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  المحتوى

  شؤون سياسية
  

  ٥  وزراء الخارجية العرب يبحثون غدا مستجدات القضية الفلسطينيةالصفدي و •

  ٥  الضم خطة ضد حازمة مواقف لتبني العالم برلمانات يدعو الكويتي األمة مجلس •

  ٦  المجلس التنفيذي لليونسكو يتخذ قرارا باإلجماع حول مدينة القدس •

  ٧  للدفاع عن التراث الفلسطيني" اليونسكو"عشراوي تدعو  •

  ٨  ّ عمان يؤكد رفض الصين والدول العربية لمخططات الضم اإلسرائيليةإعالن •

  ١٠  الضم ليس أولويتنا اآلن": خارجية االحتالل" •
  

  

  شؤون قانونية
  

  ١١  خطة الضم اإلسرائيلية تمادت في ظل غياب المحاسبة والعقوبات •
  

  اعتداءات

  ١٤   المسجد عن٢٠٦ قرار إبعاد بحق الفلسطينيين بينهم ٢٣٦اقتحام األقصى و •

  ١٦   أشهر٦االحتالل يبعد رئيس هيئة المرابطين عن األقصى  •

  ١٦  تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة •
  

  اعتداءات/تقارير 
  

  ١٦   عملية هدم نفذها االحتالل اإلسرائيلي ضد منازل فلسطينية٢١األمم المتحدة ترصد  •

  ١٨  حالة اعتقال بالقدس المحتلة منذ بداية العام ١٠٥٠ •

  تقارير

  ٢٠  ماذا يعني ضم إسرائيل للكتل االستيطانية بمحيط القدس؟ •

  

  

  



 

٤

  فعاليات

  ٢٢  ًوقفة تضامنية في مخيم سوف تأييدا لمواقف الملك الرافضة لقرار الضم •

  آراء عربية

  ٢٣  نتنياهو لن يلغي الضم •

   مترجمةآراء

  ٢٥  ماالعتراف بدولة فلسطين الرد المناسب الوحيد على الض: إيالن غولدنبرغ •
  

  

  اخبار باالنجليزية

• Hordes of Jewish settlers defile al Aqsa Mosque ٢٧  

• Israeli authorities to demolish 30 Palestinian buildings in 

Jerusalem ٢٧  

• PLO, Foreign Minister welcome UNESCO 

        adoption of two resolutions on Palestine ٢٧  
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  ون سياسيةشؤ
  

  الصفدي ووزراء الخارجية العرب يبحثون غدا مستجدات القضية الفلسطينية
 

تعقد الدول األعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السالم  -بترا-عمان 
ًالعربية، غدا الثالثاء، اجتماعا لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية جية وسيبحث وزراء خار. ً

األردن واإلمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين األعضاء في الوفد، باإلضافة إلى وزراء خارجية 
ُتونس العضو العربي في مجلس األمن، وسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية 

ين العام لجامعة الدول على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس األمن واألم
العربية، التحركات والجهود المبذولة لدعم األشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات التي تواجهه العملية 

  .السلمية

كما سيبحث الوزراء خالل االجتماع الذي ينعقد بدعوة من األردن عبر آلية التواصل المرئي، إعادة 
 العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون إطالق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السالم

  .الدولي ومبادرة السالم العربية

  ٣ص/٧/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

   يدعو برلمانات العالم لتبني مواقف حازمة ضد خطة الضمالكويتيمجلس األمة 

 

 مـا ضـد حازمـة مواقـف تبنـي إلـى الحـرة، العـالم دول برلمانـات الكويتي األمة مجلس دعا - أ ش أ
 ًجديـدا ًمـسمارا تمثـل والتـي الدوليـة، واالتفاقيـات للقـرارات المخالفة األحادية ةاإلسرائيلي )الضم خطة( يسمى

 القدس وعاصمتها المستقلة الدولة ٕواقامة المصير بتقرير العادل الفلسطينيين وحق السالم عملية نعش في
  .الشريف

 ومـشاريع قرارات واألسى القلق ببالغ تابعنا" : – األحد اليوم بيان في – الكويتي األمة مجلس وقال
 ومـا الغربيـة، الـضفة فـي الفلـسطينية األراضـي من وحيوية واسعة ألجزاء األحادية ةاإلسرائيلي )الضم( خطة
 الــذي الفلــسطيني والمجتمــع لالقتــصاد وتمزيــق والتــسوية، الــسالم خطــط إنهــاء مــن الخطــة هــذه إليــه تــؤدي
  ".العنصري الفصل وجدار رالجائ االحتالل ويالت يعاني

ـــان عقابيـــة إجـــراءات باتخـــاذ الحـــرة العـــالم وحكومـــات واإلســـالمية العربيـــة الحكومـــات وطالـــب  لكي
 المعانــاة وتخفــف ونــضاله، الفلــسطيني الــشعب صــمود تــدعم فاعلــة تــضامنية خطــوات وتنفيــذ االحــتالل،
  .المستمرة رائمهوج االحتالل بسبب عليهم الواقعة واالجتماعية االقتصادية اإلنسانية



 

٦

 مـع التـضامنية المواقـف ٕوابـراز الثبـات الحـرة العـالم بـشعوب لنهيـب األمة مجلس من ٕواننا" وأضاف
 اسـتمرارها إلـى يـؤدي بجرائمـه القبول فإن االحتالل، كيان ويدعم يرتبط ما كل ومقاطعة الفلسطيني، الشعب

 والرادعــة العادلـة العقوبــة يتلـق لــم ألولا المجـرم لكــون بمثلهـا، العــالم حـول أخــرى شـعوب ٕوايــذاء وتوسـعها
  ".عليها

  ٥/٧/٢٠٢٠اليوم السابع 

***  

 المجلس التنفيذي لليونسكو يتخذ قرارا باإلجماع حول مدينة القدس
  

) اليونسكو(أقر المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -بترا–السبيل 
ً باإلجماع قرارا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها يؤكد على ،٦/٧/٢٠٢٠يوم  ٢٠٩خالل دورته الـ 

  .جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف اهللا الفايز ان تبني هذا 
 مع االشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق

العربية واإلسالمية في المنظمة، مشيرا الى أن القرار يؤكد على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها 
  .في ملف القدس

وأوضح الفايز أن القرار وملحقيه يؤكد على جميع عناصر الموقف األردني إزاء البلدة القديمة 
ا فيها األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وأن القرار وملحقيه أعاد التأكيد على للقدس وأسوارها، بم

رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه األماكن التاريخية، كما يطالب القرار 
لحرم ا /المباركونية ضد المسجد األقصى ٕإسرائيل بوقف انتهاكاتها واجراءاتها أحادية الجانب وغير القان

  .القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس واسوارها

كما يؤكد القرار وملحقاه بطالن جميع االجراءات اإلسرائيلية الرامية الى تغيير طابع المدينة 
السبعة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت ) اليونسكو(المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات 

ٕاألسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، في وقف أعمال الحفر واقامة األنفاق وكل جميعها عن 
ويطالب القرار . األعمال غير القانونية والمدانة األخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي

قديمة للقدس لرصد كل ما ًأيضا بضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة ال
إلى ) اليونسكو(ًيجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي من 

  .القدس لرصد جميع االنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

 خالل مكرم القيسي كلمة) اليونسكو(وألقى السفير االردني في باريس والمندوب الدائم لدى 
االجتماع حذر فيها من اإلعالن االسرائيلي حول ضم أراض من فلسطين المحتلة وخطورة هذه الخطوة، إن 

  .تمت، على فرص تحقيق السالم وعلى األمن اإلقليمي والدولي



 

٧

ًوأعاد القيسي التأكيد على أن األردن انطالقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات 
حية سيواصل القيام بدوره لحماية ورعاية المقدسات، وهو االمر الذي أكدته كلمة اإلسالمية والمسي

  .المجموعة العربية في المنظمة

  ٧/٧/٢٠٢٠السبيل 

*** 

  للدفاع عن التراث الفلسطيني" اليونسكو"عشراوي تدعو 

 

عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية حنــان عــشراوي،  رحبــت – صــفا – رام اهللا
، قـرارين خاصـين "اليونـسكو"باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة 

بدولة فلسطين، متعلقين بضرورة الحفاظ على المؤسـسات التعليميـة والثقافيـة فـي فلـسطين، وكـذلك حمايـة 
 .خرىاألالمواقع التراثية في القدس المحتلة والخليل والمدن الفلسطينية 

" اليونـسكو"وشددت في بيان لها، مـساء اليـوم االثنـين، علـى أهميـة هـذا التـصويت الـذي أكـد دور 
  . بحق المواقع التراثيةاإلسرائيليةوتفويضها، وعلى ضرورة مواجهة االنتهاكات 

خطوات استباقية جادة، بما يتماشى مع واليتها، وذلك على " اليونسكو" ضرورة أن تتخذ إلىولفتت 
 المتصاعدة بحـق مواقـع التـراث الفلـسطيني فـي القـدس والخليـل ومـدرجات بتيـر اإلسرائيليةالجراءات ضوء ا

  .في بيت لحم، بما فيها مخططات الضم غير الشرعية التي تستهدف المواقع التاريخية واألثرية تحديدا

للمنظمـة وعلى وجـه الخـصوص مـن المـديرة العامـة ) اليونسكو(نتوقع المزيد من : "وقالت عشراوي
أودري أزوالي وذلــك عبــر اتخــاذ خطــوات فاعلــة للــدفاع عــن مواقــع التــراث الفلــسطيني المدرجــة علــى قائمــة 
اليونــسكو للتــراث العــالمي، والــدفاع عــن الحقــوق الثقافيــة والتعليميــة للــشعب الفلــسطيني، التــي تتعــرض 

  ".لسياسة تدمير ممنهجة من قبل إسرائيل

فــي فلــسطين والوقــوف فــي وجــه االعتــداء " اليونــسكو"واليــة ودعــت عــشراوي أزوالي إلــى تنفيــذ 
اإلسـرائيلي المـستمر علــى التـراث والروايــة والتـاريخ الفلــسطيني وعـدم الــصمت ازاء ذلـك كونــه يتعـارض مــع 

  ."اليونسكو"والية ومبادئ 

  ٧/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  
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   لمخططات الضم اإلسرائيليةّإعالن عمان يؤكد رفض الصين والدول العربية
 

المشار (عقدت الدورة التاسعة لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني  -  بترا–عمان  
 تموز الحالي، عبر المنصة الرقمية برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية ٦يوم ) إليه فيما بعد بالمنتدى

ورية الصين الشعبية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول المملكة األردنية الهاشمية، ووزير الخارجية لجمه
وسجل الجانبان تقييمهما اإليجابي . األعضاء لجامعة الدول العربية واألمين العام لجامعة الدول العربية

، والتي توجت ٢٠١٨ تموز ١٠للدورة الثامنة لالجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في بجين يوم 
أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية الصين بمشاركة كل من سمو 

الشعبية شي جينبينغ، واستعرضا كافة الفعاليات التي أقيمت في إطار المنتدى منذ الدورة الثامنة لالجتماع 
  >>...الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للنتائج اإليجابية التي حققتها هذه الفعاليات

 الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية واالقليمية ذات االهتمام وأجرى... 
المشترك، كما بحثا سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأكدا في 

  .هذا الصدد على التفاهمات والبيانات السابقة

ن والشراكة بينهما على أهمية إقامة العالقات الدولية على وأكد الجانبان من خالل آلية التعاو
أساس االحترام المتبادل والعدالة واإلنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، وبما يحقق األمن واالستقرار في 
الشرق األوسط والعالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في 

لداخلية، وشددا على أهمية التعاون العربي الصيني لإلسهام في تحقيق األمن والسلم الدوليين، شؤونها ا
ًبما يدعم تعددية األطراف بدال من الهيمنة في العالقات الدولية، وفقا لما ورد في مبادئ األمم المتحدة ً.  

ء وعدم التدخل في ًوأكدا مجددا على االحترام المتبادل للسيادة ووحدة األراضي وعدم االعتدا
الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول الختيار الطرق التنموية والنظم االجتماعية بإرادتها المستقلة، 
وااللتزام بحل الخالفات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية، وعلى تعزيز الحوار 

أكبر لألمم المتحدة في الشؤون الدولية، وحرصهما على والتعاون في إطار األمم المتحدة ودعم دور 
التواصل والتنسيق الوثيقين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس األمن الدولي والجمعية 

والتأكيد على . العامة لألمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق األوسط
  .ل سياسية للقضايا واألزمات االقليميةأهمية إيجاد حلو

كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ... 
، ١٩٦٧غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، واالستقالل في دولة فلسطين على خطوط 

جئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة لألمم وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض لال
وأيدا حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وااللتزام بتحقيق . ١٩٤المتحدة رقم 

ًالسالم العادل والدائم في الشرق األوسط على أساس إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وحل الدولتين وفقا للقانون 



 

٩

، ١٥١٥، ٣٣٨، ٢٤٢ األمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس األمن رقم الدولي وقرارات
ورفضا أي خطة أو صفقة تخالف القانون الدولي ومرجعيات عملية . ، ومبادرة السالم العربية٢٣٣٤

ّودعما خطة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة . السالم، بما فيها القرار بشأن شرعنة االستيطان
  . شباط الماضي١١تي قدمها في مجلس األمن يوم فلسطين، ال

ورفضا بشدة مخططات إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين 
ًالمحتلة، واعتبرا تنفيذها تصعيدا خطيرا لسياساتها وممارساتها العدوانية، وانتهاكا خطيرا بحق الشعب  ً

ًمن والسلم الدوليين، وانتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة والقانون الفلسطيني ويجب منعها حفاظا على األ ً
الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وطالبا حكومة االحتالل اإلسرائيلي وأي جهة تدعم مخططاتها 

  .بوقف مخططات الضم اإلسرائيلية غير القانونية

 القانوني في األرض الفلسطينية المحتلة وأدان الجانبان ورفضا كذلك االستيطان اإلسرائيلي غير
، وكافة التشريعات اإلسرائيلية الهادفة لشرعنته وكذلك التمييز ضد الفلسطينيين، وأكدا على ١٩٦٧عام 

، إال ما يتفق عليه ١٩٦٧، وعدم االعتراف بأي تغييرات على خطوط ٢٣٣٤تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
 الممارسات والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية وأكدا على رفض وبطالن كافة. الطرفان

والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء 
 ٤٧٦ًبعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارا مجلس األمن 

، واكدا التزامهما بالوضع التاريخي والقانوني القائم )٢٠١٧ (١٩/١٠، وقرار الجمعية العامة ٤٧٨و
  .للمسجد األقصى المبارك

ودعم الجانبان مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني، ملك المملكة األردنية الهاشمية، صاحب 
ريف، لحماية األماكن المقدسة في الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الش

المدينة، ودعما إدارة األوقاف اإلسالمية فيها، كما دعما جهود جاللة الملك محمد السادس ملك المملكة 
كما طالب الجانبان إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، وأدانا استخدامها . المغربية رئيس لجنة القدس

تقال اإلداري والتعسفي، وطالباها باإلفراج عن جميع األسرى للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، واالع
بشأن ) ٢٠١٨ (١٠/٢٠والمعتقلين العرب والفلسطينيين، وحث الجانبان على تنفيذ قرار الجمعية العامة 

  .حماية المدنيين الفلسطينيين

لصلة، وأكدا على حل قضية الالجئين الفلسطينيين بشكل عادل، وفق قرارات األمم المتحدة ذات ا
، ورحبا بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الخاص بتمديد تفويض وكالة )١٩٤٨ (١٩٤بما في ذلك قرار 

  األونروا لثالث سنوات، 

  ٣ص/٧/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 الضم ليس أولويتنا اآلن": خارجية االحتالل"
  

 أجـزاء "ضم" امس، إن  قال وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي غابي أشكنازي يوم–القدس المحتلة 
 . لــــــيس علـــــــى جـــــــدول األعمــــــال القريـــــــب للحكومـــــــة"إســـــــرائيل"مــــــن الـــــــضفة الغربيـــــــة المحتلــــــة لــــــــ

 وزيـر خارجيـة ٣٠، أنه تحـدث مـع أكثـر مـن "صفا"، وفق ترجمة وكالة "ريشت بيت"وذكر أشكنازي إلذاعة 
م فـي الحـسبان سـاعة أوروبيا واستمع إلى تحفظاتهم على خطوة الضم، وأنه سـيأخذ مالحظـاتهم وتحفظـاته

  .اتخاذ القرار

صــفقة القــرن دفعــة واحــدة، بمــا فــي ذلــك مــنح الفلــسطينيين مــا يــشبه "وأشــار أشــكنازي إلــى دعمــه 
 ." ماليـــــين فلـــــسطيني يعيـــــشون فـــــي الـــــضفة الغربيـــــة٣ًالدولـــــة؛ ســـــعيا للـــــتخلص مـــــن إمكانيـــــة ضـــــم 

 خطة الضم، وأنه في حال اتخـاذ ولفت غانتس إلى أن حكومته تواصل في هذه األيام مشاوراتها حول تنفيذ
  .، وفق تعبيره"عملية ضم مسؤولة"القرار؛ فسيتم تنفيذ 

ًخطوة الضم لن تتم غدا أو بعد غد، وال أعرف إذا ما استبعدت حاليـا، لكـن وزارتـي تـستعد "وأضاف  ُ ً
  ."للخطوات المقبلة

مين نتنيـاهو، للـشروع ّتموز، الموعد الذي حدده رئيس حكومة االحـتالل بنيـا/وكان األول من يوليو
 مــستوطنة فــي الــضفة الغربيــة وغــور األردن الــذي يمتــد بــين بحيــرة طبريــا ١٣٠فــي عمليــة ضــم أكثــر مــن 

ــر مــن  ــل أكث ــت، ويمث ــى  % ٣٠والبحــر المي ــضفة، إل ــي إطــار "إســرائيل"مــن مــساحة ال ــرن"، ف  "صــفقة الق
  .األميركية

 داخـل حكومتـه، وأخـرى مـع "خالفات"ود لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى اليوم، لوج
  .، بحسب وسائل إعالم إسرائيلية"الضم"اإلدارة األميركية حول توقيت وتفاصيل عملية 

ــرئيس محمــود عبــاس مــساء  ــن ال ــايو١٩وأعل ــة فلــسطين /  م ــر ودول ــة التحري ــار عــن أن منظم أي
ومـن جميـع االلتزامـات المترتبـة أصبحتا في حل من جميع االتفاقيات مع الحكومتين األميركية واإلسـرائيلية 

  .ًعليها، ردا على مشروع الضم

حل "ّورفض االتحاد األوروبي وعديد دول العالم، والسيما العربية، مشروع الضم، مؤكدين أنه يدمر 
  ).وكاالت( .... ويقضي على فرص السالم"الدولتين

  ٣١ ص٧/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  شؤون قانونية

   في ظل غياب المحاسبة والعقوباتخطة الضم اإلسرائيلية تمادت
 

صرح البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص لألرض الفلسطينية  - كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
أن وضع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية «:المحتلة لدى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
ًمؤكدا على أهمية التدخل . »سرائيلي لعدم وجود عقابفريد في تعامل المجتمع الدولي ولذلك هناك تماد إ

  .الدولي إلنهاء االحتالل

 في العالم مثل هذه الحالة ففيما يتعلق بحصانة االحتالل فقد أوضح بروفيسور لينك أنه ال يوجد
مع كون فيه نوايا وسياسات واضرار االحتالل معلومة لدى الجميع وبالمقابل ال يوجد نوايا لدى المجتتالتي 

  .الدولي الستخدام أدواته السياسية والقانونية لوقفه

وقال لينك ان هناك أربعة محاور قانونية تتعلق بالحصانة لالحتالل والمساءلة في نظام األمم 
المتحدة ووسائل المحاسبة االخرى المتوفرة في المجتمع الدولي باالضافة الى سبل التقاضي في المحاكم 

اللقاء القانوني الذي نظمته عيادة القدس لحقوق اإلنسان ومركز العمل وجاء ذلك خالل . الدولية
شارك فيها كل من .»خطة الضم االسرائيلية للضفة الغربية«المجتمعي في جامعة القدس بعنوان 

البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص لألرض الفلسطينية المحتلة لدى مجلس األمم المتحدة لحقوق 
رين مدير مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق اإلنسان والمحامي الدكتور إيهاب أبو واالستاذ شعوان جبا

غوش المختص بقانون الملكية والعقارات االسرائيلي كما شارك الدكتور منير نسيبة مدير العيادة ومركز 
  .العمل المجتمعي ميسرا للقاء

ة االحتالل قام مجلس وأوضح البروفيسور لينك أن في حاالت الضم السابقة التي قامت بها دول
االمن التابع لالمم المتحدة بإصدار قرارات تؤكد على عدم قانونية الضم وتطالب اسرائيل بالعدول عنه كما 

إال انه منذ ذلك . تضمن القرارت امكانية اتخاذ اجراءات اخرى في حال عدم التزام اسرائيل بمقررات المجلس
االمم المتحدة او المجتمع الدولي ومن ذلك فقد تعلمت اسرائيل الوقت لم يتم اتخاذ اي اجراء اخر سواء من 

ًدرسا ان االمم المتحدة قد تدين انتهاكات االحتالل ولكن المجتمع الدولي سوف لن يتخذ أي إجراء سياسي 
لذلك، يرى لينك ان القرارات واإلعالنات الدولية . او دبلوماسي او اقتصادي ضدها لوقف هذه االنتهاكات

  .منا بخسا تدفعه اسرائيل مقابل استمرار استثماراتها وتجارتها الدولية مع قارات العالم المختلفةستمثل ث

فيما يتعلق بالمساءلة القانونية، فقد أشار البروفيسور لينك ان هناك ثالث مصادر رئيسية في 
حتالل إللغاء الضم القانون الدولي والتي تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته السياسية لدفع دولة اال

 والمواد المتعلقة ١٩٤٩ووقف االحتالل غير القانوني وهم المادة االولى من اتفاقيات جنيف االربعة لعام 
 ٢٥ وثالثا المادة ٢٠٠١بمسؤولية الدولة والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

  .من ميثاق األمم المتحدة
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 الى أن التفاوت الكبير في ردة فعل المجتمع الدولي مع قضية الضم واشار البروفيسور لينك
ففي خالل اسابيع من الضم الروسي . ٢٠١٤مقارنة بتعامله مع روسيا في ضمها لشبه جزيرة القرم عام 

ًغير القانوني وفي ظل عدم قدرة مجلس األمن على التحرك بسبب الفيتو الروسي فإن عددا كبيرا من  ً
ن في المجتمع الدولي اتخذ عدد من اإلجراءات العقابية الشاملة ضد روسيا ومنها تخفيض الدول والفاعلي

درجة التعامل الدبلوماسي ومعاقبتها من خالل منظمة التجارة العالمية وفرض تقييدات على سفر العديد من 
االضافة الى الشخصيات وكذلك التقييدات على تصدير واستيراد البضائع القادمة من شبه جزيرة القرم ب

وقد أشار البروفيسور لينك ان فرض مثل هذه العقوبات هو أكثر ما . عقوبات اقتصادية أخرى ضد روسيا
ًويرى البروفيسور لينك ان هناك عددا من  .تهابه قيادات دولة االحتالل ويحذر منه الليبراليون االسرائيليون

م بل ودفع عملية السالم ومنها تعليق اتفاقيات التدابير التي يمكن اتخاذها ضد دولة االحتالل لوقف الض
التعاون االقتصادي مع اسرائيل وتخفيض التمثيل السياسي معها واالعتراف بدولة فلسطين باالضافة الى 
منع إدخال بضائع المستوطنات الى السوق الدولية ومنع اي من الشركات والمنظمات الدولية من التجارة 

 المساعدات المالية للمستوطنات وفرض تقييدات على سفر الشخصيات واالستثمار والتمويل وتقديم
القيادية للمستوطنات ودعم منظومة معلومات مجلس االمم المتحدة لحقوق اإلنسان المتعلقة بالشركات 

وحول امكانية  .الدولية واالسرائيلية المتورطة بأعمال في المستوطنات والتي توفر المتنفس االقتصادي لها
دة من المحاكم الدولية، يرى البروفيسور لينك ضرورة العمل على استصدار رأي استشاري اخر من االستفا

محكمة العدل الدولية على غرار الرأي االستشاري الصادر عن المحكمة حول عدم قانونية الجدار والذي 
 االسئلة المفترض يعتبر تطورا مهما في القانون الدولي الذي يحكم االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين وأن

توجيهها البد ان تتمحور حول مدى قانونية الضم ومدى قانونية االحتالل والمسؤولية القانونية للمجتمع 
وأوضح البروفيسور لينك أن أسرائيل ستكون قادرة  .الدولي لضمان محاسبة دولة االحتالل على انتهاكاتها

لتعاون الدولي وان هذا االحتالل سوف لن على الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل في ظل غياب ا
وكان افتتح اللقاء  .ينتهي بدون تدخل دولي يجبر اسرائيل على تحمل التزاماتها حسب القانون الدولي

الدكتور منير نسيبة معربا عن أهميته في ظل فترة حساسة جدا تمر بها األراضي الفلسطينية المحتلة 
مناطق الفلسطينية سابقا كاالراضي الواقعة خارج قرار الجمعية ًموضحا أن اسرائيل قد ضمت عددا من ال

ٕ حيث قامت بضم مدينة القدس واقرار ١٩٦٧ وكذلك في عام ١٩٤٧ لسنة ١٨١العامة لألمم المتحدة رقم 
  .١٩٨٠قانون الضم عام 

 نسيبة انه منذ ذلك الوقت أصبحت القدس تحت السيادة االسرائيلية الكاملة وقامت اسرائيل.وقال د
بتطبيق عدد من قوانينها الداخلية كقانون أمالك الغائبين وذلك لمصادرة االراضي وخدمة مشاريعها 
ًاالستيطانية وكذلك طورت عددا من القوانين التي تؤثر على الوضع القانوني للمقدسيين ووجودهم في 

  .القدس كقانون الدخول الى إسرائيل
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م دقة التصريحات الصادرة عن عدد من المعلقين بدوره الدكتور إيهاب أبو غوش عبر عن عد... 
االسرائيليين والتي تفيد بأن الضم لن يغير شيء على ارض الواقع وان الضم الفعلي قد حدث منذ عام 

١٩٦٧.  

أبوغوش بأن النظام القانوني المطبق حاليا على المناطق المستهدفة هو نظام . وأوضح د... 
لية باالضافة الى قوانين اردنية وبعض القوانين العثمانية وأن الضم معقد يتكون من أوامر عسكرية اسرائي

يستبدل هذا النظام بالقانون اإلسرائيلي الذي يتم تشريعه من قبل الكنيست االسرائيلي والذي سينتهك العديد 
  .من حقوق الشعب الفلسطيني كالحق في الملكية وحرية الحركة والحقوق االجتماعية وغيرها

لة ابوغوش على ثالثة قوانين أساسية ستؤثر على حقوق الفلسطينيين في مناطق وتركزت مداخ
الضم وهي قانون امالك الغائبين والذي استخدمته دولة االحتالل منذ خمسينات القرن الماضي لالستيالء 

  .على اراضي وممتلكات الفلسطينيين ونقل ملكيتها لمصلحة دولة االحتالل

 سيؤثر على من له ممتلكات في المناطق المستهدفة وهو يسكن وقال أبوغوش ان هذا القانون
ثانيا، قانون االراضي والذي . ًخارجها حيث سيتم اعتباره غائبا وتحويل ممتلكاته لسلطة دولة االحتالل

يسمح لدولة االحتالل بمصادرة األراضي باعتبارها أراضي دولة بشرط استخدامها للمنفعة العامة كبناء 
 تم تعديل هذا القانون ليشمل بناء او ٢٠١١ًائق العامة والمدارس مشيرا الى أنه في عام الطرقات والحد

توسيع التجمعات السكانية كشكل من أشكال المنفعة العامة وبذلك فإن هذا القانون سيمنح دولة االحتالل 
ولفت أبو . السلطة لمصادرة اراضي الفلسطينيين لبناء مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة

 قانون البناء والتنظيم والذي وسع الصالحيات االدارية للدولة ضد المباني –غوش الـى قانون كامينتز 
التي تم تشييدها من غير تصريح بناء من دولة االحتالل حيث يتوقع ان يتم استخدام هذا القانون ضد 

. مها بدون تصريح من دولة االحتاللمباني الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالضم والتي تم بناء معظ
من جهته أوضح االستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق بأن االنتهاكات والجرائم االسرائيلية بحق 
. الفلسطينيين مستمرة منذ بداية االحتالل وهذا يدل على أنها سياسة ممنهجة وممارسة واسعة االنتشار

 جميع مبادئ القانون الدولي دون ادنى اصانة فقد انتهكوويرى جبارين ان االسرائيليين يتمتعون بالح
وأوضح جبارين ان ما يحدث اليوم من نوايا وممارسات معلنة من قبل دولة االحتالل بهدف . محاسبة

الضم ال بد ان يستدعي انتباه دول العالم جميعا وليس الفلسطينيين فحسب فما تمارسه اسرائيل يخترق 
وميثاق األمم المتحدة ولذلك فعلى المجتمع الدولي ان يتخذ خطوات عملية لوقف كل مبادئ القانون الدولي 

ًمؤكدا ان هذه . االنتهاكات وان ال يعتمد على الشجب واالستنكار الذي تعايشت معه دولة االحتالل
  .الخطوات نابعة من المسؤولية القانونية للمجتمع الدولي وليس مجرد مسؤولية اخالقية

  ٦ص/٧/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 



 

١٤

  اعتداءات

   عن المسجد٢٠٦ قرار إبعاد بحق الفلسطينيين بينهم ٢٣٦اقتحام األقصى و
  

، صباح أمس "يهودا غليك" اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم المتطرف -فلسطين المحتلة 
رت وذك. االثنين، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

 ٢٠ً مستوطنا، بينهم المتطرف غليك، و٩٠"دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، في بيان لها، أن 
ًطالبا يهوديا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته ً ."  

م، خالل اقتحامهم المزعو" الهيكل"وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين شروحات عن 
وال تزال شرطة االحتالل تفرض قيودها على . األقصى، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد

  . دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد األقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية

 الفلسطينيين، من بينهم  قرار إبعاد بحق٢٣٦ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت سلطات االحتالل 
 عن القدس، وفق مركز معلومات وادي ٦ً قرارا عن القدس القديمة، و٢٤ عن المسجد األقصى، ٢٠٦
  . حلوة

ً منزال ومنشأة في بلدة العيسوية ٣٠وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االثنين، بهدم 
الحمص، إن طواقم تابعة لبلدية االحتالل وذكر عضو لجنة متابعة العيسوية محمد أبو . بالقدس المحتلة

بالقدس، وزعت عشرات االخطارات بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسيين في مختلف احياء البلدة، عرف 
منها منزل شقيق األسير سامر العيساوي رأفت العيساوي، الذي هدمت جرافات االحتالل منزله عام 

ورت عددا من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، منها ما وأردف أبو الحمص، إن طواقم البلدية ص. ٢٠١٣
  . هو قيد اإلنشاء واآلخر مأهول

وتتعرض العيسوية إلى حملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم جيش االحتالل أهاليها 
الل واندلعت، أمس اإلثنين، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحت. من التوسع العمراني في أراضيهم

التي تواصل للشهر الثاني على التوالي، أعمال التجريف واقتالع األشجار لشق طريق استيطاني جنوب 
  . نابلس شمال الضفة الغربية

وجرفت قوات االحتالل أراضي الفلسطينيين في بلدة حوارة تمهيدا لفتح الطريق االستيطاني، 
.  دونمات٤٠٦م من خالله االستيالء على  كم، وسيت٧والذي يصل طوله نحو " التفافي حوارة"المسمى 

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن االحتالل أعاد صباحا تجريف 
وتخلل . أراضي جنوب حوارة، وأطلق قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، الذين حاولوا التصدي له

 وتجريف أراضي الفلسطينيين القريبة من معسكر حوارة، عمليات التجريف اقتالع وتكسير أشجار الزيتون،
 ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة ٢٠١٤لشق الطريق الذي أقرته حكومة االحتالل عام 

  . الغربية
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 لصالح المخطط من أراضي سبع قرى ٢٠١٩ دونمات عام ٤٠٦وصادرت سلطات االحتالل 
 ٣، ويتما، والساوية، وياسوف، وستؤدي إلى اقتالع أكثر من حوارة، وبيتا، وبورين، وعورتا: وبلدات هي

ويعد هذا الطريق من أخطر المشاريع االستيطانية ألنه سيعزز االستيطان، . آالف شجرة مثمرة فيها
وسيحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية وسيعدم إقامة 

  . رافيادولة فلسطينية متواصلة جغ

 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة ١٦كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االثنين، 
وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، إن قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في . الغربية المحتلة

محتلة، واعتقلت المواطنين مدن الخليل ورام اهللا والبيرة ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية ال
  . األربعة عشر بزعم انهم مطلوبون

 ٤٩(كما صادقت سلطات االحتالل، مساء األحد، على قرار هدم منزل األسير نظمي أبو بكر 
، بذريعة قتله جنديا إسرائيليا بإلقاء حجر على رأسه في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة )عاما

    .الغربية

، نتيجة سياسة اإلهمال "إيشل"األسير سعدي الغرابلي، من قطاع غزة، في معتقل ُكما استـشهد 
الطبي التي تتبعها إدارة سجون االحتالل بحق األسرى المرضى، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون األسرى 

  . والمحررين، أمس اإلثنين

" إسرائيل"إن في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أمس اإلثنين، ... 
وتعتزم األجهزة األمنية ". ج"منعت األمن الفلسطيني من إقامة حواجز عسكرية في المناطق المصنفة 

التابعة للسلطة الفلسطينية، إقامة حواجز على المعابر، ضمن اإلجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس 
عدم سيطرتنا على المعابر والحدود ": وأضاف اشتية في كلمة له باالجتماع الحكومي األسبوعي . كورونا

  ".ساهم بشكل كبير في تفشي الفيروس، أرضنا مفتتة والقدس محاطة بجدار عازل ومنعنا من العمل فيها

سنرسل طلبا : "وأفاد بهذا الخصوص. الحكومة اإلسرائيلية بإغالق كافة المعابر" اشتية"وطالب 
وأشار إلى أن بالده تشهد تسجيل غير مسبوق إصابات  . "لقوات األمم المتحدة لمراقبة الحدود مع إسرائيل

وطالب . ٤٨ بالمئة من اإلصابات تسبب بها عمال عائدون من أراضي ١٨بفيروس كورونا، مبينا أن 
  . رئيس الوزراء العمال بالمبيت في مناطق عملهم، وعدم التنقل اليومي بين عملهم ومساكنهم

لة، نتجت من المشاركة في األعراس وبيوت العزاء،  بالمئة من اإلصابات المسج٨٢وأشار أن 
ودعا لتبني ميثاق شرف يمنع األعراس . ودعا المواطنين لاللتزام بمنع الحركة، والتقييد باإلجراءات الوقائية

 )وكاالت. (وبيوت العزاء والتجمهر إلى حين الخروج من األزمة

  ١٦ ص٧/٧/٢٠٢٠ تورالدس

*** 
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   أشهر٦االحتالل يبعد رئيس هيئة المرابطين عن األقصى 

 

، االثنــين، رئــيس هيئــة المــرابطين اإلســرائيليشــرطة االحــتالل  أبعــدت – صــفا – القــدس المحتلــة
 . أشهر٦بالقدس يوسف مخيمر عن المسجد األقصى المبارك لمدة 

سجد األقــصى، واقتادتــه الــشرطة إلــى مركــز وكــان اعتقــل يوســف مخيمــر قبــل أســبوع مــن داخــل المــ
 عـن المـسجد لمـدة أسـبوع، بـشرط العـودة إلـى باإلبعـادشرطة القشلة بالبلدة القديمة بالقدس، وسلمته قـرارا 

 الصادر عن قائد شرطة االحتالل اليوم لدى ذهابه اإلبعادوتسلم مخيمر قرار  .اإلبعادالمركز عند نهاية مدة 
  .٢٠٢٠ – ١٢ – ٢٥ بتاريخ اإلبعادإلى مركز القشلة، وتنتهي مدة 

القـدس عاصـمتنا واألقـصى قبلتنـا، ولـن نـساوم أبـدا علـى وحدانيـة : "قـال مخيمـر. وردا على القـرار
نا، ولكـن لـن تـستطيعوا نـزع تستطيعون منعنا من الوصول إلى القدس واألقـصى وسـجن"وأضاف  ".حقنا فيه

  ."اليقين والثقة المطلقة برحيل االحتالل عن أرضنا وقدسنا وأقصانا

  ٦/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

 

  تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة

 

  .ّمددت سلطات االحتالل، اعتقال الشاب المقدسي حجازي أبو صبيح حتى يوم األحد المقبل

ُالمطـل  الطـور /الل قد اعتقل أبو صـبيح، فجـر األحـد، مـن منزلـه فـي حـي جبـل الزيتـونوكان االحت
  .على القدس القديمة، بعد اقتحامه وتفتيشه وتخريب محتوياته

  ٦/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   عملية هدم نفذها االحتالل اإلسرائيلي ضد منازل فلسطينية٢١األمم المتحدة ترصد 

 

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض  :”القدس العربي “– غزة –رام اهللا 
 مبنـى يملكـه فلـسطينيون ٢١إن قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي هـدمت وصـادرت ” أوتـشا“الفلسطينية المحتلة 

ة، خـالل األسـبوعين بحجة االفتقار إلى رخص البنـاء التـي تـصدرها الـسلطات اإلسـرائيلية فـي الـضفة الغربيـ
وأوضــح التقريــر الــصادر عــن إحــدى الجهــات الدوليــة، والــذي يرصــد الهجمــات اإلســرائيلية ضــد  .الماضــيين

المناطق الفلسطينية، في فترة األسبوعين الماضيين، أنه نتيجة تلك العمليات هجر  ً شخصا، مـن بيـنهم ٣٠ُ
ٍقوات االحتالل هدمت عشرة مبان، من بينهـا  آخرين، موضحا أن ٩٠ً طفال، ولحقت األضرار بأكثر من ١٣
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ُثالثــة منــازل مأهولــة، فــي القــدس الــشرقية، كمــا هــدمت أربعــة مــن هــذه المبــاني، بمــا فيهــا أحــد المنــازل 
  .ٕالمأهولة، على يد أصحابها لتجنب دفع الرسوم والحاق الضرر بمقتنياتهم

يـة تجمعـات سـكانية، بمـا فيهـا  مبنى أو صـودر فـي ثمان١١ُ، هدم )ج(وأشار إلى أنه في المنطقة 
 الذي ينص علـى االسـتعجال فـي ١٧٩٧ُ، حيث هدم مبنيان على أساس األمر العسكري )بيت لحم(الخضر 

ّإزالة المباني غير المرخصة التي تعـد  َ أنـه ال يـزال هـدم المنـازل والمبـاني التـي ” أوتـشا“وذكـرت . ”جديـدة“ُ
ّتؤمن سبل العيش ألصحابها وسط استمرار تفشي    .الوباء يشكل مصدر قلق بالغّ

ً فلـسطينيا بجـروح فـي اشـتباكات متعـددة ١٢١ورصد التقرير كذلك قيام القوات اإلسرائيلية بإصـابة 
خــالل اشــتباكات ) القــدس( مــن هــؤالء الفلــسطينيين فــي أبــو ديــس ٧٣َفــي الــضفة الغربيــة، حيــث أصــيب 

وات االحـتالل خـالل مـروره بـسيارته علـى استمرت ثالثة أيام عقب استشهاد أحد سكان البلدة علـى أيـدي قـ
  .حاجز عسكري يفصل بين القدس المحتلة وبيت لحم

 آخرون في منطقة األغوار في ثالث مظاهرات منفصلة علـى الـضم المتوقـع ألجـزاء ٢٠كما أصيب 
من الضفة الغربية من جانب إسرائيل، وسبعة آخرون أصيبوا بجروح خالل المظاهرات األسبوعية فـي قريـة 

، )رام هللا(ً عاما بالذخيرة الحية في دير أبو مـشعل ١٥ً، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر )قلقيلية(ر قدوم كف
وأصـيب البقيـة فـي حـوادث مختلفـة بالقـدس الـشرقية، . بحجة أنه ألقى زجاجة باتجـاه المركبـات اإلسـرائيلية
ً مــصابا العـالج الطبــي ٦٣ّتلقـى ومـن بــين المـصابين، . ْومخيمـي قلنـديا والجلــزون لالجئـين ومدينـة نــابلس
ــدموع، وأصــيب  ً بــاألعيرة المعدنيــة المغلفــة بالمطــاط، وثمانيــة نتيجــة ٤٤جــراء استنــشاق الغــاز المــسيل لل

  .لالعتداء الجسدي عليهم وستة أصابتهم الذخيرة الحية

 عمليــة بحــث، ١٢٥وتطــرق التقريــر كــذلك إلــى االقتحامــات المتكــررة لقــوات االحــتالل، حيــث وثــق 
ً فلسطينيا في مختلـف أنحـاء الـضفة الغربيـة، وهـو مـا يمثـل زيـادة طفيفـة عـن المعـدل ١٥٦للها اعتقال تخ

  . حتى اآلن٢٠٢٠السائد في العام 

وقـد أصـاب مـستوطنون إســرائيليون عـشرة فلـسطينيين بجــروح، كمـا أضـرموا النــار فـي المئـات مــن 
ين المصابين هنـاك سـبعة تعرضـوا للـرش بـرذاذ أشجار الزيتون وأتلفوا ست مركبات، وقال التقرير إنه من ب

  .الفلفل الحار

وأوضــح التقريــر أن ألــسنة اللهــب جــراء حــرق الحقــول امتــدت إلــى األراضــي المجــاورة التــي يملكهــا 
 شـجرة زيتـون ٤,٠٠٠فلسطينيون، الفتا إلى أنه منذ بدايـة العـام الجـاري، لحقـت األضـرار بمـا ال يقـل عـن 

  .ت أفاد التقرير بأن مستوطنين نفذوهاوغيرها من األشجار في هجما

ًوحين تطرق إلى واقع الفلسطينيين في قطاع غـزة المحاصـر، ذكـر أن رضـيعا عمـره ثمانيـة أشـهر، 
ًكان في حاجة إلى عملية جراحية في القلب في مستشفى إسرائيلي، لم يتمكن من الخروج من غزة، وتـوفي 

يو الماضـي، لـم تعـد الـسلطة الفلـسطينية تقبـل طلبـات  مـا٢١ يونيو، ويوضح التقرير أنه منـذ يـوم ١٨في 
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ًتصاريح الخروج من غزة وال تحولها إلى السلطات اإلسرائيلية، ردا على خطة إسرائيل بشأن ضم أجـزاء مـن  ّ
الضفة الغربية، وأنه منذ ذلك الحين لم يتمكن سـوى عـدد ضـئيل مـن المرضـى المحـالين للعـالج الطبـي فـي 

  .يل من الخروج من غزة بمساعدة المنظمات غير الحكومية أو الوكاالت الدوليةالضفة الغربية أو إسرائ

 مناســـبة علـــى األقـــل قـــرب الـــسياج الحـــدودي ٢٦وقـــال إن القـــوات اإلســـرائيلية أطلقـــت النـــار فـــي 
ٕاإلسرائيلي المحيط بغزة وقبالة الساحل بحجة فرض القيود علـى الوصـول، وانـه فـي ثـالث مناسـبات أخـرى، 

اإلسرائيلية غزة ونفذت عمليات تجريف وحفر قرب الـسياج الحـدودي شـرق مدينـة غـزة وبيـت دخلت القوات 
  .حانون ورفح

  ٦ صفحة ٦/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

 حالة اعتقال بالقدس المحتلة منذ بداية العام ١٠٥٠

  ... –القدس المحتلة 

 فلـسطينيا ١٠٥٠ اعتقلت أفاد مركز فلسطين لدراسات األسرى بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي... 
  .من مدينة القدس المحتلة خالل النصف األول من العام الجاري

وأوضح المركز في بيان أن االعتقـاالت خـالل الفتـرة المـذكورة، اسـتهدفت كافـة الفئـات مـن األطفـال 
والنــساء والقيــادات اإلســالمية والوطنيــة، وحتــى المرضــى وكبــار الــسن والمــرابطين فــي المــسجد األقــصى 

  .المبارك

ــشكل  ــاالت ت ــسبة االعتق ــاض األشــقر إن ن ــز الباحــث ري ــاطق اإلعالمــي للمرك ــال الن مــن  % ٤٥وق
  .إجمالي االعتقاالت في أنحاء األراضي الفلسطينية في تلك الفترة

وأضــاف أن ممارســات االحــتالل اإلجراميــة بحــق المقدســيين، وفــى مقــدمتها االعتقــاالت المــسعورة 
المدينــة مـــن أهلهــا األصـــليين، وتــأتى ضــمن االســـتهداف المباشــر لألقـــصى ٕتهــدف إلــى تهجيـــرهم وافــراغ 

  .والمقدسات وللوجود الفلسطيني وللمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة

ً طفـال تقـل ٢٢حالـة مـن بيـنهم ) ٢٠٠(وبين أن حاالت االعتقال بين القاصـرين مـن القـدس بلغـت 
حالـة مـن بيـنهن قاصـرات ) ٥٢(ت االعتقـال بـين النـساء والفتيـات ً عاما، بينما بلغت حاال١٤أعمارهم عن 

  . والحبس المنزلياإلبعادومسنات، إضافة إلى إصدار العشرات من أوامر 

حالـة، وهـو مـا ) ٣٣٠(ولفت إلى أن بلدة العيسوية شهدت النصيب األكبر من االعتقاالت، وبلغـت 
حالــة، والقــدس القديمــة ) ٢٠٠(صى ومحيطــه يــشكل ثلــث حــاالت االعتقــال مــن القــدس، ومــن المــسجد األقــ

  .حالة) ١٠٠(حالة، وبلدة سلوان ) ١٥٠(

وأشار إلى أن االعتقاالت خالل العـام الجـاري طالـت قيـادات إسـالمية ووطنيـة، مـنهم رئـيس الهيئـة 
ٕاإلسالمية العليا وامام وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، ومحافظ القدس عدنان غيث، ووزير 
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القدس فادي الهدمي ومدير األقصى الشيخ عمـر الكـسواني والـشيخ نـاجح بكيـرات وأمـين سـر إقلـيم شؤون 
  .فتح بالقدس شادي مطور

كمــا واصــل االحــتالل اســتهداف المرابطــات فــي األقــصى بذريعــة التــصدي القتحامــات المــستوطنين، 
 مـدلين عيـسى، خديجـة وبعضهن اعـتقلن أكثـر مـن مـرة خـالل الـشهور الماضـية أبـرزهن هنـادي الحلـواني،

  .خويص وآية أبو ناب وغيرهن

ِوأوضح األشقر أن االحتالل لم يكتف باعتقال مئات المقدسيين، إنما صعد من إصدار أوامر اإلبعاد 
قرارات إبعاد عن المسجد األقـصى، لفتـرات مختلفـة تراوحـت ) ٢٠٥(ًقرارا، منها ) ٢٣٥(بحقهم، والتي بلغت 

  .تيهم تم تجديد اإلبعاد لهم أشهر وغالب٦بين أسبوع إلى 

ًقــرارا بــالحبس المنزلــي الكامــل، أو الحــبس المنزلــي ) ٦٥(وذكــر أن االحــتالل أصــدر مــا يزيــد علــى 
 المدينــة المقدســة للحــد مــن وأزقــةالليلــي لعــدة أشــهر، فيمــا منعــت العــشرات مــن الــشبان مــن تعقــيم شــوارع 

  .دفع غرامات مالية باهظةً، واعتقلت عددا منهم وعاقبتهم ب"كورونا"انتشار فيروس 

ًيونيــو الماضــي شــهد تــصعيدا إســرائيليا ضــد / مركــز حمايــة لحقــوق اإلنــسان أن شــهر حزيــرانوأكــد ً
  .السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، والسيما في قطاع غزة

لفاصـل ًووفقا لرصد وتوثيق المركز، فإن قوات االحتالل فتحت نيران رشاشاتها علـى طـول الـسياج ا
ٕ، واثـارة وأراضيهممرة ما تسبب بإحداث أضرار بليغة في ممتلكات الفلسطينيين ) ٤٨(خالل الشهر المنصرم 

مــرات، فيمــا واصــلت قــوات ) ١٠(وأوضــح أن جرافــات وآليــات االحــتالل توغلــت  .حالــة مــن الفــزع والخــوف
  .البحرية اإلسرائيلية اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر

عملية اعتداء على الصيادين داخل الحدود المائية ) ٢٣(وذكر أن قوات البحرية نفذت خالل يونيو 
  .البحرية المسموح لهم الصيد فيها، ما أدى إللحاق الضرر بمراكب الصيد

وأشار إلى أن سلطات االحتالل أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوب شـرق قطـاع غـزة 
وأدان مركز حماية استمرار االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية علـى قطـاع  .لشهر الماضيأيام خالل ا) ٨(

 مليون مدني يعيشون فـي ظـروف ٢غزة، السيما في ظل أزمة إنسانية تعصف بالقطاع وتهدد حياة حوالي 
ـــ ــام ال ــروض للع ــوالي١٤صــعبة نتيجــة الحــصار اإلســرائيلي المف ــى الت ــسا . عل ــدول األطــراف ال مية ودعــا ال

والمتعاقــدة علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة إلــى تحديــد موقفهــا وتحمــل مــسئوليتها تجــاه مــا يحــدث مــن انتهــاك 
  .لقواعد القانون الدولي اإلنساني والتفاقية جنيف الرابعة

ــزام األمــموطالــب  ٕ المتحــدة بالتــدخل لمنــع االنتهاكــات اإلســرائيلية والعمــل علــى إنهــاء الحــصار، وال
 ).وكاالت(-.ئولياته تجاه سكان األراضي المحتلةاالحتالل بتحمل مس

  ٣١ ص٧/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  تقارير

  ماذا يعني ضم إسرائيل للكتل االستيطانية بمحيط القدس؟

 

 علــى "أدومــيم معاليــه" مــستوطنة إســرائيل أقامــت  – األناضــول – أرنــاؤوط الــرؤوف عبــد – القـدس
 عـدة تـضم كتلـة لتـصبح الحـين، ذلـك منـذ توسـعت لكنهـا ،١٩٧٥ عـام القـدس شرق الفلسطينية، األراضي

 .مستوطنات

 االســـتيطاني المـــشروع ضـــمن المـــستوطنة توســيع اإلســـرائيلية الحكومـــة أقـــرت ١٩٩٤ العـــام وفــي
"A1"الكتـل أكبـر جعلهـا مـا القـدس، مدينـة شـرق الفلسطينية األراضي من مربعا كيلومترا ١٢ مساحة على 

 .الغربية الضفة أراضي على االستيطانية

 إسـرائيل، إلـى ضـمها نيـة عـن إسـرائيليين مـسؤولين حـديث مـع بقـوة الكتلـة هـذه اسم عاد ومؤخرا،
 .الغربية الضفة من بالمئة ٣٠ نحو لضم مخطط من كجزء

 ١٨ تـضم التـي "عتـصيون غـوش" االسـتيطانية الكتلـة خالل من القدس جنوب في المشهد ويتكرر
 .١٩٦٧ عام الغربية للضفة اإلسرائيلي لاالحتال بدء مع بإقامتها الشروع تم مستوطنة،

 مـن التقليـل اإلسـرائيلية الحكومـة تحـاول اإلسـرائيلي، الضم لمخطط الواسع الدولي االنتقاد ظل وفي
 .الكتلتين هذه ضم وطأة

 تحقيـق شـأنه مـن الكتلتـين ضم إن يقول االستيطان، شؤون في الفلسطيني الخبير التفكجي، خليل
 .إلسرائيليا لليمين رئيسية أهداف ٣

 وتكـريس جنوبهـا، عـن شمالها بعزل الغربية بالضفة فلسطينية دولة إلقامة إمكانية أي إنهاء وهي
 الـشرقية، بالقـدس الفلـسطينية للدولـة عاصـمة إقامـة منـع هـو الثالـث والهـدف ،"الكبـرى القـدس"بـ يعرف ما

 .التفكجي بحسب

 عــن هــو الحــديث أن خطــأ يعتقــد بعضفــال أدومــيم، معاليــه اســم يتــردد عنــدما" :لألناضــول ويــضيف
 )واحــد إي( المــشروع فيهــا بمــا مــستوطنات عــدة تــضم التــي الكتلــة عــن تتحــدث إســرائيل ولكــن المــستوطنة

 ".الفلسطينية األراضي من واسعة مساحات على يمتد الذي االستيطانية الكتلة نفوذ ومناطق

ـــق ذاتـــه األمـــر" :التفكجـــي ويتـــابع ـــى ينطب ـــة عل ـــيس هـــو الحـــديثف عتـــصيون، غـــوش كتل  عـــن ل
 ".جدا هائل بينهما والفرق االستيطانية الكتلة عن ٕوانما المستوطنة،

 غـــوش"و "أدومـــيم معاليـــه" كتلتـــي فـــي المـــستوطنين عـــدد فـــإن الفلـــسطيني الخبيـــر إلـــى واســـتنادا
 .ألفا ١٤٠ عن يزيد ،"عتصيون

 ١٣٢ هنـــاك إن ،االســـتيطان برصـــد المختـــصة اإلســـرائيلية اليـــسارية "اآلن الـــسالم" حركـــة وتقـــول
 .مستوطن ألف ٤٢٨ من أكثر فيها يستوطن الغربية بالضفة عشوائية استيطانية بؤرة ١٢٤و مستوطنة
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 أراضي على مقامة مستوطن، ألف ٢٢٠ من أكثر يقطنها مستوطنة، ١٣ المعطيات هذه تشمل وال
 .الشرقية القدس

ًواضافة  وهي الغربية الضفة في ثالثة لةكت ثمة فإن ،"عتصيون غوش"و "أدوميم معاليه" كتلتي إلى ٕ
 .الغربية الضفة شمالي وتقع القدس عن بعيدة ولكنها ،"أرئيل"

 مـن الـضم بـدء إلـى يميل نتنياهو، بنيامين الوزراء رئيس أن عن عديدة، إسرائيلية تقارير وتحدثت
 .الثالث االستيطانية الكتل هذه

 .الغربية الضفة من بالمئة ٣٠ حون ضم يريد إنه قال أن اإلسرائيلي، الوزراء لرئيس وسبق

 مـن ٪١٠ نحـو وأرئيـل، عتصيون وغوش أدوميم معاليه االستيطانية الكتل تشكل" :التفكجي ويقول
 ".الغربية الضفة مساحة

 ويرى الضم، لمشروع هزيمة بمثابة هو تموز،/يوليو من األول عن الضم تأجيل أن اعتبار ويرفض
 اإلدارة مــع تفــاهم إلــى والتوصــل اإلســرائيلية الحكومــة داخــل اعاإلجمــ لــضمان تكتيكــي تأجيــل مجــرد" أنــه

 ".األمريكية

 الضم بأن االعتقاد إلى عقود، منذ الفلسطينية األراضي في االستيطان يرصد الذي التفكجي، ويميل
 ".عتصيون غوش"و "أدوميم معاليه" كتلتي من فعليا سيبدأ

 "عتـصيون غـوش"و "أدومـيم معاليـه" كتلتـي ئيلإسرا تضم أن المرجح من فإن أبحاثه، إلى واستنادا
 هــذه حــدود مــن عاليــة ســكانية كثافــة ذات فلــسطينية أحيــاء إخــراج مــع الغربيــة، القــدس بلديــة حــدود إلــى

 .البلدية

 فـإن وعليـه عتـصيون، وغـوش أدوميم، معاليه ضم على إسرائيل في إجماع هناك" :ًا موضحويقول
 ".الضم هذا ترويج في ليةإشكا إي تواجه لن اإلسرائيلية الحكومة

 مــا حــدود مـن القــدس، شــمالي شـعفاط، ومخــيم عقـب كفــر ٕواخــراج الكتلتـين هــاتين ضــم" :ويـردف
 وأقليـة يهوديـة أغلبيـة وجـود وهـو اإلسـرائيلي الـديمغرافي المخطـط يحقـق أن شـأنه من القدس بلدية يسمى

 ".القدس مدينة في فلسطينية

 شعفاط، ومخيم عقب كفر في يقيمون فلسطيني، ألف ١٢٠ نحو أن إلى فلسطينية تقديرات وتشير
 .الشرقية بالقدس الفلسطينيين عدد ثلث نحو يشكل ما وهو

 بالقـــدس الفلـــسطينية األحيـــاء بـــاقي عـــن شـــعفاط، ومخـــيم عقـــب كفـــر اإلســـرائيلي الجـــدار ويفــصل
 .المقدسية الهويات يحملون زالوا ما سكانها ولكن الشرقية،

 كفـر فـي الفلـسطينية للدولـة عاصـمة إقامـة اقترحـت قـد المزعومـة، يكيةاألمر "القرن صفقة" وكانت
 .القدس شرق ديس، أبو بلدة أو شعفاط مخيم أو عقب
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 فيهـا بمـا الـشرقية، القـدس ُتبقـي أنهـا بينهـا عديـدة، ألسـباب "القـرن صفقة" الفلسطينيون ورفض
 .إلسرائيل الدائمة السيطرة تحت والمسيحية، اإلسالمية المقدسة األماكن تتواجد حيث القديمة البلدة

 ٕواخراج الغربية، القدس بلدية حدود إلى "عتصيون غوش"و "أدوميم معاليه" الكتلتين ضم أجل ومن
 ).اإلسرائيلي البرلمان( الكنيست مصادقة يتطلب ذلك فإن منها، شعفاط ومخيم عقب كفر

 الكنيـست، مـصادقة تطلـبي وهـو القـدس لحـدود تعـديل هذا يعتبر" :الخصوص بهذا التفكجي ويقول
 ".اليمين قوى عليه تهيمن الذي البرلمان تأييد على الحصول في إشكالية أي يواجه لن نتنياهو ولكن

 ،"عتصيون غوش"و "أدوميم معاليه" الكتلتين ضم لعملية سنوات منذ تتجهز إسرائيل أن إلى ويلفت
 ".اإلسرائيلية الحكومة من قرار وجود حال في لحظة أي في تنفذه أن وبإمكانها للضم، جاهزة" أنها ًمبينا

 يكــون ولــن فوريــا، ســيكون الــضم فــإن وبالتــالي جــاهزة، والــشوارع جــاهزة التحتيــة البنــى" :ويــضيف
 ".للتنفيذ وقت إلى بحاجة

 وسـط يـربط أحـدهما القـدس محـيط فـي شـارعين علـى األخيـرة اللمـسات وضـع يجـري حاليا: "ويكمل
 تلــك مــع القــدس جنــوب فــي اإلســرائيلية المــستوطنات بــين مــا يوصــل خــرواآل جنوبهــا مــع الغربيــة الــضفة

 ".المدينة شرق في الموجودة

 عليـه وتطلق أدوميم، معاليه كتلة مع عتصيون غوش كتلة وصل تحديدا يعني وهذا" :ًقائال ويفسر
 ".المحتلة الفلسطينية األراضي على يمر انه مع )األمريكي الشارع( اسم إسرائيل

 لكـن إلسـرائيل، عاصـمة بالقـدس ٢٠١٧ العـام نهايـة اعترفت قد األمريكية المتحدة ياتالوال وكانت
  .الواعدة الفلسطينية للدولة وعاصمة محتلة، مدينة الشرقية، القدس يعتبر يزال ما الدولي، المجتمع

  ٦/٧/٢٠٢٠وكالة األناضول 

*** 

  فعاليات

  ة لقرار الضمًوقفة تضامنية في مخيم سوف تأييدا لمواقف الملك الرافض
  

نفذ ممثلون عن ابناء مخيم سوف بمحافظة جرش امس وقفة تضامنية  –  حسني العتوم–جرش 
 لجهود جاللته في خدمة السالم والعدالة  ًتأييدا ووالء للقيادة الهاشمية وتاكيدا على حجم تقدير المجتمع

  .  الهاشميًالدولية، وتجديدا للعهد والوالء المطلق لمقام جاللته السامي ولعرشه

واستهل رئيس لجنة خدمات مخيم سوف عبدالمحسن بنات بكلمة اكد فيها الدور المحوري لجاللة 
الملك عبداهللا الثاني للقضة الفلسطينية والوقف صدا منيعا تجاه محاوالت ضم الكيان االسرائيلي لمنطقة 

ًالة القضية الفلسطينية، ومؤكدا أن ًاالغوار، مثمنا مواقف جاللته التاريخية الثابتة من عروبة القدس، وعد
أبناء المخيم يقفون مع جاللته كما حال الشعب األردني الوفي للدفاع عن مصالح الدولة األردنية، داعيا 

ًاهللا عزوجل أن يحفظ جاللته واألردن عزيزا آمنا مستقرا منيعا ً ً ً.  
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مخيم بالوقفة التضامنية وشارك مندوبون عن الفعيات الشعبية والشبابية وممثلو العشائر في ال
وتأييدهم لمواقف جاللة الملك في مؤكدين أن مواقف جاللة الملك المشرفة والتي رفض فيها قرارات 

 ضم أراضي الغور إلى الكيان االسرائيلي ورفضه ألي قرار يمس األراضي  إالسرائيلية الهادفة الى
  . الفلسطينية والمواطنين والمقيمين على تراب فلسطين

ا على أن أهالي مخيم سوف عامه يؤيدون ويباركون مواقف جاللة الملك المفدى في وشددو
تمسكه بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف وكذلك رفضه أن 
تكون القدس عاصمة إلسرائيل ورفضه القاطع بضم أراضي غورية إلى الكيان الصهيوني؛ ما يؤثر سلبا 

ننا الغالي ومن هنا فإننا نعاهد اهللا ومن ثم جاللة الملك المفدى أن نكون جنده األوفياء وسدا على ارد
  .منيع في وجه كل من تسول له نفسه في مساس أمن الوطن واستقراره

  ٣ ص٧/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عربية

  نتنياهو لن يلغي الضم
  

  رشيد حسن

وحليفه » نتنياهو«د من التأكيد بان االرهابي وتضيع البوصلة، ال ب.. حتى ال تختلط الرؤية
الرئيس  ومن لف لفهم من الصهاينة الفاشيين، لم يلغوا، ولن يلغوا عملية الضم، وهي المحور»غانتس«

لتشكيل الحكومة، والمحور الرئيس لمؤامرة القرن » الليكود وازرق وابيض«في االتفاق بين الحزبين 
  .. الصهيونية–االميركية 

  ..كثر تحديداوبكالم أ

وان الخالفات ..  متفقان على الضم"نتنياهو وغانتس"فان ما جرى حتى االن، هو ان كال الرأسين 
يها االغوار ف، هل يشمل كل الضفة الغربية بما بين الطرفين تتركز في توقيت وشكل هذا الضم

  !؟.قطعة وراء قطعة.. جيق، بالقضم التدريّفرأو ان يتم بالم!! ؟؟...حر الميتوالمستوطنات وشواطىء الب

ودعوة اسرائيل الى الكف عن هذه الممارسات  ان االجماع الدولي غير المسبوق، برفض الضم،
 مؤقتا، ولجم شهيته التوسعية "نتنياهو"هو الذي كبح جماح  ..واالجراءات المنافية للقانون الدولي

التريث، الى حين انتهاء عاصفة النقد  الى "نتنياهو" بان يدعو صديقه "كوشنير"العنصرية، ودفع بالحدث 
  .الدولي

والمالحظ في هذا الصدد ان االستنكار والشجب واالدانة،لم تتوقف عند الدول العربية واالسالمية 
الخ، بل وصل االستنكار الى  ..والصديقة، ولم تتوقف عند دول االتحاد االوروبي ودول اميركا الجنوبية
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ئيل واميركا رفضه للضم، ودعوته اسرائيل الى االقالع عن هذه االجراءات، الفاتيكان الذي ابلغ سفيري اسرا
  .كونها تشكل اعتداء صارخا على كافة القوانين والشرائع الدولية

والتي نشرتها " نتنياهو "فان كل من قرأ رسالة رئيس وراء بريطانيا الى.. ومن ناحية أخرى
سفير اميركا االسبق في تل ابيب وغيرهم، يجد ان » كيمارتن اند«ومن قرأ ما كتبه  ..»يديعوت احرونوت«

موقف الرافضين للضم، لم يكن حبا بفلسطين وشعبها، او انحيازا لمبادئ الحق والقانون الدولي، وانما 
  ..سببه الخوف على مستقبل اسرائيل، والخوف على مستقبل المشروغ الصهيوتي

 وستقود حتما الى حل الدولة الواحدة، "دولتينحل ال "ستنهي والى االبد فكرة.. فعملية الضم هذه
عل غرار ما حدث في جنوب افريقيا، حيث ادت االنتخابات الديمقراطية الى فوز االكثرية السوداء، 

اذا ما تم االحتكام الى الخيار الديمقراطي كحل  ..واستالمها زمام الحكم، وهذا ما سيتكرر في فلسطين
كثرعددا من اليهود في فلسطين التاريخية الممتدة من البحر الى فالشعب الفلسطيني هو اال.. جذري
   ..النهر

ان تاجيل الضم يجب ان ال يؤدي الى تاجيل تنفيذ مشروع المقاومة، الذي  ف..وعود على بدء
وكل ساعة، .. والضم يتم كل يوم.. واالستيطان مستمر.. فاالحتالل قائم.. اتفقت عليه فتح وحماس مؤخرا

يني ينزف على مدار الساعة، والعدو متمسك بهذه االستراتجية، ولن يتخلى عنها، فهي في والدم الفلسط
  .صلب المشروع الصهيوني، وتراجع نتنياهو، يعني نهايته السياسية

  ..باختصار

كرد وحيد .. في بعث انتفاضة ثالثة.. يجب ان يترجم فورا.. حي على المقاومة.. حي على الجهاد
  .قبل ان يغرق الطوفان الصهيوني الجميع..  بكل اشكالهعلى العدوان الصهيوني

 .وللحديث صلة

  ١٠ ص٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

*** 
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 آراء مترجمة

  

 

 

 

 

*** 

  االعتراف بدولة فلسطين الرد المناسب الوحيد على الضم: إيالن غولدنبرغ

 

 األمـن مركـز فـي األوسـط الـشرق أمـن برنـامج مـدير وهو غولدنبرغ، نإيال كتب – سما – واشنطن
 فلـسطين بدولـة االعتـراف" عنـوان تحـت ،االثنـين ،"بوسـت واشـنطن" صـحيفة نشرته ًمقاال الجديد، األميركي

 اتخـاذ فـي تـشرع قـد اإلسـرائيلية الحكومـة إن ًقائال استهله ،"اإلسرائيلي الضم على الوحيد المناسب الرد هو
 إمكانيـة ألي ًخطيـرا ًتهديـدا سيـشكل ما وهو ًقريبا، ُأحادي ٍبشكل الغربية الضفة من أجزاء ضم نحو تخطوا

 فـي ٍوأمـن ٍحريـة فـي بالعيش والفلسطينيين لإلسرائيليين ستسمح التي المستقبل في الدولتين نتيجة لتحقيق
 يبشر فسوف لعقود؛ الفلسطيني اإلسرائيلي النزاع تسوية حكم الذي النموذج سيحطم كما .مستقلتين دولتين
 مـن الفلـسطيني الجانـب علـى الـسياسة في ًتحوال نتائجه ستكون اُألحادية، من جديد بعهد اإلسرائيلي الضم

  ".ًأيضا المعادلة

 حـل سـيقف بـه، األميركية ترامب دونالد إدارة واعتراف الضم حدوث حالة في أنه إلى الكاتب ويشير
 ٕوانـشاء تجديـده لتعزيـز خطـوات اتخـاذ المهـم من سيكون العالم، هذا مثل فيو" الهاوية حافة على الدولتين
 األكثـر االستجابة وستكون .الدولتين لحل مواتية بيئة تهيئ التي األرض على الحقائق من جديدة مجموعة
 إلــى الــدعوة هــي -الكــونغرس فــي خاصــة - الــدولتين لحــل األميــركيين المؤيــدين قبــل مــن ومغــزى فاعليــة

 حـل عـن اإلسـرائيليين ابتعـاد علـى فيهـا لـبس ال عالمـة الـضم سيكون إذ فلسطين، بدولة الرسمي االعتراف
 وتظهـر .للتحقيـق قابـل بهـم الخاصـة الدولـة حلـم أن يعتقـدون يعـودوا لم ًأيضا الفلسطينيين ولكن الدولتين،

 اإلسـرائيليون بدأ أن ذمن مستوياته أدنى في الدولتين دعم أن بالفعل الفلسطينية األراضي في االستطالعات
 ".أوسلو اتفاقيات بتوقيع ١٩٩٣ عام التفاوض في والفلسطينيون

 ممكـن بأنـه االعتقـاد عدم إلى ولكن اتفاق، أي مضمون إلى المعارضة تستند وال" :الكاتب ويضيف
 أنهــا يفتــرض أرض علــى اإلســرائيلية المــستوطنات ونمــو الفــشل مــن ًعامــا ٢٥ عــن يزيــد مــا مواجهــة فــي

 أن للفلــسطينيين ليثبــت المــصمم الجانــب، األحــادي اإلســرائيلي للــضم وســيكون .فلــسطينية لدولــة مخصــصة

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 
ّة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز المقاالت المترجم

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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 عملية يسرع أن شأنه من أكبر تأثير وأراضيها، حدودها بشأن الفلسطينيين لشروط رهينة تكون لن إسرائيل
 قبـل مـن متزايـد كلبـش إليهـا ُسـينظر حيـث واالستبداد، الخلل من المزيد نحو الفلسطينية المؤسسات تدهور

 سـيؤدي المطـاف، نهايـة وفـي .المـستقلة للدولـة للتحضير وليس اإلسرائيلي، لالحتالل كأدوات الفلسطينيين
 ".الفلسطينية السلطة انهيار إلى الشرعية إلى االفتقار هذا

 الفلـسطينيين للمؤيـدين ضـخمة سياسـية دفعـة فلـسطينية بدولـة االعتـراف سيمثل" :الكاتب ويخلص
 الفلـسطينية الـسلطة شرعية وسيعزز .انتظاره طال وطني لطموح رمزي إنجاز توفير خالل من دولتينال لحل

 الحــدود علــى التفــاوض يجــب حــين فــي أنــه األميركــي االعتــراف يوضــح أن ويجــب .انهيارهــا دون ويحــول
 المتفق ضياألرا تبادل مع ١٩٦٧ عام حدود إلى تستند أن يجب الطرفين، بين وفلسطين إلسرائيل النهائية
 ".األميركية السياسة من الماضي القرن نصف مع سيتماشى ما وهو عليه،

 أوروبـا، فـي الـشركاء معظـم األميركـي االعتـراف يـدفع أن المؤكـد شبه ومن" :بالقول الكاتب ُوينهي
 ةاإلدار اختـارت لـو حتـى ولكـن، .بـذلك القيـام إلـى فلـسطينية، بدولـة االعتـراف عـن اآلن حتـى امتنعـوا الذين

ــدول إلــى اإلشــارة مجــرد فــإن بفلــسطين، االعتــراف عــدم األميركيــة ــأن األوروبيــة ال ــن المتحــدة الواليــات ب  ل
 تعزيــز شـأنها مـن التـي الــدولي االعتـراف مـن موجـة إلــى يـؤدي أن يمكـن الخطـوة هــذه اتخـاذ فـي تعارضـها

  ".يأس لحظة في الفلسطينيين

  ٦/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

*** 
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  ار باالنجليزيةاخب
 

Hordes of Jewish settlers defile al Aqsa Mosque 
  

Scores of Israeli settlers, led by the right-wing rabbi Yehudah Glick, on Monday morning 

forced their way into al-Aqsa Mosque under police protection. 

Jerusalem’s Islamic Awqaf Authority said that 90 Jewish settlers stormed al-Aqsa Mosque 

in the early morning hours and roamed its courtyards while receiving presentations on the 

alleged “Temple Mount”. 

Large Israeli police forces accompanied the settlers as they toured the site, while imposing 

tight restrictions on the Palestinian worshipers entering the Mosque. 

Israeli settlers carry out daily break-ins into al-Aqsa Mosque, except on Fridays and 

Saturdays, and they are usually done in two rounds: in the morning and afternoon. 

Palestinian Information Center 6-7-2020  

*** 
  

Israeli authorities to demolish 30 Palestinian buildings in Jerusalem 
 

Israeli authorities on Monday ordered the demolition of 30 Palestinian structures in al-

Isawiya village in Occupied Jerusalem. 

Activist Mohammed Abu al-Hommous said that Israeli municipality crews on Monday 

stormed al-Isawiya and distributed demolition notices targeting 30 homes and various 

facilities. 

The Israeli crews also took pictures of the threatened buildings. Some of them are 

inhabited houses and others are still under construction. 

In addition to construction restrictions, the Palestinian residents of al-Isawiya have been 

lately subjected to stepped-up demolition campaigns targeting mainly homes and 

commercial facilities. 

Palestinian Information Center 6-7-2020  

*** 

PLO, Foreign Minister welcome UNESCO 

adoption of two resolutions on Palestine 
  

RAMALLAH, Tuesday, July 07, 2020 (WAFA) – The Palestine Liberation Organization 

(PLO) and Foreign Minister Riyad Malki today welcomed UNESCO’s Executive 

Committee adoption of two resolutions on Palestine, calling on the cultural organization to 

take a proactive role in defending Palestinian heritage from Israeli attacks. 

"We welcome the adoption of two resolutions by the Executive Committee of the UNESCO 

on the need to preserve educational and cultural institutions in Palestine as well as protect 

heritage sites in occupied Jerusalem, Hebron and other Palestinian cities,” said Hanan 

Ashrawi, member of the PLO’s Executive Committee. “These resolutions reiterate 

UNESCO's role and mandate and reaffirm the need to confront the dangerous and illegal 

actions taken by Israel, the occupying Power, against these heritage sites.” 

Nevertheless, said Ashrawi, “a more proactive role is needed from UNESCO, in line with 

its mandate.” 

“In light of the escalating and illegal Israeli actions against Palestinian heritage sites in 

Jerusalem, Hebron, and the Battir Terraces in the Bethlehem District, including Israel's 



 

٢٨

illegal annexation plans that specifically target historical and archeological sites in 

Palestine, we expect more from UNESCO and the Director General, Ms. Audrey Azoulay. 

In particular, UNESCO needs to engage proactively in defending Palestinian heritage sites 

inscribed as world heritage at the UNESCO and to be a vocal advocate for the cultural and 

educational rights of the Palestinian people, which are under systemic attack by Israel,” 

she said. 

“We call on Ms. Azoulay to use the standing and influence of her office to carry out her 

mandate in Palestine. Silence in the face of the ongoing Israeli assault against Palestinian 

heritage, narrative, and history runs contrary to the mandate and principles of UNESCO," 

stressed the PLO official. 

Foreign Minister Riyad Malki also welcomed the adoption of the resolutions, one on 

occupied Palestine and the second on cultural and educational institutions. 

He said the vote and consensus on the resolutions come at the height of the battle led by the 

Palestinian leadership against the illegal Israeli annexation plan, which is taking advantage 

of the coronavirus pandemic to implement its belligerent policies, which are contrary to 

international law and the UNESCO principles and resolutions. 

He stressed the need for countries to turn their words into actions to stop Israeli public 

theft and falsification of Palestinian heritage and history with the support of the current 

American administration, which is colluding with Israel to pass the fake Zionist narrative 

based on myths and not on any scientific or historical facts. 

All the evidence in occupied Palestine prove that the Palestinian people are the original 

inhabitants of this land and that their civilization has continued throughout the centuries 

without interruption, including in Jerusalem, Hebron, Gaza, and every other town and 

village in Palestine, said the Foreign Minister. 

He called on the international community and UNESCO to put pressure on Israel, the 

Occupying Power, to stop its illegal actions and attempts to deliberately sabotage 

Palestinian Christian and Muslim heritage, and to take actual steps to ensure the 

implementation of UNESCO resolutions on occupied Palestine and educational and 

cultural institutions in the occupied Arab territories, as well as those related to the Al-

Haram Al-Sharif, (the Noble Sanctuary), the Old City of Jerusalem, the Ibrahimi Mosque 

and the old town of Hebron, and to demand an end to illegal Israeli excavations in occupied 

Jerusalem. 
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