثر من 

وكانــت قــوات االحــتالل قــد اعتقلــت . ســريانه اليــوم الخمــيس
الشيخ صبري بعد اقتحام منزله في حي الصوانة في القـدس 
المحتلة الجمعة الماضية، حيث قامت باإلفراج عنه بعد عدة 

  .ساعات

وأراد المجتمعون التعبير عـن تـضامنهم مـع الـشيخ 
وات االحــتالل وحاصــر قــ. صــبري، قبــل توجهــه إلــى التحقيــق

ـــى مغـــادرة المكـــان، ومنعـــت  ـــه وأجبـــرت المجتمعـــين عل منزل
وشــوهد عناصــر مــن شــرطة االحــتالل . المحــامين مــن لقائــه

 ١٠ فلــسطينيين علــى األقــل، وتــسليم نحــو ٣وهــم يعتقلــون 
وفـي إطـار تكـريس الخطـط . آخرين أوامر استدعاء للتحقيـق

ً سـكنيا ًاالستيطانية، هدمت قوات االحتالل، األربعـاء، تجمعـا
ـــا مـــن خمـــسة مـــساكن و ـــام، » بركـــسين«ًمكون ـــة األغن لتربي

واســتولت علــى معــداتهما، فــي منطقــة ديــر حجلــة البــدوي 
  .التابع لمدينة أريحا شرق الضفة الغربية

» يـش ديـن«وفي سياق خطط الضم، قالت منظمـة 
ـــــد قـــــانون( ـــــا الـــــضم ) يوج ّاإلســـــرائيلية الحقوقيـــــة إن نواي

فة الغربيــة المحتلــة تــشير إلــى ّاإلســرائيلية لمنــاطق مــن الــض
ّرغبة بخلق وضعية دائمة أحادية الجانب، من خـالل تعميـق  ّ

ـــم ـــشكل دائ ـــوق الفلـــسطينيين ب ـــا أكـــدت أن . ّانتهـــاك حق ّكم
ًتكــــريس وجــــود المــــستوطنات ال يــــشكل اســــتمرارا النتهــــاك  ّ
ًالقانون الدولي فحـسب، بـل يـشكل مأسـسة وتوسـيعا لمراكـز  ّ ّ

ّولــة للفلــسطينيين بــشكل مثــابر تنتهــك حقــوق اإلنــسان المكف
ــالعنف الممــارس  ــدءا بنهــب أراضــيهم وانتهــاء ب َومنهجــي، ب ً ً

  .ّضدهم

 ١ صفحة ٤/٦/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٩٩ 

  ً مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى٦١

 

 اقتحم صباح - دوت كوم" القدس "- اهللارام 
 .ً مستوطنا المسجد األقصى٦١، األربعاء

وقاف اإلسالمية، بأن االقتحامات وأفادت دائرة األ
تمت بحراسة مشددة من شرطة االحتالل التي رافقت 
المقتحمين في مجموعات متعددة انطالقا من باب 

  .المغاربة الذي يستخدمه االحتالل القتحام األقصى

  ٤/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

ًاالحتالل يعتقل مسنا من العيسوية : القدس
 ة القديمةًوشابا من البلد

  

ًاعتقلت قوات االحتالل، يوم أمس، مسنا من 
بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشابا من البلدة 

 .القديمة في القدس المحتلة

وقال مراسلنا بأن االحتالل اعتقل المسن أبو 
موسى درويش من منزله في بلدة العيسوية واقتادته 

بي المدينة قوات االحتالل إلى مركز اعتقال المسكوبية غر
 .المقدسة للتحقيق

كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب خطاب 
الشرباتي من حارة باب حطة المالصقة 

في القدس القديمة، بالقدس بعد أن  األقصى بالمسجد
اعتدت عليه وعلى شبان تواجدوا في المكان بصورة 

  .وحشية

 ٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

" الحالق"شهيد القدس االحتالل يقتحم منزل 
ٍوتعتقل شابا من منزل مجاور ً 

اقتحمت مخابرات وقوات االحتالل، ليلة أمس 
الخميس، منزل الشهيد المقدسي إياد الحالق، في 

 .قرب سور القدس التاريخي وادي الجوز حي

وقال مراسلنا في القدس إن قوات كبيرة من 
لشهيد مخابرات وقوات االحتالل اقتحمت منزل وخيمة عزاء ا

 .وأجرت فيها تفتيشات استفزازية قبل أن تنسحب من المكان

في السياق ذاته، اقتحمت قوات االحتالل منزل 
عائلة طوطح المحاذي لمنزل الشهيد واعتقلت الشاب 

 .عاصم طوطح

وكانت عائلة الشهيد الحالق قد فوجئت باقتحام 
مساء أمس خيمة العزاء  يهودا غليك الحاخام المتطرف

وره لتقديم واجب العزاء للعائلة، في محاولة بحجة حض
الستفزاز العائلة التي أعلنت على لسان والد الشهيد رفضها 

، في الوقت الذي طرد فيه "إسرائيلي"استقبال أي مسؤول 
 .الشبان اإلرهابي غليك من المكان

  ٥/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل صحفيا على حاجز بيت اكسا 
  مال غرب القدسش

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، - القدس
مساء الجمعة، صحفيا على حاجز بيت اكسا شمال غرب 

 .القدس المحتلة

وقال شهود عيان إن قوات االحتالل اعتقلت 
الصحفي أحمد كمال حبابة العامل في تلفزيون فلسطين 

  .بعد االعتداء عليه، واقتادته إلى جهة غير معلومة

ن قوات االحتالل تتعمد التنكيل بالمواطنين يذكر أ
  .على الحاجز المذكور أثناء مروهم وعودتهم إلى القرية

  ٦/٦/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  



  
  ٢٠٠ 

االحتالل يصعد سياسة األبعاد عن المسجد 
  األقصى

 

سلطات  صعدت –  وكاالت–القدس المحتلة 
 عن المسجد األقصى، منذ اإلبعاداالحتالل من سياسة 

 المصلين أمام الماضي األسبوعاإلعالن عن إعادة فتحه 
  . سبب كوروناإغالقهبعد 

 وكالة صفا الفلسطينية بأن شرطة وأفادت
 الصحفية سندس عويس أمساالحتالل اإلسرائيلي أبعدت 

والمصورة رائدة اسعيد عن المسجد األقصى لمدة تراوحت 
  . أشهر٥ إلى ٣بين 

ّ أنها توجهت ونقلت الوكالة عن المصورة اسعيد
التابع لشرطة " القشلة "والصحفية عويس إلى مركز

االحتالل بناء على االستدعاء الذي تسلمتاه قبل أسبوع، 
. ولحظة وصولهما تسلمتا قرار إبعادهما عن األقصى

ً أنها تسلمت قرارا باإلبعاد عن األقصى لمدة وأوضحت ّ٥ 
ًأشهر، فيما تسلمت الصحفية عويس قرارا باإلبعاد ع ن ّ

  . أشهر٣األقصى لمدة 

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت الصحفية 
وزميلتها المصورة يوم األحد الماضي من داخل المسجد 
األقصى المبارك في اليوم األول من فتحه بعد إغالق دام 

 ".كورونا"أكثر من شهرين ضمن إجراءات مكافحة 
واقتادت شرطة االحتالل عويس واسعيد إلى مركز شرطة 

ّلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وبعد باب الس
التحقيق معهما سلمتهما قرارا أوليا يقضي بإبعادهما عن  ً

ّاألقصى لمدة أسبوع، ثم سلمتهما  ً قرارا باإلبعاد لعدة أمسّ
ّولفتت المصورة اسعيد إلى أنها ليست المرة . أشهر ّ

األولى التي يقوم االحتالل بإبعادها عن المسجد األقصى 
لمبارك، حيث سبق وأبعدها عدة مرات، وتبلغ حصيلة ا

  .شهور إبعادها نحو عام ونصف

 سلطات االحتالل الخميس الماضي وأبعدت
 العليا اإلسالميةالشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة 

 أشهر، وعضو المجلس ٤ لمدة األقصىوخطيب 
 عام أمين زنيد والشيخ عبد اهللا علقم أبوالتشريعي جهاد 

س وفلسطين ورئيس الحملة الشعبية لنصرة عشائر القد
والقيادي في حركة فتح حمدي دياب عن ... القدس

 رموز عن أبواألقصى لمدة أسبوعين، والشاب نظام 
البلدة القديمة لمدة أسبوعين، والشاب محمد الدقاق لمدة 

  .أشهر ٥

  ٧/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

  اقتحام بلدة العيسوية في القدس القديمة

  

في غضون ذلك؛  – عمان –نادية سعد الدين 
واصلت قوات االحتالل عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، 
حيث اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وداهمت 
عدة مناطق في حي عبيد، مما أسفر عن اندالع 
المواجهات مع الشبان الذين تصدوا لجنود االحتالل 

  .حجارةباستخدام المفرقعات النارية وال

فيما أغلقت سلطات االحتالل منطقة باب العامود 
ًبحجة فحص جسم مشبوه، كما اعتقلت عددا من 
المواطنين من البلدة القديمة، بالقدس المحتلة، وذلك في 
إطار الهجمة اإلسرائيلية المتواصلة ضد القدس المحتلة، 
عبر اعتقال مواطنيها ومالحقتهم وفرض الغرامات 

دم منازلهم ومصالحهم وممتلكاتهم الباهظة عليهم وه
بهدف تهجيرهم من المدينة وتفريغها من سكانها لتسهيل 
عملية تهويدها والسيطرة الكاملة على المسجد األقصى 

 .المبارك

  ٢٧ ص٧/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  



  
  ٢٠١ 

 شبان من البلدة القديمة ٤االحتالل يعتقل 
  بالقدس المحتلة

  

ل  اعتقلت قوات االحتال–وفا   –القدس 
 شبان في البلدة القديمة من ٤اإلسرائيلي، السبت، 

 .القدس المحتلة

، بأنه االحتالل "وفا"مصادر محلية لـ وأفادت
من أمام  اعتقل خالد سخن، ومحمد عتيق، وحسن عتيق

، تزامنا مع )أحد أشهر أبواب البلدة القديمة(باب العامود 
 .أمام المواطنين فجر اليوم لعدة ساعات إغالقه

ت أن قوات االحتالل اعتقلت فجرا اليوم، وأضاف
  .الشاب أدهم زعتري من البلدة القديمة

 ٧/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ً مواطنا على هدم منازلهم ٣٥االحتالل أجبر 
  ًذاتيا بالقدس

 

قالــــــت منظمــــــة إســــــرائيلية ": األيــــــام "-القــــــدس
 ٣٥معارضـــــة، إن بلديـــــة االحـــــتالل اإلســـــرائيلي أجبـــــرت 

ً على هدم منازلهم ذاتيـا بمدينـة القـدس الـشرقية ًفلسطينيا
 .المحتلة في األشهر األخيرة

اإلســرائيلية إنــه تــم " عيــر عــاميم"وقالــت منظمــة 
ً منزال في مدينة القـدس الـشرقية المحتلـة بـداعي ٤٧هدم 

 .البناء غير المرخص

ً منزال منها ذاتيا حيث تقـوم ٣٥تم هدم "وأضافت  ً
 ".فادي دفع غرامات مالية باهظةالعائالت بهدم منازلها لت

ولفتــت إلــى انــه فــي العــام الماضــي أجبــرت بلديــة 
 فلسطينيا بمدينة القـدس الـشرقية علـى هـدم ٤٠االحتالل 

 .ًمنازلهم ذاتيا

وأشارت إلى أن المعطيات منذ بداية العام الجاري 
تشير إلـى ارتفـاع ملحـوظ فـي عـدد عمليـات الهـدم الـذاتي 

 .بالمدينة المحتلة

يعني التمييز في قوانين البنـاء والتخطـيط  "وقالت
ًعدم قدرة األسر في القدس الشرقية تقريبا علـى الحـصول 

وبعـــد اســـتثمار مـــدخرات . علـــى تـــصاريح البنـــاء الالزمـــة
  ".ُالحياة في بناء منزل، تدفع العائالت إلى تدمير منازلها

 ٧/٦/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

قاالت حملة اعت...االحتالل يبطش بالمقدسيين
  باإلبعادومداهمات وقرارات 

 

 دياال -  الحياة الجديدة -القدس المحتلة
 اعتقلت قوات االحتالل، األحد، شابين -جويحان 

مقدسيين بعد مداهمة منزلهما الكائن في حي واد الجوز 
ومنطقة الثوري في القدس المحتلة وسلمت قرارات إبعاد 

ن في عن المسجد األقصى المبارك لعدد من المواطني
 .مدينة القدس

نائب  وكانت شرطة االحتالل داهمت منزل عائلة
أمين سر المنطقة التنظيمية لحركة فتح في حي واد 
الجوز عرين الزعانين واعتقلته واقتادته لغرف التحقيق 

  .ومقرها المسكوبية في القدس المحتلة

وداهمت شرطة االحتالل منزله يومي الخميس 
ولم يتم العثور عليه داخل  والجمعة الماضيين العتقاله

المنزل بعد يوم من االعتداء على العضو المتطرف 
اليهودي يهودا جليك لحظة تواجده في منزل عائلة 
الشهيد إياد الحالق الذي تم إعدامه بدم بارد على يد 

 .جنود االحتالل

وقام شبان مجهولون بإخراجه بالقوة من داخل 
ل منزل عائلة منزل الشهيد حيث داهمت شرطة االحتال



  
  ٢٠٢ 

من منازل  الشهيد للبحث عن الشبان إضافة القتحام عدد
  .ًالمواطنين في حي واد الجوز بحثا عن الشبان

كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب ياسر عمار 
غيث من سكان منطقة الثوري جنوب القدس المحتلة 
واعتدت على النساء واألطفال لحظة تنفيذ عملية اعتقاله 

  . التحقيق دون معرفة أسباب االعتقال بعدواقتياده لغرف

 اليوم، ،من جهة أخرى سلمت شرطة االحتالل
عددا من قرارات اإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك لعدة 

  . شهور٦-٣شهور تترواح ما بين الـ

وعرف من بينهم مدير نادي األسير الفلسطيني 
 ٥في القدس ناصر قوس اذ تلقى قرار ابعاد لمدة 

 ٦لمعلمة والمرابطة هنادي الحلواني إبعاد لمدة شهور، وا
 شهور، ٦شهور، والمعلمة والمرابطة خديجة خويص 

 شهور، والمرابطة رائدة ٣والصحفية سندس عويس 
 شهور، والشاب أحمد أبو غزاله إبعاد لمدة ٥إسعيد إبعاد 

  . شهور٦

في سياق متصل، أجلت شرطة االحتالل محكمة 
، ٢٠٢٠-٦-٢٣بي حتى الناشط المقدسي محمد الشل

كما سلمت شرطة االحتالل األسير المحرر أنور سامي 
من سكان بلدة العيسوية استدعاء )  عاما٢٣(عبيد 

 من الشهر الجاري للنظر ٦-٢٢لجلسة محكمة بتاريخ 
في قضية انتهت قبل نحو عام حيث اعتقل حينها في 
محيط المسجد األربعين في البلدة ووجهت له تهمة 

نع إزالة قوات االحتالل الرايات الوطنية عن التحريض لم
 .مئذنة جامع األربعين

كما احتجزت قوات االحتالل ثالثة حراس من 
المسجد األقصى المبارك عند باب الملك فيصل احد أبواب 

عرفات نجيب، :" المسجد األقصى المبارك والحراس هم
، وأفرجت عنهم الحقا بعد "وفادي عليان، لؤي أبو السعد

وياتهم الشخصية وتدخل دائرة أوقاف القدس فحص ه
كما اقتحم عشرات المتطرفين اليهود باحات . اإلسالمية

المسجد األقصى المبارك بحماية شرطة االحتالل 
  .اإلسرائيلي

  ٨/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت واسعة في 
  القدس

  

حتالل فجر  شنت قوات اال–فلسطين أون الين 
اليوم االثنين حملة اعتقاالت واسعة في القدس المحتلة 

ً مواطنا بينهم سيدة بعد اقتحام منازلهم ١٨طالت نحو 
 وحسب مصادر محلية في .واقتيادهم إلى مراكز التحقيق

القدس فإن المعتقلين هم زوجة المقدسي معاذ األشهب 
من وادي الجوز الذي صادرت قوات االحتالل مركبته 

، وأحمد خويص، "الشبل"لمواطن محمد الصياد، ومحمد وا
ٕوطالل الصياد، وناجي أبو جمعة، واياد الهدرة، وايهاب  ٕ

، كما اعتقلت )جبل الزيتون(أبو سبيتان من الطور 
رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب 
من حي الصوانة، وجهاد عويضة من حي الثوري في 

لعيساوية، ونضال عفانة من سلوان، وأحمد مصطفى من ا
صورباهر، وفريد الباسطي من البلدة القديمة وخالد أبو 
غنام واحمد عرفات وسامر شنك وأشرف عبيد ومازن بدر 

  .وحازم غرابلة

 ٤وكانت قوات االحتالل اعتقلت يوم أمس 
مقدسيين بينهم طفل فيما أبعدت سبعة مواطنين عن 

تفع عدد المسجد األقصى ألكثر من خمسة أشهر لير
المبعدين عن المسجد منذ فتحه قبل أيام إلى أكثر من 
ًعشرين مقدسيا بينهم خطيب األقصى الشيخ عكرمة 

   .صبري وعدد من الناشطين والمرابطين

وقال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان 
 حالة ١٦٢بالقدس المحتلة، إن قوات االحتالل نفذت 

الل شهر مايو اعتقال في مدينة القدس المحتلة خ



  
  ٢٠٣ 

 فتى وطفل واحد وتمت ١٢ إناث و٦الماضي، بينهم 
 وكان الشيخ .معظم االعتقاالت تمت خالل وقت الفجر

صبري قد حذر من مخططات خطرة يعد لها االحتالل 
وتستهدف المسجد األقصى من خالل منع المسلمين من 
التواجد فيه في أوقات محددة وتفريغه بشكل كامل لصالح 

بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا والسيطرة على المستوطنين 
المزيد من الوقفيات اإلسالمية في القدس بعد تطبيق 
خطة الضم، إلى جانب وجود مخططات استيطانية خطرة 
سينفذها االحتالل في ساحة البراق وحول المسجد 

  .األقصى

   ٨/٦/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

 واعـتـقـال المستـوطـنـون يقـتحـمـون األقــصـى
   مقـدسيـا٢١

 

 اقتحمت مجموعات -فلسطين المحتلة 
المستوطنين صباح أمس االثنين، ساحات المسجد 

وأفادت مصادر .  المبارك، بمدينة القدس المحتلةاألقصى
ً مستوطنا يهوديا بينهم ٧٠ّمحلية، أن   ضباط من ٥ً

شرطة االحتالل، اقتحموا ساحات المسجد األقصى، 
ٍحراسة مشددة من شرطة االحتالل وتجولوا فيها، ب

  .اإلسرائيلي

وتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي، انتهاكاتها 
وقالت مصادر . في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

ّفلسطينية، إن مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة اندلعت 
بين الشبان وقوات االحتالل التي اقتحمت بلدة قباطية، 

  .لضفة الغربية المحتلةبمدينة جنين في ا

كما، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان 
الفلسطينيين وقوات االحتالل بمدينة قلقيلية ما أوقع 

وأفادت . إصابات عديدة باالختناق بالغاز المسيل للدموع
ًالمصادر، أن قوات االحتالل اقتحمت أيضا، بلدة الخضر  ّ

حتالل كما نصبت قوات وشرطة اال. قضاء مدينة بيت لحم
حواجز قرب حاجز حوارة وزعترة في مدينة نابلس، وقامت 

  .بتحرير مخالفات وتفتيش مركبات المواطنين

كما شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت 
بصفوف الفلسطينيين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية، 

  .واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها

ل فجر وفي القدس المحتلة، شنت شرطة االحتال
، حملة اعتقاالت واسعة في القدس المحتلة، االثنينأمس 

 مواطنا بينهم سيدة بعد اقتحام منازلهم ٢١طالت 
  .واقتيادهم إلى مراكز التحقيق

ًوهدمت قوات االحتالل أمس بركسات وخيما 
وأفاد . فلسطينية في قرية بيرين جنوبي محافظة الخليل
يطا فؤاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر 

العمور، بأن قوات االحتالل دهمت قرية بيرين وهدمت 
بركسات وخيما واستولت عليها، تعود ملكيتها لعائالت 

  . فلسطينية

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار 
واالستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن 
 الخيم والبركسات، التي هدمها االحتالل واستولى عليها،

 . فردا من األطفال والنساء والشيوخ٢٠تأوي ما يزيد عن 

وتستهدف قوات االحتالل من خالل هذه   
االعتداءات المتواصلة، إلى تهجير سكان القرية أصحابها 

المقامة على " بني حيفر"الحقيقيين، وتوسيع مستوطنة 
  .ٍأراض فلسطينية خاصة في المنطقة

ٍ في بيان إلى ذلك، أكد نادي األسير الفلسطيني،
، أن مخاوف انتشار فيروس كورونا االثنينأصدره، أمس 

المستجد بين األسرى في سجون االحتالل، ما تزال 
وأوضح نادي األسير أن المخاطر والتخوفات . قائمة

ّالحاصلة على مصير األسرى في سجون االحتالل جراء 
ِانتشار الوباء لم تنته، في ضوء استمرار إعالن االحتالل 
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ُابات بين صفوف سجانيه، الذين يشكلون عن إص
  .المصدر الوحيد إلمكانية نقل الفيروس إلى األسرى

وجدد النادي مطالبته للمنظمات الدولية ... 
وعلى رأسها الصليب األحمر كجهة اختصاص، القيام 
بدور أكثر فاعلية من خالل زيادة طاقمه العامل في 

تحقيق ًفلسطين، تلبية الحتياجات الظرف الراهن، و
إمكانية االطمئنان على األسرى، وطمأنة عائالتهم، 
ُوالضغط من أجل وجود لجنة طبية دولية محايدة تشارك 
في معاينة األسرى والتأكد من سالمتهم، كون أن 
المعلومات التي تصدر حتى اآلن مصدرها إدارة سجون 

  ).وكاالت. (االحتالل

 ١٦ ص٩/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ودية تعود لباحات األقصى الطقوس التلم
 ومواصلة إبعاد الفلسطينيين عن المسجد

  

 اقتحم عشرات المستوطنين –فلسطين المحتلة 
 -صباح أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك 

  .الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة 
 بالقدس الشيخ عزام الخطيب وشؤون المسجد األقصى

في رام اهللا، إن االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

  . الخاصة المدججة بالسالح والعتاداإلسرائيلي

وأوضح الشيخ الخطيب ان المستوطنين 
المقتحمين أدوا صلوات وطقوسا تلمودية وقاموا بجولة 

 في باحات المسجد المبارك وسط حالة من استفزازية
الغضب والغليان سادت في كافة أرجاء الحرم القدسي 

وهدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح  .الشريف
أمس الثالثاء، منزال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، 
بذريعة البناء دون تراخيص، فيما واصلت قوات االحتالل 

الضفة الغربية والتي تخللها المداهمات واالقتحامات في 
  .اعتقال عدد من الشبان

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد 
أبو تايه، إن جرافة تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 

 ٦هدمت منزال في رأس العامود في سلوان، والمقام منذ 
سنوات، تعود ملكيته للمواطنة عائشة حجازي التي تعيل 

 أشهر ٦تلقت العائلة أمرا بالهدم قبل و. ثمانية أطفال
تقريبا، ولم تستطع توكيل محامي أو مهندس بسبب 

كما هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي  .ظروفها الصعبة
أمس الثالثاء، خمسة مساكن من الصفيح في برية 
السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، واستولت على 

ضي بلدة وقال رئيس لجنة الدفاع عن أرا. محتوياتها
السواحرة وعضو بلديتها يونس جعفر ببيان، إن جنود 
االحتالل اقتحموا المنطقة وهدموا المساكن بحجة البناء 

 مسبقة إخطاراتدون ترخيص، دون تسليم أصحابها 
  .بالهدم، وأجبروا المواطنين على إخالء المنطقة بالقوة

وحذر جعفر من تصاعد عمليات هدم مساكن 
 برية السواحرة الشاسعة، والذي المواطنين في أراضي

يندرج ضمن مخطط استكمال الطوق االستيطاني الشرقي 
إلى ذلك، واصلت  .لمدينة القدس، تنفيذا لمخطط الضم

وقات االحتالل المداهمات واالقتحامات في الضفة 
 شبان من ٣ فلسطينيا منهم ٢٣والقدس، حيث اعتقلت 

من مدينة بلدة العيسوية، فيما اعتقلت خمسة مواطنين 
واقتحمت قوات االحتالل والمخابرات اإلسرائيلية  .نابلس

منزلي بهجت الرازم وعبد اهللا نجيب في البلدة القديمة 
بالقدس المحتلة، وسلمت الرازم قرار إبعاد عن المسجد 

 أشهر، بينما سلمت نجيب قرارا يمنعه ٣األقصى لمدة 
  أشهر، كما أبعدت لؤي جابر٥من دخول األقصى لمدة 

  .  أشهر٤وطارق أبو صبيح، عن األقصى لمدة 

كما أصدرت الشرطة اإلسرائيلية قرارا بإبعاد مركزة 
مشروع قوافل األقصى في جمعية األقصى لرعاية األوقاف 
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والمقدسات اإلسالمية، مدلين عيسى، من مدينة كفر 
قاسم بالمثلث الجنوبي، عن المسجد األقصى المبارك، 

  . أشهر٦لمدة 

العبرية صباح أمس » معاريف«ة وكشفت صحيف
الثالثاء، عن استعدادات جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
الندالع تصعيد باألراضي الفلسطينية في أعقاب تنفيذ 

وقالت الصحيفة العبرية  .مخطط الضم بالضفة الغربية
المنظومة األمنية «عبر موقعها اإللكتروني، إن 

ساسة، اإلسرائيلية، تستعد لوقوع عمليات أمنية ح
وذكرت . »بالضفة، على خلفية تطبيق مخطط الضم

المنظومة األمنية، سرعت األسبوع «الصحيفة، أن 
المنصرم، من استعداداتها الندالع تصعيد حقيقي بمناطق 

  . »الغربية بعد الضم الضفة

ال يوجد لدى المنظومة األمنية، «وأضافت، أنه 
لكن  استخباراتية لوقوع عمليات أمنية، وإنذاراتأي 

  . »التقديرات لديها تؤكد أن الضم سيؤدي للتصعيد

وأشارت، الى أن االستعدادات للتصعيد على سلم 
أولويات الجيش اإلسرائيلي، بالضفة وعلى حدود قطاع 

  .غزة، ومع حزب اهللا على الحدود اللبنانية

  ٣٢ ص١٠/٦/٢٠٢٠الدستور 
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 شابات في القدس بعد قمع ٣االحتالل يعتقل 
  ة منددة بإعدام الشهـيد الحالقوقف

 

  دياال– الجديدة  الحياة– المحتلة القدس
القدس   فتيات في٣قوات االحتالل   اعتقلت– جويحان

المحتلة، خالل قمعها وقفة احتجاجية منددة بجريمة 
الحالق، في شارع صالح الدين  إيادإعدام الشهيد 
 حال مرشود، وجدان: والمعتقالت هن .بالقدس المحتلة

 .الغول، وزينة بربر

النسوية، قد دعت " طالعات"مجموعة  وكانت
االحتالل المستمرة بحق  ًللوقفة االحتجاجية، تنديدا بجرائم

 ًالفلسطينيين، ووفاء لدماء الشهداء، الذين كان آخرهم

الشهيد من ذوي االحتياجات الخاصة إياد الحالق، الذي 
الشهر بارد في القدس المحتلة  أعدمه االحتالل بدم

 .الماضي

المشاركات في الوقفة رفعن الفتات منددة بجرائم 
االحتالل، ورددن هتافات تطالب بوقف اإلعدامات 

 .الميدانية التي ينفذها جنود االحتالل

انطالق الوقفة من وسط شارع صالح  وبعد
المشاركات بصورة  الدين، هاجم جنود االحتالل النساء

  .قتادهن لغرف التحقيقوحشية، واعتقل الفتيات الثالث وا

  ١٠/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ًاالحتالل يعتقل شابا ويمدد اعتقال نائب أمين 
  في القدس" فتح"سر حركة 

 

 اعتقلت قوات - الحياة الجديدة- المحتلة القدس
 منزل اقتحام االحتالل الشاب مصطفى أبو غزالة بعد

 ة بالقدس،عائلته في باب حطة داخل أسوار البلدة القديم

 .واقتادته لغرف التحقيق

 سر أمينسلطات االحتالل اعتقال نائب  ومددت
 أيام ٨الزعانين لمدة  المنطقة التنظيمية لحركة فتح عرين

 الستكمال التحقيق، حيث وجهت سلطات االحتالل تهمة

االعتداء على المتطرف اليهودي يهودا جليك لحظة 
ً، علما ان  الحالقإياد مداهمة منزل عائلة الشهيد

  عن ان عضواإلعالنالزعانين كان في حجر منزلي بعد 

 .١٩كنيست عربي مصاب بفيروس كورونا كوفيد

قررت محكمة االحتالل، اإلفراج عن المعلمة  كما
المبارك هنادى الحلواني،  المبعدة عن المسجد األقصى
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وكفالة   يوما،١٥بشرط اإلبعاد عن البلدة القديمة لمدة 
 . ألف شيقل١٠٠٠مالية بقيمة 

" فتح" سر حركة أميناالحتالل عن  فيما أفرج
  .في بيت حنينا عامر عوض بعد تحقيق دام ساعات

  ١٠/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون األقصى وتشديد 
 اإلجراءات على دخول الفلسطينيين

  

 اقتحم عشرات المستوطنين -فلسطين المحتلة 
احات المسجد األقصى، تحت صباح أمس األربعاء، س

حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي التي واصلت فرضت 
  .إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية أن مستوطني 
االحتالل اقتحموا ساحات المسجد األقصى صباح أمس، من 

في ساحات باب المغاربة، وأدوا طقوسا توراتية استفزازية 
  .األقصى

وتواصل مجموعات المستوطنين اقتحامها لساحات 
المسجد األقصى، في الوقت الذي يصعد فيه االحتالل من 
ٕاستهداف المقدسيين ومالحقة المرابطين وابعادهم عن 
المسجد لتسهيل االقتحامات، ولتمرير مخططات تقسيم 

  .األقصى زمانيا ومكانيا

ل إجراءات وفي المقابل، فرضت شرطة االحتال
مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد األقصى، واحتجزت 
بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، فيما تواصل 

  .إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة

ومنذ مطلع حزيران الجاري، أبعدت سلطات 
 فلسطينيا عن األقصى بينهم خطيب المسجد ٣٠االحتالل 

ومنذ مطلع األسبوع الجاري، أبعدت . ريالشيخ عكرمة صب
 فلسطينيين عن األقصى، بينهم الفتاة ٩شرطة االحتالل 

مدلين عيسى من كفر قاسم، التي أبعدت عن المسجد لمدة 
وكانت تعرضت مدلين لالعتقال قبل عدة أشهر .  أشهر٦

وفي أيار . من داخل األقصى، وأبعدت عنه لفترات متفاوتة
 قرار إبعاد عن ٢٤الحتالل الماضي، أصدرت شرطة ا

  .المسجد األقصى والقدس القديمة

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األربعاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما أصيب 
العديد من الشبان بحاالت اختناق خالل المواجهات الليلية 

  ).وكاالت (.اندلعت مع قوات احتالل في الخليلالتي 

  ١٦ ص١١/٦/٢٠٢٠الدستور 
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مواجهات عنيفة ضد االحتالل في : القدس
  "العيسوية"

انـــدلعت، مـــساء الـــسبت، مواجهـــات عنيفـــة ضـــد 
قــــوات االحــــتالل فــــي حــــي الــــشهيد محمــــد عبيــــد بقريــــة 

  .العيسوية وسط القدس المحتلة

ـــي الق ـــة ف ـــة المتابع ـــرت لحن ـــشبان وذك ـــة أن ال ري
ــــات والحجــــارة، خــــالل  ــــوات االحــــتالل بالمفرقع ــــصدوا لق ت
ٕاقتحامها حي عبيد واطالقها قنابل الصوت والغاز واألعيرة 

  .المطاطية بكثافة نحو البيوت والشبان

يذكر أن قوات االحتالل تواصل استهدافها لسكان 
 حي عبيد بالعيـسوية، منـذ استـشهاد الـشاب محمـد سـمير

مالت االعتقال بحق الشبان والقاصـرين، عبيد، وتواصل ح
  .وقمع السكان بأساليب متنوعة

  ١٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى
 

ــــة ــــدس المحتل ــــا – الق ــــتحم – قن ــــستوطنون  اق م
بقيــــادة الحاخــــامين المتطــــرفين اليــــاهو ويبــــر، وموشــــيه 

ــوم، باحــات المــسجد األقــصى ــين الي ــة فيجل ــارك بمدين  المب
  .القدس المحتلة



  
  ٢٠٧ 

وذكرت وكالـة األنبـاء الفلـسطينية إن االقتحامـات 
برفقـة حراسـات معـززة مـن  نفذت مـن جهـة بـاب المغاربـة،

  .اإلسرائيليعناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل 

أكدت ان االقتحامـات جـرت وسـط إجـراءات أمنيـة 
وات الـصباح البـاكر قـ مشددة، حيـث انتـشرت منـذ سـاعات

 كبيــرة تابعــة لــشرطة االحــتالل فــي باحــات األقــصى، وعنــد
  .أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين

  ١٥/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

إصابات خالل مواجهات في كفر عقب واعتقال 
   مواطنين بالقدس القديمة٣

 

ــــام "-القــــدس  أصــــيب خمــــسة مــــواطنين، ": األي
االحـــــتالل مـــــساء أمـــــس، خـــــالل مواجهـــــات مـــــع قـــــوات 
 .اإلسرائيلي في كفر عقب، شمال القدس المحتلة

وأفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلــسطيني بــأن 
 ٤فـــي كفـــر عقـــب،   إصـــابات٥طواقمهـــا تعاملـــت مـــع 

بالرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط، والخامــسة ناجمــة 
خــالل مطــاردة جنــود االحــتالل للمــواطنين،  عــن الــسقوط

اختناق بالغاز المـسيل  تإضافة إلى إصابة العشرات بحاال
 .ًللدموع جرى عالجهم ميدانيا

مــن جهــة ثانيــة، اعتــدت قــوات االحــتالل، مــساء 
ـــدة ـــى المـــواطنين فـــي البل القديمـــة بالقـــدس  أمـــس، عل

المحتلـــة، ومنعـــتهم مـــن الوصـــول إلـــى المـــسجد األقـــصى 
 .ألداء صالة العشاء المبارك

وانتشر جنود االحتالل بكثافة فـي طريـق الـوادي، 
ــا  ــشابين محمــودكم ــد الــرحمن  اعتقلــوا ال التريــاقي، وعب

 .البشيتي من باب المجلس، أحد أبواب المسجد األقصى

ــشيتي،  ــشاب الب ــى ال ــود االحــتالل عل ــدى جن واعت
 .خالل اعتقاله واقتياده إلى مراكز التحقيق

كــذلك اختطفــت وحــدة مــن المــستعربين، تــسللت 
قـدس بلـدة العيـسوية بال بـسيارة مدنيـة إلـى حـي عبيـد فـي

ــالتزامن مــع ــت محمــود، ب ــد اهللا رأف ــل عب ــة، الطف  المحتل

ـــي  ـــشبان وقـــوات االحـــتالل، الت ـــين ال ـــدلعت ب مواجهـــات ان
أجبرتهـا علـى االنـسحاب مـن  تعرضت لوابـل مـن الحجـارة،

  .الحي

  ١٧/٦/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

االحتالل يهدم منشآت في أبو ديس شرق 
  القدس

 

ــــــة ــــــا– القــــــدس المحتل ــــــات   هــــــدمت–  وف جراف
االحتالل، فجر اليوم األربعاء، منشآت قرب جامعة القدس 
ــة  ــدة وقري ــين البل ــة الوقعــة ب ــي المنطق ــو ديــس، وف فــي أب

 .السواحرة شرق القدس

 وأفاد شهود عيـان، بـأن جرافـات االحـتالل هـدمت
بركسا تعود ملكيته للمواطن داوود سالمة شـقيرات، وبنـاء 

مـــواطن ، ومحـــالت تجاريـــة تعـــود ملكيتهـــا للاإلنـــشاءقيـــد 
 تعـود اإلنـشاءطارق السرخي، كما هدمت بناء سكنيا قيـد 

  .ملكيته للمواطنين علي صوان، ومحمد األعرج

ـــات االحـــتالل هـــدمت  ـــشهود، أن جراف وأضـــاف ال
  .سورا من الملعب التابع لجامعة القدس في أبو ديس

االحتالل يستدعي شابا من بلدة تقوع شرق بيت 
  لحم

تالل مــــــن جهــــــة ثانيــــــة، ســــــلمت قــــــوات االحــــــ
، فجر اليوم األربعاء، شابا من بلدة تقوع شرق اإلسرائيلي

  .بيت لحم، بالغا لمراجعة مخابراتها

 بـأن قـوات االحـتالل سـلمت أمنيةوأفادت مصادر 
بالغـــا لمراجعـــة )  عامـــا٢٥(الـــشاب انـــس ســـليم حـــسين 

جنوبــا، " غـوش عـصيون"مخابراتهـا فـي مجمـع مـستوطنة 



  
  ٢٠٨ 

 خربـة الـدير وسـط بعد أن داهمـت منـزل والـده فـي منطقـة
  .البلدة

  ١٧/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

جامعة القدس تستنكر االنتهاكات المستمرة 
  التي تتعرض لها من االحتالل

 

 ضمن سلسلة – الحياة الجديدة –القدس 
االعتداءات المستمرة التي تتعرض لها جامعة القدس من 
قبل سلطات االحتالل، أقدمت فجر هذا اليوم قوات 
االحتالل اإلسرائيلي معززة بعشرات الجنود واآلليات 
العسكرية والبلدوزرات، بهدم األسوار والبنى التحتية 
للملعب الدولي لكرة القدم التابع لجامعة القدس، الجاري 
تشييده على حرمها الرئيس في بلدة أبو ديس، كما 
وقامت بحفر وتجريف أجزاء من أرض الملعب، وذلك 

ر المادي والمعنوي بالجامعة بهدف إلحاق الضر
ومحيطها، وتقويض البيئة الجامعية بمختلف مكوناتها، 

  .وتعطيل عملية بناء الملعب الدولي الوحيد في المنطقة

تستنكر جامعة القدس بأشد العبارات هذا 
االعتداء السافر، والذي يندرج ضمن االنتهاكات المستمرة 

فلسطيني، التي تتعرض إليها الجامعة وعموم الشعب ال
ًوتشكل انتهاكا فاضحا للقوانين واألعراف الدولية،  ً
ومواثيق حقوق اإلنسان، وقرارات مجلس األمن الدولي 
والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها تلك 
التي تؤكد سريان اتفاقيات جنيف الرابعة على األراضي 

بها من الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل وما يترتب بموج
مسؤوليات على القوة القائمة باالحتالل تجاه األعيان 
الواقعة تحت االحتالل، والذي أكد عليه أيضا الرأي 
االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول جدار 

   .الفصل

كما وتؤكد جامعة القدس ان هذا االعتداء يشكل 
ٍأيضا تعد خطير على جملة من الحقوق والحريات  ً

ية األساسية، الفردية والجماعية، بما فيها الحق اإلنسان
في التعلم، والحق في صون الممتلكات، والحريات 
األكاديمية، وتطالب في هذا المقام كافة مكونات المجتمع 
الدولي من دول وهيئات ومنظمات دولية ذات صلة، بما 
في ذلك االتحاد الدولي لكرة القدم، ومنظمة اليونسكو، 

وري والعاجل لوقف هذه االنتهاكات، إلى التدخل الف
وتوفير الحماية للمجتمع الجامعي، ومؤسسات التعليم 
العالي بشكل عام، وعموم المجتمع الفلسطيني، واتخاذ 

  . إجراءات ملموسة من شأنها تحقيق هذه الغاية

ٕواذ تقدر جامعة القدس األضرار المادية التي 
دوالر،  ألف ٣٠٠لحقت بها جراء هذا العدوان بحوالي 

فأنها تؤكد بأن ما يقع عليها وعلى شعبنا الفلسطيني من 
أضرار معنوية نتيجة التضييق والترهيب المستمر ال يقدر 
بثمن، وستحتفظ بحقها في اللجوء إلى كافة المنابر 
الحقوقية لجبر الضرر الذي يقع عليها، بما في ذلك 

  . القضاء الدولي بمنابره المختلفة

ن هذه االنتهاكات لن تؤكد جامعة القدس ا
ًتزيدها إال إصرارا على التمسك برسالتها اإلنسانية 
السامية، وعلى استمرارها بالعمل على توفير التعليم 
العالي النوعي الذي يخدم اإلنسانية في كل مكان، لتظل 
جامعة القدس، رغم ما تتعرض له من ظلم وعدوان، منارة 

علومها الطريق علمية ثقافية وحضارية، تنير من القدس ب
نحو الحرية وبناء اإلنسان، والذي لن تستطيع البلدوزرات 

  .هدمه كما تفعل بالبنيان

  ١٧/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  



  
  ٢٠٩ 

  "الحريديم"اقتحام األقصى بحراسة شرطية من 

  

 اقتحم عشرات المستوطنين، -فلسطين المحتلة 
 صباح أمس األربعاء، المسجد األقصى المبارك، تحت

 .حماية الشرطة، وبرفقتهم شرطية متدينة

 ١٥٦ مستوطنا و٥٦وأفاد شهود عيان، أن 
 عناصر من شرطة االحتالل، اقتحموا ٣طالبا يهوديا و

المسجد األقصى من باب المغاربة، وسط إخالء شرطة 
االحتالل المنطقة الشرقية من المسجد من المرابطين 

 .المقدسيين

ل مرة، تتواجد ولفت شهود العيان إلى أنه وألو
برفقة شرطة االحتالل، ) الحريديم(شرطية متدينة من 

 .خالل اقتحام المسجد األقصى

وهدمت جرافات االحتالل، فجر أمس األربعاء، 
منشآت قرب جامعة القدس في أبو ديس، وفي المنطقة 

  . الوقعة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس

ل هدمت وأفاد شهود عيان، بأن جرافات االحتال
بركسا تعود ملكيته للمواطن داوود سالمة شقيرات، وبناء 
قيد االنشاء، ومحالت تجارية تعود ملكيتها للمواطن 
طارق السرخي، كما هدمت بناء سكنيا قيد االنشاء تعود 

   .ملكيته للمواطنين علي صوان، ومحمد األعرج

وأضاف الشهود، أن جرافات االحتالل هدمت 
بع لجامعة القدس في أبو ديس سورا من الملعب التا
  .بحسب الوكالة الرسمية

) ١٤(واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
فلسطينيا من الضفة غالبيتهم من القدس، بينهم والدة 
األسير المقدسي محمد األعور، رافق ذلك عمليات تنكيل 

 .واعتداءات على المعتقلين

ًمواطنا على األقل ) ١١(وأفاد نادي األسير أن 
رى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في القدس منذ ج

إيمان : ُعصر أمس وحتى صباح اليوم، عرف منهم

األعور والدة األسير محمد األعور وشقيقه جبريل الذي 
آدم صيام : ًجرى اإلفراج عنه الحقا، إضافة إلى كل من

، والفتى مهدي )ً عاما١٧(، وشقيقه عامر )ً عاما١٤(
يكي، عالوة على الفتى حاتم خضور، والفتى سلطان شو

البشيتي وشقيقه عبد الرحمن، وأدهم الزعتري، ومحمد 
الترياقي، حيث جرى اعتقالهم عقب االعتداء عليهم 
بالضرب، ومن بلدة العيساوية اختطفت قوة من 

 .المستعربين الفتى عبد اهللا رأفت محمود

ولفت نادي األسير إلى أن والدة األسير محمد 
لمقرر أن تزور أمس نجلها في سجن األعور كان من ا

ً، علما أن زوجها معتقل منذ نهاية »النقب الصحراوي«
الشهر الماضي، ويقبع في زنازين مركز تحقيق 

ومن بلدة دورا في الخليل اعتقل االحتالل . المسكوبية
، ومجدي فواز )ً عاما١٦(الفتيين، مصطفى سمير الزير 

 )وكاالت). (ً عاما١٦(رجوب 

  ١٤ ص١٨/٦/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

ً مستوطنا اقتحموا األقصى ٢٨٦: مصدر عبري
  خالل أسبوع

 

ــت حدشــوت"ذكــر موقــع  ــابع " هارهبي العبــري، والت
 ٢٨٦لعـــــصابات الهيكـــــل المزعـــــوم، يـــــوم الجمعـــــة، أن 

خـــالل األســـبوع  المـــسجد األقـــصى مـــستوطنا اقتحمـــوا
 .الماضي

ـــــرت  ـــــع أن شـــــرطة االحـــــتالل وف ّوأضـــــاف الموق
  .للمستوطنين حرية الحركة والتجوال داخل المسجد

 ٢٠/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  



  
  ٢١٠ 

  ُاالحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزلهما
 

 أجبـرت بلديـة – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
 الـشقيقين ٢١/٦/٢٠٢٠االحتالل في القدس اليوم األحـد 

ًاس واياد دعنا، من بلدة سلوان على هدم منزلهما ذاتيـا فر ٕ
 .وهو قيد اإلنشاء بحجة عدم الترخيص

وقـــال المقدســـي إيـــاد دعنـــا إن بلديـــة االحـــتالل 
رفضت إعطائه ترخيص للمنزل، األمر الذي دفعهم لتوكيل 

  .محامين إلبطال قرار الهدم بمبالغ كبيرة دون فائدة

ل قامـت بإرغامـه وبين دعنا إلى أن بلدية االحـتال
ٕوشقيقه على تنفيذ قرار الهدم بأيديهما واال سيجبران على 

 شـــيكل فـــي حـــال قـــام االحـــتالل ٥٠٠٠٠دفـــع أكثـــر مـــن 
  .بالهدم

ومنذ مطلع العام الجاري أجبر االحتالل أكثـر مـن 
ًعشرين مقدسيا على هـدم منـازلهم بحجـة عـدم التـرخيص 

ليــة وبعــد تهديــدهم بــدفع غرامــات باهظــة حــال تنفيــذه عم
  .الهدم

  ٢١/٦/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

 ١٢ٌاالحتالل يواصل عزل مقدسيتين لليوم 
  "الرملة"ًتواليا بـ 

 

إدارة ســجون االحـــتالل  ْواصـــلت –فلــسطين اآلن 
اإلسرائيلي، عزل أسيرتين فلـسطينيتين مـن مدينـة القـدس 

 .ًالمحتلة لليوم الثاني عشر تواليا

ـــة  ـــادت جمعي المحـــررين أن لألســـرى و" واعـــد"وأف
جيهـان "و" فـدوى حمـادة"ُاالحتالل ما زال يعـزل األسـيرتين 

 ".الرملة"في سجن " حشمية

ٍفي تصريح لها صباح اليوم األحد، " واعد"وأكدت 
ًأن األسيرتين تعيشان ظروفا صعبة للغاية، وتعانيان جراء 

 .ممارسات االحتالل الالإنسانية

ـــسطينيين فـــي ســـجون  ويقبـــع آالف األســـرى الفل
االحــتالل مــن  االحــتالل اإلســرائيلي، تحــت ســطوة ســجان

ّتعــذيب وتفتــيش واقتحامــات للــسجون وحرمــان مــن أبــسط  ٍ
  .كفلها القانون الدولي حقوقهم التي

 ٢١/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

عصابات يهودية تنظم مسيرات استفزازية فرب 
  األقصى

 

اليهـود، مـساء  نظمت عصابات من المـستوطنين
مـن أبـواب (يرة للمستوطنين قـرب بـاب األسـباط األحد، مس

ـــرب ـــة وق ـــدس المحتل ـــي الق ـــدة القديمـــة ف المـــسجد  البل
 ).األقصى

من جانبها، أغلقـت قـوات االحـتالل بـاب األسـباط 
أمام المصلين، وأخلت ساحة ) المبارك األقصى من أبواب(

ـــسيرة  ـــصالح م ـــاب األســـباط، ل ـــع أمـــام ب ـــي تق ـــي الت الغزال
  .للمستوطنين

  ٢١/٦/٢٠٢٠ة القدس موقع مدين

* * * * *  

األوقاف اإلسالمية في القدس تؤكد أن سلطات 
االحتالل تسعى إلى تغيير الوضع القائم في 

  األقصى
 

ــي  ــدس ف ــاف اإلســالمية فــي الق ــرة األوق ــت دائ قال
 إن ســـلطات ٢٠٢٠-٦-٢١ٍبيـــان أصـــدرته اليـــوم األحـــد 

 هدفها تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني"االحتالل 
ــد ــذ أمــد بعي ــائم للمــسجد من ــى "الق ــك فــي تعقيبهــا عل ، وذل

دون مبـرر  "ٕسياسة اعتقال وابعـاد المـصلين عـن األقـصى
  ".وبحجج واهية

وفي تعقيبهـا علـى عـدوان شـرطة االحـتالل اليـوم 
ــــن المــــصلى  ــــالهن م ــــاب الرحمــــة واعتق ــــى مــــصلى ب عل



  
  ٢١١ 

بـأن المـسجد األقـصى "واالعتداء عليهن أكدت الدائرة بـأن 
 للمــسلمين وحــدهم ال يقبـــل إســالمي مــسجد المبــارك هــو

القــسمة وال الــشراكة، ومــن حــق أي مــسلم القــدوم للــصالة 
والتعبـــد فـــي أي مكـــان داخـــل المـــسجد بمـــساحته البالغـــة 

ــــ  وطالبـــت". ً دونمـــا١٤٤ ـــدائرة ب ـــراج الفـــوري عـــن "ال اإلف
ـــة بحـــق حـــراس  ـــاد الظالم ـــاء قـــرارات اإلبع ـــين والغ ٕالمعتقل

  ".رهم من المبعدين المبارك وغياألقصىالمسجد 

ويأتي هذا الموقف مـن دائـرة األوقـاف اإلسـالمية 
ليؤكــد تحــذيرات أطلقتهــا مــصادر ومؤســسات تخــتص فــي 
الـــشأن المقدســـي مـــن أن االحـــتالل يعتبـــر إعـــادة تعريـــف 
ــــضم  ًالوضــــع القــــائم فــــي األقــــصى جــــزءا مــــن صــــفقة ال
واالســتيالء علــى أراضــي الــضفة الغربيــة المزمعــة مطلــع 

 لكــن ســلطات االحــتالل تــسعى لتمريــر تلــك الــشهر القــادم،
  .ٍالتغييرات بصمت وهدوء كي ال تصطدم بأي رد شعبي

  ٢١/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بالخان 
  األحمر

 

 أصــيب المــواطن محمــد موســى –فلــسطين اآلن 
، مـــساء اليـــوم األحـــد، إثـــر اعتـــداء ) عامـــا٤٨(كعابنـــة 

توطنين عليه بالقرب من منطقة الخان األحمـر، شـرق مس
 .القدس المحتلة

وأفــاد شــهود عيــان بــأن المــواطن كعابنــة تعــرض 
للــضرب علـــى رأســـه بواســـطة آلــة حـــادة مـــن مـــستوطنين 

، نقل إثرهـا إلـى مستـشفى "الكعابنة"هاجموا عرب العراعرة 
  .أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالمتوسطة

 ٢١/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

  

  

  ًاالحتالل يعتقل شابا من القدس القديمة
 

اعتقلت قوات االحتالل، يوم أمـس األحـد، الـشاب 
محمد تفاحة من حارة السعدية في البلدة القديمة بالقـدس 

 .المحتلة

ــى  ــشاب تفاحــة إل ــاد ال ــم اقتي ــه ت ــال مراســلنا ان وق
بالقــدس القديمــة  الخليــل مركــز اعتقــال القــشلة فــي بــاب

  . معهللتحقيق

  ٢٢/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يغلق باب األسباط لتأمين مسيرة 
  للمستوطنين حول أسوار القدس

  

 - المركــز الفلــسطيني لإلعــالم-القــدس المحتلــة 
 بــاب األســباط فــي -مــساء األحــد-أغلقــت قــوات االحــتالل 

ـــي مـــن  ـــارك، وأخلـــت ســـاحة الغزال ـــصى المب المـــسجد األق
  .لتأمين مسيرة للمستوطنين في المكانالمواطنين؛ 

ـــات  ـــى بواب ـــة عل ـــوات االحـــتالل بكثاف ـــشرت ق وانت
األقـــصى، بـــالتزامن مـــع تجـــول المـــستوطنين فـــي مـــسيرة 
ــــاب  ــــرب ب ــــوا فيهــــا األعــــالم اإلســــرائيلية ق ــــة، رفع تهويدي
األســباط، وحــول أســوار البلــدة القديمــة بالقــدس المحتلــة، 

 خالل هـذه ويحاول المستوطنون من .وفق مصادر محلية
المسيرات تغيير الواقع اإلسالمي لمدينـة القـدس فـي وقـت 
تعمــل فيــه ســـلطات االحــتالل علــى تزييـــف التــاريخ عبـــر 
ــة المحتلــة وتنفيــذ حفريــات ضــخمة  ــث بأســوار المدين العب
ًوشق أنفاق أسفل البلدة القديمة وصـوال للمـسجد األقـصى 

  .وحائط البراق

 حـراس  على أحد-اليوم-واعتدت قوات االحتالل 
األقـصى وخمــس فتيـات خــالل أدائهـن الــصالة فـي مــصلى 
باب الرحمة، واعتقلـتهن عـدة سـاعات قبـل اإلفـراج عـنهن 

  .ٕوابعادهن عن المسجد األقصى



  
  ٢١٢ 

إلــى ذلــك، أصــيب المــواطن محمــد موســى كعابنــة 
، مــساء اليــوم األحــد، إثــر اعتــداء مــستوطنين ) عامــا٤٨(

ــر، شــرق ال ــالقرب مــن منطقــة الخــان األحم ــه ب قــدس علي
  .المحتلة

وأفــاد مــصدر محلــي أن المــواطن كعابنــة تعــرض 
للــضرب علـــى رأســـه بواســـطة آلــة حـــادة مـــن مـــستوطنين 

، نقل إثرهـا إلـى مستـشفى "الكعابنة"هاجموا عرب العراعرة 
  .أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالمتوسطة

  ٢٢/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

* * * * *  

  ٕاصابات بمواجهات في القدساقتحام و
 

 فـــي القـــدس، أصـــيب مـــواطنين –فلـــسطين اآلن 
باالختنــاق خــالل اقتحــام شــرطة االحــتالل لبلــدة العيــسوية 

تلــة، بيــنهم رضــيعة، بينمــا اعتقلــت قــوات فــي القــدس المح
 .االحتالل شابا من البلدة القديمة

وأفادت مـصادر محليـة، أن الرضـيعة رتيـل عـودة 
درباس وجديها أصيبوا بحالة اختنـاق، جـراء إطـالق قـوات 

   .االحتالل قنبلة غاز صوب منزلهم، في بلدة العيسوية

وأفـــاد شـــهود عيـــان بأنــــه خـــالل اقتحـــام جنــــود 
 حي عبيد في القريـة، أطلقـوا قنبلـة غـاز اخترقـت االحتالل

شباك المنـزل، مـا تـسبب بحالـة اختنـاق للرضـيعة دربـاس 
نقلــت إثرهــا للمستــشفى، كمــا أصــيب جــدها محمــد دربــاس 
وهو من ذوي االحتياجات الخاصة، وجـدتها عبيـر دربـاس 

   .بحالة اختناق

وكانت قـد انـدلعت فـي سـاعات متـأخرة مـن الليـل 
شبان وجنود االحتالل فـي بلـدة العيزريـة، مواجهات بين ال

  .وسط إطالق القنابل الصوتية والغاز تجاه الشبان

  ٢٣/٦/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

اقتحام األقصى وهدم منزل واعتقاالت بالقدس 
  ٕواصابات بمواجهات في نابلس

  

اقـــــتحم ...  <<– وكـــــاالت –القـــــدس المحتلـــــة 
، باحــــات عــــشرات المــــستوطنين، صــــباح أمــــس الثالثــــاء

المسجد األقصى المبارك، وذلـك تحـت حراسـة مـشددة مـن 
  . شرطة االحتالل اإلسرائيلي

ـــــــاف اإلســـــــالمية أن  ـــــــرت دائـــــــرة األوق  ٧٦وذك
وقامـــت  .ًمــستوطنا قـــد اقتحمــوا باحـــات المــسجد األقـــصى

طــواقم تابعــة لبلديــة االحــتالل فــي القــدس المحتلــة صــباح 
ــي ــزل عائلــة محمــد الرجب ــاء، بهــدم من  ببلــدة أمــس الثالث

ســلوان بحجــة البنــاء دون تــرخيص، فيمــا تــم تــشريد أفــراد 
  .>>...العائلة الذين باتوا بدون مأوى

 ١٤ ص٢٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل 
  االسرائيلي في القدس المحتلة

 

استشهد مواطن فلسطيني من  -  بترا–رام اهللا  
محتلة، عصر اليوم بلدة أبوديس شرق مدينة القدس ال

الثالثاء، برصاص جنود االحتالل االسرائيلي، المتمركزين 
القدس  على حاجز الكونتينر، بين جنوب وشرق مدينة

  .المحتلة

وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في بيان 
لها، إن جنود االحتالل أوقفوا مركبة يستقلها أحد 

 االحتالل المواطنين، وأطلقوا الرصاص عليه، فيما منع
طاقم الهالل األحمر من الوصول للشاب، وتقديم 

  .اإلسعافات له

 ١٦ ص٢٤/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  



  
  ٢١٣ 

إصابة باالختناق والمطاط خالل مواجهات  ٣٨
 في بلدة أبو ديس

  

العشرات من  أصيب – صفا – القدس المحتلة
شبان وسكان بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مساء 

ناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع األربعاء، باالخت
الذي أطلقته قوات االحتالل واألعيرة المطاطية صوبهم 

 .خالل المواجهات

وذكرت جمعية الهالل األحمر أن طواقمها تعاملوا 
 حالة، خالل المواجهات التي اندلعت في بلدة أبو ٣٨مع 

  . ميدانيااإلصاباتديس، وتم عالج جميع 

 إصابة ٢٢: شمل تاإلصاباتوأوضحت أن 
 حروق، إصابات ٤ باألعيرة المطاطية، إصابات ٩بالغاز، 

  . رضوضإصابات ٣

 إصابات ٧ولفتت إلى أن طواقمها تعاملت مع 
 ٕواصابتينباالختناق داخل منزل سقطت قنبلة غاز بداخله 

من المنزل الذي احترقت أجزاء إخالئهم حروق، حيث تم 
  .منه

االحتالل واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات 
والشبان مساء األربعاء، عند رأس كبسا في بلدة أبو 

أحمد "  البلدة الشهيدابنديس، احتجاجا على استشهاد 
برصاص االحتالل عند حاجز الكونتينر شرقي " عريقات

  .القدس أمس

وأفاد شهود عيان بأن جزءا من بيت الشاب وليد 
حاتم الحسيني احترق مساء اليوم، جراء دخول قنبلة 

ز داخل المنزل الكائن بالقرب من بنك القدس في بلدة غا
  .العيزرية

وأوضحوا ان قوات االحتالل أطلقت قنابل غاز 
 الهالل األحمر والدفاع إسعافوأعيرة مطاطية نحو طواقم 

  .المدني، لمنعهم من الوصول إلى المنزل

في السياق، اندلعت مواجهات بين قوات 
ة العيسوية شمال االحتالل والشبان في حي عبيد بقري

  .شرق القدس المحتلة

واعتقلت قوات االحتالل مساء اليوم الشاب وسيم 
نايف عبيد من حي عبيد في شارع البستان بقرية 

وسادت حالة استنفار بين حراس المسجد  .العيسوية
" هيليوم"األقصى، مساء األربعاء، عند رؤيتهم بالون 

  .يطير فوق مسجد قبة الصخرة المشرفة

هود عيان أن الحراس وشرطة االحتالل وذكر ش
قاموا بالبحث عن البالون في المكان ولم يعثروا عليه، 

 األسباط صغيرة عند باب إطفاءفيما حضرت سيارات 
  .أثناء عملية البحث

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

  .ي المسجد األقصىالبالون ف

  ٢٤/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ًعائلة مقدسية تفرغ منزلها تمهيدا لهدمه 
  بضغط من االحتالل

  

شرعت عائلة المواطن ياسين طه زعاترة، بتفريغ 
منزلها الكائن في دير السنة بجبل المكبر جنوب شرق 

الحتالل في القدس المحتلة، تمهيدا لهدمه من قبل بلدية ا
 .القدس، بحجة البناء دون ترخيص منها

وذكر صاحب المنزل ياسين أنه تسلم إخطار 
هدم في شهر كانون األول من العام الماضي، بحجة 
البناء بدون ترخيص، وأجلت البلدية تنفيذ قرار الهدم 

 .بسبب جائحة كورونا

 مواطن لبلدية ١٠٠قدمت طلبا و" :وأضاف
نطقة قبل خمس سنوات، القدس لمشروع تنظيم الم

وحصلنا على خريطة التنظيم، وخالل المشروع لم نتمكن 



  
  ٢١٤ 

من دفع النقود الالزمة، ما أدى إلى إيقافه، والطلب 
   ".بتقديم طلب آخر

ويقطن المواطن ياسين وزوجته وخمسة أوالد 
 عاما وأصغرهم ٢٣ سنوات، أكبرهم عمره ١٠بالمنزل منذ 

ربع، ومكون من متر م ١٠٠  سنوات، وتبلغ مساحته٤
 . غرف ومطبخ وحمام٣

ولفت إلى أن بلدية االحتالل في القدس فرضت 
 ألف ٥٠ دفع مخالفة بناء بقيمة ٢٠١٣عليه في عام 

  .شيقل، وما زال حتى يومنا الحالي يسدد قيمة المخالفة

وقال ياسين إن محاميه قدم أمس طلبا لبلدية 
به القدس لالستئناف على قرار هدم المنزل، ولكن طل

  .قوبل بالرفض

  ٢٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّاالحتالل يبعد سيدة عن القدس بعد اعتقالها  ُ
  ورضيعها

 

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

وأفاد أحمد أبو غزالة بأن عناصر من مخابرات 
في حارة باب حطة وشرطة االحتالل اقتحمت منزله 

 .بالبلدة القديمة، العتقاله زوجته إلهام علي العبد غزالة

وأضاف أن عناصر المخابرات رفضت أن تأخذ 
 معها، لكنهما ( شهور٥(زوجته طفلها الرضيع عمر 

 .ّرفضا ذلك وأصرا على أن يكون معها) إلهام وأحمد(

وأشار إلى أن قوات االحتالل اقتادتها إلى مركز 
قشلة في باب الخليل بالقدس القديمة، حيث تم اعتقال ال

 .اإلفراج عنها شرط إبعادها عن مدينة القدس

وأوضح أن قوات االحتالل نقلت زوجته إلى 
حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وأبعدتها 

 .بشكل فوري عن المدينة

 ولفت أبو غزالة إلى إنه يعيش مع زوجته منذ 
ُ القدس، لكن االحتالل يحاول سنوات طويلة ويسكنان في

تنغيص حياته، مرة من خالل االستدعاءات، ومرة عبر 
  .االعتقاالت وقرارات اإلبعاد المتتالية عن المسجد األقصى

 ٢٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات 
 بالقدس

  

 اقتحم عشرات المستوطنين - فلسطين المحتلة 
 -أمس األربعاء، ساحات المسجد األقصى المبارك صباح 

وقال . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة
مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون 
المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل 

في رام اهللا ان االقتحامات نفذت برفقة حاخامات ) بترا(
مغاربة، وقاموا بجولة استفزازية متطرفين من جهة باب ال

وأداء طقوس دينية في المنطقة الشرقية من المسجد 
األقصى وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة االحتالل 
االسرائيلي حيث تصدى لهم المصلون والمرابطون وحراس 

  .المسجد االقصى بهتافات التكبير االحتجاجية

وتشكل المنطقة الشرقية خمس مساحة المسجد 
صى، وحدودها من المصلى المرواني حتى باب األق

األسباط بمحاذاة السور الشرقي، وتركيز الشخصيات 
السياسية والدينية يوضح أطماع المحتلين بالمنطقة 
ًالشرقية لتكون منطلقا للتقسيم المكاني، فاالحتالل يسمح 
لألفواج المقتحمة بممارسة الشعائر التلمودية والتمرغ 

المنطقة  ع األوقاف من تبليطبتراب المنطقة، ويمن
  .وتطويرها، حتى تبقى خالية من أي وجود إسالمي

إلى ذلك، استولى مستوطنون أمس، على 
عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة 

وقالت . العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة
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اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في العيسوية، 
 إن مستوطنين وبحراسة من شرطة االحتالل في بيان،

االسرائيلي بدأوا منذ ساعات الصباح بوضع سياج حول 
عشرات الدونمات من األراضي المزروعة بالزيتون تعود 
لمواطنين من الطور والعيسوية وذلك ألغراض استيطانية 

  .عنصرية توسعية

وعلى صعيد متصل، أزالت سلطات االحتالل 
 المقبرة اليوسفية في مدينة لوحات مثبتة على سور

وأوضح رئيس لجنة رعاية المقابر . القدس المحتلة
اإلسالمية بالقدس مصطفى ابوزهرة، في بيان أن سلطات 
االحتالل قامت بتحطيم ثالث لوحات معلقة منذ عام 

 على سور المقبرة اليوسفية في منطقة باب ٢٠٠٨
ه األسباط بمدينة القدس المحتلة، معربا عن استغراب

ٕواستهجانه لتحطيم وازالة اللوحات التي توثق التاريخ 
وأضاف . والحضارة العربية واالسالمية للمدينة المقدسة

أن االحتالل يسعى إلى طمس الهوية العربية واالسالمية 
للقدس من أجل تهويدها وتغيير معالمها لتنفيذ مخططات 

  .االحتالل ومستوطنيه العنصرية فيها

ل أمس، منزلين وهدمت قوات االحتال
البناء بدون «فلسطينيين، وسط الضفة الغربية، بدعوى 

وقال شهود عيان، إن . »ترخيص في مناطق مصنفة ج
، غربي رام اهللا، »بيت سيرا«قوة عسكرية داهمت بلدة 
كما هدمت، جرافات االحتالل . وهدمت منزال قيد اإلنشاء

  .عةغربي رام اهللا، بذات الذري» بيتونيا«منزال في بلدة 

وتمنع سلطات االحتالل الفلسطينيين من البناء 
بيت «وفي . ، التي تقع تحت سيطرتها»ج«في المناطق 

شمالي القدس المحتلة، هدمت قوات االحتالل » حنينا
تل «منزال يعود للمواطن شرحبيل علقم يقع في منطقة 

وذكر شهود عيان، أن قوات االحتالل . بالحي» الفول
تل «مت محيط منزله في منطقة برفقة آليات ثقيلة ده

الذي يسكنه وعائلته المكونة مع ثمانية أفراد، » الفول

وشرعت بعملية هدم المنزل، بحجة عدم حصول علقم 
على ترخيص كما داهمت قوات وآليات الهدم بحماية 
شرطة االحتالل، قرى الزرنوق وبير الحمام والرويس 

ين مسلوبة االعتراف في منطقة النقب، جنوبي فلسط
التاريخية، صباح أمس األربعاء وأقدمت على هدم عدد 
من المنازل اندلعت على إثرها مواجهات بين عناصر 

  .الشرطة والمواطنين الفلسطينيين

 مواطنا ٢٠واعتقلت قوات االحتالل فجر أمس 
فلسطينيا على األقل، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث 

غربية المحتلة بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة ال
وقال جيش االحتالل في بيانه . بما فيها القدس المحتلة

لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين 
بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة 
األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

  . المستوطنين

 أسفرت كما اندلعت مواجهات ببعض المناطق
  ).وكاالت. (عن إصابات العشرات بحاالت اختناق

 ١ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الدستور 
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 فلسطينيين عن القدس ٤االحتالل يبعد 
  واألقصى

 

أبعــدت ســلطات االحــتالل، يــوم أمــس الخمــيس، 
زوجـــة األســـير المقدســـي المحـــرر أحمـــد أبـــو غزالـــة عـــن 

هــا عــدم قانونيــة وجودهــا بالمدينــة؛ ألن"المدينــة، بــدعوى 
  ". تحمل هوية الضفة الغربية

وقـــال األســـير المحـــرر أبـــو غزالـــة، فـــي تـــصريح 
إنه فوجئ يوم الثالثاء باعتقال زوجته وتحويلهـا : صحفي

فـــي غربـــي القـــدس " القـــشلة "للتحقيـــق فـــي مركـــز شـــرطة
المحتلة، ثم أبلغ بقرار يقضي بإبعادها عن مدينـة القـدس 



  
  ٢١٦ 

ا ســـلطات لعـــدم قانونيـــة وجودهـــا داخـــل المدينـــة، ونقلتهـــ
  . االحتالل بمركبة خاصة إلى حاجز قلنديا العسكري

ــة أن مخــابرات  ّوأوضــح األســير المحــرر أبــو غزال
ـــه واســـتدعائه  ـــه عـــدة مـــرات خـــالل اعتقال االحـــتالل هددت
للتحقيــق، بإبعــاده عــن مدينــة القــدس ومنعــه مــن الــسفر 
ٕوابعــاد زوجتــه عــن المدينــة، وذلــك بعــد اإلفــراج عنــه مــن 

  .  سنوات٣محكوميته البالغة السجون بعد قضاء 

ً شــهرا، ١٣منــذ تحــرري مــن الــسجن قبــل : "وقــال
ــوم ٦ أشــهر و٤أبعــدت عــن األقــصى مــرتين   أشــهر، والي

ـــد زوجتـــي عـــن القـــدس، وتحـــرم مـــن الـــدخول إليهـــا  تبع
وأضاف أبـو غزالـة . والعيش في منزلها مع أبنائها األربعة

 ) سـنوات٦(وتقـى )  أشـهر٥(ّأن زوجته أخذت ابننا عمر 
)  ســنوات١٠(معهــا إلــى رام اهللا، فــي حــين بقــي عبــد اهللا 

  . عنده)  سنوات٨(ومحمد 

كمــا ســلمت ســلطات االحــتالل اثنــين مــن حــراس 
المسجد األقصى، وفتـاة قـرارات باإلبعـاد عـن المـسجد مـدة 

وقالـت مـصادر محليـة، إن سـلطات االحـتالل . ستة أشـهر
م سلمت حارسي المسجد األقصى فادي عليان وعبـد الكـري

 أشـهر، وكانـت ٦ًقاعود قرارا بإبعادهما عن المسجد لمـدة 
اعتقلت األخير خالل دفاعه عـن فتيـات تـم اعتقـالهن مـن 

  .باب الرحمة قبل عدة أيام

ـــــوم  وأفرجـــــت مخـــــابرات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي ي
الخمــيس الماضــي عــن حــارس األقــصى عليــان، بعــد أن 

اإلبعـاد سلمته استدعاء للمثول أمامها بعد أسبوع، بـشرط 
عن المسجد األقصى المبارك لمدة أسبوع، ثم سلمته قـرار 

  . إبعاد جديد لمدة ستة أشهر

ـــرت المـــصادر أن ســـلطات االحـــتالل ســـلمت  ّوذك
أيــضا الفتــاة شــفاء أبــو غاليــة قــرارا باإلبعــاد عــن المــسجد 

 أشهر، حيـث اعتقلتهـا قبـل أيـام برفقـة ٦األقصى المبارك 
وتعـرض عليـان . مـةمجموعة فتيات مـن مـصلى بـاب الرح

 والغرامـــات الماليـــة االســـتدعاءاتللعديـــد مـــن االعتقـــاالت 

الباهظـــــة، وهـــــي سياســـــة صـــــعدتها ســـــلطات االحـــــتالل 
اإلســــــرائيلي ضــــــد حــــــراس المــــــسجد األقــــــصى المبــــــارك 
والمرابطين والمرابطات فيه ورواده، في الوقت الذي يقتحم 
فيــه المــستوطنون باحــات األقــصى وهــم يحملــون أســلحة، 

 بـــــالرقص والغنـــــاء وأداء صـــــلوات تلموديـــــة، ويقومـــــون
  .الستفزاز المسلمين، بحماية مشددة من قوات االحتالل

  ٢٦/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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محكمة لالحتالل تقضي ببيع أمالك الكنيسة 
  األرثوذوكسية في القدس للمستوطنين

 

لالحتالل اإلسرائيلي يوم أمس  محكمة وافقت
ك الكنيسة األرثوذكسية في مدينة الخميس، على بيع أمال

  .القدس المحتلة للمستوطنين

 ورفض قاضي المحكمة، موشيه بار عوم،

االستئناف الذي قدمته البطريركية األرثوذوكسية إلبطال 
الكنيسة في شارع يافا بالقدس لجمعية  صفقة بيع أمالك

  ".عطيرات كوهانيم"المستوطنين 

إننا " :ن لهامن جهتها، قالت البطريركية، في بيا
، معتبرة أن القرار يأتي "مصدومون وقد تفاجأنا من القرار

وتغيير معالمها العربية " تهويد المدينة المقدسة"في إطار 
  .اإلسالمية والمسيحية

، بطرد "عطيرات كوهانيم"وسيسمح القرار لـ
  .الفلسطينيين من العقارات والفنادق الكبيرة عند بوابة يافا

  بعد يوم واحد من عقدوصدر قرار المحكمة

الجلسة األولى للقضية، وقبل سماع أي من البينات، 
المتابعين للقضية كون أن الطاقم  األمر الذي أثار دهشة

وشهادات موثقة  القانوني للبطريركية قدم إثباتات جديدة
 .الخليل تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب



  
  ٢١٧ 

 وأكدت بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية،

ا سترفع القضية للمحكمة اإلسرائيلية العليا التي سبق أنه
  .للمحكمة المركزية في هذا الملف وأن عكست قرارات

 ٢٦/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 يلتهم مئات الدونمات

ّمخطط يقطع القدس ".. الطريق األمريكي" ُ
  ويربط المستوطنات

 

 في خطوة خطيرة تهدف لربط –القدس المحتلة 
وطنات والكتل االستيطانية ببعضها البعض، وعزل المست

األحياء الفلسطينية داخل مدينة القدس المحتلة عن 
ًبعضها وتحويلها لجزر مفصولة جغرافيا واقتصاديا،  ً
شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعملية شق طريق 
ُاستيطاني استراتيجي دائري جديد للقدس يطلق عليه 

 ".الطريق األمريكي"

 إقامة الطريق االستيطاني في وقت تستعد ويأتي
فيه حكومة االحتالل للبدء بتنفيذ مخطط ضم أجزاء 

يوليو / واسعة من الضفة الغربية المحتلة بداية تموز
ٕالمقبل، واخضاعها للسيادة اإلسرائيلية الكاملة، وهو ما 

 .يثير رفض وانتقادات دولية وعربية واسعة ومتزايدة

الحتالل بالقدس، وبحسب مسؤول في بلدية ا
ًفإنه يجري فعليا شق األجزاء الوسطى والجنوبية من 
الطريق االستيطاني، وسوف يتم طرح مناقصات للجزء 

 ١٨٧الواقع في أقصى الشمال، بتكلفة متوقعة تبلغ 
 .مليون دوالر، قرب نهاية العام الجاري

، أقرت سلطات االحتالل ١٩٩٦ففي العام 
ً دونما ١٠٧٠درت نحو الطريق االستيطاني، بعدما صا

من أراضي العيزرية، السواحرة، أبو ديس والطور، وذلك 
بهدف ربط المستوطنات جنوب القدس مع مستوطنة 

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

مئات الدونمات من " الطريق األمريكي"ويلتهم 
 ليسون وجبل المكبر، وعزل ٕأراضي قرى صور باهر وام

 .قرية الشيخ سعد عن المكبر وصور باهر

وبحسب مختصين، فإن الطريق االستيطاني 
سيخدم المستوطنات واإلسرائيليين فقط، ويهدف إلى 
تطوير وتقوية المستوطنات في شرق القدس والضفة 

 .الغربية، وربطها المباشر بشوارع المدينة

ًواجماال، من المتوقع أن يكلف  المشروع، الذي ٕ
سيمتد بمحاذاة أو قرب األطراف الخارجية لشرقي القدس، 

 .أكثر من ربع مليار دوالر

ويزعم مسؤولون إسرائيليون أن الطريق، الذي 
 كيلومتر شرقي جبل الزيتون، ١.٦ًسيضم نفقا بطول 

 ".سيخفف من االزدحام المروري"

 لربط المستوطنات

 أبو ويقول الباحث في الشأن المقدسي فؤاد
 هو جزء من "الطريق األمريكي"إن " صفا"حامد لوكالة 

إلحاطة مدينة القدس بشارع " الخادم الشرقي"مخطط 
استيطاني من الجهة الشرقية لربط المستوطنات 
اإلسرائيلية شرقي بيت لحم وبيت ساحور جنوب الضفة 

 .شرقي القدس" معاليه أدوميم"بمستوطنة 

د العام ويشير إلى أن سلطات االحتالل بع
م، شرعت بإقامة جدار عنصري، فأجري تعديال ١٩٩٣

على مخطط الشارع، الذي يجري شقه في جنوب شرق 
 .القدس على عدة مراحل

أقصى جنوب شرق " الطريق األمريكي"ويبدأ 
ً، مرورا "هار حوما"القدس قرب بيت ساحور ومستوطنة 

بصور باهر وجبل المكبر، ثم عن طريق نفق يبدأ من 
ان أسفل جبل الزيتون ليخرج عند حاجز الزعيم بلدة سلو
 .العسكري
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ويوضح أن الطريق االستيطاني تم تقسيمه على 
ً، مبينا أن )الجنوبي، األوسط، والشمالي( مقاطع ٣

ًالمقطعين الجنوبي واألوسط للشارع قيد التنفيذ حاليا، 
ويمر بأراضي صور باهر وجبل المكبر ومن الشيخ سعد 

ان بنفق في باطن الجبل يبلغ طوله وينتهي في بلدة سلو
 . كيلو متر مربع٢

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

 .الزيتون

وبحسب أبو حامد، فإن الطريق االستيطاني 
كفار "القدس وشرقها بمستوطنة يربط مستوطنات جنوب 

" معاليه أدوميم"في ببت لحم بمستوطنة " عتصيون
ومستوطنات وسط الضفة وشمالها في طريق استيطاني 

" ارئيل"التفافي يمتد من الكتلة االستيطانية شمال الضفة 
 .على مشارف الخليل" كفار عتصيون"جنوب نابلس إلى 

 هار"وعند إتمام التنفيذ سيتمكن مستوطنو 
ومستوطنات شرق بيت لحم من الوصول إلى " حوماه

يبين . وشمال القدس خالل فترة قياسية" معاليه أدوميم"
 الباحث أبو حامد

وفق -ًوتبلغ تكلفة كل مقطع مليار شيكل تقريبا
 أنفاق ضخمة، فيما يبلغ طول ٣أبو حامد، ويتضمن 
 . كيلو متر مربع١٢الطريق االستيطاني 

 خطورة كبيرة

بلدية االحتالل تسعى إلقامة طريق ويوضح أن 
استيطاني دائري حول المدينة المقدسة، بحجة تخفيف 
أزمة المواصالت، لكنه في الحقيقة وعلى أرض الوقع 
يخدم المستوطنين واالستيطان، وتسهيل تحركهم في 

 .محيط القدس وأرجاء الضفة

وبعد شق الطريق ستصبح المسافة ما بين 
ًجنوبا ومستوطنة " عتصيونكفار "التجمع االستيطاني 

 دقيقة بعدما كانت ٢٠ًشرقا ال تتجاوز " معاليه أدوميم"
 .تحتاج نحو ساعة

 آثار -يقول أبو حامد - وللطريق االستيطاني
سياسية واجتماعية وأمنية بحيث ستتم زيادة السيطرة 
األمنية على األحياء المقدسية، وتمزيقها وعزلها عن 

 باهر من فصل بعضها البعض، كما جرى في صور
الجانب الغربي عن الجنوبي، ومصادرة مساحات واسعة 

 .من أراضيها، باإلضافة إلى تأثيره على البيئة بشكل كبير

ُويؤكد أن هذا الطريق يشكل عقبة إضافية أمام 
القدس "أي حل سياسي مستقبلي، ويرسخ مفهوم 

، كما أنه يخدم سياسة الضم اإلسرائيلية، والتي "الموحدة
 .لى أرض الواقعتطبق ع

وقال أرييه كينج، نائب لرئيس بلدية القدس 
: وشخصية قيادية في حركة االستيطان في المدينة

الطريق ال يوحد المستوطنات، إنه ال يتعلق بتوحيد "
الحدود أو الخطوط البلدية لكنه يربطها أكثر على 
المستوى اليومي، سواء كان ذلك في الدراسة أو السياحة 

ثم في الممارسة العملية، فإنك تشيد عاصمة أو التجارة، 
 ".كبيرة في القدس

ًالطريق السريع سيكون ممرا هاما " وأضاف أن ً
من كتلة جوش عتصيون االستيطانية في جنوب الضفة 
الغربية والمستوطنات مثل هار حوما جنوبي وسط 
المدينة، إلى المستوطنات في شمال وشرق القدس، بما 

 ٤٠التي يعيش فيها أكثر من في ذلك معاليه أدوميم 
  ".ألف شخص

  ٢٧/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  

  

  



  
  ٢١٩ 

 ضم وتبادل أراض لتعزيز احتالل القدس

اعتقلت قـوات االحـتالل ... << -فلسطين المحتلة 
  . اإلسرائيلي، أمس السبت، مواطنا من القدس المحتلة

وأفــــادت مــــصادر محليــــة فلــــسطينية، بــــأن قــــوات 
حتالل اعتقلت المواطن يوسـف مخيمـر مـن مخـيم شـعفاط اال

وهــو رئــيس هيئــة المــرابطين فــي المــسجد األقــصى، أثنــاء 
 .تواجده في منطقة باب األسباط بالقدس المحتلة

كما اعتقلت شرطة االحـتالل فلـسطينيا، زعمـت أنـه 
من حاجز قلنديا الفاصل بين مـدينتي » حامال سكينا«اقترب 

  . فة الغربية، حسب إعالم عبريرام اهللا والقدس بالض

ــاة  الرســمية، إن قــوة مــن شــرطة » كــان«وقالــت قن
ــد  ــسطيني عن ــشاب الفل ــت ال حــرس الحــدود اإلســرائيلي اعتقل

وزعمــت بــأن عنــصري أمــن إســرائيليين أصــيبا . حــاجز قلنــديا
، دون مزيـد »لدى محاولتهما السيطرة عليـه«بجروح طفيفة 
 .من التفاصيل

الخاصة إن عناصـر ) ١٢(من جهتها، قالت القناة 
مــن شــرطة حــرس الحــدود اشــتبهوا فــي شــابين فلــسطينيين 
اقتربــا مــن الحــاجز، وبتفتيــشهما عثــر بحــوزة أحــدهما علــى 

وأضافت أنه تم اقتياد الشابين للتحقيق . سكين، وفق زعمها
 .معهما

  ١٤ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 

ديــوان "دعــت الهيئــة المــستقلة لحقــوق اإلنــسان 
، إلى تـشكيل لجنـة تحقيـق مـستقلة وفـتح تحقيـق "المظالم

جنائي مـن قبـل النيابـة العامـة فـي ظـروف مقتـل المـواطن 
ًعامـا، مــن سـكان بلــدة ) ٤١(عـالء محمــد علـى العمــوري 

 .العيزرية بمحافظة القدس

ًوفقـا لتوثيقـات " صـحفي، وقالت الهيئة، في بيـان
 ١٢، وحـوالي الـساعة ٢٤/٦/٢٠٢٠الهيئة فانـه بتـاريخ 

ًظهرا، توجهت قوة من األجهزة األمنية بالزي المدني برفقة 
رئيس بلدية العيزرية وبعض األعضاء وطاقم البلديـة إلـى 
موقـــع أرض تابعـــة لكنيـــسة الـــروم األرثـــوذكس، حيـــث أن 

العموري علـى االنتفـاع ًهناك خالفا ما بين البلدية وعائلة 
  ".بها

قامـــت بعـــد  أن جرافـــات تابعـــة للبلديـــة"وأضـــافت 
وصولهم بنصف سـاعة بتجريـف األرض ومـا عليهـا، كمـا 
وقامت قوة األمن باعتقـال عـدد مـن المطلـوبين لـديها مـن 
عائلــة العمــوري، بمــن فــيهم عــالء العمــوري، علــى خلفيــة 

علـى شكوى مقدمة ضـدهم لـدى النيابـة العامـة باالعتـداء 
 ".األرض وعلى ملكية الغير

وعلى أثر قيام األجهزة األمنية باعتقـال عـدد مـن 
أفــراد عائلــة العمــوري، أكــدت الهيئــة وقــوع شــجار وتــدافع 
بـــين أفـــراد مـــن العائلـــة وأجهـــزة األمـــن ومـــوظفي البلديـــة، 
وحــــاول الــــبعض تخلــــيص المعتقلــــين مــــن داخــــل ســــيارة 

 .ُالشرطة، وسمع أثناء ذلك صوت إطالق نار

ًأشــارت إلــى أنــه تبــين الحقــا أن المــواطن عــالء و
ُالعمــوري قــد قتــل نتيجــة إصــابته بطلــق نــاري فــي منطقــة 

 .البطن وهو مقيد اليدين

وعبرت الهيئة من أسـفها العميـق لوفـاة المـواطن 
عــالء العمــوري، وطالبــت، بتــشكيل لجنــة تحقيــق مــستقلة 
ــل  ــاة والظــروف التــي أدت لمقت ــوف علــى أســباب الوف للوق

ن العمـــوري ومعرفـــة مـــصدر إطـــالق النـــار، ونـــشر المـــواط
نتــائج التحقيــق الــذي تتوصــل إليــه اللجنــة وعــدم االكتفــاء 

 .بتشكيل لجنة تحقيق داخلية من قبل جهاز الشرطة

كمــــــا طالبــــــت قيــــــام النيابــــــة العامــــــة صــــــاحبة 
االختصاص األصيل، بفتح تحقيق جنائي وتقديم من تثبت 

  .إدانته للمساءلة أمام القضاء

  ٢٦/٦/٢٠٢٠دينة القدس موقع م

* * * * *  



  
  ٢٢٠ 

صلوات تلمودية في باحات األقصى واعتقاالت 
  بالضفة والقدس

  

واقــــــــتحم عــــــــشرات  ....–فلــــــــسطين المحتلــــــــة 
المستوطنين أمس األحد، باحات المسجد األقصى المبـارك 

  .  الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة-

امـة  العاإلسـالمية األوقـافوقال مـدير عـام دائـرة 
 بالقـدس الـشيخ عـزام الخطيـب، األقـصىوشؤون المـسجد 

ـــرا(لمراســـل  فـــي رام اهللا، إن االقتحامـــات نفـــذت تحـــت ) بت
ـــة شـــرطة االحـــتالل  ـــستوطنا ٨٧، وأن اإلســـرائيليحماي ً م

ا مـــن طـــالب المعاهـــد الدينيـــة، اقتحمـــوا ٣٠بيـــنهم  ًـــ طالب
وأوضــــح الخطيــــب ان . المــــسجد األقــــصى صــــباح أمــــس

ن نفــــذوا جــــوالت مــــشبوهة وأدوا المــــستوطنين المقتحمــــي
 وسـط حالـة األقـصىطقوسا تلمودية استفزازية في باحات 

من الغضب والغليان سادت في كافة أرجاء الحرم القدسـي 
 .الشريف

ــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي، حمــــالت  وتواصــــل ق
ـــة مـــن  ـــاطق متفرق ـــي من ـــة، ف ـــال اليومي المداهمـــة واالعتق

 .الضفة الغربية والقدس المحتلتين

القـدس، اعتقلـت قـوات االحـتالل فجـر أمـس ففي 
األحد، الشابين بالل أبـو الزكـي، والقـسام حلبيـة مـن بلـدة 
أبو ديس شرق القدس بعد مداهمـة منزلهمـا، والعبـث فـي 

 .محتوياتهما

وشــهدت بلــدة العيــسوية، مواجهــات بــين الــشبان 
وقوات االحتالل، أطلـق خاللهـا الـشبان المفرقعـات الناريـة 

ــة، وتركــزت المواجهــات فــي حــي عبيــد والزجاجــات الحا رق
الذي يمر عليه الذكرى الـسنوية األولـى الستـشهاد الـشاب 

واعتدت قوات االحتالل على المقدسية عايدة . محمد عبيد
وفـي . الصيداوي أمـام بـاب المجلـس، فـي القـدس القديمـة

أبو ديس اعتقلت قوات االحتالل الشابين بالل أبو الزكي، 
 .دهم منزلي ذويهما وتفتيشهماوقـســام حلبية، عقب 

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، شابا مـن 
مخـــيم عايـــدة شـــمال بيـــت لحـــم، وســـلمت اثنـــين آخـــرين 
بالغــين لمراجعــة مخابراتهــا، وســط انــدالع مواجهــات بــين 
الـــشبان وجنـــود االحـــتالل أثنـــاء اقتحـــام للمخـــيم، دون أن 

 أحمـد واعتقلـت قـوات االحـتالل الـشاب. يبلغ عن إصـابات
محمــد حمــاد، بعــد دهــم وتفتــيش منــزل ذويــه فــي مخــيم 

 .عايدة قضاء بيت لحم

وفــي بلــدة تقــوع، ســلمت قــوات االحــتالل بالغــين 
للـــشابين علـــي يوســـف جبـــرين، وأحمـــد صـــباح، لمراجعـــة 

  .مخابراتها

واقتحمــت قــوات كبيــرة مــن جــيش االحــتالل قريــة 
بيت إكسا شـمال غـرب القـدس المحتلـة، وشـرعت بأعمـال 

  . يف لقطعة أرض داخل القريةتجر

، بـأن قــوات االحــتالل »وفــا»وأفـاد شــهود عيـان لـــ
اقتحمــت قطعــة أرض تعــود لعائلــة حمايــل، ترافقهــا جرافــة 
ــازل  عــسكرية، وشــرعت فــي تجريــف قطعــة أرض قــرب من

  . المواطنين

وأضافوا أن قوات االحتالل أغلقت مداخل القريـة، 
خيمـة فـي وشرعت في أعمال التجريـف، تزامنـا مـع نـصب 

واعتلــى عــدد مــن جنــود االحــتالل أســطح منــازل . المكــان
المواطنين المحيطة، بالتزامن مع انتشار مكثف فـي الحـي 

يـــشار إلـــى أن قريـــة بيـــت إكـــسا . المـــستهدف فـــي القريـــة
ـــي مـــواطن، وهـــي محاصـــرة مـــن جـــدار  ـــة ألف يقطنهـــا قراب
الفـــصل والتوســـع العنـــصري، والمـــستوطنات مـــن مختلـــف 

 )توكاال.(االتجاهات

  ١٤ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  



  
  ٢٢١ 

 األعور إيماناالحتالل يمدد اعتقال المقدسية 
  ألسبوع

  

 مــددت محكمــة الــصلح فــي –فلــسطين أون اليــن 
القدس المحتلة يوم أمس األحـد، اعتقـال المقدسـية إيمـان 

ــل) لمــدة أســبوع(األعــور  ــوم األحــد المقب ــة ي وكانــت . لغاي
 بعد ان داهمت ١٧/٦اريخ قد اعتقلت بت" األعور"األسيرة 

   .سلطات االحتالل منزلها في بلدة سلوان

وتخــضع األعــور للتحقيــق لــدى جهــاز المخــابرات 
فــي المــسكوبية، علمــا ان زوجهــا ) الــشاباك(اإلســرائيلية 

ــة شــهر  ــذ قراب ــازين من ــي الزن ــد المــنعم معتقــل ف الــسيد عب
ونــصف، وتعــاني مــن عــدة أمــراض خطيــرة وهــي بحاجــة 

   .طبي السريعماسة للعالج ال

يذكر أن األسيرة األعور هي أم األسـير المقدسـي 
  .محمد األعور القابع في سجن النقب منذ عامين

   ٢٩/٦/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

غليك يتقدم اقتحامات المستوطنين لألقصى 
  واالحتالل يحجبه عن الفلسطينيين

 

 اقتحم عشرات المستوطنين - فلسطين المحتلة 
لحاخام يهودا غليك صباح أمس اإلثنين، يتقدمهم ا

ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة، وسط 
حماية مشددة من شرطة االحتالل التي واصلت فرض 

 .التقييدات المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
من المدارس  طالبا يهوديا ٦٥ مستوطنا بينهم ١١٩بأن 

التملودية اقتحموا ساحات المسجد األقصى خالل الفترة 
وذكرت . الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته

األوقاف أن المستوطنين تلقوا خالل االقتحام شروحات 
عن الهيكل المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية 

باب "في المسجد، وتحديدا قبالة قبة الصخرة ومصلى 
 ."الرحمة

وفي المقابل، تواصل شرطة االحتالل فرض 
القيود واإلجراءات المشددة على دخول المصلين 
الفلسطينيين للمسجد األقصى، وتحتجز بطاقاتهم 

كما تواصل سياسة . الشخصية عند بواباته الخارجية
اإلبعاد للفلسطينيين عن األقصى والقدس القديمة، حيث 

 الفتاة المقدسية آية أبو قررت شرطة االحتالل أمس إبعاد
كما تسلمت . ناب عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر

وكانت شرطة . الفتاة شفاء أبو غالية، قرارا مماثال
 فتيات يوم األحد الماضي، ٤االحتالل اعتقلت شفاء و

بعد االعتداء عليهن بالضرب في مصلى باب الرحمة، 
 .وسلموهن قرارات إبعاد عن األقصى لمدة أسبوع

وأبعدت شرطة االحتالل، األحد، المحامي خالد 
زبارقة من مدينة اللد، عن األقصى لمدة أسبوع، بعد 

. بالبلدة القديمة" القشلة"استدعائه للتحقيق في مركز 
وفي األسبوع الماضي أبعدت شرطة االحتالل الحارس 

  . أشهر٦فادي علي عليان عن المسجد األقصى لمدة 

ى الجبالي ودخلت األسيرة ميسون موس
من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم، ) عاما٢٥(

أمس اإلثنين، عامها السادس في سجون االحتالل، وهي 
ًعاما بتهمة طعن مجندة ١٥تقضي حكما بالسجن لمدة 

 .إسرائيلية

، بعد ٢٩/٦/٢٠١٥واعتقلت ميسون بتاريخ 
وأصابتها بجراح " قبة راحيل"طعنها مجندة على حاجز 

توسطة، قبل أن يعتقلها جنود االحتالل بعد بين طفيفة وم
كما اقتحمت قوات . االعتداء عليها بالضرب المبرح

االحتالل في ذلك الوقت منزل عائلتها في خربة رأس 
الواد شرق بيت لحم، وفتشوه وحطموا محتوياته واعتدوا 

 .على عدد من أفراد أسرتها
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 ٤٠وتعتقل قوات االحتالل في سجونها أكثر من 
 من بينهن النائب في المجلس التشريعي خالدة مواطنة

جرار، وأقدم األسيرات هي أمل جهاد طقاطقة المعتقلة منذ 
 سنوات بينما أعالهن ٧، ومحكومة بالسجن ٢٠١٤عام 

ًحكما هما شاتيال سليمان أبو عيادة من كفر قاسم 
بالداخل المحتل وشروق صالح دويات من القدس 

 . عاما١٦ومحكومتين بالسجن 

نت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، وش
حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية 
تخللها اعتقال عدد من الشبان، بينما في قطاع غزة، أفاد 

 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت ٦شهود عيان بأن 
 .لمسافة محددة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

 وأفاد مزارعون بتوغل ست جرافات عسكرية
العسكرية شرق حي النهضة، " المطبق"انطالقا من بوابة 
وباشرت .  متر داخل أراضي القطاع١٠٠شرق رفح لنحو 

ّجرافات االحتالل بعمليات تجريف، بإسناد من عدة آليات 
  )وكاالت. (وجيبات عسكرية، تتمركز داخل السياج

  ١٤ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  جبل الباباالقوات اإلسرائيلية تقتحم تجمع 

  

أجرت طواقم تابعة لسلطات  ...–عواصم 
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، وأجروا 

 من المنازل، تمهيدا لضم عمليات مسح وتفتيش لعدد
  .القريبة" معاليه ادوميم"الجبل لمستوطنة 

وأضاف، أن أحد ضباط االحتالل ابلغهم أن 
" الضم"عمليات المسح في الجبل، تأتي تمهيدا لعملية 

 مواطن ٤٠٠ويقطن الجبل . خالل اليومين القادمين

فلسطيني يتعرضون لشتى المضايقات في المنطقة، 
  .لتهجير القسري، في أي لحظةوجميعهم مهددون با

وفي نابلس وضع مستوطنون، أمس بيوتا 
متنقلة في اراضي عصيرة الشمالية، بحسب مسؤول ملف 

واعتقلت قوات . االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس
االحتالل اإلسرائيلي، أمس أحد عشر فلسطينيا من 

  .مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

ًسية آية أبو ناب، قرارا وسلمت المرابطة المقد
  .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

ة واعتقلت قوات االحتالل األحد الماضي، الشاب
أبو ناب من داخل مصلى باب الرحمة، مع أربع فتيات، 
وأحد حراس المسجد، وأبعدتها اسبوعا عن األقصى، 

ًوسلمتها أمس، قرارا جديدا باإلبعاد وتعرضت أبو ناب . ً
 مرة، ووجهت لها ١٤لالعتقال على يد االحتالل، نحو 

تهما مختلفة، كالتكبير في ساحات األقصى، وعرقلة قوات 
والتواجد في منطقة باب الرحمة، أو تصوير االحتالل، 

وتواصل . اعتداءات المستوطنين داخل المسجد، وتوثيقها
قوات االحتالل، سياساتها بالتنكيل بحق أهالي القدس 
المحتلة، من خالل إبعاد المرابطين عن المسجد األقصى 
ومحاولة تفريغه من المصلين، في الوقت الذي تتصاعد 

نين، ضمن سياسة فرض وقائع فيه اقتحامات المستوط
ًجديدة على المسجد األقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا ً.  

وتوغلت قوات االحتالل أمس عشرات االمتار 
شرق رفح جنوبي قطاع غزة، معززة بالجرافات واآلليات 

وقالت . العسكرية وقامت بعمليات تجريف بحي النهضة
ف منظمة العفو الدولية في بيان خاص، إنه بينما تكث

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

ببعث " تريب أدفايزر"وطالبت العفو الدولية 
بعد اآلن في ارتكاب رسالة واضحة مفادها أنها لن تساهم 

  .انتهاكات لحقوق اإلنسان

العفو الدولية قدمت عريضة إلى الرئيس 
، ستيفن كوفير، وقعها "تريب أدفايزر"التنفيذي لشركة 

 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، ٣٠٠أكثر من 
داعين الشركة إلى االنسحاب من المستوطنات غير 

العفو ولم تستجب الشركة لطلبات منظمة . القانونية
  .الدولية للتعليق

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

ن أال تضفي الشركات شرعية أكبر على المستوطنات م
  )وكاالت (- .خالل ممارسة األعمال التجارية فيها

  ٣١ ص٣٠/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 

 

 

 

 

   א�����ن

ًاالحتالل يشق طريقا استيطانيا رئيسيا بالقدس ً ً  
 

 شــــرعت – صــــفا – القــــدس المحتلــــة –رويتــــرز 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعملية شق طريـق اسـتيطاني 

الطريـــق "يـــسمى رئيـــسي دائـــري جديـــد للقـــدس المحتلـــة 
، والـــذي ســـيربط المـــستوطنات اإلســـرائيلية فـــي "األمريكـــي

 .الضفة الغربية المحتلة التي تقع شمالي وجنوبي القدس

وقال مسؤول في بلدية االحـتالل بالقـدس لوكالـة 
إنه يجري بالفعل شق األجزاء الوسطى والجنوبية " رويترز"

 من الطريق، وسوف يتم طرح مناقصات للجـزء الواقـع فـي

 مليـون دوالر، ١٨٧أقصى الـشمال، بتكلفـة متوقعـة تبلـغ 
  .قرب نهاية العام

ويأتي البناء في الوقت الـذي تـستعد فيـه حكومـة 
ًاالحتالل لبدء مناقشات على مستوى مجلس الوزراء بدءا 
مــــن أول يوليــــو حــــول تنفيــــذ الوعــــد االنتخــــابي لــــرئيس 
 الحكومة بنيامين نتنياهو بضم المستوطنات اليهوديـة فـي
الــضفة الغربيــة، وهــي خطــوة مقــررة تثيــر انتقــادات دوليــة 

 .متزايدة

ويــزعم مــسؤولون إســرائيليون أن الطريــق، الــذي 
ــا بطــول  ــضم نفق ــون، ١.٦سي ــل الزيت ــومتر شــرقي جب  كيل

  ".سيخفف من االزدحام المروري"
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وقـــــال وزيـــــر شـــــؤون القـــــدس فـــــي الحكومـــــة 
" الطريـق األمريكـي"الفلسطينية فادي الهدمي، إن مشروع 

ـــضها  ـــة عـــن بع ـــسطينية داخـــل المدين ـــاء الفل ـــزل األحي يع
 .البعض

المــــشروع جــــزء مــــن الطريــــق الــــدائري "وتــــابع 
اإلسرائيلي غير القانوني الذي يحيط بشرق القدس لزيـادة 
ربط المـستوطنات اإلسـرائيلية وقطـع العاصـمة الفلـسطينية 

 ".المحتلة عن باقي الضفة الغربية

ة المــستوطنات وبنــت حكومــات االحــتالل المتعاقبــ
فــي الــضفة الغربيــة علــى أراض اســتولت عليهــا فــي حــرب 

ـــن . ١٩٦٧عـــام  ـــر م ـــا اآلن أكث ـــف ٤٠٠ويعـــيش فيه  أل
 . ألف آخرين في القدس الشرقية٢٠٠إسرائيلي، مع 

وتظهر وثائق التخطيط لرسم الطريـق أن الطريـق 
 .سيمتد ألكثر من ثمانية كيلومترات

 ١٥/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  


����   

تستهدف تهويد القدس » !خطة تاريخية«
  الشرقية

 

ما تسمى بلدية   أعلنت–فلسطين المحتلة 
االحتالل بالقدس، عن إطالق خطة وصفتها بـ 

شرقي المدينة، لمشروع ضخم بهدف إنشاء » التاريخية«
  .»السيليكون فالي«أو ما يعرف بـ » وادي السيليكون«

اإلسرائيلية العامة الناطقة وبحسب هيئة البث 
خطة استراتيجية «بالعربية، فإن المشروع عبارة عن 

ضخمة وهامة بالنسبة للمدينة، بموجبها سيتم توسيع 
مساحات قطاع المال واألعمال والمحال التجارية والغرف 

وفي إطار . »الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي منها
ة، سيتم بناء هذه الخطة وخالل سنوات قليلة معدود

مائتي ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل 
في الصناعات التقنية الراقية هايتيك، باإلضافة إلى 
خمسين ألف متر مربع لمحالت تجارية، إلى جانب 

 .خمسين ألف متر مربع للفنادق

ليه رئيس إويندرج هذا المشروع الذي بادر 
لية الخاصة بسد البلدية ضمن الخطة الحكومية اإلسرائي

الفجوات االجتماعية واالقتصادية وتنمية مرفق االقتصاد 

وفق ما قال موشيه ليون رئيس ما تسمى . شرق القدس
من بين األهداف للمشروع خلق «وزعم . بلدية لالحتالل

فرص عمل ألكثر من عشرة آالف شخص من المقدسيين 
  .»الفلسطينيين وزيادة تعزيز الثقة

بت التدريبات العسكرية في موضوع آخر، تسب
لجيش االحتالل باحتراق مساحات واسعة من األراضي 
الزراعية والرعوية في منطقة األغوار، فيما صعدت بلدية 
االحتالل بالقدس من سياسة هدم المنازل والمنشآت 
التجارية، وكذلك إجبار العديد من المقدسيين على هدم 

 .ًمنازلهم ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص

أفادت مصادر محلية في منطقة األغوار بأن و
تدريبات جيش االحتالل أدت إلى احتراق ما يزيد عن 

 دونما من األراضي المزروعة بمحصول القمح ٩٠٠٠
والشعير والمراعي في خربة حمصه البقيعة واألراضي 

وأدى استخدام . ةالمطلة على خربة حمصه الفرش
 دونما من ١٨٠ب االحتالل للذخيرة الحية إلحراق ما يقار
 دونما من ٨٢٠٠المحاصيل الزراعية وما يزيد عن 

وتتعرض األغوار لهجمة إسرائيلية متواصلة . المراعي
ًوكثيرا ما أجبر االحتالل سكان المناطق الرعوية بالهجرة 
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ًمن مساكنهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية تكون تمهيدا 
 .لالستيالء على األرض وضمها للمستوطنات

ختصون بأن مشروع الضم الذي يسعى ويقدر م
 ألف دونم من أراضي ٥١االحتالل لتنفيذه سيقضي على 

 ألف دونم من الحدود مع األردن ٤٦المواطنين الزراعية و
 ألف دونم يسيطر عليها االحتالل في ٤٠٠تضاف إلى 

األغوار بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، 
اط زراعي أو ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نش
وعلى صعيد . عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق

 ٢٧الهدم في القدس، سلمت بلدية االحتالل مؤخرا نحو 
 قرار هدم خالل األسبوع األخير في جبل المكبر ٢٧عائلة 

تستهدف منشآت تجارية وأخرى سكنية، فيما هدم 
 أكثر من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠١٩االحتالل منذ بداية عام 

 . ومنشأة تجارية وأسوارا استنادية في البلدة منزال٨٠

وصعدت سلطات االحتالل في الفترة األخيرة من 
بالقدس، في » الهدم الذاتي«عمليات هدم المنازل أو 

محاولة إلجبار سكانها على الرحيل ولتفريغ المدينة من 
المقدسيين، بهدف تنفيذ مخططاتها التهويدية 

د عضو لجنة الدفاع عن واالستيطانية فيها، بحسب ما أفا
 . أراضي سلوان خالد أبو تاية

وفي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، 
هدمت جرافات بلدية االحتالل أمس األربعاء منزلين لعائلة 

ورصد مركز معلومات . زعاترة، بحجة البناء دون ترخيص
 منشآت سكنية بأيدي أصحابها منذ ١٠وادي حلوة هدم 

شهر الماضي، وتركزت في بلدتي السابع والعشرين من ال
 . جبل المكبر وسلوان

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األربعاء، حملة دهم واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة 
الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما 
اندلعت مواجهات في مخيم العروب قضاء الخليل، قمعها 

صاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز جنود االحتالل بالر
 .المسيل للدموع مما أوقع العديد من اإلصابات

إلى ذلك، أكد تحقيق صحافي على انتشار ثقافة 
الكذب على الجمهور اإلسرائيلي لدى قيادة الجيش 
اإلسرائيلي ومحاولة طمس جرائم بحق الفلسطينيين 
يرتكبها جنودهم، ويكشف التحقيق الذي نشرت صحيفة 

مقاطع منه أمس األربعاء، أن قيادة كتيبة » هآرتس«
ولواء زعموا أنهم يجرون تحقيقا في اعتداءات ضد 
الفلسطينيين، لكن يتبين أن هذا لم يكن سوى تغطية على 
ممارسات جنودهم، األمر الذي من شأنه تشجيع جنود 

 .آخرين على ارتكاب جرائم مشابهة

واء وتطرق التقرير إلى قيام جنود من سرية ل
بحملة اعتقاالت في قرية قرب نابلس، ليلة » غوالني«

وبعد انتهاء االعتقاالت، . ٢٠١٨ شباط العام ١٦ – ١٥
قام جنود االحتالل باالعتداء على سيارات في القرية 
ٕوالحاق أضرار بها، ثم ثقب إطارات سيارات، إضافة إلى 

وقد تم . تهديد مواطنين فلسطينيين تواجدوا في المكان
ُكل ذلك بمقطع فيديو نشر في وسائل اإلعالم توثيق 

ويتبين من التحقيق  .وشبكات التواصل االجتماعي الحقا
الصحافي أنه بعد علم قائد الوحدة العسكرية، غاي 
إلياهو، سعى مع جنوده إلى تنسيق إفاداتهم وتزوير 

تجاهلوا » غوالني«وثيقة، كما تبين أن ضباطا في لواء 
فلسطينيين، الذي اعتبر أنه االعتداء على سيارات ال

على غرار االعتداءات اإلرهابية التي تنفذها » تدفيع ثمن«
وحسب التقرير، . االستيطانية» شبيبة التالل«جماعة 

فإن إلياهو أدين وحكم عليه بالسجن في أعقاب هذا 
  )وكاالت.(االعتداء

 ١٦ صفحة ٤/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ويل القدس لتح" إسرائيلي"مخطط : حنا عيسى
  لمدينة يهودية مركزية
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قال حنا عيسى  –  فلسطين المحتلة–وكاالت 
األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات، إن هناك مخطط إسرائيلي يهدف لتحويل 

 .القدس خالل األعوام المقبلة إلى مدينة يهودية مركزية

" ائيلإسر"وذكر عيسى، في تصريح له األحد، أن 
تواصل إجراءات تهويد للمسجد األقصى عبر تحويله 
لمتحف من خالل أعمال الحفر تحته، إضافة لطرح 
مناقصات لبناء المزيد من الوحدات االستيطانية في 

 .مختلف أحياء القدس

واعتبر أن االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة 
للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس اعتداء 
ًعلى التراث الثقافي والحضاري للمدينة، وتعديا صارخا  ً

 على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

قواعد القانون الدولي التي تتمحور "وأضاف 
ّبشأن االحتالل العسكري للقدس ال تخول سلطات 
االحتالل إال بسلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة 

ًذلك يعني ضمنيا بطالن أي اإلقليم الخاضع لها، و
إجراءات تشريعية أو إدارية تجريها سلطات االحتالل 
لتغيير األمر الواقع في اإلقليم المحتل، وهو ما ينطبق 

 ".بطبيعة الحال على الوضع في القدس

وأكد عيسى أن السيادة الفعلية التي تفرضها 
على القدس بالقوة العسكرية بحكم األمر الواقع " إسرائيل"
 . تكسبها الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لهاال

ّوذكر أن التنظيم الدولي يحرم استعمال القوة 
ألغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من 

 .أو كوسيلة الكتساب اإلقليم" إسرائيل"جانب 

كما اعتبر أن سياسة الضم التي نفذتها 
ردة باطلة؛ تجاه مدينة القدس بإرادتها المنف" إسرائيل"

ألنها ترتبت على إجراء غير مشروع في القانون الدولي 
 .وهو استعمال القوة

وقال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسات إنه يترتب على سلطات 
االحتالل مسؤولية المدينة بإعادة الحال إلى ما كانت 

 .عليه، والتعويض إذا اقتضى األمر ذلك

ًتب على االحتالل أيضا، وفق عيسى، ويتر
مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات الجسمية 
من جهة أولى، ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في 

موقع القدس في " إسرائيل"التصدي لمحاولة إدراج 
قائمتها التمهيدية األثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على 

  .قائمة التراث العالمي

  ٢١/٦/٢٠٢٠ اليوم فلسطين

* * * * *  

������

البشع ضد " إسرائيل"وجه .. العنصرية
  الفلسطينيين

  

لم يكن مشهد  -   المركز الفلسطيني لإلعالم- غزة 
الجثو بالركبة على الرقبة لألمريكي ذي األصول األفريقية 

ًمستغربا لدى الفلسطينيين والعالم، فقد تكررت " جورج فلويد"
ذا النوع معهم من االحتالل عشرات المشاهد من ه

  .اإلسرائيلي

ويكرر جنود االحتالل استخدام هذا األسلوب في 
عمليات االعتقال والتحقيق العنيفة بحق الفلسطينيين، ليؤكد 
أن هذا المشهد لم يكن بمحض الصدفة خاصة مع برامج 
التدريب المشتركة التي تعززت بين الشرطة األمريكية وقوات 

  . منذ سنواتاألمن اإلسرائيلية

  عنصرية ضد الجميع

السياسة العنصرية اإلسرائيلية ال تتعلق 
بالفلسطيني الذي يعيش داخل الخط األخضر فقط، إنما 
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على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت إدارة االحتالل، 
نفسها؛ " إسرائيل"ًوأيضا على يهود الفالشا األفارقة داخل 

والمساعدات فكل األرقام المتعلقة بالتعليم والصحة 
ًاالجتماعية والعمل تثبت تفاوتا رهيبا بينهم وبين بقية  ً

  .اليهود

فلسطينيين " إسرائيل"ففي ظرف أسابيع قليلة قتلت 
مصطفى يونس من قرية : وهم" ّالهوية الزرقاء"من حملة 

ٕعارة في الداخل الفلسطيني، وهو مريض بالصرع، واياد 
 الخاصة الحالق من القدس، وهو من ذوي االحتياجات

  .ًويعاني بطئا في النمو

ارتفاع نسبة الضحايا الفلسطينيين على الحواجز 
وفي نقاط التماس في السنوات األخيرة مع تطبيق سياسة 

، رافقه ارتفاع في عدد القتلى على يد "ّالقتل لمجرد االشتباه"
ّالشرطة من المواطنين األميركيين غير البيض، كما يسجل 

 ٧األميركي اإلخباري في " غريسيفبرو"تقرير نشره موقع 
  .تشرين األول من العام الماضي/أكتوبر

ففي والية جورجيا مثال، يشير التقرير ذاته إلى 
ارتفاع في حوادث إطالق النار المميتة من قبل الشرطة 

  .٢٠١٨ و٢٠١٧ بالمائة بين عامي ٧٧بنحو 

  سجل حافل بالعنصرية

 في الواضح" إسرائيل"ويشير النشطاء إلى سجل 
انتهاكات حقوق اإلنسان وعنف الدولة تجاه الفلسطينيين 

  .واليهود الملونين والالجئين األفارقة

ًووفقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 بالمائة ٦٩ زيادة بنسبة ٢٠١٨اإلنسانية فقد حقق عام 

عن العام الذي سبقه في عنف المستوطنين اإلسرائيليين 
  .ة في الوفيات واإلصابات في غزةتجاه الفلسطينيين، وزياد

ّ، صوت مجلس مدينة ٢٠١٨نيسان /وفي أبريل
دورهام بوالية كارولينا الشمالية باإلجماع لتمرير قانون 
يمنع مشاركة دورهام في تدريبات تبادل الشرطة العسكرية 

  .مع إسرائيل ودول أجنبية أخرى

  األكثر األماكن فلسطين

مين العام من جهته قال مصطفى البرغوثي األ
لحركة المبادرة الوطنية، إن فلسطين هي أكثر مكان تمارس 

  .فيه العنصرية بأبشع صورها في العالم أجمع

المركز "وأوضح البرغوثي في تصريح خاص لـ
، أن العنصرية االسرائيلية يتم ممارستها "الفلسطيني لإلعالم

بحق شعب كامل، وهي متأصلة بالحركة الماسونية منذ 
  .ن الماضيبداية القر

النضال الفلسطيني هو نضال قومي : "وتابع
ووطني ضد االحتالل االسرائيلي ويمثل مقاومة كبرى ألبشع 

، الفتا الى ضرورة ربطه بالنضال العالمي "أنواع العنصرية
الذي يجري في هذه األيام في كل أنحاء الكرة االرضية ضد 

ية العنصرية التي انطلقت من مدينة مينيابوليس األمريك
  .بسبب قتل الشرطة األمريكية لجورج فلويد

العنصرية اإلسرائيلية واألمريكية يسيران : "وقال
بخطان متوازيان حيث أن العنصرية األمريكية تدعم 
االسرائيلية، وليس صدفة ان يتم طرح صفقة القرن أو ان 
يقوم ترامب بدعم نتنياهو فكالهما يتبعان لمعسكر 

  ".عنصري

العنصرية تمارس اليوم على وأشار الى أن هذه 
شكل أبارتايد وتمييز عنصري هو األسوأ على تاريخ 

  .البشرية، على حد وصفه

وأكد أن العنصرية االسرائيلية تشمل قتل 
الفلسطينيين واعتقالهم وسرقة أراضيهم وحرمانهم من المياه 
ومن حرية الحركة، ومحاصرتهم كما يجرى في قطاع غزة، 

 العالج والمس بكافة حقوق وحرمان المرضى من تلقي
  .االنسان المتعارف عليها في العالم

وأضاف أن من هذه المظاهر تصعيد اسرائيل 
وحرمانها للفلسطينيين من حقهم في دولة ذات سيادة على 

  .أرضهم وفق ما كفلته المواثيق واألعراف الدولية

وشدد على ضرورة أن تكون هناك سرعة في تقديم 
بتقديم " إسرائيل"عالم قبل أن تقوم القضية الفلسطينية لل

  .روايتها بأن الفلسطينيين هم العنصريين
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وطالب بأن يكون هناك جهد فلسطيني منظم 
لفضح هذه السياسات، ومطالبة العالم بكل حزم واصرار 
بفرض العقوبات على إسرائيل وليس الحديث عن مفاوضات 

  .عبثية، وفق قوله

  ياتاألكثر انتهاكا لالتفاق" إسرائيل"

بدوره قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق االنسان 
تمارس سياسيات عنصرية في " إسرائيل"عمار دويك، إن 

مواجهة الفلسطينيين لدرجة أنها توصف وفق االتفاقية 
ًالدولية لمناهضة نظام الفصل العنصري بأنها األكثر انتهاكا 

  .لقوانين هذه االتفاقية

ركز الم"وأوضح دويك في تصريح خاص لـ
، أن االتفاقية الدولية لمناهضة نظام "الفلسطيني لإلعالم
 شكال من أشكال ١٢وضعت " األبارتايد"الفصل العنصري 
ً شكال منها، الفتا ١١بانتهاك " إسرائيل"العنصرية وتقوم 

إلى أن الشكل الوحيد الذي لم تقترفه بصورة كبيرة هو 
  .اإلبادة الجماعية

سرائيليين أكد أن وفيما يتعلق بسلوك الجنود اإل
ًثقافة العنصرية باتت متجذرة جدا لديهم، مشيرا إلى ان هذه  ً
العقلية العنصرية اإلسرائيلية تنعكس على سلوك الجنود 

  .اإلسرائيليين الذين يستسهلون قتل الفلسطينيين

وأضاف أن العنصرية باتت متجذرة في العقلية 
مجتمع اإلسرائيلية من خالل التعليم وبنية الدولة وال

اإلسرائيلي والنظرة العنصرية لغير اليهود خاصة إذا كان 
  .ًفلسطينيا

ًولفت إلى أن السلوك العنصري ليس شخصيا فقط 
ٕوانما هناك منظومة كاملة تحمي هذا السلوك والمتمثل 
بالقضاء العنصري، فإذا كان المقتول فلسطيني والقاتل 

تل فلسطيني ًإسرائيلي فإن الحكم مخففا في حين إذا كان القا
ًوالمقتول إسرائيلي فإن الحكم يكون مؤبدا وهدم منزله 

  .وعقوبة جماعية للعائلة، وفق قوله

وأشار إلى وجود عنصرية في التشريعات والقوانين 
ًالتي تفرض عقوبات شديدة جدا على الفلسطينيين وتطبق 

  .منظومة قانونية مختلفة عن التي تطبق عليهم

بنية في الجوهر على فكرة م" إسرائيل"وأكد أن دولة 
ًالعنصرية تجاه الفلسطينيين، مشيرا ان إسرائيل تقوم على 

االستعمار من خالل االستيالء : فكرتين أساسيتين وهما
على أكبر قدر ممكن من األرض، والعنصرية بفصل السكان 

  .عن الدولة واألرض

وفيما يتعلق بسبل مواجهة هذه السياسة العنصرية 
 الحقوقية في معركة مفتوحة مع االحتالل أكد أن المؤسسات

ًونظام الفصل العنصري واالستعمار، الفتا إلى أن أدوات هذه 
  .المعركة مختلفة

ومن ضمن هذه األدوات لمواجهة العنصرية 
اإلسرائيلية أدوات القانون الدولي التي تعتبر إحدى 
المسارات التي يسلكها الفلسطينيين وحققوا نجاحات بها من 

عتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير خالل ا
ًمصيره، إضافة للخطوات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا من 
خالل محكمة الجنايات الدولية ومحاولة محاسبة قادة 

  .الحرب اإلسرائيليين

وأوضح أن مثل هذه الخطوات تؤدى إلى رفع 
الغطاء القانوني عن السلوك اإلسرائيلي والمساهمة في 

ورتها أمام العالم، خاصة أنها حساسة أمام الرأي كشف ص
العام األوروبي واألمريكي وتحاول أن تظهر نفسها بأنها 
واحة الديمقراطية في المنطقة وأنها دولة عصرية تمثل 

  .القيم األوروبية والغربية في المنطقة

وأكد أن من األدوات الحقوقية السلمية لمعاقبة 
ترتكبها استخدام أدوات القانون على الجرائم التي " إسرائيل"

الدولي الممكنة، مثل فرض العقوبات على البضائع 
اإلسرائيلية ومنتجات المستوطنات، أو منع بيع أسلحة أو 

  ".إسرائيل"شرائها من 

  ١٣/٦/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  
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" الضم"قادة المستوطنات يطالبون بتسريع 
  دون أي تنازل

 -  المركز الفلسطيني لإلعالم–ة القدس المحتل
تظاهر قادة المستوطنات، اليوم األحد، قبالة مكتب نتنياهو، 

دون تقديم أي تنازل " الضم"مطالبين بتسريع تطبيق خطة 
على التفاوض بشأن " الموافقة المبدئية"حتى لو كان مجرد 

ودعا رئيس المجلس االستيطاني  .إقامة دولة فلسطينية
يامين نتنياهو إلى عدم الرضوخ لليسار، دافيد الحياني، بن

ٕعلى حد تعبيره، والى فرض السيادة األسبوع الجاري، وفق 
وشدد المجلس، في بيان  .ما أوردته وسائل إعالم عبرية

أصدره، على أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إقامة 
دولة فلسطينية، الفتا إلى أن هذه هي أيام مصيرية 

) االسم اليهودي للضفة الغربية" (لسامرةيهودا وا"لمستقبل 
   .وغور األردن

والتي تضم " (أمنيين"من جهة أخرى نظمت حركة 
، مسيرة في مناطق )ضباطا متقاعدين في جيش االحتالل

الضفة الغربية المحتلة، تخللها زيارة عدد من المستوطنات، 
واالجتماع بقادة المستوطنين، بهدف دعم خطة الضم 

  .لى أجزاء من الضفة الغربية وغور األردناإلسرائيلية ع

: وقال أحد قادة الحركة، ويدعى الجنرال أمير أفيفي
" أمنيين"في األشهر األربعة الماضية منذ أن أنشأنا حركة "

وعلى خلفية السيادة، انضم أكثر من ألف من كبار الضباط 
والقادة والمقاتلين في الجيش إلى الحركة منهم قادة مناطق 

ي سالح الجو، وقادة وحدات سابقون، ومن وقادة ف
المخابرات وأفراد الشرطة؛ لتعزيز قضية السيادة اإلسرائيلية 

   ".على المستوطنات وغور األردن

" يسرائيل هيوم"وفي وقت سابق، أفادت صحيفة 
العبرية أن رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس يدعم فرض 

صوص عليها من األراضي المن% ٣٠السيادة على أقل من 
ٕفي صفقة القرن، واذا تمت بغور األردن فستتخذ بالتنسيق 

وكان نتنياهو دعا قادة مستوطنات الضفة، في  .مع األردن
لقاء سابق، إلى دعم مخطط ضم المستوطنات، انطالقا من 

دولة "المزعومة التي تتضمن إقامة " صفقة القرن"
   ".فلسطينية

رسمية؛ كانت العبرية ال" كان"ووفق ما نقلته قناة 
محاوالت قادة مستوطنات الضفة تدور حول الفصل بين 
مبدأ فرض السيادة وبين الموافقة على االستعداد للتفاوض 

في "وأخبر نتنياهو قادة المستوطنات أنه  .مع الفلسطينيين
خطة أخرى، ومع إدارة أمريكية أخرى، كان سيطلب منا 

   ".اإلخالء للمستوطنات

إن : العبرية" ١٣"قناة من جهة أخرى، قالت ال
نتنياهو أبلغ قادة المستوطنين أن التقدم في مخطط ضم 
المستوطنات مرهون بالموقف األمريكي الذي أصبح مؤخرا 

  ".أكثر تصلبا"

ونقلت القناة عن مصادر قالت إنها كانت مشاركة 
 ١في اللقاء، أن نتنياهو لم يذكر على اإلطالق تاريخ 

ًيوليو موعدا متفقا ع/تموز ليه لبدء عملية ضم ً
وكان نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة أن  .المستوطنات

حكومته تعتزم الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 
  .من مساحة الضفة الغربية، مطلع الشهر المقبل% ٣٠

 ٢١/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز
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  مستوطنون يتخوفون من خطة الضم

 

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

  .مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور األردن

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

مستوطنة عشوائية في ، ) عاما٣٣(يعقوب سيال 
على قمة تلة أطلق عليها اسم جفعات  شمال الضفة الغربية

 عائلة يهودية إسرائيلية من ٢٧أرنون، تعيش نحو 
العلمانيين والمتدينين، المتطرفين والمعتدلين، في بؤرة 
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نية عشوائية في شمال الضفة الغربية تحيط ببيوتهم استيطا
  .بساتين صغيرة وكروم العنب

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

ترك سيال عائلته اليهودية المتشددة في القدس 
فتيان « عاما وانضم إلى مؤسسة تعليمية ١٧في سن 

مجموعة من اليهود المتطرفين الذين يقيمون في (» اللالت
  .)بؤر استيطانية عشوائية

وقال الرجل الطويل القامة الذي يدير استشارات 
البناء على هذه األرض «إعالمية من المنزل، إن قدره 

نحن على يقين أن وجودنا هنا «وأضاف . »واالستقرار فيها
ة إلينا، كل بالنسب«وتابع  .«يحمي جميع سكان إسرائيل

في المكان الذي يعتبره العديد من اليهود » شيء لنا
  .«توراتيا«

وقال إنه شعر بفرح كبير في كانون الثاني عندما 
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترمب خطته للسالم 
اإلسرائيلي الفلسطيني التي أعطت إسرائيل الضوء األخضر 

ه قلق لكن. لضم مستوطنات الضفة الغربية وغور األردن
مع مرور الوقت ما زالت «بعض الشيء اليوم، ألنه 

نحن نشهد تراجعا تدريجيا في «وقال  .«التفاصيل غامضة
  .«ُما وعدنا به

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

  .ةبدولة فلسطيني» ال يمكننا قبول االعتراف«وقال 

، في مستوطنة يتسهار ) عاما٢٩(تسفي سوكوت 
الدينية المتطرفة الواقعة على تلة في شمال الضفة الغربية 
إلى الجنوب من مدينة نابلس، اعتبر سوكوت أن الوجود 
اإلسرائيلي في المنطقة منصوص عليه في التوراة ويتجاوز 

ويتحدر الرجل الذي اعتمر قلنسوة  .السياسة المؤقتة
 عائلة متدينة متشددة تسكن مستوطنة في محبوكة من

وقد انتقل منها الى . الضفة الغربية قريبة من مدينة القدس
  .يتسهار

نحن هنا بسبب الكتاب المقدس، ألننا «وأضاف 
نعتقد أن اهللا أعطانا هذه األرض ونريد أن يكون هذا المكان 

ويرتبط اسم يتسهار بمواجهات مع السكان  .«ملكا لليهود
يين في مدينة نابلس المجاورة، ولكن أيضا الفلسطين

وقال سوكوت . بمواجهات مع قوات األمن اإلسرائيلية أحيانا
إنهم ال يريدوننا أن نكون هنا ونحن ال نريدهم أن يكونوا «

  .«هنا، ولكن في الوقت نفسه كلنا هنا

وذكر أنه يؤيد خطة الضم، لكنه ضد إنشاء دولة 
  .فلسطينية

كان مؤثرا « الضم وقال إن حديث تراب عن
دولة فلسطينية في أرض إسرائيل شيء ال «، لكن »للغاية

  .«يمكننا قبوله تحت أي ظرف من الظروف

  في مستوطنة إفرات،) عاما٥١(شميل أطلس 
 بالقرب من مدينة بيت لحم التي تضم علمايين ومقدسيين

في جنوب الضفة الغربية والتي أنشئت بموافقة الحكومة، 
 . من اليهود العلمانيين والمتدينين١١٠٠٠يسكن حوالى 

هو أب لثالثة . ويعمل أطلس في مجلس المستوطنة المحلي
ًوقال إنه اشترى منزال من أربع غرف نوم في إفرات . أطفال

زوجتي وأنا نعمل «وقال  .بسعر شقة استوديو في المدينة
في القدس، وكنا نبحث عن مكان قريب من المدينة، وهذا 

وتحدث أطلس عن القانون  .«ال هناما دفعنا لالنتق
كمواطن «. العسكري الذي يقع تحته سكان المستوطنات

ّإسرائيلي، لدي حقوق أقل في مجال البناء منزلي غير . ّ
مسجل في السجل العقاري، وأنا مرتبط بالجيش وقوانين 

إذا أردت بناء شرفة، اإلدارة المدنية . ١٩٦٧تعود الى العام 
نعيش هنا في «وتابع . »افقة أم الللجيش هي المخولة المو

حسن جوار مع الفلسطينيين، وأرغب في أن يحصل هذا 
أعتقد اعتقادا راسخا «واضاف  .«التعايش في أماكن أخرى

أنه إذا تمكننا من الجلوس والتفاوض بشأن مستقبل 
ال أعرف «، متابعا »مشترك، ستكون حياة أفضل لهم ولنا

ينية، لكنني أؤيد ما إذا كنت أؤيد إنشاء دولة فلسط
  .«المفاوضات مع الفلسطينيين
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، مستوطنة كفار أدوميم ) عاما٥٣(كارين سويسا 
فرنسية المولد، هاجرت إلى إسرائيل ، بين القدس والخليل

، وبعدها بعام انتقلت للعيش في المستوطنة ١٩٩٢في عام 
» جئت الى هنا من أجل تربية أطفالي«. في الضفة الغربية

  .«نوعية حياة«ستفادة من في الطبيعة واال

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

  .«عرب، فقط بعض العشائر البدوية

لتطبيع وضعنا، ألننا نعيش «ّوعبرت عن ارتياحها 
هنا إنه مكان تاريخنا وهذا شيء جيد بحد ذاته، لكنه لن 

 التوتر، وال أرى كيف يمكن للضم أن يساهم في تهدئة
  .«يساعد على تقدم السالم

أخشى أن نكون على عتبة سنوات جديدة «وقالت 
ترمب يريد ربما ان يفرض «، مضيفة »من النزاع والدماء

أشياء غير مقبولة بالنسبة للفلسطينيين، سيقولون ال، 
وبعد ذلك، الى أين ... ويمكن إلسرائيل أن تأخذ كل شيء

الوضع . الفلسطينيون؟ لن نلقي بهم في البحرسيذهب 
  .«مأساوي بالنسبة الى الطرفين

  ٧ ص٢٩/٦/٢٠٢٠الرأي 
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א����عא����
ّ بالمائة من اإلسرائيليين فقط يهتمون ٤: استطالع

ً مقعدا لنتنياهو وترجيحات بتقديم ٤٠ّبالضم و
ًوزير الخارجية األلماني غدا بالكيان .. االنتخابات ّ

ّتحذير من تبعات فرض السيادة على الضفة الغربيةلل ّ  

  

ّبين استطالع  -  من زهير أندراوس–الناصرة 
 في ١٢ّللرأي العام نشرته ليلة أمس االثنين القناة الـ

ّالتلفزيون العبري، بين أن فقط أربعة بالمائة من  ّ ّ
ّالمستطلعة آراؤهم يهتمون بقضية الضم أحادية الجانب  ّ

ّألجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من طرف إسرائيل  ّ ٍ
ّ بالمائة منهم أن المشكلة االقتصادية التي ٧٠فيما قال  ّ

ّيمر فيها كيان االحتالل اإلسرائيلي هي في سلم 
ّأولوياتهم، عالوة على ذلك أظهر االستطالع أنه في حال 

بقيادة رئيس ) ليكود(ّجرت االنتخابات اليوم فإن حزب 
ً مقعدا في ٤٠نياهو، سيحصل على الوزراء، بنيامين نت

ّالكنيست وأنه مع األحزاب الموالية له يستطيع تشكيل 
ّحكومة يمينية ومتطرفة بإمكانها تمرير جميع القوانين 
ِوالقرارات التي يواجه نتنياهو صعوبة بالغة بإقرارها في  ُ

ّ إنه ١٢ّالحكومة الحالية، وقال المحلل السياسي للقناة الـ

االستطالع سيسيل لعاب نتنياهو إلجراء على ضوء نتائج 
ّانتخابات جديدة، على حد تعبيره ٍ ًيشار إلى أنه وفقا . ٍ ّ ُ
ُلالستطالع فإن القائمة المشتركة  ستحصل على ) ّالعربية(ّ

ً مقعدا، وستكون القائمة الثانية من حيث عدد النواب ١٥
  ).ليكود(بعد حزب 

إلى ذلك، يصل وزير الخارجية األلماني هايكو 
ًماس في زيارة عاجلة إلى إسرائيل، غدا األربعاء، لبحث 
ّمسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور  ٍ ّ

ووفقا . ٍاألردن إلى سيادتها في خطوة أحادية الجانب
ّالعبرية سيلتقي ماس مع نظيره ” هآرتس“لصحيفة 

اإلسرائيلي غابي اشكنازي، لنقل رسالة تحذر من تداعيات 
ّء من الضفة الغربية، على حد تعبير خطة ضم أجزا

  .ّالمصادر السياسية واسعة االطالع في تل أبيب

وبحسب الصحيفة سيوضح ماس لإلسرائيليين 
ّبأن الضم أحادي الجانب سيدفع ألمانيا لالختيار بين 
التحالف مع إسرائيل أو االلتزام بالقانون الدولي وقيم 

ن النتيجة االتحاد األوروبي، وفي مثل هذه الحالة فإ
  .ّستكون المساس بإسرائيل، كما أكدت المصادر عينها
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وفي وقت سابق أعلن منسق األمم المتحدة 
ّللتسوية في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، أن ضم 
ًإسرائيل ألراض في الضفة الغربية سيكون انتهاكا خطيرا  ً
للقانون الدولي، وسيغلق الباب أمام إمكانية استئناف 

  .ت بين الطرفينالمفاوضا

ٍعلى صلة بما سلف، كشفت وسائل إعالم 
إسرائيلية، أن الكنيست والحكومة يدرسان إمكانية 
الموافقة علنا على خطة ترامب، وضم أجزاء من الضفة 

واستبعد . الغربية دون الحديث عن إقامة دولة فلسطينية
مقرب من رئيس الوزراء ” الليكود“مصدر كبير في حزب 

ْهو، أن تنفذ خطة الضم في حال لزم األمر بنيامين نتنيا
  .ًاعترافا بدولة فلسطينية

ّالعبرية، التابعة لهيئة البث ” كان“وأفادت قناة 
ٍاإلسرائيلية، وهي شبه رسمية أفادت، بأن  ّ ًحال وسطا“ّ ً ”

ًتجري دراسته يقضي بأن يبدي نتنياهو علنا التزامه بخطة  ْ
ّمضيفة أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم، 

الحديث في الكنيست والحكومة ال يدور عن إقامة دولة 
  .فلسطينية بل عن فرض السيادة اإلسرائيلية فحسب

وتتزامن هذه المساعي مع استمرار المعارضة 
في صفوف رؤساء مجلس المستوطنات لخطة ترامب، 
بحيث يواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء 

  .لموقفهم المعارض

ًقال عن مصادر رفيعة مقربة من إلى ذلك، ون
 ١٣ّديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رجحت القناة الـ

ْفي التلفزيون العبري، مساء أمس، أن تذهب إسرائيل  ّ
ّوبحسب القناة، فإن . النتخابات جديدة في العام المقبل

هذه الترجيحات باتت موجودة في أوساط النظام السياسي 

 ظل التشققات التي بدأت تظهر داخل إسرائيل، وتأتي في
داخل حكومة الوحدة، سواء بشأن قضايا سياسية أو 

  .أخرى داخلية

وأشارت إلى أن ما يجعل االئتالف الحالي 
ًمتماسكا هو الحاجة إلى تمرير الميزانية، ورغبة بنيامين 

وبينت . ”عملية الضم“نتنياهو رئيس الوزراء في تمرير 
لعديدة التي يواجهها ّأنه على الرغم من الصعوبات ا

نتنياهو في طريقة تطبيق السيادة، فإنه، بالنظر لسلوكه، 
سيسعى ألن يعمل وفق الخارطة التي ستحددها خطة 

ّ، ولكن ”الضم“الرئيس األمريكي دونالد ترامب من أجل 
المحلل المخضرم في صحيفة  ّأكد أن ) يديعوت أحرونوت(ُ ّ

ٍاإلدارة األمريكية غير معنية اآلن ب االستماع لما يوجد ّ
ّإلسرائيل أن تقول حول خطة الضم بسبب انشغالها  ّ ْ
ّبالمظاهرات في الواليات المتحدة وتفشي جائحة 

  .ً، وفقا ألقواله”كورونا”الـ

وأشارت القناة إلى الخالفات الداخلية التي بدأت 
مع الحديث عن التكلفة األمنية لرئيس الوزراء البديل 

ً مليون شيكل سنويا، ٢٣لى بيني غانتس، التي ستصل إ
والتي تضمنت تجهيز موكب حماية كامل بسيارات مماثلة 
لتلك التي تكون ضمن موكب نتنياهو، وما صاحب ذلك 
من انتقادات، كما لفتت إلى الخالفات داخل اليمين 
ورفض نفتالي بينيت وحلفائه عقد اجتماع مع نتنياهو 

أنه ال أمل بدعوى أن الكتلة اليمينية لم تعد موجودة، و
ًمن المصالحة مجددا وال جدوى من مثل هذه 
ّاالجتماعات، وفق ما أكده مراسل الشؤون السياسية في  ّ

  .، باراك رافيد١٣القناة الـ

٩/٦/٢٠٢٠رأي اليوم 
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 حزيران ٥على صوت الراديو من ذاكرة 
١٩٦٧ 

 المكان الزرقاء حارتنا – نبيل عماري -عمان 
وشارع الفاروق مقابل مستشفى التضميد ) العمامرةحي (

 وكنا على موعد ١٩٦٧والزمان يوم الخامس من حزيران 
فتحنا الراديو الكبير المركون . مع بداية عطلتنا الصيفية

بزاوية الصالون وعلية غطاء مطرز أبيض اللون ومزهرية 
  . برتقالية بها أربع وردات جورية من البستان

 عرفنا من تلك األغاني ًفعال أنها الحرب
الحماسية والتي تبث من إذاعة عمان وصوت العرب 
ٕواذاعة دمشق ومن تلك األغاني التي مازالت عالقة 

وواجب علينا . بذهني أغنية لكروان ربع الكفاف الحمر
ومرحا لمدرعاتنا لتوفيق النمري وحنا رجال الخيول . واجب

 أهال األصيلة للمجموعة، وعبد الحليم حافظ يصدح يا
بالمعارك ويا ويل عدو الدار لمحمد قنديل واغنية فايزة 
احمد كل كف عربية عانقت قلبي وعزمي ويدي ولبيك يا 
ًعلم العروبة واهللا زمن يا سالحي فقد كان صباحا غير 
عادي وحركة غير عادية في الشارع والناس ملتزمون 
بالراديو الكبير والترانزستر يسمعون األخبار ووجوههم 

وها الفرحة بالنصر القادم وبيانات أحمد سعيد من تعل
إذاعة صوت العرب تهدر كالرعد تعطي حماس منقطع 
ًالنظير ومحفزا وطائرات العدو تتساقط حسب البيانات 

  . .تتلوها أغنية أم كلثوم راجعين بقوة السالح

والبيان الصادر من اإلذاعة األردنية حول 
 بأيدي رجال استرداد جبل المكبر في القدس وسقوطه

الجيش العربي وبعدها صوت توفيق النمري يغني كبر كبر 
يا مكبر رجعنا جبل المكبر حين بدأ الناس يوزعون 
الحلوى من ناشد وشوكالطة السلفانا وبدأ أفراد من 
الجيش العربي األردني يمرون في الحارة مدججين 
بالسالح وكذلك دوريات راجلة من األمن العام يدعون 

 تزريق زجاج الشبابيك بمادة النيلة بعد طحنها الناس الى
ٕواضافة الماء حتى تصبح لزجة وتدهن الشبابيك وأضواء 
السيارات بتلك المادة والدعوة لتخصيص زاوية بالبيت 
لتكون ملجأ أمن وتجربة صفارات اإلنذار في بدء الغارة 

  . لها صوت معين وانتهاء الغارة لها صوت ثاني

 لم تعد تشهد حركة الناس الزرقاء في ذلك اليوم
مشدودين لسماع نشرات األخبار ويسمعون للبيانات 
العسكرية كل الراديوهات مفتوحة على األخر بيانات 
واناشيد ومنهم بقالة الحاج محمد جرادات حين اجتمع 
ختيارية الحارة يسمعون األخبار ومنهم عم لي كلما سمع 
عن اسقاط طائرة يمسك مسدسه ويطلق طلقة فرح 

وهم ) الفشكة(بالهواء ونحن نبحث عن الطلقة الفارغة 
يدخنون الهيشة او دخان كمال وكل يتحدث بلهجتة فعمي 
الحصناوي الحوراني يقول أذربو لعينين الحرسي 
ويشربون كازوز األورنجوا فطقس الزرقاء الحزيراني حار 
َجدا ويذيب أسفلت الشارع حتى أفلت الشمس على 

صفارات اإلنذار تعلن بدء غارة المغيب حين سمعنا صوت 
جوية على الزرقاء حينها ركضنا الى موقع الملجأ 
االفتراضي ومن شباك ملجائنا الصغير شاهدت إطالقات 
النار من قبل المضادات الجوية فأصبحت سماء الزرقاء 

 سنوات ٨أظن كان عمري أقل من . ككتلة من اللهب
وت اناس كانت العتمة تغمر كل البيوت والجو مكهرب وص

متطوعون من الدفاع المدني يجيبون الشوارع وهم 
يصيحون اطفي الضو اطفي الضو وال يوجد في البيت 
سوى ذبالة سراج مركون في وسط الطبيلة في البيت 
ننتظر المستقبل القادم ولكن ذلك اليوم بقي بالذاكرة ليوم 

 .ليس مثيل يوم غير مجرى التاريخ

  ١٤ صفحة ٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ً عاما على ذكرى النكسة٥٣
  



  
  ٢٣٤ 

 يوافق اليوم، الذكرى السنوية – صفا –السبيل 
ّالذي تمثل ) ١٩٦٧عدوان عام " (نكسة حزيران" لـ ٥٣الـ 

على قوات عربية " اإلسرائيلي"بهجوم قوات االحتالل 
، قبل احتاللها الضفة الغربية )مصرية وسورية وأردنية(

زيرة سيناء وهضبة وشرقي القدس وقطاع غزة، وشبه ج
 .الجوالن

/ الحرب في الخامس من حزيران" إسرائيل"وبدأت 
يونيو، بهجوم عسكري مفاجئ على الجبهة المصرية، 
ّدشنته بغارتين متتابعتين على القواعد الجوية في سيناء 

  .وعلى قناة السويس

وكان هذا الهجوم النقطة الفاصلة بين ثالثة 
" إسرائيل"رب الشاملة بين أسابيع من التوتر المتزايد والح

ومصر وسوريا واألردن، ساندتهم قوات عراقية في 
  .غضون العدوان

من " اإلسرائيلي"وبعد أن انتهى جيش االحتالل 
ّالقضاء على سالح الجو المصري، تحول إلى جبهتي 

وكان الطيران األردني والسوري ومعهما (األردن وسورية 
لى المستوطنات الطيران العراقي قد بدأ بشن غارات ع

  ).اإلسرائيلية لتخفيف الضغط عن الجبهة المصرية

يونيو حتى كان /  حزيران٥وما أن انقضى نهار 
الطيران العربي؛ المصري والسوري واألردني، خارج ساحة 

من السيطرة على مساحات " إسرائيل"القتال، حيث تمكنت 
كبيرة من األرض العربية بزيادة أربعة أضعاف ما كانت 

؛ فضمت إليها كل من ١٩٤٨ته عند إنشائها عام احتل
  .الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء والجوالن

  نتائج مؤلمة

على المصادر النفطية في " إسرائيل"وسيطرت 
سيناء وعلى الموارد المائية في الضفة الغربية 
والمرتفعات السورية، والذي مكنها من زيادة عمليات 

  . العربية المحتلةالهجرة واالستيطان في األراضي

وأما على الجانب الجيواستراتيجي فقد استطاع 
بقوة البطش واألمر " (حدودها"الكيان العبري من إقامة 

قناة السويس (الجديدة عند موانع أرضية حاكمة ) الواقع
وازاد بذلك العمق )  مرتفعات الجوالن- نهر األردن -

  .االستراتيجي للدولة العبرية

بذلك الشطر الغربي من مدينة " إسرائيل"واحتلت 
 في ٨٤.١، وكان يمثل ما نسبته ١٩٤٨القدس عام 

ّالمائة من المساحة الكلية للقدس، وتسببت بموجة تشريد 
 ألف فلسطيني، استقر معظمهم ٣٠٠جديدة طالت نحو 

ًعنوانا آخر لتهجير " يوم النكسة"في األردن، حتى بات 
عام " نكبةال"ّالفلسطينيين بعد ما تعرضوا له خالل 

١٩٤٨.  

ويأتي ذلك بالتزامن مع سيطرة الجيش اإلسرائيلي 
على الخليل، كما شرع لواء من جيش االحتالل بالزحف 
ًشرقا نحو نهر األردن، وفي الوقت نفسه هاجمت قوات 
إسرائيلية بيت لحم مدعومة بالدبابات، وتم االستيالء 

  .على المدينة

 شرسة، أما نابلس فقد دارت على أطرافها معركة
ولوال تفوق سالح الجو اإلسرائيلي لكان من الممكن 

  .تحقيق نصر للجيش األردني فيها

وفي اليوم نفسه وصل الجيش اإلسرائيلي إلى 
نهر األردن وأغلق الجسور العشرة الرابطة بين الضفة 
الغربية والبالد، وبعد انسحاب قوات الجيش العراقي، تمت 

  .السيطرة على أريحا

  للنكسة" عميقة"آثار 

ومن بين اآلثار العميقة التي تركتها الحرب كان 
أفول نجم القومية العربية بزعامة جمال عبد الناصر، 
وبروز الوطنية الفلسطينية المقاتلة التي باتت تمثل 
فلسطينيي الضفة الغربية وغزة والشتات والتي ختمت 

  .١٩٩٣مسيرتها بعقد اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 



  
  ٢٣٥ 

االتفاق لم يعالج مشكلة االستيطان غير أن هذا 
وال مصير القدس وال منح وطن للفلسطينيين، كما أخفقت 

على غرار االتفاق " إسرائيل"مساع مصالحة سوريا مع 
  .المصري اإلسرائيلي الذي أتاح استعادة سيناء

 في ١٩٦٧حزيران  /وقد ساهمت حرب يونيو
ات أفول نجم القومية العربية وشجعت الحركات والمنظم

  .الفلسطينية على تجاوز وصاية األنظمة العربية

ًومن من نتائجها أيضا بروز اإلسالميين كقوة 
  .جديدة نافذة في المنطقة، بحسب ما يقول مؤرخون

وقد خالفة هزيمة يونيو ما هو معروف من أن 
  .الهزائم تمثل فرصة للتصحيح والمراجعة وتجنب األخطاء

ية فرصة ومثلت الهزيمة من الناحية العسكر
لعودة العسكريين إلى مهمتهم األساسية في الدفاع 
والحرب، وتمت بالفعل إعادة بناء الجيش المصري على 
أسس مختلفة من االنضباط والعقيدة القتالية، األمر الذي 

 أكتوبر ٦ّمكن مصر من شن حرب االستنزاف، ثم حرب 
لكن هذا األمر لم  .وهزيمة العدو وعبور قناة السويس

طويال كما أنه لم يمتد إلى بقية أوجه الخلل يستمر 
  .األخرى

  ٥/٦/٢٠٢٠السبيل 

* * * * *  
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  عاما على وفاة الشريف الحسين بن علي ٨٩

    

يصادف يوم غد األربعاء الثالث  - الرأي- عمان
 لوفاة الشريف الحسين بن ٨٩من حزيران، الذكرى الـ

ظم وقائد أول ثورة عربية كبرى في علي، المنقذ األع
مطلع القرن العشرين، التي استهدفت تحرير األرض 

  . واإلنسان وتأسيس الدولة العربية الواحدة المستقلة

ولد الشريف الحسين بن علي في اسطنبول عام 
 اثناء وجود والده هناك، وتلقى علومه األولى ١٨٥٢

وقيم فيها ليعود إلى مكة وينشأ فيها على العروبة 
االسالم، فبرزت مواهبه وتوجهاته التي تدعو إلى 
التخلص من الحكم األجنبي وتحقيق االستقالل العربي، 

 إلى اسطنبول ١٨٩٣ُفكان أن نفي النفي االول عام 
، فيعود أميرا على مكة يدير ١٩٠٨ليمكث فيها حتى عام 

شؤون البالد بعدالة وحكمة وهو يتطلع الى االستقالل 
  .  الذي كان يعمل من أجلهالعربي التام

وحين واتت الظروف إلعالن الثورة العربية 
الكبرى خاصة بعد نجاح سمو األمير فيصل في مسعاه 

مع األحرار العرب في دمشق وغيرها، أطلق الشريف 
الحسين طيب اهللا ثراه رصاصة الثورة العربية الكبرى يوم 

 ، معلنا بدء العمليات١٩١٦العاشر من حزيران من عام 
العسكرية بقيادة أنجاله األمراء علي وعبداهللا وفيصل 
وزيد التي تقدمت وهي تحقق االنتصارات التي توجت 
بتأسيس الدولة العربية األولى في سورية ومن ثم العراق 

  . ومن ثم كانت الدولة األردنية

والحسين بن علي طيب اهللا ثراه كان ثابتا عند 
لسطين والقدس، مواقفه حازما، خاصة حين الحديث عن ف

وقد رفض كل المعاهدات واالتفاقيات التي ال تنص 
وكان الشريف . صراحة على عروبة فلسطين والقدس

الحسين بن علي، طيب اهللا ثراه، قدم تبرعا سخيا إلعمار 
 جاوز ثالثين ألف ليرة ١٩٢٤المسجد األقصى عام 

ذهبية، والذي جاء في فترة دقيقة حين كانت جدران 
ويستذكر أهل . ى وسقوفه تتعرض للتلفالمسجد االقص

فلسطين والمجلس اإلسالمي األعلى في القدس هذا 
التبرع واإلعمار، خاصة بعد حدوث الزلزال المدمر عام 



  
  ٢٣٦ 

، الذي لوال لطف اهللا أوال واإلعمار الهاشمي ١٩٢٧
  . وترميم األقصى لحدث ما ال تحمد عقباه

وتعرض الشريف الحسين بن علي للنفي من 
 ونقل إلى قبرص ليقيم فيها، لكنه ١٩٢٦م جديد عا

عاش فترة حياته هناك ملكا قائدا ال ينقطع عن التواصل 
مع أعيان األمة، يزورونه ويستذكرون مجده وهو يواصل 
خدمته لألمة، وكان على عالقة وثيقة مع المجتمع 
المحلي، وقد تبرع الشريف الحسين في قبرص إلعمار 

  . الكنيسة األرمنية فيها

شريف الحسين بن علي الذي أراده العرب وال
قاطبة قائدا لثورتهم وحمل مشعل الحرية وناضل بصدق 
ٕواخالص ال يبتغي غير مرضاة اهللا سبحانه وتعالى، 
نستذكر سيرته العطرة التي تشكل تاريخا مجيدا ناصعا 
وصفحة عز في تاريخ االشراف العرب وقادتها 

 حزيران من عام فقد توفاه اهللا في الثالث من. المخلصين
 في عمان في قصر رغدان، ويأبى أعيان القدس ١٩٣١

اال أن يكون سكين األقصى في المدينة التي احبها وتبرع 
إلعمار مسجدها وأخلص لقضيتها، فينقل الملك الثائر 
يوم الرابع من حزيران الى القدس ليوارى الثرى في 

ه المسجد األقصى وكأننا مع جاللته رحمه اهللا نردد قول
مشيناها .. "المشهور الذي أفصح به حين نفيه الثاني

، "خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها
ونستذكر قول العرب في جنازته الشهيرة العظيمة من 

ايها المولى العظيم فخر كل "القدس حين كانوا يرددون 
، وقد رثاه "العرب، ملكك الملك الفخيم ملك جدك النبي

ير أمير الشعراء احمد شوقي بقصيدة الشاعر العربي الكب
لك في األرض والسماء مأتم قام بها ابو "طويلة مطلعها 
عبرات الكتاب فيها جوار وعيون الحديث .. المالئك هاشم
قعد اآلن للعزاء وقامت باكيات على .. فيها سواجم

  ". الحسين الفواطم

وال تزال تتجدد في آل هاشم روح النهضة 
االمة، فتنتقل الراية من كابر الى وعزيمة البناء وخدمة 

كابر تتعزز رفعة وشموخا، ترتفع في االنجاز الموصول 
الذي يتعزز اليوم بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني في 
المملكة االردنية الهاشمية، فتكون خطوات التقدم 
واإلعمار واالهتمام بإرث االجداد وايالء القدس ومنبرها 

 والتوجه لخدمة قضايا االمة العظيم االهتمام الخاص
العربية واالهتمام باإلصالح والتنمية الشاملة في االردن 
والتوجه لالستثمار في االنسان تدريبا وتأهيال وتعليما، 
والتأكيد على قيم االسالم السمحة التي تحترم االنسان 
وتنبذ العنف واإلرهاب والدعوة للحوار للوصول الى العالم 

اطر، كل هذه إنما هي توجهات ثابتة الذي يخلو من المخ
اختطتها القيادة الهاشمية منذ فجر النهضة العربية 
الكبرى وتمضي قدما في ركب البناء والتطوير والتحديث 

  . نحو المستقبل االفضل

٤ ص٣/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 
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االحتالل ينتهج االستيطان للسيطرة : "عيسى"
  على القدس

 

قال األمين العام للهيئة  - بترا– رام اهللا
اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى 
إن مخطط سلطات االحتالل االسرائيلي للسيطرة الكاملة 



  
  ٢٣٧ 

على القدس الشرقية المحتلة من خالل مشروعها 
االستيطاني التوسعي في المدينة، يندرج في إطار جرائم 

 المادة الثامنة لنظام روما ًالحرب وفقا للفقرة الثامنة من
  .لمحكمة الجنايات الدولية

واكد حنا في بيان امس األحد، أن األمر يتطلب 
العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة 
إلخضاع كيان االحتالل للعدالة والمحاسبة الدولية على 
جرائمهم باالستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي 

  .المقدسة للديانات السماوية الثالثيرتكبها بالمدينة 

واضاف إن القانون الدولي يعتبر المدينة 
ًالمقدسة أرضا واقعة تحت االحتالل غير المشروع وتبعا  ً
لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 

، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة األراضي ١٩٤٩
وتغيير التركيبة الفلسطينية والطرد القسري واالستيطان 

  .السكانية والديمغرافية في البالد

وأوضح عيسى أن كل أعمال االستيطان والتهويد 
التي تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلية في القدس 
باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة 

  .قانونية دولية جسيمة

وأشار الى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ 
، مستمرة ١٩٦٧ها لمدنية القدس الشرقية سنة احتالل

بمحاوالتها نزع الهوية العربية واإلسالمية التاريخية منها، 
وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، 
اضافة للسيطرة على المدينة المقدسة وتغيير معالمها 

  .ٕبهدف تهويدها وانهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها

  ٧ ص٨/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

حمالت االعتقال الجماعي في : الخارجية
  القدس جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

 

 أدانت وزارة -  الحياة الجديدة - رام اهللا 
الخارجية والمغتربين، حملة االعتقاالت المسعورة التي 
تشنها قوات االحتالل على امتداد األرض الفلسطينية، 

   .خاصة بمدينة القدس المحتلة

رأت الوزارة في بيان لها، اليوم االثنين، أن و
حمالت االعتقاالت المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة تأتي 
استكماال لما تقوم به قوات االحتالل وشرطته من 
إجراءات وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس 
واستكمال مخططات ضمها وتنفيذ وعد ترمب المشؤوم 

لفلسطيني في المدينة بشأنها ومحاولة خنق الوجود ا
   .المقدسة

وحملت الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن حمالت االعتقال التعسفي والعشوائي 
والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها 
بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون 

   .اإلنساني الدولي

لمجتمع الدولي والهيئات وطالبت الخارجية ا
والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق 
اإلنسان والصليب األحمر الدولي رفع صوتهم عاليا في 
وجه هذه الحمالت الظالمية الهادفة إلى النيل من صمود 

   .أبناء شعبنا في القدس

وأكدت أن إجراءات وتدابير االحتالل ضد القدس 
 صمود المقدسيين بل ستزيدهم ومواطنيها لن تنال من
  .تمسكا بحقوقهم وأرضهم

  ٩/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

" التسوية"ُالعليا اإلسرائيلية تلغي قانون 
  "شرعنة المستوطنات"و

  

المحكمة العليا  قبلت –  صفا–القدس المحتلة 
ًاإلسرائيلية مساء الثالثاء، التماسا وألغت قانون التسوية 



  
  ٢٣٨ 

رائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على الذي يسمح إلس
أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة 

ما تم " ترخيص"المصادرة الفعلية لألراضي، تخطيطها و
 .بناؤه عليها

وقدم االلتماس مركز عدالة ومركز القدس 
للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان ومركز الميزان 

ًجلسا محليا واقليميا  م١٧ في غزة باسم اإلنسانلحقوق  ٕ  ً
 .فلسطينيا

وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست 
على   إضفاء الشرعية٢٠١٧اإلسرائيلي في شهر شباط 

بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أمالك فلسطينية 
خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة منتشرة في كافة 

 .أنحاء الضفة الغربية المحتلة

إنجاز مهم خاصة "ن القرار واعتبر الملتمسون أ
ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد 
قرار المحكمة العليا على أن الكنيست ال يمكنها سن 
قوانين تخالف القانون الدولي وال يمكن ألي ظروف أن 
تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير 

ليهودي الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل االستيطان ا
  ".فيها

ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر 
الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية االلتفاف عليه 
واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة األراضي 
الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع 
تصريحات الحكومة اإلسرائيلية حول ضم مناطق واسعة 

  .مطلع الشهر المقبلمن الضفة الغربية لسيادتها 

  ١٠/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية 

* * * * * 

ٕشكوى للمقرر األممي حول اعتقال وابعاد 
  المقدسيين

 

 أرسل تجمع المؤسسات – صفا –رام اهللا 
)" شكوى(رسالة ادعاء "مساء األربعاء ) حرية(الحقوقية 

إلى المقرر األممي مايكل لينك المقرر الخاص المعني 
وق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بحالة حق

والمقرر الخاص المعني باالعتقال التعسفي، والمقرر 
   .الخاص المعني بالدين أو المعتقد

ّوبين التجمع، في بيان وصل  ّ، أن الشكوى "صفا"ّ
كانت بشأن حمالت االعتقال واإلبعاد عن المسجد 

في ّاألقصى للمقدسيين التي تشنها سلطات االحتالل 
إطار نظام ممنهج، وعلى نطاق واسع ومشرع من أعلى 

   .السلطات السياسية والعسكرية لدى االحتالل

ًوقال إن هذه الشكو التي أرسل نسخة منها إلى  ّ
على "الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، تأتي 

خلفية حمالت االعتقال التعسفية التي ارتكبتها سلطات 
ين، فجر يوم االثنين الموافق االحتالل ضد الفلسطيني

، والتي تركزت في بلدة الطور وحي الصوانة ٨/٦/٢٠٢٠
ووادي الجوز وسلوان والعيسوية وصور باهر والقدس 

  ". القديمة وبيت حنينا

ّوذكر التجمع الحقوقي أن جيش االحتالل اعتقل 
   . فلسطيني بينهم طفل٢١في حملته المذكورة نحو 

ّوأكد على أن حمالت االع ّتقال التعسفية التي ّ
ّتمس وتقيد "ّينفذها جيش االحتالل ضد الفلسطينيين  ّ

حرياتهم، وتهدف لدفعهم لهجر المدينة المقدسة بغرض 
 ".تغيير الواقع الديمغرافي

 ١٠/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * * 

 "الجنايات الدولية"االلتماس الفلسطيني في 
  عنة االستيطان تسقطان قانون شر"الضم"و

 

 اعتبرت تحليالت في وسائل اإلعالم -تل أبيب 
اإلسرائيلية أمس األربعاء، أن قرار المحكمة العليا بإلغاء 



  
  ٢٣٩ 

القانون الذي يسمح بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية 
وأحياء في مستوطنات مقامة على أراض بملكية 
فلسطينية خاصة، لن يؤدي إلى صدام بين حزبي الليكود 

، وأن قرار المحكمة يشكل رسالة إلى » أبيضأزرق»و
الحكومة بما يتعلق بمخطط الضم، فيما تبين أن رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان معارضا لهذا 

إلى أن أعضاء » هآرتس«وأشارت صحيفة  .القانون
الكنيست من أحزاب اليمين الذين طرحوا القانون، الذي 

فلسطينيين في الضفة الغربية، يسمح بمصادرة أراضي ال
قدروا في حينه أن إلغائه في المحكمة العليا هي مسألة 

  «. وقت وحسب

وقد أوضح المستشارون القضائيون للحكومة 
والكنيست أنه ليس دستوريا، ونتنياهو تخوف من 
التماس الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية في 

ون، وأعضاء الهاي، وحتى أنه سعى إلى إحباط القان
كنيست بارزين من اليمين دعوا في حينه إلى التراجع عن 

، غيرت ٢٠١٧لكن في كانون الثاني . ّإجراءات سنه
والتقى نتنياهو مع سكان من مستوطنة . الحكومة توجهها

عوفرا حينذاك، وبعد ذلك قرر دفع إجراءات سن القانون 
في الكنيست، ما سمح له تحييد انتقادات من اليمين 

   .«قل المواجهة إلى المحكمةون

اإللكتروني » والال«من جهة ثانية، أشار موقع 
تنبع من التلميح الذي «إلى أن أهمية قرار المحكمة 

ترسله إلى عمليتين تجريان اآلن، وهما االلتماس 
الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية في الهاي 

   .الذي بادرت إليه الحكومة اإلسرائيلية» ومخطط الضم

ّالمحكمة العليا صرحت في «ووفقا للموقع، فإن 
قرارها بأنها لن تسمح بوضع يمس فيه حكم إسرائيل، 

السيطرة «التي تسيطر على المنطقة بقوة ما يسمى 
، بشكل أحادي الجانب ومطلق بحقوق ملكية »القتالية

وهذه المقولة هامة باألساس لخطوة الضم . الفلسطينيين

يام بين رئيس الحكومة نتنياهو الجاري نسجه في هذه األ
ّوذلك بموجب قوانين أساس سنتها » ومستشاريه المقربين

لكن يبدو أن نتنياهو يرفض استيعاب هذه . الكنيست
فرض «الرسالة من المحكمة، إذ قال أحد مقربيه إن 

أي شرعنة » السيادة ستحل معظم مشكلة التسوية
  .المصادرة واالستيطان

 قرار المحكمة وجه ، أن»والال«وأضاف موقع 
رسالة إلى محكمة الجنايات الدولية في الهاي، التي 
تنظر حاليا فيما إذا كانت لديها صالحية النظر في شكوى 
الفلسطينيين ضد إسرائيل، بينما المدعية العامة في هذه 

  . المحكمة، فاتو بنسودا، أكدت وجود هذه الصالحية

المبدأ األهم حيال «، فإن »والال«وحسب 
ّحية محكمة الجنايات الدولية هو المبدأ الذي يقر صال

بأن اإلجراءات يمكن أن تجري في المحكمة الدولية، فقط 
ليست قادرة أو ) أي إسرائيل(إذا كانت الدولة ذات العالقة 

وحقيقة أن قضاة المحكمة العليا . ّال تريد حله بنفسها
وافقوا على شطب قانون كان سيسلب حقوق الفلسطينيين 

لحة اليهود من شأنه أن يظهر للقضاة في الهاي أن لمص
  .أي النظر في شكوى الفلسطينيين» ال مبرر لتدخلهم

يديعوت «من ناحية أخرى، اعتبرت صحيفة 
ورئيس الحكومة » أزرق أبيض«أن رئيس » أحرونوت

وجد نفسه في «البديل ووزير األمن، بيني غانتس، 
  . »يامصيدة سياسية في أعقاب قرار المحكمة العل

فقد أعلن غانتس أنه قرر االنضمام إلى 
الحكومة من أجل الحفاظ على الجهاز القضائي، بينما 
سارع حزب الليكود إلى إصدار رد فعل ضد قرار المحكمة، 

  . بل ومهاجمتها أيضا

وحسب الصحيفة، فإن التقديرات في المؤسسة 
السياسية هي أنه بغياب رافعة سياسية حقيقية سيواجه 

عوبة بالدخول في مواجهة مع نتنياهو والليكود غانتس ص
حول شرعنة االستيطان العشوائي، وذلك من أجل 



  
  ٢٤٠ 

وانحصرت المواجهة   قانونية–االمتناع عن أزمة سياسية 
بين قطبي الحكومة اإلسرائيلية بإصدار بيانات، هاجم 

أزرق «فيها الليكود المحكمة العليا وقرارها، فيما أعلن 
  . م القرارعن أنه سيحتر» أبيض

زمالئي في كاحول الفان وأنا «وقال غانتس إن 
سنهتم بأن يتم احترام قرارات المحكمة العليا، وأال يتم 

، بينما قال رئيس الكنيست، »المس بسلطة القانون
. حربا بين السلطات«ياريف ليفين، أن القرار يشكل 

والكنيست لن تسكت بعد اآلن إزاء المس المتواصل 
والمحكمة العليا داست اليوم مرة . كانتهابصالحياتها وم

أخرى، كعادتها المرفوضة، على الديمقراطية اإلسرائيلية 
وحقوق اإلنسان األساسية للكثيرين من المواطنين 

  . »)أي المستوطنين(اإلسرائيليين 

  ١٦ ص١١/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  

  

أمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة 
إلى متابعة دولية يدعو  دساتالقدس والمق

  لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

دعا األمين العام ... .- عمان - نادية سعد الدين
للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
الدكتور حنا عيسى، إلى متابعة دولية لتنفيذ قرارات 

ما الشرعية الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية المحتلة، ب
فيها مدينة القدس التي تتمتع بوضع دولي خاص؛ لمنع 
سلطات االحتالل من مواصلة انتهاكاتها الجسيمة بحق 
المدينة المقدسة، واألماكن الدينية األخرى في األراضي 

   .”المحتلة

يتطلب “وأضاف عيسى، في تصريح له، إن هذا 
تفعيل وتنفيذ القواعد القانونية ذات الصلة من قبل منظمات 

المجتمع الدولي؛ للحفاظ على مدينة القدس، وترميم 
وصيانة األماكن الدينية والتاريخية والتراثية فيها، بهدف 
تحقيق أماني وطموحات شعوب العالم في القدوم إليها، 
ٕواقامة الطقوس الدينية المتعلقة بأتباع الديانات السماوية 

   .”الثالث

 جميع القرارات التي صدرت عن“ونوه إلى أن 
” اليونسكو“منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

والمتعلقة بدعم الحقوق الفلسطينية في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس، تنسجم مع تطلعات المجتمع 
الدولي، وقواعد القانون الدولي، الرافضة لسياسة االحتالل 

   .”ٕواجراءاته الباطلة

مثل هذه القرارات؛ إال أن رغم صدور “وأضاف أنه 
سلطات االحتالل لم تنفذها على أرض الواقع، السيما 
المتعلقة منها بمنعها من االستمرار في الحفريات تحت 
المسجد األقصى المبارك، أو بجواره، أو في مواقع أثرية 

   .”أخرى في مدينة القدس

تحاول جاهدة “ولفت إلى أن سلطات االحتالل 
اك القرارات التي صدرت عن وبشتى الوسائل انته

ولجنة التراث التابعة لها بخصوص القدس، ” اليونسكو“
دون وازع أخالقي أو قانوني، أو االعتراف بالمواثيق 
والمعاهدات الدولية، بالرغم من أن المدينة تتمتع 

   .”بخصوصية لما تحتضنه من مقدسات إسالمية ومسيحية

ل منظمة التحرير تمكنت من تسجي“وأفاد بأن 
مدينة القدس ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، 
كما تتخذ الخطوات الالزمة، ضمن مسؤوليتها للمحافظة 
على تراث المدينة المقدسة وصيانته، فيما تمكنت السلطة 

” اليونسكو“الوطنية، بالتعاون مع المجموعة العربية في 
لغاء ولجنة التراث العالمي، من إفشال محاوالت االحتالل إل

ّالقرار األممي المتعلق باعتبار القدس من المدن التراثية 
  .”المهددة بالخطر

سلطات االحتالل ضربت عرض “وأوضح بأن 
” اليونسكو“ً قرارا صدر عن ٩٠الحائط بنحو أكثر من 



  
  ٢٤١ 

 وحتى اآلن، والتي ١٩٦٨بشأن مدينة القدس منذ العام 
 وجهت إدانة لها في العديد منها، وأكدت على ضرورة
الحفاظ على الطابع الديني والثقافي والسكاني للمدينة 

 .”المقدسة، بخاصة البلدة القديمة

  ٣١ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

ُأمين المنبر الشيخ عكرمة صبري يؤكد وجوب 
  "الفجر العظيم"المشاركة بحملة 

أكـد أمــين المنبـر خطيــب المـسجد األقــصى المبــارك 
 اليـــوم األربعـــاء، الـــشيخ عكرمـــة صـــبري، فـــي تـــصريح لـــه،

وجـــوب مــــشاركة كــــل مـــواطن يــــستطيع الوصــــول للمــــسجد 
ــة  ــة " الفجــر العظــيم"األقــصى فــي حمل ــوم الجمع ــدءا مــن ي ًب

ــضفة  ــضا لمخطــط ضــم ال ــد، ورف ــه مــن التهوي ــادم لحمايت ًالق
  .الغربية المحتلة

وشــدد الــشيخ صــبري علــى ضــرورة تكثيــف التواجــد 
أحيـــاء فـــي األقـــصى، وخاصـــة مـــن ســـكان البلـــدة القديمـــة و

  .ًالقدس كافة، استجابة لواجب إعماره والحفاظ عليه

زيـادة أعـداد المـسلمين فـي المـسجد "ولفت إلى أن 
ًيعطيــه مزيــدا مــن القــوة ويجبــر االحــتالل علــى التراجــع عــن 
اقتحاماته وانتهاكاته المتكررة وأطماعه التي ال تتوقف بـدعم 
مــن الحكومــة اليمينيــة التــي تعمــل علــى تحقيــق مخططاتهــا 

وأوضـــح أمـــين المنبـــر أن االحـــتالل يتـــذرع بـــأي ". اإلرهابيـــة
أمــور أمنيــة إلغــالق الطــرق أو بوابــات البلــدة القديمــة مــن 

وكان نـشطاء . أجل إعاقة وصول المصلين للمسجد األقصى
يـوم الجمعـة " الفجـر العظـيم"أطلقوا دعوات للحشد في صالة 

المقبل فـي المـسجد األقـصى ومـساجد الـضفة الغربيـة نـصرة 
عـودة الفجــر "ًللمقدسـات ورفـضا لخطـة الــضم، تحـت عنـوان 

  ".العظيم في مساجد الضفة

  ١٧/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

 في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات
  )١/٤( الدولي القانون ميزان

في ضوء سعي سلطات االحتالل اإلسـرائيلي لتنفيـذ 
ــة م ــضفة الغربي ــسطينية مــن ال ــة مخطــط ضــم أراضــي فل حتل

) الورقـة(إليها، فقد أعد مركز الميزان لحقـوق اإلنـسان هـذه 
  .لتلقي الضوء على ذلك من وجهة نظر القانون الدولي

اللجنـة الملكيـة لـشؤون رأت ) الورقـة(وألهمية هذه 
 نــشرها فــي تقريرهــا اإلخبــاري اليــومي وعلــى حلقــات القــدس

لوضــع المهتمــين فــي صــورة ) بمــا يتناســب وحجــم التقريــر(
  .ذلك

  الحلقة األولى

  قديمت

  المناعمة سمير

ــدولي النظــام ضــوء فــي الدوليــة الــشرعية شــكلت  ال
 التــي اإلشــكاالت مــن الــرغم علــى – ًأمميــا ًمنجــزا المعاصــر،

ًواطـارا ًحكمـا ومقرراتـه الـدولي القـانون مـن وجعلـت -تعتريه ٕ 
 إلى ترمي قيمية مرتكزات على ًقائما الدولية، للعالقات ًناظما
ـــسلموا األمـــن حفـــظ ـــدوليين ل ـــستمد. ال ـــشرعية وت ـــة ال  الدولي

 األمـــم منظمـــة مـــن واألخالقيـــة والقانونيـــة اإللزاميـــة صـــفتها
 قـــرارات مـــن وهيئاتهـــا أجـــسامها عـــن يـــصدر ومـــا المتحـــدة

 باعتبارهمـا األمـن ومجلـس العامـة الجمعيـة سيما وال دولية،
 تــضطلع بــذلك وهــي. العـالم دول أغلبيــة تجمــع التــي المظلـة
 مــن المكــون الــدولي، القــانون أحكــام بنــاء لاســتكما بوظيفــة
ــاق ــات المتحــدة األمــم ميث ــة واالتفاقي ــة الدولي  وغيــر التعاقدي

 الـسكون حيـز مـن قواعـده ونقـل الدوليـة، والقرارات التعاقدية
ــــى ــــز إل ــــة حي ــــي. الحرك ــــسياق هــــذا وف ــــت ال ــــضية احتل  الق

 والتـــي المتحـــدة األمــم أجنـــدة علـــى ًمهمــا ًحيـــزا الفلــسطينية
 أحكــام مــن المــستمدة القــرارات مــن جملــة هابــشأن أصــدرت
 مـــن ألي يجـــوز ال التـــي اآلمـــرة، وقواعـــده الـــدولي القـــانون
ـــة األســـرة أعـــضاء ّواال مخالفتهـــا، الدولي  عـــن تخـــرج فإنهـــا ٕ
 مــــساءلة موضــــع نفــــسها تجــــد وســــوف الــــدولي، اإلجمــــاع
  .لذلك الدولية اإلرادة توافرت حال في ومحاسبة
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 المتحـدة األمم عن الصادرة الدولية القرارات أضحت
 بمثابــــة الفلـــسطينية، األراضـــي احــــتالل بقـــضية والمتعلقـــة
 أبرزهـا ومـن تجاوزها، ُيحرم التي والتخوم القانونية المرجعية
ـــــرار ـــــذي) ٢٤٢ (الق ـــــره ال ـــــس أق ـــــن مجل ـــــاريخ األم  ٢٢ بت
ــوفمبر ــشرين/ن  قــوات خاللــه مــن وُأمــرت م،١٩٦٧ الثــاني ت

 احتلتهــا التــي ضــياألرا مــن باالنــسحاب اإلســرائيلي االحـتالل
 الحـد تمثـل جغرافية، ًحدودا أرست بذلك وهي. م١٩٦٧ سنة

 الدولــة أســاس ُتعــد التــي الفلــسطينية األراضــي مــن المقبــول
 سلطات انصياع عدم من الرغم وعلى. المنشودة الفلسطينية

 الـشرعية يخـالف نحـو وعلى فإنها، المذكور، للقرار االحتالل
ــة ــضم تــسعى ومقرراتهــا، الدولي ــضفة مــن واســعة زاءأجــ ل  ال
 ســــنة احتلتهـــا التـــي األراضـــي بــــين مـــن وهـــي - الغربيـــة
 االحـتالل دولـة تموضـع اسـتمرار يؤكـد مشهد في -م١٩٦٧

 إلـى ويعيـد وأحكامه، الدولي القانون يخالف الذي المربع في
 إصـرار مـدى تبـين التي والسياسات المحطات جميع األذهان

ــة ــى االحــتالل دول ــي عل ــشرعية ذراع ل ــةالد ال ــي ولي ــل ف  مقاب
 القـــانون مبـــادئ أبـــسط مـــع تتنـــافى التـــي أطماعهـــا إشـــباع
 تهجير عملية قاطبة البشرية المجموعة تعرف لم إذ الدولي،
 للـشعب حدثت التي تلك بحجم المحتلة األقاليم لسكان قسري

 التحول إن. ديموغرافي تغيير من منها نتج وما الفلسطيني،
 خـالل مـن إلنفـاذه لاالحتال دولة تسعى الذي المسبوق غير

 اختبـار أمـام محالـة ال الـدولي المجتمـع يـضع الـضم، عملية
 األمميــة المنجــزات حمايــة علــى قدرتــه بمــدى يتعلــق أخيــر،
ـــيم ـــسانية والق ـــادئ اإلن ـــانون العامـــة والمب ـــدولي للق ـــي ال  الت
 حـصدت وحـروب عـسير مخـاض بعد البشرية األسرة عبدتها
 فـي أهليتـه مدى ختبروي البشر، من الماليين عشرات أرواح
 حــق كفــل والــذي م،١٩٤٥ ســنة فــي الــصادر ميثاقــه صــون

 الغيـر أراضـي ضـم مسألة وجرم مصيرها، تقرير في الشعوب
  .بالقوة

 االحـــتالل دولـــة تـــسعى التـــي الـــضم جريمـــة تـــأتي
 لمخـاطر بالتـصدي العـالم انـشغال وسط لتنفيذها، اإلسرائيلي

 لألمم العامة ةالجمعي فيه عززت مسار وفي كورونا، جائحة

 بعـد فلسطين لدولة والقانونية السياسية المكانة من المتحدة
 وأصـبحت م،٢٠١٢ سـنة فـي مراقـب دولـة صفة منحتها أن

 للتوقيــع القانونيــة الــصفة لــديها وأصــبح ،١٩٤ رقــم العــضو
 فيـه هيـأت مـضاد، مـسار وفي لكن. الدولية االتفاقيات على

 من الضم لعملية سياسيةال البيئة األميركية المتحدة الواليات
 كافة، المستويات على االحتالل لدولة المباشر دعمها خالل
 التـي) القـرن صـفقة (للـسالم ترامـب خطـة آخرهـا كـان والتي

 األمـم أصـدرتها التـي والقـرارات الـدولي القانون أحكام تخالف
 جهـود إطـار فـي الورقـة هـذه تـأتي. الـشأن هـذا في المتحدة

ــز ــزان مرك ــوق المي ــسان،اإل لحق ــة ن ــز إلــى الرامي ــام تعزي  أحك
ــانون ــدولي الق ــى دعــوة بمثابــة وهــي وحمايتهــا، ال ــع إل  جمي
 بـشكل بـدورها للقيـام المتخصـصة الدوليـة واألجسام األطراف
ــــضم، مخططــــات لوقــــف عاجــــل  االنتهاكــــات مــــن والحــــد ال

 هـــذا فـــي الـــدولي القـــانون أحكـــام قوضـــت التـــي اإلســـرائيلية
 غيــاب علــى شــاهد كبــرأ أضــحى والــذي العــالم، مــن المكــان
  .فيه الضحايا معاناة واستمرار الدولية، العدالة

  ٢٤/٦/٢٠٢٠مؤسسة الدراسات الفلسطينية : المصدر

* * * * * 

 في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات
  )٢/٤( الدولي القانون ميزان

في ضوء نية سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضم 
ركز الميزان أراضي فلسطينية محتلة إليها، فقد أعد م

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

اللجنة الملكية لشؤون رأت ) الورقة(وألهمية هذه 
 نشرها في تقريرها اإلخباري اليومي وعلى حلقات القدس

لوضع المهتمين في صورة ) بما يتناسب وحجم التقرير(
  .ذلك

  الحلقة الثانية

 المناعمة سمير

  االنتخابي والصراع الضم لجريمة التدريجي الطابع



  
  ٢٤٣ 

 اإلسرائيلي االحتالل سلطات إجراءات اتسمت
 بالطابع الغربية الضفة من واسعة أجزاء ضم إلى الرامية

 في تجسدت فقد جديدة، قديمة الضم فكرة ُوتعتبر. التدريجي
 السابقة، السنوات مدار على اإلسرائيلية المستعمرات بناء

 في أُقيمت ٢٠١٧ سنة نهاية وحتى ١٩٦٧ سنة منذف
 النحو على مستعمرة ٢٠٠ من أكثر الغربية الضفة أنحاء
 الداخلية وزارة بها اعترفت مستعمرة) ١٣١: (التالي

 دون أُقيمت مستعمرة) ١١٠ (ونحو كبلدات، اإلسرائيلية
 ومساعدة بدعم لكن ،)استيطانية بؤر (رسمية مصادقة
 الجيوب من عدد أُقيم الخليل وفي حكومية، وزارات

 ١١ (أُقيم الشرقية القدس وفي المدينة، داخل االستيطانية
 االحتالل دولة ّضمتها الغربية الضفة في ٍأراض على) ًحيا
 الجيوب من عدد إلى باإلضافة القدس، نفوذ منطقة إلى

 القدس في الفلسطينية األحياء قلب في االستيطانية
 قطاع في أُقيمت ُأخرى مرةمستع) ١٦ (وهناك. الشرقية

 تفكيكها ّتم الغربية الضفة شمال في مستعمرات وأربع غزة،
 أحادي االنفصال خطة (تطبيق ضمن ،٢٠٠٥ سنة

  .)١()الجانب

 بتاريخ اإلسرائيلي الكنيست أقر وقد هذا
 الوحدات آالف يشرعن قانون مشروع م،٦/٢/٢٠١٧

 تطبق والتي رجعي، بأثر الغربية الضفة في االستيطانية
 ال المدني قانونها األولى للمرة خالله من االحتالل دولة
 يقر محتلة ٍأراض على ًأيضا بل فحسب، األفراد على

 كانت محتلة ٍأراض وهي. فلسطينية بأنها الدولي المجتمع
 اإلسرائيلي العسكري القانون بموجب السابق في إدارتها تتم

  .ٕوادارته يالعسكر الحاكم عن الصادرة العسكرية واألوامر

 بتاريخ اإلسرائيلي الكنيست أقر كما
 المؤسسات على السيادة فرض قانون م،١٢/٢/٢٠١٨

 الضفة أراضي على المقامة المستعمرات داخل التعليمية
 التربية وزير جانب من قدم القانون مشروع وكان الغربية،

                                                
 
ــسان لحقــوق اإلســرائيلي المعلومــات مركــز: انظــر )١( ــي اإلن ــة األراضــي ف ": تــسيلمبي "المحتل

https://www.btselem.org/arabic/settlements  

 في المذكور القانون ويأتي حينه، في اإلسرائيلي والتعليم
  .الغربية الضفة من ٍأراض لضم التدريجية ءاتاإلجرا سياق

 السياسي بالتنافس دفعت الضم عملية أن كما
 دولة في )٢(األخيرة االنتخابات أظهرت إذ السلطة، على

 السياسية، األحزاب وظفت كيف اإلسرائيلي االحتالل
 خالل من الليكود وحزب أبيض أزرق حزب ًوخصوصا
 االحتالل، دولة إلى الغربية الضفة بضم للجمهور وعودهما

 في المجتمع هيأ الذي األمر الناخبين، ود كسب أجل من
 لدى ًإضافيا ًدافعا وأنشأ اإلجراء، لهذا االحتالل دولة

  .الضم عملية إتمام أجل من السياسي المستوى

 بنيامين بقيادة الذكر سالفا الحزبان اتفق كما
 من جملة على م٢٠/٤/٢٠٢٠ بتاريخ وغانتس نتنياهو

 يوليو /تموز مطلع في الغربية الضفة ضم أهمها موراأل
 إعداد في والبدء الوحدة، حكومة تشكيل بعد م٢٠٢٠
 الذي األمر مشترك، أميركي /إسرائيلي فريق قبل من الخرائط
 إتمام على االحتالل دولة في الساسة تصميم مدى يعكس

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

 ماي الليكود حزب عن الكنيست عضو وتقدم
 لتطبيق جديد قانون بمشروع م،٤/٥/٢٠٢٠ بتاريخ غوالن،
 األردن غور مناطق على اإلسرائيلي االحتالل سلطات سيادة

 الغربية، الضفة في والمستعمرات الميت البحر وشمالي
 ذخر ذات باألساس المنطقة هذه إن: "مداخلته في وجاء

 دولة من يتجزأ ال جزء وهي واقتصادي، وأمني سياسي
 وال الحالي، الوضع تصحيح الضروري ومن إسرائيل،
 في الجميع لدى ًواسعا ًإجماعا هناك أن في شك يساورني

                                                
 
 بعـد عـام، غـضون فـي الثالثة وهي ،٢/٣/٢٠٢٠ الموافق االثنين يوم االنتخابات جرت) ٢(

ـــات ـــي االنتخاب ـــول/وســـبتمبر ٢٠١٩ نيـــسان/أبريـــل فـــي جـــرت الت  وتكـــررت. الماضـــي أيل
ً عــضوا ٦١ بتأييـد تحظــى حكومـة تــشكيل علـى قــادر مرشـح إليجــاد مـسعى فــي االنتخابـات،

  .األقل على
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 على والعمل وتمريره، وتأييده االقتراح بدعم الكنيست
  .)٣("تنفيذه

 االحتالل دولة تجاهل استمرار وسط ذلك يأتي
 جاء إذ الضم، مساعي وقف إلى عيةالدا الدولية للمناشدات

 بممارسة المعنية المتحدة األمم لجنة أصدرته بيان في
 بتاريخ للتصرف، القابلة غير لحقوقه الفلسطيني الشعب

 غير الصحية الطوارئ حالة خالل حتى "م،٦/٥/٢٠٢٠
 باالحتالل، القائمة السلطة إسرائيل، واصلت المسبوقة،

 نيتها جلية بصورة أعلنتو القانوني غير االحتالل ترسيخ
 بينما المحتلة، الفلسطينية األرض من واسعة مناطق ضم

 مسؤولية السياق هذا في وأكدت ،"غزة قطاع حصار تواصل
 وحماية اإلسرائيلية اإلجراءات وقف في الدولي المجتمع

  .)٤(الفلسطيني الشعب حقوق

 بحالة الخاص المتحدة األمم مقرر أصدر كما
 لينك مايكل المحتلة الفلسطينية ألراضيا في اإلنسان حقوق
 إسرائيل قرار إن: "فيه جاء م،١/٥/٢٠٢٠ بتاريخ ًبيانا

 في له المخطط الضم نحو الجانب أحادي بشكل التحرك
 المنطقة، في اإلنسان حقوق ّيقوض يوليو،/تموز من األول

 القواعد، على القائم الدولي للنظام قاسية ضربة وسيكون
 متفاوض عادلة لتسوية ٍمتبق احتمال أي ّويقوض

  .)٥("عليها

  ٢٥/٦/٢٠٢٠مؤسسة الدراسات الفلسطينية : المصدر

* * * * * 

 في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات
  )٣/٤ (الدولي القانون ميزان

  

ــي ضــوء نيــة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي ضــم  ف
ـــة إليهـــا، فقـــد أعـــد مركـــز الميـــزان  أراضـــي فلـــسطينية محتل

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

ـــــــــــــــــــــر) ٤( ـــــــــــــــــــــان انظ ـــــــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــــــن البي : اآلتـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــرابط خ
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054462  

ـــــــــــــــــــــر) ٥( ـــــــــــــــــــــان انظ ـــــــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــــــن البي : اآلتـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــرابط خ
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054122  

لتلقـي الـضوء علـى ذلـك مـن ) الورقـة(هـذه لحقوق اإلنسان 
  .وجهة نظر القانون الدولي

اللجنـة الملكيـة لـشؤون رأت ) الورقـة(وألهمية هذه   
 نــشرها فــي تقريرهــا اإلخبــاري اليــومي وعلــى حلقــات القــدس

لوضــع المهتمــين فــي صــورة ) بمــا يتناســب وحجــم التقريــر(
  .ذلك

  الحلقة الثالثة

 المناعمة سمير

  وتداعياتها مالض مخططات أبعاد

 مـن )١()٢كـم ٥٨٦٠ (الغربيـة الـضفة مساحة تبلغ
 وتسعى األردن، نهر غربي وتقع التاريخية، فلسطين مساحة

 اإلســـرائيلي االحــتالل دولــة ســـيادة لفــرض الــضم مخططــات
 وعلـى الغربيـة الـضفة شـرق تقـع التـي األغـوار منطقـة على

 المــــستعمرات علــــى الــــسيادة وفــــرض األردن، نهــــر طــــول
 بالمنطقــة ُتعــرف والتــي القــدس بمدينــة المحيطــة يليةاإلســرائ

)E1(، أبرزهــــا ومــــن) أدومــــيم مــــشور (،)أدومــــيم كفــــار(، 
ــه( ــيم معالي ــى باإلضــافة هــذا). أدوم ــرض إل ــسيادة ف ــى ال  عل

 وتحــتفظ الغربيــة، الــضفة غــرب تقــع والتــي ،)G( المنطقــة
 أوسـلو اتفـاق بحـسب عليها األمنية بالسيطرة االحتالل دولة

ــين نهــابي الموقــع ــر منظمــة وب ــسطينية التحري  ســنة فــي الفل
ــى م،١٩٩٣ ــة الفلــسطينية للــسلطة ويتبق  التــي) A( المنطق
 إلـــى إضـــافة كاملـــة، ومدنيـــة أمنيـــة ســـيطرة عليهـــا تفـــرض

ـــي )B( المنطقـــة ـــسيطرة تخـــضع الت ـــة لل ـــسطينية المدني  الفل
  .المشتركة اإلسرائيلية األمنية والسيطرة

ـــــضح ـــــن يت ـــــا خـــــالل م  المخططـــــات أن ســـــبق م
ــى الــسيادة فــرض نحــو تتجــه اإلســرائيلية  معينــة منــاطق عل

 أكثــر ُتعــد فإنهــا المنــاطق تلــك إلــى وبــالرجوع غيرهــا، دون
 ســوف األغــوار منطقــة علــى فالــسيطرة ،ٕواســتراتيجية حيويــة

 فيمـا ًوتحديـدا االحـتالل، دولـة علـى االقتـصادي بـالنفع تعود

                                                
 

ـات انظــــــــر) ١( ـاز بيانـــــــ : الفلــــــــسطيني لإلحــــــــصاء المركــــــــزي الجهـــــــ

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba

_61.pdf  
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ـــق ـــاه، يتعل ـــى هـــذا بالمي ـــرغم عل ـــى أنهـــا، مـــن ال  مـــدار وعل
 مــن وتنتفــع الميــاه مــصادر علــى تــسيطر الــسابقة، لــسنواتا

  .وغيرها كالزراعة االقتصادية الموارد جانب إلى األردن، نهر

ــى الــسيطرة أن كمــا ــؤدي األغــوار منطقــة عل ــى ت  إل
 انحــــسار ٕوالــــى الطبيعيــــة، مــــواردهم مــــن الــــسكان حرمــــان
 إلـى الراميـة المساعي وهدم وتقليصها، الفلسطينية الجغرافيا

 األردنيـــة، المملكـــة مـــع حـــدود ذات فلـــسطينية دولـــة إقامـــة
 القـــانون أحكـــام إلـــى تـــستند مـــستقبلية حلـــول أيـــة وضـــرب
 إمكـان دون ًمـثال تحـول إذ الدوليـة، الشرعية وقرارات الدولي
ـــي األراضـــي عـــن االحـــتالل دولـــة جـــالء  ســـنة احتلتهـــا الت

 القــرار تنفيــذ دون تحــول إضــافية عرقلــة ُوتعتبــر م،١٩٦٧
  .األمن مجلس عن الصادر) ٢٤٢(

ـــى وباإلضـــافة ـــسيادة فـــرض فـــإن ذلـــك، إل ـــى ال  عل
 شـأنه مـن القـدس، بمدينـة المحيطة اإلسرائيلية المستعمرات

 الدوليــــة والــــرؤى القــــرارات جميــــع تقــــويض إلــــى يــــؤدي أن
ـــــة ـــــشرقية بالقـــــدس المتعلق ـــــة كعاصـــــمة ال  فلـــــسطين لدول
 فإنهـا ،)G( المنطقة على السيادة فرض عن ّأما. المنشودة

  .أوسلو اتفاق من تبقى ما نسف إلى تؤدي سوف

ــة باألوضــاع ًوارتباطــا ســبق، مــا ضــوء وفــي  الراهن
 وفـي كورونـا، لجائحـة التـصدي فـي العـالم بانشغال المتعلقة

 األميركــي الــرئيس أعلنهــا التــي) القــرن صــفقة (خطــة ظــل
 تــــتم لــــم والتــــي الفلــــسطيني، الرســــمي المــــستوى ورفــــضها
 البيئــة أن يبــدو لــدولي،ا المجتمــع مــن يجــب كمــا مواجهتهــا
 لتنفيــذ مــضى وقــت أي مــن أكثــر مواتيــة أضــحت الــسياسية

  .اإلسرائيلي االحتالل سلطات مخطط

 قـد الـضم، مخططـات تـداعيات أن القـول نافل ومن
 نــشأت التــي الفلــسطينية الــسلطة دور تقــويض إلــى تفــضي
 جديـد، مـن الـصراع إنتـاج إعـادة ٕوالى أوسلو، اتفاق بموجب
ــــــــي ــــــــرئيسا إعــــــــالن ضــــــــوء ف ــــــــسطيني ل ــــــــاريخ الفل  بت

 الموقعة االتفاقات جميع من السلطة تحلل م،١٩/٥/٢٠٢٠
 فـي شـك وال. األميركيـة المتحدة والواليات االحتالل دولة مع

 الحالـة علـى ًودراماتيكيـا ًجديدا ًمتغيرا تشكل الضم عملية أن
  .المنطقة في السياسية

ـــدولي المجتمـــع ضـــعف أن ويبـــدو ـــاره ال ـــى وافتق  إل
 دولــة بــإلزام المتعلقــة الدوليــة القــرارات إلنفــاذ الالزمــة اإلرادة

 الدولــــة شــــجع الــــدولي، القــــانون أحكــــام بــــاحترام االحــــتالل
 فــرض ومحاولــة انتهاكاتهــا فــي ًقــدما المــضي علــى المحتلــة

 جديـة وقفـة يستدعي الذي األمر األرض، على جديدة وقائع
ــــب مــــن ــــة األســــرة جان ــــة مــــسؤولياتها أمــــام الدولي  القانوني

  .المحتلة الفلسطينية األراضي تجاه ألخالقيةوا

    ٢٨/٦/٢٠٢٠ مؤسسة الدراسات الفلسطينية: المصدر

* * * * * 

 في محتلة فلسطينية ٍأراض ضم مخططات
  )٤/٤( الدولي القانون ميزان

فــي ضــوء نيــة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي ضــم 
ــز الميــزان  ــد أعــد مرك ــة إليهــا، فق ــسطينية محتل أراضــي فل

لتلقي الضوء على ذلك من ) الورقة(نسان هذه لحقوق اإل
  .وجهة نظر القانون الدولي

ـــــة رأت ) الورقـــــة(وألهميـــــة هـــــذه    ـــــة الملكي اللجن
 نشرها في تقريرها اإلخباري اليـومي وعلـى لشؤون القدس

لوضـع المهتمـين فـي ) بما يتناسب وحجم التقريـر(حلقات 
  .صورة ذلك

  :ه الورقةوفيما يلي الحلقة الرابعة واألخيرة من هذ

  الحلقة الرابعة

 المناعمة سمير

  )القانونية المعالجة (الدولي القانون موقف

 تنظيمــــه معــــرض فــــي الــــدولي ّالمــــشرع تعــــرض
ــدول وحقــوق الدوليــة للعالقــات  مــسألة إلــى وواجباتهــا، ال

 المحتلة، باألقاليم خاصة قواعد وأفرد الغير، أقاليم احتالل
 تحـــت الواقعـــة للـــشعوب ثابتـــة ًحقوقـــا جوهرهـــا فـــي تحمـــل

ــــاص يجــــوز ال االحــــتالل،  مــــن الحرمــــان أو منهــــا االنتق
 األمم مكتسبات حماية ذلك وراء من ويقصد بها، االنتفاع
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 فـي المتمثلـة وأركانهـا الدول على االستقرار طابع ٕواضفاء
  .وسيادة وشعب إقليم وجود

 أحـد ُيعد الذي المتحدة األمم ميثاق إلى وبالرجوع
 مــادة (األول الفــصل وفــي فإنــه ،الــدولي القــانون مكونــات

 جانــب إلــى المتحــدة األمــم مقاصــد مــن أن ورد منــه،) ١
 العالقـات إنمـاء علـى العمـل الـدوليين، والـسلم األمـن حفظ

 فـي المـساواة مبـدأ احتـرام أسـاس علـى األمـم بـين الدولية
 كمــا. مــصيرها تقريــر فــي وحقهــا الــشعوب بــين الحقــوق
 األمـــم أعـــضاء ذاتـــه الفـــصل مـــن) ٢/٤ (المـــادة خاطبـــت

ـــاع بوجـــوب المتحـــدة، ـــاتهم فـــي االمتن ـــة عالق  عـــن الدولي
 ســــالمة ضــــد اســــتخدامها أو القــــوة، باســــتعمال التهديــــد
 أي علـى أو دولـة، أليـة الـسياسي االستقالل أو األراضي،

  .المتحدة األمم ومقاصد يتفق ال آخر وجه

ا  فـــصله فـــي المتحـــدة األمـــم ميثـــاق اشـــترط ّـــولم
 بما االلتزام وجوب العضوية، قبول بشأن) ٤ مادة (الثاني

 ديباجتــه فــي وجــاء وأحكــام، مبــادئ مــن الميثــاق يتــضمنه
 وغيرهــا المعاهــدات عــن الناشــئة االلتزامــات احتــرام وجــوب

ــانون مــصادر مــن ــدولي، الق ــراف ضــوء وفــي ال  األمــم اعت
 بعــــد م،١٩٤٩ ســــنة االحــــتالل دولــــة بعــــضوية المتحــــدة
ــرار صــدور ــسي ق ــي م،١٩٤٧ ســنة) ١٨١ (مالتق ــل ف  مقاب
 مـن والتـي الميثـاق فـي الـواردة االلتزامـات بـاحترام تعهـدها

 يجـب فإنـه الـدولي، القـانون ألحكـام التامـة المراعـاة بينها
 الـدولي القـانون أحكـام احتـرام ضـمان االحـتالل دولة على

ــــة، ــــق التنظــــيم ســــيما وال كاف  أو احــــتالل بمــــسألة المتعل
  .الغير أراضي على االستيالء

 م،١٩٤٩ لـسنة الرابعـة جنيـف قيـةاتفا كفلت كما
 ســـكان حمايـــة إلـــى الرامـــي القـــانوني المرجـــع ُتعـــد والتـــي

 مـن الحروب ويالت من والحد ومواردها، المحتلة األراضي
 المتحاربـة األطـراف علـى توجـب قيود من تفرضه ما خالل

 الــــسكان حمايــــة احترامهــــا؛ بــــاالحتالل القائمــــة القــــوة أو
 علـى المحتلـة األقـاليم فـي الطبيعيـة ومواردهم وممتلكاتهم

 خاصـــة مـــادة وأفـــردت لـــسكانها، ثابـــت حـــق أنهـــا اعتبـــار
 أو/ علـى االسـتيالء ألنمـاط وضـمنية متعـددة ًصورا تحمل
 األصـليين الـسكان إبعـاد حظر خالل من الغير أراضي ضم
ــل أو ــة، األراضــي إلــى االحــتالل دولــة ســكان نق  إذ المحتل

 الفـردي لجبـريا النقـل جـواز عدم على) ٤٩ (المادة نصت
 المحتلـة، األراضـي مـن المحميـين لألشخاص الجماعي أو

 نقـل أو بترحيـل االحـتالل دولـة قيـام جواز عدم إلى إضافة
  .تحتلها التي األراضي إلى المدنيين سكانها من جزء

ـــا ـــه الجنـــائي الـــدولي المـــشرع ّأم ـــى اتجـــه فإن  إل
 مـن واعتبرها الغير، أراضي ضم مسألة تجريم في التشديد

 من الثامن البند من) ٨ (الفقرة بموجب الحرب، جرائم بين
 المنــشئ م١٩٩٨ لــسنة رومــا ميثــاق مــن الثامنــة المــادة

 االحـتالل دولـة قيـام صنف فقد الدولية، الجنائية للمحكمة
 سـكانها مـن أجزاء بنقل مباشر، غير أو مباشر نحو على

 كــل نقــل أو إبعــاد أو تحتلهــا، التــي األرض إلــى المــدنيين
 األرض هــذه داخــل مــنهم أجــزاء أو المحتلــة األرض ســكان

  .الحرب جرائم بين من أنه على خارجها، أو

 اإلنـــسان لحقـــوق الدوليـــة االتفاقيـــات تؤكـــد كمـــا
 أهـــم ُويعـــد بـــل مـــصيرها، تقريـــر فـــي الـــشعوب حـــق علـــى

 دولـة أي قـدرة تخيـل يمكـن فـال احترامهـا، الواجب الحقوق
 علـى قـدرتها دون اإلنـسان بحقـوق التزاماتهـا احتـرام على

 دولـة قيـام فـإن وعليـه بمواردهـا، وتحكمهـا مـصيرها تقرير
 شـأنه مـن منهـا أجـزاء أو المحتلة األراضي بضم االحتالل

 تقريــــر مــــن الفلــــسطيني الــــشعب تمكــــين دون يحــــول أن
 فـي جـاء فقـد المـستقلة، دولتـه وبنـاء أرضـه علـى مصيره
ـــدوليين العهـــدين مـــن) ١ (المـــادة ـــالحقوق الخاصـــين ال  ب

ـــةا ـــسياسية لمدني ـــة واالقتـــصادية وال ـــة واالجتماعي  والثقافي
 مـصيرها تقرير حق الشعوب لجميع: " أن م،١٩٦٦ لسنة

 مركزهـا تقريـر فـي حـرة الحـق هـذا بمقتـضى وهي. بنفسها
 االقتـــصادي نمائهـــا لتحقيـــق الـــسعي فـــي وحـــرة الـــسياسي

  ".والثقافي واالجتماعي



  
  ٢٤٧ 

 موضــعها الغيــر أراضــي ضــم تجــريم مــسألة وتجـد
 مــا وهـو الـدولي، القــضاء عـن الـصادرة األحكــام فـي ًاأيـض

 األقــاليم ضــم رفــض تجــاه الدوليــة اإلرادة مــستوى يعكــس
 بتــــاريخ الدوليــــة العــــدل محكمــــة أصــــدرت فقــــد المحتلــــة،

 الفــــــصل جــــــدار بـــــشأن ًاستــــــشاريا ًرأيـــــا م،٩/٧/٢٠٠٤
 المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة لطلـب استجابة العنصري،

ــاريخ ــات فــي كــدتوأ م،٣/١٢/٢٠٠٣ بت ــى رأيهــا حيثي  عل
 ومبــدأ الــضم عــدم مبــدأ: وهمــا األهميــة غايــة فــي مبــدأين

 رأيهـا فـي المحكمـة وتوصلت الشعوب، ونماء وتطور رفاه
 وعلـى العنـصري، الفـصل جـدار قانونيـة عـدم إلى المذكور
 الفلــسطينية األراضــي علــى الرابعــة جنيــف اتفاقيــة انطبــاق

 المتعلقــة اُألخـرى المــسائل مـن جملــة جانـب إلــى المحتلـة،
ــات ــة باالتفاق ــرة فــي وجــاء باإلنــسان، الخاصــة الدولي  الفق

ــات مــن) ٧٣( ــرأي حيثي ــه المــشار ال ــا، إلي ــس أن ًآنف  مجل
 ،)٢٤٢ (رقم القرار م،٢٢/١١/١٩٦٧ بتاريخ تبنى األمن
 نتيجـة األراضـي ضـم قبـول عـدم فيـه أكـد الذي القرار وهو

) سـرائيليةاإل العـسكرية القـوات انـسحاب (إلى ودعا الحرب
 ٕوانهــاء األخيــر النــزاع هــذا فــي ُاحتلــت التــي المنــاطق مــن

 أن أوضـــحت،) ٧٤ (الفقـــرة وفـــي الحـــرب، حـــاالت جميـــع
 سـنة منـذ االحـتالل دولـة اتخـذتها التي اإلجراءات سلسلة"

ــي م١٩٦٧ ــى تهــدف والت ــر إل ــة وضــع تغيي  القــدس، مدين
 واإلداريـة التـشريعية واألعمـال اإلجـراءات جميع أن معتبرة
 مدينــة وضــع لتغييــر إســرائيل بهــا تقــوم أو تتخــذها، التــي

 والعقـارات والممتلكـات األراضـي مـصادرة فيهـا بما القدس،
 الملكيـة نـزع إلـى ترمـي تشريعات ٕواصدار السكان وترحيل
ــة تــصرفات هــي األراضــي، مــن المحتــل القــسم وضــم  باطل

 وبالقيــاس فإنــه ،"الوضــع هــذا تغيــر أن يمكــن وال بالكليــة
 أجـزاء لـضم االحـتالل سـلطات تتخـذها إجراءات أي تصبح

 الدولي، القانون وتنتهك باطلة المحتلة الضفة أراضي من
 كـل وعلـى بهـا، ُيعتـد قانونيـة ًأثـارا ترتـب أن لهـا يمكن وال

 تــسعى أن الــدولي القــانون احتــرام تــدعي العــالم فــي دولــة
  .عليه تترتب آثار بأية تعترف ّوأال الضم لمنع

 التـي نـورمبيرغ محكمـة رفضت ذاته السياق وفي
 م،١٩٤٥ سـنة الثانيـة العالمية الحرب انتهاء بعد تشكلت

 بولنـــدا مـــن الـــشرقية واألجـــزاء النمـــسا بـــضم ألمانيـــا قيـــام
 ًمبـدءا وضعت بذلك وهي لوكسمبورغ، من األجزاء وبعض
 ًجـزءا أضـحى ولقـد الغيـر، أراض ضـم تحريم مفاده ًقانونيا

 علـى إسـقاطه يمكـن لتـاليوبا الـدولي، القانون مبادئ من
 إلــى الراميــة االحــتالل دولــة ومــساعي الفلــسطينية الحالــة

 أنهــا اعتبــار علــى الغربيــة الــضفة مــن واســعة أجــزاء ضــم
  .الغير أراضي

 ًاهتمامـا المتحـدة لألمـم العامة الجمعية أولت كما
ـــر، أراض ضـــم بمـــسألة ـــسجمت الغي  مـــع قراراتهـــا فـــي وان
 القــرارات مــن جملــة أصــدرت إذ الــدولي، المــشرع توجهــات

 أن شــأنها مــن إجــراءات بأيــة القيــام عــدم إلــى تــدعو التــي
 الفلـسطينية بالحالـة ًوارتباطا الغير، أراضي ضم إلى تؤدي
ـــــين عـــــودة بحـــــق المتعلـــــق) ١٩٤ (القـــــرار جـــــاء  الالجئ

ــسطينيين، ــرار الفل  انــسحاب بوجــوب المتــصل) ٢٤٢ (والق
 م،١٩٦٧ سـنة احتلتهـا التـي األراضـي مـن االحتالل دولة

ــــرار ــــق) ٢٨٥١ (والق ــــدم المتعل ــــستوطنات شــــرعية بع  الم
 بقيـام نـدد الـذي) ٤٤٦ (األمـن مجلـس وقـرار اإلسرائيلية،

ــــة ــــاء االحــــتالل دول ــــراران المــــستوطنات، ببن ) ٤٥٢ (والق
ــــــان) ٤٦٥(و ــــــستوطنات المتعلق ــــــر اإلســــــرائيلية بالم  غي

ــــة دعــــوة كــــرر الــــذي) ٢٣٣٤ (والقــــرار المــــشروعة،  دول
 مـستوطنات فيها بما المستوطنات ناءب وقف إلى االحتالل
 حقــوق كفلــت التــي القــرارات مــن وغيرهــا الــشرقية، القــدس
  .الفلسطيني الشعب

 أراض ضــم مخططــات فــإن تقــدم مــا ضــوء وفــي
 القـانون وأحكـام الدوليـة الشرعية تخالف محتلة فلسطينية
ــدولي، ــة جريمــة وهــي ال ــان، مكتمل  المجتمــع وتــضع األرك
 ٍتحد أمام الدوليين والعرف القانونو الدولي والنظام الدولي
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ــة المنظومــة بتقــويض يهــدد حقيقــي  األمــر برمتهــا، الدولي
 الدولية األجسام من أمامها الجدي الوقوف يستدعي الذي

ــــام المتخصــــصة، ــــاإلجراءات والقي ــــة لثنــــي الالزمــــة ب  دول
 وجـوب إلـى إضـافة تلـك، مـساعيها مواصـلة عن االحتالل
ـــة تحـــرك ـــسطين دول ـــصفتها فل ـــة ب ـــب دول ـــي مراق ـــم ف  األم

 واإلقليميــــة الدوليــــة اآلليــــات جميــــع واســــتخدام المتحـــدة،
 واحتـرام المخططـات تلـك وقـف علـى االحتالل دولة إلجبار

 تنطـوي لمـا العالقة، ذات الدولية والقرارات الدولي القانون
  .الدوليين والسلم لألمن خطير تهديد من عليه

  ٢٩/٦/٢٠٢٠ مؤسسة الدراسات الفلسطينية: المصدر

* * * * * 

اللجنة األممية المعنية بالتحقيق في 
تعرب عن قلقها من  الممارسات اإلسرائيلية

 التدهور الحاد لحقوق اإلنسان بسبب االحتالل
  

 أعربت لجنة األمم المتحدة -وفا -رام اهللا 
الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية ضد 

 من السكان حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره
العرب في األراضي المحتلة، عن قلق عميق إزاء 

في حقوق اإلنسان بسبب االحتالل " التدهور الحاد"
  .المستمر منذ عقود وسياساته وممارساته

وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم 
الجمعة، أن مخططات الضم التي تعتزم حكومة االحتالل 

صارخ للقانون الدولي، اإلسرائيلي القيام بها، هي انتهاك 
ولميثاق األمم المتحدة وللقرارات الصادرة عن المنظمة 
الدولية، وستحمل عواقب كبيرة على حقوق اإلنسان 
للفلسطينيين وستزيد من سوء االنتهاكات المرتكبة 

  .بحقهم

٢٦/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

���
�2   0/ون

  الفلسطيـنيون يـفتحون األقصى 

 

واجد المئات من ت –فلسطين المحتلة 
 الفلسطينيين منذ ساعات الفجر في ساحات المسجد

، حيث حاولت شرطة االحتالل إبعادهم األقصى المبارك
وشرعت . عن مسار المستوطنين، وتفريغ الساحات

شرطة االحتالل بحملة اعتقاالت شملت كال من، الشابة 
سندس عويس التي اعتقلت رغم أنها أظهرت بطاقتها 

 .ة سعيد، إيهاب أبو سنينة، ولؤي جابرالصحفية، رائد

واستنكر مدير المسجد األقصى عمر الكسواني، 
اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد األقصى في ظل 
ًانتشار جائحة كورونا، مناشدا العالم العربي واإلسالمي 
الوقوف عند مسؤولياته وضرورة التحرك إلنقاذ األقصى 

ير من واقع المسجد، ووقف هذه االقتحامات التي لن تغ
 .الذي سيبقى عربيا إسالميا

وفجر أمس، دخل اآلالف من المصلين إلى 
ًالمسجد األقصى بعد شهرين ونصف على إغالقه وقاية 

وبدأ توافد . من فيروس كورونا، وأدوا صالة الفجر فيه
المصلين إلى األقصى منذ الساعة الثانية والنصف بعد 

اب األقصى حتى حان منتصف الليل، وانتظروا على أبو
 .موعد فتح أبوابه عند الساعة الثالثة

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتلة عاودت فجر أمس األحد، فتح بوابات المسجد 

 يوما ٦٩األقصى أمام الفلسطينيين بعد إغالقه لمدة 
وألقى  .كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا

قاف، الشيخ ناجح بكيرات، كلمة حيا نائب مدير دائرة األو
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فيها المصلين لحظة وصولهم للمصلى القبلي بالمسجد 
 .األقصى

ودعت شخصيات مقدسية إلى التوافد للبلدة 
القديمة وشد الرحال إلى المسجد األقصى ألداء صالة 
الفجر إلعماره ورفض مخططات االحتالل االستيطانية 

وكان  .والتصدي لدعوات المستوطنين القتحامه
المقدسيون قد أدوا الصالة طوال األيام الماضية على 
أبواب األقصى وسط انتشار مكثف لقوات االحتالل نصب 
للحواجز في محيط المسجد وحارات البلدة القديمة 
بالتزامن مع حمالت اعتقال واستدعاء لعدد من المواطنين 
وخاصة المرابطين الذين جرى إبعاد بعضهم عن المسجد 

 .األقصى

  ١/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  

  

الشيخ صبري يدعو المسلمين لشد الرحال 
  ألداء أول صالة جمعة في األقصى

 

المبارك  المسجد األقصى دعا خطيب
ّمساء األربعاء، المقدسيين إلى شد  عكرمة صبري الشيخ

الرحال ألداء أول صالة جمعة في المسجد األقصى بعد 
ات الوقائية من  يوما على إغالقه بسبب اإلجراء٧٠

  ).١٩ – كوفيد(فيروس كورونا القاتل 

وكانت وزارة األوقاف الفلسطينية قد أعلنت فتح 
أبواب المسجد األقصى الخارجية يوم األحد الماضي 

  . أمام المسلمين ألداء الصالة فيه٥- ١٣بتاريخ 

لقد : "وقال الشيخ صبري، في تصريح صحفي
 خيرا ٤٨طق الـاستبشر المقدسيون والفلسطينيون في منا

وتدفق اآلالف من المسلمين إلى األقصى  األقصى بفتح

في جميع أوقات الصالة منذ األحد حتى اآلن وسيبقى 
  ".ًاألقصى مفتوحا ولن يغلق مطلقا

وأكد الشيخ عكرمة على اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية االلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة من 

التباعد -اب سجادة الصالة اصطح-لبس الكمامة : (حيث
  ).عدم المصافحة بعد الصالة-بين المصلين 

وشدد خطيب األقصى على أن عدد الراغبين في 
ًأداء الصالة في المسجد األقصى ليس محددا وليس 

ًمخصصا لعمر معين، قائال األقصى مفتوح لجميع : "ً
المسلمين وأن كل مصل له الحق دون تحديد األعمار 

 ".ًمطلقا

لى أن االحتالل يمثل الظلم والغطرسة وأكد ع
والعنجهية واإلرهاب في المنطقة وأن هذا االحتالل إلى 
زوال وما يحصل اليوم هو قمة الفساد ال يمكن أن تستمر 

  .ًمطلقا

ولفت إلى أن شعبنا الفلسطيني السيما في 
القدس مرابط وثابت على موقفه وهو صاحب الحق، 

  ".صاحب الحق قوي بحقه: "ًقائال

 ٤/٦/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

  إصابتان جديدتان بكورونا في القدس وأريحا

مي الكيلة عن .  أعلنت وزيرة الصحة د- رام اهللا
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظتي 

  .القدس وأريحا واألغوار

وأفادت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم 
مسجلة في القدس هي لسيدة الثالثاء، بأن اإلصابة ال

تعمل مدرسة في إحدى مدارس شعفاء، فيما اإلصابة 
الثانية لشابة من محافظة أريحا واألغوار، انتقلت العدوى 
ًإليها عن طريق قريبتها التي زارتها مؤخرا، وهي من 

  .منطقة رهط داخل الخط األخضر
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وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري 
الشابة في أريحا إلجراء عملية حصر لمخالطي 

  .الفحوصات الالزمة

وبذلك ترتفع حصيلة اإلصابات بفيروس كورونا 
 في محافظة ٣٢٠ إصابة بينها ٦٥٤في فلسطين إلى 

 ٧٠ في باقي المحافظات الشمالية، و٢٦٤القدس و
  .إصابة في المحافظات الجنوبية

 حالة، ٥٥٩وتابعت أن عدد حاالت الشفاء بلغ 
 في باقي ٢٢٥ظة القدس و في محاف٢٩٣بينها 

  . في المحافظات الجنوبية٤١المحافظات الشمالية و

 ٣٢٧ ساعة الماضية إدخال ٢٤وتم خالل الـ
حالة في الحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما 

 ٢٥٦٦يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 
  .ًمواطنا ومواطنة

 ٩/٦/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * * 

ينضم إلى االحتالل في محاربة أرزاق " وناكور"
 المقدسيين

 

ّ من حي الثوري في –ّعمان  - ّهديل غبون
ّالقدس المحتلة إلى محله في شارع الواد بالبلدة القديمة، 
اعتاد التاجر المقدسي خالد إبراهيم الصاحب، أن ينطلق 

 عاما إلى هناك، بحثا ٢٤صباح كل يوم منذ أكثر من 
 يوما ٦٥جار البلدة القديمة، إال أن عن رزقه كسائر ت

من اإلغالق القسري بسبب جائحة كورونا وتوقف 
الصلوات في المسجد األقصى المبارك، ضربت حركة البيع 
والشراء وراكمت ديونا جديدة على التجار، لتضاف إلى 

  .سياسات التضييق لالحتالل اإلسرائيلي على المدينة

” ابيةالشب“يواظب الصاحب في محل ألبسته 
المستأجر منذ الخمسينيات ويبعد عن المدخل الرئيس 

 دقائق سيرا على األقدام، على ٧) باب الناظر(للحرم 

كما يحب أن يسميها ” الدكانة“تناول طعام إفطاره في 
باكرا، ورغم أن العودة إلى العمل إثر رفع ” ليستفتح“

اإلغالق أنعشت آماله والتجار اآلخرين، لكن حركة إقبال 
- ٦٠اس كما يقول، تراجعت حتى اآلن بما نسبته الن

٧٠%.  

ويشير الصاحب وهو رئيس لجنة تجار البلدة 
، إلى أن هناك ”للغد“القديمة والناطق باسمها في حديث 

 متجرا في أسواق البلدة، أغلق منها خالل ١٨٠٠نحو 
 متجرا، جراء ٤٠٠-٣٠٠األعوام الماضية ما يقارب 

رم القدسي من سلطات سياسات االغالق المتكررة للح
االحتالل وحواجز التفتيش المحيطة بها، وبمحيط القدس 

، ما أضعف ”جدار الفصل العنصري“المحتلة بسبب 
الحركة الشرائية، وفاقم األعباء المالية على أصحاب 

  .المحالت

إغالق كورونا فاقم حجم المشكلة، مع “ويقول 
حركة ّاالعتبارات السابقة من سياسات االحتالل، وخفض 

 ١٩٤٨الزوار من الضفة الغربية والمناطق المحتلة العام 
  %".٧٠-٥٠بنسبة تتراوح بين 

وانعكست األضرار المباشرة والفورية ألزمة 
جائحة كورونا على التجار، لتزامنها مع شهر رمضان 
ّالمبارك، الذي يعد الموسم األكثر نشاطا للبلدة، إذ يشكل 

كل تاجر ما ، بينما خسر ”شغل السنة“من  % ٤٠
  .من دخله، وفقا للصاحب % ٨٠-٧٠يقارب 

ولم تقف تبعات األزمة عند إغالق المحال 
أبوابها في البلدة، بل دفعت بالزائرين إلى االمتناع عن 
الذهاب إليها رغم عودة فتح المسجد األقصى المبارك، 
والتوجه نحو أسواق القدس خارج أسوار البلدة القديمة، 

ة شوارع البلدة القديمة ومحالتها العتقادهم بأن زيار
 قد تزيد فرصة انتقال فيروس ،”كسوق شبه مغلق“

 محل أبو عزيز للحلويات الشرقية في مدينة .كورونا
  .القدس المحتلة
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وتعتبر إيجارات محالت تجار البلدة القديمة، 
خاصة الجديدة إيجارات مرتفعة جدا، تضاف إلى سلسلة 

كضرائب األمالك ”  القدسلبلدية“الضرائب التي يدفعونها 
والتأمين الوطني وضريبة الدخل، ” باألرنونا“أو ما يعرف 

كما يقول الصاحب الذي أشار إلى أن بعض إيجارات 
 آالف دينار أردني ٤-٣المحالت الجديدة تصل إلى 

  .شهريا

ويعتقد الصاحب أن البلدة القديمة، تحتاج إلى 
الزوار وحمالت ترويجية تشجع ” خطة إنعاش متكاملة“

الفلسطينيين وغيرهم إلى العودة الرتياد أسواقها، في ظل 
موالت االحتالل في القدس لمحالت البلدة ” ابتالع“

أيضا، إذ تقدم تخفيضات على البضائع اليمكن للتاجر 
المقدسي مجاراتها، عدا عن الحاجة للتعويض عن 
ّالخسائر التي لحقت بهم عن فترة اإلغالق التي تحملها 

  .ّ ووصل بعضها إلى شهرين ونيفالتجار،

وطالب تجار البلدة القديمة في القدس، السلطة 
الوطنية الفلسطينية مرارا بتبني قضاياهم والتعويض عن 
هذه الخسائر، أو تغطية الفواتير الشهرية لبعض النفقات 

 خاصة وأن موالت ،التشغيلية أو دعم أسعار البضائع
صة في مواسم االحتالل تضارب على أسواق البلدة خا

  . وفقا للتجار،”المسلمين والمسيحيين“أعياد 

ّويرجح الصاحب، تزايد عدد المحالت المهددة 
باالغالق في البلدة القديمة مع حلول نهاية العام الحالي، 
بعد أن تجاهلت العديد من الجهات في البالد مطالباتهم، 

من المحالت، حسب  % ٢٥وبنسبة إغالق قد تصل إلى 
 فيما لم ترد إليهم فعليا، أي حمالت دعم عربية تقديراته،

  .أو دولية إلى هناك حتى اآلن

أما عن حالة انتشار فيروس كورونا في القدس 
كبيرة ” حالة تعتيم“المحتلة، فيشير تجار إلى أن هناك 

ّعلى حقيقة تفشيه، وأن اإلعالن عن إصابات كثيرة 
ولم يرونها، فيما تفرض ” سمع عنها المقدسيون“

طات القوة القائمة باالحتالل، عقوبات صارمة على سل
مخالفي االلتزام بتدابير الوقاية، كتسجيل غرامة بقيمة 

لعدم ارتداء )  دينارا أردنيا٥٠نحو (  شيكل ٢٠٠
الكمامة، بينما تتساهل في أوقات أخرى في التدابير دون 

  .أسباب موثوقة

وتتبع تنظيميا، محالت البلدة القديمة في القدس 
محتلة، إلى غرفة صناعة وتجارة القدس، وسط ال

التابعة لالحتالل ” القدس“محاوالت سابقة عديدة لبلدية 
أن تسحب هذه المرجعية لصالحها، في محاوالت حثيثة 

  .قاومها المقدسيون مرارا

وتراكمت الديون على تجار البلدة القديمة 
ألسباب عديدة خالل األعوام الماضية، من بينها ارتفاع 

فقات التشغيلية، والتأخر عن دفع الضرائب للبلدية الن
” بلدية االحتالل في القدس“بشكل منتظم، وهو ما دفع 

إلى االستيالء على عشرات المحالت، وتراكم الديون 
التي تدفع أثمانا للبضائع بين التجار ” المتداولة“

 صاحب محل ألبسة ،أنفسهم، كما يقول معتصم أبورميلة
  .لقديمةشرعية في البلدة ا

، إن البضائع ”الغد” عاما لـ٣٩ويقول أبو رميلة 
 أو ٦٠التي اشتراها التجار بأثمان مؤجلة السداد لنحو 

 يوما، ما تزال مكدسة، وأن العديد من التجار ٩٠
وغيرها من ديون ” هذه الخسائر“المقدسيين تقاسموا 

متراكمة بين بعضهم، كتقاسم البعض إيجارات المحالت، 
  .كما يقول

ترتبط أسواق البلدة القديمة، روحيا واجتماعيا و
ّوتاريخيا، بالمسجد األقصى الذي يعد نبضها وقبلة 

رغم األزمة وقف “زوارها، وفق أبو رميلة الذي يضيف 
العديد من التجار إلى جانب بعضهم البعض لمواجهتها، 
كالسماح عن شهر إيجار أو تقاسمه لكن الديون لحقت 

اسيا جدا جدا وما يزال، خاصة الوضع كان ق.. بالجميع



  
  ٢٥٢ 

أن شهر رمضان شريان رئيس، لتغذية أسواق البلدة 
  ”.ّالرتياد المصلين للمسجد األقصى المبارك

ّويتحمل أبورميلة إيجار محله المستأجر في 
 وهو الذي ،البلدة القديمة إلى جانب تكاليف إيجار منزله

  أبناء وزوجة، قائال إن آماله٥يعيل عائلة مكونة من 
بانتعاش األسواق في رمضان وما بعد انتهاء إغالق 

الصدمة جاءت كبيرة على “كورونا، تبددت كليا، وأضاف 
 والزوار ٤٨التجار، وشارع الواد يعتمد على أهلنا في 

اآلن توقعنا أن يكون هناك .. القادمين للمسجد األقصى
إقبال كبير عليه، لكن الناس متخوفة جدا رغم إعادة فتح 

  ”.من الزوار لم يعودوا لآلن % ٧٠قديري أن الحرم وت

ويساور أبو رميلة القلق، حيال استمرار تجاهل 
مطالب التجار، خاصة وأن الغرفة التجارية في القدس، لم 
تساندهم خالل األزمة سوى بتوزيع المعقمات وأدوات 
الوقاية وبعض الطرود الغذائية وهو ما ال يفيد التجار، 

رثى له، واهللا يكون بعوننا نسأل الوضع حاليا ي” :وأضاف
في فترة الكورونا لوال تكاتف إخوتي  …اهللا الفرج القريب

وبعض األصدقاء لما مشينا أمورنا، الوضع أجبرنا على 
  ”.ذلك بسبب توقف االيرادات

ويأمل أبورميلة، بعودة الحركة الشرائية لتقليص 
الديون المتداولة على التجار، رغم اعتقاده بأن وضع 

من قبلها، وهذا ما ” بعد الكورونا سيكون أكثر شدةما“
أبوعزيز “يتفق معه، سمير أبوصبيح صاحب محل 

، القابع في البلدة القديمة منذ العام ”للحلويات الشرقية
 عاما، إن وضع كورونا ٤٦ويقول أبوصبيح،  .١٩٦٤

ألقى بظالله على شارع الواد ومحله المختص بالحلويات، 
يعد الموسم األكثر بهجة وحركة خاصة وأن شهر رمضان 

بالنسبة له، واصفا أجواء البلدة القديمة خالل أشهر 
، إذ تخللها ”ّمنع التجول“اإلغالق، بأنها أقرب إلى حالة 

   .نحو شهرين من اإلغالق القسري

صبيح األب لخمس بنات وولد، إلى  وأشار أبو
، قياسا على %٣٠أن نسبة البيع لديه لم تصل إلى 

ويلفت  .لسابقة، في الفترات ذاتها من العامالسنوات ا
أبوصبيح الذي ورث المهنة عن أجداده في صناعة 
الحلويات، إلى أن تجاوز األزمة يحتاج إلى الوقت، وأن 

ّ عائالت، فيما اليعول ٣دخل محل الحلويات لديه يساند 
من جهته على الدعوات المتكررة من التجار للمسؤولين 

 البلدة بالدعم والتعويض ولو لالستجابة لمطالب تجار
الجزئي، سواء عبر السلطة الوطنية الفلسطينية أو الغرفة 
التجارية في القدس المحتلة، أو من خالل حمالت الدعم 
للنقابات والمؤسسات الخيرية التي تدعم صمود 

لو ” :المقدسيين، في الدول العربية واإلسالمية، ويضيف
 .”ناجاء هذا الدعم كيف سنضمن أنه سيصل

  ٢ ص١٤/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

  

  

ويحتاج " عين العاصفة"األقصى في ": زبارقة
  االحتالل بدأ مرحلة تفريغ األقصى للحماية

  

قال المحامي المبعد عن  –القدس المحتلة 
إن المسجد : المسجد األقصى خالد زبارقة، اليوم األحد

، ويحتاج للحماية من محاوالت "عين العاصفة"األقصى في 
  .غير طابعه وقدسيته والعبث فيهت

وأكد المحامي خالد زبارقة الذي أبعدته سلطات 
ً أسبوعا، - اليوم- االحتالل اإلسرائيلي عن المسجد األقصى 

أن االحتالل اإلسرائيلي بدأ مرحلة جديدة بتفريغ المسجد 
األقصى من كل الشخصيات المؤثرة في الميدان، وتمكين 

  .اليهود من الصالة فيه

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

تم دعوتي إلى شرطة محطة القشلة في البلدة : "وقال زبارقة
معي حول نشاطي في المسجد األقصى، القديمة، والتحقيق 

ًوتوجيه تهمة أن نشاطي يشكل خطرا على أمن االحتالل ّ."! 
كان ردي على هذا االتهام المفبرك والتعسفي، أن : "وأضاف

هذه اإلجراءات هي إجراءات باطلة؛ ألن وجود االحتالل 
  ".باطل، وكل ما ينتج عنه باطل

صل في وأشار إلى أن المتسبب الوحيد للتوتر الحا
مدينة القدس هي شرطة االحتالل نفسها؛ ألنها بإجراءاتها 

  ".ّالتعسفية هي التي تثير وتمس بمشاعر المسلمين

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 

  .يه هو مسجد خالص للمسلمينومبان

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

  .داخل األقصى

لن نسمح ألنفسنا أن نكون مطية لالحتالل : "وقال
أن يدخل إلى األقصى على ظهورنا ولو على المستوى 

ا، وستبقى إجراءات ًسيبقى االحتالل مرفوض. المعنوي
  ".ًمرفوضا االحتالل مرفوضة، وسيبقى وجوده

  ٢٨/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز
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واجهة السيادة الفلسطينية في ... بريد القدس
  أكثر األماكن المهددة من االحتالل

 

ني مـــؤخرا البريـــد الفلـــسطي  أطلـــق–  وفـــا– القــدس
خطــة تطويريــة لتــسليط الــضوء علــى التحــسينات المعماريــة 
المتمثلة بإعادة تأهيـل مكاتـب البريـد وافتتـاح مكاتـب جديـدة 
لتقــديم خــدمات جديــدة للمــواطنين وتحــسين جــودة الخــدمات 

 .المقدمة

ـــث  ـــوطن، حي ـــع محافظـــات ال وشـــملت الخطـــة جمي
يـــسعى البريـــد إلـــى تطـــوير البنيـــة التحتيـــة وتوســـيع نطـــاق 

  .الخدمات بما يلبي طموحنا ويعزز من ثقة المواطنين

ويعمل البريد الفلسطيني جاهـدا للوصـول إلـى رضـا 
الناس وطموحـه مـن خـالل تحـسين تلـك الخـدمات والوصـول 

  .إلى كافة التجمعات السكانية رغم قلة اإلمكانيات

وفي هذا الصدد فقـد سـعت الحكومـة الثامنـة عـشر 
 إلـى ٢٠٢٢ -٢٠١٧نيـة ومن خالل أجندة الـسياسات الوط

تعزيز وجـود البريـد الفلـسطيني فـي مدينـة القـدس عاصـمتنا 
ـــسطينية  ـــضية الفل ـــزا للق ـــت رم ـــا زال ـــت وم ـــي كان ـــة الت األبدي

ومركزهــا الــسياسي والــديني واالقتــصادي والجغرافــي، وتأكيــدا 
  .على السيادة الفلسطينية على المدينة المحتلة وضواحيها

ميــل زواهــرة أن وأكــد مــدير بريــد محافظــة القــدس ج
البريــد الفلــسطيني فــي المحافظــة يتواجــد فــي أربعــة مكاتــب 

، موضـحا أن مكتـب بريــد )أبـو ديـس، وعناتـا، والـرام، وبـدو(
 ألــف مــواطن مــن ١٥٠أبــو ديــس يقــدم خدماتــه ألكثــر مــن 
ـــات ســـكانية  ـــسة تجمع ـــس، والعيزريـــة، (ســـكان خم ـــو دي أب

ى طلبـة إضافة إل) والسواحرة الشرقية، والشيخ سعد، والزعيم
  .جامعة القدس وموظفيها

ــم افتتاحــه  ــذي ت ــا ال ــد عنات ــب بري وتحــدث عــن مكت
 كأول مكتب تـم اسـتحداثه ٢٠١٩خالل شهر تشرين الثاني 

 ألف نسمة ١٠٠منذ سنوات، والذي يقدم خدماته ألكثر من 
في البلدة والمناطق المحيطـة، إضـافة إلـى مكتـب بريـد الـرام 

لنـديا، وكفـر عقـب،  ألف نسمة فـي منـاطق ق٩٠الذي يخدم 
  .وسمير اميس، وجبع

وأشــار زواهــرة إلــى أن مكتــب بريــد بــدو يعــد كــأول 
نافــذة موحــدة تجمــع شــبكة واســعة ومتكاملــة مــن الخــدمات 
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الحكومية التابعـة لـوزارة الداخليـة والعـدل واالتـصاالت والنقـل 
والمواصالت، حيث يستفيد منها حـوالي سـتين ألـف مـواطن، 

حا أن أهميــة النافــذة الموحــدة  تجمعــا ســكنيا، موضــ١٦فــي 
فــي بــدو تــأتي كونهــا تقــع فــي محافظــة القــدس المحاصــرة، 
إضافة لكونها تـأتي علـى أسـاس االسـتفادة مـن مكتـب بريـد 

  .بدو ليكون منصة خدماتية حيوية لمنطقة غرب القدس

وأضاف قب أن وجود مكاتب البريد في القـدس ... 
تـي تقـوم بـه وضواحيها يعتبر مـن مكونـات العمـل الـوطني ال

الحكومـــة لحمايـــة أهلنـــا فـــي القـــدس وضـــواحيها ومحيطهـــا 
وتثبيــتهم علــى أرضــهم، خاصــة أن هــذه المنطقــة تعتبــر مــن 
ــاطق المــستهدفة مــن قبــل االحــتالل وقربهــا مــن جــدار  المن
الفــــصل العنــــصري، إضــــافة إلــــى التــــضييقات واالقتحامــــات 

المستمرة من قبل االحتالل لتلك المناطق حيث يقـوم وبـشكل 
  .متعمد بتعطيل الخدمات البريدية وتأخيرها

ودعــا كافــة المــواطنين القــاطنين فــي تلــك المنــاطق 
إلى االستفادة مـن الخـدمات التـي يقـدمها البريـد الفلـسطيني 
والذي جاء لتثبيتهم في أرضهم وفـرض الـسيادة الفلـسطينية 
ـــا  ـــصاالت وتكنولوجي ـــال إن وزارة االت ـــة، وق ـــك المنطق ـــي تل ف

ســتعداد كامــل للتعــاون مــع كافــة البلــديات المعلومــات علــى ا
ٕوالمجالس المحلية لدراسـة احتياجـات تلـك المنـاطق واضـافة 

  .المزيد من الخدمات

وأشــار فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن البريــد الفلــسطيني 
ـــد  ـــى تواصـــل دائـــم ومـــستمر مـــع االتحـــاد العـــالمي للبري عل
والمؤســــــسات الدوليــــــة لتوثيــــــق الخروقــــــات والتجــــــاوزات 

  . بحق البريداإلسرائيلية

  ١٧/٦/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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عين على القدس يرصد عـزم االحـتالل إقامـة 
 مشروع وادي السيليكون

  

سلط برنامج عين على القدس الذي بثه -عمان 
، أمس األول االثنين، الضوء على األردنيالتلفزيون 

حتالل مشروع وادي السيليكون الذي تعتزم سلطات اال
اقامته في منطقة وادي الجوز بالبلدة القديمة في القدس 

  .المحتلة

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من حي وادي 
 إخطاراتالجوز تابع فيه قيام بلدية االحتالل بإرسال 

 محال ومنشأة في الحي تمهيدا ٤٠إخالء ألكثر من 
 عليه اسم وادي أطلقتٕلهدمها واقامة مشروع مكانها 

ن بحجة توسيع مناطق العمل في القدس السيليكو
  .المحتلة

كما تطرق التقرير إلى محاولة سلطات االحتالل 
الترويج للمشروع بزعم توفيره فرص عمل ومساحات 
ضخمة لألعمال التجارية والصناعية والتكنولوجية، ففي 
الوقت الذي تدعي فيه بلدية االحتالل بأن المشروع 

لفلسطينيون ان  آالف فرصة عمل، يرى ا١٠سيوفر 
 رزق ستغلق اذا تم تنفيذ هذا المخطط الهادف إلى أبواب
 والمراكز التجارية الكبيرة بهدف شل الحركة األسواق إقامة

التجارية واالقتصادية في البلدة القديمة في القدس 
  .ومحيطها وتفريغها من الفلسطينيين وروادها

 التقرير أن المشروع يهدف كذلك وأوضح
ة القديمة من الجهة الشرقية ودمج شطري لتطويق البلد

 في القدس اإلسرائيليةالمدينة وتكريس السيادة االحتاللية 
  .لقلب الميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين

وقال المستشار القانوني للغرفة التجارية في 
القدس المحامي رائد بشير في التقرير المصور إن بلدية 



  
  ٢٥٥ 

ينة مشاريع تنظيمية وهي االحتالل تطرح بين الفينة والف
في غالبيتها مشبوهة، وتستهدف كل الحركة التجارية 
المقدسية للسكان، وتغيير الوضع الديمغرافي في القدس 

  .والتأثير سلبا عليها

احد التجار المتضررين من المشروع، قال إن 
 األمرالمشروع لم يتطرق إلنشاء وحدات سكنية، وهو 

 الهدف النهائي للمشروع المهم، نظرا لنقصها، مضيفا ان
نقل المركز التجاري خارج البلدة وقتل التواصل «هو 

االجتماعي بين السكان والتضييق عليهم لدفعهم إلى 
، عرض األردنيينوفي زاوية القدس في عيون . »الرحيل

 عاما من االحتالل ٥٣«البرنامج تقريرا مصورا بعنوان 
ث فيه تحد» والتهويد، اين نقف من حماية المقدسات

  .عدد من الشخصيات حول هذا الموضوع

 القومي واألمن اإلستراتيجيةالباحث في الدراسات 
الدكتور حسين توقه، قال ان فلسطين تعتبر وطنا لكل 

 ولغاية اآلن، ١٩٦٧العرب والمسلمين اال انه منذ عام 
 بالمئة من اليد ١٠٠فإن الجزء العربي الذي كان يشكل 

 بالمئة، وحماية ٢ اليوم بحأصالداعمة للفلسطينيين، 
القدس والمقدسات يجب ان تكون على ارض الواقع الن 

  .اإلسرائيليينالسلطة الفعلية بيد 

بعد «وقال مطران كنيسة الالتين وليم الشوملي، 
 عاما، فإن معالم القدس تغيرت تغييرا شامال عدا ٥٣

 التي بقيت صامدة، ونشكر اهللا لوجود الوصاية األسوار
 كان جاللة الملك األزمات على القدس، ففي الهاشمية

عبداهللا الثاني يتدخل لحل الضغوطات التي كان يتم 
ممارستها على الحرم الشريف، ونشكر اهللا بأن صوت 
جاللة الملك عبداهللا الثاني مسموع دوليا، وهو النصير 

 اإلسالميةوالمحامي والمدافع عن كل المقدسات 
  .«والمسيحية، وهذه بركة للقدس

 رئيس تحرير جريدة الدستور مصطفى وأوضح
الرياالت، أن القيادة الهاشمية تقوم بدور كبير على 

المستوى السياسي، وان القدس والقضية الفلسطينية 
أولوية حاضرة في حديث ومواقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني على المستويين الداخلي والخارجي، وان الدعم 

قضية ال يتوقف عند موقف او  الدائم والمتواصل للاألردني
 دائما حاضرة لتعزيز ودعم األردنيةقضية معينة، فالدولة 

  ).بترا.(صمود الفلسطينيين

  ٥ ص١٠/٦/٢٠٢٠الدستور 
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عين على القدس يناقش مصير قرى محيط 
 القدس المحتلة

 

الذي ) عين على القدس( سلط برنامج -عمان 
، الضوء على مصير بثه التلفزيون االردني أمس االثنين

قرى محيط القدس ضمن مخطط ضم عدد من اراضي 
  .الضفة الغربية

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس، جاء 
امر ) صفقة القرن(فيه ان اعالن ترمب او ما يسمى بـ 

غير قانوني، نظرا ألنها ترتكز على سياسة القوة واالمر 
ية، وكان من الواقع وعدم االلتزام بقرارات الشرعية الدول

بنود هذه الصفقة بند يتضمن ضم بعض القرى المحيطة 
)  سي،بي(بالقدس التابعة للسلطة الفلسطينية والمصنفة 

حسب اتفاقية اوسلو الى الجانب االسرائيلي، مما يعد 
  .انتهاكا سافرا لقوانين الشرعية الدولية وحقوق االنسان

وبين التقرير ان الخطة االميركية المنحازة 
انب االسرائيلي والمصاغة من جانب االحتالل بضم للج

االراضي الفلسطينية للجانب االسرائيلي لتشريع ما يقوم 
به االحتالل من سرقة لألراضي في محيط القدس يهدف 
الى فرض طوق كامل على المدينة المقدسة وسلخها عن 
محيطها الفلسطيني، وهذا ما ينوي االحتالل تطبيقه في 

التي ) ن واي(علي ادوميم ومنطقة منطقة مستوطنة م
  .تقع شرقي القدس
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امين عام تجمع يهتدون في القدس، وليد صيام، 
خلف الجدار ) سي(إن عملية الضم ستتم لمناطق "قال 

والمعركة هنا ديموغرافية اضافة لكونها عقائدية، فهناك 
مناطق من غربي القدس مثل بير نباال وبد والنبي 

سرائيل وهو أمر مرفوض صمويل وقطنا سيتم ضمها إل
من قبل الفلسطينيين، حيث اننا لن نقبل السيادة 

  ".االسرائيلية

الكاتب والمحلل السياسي زياد ابو زياد، ذهب 
تجري على ) ن واي(إلى أن استعدادات البناء في منطقة 

قدم وساق، مؤكدا انه اذا ما بدأت اسرائيل العمل في هذه 
طوق نهائيا حول مدينة المنطقة تكون فعليا قد اكملت ال

القدس وعزلها نهائيا عن باقي االراضي الفلسطينية 
المحتلة، وبالتالي فهذا القرار هو اخطر ما يمكن ان تقوم 

  .به سلطات االحتالل

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، 
عصام العاروري، الذي تحدث للبرنامج خالل اتصال 

ُما ينشر عن صفقة ان "فيديو عبر القمر الصناعي، 
القرن وخطة الضم االسرائيلية هو مجرد تكهنات 
وتسريبات اعالمية، وال توجد لغاية االن رواية رسمية وال 
خارطة رسمية وهناك اكثر من خارطة واكثر من تحليل، 
ومن خالل تجربة الضم السابقة فانه من المستبعد ان 

عالية يتم ضم المزيد من القرى ذات الكثافة السكانية ال
الن جوهر السياسة االسرائيلية في مدينة القدس يقوم 
على الهندسة العرقية، اي بمعنى ان اسرائيل تريد مدينة 

، مضيفا ان "القدس المحتلة باقل عدد من الفلسطينيين
 ١٩٦٧مخططات الضم االسرائيلية للقدس عامي 

 تظهر خطوطا متعرجة حول القدس وهي عمدت ١٩٦٨و
بتعاد عن التجمعات السكانية، ولذلك بهذه المخططات اال

تم استبعاد مدينتي ابو ديس والعيزرية نظرا للكثافة 
  .السكانية العالية فيهما

وعن الجانب القانوني في رد الفعل الفلسطيني 
على هذه المخططات، قال العاروري، إن هنالك نقاشا 
لعدد من الخيارات منها الذهاب الى محكمة العدل الدولية 

ي استشاري حول تبلور نظام االبارتيد، بوجود لطلب رأ
منظومتين قانونيتين في منطقة جغرافية واحدة، بحيث 
تطبق واحدة على المستعمرين واخرى على 

 )بترا(-.الفلسطينيين

  ٥ ص١٧/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

عين على القدس يناقش تكثيف إبعاد 
 المصلين واقتحامات المستوطنين لألقصى

  

 برنــامج عــين علــى القــدس الــذي  ســلط-عمــان 
بثه التلفزيون األردني، أمس االول االثنـين، الـضوء علـى 
تكثيــف إبعــاد المــصلين واقتحامــات المــستوطنين للمــسجد 

  .االقصى المبارك

وجاء في تقريـر للبرنـامج مـن المدينـة المقدسـة، 
أنـــه مـــا ان فتحـــت أبـــواب المـــسجد األقـــصى المبـــارك بعـــد 

وس كورونــــا، حتــــى بــــدأت اغالقهــــا بــــسبب انتــــشار فيــــر
ســـلطات االحـــتالل بفـــرض سياســـات جديـــدة بـــالقوة داخـــل 
باحات المسجد، ومن هذه السياسات اخراج وابعاد كل من 
يتواجــــد فــــي مــــسارات االقتحامــــات اليوميــــة للمجموعــــات 
اليهوديــة اليمينيــة المتطرفــة التــي تبــدأ مــن بــاب المغاربــة 

   .وصوال الى باب الرحمة وحتى باب السلسلة

ال أحد المبعدين مـن المـسجد االقـصى، ناصـر وق
قوس فـي لقـاء معـه بالقـدس، إنـه تـم ابعـاده لمـدة أسـبوع 
وبعــد ذلــك ذهــب لمركــز التحقيــق حيــث صــدر قــرار بإبعــاده 
خمــسة أشــهر أخــرى، مــضيفا إن هــذه سياســة جديــدة مــن 

  . قبل االحتالل

ـــت  ـــان اجـــراءات االحـــتالل طال ـــر، ف ـــا للتقري ووفق
ـــصحفيين، اضـــافة ـــق ايـــضا ال ـــى كـــل مـــن يحـــاول توثي  ال
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ـــة  ـــارك بحماي ـــصى المب اقتحامـــات المتطـــرفين اليهـــود لألق
شرطة االحتالل، اذ يتم اعتقاله وتسليمه أمر ابعاد بهـدف 

   .حجب االنتهاكات التي تحدث في المسجد االقصى

واوضحت الـصحفية المقدسـية شـفاء ابـو غاليـة، 
 رغـم انه تم ابعادها لثالثة اشهر لمجـرد قيامهـا بالتـصوير

بعـــــدها عـــــن مـــــسار المـــــستوطنين وبحجـــــة ان بطاقتهـــــا 
الصحفية ليست صـادرة عـن الـسلطات االسـرائيلية، ولـذلك 

  . فهي غير معترف بها

ووثـــق تقريـــر البرنـــامج عمليـــة اعتقـــال خمـــس 
فتيــــات مقدســــيات مــــن مــــصلى بــــاب الرحمــــة حيــــث تــــم 
اقتيادهن لمركز التحقيق وتفتيشهن ومن ثم اعطائهن أمر 

كمـا افـادت » وبدون اجـراء اي تحقيـق«سجد ابعاد عن الم
   .احداهن

وحــول ردود الفعــل علــى الجانــب المقدســي، جــاء 
في تقرير البرنامج من القـدس، ان هـذه الـسياسات اثـارت 
حالــة مــن القلــق لــدى الــشارع المقدســي الــذي بــات علــى 

قناعة ان سلطات االحـتالل االسـرائيلي تعمـل علـى تطبيـق 
  . ىالتقسيم الزماني في االقص

وقال رئيس الهيئـة المقدسـية لمناهـضة التهويـد، 
ناصر الهدمي، خالل اتـصال فيـديو عبـر القمـر الـصناعي 
مع البرنامج، ان واقع مدينة القدس يزداد سوءا يومـا بعـد 
يـــوم بـــسبب إجـــراءات ســـلطات االحـــتالل بحـــق المـــسجد 
االقــــصى والمقدســــيين، مــــضيفا إنــــه ال يقــــف امــــام هــــذه 

مئـات مـن المقدسـيين المـرابطين االجراءات سـوى بعـض ال
ـــي اســـهمت  ـــدائرة االوقـــاف االســـالمية الت ـــاك اضـــافة ل هن
بحمايــة االقــصى لعــشرات الــسنين، والتــي اصــبحت تعــاني 
ــــاد  ــــه المقدســــيون المرابطــــون مــــن ابع ــــا ممــــا يعاني حالي

   .لموظفيها ومنعهم من الوصول الماكن عملهم

وجدد ثقته بأن أمر المسجد االقـصى متـابع علـى 
المــستويات فــي االردن وأن القــدس تحــت الوصــاية أعلــى 

 )بترا.(الهاشمية وستبقى

 ٥ ص٢٤/٦/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 
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 ١٦٠.. يوم القدس اإللكتروني العالمي
  مؤسسة تستعد إلطالقه في ذكرى النكسة

الدولي تستعد " انتيأم"من ملتقى القدس  بمبادرة
 دولة حول العالم، ٣٠ مؤسسة تعمل في ١٦٠أكثر من 

إلطالق يوم القدس اإللكتروني العالمي في السابع من 
 الحتالل ٥٣حزيران المقبل، بالتزامن مع الذكرى /يونيو

المسجد األقصى المبارك، واحتالل الجزء الشرقي من 
عقب مدينة القدس، وهو ما تبقى بعد احتالل المدينة 

 .١٩٤٨نكبة عام 

" أمانتي"وقد بادر المكتب الدولي لملتقى القدس 
والمؤسسات الشريكة لفكرة إطالق يوم القدس اإللكتروني 
العالمي، في هذه الذكرى األليمة بهدف إحياء واجب 

الدعم والتضامن والنصرة للقدس والمسجد األقصى في 
نفوس المسلمين وأحرار العالم، وتسليط الضوء على 

النتهاكات الخطيرة لدولة االحتالل بحق المقدسات ا
ٕوالمقدسيين، وايصال معاناتهم عبر الفضاء اإللكتروني 

 .الذي أصبح لغة العالم

وستنطلق فعاليات يوم القدس اإللكتروني 
 لغة، عبر مواقع التواصل االجتماعي ١٢العالمي بـ 

المختلفة واإلذاعات والقنوات التلفزيونية تحت شعار 
 .ننتصر_سللقد#

وستنظم عدة فعاليات وأنشطة في مختلف الدول 
واألقطار في يوم الذكرى، بما يخدم قضية القدس 
واألقصى، ويسبقها مؤتمر إلطالق الفعالية يوم الخامس 
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حزيران، يستضيف بعض الرموز والشخصيات /من يونيو
 .العاملة للقدس واألقصى من عدة دول

 ٣١/٥/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

  األحد..  يوم القدس االلكتروني العالميإطالق

  

ملتقى القدس « أعلن –  الرأي–القدس المحتلة 
الدولي، عن إتمام استعداداته إلطالق حملته » أمانتي

، »يوم القدس اإللكتروني العالمي«اإللكترونية العالمية، 
 الحتالل الجزء الشرقي من مدينة ٥٣تزامنا مع الذكرى الـ

  .د األقصى المباركالقدس بما فيه المسج

وقال أمين سر المكتب التنفيذي الدولي للملتقى 
بالل عامر، إن الحملة العالمية ستنطلق يوم األحد 
المقبل، الموافق السابع من حزيران، بمشاركة أكثر من 

 مؤسسة عالمية، مهتمة في شؤون القدس ٢٠٠
 دولة ٣٠والقضية الفلسطينية، موزعة على أكثر من 

  .ة وأجنبيةٕعربية واسالمي

، »يوم القدس اإللكتروني العالمي«وأضاف أن 
سيكون عبارة عن حملة إلكترونية تفاعلية عبر منصات 
التواصل االجتماعي، تتضمن التفاعل والمشاركة والنشر 

  .تزامنا مع مواقع الكترونية إعالمية

وتابع عامر أنه سيتم النشر والتغريد تحت وسم 
لية، بهدف تسليط  لغة دو١١، بــ »للقدس ننتصر«

الضوء على معاناة المسجد األقصى وأهالي القدس 
اإلنجليزية، التركية، الماليزية، : واللغات هي. المحتلة

االندونيسية، العربية، األلمانية، الفرنسية، البرتغالية، 
  .األوردية، المااليو، األلبانية

وأوضح عامر أن الهدف من الحملة هو إحياء 
ن في نفوس المسلمين وأحرار العالم واجب الدعم والتضام

للقدس واألقصى، وتسليط الضوء على انتهاكات االحتالل 
  .في حق المقدسيين والمقدسات

وأكد على ان الحملة تسعى إلى إبقاء القضية 
الفلسطينية وملف القدس المحتلة بشكل خاص، حية في 
نفوس األمة اإلسالمية، عبر تسليط الضوء على واقعهم 

 الظروف العصيبة، مع استمرار جائحة في ظل هذه
  .»كورونا«

وقال تمتد فعاليات يوم القدس اإللكتروني 
ًالعالمي وتنتشر إعالميا عبر اإلذاعات والقنوات 
ًالتلفزيونية، وسيتخلل الحملة أيضا، مهرجانا إنشاديا  ً ً
ًعالميا تستضيف فيه المنشد يحيى حوا وعدد من 

  .ٕاطالق مسابقات ثقافيةالفنانين والمنشدين العالميين، و

وذكر عامر أن ملتقى القدس أمانتي، سينظم 
عدة فعاليات وأنشطة في مختلف الدول واألقطار في يوم 
الذكرى، بما يخدم قضية القدس واألقصى، الفتا إلى أنه 

ًسيعقد مؤتمرا صحفيا إلكترونيا، عبر منصة  ً » زوم«ً
  .ومواقع الملتقى اإلعالمية

ثبات « القدس، قال عامر وفي رسالته إلى أهالي
وصمود المقدسيين أمام االنتهاكات اإلسرائيلية له كل 
التحية، وسنواجه معهم كل االعتداءات بكل الوسائل 

  .»واألدوات

وأكد أن االحتالل يتعمد تهويد القدس المحتلة، 
واالعتداء على مقدساتها وأهلها واستفزاز مشاعر 

الملتقى في وشدد ممثل . المسلمين والمسيحيين منهم
قطاع غزة على أن القدس ستبقى العاصمة األبدية لدولة 

  .فلسطين

كل محاوالت التدنيس والتدليس والتزييف «: وقال
األمريكي واإلسرائيلي للمقدسات اإلسالمية لن تنجح في 
إضعاف صمود المقدسيين، واحقية الفلسطيني في أرضه 

  .»ومقدساته اإلسالمية والمسيحية

 ١٠ صفحة ٤/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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ضم إسرائيل أراضي من : "اتحاد نقابات العمال"
 الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

  

 أكد االتحاد العام لنقابات – آية قمق –عمان 
عمال األردن موقفه الرافض لخطة االحتالل اإلسرائيلي 
المشؤومة بخصوص ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة 

 .ون تحت سيادتهالغربية المحتلة لتك

وأعلن االتحاد، في بيان له أمس الخميس باسم 
رئيسه مازن المعايطة، تضامنه مع األشقاء الفلسطينيين 
وتمسكه بالحق الفلسطيني، مؤكدا إن هذا الضم سيؤدي 
إلى آثار اجتماعية واقتصادية كارثية، تؤثر بشكل مباشر 
على المجتمعات المحلية هناك وتمس واقع العمال 

إذ أن اإلحصائيات الموثقة تتوقع أن تؤدي . سطينيينالفل
 فلسطيني عن بيئتهم ٢٠٠.٠٠٠الخطة إلى قطع حوالي 

 بالمائة من المنطقة ٢٣االجتماعية واالقتصادية، وأن 
المراد ضمها هي ملكيات خاصة يملكها مواطنون 

 .فلسطينيون

وقال، أن الموارد المائية الحيوية واألراضي 
ي المناطق نفسها ستخضع بشكل دائم الزراعية الخصبة ف

 اإلسرائيلي والذي ٢٠١٧لقانون تسوية األراضي لسنة 
يتيح للحكومة اإلسرائيلية السيطرة على ممتلكات 

، والممتلكات التي يدعون أنها Cفي المنطقة " الغائبين"
  ".ملكية عامة"

وعالوة على ذلك، فإن الخطة ستعزز من التقدم 
الذي سن ضم ثالثة من " لكبرىالقدس ا"في تنفيذ قانون 

 ١٧٥الكتل االستيطانية الكبرى التي تغطي مساحة 
كيلومترا مربعا في منطقة القدس المحتلة وهذا من شأنه 
القضاء على احتمال التوصل إلى أي اتفاق متفاوض 
ٕعليه في المستقبل، واقامة عاصمة فلسطينية في 

في إن الضم سيؤدي إلى كسر التواصل الجغرا. المدينة
بين القدس الشرقية والضفة الغربية، وهو ما يعتبر 

ضروريا للحفاظ على نسيج الحياة الفلسطينية وعلى قدرة 
الفلسطينيين على ممارسة حياة مستقلة مستدامة في 

 .المستقبل

وأكد االتحاد، إن خطة الضم المقترحة تمثل 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتلغي من جانب واحد 

 آفاق مفاوضات حقيقية تؤدي إلى تحقيق بحكم الواقع
حل الدولتين على أساس قرارات مجلس األمن التابع 

 وحدود ما قبل عام ٣٣٨ و٢٤٢لألمم المتحدة رقم 
 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ذات ١٩٦٧
َ وطالب االتحاد العام الحكومة األردنية بحشد .السيادة

سرائيلية التي مواقف عربية ودولية رافضة للخطة اإل
تعتبر تعديا سافرا على القانون الدولي وقرارات األمم 

كما يطالب مجلس النواب باتخاذ قرارات حازمة . المتحدة
من شأنها أن تمنع تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع 

 كما أكد االتحاد تمسكه .وثني إسرائيل عن القيام بها
 على بثوابت الدولة األردنية والوصاية الهاشمية

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
ووقوفه خلف جاللة الملك في الجهود الدولية التي 
يقودها نصرة للقضية الفلسطينية واستراد الحق 

 .الفلسطيني

ويدعو االتحاد العام، جميع المنظمات العمالية 
واالتحادات النقابية في سائر البلدان، إلعالن موقفها 

ه الخطة تلبية لنداء االتحاد الدولي للنقابات الرافض لهذ
(ITUC) وهو الذي يمثل مجتمع العمال والنقابات عبر ،

ً اتحادا نقابيا من ٢٦٧العالم، ويضم   دولة يمثلون ١٦٩ً
  . مليون عامل وعاملة٢٤٧

 ٨ صفحة ٥/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

حملة دولية واسعة لمناهضة مخطط الضم 
  "الضفة ضفتنا"بعنوان 
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 أطلق االئتالف العالمي لنصرة – صفا –السبيل 
القدس وفلسطين، الحملة الدولية لمناهضة ضم الضفة 

. بمشاركة دولية واسعة) الضفة ضفتنا(الغربية بعنوان 
وبدأت فعاليات الحملة مساء السبت، بمؤتمر صحفي 
ٌشارك فيه رموز وشخصيات من أحرار األمة اإلسالمية  ٌ

حزاب وبرلمانات، ونقابات، وحراكات والعالم ممثلين عن أ
شعبية، وقوى جماهيرية وشعبية، بمتابعة واسعة من 

  .وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء

وعبر الحاضرون عن موقفهم الرافض لقرارات 
ٕواجراءات ضم الضفة الغربية إلى الكيان اإلسرائيلي بشكل 

نكسة "ًعاما على ) ٥٣(استفزازي وبالتزامن مع مرور 
، حيث ُأحتلت الضفة وما تبقى من ١٩٦٧عام " حزيران
وشارك في المؤتمر الذي عقد عبر منصة تطبيق . القدس

زووم عدد من الضيوف من مختلف األقطار، وبدأت 
فقرات المؤتمر الذي أداره اإلعالمي أحمد الوديعة من 

بكلمة األمين العام لالئتالف العالمي لنصرة ، موريتانيا
لحملة الدكتور محمد أكرم القدس وفلسطين ورئيس ا

  .العدلوني

وتحدث العدلوني عن أهداف الحملة والتي 
تتضمن الدفاع عن الضفة الغربية بمواجهة المخططات 

ٕوايجاد حالة رأي عام فلسطيني، ، ّالصهيونية للضم
ٕوايجاد مناخ ، ٕوعربي واسالمي، ودولي رافضة للضم

ٕسياسي واعالمي داعم ألي جهة فلسطينية وعربية 
ًمفصال وسائل ونشاطات ، مية رافضة للضمٕواسال

  .ومحددات الحملة وسياساتها

رئيس -من جهته أكد الدكتور محمد سعيد باه
المنتدى اإلسالمي للفكر والحضارة أن هده القرارات التي 

لن تنال من عزيمتنا ودعمنا ، ُتحاك في جنح الليل
كما تحدث . تحرير كل شبر من فلسطين للمقاومة حتى

عالم الهندي سليمان الندوي باسم مسلمي الهند الشيخ ال
ًمؤكدا أن الضفة الغربية هي ظهر فلسطين ولن نسمح 

على يد الصهاينة ومن يدعمهم من  ُأن يكسر ظهرها
ًمؤكدا أن المسلمون في الهند ، الدول االستعمارية

. سيبذلون أنفسهم وأموالهم من أجل فلسطين قضية األمة
يادي التركي بولند يلدرم رئيس وفي السياق ذاته، أكد الق

 أن تركيا قيادة IHH مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية
وشعبا ترفض هذا المشروع وهي تمضي على خطى 
السلطان عبد الحميد الرافض للتفريط في أي شبر من 

  .فلسطين

وأضاف أن أحزاب تركيا جميعها تتنافس على 
د تركي ال تحظى بأي تأيي" إسرائيل"دعم فلسطين، وأن 

  .من أي جهة كانت

ا ألمين العام -وعبر عبد الحميد بن سالم
 عن موقف -لالئتالف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين

ًالجزائر التي تعتبر فلسطين جزءا منها ولن تتخلى عن  َ
ومن . ٕففلسطين قضية أمة وانسانية، شبر من أرضها

رئيس االتحاد -إندونيسيا شارك الشيخ بختيار ناصر
ًنيسي لدعم الشعب الفلسطيني، قائال إن الدستور اإلندو

اإلندونيسي يرفض االحتالل ويدعم االستقالل لجميع 
  .الدول وعلى رأسها فلسطين

ومن ماليزيا، أكدت الدكتورة فوزية حسن 
العامة الئتالف المرأة العالمي لنصرة القدس -األمينة

أن االستيالء على أراضي الضفة عبر هذه -وفلسطين
ع هو عمل إجرامي تقوم به دولة االحتالل بشكل المشاري

كما دعت للتفاعل ، ٍمناف للقوانين واألعراف الدولية
ًالدولي لدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته مستنكرة 

  .الهرولة الرسمية نحو التطبيع

واختتم صالح عبد المقصود وزير اإلعالم 
 َالمصري األسبق المؤتمر الصحفي بتالوة بيان األمة في
ذكرى النكسة والذي وقع عليه عشرات المؤسسات 

  :والجمعيات واالئتالفات ومما جاء فيه



  
  ٢٦١ 

ّالدعوة للمشاركة الفاعلة في الحملة الدولية  -١ ْ  ْ ُ ْ ّ
ّلمناهضة ضم  ّالضفة الغربية(ُ ّ  ( ْتحت شعار

ُالضفة ضفتنا( ّ ّ ( التي سيطلقها االئتالف ،ْ ُ ْ ُ
  .ّالعالمي

ّدعوة الدول العربية واإل -٢  سالمية إلى التكاتف، ْ ّ ْ
ْوالى فض االشتباك، والى البحث عن المصالح  ٕ ْٕ ّ
ُالمشتركة، بدال من االستنزاف الذي تذكيه  ْ ً ْ ُ

ّأمريكا والصهيونية العالمية ّ . 

ْدعوة بعض األنظمة العربية لوقف مسلسل  -٣ ُ ْ ّ ْ ْ ْ
ْالتطبيع( (، ومواجهة ومناهضة كل محاوالت ُ ُ
ْبأشكاله المخ) التطبيع( ُ  .تلفةْ

ْرفض مشروع االستيالء على  -٤ ْ ) ْغور األردن(ْ
ٌوالتأكيد على أنه جزء أصيل ال يتجزأ من  ٌ ّ 

 .ّاألراضي الفلسطينية

 ٦/٦/٢٠٢٠السبيل 

* * * * *  

  

  

ضد مخطط " تل أبيب"تظاهر اآلالف وسط 
  الضم

 

 تظاهر اآلالف –ترجمة صفا  – القدس المحتلة
مخطط ضم أجزاء ً، مساء السبت، رفضا ل"تل أبيب"وسط 

من الضفة الغربية، حيث جاءت التظاهرة بدعوة من 
 .القائمة العربية المشتركة واألحزاب اليسارية اإلسرائيلية

وذكرت القناة السابعة العبرية أن المتظاهرين 
رفعوا األعالم الفلسطينية واليافطات المنددة بخطة الضم 

  ".تل أبيب"وسط " رابين"في تظاهرة أجريت بميدان 

نيتسان " اليساري " ميرتس"ونقل عن زعيم حزب 
قوله بأن الضم يشكل جريمة حرب وجريمة " هوروفيتش

ضد السالم والديمقراطية وأنه سينتهي بالمزيد من سفك 
  .الدماء

أيمن "بدوره قال زعيم القائمة العربية المشتركة 
خالل كلمة له في التظاهرة، إن األوضاع على " عودة

ٕ، وان األمور تنتقل من خيار مفترق طرق تاريخي
  .الدولتين إلى دولة لشعبين يتخللها تمييز عنصري

  ٦/٦/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية 

* * * * *  

االتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم 
  اإلسرائيلية

 

 ندد االتحاد العربي للنقابات، اليوم - وفا-تونس
ي العاصمة األحد، في ختام دورته السابعة، التي عقدت ف

التونسية، بمساعي دولة االحتالل اإلسرائيلي ضم أراض 
   .فلسطينية محتلة

وجاء في البيان الختامي الصادر عن االتحاد، 
إن االتحاد "بالكامل للقضية الفلسطينية،   والذي كرس

العربي للنقابات، ومنذ اللحظة األولى لإلعالن عن صفقة 
 والصريح القرن المشؤومة، أعلن عن موقفه الواضح

منها، ومن كل ما يمس الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني (العربي الفلسطيني، بما في ذلك حق الشعبين 

في استرداد أراضيهما المحتلة من قبل دولة ) والسوري
   ".١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي في عام 

أمام الخطر الداهم والجديد والمتمثل : "وأضاف
لخطة استعمارية جديدة، بتطبيق الحكومة اإلسرائيلية 

قائمة على ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية، 
ٍفإننا نجدد رفضنا لهذه الخطوة، لما تمثله من تعد 

الشرعية  وصريح وفي رابعة النهار على قرارت  سافر
الدولية، ومخالفة فاضحة ألحكام ومبادىء هيئة األمم 

ري لإلقاليم المتحدة، سيما مبدأ عدم جواز التقسيم اإلجبا
المحتلة، ومبدأ عدم جواز إكتساب األراضي بالقوة، ومبدأ 



  
  ٢٦٢ 

المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 
   ".الداخلية للدول

وجدد االتحاد العربي للنقابات، تحذيره من تكرار 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي لخطوة ضمها هضبة الجوالن 

 أخضر وموافقة ، بضوء١٩٦٧السوري المحتلة عام 
باألزمة الصحية العالمية   أميركية، في ظل إنشغال العالم

ٕ، واتمام ضمها الفعلي لألراضي الفلسطينية )كورونا(
   .المستهدفة

االحتالل اإلسرائيلي ستتسبب  وقال إن حكومة
دولة فلسطينية   بتدمير حل الدولتين، والحيلولة دون قيام

ل تطبيق إجراءات متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، من خال
فصل عسكري مشدد سيؤدي إلى تدمير شبكة الطرق 

الغربية، وتشييد شبكة جديدة  والشوراع الحالية في الضفة
تلبي احتياجات الضم، ما سيضاعف من حدة الضغوط 
الداخلية على الفلسطينيين، وفي مقدمتها انفصال أكثر 

 فلسطيني من سكان المناطق التي ٢٠٠٠٠٠من 
 عن محيطهم االجتماعي، وفضائهم سيشملها الضم

السياسي ومجال عملهم االقتصادي، وغالبيتهم من 
العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي، ما سيؤدي 
إلى حصر تعاملهم االقتصادي مع المستعمرات وسوق 
العمل اإلسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعداد 

ي في المستوطنين وتوسيع قاعدة االستثمار اإلسرائيل
األغوار الفلسطينية على حساب السكان األصليين ومالك 

   .األراضي الفلسطينيين

وبين االتحاد، في بيانه، أن الموارد المائية 
واألراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها ستخضع 

التسوية "بشكل نهائي للقوانين اإلسرائيلية، ومنها قانون 
ة على أمالك ، الذي يتيح لالحتالل السيطر"٢٠١٧ –

، خاصة األمالك التي يدعون )ج(الغائبين في منطقة 
أنها أمالك عامة، وحتى األمالك الخاصة، وقانون 

الذي شرع ضم تكتالت استيطانية كبرى " القدس الكبرى"

، وثالث تكتالت استيطانية )معاليه أدوميم(للقدس مثل 
 كيلومترا مربعا، من أراضي ١٧٥أخرى، تتربع على 

% ١٤٠لقدس المحتلة، وهي مساحة أكبر بـ محافظة ا
من مساحة مدينة القدس نفسها بشقيها الغربي والشرقي، 

 كيلومترا مربعا، لتصبح مساحة ١٢٥والتي تصل لـ 
   . كيلومتر مربع٣٠٠القدس بعد الضم حوالي 

وأطلق االتحاد، نداء عاجال لألصدقاء والحلفاء 
لماناتهم الدوليين في كل القارات، لحث حكوماتهم وبر

للضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة 
األميركية، للتراجع عن هذه الخطوة، وااللتزام بقواعد 
القانون الدولي، والمطالبة ببدء بعملية مساءلة حقيقية 
لدولة االحتالل على كل جرائمها بحق الشعب العربي 
الفلسطيني الرازح تحت نير االحتالل اإلسرائيلي، 

راف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران واالعت
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

  ٧/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

ندوة في ماليزيا تدعو لمقاطعة االحتالل في 
  "النكسة"  لـ٥٣الذكرى الـ 

  

نظمت  - المركز الفلسطيني لإلعالم-كوااللمبور 
من  ٤٠ ماليزيا، ندوة رقمية بمشاركة -مؤسسة القدس

المؤسسات الماليزية مثلت قطاعات عدة من العلماء 
والشباب والطلبة والمرأة وحقوق اإلنسان واإلغاثة، وذلك 

 الستكمال االحتالل ٥٣ضمن نشاطاتها إلحياء الذكرى 
   .الصهيوني للقدس والمسجد األقصى

وفي كلمته الترحيبية، شكر شريف أبو شمالة، 
يزيا، جهود  مال-الرئيس التنفيذي لمؤسسة القدس

المنظمات الماليزية في تبني قضية القدس، موضحا أن 
هذا المنتدى الحواري سيكون منصة لتبادل األفكار بين 
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المؤسسات والجمهور، وتعبيرا عن موقف المجتمع 
   .المدني الماليزي تجاه قضية القدس

بدورهم، أكد رؤساء المؤسسات الماليزية 
لماليزي للحق المشاركون في المنتدى، دعم الشعب ا

الفلسطيني في أرضه وحق المسلمين في المسجد 
األقصى المبارك، مطالبين بضرورة إنهاء االحتالل 
ٕواسقاط صفقة القرن، وجددوا الدعوة لمقاطعة االحتالل 

   .والشركات المتعاونة معه

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة وتفاعال ملحوظا 
ة على على وسائل التواصل االجتماعي وبثت الندو
  .صفحات فيسبوك للمؤسسات المشاركة والناشطين

  ٧/٦/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

  

  

  

وقفة احتجاجية بالقدس بسبب شهيد اإلعاقة 
  الفلسطيني

فلــسطينيون  احـتج –  األناضــول– القـدس المحتلـة
من ذوي االحتياجات الخاصـة، أمـس، علـى مقتـل فلـسطيني 

ية، دون مبـــرر بمدينـــة القـــدس برصــاص الـــشرطة اإلســـرائيل
  .الشرقية األسبوع الماضي

 عامـــا، ومــن ذوي االحتياجـــات ٣٢ٕوايــاد الحــالق، 
الخاصة، قتلته الشرطة اإلسرائيلية في باب األسباط بالقدس 
ــم  الــشرقية، أثنــاء توجهــه إلــى مدرســته األســبوع الماضــي ث

  .أقرت بأنها قتلته بالخطأ

ــى  ــذين كــانوا عل مقاعــدهم وحمــل الفلــسطينيون، ال
المتحركة، الفتات منددة بالقتل، خـالل تجمعهـم فـي سـاحات 

ــــات. بــــاب الــــساهرة بالقــــدس الــــشرقية  وكتبــــوا علــــى الالفت

ابنــي مــن "، و"لألشــخاص مــع إعاقــة الحــق بــالعيش الكــريم"
  ".ذوي اإلعاقة أصبح خائفا من الذهاب إلى المدرسة

وفي محاكاة لمقتل األمريكي جورج فلويد، على يـد 
لواليــات المتحــدة األمريكيــة، جــاء فــي الفتــة عليهــا شــرطي با

األشــــخاص مــــن ذوي اإلعاقــــة ال  "صــــورة الحــــالق وفلويــــد
  ". يستطيعون التنفس

وتواجدت في محيط الوقفـة االحتجاجيـة، قـوات مـن 
  .الشرطة اإلسرائيلية

وهــــــو تجمــــــع المؤســــــسات " هــــــم"وكــــــان تجمــــــع 
 الفلــسطينية التــي تعنــى باألشــخاص ذوي اإلعاقــة بالقــدس،

وقـال فـي تـصريح مكتـوب . دعا إلى هذه الوقفة االحتجاجيـة
يدين ويستنكر استهداف الشهيد إياد الحالق كجـزء مـن "إنه 

الظلــم واإلقــصاء، الــذي يعــاني منــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وعلى الـرغم مـن إقرارهـا، بقتـل الحـالق ". في القدس المحتلة

اسـبة دون مبرر، فـإن الـشرطة اإلسـرائيلية لـم تعلـن عـن مح
  .المسؤولين عن عملية القتل هذه

  ٩/٦/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

انعقاد الملتقى .. ندد بالتهويد ومشاريع الضم
  العالمي لعلماء األمة نصرة للقدس واألقصى

  

 رابطة للعلماء والدعاة من ٦٤بمشاركة أكثر من 
 دولة، انعقد اليوم السبت الملتقى العالمي لعلماء ١٩

 للقدس واألقصى، حيث ندد بكافة مشاريع ًاألمة نصرة
التهويد والضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية 

  .المحتلة

وفي كلمته بالملتقى الذي انعقد عبر منصة 
، دعا رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش "زوم"

لمنع الظلم "إلى وحدة األمة اإلسالمية في هذه المرحلة 
  ".تالل اإلسرائيليوالتصدي لممارسات االح

وطالب أرباش بوضع مناهج تعليمية حول تاريخ 
وجغرافية فلسطين من أجل نقل قضيتها إلى األجيال 
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الجديدة وتوعيتها، ودعا المسلمين إلى االجتهاد في إيجاد 
ألن الذين يحتلون القدس ال "الحلول للتصدي لالحتالل، 

 يهتمون وال يراعون القانون الدولي وحقوق اإلنسان
  ".والديمقراطية، وال يهتمون بالضمير واإلنصاف

كما طالب المؤسسات الحكومية والدينية في 
الدول اإلسالمية بدعم المنظمات التي تحقق في المعالم 
التاريخية للمسلمين في القدس، وكذلك المنظمات 

  .اإلعالمية التي تدافع عن المسجد األقصى

  دور العلماء

األقصى ومفتي من جانبه، قال خطيب المسجد 
القدس والديار الفلسطينية سابقا الشيخ عكرمة صبري إن 

الرسول محمدا خاتم المرسلين رسم لنا طريق الدعوة، "
وينبغي للعلماء في هذه األيام العصيبة أن يكونوا رياديين 

للدفاع عن " وينزلوا إلى الشارع ويكونوا مع الجماهير
  .القدس

دس لن وشدد الشيخ صبري على أن أهل المق
يتخلوا عن الدفاع عن المسجد األقصى، الفتا إلى أن 

قضاء اهللا أن يكونوا في المقدمة للدفاع عن األمة "
اإلسالمية، في الوقت الذي ال ترفع المسؤولية عن األمة 

  ".اإلسالمية حكاما ومحكومين

بدوره، رأى رئيس االتحاد العالمي لعلماء 
ا اللقاء ترجمة المسلمين الدكتور أحمد الريسوني أن هذ

عملية لحقيقة أن قضية فلسطين ليست قضية 
الفلسطينيين والعرب وحدهم، بل قضية العرب والمسلمين 

  .جميعا

الصهيونية مقبلة على "وأشار الريسوني إلى أن 
مؤامرة جديدة من االغتصاب لمزيد من األراضي 

  ".الفلسطينية، ونحن ضد الظلم الصهيوني األميركي

تموز /اإلسرائيلية مطلع يوليووتعتزم الحكومة 
المقبل ضم منطقة غور األردن والمستوطنات في الضفة، 
األمر الذي قد يشكل مسمارا أخيرا في نعش عملية 

التسوية السياسية وخيار حل الدولتين، ويلقى معارضات 
  .دولية كبيرة

 ١٣/٦/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

ّتموز لمواجهة دعوة ليوم غضب في األول من 
  مشروع الضم

  

" تحالف حق العودة إلى فلسطين" دعا -واشنطن 
تموز / في الواليات المتحدة األمريكية، إلى عد مطلع يوليو

ّالمقبل يوم غضب شعبي؛ لمواجهة مشاريع تصفية القضية  ٍ
ًالفلسطينية، ومشروع الضم الصهيوني، ودفاعا عن حق 

 .العودة والتحرير

في نداء عاجل، الجماهير وطالب التحالف، 
الفلسطينية وأنصار العدالة في الواليات المتحدة وحول 
العالم باالنضمام إلى الحشد الدولي ليوم الغضب في األول 

يوليو؛ لمواجهة اإلدارة األمريكية والمخططات / من تموز
 .الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية

ني وأدان بأشد العبارات مخططات الكيان الصهيو
من األراضي % ٦٠التي تهدف إلى سرقة ما يصل إلى 

 .الفلسطينية المحتلة في الضفة

وأكد أن خطوة الضم جريمة جديدة تقع في سياق 
ًحرب اإلبادة الجماعية ضد شعبنا، وتأتي استمرارا لمحاولة 
منع الشعب الفلسطيني صاحب األرض من الوصول إلى 

، باإلضافة للمياه أراضيه الزراعية األكثر خصوبة في الضفة
 .الجوفية

إصرار االحتالل على سرقة المزيد من "وأضاف أن 
األراضي الفلسطينية يستهدف حشر شعبنا في مساحة 

من األرض الواقعة بين % ١٠جغرافية ضيقة، على أقل من 
نهر األردن والبحر المتوسط، مما يساهم في السيطرة 

من أراضي فلسطين % ٩٠الصهيونية على مساحة 
  ".تاريخيةال
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شعبنا المحاصر سيضطر إلى العيش على : "وتابع
ًقطع أراض معزولة عن بعضها البعض، محروما من  ٍ

 ".الوصول إلى موارده الطبيعية األساسية

وأكد أن مشروع التصفية يستهدف حق عودة 
 .الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها

وعدد من الهيئات " شبكة صامدون"وكانت 
الفلسطينية دعت في وقت مبكر من الشهر الجاري إلى 
مظاهرات في رام اهللا وعدد من المدن األوروبية واألمريكية 

  .٢٠٢٠يوليو /  تموز١يوم 

 يوليو لتنفيذ ١وقد حددت حكومة االحتالل موعد 
ٍخطتها المتعلقة بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية  ّ ّ

ّواألغوار المحتلة، في تطبيق فعلي ّ لما تضمنته الخطة ٍ
األمريكية المزعومة للسالم في الشرق األوسط، والرامية 
لتصفية القضية الوطنية ونسف الحقوق الفلسطينية، في 

  .ّمقدمتها حق عودة الالجئين

 ١٣/٦/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

* * * * *  

  

ّة لشؤون الكنائس تثمن مواقف لجنة الرئاسيلا
المجالس الكنسية في العالم تجاه خطط الضم 

  اإلسرائيلية

  

ّثمنت اللجنة الرئاسية العليا  - وفا-رام اهللا 
لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، مواقف مجلس 
الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق األوسط، 
ومجالس كنائس هولندا والنرويج، وكنائس الواليات 
المتحدة األمريكية، المطالبة باتخاذ اجراءات حازمة تجاه 

  .خطة الضم اإلسرائيلية ألراضي دولة فلسطين المحتلة

ودعت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها مدير 
عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، باقي 
كنائس العالم ومجالسها إلى اتخاذ مواقف داعمة للحق 

منطقة لمواجهة العدوان واالستيطان والعدل والسالم في ال
واالحتالل ومشاريعه في ضم األراضي الفلسطينية التي 
ستكون لها نتائج كارثية على األمن واالستقرار في 

  .المنطقة

وأشارت اللجنة الى أنها على تواصل دائم مع 
ممثلي المجالس الكنسية في العالم من اجل اطالعهم 

لهادفة الى حرمان ٕعلى سياسات واجراءات االحتالل ا
شعبنا من إقامة دولته المستقلة على أرضه، من خالل 

من أراضي دولة % ٣٠خططه لضم ما يزيد على 
فلسطين، واطالعهم على ما يعانيه ابناء شعبنا من ظلم 
االحتالل وقمعه وما يمارسه من جرائم ضدهم وضد 
أراضيهم وبناء المستوطنات عليها، الى جانب انتهاكاته 

  .لة ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحيةالمتواص

وأضافت اللجنة أنها أرسلت رسائل شكر وتقدير 
لعدد كبير من ممثلي المجالس الكنسية حول العالم على 
مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، دعتهم من خاللها 
الى بذل مزيد من الجهود لتحقيق السالم في أرض 

ير مصيره وعودة السالم فلسطين وتمكين شعبنا من تقر
الجئيه الى أراضيهم واقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

  .القدس الشرقية

  ١٣/٦/٢٠٢٠ وفا 

* * * * *  

صرخة "تعرض مغناة بعنوان " ثقافة اربد"
 "القدس

 

 عرضت مديرية ثقافة محافظة إربد، مساء -إربد
 عبر منصاتها اإلعالمية اإللكترونية مغناة أول من أمس،

، من كلمات الدكتور محمود ”صرخة للقدس“بعنوان 
والمغناة التي  .العكور وألحان الموسيقار هاني رجب

ّجاءت بقافية مسكنة عبر فواصل شعرية، تأتي ضمن 
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، الذي أطلقته ”الثقافة عن قرب“برنامج التكيف الثقافي 
  . في محافظات المملكةوزارة الثقافة في مديرياتها

يذكر أن مديرية الثقافة تواصل بث أنشطتها 
الفنية واإلبداعية والفكرية في العالم االفتراضي معتمدة 
على التكنولوجيا الرقمية السمعية والمرئية، بالشراكة مع 
عدد من الهيئات الثقافية والشباب الفاعلة في 

 )بترا(-.المحافظة

  ١٣ ص١٥/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

حملة العودة تحظى بتفاعل : فلسطين النيابية
  دولي واسع

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية،  - بترا- عمان
العودة “المحامي يحيى السعود، جهود داعمي حملة 

؛ انطالقا من الحاجة لتعزيز الصفوف ”حقي وقراري
انسجاما مع الجهود الملكية التي أعادت الزخم للقضية 

  .طات الداخلية والخارجيةالفلسطينية رغم الضغو

وأضاف في تصريح صحفي حصلت وكالة 
على نسخة منه اليوم االثنين، أن ) بترا(األنباء األردنية 

ًالحملة التي أطلقتها اللجنة النيابية أخيرا بالشراكة مع 
مركز العودة الفلسطيني في لندن، أعطت مؤشرات 

برة واضحة عن مدى القيمة الحية للقضية الفلسطينية العا
  .لألجيال والمطالبة بالحرية لألرض واإلنسان

” العودة حقي وقراري“ولفت إلى أن حملة 
المست منذ اطالقها ربع مليون توقيع، وتحظى بتفاعل 
دولي واسع، وحظيت منذ اطالقها باهتمام إقليمي ودولي، 
وتفاعل معها العديد من المتضامنين والمناصرين للحق 

 رافقتها، والسيما أزمة الفلسطيني رغم الظروف التي
فيروس كورونا المستجد التي حالت دون إكمال فعالياتها 
ًميدانيا في مناطق مختلفة منذ تجمعات الالجئين 

  .الفلسطينيين بالوطن والشتات

وتابع أن الحملة، بالرغم من الخطوات 
اإلسرائيلية االستفزازية التصعيدية األخيرة لضم إجزاء 

 وغور األردن، لكنها، أي كبيرة من الضفة الغربية
 دولة حول العالم، وستستمر ١٨١الحملة، وصلت إلى 

ًبعملها إلكترونيا وصوال ألكبر عدد ممكن، موضحا أن  ً
اللجنة ستدفع بكل السبل الكفيلة بدعم الحملة لتأكيد حق 

  .الالجئين الفلسطينيين في العودة

ُيشار إلى أن الحملة لديها ثالث شراكات 
مية في األردن ولبنان وتركيا، وانطلقت برلمانية وحكو

للمرة األولى من داخل مجلس النواب األردني، بحضور 
رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، ثم أطلقت فعالياتها 
في لبنان، برعاية رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 
الدكتور حسن منيمنة، واحتضنت مدينة إسطنبول التركية 

للحملة في محطتها الثالثة برعاية االنطالقة الرسمية 
  .مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية

والحملة واحدة من المشاريع الكبرى الهادفة 
إلعادة إنتاج العنوان الفلسطيني على الساحة الدولية من 

  .بوابة حق العودة

  ٨ ص١٦/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

دعم ّوجامعة القدس توقعان اتفاقية ل التعاون
  الشباب المقدسي بمجال ريادة األعمال

   

ّ وقعت مؤسسة التعاون وجامعة - وفا- رام اهللا 
تمكين "اليوم الثالثاء، اتفاقية منحة لمشروع   القدس،

، بقيمة ما "وتطوير ريادة أعمال خاصة في التكنولوجيا
  . ألف دوالر أميركي٤٥يقارب 

م، يارا السال" التعاون"ّووقع االتفاقية مدير عام 
  .ورئيس الجامعة عماد أبو كشك

يهدف المشروع إلى تحقيق التمكين االقتصادي 
للشباب في القدس، وخلق وظائف وتأسيس مشاريع بدء 
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أعمال في قطاع التكنولوجيا وتقديم أدوات تخدم التدريب 
المتخصص للفئة المستفيدة المتقدمة لجسر الهوة بين ما 

 الحقيقية للسوق، تعلموه في الجامعات والمعاهد والحاجة
ويستهدف الشباب في القدس من كال الجنسين من عمر 

   . عاما٣٥-١٨

إن هذه االتفاقية تأتي في إطار : وقالت السالم
، "جامعة القدس"مع " التعاون"الشراكة المتينة التي تربط 

 مشروعا ٣١دعمت ما يقارب " التعاون"ًمشيرة إلى أن 
قيمة إجمالية تصل في الجامعة خالل السنوات السابقة، ب

 مليون دوالر أميركي، من ضمنها منح للطالب، ١٠إلى 
ودعم للكليات، وبرامج تطوير قدرات األكاديميين من 

، وتطوير مركز حاسوب وريادة "زمالة"خالل برنامج 
األعمال في مجال التكنولوجيا، وتطوير مختبري محاكاة، 

   .معةإلى جانب دعم تلفزيون القدس التربوي التابع للجا

وأشادت بالدور الريادي لجامعة القدس في 
البحث العلمي وما حققته من إنجازات في هذا المجال، 
إضافة إلى التطور الكبير في البرامج األكاديمية التي 
ًتقدمها الجامعة ومواءمتها مع سوق العمل، مثمنة جهود 
الهيئتين اإلدارية واألكاديمية في الجامعة واسهامهم في 

   .ستوى التعليم الجامعي في فلسطينالرقي بم

بدوره، ثمن أبو كشك الدور الكبير لمؤسسة 
ٕالتعاون في دعم واسناد قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي، وتشجيعها للبحث العلمي في الجامعات وبرامج 
ربط مخرجات التعليم بالسوق، معبرا عن سعادته بالشراكة 

ق إلى الخطط وتطر .الفاعلة بين الجامعة والمؤسسة
والمشاريع التي تنفذها الجامعة في الفترة الحالية، 

  .وتركيزها على تمكين ودعم الشباب المقدسي

  ١٦/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

فعاليات وطنية تؤكد وقوفها خلف الملك 
  ورفضها لقرار الضم اإلسرائيلي

 

 قاسم – معان – علي القضاة –عجلون 
مواقف األردن  أكدت فعاليات أردنية أن – الخطيب

واضحة وصلبة في مواجهة القرار اإلسرائيلي بضم أراضي 
غور األردن، بأن هذا الضم سيكون له عواقب وخيمة 
ِوصدام كبير ومن شأنه أن يغير األردن إستراتيجيته؛ هذا 
ما جاء على لسان جاللة الملك عبداهللا الثاني، كما 
 وأعلنت الحكومة أن الضم سينسف معاهدة السالم بين

 .ٕاألردن واسرائيل

فقد أكدت فعليات عجلون التفافها حول جاللة 
الملك عبداهللا الثاني وتأييدها لتوجهاته وخطواته في 
مواجهة تحديات وصلف وغطرسة العدو الصهيوني الذي 
 .يسعى لضم أراض من الضفة الغربية وغور األردن

وقالت الفعاليات، كلنا ثقة بجاللة الملك حفظه اهللا ورعاه 
جميع خطواته على الصعيدين الداخلي والخارجي ونحن وب

 .بإذن اهللا تعالى معه بكل قوه، معربين

وقال رؤساء بلديات المحافظة المهندس حسن 
ٕالزغول ونور بني نصر وابراهيم الغرايبة وفخري المومني 
ّوعزات عنيزات، إن األردن يمر شأنه شأن غيره من دول 

ّ صعبة ومعقدة للغاية، المنطقة والعالم بظروف استثنائية
لم يمر فيها من قبل وخاصة في ظل أزمة كورونا التي 
ألحقت خسائر ال حصر لها باالقتصاد األردني جراء عدم 
وجود موارد حقيقية وكذلك توقف العديد من المساعدات 
ّالعربية والدولية، الفتين إلى أن ذلك زاد من التحديات 

ّنتعرض لها كل يوم التي تواجه تلك الهجمة الشرسة التي 
جراء المحيط الملتهب باألردن وعنجهية الكيان الصهيوني 
الغاصب إضافة إلى الضغوط التي تمارس على األردن 

وتصفية القضية الفلسطينية والقبول  للقبول باألمر الواقع
بالحلول المطروحة من الجانب األميركي ودولة االحتالل 

ادة والعرش االلتفاف حول القي"الصهيوني، مؤكدين 
الهاشمي وتأييد جميع توجهات جاللة الملك حيال مختلف 
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القضايا والوقوف سدا منيعا أمام أي تحديات، فسر موالنا 
 ".ونحن وراءكم

ودعا رئيس مجلس المحافظة عمر المومني 
واألعضاء المهندس سامي فريحات وغاده عناب وعلي 
الشرع والمحامي علي القضاة وظاهر السوالمه ومالك 
الصمادي ونزيه نجادات، إلى التصدي للشائعات التي 
تحاول النيل من إنجازات الوطن وقوة ومنعة مؤسساته 
وتوجهاته العروبية، الفتين إلى مبادئ الثورة العربية 
الكبرى التي جاءت من أجل خير األمة، مؤكدين أن 
األردن بهمة وعزم القيادة الهاشمية يسير في االتجاه 

نا بعون اهللا تعالى ينتظره مستقبل واعد الصحيح، وأن بلد
ومزدهر ونحن مع جاللة الملك في رفض صفقة القرن 
التي تستهدف ضم أراض من الضفة الغربية وغور 

  .األردن

وأكد النواب السابقون ناجح المومني والدكتور 
رضا حداد والدكتور أحمد القضاة، أنهم مع القائد حفظه 

 األشقاء الفلسطينيين اهللا في توجهاته ووقوفه لجانب
ورفضه لصفقة القرن التي تحاول ابتالع األرض 
الفلسطينية، مثمنين دور جاللته واتصاالته المستمرة 
على المستويين اإلقليمي والدولي في التصدي لخطط 
دولة الكيان الصهيوني، معربين عن اعتزازهم بالقوات 

برات المسلحة األردنية ومديرية األمن العام ودائرة المخا
العامة، أجهزة وطنية يجب أن تحظى على الدوام بالدعم 
والمساندة ألنها الضمانة الحقيقية ألمن واستقرار الوطن 

  .وحماية منجزاته منذ االستقالل

وأعربت فعاليات نقابية، رئيس فرع نقابة 
المهندسين األردنيين المهندس خالد عنانزه والمهندس 

ي نصر والمهندسة رنا عالء أبو جلبان والدكتور حسن بن
محمد القضاة والمهندس حسن الصمادي والمهندس 
عصام أبو أحمده، عن اعتزازها بجاللة وسعيه الدؤوب 
لخدمة قضايا األمة والوقوف إلى جانب الحق والعدل 

وبخاصة األشقاء الفلسطينيين والتصدي للغطرسة 
اإلسرائيلية في محاولتها لضم أراض جديدة ما يقوض 

الم برمتها، مثمنين حرص جاللته والخطوات عملية الس
وأشار  .الحكومية في محاربة الفساد والتهرب الضريبي

الزميل اإلعالمي منذر الزغول إلى ان األردن طالما واجه 
تحديات وصعاب نظرا لوضوح مواقفه وانحيازه إلى أمته 
وقضاياها، مؤكدا أهمية ان تسعى الحكومة إلى تعزيز 

خلية وقطع الطريق على كل من ال وتمتين جبهتنا الدا
 .ًيريد بنا وبوطننا خيرا

من جانبها، أصدرت بلدية معان الكبرى بيانا 
شجبت فيه توجهات حكومة العدو الصهيوني ضم مناطق 
غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات التي 

 .أقامتها على أراضي الشعب الفلسطيني

حات وقالت بلدية معان الكبرى، إن التصري
األخيرة لحكومة نتنياهو وشركائها باتخاذ قرارات مصيرية 
من ضمنها ضم غور األردن ومنطقة شمال البحر الميت 

من  % ٣٠والمستوطنات بالضفة الغربية التي تشكل 
ًمساحة الضفة يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي  ً
واالتفاقيات المبرمة ما بين األردن وفلسطين ويعني هذا 

تصفية القضية الفلسطينية وخلق فوضى عارمة بالنهاية 
 .ال تحمد عقباها في منطقة الشرق األوسط

ومن المؤكد أن تلك الخطوات التي يفكر بها 
نتنياهو وبتنفيذها ستؤدي إلى ردة فعل كبيرة وجدية من 
قبل الشعبين األردني والفلسطيني وال شك بأن هذه 

سالم مع اإلجراءات جميعها ستعمل على تقويض عملية ال
 .الفلسطينيين وشعوب المنطقة

كما أننا نؤيد وبقوة ونقف بكل حزم مع قيادتنا 
الهاشمية في دفاعها المستمر عن قضية فلسطين 
والقدس الشريف وسوف نقدم الغالي والنفيس من أجل 

 .الحفاظ على كرامتنا وعزة أوطاننا



  
  ٢٦٩ 

وقال البيان من هذا المنطلق ندعو هيئة األمم 
 دول العالم إلى ضرورة نصرة قضايا العرب المتحدة وكافة

والمسلمين ألن الوضع ال يحتمل االنفجار فيما لو استمر 
تعنت نتنياهو وطواقم حكومته على إجراءاتهم غير 
القانونية من خالل قرار ضم غور األردن ومنطقة شمال 

  .البحر الميت والمستوطنات للكيان اإلسرائيلي المحتل

  ٢ة  صفح٢٠/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الحزب الديمقراطي في والية فرجينيا يدين 
الضم ويدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات 

 اإلسرائيلية

  

 أقر مؤتمر - وفا-) الواليات المتحدة(فيرجينيا 
الحزب الديمقراطي األميركي في والية فيرجينيا، قرارين 
هامين سيرفعهما كتوصية العتمادهما في المؤتمر العام 

 أدان فيهما نية اسرائيل ضم أجزاء من الضفة للحزب،
المواطنين األميركيين ورجال األعمال  الغربية، ودعا

لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على 
  .األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس

ويدعم القرار األول حقوق اإلنسان والمساواة 
لفلسطيني، ويؤكد حق والحرية وتقرير المصير للشعب ا

كل من الشعب الفلسطيني والشعب اإلسرائيلي في العيش 
في سالم وأمن، فيما يطالب الحزب الديمقراطي بتأييد 

حول حقوق   .H.R  "٢٤٠٧ القرار المقدم للكونغرس رقم
اإلنسان لألطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت قانون 

ا بربط ، ويطالب ايض"االحتالل العسكري اإلسرائيلي
المساعدات المالية المقدمة السرائيل بمدى احترامها 

  .لحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية

وأدان قرار الحزب بلغة قوية وواضحه نية 
اسرائيل ضم أجزاء من االرض الفلسطينية، وأدان 
المستوطنات والتوسع غير القانوني لها في الضفة 

" السالم واالزدهارخطة "الغربية والقدس الشرقية، واعتبر 
التي أعلنتها ادارة ترمب، والتي تؤيد أجندة الضم غير 
القانونية، بأنها تتجاهل بشكل صارخ حقوق اإلنسان 

  .وحق الشعب الفلسطيني بالحرية

وفي قرار آخر أقره المؤتمر تمت الدعوة لتغيير 
التوجهات السياسية المتعارف عليها في التعامل مع 

د التزام الحزب الديمقراطي بأمن اسرائيل من خالل تأكي
إسرائيل عبر حل الدولتين والمعارضة الصريحة الستمرار 
االحتالل اإلسرائيلي لالراضي الفلسطينية والتوسع 
االستيطاني المستمر وضم األراضي في الضفة الغربية، 
ويحث القرار الحكومة المحلية والشركات والمستهلكين في 

  . المستوطناتفيرجينيا على مقاطعة منتجات

تجدر اإلشارة إلى أن قرارت مشابهة صدرت عن 
المؤتمرات الفرعية للحزب الديمقراطي في واليات 
كاليفورنيا، كارولينا الشمالية، وأيوا، وجميعها رفعت 
كتوصيات لتعرض على المؤتمر العام للحزب الديمقراطي 

  .الذي سينعقد الشهر المقبل في والية ويسكونسن

  ٢٠/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

 تؤكد دعمها لمواقف  االردنيةالنقابات المهنية
 اإلسرائيلي» الضم«الملك الرافضة لـ

  

جـــــددت النقابـــــات  -  إيهـــــاب مجاهـــــد-عمـــــان 
المهنية رفضها إلجراءات االحتالل الصهيوني الهادفة الى 
ضـم غـور األردن وأجـزاء واســعة مـن الـضفة الغربيــة، وأن 

نيــــة بامتيــــاز وأن القــــضية الفلــــسطينية هــــي قــــضية أرد
ًاإلجـــــراءات اإلســـــرائيلية تـــــشكل تهديـــــدا لألمـــــن القـــــومي 

   .األردني

وثمن النقباء خالل مؤتمر صـحفي عقـده مجلـس 
النقبــاء ظهــر امــس فــي مجمــع النقابــات المهنيــة، موقــف 



  
  ٢٧٠ 

جاللـــة الملـــك عبـــداهللا الثـــاني فـــي مواجهـــة المخططـــات 
   .اإلسرائيلية، مؤكدين دعمهم للتحركات الملكية

رئيس مجلس النقباء نقيـب أطبـاء األسـنان ودعا 
الدكتور عازم القدومي إلى ضرورة اتخاذ موقف حـازم مـن 
ـــة  ـــسيق مـــع األطـــراف العربي التهديـــدات اإلســـرائيلية، والتن
ـــــي والموقـــــف  ـــــف األردن ـــــدعم الموق ـــــة ل ـــــة الفاعل والدولي
ـــــرن والمـــــساعي  ـــــي مواجهـــــة صـــــفقة الق الفلـــــسطيني ف

ًر األردن، معتبـرا أن اإلسرائيلية حـول الـضفة الغربيـة وغـو
ٕالمـشروع الــصهيوني لـن يتوقــف عنـد فلــسطين فقـط وانمــا 

   .يتهدد المنطقة بأكملها

هـــذا الموقـــف هـــو موقـــف « وأضـــاف القـــدومي 
ًالنقابـــات التـــاريخي، ونحـــن نقـــف جميعـــا خلـــف القيـــادة 
الهاشمية، وما يمر بـه األردن مـن تحـديات تتطلـب توحيـد 

ي مواجهـــة هـــذه الـــصف الـــوطني األردنـــي والفلـــسطيني فـــ
   .«المخاطر

واكــد ان النقابــات اليــوم تقــف الــى جانــب جنـــود 
الــوطن فــي الــدفاع عــن حــدوده، وخاصــة فــي هــذا الوقــت 
الــــذي المجــــال فيــــه لالخــــتالف فــــي مواجهــــة التحــــديات 

   .الصعبة

مـــن جانبــــه دعــــا نقيــــب المهندســــين الــــزراعيين 
عبــد الهــادي الفالحــات الــى بلــورة موقــف وطنــي موحــد .م

ــــ ــــة وقواهــــا تنفــــتح في ــــى مؤســــساتها االهلي ه الدولــــة عل
السياسية على قاعدة الشراكة الفاعلة في الـدفاع عـن كـل 

   .ما يتهدد الدولة

وأشار نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبـي إلـى 
ــر  ــى مواجهــة غي ــراهن إل ــت ال أن االردن يتعــرض فــي الوق
مــــسبوقة مــــع العــــدو الــــصهيوني، بعــــد دخــــول الكيــــان 

جديـــدة مـــن مخططـــه التوســــعي الـــصهيوني فـــي مرحلـــة 
واالستيطاني باتجاه ضم أراض جديـدة مـن الـضفة الغربيـة 
وغـــــور األردن بمـــــا يخـــــالف القـــــانون الـــــدولي وينـــــسف 

   .معاهدات السالم الموقعة معه

وطالــب الزعبــي باتخــاذ إجــراءات فاعلــة لمواجهــة 
هذه المخاطر ومنها إلغـاء االتفاقيـات الموقعـة مـع الكيـان 

تفاقيــة الغـاز، وســحب الــسفير األردنــي الـصهيوني ومنهــا ا
ــة اشــكال  ــف كاف ــان وطــرد ســفير االحــتالل، ووق ــدى الكي ل

   .التنسيق والمشاريع مع الكيان الصهيوني

من جهته أكد نقيب المحامين مازن ارشـيدات أن 
التجـــارب اثبتـــت أن الكيـــان الـــصهيوني ال يفهـــم اال لغـــة 

و الـذي القوة، خاصة وان التاريخ يقول ان قانون القـوة هـ
  .يسري وليس قوة القانون

واشار الى ان موقف النقابات هـو داعـم للموقـف 
الرســمي فــي مواجهــة مخططــات االحــتالل، وضــاغط علــى 
ــــان  ــــة ضــــد الكي الحكومــــة باتجــــاه اتخــــاذ إجــــراءات فاعل

 .الصهيوني للتراجع عن أهدافه التوسعية

  ٤ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

مخطط الضم تجمع جماهيري لالحتجاج ضد 
  االسرائيلي

 توجهـت جمـاهير الــشعب الفلـسطيني، أمــس، ...
وفــصائل ” فــتح“إلــى منطقــة األغــوار، تلبيــة لــدعوة حركــة 

منظمــة التحريــر وبرعايــة الــرئيس محمــود عبــاس، لتأكيــد 
فلسطينيتها ومواجهـة خطـة الـضم اإلسـرائيلي لهـا وألجـزاء 

 ٣٠كبيرة من الضفة الغربيـة تتجـاوز مـساحتها اإلجماليـة 
  .، مطلع الشهر المقبل%

وتقـــاطر أبنـــاء الـــشعب الفلـــسطيني مـــن مختلـــف 
أنحاء الضفة الغربية باتجاه األغوار، للمشاركة في تجمـع 
جماهيري حاشد لالحتجـاج ضـد مخطـط الـضم اإلسـرائيلي، 
ـــصعد  ـــف ال ـــه بمختل ـــى مقاومت ولتأكيـــد رفـــضه والعمـــل عل

  .والمستويات، وذلك بحضور دولي واسع



  
  ٢٧١ 

المنـــددة بعـــدوان االحـــتالل ضـــد وعلـــت الهتافـــات 
” فـتح“األراضي المحتلة، وذلـك بحـضور أعـضاء مركزيـة 

ـــــادات الفـــــصائل،  ـــــسطينية، وقي ـــــة الفل وأعـــــضاء الحكوم
وشخــــصيات وطنيــــة، وبمــــشاركة ســــفير المملكــــة لــــدى 
فلــــسطين، محمــــد أبــــو ونــــدي، وممثلــــين عــــن المجتمــــع 
الدولي، مثل مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم نيكـوالي 

يالدينـــوف، وممثـــل االتحـــاد األوروبـــي، وقناصـــل الـــدول م
األجنبيــة، بمـــا فـــيهم القنـــصل البريطـــاني العـــام، والـــسفير 
الــصيني، حيــث ألقــى كــل مــنهم كلمــة، تؤكــد موقــف بــالده 

  .الرافض لخطة الضم

وقــال عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، 
المـشاركة فـي المهرجـان الـرافض “واصل أبـو يوسـف، إن 

سات االحــتالل فــي أريحــا، تعــد مهمــة للغايــة، حيــث لــسيا
ستـــستمر الفعاليـــات ببرنـــامج نـــضالي لتـــصعيد المقاومـــة 
ـــــاس والحـــــواجز العـــــسكرية  ـــــي منـــــاطق التم ـــــشعبية ف ال

  .”اإلسرائيلية

العالم يرفض خطة الـضم ويبحـث “وأشار إلى أن 
الحكومـــة “ً، مفيـــدا بـــأن ”فـــرض عقوبـــات علـــى االحـــتالل

ـــشاركة منظمـــة التحريـــر  ـــوم غـــد بم والفـــصائل، ســـتعقد ي
اجتماعــــا لهــــا فــــي قريــــة الجفتلــــك فــــي األغــــوار، لبحــــث 

  .”مخططات الضم ومواجهتها

ـــة  ـــة التنفيذي كمـــا تجتمـــع فـــي نفـــس اليـــوم اللجن
للمنظمة في رام اهللا، برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث 

  .كيفية الرد على مخططات االحتالل والتحركات الدولية

المهرجــــــان “ن مــــــن جانبــــــه؛ قــــــال عريقــــــات، إ
الجمـاهيري الـذي عقــد فـي محافظـة أريحــا واألغـوار رفــضا 
لقـرار الــضم، يعتبــر بمثابــة ائــتالف دولــي ضــد الــضم، إثــر 
المــشاركة الدوليــة الواســعة غيــر المــسبوقة، والتــي تحمــل 
ــالم  ــدا، وأن الع ــسطيني بأنــه لــيس وحي رســالة للــشعب الفل

ــ ــة الفــسطينية عل ى ٕمعــه فــي تقريــر المــصير واقامــة الدول
  .”١٩٦٧حدود العام 

ــد  وأوضــح عريقــات أن المهرجــان الجمــاهيري عق
ـــاس،  ـــرئيس عب ـــة ال ـــتح وتحـــت رعاي ـــدعوة مـــن حركـــة ف ب
وتخللتـــه كلمـــات ألكثـــر مـــن منـــدوب دولـــي، علـــى رأســـهم 
مندوبو االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا والـصين 

، مشيرا فـي الـسياق إلـى ”واألردن وعدد من الدول األخرى
عدد أعضاء الجمعيـة  (١٩٤ دولة من أصل ١٩٢إعالن 

  .، رفضها للضم)العامة لألمم المتحدة

المسيرات التـي سـتنظم فـي “وأكد عريقات أهمية 
تحمـــل رســـائل “، معتبـــرا أنهـــا ”دول العـــالم، رفـــضا للـــضم

رئـيس الـوزراء (و) للرئيس األميركـي دونالـد ترامـب(مهمة 
لهمـا بتـدمير بأنـه لـن يـسمح ) اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

القانون الدولي، كما أنها بمثابة رسالة شعبية كبيرة جـدا، 
  .”ولها أثر في اتخاذ القرار بغالبية دول العالم

وتوقـــف عنـــد جلـــسة مجلـــس األمـــن الـــدولي ... 
ـــوم غـــد، مـــن أجـــل الوصـــول  ـــوزاري، ي ـــى المـــستوى ال عل
لمرحلة طرح قرار فيه يتعلق بخطـة الـضم اإلسـرائيلي، فـي 

حيث ستـستمر ” الفيتو“تخدام حق النقض ظل احتمال اس
المشاورات لعقـد جلـسة للجمعيـة العامـة مـن أجـل التثبيـت 

  .بشكل رسمي لمبدأ االئتالف الدولي ضد الضم

ــروم ...  ــسطية لل ــيس أســاقفة سب ــدوره؛ دعــا رئ ب
األرثـــوذكس، المطـــران عطـــا اهللا حنـــا، إلـــى التـــصدي لكـــل 

زهم؛ محاولـــة هادفـــة للـــضغط علـــى الفلـــسطينيين، وابتــــزا
  .”صفقة القرن“للقبول بما يسمى 

الفلـــسطينيين يرفـــضون هـــذه الـــصفقة “وأكـــد أن 
الهادفـــــة لتـــــصفية القـــــضية الفلـــــسطينية، وهـــــم ثـــــابتون 
صامدون متشبثون بمـواقفهم، ولـن تـتمكن أي قـوة عاتيـة 
فــي هــذا العــالم مــن النيــل مــن إرادتهــم وثبــاتهم وتــشبثهم 

  .”بثوابتهم الوطنية

 أن المرحلـة الحاليـة فـي واعتبر، في تصريح له،
غاية الـصعوبة والدقـة، وهـي بحاجـة إلـى تكـاتف الجهـود، 
وأن يتحمل كل واحد مسؤوليته، كل من موقعـه بعيـدا عـن 
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المناكفـــــات والـــــصراعات والتراشـــــق اإلعالمـــــي، الـــــذي ال 
ـــذين يخططـــون  يـــستفيد منـــه إال األعـــداء المتربـــصون وال

 .”لتصفية القضية الفلسطينية

  ٢٣ ص٢٣/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

وجه نداء ي: " المطران عطا اهللا حناسيادة
عاجال لكافة المرجعيات الدينية والحقوقية 

   "واإلنسانية

ـــا – القـــدس  وجـــه ســـيادة المطـــران عطـــا اهللا حن
 صباح هذا اليوم األرثوذكس سبسطية للروم أساقفةرئيس 

 وذلك عبر ممثليها األوروبي دول االتحاد إلىنداء عاجال 
ين والــى كافــة المرجعيــات الروحيــة والحقوقيــة فــي فلــسط

 والــضفة األغــوار مخطــط ضــم إفــشالبــضرورة العمــل علــى 
ورفض السياسات االحتاللية التي تستهدف مدينة القـدس 

  .وأوقافهاوهويتها ومقدساتها 

 ســـيادته فـــي نـــداءه العاجـــل مناشـــدا كافـــة وقـــال
ال :  في عالمنـا قـائال لهـم واإلنسانيةالمرجعيات الحقوقية 

ــه فالقــضية  تتركــوا شــعبنا الفلــسطيني لوحــده يقــارع جالدي
 األولـىالفلسطينية هي قـضية شـعبنا الفلـسطيني بالدرجـة 

 حــر فــي هــذا العــالم مــؤمن بقــيم إنــسانولكنهــا قــضية كــل 
  .اإلنسانيةالعدالة والحرية والكرامة 

 واجـــبكم جميعـــا ان تتحركـــوا نـــصرة لـــشعبنا مـــن
ـــسطيني  ـــامالفل ـــصفية اأم ـــسطينية  مـــؤامرات ت ـــضية الفل لق

والفلــسطينيون لــن يستــسلموا لهــذه المــؤامرات ولــن يقبلــوا 
 حـر فـي هـذا إنـسانبتصفية قضيتهم ولكن من واجب كـل 

 العرقيـة أو كانـت خلفيتـه الثقافيـة وأيـا كان دينـه أياالعالم 
ان ينحاز لهذه القضية العادلة وان يدافع عن هذا الـشعب 

الحريـة فـي وطنـه المظلوم الـذي يناضـل ويكـافح مـن اجـل 
  .وقد قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام

 إلفـشال منكم ان تتحركوا وبأسرع ما يمكن نتمنى
ـــسطينية ال  مخطـــط الـــضم وصـــفقات تـــصفية القـــضية الفل

  .سيما ما يسمى بصفقة القرن

 خطيـر أمـر ما يحدث فـي مدينـة القـدس فهـو أما
  فـيأمانةللغاية فالقدس مستهدفة في كل تفاصيلها وهي 

 في عالمنا وفـي منطقتنـا األحرار شعبنا ومن واجب أعناق
 جانــب شــعبنا المظلــوم فــي نــضاله وكفاحــه إلــىان يقفــوا 

  .المشروع من اجل استعادة حقوقه السليبة

 ٢٣/٦/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران عطا اهللا حنا 

* * * * *  

منتدون يدعون لمشروع عمل أردني 
  وفلسطيني إلفشال المخططات اإلسرائيلية

أكد المتحدثون في الندوة التي عقدها  -عمان 
األبعاد والتداعيات " بعنوان  مركز دراسات الشرق األوسط

" القانونية والسياسية لضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية
على ما يشكله هذا القرار من محاولة تصفية للقضية 
ًالفلسطينية، وتهديدا خطير لألردن دولة ونظاما وشعبا  ً ً

 على كافة المعاهدات الموقعة مع الجانب ًوانقالبا
ًاإلسرائيلي وخرقا للقرارات الدولية، مشيرين إلى أن قرار 
الضم يأتي ضمن تنفيذ بنود صفقة القرن الستكمال 
المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل 
فلسطين وتهجير سكانها ويتهدد األردن والمنطقة العربية 

متحدثون لمشروع تحرك بشكل تدريجي، حيث دعا ال
أردني فلسطيني عربي مشترك عاجل إلفشال قرار الضم 
ومواجهته، وتشكيل لجنة أردنية فلسطينية مشتركة 
ًلتنسيق الجهود رسميا وشعبيا وبما يحقق أعلى درجات  ً

 .التفاعل الشعبي العربي

وأكد المتحدثون خالل الندوة التي شارك فيها  
واالكاديمية ضرورة ثلة من من الشخصيات السياسية 

بلورة رؤية أردنية فلسطينية مشتركة وخطة عمل للتحلل 
من االتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع االحتالل، وتأكيد 
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أن خطة الضم تنسفها من جذورها، وتحميل االحتالل 
مسؤولية ذلك، مع توفير غطاء عربي لهذه لخطوة، 

رة وتقديم مقترح لجامعة الدول العربية لسحب المباد
مسؤولية القضاء على ) إسرائيل( العربية للسالم وتحميل

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

 .الضغوط

قدت الندوة على جلستين وأدارها رئيس مركز وع 
دراسات الشرق األوسط جواد الحمد وناقشت الجلسة 

األبعاد والتداعيات القانونية لقرار الضم على "األولى منها 
تحدث فيها كل كل من الدكتور " كل من األردن فلسطين

في الجامعة  إبراهيم الجازي أستاذ القانون الدولي
بدوية أستاذ القانون في  ئد أبواراألردنية، والدكتور 

الجامعة العربية األمريكية في فلسطين، إضافة لورقة 
عمل حول أبعاد هذا القرار على عملية السالم والقضية 
الفلسطينية قدمها الدكتور أحمد البرصان أستاذ العلوم 

األبعاد والتداعيات "السياسية، فيما ناقشت الجلسة الثانية 
يجية لقرار الضم على العالم العربي السياسية واالسترات

قدمها كل من الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم " واألردن
السياسية في جامعة اليرموك والدكتور حسن مومني 
أستاذ العالقات الدولية في الجامعة األردنية، كما قدمت 

 أردني لمواجهة - مالمح مشروع فلسطيني" ورقة بعنوان
قدمها الكاتب والمحلل السياسي " ٕهذه السياسة واحباطها
 .األستاذ عاطف الجوالني

وأكدت الندوة على أن األردن وفلسطين يشكالن  
الالعبان المهمان في مواجهة سياسات إسرائيل 
واعتداءاتها مما يتطلب منهما تشكيل وفود مشتركة 
ًللتحرك دوليا على صعيد االتحاد األوروبي، ودوله 

اد االفريقي واالهتمام بالموقفين وبرلماناته المؤثرة، واإلتح

الروسي والصيني، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط 
على دولة االحتالل واإلدارة األمريكية للتراجع عن 
سياسات الضم واالستيالء وهضم الحقوق الفلسطينية، 
ّوابراز األخطار التي تشكلها الخطة على المصالح الدولية  ٕ

ًضال عن تهديد األمن وعلى حالة االستقرار في المنطقة ف
القومي العربي، مما يستدعي التحرك على صعيد الجمعية 
العامة لألمم المتحدة لسحب الشرعية عن دولة االحتالل 
والمطالبة بتجميد عضويتها، والستصدار قرارات دولية 
ّتجرم خطة الضم وترفض االعتراف بما تنتجه من أمر 

المقاطعة لدولة ّواقع، والتحرك المشترك لتفعيل كل أشكال 
 .االحتالل، وفي مقدمتها السياسية

وحول اإلجراءات القانونية في مواجهة قرار  
الضم دعت الندوة لتفعيل الجوانب القانونية في 
المعاهدات واالتفاقيات المبرمة مع دولة االحتالل والتي 
ٕيشكل قرار الضم انتهاكا لها، وابراز االنتهاكات  ً

ضم للقانون الدولي اإلنساني، اإلسرائيلية بموجب خطة ال
والتحرك لمساءلة دولة االحتالل وقادتها السياسيين 
والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية، وطلب فتاوى 
من محكمة العدل الدولية بخصوص شرعية خطة الضم 
وصفقة القرن واإلجراءات اإلسرائيلية التي تتم بموجبها، 

ية المترتبة على خطة مع رصد جميع االنتهاكات اإلسرائيل
ًالضم واالستعداد لمالحقتها قانونيا، وبضمن ذلك أي 
عمليات ترحيل قسري لمواطنين فلسطينيين من مناطقهم 

 .إلى مناطق أخرى

وأكد المتحدثون في الندوة على ضرورة تعزيز  
الجبهات الوطنية الداخلية في األردن وفلسطين لخوض 

وأن يلعب األردن مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم 
ًدورا مهما بالتنسيق مع السلطة ومنظمة التحرير، في 
إنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية على أساس 
برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم في تحقيق الوحدة 
وتفعيل عوامل القوة، معتبرين أن حجر األساس في 
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مواجهة المشروع االسرائيلي هو مقاومة الشعب 
ٕيني واسناد حقه الشعب بخوض مواجهة شاملة الفلسط

مع االحتالل، بما في ذلك المقاومة الشعبية الواسعة 
ّوالمتواصلة التي يمكن أن تتطور لتشكل انتفاضة وثورة 
شعبية في وجه االحتالل بما يشكل عنصر قوة في 

والتحرك المشترك بين القوى  مواجهة هذه المخططات،
ية لتفعيل الشارع العربي واألحزاب األردنية والفلسطين

واإلسالمي في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، وبلورة 
ٕأطر شعبية عربية واسالمية للتصدي لخطة الضم وصفقة 

 .القرن

 ٣ ص٢٥/٦/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

المؤسسات الفلسطينية في أميركا تطلق وثيقة 
مبادئ لتحديد موقفها من أي مرشح 

  لالنتخابات األمريكية

 

 اطلقت المؤسسات الفلسطينية - وفا-نطن واش
العاملة في الواليات المتحدة، وثيقة مبادئ مشتركة تحدد 
بموجبها موقفها من أي مرشح لالنتخابات التشريعية 

  .والرئاسية األميركية المقبلة

وقالت المؤسسات في بيان لها اليوم السبت، إن 
ى موقفها من دعم أي مرشح لالنتخابات األميركية سيبن

على مدى استجابته للوثيقة التي تحتوي على مجموعة 
مبادئ تشمل حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير 

كما نصت الوثيقة على حق  .ٕوانهاء االحتالل اإلسرائيلي
الالجئين الفلسطينيين غير قابل للتصرف في العودة إلى 

واعتبرت أن  .١٩٤أوطانهم بموجب قرار األمم المتحدة 
در عن المحكمة العليا للواليات المتحدة التشريع الصا

غير دستوري، على اعتبار أن   BDS والمناهض لحركة
نشاطها ال يعادل معاداة السامية، وطالبت الوثيقة بإنهاء 
الحصار غير القانوني والالإنساني المفروض على قطاع 

  .غزة

جميع اإلجراءات الهادفة "وطالبت الوثيقة بإدانة 
لديمغرافي للمناطق الفلسطينية إلى تغيير التكوين ا

، بما في ذلك القدس الشرقية، ١٩٦٧ووضعها منذ عام 
ًوأيضا بناء المستوطنات واالستيالء على األراضي وهدم 
المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، بموجب قرار 

  .٢٣٣٤مجلس األمن الدولي رقم 

يجب سحب اعتراف الواليات المتحدة بضم 
ٕ، واعادة ١٩٦٧ محتلة منذ عام ٍإسرائيل ألي أراض

  .السفارة اإلسرائيلية إلى تل أبيب

وشددت الوثيقة على ضرورة إعتبار قانون 
، قانون عنصري، ٢٠١٨الدولة القومية اإلسرائيلي لعام 

، الداعي إلى ٢٤٠٧ونوهت إلى قرار مجلس النواب رقم 
تعزيز حقوق اإلنسان لألطفال الفلسطينيين الذين "

  .ون االحتالل العسكري اإلسرائيلييعيشون تحت قان

  ٢٧/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

في اسبانيا تنظم وقفة  الجالية الفلسطينية
 جماهيرية تنديدا بقرار الضم

  

 نددت الجالية الفلسطينية في -وفا-مدريد 
إسبانيا، بقرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء من 

ة أمام وزارة األراضي الفلسطينية، من خالل وقفة جماهيري
  .الخارجية بمدريد

دعت جمعية الجالية الفلسطينية اإلسبانية، 
بالتنسيق مع اإلتحاد العام للجاليات الفلسطينية في 
أوروبا، وبمشاركة حركة فتح وأبناء الجالية الفلسطينية، 



  
  ٢٧٥ 

إلى وقفة إحتجاجية أمام وزارة الخارجية اإلسبانية في 
  .األغوارمدريد، ضد قرار دولة االحتالل بضم 

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

  .الدولتين

  ٢٧/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  سلسلة بشرية رفضا لقرارات االحتالل بالضم

 

 ردنية أنظمت فعاليات شعبية وسياسية - عمان
السبت، سلسلة بشرية في مسار الباص السريع  أمس

بالعاصمة عمان، رفضا لقرار االحتالل اإلسرائيلي ضم 
غور األردن واراض فلسطينية في الضفة الغربية 

  . المحتلة

التي امتدت  ورفع المشاركون، خالل السلسلة
من مسجد الجامعة األردنية إلى دوار المدينة الرياضية، 

 شعارات رافضة للمخططات التهويدية يافطات تضمنت
ورددوا هتافات تؤكد دعم الموقف األردني   االسرائيلية

  . الرافض لقرارات الضم

واكدوا وحدة الشعبين االردني والفلسطيني في 
التصدي للمخططات االسرائيلية مشيرين الى ان الشعبين 

  . في خندق واحد سياسات االحتالل االسرائيلي

البروتوكوالت « السلسلة«وقد راعت الوقفة 
الصحية في ظل استمرار خطر وباء كورونا حيث التزم 
المشاركون بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتحلوا 

 .االجراءات الوقائية االحترازية بروح المسؤولية باتخاذ

  ٢ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  .. دعوات إلى أسبوع غضب في بداية تموز

  

 وجهت شبكة صامدون - )وكاالت( - عواصم
نداء للجماهير العربية للمشاركة الحاشدة في المسيرات 
والمظاهرات واالعتصامات التي ستخرج في فعاليات 

يوليو / أسبوع الغضب الذي سيبدأ في األول من تموز
 مدينة وعديد العواصم الغربية ٨٠القادم، في نحو 

  .والعالمية، رفضا وتصديا لمشروع الضم

كة في بيان لها إن مشروع الضم وقالت الشب
يعتبر جزءا من عملية إخضاع كل فلسطين إلى نظام 

  .االحتالل واالستعمار

وأكدت أن تصعيد االستعمار اإلسرائيلي من 
سياساته وممارساته االستعمارية واالستيطانية التوسعية 
بحق الشعب واألرض الفلسطينية والعربية، مدعوما 

  .لية في العالمبالكامل من القوى اإلمبريا

الى ذلك، شارك عدد من فصائل العمل الوطني 
واإلسالمي يوم امس في وقفة احتجاجية، نظمتها حركة 
المقاومة الشعبية في فلسطين أمام برج شوا حصري 

ومؤامرة ضم الضفة ” صفقة القرن” بمدينة غزة، رفضا لـ
 .الغربية واألغوار

  ٣٦ ص٢٨/٦/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 كبريات المدن االيطالية تتظاهر مدينة من ١٧
  ضد الضم

  

 مدينة من ١٧   تظاهر اآلالف في- وفا-رام اهللا 
كبريات المدن االيطالية ضد مخططات االحتالل 

   .أجزاء من الضفة الغربية االسرائيلي الرامية الى ضم

عشرات اللجان واألحزاب والقوى  وشاركت
روما، االجتماعية والسياسية والنقابية في مدن مثل، 

ميالنو، باري، فلورنس، بولونيا، نابولي، كاليري، 
باليرمو، كتانيا، فينيتسيا، ايفيريا، تورينو، اضافة لمدن 
ال تواجد للجالية الفلسطينية فيها مثل ميسينا، سيراكوزا، 



  
  ٢٧٦ 

فيشينسا، روفيغو، وجنوة، توحدت حول العلم الفلسطيني 
اجل رمز النضال الفلسطيني والعالمي في النضال من 

   .الحرية والعدالة والسالم

األعالم  ورفع المشاركون في المسيرات
الفلسطينية، والشعارات المحددة الداعمة لحق الشعب 
الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وحقه في اقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها األبدية القدس، والمطالبة 

دولة ايطاليا واالتحاد األوروبي باالعتراف الفوري بال
.. الفلسطينية، وتجميد اتفاقيات الشراكة مع دولة االحتالل

العالم بحق العودة الذي كفلته   وشعارات أخرى تذكر
 كما هو الحق بالدولة ١٩٤الشرعية الدولية بالقرار 
كما طالبت الشعارات  .١٨١الفلسطينية حسب القرار 

لألسرى واألسيرات في سجون االحتالل، وبإنهاء  بالحرية
الكيان الصهيوني بحق   االبارتايد الذي تمارسه دولةنظام

، ورفض الضم ألي سنتيمتر ٤٨اهلنا في أراضي عام 
   .من األرض الفلسطينية

وكانت ساحة بلدية روما، األكثر جماال باألعالم 
والكوفية الفلسطينية، فيما دوى النشيد الوطني 

كما شهدت نفس الساحة،  .الفلسطيني من قلب روما
سطينية شارك فيها ابناء الجالية الفلسطينية دبكة فل

   .ونشطاء ايطاليين

وقال أحد الفنانين المثقفين من اليهود المعادين 
اليوم وغدا نحن فلسطينيون : للصهيونية، موني أوفاديا

نقف مع ما تقررونه، ولن نسمح ألنفسنا وال لغيرنا 
   .بالتدخل بشأنكم الداخلي

اء وزراء وأضاف ماسيمو داليما، احد رؤس
ايطاليا السابقين، أن هذه بداية لمسيرة تحتاج الكثير من 
الجهد الوحدوي فلسطينيا وايطاليا، وانه على استعداد 
للعمل مع الجميع رغم اختالف وجهات النظر، فقد كانت 
فلسطين وعدالة قضيتها قادرة ان تجمع الحزب 

مع الحزب الشيوعي االيطالي ومع  الديموقراطي المسيحي
زب االشتراكي، على طاولة واحدة، لقد اختفت تلك الح

الفترة من الحياة السياسية االيطالية وعلينا العمل 
الستعادة تلك الروح في التضامن األممي مع نضال 

   .الشعب الفلسطيني

كما نقول دائما الوقفة والمسيرة : وقال
والمظاهرة، هي بداية، وليست الهدف، والفترة القادمة 

ديدة من اجل االعتراف بالدولة ستشهد حملة ج
 نوفمبر القادم وهو ٢٩الفلسطينية وستستمر حتى يوم 

  .اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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

  .القضية الفلسطينية

  ٢٨/٦/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 
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إطالق كتابين حول تراث القدس المعماري 
  والمواقع األثرية بنابلس

  

أصدر برنامج القدس  -  نديم عبده-رام اهللا 
» التعاون«إلعمار البلدات القديمة أحد برامج مؤسسة 

 دراسة في -تراث القدس المعماري «كتابين بعنوان 
» تطوره وطرزه وأعالمه وعناصره المعمارية والزخرفية

المواقع األثرية واألبنية »  يوسف سعيد النتشة وللمؤلف
وتم  .للمؤلف عبد اهللا كلبونة» التاريخية في مدينة نابلس



  
  ٢٧٧ 

ٕإعداد الكتابين بإشراف وادارة البرنامج وبتمويل من 
 .الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

يارا السالم أهمية » التعاون«وأكدت مديرة عام 
توثيق وأرشفة التراث المعماري هذين اإلصدارين في 

لمدينتي القدس ونابلس مشيرة إلى أن برنامج القدس 
 للحفاظ ١٩٩٤إلعمار البلدات القديمة قد تأسس عام 

على تراث البلدة القديمة في القدس بهدف حماية الهوية 
الثقافية الفلسطينية للمدينة ودعم صمود أهلها ليتوسع 

ة أخرى مثل البلدة الحقا ويشمل مدنا وبلدات فلسطيني
القديمة في نابلس وعرابة وبتير ومناطق أخرى في 

 .فلسطين التاريخية

٢٠ ص٢٩/٦/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  
  


