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  االردن والقدس

   اإلسرائيلي"الضم"نقف خلف الملك ونرفض : نواب وحزبيون
 

 خطـة مـن الملك جاللة موقف أن السعود، يحيى النائب النيابية، فلسطين لجنة رئيس أكد – عمان
 موقـف مـع تمامـا ومنسجما متقدما، زال وما كان الفلسطينية األراضي من وأجزاء األردن غور لضم إسرائيل
  .اإلسرائيلية الخطة مواجهة في جاللته خلف يقف الذي دنياألر الشعب

 مواقف أن السياسية، لألحزاب العامين األمناء مع ،أمس اللجنة، جمع لقاء خالل السعود، وأضاف
 تأجيــل فــي ســببا كانــت جاللتــه خلــف واألهليــة الرســمية ومؤســساته األردنــي الــشعب ووقــوف الملــك جاللــة

  .القضية تجاه مواقفها عن عبرت النيابية فلسطين ولجنة النواب مجلس أن ىإل مشيرا الضم، لقرار إسرائيل

 بـضم يتعلـق قرار أي رفض في الملك جاللة خلف فلسطين ولجنة النواب مجلس وقوف تأكيد وجدد
  .إسرائيل لصالح الغربية الضفة من وأجزاء األردن غور

 فـي الفلسطيني الشعب حق وينهي يةاألردن الدولة سيادة تمس اإلسرائيلية الضم خطة أن إلى ونوه
ــه إقامــة ــشريف، القــدس وعاصــمتها دولت ــى مــشيرا ال ــاء أن إل ــة لق ــسطين لجن ــين مــع فل  األحــزاب مــن ممثل

 الضم خطة لمواجهة المدني المجتمع ومؤسسات الشعبية الهيئات مع لقاءات لسلسلة باكورة هو السياسية
  .الملك جاللة مواقف ودعم

 الخوالدة ٕوانصاف الرقب وأحمد السيد أبو ٕوابراهيم األعور وفيصل حفوظم أبو سعود النواب وتحدث
 الملـك جاللـة خلـف ووقـوفهم دعمهم مؤكدين المملكة، سيادة على األردن غور أراضي ضم خطة أبعاد عن
 لقـرار والتـصدي اإلسـرائيلية للغطرسـة التـصدي فـي ودوليـا وعربيـا محليـا بهـا يقوم التي الخطوات جميع في

  .الضم

 فــي األردن ودعــم الــضم خطــة لمواجهــة الكثيــر منهــا ومطلــوب مهــم، األحــزاب دور أن إلــى شــارواوأ
  .له التصدي

 الثـاني عبـداهللا الملـك جاللـة خلف ووقوفهم الضم، لقرار الكامل رفضهم األحزاب ممثلو أكد بدورهم،
  .ردنيةاأل السيادة يمس الذي الضم خطة لمواجهة والدولي العربي المستوى على تحركاته في

 ٢ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  شؤون سياسية

 الكونغرس يتجه العادة المساعدات األميركية للفلسطينيين

 

 يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب األميركي إلى إعادة إدراج المساعدات األميركية - واشنطن 
 .للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل

 مليون دوالر من المساعدات للفلسطينيين في ٢٥٥رت لجنة فرعية في المجلس الخميس مبلغ وأق
ودعت اللجنة، بحسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم . الضفة الغربية وقطاع غزة

 .المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية ألهداف إنسانية وتنموية

اطية نيتا لوي إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب وقالت رئيسة اللجنة الديمقر
ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات «: وأضافت خالل الجلسة التي عقدتها لجنتها. الفلسطيني

الضرورية إلنقاذ حياة الفلسطينيين ال يتم تسييسها من قبل إدارتنا أو السلطة الفلسطينية وأن يتم تسليمها 
 .«لمؤسسات غير الحكومية الموثوق بها إلى الشعب الفلسطينيمن خالل ا

من خالل هذه الخطوة سوف «: وتابعت لوي بلهجة منتقدة لسياسة اإلدارة في المنطقة فقالت
وقالت  .«تستعيد الواليات المتحدة مكانتها كمدافع عن االستقرار والسالم في منطقة من العالم تهمنا للغاية

أنا أعتقد أن قرار «: ن الشرسين عن العالقات األميركية اإلسرائيلية وأمن إسرائيللوي، وهي من المدافعي
اإلدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب االستقرار والثقة، األمر الذي يهدد أي أمل 

رجية ويسعى المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخا .«بالتوصل إلى اتفاق سالم في المنطقة
األميركي من أي صالحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وغزة، وهذا ما أدى إلى معارضة 
الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة الفلسطينيين على استئناف التعاون األمني 

.  األغلبية في اللجنةوالتدريب مع إسرائيل، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على
ًورغم أن مجلس النواب سيقر على األرجح هذا المشروع، نظرا للدعم الديمقراطي الكبير له، فإن تمريره 

يأتي هذا في وقت يسعى فيه الديمقراطيون  .سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون
ميركية إلسرائيل ضمن مشروعها ضم في مجلس الشيوخ إلى منع استعمال المساعدات العسكرية األ

وطرح السيناتور . ّمستوطنات في الضفة الغربية، أو توظيف هذه المساعدات في المناطق التي يتم ضمها
نشر «ًالديمقراطي كريس فان هولن تعديال على تمويل وزارة الخارجية يمنع استعمال المساعدات بهدف 

في أراضي الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل أحاديا بعد معدات أميركية عسكرية أو أي خدمات تدريبية 
  )وكاالت. (»، إضافة إلى عدم استعمالها لتسهيل الضم األحادي لهذه األراضي٢٠٢٠األول من تموز 

  ١٢/٧/٢٠٢٠/١٥الدستور 

*** 



 ٧

  الضم جوهر المشروع الصهيوني ويهدد حياة وحقوق شعبنا : عشراوي

 وعلى وجه الخصوص المرأة

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان  - وفا٢٠٢٠-٧-١٠ رام اهللا 
إن الضم سواء كان جزئيا أو مرحليا، يعد جريمة وتدميرا ممنهجا للحقوق الفلسطينية ولفرص : عشراوي

السالم، وأن االستمرار في توفير الغطاء لدولة االحتالل وعدم مساءلتها وحرمان شعبنا من الحماية 
سيعرض النساء الفلسطينيات لمزيد من القمع والقهر والتمييز ويقضي على جميع مناحي األمن والحقوق 

  .التي تستحقها المرأة الفلسطينية

ُجاء ذلك خالل مشاركتها في اليوم المفتوح الذي نظم من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة واالتحاد 
  ".زوم" وذلك عبر تطبيق ١٣٢٥ لقرار مجلس األمن رقم ٢٠ العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ

واشارت عشراوي الى تأثير الضم غير الشرعي على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني عموما 
والمرأة على وجه الخصوص، في ظل انتهاج اسرائيل مبدأ القوة وغياب انفاذ القانون الدولي والمساءلة 

  .على نفي الوجود الفلسطيني وحقوق الفلسطينيينوترسيخ سياستها الممنهجة القائمة 

أصوات القيادات النسوية السياسية وقادة "وقدمت عشراوي خالل الجلسة التي عقدت تحت عنوان 
ورقة تضمنت شرحا مفصال حول واقع المرأة الفلسطينية في جميع اماكن تواجدها في " المجتمع المدني

، وفي المنافي واللجوء، ١٩٤٨ء الفلسطينيات في أراضي العام الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والنسا
وذلك في إطار الوضع السياسي العام والظلم والتمييز والقهر الذي يمارس ضدها من قبل االحتالل 

  .اإلسرائيلي في ظل جملة من االنتهاكات بما فيها الضم وتصاعد انتهاكات حقوق االنسان

وسيلة لحصول المرأة الفلسطينية على حقوقها والمحافظة وشددت في ختام عرضها على أن أنجع 
على صوتها وقوتها وطاقتها وقدرتها على التغيير والتأثير يأتي من خالل انهاء االحتالل ومعالجة جذور 

  .المعاناة بكاملها

  ١٠/٧/٢٠٢٠وفا 

***  

 

  

  

  

  

 

 



 ٨

 الضمالتاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود إذا ما تمت عملية : حاخامات بريطانيون

  

 حاخاما يهوديا في بريطانيا، إن التاريخ سيحاكم إسرائيل ٤٠ قال - وفا٢٠٢٠-٧-١٠لندن 
  .واليهود إذا ما تمت خطة الضم، وأنهم لن يبقوا صامتين على هذه السياسات

وعبروا في رسالة الى السفارة اإلسرائيلية لدى لندن، عن رفضهم للخطة اإلسرائيلية ضم أراض 
  .فلسطينية محتلة

نعارض سياسة الحكومة اإلسرائيلية فيما يتعلق بخطط الضم المقترحة ألجزاء من أراضي : "وأضافوا
  ".الضفة الغربية، ونعتبرها إساءة الستخدام السلطة، ومن شأنها أن تشكل مهزلة للتعاليم اليهودية

 للعدالة والرحمة هل كنا مخلصين للتعاليم النبوية الداعية: سوف يحاكمنا التاريخ ويسألنا: "وتابعوا
  ".ال يسعنا أن نبقى صامتين بشأن مسألة الضم"والسالم، مشيرين إلى انه 

من ناحيته، ثمن سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط موقف الحاخامات، مؤكدا أن 
مجمل سياسات إسرائيل، بما فيها خطة الضم، واالحتالل العسكري ونفي حق الالجئين، والحصار، وقتل 

برياء، واالستيالء على األراضي وبناء المستوطنات االستعمارية، وهدم المنازل، واالعتقاالت، ال تنافي األ
  .فقط الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، بل أيضا قيم وتعاليم الديانة اليهودية

ج وشدد زملط على أن المعارضة المتصاعدة من قبل قيادات وحاخامات ومنظمات يهودية في الخار
خاصة في أوروبا والواليات المتحدة األميركية، تشكل فرصة من أجل العمل سوية إلنهاء االحتالل وتحقيق 

  .الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني

ومن بين الموقعين على الرسالة الحاخام األكبر للطائفة اليهودية الليبرالية داني ريتش، والحاخام 
اليهودية لورا جانير كلوزنر، إضافة الى حاخامات من الجالية اليهودية األكبر السابقة للطائفة اإلصالحية 

الليبرالية في بريطانيا، وجمعية أصدقاء حاخامات من أجل حقوق االنسان، وهي مؤسسة غير حكومية 
  .تدعو الى انهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية

  ١٠/٧/٢٠٢٠وفا 

***  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  " الضم" في الواليات المتحدة ضد   جاجيةالفعاليات االحت: شقديح

 تجري على عدة مسارات

 قال عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الفلسطيني في الواليات المتحدة - وفا٢٠٢٠-٧-١١رام اهللا 
سنان شقديح، إن المجلس يواصل اجتماعاته لتحديد الفعاليات والخطوات االحتجاجية المقبلة ضد مخطط 

  .الضم اإلسرائيلي

ح شقديح في حديث الذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إن الفعاليات االحتجاجية تجري وأوض
على عدة مسارات تتضمن الكونغرس االميركي والكنائس والمؤسسات والحزب الديمقراطي، إضافة إلى 

  .الفعاليات الميدانية

الى رئيس  عضو في الكونغرس ضد مخطط الضم ٢٠٠وأشار إلى أنه تم ارسال وثيقة موقعة من 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، وأخرى للخارجية االميركية، تحذر من تقليص المساعدات االميركية 

  .  مليار دوالر، في حال استخدمتها لتطبيق مخطط الضم٣,٨السنوية السرائيل البالغة 

على عريضة  كنيسة، والتوقيع ٣٠وفيما يتعلق بالكنائس، قال شقديح إنه تم توقيع رسالة من قبل 
 الف شخص، وجهت لمرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، تطالبه ١٥٠أخرى من قبل 

  . بموقف اكثر وضوحا حيال مخطط الضم

ّوعلى صعيد المؤسسات، نوه شقديح الى عقد اجتماع ضم مؤسسات فلسطينية وعربية مع 
ح الممثلية الفلسطينية في الواليات مستشار بايدن للشؤون الخارجية امس، جرى خالله بحث اعادة فت

  . المتحدة، والقنصلية االميركية في القدس المحتلة

 أميركية، - يذكر أن المجلس الفلسطيني في الواليات المتحدة يضم نحو عشرين منظمة فلسطينية
عية منها جمعية رام اهللا فيديراشين، وجمعية دير دبوان، ومركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي، وجم

  .النجدة الفلسطينية في الواليات المتحدة، والمجلس الفلسطيني األميركي، ومؤسسات أخرى

  ١١/٧/٢٠٢٠وفا 

***  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠

 رسالة من رالف نادر إلى دونالد ترامب

  نت. فريق التحرير، كركدن :ترجمة -  رالف نادر

 عزيزي الرئيس ترامب،

 لتنتظر حتى تقوم الحكومة اإلسرائيلية، هل تعتقد أن لديك ما يكفي على طاولتك هذه األيام؟
ًالمحصنة اقتصاديا وعسكريا من قبل دافعي الضرائب األمريكيين، بضم منطقة كبيرة من الضفة الغربية  ً

كما صرح رئيس الوزراء . الفلسطينية ، بما في ذلك وادي األردن، بشكل غير قانوني في الشهر المقبل
  اإلسرائيلي؟

قانون الدولي، الذي أكدته مختلف الدول واألمم المتحدة مرة أخرى، من هذا االنتهاك الصارخ لل
المتوقع أن يطلق العنان لهبات احتجاج مشروعة وقمع ساحق وعنف من الحكومة اإلسرائيلية ردا عليه، 

سيؤدي هذا الضم إلى مظاهرات تدينك أنت ورئيس . وسينقل ذلك المصورون والصحفيون حول العالم
داخل إسرائيل، هناك معارضة قوية من كبار المسؤولين العسكريين واألمنيين . يليالوزراء اإلسرائ

تبدو مألوفة؟إن . المتقاعدين، وكذلك أعضاء الكنيست الذي ال يسعى رئيس الوزراء لموافقتهم عليه
 مما تبقى من األرض الفلسطينية % ٣٠األضرار الجانبية الناتجة عن االستيالء األحادي الجانب على 

ستتضمن تمزق العالقات الدافئة بين إسرائيل والدول )  من فلسطين األصلية% ٢٠لضفة الغربية حوالي ا(
رجب طيب أردوغان ، رئيس تركيا ، ويؤدي إلى . العربية المجاورة ، وخاصة األردن ، مما ينفر صديقك

ود حتى مع اهتمامك المحد.Covid-19عواقب غير مقصودة ستصل إلى بابك مع اتساع وباء 
بالتفاصيل، وعدم قدرتك على التعرف على عواقب النزاعات الدولية، ومدى اهتمامك القصير، يجب أن 

بالنسبة للفلسطينيين .هذه جريمة الحرب ًتكون قادرا على تصور مقدار الوقت والطاقة الذي ستستغرقه منك
من شأن هذا القرار أن و. يأتي نصف طعامهم من وادي األردن. ، سيكون هناك مزيد من الفزع والدمار

، ويؤدي إلى حل محتمل للترتيبات األمنية للسلطة الفلسطينية مع ” حل الدولتين“يؤدي إلى نهاية 
وهذا يعني المزيد من الدوريات اإلسرائيلية، والمزيد من تدمير المنازل، والمزيد من . االحتالل اإلسرائيلي

ولية عنك نتيجة لتأييدك المتهور والالعقل للضم منذ الضحايا الفلسطينيين األبرياء، والمزيد من المسؤ
أوال ، عليك أن توقف تعصبك ضد العرب الفلسطينيين والالجئين . يمكنك منع كل هذه المصائب.عدة أشهر

مايكل (يوجد في نظامكم . السوريين العرب اليائسين الذين يعتبرونك معاديا للسامية ضد الشعوب العربية
، وهو مصطلح استخدمه جيمس زغبي إللقاء خطاب منذ سنوات ”  السامية األخرىمعاداة“ناشر ) بومبيو

 ، عندما ٢٠١٦منذ االنتخابات التمهيدية في والية كارولينا الجنوبية في عام . في جامعة إسرائيلية
ًهاجمت عائلتين الجئتين سوريتين فقيرة وصلتا حديثا، هربتا من أهوال بلدهما الذي مزقته الحرب، قمت 

على سبيل المثال ، في مسيرة أخيرة في مينيسوتا ، .  والفقراءك لدوافع سياسية من العربتوسيع كرهب
لقد . ً مليون دوالر سنويا من المساعدات المقدمة للعائالت الفلسطينية اليائسة٥٠٠ بقطع –تفاخرت 
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ًكسرت برنامجا إنسانيا يدعمه الرئيسان الديمقراطي والجمهوري منذ عام  ًترافا بالدور الذي لعبته  اع١٩٥٠ً
لقد دعمت بالكامل األعمال اإلسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين العزل . الواليات المتحدة في تلك المنطقة

كمعاد للسامية متعدد األوجه ضد العرب، فإن ما سيفعله النظام اإلسرائيلي في األشهر القادمة . وأطفالهم
ظائع، لكنك في الواقع تحرض على، ما هو في جوهره، جرائم يمكنك إيقاف هذه الف. ُسوف ينسب إليك

. يرحب حلفاؤك السياسيون في إسرائيل بمثل هذه االستفزازات العنصرية من البيت األبيض. حرب إقليمية
لقد عبر السياسيون في ائتالف الحكومة اإلسرائيلية على مر السنين عن أكثر الصفات دنيئة ضد 

تصدم حتى حاتهم العنصرية وصلت لدرجة يصعب عليك قراءتها، إلنها الفلسطينيين، حتى أن تصري
؟ مؤسس إسرائيل ، ديفيد بن غوريون ،   التظلم الفلسطيني في صميمهوما ه.حساسياتك المحدودة

  . "لقد كانت أرضهم وأخذناها" –طرحها بشكل موجز في تعليق تم اإلبالغ عنه على نطاق واسع 

ين من الحصول على دولتهم المستقلة الصغيرة ، والتي أيدها أنت اآلن تحرم هؤالء المنحدر
وقد تفاقم فقرهم بسبب االحتالل والحصار والهجمات المنتظمة من قبل . الرؤساء األمريكيون السابقون

ًأضف الحرمان من المياه ، الذي اتخذته إسرائيل ، ووفقا للمؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابيه ، فإن . الجيش
ً مؤخرا رشها لمبيدات اآلفات على الحقول الفلسطينية في غزة وزادت مضايقة صعدت“إسرائيل 
إن مستشاريك، . لم يفت األوان للتوقف. هذه أزمة عميقة سريعة الوصول جلبتها إلى نفسك.”الصيادين

قل لرئيس الوزراء . ًبمن فيهم صهرك، يعرفون جيدا أن رئيس الوزراء لن يقوم بعملية الضم دون موافقتك
NOمارس هذه السمة وستمنع االنفجارات المتعددة . أنت معروف باسم مهووس بالسيطرة.  وسوف يمتثل

في الشرق األوسط التي قد ال يمكن السيطرة عليها وتخلق أزمة أخرى في السياسة الخارجية في 
لية األخرى على الصعيد المحلي ، تعارض غالبية اليهود األمريكيين هذا الضم والسياسات اإلسرائي.إدارتك

 و J Streetيكسب . التي تضر بالفلسطينيين بشكل خطير وتقوض الحريات الديمقراطية في إسرائيل
Jewish Voices for Peaceوبحسب ما ورد أعربت إيباك حتى عن رفضها .  المزيد من األتباع

ها لن تقاوم لسياسات رئيس الوزراء العنصرية والتحرك نحو الضم من خالل اإلشارة بشكل خاص إلى أن
 ، ١٩٥٦عشية انتخابات عام  ؟ أين يترك ذلك حساباتك السياسية. المشرعين الذين ينتقدون الخطة

ٕأيزنهاور على إشادة واعادة انتخاب، يوم أوقف غزو إسرائيل التعاوني للسويس . حصل الرئيس دوايت د
  بإخالص،.بادر اآلن ، قل ال للضم.مع بريطانيا وفرنسا

  ٩/٧/٠٢٠٢كركدن نت 

*** 
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  اعتداءات

 قصىاأل في استفزازية تلمودية وطقوس صلوات
  

 يهــودا المتطــرف الحاخــام بقيــادة الخمــيس، أمــس المــستوطنين عــشرات اقــتحم – المحتلــة فلــسطين
  .المحتلة القدس بمدينة الشريف القدسي الحرم – المباركقصى األ المسجد باحات غليك

 عــزام الــشيخ بالقــدسقــصى األ المــسجد وشــؤون لعامــةا اإلســالمية األوقــاف دائــرة عــام مــدير وقــال
 بــاب عنــد اســتفزازية تلموديــة وطقــوس صــلوات أدوا المــستوطنين إن اهللا، رام فــي )بتــرا( لمراســل الخطيــب،
 متعاقبـة، بمجموعـات الـشريف القدسـي الحـرم سـاحات في وجالوا ،قصىاأل المسجد اقتحامهم قبيل المغاربة

  .سرائيلياإل االحتالل شرطة بحماية وذلك

 الغربية الضفة في وتفتيشات مداهمات حملة الخميس، أمس فجر اإلسرائيلي االحتالل قوات وشنت
 فيمـا حمـاس، حركـة فـي وقيـاديين جامعيـة طالبـة شـملت فلـسطينيا ١٦ اعتقـال تخللهـا المحتلتين، والقدس
  ...اهللا رام في االحتالل وجنود الشبان من مجموعة بين مواجهات اندلعت

  ١٢ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠ور الدست

***  

   بالتوجيهيً مقدسيين لالشتباه بإطالق نار احتفاال٨االحتالل يعتقل 

 

 شبان مقدسيين إثر ٨ اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أمس السبت، - فلسطين المحتلة 
 .إطالق نيران ومفرقعات مع صدور نتائج التوجيهي

رائيليين، ما استدعى بيانا من الشرطة اإلسرائيلية وأثار إطالق النار والمفرقعات قلقا عن اإلس
 .لطمأنتهم

وصباح أمس، السبت، أعلن وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، نتائج الدورة األولى 
ّالمتحان الثانوية العامة، التي عقدت هذا العام في ظل تحديات استثنائية بسبب تفشي جائحة كورونا ّ َ ِ ُ .

  )وكاالت(

  ٣٢ص/١٢/٧/٢٠٢٠دستور ال

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

  حملة شرسة تستهدف المؤسسات المقدسية

  

حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وأجنبية من خطورة ما  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
تتعرض له المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس الشرقية المحتلة من استهداف مكثف من قبل 

سرائيلية بالمداهمات واإلغالقات ومصادرة المحتويات واعتقال المسؤولين عنها في حمالت السلطات اإل
  .محمومة ومتسارعة ومكثفة في المرحلة االخيرة

واكد االئتالف االهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس أمس أن حمالت السلطات االسرائيلية ضد 
العالن عن نية الحكومة اإلسرائيلية ضم مساحات المؤسسات المقدسية تزداد شراسة وتركيز خاصة بعد ا

  .واسعة من الضفة الغربية المحتلة

ولفت االئتالف الى ما تعانيه مؤسسات القدس من تضييق على نشاطاتها وفعالياتها من قبل 
ًالسلطات اإلسرائيلية، مشيرا الى حالة التخبط التي تعيشها دوائر االحتالل االمنية في القدس الشرقية 

حتلة بسبب التعقيدات التي افرزتها بسياستها التهويدية والتقسيمات غير القانونية بعد بناء جدار الم
  .الفصل والضم الذي عزل القدس الشرقية عن عمقها وامتدادها في الضفة الغربية

وبين االئتالف ان هذه اإلجراءات مجتمعة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين من مدينتهم 
من الحلقة األخيرة في مسلسل التهويد والضم التوسعي للمدينة وافراغها من طابعها وهويتها لالنتهاء 

وانتمائها العربي، ولعله من أهم المخططات التي مارسها االحتالل اإلسرائيلي في عملية تهويد المدينة هو 
سات التي تعنى إصدار أوامر قضائية بإغالق المؤسسات المقدسية حيث أثرت عملية إغالق هذه المؤس

بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين المقدسين بشكل كبير وتضررت منه كافة شرائح فئات المجتمع 
  .المقدسي

وقال إن إغالق مؤسسات القدس من قبل سلطات االحتالل يتناقض مع حقوق اإلنسان ومبادئ 
لفلسطيني ممارسة حقوقه القانون الدولي لحقوق اإلنسان وحق تقرير المصير ومن ضمنها حق الشعب ا

  .االجتماعية والثقافية واالقتصادية

ودعا االئتالف االهلي إلى فضح سياسات سلطات االحتالل المتعلقة في إغالق المؤسسات 
  .المقدسية بشكل عام ودائرة الخرائط بشكل خاص وحرمان المجتمع الفلسطيني من خدماتها

دولية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه تلك وطالب المجتمع الدولي من دول ومؤسسات وهيئات 
وحث الجهات الرسمية . السياسات والممارسات والضغط على حكومة االحتالل لوقف تلك الممارسات

ة من خالل دعم صمودها ووجودها في يالفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات األهلية المقدس
  .القدس
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اإلسرائيلي على مداهمة دائرة الخرائط ونظم المعلومات ودان االئتالف األهلي اقدام الشرطه واألمن 
الجغرافيه في مدينة القدس وتفتيش المركز ومصادرة اجهزة الحاسوب والملفات واعتقال مديرها بحجة 

وقال االئتالف ان . »انتهاك السيادة اإلسرائيلية في المدينة«وادعاء أجهزة الشرطة بأن المركز يعمل على 
رافيا التابعه لجمعية الدراسات والعبث وتفتيش محتويات المركز ومصادرة اجهزة الحاسوب اقتحام دائرة الجغ

  .ًوبعض الملفات واعتقلت مدير المركز ينم عن جهل في المنطقة التي يقع فيها المركز وبالقدس عموما

  ١٣ ص١٢/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

 زا عسكريا حاج٥٩٣االحتالل يقطع أوصال القدس والضفة بـ : األمم المتحدة 

  

على حرية الناس في » إسرائيل« قال تقرير أممي، إن القيود التي فرضتها -فلسطين المحتلة 
، أدى إلى اختالل بالغ في حياة المواطنين الفلسطينيين، حيث »كورونا«التنقل، بدعوى احتواء فيروس 

قم القيود التي ال تزال ًأسهمت التدابير التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية معا في تفا
وكشف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . تفرضها على الوصول منذ أمد طويل» إسرائيل«
تفرض نظاما متعدد المستويات من » إسرائيل«، في تقريرها نصف الشهري، النقاب عن أن »اوتشا«

 .لهم وحركتهمالتدابير المادية واإلدارية التي تقييد الفلسطينيين في تنق

وأوضح أن هذه التدابير تضم عوائق مادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية واإلدارية، 
مناطق «كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها 

عرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول وأشار إلى أن هذه القيود المفروضة على التنقل، ت. »إطالق النار
ُإلى الخدمات والموارد، وتعطل الحياة األسرية واالجتماعية، وتقوض سبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات  ّ ّ

 .العاملة في المجال اإلنساني على تقديم المساعدات

سيلة لمعالجة ّوبحسب التقرير، تبرر السلطات اإلسرائيلية العديد من هذه القيود، بدعوى أنها و
المخاوف األمنية، التي تشمل في الغالب تأمين الحماية للمستوطنات المقامة في جميع أنحاء الضفة 

 .الغربية على نحو يخالف القانون الدولي

ولفت إلى أن السلطات اإلسرائيلية، عملت على مدى العقدين المنصرمين، على شق شبكة من 
 نفقا وطريقا تحتيا، حيث أعادت من خاللها ربط ٥٠ بما في ذلك الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، ً ً

ّالتجمعات السكانية الفلسطينية التي تقطع العوائق المادية أوصالها ببعضها بعضا، مشيرا إلى ان هذا أدى 
ح إلى مصادرة المزيد من الممتلكات الخاصة والعامة التي تعود للفلسطينيين وتقييد التخطيط المكاني المتا

 .لهم، في ذات الوقت الذي أسهم فيه في تفتيت الضفة الغربية وتقويض طرق التواصل بين أرجائها

 عائقا إسرائيليا، تعرقل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة ٥٩٣وأكد التقرير وجود 
ئق الثابتة، من الغربية، مشيرا إلى وجود اتجاه لوحظ على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث غدت العوا
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ووثق . ، كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق»مرنة«ُقبيل متاريس الطرق والسواتر الترابية، تستبدل بعوائق 
ً حاجزا في الفترة ٧٣ من هذه الحواجز، التي ارتفع عددها من ١٠٨التقرير األممي، وجود ما مجموعه 

 بوابة طرق، يمكن فتحها ١٥٤جموعه كما وثق التقرير، وجود ما م. ٢٠٢٠ وآذار ٢٠١٩بين نيسان 
ًواغالقها في أي وقت من األوقات بناء على المعايير التي يقررها قادة الجيش اإلسرائيلي، إضافة إلى  ٕ

. على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة) ال يشملها اإلحصاء(الحواجز المفاجئة على أساس مؤقت 
ً حاجزا من ١,٥٠٠ا، نشرت القوات اإلسرائيلية ما يزيد عن ً شهر١٢وعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ 

 .هذه الحواجز

ّوأكد التقرير أن جدار الفصل العنصري، ال يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون تنقل 
الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، ويتعين على معظم المزارعين الفلسطينيين أن 

ى تصاريح خاصة من السلطات اإلسرائيلية لكي يتسنى لهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في يحصلوا عل
، حيث شهدت األعوام القليلة المنصرمة »منطقة التماس«المنطقة الواقعة بين الجدار والخط األخضر، أو 
ًتراجعا ملحوظا في معدالت إصدار هذه التصاريح ً. 

التي اتخذت مؤخرا في سياق حالة الطوارئ الناجمة عن وأضاف التقرير أن التدابير الجديدة 
ُ، فرضت قيود إضافية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، حيث »كورونا«فيروس 

ّأشارت التقارير الميدانية إلى أن السلطات اإلسرائيلية علقت معظم التصاريح التي كانت سارية في 
لقيلية وسلفيت، والتي تستحوذ نصيب األسد من اإلنتاج الزراعي الفلسطيني محافظات جنين وطولكرم وق

 .بفضل زراعة المحاصيل والحبوب، إلى جانب أشجار الزيتون‘ منطقة التماس’في 

، والتي طالبت إسرائيل بأن ٢٠٠٤وذكر التقرير بفتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في العام 
 داخل الضفة الغربية، بمـا فيها القـدس الشـرقية، وأن تلغـي نظام البوابات ّتفكك مقاطع الجدار التي تتغلغل

» منطقة التماس«والتصاريح المرتبط به بغية السماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة في 
  )وكاالت. (بحرية

  ١٥ص/١٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 يذ مخطط الضمأمالك الغائبين لسرقة األراضي الفلسطينية لتنف"

 

 قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره -فلسطين المحتلة 
االسبوعي، إن المستوطنين يشرعون بإقامة بؤر استيطانية جديدة في حماية جيش االحتالل على أبواب 

 .خطط الضم

من تموز الجاري موعدا ما إن اعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو عن األول «وأضاف 
للبدء بعمليات ضم واسعة في أراضي الضفة الغربية لدولة االحتالل وفرض القوانين المدنية االسرائيلية 
عليها دون ان تمر من قناة االدارة المدنية، حتى انطلقت في صفوف المستوطنين ومنظمات االرهاب 

تيطانية مالذات آمنة لها حركة فلتان اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر االس
للمستوطنين تستهدف المواطنين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي حياتهم وأرواحهم ، استعرضها تقرير 
االستيطان االسبوعي األخير، وتدعو في الوقت نفسه الى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة في 

اص وفي محاذاة الكتل االستيطانية ومعسكرات الجيش، محاذاة ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بشكل خ
قرار تأجيل االعالن عن البدء بخطوات . على أبواب البدء بتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه بنيامين نتنياهو

وترتيبات عملية للشروع بعملية الضم يعتبرها هؤالء المستوطنون فرصة لهم لفرض حقائق جديدة على 
 «.ا بعين االعتبار مي مخططاتها التوسعيةاالرض على الحكومة أخذه

فقد شرعت مجموعات من المستوطنين في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة : وبين
للفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها مناطق االغوار، تمهيدا لوضع اليد عليها 

 .تيطانية ومعسكرات جيش االحتاللومصادرتها، حيث تقع معظم هذه األراضي على تخوم الكتل االس

على مشروع » أراضي إسرائيل«وفي مخططات االستيطان التي لم تتوقف صادقت ما تسمى سلطة 
القديم بشارع » شعاريه تسيدك« وحدة استيطانية في قلب القدس المحتلة في منطقة مستشفى ٢٤٠إقامة 

ًم شققا سكنية، ومصالح تجارية وفنادق  مباني مرتفعة، تض٥يافا في القدس، وتشمل الوحدات الجديدة 
 وحدة استيطانية ١٦٤كما أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، عن بدء العمل في بناء . صغيرة

جنوب بيت لحم من اجل إنشاء حي جديد في المستوطنة باسم حي » نفيه دانيال«جديدة في مستوطنة 
 .تي الخضر ونحالين  على حساب أراضي المواطنين في بلد،»نفيه نوف«

في الوقت نفسه يأمل المستوطنون أن يمضي رئيس حكومة االحتالل قدما في مخطط الضم الن 
 .ذلك سوف ينعش سوق االستثمار العقاري في مستوطنات الضفة الغربية

وعلى صعيد متصل تخطط حكومة اسرائيل وفق تقرير لحركة السالم اآلن االسرائيلية للسطو على 
 حين ضمت إسرائيل الجزء ١٩٦٧سطينيين باستخدام قانون أمالك الغائبين كما ما جرى عام ممتلكات الفل

الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون اإلسرائيلي على المنطقة، مما حرم مئات اآلالف من 
دما به الفلسطينيين من ممتلكاتهم ، ومن الواضح أن قرار الضم الذي تنوي حكومة االحتالل المضي ق



 ١٧

ًستكون له انعكاسات خطيرة على القدس الشرقية المحتلة وغيرها من مناطق الضفة الغربية ، نظرا لتطبيق 
قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المواطنين الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم لصالح 

 ضوء مخططات الضم وبأسلوب جديد آخر لالستيالء على أراضي الفلسطينيين في. االستيطان والضم
لتوجيه رسائل إلى مواطنين من عرب » واتس أب«لجأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى استخدام تطبيق 

والتي تتضمن هدم بعض » ميفوت يريحو«المليحات شمال غرب أريحا تحمل خرائط لتوسعة مستوطنة 
، مواطنين من عرب »طناتمجلس المستو«منشآت األهالي وبالتزامن مع تلك الرسائل، سلم ما يسمى 

وفي نفس االطار .  دونم من منطقة المعرجات شمال غرب أريحا٣٠٠المليحات، إخطارات بمصادرة 
أخطرت سلطات االحتالل االسرائيلي، مزارعي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، بوضع اليد والحيازة 

راض األمنية، حيث علقت سلطات ، بحجة األغ"البرة"المطلقة، على مساحة من أراضيهم الواقعة في موقع 
االحتالل األوراق بالقرب من حاجز االحتالل المقام على مفرق القرية، والتي ضمت قرار المصادرة باللغتين 

  )وكاالت. (العربية والعبرية مرفقة بخريطة توضح مكان األراضي المصادرة

  ٣٢ص/١٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  تقارير

 تاتشوال لتاريخيةا طينسفل في طينيسفل مليون ١٣,٥

   ...– المحتلة فلسطين

 فلـسطين فـي الـسكان أوضـاع الفلـسطيني، لإلحـصاء المركـزي الجهـاز اسـتعرض آخـر، موضوع في
 التــي الــسكانية التقــديرات علــى بنــاء أنــه إلــى الفتــا الــسبت، يــصادف الــذي للــسكان العــالمي اليــوم بمناســبة

  .العالم في فلسطيني مليون ١٣,٥ حوالي هناك الجهاز، أعدها

 مليـون ٥,١ نحـو ،اإلجمالي العدد من أن الخصوص، بهذا الخميس، عنه صدر تقرير في وأوضح
 الـضفة لـسكان المقـدر العـدد ويبلـغ .أنثـى مليـون ٢,٥١و ذكـر مليون ٢,٥٩ فلسطين، دولة في فلسطيني

 سـكان عـدد قـدر بينمـا أنثـى، مليون ١,٥٠و ذكر مليون ١,٥٥ منهم نسمة، مليون ٣,٠٥ حوالي الغربية
  .أنثى مليون ١,٠١و ذكر مليون ١,٠٤ منهم نسمة، مليون ٢,٠٥ بحوالي العام لنفس غزة قطاع

 من % ٣٨ بحوالي ٢٠٢٠ العام منتصف في )سنة ١٤-٠( العمريـة الفئة في األفراد نسبة وتقدر
  .غزة قطاع في % ٤١و الغربية الضفة في % ٣٦ بواقع فلسطين، فـي السكان مجمل

ــذين األفــراد نــسبة اضانخفــ ويالحــظ ــغ ال  فــي نــسبتهم قــدرت حيــث )فــأكثر ســنة ٦٥ (أعمــارهم تبل
  .غزة قطاع في % ٣و الغربية الضفة في % ٤ بواقع فلسطين، في % ٣ بحوالي ٢٠٢٠ عام منتصف

 ٤٣ ضــمها اإلســرائيلي االحــتالل ينــوي التــي الغربيــة الــضفة فــي الفلــسطينية التجمعــات عــدد وبلــغ
 الـضفة وسـط فـي تجمعـا  ٣٠ الغربيـة، الـضفة شـمال فـي تجمعـات ١٠  :التـالي النحو على موزعة تجمعا



 ١٨

 بمـساحة ًفـردا ١١٢,٤٢٧ فيها الفلسطينيين عدد قدر حيث الغربية، الضفة جنوب في تجمعات ٣ الغربية،
  .٢كم ٤٧٧,٣ قدرها إجمالية

ــسكانية اإلســقاطات وتــشير ــى ال ــد معــدل أن إل ــي الخــام الموالي ــغ فلــسطين ف ــ ٢٩,٩ بل  لكــل ًودامول
 قطـاع فـي ٣٣,٤ مقابـل ٢٧,٥ الغربيـة الـضفة فـي المعـدل هـذا بلغ حيث ٢٠٢٠ عام السكان من ١٠٠٠

 السكان من ١٠٠٠ لكل وفاة حالة ٣,٧ فلسطين في المقدرة الخام الوفيات معدل بلغ آخر جانب من  .غزة
  .غزة قطاع في ٣,٤ مقابل ٣,٩ الغربية الضفة في فبلغ ،٢٠٢٠ عام

 فـي ٢٠١٧ للعـام الـزواج لهـن سـبق اللـواتي للنـساء إنجابهم سبق الذين األبناء ددع متوسط وبلغ
 للنساء مولود ٤,٥ مقابل مولود ٤,٣ الغربية الضفة في المتوسط هذا بلغ حين في مولودا، ٤,٤ فلسطين

  .غزة قطاع في

 سكانللــ العــام والتعــداد ٢٠١٩ عــام العاملــة القــوى مــسح نتــائج علــى المبنيــة التقــديرات وتــشير
 حيـث ،٢٠٠٧ بعام مقارنة فلسطين في األسرة حجم متوسط في انخفاض إلى ٢٠١٧ والمنشآت والمساكن
 السياق هذا في  .٢٠٠٧ عام ًفردا ٥,٨ بـ مقارنة ٢٠١٩ عام ًفردا ٥,١ إلى األسرة حجم متوسط انخفض
 ،٢٠٠٧ عـام ًدافـر ٥,٥ مـع مقارنـة ٢٠١٩ عـام ًفـردا ٤,٩ إلـى الغربيـة الـضفة فـي المتوسط هذا انخفض

 العـام فـي ٦,٥ مـع مقارنـة ٢٠١٩ العـام فـي ًفـردا ٥,٥ إلـى األسـرة حجـم متوسـط انخفـض غزة قطاع وفي
٢٠٠٧.  

 أعمـارهم الـذين األفـراد بـين األميـة معـدل أن إلـى ٢٠١٩ لعـام العاملـة القـوى مـسح بيانات وأشارت
 فبلغـت واإلنـاث، الـذكور بـين كبيـر بـشكل المعـدل هـذا وتفاوت ،% ٢,٦ بلغت فلسطين في فأكثر سنة ١٥
  %.٤,١ اإلناث بين بلغت حين في ،% ١,٢ الذكور بين

 سـنة ١٥( األفـراد نسبة أن فلسطين مستوى على ٢٠١٩ لعام العاملة القوى مسح بيانات وأظهرت
   .%١٦ حوالي بلغت قد فأعلى بكالوريوس الجامعي التعليم مرحلة أنهوا الذين (فأكثر

  %.٧ حوالي فبلغت تعليمية مرحلة أيـة ينهوا لـم الذين األفراد نسبة أما

 مــن الجــزء ذلــك تــشمل ال البيانــات هــذه أن إلــى بيانــه، ختــام فــي لإلحــصاء المركــزي الجهــاز وأشــار
 عــــام الغربيــــة للــــضفة احتاللــــه بعيــــد عنــــوة إليــــه اإلســــرائيلي االحــــتالل ضــــمه والــــذي القــــدس محافظــــة
  )وكاالت.(١٩٦٧

  ١٢ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  فعاليات

 وقفة منددة بخطة الضم اإلسرائيلية: التشيك

 

 شارك عشرات المتضامنين العرب والتشيكيين واألجانب، في العاصمة - وفا٢٠٢٠-٧- ١٠براغ  
  .التشيكية براغ، في وقفة منددة بخطة االحتالل اإلسرائيلي ضم أراض فلسطينية محتلة

 الجالية الفلسطينية في جمهورية التشيك، أمام واحتشد المشاركون في الوقفة التي دعت اليها
النصب التذكاري للمصلح التشيكي يان هوس وسط البلدة القديمة، رافعين العلم الفلسطيني، واليافطات 
المعبرة عن الرفض الفلسطيني والعربي والدولي، بالخطة اإلسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات 

  .هاء االحتاللاألممية ذات الصلة بإن

وطالبوا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، في لجم تطرف حكومة االحتالل، مؤكدين على 
  .وحدة شعبنا الفلسطيني، في مواجهة كل خطط اإللغاء والتصفية للقضية الفلسطينية

حركة وأكد رشيد وهبي باسم الجالية الفلسطينية في التشيك، وأماني العواودة باسم لجنة إقليم 
، ويانا ريدوانوفا باسم جمعية أصدقاء فلسطين، في كلماتهم أن خطة "فتح"التحرير الوطني الفلسطيني 

  .ٕالضم جريمة عنصرية، تستوجب دعما واسنادا دوليا للشعب الفلسطيني وقيادته لمجابهتها

كبة بحق وطالب المتحدثون بتفعيل آلية دولية لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي، على جرائمه المرت
الوطن واإلنسان الفلسطيني، معتبرين أن الضم بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية، ستؤجج الصراع في 

  .المنطقة والعالم

يشار إلى أن وزير الخارجية التشيكي توماش بيترجيتشيك، ونائب رئيس لجنة العالقات الخارجية 
ارتزينبيرغ، ووزير الثقافة الحالي كارل شف" ٠٩توب "في مجلس النواب الحالي الرئيس الفخري لحزب 

مايو الماضي، من خطورة خطة الضم اإلسرائيلية ألراضينا المحتلة، / لوبومير زاؤوراليك، حذروا نهاية آيار
  .معتبرين أنها تخالف القانون الدولي، وتتعارض مع السياسة الخارجية للجمهورية التشيكية

  ١٠/٧/٢٠٢٠وفا 

***  
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  شعر

  ة الهاشمية الشريفة البدوي المادبي الغساني في ظالل الوصاي

  ًعندما أصبح بطريركا للقدس

  

  حيدر محمود

ِلمادبا في فؤادي حقل ريحان ٌ ْ ْيمتد ما بين شرياني، وشرياني    َ ِْ ِ   

ُالذي أهدته نخلتها» ُريركالبط«و ُ ِقوبل أحضانا بَأحضان.. ِللقدس    ْ ً َ ِ ُ  

ًمن سعفها جاء، فهو المأدبي يدا  َ َ َْ َ ِ ًواألردني ندى  ْ  .. ُوالقلب   «َغساني«َ

ُعينيها، وتحضنه» ُالقدس«ُستفتح  ْ َْ َ َكأنها فيه تلقى وجه   َ ْ َ َْ ِ ِعمان«ّ »  

ِالمجد هللا«و ِتعلو في رحابهما.. »ُ ْ   ُإنجيلي، وقرآني: ِبينمن الكتا  َ

يا أيها البدوي المأدبي   ..َجمعت ما بين     لقد ْ َ ٍغسان«َ ّ ِعدنان«، و»َ ْ َ»  

ًفأي جدين َأعلى منهما نسبا ّ     ِومثل جديك، ما في الكون جدان ِّ ْ ُ  

َلقد عرفتك في  قمحي إلي، وزيتوني  َأقرب من» ِالخضراء«ُ ْ ّورماني.. َ ُ  

ِوكان ديرك ديري، فيه  َ ْسو«ُ ٌسنةَ َ ِنبتت في خير بستان.. من الحمى    «َ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ  

ُرأيت في الدير نفسي، إذ رأيتك في ِ ّ ِفضائه تتهادى بين   ُ ِرهبان«ِ ُ»  

ّفقلت للناس، لما شاهدوا فرحي ْهذا المبجل شيخي، وهو مطراني    :ُ ُ َُ َُ ْ َ ُ  َ!  

ُوحيثما وجه اإلنسان مهجته ََ َ ْ ُ ُ  َ ِناجى بها اهللا، في سر، واعالن    ُ ٍٕ ِ َ  

ُآمنت بالحب دينا ال يفرقنا ِ ُ ًُ   !ٕفالمؤمنون به أهلي، واخواني    ُ

ًعندما عين غبطة البطريرك فؤاد الطوال بطريركا للقدس، واألراضي المقدسة، وكان قبلها مطرانا  - ١ ًُ ّ ْ ُ
 .ًلتونس، في الوقت الذي كان الشاعر فيه سفيرا لألردن

ّالغسانيين .. بر، والصديق الدكتور منذر حدادينُالقصيدة مهداة إلى روح الراحل الدكتور كامل أبو جا - ٢
الذين انتصروا لعروبتهم في معركة مؤتة فدعموا جيش الرسول » العزيزات«الجميلين والى كل أهلنا 

 .ًالهاشمي فيها، بعيدا عن انتماءاتهم الدينية

 .ءًواحدا من هؤالء الغساسنة النبال» ّحسان بن ثابت«وبالمناسبة، قد كان شاعر الرسول  - ٣

 .ُذا هو األردن، وهذا هو شعبه العظيمه - ٤

 ٢٢ ص١٢/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  
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  اصدارات

  "أثينا إلى عائدة"و "هارون أوراق" روايتي في المقاومة روح تجليات

 

 مــن الفلــسطينية، العربيــة والمأســاة للهويــة توثيقيــة موســوعة" هــارون أوراق" – غنيمــة أبــو هــدى
 الـشتات، مخيمـات فـي لتعـيش فلـسطين مـن ّهجـرت أسـرة كـل شـأن ،الهجـرة علـى ُأجبـرت ّيافيـة أسـرة خالل

ــدور ."المخيمــات إخــوة "الحــق وأصــحاب األرض أهــل ويــصبح ــة أحــداث وت ــا فــي الرواي  مــايو ١٤ حتــى ياف
 كمــا الــصهيونية، الهجــرة وبدايــة البريطــاني االنتــداب وخــالل العثمــاني العهــد نهايــة أحــداثها وتبــدأ ،١٩٤٨

" الـداعوق "مخـيم في الجديد الجيل رمز وهو سالمه، هارون بن يامن ولد حيث الشتات، مخيمات في تدور
 مدينـة إلـى األحـداث وتمتد ،١٩٨٥ عام المخيمات حرب في الوجود عن مسح الذي المخيم ذلك لبنان، في

 فـي كمـا هـارون، أوراق روايـة فـي للنظـر والملفـت .الحقـوق ليـدرس يـامن سـافر أن بعـد بلجيكـا في" غنت"
 عـامر هـو هـارون ولعـل الروائـي، خيـال صـنع مـن التـي بتلـك الحقيقيـة الشخوص اختالط" أثينا إلى عائدة"

 أراد .الخطابـة ٕواجـادة واللـين بالحكمـة هـارون وعـرف موسى، النبي أخو هو فهارون داللة، لألسم ونفسه،
 محمـود قول ستدعىا مما الغريب رواية وزيف والمكان، الزمان في األرض تاريخ عراقة إلى اإلشارة الكاتب

 حفلـت التي للمأساة الرسمية الرواية" هارون أوراق "في الكاتب تجاوز ."غريب يا بيتنا على ّسلم ":درويش
 الحيـاة، تفاصـيل كـل في الهوية وسمات الحياة ًباعثا المجلجلة، الثورية والخطابات والدوريات الصحف بها

 رســائل ًومرســال وأمــانيهم، وأحالمهــم، وحكايــاتهم، ،عيــشهم ومفــردات النــاس لحيــاة الــشفوي التــاريخ ًموثقــا
 لـم الفلـسطيني وأن شـعب، بـال أرض فلـسطين أن القائلة الصهيونية الرواية على الرد :أهمها البعد إنسانية

 محـارق فـي اليهـود علـى مـورس ممـا أسـوأ عليـه العـدو مـارس فقـد أمـره، بطـوع وبياراته وبيته أرضه يترك
 علــى ومنفــتح للحيــاة عاشــق الفلــسطيني أن ًمؤكــدا ًوتهجيــرا، ًوتعــذيبا ًقــتال ،"تسأوشــف "ومعــتقالت النازيــة،
 الجيـل رمـز يـامن قـصة ومـا .المـوت إلـى يـسعى وال مرهفـة، ومـشاعر محـب، قلب له إنسان وهو اآلخرين،

ــالعلم المــسلح الفلــسطيني ــة، بأحاســيس الملتــبس والحــب الــصداقة وعالقــة األفــق، واتــساع والخبــرة ب  الغرب
 تجمــع فــي الناشــط والعــضو اليهوديــة، لياردينــا لحبــه تفــسير ســوى غربتــه يــؤنس مــن إلــى اإلنــسان ةوحاجــ
 قـد الـدفين بألمـه الفلـسطيني جـوف وكـأن العالقـة، هـذه انتهـاء ثـم ،"غنـت "فـي الفلـسطينية القـضية يناصر
 أوراق "فـي الروائـي دويؤكـ يحـب؟ أن حقه من كان أما .والطارئة المزمنة واآلالم لألحزان ًجماعيا ًقبرا أصبح
 وحـق اإلنساني، الجمعي الضمير ليوقظ والجغرافيا، والجذور البعد إنسانية فلسطين مأساة أن على" هارون

 عائـدة "روايـة فـي أخـرى مـرة المقاومـة الـروح هـذه وتتجلـى .وأمان بسالم أرضه على الحياة في الفلسطيني
 اإلقامـة علـى أقـداره أجبرتـه الـذي للفلـسطيني البليغـة التـهدال الوطن لمعنى لتعيد الذاكرة وتتوهج ،"أثينا إلى
 ،"هـارون أوراق "و" إبـراهيم حـضرة في ":روايتي بعد اإلضافة هي وما أثينا؟ طهبوب اختار لماذا ولكن فيه،
 يـستدعي وقـد ،"أثينا إلى عائدة ":دالالت وللعنوان واإلنسان، المكان وذاكرة الشتات محنة ًروائيا فيهما وثق



 ٢٢

 الكاتـب يختزنهـا منيـف، الـرحمن لعبـد" المتوسـط شـرق "و كنفاني، لغسان" حيفا إلى عائد "إلى القارئ ةذاكر
 فــي تحمــل" أثينــا إلــى عائــدة "لكــن الثقــافي، ومنظــوره وتجربتــه رؤيتــه ليــضيف ويمثلهــا المعرفــي، إطــاره فــي

 سلـسلة من وصل حلقة أول كانت التي اليونانية الحضارة عاصمة أثينا أن أبرزها، جديدة دالالت مضمونها
 والمنـاخ، المـزاج، فـي متـشابهون المتوسـط األبـيض البحـر منطقـة شعوب أن وثانيها اإلنسانية، الحضارات

 هــذه الحــتالل البحــار وراء مــن القــادمين الطــارئين ولكــن الحيــاة، نمــط هــي التــي والثقافــة الحيــاة، ومحبــة
 الفلـسطينية والمـوانئ أثينـا بـين يـصل المتوسـط ألبـيضا البحـر أن الثالـث واألمـر أهلها، من ليسوا المنطقة
 إلـى عائـدة "تـروي .أرضـها علـى الـسماوية الرسـاالت لنـزول العـالم ضـمير مثلت التي األرض على والعربية

 في الراجنة برج مخيم في ليعيش عمره، من الرابعة في وهو عكا قضاء من أبوها خرج التي رال حكاية" أثينا
 العربيـة اإلمـارات دولـة فـي العمـل فرصة له تتاح ثم عائلة، ّويكون ترشيحا من طينيةفلس يتزوج ثم بيروت،

 الثانويـة علـى حـصولها وبعـد هنـاك، ابنته وتكبر المخيم، في المعاناة من مرحلة بعد إليها فيذهب المتحدة،
 اليونـان، فـي فتـستقر الفلـسطينية، التحريـر منظمـة مـساعدة عبـر أثينـا فـي الدراسـة فرصة لها تتاح العامة

 .اليونـاني بـالجيش التحـق الذي سامي ولدها منه وتنجب ًطويال يدم لم ًزواجا فلسطيني مهاجر من وتتزوج
 علـى مـن ابنهـا مع احتفلت والدراسة، والعمل اإلقامة من سنوات بعد اليونانية الجنسية لنيل تقدمت وحينما
 وتنظـر" األكروبـول "قمة على يرفرف الذي ونانيالي العلم ترقب وهي السعيدة بالمناسبة" ليكافيتوس "هضبة

 عنـدما الثانيـة العالميـة الحـرب فـي نفـسه العلـم حـارس كوكيـدس كوسـتاندينوس منـه ألقى الذي الموقع إلى
 النـازي، العلـم مكانـه ويرفـع اليونـاني، العلـم إلنـزال يـصعد أن ألمـاني ضـابط منـه وطلـب أثينـا، األلمـان دخل
 علـم رال تـذكرت .الجبـل قمـة علـى مـن بنفـسه ويلقـي جـسده، علـى ليلفـه يونـانيال العلـم وأنزل الشاب صعد

ــذي االحــتالل ــد ال ال ــزل أن ب ــصواري، عــن ًيومــا ين ــت ال ــى وأملهــا الحــرة بروحهــا وارتحل ــي األم وطنهــا إل  ف
 حظيـت كلمـا أول، نفـسك تحـرر الزم وطـن، تحرر علشان أوطان، بحرروا ما العبيد ":البنها قائلة فلسطين،

 هـي فقـرة الـوطن، صـورة وضـحت الـروح، تحررت كلما ."أكثر وطني من اقتربت والكرامة، الحرية من دبمزي
 يــرى ال ًتاريخــا ًموثقــا الــسطور، بــين يترقــرق شــفيف، بحــزن طهبــوب ســردها الكاتــب، رؤيــة مفتــاح بمثابــة
 والقـادرة بالحيـاة، المحتفيـة المقاومـة الـذات خطـاب ًمبـرزا الـضحية، خطاب فيتجاوز بالقلوب، ٕوانما باألعين

 تـرتبط أال القـدر علينـا فـرض ":شخوصـه أحد لسان على الروائي ويقول مكان، كل في حضورها إثبات على
 المحـيط سـنذيب تتوقـف، ال باقية الحياة عودتنا، وموعد بأرضنا ٕوانما وفاتنا، وتاريخ والدتنا بتاريخ أعمارنا

 وجودنـا تؤكـد قبورنـا شـواهد .األرض بقـاع فـي تتناتـش مهمـا محـيط، فـي تـذوب نقطة إلى نتحول ولن فينا،
 كـل الفلـسطينيون حمـل ولـو الـوطن، بوصـلة إلـى باإلشارات الرواية تمتلئ ."الغياب قسوة احتمالنا واستمرار
 يعيدون األرض تعود وعندما الحي، وطنهم إلى يستندون فهم والحياة، الموت أقدار ورغم األرض، جنسيات

  .والحياة الموت مفاهيم في النظر

 ٧ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 
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  اخترنا لكم

  من مكتبة اللجنة

 

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

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

  : )خلفيات المؤتمر االسالمي بالقدس(وفيما يلي تعريف بكتاب 

  

عبد العزيز الثعالبي؛ أعدها للنشر / م١٩٣١/  هـ١٣٥٠: خلفيات المؤتمر اإلسالمي بالقدس 
–.  ص ٣٦٧  - . ٢٠١٨وزارة الثقافة، :  عمان –. أحمد بن ميالد؛ تقديم وتحقيق حمادي الساحلي 

  )مهرجان القراءة للجميع/ مكتبة األسرة األرنية(

  

 رجب ٢٧ بتاريخ  المعلومات المتعلقة بأعمال المؤتمر اإلسالمي المنعقد بالقدس الكتابيتضمن
 وما صدر عنه من قرارات هامة، وذلك حسب ما جاء من أخبار في ،١٩٣١ ديسمبر ٧/  ه١٣٥٠

ًحافة المصرية التي اهتمت اهتماما بالغا بوقائع المؤتمر، الصحافة العربية الصادرة آنذاك وبالخصوص الص ً
ومجمل القول إن هذا الكتاب يشتمل على شهادات وأخبار تتعلق بمؤتمر القدس ينشر معظمها ألول مرة، 
ولذا فهو يكتسب قيمة تاريخية في غاية األهمية ال سيما أن الثعالبي كان قد ساهم مساهمة فعالة في 

ٕ وانجاحه حسب شهادة رئيس المؤتمر ذاته سماحة مفتي فلسطين في ذلك الوقت الحاج إعداد ذلك المؤتمر
  .أمين الحسيني

  ١٢/٧/٢٠٢٠ اخترنا لكم

***  
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  آراء عربية

 االحتالل قائم بالقوة ومشاريعه الوهمية لن تخدع العالم

 سري القدوة

تأجيل الضم ال يعني الغاءه وعلى االحتالل التوقف الفوري عن سرقته ألراضي الدولة الفلسطينية 
فال يعقل ان تستمر حكومة االحتالل في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني فهذا االحتالل يعد االطول 

في تنفيذ مخططاته التوسعية وال يعترف بإقامة الدولة الفلسطينية ويسعى الى عبر التاريخ وهو مستمر 
اجهاض الحلم الفلسطيني من خالل عمالئه ودعمه لالنقسام وتجزئته لألراضي الفلسطينية والسيطرة 
عليها واإلعالن عن ضمها لما يسمى بسيادة االحتالل وهو يخادع العالم بأكاذيبه وممارساته المنافية 

 .انين واألعراف والقواعد الدوليةللقو

ًان ضم اي شبر واحد من األراضي الفلسطينية المحتلة أو ضمها جميعا يعني ذات الشيء ويؤدي 
ًإلى نفس النتائج وتحديدا تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وقتل الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة 

ي اوسلو بين منظمة التحرير ودولة االحتالل لنقل الفلسطينية التي وجدت نتيجة اتفاق اعالن المبادئ ف
الشعب الفلسطيني من االحتالل إلى االستقالل واالعتراف بالشعب الفلسطيني وقيام دولته ولكن سلطات 
االحتالل العسكري تريد تدمير السلطة واالستفادة من االنقسام الفلسطيني لالستمرار في شرعنه االستيطان 

ٕم واألبرتهايد وتدمير وانهاء قضايا الحل النهائي وعلى رأسها قضية الالجئين االستعماري وسياسة الض
 .واستمرار االحتالل اعتقال االسري في السجون االسرائيلية ورفض االفراج عنهم

ان الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون مخططات االحتالل وكل خططه ومواقف الواليات المتحدة 
لم عبر التكتيك الهادف لتنفيذ خطة الضم واألبرتهايد وأن موعد األول من وخداع العا االمريكية وأساليب

 الذي حدد في االتفاق االئتالفي للحكومة االحتالل هو موعد لبداية اإلجراءات لتنفيذ ٢٠٢٠تموز 
 كانون ثاني ٢٨مخططات الضم واألبرتهايد كما حدد في خريطة خطة ترمب نتناياهو التي طرحت يوم 

ًعدا نهائيا للتنفيذ وان تأجيل التنفيذ ال يعني اطالقا وقف مخططات تنفيذ صفقة القرن  وليس مو٢٠٢٠ ً
 .االمريكية وتطبيق مخططات الضم لألراضي الضفة الغربية

إن القرارات التي تم اتخاذها من القيادة الفلسطينية والمتعلقة بوقف اتفاقيات اوسلو والتي أعلن 
 وبما يشمل إلغاء االتفاقات والتفاهمات مع الجانبين ٢٠٢٠يار  أ١٩عنها الرئيس محمود عباس يوم 

ًاألمريكي وحكومة االحتالل وخاصة االتفاقيات والتفاهمات األمنية قد دخلت فعال حيز التنفيذ وأن قيام 
حكومة االحتالل بالتالعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد أالعيب تمارس لخداع العالم ومحاولة 

تراجعت أو قللت مساحة الضم وأن الضم حسب القانون الدولي يعني السيطرة بالقوة للظهور وكأنها 
المسلحة وتطبيق المشروع التصفوي األميركي اإلسرائيلي ويعد ذلك بداية لتدمير قيام دولة فلسطين 

ة  وكذلك تدمير الهوية الوطني١٩٦٧المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 
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ٕالفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في 
كما يخطط لها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ) معسكرات اعتقاالت جماعية(

 .العنصرية

مرحلة ودراسة إننا نمر فى مرحلة مهمة وبات المطلوب من الجميع العمل على اعادة تقيم ال
معمقة للمواقف واألوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيد العربي والدولي والعالقة مع 
سلطات االحتالل وخطواتها االستيطانية الهادفة الي تطبق ما يسمى صفقة القرن االمريكية وضرورة 

ن الحقوق الفلسطينية وتطبيق قرارات مشاركة الجميع في وضع استراتجية البناء والتكامل الوطني للدفاع ع
المجلس المركزي والمجلس الوطني على ارض الواقع مما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق مفاهيم 
النضال ومواصلة المسيرة الكفاحية على درب الشهداء وان يتحمل الجميع المسؤولية في بناء الوطن 

 .اء الشهداءوحماية المؤسسات الفلسطينية التي عمدت بدم

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير اإلعالم العربي في فلسطين •

  ١١ص/١٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  الكيان اإلسرائيلي ينكشف

  

  ناجح الصوالحة

ساد اعتقاد لدى المرتجفين بأن الكيان اإلسرائيلي وصل إلى مرحلة أنه صاحب القرار والسلطة 
لشرق األوسط وأبعد من ذلك، منذ أشهر ونحن في عراك فكري وسياسي على جميع الملفات المتعلقة با

كل شخـص يحلل حسب قناعاته واتجاهاته، ذهب البعض بأن مخطط الضم وتنفيذ . واقتصادي واجتماعي
القرار اإلسرائيلي سينفذ ال محال، وأن الدعم األميركي سيجعله سهل التنفيذ على أرض الواقع ولن يبالي 

لدولية والمبادرات العربية واألفكار التي قيلت بهذا الشأن، كل ذلك جعل البعض اآلخر في بكل القرارات ا
حزن واعتكاف وخلل في قناعات الشعوب العربية بهذه األمة وزعاماتها البعيدين عن معاناة أصحاب 

  .القضية الفلسطينية

ومن يحول حوله من رسمت الخرائط وحددت المسافات ونوقشت الخطوات القادمة من قبل نتنياهو 
ًأصحاب الفكر المتحجر والبائد، ال ننكر بأن كثيرا من األصوات المعارضة للخطوات اإلسرائيلية القادمة 
وساندها أصـــحاب النظرة الثاقبة من داخل هذا الكيان وان ما يقوم به نتنياهو ال مفر بأنه يؤدي بهذا 

م تسـير السياسة اإلسرائيلية إلى طريق مسدود وهو ما الكـيان إلى الهالك واالنقسام والزوال األبدي، نع
حذرت منه كثير من القيادات العسكرية واالستـخبارتية والسياسية لديهم، هذا الهزال اإلسرائيلي قابله تشدد 
محبب للشعوب المناهضة لالستبداد والعنصرية والتغلغل في القتل ومحاربة الحريات، أصوات بلغة العصر 

ها من دول العالم، نعم عارضت بوضوح هذه الـخطوة القادمة وما سيترتب عليها من المتحضر سمعنا
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تعكير كامل للماء في هذا اإلقليم، وجاهة الرفض العالمي بأن هذه الخطوة هي من ستحيل العالم بأكمله 
هذا إلى غابة لن يكون لها قانون، إسرائيل رغم الدالل العالمي لها منذ عدة عقود لم تتماش مع قيم 

الزمن، ولم يعد للعقلية التي ترسم بها سياستها محل ترحيب وقبول من الذين أوجدوها، سئم الكل من هذا 
الكيان واصبح مكشوف لحد انتبذته كل الشعوب الحية والتي تنادي بالعدالة والمساواة، وخير دليل بأن في 

يني نجد فقط المندوب األميركي هو غالبية جلسات التـصويت في هيئات األمم المـتحدة في الشأن الفلسط
  .!الضد والمقاوم لقرارات العدالة العالمية للشعب الفلسطيني

مهما يتحايل أو يحاول هذا الكيان التالعب بكل األساليب المحتالة للنيل من سطوة المعارضين 
 هذا العالم لمستوى والرافضين لكل خطواته بالنهاية البد أن يسود الفكر المتزن والعدالة، وال بد أن يرتقي

الحق الفلسطيني الذي أقره العالم بأجمعه، وسيخيب ظن اإلسرائليون في حسن الخاتمة لكل خططهم، من 
هنا يقر كل متابع للشأن العربي والملف الفلسطيني بشكل خاص كان لألردن وقيادته دور موثق وملموس 

اوية ضيقة تعيش داخلها اآلن، الشعب في تبعثر األوراق اإلسرائيلية، وتششت تركيزها ووضعها في ز
األردني ثبت حسه العميق بقضايا أمته مما أوجد حالة يضرب بها المثل في الدراية الكاملة لما يخطط له 

 .هذا الكيان اإلسرائيلي الذي صار أوهى من بيت العنكبوت

  ٧ ص٦/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

*** 

 !ًضرت إسرائيل كثيراسياسة ترامب أ

 تامير نداف :بقلم* 

 والعـالم، المتحـدة، الواليـات علـى سـيئة تـداعيات ترامـب دونالد لرئاسة ستكون تاريخي، منظور من
 دعـم أن إدراك إلى سياسته أدت :واحد مجال في إيجابية وبصورة ًكثيرا ساهم لكنه إسرائيل، على ًوخصوصا

 خاصــة وبــصورة بحماســة ّأيــد ترامــب أن صــحيح .حكومتهــا لمواقــف ًتأييــدا بالــضرورة معنــاه لــيس إســرائيل
  .ومكانتها بإسرائيل ًكثيرا أضرت سياسته لكن كثيرة، هدايا ومنحها الحكومة

  .الدولية إسرائيل وبشرعية اإلقليمي باالستقرار ًاستراتيجيا سيضر حدث إذا الذي الضم قبل ذلك كل

 هنــا ومــن منطقتنــا، وفــي الدوليــة الــساحة فــي ًتــأثيرا أقــل دولــة إلــى المتحــدة الواليــات ترامــب ّحــول
 مهمـة دول علـى الثنـائي التـأثير وفـي الدوليـة المؤسـسات فـي مـساعدتنا علـى قدرتها كبيرة بصورة تقلصت
  .إلينا بالنسبة

 بالنـسبة حاسـمة خطـوة - الفلـسطينيين مـع بتـسوية لهـا عالقـة ال دولـة إلـى المتحدة الواليات ّحول
 الطـرف وجـود ًتمامـا تجاهل ألنه - اليهودي للشعب ديمقراطية قومية دولة تكون أن على إسرائيل قدرة إلى

 .الفلسطينية السلطة في األميركي التأثير وخسر النزاع، في الثاني

 اإليرانـي، النـووي المـشروع بوقـف يتعلـق فيمـا لهـا معنـى ال دولـة إلى المتحدة الواليات ترامب ّحول
 .أوباما إدارة أقامته الذي الفعال الدولي االئتالف وحل النووي االتفاق من أحادية بصورة انسحابه بعد

 الميليــشيات ووجــود ســورية فــي بالترتيبــات عالقــة لــه مــا كــل بــشأن ســلبي طــرف إلــى أميركــا ّحــول
 روسيا بين اليوم تتقرر إسرائيل، إلى بالنسبة ًجدا المهمة الموضوعات هذه .الشمالية حدودنا على الشيعية

 .ٕوايران اوتركي

ــه ــاهو، حكومــة مــن قرب ــاردة مواقفــه بعكــس نتني ــال الب ــه حي  شــمال حلــف فــي االســتراتيجيين حلفائ
 الجانـب عـن وأبعـدها والشعبويين االستبداديين الزعماء مع واحد معسكر في إسرائيل وضع وآسيا، األطلسي

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

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

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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 بتأييــد ًكبيــرا ًضــررا ألحــق ربالقــ هــذا .وأوروبــا المتحــدة الواليــات فــي ًأيــضا األغلبيــة يــشكل الــذي الليبرالــي
 .بنا المتحدة الواليات يهود وبعالقة إلسرائيل، الكبيرين الحزبين

 مـن إسـرائيل حكومـة لمواقـف دعمهـا خاللهـا األميركيـة - اليهوديـة المؤسـسة كرسـت كثيـرة سنوات
 تحـدة،الم وللواليـات اليهـودي، للـشعب جيـدة هـي كانـت إذا ما فحص دون ومن سياستها، على الحكم دون

 ترامـب رئاسـة لكـن مـشروع، خـالف مـن جـزء ًطبعـا هـي "إلسـرائيل األفـضل هـو مـا" مـسألة .إلسـرائيل وحتى
 مـرتبطين كـانوا لـو حتـى إسـرائيل لحكومـة انتقـاديين يكونوا أن إمكانهم في أن اليهود من للكثيرين أوضحت
 سياسـة ضـد القـانون إطـار فـي العمـل علـى قـادرون أنهـم لهـم رئاسـته أوضـحت .للدولـة ومؤيدين بإسرائيل
 إطــار ضـمن بالدهــم فـي المنتخـب الــرئيس مواقـف محاربــة علـى قـادرون هــم مثلمـا ًتمامــا إسـرائيل، حكومـة
 .القانون

 حـبهم بـين للتفريـق األوان آن أنـه أميـركيين ليهـود أوضح ونتنياهو ترامب بين السمبيوزي االرتباط
 ترامـب قـيم ًوتحديـدا .المنتخبـة الـشريحة حيـال مـوقفهم وبـين اليهـودي، للشعب القومية الدولة وبين لبلدهم

 أوضـح - مثلـه يفكـر ال مـن بكـل واالسـتخفاف للنـساء، وكراهيتـه لألجانـب، وكراهيته عنصريته - الصادمة
 .التفريق هذا ضرورة

 إسـرائيل حكومـة سياسات المتحدة الواليات في اليهودية المؤسساتية األطراف دعمت سنوات، طوال
 قـيم أن مـن الـرغم وعلـى تقـدميون، ًأيـضا هـم مـنهم كبيـر وجزء ليبراليون، اليهود أغلبية أن من الرغم على

 إن ب فئة من ًيهودا تعتبرهم التي الحكومة دعم واصلوا ولقد .قيمهم بعكس كانا وسياستها إسرائيل حكومة
 .للسامية ذاتيا معاديا أو انهزاميا قولها، بحسب الدولتين، حل يدعم من وتعتبر أرثوذوكسيين، يكونوا لم

 للـدفع فعـال موقـف اتخـاذ مـن األميركيـة اإلدارات هـذا اليهودية المؤسسة موقف منع سنوات، طوال
 أميركية خطوة كل تكون أن على حرصت اليهودية المنظمات ألن والفلسطينيين، إسرائيل بين السالم باتجاه
 التي المواقف .عليها الموافقة يمكنهم طينيينالفلس مع تسوية أي تعارض التي "الليكود" حكومة مع منسقة

 قـادرة إلسـرائيل، حقيقيـة صـديقة المتحـدة الواليـات تعـود بـأن ًأمـال تثير الديمقراطي الحزب في نسمعها بدأنا
 ًمهمـا ًالعبـا تكون صديقة .والمنطقة العالم في مكانتها تجديد على ومواقفها الدبلوماسية قدراتها ناحية من
 - الفلـسطينيين مـع الـستاتيكو نهاية إلى الوصول في المساعدة يستطيع ًمهما ًوالعبا ئنا،أعدا مواجهة في

 .الصهيونية الرؤيا مستقبل يهدد الذي

ْمتفـيم "دبلوماسي سابق، وعـضو اللجنـة اإلداريـة فـي " يديعوت"عن *  ، " المعهـد اإلسـرائيلي للـسياسات الخارجيـة اإلقليميـة-ِ
ًوعمل مستشارا سياسيا للرئي  .س شمعون بيريسً

  ٩/٧/٢٠٢٠األيام الفلسطينية 

*** 
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  أخبار با�نجليزية
 

British rabbis: History will judge Jews if annexation is implemented 
  

LONDON, Friday, July 10, 2020 (WAFA) – Over 40 British rabbis Thursday warned that 

history will judge the Jews if Israel implements its illegal annexation move. 

In a letter addressed to the Israeli embassy in London, the rabbis expressed their 

opposition to Israel’s illegal move to annex large swaths of the West Bank, and described 

annexation an “abuse of power” that would constitute a “travesty of Jewish teachings”. 

“If Israel is a Jewish state, then [annexation] makes hypocrites of us all. If Judaism teaches 

us not to oppress, not to disenfranchise, not to stand idly by the blood of our neighbour, 

then where do we all stand?” the letter reads. 

The letter continues: “The moral integrity of the Jewish people is at stake. History will 

judge us and ask us: have we been faithful to the prophetic teachings of justice, compassion 

and peace? Or have we created a mockery of our Jewish tradition and of the founders of 

the State, by standing on the wrong side of Jewish teachings and our history?” 

The letter was signed by former Liberal senior rabbi Danny Rich, outgoing Reform senior 

rabbi Laura Janner-Klausner, Rabbi Jeffrey Newman of Finchley Reform Synagogue, 

Rabbi Paul Freedman, Senior Rabbi of Radlett Reform, and Rabbi Professor Marc 

Saperstein, former principal of Leo Baeck College. 

In a joint statement, Rabbis Sylvia Rothschild and Alexandra Wright of British Friends of 

Rabbis for Human Rights, who coordinated the letter, said that “according to the Jewish 

values of justice and righteousness, we cannot afford to remain silent on the issue of 

unilateral annexation.” 

Meanwhile, Palestinian ambassador to the UK Husam Zomlot commended the rabbis for 

“speaking the truth” in their letter. 

“Illegal annexation by Israel is not just a violation of Palestinian rights and international 

law, but also of Jewish values,” he tweeted. 

“It must be stopped and the occupation and the denial of the legitimate rights of the 

Palestinian people must end,” he added. 

  .F.K 

wafa 10/7/2020  

*** 

Christian leaders urge Democratic Party 

 to be an honest broker in Middle East 
  

WASHINGTON, Friday, July 10, 2020 (WAFA) –  Over 40 Christian leaders from the 

United States have urged the Democratic Party leaders to ensure that the Palestine/Israel 

section of the Party’s platform expresses support for the security and rights of both the 

Palestinians and the Israelis. 

In a letter sent to the Democratic Party leaders, the Christian leaders called for the 2020 

platform to end the double standard used in the Palestinian-Israeli conflict "by expressly 

stating both a commitment to Israel and its security and a commitment to Palestinian 

rights. It should include clear opposition to ongoing occupation, settlement expansion and 

any form of unilateral annexation of territory in the West Bank." 

According to the letter, "past party platforms have stated a commitment to Israel's security 

and included condemnations of threats and actions against our ally, in addition to 

embracing a two-state outcome. Those platforms have, however, also been silent on the 
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rights of Palestinians, on Israeli actions that undermine those rights and the prospects for a 

two-state solution, and on the need for security for both peoples." 

The letter blamed the actions of the Trump administration for turning "decades of 

bipartisan US support for a negotiated two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict. 

They have provided the Israeli government with a green light to permanently reject 

Palestinian statehood, legitimize settlement expansion, entrench the occupation, and pave 

the way for annexation in the West Bank." 

"We ask that the platform address these issues—each of which has been exacerbated under 

the current administration—to make clear what a comprehensive Israel/Palestine foreign 

policy looks like under a future administration, which includes a commitment to security, 

democracy, and human rights," the Christian leaders concluded. 

N.M 

  

wafa10/7/2020   

*** 

J Street urges Senators to prevent US military 

 assistance from being used by Israel for annexation 
  

WASHINGTON, Friday, July 10, 2020 (WAFA) –  J Street, a United States-based Jewish 

organization, has urged Senators to support an amendment to the National Defense 

Authorization Act, which prevents US military assistance from being used by Israel to 

annex the West Bank. 

"In the midst of a global pandemic, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu – cheered 

on by the Trump administration – remains committed to a radical plan to unilaterally 

annex large swaths of territory in the West Bank," said J Street on its website, adding that 

the amendment "restricts American taxpayer dollars from being used to advance a policy 

that would fundamentally harm Israel’s security and US interests." 

"By preventing the creation of a Palestinian state, annexation would institutionalize an 

undemocratic system in which Israel would rule permanently over a Palestinian people 

denied self-determination and equal rights. It would imperil Israel's security and put a 

negotiated peace further out of reach," the organization added. 

"Tell your senators to support this amendment and ensure that - if Netanyahu moves 

forward with annexation - American taxpayers aren't footing the bill." 

N.M 
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***  

Macron asks Netanyahu to refrain from annexing West Bank land 
  

PARIS, Friday, July 10, 2020 (WAFA) – French President Emmanuel Macron today 

demanded Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu not to go ahead with annexing 

Palestinian land in the West Bank. 

The French Oresident's office said Macron told Netanyahu in a phone call that "such a 

move would contravene international law and jeopardize the possibility of a two-state 

solution as the basis of a fair and lasting peace between Israelis and Palestinians." 

France, Germany, Egypt, Jordan and other countries already criticized the planned 

annexation in a joint statement last Wednesday, stressing it would create a "major obstacle 

to efforts aimed at achieving comprehensive and just peace" in Palestine and Israel. 



 ٣١

Israeli Prime Minister was planning to commence the annexation on July 1 but postponed 

the action in order to finalize details with the United States. 

The Palestinian leadership and all the political spectra in Palestine have rejected the Israeli 

plan in toto, which is part of the US-backed "Deal of the Century" unveiled in January. 

N.M 
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***  

Occupation forces injure eight Palestinians in Jerusalem 
  

JERUSALEM, Saturday, July 11, 2020 (WAFA) – Israeli occupation forces injured eight 

Palestinians today during a raid of the occupied Jerusalem neighborhood of al-Isawiya, 

said the Palestinian Red Crescent Society (PRCS). 

The occupation forces raided the neighborhood in the afternoon hours provoking clashes 

with local Palestinian protesters. 

The forces fired rubber-coated rounds and teargas at civilians, injuring some of them with 

rubber-coated rounds and causing others, including a pregnant woman, to suffocate from 

gas inhalation. 

Other civilians also sustained burns after being sprayed with pepper gas by the forces. 

Over the past couple of months, excessive police brutality and indiscriminate daily raids by 

Israeli forces on al-Isawiya have left residents of the occupied Jerusalem district exhausted, 

with no end in sight. 

N.M 
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