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  شؤون سياسية

 ومساع الستصدار قرار أممي ضده.. األردن يقود جهود منع الضم دوليا: المالكي

  

بالتنــسيق مـــع القيـــادة الفلـــسطينية وأعـــضاء اللجنـــة  يقـــود األردن، – عمـــان – ناديــة ســـعد الـــدين
ًالوزارية العربية، جهودا حثيثة على مستوى المجموعات الدولية واألوروبية والمنظمات الدوليـة لمنـع الـضم 

  .من مساحة الضفة الغربية المحتلة % ٣٠اإلسرائيلي لزهاء 

ارجيـــة وشـــؤون المغتـــربين وتركـــز الجهـــود األردنيـــة العربيـــة فـــي الوقـــت الحـــالي، وفـــق وزيـــر الخ
اســتكمال الــضغط علــى ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي لمنعهــا مــن تنفيــذ "الفلــسطيني ريــاض المــالكي، علــى 

  .، وذلك في إطار اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن لجنة متابعة مبادرة السالم العربية"عملية الضم

ت الدولية، توازيا مع التشاور مع السفراء العمل المستمر مع المجموعا"وينصب التحرك أيضا على 
العرب؛ لدعوة مجلس األمن الدولي لالنعقاد، ومناقشة البحث في مسودة مشروع قرار ضد الضم اإلسرائيلي 

  .، بحسب المالكي"لمساحة شاسعة من أراضي الضفة الغربية

تــشهد "عد أن ، مــن دون أن يــستب"كــل الخيــارات متاحــة"ونــوه المــالكي، فــي تــصريح أمــس، إلــى أن 
الفترة القادمة تحركات أوسع ينضم إليها وزراء خارجية من عدد من الدول لتكثيف الجهود ضد الـضم ومـن 

  .ً"إلغائه نهائيا

 أقـدمتونوه إلى أن تلويح عدد من الدول األوروبية بفرض عقوبات علـى سـلطات االحـتالل إذا مـا 
ً، معتبـرا أن تـصريحات وزراء "ًتدفع ثمنا نتيجة ذلـكخطوة مفيدة حتى تشعر األخيرة بأنها س"على الضم يعد 

  ."مهمة، وتشكل نوعا من الضغط التراكمي"ٕخارجية فرنسا واسبانيا وبريطانيا بشأن رفض الضم 

تم الطلب من الجمعية العامة لألمـم المتحـدة، عقـد جلـسة ضـمن إطـار متحـدون "وأكد المالكي، أنه 
ً تحـول دون ذلـك، نظـرا للعقبـات الفنيـة "كورونا"ئحة فيروس من أجل السالم؛ لبحث موضوع الضم، لكن جا

  ."والتقنية بهذا الشأن

ويعكس ذلك التحرك الموقف األردني العربي الواحد الرافض للضم، لما يـشكله مـن مخـاطر تقـويض 
  .فرص تحقيق السالم العادل والشامل، وخرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

ًا التحـرك مـع الموقـف الـدولي المتنـامي حاليـا لـرفض الـضم، والتأكيـد علـى ضـرورة كما يتمـاهى هـذ
، والــذي تجــسد فــي إحــدى صــوره أمــس مــن خــالل تخــصيص "حــل الــدولتين"تحقيــق الــسالم المرتكــز علــى 

  .كمساعدات إنسانية للفلسطينيين)  مليون يورو٢٢( مليون دينار ١٧.٦١٥االتحاد األوروبي حوالي 

 دونم من منطقـة األغـوار، كخطـوة ٣٠٠قع قرار سلطات االحتالل، أمس، مصادرة يأتي ذلك على و
في خدمة مشروع الضم، وذلك بعد ساعات قليلة فقط علـى قـرار موافقتهـا، أول مـن أمـس الثالثـاء، إلقامـة 
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 وحدة استيطانية جديدة في القـدس المحتلـة، علـى مقربـة مـن البلـدة القديمـة، عقـب مـصادرة أراضـي ٢٤٠
  ....نين الفلسطينيين واالستيالء على عشرات الدونمات الزراعيةالمواط

الـدول الـصديقة "بدوره؛ قال رئيس أساقفة سبسطية للـروم األرثـوذكس، المطـران عطـااهللا حنـا، إن و
ــرافمــدعوة  ــة فلــسطين، بوصــفه ردا مناســبا علــى المخططــات لالعت ً بدول ــى الهادفــة اإلســرائيليةً  تــصفية إل

طمس معالم القدس، وسرقة مزيد من األراضي وبناء المستوطنات، التي سـتؤدي إلـى القضية الفلسطينية و
  ."تشريد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم

مـــشروع االحـــتالل الهـــادف إلـــى تـــصفية القـــضية الفلـــسطينية، بـــدعم اإلدارة األميركيـــة، "وأكـــد أن 
ًل على تحمل مسؤولياته، بما يستدعي دورا ضاغطا من وحلفائها لن ينتهي بدون تدخل دولي يجبر االحتال ً

  ."قبل األحرار في العالم إلفشال تلك المخططات

 ٢٧ص/٩/٧/٢٠٢٠الغد 

***  

   تدعو العالم للرد على الضم اإلسرائيلي"إقليمية المشرق العربي"

\ 

السعود،  أطلقت الرابطة اإلقليمية لدول المشرق العربي، برئاسة النائب المحامي يحيى -عمان 
مذكرة مفتوحة إلى قادة العالم وشعوبه أعلنت فيها رفضها وتصديها ألي محاولة تستهدف أراضي الضفة 

  .الغربية وغور األردن

وأكدت الرابطة أن ضم األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يمثل انتهاكا خطيرا لميثاق األمم 
ية القائمة، داعية المجتمع الدولي وبرلمانيي العالم المتحدة واتفاقيات جنيف ويتعارض مع المعايير الدول

 .للرد على أي ضم لألراضي الفلسطينية عبر فرض إجراءات صارمة ضد االحتالل اإلسرائيلي

برلمانيون (جاء ذلك خالل لقاء تواصلي عقدته الرابطة اإلقليمية لدول المشرق العربي، المنبثقة عن رابطة 
، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، سيما الخطوات "زووم" ر منصة ، امس األربعاء عب)ألجل القدس

األحادية التي أعلنها االحتالل اإلسرائيلي والقاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور األردن 
ربي بمشاركة عدد من البرلمانيين الممثلين عن الدول األعضاء بالرابطة واألمين العام لالتحاد البرلماني الع

  .فايز الشوابكة

وقال رئيس رابطة برلمانيون ألجل القدس، الشيخ حميد بن عبداهللا االحمر، إن الرابطة التي أخذت 
ّعلى عاتقها القيام بواجبها األخالقي واإلنساني عبر المؤسسات التشريعية في الدول، باعتبارها تمثل  ّ ّ

َالضمير اإلنساني فعال ورقابة لن تتوانى عن القيام بو ّاجبها في تحويل هذه القوة العظيمة للنواب ً
 .ّوالبرلمانيين إلى درع حصينة لحماية القدس والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة

ّأننا نقف اليوم بكل قوتنا وارادتنا وامكاناتنا ضد خطة الضم االسرائيلية التي تستهدف الحق : وأضاف  ّ ٕ ٕ ّ
ّالعربي في آسيا بشكل خاص، ونتطلع إلى دور رائد مميز للنواب الفلسطيني والمستقبل األردني والفضاء 
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ّللوقوف في خندق اإلنسانية واألمة من خالل كل الوسائل التي تفضح هذه الخطة وتكشف مخاطرها ومن  ّ
ّخالل وقف عجلة التطبيع المنفلتة في المنطقة باعتبارها منافية لألخالق والقيم والمصالح السياسية 

  .ل مكافأة للمعتدي ورسالة خاطئة للمحتلّوالقومية وتمث

ّوأكد األحمر أن خطة الضم التي أعلنت عنها الحكومة اإلسرائيلية التي وفرت لها اإلدارة األمريكية  ّّ ّ
ًكامل الغطاء، تمثل أشكاال عديدة من االنتهاكات ّ وتقوض أية إمكانية لثقته بالمجتمع الدولي وآلياته تبقى  ّ ّ ّ

ّادة الحق، ومن جهة أخرى وأخطر، تشكل طعنة قاتلة للقيم اإلنسانية في العدل في رفع الظلم واستع ّ
ّوحقوق اإلنسان والشعوب وتدميرا لألعراف والقوانين الدولية وتكريسا لحق القوة المعتدية بديال عن قوة  ًّ ّ

هذه المنطقة ّالحق العادلة، وما يترتب على كل ذلك من تهديد حقيقي لالستقرار والسلم الحقيقي ليس في 
  .بل في العالم أجمع

ّوتابع، مخاطبا البرلمانيين، إن رابطتكم اإلقليمية بميزتها وفرادتها الجغرافية والتاريخية واإلنسانية  ّ ّ ً
ّإذ تلتحم مع أرض فلسطين وتحيط بها وتتعلق شعوبها بالقدس والمقدسات تمثل قوة أخالقية وقانونية  ّ ّ ّ ّ

ّيوني، وان الضرر المترتب على استمرار االحتالل وتداعياته التي لم هائلة لردع هذا االستهتار الصه ٕ
ّتتوقف يتجاوز فلسطين وشعبها ليضرب األردن واستقراره ويهدد مستقبل شعبه وأجياله من خالل فرض  ّ
ّمسار التهجير وتفريغ األراضي الفلسطينية بعد وخالل الضم واإلجراءات العنصرية األخرى إلحداث  ّ

ّسية واقتصادية في األردن يتردد صداها في المحيط العربي األسيوي كلهإختالالت سيا ّ ّ.  

كما دعا األحمر البرلمانيين إلى ممارسة كل دور مؤثر على صانع القرار في بلدانهم وعلى 
ّالمؤسسات الدولية المختلفة للقيام كل بواجباته في تطبيق القوانين والقرارات التي تمنح صاحب األرض  ّ

  .والتي تردع المعتدي عن عدوانهكامل حقه 

من جهته، أكد رئيس الرابطة االقليمية لدول المشرق العربي، رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى 
السعود، وقوف األردن بكل مكوناته خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني ودعم مواقفه الحازمة تجاه القضية 

دساتها اإلسالمية والمسيحية وحماية الوضع القانوني الفلسطينية وغور األردن والدفاع عن القدس ومق
  .والتاريخي القائم

وقال إن مواقف جاللته الثابتة والصلبة لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية عطلت الكثير من 
 حيث أعاد البوصلة العالمية لقضية الشعب  المخططات اإلسرائيلية في التغول على حق الشعب الفلسطيني

 الزخم الذي حققه في عديد من لقاءاته مع قادة العالم والمحافل المحلية واإلقليمية الفلسطيني عبر
  .والدولية حامال معه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ليس من حدث أعظم وأخطر على «واضاف السعود، خالل اللقاء الذي أدارته النائب ديما طهبوب، 
ُمة اإلسالمية بأسرها، من هذا الذي يحاك لفلسطين والتي كان آخرها خطوات ضم أجزاء كبيرة من األ

الضفة الغربية وغور والقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين، مهبط الرساالت السماوية، مهد المسيح، 
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ض تعزز الحق ًوأرض التسامح والمحبة والوئام، داعيا إلى ضرورة الخروج بمعطيات ملموسة على األر
  .الفلسطيني

وتابع أن ما أعلنه المحتل اإلسرائيلي الغاشم وبجواره اإلدارة األميركية الحالية من خطوات تمس 
الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تشكل ضربا لكل قرارات الشرعية الدولية، 

لمنحازة غلبة لغة القوة والتجبر، على كل دعوات وتجاوزا عن إرادة العالم، ليعلن ومن خلفه تلك اإلدارة ا
  .السالم واألمن واالستقرار لمنطقة الشرق األوسط

وبين السعود أن البرلمان األردني قام بمخاطبة الجمعيات واالتحادات البرلمانية الدولية، من أجل 
ي تضغط تلك اتخاذ موقف مساند لعدالة القضية الفلسطينية، ورفض ضم األراضي وغور األردن ولك

البرلمانات على حكومات بلدانها من أجل اتخاذ مواقف واضحة ترفض تلك الصفقة وكل أشكال التسوية 
  .الهاضمة للحق الفلسطيني

كما اشار إلى مواقف لجنة فلسطين النيابية إزاء القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدا أن الخطوات 
ًدن خط أحمر لن نسمح المساس به، مجددا العهد بأن اإلسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيال وأن أمن األر

  .الحق الفلسطيني ثابت من ثوابتنا نفديه بدمائنا

 قطر واضحة وثابتة  من جانبه، قال عضو مجلس الشورى القطري، صقر المريخي، إن مواقف
الفلسطينية، لدعم القضية الفلسطينية ورافضة للسياسة االستيطانية اإلسرائيلية وخطواتها في ضم األراضي 

  .ًمؤكدا أن بالده ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني

ودعا البرلماني الكويتي، أسامة شاهين، البرلمانيين إلى ضرورة تبني مواقف حازمة لدعم الحق 
ً أميرا وشعبا وحكومة، باقون على العهد مع  ًالفلسطيني ورفض المخططات الظالمية، مؤكدا أن بالده ً

  .الحق الفلسطيني

البرلماني اللبناني، الدكتور حسن عز الدين، إن فلسطين تعتبر ثابتا من ثوابتنا، ولبنان نذرت وقال 
نفسها لتكون مع فلسطين وسنبقى داعمين ومناضلين إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة 

فلسطيني ونضع نحن كبرلمانيين لبنانيين ندعم ونؤيد كفاح الشعب ال«في إقامة دولته المستقلة، مضيفا 
  .«كل إمكانياتنا ألجل فلسطين

كما اعلن البرلماني العراقي، عاشور كربوني، رفضه للخطوات اإلسرائيلية القاضية بضم أجزاء 
ًكبيرة من الضفة الغربية وغور األردن وتداعياتها على الشعبين الفلسطيني واألردني، داعيا إلى ضرورة 

  .التصدي لهذه الخطوات

ألول للمجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، عن تقديره للجهود التي واعرب النائب ا
تقوم بها رابطة برلمانيون ألجل القدس والرابطة االقليمية للمشرق العربي إزاء القضية الفلسطينية، 

  .ًمستعرضا تاريخا طويال من االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني



 
٩

يني، ناصر الفضالة، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن جريمة واعتبر البرلماني البحر
ًمضافة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا بالوقت ذاته أن هناك حركة شعبية تمثلها القوى الحية المطالبة 

  .بالحرية والرافضة للتطبيع ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية

ماني العربي، فايز الشوابكة، بدور المجالس والبرلمانات من ناحيته، أشاد أمين عام االتحاد البرل
ًالعربية وجهودها في فضح الممارسات اإلسرائيلية في المحافل البرلمانية الدولية واإلقليمية كافة، مثمنا في 
الوقت ذاته جهود رابطة برلمانيون ألجل القدس ومواقف جميع الدول والمنظمات واالتحادات االقليمية 

الداعية إليجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق األمن واالستقرار الدوليين، كما أشاد والدولية 
  .بمواقف الدول العربية كافة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

ما من قضية تعرضت النعدام العدالة أكثر من القضية الفلسطينية وما من «وأضاف الشوابكة 
ً، الفتا إلى أن »ًيالت والتنكيل أكثر من الشعب الفلسطيني الذي ما يزال صامداشعب تعرض للظلم والو

الممارسات اإلسرائيلية تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وتقوض مبادئ السلم واألمن 
  .الدوليين

وبين أنه سيتم عرض طلب قبول الرابطة كعضو مراقب في االتحاد البرلماني العربي، على 
  .اع القادم للجنة التنفيذية لالتحاداالجتم

وأكد مدير عام الرابطة، الدكتور محمد بلعاوي، تسخير كل إمكانات الرابطة لدعم الجهود لصالح 
ًالقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الوقوف سدا منيعا أمام الممارسات واالختراقات اإلسرائيلية للوطن  ً ً

  .العربي والقضية الفلسطينية

م اللقاء، اتفق البرلمانيون على إصدار بيان مشترك يوحد خالله كل المواقف البرلمانية وفي ختا
  )بترا.(تجاه الخطوات اإلسرائيلية، سيتم إعالنه مطلع األسبوع المقبل

  ٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

  

  



 
١٠

 اليونـسكـو تنتصـر للقــدس ومقدساتها بقرار تاريخي: كنعـان 

   ماجدة ابو طير-عمان  

كد امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا توفيق كنعان، أن حالة الرفض والتذمر تجاه أ 
في فلسطين التاريخية واألراضي العربية ) السلطة القائمة باإلحتالل(السياسة االستعمارية االسرائيلية 

تصدر بشكل دوري الكثير المحتلة، أصبحت اليوم ظاهرة عالمية تقودها المنظمات والهيئات الشرعية، التي 
من القرارات التي تؤكد حق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه ومقدساته وترفض ممارسات اسرائيل 

  .التعسفية بل وتعتبرها باطلة والغية

) ٢٤/ م ت ٢٠٩(وفي اطار ترسيخ الشرعية الدولية جاء قرار المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 
ًوالمدقق في مضامينه يجد أنه قد تمت مناقشته أساسا ، ٢٠٢٠ / ٧ / ٦م الصادر بتاريخ ٢٠٢٠لعام 

، وهذا التعريف الدولي لفلسطين هو اعتراف صريح بحالة االستعمار التي )فلسطين المحتلة( تحت بند 
ضد أهلنا ومقدساتنا في ) بحسب تعريف القرار نفسه والذي يجسد الحقيقة(تمارسها اسرائيل القوة المحتلة 

  .قدسفلسطين وال

فقد أكد القرار على جميع القرارات ) القدس(أما بخصوص القرار المندرج تحت بند : واضاف 
ًالسابقة المتخذة بشأنها في اليونسكو وهي سبعة عشر قرارا صادرة عن المجلس التنفيذي وعشرة قرارات 

اءات التهويدية التي صادرة عن لجنة التراث العالمي المنبثقين عن منظمة اليونسكو، وجميعها ترفض االجر
بما فيها عمليات ) بغير المشروعة(تقوم بها اسرائيل وتدعوها الى االمتناع عن األفعال التي وصفت 

، ويطالب اسرائيل بالوقف الفوري )االستيطانية(التنقيب وحفر األنفاق واألشغال والمشاريع االستعمارية
لب القرار المديرة العامة لليونسكو بتنفيد قرار تعيين لجميع االنتهاكات المخالفة للشرعية الدولية، كما يطا

ًممثل دائم للمنظمة في مدينة القدس ، كما يدعوها أيضا إلى االسراع بتنفيذ قرار ايفاد بعثة اليونسكو 
  .للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، والذي تستمر اسرائيل في رفضه منذ زمن بعيد

ردن بقيادته الهاشمية يؤكد في كافة المحافل الدولية على حقوق أهلنا في ان موقف األ: وأضاف
فلسطين والقدس، لذا كان للدبلوماسية االردنية النشطة وبالتعاون مع االشقاء في دولة فلسطين 
والمجموعتين العربية واإلسالمية في المنظمة وباستثمار االردن لعالقاته مع دول العالم دور في صدور 

قرار، خاصة أن القضية الفلسطينية وجوهرها القدس بالنسبة لنا في األردن قضية مركزية وطنية هذا ال
ًوقومية ال يمكن التفريط بثوابتها، وتطبيقا لذلك كله جاء هذا القرار المهم على الرغم من ادراك العالم 

ى شريعة الغاب والقوة، لهذا لتعنت اسرائيل المستمر ورفضها لقرارات الشرعية الدولية وارتكازها البغيض عل
كله يمكن للمتمعن في قرار اليونسكو أن يستشعر قيمة تضافر االصوات والمواقف الدولية في كبح جماح 

  .عنجهية اسرائيل وردعها، ولكن في مناخ سياسي نأمل أن تتوافر معه االرادة الدولية الجريئة
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ً واحدا خلف القيادة الهاشمية صاحبة ًان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف صفا: وختم كنعان  
الوصاية التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، وتأمل من األمة العربية واالسالمية 
وحدة الصف والكلمة، والسعي الدؤوب تجاه تفعيل دبلوماسيتها ومنظماتها العربية واالسالمية في ميادين 

  . لألهل في فلسطينالسياسة الدولية، وتكثيف دعمها 

كذلك نتطلع إلى أمتنا لمساندة األردن خط الدفاع األول عن فلسطين واألمة ودعم صموده أمام 
ًالمخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعا، فقوة األردن تعزز قوة فلسطين واألمة، كما أن على العالم 

ٕ فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية ومنظماته الشرعية الزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية بما
م، وذلك باتخاذ قرارات دبلوماسية ١٩٦٧على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 

ًجريئة كموقف االتحاد االوروبي، والبد أيضا من االسراع باإلعتراف الدولي بدولة فلسطين كاملة العضوية 
ً على تحدي اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وفرضا لحل الدولتين كما جاء في ًفي هيئة األمم المتحدة ردا

 .مبادرة السالم العربية

  ٤ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  :الممثل األعلى للشؤون الخارجية وسياسة األمن لالتحاد األوروبي

 ًالضم ليس حال ويعد انتهاكا للقانون الدولي
  

 لالتحـــاد األمـــن وسياســـة الخارجيـــة للـــشؤون األعلـــى ممثـــلال قـــال – الجديـــدة الحيـــاة – بروكـــسل
 الـدولي، للقـانون انتهاكـا يشكل وهو حال، ليس فلسطينية ألراض إسرائيل ضم إن بوريل، جوزيب األوروبي

ــسبب ــي وسيت ــي ضــرر ف ــاق حقيق ــدولتين، حــل آلف ــا ال ــشكل ســيؤثر كم ــى ســلبي ب  اإلقليمــي، االســتقرار عل
 .إسرائيل أمن على وربما العربية، والدول إسرائيل بين توالعالقا إسرائيل، مع وعالقاتنا

 عنــدما خاصــة الــدولي، للقــانون انتهــاك أي أن األربعــاء، ليــوم صــحفي، بيــان فــي بوريــل، وأضــاف
 منـاطق على يؤثر مما القواعد، إلى المستند بأكمله الدولي النظام على آثار له األراضي، بضم األمر يتعلق
 .األخرى النزاع

 يتفق لم والتي ١٩٦٧ عام قبل ما حدود على طرأت التي بالتغييرات نعترف ولن يمكننا ال" أنه وأكد
 اسـتنادا عليـه المتفـاوض الدولتين بحل ملتزما يبقى األوروبي االتحاد أن على مشددا ،"الصراع طرفا عليها

 إلنهـاء الوحيـدة لمـستدامةوا الواقعيـة الطريقـة إنهـا" الـصلة، ذات المتحدة األمم وقرارات الدولي القانون إلى
  ".الصراع هذا

  ٩/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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 السلطة تشكر الدول والبرلمانات الرافضة للضم

  

   ...– إبراهيم وكاالت  كامل–األراضي المحتلة 

 وجه أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية صـائب عريقـات، رسـائل رسـمية ...
  .لي، وبرلمانات كل من بلجيكا، ولوكسمبورغ وهولندالمجلس الشيوخ التشي

وأعرب عريقـات فـي رسـائله عـن شـكر وتقـدير القيـادة والـشعب الفلـسطيني، للمـسؤولية والـشجاعة 
التي أبدتها هـذه البرلمانـات؛ لتمريـر قـرارات تتعلـق بمطالبـة حكوماتهـا بإدانـة أي قـرار تتخـذه إسـرائيل لـضم 

تخاذ تدابير فعالـة ومـضادة، نحـو الـرد بـشكل متناسـب علـى الـضم المخـالف األرض الفلسطينية المحتلة، وا
للقانون الدولي، والدفع بشكل نشط من أجل اتخاذ إجراءات عقابية على مستوى أوروبا، إذا قـررت إسـرائيل 

  .المضي بالضم

جـرائم وأكد أن إسرائيل، تهدف إلى جعل ممارسات احتاللها غير القانونية طبيعية، بما فيها الـضم و
ّالعدوان والمشروع االستيطاني االستعماري، الـذي يعرفـه ميثـاق رومـا المؤسـس للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 

  .باعتباره جريمة حرب موصوفة

وشــدد علــى أنــه لــن يكــون هنــاك ســالم، دون احتــرام كامــل حقــوق الــشعب الفلــسطيني غيــر القابلــة 
 ان فلسطين تتعرض لتهديد المزيد من الـضم، والـذي لىإللتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير، الفتا 

يعنــي ســرقة المزيــد مــن األرض الفلــسطينية، ونهــب المزيــد مــن المــوارد الطبيعيــة، والــسيطرة علــى الحــدود، 
والمجــال الجــوي والكهرومغناطيــسي، والحــدود البحريــة، وتعزيــز نظــام الفــصل العنــصري فــي القــرن الحــادي 

  .لسطين في الوجود، والقضاء على احتماالت حل الدولتينوالعشرين، مقابل إنكار حق ف

  . ان هذه الممارسات أمست بحاجة إلى ردع فوريإلىوأشار 

وأشاد عريقات بدعم البرلمانات، وقراراتهـا بمنـع اسـتيراد منتجـات المـستوطنات االسـتعمارية، والتـي 
  .من شأنها حماية آفاق السالم العادل والدائم

 الشجاعة من شأنها تعزيز العالقات مع فلـسطين والبنـاء عليهـا، وتفـسح وأضاف ان هذه الخطوات
  ....الطريق أمام بقية أعضاء االتحاد األوروبي لتحذو حذوها

  ٨ص/٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  

  

  



 
١٣

  اعتداءات

   يقتحمون باحات المسجد األقصىعشرات المستوطنين المتطرفين اليهود

  

 الحرم -، باحات المسجد األقصى المباركأمسد صباح اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهو
 بهـدم محـل اإلسـرائيليالقدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، فـي الوقـت الـذي قامـت بـه قـوات االحـتالل 

 اإلسـالمية العامـة وشـؤون األوقـافوقـال مـدير عـام دائـرة . تجاري في حـي وادي الجـوز بالمدينـة المقدسـة
فـي رام اهللا، إن االقتحامـات نفـذت مـن جهـة ) بتـرا(خ عـزام الخطيـب لمراسـل  بالقـدس الـشياألقـصىالمسجد 

وأوضــح أن عــشرات المــستوطنين . بــاب المغاربــة، بحراســة مــشددة مــن شــرطة وقــوات االحــتالل اإلســرائيلي
برفقة طالب مدارس دينيـة متـشددة اقتحمـوا المـسجد األقـصى، ونظمـوا جـوالت اسـتفزازية فـي باحاتـه وسـط 

  ....ضب والغليان سادت أرجاء الحرم القدسي الشريف كافةحالة من الغ

  ٨ص/٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  القدس في الرويضي السفير منزل يقتحم االحتالل

 

 التعـاون منظمـة ممثـل منـزل األربعـاء، أمـس اإلسـرائيلي، االحـتالل قـوات اقتحمـت – وفا – القدس
 .المحتلة القدس بمدينة سلوان بلدة في الكائن الرويضي، أحمد السفير فلسطين دولة لدى اإلسالمي

 المتحـدة األمـم بعـد دولية منظمة أكبر ثاني ممثل منزل اقتحام أن ،"وفا"لـ الرويضي السفير واعتبر
 ومنـع المقدسـة، المدينـة فـي العمـل تقـويض وحكومته اإلسرائيلي االحتالل خاللها من يريد سياسية رسالة"

 ".فيها الجارية األحداث نقل

 دوليـة جهـات مـع اتصاالت وأجرى المنزل، اقتحام من االحتالل قوات منع حاول أنه رويضيال وأكد
 .جرى ما على وأطلعها القدس، في عاملة مختلفة

 نقـل فـي ومـستمرون القـدس، في التهويدية االحتالل إجراءات يرفض الفلسطيني الصوت ان :وقال
 .االحتالل تسلطا تمارسها التي التعسفية االجراءات كل رغم الحقائق

 الرويـضي، الـسفير لمنـزل االقتحـام عمليـة المقدسـية الشخـصيات مـن العديـد استنكرت جهتها، من
  .ومقدساتها وعقاراتها، القدس، عن الدفاع في بدورها القيام عن المحلية القيادات لثني محاولة ذلك معتبرة

  ٩/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

 

 

  



 
١٤

  لعربية ويحتجز طاقمهااالحتالل يقتحم جمعية الدراسات ا

 

 اقتحـام علـى األربعـاء، اليـوم اإلسـرائيلي، االحـتالل مخابرات أقدمت – خبر وكالة – المحتلة القدس
 .المحتلة القدس شمال البريد ضاحية في الشرق لبيت التابعة العربية الدراسات جمعية

 المتواجــد والطـاقم يالتفكجـ خليـل الجمعيــة مـدير تحتجـز االحـتالل مخــابرات أن عيـان، شـهود وذكـر
  .المكان محيط في واسعة تفتيش عملية وتجري األثناء، هذه في فيها،

 ٨/٧/٢٠٢٠وكالة خبر الفلسطينية للصحافة 

***  

 االحتـالل يعتقـل مديـر لجنـة اإلعمـار بالمسجـد األقــصـى

 

عمار  اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، مدير لجنة اإل- فلسطين المحتلة 
ّوأفادت مصادر محلية، أن شرطة االحتالل اعتقلت مدير . بالمسجد األقصى، في مدينة القدس المحتلة

  .ٍلجنة اإلعمار بالمسجد األقصى المهندس بسام الحالق من داخل المسجد، واقتادته إلى جهات مجهولة

ً ومحال تجاريا في ًوفي سياق منفصل هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس األربعاء، منزال ً
ًوأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات االحتالل هدمت محال تجاريا في . بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة ً ّ

. حي وادي الجوز وحي عين اللوزة ببلدة سلوان، وشرعت بهدم منزل المواطن إياد أبو صبيح بالقدس
 منشأة ومبنى غير ١١م الجاري، إضافة إلى  منزال منذ مطلع العا٣١وهدمت بلدية االحتالل في القدس 

  .سكني

وتنتهج سلطات االحتالل منذ احتالل القدس، سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين 
المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها األصليين، 

راءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين وذلك من خالل سلسلة من القرارات واإلج
ومن بين هذه اإلجراءات هدم سلطات االحتالل المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد  .اليومية

  .من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين

جود السكاني الفلسطيني في المدينة، حيث وتهدف سلطات االحتالل بذلك إلى تحجيم وتقليص الو
ًوضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد، بحيث تمضي  ً

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األربعاء، حملة  .سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية
  .دس المحتلتيندهم واعتقاالت في الضفة الغربية والق

من جهته، أعلن مكتب إعالم األسرى صباح أمس، عن استشهاد األسير الغرابلي داخل ... 
ّ، إن األسرى قرروا إغالق كافة األقسام في السجون "إعالم األسرى"وقال ، سجون االحتالل اإلسرائيلي
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ًحدادا على روح الشهيد األسير سعدي الغرابلي، واحتجاجا على سياسة اإلهمال  الطبي التي تنتهجها إدارة ً
من جانبه، قال المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، أنه باستشهاد الغرابلي  . سجون االحتالل

ًأسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، ) ٧٣(ًشهيدا، من بينهم ) ٢٢٤(يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة إلى 
آخرين بعد ) ٧(نتيجة القتل العمد بعد االعتقال، و) ٥٧(ًأسيرا استشهدوا بسبب اإلهمال الطبي، و) ٦٩(و

وأشار فروانة، إلى استشهاد مئات آخرين من األسرى  .إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن
المحررين الذين توفوا بعد تحررهم من السجون اإلسرائيلية متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء 

  ).وكاالت. (التعذيب واإلهمال الطبي المتعمد

  ١٤ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون مقدسية

  خلف إمام واحد"األقصى"توحيد الصالة داخل : أوقاف القدس

 

قررت إدارة أوقاف القدس االسالمية في مدينة القدس ونظرا لتفشي وباء  -  انس صويلح- عمان 
المبارك خلف إمام واحد كورونا المستجد في االراضي الفلسطينية توحيد الصالة داخل المسجد األقصى 

خالل األوقات الطارئة، وتناشد المصلين الصالة بالساحات واألخذ بسياسة التباعد االجتماعي وعدم 
 . االكتظاظ

كما قررت االلتزام الكامل بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية   
، وكل من يخالف هذه التعليمات لن يستطيع ٕمن حيث لبس الكمامات واحضار سجادة خاصة للصالة

واكدت الدائرة ضرورة االلتزام باألماكن التي حددتها دائرة . الدخول والصالة في المسجد األقصى المبارك 
األوقاف اإلسالمية لتأدية الصالة وااللتزام التام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المسجد ولجان 

وأهابت الدائرة بكبار السن والمرضى الصالة في بيوتهم أو في أقرب . الجميع النظام للحفاظ على سالمة 
مسجد لبيوتهم تقام فيه صالة الجمعة والجماعة هم وغيرهم من المصلين والذين يقطنون في أماكن بعيدة 
ًعن المسجد االقصى حفاظا على صحتهم من جائحة الكورونا مشددة على ضرورة االلتزام بالنظافة 

ة في المسجد األقصى المبارك، مع أفضلية عدم الوضوء واستخدام الحمامات العائدة للمسجد المطلق
 . األقصى المبارك قدر المستطاع

 ٤ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  تقارير

  الضم ستكون له انعكسات خطيرة على القدس المحتلة": السالم اآلن"

 

 سـتكون الـضم قـرار أن اإلسـرائيلية "اآلن مالسال" لحركة موسع تقرير أكد – سما – المحتلة القدس
 ســـيحرم مــا الغـــائبين، ملكيــة قــانون لتطبيـــق ًنظــرا المحتلــة، الـــشرقية القــدس علــى خطيـــرة انعكاســات لــه

 .والضم االستيطان لصالح أراضيهم من واسعة مساحات من المقدسيين

 حـدودها، وسـعتو المدينـة مـن الـشرقي الجـزء إسـرائيل ضـمت ،١٩٦٧ عام في إنه :الحركة وقالت
 العبريـة للدولـة يـسمح الـذي الغـائبين ملكية قانون تطبيق تم كما .المنطقة على اإلسرائيلي القانون وطبقت

 .المضمومة المنطقة على ١٩٤٨ عام حتى للفلسطينيين تعود كانت التي الممتلكات على بالسيطرة

 في إال القانون استخدام عن اإلسرائيلية الحكومات امتنعت ،١٩٦٧ عام الضم بعد التقرير، وحسب
 لحرمان منه االستفادة في الليكود حكومة بدأت واحد، عقد بعد ولكن الدولية، االنتقادات بسبب ضيق نطاق

 .المستوطنين إلى ونقلهم الشرقية القدس في ممتلكاتهم من الفلسطينيين

 ترامـب لخطـة ًوفقـا الغربية الضفة في للضم المخصصة المساحة ثلث نحو أن "اآلن السالم" وأكدت
 .خاصة فلسطينية ٍأراض هي )دونم ألف ٥٣٠ نحو(

 المناطق هذه على القانون تطبيق من حقيقية مخاوف أن القدس في الضم تجربة ُتظهر: "وأضافت
 ".ممتلكاتهم من الفلسطينيين من اآلالف مئات سيحرم الشاسعة

 ملكيــة قــانون إســرائيل بهــا دمتاســتخ التــي الطريقــة تقريرهــا فــي )اآلن الــسالم( حركــة واستعرضــت
 .والمتزمت الصهيوني اليمين تنامي ظل في المقبلة المرحلة في ذلك وخطورة الشرقية، القدس في الغائبين

 حكومــة ظــل فــي تأســست ســرية آليــة شــكلت المتعاقبــة اإلســرائيلية الحكومــات أن التقريــر ويكــشف
 إلـى اإلسـالمي والحـي سـلوان في الفلسطينية راضيواال المنازل عشرات ملكية بنقل الثمانينيات، في الليكود

 .المستوطنين

 بعـض مـالكي أن إلعـالن أشـخاص بتجنيـد قامـت الرسـمية والمؤسـسات الحكومة إن" :التقرير وقال
 الغـائبين، ألمـالك الحفـظ أمـين إلـى اإلقـرارات هـذه تمريـر وتـم .الغـائبين األراضـي مـالك من كانوا الممتلكات

 إلــى ملكيتهــا وحــول مررهــا الــذي اليهــودي، القــومي الــصندوق إلــى الغــائبين أصــول تمريــر تــم ذلــك، وبعــد
ــة أن الممتلكــات هــذه فــي تعــيش التــي الفلــسطينية العــائالت واكتــشفت .المــستوطنين ــازلهم باعــت الدول  من
 البريــد، عبــر اليهــودي القــومي الــصندوق أو المــستوطنين مــن قــضائية دعــاوى تلقــيهم بعــد للمــستوطنين،

  ".المنزل بإخالء ًمطالبة
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ــة قانونيــة معركــة نــشبت وبالتــالي،  مقابــل المحرومــة، الفلــسطينية للعــائالت ومرهقــة ومكلفــة طويل
 بعـض واضـطرت المـستوطنين، ومنظمـات اليهـودي، القـومي كالـصندوق الدولـة من الممولة القوية الهيئات
 .يكافح اآلخر البعض يزال ال فيما إنقاذها، من منها القليل وتمكن منازلها، مغادرة إلى العائالت

 حيـث الغـائبين، أمـالك قانون استخدام إساءة إلى تشير التي الوثائق من بالعديد التقرير ويستشهد
ــشير ــل وي ــة الحكومــات سياســات تحلي ــى المختلف ــه إل ــى أن ــدما حت  اســتخدام مــن للحــد الحكومــات ســعت عن

ــانون، ــة الحكومــات وجــدت الق ــر وســائل ًدائمــا التالي ــسياسة لتغيي ــة ٕواعــادة ال ــى االســتيالء عملي  أمــالك عل
 أراضـيهم مـن ًقريبـا يـسكنون أنهـم مـن الـرغم علـى القـدس، مـن لفلـسطينيين تعـود ومنـازل ٍوأراض وعقارات

 .والمستوطنين االستيطان لصالح مكشوفة وسرقة قرصنة عملية في غائبين، اعتبرتهم أنها إال ومنازلهم،

 القـدس ضـم الغـائبين؟ أمـالك قـانون هـو مـا :بينهـا نمـ األسـئلة، مـن سلسلة على التقرير واحتوى
 الفلـسطينيين ملكيـة لنزع كأداة الغائبين أمالك قانون ،١٩٦٧ لسنة الغائبين أمالك قانون وتطبيق الشرقية

 الحكومــة، "نيــة ُحــسن" علــى يعتمــد -القــدس فــي الغــائبين أمــالك قــانون الــشرقية، القــدس فــي لممتلكــاتهم
ــدي جهــود :األول الملحــق ــك تي ــى األصــول إلعــادة كولي ــاني والملحــق أصــحابها، إل ــة :الث ــسياسية اللعب  -ال
 حكـم :الثالـث الملحـق الـشرقية، القـدس في الغائبين أمالك بقانون يتعلق فيما المختلفة الحكومات سياسات
 .الشرقية القدس في الغائبين أمالك على وآثاره الحسين

 إقـرار عـن اإلسـرائيلي األمـن وزيـر إعـالن انتقـدتو ،األميركيـة الخطـة "اآلن الـسالم" حركـة ورفضت
 مـستوطنة ويـربط والمـستوطنين، الفلسطينيين بين والمواصالت السفر يفصل الذي )السيادة طريق( مشروع

 ".سيئة أخبار" بأنه بالقدس، "أدوميم معاليه"

 مؤكدة ،"ياةللح قابلة فلسطينية دولة تطوير إمكانية دون سيحول" تنفيذه المزمع الطريق إن وقالت
 ".المستوطنات لتوسيع بل الفلسطينيين، تنقل تحسين في هنا رغبة هناك ليست "أنه

 يخلـق قـد الـشمال إلـى اهللا ورام القـدس بجنـوب لحـم بيـت يـربط الـذي الـضيق الطريق أن وأوضحت
 ترامـب ،الـسالم بنـاء يجـري هكـذا لـيس" :مـضيفة ،"ًجغرافيـا ًتواصـال" لـيس ولكن ،"النقل صعيد على ًتواصال"

 أن وعلينا وهمية، فلسطينية دولة مقابل المستوطنات كل ضم إن واقعي، غير ًمنقطعا ًعرضا قدما ونتنياهو
  ".هروبهم رحلة في كرهينة السالم اختطفوا الذين الفاسدين السياسيين من اثنين نتبع ال

  ٩/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

*** 
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  راضي بعد الضملشكل األ" نموذج بائس"القدس المحتلة 

  

تقريرا اعتبرت فيه أن القدس المحتلة قبل أكثر من نصف  "لوس أنجلوس تايمز"صحيفة  نشرت
 .ن ما سيحصل لألراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها في الضفةقرن، قد تمنحنا بعض األجوبة، بشأ

، قال فيه، إن من "٢١عربي"جاء ذلك في تقرير أعده الصحفي جوزيف كاروس، وترجمته  
قد يعطي  "نموذج بائس"الصعب القول ما الذي سوف يتغير في الضفة الغربية، ولكن القدس المحتلة 

 .تصورا واضحا

ن القدس على أنها نموذج للتعايش، حيث يصورونها على أنها ويصور الزعماء اإلسرائيليو 
، حيث تتمتع األقليات بحقوق متساوية، ولكن الواقع عكس ذلك، إذ إن "عاصمة اليهود الموحدة واألبدية"

 .الفلسطينيين يواجهون تمييزا على نطاق واسع، ومعظمهم يفتقد الجنسية ويخشى اإلبعاد

فلسطينيين في القدس يتمتعون بحماية قانونية أقل حتى من تلك وتقول المنظمات الحقوقية إن ال
التي يتمتع بها الفلسطينيون في الضفة الغربية، حيث يمكن استدعاء القوانين الدولية التي تحكم معاملة 

 . المدنيين في األراضي المحتلة

 الذي يسمح لالحتالل بأن يضع يده على أي أمالك ،١٩٥٠وتشير إلى قانون أمالك الغائب لعام  
، واستخدم هذا القانون لمصادرة أراضي وبيوت مئات آالف الفلسطينيين "دولة معادية"يعيش مالكها في 

 .١٩٤٨عام  "قيام دولة إسرائيل"الذين فروا أو طردوا خالل االحتالل والمجازر التي حصلت مع إعالن 

ه في العقود األخيرة، تحججت السلطات اإلسرائيلية بقوانينها للسيطرة وتقول المنظمات الحقوقية إن 
على بيوت في مناطق حساسة في القدس، وطردت السكان الفلسطينيين منها تمهيدا النتقال المستوطنين 

 .إليها

وخاضت عائلة سمرين معركة قضائية لمدة ثالثين عاما إلثبات ملكيتها لبيتها في حي سلوان، في 
 .لذي كان يطمع فيه المستوطنون اليهود لقربه النسبي من المقدساتالقدس، ا

، اعتبر مالك البيت غائبا، ألن أوالده األربعة يعيشون في ١٩٨٠فعندما مات المالك األصلي عام 
 وأمرت .١٩٩١وقام الفرع اإلسرائيلي للصندوق القومي اليهودي بشراء البيت من الدولة عام  .األردن

دوالر   ٥٨٠٠أغسطس، ودفع  /ماضي العائلة بمغادرة البيت مع منتصف شهر آبمحكمة األسبوع ال
 .رسوم محكمة

 

 . ويقول أفراد العائلة إن مالك البيت تركه البن أخيه الذي ولد وترعرع في البيت، ومنه تنحدر العائلة

شخصا يعيشون تحت سقف ذلك البيت، إنها سوف تستأنف ضد  ١٥وتقول األسرة المؤلفة من 
 .ار المحكمةقر
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 ..عاما ٤٠من هو الغائب؟ نحن هنا، لقد عشت هنا " :وقالت أمل سمرين إحدى قاطنات المنزل 

 ."أين ستذهب العائالت بأطفالها؟ كل بيت بني في سلوان مهدد

ولم يستجب الفرع اإلسرائيلي للصندوق القومي اليهودي الذي يشجع االستيطان اليهودي في 
 .حيفة التعليقاألراضي المقدسة لطلب الص

وتخشى المنظمات الحقوقية أنه إن تم الضم، فإن إسرائيل سوف تستخدم القانون ذاته لحرمان 
 .الفلسطينيين من أراضيهم الخاصة في الضفة الغربية

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي وعد بأن يقوم بضم كل المستوطنات اليهودية وغور األردن 
ترامب للسالم في الشرق األوسط، التي تحابي إسرائيل، ورفضها االستراتيجي، كما نصت عليه خطة 

 ..).الفلسطينيون

  ٧/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

*** 

  كي ال ننسى

  في الذكرى السادسة عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية

  حول جدار الفصل العنصري

 

جـدار علـى اللجنـة الوطنيـة الفلـسطينية لـسجل أضـرار ال أكـدت – اهللا  رام–وكالة قدس نت لألنبـاء 
 المتحدة لـسجل االضـرار والـذي يتخـذ مـن ممأهمية استمرار عملية حصر وتسجيل االضرار ودعت مكتب األ

التـي تمكـن طـاقم العمـل فـي ، تـوفير جميـع المتطلبـات الماليـة واللوجـستية إلـى العاصمة النمساوية مقرا لـه
 الفلـسطيني مـن أفـراد ومؤسـسات ي المحتلة من مواصلة عمله وتمكين المتضررين من أبناء الشعبراضاأل

وفي كافة المحافظات وخاصة محافظـة القـدس بتـسجيل مـا لحـق بهـم مـن خـسائر تـسبب بهـا إنـشاء جـدار 
 .الضم والتوسع

لفتــوى محكمــة العــدل الدوليــة ضــد جــدار الــضم  "١٦" وشــددت اللجنــة الوطنيــة بمناســبة الــذكرى
على متابعة تنفيذ فتوى محكمـة  بالعمل دون تأخير المتحدة ممعلى ضرورة أن تقوم األ والتوسع العنصري،

بإزالـة الجـدار وتحميلهـا مـسؤولية ) الـسلطة القائمـة بـاالحتالل (إسـرائيلٕ والـزام  العدل الدولية بكافة جوانبها
كل ما نجم عن هـذه الجريمـة مـن خـسائر وأضـرار لحقـت بـالمواطنين األفـراد وبالمؤسـسات واإلدارات العامـة 

  .ية منها واألهليةالفلسطينية الرسم

 في الجمعية العامة اللتزاماتها الواردة بشكل ال لـبس فيـه عضاءوأكدت على ضرورة تنفيذ الدول األ
 للقــانون إســرائيلمــن قــرار المحكمــة وخاصــة مــا يتعلــق بــضمان امتثــال  )ث(وال غمــوض فــي نــص الفقــرة 

  .ًدياو بفرض العقوبات عليها ومقاطعتها سياسيا واقتصا، اإلنساني الدولي
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 المتحدة وال سـيما الجمعيـة العامـة ومجلـس األمـن دراسـة اإلجـراءات األخـرى المطلـوب ممودعت األ
  اتخاذها إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بنـاء الجـدار وملحقاتـه وأخـذ فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة

  ."بعين االعتبار

لعــدل الدوليــة فــي الهــاي للــرأي وتــصادف هــذه األيــام الــذكرى الــسادسة عــشرة إلصــدار محكمــة ا
ــة االحــتالل اإل ــام دول ــسطينية راضــي بإقامــة جــدار الــضم والتوســع فــي األســرائيلاالستــشاري حــول قي ي الفل

 إسـرائيلية مـسعورة اسـتهدفت إسـرائيل وبعـد محـاوالت وحمـالت ٢٠٠٤المحتلة، ففي التاسع من تموز عام 
صدور أي قرار دولي يدين أفعالها المخالفة لكل األعراف ومعها الواليات المتحدة األميركية من خاللها منع 

  .والقوانين

وأصدرت محكمة العدل الدولية في الهاي وهي أعلى هيئـة قـضائية دوليـة رأيهـا القـانوني وبأغلبيـة 
أن "وأكـدت فـي رأيهـا علـى ،  للجـدارإسـرائيلأربعة عشر صوتا مقابل صـوت واحـد مـن قـضاتها حـول إقامـة 

 وهي سـلطة االحـتالل فـي األرضـي الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فـي ذلـك فـي إسرائيلتشيده بناء الجدار الذي 
 ملزمــة إسـرائيل" واعتبــرت ان"ي القـدس الــشرقية ومـا حولهــا، وملحقاتـه يتعــارض مـع القــانون الـدولي أراضـ

 فـي بوضع حد النتهاكها القانون الـدولي، وهـي ملزمـة بـأن توقـف علـى الفـور أعمـال بنـاء الجـدار الجاريـة
ي القــدس الــشرقية ومــا حولهــا، وأن تفكــك علــى الفــور أراضــاألرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك 

اإلنشاءات المقامة هناك، وأن تلقي أو تبطل على الفور جميع اإلجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به 
  ". من هذا الرأي١٥١وفقا للبند 

شاري التزامـات ومـسؤوليات علـى جميـع دول العـالم مـن وقد حددت المحكمة من خـالل الـرأي االستـ
ــديم العــون أو "خــالل  ــانوني الناشــئ عــن بنــاء الجــدار وعــدم تق ــدم االعتــراف بالوضــع غيــر الق االلتــزام بع

علــى جميــع الــدول األطــراف فــي  " وأوجبــت".المــساعدة للمحافظــة علــى الوضــع الــذي نــتج عــن ذلــك البنــاء
/  أغـسطس١٢حماية األشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة فـي معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة ب

 المتحـدة والقـانون الـدولي بـضمان امتثـال مـمًم، وأن تلتزم أيضا وعالوة على احترامها ميثـاق األ١٩٤٩آب 
 المتحـدة وال سـيما مـماأل"وطالبـت "  للقانون اإلنساني الدولي حسبما هو متضمن فـي تلـك المعاهـدةإسرائيل

العامــة ومجلــس األمــن دراســة اإلجــراءات األخــرى المطلــوب اتخاذهــا إلنهــاء الوضــع غيــر القــانوني الجمعيـة 
  ".الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي االستشاري الحالي في الحسبان

  ٨/٧/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

***  
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  آراء عربية

 ّالضم هدف بذاته ألنه تتويج لمسار االستيطان

 علي ابو حبلة

مخطط الضم ألجزاء من الضفة الغربية قرار استراتجي إسرائيلي هدفه ترسيخ االستيطان كسلطة 
ٕ بسبب الخالفات بين أمريكا واسرائيل على نسب فرض أمر واقع وقرار التنفيذ قائم بغض النظر عن التأجيل

لن يتخلى عن الضم الن الضم جزء من العقيدة االصولية للدولة اليهودية وعلى  الضم، نتنياهو
 بإعالن الضم كما حصل جئوابقوا في حالة استنفار حتى ال يفاالفلسطينيين والعرب جميعا ومؤيديهم ان ي

مت األرض الفلسطينية، وفي مقابلة مع وزير المخابرات في القناة بتسمين وتوسيع المستوطنات التي الته
لم نلتزم . سيتم الضم قريبا. إذا تدخل األزرق واألبيض في عملية الضم، فسننتقل إلى االنتخابات: ٢٠

  .ًوسنفعل ذلك قريبا باإلعالن عن الضم في أوائل يوليو

عة جيش االحتالل، إن عدم الشروع وزير التعاون اإلقليمي أوفير أوكينيس في مقابلة مع إذا
وتوقع الوزير . بعملية ضم أراض في الضفة الغربية يوم األربعاء بسبب عدم التفاهم مع اإلدارة األمريكية

اإلسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تبدأ عملية الضم، في وقت الحق من 
ة لي فإن العملية كان من الممكن ان تبدأ اليوم، ولكن ال يوجد اتفاق بالنسب«: وأضاف. شهر يوليوالجاري
  .األمريكية. كامل مع اإلدارة

وبرر مكتب نتنياهو مرور األول من الشهر الجاري دون إعالنه ضم الضفة المحتلة، بالقول إن 
 والقيادة األمنية ًوأجرى نقاشا مع رئيس مجلس األمن القومي... يواصل المداوالت مع األميركيين«نتنياهو

هذا البيان يعني . »وفي األيام المقبلة، ستجرى مداوالت إضافية. ضمن سلسلة مداوالت حول الموضوع
  .ًضمنا أن شروط تنفيذ الضم الداخلية والخارجية لم تنضج، على األقل من منظور إسرائيلي

نياهو، فقد كان الواضح حتى اآلن أن مجرى األحداث لم يتحرك في المسار الذي خطط له نت 
ًيسعى ألن يكون االول من تموز يوما تاريخيا يسجل فيه اسمه إلى جانب بن غوريون الذي أسس  ً
إسرائيل، في حين أنه من نجح في ضم أجزاء كبيرة من الضفة المحتلة إليها، وهي المنطقة التي لها 

  . االستراتيجية للكيانًموقعها التاريخي واأليديولوجي في الوجدان الصهيوني، فضال عن أبعادها

لكن المستجدات األميركية واالنقسام الحاد حول قضية الضم وارتفاع المخاوف من تداعيات هذه 
حتى في التأجيل، حرص . ًالخطوة فلسطينيا عوامل أدت إلى إرباك عملية الضم ودفعه باتجاهات مغايرة

 شريكه المنافس، بيني غانتس، أن أنه صاحب القرار الحاسم، ولذلك رفض موقف على أن يبدو نتنياهو
ًليس تاريخا مقدسا«يوليو/ األول من تموز ، »كاحول الفان«ً، بل أوضح أن الموضوع ليس مرتبطا بحزب »ً

العمل في األيام «ّوأنهم ليسوا الجهة التي تحسم الموضوع، مع أنه سبق ومهد للتراجع بأنه سيواصل 
  .، في إشارة إلى العراقيل»المقبلة
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ياهو، في ختام لقاء جمعه بالمبعوث األميركي آفي بيركوفيتش والسفير األميركي لدى وعقب نتن
ستواصل العمل على «إسرائيل ديفيد فريدمان، عصر االول من تموز موعد الضم، أن حكومة االحتالل 

 ليؤكد عدم توصله إلى اتفاق مع الوفد وجاء تصريح نتنياهو. »موضوع فرض السيادة في األيام القريبة
  .األميركي بشأن بدء إجراءات الضم

التوصيف اإلضافي لغانتس، قد أشار في مقابلة مع موقع  وكان رئيس الحكومة البديل، وهو
ّبشكل واضح إلى أن اتفاق االئتالف تحدث عن جملة الخطوات قبل الضم، ليتبعها » يديعوت أحرونوت«

لكن أهم . » من الشرق وتغرب في الغربستشرق الشمس«ًبعد ذلك بالقول عند سؤاله ماذا سيحدث غدا؟ 
، أن »صفقة القرن»ما ذكره في هذا السياق عدا عن تكرار إعالن تأييده للخطة األميركية المعروفة بـ

بالمحصلة . ًاالتصاالت بينه وبين الطاقم األميركي ممتازة، مضيفا أن هناك عدة إمكانيات يجري تداولها
  قف االردني الثابت على مواقفه الرافض لعملية الضمالكلمة الفصل للشعب الفلسطيني والمو

. تقديرهم أن ذلك يمكن أن يمر دون أثمان باهظة ألن ما يشجع قادة االحتالل على اندفاعهم هو
 .أما لو تغيرت هذه التقديرات، تؤدي إلى تعميق الخالفات داخل الساحة اإلسرائيلية ويربك مخططها

  ١١ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 لملك؛ األمل والثقة باليوم والغد لمستقبل واعدجاللة ا

 كميل موسى فرام. د 

 ومراجعة أمينة بتحليالت واقعية استعراض سريع لتاريخ وحاضر ومستقبل الدولة األردنية الهاشمية
  لألوضاع الراهنة في المنطقة تجعلنا في مظلة الالحسد بما قدمه األردن للمنطقة عبر قيادته الهاشمية، 

فعلى المستوى الدولي، يواصل جاللة الملك عبداهللا جهوده الحالل السالم بالمنطقة بالرغم من ... 
رام الذي يحظى به جاللة الملك وصواب رأيه وحكمته وبعد نظره تشعب احداثياتها، ويمكننا الجزم أن االحت

وصواب توقعه ودقة تحليله ومهارة تشخيصه، جعلته المؤهل وربما الوحيد بين قادة الدول، الذي يحافظ 
على زمام المبادرة لثقته بقدرته على قيادة عربة السالم المبني على أسس العدالة والقرارات الدولية لتعيش 

 القادمة بسالم وآمان، ومحبة وتوافق، بعد عقود من الحروب والدمار واستنزاف الموارد، فاستعراض األجيال
لمبادرات جاللة الملك نرى أنه يركز على تأييد أصحاب القرار الدولي، فمن قمة أردنية صينية لحشد التأييد 

 طبيعتها، نالحظ نشاطا ٕوتوضيح األمور وابداء النصيحة للتعامل مع قضايا المنطقة بما يتناسب مع
يستحق الوقف على بنوده وذكرها، ففي لندن ناطقة سر السياسة العالمية وضابطة بوصلتها كان االجتماع 
مع قيادتها الجديدة المتجددة للتذكير بالتزاماتها، مرورا بالدولة األلمانية مالكة الضبط لعصب االقتصاد 

وائية لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم غور العالمي بالتزامن مع التصريحات النارية العش
األردن، واالنتقال للواليات المتحدة األميركية مالكة المفتاح السحري للحلول لبسط السالم وفرضه بقوتها 
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االقتصادية والعسكرية وحضور االجتماعات السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة للتذكير بدورها الحيوي 
بأعضائها لترجمة أهداف انشائها للمحافظة على السلم والسالم الدوليين للشعوب بمختلف القارات، ممثلة 

وما رافق ذلك من اجتماعات جانبية على هامش االجتماعات مع القادة والرؤساء لحشد التأييد والمناصرة 
وازن بين القوى العظمى للقضايا العربية التي تعددت، مرورا برؤية روسية متماثلة، حيث أنها حافظة الت

لمنع االنفراد، والعامل المشترك واألساسي مبني على أسس االحترام لجاللة الملك وللدور األردني المتوازن 
المبني على حقائق التاريخ واألرض والمحافظة على أمن الشعوب وسالمتها، امتدادا لنهج العائلة 

التي حافظت على الوصاية وحملت ورة العربية الكبرى والهاشمية منذ تأسيس الدولة األردنية، وانطالق الث
 المحافظة على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف دون تعارض مع دورها العربي بأع

واالقليمي، فاألردن الذي يحتل قلب المنطقة المقدسة واألغنى في العالم، حريص على تهدئة أمور اإلقليم 
اناة الشعوب والدول التي أكتوت بنار الربيع العربي؛ ضمن مخطط استعماري الملتهب بعد سنوات من مع

مسبق أو وليد لحظة جهل ونشوة بهدف إعادة ترتيب مساحاته، فكانت آثاره المدمرة والمرشحة لالستمرار 
دانا ُبالمزيد إن لم تتغلب لغة الحوار والعقل والمنطق وحسن النية لدى أصحاب القرار، فإقليمنا الملتهب مي

لتجربة مختلف صنوف المعتقدات واألسلحة الحديثة والمدمرة والفتاكة، فهناك دول استطاعت تجربة 
األجيال الجديدة من أنواع األسلحة الفتاكة بعد تسويقها بأسعار خيالية، وهناك دول ارتضت لنفسها رعاية 

 لها االستمرار لكان انتشارها ُأفكار ارهابية وتكفيرية لمجموعات نصبت من ذاتها زعامات وهمية لو كتب
كارثي، وهناك دول ارتمت بأحضان استعمارية ظنا منها بحماية مقابل صفقات مادية معلنة وسرية، وهناك 
أنظمة انهارت بسبب ضعف بنيتها التأسيسية لمقوماتها واهمال شعوبها بإنعدام العدالة والحرص، بينما 

وبة، أردن السالم، حريصون على استمرار المحبة والرخاء نحن هنا في أردن الصمود الهاشمي، أردن العر
والتكافل بتوفر أبجديات الحياة الكريمة لكل منا، فكنا المحج والقبلة لشعوب الجوار التي نزحت من ديارها 

  .ًوهجرت طوعا أو قسرا، استقبلناهم وتقاسمنا معهم مواردنا

الحافظ الستقرار المجتمع على المستوى الدور المحوري لجاللة الملك لم يتعارض أبدا مع دوره 
  ... الوطني حيث يحمل هموم شعبه في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته

  ٣٦ص/٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  "الجذام"ّالضم يحولنا لدولة مصابة بـ: جنرال إسرائيلي سابق

  

   شاؤول آريئيلي 

 عدنان أبو عامر: ترجمة 

  جيتي-لجنرال السابق من تبعيات خطوة الضم اإلسرائيليةّحذر ا

خطة الضم لمستوطنات الضفة الغربية ستدفع باتجاه فرض "قال جنرال إسرائيلي سابق إن 
  ."العقوبات الدولية على إسرائيل، وتحشرها في الزاوية بنظر المجتمع الدولي

ال يستطيع تحمل " جيش االحتالل شاؤول أريئيلي، في حوار مع صحيفة معاريف، أن وذكر الجنرال
  ".عواقب تنفيذ هذه الخطة، وتل أبيب غير مستعدة لتبعيات لضم، ال أمنيا وال اقتصاديا وال قانونيا

سمعنا بوريس جونسون، وسمعنا المجتمع ": "٢١عربي"وتابع أريئيلي بالحوار الذي ترجمته 
عقوبات، وسيدفع إسرائيل إلى موقع الدولي بأسره، بأن الضم لن يكون مرحبا به، بل سيشمل فرض 

المجذوم، كما كان الحال مع دولة جنوب أفريقيا، ولذلك يجب أن نتجنب الضم الذي سيجعل إسرائيل دولة 
   ".فقيرة ومضطربة، وكأنها تحوي معظم المصابين بالجذام في العالم

للمدى القصير، رغم أي إسرائيلي يتحدث عن الضم بمعناه اإليجابي يشير فقط "وأكد أريئيلي، أن 
أنه ال يرى فائدة له، فنموذج القدس الشرقية يبين لنا أين ستذهب إسرائيل في عملية طويلة األمد لضم 
ُالضفة الغربية، ألنه فيما يتعلق بالفلسطينيين، فال يسمح للكثير منهم بدخول إسرائيل، باستثناء مجتمعات 

  ".الرعاة الموجودة في مناطق غير منظمة

المسؤولية األمنية عن الجيوب هي إسرائيلية، مع أن خطة الضم بالتوافق مع "ى أن وأشار إل
 ألف مستوطنا، وجعل هذه الجيوب تتواصل ١٦ جيبا ومستوطنة، وأكثر من ١٧صفقة القرن تخطط لضم 

 بالمئة من ٣٠جغرافيا مع إسرائيل بضم جميع الممرات والبؤر االستيطانية غير القانونية، بما مساحته 

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

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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 ميال، أكثر بثالث مرات من حدود إسرائيل مع األردن وسوريا ومصر ١٨٠٠لضفة الغربية، على طول ا
  ".ولبنان

جملة من المضامين واآلثار العسكرية ستواجهنا فور تطبيق خطة الضم، أهمها أنه "وأوضح أن 
نكون على عكس  مليار شيكل لبنائه وصيانته، وس٥٠-٤٠سيتعين علينا بناء سور جديد، بكلفة تقديرية 

الحدود التي نعرفها، ألنه عندما ضم مناحيم بيغين رئيس الحكومة الراحل مرتفعات الجوالن، كان من 
الواضح ما هي الحدود مع سوريا، حيث كانت حدودا معزولة، لكن الحال مع الضفة الغربية ليس هو ذاته 

  ".الحال هناك

ؤولية المدنية على الكيان الفلسطيني القائم، في حالة هذه الجيوب المضمومة، فإن المس"وأكد أنه 
في حين أن المسؤوليات األمنية العامة رهينة بإسرائيل، التي ستفعل التنسيق األمني مع الفلسطينيين، 
وعلى صعيد التعامل معهم، فإن الفكرة تكمن بقدرة اإلسرائيليين على وضع أيديهم على األراضي 

  ".الفلسطينية

أولهما أن إسرائيل ال تعرض قانون أمالك الغائبين للخطر، : في هذا الصددخيارين "وطرح الكاتب 
وهي تلغي هذا القانون في المناطق الفلسطينية المضمومة، وال يمكن للمحكمة العليا التدخل بهذه 
المسألة، وثانيهما يتمثل بالنموذج اإلسرائيلي في القدس الشرقية، حيث تقوم إسرائيل بمصادرة األرض 

ض العامة، وهي ليست إال للجمهور اليهودي، ألن أهم شيء للمستوطنين ومن يقف خلفهم هو لألغرا
  ".وضع أيديهم على األرض الفلسطينية

فكرة الضم قائمة على سن المزيد من اإلجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقارات "وأضاف أن 
التخطيط بوزارة الداخلية، وليست اإلدارة الفلسطينية لإلسرائيليين، وفي هذه الحالة تذهب الصالحية لمدير 

  ".المدنية، هذا ما سيكون عليه وضع هذه األراضي

أي فلسطيني يتحرك بعد اليوم المحدد إلعالن الضم لن يتمتع بحقوقه، لدينا "وختم بالقول إن 
رائيل في  فيما يتعلق بعرب إسرائيل في نهاية تلك الحرب، لذلك فإن إس١٩٤٨النموذج الذي تم إنشاؤه عام 

حال أرادت ضم أراضيهم، لن تمنحهم ال إقامة وال جنسية، بل ستجد طريقة ما إلعالنهم مقيمين غير 
  ".شرعيين، ونقلهم لما تبقى من أراضي السلطة الفلسطينية

  ٧/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي  

*** 
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  ّترامب أضر بمصالحنا وال ينفعنا: تقدير إسرائيلي

  ناداف تامير

 مرعدنان أبو عا: ترجمة 

  جيتي- اعتبر السياسي اإلسرائيلي أن سياسات ترامب تفيد حكومة نتنياهو فقط

المزاعم التي تتردد في األوساط السياسية بأن الرئيس األمريكي دونالد "قال سياسي إسرائيلي إن 
  ."ترامب جيد لدولة االحتالل، بحاجة لقراءة متجددة ونقدية

حتالل السابق شمعون بيريس، فإن ترامب قلل من وبحسب ناداف تامير، مستشار رئيس دولة اال
نفوذ تل أبيب على الصعيد العالمي، وجعلها غير ذات صلة بالقضيتين الفلسطينية والسورية، وزاد من 

  ".حدة التوتر مع يهود أمريكا، واكتفى بوجود عالقة شخصية مع بنيامين نتنياهو، وهو أمر ال يكفي

من منظور تاريخي، "، أنه "٢١عربي"نوت، ترجمته وأضاف في مقال بصحيفة يديعوت أحرو
سيكون لرئاسة ترامب عواقب وخيمة على الواليات المتحدة والعالم، خاصة إسرائيل، رغم أنه أقر سياسات 

  ".دعمت حكومة نتنياهو، وليس إسرائيل بالضرورة

   ".سياساته أضرت بإسرائيل ومكانتها: "وأضاف

ي السابق وعضو المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية، أن وأوضح تامير نداف تمير، الدبلوماس
ترامب جعل الواليات المتحدة غير ذات صلة بالتسوية مع الفلسطينيين، وهي خطوة حاسمة ضرورية "

لتمكين إسرائيل بأن تكون الدولة القومية الديمقراطية للشعب اليهودي، وتجاهل وجود الطرف اآلخر في 
   ".وفي ظل رئاسته، فقدت الواليات المتحدة تأثيرها على السلطة الفلسطينية. الصراع، وهم الفلسطينيون

ترامب جعل الواليات المتحدة غير ذات أهمية بشأن الموضوع اإليراني، بعد تحللها من "وأكد أن 
 االتفاق النووي من جانب واحد، وتفكيك التحالف الدولي ضد إيران الذي أنشأته إدارة الرئيس السابق باراك
أوباما، وجعل أمريكا متفرجا سلبيا عندما يتعلق األمر بترتيبات سوريا، ووجود المليشيات اإليرانية على 

   ".حدود إسرائيل الشمالية

هذه القضايا مهمة جدا إلسرائيل، ولكن يتم تحديدها حاليا فقط بين روسيا وتركيا "وأشار إلى أن 
ب من نتنياهو على النقيض من مواقفه الباردة تجاه حلفاء ٕوايران، دون وجود ألمريكا، ولذلك فإن قرب ترام

بالده االستراتيجيين في حلف شمال األطلسي وآسيا، وضع إسرائيل في معسكر القادة االستبداديين 
   ".والشعبويين، وأبعدها عن الجانب الليبرالي، الذي يمثل األغلبية في الواليات المتحدة وأوروبا

تنياهو ألحقت ضررا كبيرا بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري عالقة ترامب ون"وأضاف أن 
إلسرائيل، وأساءت للعالقات اليهودية األمريكية، وأوضحت لليهود األمريكيين أن الوقت حان لفصل حبهم 
لوطنهم أمريكا عن دولة الشعب اليهودي، وموقفهم من القيادة المنتخبة، وعلى وجه التحديد، فإن قيم 
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ة العنصرية، وكرهه لألجانب والنساء، وازدراء أي شخص ال يفكر في األمر نفسه، أوضحت ترامب الصادم
   ".مدى ضرورة هذا التمييز

طوال سنوات دعم يهود الواليات المتحدة السياسات اإلسرائيلية، رغم أن معظمهم "وأشار إلى أنه 
نهم استمروا بدعمها، ولسنوات ليبراليون وتقدميون، في حين أن قيمها وسياساتها تقف على نقيضها، لك

عديدة، منع موقف الجالية اليهودية الحكومات األمريكية من اتخاذ موقف استباقي بشأن تعزيز السالم؛ 
ألنها حثت على تنسيق كل خطوة أمريكية مع حكومة الليكود التي تعارض أي أمر قد يوافق عليه 

   ".الفلسطينيون

نسمعها اليوم في الحزب الديمقراطي األمريكي تأمل بأن تعود المواقف التي بدأنا "وختم بالقول إن 
الواليات المتحدة لكونها عضوا حقيقيا في إسرائيل، وقادرة على تجديد قدراتها الدبلوماسية ومواقفها في 

  ".العالم والمنطقة، وهو أمر في صالح إسرائيل، ويناقض مواقف الحكومة

  ٩/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

Russian president reaffirms principal stance on solving the 

Palestinian question 
  

RAMALLAH, Wednesday, July 8, 2020 (WAFA) – Russian President Vladimir Putin 

reaffirmed today his country’s principal stance in support of solving the Palestinian 

question based on the international legal norms. 

Speaking during a phone call with President Mahmoud Abbas, Putin and Abbas discussed 

the latest developments in the Palestinian arena, with particular focus on Israel’s illegal 

annexation move that has widely rejected. 

Putin reiterated Russia’s “principal stance in support of a just and long-term solution of 

the Palestine-Israel conflict in accordance with the existing international legal base,” as 

reported by the Russian News Agency (TASS).   

He stressed the importance of reviving the negotiation process based on international legal 

norms, under the auspices of the Quartet and with the participation of other countries, and 

affirmed Russia's readiness to continue its efforts to achieve intra-Palestinian 

reconciliation. 

Regarding the spread of the novel coronavirus, Putin affirmed that his country has made 

great progress in curbing the pandemic spread, affirmed his county’s readiness to provide 

the possible assistance required to Palestine in this field, and appreciated the efforts made 

by Palestine in this regard. 

President Abbas congratulated his Russian counterpart on the successful referendum on 

the constitutional amendments, which reflected the confidence of the Russian people in 

their wise leadership. 

He praised Russia's position supporting achieving peace based on the international legal 

norms, advocating the Palestinian people’s inalienable legitimate rights, including the right 

to independence and freedom, and rejecting Israel’s annexation move. 
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He expressed the readiness of the State of Palestine to engage in negotiations on the basis of 

the international legal norms, under the auspices of the International Quartet, and with the 

participation of other countries. 

On intra-Palestinian reconciliation, President Abbas appreciated Russia’s important 

efforts to achieve Palestinian reconciliation, and called it to purse them. 

He briefed President Putin on the Palestinian efforts to battle the second wave of the novel 

coronavirus, and expressed his appreciation of Russia's efforts in combating the epidemic, 

and its assistance to Palestine in this field. 

Both leaders agreed to continue coordination and consultation on issues of common 

concern and regional issues. 

.F.K./ T.K 

8/7/2020wafa  

*** 

Palestinians have no choice but to 

 resist in any way, shape or form annexation 
 

Michael Jansen 

To annex or not annex? This is the question bugging Israeli, Palestinian and international 

political figures since Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu missed his July 1 

deadline for beginning the process of formally annexing portions of the occupied West 

Bank. According to Netanyahu ally Ofir Akunis, Israeli officials are still working out the 

details of the annexation with the US Trump administration, but he expects this will take 

place during this month. 

In an interview with Italian daily "It Fatto Quotidiano", former Israeli Knesset speaker 

and peace activist Avraham Burg said, however, Donald Trump halted the annexation plan 

since "he doesn't have time to help Netanyahu in implementing the annexation of the West 

Bank and Jordan Valley." Asked when he thought implementation might go ahead, Burg 

replied it is "very difficult, if not impossible, to set expectations to the annexation, because 

there is no transparency in this plan, no one knows its details". Burg made his name as a 

founder of Peace Now following Israel’s 1982 war on Lebanon and has since joined efforts 

to boycott goods and produce from Israel’s West Bank colonies. In 2015 he joined the leftist 

joint Arab-Jewish Hadash Party. 

Having green-lighted  Netanyahu's intention to annex Israel's West Bank colonies and the 

Jordan Valley, 30 per cent of the territory, Trump could very well be "too busy" 

campaigning for reelection to back up his friend in a project which has been vehemently 

condemned as illegal by the UN, the European Union, the Arabs, the Palestinians, the 

remaining four permanent members of the Security Council, and other members of the 

international community. 

Although he claims to be running on a "law-and-order" platform, Trump is not impressed 

by the fact that the West Bank is regarded by international law and the Fourth Geneva 

Convention as "occupied territory" and deems Israeli colonisation illegal. 

Netanyahu's coalition partner, Defence Minister Benny Gantz, who is less keen on 

annexation, argues it should wait until Israel contains Covid-19 cases which have spiked 

just as the country was beginning to ease restrictions. Gantz, in particular, should be 

concerned if annexation precipitates widespread Palestinian protests and violent 

resistance.  It will be his job to contain and crack down. 

Since Palestinian President Mahmoud Abbas' election in 2005, Israel has been largely free 

of the sort of attacks that took place during the Second Intifada due to security 
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coordination between the Palestinian intelligence agencies and police and their Israeli 

counterparts. However, Abbas has cut contacts with Israel and halted security cooperation 

since Netanyahu returned to power and pledged to annex areas allocated to Israel in 

Trump's "Deal of the Century" which has been roundly rejected of all and sundry. 

Abbas has now taken a major step further. Along with Hamas' leaders, he has agreed to 

support a common Fateh-Hamas Palestinian resistance campaign which could involve 

violence if and when Israel annexes West Bank territory. This campaign was announced 

last week by Jibril Rajoub, head of Fateh's central committee, and Saleh Al Arouri, West 

Bank chief of Hamas. Both men have careers in militancy and have served long terms in 

Israeli prisons. 

Rajoub and Arouri have vowed to "speak in a single voice". Rajoub said they would 

launch "popular resistance in which everyone participates" and "put in place all necessary 

measures to ensure national unity". He announced, "We will not raise a white flag, we will 

not give up. All the options are open if the Israelis start the annexation and slam the door 

on the two-State solution." He did not rule out a Third Intifada to end the occupation and 

"remove annexation from the table". 

Arouri said the rival movements have set aside "issues on which we differ. We and Fateh 

and all the Palestinian factions are facing an existential threat, and we must work 

together". Hamas, he said will use "all forms of struggle and resistance against the 

annexation project".  He rightly pointed out, "Annexing any percentage of the West Bank 

now means that more will follow... If the occupation ends up controlling the Jordan Valley, 

Jerusalem and other areas then it will have an appetite for more." 

Since both men have made it clear that "all options" are open if Israel goes ahead with 

annexation, coming together on this issue appears to mark a turning point. Fateh and 

Hamas have adopted the same stand towards annexation. If Netanyahu goes ahead, 

Palestinian Authority security agencies would no longer prevent mass protests in the West 

Bank or hinder Fateh, Hamas and other groups from plotting and staging attacks on Israel 

and Israelis. 

This does not mean that Fateh and Hamas, estranged since Hamas won the 1996 

Palestinian legislative election, have reconciled. Cooperation on annexation does mot 

signify reconciliation but simply the need to join forces to counter Israel's formal take-over 

of all or portions of the West Bank, which will make the emergence of a Palestinian state 

impossible. Near global opposition to such a move has given Palestinians the right to resist 

Israel's latest and most consequential existential challenge. Without land they will continue 

to exist in a limbo, without a state, independence, and full membership in the international 

community which is open only to states. The Palestinians have no choice but to resist in any 

way, shape or form they choose. The late Palestinian leader Yasser Arafat always kept "all 

options" in reserve, knowing full well that Palestinians have very little leverage over Israel 

and its allies.  

8/7/2020Jordan Times   

*** 
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Israeli demolition of Palestinian structures reported in occupied 

East Jerusalem – sources 
  

JERUSALEM, Wednesday, July 08, 2020 (WAFA) – Bulldozers of the Israeli municipality 

of West Jerusalem demolished this morning a Palestinian home and a shop in occupied 

East Jerusalem under the pretext of construction without a permit, according to local 

sources. 

The demolitions included a house in the East Jerusalem neighborhood of Silwan owned by 

Iyad Abu Sbeih and a shop in Wadi al-Joz neighborhood. 

Palestinians in East Jerusalem say they are forced to build without a permit because 

getting one is an almost impossible task. At the same time, Israel builds thousands of 

housing units for Israelis in illegal settlements built in East Jerusalem on expropriated 

Palestinian land. 

The Israeli human rights organization, B’Tselem, said yesterday that Israel significantly 

stepped up demolitions in East Jerusalem in June, leaving 51 people, including 31 minors, 

homeless despite the danger of remaining without shelter during the coronavirus 

pandemic. 

It said Israel demolished 13 homes, double the monthly average in the first five months of 

2020. Eight of the homes demolished last month were torn down by their owners after they 

received a demolition order from the municipality and wished to avoid paying the cost of 

the demolition and fines to the municipality. Three non-residential structures were also 

demolished in East Jerusalem in June. 

.K.M 

8/7/2020wafa   

*** 
 

 

 

  


