
  
  ١ 

  

  ٢٠٢٠ تموز – العدد السابع

  

 القدس لشؤون الملكية اللجنة في العامة األمانة تصدرها توثيقية شهرية نشرة

 

  

  

  

  

  التحرير رئيس

  كنعان توفيق اهللا عبد

  العام األمين

akanaan@rcja.org.jo 
  

  

  

  الفني ميموالتص اإلخراج

  حسام درويش

  فراس عليان 

  نسرين البريم 

  منار الريان

  "قسم الحاسوب"
jo.org.rcja@rcja  

  

  

 

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ا�مانة العامة

  ٥٩٣٦٧٦٩ - ٥٩٣٦٧٦٨: ھاتف

  ٢٦٠١ب . ص٥٩٣٦٧٦٠: فاكس

  ا�ردن١١١٨١عمان 

  
Tel: 5936768 – 5936769  

Fax: 5936760 P.O. Box 2601  

Amman 11181 Jordan  

 

jo.org.rcja.www://http 

E-Mail: rcja@ rcja.org.jo 

 

  
 

 

 رقم ا�يداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
/د) 941/2003( 

 

 

 

  

 القدس

  

  

 

   
  

  

  
  

  

  



  
  ٢ 

�א�
	د������� �

�وא
	�س�א��دن �

  ١٤  .ال تنازل عن الوصاية الهاشمية:  الفلسطينيةالشؤون •

  ١٤  .الملك واألردنيون مع األشقاء بال تردد •

  ١٦  .اإلسرائيلي” الضم“ٕاألردن يحشد دوليا لبلورة واطالق تحرك فاعل لمنع قرار  •

  ١٧  .نيةموقفنا لم ولن يتغير من القضية الفلسطي: الملك •

  ١٨  ".الضم"ندعم موقف الملك الرافض لـ : برلمانات عربية •

  ١٨  .مجلس رؤساء كنائس األردن يستنكر الخطوات اإلسرائيلية األحادية •

  ١٩  .مستمرة وال تنقطع" الضم"جهود األردن بقيادة الملك لمنع : الصفدي •

  ٢٠  .صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس خالل أيام •

  ٢١  .انتصار أردني للقدس.. جديدمن  •

  ٢٢  . اإلسرائيلي"الضم"نقف خلف الملك ونرفض : نواب وحزبيون •

  ٢٣  .نــرفــض اإلجـراءات اإلسرائيلية األحادية لضم أراض فلسطينية: الملـك •

  ٢٣  .نواب يثمنون الدعم األوروبي لألردن حيال القضية الفلسطينية •

  ٢٤  . وعلى تنسيق دائم مع األشقاء الفلسطينيينموقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية •

  ٢٥  .موقفنـا ثابت تجاه القضية الفلسطينية: الملك •

  ٢٥  .في ذكرى استشهاد الملك المؤسس ووفاة الملك طالل طيب اهللا ثراهما •

  ٢٦  .خطوات اسرائيل تقود الى دولة فصل عنصري: الرزاز •

  ٢٧  .ملتزمون تاريخيا بحل الدولتين: الرزاز •

  ٢٨  .هاقتوأمة تشبه أل. ردن وفلسطيناأل •

  ٢٩  .السفير األذربيجاني يشيد بموقف الملك الداعم للفضية الفلسطينية •

  ٢٩  .األردنيون خلف الملك وجهوده لمنع الضم •

  ٣٠  .نرفض أي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية: الملك •
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  ٣١  . للقــدس ومقدساتها بقرار تاريخياليونـسكـو تنتصـر: كنعـان •
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  ٣٢  .قرار الضم اإلسرائيلي يقوض السالم وينهي فكرة حل الدولتين: لجنة فلسطين في األعيان •

  ٣٣  ."مع السالم ضد االحتالل"فلسطين النيابية تشارك بمؤتمر  •

  ٣٣  .إذا أقدمت على الضم" إسرائيل"عريضة جديدة بالكونغرس األمريكي تهدد  •

  ٣٥  .الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به: رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت •

ًالضم سيمنع دعما بريطانيا إلسرائيل بالمحافل الدولية: جونسون • ً.  ٣٦  

  ٣٧  .ضم إسرائيل ألي أراض فلسطينية ال يمكن أن يمر دون عواقب: فرنسا •

  ٣٨  .أن تعرض السالم للخطراإلجراءات األحادية يمكن : الفاتيكان •

  ٣٨  .ساعة الصفر إلعالن الضم تدق وعوائق تواجه االحتالل تقلل إحتماالت تنفيذه •

  ٤٠  .أعضاء من مؤتمر الحزب الديمقراطي األميركي يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية إلسرائيل •

  ٤١  .ئيليةالبرلمان الكويتي يثمن مواقف الملك الرافضة لخطة الضم اإلسرا: الغانم •

  ٤١  .خريطة ترامب نتنياهو تعني الضم واالبرتهايد: عريقات •

  ٤٢  . يدعو برلمانات العالم لتبني مواقف حازمة ضد خطة الضمالكويتيمجلس األمة  •

  ٤٢  .اجتماع وزاري عربي غدا لبحث مخططات الضم اإلسرائيلية: عريقات •

  ٤٣  .ٕاد األوروبي واسرائيلالضم لن يمر دون عواقب على العالقات بين االتح: فرنسا •

  ٤٤  .الصفدي ووزراء الخارجية العرب يبحثون غدا مستجدات القضية الفلسطينية •

  ٤٤  .المجلس التنفيذي لليونسكو يتخذ قرارا باإلجماع حول مدينة القدس •

  ٤٥  .للدفاع عن التراث الفلسطيني" اليونسكو"عشراوي تدعو  •

  ٤٥  .بية لمخططات الضم اإلسرائيليةّإعالن عمان يؤكد رفض الصين والدول العر •

  ٤٧  .الضم ليس أولويتنا اآلن": خارجية االحتالل" •

  ٤٨  .ال لتغيير مبادرة السالم العربية: عريقات والشيخ خالد آل خليفة •

  ٤٨  ".الضم"اجتماع أردني مصري أوروبي يرفض قرار  •

  ٤٩  ".الضم"من رد أوروبي حال " إسرائيل"إسبانيا تحذر  •

  ٤٩  .مستعدون للتفاوض مع الفلسطينيين: نتانياهو •

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

  ٥١  . تدعو العالم للرد على الضم اإلسرائيلي"إقليمية المشرق العربي" •

  ٥٤  .ًد انتهاكا للقانون الدوليالضم ليس حال ويع :الممثل األعلى للشؤون الخارجية وسياسة األمن لالتحاد األوروبي •

  ٥٤  .السلطة تشكر الدول والبرلمانات الرافضة للضم •

  ٥٥  .رسالة من رالف نادر إلى دونالد ترامب •

  ٥٦  .الضم جوهر المشروع الصهيوني ويهدد حياة وحقوق شعبنا وعلى وجه الخصوص المرأة: عشراوي •
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  ٥٧  .إذا ما تمت عملية الضمالتاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود : حاخامات بريطانيون •

  ٥٨  .تجري على عدة مسارات" الضم"في الواليات المتحدة ضد  الفعاليات االحتجاجية: شقديح •

  ٥٨  .الكونغرس يتجه العادة المساعدات األميركية للفلسطينيين •

  ٥٩  .أردوغان يندد باستمرار حصار غزة والتعدي على الوضع التاريخي للقدس •

  ٦٠  . لحظر استخدام المساعدات األمريكية في خطة الضم"مجلس الشيوخ"تعديال بـ منظمات يهودية تدعم  •

  ٦١  .واشنطن تضع شروطا جديدة لقاء الموافقة على الضم •

  ٦١  .تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية إسرائيل •

  ٦٢  .الصفدي يؤكد على استمرار حشد الدعم السياسي والمالي لألونروا •

  ٦٢  .د قرارين هامين لصالح فلسطيناليونسكو تعتم •

  ٦٤  .دول أوروبية تطالب بردود فعل ضد الضم لردع إسرائيل •

  ٦٥  .موقفنا مساند للقانون الدولي وضد الضم: ًجونسون يتحادث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني •

  ٦٦  ً.واشنطن غير مهتمة بضم المستوطنات حاليا": الكنيست"رئيس  •

  ٦٧  .األوروبي لمنع قرار الضمالصفدي يؤكد أهمية الدور  •

  ٦٧  .برلماني فرنسي يطالبون االعتراف بدولة فلسطين ردا على خطة إسرائيل للضم ١٠٠ •

ًلن ندخر جهدا لحماية القدس وأهلها ولن نسمح : خالل اجتماع اللجنة العليا للقدس الفلسطينيالرئيس •
  ٦٨  .ألحد بالعبث بأمالكها

  ٦٨  ".الضم"ي لمنع تنفيذ الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروب •

  ٧٠  ".تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين"غانتس يريد تأجيل تنفيذ الضم للتركيز على  •

  ٧٠  .العالقة األردنية المصرية عميقة وتاريخية: وزير الخارجية •

  ٧١  .فلسطين النيابية تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي احتجاجا على قرار الضم •

  ٧٢  .حول جرائم الحرب اإلسرائيلية ة الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظةالجنائي: المالكي •

  ٧٢  .على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا: عشراوي •

  ٧٣  .سرقة إسرائيل حجر معمودية أثري من بلدة تقوع جريمة حرب: عشراوي •

  ٧٤  .كسمبورغي جهود منع الضم اإلسرائيليالصفدي يبحث مع نظيريه اإلندونيسي واللو •

  ٧٤  .نرفض الضم وأي تصرفات أحادية: شكري بعد لقائه عباس •

  ٧٥  .اإلسرائيليون ال يتحدثون إال عن الفصل العنصري: الرزاز •

  ٧٦  .وزير الخارجية يشيد بجهود األمم المتحدة لمنع تنفيذ قرار الضم •

  ٧٧  .جلسة لمجلس األمن تبحث القضية الفلسطينية •

  ٧٧  .ال يمكن تطوير العالقات مع إسرائيل في حال نفذت خطة الضم: بوريل •

  ٧٨  .اشتية يستقبل منسق األمم المتحدة لعملية السالم •

  ٧٨  .ال تسمح لنتنياهو فعل ما يشاء" صفقة القرن: "كوشنر •
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  ٧٩  .هجمة االحتالل على المؤسسات الثقافية في القدس هدفها تزوير طابع المدينة: عشراوي •

  ٧٩  .الدفع بالحلول السياسية لتسوية ازمات المنطقة: الملك وولي عهد أبو ظبي •

  ٨٠  . مصلى باب الرحمةإغالق الفلسطيني يحذر االحتالل من اإلفتاء •

ضربة قاسمة للدولة الفلسطينية أم وسيلة إلجهاض المشروع .. دعوات إحياء المفاوضات في عهد الضم •
  ٨٠  .؟اإلسرائيلي

  ٨٣  .نقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة: كي للرئيس عباسالرئيس التر •

  ٨٣  ."الضم"بأمريكا الالتينية يجتمعون ضد " برلمانيون ألجل القدس" •

  ٨٤  .وزير الثقافة يطالب المؤسسات العربية والدولية للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له مؤسسات القدس •

  ٨٥  . الفاتيكان يبحثان جهود تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقةالصفدي ووزير خارجية •

  ٨٦  .منع تنفيذ الضم اإلسرائيلي حماية للسالم:  االردنيوزير الخارجية •

  ٨٦  ".الضم "دور أردني فاعل بتشكيل موقف أوروبي رافض لـ: سفراء سابقون •

  ٨٧  .باألقصى" إسرائيل"األردن يحتج على انتهاكات  •

  ٨٨  . إسرائيل لجرائمها دليل على مضيها في تنفيذ مخطط التوسع والضمتصعيد: عشراوي •

ًنريد موقفا عالميا واضحا يرفض الضم: الصفدي • ً ً.  ٨٩  

  ٨٩  .تعقد المؤتمر الدولي السنوي السابع حول القدس" األمم المتحدة" •

  ٩٠  .ترفض إجراء تعديالت على قانون القومية العنصري" الكنيست" •
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  ٩١  .بعد تأييدها الفلسطينيين" حياة السود مهمة"ئيلية على هجمة إسرا •

  ٩٢  .معركة مستمرة مع االحتالل.. األوقاف المسيحية في باب الخليل •

ندق ناقوس الخطر مجددا فعقارات باب الخليل االرثوذكسية في خطر شديد : "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ."؟شيكة من منقذ من هذه الكارثة الوفهل من مجيب وهل

٩٣  

  ٩٥  . في يونيو"األقصى" مستوطن يهودي اقتحموا ساحات ٢٠٠٠أكثر من  •

  ٩٥  .أخالقي وغير حكيم وغير قانوني غير الغربية الضفة في مناطق إسرائيل ضم: الغارديان •

  ٩٦  .دولة إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية: وزير الجيش اإلسرائيلي األسبق •

  ٩٧  .لى األرض كفيل بوقف مخطط الضمالفعل الفلسطيني ع: ناشط مقدسي •

  ٩٧  . قرار إبعاد عن القدس واألقصى منذ مطلع العام الجاري٢٣٦االحتالل نفذ  •

  ٩٨  . عملية هدم نفذها االحتالل اإلسرائيلي ضد منازل فلسطينية٢١األمم المتحدة ترصد  •

  ٩٩  ماذا يعني ضم إسرائيل للكتل االستيطانية بمحيط القدس؟ •

  ١٠١  .قال بالقدس المحتلة منذ بداية العامحالة اعت ١٠٥٠ •

  ١٠٣  .لشكل األراضي بعد الضم" نموذج بائس"القدس المحتلة  •



  
  ٦ 

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

  ١٠٥  .تاتشوال التاريخية طينسفل في طينيسفل مليون ١٣.٥ •

  ١٠٦  .حملة شرسة تستهدف المؤسسات المقدسية •

  ١٠٧  . حاجزا عسكريا٥٩٣االحتالل يقطع أوصال القدس والضفة بـ : األمم المتحدة •

  ١٠٩  .أمالك الغائبين لسرقة األراضي الفلسطينية لتنفيذ مخطط الضم" •

  ١١٠  .االحتالل يصعد حربه لتغيير التركيبة الديمغرافية بالقدس: نائب مقدسي •

  ١١١  .ديمةكيف يتم االستيالء على منازل سلوان والبلدة الق •

  ١١٢  .بالكامل" ج"مخطط جديد لالحتالل لضم المنطقة  •

  ١١٤  .ُرجال أعمال إسرائيليون يعارضون خطة الضم •

  ١١٤  .باب الرحمة جزء من المسجد األقصى: الهيئات الدينية في القدس •

  ١١٥  .النساء الفلسطينيات يعانين من انتهاكات ممنهجة ومعاناة مركبة: حمد •

  ١١٦  .فلسطينية تستنكر قرارات االحتالل بخصوص مصلى باب الرحمةوزارة األوقاف ال •

  ١١٦  .األقصى حق خالص للمسلمين وحدهم: حنا عيسى. د •

  ١١٧  .تحذر من خطورة إجراءات االحتالل في األقصى وتطالب بنصرته" القدس الدولية" •

  ١١٨  ،"جرائم الحرب"قلق إسرائيلي من قرار لمحكمة الهاي بالتحقيق في  •

  ١٢٠  .بالمرصاد لمخططات االحتالل حراك المقدسيين..  سنوات على هبة األسباط٣ :رتقري •

  ١٢١  .اسرائيل تسعى للوصول الى االمر الواقع لشرعنة قرار الضم •

  ١٢٣  .واقع جديد تسعى جماعات الهيكل لتكريسه •

  ١٢٤  .الهيئة االسالمية العليا •

  ١٢٥  .ا بأسبوعينً مبنى فلسطيني٣١االحتالل هدم وصادر : تقرير أممي •

  ١٢٦  .لحذفهما خريطة فلسطين" أبل"و" غوغل"انتقادات فلسطينية لـ •

  ١٢٦  .هبة البوابات اإللكترونية لها جذور تاريخية: تقرير إسرائيلي •

  ١٢٨  .السيادة على األقصى أردنية حصرا •

  ١٢٨  ).األقصى(تحذير من الحفريات أسفل  •

  ١٣٠  .سلمين لحماية األقصى يطلق صرخة للعرب والم"األب مانويل مسلم" •

  ١٣١  .العقاب الجماعي االسرائيلي للشعب الفلسطيني اهانة للعدالة •

  ١٣٣  .إجراءات سلطات االحتالل بحق المباني الفلسطينية •

  ١٣٤  .يوجه رسائل لبرلمانات العالم إلنقاذ حياة األسير كمال أبو وعر المجلس الوطني •

  ١٣٥  .ويصادر أراضيهم لالستيطان ًعلى هدم منازلهم بأيديهم قسرااالحتالل يجبر المقدسيين : عقاب جماعي •

  ١٣٧  .المسلمون والمسيحيون في خندق واحد: الشيخ صبري •

  ١٣٧  .بدء التسويق إلنشاء حي استيطاني بقلب القدس المحتلة •



  
  ٧ 

  ١٣٧  .االحتالل يعمل بشتى السبل إلقامة الهيكل المزعوم مكان األقصى •

  ١٣٩  .ٍسبع صفقات تزوير وتسريب أراض للمستوطنين الشهر الماضيالهيئة نجحت بكشف : عساف •

  ١٤١  .ثالثة من األسرى المقدسيين يتحررون اليوم الخميس •

  ١٤١  .لكنيس يهودي" باب الرحمة"االحتالل يسعى لتحويل : خطيب األقصى •

  ١٤٢  .في يبوس ال ينام الزمن.. في القدس •

  ١٤٤  .الفلسطينيينضيف ثقيل على األسرى .. في السجن" كورونا" •

  ١٤٦  . معتقال بالنصف األول من العام الحالي٢٣٣٠ مصابا و١٠٧٠ شهيدا و٢٧: تقرير •

  ١٤٨  .العتقال الشبان المقدسيين والتنكيل بهم” كورونا“سلطات االحتالل تتذرع بمحاصرة  •

  ١٤٩  .أخطر مشروع تهويدي في القدس.. القطار الهوائي •

  ١٥١  ".يوم عرفة"خمة الستباحة المسجد األقصى في عصابات الهيكل تجري استعدادات ض •

  ١٥١  .النائب أبو حلبية يدعو للنفير العام والرباط في األقصى •

  ١٥٢  .خيارات األردن في مواجهة خطة الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية •

  ١٥٤  .األردنيون راضون عن جهود المملكة لمنع خطة الضم اإلسرائيلية: استطالع •
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  ١٥٥  .ًمستوطنون يقتحمون األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية •

  ١٥٦  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس •

  ١٥٦  .طقوس تلمودية استفزازية وجوالت مشبوهة في باحات األقصى •

  ١٥٧  . مواطنا في مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة أبو ديس٢٣إصابة  •

  ١٥٨  ...القدس في جبل البابا اقتحام تجمع •

  ١٥٩  .لنار بعشرات أشجار الزيتونمستوطنون يضرمون ا •

  ١٦٠  .محكمة االحتالل تمدد اعتقال والدة أسير مقدسي •

  ١٦٠  .ويقتحم العيسوية" وادي ربابة"االحتالل يشرع بأعمال بناء في : القدس •

  ١٦٠  . وحدة استيطانية جنوب بيت لحم١٦٤االحتالل يبدأ بناء  •

  ١٦٢  .مون المسجد األقصى المباركالمستوطنون يقتح •

  ١٦٢  . أشهر٦االحتالل يبعد رئيس هيئة المرابطين عن األقصى  •

  ١٦٢  .تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة •

  ١٦٢  . عن المسجد٢٠٦ قرار إبعاد بحق الفلسطينيين بينهم ٢٣٦اقتحام األقصى و •

  ١٦٤  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت في العيسوية ومخيم شعفاط •

  ١٦٤  .االحتالل يقتحم جمعية الدراسات العربية ويحتجز طاقمها •

  ١٦٤  . يقتحمون باحات المسجد األقصىعشرات المستوطنين المتطرفين اليهود •
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  ١٦٥  .االحتالل يقتحم منزل السفير الرويضي في القدس •

  ١٦٥  .االحتـالل يعتقـل مديـر لجنـة اإلعمـار بالمسجـد األقــصـى •

  ١٦٦  .ودية استفزازية في األقصىصلوات وطقوس تلم •

  ١٦٦  . مقدسيين لالشتباه بإطالق نار احتفاال بالتوجيهي٨االحتالل يعتقل  •

ًبلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان • ً.  ١٦٦  

  ١٦٧  ).األقصى(يقتحمون  عشرات المستوطنين المتطرفين •

  ١٦٧  .عائلة مقدسية تهدم منزلها جنوب األقصى •

  ١٦٧  .تمديد اعتقال سيدة مقدسية مريضة •

  ١٦٨  .محكمة االحتالل تغلق باب الرحمة داخل المسجد االقصى •

  ١٦٨  .االحتالل يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق القدس •

  ١٦٨  .قتحام األقصى عشية عيد األضحى وحملة لدعم قرار إغالق باب الرحمةدعوات استيطانية ال •

  ١٦٩  .اعتقاالت بالضفة والقدس واالحتالل يغلق محيط جبل الفريديس •

  ١٧٠  .ًاالحتالل يهدم منزال في جبل المكبر بالقدس •

  ١٧١  .طقوس وصلوات تلمودية استفزازية في محيط باب الرحمة •

  ١٧١  .ي المقدسيتين الحلواني وخويص للتحقيقمخابرات االحتالل تستدع •

  ١٧٢  . تطلق حملة تهويد لألقصى وتستعد القتحام واسع نهاية الشهر"الهيكل المزعوم"جماعة  •

  ١٧٢  .عائلة فلسطينية تشرع بهدم شقتين في القدس بضغط من بلدية االحتالل •

  ١٧٣  .ٕ شبان من مخيم الجلزون وابعاد مقدسي عن البلدة القديمة٣اختطاف  •

  ١٧٣  .االحتالل يعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة •

  ١٧٤  .إسرائيل بصدد إقامة دوالب ضخم أمام البلدة القديمة في القدس.. في خطوات متتالية تشوه وجه المدينة •

  ١٧٥  . ساعة٢٤االحتالل يمدد توقيف محافظ القدس  •

  ١٧٥  .مخطط استيطاني جديد بالقدس •

  ١٧٦  .لقدساالحتالل يعتقل مدير مخابرات ا •

  ١٧٦  .ُاالحتالل يمدد اعتقال أسيرة مقدسية •

  ١٧٦  .ودعوات للرباط في باب الرحمة •

  ١٧٧  ."باب الرحمة"اقتحام األقصى وطقوس تلمودية قبالة  •

  ١٧٨  .اعتقال محافظ القدس ومدير مخابراتها تأكيد لعقلية العصابات التي تحكم دولة االحتالل: فتح •

  ١٧٨  .ثف من انتشاره في أحياء القدس المحتلةاالحتالل يحرر مخالفات ويك •

  ١٧٩  .عضو كنيست صهيوني يطالب بصلوات تلمودية جهرية داخل األقصى •

  ١٧٩  .االحتالل ينفذ خطوات الضم على أرض الواقع: أبو العسل •

  ١٨٠  .صلوات تلمودية استفزازية علنية قرب باب الرحمة •
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  ١٨٠  . أشهر٥نين بالسجن لمدة االحتالل يحكم على األسير المقدسي عرين الزعا •

  ١٨١  .إسرائيل تسرق آثار مسيحية من بيت لحم •

  ١٨١  .مقص صهيوني لبتر الديموغرافية الفلسطينية.. الشارع األمريكي بالقدس •

  ١٨٣  .االحتالل يقتحم مقر مؤسسة يبوس ويستولي على محتوياته •

  ١٨٤  .جنوب القدس في حي الشياح بجبل المكبر اإلنشاءاالحتالل يهدم منزال قيد  •

  ١٨٤  .االحتالل يعتقل شابا قرب باب حطة بالقدس •

  ١٨٥  ".كيدم االستيطاني"االستيالء على أرض مقابل باب المغاربة لتنفيذ مشروع  •

  ١٨٦  .عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك •

  ١٨٧  . أيام٧سلطات االحتالل تمدد اعتقال محافظ القدس  •

  ١٨٨  .يعتقل شقيقين ويبعد طفال عن العيساويةاالحتالل  •

  ١٨٨  .استهداف إسرائيلي للنواب خشية حراك مشترك ضد الضم: النائب دراغمة •

  ١٨٩  .قوات االحتالل تعتقل ثالثة شبان من العيسوية ونابلس •

  ١٨٩  .مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل •

  ١٩١  .قرية كيسان شرق بيت لحمًاالحتالل ينصب بيوتا متنقلة في أراضي  •

  ١٩١  .ًمستوطنون يحرقون مسجدا في البيرة ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه •

  ١٩٢  .عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى •

  ١٩٣  .اليوم..مستوطن يقتحمون األقصى وجماعات متطرفة تحشد القتحامه ٢٠٠ •

  ١٩٤  .أكثر من ألف مستوطن يقتحمون األقصى •
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ًمنظمات استيطانية تضع مجسما ل: القدس • ُوتعرض تطبيقا يخفي قبة الصخرة" الهيكل المزعوم"ـ ُ ً.  ١٩٥  

  ١٩٥  .واالحتالل يجهد لمحو إرثها الفلسطيني.. القدس المحتلة في مرمى نيران التهويد •
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  ١٩٧  .محكمة االحتالل تلغي جلسة النطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة •

  ١٩٨  .على المستوطنات" السيادة"بمشروع قانون لفرض " الضم" االحتالل يمهد لـ" كنيست" •

  ١٩٨  . الضم اإلسرائيلي"ُيشرعن" "الكنيست"مشروع قانون عنصري أمام  •
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  ٢٠١  . لوفاة الملك طالل٤٨الذكرى الـ  •

  ٢٠٢  . عاما على استشهاد األديب المناضل غسان كنفاني٤٨ •

  ٢٠٣  . حول جدار الفصل العنصريلسادسة عشرة لفتوى محكمة العدل الدوليةفي الذكرى ا •

  ٢٠٤  .الذكرى التاسعة والستون الستشهاد الملك المؤسس •

ْقرن من الزمان على ميسلون • ِ  ِ ٌ الرموز والشهداء.. َْ ُ .  ٢٠٤  
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  ٢٠٦  .روانييرصد مشروع اإلعمار الهاشمي بالمصلى الم" عين على القدس" •

  ٢٠٧  .ًالوصاية الهاشمية مقدرة فلسطينيا ومكانة الملك عامل مهم في صمودهم: عين على القدس •

  ٢٠٨  .عين على القدس يسلط الضوء على مصادرة أراض في بلدة العيساوية •
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  ٢٠٩  .خطة الضم اإلسرائيلية تمادت في ظل غياب المحاسبة والعقوبات •

  ٢١٢  .لجنة قانونية للتصدي لجرائم االحتالل ضد المرأة المقدسيةيشكل " كلنا مريم" •

  ٢١٢  .التشريعات والقرارات الحكومية اإلسرائيلية •
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  ٢١٣  .قضية عقارات باب الخليل تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم: بطاركة كنائس القدس •

  ٢١٤  ".٦٧"يها عام ًبطريركية الروم األرثوذكس تسترجع أرضا تم االستيالء عل •
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  ٢١٤  . خلف إمام واحد"األقصى"توحيد الصالة داخل : أوقاف القدس •

ُأوقاف القدس ال تخضع لمحاكم االحتالل ومصلى باب الرحمة مفتوح ولن يغلق: الخطيب • َ.  ٢١٥  

  ٢١٥  . تاجر مقدسي١٤٠٠ ألف دوالر لـ٤٠٠مليون و •

  ٢١٦  .على إسالمية األقصىمستعدون لدفع الثمن للحفاظ : الكسواني •

  ٢١٧  ...أزمة مالية بمستشفى المقاصد •
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  ٢١٩  .عبرت أزمة كادت تعصف بها وتخلصت من التهديدات بقطع التيار كهرباء القدس اشتية •

  ٢١٩  .طالب الطب بجامعة القدس يؤدون القسم باألقصى •
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  ٢٢٠  .فلسطين تودع شاعر العودة هارون هاشم رشيد •
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  ٢٢١  .ندعم جهود الملك في مواقفه ضد اإلجراءات الصهيونية التعسفية: جمعية األخوان •

ما هو مطلوب من الرئيس االمريكي الجديد هو الغاء صفقة القرن والغاء : "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ٢٢١  ".وجود السفارة االمريكية في القدس

  ٢٢٢  ."الضم"ز أمام تنفيذ إسرائيل مخطط الموقف األردني التحدي األبر: تفكجي •

  ٢٢٣  .تظاهرة رافضة للضم في مدينة تورونتو الكندية •

  ٢٢٤  .تواصل الفعاليات الرافضة لخطة الضم اإلسرائيلية: النرويج •

  ٢٢٤  .ًيوم غضب في المدن األمريكية رفضا لمخطط الضم اإلسرائيلي •

  ٢٢٥  .الرافضة لقرار الضمًوقفة تضامنية في مخيم سوف تأييدا لمواقف الملك  •

  ٢٢٦  .وقفة منددة بخطة الضم اإلسرائيلية: التشيك •

  ٢٢٧  .نرفض الضم اإلسرائيلي ونطالب بتنفيذ عقوبات على إسرائيل: اتحاد معلمي اليونان •

  ٢٢٧  .وقفة احتجاجية بمخيم المفتي ضد مخططات الضم اإلسرائيلية •

  ٢٢٨  .باتخاذ موقف حازم تجاه الضم واالعتراف بفلسطين بالدنمارك تطالب الحكومة الجالية الفلسطينية •

  ٢٢٨  ".آبل"و " غوغل""الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط  •

  ٢٢٩  .ًالمتحف الفلسطيني يفتتح معرضه الجديد إلكترونيا •

  ٢٣٠  .دعوات فلسطينية لمسيرات من يافا إلى األقصى الخميس •

  ٢٣١  .حملة لمساندة ودعم تجار البلدة القديمة في القدس".. لدكإدعم ابن ب" •
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  ٢٣٢  ."بنو إسرائيل في أرض كوش"صدور كتاب  •

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

  ٢٣٤  .ٕمؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب هيكل سليمان المزعوم واشكالية المكان •
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  ٢٣٤  .صالبة الملك وثبات الفلسطينيين والدعم االوروبي يفشل الضم •

  ٢٣٦  !.لماذا؟.. نكبة إسرائيل بالضم •

  ٢٣٧  .ال تنازل عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية •

  ٢٣٧  .٦٧ضم الضفة الغربية متواصل منذ  •

  ٢٣٩  .المعركة مع االحتالل قائمة واإلرادة الشعبية ستنتصر •

  ٢٤٠  .االحتالل يعيد حساباته. ."خطة الضم" •

  ٢٤١  .تعقيدات الضم وتجميده •

  ٢٤٢  .؟"الضم"لماذا تأجل  •

  ٢٤٣  .الكيان اإلسرائيلي ينكشف •

  ٢٤٤  .نتنياهو لن يلغي الضم •

  ٢٤٥  .األردن وفلسطين في خندق واحد •

  ٢٤٦  .أسرانا في سجون االحتالل شهداء مع وقف التنفيذ •

  ٢٤٧  . االستيطانّالضم هدف بذاته ألنه تتويج لمسار •

  ٢٤٨  .جاللة الملك؛ األمل والثقة باليوم والغد لمستقبل واعد •

  ٢٤٩  .االحتالل قائم بالقوة ومشاريعه الوهمية لن تخدع العالم •

  ٢٥١  .عزل حكومة االحتالل على المستوى الدولي •

  ٢٥٢  .نتنياهو وسياسة التضليل والخداع حول مشروعية الضم •

  ٢٥٣  .وع القدس الكبرىالضم ومشر.. "صفقة القرن" •

  ٢٥٥  .ًالقدس وفلسطين أوال، وقبل كل شيء •

  ٢٥٦  .ينطبق على إسرائيل".. للدولة المارقة"المفهوم األمريكي  •

  ٢٥٨  وراء ظهورنا؟" صفقة القرن"و" الضم"هل بات  •

  ٢٥٩  .باب الرحمة يسلب واألقالم مغموسة بالطحن الداخلي •

  ٢٦٠  .على مراحل".. الضم" •

  ٢٦٠  .!وطنين الرافض للضممعسكر المست •

  ٢٦١  .إجماع دولي على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية •

  ٢٦٢  .!!»الجنائية الدولية«في انتظار قرار  •

  ٢٦٤  .الحقائق التاريخية الفلسطينية ال يمكن تزويرها وسرقتها •

  ٢٦٥  .في ذكرى استشهاد الملك المؤسس •

  ٢٦٦  .الضم جرائم حرب ال يمكن أن تمر دون عقاب •
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  ٢٦٧  االقصى في خطر فهل من مغيث؟ •

  ٢٦٨  .ليلة إعدام فلسطين •

  ٢٧٠  .مواجهة االحتالل وتحدي االستيطان ووباء كورونا •

  ٢٧١  .أوقفوا التعاون مع الكيان الصهيوني •

  ٢٧٢  !!.فلسطين ليست ملكا لغرينبالت •

  ٢٧٣  .ضرب الوجود الوطني واإلنساني الفلسطيني في القدس •

  ٢٧٤  .ًية ليست حبرا على ورقالقرارات الدول •

  ٢٧٥  .أبرز وأخطر االنتهاكات والجرائم ضد القدس وأماكنها المقدسة •

  ٢٧٦  .الرفض اإلسرائيلي للدولة الديمقراطية الحلقة األولى •

  ٢٧٧  . الحلقة الثانيةالرفض اإلسرائيلي للدولة الديمقراطية •
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  والقدس ألردنا

ال تنازل عن الوصاية :  الفلسطينيةالشؤون
  الهاشمية

  

بحثت دائرة الشؤون  -  ماجدة ابو طير-عمان 
الفلسطينية التحديات التي تواجه وكالة الغوث الدولية 

  .وميزانيتها المالية، وسبل دعم عملها خالل الفترة المقبلة

وأكد مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، 
خالل اجتماع تنسيقي عبر تقنية الزووم لممثلي الدول 

ء، إدانة المضيفة لالجئين الفلسطينيين، أمس الثالثا
األردن الشديدة لالنتهاكات والجرائم التي يقوم بها 
االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشرقية المحتلة، وحصاره الخانق الذي 

 .يفرضه ضد قطاع غزة

وبحث االجتماع الذي جاء تنفيذا لتوصيات 
ينيين في مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسط

، بمشاركة وفود من فلسطين وسوريا ومصر )٦٩(دورته 
ولبنان قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة االستشارية لألونروا 
اليوم األربعاء وغدا الخميس، الدعوات األميركية 
واإلسرائيلية إلنهاء عمل األونروا ومحاوالت إغالق 
منشآتها في القدس، اضافة إلى مخططات إسرائيل لضم 

 من الضفة وتداعيات ذلك على الالجئين أراض
  .الفلسطينيين واألونروا

إن األردن بقيادته الهاشمية ال يتنازل عن : وقال
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في القدس، 
داعيا الدول والهيئات المانحة لتلبية نداء الطوارئ الذي 

في أطلقته الوكالة مع ظهور أزمة كورونا، ألهمية ذلك 
تلبية االحتياجات الماسة بالنسبة لقطاعات واسعة من 
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الالجئين الفلسطينيين، والتي عمقتها النتائج االقتصادية 
الوخيمة التي تركتها هذه األزمة سواء عليهم أو على 

 .الدول المضيفة

واجمعت الوفود المشاركة على موقف موحد 
ي داعم لألونروا في استمرارية عملها وحشد الدعم المال

لضمان تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين باإلضافة 
إلى رفضهم القاطع للمخططات اإلسرائيلية لضم أراض من 

  .الضفة الغربية

 ٧ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  الملك واألردنيون مع األشقاء بال تردد

  

 المهندس سمير الحباشنة

-١- 

ُيعتبر موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني من قرار 
من الضفة الغربية، % ٣٠اإلحتالل اإلسرائيلي بضم 

ًموقفا تاريخيا سوف يضاف إلى الصفحات الناص عة ً
البياض في السجل المشرف، لدولتنا األردنية تجاه 

ويمكن أن يكون هذا الموقف هو . القضية الفسلطينية
األهم في سلسلة المواقف واألفعال األردنية تجاه صراعنا 

ذلك ليس ألنه موقف . العربي الفلسطيني مع إسرائيل
يتسم بصالبة وثبات ومبدئية وشفافية ال تقبل التأويل 

ً ألنه موقف يتماهى عضويا مع موقف فحسب، وليس
ُشعبنا األردني، الذي يجمع على أن القضية الفلسطينية 
ٍليست قضية عربية مركزية نتشارك بها مع بقية األشقاء 
العرب فقط، بل ألنها قضية وطنية أردنية داخلية تحوز 

وكقضية . على اهتمام األردنيين كقضية حياة أو موت
عليه هذا  والنحو الذي سيكونمرتبطة بالمستقبل الوطني 

  .المستقبل

وكذلك ليس ألنه موقف يحاكي تطلعات شقيق 
روحنا الشعب العربي الفلسطيني في الداخل غرب النهر، 

ٍالمنافح من أجل االستقالل والحرية وبتشبث وبعناد وطني 
ال مثيل له، وينسجم مع أشواقهم الوطنية حيث يقف 

ًعضيدا مساندا للشقيق الملك عبداهللا الثاني واألردنيون  ً
  .في مواجهه كل ما يحاك حول وعليه من مؤامرات

ٌوأضيف ألنه موقف وطني متفرد متميز، في 
زمن االنكفاء واالنغالق العربيين، وتنامي المصالح 

وغياب مفاهيم األمن . الخاصة على حساب مصالح األمة
القومي والرؤى العربية المشتركة للحاضر والمستقبل، بل 

م من ذلك غياب المقولة التقليدية عن الخطاب واأله
وأم القضايا » أن فلسطين هي القضية المركزية«العربي 
وأن هذا الموقف االستثنائي بقيمته، يأتي بهذه . العربية

القوة في زمن الضعف واالنشغال لألقطار العربية الكبرى 
والمؤثرة، التي تعيش في ظالل تحديات أمنية واقتصادية 

برى، ال تسمح لها أن تشارك بفاعلية للتصدي داخلية ك
للغطرسة واالستقواء الصهيوني، على حق الشعب 

  .الفلسطيني بل وعلى كل العرب

-٢-  

ًإذا لكل هذه األسباب فإن موقف الملك عبداهللا 
ٌالثاني وموقف األردنيين من ورائه، حدث كبير في الزمن 

ها، الصعب، هو موقف شجاع ألنه ال يواجه إسرائيل وحد
ًبل اإلدارة األميركية أيضا مع أنها الدولة الوحيدة اليوم 

في غياب المساعدات .. التي تقدم لألردن يد العون
  .العربية

أنه موقف تاريخي، يوزن بميزان الذهب، حين 
تكون كفة الوقوف إلى جانب الحق العربي الفلسطيني، 
أثقل من الكفة األخرى التي تعني إمكانية وقف أو 

موقف . و إبطاء تدفق المساعدات األميركيةتخفيض أ
ًيجب أن يقدر، ويجب أن يدعم ويجب أن يكون مثاال  ُ ُ
ًيحتذى لكل العرب، وخصوصا المتراخين منهم والذين 

..!! يعتقدون أن التقرب من إسرائيل يضمن لهم أمنهم
وهذا غير صحيح، فإذا نجحت إسرائيل في تنفيذ برنامجها 
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التاريخية، فإن خطوتها واستطاعت قضم كل فلسطين 
الالحقة تكمن بالسيطرة والسيادة على كل المنطقة 
العربية، سواء باالحتالل المباشر أو بالسيطرة االقتصادية 

انه برنامج صهيوني خبيث طويل المدى ال . أو األمنية
ٕيكل، يسير بخطوات مبرمجة حتى يستكمل تمدده واطباقه  ّ َ

  .ط إلى الخليجعلى كافة االرجاء العربية من المحي

-٣-  

إن على العرب إن يتنبهوا إلى ما يحاك لهم، 
فالذي يعيشه الشعب الفلسطيني من تنكر لحقوقه 
ٍالتاريخية من احتالل واضطهاد واعتقال وأسر ومن  ٍ
ًحروب مستمرة منذ سبعين عاما، انما النهم هم رأس 
الحرب والجدار الصلب، الذي ينافح عن األمة كلها 

ُ، وان هدم هذا الجدار ال »انب االردنوبالطبع الى ج«
ِسمح اهللا، فان المشروع االسرائيلي الكبير لن يجد من 

  .يصده

ويخطئ من يعتقد غير ذلك فاإلعالم اإلسرائيلي 
ومنظرو الحركة الصهيونية ال يخفون ذلك، إن سيطرتهم 
على بالد العرب ليس بالضرورة ان تكون سيطرة عسكرية 

ًبالسابق فإن للهيمنة أشكاال مباشرة، بل وكما ذكرنا 
  .متعددة

إن الفرصة اليوم مواتية إلسرائيل وغير مواتية 
لنا، إن لم نعد إلى حالتنا العربية تماسكها وتوافقها نحو 
تحقيق رؤية من شأنها إعادة إحياء مفاهيم العمل العربي 
المشترك، والعمل بجديه لوقف الحروب العبثية في ليبيا 

ن، وبمبادرات عربية على قاعدة وفي سوريا وفي اليم
ًوحدة وسالمة هذه األقطار ارضا وشعبا، وتوافق أطراف  ً
معادالتها الوطنية على برامج من شأنها أن تعيد اللحمة 
الى تلك األقطار المنكوبة، مقدمة للقاء عربي قادر على 

  .حماية أوطاننا من الضياع الذي تتعرض له

-٤-  

امعة العربية إن على العرب تفعيل الج.. وبعد
وتفعيل مؤسساتها، الن في ذلك فقد يكمن فقط احترام 
ٕالعالم لنا وقبل ذلك العدو، لينظر الينا والى مطالبنا 

ِانه تحد كبير في كيفية إعادة قضيتنا . المشروعة بجدية
القضية الفلسطينية، إلى مكانتها في سلم /المركزية

  .االهتمام الدولي

وأن ال .  األردنهي دعوة لكل العرب أن يدعموا
ٍيترك أشقاؤنا الفلسطينون وحدهم في معركة غير متوازنة  ُ

ُأكلت يوم ُأكل «وغير عادلة، وتذكروا المثل الذي يقول 
وتذكرو أن الطموح الصيهوني ال يتوقف . »الثور األبيض

  .في حدود فلسطين

  واهللا والوطن من وراء القصد

  ٣٢ص/١/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ٕوليا لبلورة واطالق تحرك فاعل األردن يحشد د
 اإلسرائيلي” الضم“لمنع قرار 

  

 يحـــشد األردن الرســـمي –عمـــان  - زايـــد الـــدخيل
ـــدولي لبلـــورة واطـــالق تحـــرك دولـــي فاعـــل  ٕالـــرأي العـــام ال
وعاجــل لمنــع إســرائيل مــن تنفيــذ قرارهــا بــضم أراض فــي 
الـــــضفة الغربيـــــة وغـــــور األردن المتوقـــــع تنفيـــــذه اليـــــوم 

ة تركيـز الجهـود إلعـادة إطـالق مفاوضـات االربعاء، بمـوازا
سلمية جادة لحل الصراع علـى أسـاس حـل الـدولتين وفـق 
القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة واألسس التـي قامـت 

  .عليها العملية السلمية

وقبل مـا يزيـد علـى سـبعة عقـود، أعلنـت الوحـدة 
بين األردن والضفة الغربية بعد الجولة األولى من الصراع 

، وخــــسرها بعــــد حــــرب ١٩٤٨ربــــي اإلســــرائيلي العــــام الع
 قبل أن يفك االرتباط اإلداري والقانوني مع الـضفة ١٩٦٧
  .١٩٨٨العام 
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ــوم،  ــضم غــور األردن الي وفيمــا تخطــط إســرائيل ل
يجـــد األردن نفـــسه مـــرة أخـــرى أمـــام لحظـــة مفـــصلية مـــن 
التحــديات األمنيــة والديمغرافيــة اآلتيــة مــن الجانــب الغربــي 

ردن، وفي نفس الوقت مواجهة خيـارات صـعبة من نهر األ
لناحية ايجاد توازن بين احتواء الضغوط الداخلية والحفاظ 
على العالقات االسـتراتيجية مـع الواليـات المتحـدة وتفـادي 

  .انهيار كامل التفاقية السالم مع إسرائيل

خطـــة إســـرائيل لـــضم غـــور األردن، الـــذي يـــشكل 
محتلــة، يكــرس مــن مــساحة الــضفة الغربيــة ال% ٣٠نحــو 

رسميا امرا واقعا تفرضه سلطات االحتالل، بمجرد التوصل 
  .إلى اتفاق على الخريطة من قبل لجنة أميركية إسرائيلية

األردن حذر مرارا وتكرارا من صراع واسـع النطـاق 
إذا ضمت إسرائيل غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية، 

بيـــة موجهـــا خطابـــه وموقفـــه الرســـمي نحـــو الـــدول األورو
واإلسالمية من أجل وقـف الخطـوة اإلسـرائيلية، فـضال عـن 
ــل األمــم المتحــدة التــي وقفــت مــع  ــدعم الواضــح مــن قب ال

  .غالبية دول العالم لمناصرة حل الدولتين

صــالبة الموقــف األردنــي الــرافض لخطــة الــضم، 
انعكـست اصــداؤه علــى الجانـب اإلســرائيلي إذ ألمــح رئــيس 

تنيـــاهو فـــي جلـــسة مغلقـــة الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين ن
ألعضاء حزب الليكود قبل أيام، الـى إمكانيـة تأجيـل تنفيـذ 
خطــة الــضم ألجــزاء مــن الــضفة الغربيــة، إذ مــن المتوقــع 

  .الشروع بالخطة في األول من الشهر الحالي

ــــة مــــؤخرا،  ــــسة مغلق ــــاهو خــــالل جل وأرجــــع نتني
سياســــية “إمكانيــــة تأجيــــل خطــــة الــــضم الــــى اعتبــــارات 

، لكـن ”كـان“ ما أفادت القناة اإلسرائيلية ، بحسب”وأمنية
  .دون اإلفصاح عن طبيعة هذه االعتبارات

وتــــأتي تــــصريحات نتنيــــاهو، فــــي ظــــل الموقــــف 
ـــرض  ـــدات األوروبيـــة بف ـــضم، والتهدي األردنـــي الـــرافض لل
عقوبـــات فـــي حـــال اقـــدمت إســـرائيل علـــى خطـــوة أحاديـــة 
ــــي  ــــة ف ــــصاعد المعارضــــة الدولي ــــضال عــــن ت ــــب، ف ًالجان

القليلة الماضية، إذ نددت األمـم المتحـدة والقـوى األسابيع 
األوروبية وجامعة الدول العربية بأي ضـم ألراض احتلتهـا 

  .١٩٦٧إسرائيل في حرب 

أردنيا، أكد جاللة الملـك عبـداهللا الثـاني فـي أكثـر 
حـل الـدولتين هـو الـسبيل الوحيـد الـذي “من مناسـبة بـأن 

ًسيمكننا من المضي قدما، مشددا علـى أنـه إذ ا مـا ضـمت ً
إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فسيؤدي ذلك إلى صـدام 

خطـة الـضم االسـرائيلية الحاليـة ليـست . ”كبير مـع األردن
األولــى التــي تعــرض فيهــا إســرائيل خططــا لتقــسيم الــضفة 
الغربية، إذ عرض الـوزير اإلسـرائيلي األسـبق ييغـال ألـون 

دن  لتقــسيم الــضفة بــين إســرائيل واألر١٩٦٧خطــة العــام 
تقضي بضم معظم غور األردن مـن النهـر إلـى المنحـدرات 
الشرقية للضفة الغربية، فيما تكون األجزاء الباقية منطقـة 
ــة، لكــن  ــسيطرة األردني ــسطينية أو تخــضع لل ــي فل حكــم ذات
المغفـــور لـــه بـــإذن اهللا جاللـــة الملـــك الحـــسين بـــن طـــالل 

  .رفض حينها هذه الخطة

ــــة اإلســــرائيلي ــــة للخط ــــة الحالي ة الحاليــــة المقارب
تحــاكي خطــة ألــون، لكــن الجــدل اإلســرائيلي حــول الخيــار 
األردني أو الفلسطيني للسيطرة على الجزء الفلسطيني من 

  .الضفة الغربية تبدد بالكامل، واستبدل بالخيار االسرائيلي

ُمعاهــدة الــسالم األردنيــة اإلســرائيلية التــي وقعــت 
ـــام  ـــن الحـــدود األردنيـــة مـــع ١٩٩٤الع ، رســـمت جـــزءا م

األراضــــي المحتلــــة علــــى طــــول نهــــري األردن واليرمــــوك، 
أو منطقــة ” كحــدود إداريــة“وأنــشأت منطقــة وادي األردن 

عازلـــة بـــين األردن والفلـــسطينيين فـــي الـــضفة الغربيــــة، 
سـالم “وصفها األردن الرسمي في أكثر من مناسبة بأنهـا 

  .”بارد

ــــضم اإلســــرائيلية هــــذه الحــــدود  وتلغــــي خطــــة ال
من الحــدود اإلســرائيلية، وتنتهــك فــي اإلداريــة وتــدخلها ضــ

الوقت نفسه البند الـوارد فـي معاهـدة الـسالم الـذي يقـضي 



  
  ١٨ 

ــــديل هــــذا الخــــط  ــــة الحــــدود المــــشتركة لتع باجتمــــاع لجن
 .الحدودي

  ٢ ص١/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

موقفنا لم ولن يتغير من القضية : الملك
  الفلسطينية

  

اني ّ أكـد جاللـة الملـك عبـداهللا الثـ–  بتـرا– عمان
ر مـن القـضية الفلـسطينية،  ّـأن موقف األردن لم ولـن يتغي
ٍمشددا على رفض أي إجراء إسـرائيلي أحـادي لـضم أراض  ً

 .في الضفة الغربية

ًوقال جاللتـه، خـالل لقائـه عـددا مـن المتقاعـدين 
لقــد كنــا "العــسكريين فــي قــصر الحــسينية اليــوم األربعــاء، 
ـــا الثابـــت، وقلنـــا إن  مثـــل هـــذه ًواضـــحين جـــدا فـــي موقفن

اإلجــــراءات مــــن شــــأنها تقــــويض فــــرص تحقيــــق الــــسالم 
 ."واالستقرار في المنطقة

ــذي حــضره  ــت جاللــة الملــك، خــالل اللقــاء ال ولف
رئــيس الــوزراء الــدكتور عمــر الــرزاز، إلــى أن األردن كــان 
ًوسيبقى حريصا على حماية مصالح الفلـسطينيين، مؤكـدا  ً

ًأن هنـــاك تعاونـــا وتنـــسيقا مـــستمرا مـــع عـــدد مـــ ً ن الـــدول ً
 .العربية واألوروبية لتحقيق هذا الهدف

وأشار جاللته إلى أن األردن يتمتع بعالقات قوية 
ًمع الدول العربية، منوها إلى عمـق العالقـات القويـة التـي  ُ
تــربط األردن بمــصر، كمــا أثنــى علــى التحــرك الدبلوماســي 
اإلماراتي النـشط الـذي يقـوده سـمو الـشيخ محمـد بـن زايـد 

ي عهد أبـو ظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات آل نهيان ول
المسلحة في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، مـع عواصـم 

 .>>...القرار العالمي، دعما لألردن والقضية الفلسطينية

 من جهتهم، أكـد المتقاعـدون العـسكريون... <<
وأشادوا بالجهود التي يبذلها جاللة الملك على الـصعيدين 

في دفاعه عن الثوابت الوطنية وقـضايا اإلقليمي والدولي، 
 .>>...األمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية

  ٢ ص٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ندعم موقف الملك الرافض لـ : برلمانات عربية
  "الضم"

 

 أكد رئيس مجلس النواب رئـيس االتحـاد –عمان 
البرلماني العربي، المهندس عاطف الطراونة، أهميـة دعـم 

األردني الذي يقوده جاللـة الملـك عبـد اهللا الثـاني الموقف 
بالـضفة الغربيـة، وذلـك خـالل اتـصاالت  برفض ضم أراض

  . هاتفية مع عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

وأجرى الطراونة اتصاالت مع رئيس مجلس األمة 
الكــويتي مــرزوق الغــانم، ورئــيس مجلــس النــواب اللبنــاني 

لــس نــواب الــشعب التونــسي راشــد نبيــه بــري، ورئــيس مج
ـــسطيني ســـليم  ـــوطني الفل ـــس ال ـــيس المجل الغنوشـــي، ورئ

 .الزعنون

ًإن جاللة الملك عبد اهللا الثاني يقـدم موقفـا :وقال
ــسطينية، وحــذر  ــدفاع عــن القــضية الفل ًثابتــا صــلبا فــي ال
ًاألســـرة الدوليـــة مـــرارا مـــن مغبـــة أي خطـــوة أحاديـــة علـــى 

ــة برمتهــا، ومــا تــشكله مــن نــ سف لجهــود الــسالم المنطق
   .ًوتهديدا ألمن واستقرار المنطقة

ودعــــا الطراونــــة رؤســــاء البرلمانــــات إلــــى تبنــــي 
مواقف داعمة تساند الجهد الـذي يقـوده جاللـة الملـك فـي 
الــدفاع عــن عدالــة القــضية الفلــسطينية وحقــوق األشــقاء 

   .الفلسطينيين

ـــة،  ـــات العربي ـــد رؤســـاء البرلمان مـــن جهـــتهم، أك
ردني الذي يقوده جاللة الملك عبـد اهللا دعمهم للموقف األ

الثــــاني فــــي ثبــــات واســــتمرارية، مــــن أجــــل نيــــل الــــشعب 
الفلـسطيني حقوقــه التاريخيــة علــى أرضــه، مــشددين علــى 



  
  ١٩ 

ــــة إســــرائيلية فــــي ضــــم أراض  رفــــضهم ألي خطــــوة أحادي
   .بالضفة الغربية

ـــساندة  ـــف م ـــى أنهـــم ســـيتخذون مواق وأشـــاروا إل
اء مجالـسهم، مؤكـدين للجهد األردنـي بالتنـسيق مـع أعـض

أن القضية الفلسطينية تمـر فـي مراحـل عـصيبة تـستوجب 
ًموقفا عربيا ثابتا وصلبا ً ً ً.  

 ٢ صفحة ٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مجلس رؤساء كنائس األردن يستنكر الخطوات 
  اإلسرائيلية األحادية

 

ًاســتنادا لتــزامن األحــداث المؤلمــة التــي  -عمــان 
المقدســة فــي الفتــرة األخيــرة، تمــر بهــا كنــائس األراضــي 

خاصــة بعــد موافقــة المحكمــة اإلســرائيلية االســتيالء علــى 
أمالك تابعة للكنيسة األرثوذكسية في بـاب الخليـل بالبلـدة 
القديمة في مدينة القدس المحتلـة لمـستوطنين متطـرفين، 
واقتــراب اقتــراف جريمــة تطبيــق اإلحــتالل لقــرار ضــم أراض 

  .في الضفة الغربية

ــد مج ــى يؤك ــي األردن عل ــائس ف لــس رؤســاء الكن
موقفه الحـازم بـرفض كـل قـرار يؤسـس لمرحلـة ال إنـسانية 
من الظلم على هذه األراضي المقدسـة وقتـل األمـل األخيـر 

   .في صنع أي عملية سالم في الشرق األوسط

ـــق  ـــين القل ـــه مـــا زال ينظـــر بع ـــس ان ـــال المجل وق
ب، العميــق إلــى مخططــات وقــرارات االحــتالل أحاديــة الجانــ

ــات الدوليــة  ــز كافــة القــوانين واألعــراف واألخالقي ــي تبت الت
والعالمية، وتضرب بهـا عـرض الحـائط، غيـر مباليـة بنـزع 
ًفتيل االزمة وال تقربنا مطلقا مـن إيجـاد حـل عـادل وشـامل 

تـدخل للقضية الفلسطينية، مجددين نداءنا لقـوى العـالم بال
ـــة الـــسريع إليقـــاف هـــذه المخططـــات ـــف العملي ـــتح مل ، وف

   .السلمية من جديد

ًواذ نقــف جنبـــا إلــى جنـــب مــع القيـــادة  واضــاف، ٕ
األردنية الهاشمية الحكيمة للملـك عبـداهللا الثـاني التـي لـم 
ــى  ــة األول ــى مــر التــاريخ القــضية المركزي ــا وعل ًتخــذل يوم

ـــم تـــساوم يومـــا علـــى »القـــضية الفلـــسطينية«للعـــرب  ً، ول
حقــوق مــسيحيي األراضــي المقدســة وال علــى المقدســـات 

ًلمــــسيحية، بــــل عملــــت دومــــا علــــى صــــونها وحمايتهــــا ا
وترميمهــا أســوة بالمقدســات اإلســالمية ومــن دون تمييــز، 
ومـــا زال يقـــف اليـــوم بـــصالبة فـــي وجـــه كـــل مخططـــات 
االعتداء االسرائيلية على األراضي الفلسطينية ومقدسـاتها 

   .وحقوق شعبها

كما نـدعو منظمـة التحريـر الفلـسطينية، بـصفتها 
 الوحيــد للــشعب الفلــسطيني، إلــى لحمــة الممثــل الــشرعي

البيــت الــداخلي، ورأب الــصدع بــين فــصائلها لتــتمكن مــن 
 .مجابهة الخطر المحدق بالجميع

  ٣ ص٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

جهود األردن بقيادة الملك لمنع : الصفدي
  مستمرة وال تنقطع" الضم"

  

قال وزير الخارجية وشؤون  - ماجدة ابو طير
من الصفدي امس إن جهود المملكة التي المغتربين أي

يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني لمنع تنفيذ قرار الضم 
ٕوايجاد أفق حقيقي لتحقيق السالم العادل والشامل الذي 
تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين، مستمرة وال 

  .تنقطع

وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية بعد 
العملية السلمية اجتماعين امس، ناقشا مستجدات 

واإلجراءات المستهدفة منع قرار إسرائيل ضم أراض 
أن المملكة بالتنسيق مع أشقائنا وأصدقائنا «فلسطينية 

في اشتباك وانخراط يومي مع الجميع من أجل النجاح في 
ًترجمة الموقف الدولي الرافض للضم فعال مؤثرا يمنعه،  ً



  
  ٢٠ 

ادة وفاعلة ًوأيضا يأخذنا باتجاه العودة إلى مفاوضات ج
تحقق السالم العادل وفق القانون الدولي ووفق 

  .«المرجعيات المعتمدة وعلى أساس حل الدولتين

عقد اجتماعان مهمان في هذا «وزاد الصفدي، 
السياق، االجتماع الذي خرجنا منه للتو هو اجتماع مع 
عدد من األشقاء؛ وزراء خارجية الدول العربية في إطار 

منبثقة عن لجنة متابعة مبادرة السالم اللجنة الوزارية ال
العربية، وكان األشقاء في اإلمارات والسعودية ومصر 
والمغرب ودولة فلسطين، وأيضا حضرت الكويت وهي 
العضو العربي السابق في مجلس األمن، وتونس وهي 
ُالعضو العربي الحالي في مجلس األمن، وكذلك عمان 

 للمجلس الوزاري بصفتها رئيسة الدورة العادية الحالية
  .العربي

واكد الموقف العربي الواحد الرافض للضم 
ًوالتحذير من خطره تقويضا لكل فرص تحقيق السالم 
ًالعادل والشامل وخرقا فاضحا ال يمكن القبول به للقانون  ً

  .الدولي

وقال الصفدي إن االجتماع أكد استمرار التحرك 
ابت العربية العربي من أجل منع هذا القرار والتمسك بالثو

التي أكدتها مبادرة السالم العربية وأن طريق السالم هو 
انسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتلة منذ العام 

 وتحقيق حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة ١٩٦٧
الفلسطينية الحرة المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة 

عاصمتها  و١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران للعام 
  .القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

ًوزاد الصفدي، االجتماع كان امس انعكاسا 
للموقف العربي الواحد الرافض للضم المتمسك بالسالم 
العادل والشامل المرتكز على حل الدولتين والمستند إلى 

  .قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

كان االجتماع : جتماع اآلخر، قالوبالنسبة لال
بين أشقائنا في جمهورية مصر العربية ومع فرنسا 

ًوألمانيا أيضا لبحث الموضوع ذاته وسبل التحرك الفاعل 
القادر على منع تنفيذ الضم والعودة إلى المفاوضات 

  .ًسبيال لتحقيق السالم

ًخرج أيضا ببيان أكد « وأشار إلى أن االجتماع
المتنامي اآلن في رفض الضم والتحذير الموقف الدولي 

من خطورته والتأكيد على ضرورة تحقيق السالم على 
ًأساس حل الدولتين وهذا أيضا جزء من الجهد المستمر، 
ونحن اآلن نبحث مع األشقاء واألصدقاء الخطوات 

  .القادمة

األولوية اآلن هي منع تنفيذ » وأضاف الصفدي
عكاسات كبيرة ليس الضم ألن تنفيذ الضم سيكون له ان

ًفقط على العالقات األردنية اإلسرائيلية ولكن أيضا على 
كل مساعي تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة 
ألنه ينسف األسس التي قامت عليها العملية السلمية، 
ًوأيضا بالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين، ومع الجميع 

م العادل الذي من أجل إيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو السال
تقبله الشعوب، وبالتالي إيجاد أفق للعودة إلى 
المفاوضات، إما مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة ثنائية 
ٕواما عبر الرباعية الدولية، أو أية آلية أخرى تكون قادرة 
ًفعال على كسر هذا الجمود في العملية السلمية والتقدم 

 .باتجاه السالم الحقيقي

  ٤ ص٨/٧/٢٠٢٠ الدستور
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صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف 
  القدس خالل أيام

 سلط برنامج عين على القدس الذي بثه - عمان 
التلفزيون االردني، أمس االول االثنين، الضوء على االرادة 

موظفي دائرة الملكية السامية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة ل
اوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك، والتي 
تقضي بصرف راتب شهر عن كل سنة خدمة للمتقاعدين 

  .من الوظيفة
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وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس استطلع 
فيه ردود فعل موظفي دائرة اوقاف القدس حول هذه 

  .المكرمة الملكية

الدارية في وقال مدير الموارد البشرية والشؤون ا
دائرة اوقاف القدس شعبان شعبان، إن صدور االرادة 
الملكية السامية بصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي 
اوقاف القدس تأتي تأكيدا لما لهؤالء من خصوصية عند 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، مضيفا ان مديريته تعمل حاليا 

ام على اعداد القوائم وأن الصرف سوف يتم خالل االي
  .القليلة المقبلة

وأكد شعبان أن العاملين في مديرية اوقاف القدس 
يثمنون هذه المكرمة، شاكرين جاللة الملك الذي عهدوا به 

  .الوقوف الى جانبهم والى جانب اهل القدس عامة

وأشار التقرير إلى أن موظفي اوقاف القدس 
يعتبرون خط الدفاع االول عن المسجد االقصى المبارك، 

واجهون شتى انواع المضايقات من قبل سلطات وهم ي
االحتالل االسرائيلي كاالعتقال واالبعاد بسبب قيامهم 
بواجبهم تجاه اولى القبلتين، مبينا ان المكرمة الملكية كانت 
موضع تقدير من قبل الموظفين الذين اعتادوا على المكارم 

  .الكثيرة الهاشمية

عامة ألوقاف بدوره، تحدث المدير المالي لإلدارة ال
القدس، الدكتور محمد ناصر الدين، خالل اتصال فيديو 
عبر القمر الصناعي، ونقل رسالة شكر وامتنان باسمه 
وباسم المدير العام وجميع الموظفين العاملين والمتقاعدين 
في دائرة اوقاف القدس الى جاللة الملك عبداهللا الثاني 

ة في القدس صاحب الرعاية والوصاية على االماكن المقدس
الشريف على مكرمته السامية بصرف مكافأة نهاية الخدمة 

  .لهم

ان مديرية اوقاف القدس تعتبر من  وأوضح
المديريات الهامة التابعة لوزارة االوقاف والشؤون 
والمقدسات االسالمية االردنية وتخضع لألنظمة والقوانين 

في الصادرة عنها، وتطبق نظام الخدمة المدنية المعمول به 

االردن من حيث الحقوق والواجبات، مبينا انه نظرا لظروف 
االحتالل وغالء المعيشة ودعما لصمود موظفي االوقاف في 
القدس، أولى المغفور له الملك الحسين بن طالل رحمه اهللا 
للحكومات المتعاقبة بصرف عالوة صمود لموظفي اوقاف 

ى ان  بالمئة ال١٠ بدأت بـ ١٩٦٨القدس اعتبارا من عام 
دينارا لكل  ٥٠ بالمئة اضافة الى مبلغ ٢٠٠وصلت الى 

  .موظف

وأضاف انه في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني 
 بالمئة، وكذلك اصبحت ٢٨٠اصبحت عالوة الصمود 

 دينار اردني لجميع موظفي المديرية ٣٠٠المنحة الملكية 
 ٢٠١٦اعتبارا من تاريخ االول من كانون الثاني عام 

وة الصمود تسمى العالوة الخاصة حيث واصبحت عال
 بالمئة من ٣٠٠صدرت االرادة الملكية بتوحيدها لتصبح 

الراتب االساسي الجديد بعد هيكلة الرواتب وتم اضافتها الى 
الراتب الخاضع للضمان االجتماعي، كما نصت االرادة 

 دنانير عالوة غالء ٣١٠السامية لجاللته بصرف مبلغ 
ضعين لقانون التقاعد المدني وذلك للموظفين الخا معيشة

 وباثر ٢٠١٥ تشرين الثاني من العام ١٥اعتبارا من تاريخ 
  .  سنوات٧رجعي لمدة 

وأكد الدكتور ناصر الدين ان هذه المكرمة تعني 
الشيء الكثير، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة، وتنم 
عن مجموعة القيم والمبادئ االنسانية التي يتحلى بها 

لك، اضافة الى التزامه تجاه قضايا المقدسات جاللة الم
والسيما المسجد االقصى المبارك، مشيرا الى ان هذا التقدير 

لتكريم موظفي اوقاف القدس لما » استثنائي ملكي«هو 
يتعرضون له من ضغوط ومضايقات من قبل سلطات 
االحتالل والمتطرفين في اقتحاماتهم للمسجد االقصى 

 )بترا.(المبارك
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  انتصار أردني للقدس.. من جديد

  

  نيفين عبدالهادي

عندما يكون الحديث عن القدس واألقصى 
والقضية الفلسطينية بالمجمل، تجد المواقف األردنية 

ب ّالمناصرة والمناضلة تتسيده بتنسيق وتشاركية مع الجان
الفلسطيني، وصوال للحصول على الحقوق كاملة غير 
منقوصة، وهنا أقول الحصول على الحقوق عمال ال قوال، 
ّتطبيقا على أرض الواقع انتزاعا من المحتل، بتحد لم 

  .تهزمه يوما سياسات اإلحتالل ومخططاته

وتتوالى النضاالت األردنية لفلسطين وللقدس، 
الة يبحث عنها ّلتزين يوما بعد يوم فسيفساء عد

الفلسطينيون، ويبحثون دوما عن ضالتهم بها، وعن من 
يدعمهم ويؤيدهم بها، فلم يغب األردن يوما عن أي طرح 
للقضية، ليكون حضوره دوما الداعم األساسي 
للفلسطينيين، والحامي لحقوقهم، وداعمهم، بكل 

  .اإلمكانيات الممكنة، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة

وماسي أردني ال يمكن تصنيفه ووسط حراك دبل
ّإال بالدبلوماسية الفذة بقيادة جاللة الملك لمنع  ّ
المخططات اإلسرائيلية اإلحتاللية، برز أمس األول 
انتصار أردني جديد للقدس، وذلك في قرار المجلس 
التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

جماع حول مدينة  وباإل٢٠٩خالل دورته الـ ) اليونسكو(
القدس القديمة وأسوارها، جاء نتيجة جهود دبلوماسية 
 أردنية مكثفة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني
والمجموعتين العربية واإلسالمية في المنظمة، وهذا القرار 
جاء ليؤكد على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها 

  .في ملف القدس

ر أردني جديد ّالقرار الذي يؤشر على انتصا
لألقصى والقدس، أكد على جميع عناصر الموقف األردني 
إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها األماكن 

المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وأعاد التأكيد على رفض 
االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه 

ميع االجراءات األماكن التاريخية، وأكد على بطالن ج
اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، 

السبعة عشر الخاصة ) اليونسكو(والتذكير بقرارات 
بالقدس والتي عبرت جميعها عن األسف نتيجة فشل 
إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل، في وقف أعمال الحفر 

دانة ٕواقامة األنفاق وكل األعمال غير القانونية والم
األخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي، 
مطالبا بضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم للمديرة 
العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما 
يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، داعيا إلرسال 

إلى القدس لرصد ) اليونسكو(بعثة الرصد التفاعلي من 
نتهاكات التي ترتكبها سلطات اإلحتالل جميع اإل
  .اإلسرائيلي

ّاليوم، حيث تصر اسرائيل على خطط احادية 
ّالجانب تعمق من خطوات تراجع السالم، وتجعل من اقامة 
الدولة الفلسطينية أمرا محاال، حتما ال وجود للبطوالت 
ُالصغيرة، وال لحسن القول، وال للدوران في حلقة 

 التي تبدأ بك من حيث تنتهي، اليوم، اإلستنكارات المفرغة
ما تحتاجه فلسطين هو مواقف حقيقية حاسمة وحازمة، 
وفي هذه اإلنتصارات التي يحققها األردن بشراكة 
فلسطينية تجعل من الخطوة اإلسرائيلية تتأخر عن اإلقدام 

  .على أي تجاوزات أو جرائم جديدة بحق السالم

ي قرار نعم، انتصر األردن للقدس من جديد، ف
دولي وباإلجماع، واضعا سياج أمان لهذه المدينة 
المقدسة، لزهرة المدائن، ففي ضوء الحق يكشف األردن 
من جديد فشل إسرائيل وخططها ويهدي للتي هي أقوم 
لصالح األقصى وفلسطين، والسالم، الذي يتوق له 

 األردن أشياء من أمسنا بتنا ىالعالم، فمع هذا القرار أحي
يوم، تهدف للسالم واألمن، والعيش بعدالة، ففي نفتقدها ال
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ّهذا اإلنتصار الكثير من الحب واألمل بأن فلسطين 
  .والقدس ليست وحدها، ولن تكون

  ٥ ص٨/٧/٢٠٢٠الدستور 
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نقف خلف الملك ونرفض : نواب وحزبيون
   اإلسرائيلي"الضم"

رئـــيس لجنـــة فلـــسطين النيابيـــة،  أكـــد – عمـــان
ود، أن موقــف جاللــة الملــك مــن خطــة النائــب يحيــى الــسع

إسرائيل لضم غور األردن وأجزاء من األراضي الفلسطينية 
كان ومـا زال متقـدما، ومنـسجما تمامـا مـع موقـف الـشعب 
األردنـــي الـــذي يقـــف خلـــف جاللتـــه فـــي مواجهـــة الخطـــة 

  .اإلسرائيلية

، أمـسوأضاف السعود، خالل لقاء جمع اللجنـة، 
الـسياسية، أن مواقـف جاللـة مع األمناء العامين لألحزاب 

ــــي ومؤســــساته الرســــمية  ــــشعب األردن ــــوف ال ــــك ووق المل
واألهلية خلف جاللته كانت سببا في تأجيل إسـرائيل لقـرار 
ـــسطين  ـــة فل ـــواب ولجن ـــس الن ـــى أن مجل ـــشيرا إل ـــضم، م ال

  .النيابية عبرت عن مواقفها تجاه القضية

وجدد تأكيد وقوف مجلس النواب ولجنة فلـسطين 
ملــك فــي رفــض أي قــرار يتعلــق بــضم غــور خلــف جاللــة ال

  .األردن وأجزاء من الضفة الغربية لصالح إسرائيل

 تمـس سـيادة اإلسرائيليةونوه إلى أن خطة الضم 
الدولة األردنية وينهـي حـق الـشعب الفلـسطيني فـي إقامـة 
ــاء  ــى أن لق ــدس الــشريف، مــشيرا إل ــه وعاصــمتها الق دولت

اسية هــو لجنــة فلــسطين مــع ممثلــين مــن األحــزاب الــسي
بــاكورة لسلــسلة لقــاءات مــع الهيئــات الــشعبية ومؤســسات 
المجتمع المدني لمواجهة خطة الضم ودعم مواقف جاللـة 

  .الملك

 األعـوروتحدث النواب سعود أبو محفوظ وفيصل 
ٕوابــراهيم أبــو الــسيد وأحمــد الرقــب وانــصاف الخوالــدة عــن  ٕ
أبعاد خطة ضم أراضي غور األردن علـى سـيادة المملكـة، 

ين دعمهــم ووقــوفهم خلــف جاللــة الملــك فــي جميــع مؤكــد
الخطوات التي يقوم بها محليا وعربيا ودوليا فـي التـصدي 

  .للغطرسة اإلسرائيلية والتصدي لقرار الضم

وأشـــاروا إلـــى أن دور األحـــزاب مهـــم، ومطلـــوب 
منهــــا الكثيــــر لمواجهــــة خطــــة الــــضم ودعــــم األردن فــــي 

  .التصدي له

هم الكامـل لقـرار بدورهم، أكد ممثلو األحزاب رفـض
ــاني فــي  ــداهللا الث ــك عب ــة المل الــضم، ووقــوفهم خلــف جالل
ــدولي لمواجهــة خطــة  ــى المــستوى العربــي وال ــه عل تحركات

  .الضم الذي يمس السيادة األردنية

 ٢ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 
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نــرفــض اإلجـراءات اإلسرائيلية األحادية : الملـك
  لضم أراض فلسطينية

عقد جاللة الملك عبداهللا الثاني  -  بترا–عمان 
اجتماعين منفصلين، اليوم االثنين، مع رئيسي وأعضاء 
لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم 

 .بالبرلمان البريطاني

وتناول االجتماعان، اللذان عقدا عبر تقنية 
االتصال المرئي، بحضور سمو األمير الحسين بن 

، العالقات االستراتيجية بين عبداهللا الثاني ولي العهد
األردن والمملكة المتحدة، والتطورات اإلقليمية وفي 

 .مقدمتها القضية الفلسطينية

وأكد جاللة الملك موقف األردن الثابت تجاه 
القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السالم الشامل 
والعادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة 

مستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، الدولة الفلسطينية ال
، وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 

وأشاد جاللة الملك بموقف المملكة  .القدس الشرقية
المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ومساعيها لتحقيق 

 .السالم
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وأكد جاللته مجددا أن أي إجراء إسرائيلي أحادي 
لغربية، أمر مرفوض، الجانب لضم أراض في الضفة ا

ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار في 
 <<....الشرق األوسط

وعبر جاللته عن تقديره لدعم المملكة ... <<
المتحدة لألردن من خالل برامج التنمية وتقديم 

 .المساعدات لالجئين

وتطرق االجتماعان إلى الجهود اإلقليمية 
 اإلرهاب، وفق نهج والدولية المستمرة في الحرب على

 .شمولي

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنتين بعالقات الصداقة 
المتميزة التي تجمع األردن بقيادة جاللة الملك مع 

 .المملكة المتحدة

وأكدوا حرصهم على االستماع إلى رؤية جاللة 
الملك حيال ما يجري في منطقة الشرق األوسط والعالم، 

 لبحث الفرص المتاحة الفتين إلى أهمية اللقاء بجاللته
 .لتعزيز التعاون بين البلدين

وحضر االجتماعين وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم، ورئيس هيئة 

 ).بترا( .األركان المشتركة، والسفير األردني في لندن

  ٢ ص١٤/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نواب يثمنون الدعم األوروبي لألردن حيال 
  القضية الفلسطينية

  

ثمنت جمعية الصداقة البرلمانية  - بترا –عمان 
األردنية األوروبية، موقف االتحاد األوروبي الداعم 
لألردن حيال المستجدات األخيرة حول القضية 

  .الفلسطينية

وقال رئيس الجمعية النائب المهندس هيثم 
دين في بيان اليوم الثالثاء، ان الموقف األوروبي الزيا

األخير المساند لألردن، جاء نتاج الجهود العظيمة التي 
قام بها الملك عبداهللا الثاني في العديد من لقاءاته في 
المحافل اإلقليمية والدولية والتي اعادت الزخم تجاه 

   .القضية التي أصبحت بجهوده بوصلة االهتمام العالمي

 النائب الزيادين في البيان ان مواقف الملك وأكد
الحازمة والصارمة، تجاه الخطوات اإلسرائيلية األخيرة 
القاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور 
األردن، محط تقدير واحترام، حيث عبرت عن الموقف 

  . العام لألمتين العربية واإلسالمية

 األردن واضاف ان جهود الملك النابعة من ثوابت
الراسخة، حافظت على مسار االهتمام الدولي تجاه 
القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن القدس ومقدساتها 
اإلسالمية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي 
القائم فيها، وعبر التشبيك الفاعل مع المجتمع الدولي 

  .في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

وف المطلق خلف القيادة وجدد البيان الوق
الهاشمية في إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة 
وعاصمتها القدس، مؤكدة ان موقف الملك تجاه الخطوات 
اإلسرائيلية عطل الكثير من المخططات التي جاءت على 

  .حساب حق الشعب الفلسطيني

استمرارها في البناء اإليجابي مع واكدت الجمعية 
دول االتحاد األوروبي حيال العديد من القضايا ذات 
االهتمام المشترك بما يساهم في إيجاد تصورات ورؤى 
مشتركة تعود بالنفع المتبادل في العديد من الميادين 

  .والمجاالت وعلى مختلف األصعدة

 ٣ ص١٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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القضية الفلسطينية وعلى موقفنا ثابت تجاه 
  تنسيق دائم مع األشقاء الفلسطينيين

وفيما يتعلق بالقضية ... << - بترا –عمان 
ّالفلسطينية، أكد جاللة الملك خالل لقائه مجموعة من 
الشخصيات السياسية واالقتصادية واألكاديمية في قصر 
الحسينية اليوم األربعاء، بحضور سمو األمير الحسين 

  .>>...الثاني ولي العهدبن عبداهللا 

أن موقف األردن ثابت وواضح وعلى تنسيق 
دائم مع األشقاء الفلسطينيين، ونضعهم بصورة التطورات 
ًواالتصاالت التي نجريها مع األطراف المعنية، الفتا 
جاللته إلى أن تواصله مع الحكومات والبرلمانات الغربية 

أي خطط يهدف إلى شرح خطورة إقدام اإلسرائيليين على 
وشدد جاللته على ضرورة إنهاء الصراع . أحادية الجانب

الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وبما 
يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 
والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

ى أن أي إجراء إسرائيلي وجدد جاللته التأكيد عل
أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر 
مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السالم 

  .>>...واالستقرار في المنطقة

من جهتهم، أعرب الحضور عن اعتزازهم ... <<
بمواقف جاللة الملك من القضية الفلسطينية، حيث 

ًتأثيرا في العالم أصبح الموقف األردني الحازم أهم وأقوى 
  .فيما يتعلق بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية

وأيد المتحدثون موقف جاللة الملك في الملف 
، معتبرين ً"المدعوم شعبيا" و"القوي" و"الشديد"الفلسطيني 

ّأنه يشكل حماية لمصالح األردن، الذي يعي خطورة 
  .تداعيات التوجهات اإلسرائيلية

ستطاع بتحركاته أن واعتبروا أن جاللة الملك ا
يجعل القضية الفلسطينية تتصدر واجهة القضايا في 

  .الشرق األوسط، ويؤكد دور األردن الرئيسي في المنطقة

وأوضح الحضور أن هنالك مخالفات إسرائيلية 
التفاقية السالم تتعلق بترسيم الحدود واألمن إذا ما ذهبت 

لنا عن في توجهاتها، ورأوا أن النوايا اإلسرائيلية ستفص
  .>>...أهالي الضفة الغربية

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي ... <<
الهاشمي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 

  .ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم

 ٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 
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  موقفنـا ثابت تجاه القضية الفلسطينية: الملك

 عبداهللا الثاني، في  استقبل جاللة الملك-عمان 
قصر الحسينية امس األحد، وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الذي نقل لجاللته تحيات أخيه الرئيس 

  .المصري عبدالفتاح السيسي

وحمل جاللة الملك، وزير الخارجية المصري، 
ًتحياته إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدا 

إلستراتيجية الراسخة بين جاللته عمق العالقات األخوية وا
  .البلدين والشعبين الشقيقين

وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق ... 
والتشاور بين األردن ومصر، حيال مختلف القضايا ذات 
االهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا 

  ....األمة العربية

وفي مقدمتها  كما بحث اللقاء التطورات اإلقليمية
ّالفلسطينية، حيث أكد جاللته موقف األردن القضية 

الثابت تجاهها وضرورة تحقيق السالم الشامل والعادل 
على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على 
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، وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية

 أن أي إجراء إسرائيلي أحادي وشدد جاللته على
الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، 
ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار في 

 )بترا( .>>...المنطقة

 ٢ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

في ذكرى استشهاد الملك المؤسس ووفاة 
  الملك طالل طيب اهللا ثراهما

 

 نالمقدم المتقاعد عدنان مفضي الحدادي

ها هي الذكرى تعود الينا في كل عام تذكرنا 
بعبق الماضي الذي يضوع في النفس لنستشرق تاريخ 
أمة، فعندما يكتب تاريخ هذا الوطن الغالي فإننا نجد 
المحطات الخالدة التي أرسى دعائمها آل هاشم األطهار، 
وفي هذه األيام فإننا نستذكر الملك المؤسس نجل قائد 

ى الذي بذل النفيس والغالي من اجل ثورة العرب الكبر
رفعة هذه األمة ووحدتها، حيث أرسى القواعد الراسخة 
لمملكة أطلق على جيشها اسم الجيش العربي ليكون لكل 

  .عربي وليكون وريث جيش الثورة العربية الكبرى

لقد كان جاللة المغفور له الملك المؤسس 
م الموج ًعبداهللا األول ابن الحسين ربانا لسفينة تالط

حولها في ظلمات الليل فقادها جاللته نحو شاطئ األمان 
ًالمشرق حتى قضى شهيدا في رحاب المسجد األقصى 
المبارك صادق العهد مع اهللا فقضى نحبه لنستذكر 
جميعنا الدور التاريخي البارز ألعماله الجليلة وافعاله 
النبيلة في تأسيس إمارة شرق األردن واستقالل المملكة 

ًكان األردن أستثناء استقالليا عن وعد بلفور حتى 
  .والدفاع عن أرض فلسطين العربية

لقد كان جاللة المغفور له أول من هب في 
سبيل الدفاع عن األرض والمقدسات ولعل باب الواد 
واللطرون وجبل المكبر هي من الشواهد الحقيقية على 

الة تجديد الهاشميين لالرتباط الديني العميق والوالء لرس
  .اإلسالم الخالدة ولمقدساته

وفي هذه الذكرى فإن الكلمات تتزاحم في الذاكرة 
ويعجز القلم عن أن يوفي هذه الشخصية الفذة والقيادة 
الحكيمة والسياسة الثاقبة البصر والبراعة التفاوضية 
والبصيرة النافذة لدى الملك الشهيد طيب اهللا ثراه واسكنه 

  .فسيح جنانه

ؤسس عبداهللا األول الى الملك ومن الملك الم
طالل مسيرة مكللة بالنجاح نستذكرها مع كل إطاللة 
شمس على ثرى هذا الوطن حيث يسجل لدستور المملكة 
األردنية الهاشمية الذي تم وضعه في عهد جاللة الملك 
طالل أنه األول في البالد العربية الذي حرص على 

المادة األولى تجسيد فكر الثورة العربية الكبرى، فكانت 
منه تنص على أن األردن جزء ال يتجزأ من أمته العربية 
وهذا كان من األولويات األولى ألهتمامات جاللة الملك 
ٕطالل فضال عن االهتمام الخاص بالجيش العربي وانشاء  ً
الحرس الوطني، وتعزيز الموقف الدفاعي األردني، 

م جاللته واالهتمام بقوة احتياط للقوات النظامية، واهتما
بسالح الدروع وسالح الجو، واالهتمام بنواحي التعليم 

  .ومجانيته في جميع مدارس المملكة

ًلقد أعطى جاللة الملك طالل لشعبه دافعا 
ًطموحيا للوصول إلى أهداف سامية ونبيلة، سالحهم من 
أجل ذلك هو االنفتاح واإلقبال على الغد المشرق بكل ثقة 

  .واقتدار

وفي شهر تموز خاصة فإننا وفي أيامنا هذه 
نستذكر أرواح الطيبين الطاهرين الذين قدموا لهذه األمة، 
وهذا الوطن الكثير الكثير من العطاء واإلنجاز، فسجلوا 
على صفحة التاريخ قصة نضال وتضحية فكانت ذكراهم 
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ًوشما على جدار القلب، يعمر شغافه بكل معاني الوالء 
  .لهذه األسرة النبيلة الطيبة

ي يومنا هذا فإن الوطن يفخر ويراقب عن وف
كثب الجهود العظيمة والعزائم المباركة الموصولة من يد 
مليكنا المفدى عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا 
ورعاه، والتي هي عنوان هاشمي في سبيل رفعة الوطن 
وازدهاره والرقي بهذا الجيش العربي وتطويره من الناحية 

ًبة والتسليحية ليبقى هذا الجيش عربيا التأهيلية والتدري
كما أراده جاللة الملك الشهيد المؤسس عبداهللا األول بن 
الحسين ليستكمل جاللة الملك المعزز عبداهللا الثاني ابن 
الحسين رسالة خالدة ونهجا هاشميا فيرعى اإلنجازات 
ويحمي المكتسبات ويولي الوطن وهذا الجيش جل 

ي كافة أرجاء الوطن المعمور االهتمام لتنعكس الرؤى ف
ًصروحا علمية ومؤسسات انتاجية تزدهر بالعمل 

  .المخلص والوالء لقيادتنا الهاشمية الحكيمة

 ٨ص/٢١/٧/٢٠٢٠الرأي 
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خطوات اسرائيل تقود الى دولة فصل : الرزاز
  عنصري

  

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر -بترا - عمان
ال يزال تجاه إجراءات الرزاز أن موقف األردن ثابت و

إسرائيل وسعيها في ضم أراض من الضفة الغربية وغور 
األردن، وهو منسجم مع القرارات والشرعية الدولية، 
مشددا على أن الحل الوحيد الذي يفضي إلى سالم في 
المنطقة هو حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية 

  .عاصمتها القدس الشرقية

 لوسائل إعالم واشار الرزاز خالل تصريحات
عربية ودولية في رئاسة الوزراء اليوم الثالثاء، إلى أن 
أي حديث آخر غير حل الدولتين، لن يؤدي إلى سالم 
شامل، الفتا إلى ان ما يتم اتخاذه من خطوات أحادية 

إسرائيلية ستقود إلى دولة فصل عنصري بكل معنى 
الكلمة، السيما أن موضوع الضم يؤسس لمنطق شريعة 

ب ويشكل تحديا لألمن العالمي، مشددا على أن الغا
  .األردن ليس لوحده في هذا الموضوع

اتحدى أي مسؤول : "وقال الرزاز في هذا الصدد
إسرائيلي أن يأتي ببديل أفضل من حل الدولتين، وأن 
يخبرنا عن ماذا يتحدث، وهل يتحدث عن دولة واحدة 
ديمقراطية، أم عن دولة فصل عنصري ستجلب عدم 

ستقرار ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع كما دولة اال
  ..."الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

 ٣ص/٢٢/٧/٢٠٢٠الرأي 
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  ملتزمون تاريخيا بحل الدولتين: الرزاز
 

 أكد رئيس الوزراء – نيفين عبد الهادي -عمان 
الدكتور عمر الرزاز أن حل الدولتين الذي يفضي إلى 

ية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إقامة دولة فلسطين
هو الحل الذي التزم به المجتمع الدولي كأساس إلنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وان األردن بقيادة جاللة 
الملك عبداهللا الثاني، لطالما دفع باتجاه الوصول إلى 

  .تسوية عادلة وسلمية في المنطقة تستند إلى هذا الحل

ي مقابلة مع اإلذاعة وقال رئيس الوزراء ف
 نشرت مقتطفات منها NPRالوطنية العامة األميركية 

أمس وستنشر التفاصيل الحقا، إننا في األردن ملتزمون 
  .ًتاريخيا بحل الدولتين

ولكن في حال أقدمت إسرائيل على الضم، فإنها 
ستخلق حقائق جديدة على األرض من شأنها أن تقوض 

د تقويض حل الدولتين، عن"حل الدولتين مضيفا إلى أنه 
ًنريد معرفة أي خطة يمكن المضي فيها قدما، وأكرر، هل 

تقوض السالم واالستقرار في  هناك خطة قابلة للتطبيق ال
معربا عن قناعته بأنه ال " المنطقة على المدى الطويل

وحذر من ان أي .يوجد هناك أي خطة تقدمها إسرائيل
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 المنطقة إجراء أحادي الجانب سيقوض كل ذلك ويضع
وهذا ليس في "ًبأكملها، والعالم أيضا، في وضع صعب 

  ".مصلحة أي أحد على اإلطالق

أنه وفي حال أصبح حل الدولتين غير "وقال 
قابل للتطبيق بسبب خطط الضم اإلسرائيلية، فسؤالي هو، 
ما هو البديل وما هو الخيار اآلخر لإلسرائيليين؟ هل 

شعبين أم أنها يفكرون في دولة ديمقراطية واحدة ل
ستكون دولة فصل عنصري، مثل تلك التي تخلص منها 

  ".العالم في جنوب أفريقيا منذ زمن؟

وفي رده على سؤال حول التوطين شدد رئيس 
الوزراء على ان موقف األردن بقيادة جاللة الملك 
والشعب والحكومة األردنية ثابت تجاه هذا الموضوع ولن 

فلسطين دولة "مؤكدا بديال عن فلسطين  يكون األردن
يجب أن تقوم على أرضها ولذلك نحن متحدون، أردنيون 
وفلسطينيون على رفض فكرة الترحيل بشكل مطلق وهذا 
األمر لن يحدث على اإلطالق؛ ألننا متحدون وموحدون 

  ".بشكل كامل حول هذا الموضوع

ولفت إلى ان جاللة الملك في جميع الملتقيات 
ذر بشأن خطط الضم الدولية التي شارك فيها ح

واإلجراءات األحادية، مشددا على ان موقفنا ثابت ولن 
يتغير بأي حال، وهو أن أي حل أقل من حل الدولتين 

عندما يتالشى "سيغلق أي بارقة أمل لحل النزاع، مضيفا 
األمل، فإن مشاعر اإلحباط والغضب تدفع نحو التطرف 

 مختلف الذي رأينا تبعاته في الماضي على المنطقة وفي
سيدفع ثمن ذلك كما يؤكد  أنحاء العالم والجميع

وأكد رئيس الوزراء ان عالقة األردن بالواليات ".جاللته
المتحدة عالقة إستراتيجية ونحن على تواصل دائم، 

  .وهناك أيضا تفهم لموقف األردن في مختلف القضايا

لذا فإن الطبيعة اإلستراتيجية لتلك العالقة تسمح 
والتعبير عن آرائنا واتفاقنا واختالفنا في لنا بالتنسيق 

بعض األحيان، وهذا ما نقوم به في كل مكان مع شركائنا 
  .االستراتيجيين

 ٣ صفحة ٢٤/٧/٢٠٢٠الدستور 
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  هاقتوأمة تشبه أل. األردن وفلسطين

  

  نيفين عبدالهادي

هي فلسطين، في كافة الظروف والمناسبات، 
 كذلك عند كل األردنيين وكما هي عند الفلسطينيين هي

بقيادة جاللة الملك، بل أن وقفة األردن مع هذه القضية 
ّاإلستراتيجية، شكلت نقطة نضال هامة جعلت من بقاء 
ّالهوية الفلسطينية حية حتى اللحظة وأداة من أدوات 
المقاومة والنضال التي جعلت من العلم الفلسطيني حاضرا 

 .لعالميةاليوم في كافة المحافل العربية وا

ّأيا كانت الظروف والمراحل التي تمر بها القضية 
الفلسطينية، هو الموقف األردني يبقى ذاته، والثوابت 
األردنية الوطنية باتت جزءا من هويتنا الوطنية، بأن 
ّفلسطين، تخضع لإلحتالل وحل القضية لن يكون بحلول 
أحادية الجانب، واقامة الدولة الفلسطينية ثابت وركيزة 

ّسالم يعم العالم وليس فقط المنطقة، دون ذلك هي ل
مفردات توضع في غير سياقها، ومواقف يراد بها ثني 

 .األردن عن جهوده الرامية لحماية فلسطين وقضيتها

ّالحديث عن موقف األردن من فلسطين، مسلم 
به، وهو الموقف الوحيد في العالم الذي يقف تحت 

ابية، هو شمس ساطعة، بعيدا عن أي مساحات ضب
الموقف الثابت، المدافع، والمناضل، إلى حين اقامة 
ّالدولة الفلسطينية المستقلة، مع حل لكافة ملفات الحل  ّ
النهائي، بما فيها القدس والالجئين، ليس هذا فحسب، 
ّإنما عمل األردن ويعمل على حث العالم من خالل كافة 
ّعواصم صناعة القرار في العالم لضرورة حل القضية 

 .الفلسطينية إذا ما رغب العالم بالسالم
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رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أكد في 
مقابلته األسبوع الماضي مع اإلذاعة الوطنية العامة 

ًأننا في األردن ملتزمون تاريخيا بحل » NPR» األميركية
ولكن في حال أقدمت اسرائيل على الضم، » الدولتين

ض من شأنها أن فإنها ستخلق حقائق جديدة على األر
عند تقويض حل «تقوض حل الدولتين مضيفا إلى أنه 

ًالدولتين، نريد معرفة أي خطة يمكن المضي فيها قدما، 
وأكرر، هل هناك خطة قابلة للتطبيق ال تقوض السالم 

معربا عن » واالستقرار في المنطقة على المدى الطويل
 .قناعته بأنه ال يوجد هناك أي خطة تقدمها اسرائيل

حذر من ان اي إجراء أحادي الجانب سيقوض و
ًكل ذلك ويضع المنطقة بأكملها، والعالم أيضا، في وضع 

 .«وهذا ليس في مصلحة أي أحد على اإلطالق« صعب 

هي الثوابت األردنية التي يشدد عليها األردني 
في كافة الظروف، وفي كل زمان، األمر الذي يجعل من 

ّتأكيد على حل القضية الفلسطينية حاضرة، مع ال
الدولتين، مع وضع الحقائق تحت مجهر العالم، وأهمها 
اليوم، موضوع الضم، ما هي الحلول التي ستكون في 
ّحال أصرت اسرائيل على هذه المخططات اإلحتاللية التي 
ستفرضها، األمر الذي بدأ األردن بقرع جرس خطره منذ 

جر أشهر، وضرورة تنبه العالم لهذا البركان الذي سينف
 .في حال تطبيقه بأزمة حتما ستكون نتائجها خطرة جدا

بين األردن وفلسطين، بحاجة للغة خاصة 
للحديث عن هذه العالقة، التي تجاوزت الوحدة لتوأمة 
الحال والواقع وتفاصيل الحياة، والظروف، يصعب 

ية، هي توأمة تشبه حالها وتشبه ألقها دترجمتها بلغة عا
قلوب فكر وطني ال يرى في الدائم، تحكيها نبضات ال

المستقبل سوى دولة في المستقبل عاصمتها القدس 
 .الشرقية
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السفير األذربيجاني يشيد بموقف الملك الداعم 
 للفضية الفلسطينية

 

ن  أشاد السفير األذربيجاني في عما-عمون 
راسم رضاييف بجهود األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بوجه 
المخطط االسرائيلي لضم أراض فلسطينية، معبرا عن دعم 

  .بالده لجهود األردن بهذا الخصوص

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم االثنين، إن 
ملتهبة سعيا األردن يقوم بدور كبير ومؤثر في منطقة 

  .إلنهاء أزماتها ليعم السالم واالستقرار في المنطقة

وعرض رضاييف لتطور العالقات األردنية 
االذربيجانية التي شهدت العديد من االنجازات والنجاحات 
على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية وعززتها 

  .قيادتا البلدين

ف  اتفاقية تعاون في مختل٤٢وأشار إلى توقيع 
المجاالت مع األردن حتى اآلن، وهناك العديد من 

 شركات أردنية تعمل في ٩المشاريع المشتركة، ويوجد 
مجال التجارة والخدمات في أذربيجان، ويجري اتخاذ 

  .التدابير الالزمة لتوسيع التعاون في مجال الطاقة

ولفت إلى أنه كان من المتوقع فتح خط جوي 
شهر تموز إال أن أزمة مباشر بين باكو وعمان بداية 

  .كورونا عطلت هذا الموضوع

وبين رضاييف أن هناك ازديادا في عدد السياح 
األردنيين بعد ادخال نظام التأشيرة اإللكترونية للمواطنين 
األردنيين بما يمكنهم من سرعة الحصول على التأشيرة 

  .إلى اذربيجان

كما عرض رضاييف آلخر تطورات أزمة إقليم 
اباخ، مشيرا إلى أن لهذه المنطقة بعدا ناغورني كار

 – تبليسي –استراتيجيا مميزا لقربها من خط انابيب باكو 
للنفط والغاز وخط سكة الحديد الرئيسية  جيهان
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واالوتوستراد البري الواصل بين باكو والعاصمة الجورجية 
  .تبليسي

المار قرب   جيهان– وقال إن تعطيل خط باكو
عسكرية من شأنه إعاقة التعاون توفوز جراء العمليات ال

 )بترا.(االقتصادي بين تركيا واذربيجان وجورجيا
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  األردنيون خلف الملك وجهوده لمنع الضم

    

  رأي الدستور

بقي األردنيون على الدوام، في موقف ثابت 
وصلب ال يلين خلف قيادتهم، ليبرهنوا عند كل منعطف، 

طن العليا تتقدم على سواها، وأن ثقتهم أن مصلحة الو
 .بقيادتهم وتماسك جبهتهم هي عنوان قوة األردن ومنعته

ًولم يكن مستغربا حجم الثقة والرضا ألبناء 
الوطن تجاه وطنهم بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
ٍلمنع إسرائيل من ضم أراض من الضفة الغربية وغور 

طالع لمركز الدراسات األردن، وهي نتائج أظهرها است
اإلستراتيجية في الجامعة األردنية، أكد فيه الغالبية 
العظمى من المستجيبين رضاهم عن جهود األردن في 

 .قضية الضم

لـقـد أبـرقـت نـتـائـج اسـتـطـالع الـمـركـز، بـرسـائـل 
مـهـمـة مـفـادهـا أن األردنـيـيـن يختلفون في عديد القضايا 

ًية، لكنهم ال يختلفون أبدا على على الساحة المحل
قيادتهم وعلى رسالة هذه القيادة التي تحمل إرث الثورة 
العربية الكبرى، ومبادئها وقيمها النبيلة، والتي تستند 
ًأيضا على شرعية تاريخية في الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وترتكز على 

ٕء واخالص أبناء الشعب محبة وثقة وتضحيات وفدا
األردني العظيم، ومن قبل هي قيادة تجلت فيها معاني 

ًالحكمة والتوازن واالعتدال، فاختطت طريق العدل منهجا 
 .للحكم

كما تحمل نتائج االستطالع، برسالة إلى الداخل 
الفلسطيني، لجهة لحمة ووحدة صف األشقاء والذهاب 

ع ونوايا نحو المصالحة التي توحدهم في وجه مشاري
االحتالل، حيث أظهر االستطالع أن غالبية المستجيبين 
يرون في حالة االنقسام مدعاة لمضي إسرائيل في اتخاذ 

 .قرار بضم أراض من الضفة الغربية وغور األردن

إنهم األردنيون الذين بقوا على الدوام أول من 
لبى نداء األشقاء وروت دماء جيشهم ثرى فلسطين 

 أن فلسطين والقدس على رأس الطهور، يبرهنون
األولويات، وأن قضيتها أم القضايا، فال تراجع وال تنازل 
عن ثوابتهم التي يعبر عنها جاللة الملك عبد اهللا في 

 .مختلف المحافل

خالصة القول إن هذا الشعب العظيم، بتوحده 
وتماسكه خلف قيادته وجيشه وأجهزته األمنية، لن يقبل 

ُتعاظمت الكروب أن يبدل مواقفه مهما تعالت الضغوط و
ومبادئه تجاه الوطن والقائد، وتجاه فلسطين التي ستبقى 
قضيتها شاهدة على صراع الحق مع الباطل، وعلى صبر 

 .وتضحيات الشعب األعزل بوجه آلة الدمار والقتل
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نرفض أي إجراء إسرائيلي لضم أراض : لملكا
  في الضفة الغربية

أشاد جاللة الملك عبداهللا الثاني  – بترا –عمان 
ُبالجهود التي بذلت خالل األشهر الماضية في مجابهة وباء 

  .ّ، وميزت األردن عن باقي دول العالم"كورونا"

وأعرب جاللته، خالل لقائه بحضور سمو األمير 
 الثاني، ولي العهد، وجهاء وشخصيات الحسين بن عبداهللا

ّمن محافظات عدة في قصر الحسينية اليوم األربعاء، ضمن 
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سلسلة لقاءات يعقدها جاللته، عن فخره لوصول األردن 
  >>...ًإلى مرتبة متقدمة عالميا في محاربة كورونا

ّوجدد جاللته التأكيد على موقف األردن ... <<
، ودعم األشقاء الثابت تجاه القضية الفلسطينية

ًالفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددا 
على رفض المملكة ألي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم 

  .أراض في الضفة الغربية

ّمن جهتهم، عبر الحضور عن فخرهم واعتزازهم 
بنهج التواصل لجاللة الملك مع أبناء شعبه، مثمنين 

الل أزمة جائحة كورونا، والتي توجيهات جاللته للمعنيين خ
استطاع األردن أن يتعامل معها باقتدار، وأظهرت قوة 

  .مؤسسات الدولة

وأشادوا باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في 
التعامل مع األزمة، وأسهمت في الحفاظ على حياة المواطن 

  .وصحته

وثمنوا صدور اإلرادة الملكية السامية بإجراء 
ية، ما يؤكد أن األردن قوي وماض االنتخابات النياب

باإلصالح برغم كل الظروف العالمية والمحيطة، الفتين إلى 
أهمية أن يشارك الشباب بفعالية في االنتخابات المقبلة، 

  .ومحاربة المال السياسي بقوة

ّكما ثمن الحضور دور جاللة الملك في رعاية 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق 

لوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مشيدين بدور ا
جاللته وموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية بخاصة في 

ُملف الضم حيث كان الموقف حازما ال لبس فيه ً...<<.  

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي ... <<
الهاشمي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 

ون العشائر، ومستشار جاللة ومستشار جاللة الملك لشؤ
الملك للسياسات واإلعالم، ورئيس هيئة األركان 

  .>>...المشتركة
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اليونـسكـو تنتصـر للقــدس ومقدساتها : كنعـان
 بقرار تاريخي

  

أكد امين عام اللجنة  -  ماجدة ابو طير-عمان 
ون القدس عبداهللا توفيق كنعان، أن حالة الملكية لشؤ

الرفض والتذمر تجاه السياسة االستعمارية االسرائيلية 
في فلسطين التاريخية ) السلطة القائمة باإلحتالل(

واألراضي العربية المحتلة، أصبحت اليوم ظاهرة عالمية 
تقودها المنظمات والهيئات الشرعية، التي تصدر بشكل 

رات التي تؤكد حق الشعب العربي دوري الكثير من القرا
الفلسطيني في أرضه ومقدساته وترفض ممارسات 

  .اسرائيل التعسفية بل وتعتبرها باطلة والغية

وفي اطار ترسيخ الشرعية الدولية جاء قرار 
لعام ) ٢٤/ م ت٢٠٩(المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 

والمدقق في ، ٦/٧/٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢٠٢٠
( ًه قد تمت مناقشته أساسا تحت بند مضامينه يجد أن
، وهذا التعريف الدولي لفلسطين هو )فلسطين المحتلة

اعتراف صريح بحالة االستعمار التي تمارسها اسرائيل 
بحسب تعريف القرار نفسه والذي يجسد (القوة المحتلة 

  .ضد أهلنا ومقدساتنا في فلسطين والقدس) الحقيقة

ج تحت بند أما بخصوص القرار المندر: واضاف
فقد أكد القرار على جميع القرارات السابقة ) القدس(

ًالمتخذة بشأنها في اليونسكو وهي سبعة عشر قرارا 
صادرة عن المجلس التنفيذي وعشرة قرارات صادرة عن 
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لجنة التراث العالمي المنبثقين عن منظمة اليونسكو، 
وجميعها ترفض االجراءات التهويدية التي تقوم بها 

 وتدعوها الى االمتناع عن األفعال التي وصفت اسرائيل
بما فيها عمليات التنقيب وحفر األنفاق ) بغير المشروعة(

  واألشغال والمشاريع 

، ويطالب اسرائيل )االستيطانية(الستعمارية
بالوقف الفوري لجميع االنتهاكات المخالفة للشرعية 

نفيد الدولية، كما يطالب القرار المديرة العامة لليونسكو بت
قرار تعيين 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

ان موقف األردن بقيادته الهاشمية : وأضاف
لمحافل الدولية على حقوق أهلنا في يؤكد في كافة ا

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 هذا القرار، خاصة 

رها القدس بالنسبة لنا في أن القضية الفلسطينية وجوه
األردن قضية مركزية وطنية وقومية ال يمكن التفريط 
ًبثوابتها، وتطبيقا لذلك كله جاء هذا القرار المهم على 
الرغم من ادراك العالم لتعنت اسرائيل المستمر ورفضها 
لقرارات الشرعية الدولية وارتكازها البغيض على شريعة 

للمتمعن في قرار اليونسكو الغاب والقوة، لهذا كله يمكن 

أن يستشعر قيمة تضافر االصوات والمواقف الدولية في 
كبح جماح عنجهية اسرائيل وردعها، ولكن في مناخ 

  .سياسي نأمل أن تتوافر معه االرادة الدولية الجريئة

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس : وختم كنعان 
ًتقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية صاحبة ا لوصاية ً

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 السياسة 

  . الدولية، وتكثيف دعمها لألهل في فلسطين

ا لمساندة األردن خط الدفاع كذلك نتطلع إلى أمتن
األول عن فلسطين واألمة ودعم صموده أمام المخططات 
ًالصهيونية التي تستهدفنا جميعا، فقوة األردن تعزز قوة 
فلسطين واألمة، كما أن على العالم ومنظماته الشرعية 
الزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية بما فيها حل الدولتين 

طينية على ترابها الوطني وعاصمتها ٕواقامة الدولة الفلس
م، وذلك باتخاذ ١٩٦٧القدس الشرقية على حدود عام 

قرارات دبلوماسية جريئة كموقف االتحاد االوروبي، والبد 
ًأيضا من االسراع باإلعتراف الدولي بدولة فلسطين كاملة 
ًالعضوية في هيئة األمم المتحدة ردا على تحدي اسرائيل 

ًولية وفرضا لحل الدولتين كما جاء في لقرارات الشرعية الد
 .مبادرة السالم العربية

  ٤ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 
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قرار الضم اإلسرائيلي : لجنة فلسطين في األعيان
  يقوض السالم وينهي فكرة حل الدولتين

  

قال رئيس لجنة فلسطين في  -  بترا –عمان 
ّالثاء، إن قرار مجلس األعيان العين حيا القرالة، الث

بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن يشكل  إسرائيل
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اعتداء على الحق العربي والحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة على ترابها الوطني 

   .وعاصمتها القدس

ّوأضاف القرالة، أن إسرائيل في حال تطبيقها 
عية الدولية كافة والمواثيق القرار، ستخرق بذلك قرارات الشر

ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، معتبرا أن القرار يقوض 
ٕالجهود السلمية، ويشكل خرقا للقانون الدولي، وانهاء فكرة  ً

   .حل الدولتين وفق القرارات الشرعية الدولية

الجهود الحثيثة التي يبذلها األردن بقيادة  وثمن
ٕ واقليميا ودوليا، للدفع جاللة الملك عبداهللا الثاني عربيا

باتجاه التراجع عن قرار الضم، موضحا أن الجهد األكبر 
يقع على األردن وقيادته الهاشمية التي طالما حملت الهم 
الفلسطيني على أكتافها، ومضت في مسيرة شاقة للدفاع 

   .عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب

ًوأوضح، أن لدى جامعة الدول العربية موقفا  ّ
ًضحا اعتبرت فيه قرار الضم إذا ما شرعت الحكومة وا

اإلسرائيلية بتنفيذه على أرض الواقع، إنهاء للقضية 
الفلسطينية، واعتداء على األمتين العربية واإلسالمية، في 

   .، من اإلدارة األميركية إلسرائيل"التحيز األعمى"ظل 

العين القرالة، أكد في البيان أهمية توحيد الصف 
ي في مواجهة الخطوات التصعيدية اإلسرائيلية، الفلسطين

مبينا أن االنقسام الداخلي الفلسطيني من شأنه إضعاف 
   .الموقف الفلسطيني والجهد العربي الداعم للقضية

إلى إجراء مصالحة سريعة بين الفصائل  ودعا
الفلسطينية لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة األخطار 

   .المحدقة

الشعوب العربية واإلسالمية عبر وطالب القرالة 
برلماناتها بمخاطبة البرلمانات العالمية للضغط على 
حكوماتها لكي تقف مع الحق الفلسطيني، واتباع 

ووسائل تمكنها من إيصال الصوت العربي المدافع  طرق
   .عن قضاياه المشروعة إلى العالم أجمع

وشدد على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية، 
ول القيادة الهاشمية ومساندتها في دفاعها وااللتفاف ح

المشروع عن القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، وتعزيز الموقف العربي تجاه القضية العربية 

 .المركزية األولى

وثمن القرالة، موقف الدول األوروبية الرافضة 
ع ٕلقرار الضم والمتمسكة بالقانون الدولي، وانهاء الصرا

ٕالعربي اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، واقامة دولة 
فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 

 .، وعاصمتها القدس١٩٦٧عام 

  ٢ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 
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مع السالم "فلسطين النيابية تشارك بمؤتمر 
  "ضد االحتالل

  

 شارك رئيس لجنة فلسطين النيابية -عمان 
المحامي يحيى السعود، أمس االثنين في مؤتمر عبر 
االتصال المرئي، برئاسة قاضي قضاة فلسطين الدكتور 

  .مع السالم ضد االحتالل: محمود الهباش تحت عنوان

وقال السعود في كلمة ألقاها خالل المؤتمر الذي 
دعت إليه دولة فلسطين بمشاركة علماء وممثلي الدول 

ن الشعب الفلسطيني يواجه العدوان العربية واإلسالمية، إ
الصهيوني باإلضافة إلى اآلثار السلبية لجائحة كورونا 
المستجد، ما يتطلب تكاتف جهود الجميع تجاه كل ما 

  .يصب في صالح القضية الفلسطينية

وأضاف أن مجلس النواب لن يألو من جهده 
شيئا تجاه تقديم كل الدعم والمساندة لتحصيل الحق 

لمطلق، بإقامة دولة فلسطين المستقلة الفلسطيني ا
  .وعاصمتها القدس

وتابع، أن الكيان الصهيوني المغتصب وداعميه، 
وعلى رأسهم الواليات المتحدة األميركية، كشفوا عن 
قناعهم المنحاز، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين 
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الدولية ومعاني اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحقوق 
  . الشرعية الدوليةالمشروعة التي كفلتها

وعرض السعود للموقف األردني الحازم بقيادة 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، تجاه عزم إسرائيل ضم أجزاء 
كبيرة من الضفة الغربية وغور األردن، والرفض األردني 

خطة " المطلق لكل العناوين التي جاءت تحت ما يسمى بـ
ً، داعيا "رنصفقة الق" ، أو ما يسمى بـ"السالم األميركية

المشاركين في المؤتمر أن يطالبوا كبح جماح العدوان 
اإلسرائيلي، ودعم الموقف األردني ومساندته بكل 

  .اإلمكانات

وأوضح السعود أن جاللة الملك تفرد في موقفه، 
ًحيث كان واضحا بطرحه، مثله مثل الهاشميين الذين 

لون قدموا أنفسهم لصالح فلسطين العروبة، فكانوا وما يزا
يدافعون إلى جانب أخوتهم في فلسطين عن هذه األرض 

  .المقدسة

ودعا لدعم خيار المقاومة ووحدة الصف 
ٕالفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، واعادة اللحمة إلى 

 )بترا.(الشعب الفلسطيني

  ٣ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 
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عريضة جديدة بالكونغرس األمريكي تهدد 
  ى الضمإذا أقدمت عل" إسرائيل"

  

انطلقت، أمس الثالثاء، من داخل  - عواصم 
الكونغرس األميركي، عريضة تواقيع جديدة، تحذر من 

 .لدولة فصل عنصري" إسرائيل"تحول 

على " إسرائيل"وحذرت العريضة، أنه في حال إقدام 
تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية، فإن أعضاء الكونغرس 

تل " نوي المقدم لـسيسعون إلى ربط مبلغ المساعدات الس
 بليون دوالر، بمدى التزامها بحقوق ٣.٨، والبالغ "أبيب

اإلنسان في فلسطين، وسيسعون لخصم أي مبلغ تصرفه 
 .الحكومة اإلسرائيلية على المستوطنات من هذه المساعدات

ووقع على الرسالة، التي بدأ تداولها في 
رشيدة طليب، واليكساندريا : الكونغرس، خمس عضوات هن

. كورتز، والهان عمر، وباميال جايابال، وبيتي ماكوليم
و، نيبوالعريضة موجهة لوزير الخارجية األميركي مايك بوم

ومن المتوقع أن يصل عدد الموقعين عليها إلى عشرات 
أعضاء الكونغرس، إذ تجري اتصاالت مكثفة لضمان توقيع 

 ."وفا"آخرين عليها، وفق ما نقلت وكالة 

وزارة الخارجية األميركية باتخاذ وطالبت العريضة، 
بتنفيذ " إسرائيل"إجراءات فورية للحيلولة دون قيام حكومة 

 - الضم، معتبرة أن اإلقدام عليه سيضر بالعالقات األميركية
 . الفلسطينية، لعقود مقبلة-  اإلسرائيلية، واألميركية

 ١٨٩وتأتي هذه العريضة بالتزامن مع توقيع 
وجهت للحكومة اإلسرائيلية عضو كونغرس على رسالة، 

تنتقد مسعاها لضم أجزاء من الضفة، وأيضا بالتزامن مع 
 منظمة أميركية تطالب ١٢٩رسالة أخرى وقعت عليها 

المرشح للرئاسة األميركية جو بايدن، بإعالن مواقف 
واضحة ضد ضم أراضي الضفة، وتطالبه بفرض عقوبات 

 .، إن أقدمت على ذلك"إسرائيل"على 

 أكد وزير خارجية االتحاد األوروبي إلى ذلك،
، لن "الضم"جوزيف بوريل، أمس الثالثاء، أن تنفيذ خطة 

جاء . تقود إلى السالم، ولن تحقق األمن بالنسبة إلسرائيل
ذلك في مقالة خص بها صحيفة معاريف العبرية، تحت 

، تناول خاللها العواقب التي من "لماذا ال للضم"عنوان 
ثل هذه العملية التي ستقضي على الممكن أن تنتج عن م

حل الدولتين الذي سعى االتحاد األوروبي إليه منذ سنوات 
 .طويلة

العالقات القوية بين "وذكر بوريل في مقالته 
إسرائيل وأوروبا، ورغبة االتحاد في تعزيزها وتعميقها أكثر، 
لكن هذا لن يحدث في حال تم تنفيذ الضم وفق الخطة 

 ."الحالية من جانب واحد

واستعاد بوريل دوره الكبير منذ سنوات في محاولة 
حياته في "ًدفع عملية السالم لألمام، مشيرا في مقالته إلى 
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أحد الكيبوتسات وتزوجه أول مرة من يهودية، وزيارته 
ًإلسرائيل مرات عدة، إلى جانب إلقائه خطابا في الكنيست 

كد ً بصفته رئيسا للبرلمان األوروبي حينها، وأ٢٠٠٥عام 
خالله على التزام أوروبا بأمن إسرائيل، كما تحدث عن أمل 
مشترك للكثيرين على الرغم من العقبات وأن حل الدولتين 

 ."ًحينها كان ما يزال ممكنا تحقيقه

دور االتحاد األوروبي "ولفت في مقالته إلى 
والدول األعضاء فيه باستمرار لمحاولة دعم الجانبين 

 والمساعدة في بناء المؤسسات لتحقيق هدف حل الدولتين،
ًالفلسطينية استعدادا للدولة، وتقديم مساعدة مالية تبلغ 

ً، مشيرا إلى أن " مليون يورو كل عام٦٠٠اآلن أكثر من 
وملتزم " مخاوف إسرائيل"االتحاد يتفهم ما يصفه الوزير 

 ."هو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لهم"بأمنها، و

وروبي في التعاون، الذي يستثمر االتحاد األ"وقال 
يعود بالنفع على الطرفين، من مكافحة اإلرهاب إلى 
البحوث، ومنها إلى السياحة والبيئة، نحن بحاجة إلى 
استكشاف طرق لتعزيز هذا التعاون وتطوير عالقتنا بشكل 

 ."أكبر

أن "واعتبر وزير خارجية االتحاد األوروبي، 
ة ال يفيد أحد وال الوضع الراهن بعد توقف العملية السياسي

ضرورة العودة "ًداعيا إلى ". يمكن أن يستمر إلى األبد
للمفاوضات التي وحدها يمكن أن تجلب السالم واألمن 

 .، وفق قوله"المستدامان لإلسرائيليين والفلسطينيين

من المؤلم بالنسبة لنا في أوروبا أن نرى "وأضاف 
بلة للتطبيق  الطريقة الوحيدة القا-أن احتمال حل الدولتين 
 في خطر، ونرى أن خطة الضم، - والحيوية إلنهاء الصراع 

.. كما أعلنتها الحكومة اإلسرائيلية، هي نهاية هذا الحل 
تعتقد دول االتحاد األوروبي أن الضم سينتهك القانون 
الدولي ونحن نغتنم كل فرصة لتوضيح ذلك بروح الصداقة 

 ."مع الحكومة اإلسرائيلية

أن الضم ال يؤثر فقط "مقالته، وذكر بوريل في 
على الفلسطينيين فحسب، بل سيؤثر على اإلسرائيليين 

   ."والدول المجاورة، وحتى أوروبا نفسها

ًأي انتهاك للقانون الدولي، وخاصة في ضم "وتابع 
األراضي، له آثار على النظام العالمي القائم على القانون، 

ق الصراع وبالتالي قد يكون له آثار سلبية على مناط
الضم لن يقود إلى السالم مع الفلسطينيين، ولن .. األخرى

يحسن أمن إسرائيل، ولن يعزز عملية التفاوض كما يدعي 
يجب أن تبدأ المفاوضات من المعايير المقبولة .. البعض

ًدوليا وأن تنتقل من هناك، في النهاية، ال الفلسطينيون وال 
 يجب أن تجدوا اإلسرائيليون يذهبون إلى أي مكان، لذا

الطريق إلى السالم بينكم، وهناك أمثلة على التعاون 
، على "بينكما، ويجب مالحظتها وتوسيعها، وليس تخريبها

هل "وتساءل وزير خارجية االتحاد األوروبي  .حد قوله
تستطيع إسرائيل تحمل مسؤولية ماليين الفلسطينيين الذين 

سياسية يعيشون في الضفة الغربية عن كل العواقب ال
واالجتماعية الناتجة عن الضم؟ باختصار، لن يحل الضم 
المشاكل، بما في ذلك القضايا األمنية، وفي الخطاب الدولي 
ًحول هذا الموضوع، تم التعبير عن هذا الرأي أيضا من قبل 

 ."عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية

إلى أن االتحاد األوروبي يسعى "وأشار بوريل، 
ً، محذرا من "زيز العالقات مع إسرائيل وليس تراجعهالتع

 )وكاالت. (تراجع العالقات في حال تم تنفيذ خطة الضم

  ٣٢ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 
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: رئيس الوزراء البريطاني يكتب لـ يديعوت
  الضم ينتهك القانون الدولي ولن نعترف به

 

 نشرت صحيفة يديعوت – سما –القدس المحتلة 
 العبرية، اليوم األربعاء، مقالة خاصة لرئيس أحرونوت

الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحدث فيها عن 
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مخطط الضم اإلسرائيلي المتوقع تنفيذه ألجزاء من الضفة 
 .الغربية

وأكد جونسون في مقالته على أن الضم ينتهك 
ًالقانون الدولي، وأنه لن يتم االعتراف به، معربا عن أمله 

 "بأن ال تتم هذه الخطوة" ا إلسرائيلًمؤيد"بصفته 

واستذكر جونسون رحلة عمله في إسرائيل حين 
ًكان شابا، وكيفية ارتباطه بالعديد من اإلسرائيليين 

 .كما قال. وبإسرائيل نفسها

وأشار رئيس الوزراء البريطاني لوقوف بالده 
على مدار عقود من الزمن وهي تدافع عن إسرائيل مما 

، "التحريض المعادي للسامية"و " رهابخطر اإل"وصفه بـ 
وللوقوف بجانبها في حقها بالوجود بسالم وأمن مثل أي 
ًدولة أخرى، مؤكدا على أن بريطانيا ملتزمة باستمرار 

 .بأمن إسرائيل

ورأى أن تنفيذ مخطط الضم لن يحقق هدفه في 
، بل أنه سيتعارض مع مصالحها "حدود إسرائيل"تأمين 

ومن شأنها أن يعرض محاوالت على المدى الطويل، 
تحسين عالقاتها مع الدول العربية واإلسالمية، وقد 

بوقف التعاون المحتمل بينهما، وقد يدفع " الضم"يتسبب 
لالستفادة من هذا الوضع " أعداء إسرائيل"ذلك 

ويستخدمونه ضد أي شخص يتوق للتقدم في الشرق 
 .األوسط

ًإننا نريد حال مناسبا "وقال جونسون،  ً
ًإلسرائيليين والفلسطينيين، وكثيرا ما دافعنا عن إسرائيل ل

في األمم المتحدة أمام االنتقادات غير المبررة ضدها، 
ًلكننا نرى أن الضم سيكون انتهاكا للقانون الدولي، 
وسيكون هدية ألولئك الذين يريدون سرد القصص 

 ".القديمة عن إسرائيل

ٕواذا آمل من صميم قلبي أال يتم الضم، "وأضاف 
كان األمر كذلك، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي 

، باستثناء تلك المتفق عليها ١٩٦٧تغييرات على خطوط 
 ".بين الجانبين

وأشار إلى أنه يشعر باإلحباط النتهاء محادثات 
ًالسالم بالفشل، داعيا إلى ضرورة استخدام كل الطرق 
للعودة للمفاوضات ومحاولة التوصل إلى حل جديد، 

وطن الشعب "يحقق إلسرائيل أمن حقيقي ودائم باعتبارها 
وقال  .، ويمكن للفلسطينيين العدالة واألمن"اليهودي

ال أريد أن أصدق أن هذا من "رئيس الوزراء البريطاني 
  ". المستحيالت

وأعرب جونسون عن فخره بمساهمة بريطانيا 
، ١٩١٧في تأسيس إسرائيل بعد إطالق وعد بلفور عام 

على ضرورة أن يتوج ذلك بإيجاد حل يوفر العدالة ًمشددا 
   .والسالم الدائمين لإلسرائيليين والفلسطينيين

نرى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك "وقال 
بعودة الطرفين للمفاوضات، ويجب أن يكون ذلك هدفنا، 

  ".يجب أن نتذكر أن الضم سيبعدنا عن ذلك

  ١/٧/٢٠٢٠وكالة سما 

* * * * *  

ًضم سيمنع دعما بريطانيا ال: جونسون ً
  إلسرائيل بالمحافل الدولية

 استبعد وزير -   وكاالت- ة فلسطين المحتل
أزرق «الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، من حزب 

، أن يعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن »أبيض
بدء إجراءات مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة 

، فيما رأت تحليالت في وسائل اإلعالم إلسرائيل هذه األيام
اإلسرائيلية أن نتنياهو صعد إلى شجرة عالية بإعالنه أنه 

 .سيعلن عن مخطط الضم بحلول األول من تموز

وقال أشكنازي إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، أمس إنه 
اإلعالن عن ) أمس األربعاء(ال أعرف إذا سيتم اليوم «

ويبدو أنه . س الحكومةفرض السيادة، وعليك أن تسأل رئي
 .«ليس معقوال أن يحدث هذا اليوم
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من جانبه، انتقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
جونسون، مخطط الضم وحذر من تنفيذه، وذلك في مقال 

وبعد أن . ، أمس»يديعوت أحرونوت«نشره في صحيفة 
أعرب جونسون عن التزامه والتزام بريطانيا بأمن إسرائيل، 

... عت بأسف اقتراحات ضم منطقة فلسطينيةتاب«كتب أنه 
وأخشى أن هذه االقتراحات لن تحقق هدفها بضمان حدود 
إسرائيل، وحتى أنها ستكون مناقضة لمصالحها في 

 .«المستقبل

وأضاف جونسون أن تنفيذ الضم سيضع عالقات 
ومهما كان «إسرائيل مع العالم العربي واإلسالمي في خطر، 

مع إسرائيل، فإن الضم سيقف أمام تطلعهم إلقامة عالقات 
طريق التعاون المحتمل، ولن يسمح للشركاء من العالم 

وسيستغل أعداء . العربي بتعزيز العالقات مع إسرائيل
إسرائيل ذلك ضد من يطمح إلى التقدم في الشرق 

 .«األوسط

أريد أن أرى حال يكون عادال «وأردف أنه 
سون إلى أن وألمح جون. »لإلسرائيليين والفلسطينيين

لقد «: بريطانيا ستقف ضد إسرائيل في المحافل الدولية
دافعت بريطانيا دائما، كجزء من أقلية صغيرة في األمم 
المتحدة، عن إسرائيل من انتقادات غير عادلة وغير 

. الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي) لكن. (تناسبية أبدا
قصص وهو هدية أيضا ألولئك الذين يريدون ترسيخ ال

وأتمنى من أعماقي أال يخرج الضم . القديمة عن إسرائيل
ٕواذا تم ذلك، فإن بريطانيا لن تعترف . إلى حيز التنفيذ

، باستثناء تلك التي يتفق عليها بين ١٩٦٧بتغيير حدود 
 .«الجانبين

الطريق الوحيدة التي «وخلص جونسون إلى أن 
باإلمكان من خاللها التوصل إلى سالم هي أن يعود 

ويجب أن يكون هذا هو . لجانبان إلى طاولة المفاوضاتا
 .«والضم سيبعدنا عنه وحسب. الهدف

في هذه األثناء، غادر مساء الثالثاء الوفد 
األميركي للمحادثات حول الضم برئاسة مبعوث ترامب 

الخاص، آفي بيركوفيتش، إسرائيل عائدا إلى واشنطن، من 
خطط الضم، التوصل إلى تفاهمات مع نتنياهو بشأن م

 .«يديعوت أحرونوت«حسبما أفادت 

لدى كل من تحدث مع «وقالت الصحيفة إن 
األميركيين االنطباع بأنهم هم أنفسهم لم يقرروا طبيعة 

وأدرك أعضاء الوفد أنه توجد فجوات كبيرة . الخطة المطلوبة
وأنه لنن يكون باإلمكان » أزرق أبيض«بين نتنياهو وقادة 

اخل الحكومة اإلسرائيلية حول التوصل إلى تفاهمات د
وبقي االنطباع لدى وزراء تحدثوا مع رئيس الحكومة . الضم

من الضفة، وأنه يواصل % ٣٠بأنه تراجع عن عزمه ضم 
دراسة ضم المستوطنات في عمق الضفة، مثل ألون 

وفي موازاة ذلك، يطالب األميركيون مقابل المناطق . موريه
 لسطينيين في المناطقالتي ستضمها إسرائيل أن تعوض الف

C التي ستتحول إلى B». 

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الخالف بين قادة 
، أشكنازي وبيني غانتس، وبين نتنياهو، إال »أزرق أبيض«

ثمة إمكانية أن يطرح رئيس الحكومة موضوع الضم «أن 
على الحكومة من أجل حسمه، من دون موافقة كاحول 

ونقل موقع . »د أغلبية الوزراءالفان، ويتوقع أن يحظى بتأيي
ُاإللكتروني عن مصدر وصف بأنه مطلع على ما » والال«

نتنياهو «يدور في مكتب نتنياهو والبيت األبيض، قوله إن 
، لكنه أدرك أن عليه أن ينزل إلى نسبة %٣٠بدأ مع 

والسؤال هو كيف باإلمكان النزول إلى . منخفضة أكثر
 .«مستوى األرض وفعل شيء ما فعال

إن » والال»وقال مسؤول سياسي إسرائيلي لـ
ال يريد أن يبقى «، »مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر

وهو ليس . الضم فقط من صفقة القرن في نهاية األمر
أعمى تجاه االدعاء أن خطوة إسرائيلية أحادية الجانب اآلن 

 .«من شأنها أن تهدم الخطة كلها

يحاول السفير أنه في موازاة ذلك، » والال«وأضاف 
األميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير اإلسرائيلي 
في واشنطن، رون ديرمر، دفع مخطط الضم ويمارسان 
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ضغوطا على ترامب كي يمنح ضوءا أخضر لخطوة كهذه في 
ونقل الموقع عن مصادر سياسية قولها إن . التوقيت الحالي

»  أبيضأزرق«فريدمان يحارب من أجل أال تكون معارضة 
   .لضم أحادي الجانب عائقا أمام تنفيذ ضم بهذا الشكل

في » هآرتس«من جهتها، اعتبرت صحيفة 
يحاول في األيام األخيرة «افتتاحيتها، أمس، أن نتنياهو 

ٕإيجاد طرق للنزول عن الشجرة، واحداها يتعلق بالنقاش 
بينه وبين غانتس حول الرواية، التي تصف أسباب إرجاء 

   .«توقيت الضم

النقاش بين نتنياهو «ووفقا للصحيفة، فإن 
وغانتس حول التوقيت غايته إخفاء الخالف الحقيقي، وهو 

وال يتم التعبير عن هذا الخالف في العلن، . الضم بحد ذاته
ألن معارضة الضم تعتبر كموقف يساري، وكال الجانبين، 
وكل واحد منهما ألسبابه الخاصة،، ليسا معنيين بأن 

 .«’سارييني’ يوصفا كـ

ماليين «وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأن 
الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة لن يختفوا 

فرض ’ألن نتنياهو وترامب قررا أن إسرائيل تستحق 
ولن يكون باإلمكان الضم، ال اليوم، وال في األول . ’سيادة

من تموز بعد عقد، من دون إضرام النار بإمكانية تسوية 
 .»إسرائيل كدولة ديمقراطيةسية وكذلك بتصنيف سيا

  ٢٨ ص٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ضم إسرائيل ألي أراض فلسطينية ال : فرنسا
  يمكن أن يمر دون عواقب

 قال وزير الخارجية الفرنسي، جان – وفا –باريس 
ـــضفة  ـــي ال ـــو دريـــان، إن ضـــم إســـرائيل ألي أراض ف إيـــف ل

 للقــانون الــدولي وســتكون الغربيــة المحتلــة، ســيكون انتهاكــا
 .له عواقب

ـــوم  وأضـــاف لـــو دريـــان، فـــي جلـــسة برلمانيـــة، الي
ضـم أراض فلـسطينية، مهمـا كانـت مـساحتها، "األربعاء، أن 

 ".من شأنه أن يلقي بظالل من الشك على أطر حل الصراع

ال يمكــن أن يمــر قــرار الــضم دون عواقــب، : "وتــابع
وطني، وكـذلك ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الـ

  ".بالتنسيق مع شركائنا األوروبيين الرئيسيين

  ٢/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

اإلجراءات األحادية يمكن أن تعرض : الفاتيكان
  السالم للخطر

  

ــــدس "-الفاتيكــــان   -) د ب أ (-دوت كــــوم " الق
التقــــى الرجــــل الثــــاني فــــي الفاتيكــــان ، وزيــــر الخارجيــــة 

ين، بــــسفيري الواليــــات المتحــــدة الكاردينــــال بيتــــرو بــــارول
للتعبيــــر عــــن قلــــق الكرســــي الرســــولي بــــشأن "ٕواســــرائيل 

اإلجــــراءات األحاديــــة الجانــــب المحتملــــة التــــي يمكــــن أن 
تعــــرض للخطــــر البحــــث عــــن الــــسالم بــــين اإلســــرائيليين 

  ".والفلسطينيين

الكرسـي الرسـولي يكـرر "وقال بيـان للفاتيكـان إن 
ة فلـسطين لهمـا الحـق التأكيد على أن دولة إسـرائيل ودولـ

في الوجود والعيش بسالم وأمـن ضـمن حـدود معتـرف بهـا 
  ".دوليا

وكــان وزيــر التعــاون اإلقليمــي اإلســرائيلي أوفيــر 
أكونيس قد أكد في وقت سابق األربعاء أن رئيس الـوزراء 
بنيامين نتنياهو يعتزم ضم أجزاء من الضفة الغربية خالل 

 الرئيس األمريكي الشهر الجاري، ولكن ليس قبل أن يوقع
  .دونالد ترامب على الخطة

وقـــال أكـــونيس، فـــي مقابلـــة مـــع إذاعـــة الجـــيش 
  ".يوليو /سيتم الضم بالتأكيد في شهر تموز: "اإلسرائيلي

وأوضــح أن إســرائيل لــم تحــصل بعــد علــى موافقــة 
كاملة مـن اإلدارة األمريكيـة علـى تفاصـيل الخطـة، مـشددا 

ــه مــن المــستبعد اتخــاذ أي خطــوة ــى أن ــصدر عل ــل أن ي  قب
  .الرئيس األمريكي دونالد ترامب بيانا جديدا بهذا الشأن

  ٢/٧/٢٠٢٠ القدس جريدة
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* * * * *  

  

  

ساعة الصفر إلعالن الضم تدق وعوائق 
 تواجه االحتالل تقلل إحتماالت تنفيذه

 

 تتضاءل التوقعـات – ) بأ ف(- القدس المحتلة
بصدور إعالن من قبل االحـتالل اإلسـرائيلي عـن مخططـه 

%) ٣٠(لــضم أجــزاء واســعة مــن الــضفة الغربيــة المحتلــة 
من الضفة الغربية والذي دخل حيز التنفيذ أمس، في ظـل 
ـــدولي  ـــصريح للمجتمـــع ال ـــرفض ال ـــادات وال تـــصاعد االنتق

لوزراء للمشروع، وعدة قضايا تشكل كوابح لجموح رئيس ا
  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومناصريه

ومـــن الكـــوابح للـــضم وفـــق محللـــين مـــا يواجهـــه 
نتنيــاهو مــن معارضــه فــي الــداخل ســواء مــن قبــل اليــسار 
اإلســـرائيلي أو مـــن قبـــل ممثلـــي المـــستوطنين المتطـــرفين 
الـــذي يعارضـــون الـــضم الشـــتماله علـــى دولـــة فلـــسطينية 

ن تكــون دولــتهم تنــاقض مفــاهيمهم المتطرفــة، وحلمهــم بــأ
  .على كامل فلسطين

ومــن القــضايا التــي تــشكل عائقــا أمــام نتنيـــاهو 
ـــدى المحكمـــة  ـــات ل ـــه مـــن تبع ـــد يحمل ـــذلك مـــا ق ـــضم ك لل
ـــة، مـــن إســـتدعاء مـــسؤولين إســـرائيليين  ـــة الدولي الجنائي

  .للمثول أمامها بقضايا ذات صلة

والخــوف مــن انتفاضــة فلــسطينية يــشكل هاجــسا 
ــي ــرى بعــض المحلل ــه ســيكون لالحــتالل، ي ــه أن ــي داخل ن ف

مؤرقا وال يمكن الجزم بحجم رد الفعـل الـشعبي الفلـسطيني 
ــشعبي الفلــسطيني هــادئ  ــشارع ال تجــاه الــضم، رغــم أن ال
نـــسبيا راهنـــا، اال أن محللـــين يفـــسرونه علـــى أنـــه مـــا لـــم 
تحدث خطوات عملية للضم فمـن الطبيعـي أن ال يكـون رد 

  .الفعل قويا

ــ ــي ي ــدة الت ــين أنهــا ومــن المحــاذير العدي رى محلل
تشكل عائقا بوجه الضم تعريض إتفاق السالم للخطر مـع 

  .األردن، والذي يبدي مقاومة كبيرة الي مخطط للضم

الفــــصل (” لالبهرتايــــد“والخــــشية مــــن مــــشابهة 
حاضـــرة ضـــمن مخـــاوف مـــن بعـــض مـــسؤولي ) العنـــصري

االحــتالل ضــمن األراضــي والمنــاطق المعرضــة للــضم مثــل 
هو صــرح أكثــر مــن مــرة أن الــضم األغــوار، رغــم أن نتنيــا

سيكون بمعـزل عـن الـسكان فـي األراضـي المـستلبة، رغـم 
  .علمه استحالة ذلك

وأشار رئيس الـوزراء وحلفـاؤه إلـى أن تنفيـذ هـذه 
  .الخطوة ليس وشيكا بعد

ومن غير الواضـح مـا إذا كـان نتنيـاهو سيمـضي 
قدما في مخطط الضم قريبا في ظل العوائق التي لم تدخل 

باته، ويـــرى كثيـــرا مـــن الكتـــاب والمحللـــين أن ضـــمن حـــسا
 تهــم جنائيــة يواجههــا ٣خطتــه للــضم جــاءت ليماطــل فــي 

لدى القضاء، وطرحه للضم جاء لجلب أصوات من اليمين 
ـــي  االســـرائيلي للظفـــر برئاســـة الـــوزراء علـــى منافـــسه بين

  .غانتس وهو ما تحقق

ــشير وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية إلــى أنــه قــد  وت
ن خطوة رمزية فقـط، كـضم مـستوطنة واحـدة يعلن قريبا ع

  .في ضواحي القدس المحتلة

ورفض الفلسطينيون خطـة ترامـب وكـذلك مخطـط 
الــضم، لكــنهم أعلنــوا أيــضا أنهــم علــى اســتعداد لمناقــشة 

  .البدائل مع اإلسرائيليين

وقــــال أمــــين ســــر منظمــــة التحريــــر الفلــــسطينية 
لن نجلس على طاولة المفاوضـات “صائب عريقات أمس 

   .”يث يتم اقتراح الضم أو خطة ترامبح

إنها ليست خطـة، إنـه مـشروع إلضـفاء “وأضاف 
  .األراضي الفلسطينية” الشرعية على احتالل

ـــــة بموجـــــب  ـــــر قانوني ـــــر المـــــستوطنات غي وتعتب
  .القانون الدولي



  
  ٤٠ 

ـــسطينية  ـــة فل ـــام دول ـــت الخطـــة، اقترحـــت قي وكان
منزوعـــة الـــسالح ومجـــزأة فـــي ضـــواحي القـــدس الـــشرقية 

  .المحتلة

وفـــي الوقـــت الـــذي رحـــب شـــركاء نتنيـــاهو فـــي 
بخطة ترامب، دعوا إلى ” أزرق أبيض“االئتالف الوسطي 

تــوخي الحــذر بــشأن تنفيــذ مخطــط الــضم، مــشددين علــى 
  .أهمية االستقرار اإلقليمي

واعتبـــــر رئـــــيس الـــــوزراء البريطـــــاني بـــــوريس 
جونسون في مقال له أوردته صحيفة يـديعوت اإلسـرائيلية 

متعارضــة مــع مــصالح “لخطــوة ســتكون أمــس، ان هــذه ا
الـــضم “وأضـــاف جونـــسون أن  .”إســـرائيل طويلـــة المـــدى

  .”سيشكل انتهاكا للقانون الدولي

ــــدول  ــــد مــــن ال ــــا والعدي ــــسا وألماني وتعــــارض فرن
  .األوروبية األخرى، واألمم المتحدة مخطط الضم

فقد قال وزيـر الخارجيـة الفرنـسي، جـان إيـف لـو 
راض فـــي الـــضفة الغربيـــة دريـــان، إن ضـــم إســـرائيل ألي أ

المحتلــة، ســيكون انتهاكـــا للقــانون الـــدولي وســتكون لـــه 
  .عواقب

وأضاف لو دريان، في جلسة برلمانيـة، أمـس أن 
ضم أراض فلسطينية، مهمـا كانـت مـساحتها، مـن شـأنه “

  .”أن يلقي بظالل من الشك على أطر حل الصراع

ـــــابع ـــــضم دون “: وت ـــــرار ال ال يمكـــــن أن يمـــــر ق
رس خيـــارات مختلفـــة علـــى المـــستوى عواقـــب، ونحـــن نـــد

الـــــوطني، وكـــــذلك بالتنـــــسيق مـــــع شـــــركائنا األوروبيـــــين 
وتبــدي دول الخلــيج العربيــة أيــضا معارضــة  .”الرئيــسيين

 .للمــشروع علــى الــرغم مــن تحــسن عالقاتهــا مــع إســرائيل
ودعت أربعون سيدة سياسية مـن أنحـاء العـالم أمـس فـي 

 لـضم أجـزاء نداء عاجـل، إلـى معارضـة الخطـة اإلسـرائيلية
ّيجـب أال تمـر “من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرن أنها 

  .”ّمن دون رد

وحذرت السيدات الموقعات على النداء من إجـراء 
ّهـذا اإلجـراء سـيدمر نـصف قـرن “الضم، وجاء في النص 

ــه  ــي المنطقــة وســتكون ل مــن الجهــود مــن أجــل الــسالم ف
  .”عواقب وخيمة

سرية الـسابقة ومن بين الموقعات الرئيـسة السويـ
ميشلين كالمي ري ورئيسة فنلنـدا الـسابقة تارجـا هـالونين 
ورئيـــسة قيرغيزســـتان الـــسابقة روزا أوتانباييفـــا ومفوضـــة 
األمــم المتحــدة لحقـــوق اإلنــسان ســـابقا مــاري روبنـــسون 
ـــــستيان تـــــوبيرا  ـــــرة العـــــدل الفرنـــــسية الـــــسابقة كري ووزي

رين والمحاميـــة اإليرانيـــة الحـــائزة جـــائزة نوبـــل للـــسالم شـــي
  .عبادي والوزيرة السابقة في جنوب إفريقيا باربرا هوغان

وكتبن في النداء الـذي تلقـت وكالـة فـرانس بـرس 
تلقينا اتـصاالت ملحـة مـن نـساء فلـسطينيات “نسخة منه 
يجـب أن نـسترشد باإلنـسانية وبعزيمـة ) …. (ٕواسرائيليات

النساء الـشجاعات اللـواتي عـانين كثيـرا مـن الـصراع ومـع 
كلمــاتهن تمثـــل .  أن يــصبن بعمــى الكراهيــةذلــك يرفــضن

الضم ال “وتابعن  .”رؤية للمستقبل الذي تحتاجه المنطقة
يمكن أن يمر دون رد، وهناك حاجة إلى التزام دولي حازم 
أكثر من أي وقت مضى، وهذا يتطلب اتخـاذ تـدابير فعالـة 
ــر القانونيــة وتحقيــق ســالم  ــع اإلجــراءات األحاديــة غي لمن

  .”عادل ودائم

عتبرت مفوضة األمم المتحـدة الـسامية لحقـوق وا
غيـر “اإلنسان ميشيل باشليه هذا األسبوع، مخطط الـضم 

وقـال  .”كارثيـة“محذرة من أن العواقب قـد تكـون ” شرعي
ــي غــانتس إن  ــة بين ــوزراء باإلناب ــيس ال ــدفاع ورئ ــر ال وزي

وقـــال لموقـــع  .”لــيس مقدســـا“) يوليـــو(األول مــن تمـــوز 
ـــي اإل” واي نـــت“ يجـــب أال “خبـــاري اإلســـرائيلي اإللكترون

  .”نعرض معاهدة السالم مع األردن للخطر

ووفقــا التفــاق االئــتالف الحكــومي بــين نتنيــاهو 
وغانتس، يتـولى وزيـر الـدفاع رئاسـة الـوزراء فـي تـشرين 



  
  ٤١ 

، ويكــون نتنيــاهو رئــيس الــوزراء ٢٠٢١) نــوفمبر(الثــاني 
  .باإلنابة

  ٢٧ص/٢/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الحزب الديمقراطي األميركي أعضاء من مؤتمر 
  يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية إلسرائيل

 

 طالــب أعــضاء مــن المــؤتمر - وفــا –واشــنطن  
العام للحـزب الـديمقراطي األميركـي بوقـف الـدعم العـسكري 

 مليار دوالر، في حال أقـدمت ٣,٨المقدم إلسرائيل والبالغ 
   .األخيرة على ضم مساحات من الضفة الغربية

ال األعضاء في وثيقة وجهوها، اليوم الـسبت، وق
بــصفتنا منــدوبين : "لمــؤتمر الحــزب ووقــع عليهــا العــشرات

ـــــوطني  ـــــؤتمر ال ـــــى الم ـــــة إل ـــــة الديمقراطي ـــــة الوطني اللجن
ــــام  ــــديمقراطي لع ــــا الجهــــود ٢٠٢٠ال ــــدعم تمام ــــا ن ، فإنن
ـــــة لحجـــــب  ـــــساعدات ٣,٨المبذول ـــــن الم ـــــار دوالر م  ملي

علنـت نيتهـا ضـم أراض العسكرية إلسرائيل ألن حكومتهـا ا
فلـــسطينية مـــن جانـــب واحـــد بـــضمنها غـــور األردن الـــذي 

  ".تحتله إسرائيل

وطالبـــت الوثبقـــة أعـــضاء المـــؤتمر بـــدعم جهـــود 
جايابال، وأوكاسيو، وكورتيز، ومـاكولوم، ورشـيدة (النواب 

طليب، والهان عمر، وبيرني ساندرز، آخـرين فـي التجمـع 
 لــوزير الخارجيــة الــذين وقعــوا رســالة) التقــدمي للكــونغرس

األميركي يطالبون حكومة الواليات المتحدة بوضـع شـروط 
وقيــود علــى اســتمرار المــساعدات العــسكرية إلســرائيل فــي 

  .حال استولت وسرقت غور األردن من الفلسطينيين

وحثــت الوثيقــة الكــونجرس علــى التــصويت بتقيــد 
المساعدة العسكرية إلسرائيل، في ضـوء الـضم اإلسـرائيلي 

ع لمزيد من األراضي الفلسطينية، كما أن هذا الضم المتوق
األحادي الجانب غير قانوني بموجب القانون الـدولي ولـن 

يــؤدي إال إلــى تعــريض الحــل الــسلمي للــصراع اإلســرائيلي 
  .الفلسطيني للخطر

ويــاتي هــذا التحــرك ضــمن جهــود يبــذلها أعــضاء 
أصول فلـسطينية وعربيـة بالتعـاون مـع  مؤتمر الحزب من

ح التقــدمي داخــل الحــزب لفـرض قيــود مــسبقة تحــول الجنـا
دون قيــام إســرائيل بــضم أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة وســط 

  .حمالت مكثفة أخرى مؤيدة للحق الفلسطيني

  ٤/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

البرلمان الكويتي يثمن مواقف الملك : الغانم
  الرافضة لخطة الضم اإلسرائيلية

 

ـــ-عمـــان   ـــس األمـــة الك ـــيس مجل ـــن رئ ويتي  ثم
مـــرزوق الغـــانم، موقـــف جاللـــة الملـــك عبـــد اهللا الثـــاني 
الرافض لضم أراض بالضفة الغربية، وأهمية اتخاذ مواقـف 

   .عربية ودولية حاسمة لمواجهة الخطوات اإلسرائيلية

ــل المواقــف  ــا الغــانم ك وفــي تــصريح صــحفي، حي
ــــذكر  العربيــــة واإلســــالمية والدوليــــة الرافــــضة، خاصــــا بال

لواضــح بقيــادة جاللــة الملــك عبــداهللا الموقــف األردنــي ا«
ــاريخ  ــم الت ــاني المعنــي بهــذا الملــف بــشكل خــاص بحك الث

  . والجغرافيا

وأشــــار إلــــى الــــرفض التــــام للخطــــوات األحاديــــة 
ـــات  ـــة، واالســـتعداد للعمـــل مـــع البرلمان اإلســـرائيلية العدائي
العربيــة والــصديقة فــي كــل محفــل برلمــاني قــاري ودولــي 

شكيل رأي عـام شـعبي دولـي لفضح ممارسات االحتالل وتـ
  . ضدها

ـــــت للخطـــــط  ـــــض الكوي ـــــى رف ـــــانم عل وشـــــدد الغ
ًاإلســـرائيلية لـــضم غـــور األردن، مـــشددا علـــى وجـــوب أن 
ــــى أن  ــــشيرا إل ــــي حاســــم، م ــــي ودول ــــف عرب ــــل بموق ًتقاب
ًالغطرسة اإلسرائيلية في المضي قدما بإجراءات ضم غـور 

  . األردن يجب أن تقابل بمواقف عربية ودولية عملية



  
  ٤٢ 

ف أن هذه المواقـف العربيـة والدوليـة تتـرجم وأضا
رفــض المجتمــع الــدولي القــاطع لتجــاوز قــرارات الــشرعية 
الدوليــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة باألراضــي التــي احتلتهــا 

  . ١٩٦٧إسرائيل عام 

وكـــان رئـــيس مجلـــس النـــواب المهنـــدس عـــاطف 
الطراونة أجرى اتصاالت مع رئـيس مجلـس األمـة الكـويتي 

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيـه بـري، مرزوق الغانم، و
ــشعب التونــسي راشــد الغنوشــي،  ــواب ال ــس ن ــيس مجل ورئ

  . ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون

ًودعـا الطراونـة إلـى أهميــة دعـم الموقـف األردنــي 
الــذي يقــوده جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني فــي رفــض ضــم 

تساند الجهـد أراض بالضفة الغربية، وتبني مواقف داعمة 
الــــذي يقــــوده جاللتــــه فــــي الــــدفاع عــــن عدالــــة القــــضية 

 )بترا.(الفلسطينية وحقوق األشقاء

  ٣ ص٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

خريطة ترامب نتنياهو تعني الضم : عريقات
 واالبرتهايد

  

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـه –رام اهللا 
 –  ترامـبالتحرير الفلسطينية صائب عريقـات، إن خريطـة

  .نتنياهو، تعني الضم واالبرتهايد وهي ليست خطة سالم

فريــق ( عريقـات فــي محاضـرة لــه بعنـوان وأضـاف
 وطلبـة قـسم العلـوم أسـاتذةمخاطبـا ) ترامب وخطـة الـسالم

 السياسية في جامعة مونت في كندا، ومن خالل برنـامج
zoom ـــانون ـــزل عـــن الق ـــق الـــسالم بمع ، ال يمكـــن تحقي
  .الدولي

 عريقــات الحــوار والنقاشــات التــي دارت ووصــف
فــي ســياق متــصل، شــهدت   تبــادل مميــزبأنهــافــي اللقــاء 

ــسبت،  ــرويج، أمــس ال ــة كريــستيان ســاند، جنــوب الن مدين

وقفة احتجاجية رفضا لخطة الضم اإلسرائيلية لمناطق في 
  . الفلسطينيةاألعالمالضفة الغربية، رفعت خاللها 

انطوانيـــت وألقـــت ســـفيرة فلـــسطين فـــي النـــرويج، 
 ســيدن، كلمــة أكــدت فيهــا الــرفض القــاطع لكافــة محــاوالت
االحـــــــتالل اإلســـــــرائيلي للـــــــسيطرة علـــــــى األراضـــــــي 

الفلــــــسطينية المحتلــــــة أو فــــــرض سياســــــة األمــــــر 

  )وكاالت....(الواقع

  ٢٧ص/٥/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 يدعو برلمانات العالم الكويتيمجلس األمة 
  لتبني مواقف حازمة ضد خطة الضم

 

دعــا مجلـــس األمــة الكـــويتي برلمانـــات  -  أأ ش
دول العالم الحرة، إلى تبني مواقف حازمـة ضـد مـا يـسمى 

 األحاديــــة المخالفــــة للقــــرارات ةاإلســــرائيلي) خطــــة الــــضم(
ًواالتفاقيات الدولية، والتـي تمثـل مـسمارا جديـدا فـي نعـش  ً
عمليــة الــسالم وحــق الفلــسطينيين العــادل بتقريــر المــصير 

  .لمستقلة وعاصمتها القدس الشريفٕواقامة الدولة ا

بيــان اليــوم   فــي–وقــال مجلــس األمــة الكــويتي 
ــرارات ومــشاريع  : "–األحــد  ــق واألســى ق ــالغ القل ــا بب تابعن
 األحاديـة ألجـزاء واسـعة وحيويـة ةاإلسـرائيلي) الـضم(خطة 

مــن األراضــي الفلــسطينية فــي الــضفة الغربيــة، ومــا تــؤدي 
ـــسال ـــاء خطـــط ال ـــن إنه ـــه هـــذه الخطـــة م ـــسوية، إلي م والت

وتمزيــــق لالقتــــصاد والمجتمــــع الفلــــسطيني الــــذي يعــــاني 
  ".ويالت االحتالل الجائر وجدار الفصل العنصري

وطالــب الحكومــات العربيــة واإلســالمية وحكومــات 
ـــان االحـــتالل،  ـــة لكي العـــالم الحـــرة باتخـــاذ إجـــراءات عقابي
ـــشعب  ـــدعم صـــمود ال ـــة ت ـــضامنية فاعل ـــذ خطـــوات ت وتنفي

 وتخفـــــــف المعانـــــــاة اإلنـــــــسانية الفلـــــــسطيني ونـــــــضاله،
ــيهم بــسبب االحــتالل  ــة الواقعــة عل االقتــصادية واالجتماعي

  .وجرائمه المستمرة



  
  ٤٣ 

ٕواننـا مـن مجلـس األمـة لنهيـب بــشعوب "وأضـاف 
ٕالعالم الحرة الثبات وابـراز المواقـف التـضامنية مـع الـشعب 
الفلسطيني، ومقاطعة كل ما يرتبط ويدعم كيـان االحـتالل، 

ٕمه يؤدي إلى اسـتمرارها وتوسـعها وايـذاء فإن القبول بجرائ
شعوب أخرى حـول العـالم بمثلهـا، لكـون المجـرم األول لـم 

  ".يتلق العقوبة العادلة والرادعة عليها

  ٥/٧/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

اجتماع وزاري عربي غدا لبحث : عريقات
  مخططات الضم اإلسرائيلية

 

ة لمنظمة  أعلن أمين سر اللجنة التنفيذي–رام اهللا 
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن اجتماع وزاري 

  .عربي االثنين، لبحث مخطط الضم اإلسرائيلي

ُوأعرب عريقات عن أمله أن يعيد األشقاء العرب، 
إذا ما أقدمت دولة االحتالل على تنفيذ هذه الخطوة، النظر 
في المعاهدات الموقعة معها إضافة للتمسك بمبادرة السالم 

  . ربية دون تغييرالع

وقال في بيان له اليوم األحد، إن الرئيس محمود 
عباس يواصل اتصاالته مع قادة العالم، حيث أرسل مؤخرا 
سبع رسائل شخصية لكل دول العالم، تفيد أنه في حال تم 
الضم سنكون في حل من كل االتفاقيات الموقعة مع 

لتزامات، إسرائيل وأمريكا بشكل فعلي ألنهما تنكرتا لكل اال
ما يعني تحمل حكومة االحتالل لمسؤولياتها وفقا التفاقية 

  . جنيف الرابعة

وأضاف عريقات إن الرئيس عباس دعا دول العالم 
في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي لسالم كامل الصالحيات، 
على أساس القانون الدولي وحل قضايا الوضع النهائي بما 

، واإلفراج عن ٦٧ يضمن إنهاء االحتالل على حدود عام
  . األسرى وفق جدول زمني محدد

وكشف عن جهود تبذل مع الجمعية العامة لألمم 
المتحدة لعقد جلسة لإلعالن عن تشكيل ائتالف دولي ضد 

الضم لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في حال قيامها بذلك، 
معتبرا أنه وفقا لخطة الضم، فإن نتنياهو يريد تغيير وظيفة 

نية لتكون خدماتية فقط وأداة من أدوات السلطة الفلسطي
  . ديمومة االحتالل واستمراره وهذا لن يحدث

وشدد عريقات على ان العالم يدرك ان حكومة 
االحتالل أشارت إلى أن إجراءات الضم ستبدأ في األول من 

 نتنياهو /تموز والمسألة ال تتعلق بالتأجيل، ألن خطة ترمب
  . الحتاللقائمة على الضم وتكريس ديمومة ا

وثمن عريقات المواقف الدولية الرافضة للضم 
ومنها برلمان لوكسمبورغ ووزير خارجية فرنسا، إضافة 
ألحد عشر عضوا في مجلس الشيوخ األمريكي الذين قدموا 
تعديال على مادة المساعدات العسكرية األمنية المقدمة 
إلسرائيل، وطالبوا بخصم أي مبلغ تستخدمه األخيرة للضم 

هذه المساعدات، الفتا إلى أن هذه سابع رسالة يصدرها من 
  .مجلس الشيوخ ضد الضم والمطالبة بتكريس حل الدولتين

وفيما يتعلق بالمؤتمر الصحافي المشترك الذي 
عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، 
ونائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، اعتبر عريقات 

رة رسالتها متحدون على األرض لمواجهة ذلك خطوة كبي
  . ٕالضم واسقاط االحتالل وصفقة القرن

وأكد على أهمية توحيد الجهد الفلسطيني على 
األرض والتعالي عن كل االنتماءات الحزبية الستعادة 

.  وعاصمتها القدس الشرقية٦٧فلسطين على حدود عام 
  )بترا(

 ٣٠ صفحة ٦/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ضم لن يمر دون عواقب على ال: فرنسا
  ٕالعالقات بين االتحاد األوروبي واسرائيل

 

وزير الخارجية   أكد– الجديدة  الحياة– اهللا رام
الضم اإلسرائيلي  الفرنسي جان ايف لودريان أن قرار

 سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا ال رجعة فيه لحل



  
  ٤٤ 

الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العالقات بين 
وهو ال يصب الضم في  ٕاالتحاد األوروبي واسرائيل،

 مصلحة الفلسطينيين أو اإلسرائيليين، أو األوروبيين،

 .والمجتمع الدولي

ذلك في رسالة جوابية تسلمها أمين سر  جاء
الفلسطينية صائب  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

عريقات من الوزير لودريان، ردا على رسالة أطلعه 
التطورات األخيرة، واالنعكاسات التدميرية  خاللها على

نتياهو والتوسع في  إلعالن الضم الذي أعلنته حكومة
 . االستيطان على حل الدولتين والسالم في المنطقة

لقد أبلغتموني قلق : "في رسالة لودريان وجاء
إمكانية ضم إسرائيل  منظمة التحرير الفلسطينية إزاء

 بالسعي إلى سالم ألراض فلسطينية، وتمسك منظمتكم
 ".على القانون الدولي ومبدأ الدولتين يقوم

ما تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة : "وأضاف
ودائمة للصراع  بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة

اإلسرائيلي الفلسطيني، تقوم على حل الدولتين وفق 
الدولي والمعايير المتفق عليها، وسيظل هذا  القانون

القادر على تلبية تطلعات  ا المسار الوحيدالحل بالنسبة لن
إلى  الفلسطينيين واإلسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا

جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 
١٩٦٧."  

بهذا الشأن تواصل فرنسا تحركها ضد : "وتابع
استئناف  أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف

من هذا   .تيطانالمفاوضات، ال سيما سياسة االس
السلطات اإلسرائيلية إلى اإلحجام  المنطلق، دعت فرنسا

أي جزء  عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم
 ".من األراضي الفلسطينية

على غرار ما أكد "لودريان، في رسالته،  وقال
ٕلفلسطين واسرائيل  عليه رئيس الجمهورية خالل زيارته

نسا على أهبة في كانون الثاني الماضي، تقف فر

لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف  االستعداد
إطار القانون الدولي،  المفاوضات ذات المصداقية، في

على  واستعدادنا التام لالنخراط في هذا االتجاه، وانفتاحنا
 ".العمل مع شركائنا األوروبيين والعرب

أود أخيرا أن أقول لكم إن فرنسا : "وأردف
الفلسطينية ومنظمة  وف إلى جانب السلطةستواصل الوق

 التحرير الفلسطينية، في إطار القانون الدولي واالتفاقات

  ".الموقعة

 ٦/٧/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

* * * * *  

الصفدي ووزراء الخارجية العرب يبحثون غدا 
  مستجدات القضية الفلسطينية

 

تعقد الدول األعضاء في الوفد  -بترا-عمان 
 المنبثق عن لجنة مبادرة السالم العربية، الوزاري العربي

ًغدا الثالثاء، اجتماعا لبحث المستجدات المرتبطة  ً
وسيبحث وزراء خارجية األردن . بالقضية الفلسطينية

واإلمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين األعضاء 
في الوفد، باإلضافة إلى وزراء خارجية تونس العضو 

ُطنة عمان رئيس الدورة العربي في مجلس األمن، وسل
الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى 
الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس األمن 
واألمين العام لجامعة الدول العربية، التحركات والجهود 
المبذولة لدعم األشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات 

  .التي تواجهه العملية السلمية

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

  .ومبادرة السالم العربية

  ٣ص/٧/٧/٢٠٢٠الرأي 



  
  ٤٥ 

* * * * *  

  

  

سكو يتخذ قرارا المجلس التنفيذي لليون
 باإلجماع حول مدينة القدس

  

أقر المجلس التنفيذي لمنظمة  -بترا–السبيل 
خالل ) اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ً باإلجماع قرارا حول ،٦/٧/٢٠٢٠يوم  ٢٠٩دورته الـ 
مدينة القدس القديمة وأسوارها يؤكد على جميع 

  .بيتها في ملف القدسالمكتسبات السابقة التي تم تث

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

د على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في يؤك
  .ملف القدس

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

ت واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه االنتهاكا
األماكن التاريخية، كما يطالب القرار إسرائيل بوقف 
ٕانتهاكاتها واجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد 

الحرم القدسي الشريف، وفي  /المسجد األقصى المبارك
  .البلدة القديمة للقدس واسوارها

ن جميع االجراءات كما يؤكد القرار وملحقاه بطال
اإلسرائيلية الرامية الى تغيير طابع المدينة المقدسة 

السبعة ) اليونسكو(وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات 
عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن األسف 

نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، في وقف 
غير القانونية ٕأعمال الحفر واقامة األنفاق وكل األعمال 

والمدانة األخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون 
ًويطالب القرار أيضا بضرورة اإلسراع في تعيين . الدولي

ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة 
للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات 

 من ًالمنظمة، ويدعو أيضا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي
إلى القدس لرصد جميع االنتهاكات التي ) اليونسكو(

  .ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

وألقى السفير االردني في باريس والمندوب الدائم 
مكرم القيسي كلمة خالل االجتماع حذر ) اليونسكو(لدى 

فيها من اإلعالن االسرائيلي حول ضم أراض من فلسطين 
، إن تمت، على فرص المحتلة وخطورة هذه الخطوة

  .تحقيق السالم وعلى األمن اإلقليمي والدولي

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

  . المنظمةفي

  ٧/٧/٢٠٢٠السبيل 

* * * * *  

للدفاع عن التراث " اليونسكو"عشراوي تدعو 
  الفلسطيني

 

 عضو اللجنة التنفيذية رحبت – صفا – رام اهللا
لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، باعتماد 
المجلس التنفيذي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية 

 قرارين خاصين بدولة ،"اليونسكو"والعلم والثقافة 
فلسطين، متعلقين بضرورة الحفاظ على المؤسسات 
التعليمية والثقافية في فلسطين، وكذلك حماية المواقع 



  
  ٤٦ 

التراثية في القدس المحتلة والخليل والمدن الفلسطينية 
 .األخرى

وشددت في بيان لها، مساء اليوم االثنين، على 
" واليونسك"أهمية هذا التصويت الذي أكد دور 
 اإلسرائيليةوتفويضها، وعلى ضرورة مواجهة االنتهاكات 

  .بحق المواقع التراثية

خطوات " اليونسكو" ضرورة أن تتخذ إلىولفتت 
استباقية جادة، بما يتماشى مع واليتها، وذلك على ضوء 

 المتصاعدة بحق مواقع التراث اإلسرائيليةاالجراءات 
 في بيت الفلسطيني في القدس والخليل ومدرجات بتير

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

) اليونسكو(نتوقع المزيد من : "وقالت عشراوي
وعلى وجه الخصوص من المديرة العامة للمنظمة أودري 
أزوالي وذلك عبر اتخاذ خطوات فاعلة للدفاع عن مواقع 

ة على قائمة اليونسكو للتراث التراث الفلسطيني المدرج
العالمي، والدفاع عن الحقوق الثقافية والتعليمية للشعب 
الفلسطيني، التي تتعرض لسياسة تدمير ممنهجة من قبل 

  ".إسرائيل

ودعت عشراوي أزوالي إلى تنفيذ والية 
في فلسطين والوقوف في وجه االعتداء " اليونسكو"

ية والتاريخ اإلسرائيلي المستمر على التراث والروا
الفلسطيني وعدم الصمت ازاء ذلك كونه يتعارض مع 

  ."اليونسكو"والية ومبادئ 

  ٧/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ّإعالن عمان يؤكد رفض الصين والدول 
  العربية لمخططات الضم اإلسرائيلية

 

عقدت الدورة التاسعة لالجتماع  - بترا–عمان  
المشار إليه (التعاون العربي الصيني الوزاري لمنتدى 

 تموز الحالي، عبر المنصة ٦يوم ) فيما بعد بالمنتدى
الرقمية برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية المملكة 
األردنية الهاشمية، ووزير الخارجية لجمهورية الصين 
الشعبية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول األعضاء 

العام لجامعة الدول لجامعة الدول العربية واألمين 
  . العربية

وسجل الجانبان تقييمهما اإليجابي للدورة الثامنة 
لالجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في بجين 

، والتي توجت بمشاركة كل من ٢٠١٨ تموز ١٠يوم 
سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 

بينغ، الصباح، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين
واستعرضا كافة الفعاليات التي أقيمت في إطار المنتدى 
منذ الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري، وأعربا عن 
ارتياحهما للنتائج اإليجابية التي حققتها هذه 

  >>...الفعاليات

وأجرى الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز ... 
القضايا السياسية الدولية واالقليمية ذات االهتمام 

مشترك، كما بحثا سبل تعزيز وتعميق التعاون في ال
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأكدا في هذا 

  .الصدد على التفاهمات والبيانات السابقة

وأكد الجانبان من خالل آلية التعاون والشراكة 
بينهما على أهمية إقامة العالقات الدولية على أساس 

لة واإلنصاف والتعاون والمصالح االحترام المتبادل والعدا
المشتركة، وبما يحقق األمن واالستقرار في الشرق 
األوسط والعالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة 
واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، وشددا على أهمية التعاون العربي الصيني 

ن، بما يدعم لإلسهام في تحقيق األمن والسلم الدوليي
ًتعددية األطراف بدال من الهيمنة في العالقات الدولية، 

  .ًوفقا لما ورد في مبادئ األمم المتحدة



  
  ٤٧ 

ًوأكدا مجددا على االحترام المتبادل للسيادة 
ووحدة األراضي وعدم االعتداء وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول الختيار الطرق 

نظم االجتماعية بإرادتها المستقلة، وااللتزام التنموية وال
بحل الخالفات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور 
وبالطرق السلمية، وعلى تعزيز الحوار والتعاون في إطار 
األمم المتحدة ودعم دور أكبر لألمم المتحدة في الشؤون 
الدولية، وحرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في 

القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس األمن جميع 
الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة والمنظمات التابعة 
. لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق األوسط

والتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا 
  .واألزمات االقليمية

كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق ... 
قضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير لدعم ال

القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، واالستقالل 
، وعاصمتها ١٩٦٧في دولة فلسطين على خطوط 

القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض لالجئين 
الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ين على العضوية الكاملة وأيدا حصول دولة فلسط. ١٩٤
في األمم المتحدة، وااللتزام بتحقيق السالم العادل والدائم 
في الشرق األوسط على أساس إنهاء االحتالل 
ًاإلسرائيلي وحل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس األمن 

رة السالم ، ومباد٢٣٣٤، ١٥١٥، ٣٣٨، ٢٤٢رقم 
ورفضا أي خطة أو صفقة تخالف القانون . العربية

الدولي ومرجعيات عملية السالم، بما فيها القرار بشأن 
ّودعما خطة الرئيس محمود عباس، . شرعنة االستيطان

رئيس دولة فلسطين، التي قدمها في مجلس األمن يوم 
  . شباط الماضي١١

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 
الفلسطيني ويجب منعها حفاظا على األمن والسلم 
ًالدوليين، وانتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة والقانون  ً

مم المتحدة ذات الصلة، وطالبا حكومة الدولي وقرارات األ
االحتالل اإلسرائيلي وأي جهة تدعم مخططاتها بوقف 

  .مخططات الضم اإلسرائيلية غير القانونية

وأدان الجانبان ورفضا كذلك االستيطان 
اإلسرائيلي غير القانوني في األرض الفلسطينية المحتلة 

، وكافة التشريعات اإلسرائيلية الهادفة ١٩٦٧عام 
لشرعنته وكذلك التمييز ضد الفلسطينيين، وأكدا على 

، وعدم االعتراف بأي ٢٣٣٤تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
  . ، إال ما يتفق عليه الطرفان١٩٦٧تغييرات على خطوط 

وأكدا على رفض وبطالن كافة الممارسات 
والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية والتاريخية 

لمحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية للقدس الشرقية ا
الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في 
ًمدينة القدس، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بما 

، وقرار الجمعية ٤٧٨ و٤٧٦فيها قرارا مجلس األمن 
، واكدا التزامهما بالوضع )٢٠١٧ (١٩/١٠العامة 

  .لقائم للمسجد األقصى المباركالتاريخي والقانوني ا

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

ا جهود جاللة إدارة األوقاف اإلسالمية فيها، كما دعم
الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة 

  . القدس
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كما طالب الجانبان إسرائيل برفع حصارها عن 
قطاع غزة، وأدانا استخدامها للقوة ضد المدنيين 
الفلسطينيين، واالعتقال اإلداري والتعسفي، وطالباها 
باإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين العرب 

يين، وحث الجانبان على تنفيذ قرار الجمعية والفلسطين
بشأن حماية المدنيين ) ٢٠١٨ (١٠/٢٠العامة 

  .الفلسطينيين

وأكدا على حل قضية الالجئين الفلسطينيين 
بشكل عادل، وفق قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما 

، ورحبا بقرار الجمعية )١٩٤٨ (١٩٤في ذلك قرار 
تمديد تفويض وكالة العامة لألمم المتحدة الخاص ب

  األونروا لثالث سنوات، 

  ٣ص/٧/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 الضم ليس أولويتنا اآلن": خارجية االحتالل"
  

 قال وزير خارجية االحتالل –القدس المحتلة 
أجزاء من " ضم"اإلسرائيلي غابي أشكنازي يوم امس، إن 

ليس على جدول " إسرائيل"الضفة الغربية المحتلة لـ
  .ل القريب للحكومةاألعما

، وفق ترجمة "ريشت بيت"وذكر أشكنازي إلذاعة 
 وزير خارجية ٣٠، أنه تحدث مع أكثر من "صفا"وكالة 

أوروبيا واستمع إلى تحفظاتهم على خطوة الضم، وأنه 
سيأخذ مالحظاتهم وتحفظاتهم في الحسبان ساعة اتخاذ 

  .القرار

صفقة القرن دفعة "وأشار أشكنازي إلى دعمه 
ة، بما في ذلك منح الفلسطينيين ما يشبه الدولة؛ واحد

 ماليين فلسطيني ٣ًسعيا للتخلص من إمكانية ضم 
  ."يعيشون في الضفة الغربية

ولفت غانتس إلى أن حكومته تواصل في هذه 
األيام مشاوراتها حول تنفيذ خطة الضم، وأنه في حال 

، وفق "عملية ضم مسؤولة"اتخاذ القرار؛ فسيتم تنفيذ 
  .رهتعبي

ًخطوة الضم لن تتم غدا أو بعد غد، وال "وأضاف 
ًأعرف إذا ما استبعدت حاليا، لكن وزارتي تستعد للخطوات  ُ

  ."المقبلة

ّتموز، الموعد الذي حدده /وكان األول من يوليو
رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، للشروع في 

 مستوطنة في الضفة الغربية ١٣٠عملية ضم أكثر من 
 والبحر الميت، ردن الذي يمتد بين بحيرة طبرياوغور األ

، "إسرائيل"من مساحة الضفة، إلى % ٣٠ويمثل أكثر من 
  .األميركية" صفقة القرن"في إطار 

لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى 
داخل حكومته، وأخرى مع اإلدارة " خالفات"اليوم، لوجود 

، بحسب "الضم"األميركية حول توقيت وتفاصيل عملية 
  .وسائل إعالم إسرائيلية

/  مايو١٩وأعلن الرئيس محمود عباس مساء 
أيار عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في 
حل من جميع االتفاقيات مع الحكومتين األميركية 
ًواإلسرائيلية ومن جميع االلتزامات المترتبة عليها، ردا 

  .على مشروع الضم

ي وعديد دول العالم، ورفض االتحاد األوروب
حل "ّوالسيما العربية، مشروع الضم، مؤكدين أنه يدمر 

  ).وكاالت (....ويقضي على فرص السالم" الدولتين

  ٣١ ص٧/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ال لتغيير : عريقات والشيخ خالد آل خليفة
  مبادرة السالم العربية

 

 أكــــد أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة –أ ش أ 

 الفلسطينية صائب عريقات، والـشيخ لمنظمة التحرير

ـــشار الدبلوماســـي  ـــة المست ـــن محمـــد آل خليف ـــد ب خال



  
  ٤٩ 

لعاهل البحرين، أنه ال لتغيير مبـادرة الـسالم العربيـة، 

ٕووجـــــوب إنهـــــاء االحـــــتالل واقامـــــة دولـــــة فلـــــسطين 
المـــستقلة بعاصـــمتها القـــدس الـــشرقية علـــى حـــدود 

١٩٦٧.  

، أن الجـانبين )وفا(وذكرت وكالة الفلسطينية 

كـــدا خـــالل محادثــــة هاتفيـــة وحــــوار معمـــق، اليــــوم أ

الثالثاء، على رفـض إعـالن الـضم وسياسـة التوسـيع 

  .االستيطاني اإلسرائيلي

  ٧/٧/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

اجتماع أردني مصري أوروبي يرفض قرار 
 "الضم"

  

شارك وزير الخارجية وشؤون  - ماجدة ابو طير
جتماع رباعي ضم المغتربين أيمن الصفدي امس في ا

وزير الخارجية المصري سامح شكري، واأللماني هايكو 
ماس والفرنسي جان إيف لدريان وأمين عام جهاز 
الخدمة الخارجية لالتحاد األوروبي هيلغا شميد لبحث 
الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراض 

  .ٕفلسطينية واعادة إحياء العملية السلمية

ممثلة االتحاد األوروبي وبحث الوزراء و
انعكاسات قرار الضم إن نفذ على جهود تحقيق السالم 
ًالعادل والشامل وأكدوا رفض الضم خرقا للقانون الدولي 

  .ًوخطرا على كل الجهود السلمية

وأكد الصفدي خالل االجتماع موقف المملكة 
الثابت رفض الضم والتحذير من تبعاته الكارثية على كل 

ة وأن السالم طريقه حل الدولتين على الجهود السلمي
  .أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

ًوأصدر الوزراء في نهاية االجتماع بيانا مشتركا  ً
ًأكد أن ضم إسرائيل ألراض فلسطينية محتلة سيكون خرقا 

للقانون الدولي ويعرض األسس التي قامت عليها العملية 
  .السلمية للخطر

 في البيان عدم االعتراف بأي وأكد الوزراء
 ما لم ١٩٦٧تغيرات على خطوط الرابع من حزيران للعام 

  .يتفق عليها طرفا النزاع

ٕواتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة 
سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، 
وتشكل عقبة رئيسية أمام الجهود المستهدفة تحقيق 

 وانعكاسات على العالقات مع السالم الشامل والعادل،
  .إسرائيل

كما أكد الوزراء في البيان إلتزامهم الثابت بحل 
الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات 

  . الصلة

كما أشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل 
ّإعادة إطالق إنخراط بناء بين الجانبين اإلسرائيلي 

استعدادهم دعم تسهيل والفلسطيني، معربين عن 
  .الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين

  ٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

من رد أوروبي حال " إسرائيل"إسبانيا تحذر 
  "الضم"

 

وزيرة الخارجية وشؤون  حذرت –  صفا–مدريد 
االتحاد األوروبي والتعاون اإلسبانية أرانشا غونثاليث اليا 

 خطتها بضم مناطق في حال نفذت إسرائيل"الليلة، أنه 
 ".من الضفة الغربية، فسيكون هناك رد أوروبي

وقالت غونثاليث اليا خالل مؤتمر مع نظيرتها 
نعتقد أن الحوار هو السبيل للمضي "السويدية آن ليندي، 

 اإلسرائيلي، حيث أكدنا -قدما في الصراع الفلسطيني
 ".على استئناف الحوار
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 قررت الوضع سيتغير في حال"وأشارت إلى أن 
 ".إسرائيل ومن طرف واحد أن تضم األراضي الفلسطينية

هذه محادثة أجرتها إسبانيا داخل "وبينت اليا أن 
االتحاد األوروبي، ألن الرد، في حال تم ضم األراضي 

 يجب أن -  ونحن نأمل أال يحصل-بشكل أحادي الجانب
  ".يكون ردا أوروبيا

  ٨/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 مستعدون للتفاوض مع الفلسطينيين: نتانياهو
   

أكد رئيس  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل مستعدة 
للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة السالم في 

  .الشرق األوسط التي طرحها الرئيس األميركي دونالد ترمب

و مساء االثنين هاتفيا مع رئيس وتحدث نتانياه
أن «الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأوضح له 

إسرائيل مستعدة إلجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني 
، وفق »بناء على خطة السالم التي طرحها الرئيس ترمب 

  .ما أفاد مكتبه اإلعالمي

وكان بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة 
» يديعوت احرونوت«في صحيفة ًالمتحدة نشر، مقاال 

العبرية األربعاء الماضي، ناشد من خالله إسرائيل بأال 
  .تطبق فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية

ّأخشى أال تحقق هذه » : وقال جونسون في مقاله
المقترحات هدفها الرامي الى تأمين حدود إسرائيل، بل 

الضم إن . ستتعارض مع مصالحها على المدى الطويل
ّآمل من صميم قلبي أال . سيشكل انتهاكا للقانون الدولي

وفي حال حصل ذلك فإن المملكة المتحدة . يتم تنفيذ الضم
، باستثناء ١٩٦٧لن تعترف بأي تغيير على خطوط 

  .«التغييرات المتفق عليها بين الجانبين

ودعا جونسون مرة أخرى إلى الجلوس الى طاولة 
. ن اجل التوصل إلى حلالمفاوضات وبذل المساعي م

ال أستهين . يتطلب األمر التنازل من جميع الجهات«: وقال
لقد تم . بالتحديات الكامنة على طريق تحقيق السالم الدائم

  .«دفع الكثيرون ثمنا باهظا. بذل الكثير من الجهد

ولكني ال زلت أعتقد أن السبيل الوحيد «: وتابع
من خالل حل يتيح لتحقيق أمن حقيقي ودائم إلسرائيل، هو 

أرفض . العدالة واألمن لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين
   ".أن أصدق بأن هذا ضرب من المستحيل

السبيل الوحيد «وقال رئيس الوزراء البريطاني إن 
. للقيام بذلك هو أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات

  .«والضم سيبعدنا عنه. يجب أن يكون هذا هدفنا

أفيغدور » إسرائيل بيتنا«زعيم حزب بدوره فجر 
ليبرمان أمس الساحة بالكشف عن ان مسؤوال كبيرا في 
األجهزة األمنية صرح، بأن إسرائيل هي المسؤولة عن 
التفجير الذي شهدته إيران الخميس الماضي في منشأة 

  .نطنز النووية

وطالب، ليبرمان، في حديث مع إذاعة الجيش 
نيامين نتانياهو بإسكاته، اإلسرائيلي، رئيس الحكومة ب

هذا المسؤول الكبير في الجهاز االستخباري قد «مضيفا أن 
بدأ بذلك حملته لخوض االنتخابات المبكرة في حزب 

، وذلك حسب صحيفة »الليكود، تمهيدا لخالفة نتانياهو
  .اإلسرائيلية» معاريف«

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن 
إسرائيل «ّ مطلع، قوله إن مسؤول استخباري شرق أوسطي

تل أبيب مسؤولة عن «وقال إن . »مسؤولة عن الهجوم
االنفجار األخير لكن ليس لها أي عالقة بالحوادث 

  .«األخرى

  ٤ص/٨/٧/٢٠٢٠الرأي

* * * * *  

.. األردن يقود جهود منع الضم دوليا: المالكي
 ومساع الستصدار قرار أممي ضده
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األردن،  يقود – عمان – نادية سعد الدين
بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة الوزارية 
ًالعربية، جهودا حثيثة على مستوى المجموعات الدولية 
واألوروبية والمنظمات الدولية لمنع الضم اإلسرائيلي لزهاء 

  .من مساحة الضفة الغربية المحتلة % ٣٠

وتركز الجهود األردنية العربية في الوقت الحالي، 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض وفق 

استكمال الضغط على سلطات االحتالل "المالكي، على 
، وذلك في إطار "اإلسرائيلي لمنعها من تنفيذ عملية الضم

اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن لجنة متابعة مبادرة 
  .السالم العربية

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

  .، بحسب المالكي"من أراضي الضفة الغربية

كل "ونوه المالكي، في تصريح أمس، إلى أن 
تشهد الفترة " أن يستبعد أن ، من دون"الخيارات متاحة

القادمة تحركات أوسع ينضم إليها وزراء خارجية من عدد 
  ."ًمن الدول لتكثيف الجهود ضد الضم ومن إلغائه نهائيا

ونوه إلى أن تلويح عدد من الدول األوروبية 
 على أقدمتبفرض عقوبات على سلطات االحتالل إذا ما 

 بأنها ستدفع خطوة مفيدة حتى تشعر األخيرة"الضم يعد 
ً، معتبرا أن تصريحات وزراء خارجية فرنسا "ًثمنا نتيجة ذلك

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

تم الطلب من الجمعية العامة "وأكد المالكي، أنه 
لألمم المتحدة، عقد جلسة ضمن إطار متحدون من أجل 

" كورونا"، لكن جائحة فيروس السالم؛ لبحث موضوع الضم
  ."ًتحول دون ذلك، نظرا للعقبات الفنية والتقنية بهذا الشأن

ويعكس ذلك التحرك الموقف األردني العربي الواحد 
الرافض للضم، لما يشكله من مخاطر تقويض فرص تحقيق 

السالم العادل والشامل، وخرق صارخ للقانون الدولي 
  .وقرارات الشرعية الدولية

تماهى هذا التحرك مع الموقف الدولي كما ي
ًالمتنامي حاليا لرفض الضم، والتأكيد على ضرورة تحقيق 

، والذي تجسد في إحدى "حل الدولتين"السالم المرتكز على 
صوره أمس من خالل تخصيص االتحاد األوروبي حوالي 

كمساعدات )  مليون يورو٢٢( مليون دينار ١٧.٦١٥
  .إنسانية للفلسطينيين

لك على وقع قرار سلطات االحتالل، أمس، يأتي ذ
 دونم من منطقة األغوار، كخطوة في خدمة ٣٠٠مصادرة 

مشروع الضم، وذلك بعد ساعات قليلة فقط على قرار 
 وحدة ٢٤٠موافقتها، أول من أمس الثالثاء، إلقامة 

استيطانية جديدة في القدس المحتلة، على مقربة من البلدة 
ي المواطنين الفلسطينيين القديمة، عقب مصادرة أراض

  ....واالستيالء على عشرات الدونمات الزراعية

بدوره؛ قال رئيس أساقفة سبسطية للروم و
الدول الصديقة "األرثوذكس، المطران عطااهللا حنا، إن 

ً بدولة فلسطين، بوصفه ردا مناسبا على لالعترافمدعوة  ً
 تصفية القضية إلى الهادفة اإلسرائيليةالمخططات 

سطينية وطمس معالم القدس، وسرقة مزيد من األراضي الفل
وبناء المستوطنات، التي ستؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة 

  ."من الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم

مشروع االحتالل الهادف إلى تصفية "وأكد أن 
القضية الفلسطينية، بدعم اإلدارة األميركية، وحلفائها لن 

 االحتالل على تحمل ينتهي بدون تدخل دولي يجبر
ًمسؤولياته، بما يستدعي دورا ضاغطا من قبل األحرار في  ً

  ."العالم إلفشال تلك المخططات

 ٢٧ص/٩/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 تدعو العالم للرد "إقليمية المشرق العربي"
  على الضم اإلسرائيلي

\ 
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 أطلقت الرابطة اإلقليمية لدول المشرق -عمان 
 المحامي يحيى السعود، مذكرة العربي، برئاسة النائب

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 المتحدة 

المعايير الدولية القائمة، واتفاقيات جنيف ويتعارض مع 
داعية المجتمع الدولي وبرلمانيي العالم للرد على أي ضم 
لألراضي الفلسطينية عبر فرض إجراءات صارمة ضد 

  .االحتالل اإلسرائيلي

جاء ذلك خالل لقاء تواصلي عقدته الرابطة 
اإلقليمية لدول المشرق العربي، المنبثقة عن رابطة 

" مس األربعاء عبر منصة ، ا)برلمانيون ألجل القدس(
، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، سيما "زووم

الخطوات األحادية التي أعلنها االحتالل اإلسرائيلي 
والقاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور 
األردن بمشاركة عدد من البرلمانيين الممثلين عن الدول 

 البرلماني العربي األعضاء بالرابطة واألمين العام لالتحاد
  .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 تتوان ى عن القيام بواجبها في ً
ّتحويل هذه القوة العظيمة للنواب والبرلمانيين إلى درع 
ّحصينة لحماية القدس والمقدسات وحقوق الشعب 

  .الفلسطيني الكاملة

ٕأننا نقف اليوم بكل قوتنا وارادتنا : وأضاف  ّ
ّوامكاناتنا ضد خطة الضم االسرائيلية التي تستهدف الحق  ّ ٕ

ردني والفضاء العربي في آسيا الفلسطيني والمستقبل األ

ّبشكل خاص، ونتطلع إلى دور رائد مميز للنواب 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 

ّوالقومية وتمثل ّلألخالق والقيم والمصالح السياسية 
  .مكافأة للمعتدي ورسالة خاطئة للمحتل

ّوأكد األحمر أن خطة الضم التي أعلنت عنها 
ّالحكومة اإلسرائيلية التي وفرت لها اإلدارة األمريكية كامل  ّّ

ًالغطاء، تمثل أشكاال عديدة من االنتهاكات ّ وتقوض تبقى ّ
ّأية إمكانية لثقته بالمجتمع الدولي وآلياته في رف ع الظلم ّ

ّواستعادة الحق، ومن جهة أخرى وأخطر، تشكل طعنة 
ّقاتلة للقيم اإلنسانية في العدل وحقوق اإلنسان والشعوب 
ّوتدميرا لألعراف والقوانين الدولية وتكريسا لحق القوة  ّ
ّالمعتدية بديال عن قوة الحق العادلة، وما يترتب على كل  ّ ً

حقيقي ليس في ذلك من تهديد حقيقي لالستقرار والسلم ال
  .هذه المنطقة 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 هائلة لردع هذا  ّ ّ ّ

ّالستهتار الصهيوني، وان الضرر المترتب على استمرار ا ٕ
ّاالحتالل وتداعياته التي لم تتوقف يتجاوز فلسطين 
ّوشعبها ليضرب األردن واستقراره ويهدد مستقبل شعبه 
وأجياله من خالل فرض مسار التهجير وتفريغ األراضي 
ّالفلسطينية بعد وخالل الضم واإلجراءات العنصرية  ّ

ّ إختالالت سياسية واقتصادية في األردن األخرى إلحداث ّ
  .ّيتردد صداها في المحيط العربي األسيوي كله

كما دعا األحمر البرلمانيين إلى ممارسة كل دور 
ّمؤثر على صانع القرار في بلدانهم وعلى المؤسسات 
ّالدولية المختلفة للقيام كل بواجباته في تطبيق القوانين 
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رض كامل حقه والتي تردع والقرارات التي تمنح صاحب األ
  .المعتدي عن عدوانه

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 

 عن القدس ومقدساتها الفلسطينية وغور األردن والدفاع
اإلسالمية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي 

  .القائم

وقال إن مواقف جاللته الثابتة والصلبة لتحقيق 
إقامة الدولة الفلسطينية عطلت الكثير من المخططات 

حيث  اإلسرائيلية في التغول على حق الشعب الفلسطيني
لفلسطيني عبر أعاد البوصلة العالمية لقضية الشعب ا

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

  .القدس الشريف

واضاف السعود، خالل اللقاء الذي أدارته النائب 
أخطر على األمة ليس من حدث أعظم و«ديما طهبوب، 

ُاإلسالمية بأسرها، من هذا الذي يحاك لفلسطين والتي 
كان آخرها خطوات ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية 
وغور والقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين، مهبط 
الرساالت السماوية، مهد المسيح، وأرض التسامح 
ًوالمحبة والوئام، داعيا إلى ضرورة الخروج بمعطيات 

  .وسة على األرض تعزز الحق الفلسطينيملم

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، وتجاوزا عن 

لك اإلدارة المنحازة غلبة إرادة العالم، ليعلن ومن خلفه ت

لغة القوة والتجبر، على كل دعوات السالم واألمن 
  .واالستقرار لمنطقة الشرق األوسط

وبين السعود أن البرلمان األردني قام بمخاطبة 
الجمعيات واالتحادات البرلمانية الدولية، من أجل اتخاذ 
موقف مساند لعدالة القضية الفلسطينية، ورفض ضم 

ر األردن ولكي تضغط تلك البرلمانات على األراضي وغو
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 

وأن أمن األردن خط اإلسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيال 
ًأحمر لن نسمح المساس به، مجددا العهد بأن الحق 

  .الفلسطيني ثابت من ثوابتنا نفديه بدمائنا

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى القطري، 
قطر واضحة وثابتة لدعم  صقر المريخي، إن مواقف

القضية الفلسطينية ورافضة للسياسة االستيطانية 
ًضم األراضي الفلسطينية، مؤكدا اإلسرائيلية وخطواتها في 

  .أن بالده ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني

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

  .ينيالفلسط

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

نحن كبرلمانيين لبنانيين «إقامة دولته المستقلة، مضيفا 
ح الشعب الفلسطيني ونضع كل إمكانياتنا ندعم ونؤيد كفا
  .«ألجل فلسطين



  
  ٥٤ 

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

ب النائب األول للمجلس التشريعي واعر
الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، عن تقديره للجهود التي 
تقوم بها رابطة برلمانيون ألجل القدس والرابطة االقليمية 
ًللمشرق العربي إزاء القضية الفلسطينية، مستعرضا 
تاريخا طويال من االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب 

  .الفلسطيني

ماني البحريني، ناصر الفضالة، أن واعتبر البرل
ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن جريمة 
ًمضافة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا بالوقت ذاته أن 
هناك حركة شعبية تمثلها القوى الحية المطالبة بالحرية 

  .والرافضة للتطبيع ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية

تحاد البرلماني من ناحيته، أشاد أمين عام اال
العربي، فايز الشوابكة، بدور المجالس والبرلمانات 
العربية وجهودها في فضح الممارسات اإلسرائيلية في 
ًالمحافل البرلمانية الدولية واإلقليمية كافة، مثمنا في 
الوقت ذاته جهود رابطة برلمانيون ألجل القدس ومواقف 

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

  .العادلة

ما من قضية تعرضت النعدام «وأضاف الشوابكة 
العدالة أكثر من القضية الفلسطينية وما من شعب تعرض 
للظلم والويالت والتنكيل أكثر من الشعب الفلسطيني الذي 

ً، الفتا إلى أن الممارسات اإلسرائيلية »ًما يزال صامدا

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

وبين أنه سيتم عرض طلب قبول الرابطة كعضو 
على االجتماع القادم مراقب في االتحاد البرلماني العربي، 

  .للجنة التنفيذية لالتحاد

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 

  .ةالفلسطيني

وفي ختام اللقاء، اتفق البرلمانيون على إصدار 
بيان مشترك يوحد خالله كل المواقف البرلمانية تجاه 
الخطوات اإلسرائيلية، سيتم إعالنه مطلع األسبوع 

  )بترا.(المقبل

  ٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الممثل األعلى للشؤون الخارجية وسياسة 
 ويعد الضم ليس حال :األمن لالتحاد األوروبي

 ًانتهاكا للقانون الدولي
  

 قـال الممثـل األعلـى – الحياة الجديدة –بروكسل 
للـــشؤون الخارجيـــة وسياســـة األمـــن لالتحـــاد األوروبــــي 
جوزيــب بوريــل، إن ضــم إســرائيل ألراض فلــسطينية لــيس 
حال، وهـو يـشكل انتهاكـا للقـانون الـدولي، وسيتـسبب فـي 

شكل سلبي ضرر حقيقي آلفاق حل الدولتين، كما سيؤثر ب
على االستقرار اإلقليمي، وعالقاتنا مع إسرائيل، والعالقـات 

 .بين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل

وأضاف بوريل، في بيان صحفي، ليوم األربعـاء، 
أن أي انتهاك للقانون الدولي، خاصة عندما يتعلق األمـر 
ـــدولي بأكملـــه  ـــام ال ـــار علـــى النظ ـــه آث ـــضم األراضـــي، ل ب



  
  ٥٥ 

ـــزاع  ـــاطق الن ـــى من ـــؤثر عل ـــى القواعـــد، ممـــا ي المـــستند إل
 .األخرى

ال يمكننــا ولــن نعتــرف بــالتغييرات التــي "وأكــد أنــه 
ــل عــام   والتــي لــم يتفــق ١٩٦٧طــرأت علــى حــدود مــا قب

، مــشددا علــى أن االتحــاد األوروبــي "عليهــا طرفــا الــصراع
يبقـى ملتزمـا بحـل الــدولتين المتفـاوض عليـه اسـتنادا إلــى 

إنهـا "دولي وقـرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة، القانون الـ
ـــــدة إلنهـــــاء هـــــذا  ـــــة والمـــــستدامة الوحي الطريقـــــة الواقعي

  ".الصراع

  ٩/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 السلطة تشكر الدول والبرلمانات الرافضة للضم
 

 ... – إبــراهيم وكــاالت  كامــل–األراضــي المحتلــة 
ة التحريـــــر وجـــــه أمـــــين ســـــر اللجنـــــة التنفيذيـــــة لمنظمـــــ

الفلــــسطينية صــــائب عريقــــات، رســــائل رســــمية لمجلــــس 
الشيوخ التشيلي، وبرلمانات كل من بلجيكـا، ولوكـسمبورغ 

  .وهولندا

وأعــرب عريقــات فــي رســائله عــن شــكر وتقــدير 
القيــادة والــشعب الفلــسطيني، للمــسؤولية والــشجاعة التــي 
أبـــدتها هـــذه البرلمانـــات؛ لتمريـــر قـــرارات تتعلـــق بمطالبـــة 

ـــضم األرض حكومات ـــرار تتخـــذه إســـرائيل ل هـــا بإدانـــة أي ق
الفلسطينية المحتلـة، واتخـاذ تـدابير فعالـة ومـضادة، نحـو 
الرد بشكل متناسب على الضم المخـالف للقـانون الـدولي، 
والدفع بشكل نـشط مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات عقابيـة علـى 

  .مستوى أوروبا، إذا قررت إسرائيل المضي بالضم

ـــل ممارســـات وأكـــد أن إســـرائيل، تهـــد ـــى جع ف إل
احتاللهــا غيــر القانونيــة طبيعيــة، بمــا فيهــا الــضم وجــرائم 
ّالعــدوان والمــشروع االســتيطاني االســتعماري، الــذي يعرفــه 
ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبـاره 

  .جريمة حرب موصوفة

ـــاك ســـالم، دون  ـــه لـــن يكـــون هن ـــى أن وشـــدد عل
سطيني غيــــر القابلــــة احتــــرام كامــــل حقــــوق الــــشعب الفلــــ

 ان إلـىللتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير، الفتا 
فلــسطين تتعــرض لتهديــد المزيــد مــن الــضم، والــذي يعنــي 
ســرقة المزيــد مــن األرض الفلــسطينية، ونهــب المزيــد مــن 
الموارد الطبيعية، والسيطرة علـى الحـدود، والمجـال الجـوي 

يز نظام الفصل والكهرومغناطيسي، والحدود البحرية، وتعز
العنصري في القرن الحـادي والعـشرين، مقابـل إنكـار حـق 
فلــــسطين فــــي الوجــــود، والقــــضاء علــــى احتمــــاالت حــــل 

  .الدولتين

 ان هذه الممارسات أمست بحاجة إلـى إلىوأشار 
  .ردع فوري

وأشـاد عريقــات بــدعم البرلمانـات، وقراراتهــا بمنــع 
 مـــن اســـتيراد منتجـــات المـــستوطنات االســـتعمارية، والتـــي

  .شأنها حماية آفاق السالم العادل والدائم

وأضــاف ان هــذه الخطــوات الــشجاعة مــن شــأنها 
ـــا، وتفـــسح  ـــسطين والبنـــاء عليه ـــات مـــع فل ـــز العالق تعزي
الطريـــق أمــــام بقيــــة أعـــضاء االتحــــاد األوروبــــي لتحــــذو 

  ....حذوها

  ٨ص/٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 رسالة من رالف نادر إلى دونالد ترامب
  

  دررالف نا

  نت.فريق التحرير، كركدن :ترجمة

 عزيزي الرئيس ترامب،

هــل تعتقــد أن لــديك مــا يكفــي علــى طاولتــك هــذه 
األيــام؟ لتنتظــر حتــى تقــوم الحكومــة اإلســرائيلية، المحــصنة 
ًاقتــصاديا وعــسكريا مــن قبــل دافعــي الــضرائب األمــريكيين،  ً
بضم منطقة كبيرة من الضفة الغربيـة الفلـسطينية ، بمـا فـي 

. ادي األردن، بــشكل غيــر قــانوني فــي الــشهر المقبــلذلــك و
  كما صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي؟



  
  ٥٦ 

هذا االنتهاك الصارخ للقانون الـدولي، الـذي أكدتـه 
مختلــف الــدول واألمــم المتحــدة مــرة أخــرى، مــن المتوقــع أن 
يطلق العنان لهبات احتجـاج مـشروعة وقمـع سـاحق وعنـف 

وسينقل ذلك المـصورون من الحكومة اإلسرائيلية ردا عليه، 
سـيؤدي هـذا الـضم إلـى مظـاهرات . والـصحفيون حـول العـالم

  . تدينك أنت ورئيس الوزراء اإلسرائيلي

ـــار  ـــة مـــن كب ـــاك معارضـــة قوي داخـــل إســـرائيل، هن
المسؤولين العسكريين واألمنيين المتقاعدين، وكذلك أعضاء 
. الكنيــست الــذي ال يــسعى رئــيس الــوزراء لمــوافقتهم عليــه

ــدو مأ ــة الناتجــة عــن االســتيالء تب لوفــة؟إن األضــرار الجانبي
ـــــى  ـــــب عل  ممـــــا تبقـــــى مـــــن األرض %٣٠األحـــــادي الجان

ـــسطينية  ـــة حـــوالي (الفل ـــضفة الغربي ـــسطين %٢٠ال  مـــن فل
ستتــضمن تمــزق العالقــات الدافئــة بــين إســرائيل ) األصــلية

والــــدول العربيــــة المجــــاورة ، وخاصــــة األردن ، ممــــا ينفــــر 
، رئــيس تركيــا ، ويــؤدي إلــى رجــب طيــب أردوغــان . صــديقك

ــاء  ــساع وب ــك مــع ات ــى باب عواقــب غيــر مقــصودة ستــصل إل
Covid-19.   

حتـــى مـــع اهتمامـــك المحـــدود بالتفاصـــيل، وعـــدم 
قــدرتك علــى التعــرف علــى عواقــب النزاعــات الدوليــة، ومــدى 
ًاهتمامـك القـصير، يجـب أن تكـون قـادرا علـى تـصور مقـدار 

ــــــــك ــــــــستغرقه من ــــــــذي ست ــــــــة ال ــــــــت والطاق ــــــــ الوق ة جريم
بالنسبة للفلسطينيين ، سـيكون هنـاك مزيـد مـن .هذه الحرب

  . يأتي نصف طعامهم من وادي األردن. الفزع والدمار

حــل “ومــن شــأن هــذا القــرار أن يــؤدي إلــى نهايــة 
ـــدولتين ـــل للترتيبـــات األمنيـــة ” ال ـــى حـــل محتم ، ويـــؤدي إل

  . للسلطة الفلسطينية مع االحتالل اإلسرائيلي

ــــ دوريات اإلســــرائيلية، وهــــذا يعنــــي المزيــــد مــــن ال
ـــــضحايا  ـــــن ال ـــــد م ـــــازل، والمزي ـــــدمير المن ـــــن ت ـــــد م والمزي
الفلــسطينيين األبريــاء، والمزيــد مــن المــسؤولية عنــك نتيجــة 

   .لتأييدك المتهور والالعقل للضم منذ عدة أشهر

أوال ، عليـــك أن . يمكنـــك منـــع كـــل هـــذه المـــصائب
توقف تعصبك ضد العرب الفلـسطينيين والالجئـين الـسوريين 

لعــــرب اليائــــسين الــــذين يعتبرونــــك معاديــــا للــــسامية ضــــد ا
ناشــر ) مايكــل بومبيــو(يوجــد فــي نظــامكم . الــشعوب العربيــة

، وهو مصطلح استخدمه جـيمس ” معاداة السامية األخرى“
منـذ . زغبي إللقاء خطـاب منـذ سـنوات فـي جامعـة إسـرائيلية

االنتخابــات التمهيديــة فــي واليــة كارولينــا الجنوبيــة فــي عــام 
 ، عنــدما هاجمــت عــائلتين الجئتــين ســوريتين فقيــرة ٢٠١٦

ًوصلتا حديثا، هربتا مـن أهـوال بلـدهما الـذي مزقتـه الحـرب، 
  . قمت بتوسيع كرهك لدوافع سياسية من العرب والفقراء

على سبيل المثال ، في مسيرة أخيرة فـي مينيـسوتا 
ً مليـــــــون دوالر ســـــــنويا مـــــــن ٥٠٠ بقطـــــــع –، تفـــــــاخرت 

ـــساعدات المقدمـــة ل ـــسةالم ـــسطينية اليائ ـــائالت الفل ـــد . لع لق
ا إنـــــسانيا يدعمـــــه الرئيـــــسان الـــــديمقراطي  ًكـــــسرت برنامج ًـــــ

ا بالـــدور الـــذي لعبتـــه ١٩٥٠والجمهـــوري منـــذ عـــام  ًـــ اعتراف
  . الواليات المتحدة في تلك المنطقة

لقــد دعمــت بالكامــل األعمــال اإلســرائيلية الوحــشية 
ــالهم ــزل وأطف ــسطينيين الع ــسامية م. ضــد الفل ــاد لل ــدد كمع تع

األوجــه ضــد العــرب، فــإن مــا ســيفعله النظــام اإلســرائيلي فــي 
يمكنـــك إيقـــاف هـــذه . ُاألشـــهر القادمـــة ســـوف ينـــسب إليـــك

الفظائع، لكنك في الواقـع تحـرض علـى، مـا هـو فـي جـوهره، 
يرحب حلفاؤك الـسياسيون فـي إسـرائيل . جرائم حرب إقليمية

  . بمثل هذه االستفزازات العنصرية من البيت األبيض

ـــــ ـــــتالف الحكومـــــة لق ـــــي ائ ـــــسياسيون ف ـــــر ال د عب
اإلسـرائيلية علــى مــر الــسنين عــن أكثــر الــصفات دنيئــة ضــد 
الفلسطينيين، حتى أن تصريحاتهم العنصرية وصـلت لدرجـة 
يــــصعب عليــــك قراءتهــــا، إلنهــــا تــــصدم حتــــى حــــساسياتك 

؟ مؤسـس   الـتظلم الفلـسطيني فـي صـميمهومـا هـ.المحدودة
ــون ، طرح ــن غوري ــد ب ــي إســرائيل ، ديفي ــشكل مــوجز ف ــا ب ه

لقد كانت أرضهم " –تعليق تم اإلبالغ عنه على نطاق واسع 
  . "وأخذناها

أنـــت اآلن تحـــرم هـــؤالء المنحـــدرين مـــن الحـــصول 
علـــى دولـــتهم المـــستقلة الـــصغيرة ، والتـــي أيـــدها الرؤســـاء 



  
  ٥٧ 

وقـــد تفـــاقم فقـــرهم بـــسبب االحـــتالل . األمريكيـــون الـــسابقون
  . لجيشوالحصار والهجمات المنتظمة من قبل ا

أضف الحرمان من المياه ، الذي اتخذته إسرائيل ، 
ــــه ، فــــإن إســــرائيل  ــــالن بابي ًووفقــــا للمــــؤرخ اإلســــرائيلي إي

ــــى الحقــــول “ ــــات عل ــــدات اآلف ــــؤخرا رشــــها لمبي ًصــــعدت م
هــذه أزمــة .”الفلــسطينية فــي غــزة وزادت مــضايقة الــصيادين

لــم يفــت األوان . عميقـة ســريعة الوصــول جلبتهــا إلـى نفــسك
ًإن مستــشاريك، بمــن فــيهم صــهرك، يعرفــون جيــدا . للتوقــف

قـل . أن رئيس الوزراء لـن يقـوم بعمليـة الـضم دون موافقتـك
أنـــت معـــروف باســـم .  وســـوف يمتثـــلNOلـــرئيس الـــوزراء 
مـارس هـذه الـسمة وسـتمنع االنفجـارات . مهووس بالسيطرة

المتعـــددة فـــي الـــشرق األوســـط التـــي قـــد ال يمكـــن الـــسيطرة 
  . في السياسة الخارجية في إدارتكعليها وتخلق أزمة أخرى

ـــة اليهـــود  ـــي ، تعـــارض غالبي ـــى الـــصعيد المحل عل
األمــريكيين هــذا الــضم والــسياسات اإلســرائيلية األخــرى التــي 
ـــــات  ـــــوض الحري ـــــر وتق ـــــشكل خطي ـــــسطينيين ب ـــــضر بالفل ت

 Jewish و J Streetيكـسب . الديمقراطيـة فـي إسـرائيل

Voices for Peaceالمزيد من األتباع  .  

ــى عــن رفــضها وبحــسب ــاك حت ــت إيب ــا ورد أعرب  م
لسياسات رئيس الوزراء العنـصرية والتحـرك نحـو الـضم مـن 
خــالل اإلشــارة بــشكل خــاص إلــى أنهــا لــن تقــاوم المــشرعين 

 ؟ أين يترك ذلـك حـساباتك الـسياسية. الذين ينتقدون الخطة
.  ، حـــصل الـــرئيس دوايـــت د١٩٥٦عـــشية انتخابـــات عـــام 

ـــى إشـــادة واعـــادة  انتخـــاب، يـــوم أوقـــف غـــزو ٕأيزنهـــاور عل
بـادر اآلن،  .إسرائيل التعاوني للسويس مع بريطانيـا وفرنـسا

  بإخالص، .قل ال للضم

  ٩/٧/٢٠٢٠كركدن نت 

* * * * *  

الضم جوهر المشروع الصهيوني ويهدد : عشراوي
 حياة وحقوق شعبنا وعلى وجه الخصوص المرأة

  

ــــا-رام اهللا  ــــة  - وف ــــة التنفيذي ــــت عــــضو اللجن قال
إن الضم سـواء : لتحرير الفلسطينية حنان عشراويلمنظمة ا

كان جزئيا أو مرحليـا، يعـد جريمـة وتـدميرا ممنهجـا للحقـوق 
الفلسطينية ولفرص السالم، وأن االستمرار في توفير الغطاء 
لدولة االحتالل وعدم مساءلتها وحرمـان شـعبنا مـن الحمايـة 
ـــد مـــن القمـــع والقهـــر  ـــسطينيات لمزي ـــساء الفل ســـيعرض الن

مييــز ويقــضي علــى جميــع منــاحي األمــن والحقــوق التــي والت
  .تستحقها المرأة الفلسطينية

جاء ذلك خـالل مـشاركتها فـي اليـوم المفتـوح الـذي 
ُنظم من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة واالتحاد العـام للمـرأة 

 لقـرار مجلـس األمـن رقـم ٢٠الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 
  ".زوم" وذلك عبر تطبيق ١٣٢٥

ــشرعي  ــر ال ــضم غي ــأثير ال ــى ت واشــارت عــشراوي ال
على أمن واسـتقرار الـشعب الفلـسطيني عمومـا والمـرأة علـى 
وجه الخصوص، في ظل انتهاج اسـرائيل مبـدأ القـوة وغيـاب 
انفاذ القانون الدولي والمساءلة وترسيخ سياستها الممنهجة 

  .القائمة على نفي الوجود الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين

شراوي خــالل الجلــسة التــي عقــدت تحــت وقــدمت عــ
أصوات القيـادات النـسوية الـسياسية وقـادة المجتمـع "عنوان 
ورقـــة تـــضمنت شـــرحا مفـــصال حـــول واقـــع المـــرأة " المـــدني

الفلــسطينية فــي جميــع امــاكن تواجــدها فــي الــضفة الغربيــة 
وقطاع غزة والقدس، والنساء الفلسطينيات في أراضـي العـام 

جـــوء، وذلـــك فـــي إطـــار الوضـــع ، وفـــي المنـــافي والل١٩٤٨
السياسي العام والظلـم والتمييـز والقهـر الـذي يمـارس ضـدها 
من قبل االحـتالل اإلسـرائيلي فـي ظـل جملـة مـن االنتهاكـات 

  .بما فيها الضم وتصاعد انتهاكات حقوق االنسان

وشــددت فــي ختــام عرضــها علــى أن أنجــع وســيلة 
ــى حقوقهــا والمحافظــة  ــى لحــصول المــرأة الفلــسطينية عل عل

صوتها وقوتها وطاقتها وقـدرتها علـى التغييـر والتـأثير يـأتي 
  .من خالل انهاء االحتالل ومعالجة جذور المعاناة بكاملها

  ١٠/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  



  
  ٥٨ 

التاريخ سيحاكم إسرائيل : حاخامات بريطانيون
 واليهود إذا ما تمت عملية الضم

  

ــــدن  ــــا-لن ــــال - وف ــــي ٤٠ ق ــــا ف  حاخامــــا يهودي
إن التاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود إذا ما تمـت بريطانيا، 

خطـــــة الـــــضم، وأنهـــــم لـــــن يبقـــــوا صـــــامتين علـــــى هـــــذه 
  .السياسات

وعبــروا فــي رســالة الــى الــسفارة اإلســرائيلية لــدى 
ـــــضهم للخطـــــة اإلســـــرائيلية ضـــــم أراض  ـــــدن، عـــــن رف لن

  .فلسطينية محتلة

نعــارض سياســة الحكومــة اإلســرائيلية : "وأضــافوا
ضم المقترحـــة ألجـــزاء مـــن أراضـــي فيمـــا يتعلـــق بخطـــط الـــ

الضفة الغربية، ونعتبرهـا إسـاءة السـتخدام الـسلطة، ومـن 
  ".شأنها أن تشكل مهزلة للتعاليم اليهودية

هل كنـا : سوف يحاكمنا التاريخ ويسألنا: "وتابعوا
مخلــــصين للتعــــاليم النبويــــة الداعيــــة للعدالــــة والرحمــــة 

ــه  ــى ان امتين ال يــسعنا أن نبقــى صــ"والــسالم، مــشيرين إل
  ".بشأن مسألة الضم

ـــدى  ـــسطين ل ـــة فل ـــه، ثمـــن ســـفير دول مـــن ناحيت
بريطانيا حسام زملط موقف الحاخامـات، مؤكـدا أن مجمـل 
سياســــات إســــرائيل، بمــــا فيهــــا خطــــة الــــضم، واالحــــتالل 
العسكري ونفـي حـق الالجئـين، والحـصار، وقتـل األبريـاء، 
 واالستيالء على األراضي وبناء المستوطنات االستعمارية،
ــــوق  ــــط الحق ــــاالت، ال تنــــافي فق ــــازل، واالعتق ــــدم المن وه
الفلسطينية والقانون الدولي، بل أيضا قيم وتعاليم الديانـة 

  .اليهودية

وشــدد زملــط علــى أن المعارضــة المتــصاعدة مــن 
قبـــل قيـــادات وحاخامـــات ومنظمـــات يهوديـــة فـــي الخـــارج 
خاصــة فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة األميركيــة، تــشكل 

ــق فرصــة مــن أ جــل العمــل ســوية إلنهــاء االحــتالل وتحقي
  .الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني

ومن بين الموقعين على الرسـالة الحاخـام األكبـر 
للطائفة اليهودية الليبراليـة دانـي ريـتش، والحاخـام األكبـر 
السابقة للطائفة اإلصالحية اليهوديـة لـورا جـانير كلـوزنر، 

هوديـة الليبراليـة فـي إضافة الـى حاخامـات مـن الجاليـة الي
بريطانيـــا، وجمعيـــة أصـــدقاء حاخامـــات مـــن أجـــل حقـــوق 
االنــسان، وهــي مؤســسة غيــر حكوميــة تــدعو الــى انهــاء 

  .االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية

  ١٠/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

في الواليات  الفعاليات االحتجاجية: شقديح
  " الضم"المتحدة ضد 

 تجري على عدة مسارات
  

ــــا-م اهللا را ــــة - وف ــــة التنفيذي ــــال عــــضو الهيئ  ق
للمجلس الفلسطيني في الواليـات المتحـدة سـنان شـقديح، 
ــــــات  ــــــد الفعالي ــــــه لتحدي ــــــس يواصــــــل اجتماعات إن المجل
ـــــط الـــــضم  ـــــة ضـــــد مخط والخطـــــوات االحتجاجيـــــة المقبل

  .اإلسرائيلي

وأوضـــــح شـــــقديح فـــــي حـــــديث الذاعـــــة صـــــوت 
جيــة تجــري فلــسطين، اليــوم الــسبت، إن الفعاليــات االحتجا

على عدة مسارات تتضمن الكـونغرس االميركـي والكنـائس 
ــات  ــى الفعالي ــديمقراطي، إضــافة إل والمؤســسات والحــزب ال

  .الميدانية

 ٢٠٠وأشار إلى أنه تم ارسال وثيقـة موقعـة مـن 
عضو في الكونغرس ضد مخطط الضم الى رئـيس حكومـة 
االحــتالل بنيــامين نتنيــاهو، وأخــرى للخارجيــة االميركيــة، 

حذر من تقليص المساعدات االميركية الـسنوية السـرائيل ت
ــة  ــار دوالر، فــي حــال اســتخدمتها لتطبيــق ٣,٨البالغ  ملي

  . مخطط الضم



  
  ٥٩ 

وفيما يتعلق بالكنائس، قال شقديح إنه تم توقيـع 
 كنيسة، والتوقيـع علـى عريـضة أخـرى ٣٠رسالة من قبل 

 الف شـخص، وجهـت لمرشـح الرئاسـة عـن ١٥٠من قبل 
قراطي جــــو بايــــدن، تطالبــــه بموقــــف اكثــــر الحــــزب الــــديم

  . وضوحا حيال مخطط الضم

ّوعلــى صــعيد المؤســسات، نــوه شــقديح الــى عقــد 
ــشار  ــة مــع مست ــسطينية وعربي اجتمــاع ضــم مؤســسات فل
بايدن للـشؤون الخارجيـة امـس، جـرى خاللـه بحـث اعـادة 
فتح الممثلية الفلسطينية في الواليات المتحدة، والقنصلية 

  . قدس المحتلةاالميركية في ال

يـــــذكر أن المجلـــــس الفلـــــسطيني فـــــي الواليـــــات 
 أميركيـة، -المتحدة يـضم نحـو عـشرين منظمـة فلـسطينية

منهـــا جمعيـــة رام اهللا فيديراشـــين، وجمعيـــة ديـــر دبـــوان، 
ومركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي، وجمعية النجدة 
الفلــسطينية فــي الواليــات المتحــدة، والمجلــس الفلــسطيني 

  .ي، ومؤسسات أخرىاألميرك

  ١١/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

الكونغرس يتجه العادة المساعدات األميركية 
 للفلسطينيين

 

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

 .المقبل

 في المجلس الخميس مبلغ وأقرت لجنة فرعية
 مليون دوالر من المساعدات للفلسطينيين في ٢٥٥

ودعت اللجنة، بحسب . الضفة الغربية وقطاع غزة
مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم 
المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية 

 .ألهداف إنسانية وتنموية

 إن وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي
الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب 

: وأضافت خالل الجلسة التي عقدتها لجنتها. الفلسطيني
ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية «

إلنقاذ حياة الفلسطينيين ال يتم تسييسها من قبل إدارتنا 
أو السلطة الفلسطينية وأن يتم تسليمها من خالل 

لحكومية الموثوق بها إلى الشعب المؤسسات غير ا
 .«الفلسطيني

وتابعت لوي بلهجة منتقدة لسياسة اإلدارة في 
من خالل هذه الخطوة سوف تستعيد «: المنطقة فقالت

الواليات المتحدة مكانتها كمدافع عن االستقرار والسالم 
وقالت لوي، وهي  .«في منطقة من العالم تهمنا للغاية

العالقات األميركية من المدافعين الشرسين عن 
أنا أعتقد أن قرار اإلدارة قطع «: اإلسرائيلية وأمن إسرائيل

المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب 
االستقرار والثقة، األمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى 

ويسعى المشروع الذي طرحته  .«اتفاق سالم في المنطقة
 من أي لوي إلى تجريد وزير الخارجية األميركي

صالحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية 
وغزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين 
حاولوا ربط المساعدات بموافقة الفلسطينيين على 
استئناف التعاون األمني والتدريب مع إسرائيل، لكن 
جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على 

ورغم أن مجلس النواب سيقر على . اللجنةاألغلبية في 
ًاألرجح هذا المشروع، نظرا للدعم الديمقراطي الكبير له، 
فإن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر 

يأتي هذا في وقت يسعى فيه  .عليه الجمهوريون
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى منع استعمال 

ئيل ضمن مشروعها المساعدات العسكرية األميركية إلسرا
ضم مستوطنات في الضفة الغربية، أو توظيف هذه 

وطرح . ّالمساعدات في المناطق التي يتم ضمها
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ًالسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تعديال على 
تمويل وزارة الخارجية يمنع استعمال المساعدات بهدف 

نشر معدات أميركية عسكرية أو أي خدمات تدريبية في «
ة الغربية التي ضمتها إسرائيل أحاديا بعد أراضي الضف

، إضافة إلى عدم استعمالها ٢٠٢٠األول من تموز 
  )وكاالت. (»لتسهيل الضم األحادي لهذه األراضي

  ١٢/٧/٢٠٢٠/١٥الدستور     

* * * * *  

  

أردوغان يندد باستمرار حصار غزة والتعدي 
  على الوضع التاريخي للقدس

  

ب طيـــــب  نـــــدد الـــــرئيس التركـــــي رجـــــ–وكــــاالت 
أردوغـــان، باســـتمرار حـــصار قطـــاع غـــزة، والتعـــدي علـــى 
الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القـدس المحتلـة، مبينـا 

  ".إسرائيل"أن الصمت العالمي يزيد من وقاحة 

وأوضــح أردوغــان، فــي تــصريحات أوردتهــا وكالــة 
األنباء التركية الرسـمية، أن األراضـي الفلـسطينية الواقعـة 

ســرائيلي تتــصدر قائمــة المنــاطق األكثــر تحــت االحــتالل اإل
  .تعرضا للظلم في العالم

ومع ذلـك فـإن الفلـسطينيين الـذين قتلـوا "وأضاف 
بوحــشية علــى أيــدي القــوات اإلســرائيلية لــم تعــد تتنــاولهم 

 وشـــدد ."وســـائل اإلعـــالم العالميـــة حتـــى مـــن بـــاب الخبـــر
الـــصمت العـــالمي علـــى أفعالهـــا، هـــو "أردوغـــان علـــى أن 

) إســـــرائيل(م الكـــــامن وراء زيـــــادة وقاحـــــة الـــــسبب األهـــــ
 وأكــد أن ."وتجاهلهـا القــانون أكثــر فــأكثر، ويومـا بعــد يــوم

ـــي الـــضفة " إســـرائيل"إعـــالن  ـــستوطنات ف ـــا ضـــم م عزمه
الغربيــة وغــور األردن خطــوة جديــدة فــي سياســة االحــتالل 

على العالم أن يقول كفى، ويمنـع "واالضطهاد، مضيفا أن 
   ."نونيةغير القا) إسرائيل(خطوات 

ولفــت أردوغــان أنــه عــرض أمــام الجمعيــة العامــة 
ــــام الماضــــي، خــــرائط عــــن التوســــع  ــــم المتحــــدة الع لألم

ه .اإلســرائيلي فــي األراضــي الفلــسطينية ــه وج ــ وأضــاف أن ّ
ــالم حينهــا ســؤال  ــن "للع ــا هــي المــساحة )إســرائيل(أي ، وم

   ."التي تشملها أراضيها؟

 كانـــــت كافـــــة ١٩٤٧وشــــدد أنـــــه فـــــي خريطـــــة 
 تابعـــة لفلـــسطين، ومـــع مـــرور األعـــوام تقلـــصت األراضـــي

 ومـع ١٩٦٧فـي " وأضاف ."إسرائيل"فلسطين وازداد حجم 
احتالل القدس، تم الدخول إلى مرحلة جديـدة، وفـي يومنـا 

   ."الحالي لألسف، لم يبق شيء اسمه فلسطين

ــابع أردوغــان  كــل فلــسطين ) إســرائيل(ابتلعــت "وت
وخطـط الـضم جـزء تقريبا، وتعمـل اآلن الحـتالل مـا تبقـى، 

ــى اســتمرار الحــصار ."مــن هــذا ــرئيس التركــي إل  وأشــار ال
، باإلضـافة "غير اإلنـساني"على قطاع غزة، واصفا إياه بـ 

ـــة  ـــانوني لمدين ـــاريخي والق ـــى الوضـــع الت ـــدي عل ـــى التع إل
  .القدس المحتلة

وأوضـــح أن المحـــور الرئيـــسي للـــسياسة التركيـــة 
ـــة فلـــسطينية مـــستقلة موحـــ دة ذات قـــائم علـــى إقامـــة دول

سيادة عاصمتها القدس الـشرقية علـى أسـاس حـدود عـام 
، مؤكـــدا أن أي خطـــة ســـالم ال تـــضمن ذلـــك، لـــن ١٩٦٧

 ولفت أردوغـان إلـى أن .تكون عادلة، ولن تحظى بالقبول
القدس مكـان مقـدس بالنـسبة للـديانات الـسماوية الـثالث، 
وأول قبلة للمسلمين، ومن واجبات المـسلمين حمايـة عـزة 

   .قصى ومنع أي يد من التطاول عليهالمسجد األ

ـــدينا أي تحيـــز أو عـــداء تجـــاه "وأضـــاف  ـــيس ل ل
اليهـود، وليــست لـدينا مــشاكل مـع الــشعب اإلسـرائيلي، مــا 

االحتالليـة " اإلسـرائيلية"نقف ضده هو سياسـات الحكومـة 
  ".وغير القانونية

  ١٢/٧/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

* * * * *  



  
  ٦١ 

جلس م"منظمات يهودية تدعم تعديال بـ 
 لحظر استخدام المساعدات األمريكية "الشيوخ

  في خطة الضم

 

 دعمت عدة منظمات مؤيدة -فلسطين المحتلة 
ًإلسرائيل، تعديال في مجلس الشيوخ األمريكي لحظر 

 .استخدام المساعدات األمريكية في خطة الضم

 ٨"ّالعبرية، إن " إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة 
" جيه ستريت"من ضمنهما منظمات إسرائيلية ليبرالية، 

، أكدوا أن أموال دافعي "أمريكيون من أجل السالم اآلن"و
الضرائب األمريكية ال ينبغي أن تدعم خطة نتنياهو لضم 

 ."الضفة الغربية

ونقلت الصحيفة العبرية عبر موقعها 
ّاإللكتروني، أن ائتالف من الجماعات التقدمية الموالية 

 أعلن دعمه لتعديل مقترح إلسرائيل في الواليات المتحدة
لمجلس الشيوخ يحظر على إسرائيل استخدام المساعدات 
العسكرية األمريكية في خطتها لضم أجزاء من الضفة 

 .الغربية

شبكة إسرائيل "وقالت منظمات أعضاء في 
 منظمات ١٠، وهي رابطة جامعة تضم "التقدمية

صهيونية ليبرالية، إن هذا اإلجراء سيضمن توجيه 
دات األمريكية نحو أمن إسرائيل وليس نحو خطوة المساع

 .ضارة من شأنها أن تمس بفرص السالم

ّوأضافت المنظمات بحسب الصحيفة العبرية، أنه 
ّعلى كل من يقدر حقوق اإلنسان والديمقراطية "

اإلسرائيلية، ويدعم الحل السلمي للصراع اإلسرائيلي 
تالل، أن الفلسطيني، ويريد أن يرى نهاية لعقود من االح

يوافق على أنه من غير المقبول أن تساعد أموال 
الضرائب األمريكية في دفع فاتورة خطوة متطرفة ومدمرة 

 ."كخطوة الضم من جانب واحد

جيه "ومن بين الموقعين على البيان منظمات 
أمريكيون من "، و"الصندوق الجديد إلسرائيل"و" ستريت

، "تروعا "، والمجموعة الحاخامية"أجل السالم اآلن
 .وآخرون

ونوهت، في األسبوع الماضي، قدم السيناتور 
لقانون "عن والية ماريالند كريس فان هولين تعديال 

لحظر  (NDAA) ٢٠٢١لعام " تفويض الدفاع الوطني
استخدام أموال المساعدات األمريكية لدعم خطة رئيس 

من % ٣٠الوزراء بنيامين نتنياهو المزمعة لضم حوالي 
ً سيناتورا، من ١٢ّووقع على المذكرة . بيةالضفة الغر

بينهم السيناتور عن والية ماساتشوستس إليزابيث 
وورن، والسيناتور عن والية فيرمونت بيرني ساندرز، 

ومن جهته، أكد . والسيناتور عن والية فرجينيا تيم كين
سينهي "، إن ضم إسرائيل لتلك األراضي "فان هولن"

لتين ويشكل انتهاكا فرصة حل عملي على أساس الدو
 ."للقانون الدولي

ال ينبغي على الحكومة األمريكية وال : "وأوضح
دافعي الضرائب األمريكيين تمويل أو تسهيل هذه الخطوة 

، "األحادية التي تتعارض مع قيمنا الديمقراطية المشتركة
ال يتم إنفاق أي أموال أمريكية في الوقت الحالي "ًمتابعا 

احد، وهذا التعديل سيضمن على الضم من جانب و
 ..."استمرار ذلك

 ١٨ص/١٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

واشنطن تضع شروطا جديدة لقاء الموافقة 
  على الضم

 

الواليــــات المتحــــدة   طالبــــت– معــــا – بيــــت لحــــم
 إعطائهـــااألمريكيـــة إســـرائيل بتنفيـــذ شـــروط جديـــدة لقـــاء 

ــضفة الغربيــة  ــضم فــي ال ــضوء األخــضر لتنفيــذ خطــة ال ال
  .وفقا لقناة كان العبرية. األردنر وغو
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ووفقــا للقنــاة فقــد قالــت مــصادر فــي إســرائيل إن 
ـــضم  ـــة ال ـــدة لعملي ـــات جدي ـــات المتحـــدة تـــضيف طلب الوالي

البيت األبيض أن تأتي خطـة الـضم مـن " اإلسرائيلية فيريد
خــالل اتفــاق بــين األزرق واألبــيض والليكــود، مــع الحفــاظ 

ــسياسي فــي إســرائيل ــى االســتقرار ال ــيس كجــزء مــن عل  ول
 ".وعودات انتخابية كما كان في الماضي

و تريد واشنطن أن تتـضمن هـذه الخطـة تغييـرات 
مهمــة للفلــسطينيين، فــي محاولــة الســتئناف المفاوضــات 

وبحــــسب أحــــد . المباشــــرة بــــين إســــرائيل والفلــــسطينيين
المـــــصادر، فإنـــــه يجـــــب بنـــــاء آالف الوحـــــدات الـــــسكنية 

قـــال عـــن مـــصادر فـــي للفلـــسطينيين لقـــاء الـــضم، وذلـــك ن
  .الحكومة اإلسرائيلية، للقناة سالفة الذكر

 ١٣/٧/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

* * * * *  

تشن حملة ضد السويد لدعمها  إسرائيل
  مؤسسة فلسطينية

  

 - ترجمة خاصـة -دوت كوم " القدس "-رام اهللا 
بدأت إسرائيل في األيام األخيـرة بحملـة تـستهدف الحكومـة 

عمهـــــا لمؤســـــسة فلـــــسطينية تمجـــــد الـــــسويدية بحجـــــة د
الشهداء والنضال الثوري ضدها، إلى جانب دعمها لحركة 

  .المقاطعة الدولية

ــإن منظمــة  ــديعوت أحرونــوت، ف ــع ي وبحــسب موق
ســيدا الحكوميــة الــسويدية الخاصــة بــدعم المؤســسات فــي 

 ألــــف شــــيكل، إلــــى ٧٠٠مختلــــف أنحــــاء العــــالم، نقلــــت 
ًي تقــــود حراكــــا  الــــسويدية، والتــــ-الجمعيــــة الفلــــسطينية 

ــــسابقة  ــــك خــــالل م ًلمقاطعــــة إســــرائيل دوليــــا وفعلــــت ذل
، ٢٠١٩يوروفيجين لألغنية التي جرت في تل أبيـب عـام 

ومحاولة منع استـضافة العبـي التـنس اإلسـرائيليين كجـزء 
  .من مباريات كأس ديفيز في العاصمة السويدية

ًووفقا للتقرير اإلسـرائيلي، فـإن الوكالـة الـسويدية 
، لجـــأت إلـــى تعريـــف بنـــد الـــدعم "ســـيدا"لدوليـــة للتنميـــة ا

 الــسويدية، بأنــه يــأتي فــي -المقــدم للجمعيــة الفلــسطينية 
  .إطار دعم قطاع الديمقراطية وحقوق اإلنسان

وذكــــر موقــــع الوكالــــة الــــسويدية، أن الجمعيــــة 
لمواصـلة عمـل "تقدمت بطلبـات للحـصول علـى المـساعدة 

عيـشون تحـت المناصرة بهدف إعطاء الفلسطينيين الذين ي
ًاالحـتالل أو مخيمــات الالجئــين خــارج فلــسطين صــوتا فــي 
الــــسويد، وزيــــادة المعرفـــــة حــــول حقــــوق الفلـــــسطينيين 

  ".والقانون الدولي واألهداف العالمية

ــــت مــــصادر سياســــية إســــرائيلية، يجــــب أن  وقال
يعــرف المــواطن الــسويدي الــذي يــدفع الــضرائب لحكومتــه، 

ات دعــــم حركــــة أيــــن يتــــذهب أموالــــه التــــي تنقــــل لمنظمــــ
ـــسانية  ـــيس للمـــساعدات اإلن ـــة ضـــد إســـرائيل، ول المقاطع

  .للشعب الفلسطيني

إن الموقف السويدي الرسـمي "وتضيف المصادر 
هــو أن الــبالد ال تــدعم حركــة المقاطعــة، وهــذا األمــر يثيــر 

 الــسويدية، -ًسـببا آخــر يجعــل دعــم الجمعيــة الفلــسطينية 
  ".مشكلة أخرى

  ١٣/٧/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

الصفدي يؤكد على استمرار حشد الدعم 
  السياسي والمالي لألونروا

  

 أكـد وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين –ّعمان 
ـــة األمـــم المتحـــدة  ـــام لوكال ـــوض الع ـــصفدي والمف أيمـــن ال

فيليــب ) األونــروا(إلغاثــة وتــشغيل الالجئــين الفلــسطينيين 
م الزاريني اليوم اسـتمرار العمـل المـشترك علـى حـشد الـدع

السياسي والمالي الالزم لتمكين الوكالة من االستمرار فـي 
تقديم خدماتها الحيوية لالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها 

 .األممي
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واستعرض الـصفدي والزارينـي خـالل لقائهمـا فـي 
وزارة الخارجية اليوم نتـائج المـؤتمر الـوزاري الـدولي الـذي 

والذي ثمر نظمته المملكة والسويد نهاية الشهر الماضي، 
 مليــــــون دوالر أمريكــــــي، ١٣٠تعهــــــدات ماليــــــة بلغــــــت 

والخطـوات المـستقبلية للبنـاء علـى نتـائج المـؤتمر الـدولي 
 .وضمان استمرار الدعم المالي الالزم للوكالة

وأكــد الــصفدي أنــه يجــب االســتمرار بتــوفير ســبل 
دعم مستدامة للوكالة لتنفيذ مهامها وفق تكليفها األممـي 

لحل عادل لقضية الالجئين وفـق قـرارات إلى حين التوصل 
الشرعية الدولية وفي إطار حل شامل للصراع على أساس 
ــــسطينية  ــــة الفل ــــام الدول ــــضمن قي ــــذي ي ــــدولتين ال حــــل ال
المــستقلة وعاصــمتها القــدس المحتلــة علــى خطــوط الرابــع 

 .١٩٦٧من حزيران 

ــــد أن دعــــم الوكالــــة  ــــصفدي التأكي ــــا جــــدد ال كم
 يمكنهــا مــن أداء واجباتهــا وضــمان اســتمرار تمويلهــا بمــا

إزاء الالجئين جهد مستمر للمملكة بتوجيهات مباشرة مـن 
  .جاللة الملك عبداهللا الثاني

ـــي يقودهـــا  ـــة الت ـــي الجهـــود األردني ن الزارين ـــوثم ّ
جاللة الملك عبداهللا الثـاني لحـشد الـدعم الـدولي للوكالـة، 
ــدور الــذي يقــوم بــه االردن بالتعــاون مــع  ــة ال مؤكــدا أهمي

مع الدولي لضمان توفير الـدعم الـالزم للوكالـة وسـد المجت
  .العجز المالي الذي تواجهه

  ٣ص/١٤/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  اليونسكو تعتمد قرارين هامين لصالح فلسطين

  

  *المحامي علي ابوهالل: بقلم

في تطور إيجابي جديد اعتمد المجلس التنفيذي 
فة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقا

 المنعقدة في باريس في ٢٠٩في دورته ” اليونسكو“
السادس من شهر تموز الجاري، باإلجماع قرارين بعنوان 

فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في "
  .”األراضي العربية المحتلة

ويأتي هذان القراران في اعقاب القرارات الهامة 
لماضية لصالح خالل السنوات ا” اليونسكو“التي اتخذتها 

على عدة ” فلسطين المحتلة” فلسطين، ويتضمن قرار
القدس القديمة، والحرم اإلبراهيمي في الخليل : أجزاء وهي

ٕومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، واعادة بناء وتنمية 
  .غزة، وبعثة الرصد التفاعلي لبلدة القدس القديمة

المؤسسات التعليمية والثقافية في “أما قرار 
يحتوي على جزئيين، األول ” ضي العربية المحتلةاألرا

يخص المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين 
المحتلة والثاني يخص تلك المؤسسات في الجوالن 

  .السوري المحتل

وطلب المجلس التنفيذي للمنظمة من المديرة 
التي تبنت تقديم صيغة القرارين، ” لليونسكو“العامة 

علق بما تناولته القرارات السابقة تقديم تقرير متابعة مت
من انتهاكات االحتالل ضد التراث واألماكن التاريخية 
. والمؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين المحتلة

ومن الجدير بالذكر أن القرارين يؤكدان على جميع 
المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملفات القدس 

خص المؤسسات والخليل وبيت لحم وكذلك فيما ي
  .التعليمية والثقافية

وملحقاته تأكيد ” فلسطين المحتلة“وأعاد قرار 
الرفض لالنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب 
وتطالب بوقف تلك االنتهاكات واإلجراءات أحادية الجانب 

وأعاد تأكيد الرفض لالنتهاكات . وغير القانونية
لعالمي في فلسطين بما في اإلسرائيلية ضد مواقع التراث ا

  .ذلك المسجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي

كما يؤكد على بطالن جميع اإلجراءات 
اإلسرائيلية الرامية لتغيير الطابع التاريخي لمدينتي القدس 
والخليل، ويعرب عن األسف الشديد لفشل إسرائيل، القوة 
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األنفاق ٕالقائمة باالحتالل، في وقف أعمال الحفر واقامة 
وكل األعمال غير القانونية األخرى في القدس المحتلة 

  .وفق قواعد القانون الدولي

ويطالب بضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم 
للمديرة العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما 
ًيجري هناك في مجاالت اختصاص المنظمة، ويدعو أيضا 

ونسكو لمراقبة جميع إلرسال بعثة الرصد التفاعلي من الي
  .انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس القديمة

ومن األهمية بمكان اإلشارة الى القرارات السابقة 
  :التي اتخذتها اليونسكو لصالح فلسطين، ومن أبرزها

اتخذت أول قرار لها بخصوص القدس عام 
، وجاء ذلك بعد نحو ثماني سنوات من ضم ١٩٥٦

 الغربي منها، ونص القرار على اتخاذ إسرائيل الشطر
جميع التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في 

  .المدينة في حال النزاع المسلح

 اتخذت اليونسكو قرارا يؤكد ١٩٦٨وفي عام 
على القرار السابق، كما دعا القرار إسرائيل إلى االمتناع 

و عن إجراء أي حفريات في المدينة أو نقل للممتلكات أ
  .تغيير لمعالمها أو ميزاتها الثقافية

 اتخذت اليونسكو قرارا قضى ١٩٧٤وفي عام 
باالمتناع عن تقديم أي عون ثقافي وعلمي لإلسرائيليين 

  .بسبب ممارساتهم في القدس

 ١٩٧٨وأصدر المؤتمر العام لليونسكو في عام 
قرارين مهمين بخصوص القدس، أولهما توجيه نداء 

ي تمتنع عن كافة اإلجراءات التي عاجل إلى إسرائيل لك
تحول دون تمتع السكان العرب الفلسطينيين بحقوقهم في 
التعليم والحياة الثقافية والوطنية، وثانيهما يدين إسرائيل 

  .لتغييرها معالم القدس التاريخية والثقافية وتهويدها

 اتخذت اليونسكو ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وبين عامي 
ية لمدينة القدس قرارات نصت على القيمة االستثنائ

وأسوارها، ووضعتها على الئحة التراث العالمي المهدد 

وأشارت إلى العقبات التي تضعها إسرائيل لتحول . بالخطر
  .دون صون التراث الثقافي

 موقعا ٥٥ أدرجت اليونسكو ٢٠١٦وفي عام 
تراثيا في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، 

دس المحتلة وأسوارها، مما ومنها البلدة القديمة في الق
   .خلف غضبا واستنكارا إسرائيليا

 خالل اجتماع بالعاصمة ٢٠١٦وتبنت في عام 
 قرارا نفى وجود -الفرنسية باريس في شهر تشرين األول

ارتباط ديني لليهود بالمسجد األقصى وحائط البراق الذي 
، واعتبرهما تراثا إسالميا "حائط المبكى"يسميه اليهود 

  .خالصا

ّ صوت المجلس التنفيذي ٢٠١٧وفي عام 
لليونسكو على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار 
إسرائيل سلطة محتلة للقدس، ويرفض سيادة إسرائيل 

  .عليها

يتضح من خالل القرارات السابقة أن اليونسكو 
كانت على الدوام المنظمة الدولية التي تقف إلى جانب 

وطنية المشروعة للشعب فلسطين، وتدعم الحقوق ال
الفلسطينية، انطالقا من التزامها الكامل بالقانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية، ما أغضب الواليات المتحدة 
ٕواسرائيل التي اعتبرت المنظمة منحازة لصالح فلسطين، 
حيث قررت كل منهما االنسحاب من المنظمة ووقف 

  .دعمهما المالي لها

اب من اليونسكو إلى عام وتعود خلفية االنسح
في ذلك الوقت، أصبحت اليونسكو أول منظمة . ٢٠١١

. تابعة لألمم المتحدة تقبل فلسطين كعضو كامل العضوية
ونتيجة لذلك، توقفت إدارة أوباما عن دفع مساهماتها 

 بالمائة من الميزانية ٢٢السنوية، التي تمثل حوالي 
نص على قطع فهناك قانون أمريكي ي. اإلجمالية للمنظمة

األموال عن المنظمات التابعة لألمم المتحدة، عندما 
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كما أوقفت أيضا . تعترف بفلسطين كعضو كامل العضوية
  . إسرائيل مساهماتها في اليونسكو

 ٢٠١٧أكتوبر عام / وفي شهر تشرين أول
أعلنت الواليات المتحدة الخميس، انسحابها من اليونسكو 

، وعلى اإلثر أعلنت "رائيلمعادية إلس"متهمة إياها بأنها 
  . إسرائيل انسحابها من المنظمة

، دخل انسحاب أمريكا ٢٠١٨وبانتهاء عام 
ال شك أن  .ٕواسرائيل من منظمة اليونسكو حيز التنفيذ

منظمة اليونسكو ظلت وفية لفلسطين طوال السنوات 
الماضية، وقد اتخذت قرارات هامة لصالح القضية 

ائيل هي السلطة القائمة الفلسطينية، واعتبرت أن إسر
باالحتالل، وأدانت كل اإلجراءات والسياسات والممارسات 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 

  . داخل مدينة القدس المحتلة

وعلى الرغم من عدم تطبيق هذه القرارات الهامة 
، االلتزام "السلطة القائمة باالحتالل"بسبب رفض إسرائيل 

لقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، مدعومة بذلك با
من قبل الواليات المتحدة األمريكية، ولكون اليونسكو 
تفتقد السلطة التنفيذية لفرض تطبيق قراراتها، إال أن تلك 
القرارات تكتسب أهمية كبيرة كونها صادرة عن أحدى 
المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة، التي تشكل 

جعا هاما في إطار المنظومة الدولية للقانون الدولي مر
وقرارات الشرعية الدولية، الواجبة التطبيق في هيئات 
األمم المتحدة والقضاء الدولي، ولدى المحكمة الجنائية 
الدولية المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكبها سلطات 

  .االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة

  محاضر جامعي في القانون الدولي *

 ١٤/٧/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

دول أوروبية تطالب بردود فعل ضد الضم 
  لردع إسرائيل

  

 وزير خارجية دول ١١ طالب -بروكسيل 
أوروبية الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن في 
االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، بتسريع تشكيل قائمة 

د مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية ردود فعل ض
أمس » هآرتس«إلسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة 

 .الثالثاء

وقال الصحيفة إنها اطلعت على المراسالت 
الداخلية بين وزراء الخارجية األوروبيين وبوريل، ويبدو 
ّأنها سربت للصحيفة بهدف تحذير إسرائيل من مغبة  ُ

األوروبيون عن ّفقد عبر وزراء الخارجية . تنفيذ الضم
ووقع . »ُنافذة الفرص للردع تغلق بسرعة«قلقهم من أن 

على الرسالة إلى بوريل وزراء خارجية فرنسا، إيطاليا، 
هولندا، إيرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، السويد، الدنمرك، 

 .فنلندا، البرتغال ومالطا

ُوطرح مطلب بلورة قائمة ردود فعل على الضم، 
ل مرة، خالل لقاء غير رسمي  أيار الماضي ألو١٥في 

وفي . بين بوريل وممثلي الدول الموقعة على الرسالة
أعقاب ذلك، أوعز بوريل لمساعديه بإعداد وثيقة، باتت 

وثيقة »تعرف منذئذ في مقر االتحاد األوروبي بـ
 .، ولكن لم يتم استكمالها بعد»االحتماالت

وجاء في رسالة وزراء الخارجية لبوريل أن 
 لضم إسرائيلي ألجزاء من المناطق المحتلة االحتمال«

الفلسطينية ال يزال موضوعا مقلقا للغاية بالنسبة لالتحاد 
ومثلما ذكرت في . األوروبي والدول األعضاء فيه

تصريحاتك السابقة، فإن ضما إسرائيليا سيكون بمثابة 
 .«خرق للقانون الدولي

أننا ندرك أن هذا موضوع «وأضافت الرسالة 
ونحن قلقون . توقيت هام، لكن الوقت قصيرحساس وال

ُمن أن نافذة الفرص لردع إسرائيل عن عزمها للضم تغلق 
وثمة أهمية للتوضيح بما يتعلق بتبعات الضم . بسرعة

ولذلك، نريد أن نرى وثيقة تلخص . القانونية والسياسية
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هذه التبعات، إضافة إلى قائمة االحتماالت لخطوات رد 
 .«فاقيات االتحاد مع إسرائيلفعل، وتشمل مجمل ات

وشدد وزراء الخارجية األوروبيون على أن 
وثيقة االحتماالت ستسهم أيضا في جهودنا لردع «

ونؤمن بأهمية طرحها، كي تمنحنا . إسرائيل من الضم
 .«أساسا صلبا في مداوالت أخرى

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى ذكر عدد من 
خلية في االتحاد الخطوات الرادعة، خالل محادثات دا

األوروبي، وبينها منع إسرائيل من االنضمام إلى اتفاقيات 
وتعاون جديدة، والتشديد على الفصل بين إسرائيل 

 )وكاالت. (والمستوطنات ومقاطعة األخيرة

 ١٤ ص١٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ًجونسون يتحادث هاتفيا مع الرئيس
موقفنا مساند للقانون الدولي : الفلسطيني

  وضد الضم
 

، أمسجرى اتصال هاتفي، مساء :  وفا-رام اهللا 
محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني بين الرئيس 

 .البريطاني بوريس جونسون

وأطلع الرئيس، رئيس وزراء بريطانيا، على آخر 
المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات 

ًالضم اإلسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا و  .ًدولياً

وثمن الرئيس، موقف بريطانيا الداعم لتحقيق 
السالم على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم 
األراضي الفلسطينية المخالف لقرارات الشرعية الدولية، 

 .اإلطارودعا بريطانيا لبذل جهود في هذا 

وأعرب الرئيس عن استعداد دولة فلسطين، 
ات على أساس بمجرد وقف الضم، للذهاب إلى المفاوض

الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، 
 .بمشاركة دول أخرى

كما أطلع رئيس وزراء بريطانيا، على الجهود 
الفلسطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس 

التي تضرب األراضي الفلسطينية، والعمل على " كورونا"
 في مكافحة الوباء، السيطرة عليها، مثمنا جهود بريطانيا

 .وما تقدمه من مساعدات لفلسطين في هذا المجال

بدوره، أكد رئيس وزراء بريطانيا، موقف بالده 
كما ورد في البرلمان البريطاني وفي مقاله، الداعم 
لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين، وااللتزام 
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضه ألي إجراءات 

 فلسطينية باعتبارها تخالف أراضا إسرائيل لضم تقوم به
 .قرارات الشرعية الدولية

وشدد جونسون على أهمية إعادة إحياء عملية 
السالم، وان بالده ستواصل دعم السالم وعلى استعداد 

 .لبذل جهود في هذا اإلطار

وتم االتفاق على مواصلة االتصاالت والتنسيق 
  .خالل الفترة القادمة

  ١٥/٧/٢٠٢٠سطينية األيام الفل

* * * * *  

واشنطن غير مهتمة بضم : ”الكنيست“رئيس 
 المستوطنات حاليا

  

 استبعد رئيس الكنيست -القدس المحتلة
في أحاديث مغلقة إقدام ” يريف ليفين“اإلسرائيلي 

الحكومة اإلسرائيلية على خطوة الضم خالل الفترة القريبة 
 لمشاكل القادمة، على ضوء تحول االهتمام األميركي

  .داخلية معقدة

قوله ” ليفين“ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن 
خالل األيام األخيرة إن األميركان غيروا من سلم أولوياتهم 
وليسوا بذلك االهتمام السابق بالسعي لتطبيق خطة 
الضم، وذلك على ضوء المشاكل السياسية التي يواجهها 
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نتخابات الرئيس األميركي دونالد ترامب مع اقتراب اال
  .الرئاسية وانخفاض أسهمه

كما تنشغل اإلدارة األميركية حاليا في مواجهة 
  .الجائحة التي تحصد أرقاما قياسية

بان رئيس حكومة االحتالل ” ليفين“وأضاف 
بنيامين نتنياهو غير معني بالذهاب نحو خطوة الضم 

  .دون التنسيق مع األميركان

” إفرات“ُونقل عن رئيس مجلس مستوطنة 
نوبي بيت لحم بأن الخالفات في صفوف قادة ج

المستوطنين فوتت فرصة تاريخية لضمها وبسط السيادة 
  .عليها

في سياق اخر، تسود أروقة الخارجية اإلسرائيلية 
في هذه األيام حالة من الترقب مع اقتراب قرار محكمة 
الجنايات الدولية في الهاي والمتعلقة بصالحية المحكمة 

  . متعلقة بجرائم االحتاللفي النظر بقضايا

أن قرار ” يديعوت أحرونوت“وذكرت صحيفة 
المحكمة حول صالحيتها بالنظر في جرائم االحتالل في 
األرض المحتلة قد يعلن هذا األسبوع، إال أن التقديرات 

إنذار مسبق بالقرار ” إسرائيل“تشير إلى أنه سيتم منح 
  .قبل يوم أو يومين من اتخاذه

أنه في حال اتخاذ القرار؛ وبينت الصحيفة 
فسيفتح الباب على مصراعيه أمام أوامر اعتقال 

  .واستدعاء لقادة إسرائيليين

ونوهت الصحيفة الى أن االعتقاد السائد أن 
  .القرار قد يتم تأجيله إلى ما بعد إجازة المحكمة

وفي حال عدم اتخاذ القرار حتى الجمعة فسيتم 
  .تأجيله إلى ما بعد اإلجازة

مهلة حتى ” إسرائيل“للمحكمة أن منحت وسبق 
الماضي للرد على توصية النظر في ) يونيو(نهاية تموز

” إسرائيل“جرائم إسرائيلية في األرض المحتلة إال أن 
  .اختارت مقاطعة المحكمة حتى ال تمنحها الشرعية

وتشير التقديرات اإلسرائيلية الى أن المحكمة 
جود صالحية ستتبنى موقف المدعية العامة بخصوص و

بالنظر في جرائم إسرائيلية في األراضي المحتلة، ومن 
بين الخيارات أيضا رفض التوصية ويعيد متابعتها 

 )وكاالت(- .>>...للمدعية العامة

 ٢٧ ص١٥/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي لمنع قرار 
  الضم

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين  -عمان
يمن الصفدي ووزير خارجية البرتغال أوغوستو سانتوس أ

سيلفا محادثات اليوم أكدا خاللها اهتمام البلدين تطوير 
  .التعاون والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها

واستعرض الوزيران خالل المحادثات التي جرت 
عبر الهاتف الجهود المبذولة لبلورة موقف دولي فاعل 

القرار االسرائيلي ضم أراض فلسطينية يحول دون تنفيذ 
ويعيد إطالق مفاوضات جادة لتحقيق السالم العادل على 

  .أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي

وثمن الصفدي موقف البرتغال الواضح في رفض 
الضم خرقا للقانون الدولي ودعمها لحل الدولتين والقانون 

  .الدولي سبيال لتحقيق السالم العادل

الصفدي أهمية الدور األوروبي في جهود وأكد 
منع تنفيذ قرار الضم وحماية كل فرص تحقيق السالم 
العادل من الخطر غير المسبوق الذي يمثله وفي التحركات 
المستهدفة إيجاد أفق حقيقي وعملي لحل الصراع على 

  .أساس حل الدولتين

وأتفق الصفدي وسيلفا على إدامة التواصل 
ورات اإلقليمية وأكدا استمرار العمل على والتنسيق إزاء التط

  .تعزيز التعاون الثنائي في كل المجاالت

  ١ص\٢٠٢٠\٧\١٦الرأي 
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برلماني فرنسي يطالبون االعتراف بدولة  ١٠٠
  فلسطين ردا على خطة إسرائيل للضم

 دعا أكثر من مائة برلماني فرنسي من –باريس 
كل التوجهات السياسية أمس الرئيس إيمانويل ماكرون 
ٕإلى االعتراف بدولة فلسطين والى فرض عقوبات دولية 
على مشروع الحكومة اإلسرائيلية لضم أجزاء من الضفة 

  .ة المحتلةالغربي

وقال النائب أوبير جوليان الفيريير من مجموعة 
المنبثقة عن ) أو دي إس(” بيئة ديمقراطية تضامن“

الجناح اليساري من الحزب الرئاسي خالل مؤتمر صحفي 
ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا المشروع “

ٕالخطير على الفلسطينيين واسرائيل وعلى السالم في 
  .”الشرق األوسط

وحددت الحكومة اإلسرائيلية األول من الشهر 
الحالي موعدا يمكن اعتبارا منه أن تعلن آلية تطبيق 
خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم في الشرق 
االوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من 
الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير 

  .لقانون الدولي ومنطقة غور األردنقانونية في نظر ا

ولم يصدر حتى اآلن أي إعالن في هذا 
واكتفى مسؤولون إسرائيليون باإلشارة إلى . الخصوص

  .مواصلة المباحثات

وأوضح البرلمانيون في مقال في صحيفة 
بمواجهة هذا التهديد اآلني، ندعو إلى “مؤخرا ” لوموند“

وروبي بدولة  أعضاء االتحاد األ٢٧ اعتراف الدول الـ
ٕواذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا . فلسطين

  .”العتراف بشكل أحادي

وقال جوليان الفيريير الذي يقف خلف هذه 
” فلسطين-فرنسا“المبادرة وهو نائب رئيس مجموعة 

  . ”لم يعد الوضع القائم ممكنا” للدراسات 

دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى “مضيفا أن 
، في إشارة إلى معازل للسود اقيمت في ”تانبانتوس“

  . عهد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا

يجب االعتراف بدولة فلسطين “وتابع الفيريير 
على غرار ما قامت به أكثر من مئة دولة في العالم 
وعشر دول أوروبية، ألن االستيطان يحظره القانون 

لى للقانون ٕالدولي وان كانت هذه ليست االنتهاكات األو
  .”الدولي التي ترتكبها إسرائيل

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
العاشر من الشهر الحالي من رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو التخلي عن أي خطط لضم أراض 

كما اتخذت . فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسالم
  .ال بهذا الصددألمانيا والمملكة المتحدة موقفا مماث

اإلبقاء على “لكن البرلمانيين يرون أنه ينبغي 
ال ترتكب دولة إسرائيل ما ال يمكن “حتى ” الضغط

  .”إصالحه

” فلسطين -  فرنسا“وذكر رئيس مجموعة 
كان “الوسطي ” موديم“النائب برونو جونكور عن حزب 

” هناك وقت كانت القضية الفلسطينية تثير فيه تعبئة
  . الحالية” الالمباالة“ل مبديا أسفه حيا

الكل يتحدث منذ عقود عن االعتراف “وقال 
  )أ ف ب(-.”بدولتين، لكنهم ال يعترفون سوى بواحدة

 ١٦/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 خالل اجتماع اللجنة العليا  الفلسطينيالرئيس
ًلن ندخر جهدا لحماية القدس وأهلها  :للقدس

 ولن نسمح ألحد بالعبث بأمالكها
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رئيس دولة فلسطين محمود  قال – وفا – رام اهللا
إنه ورغم مواجهتنا لجائحة كورونا، لن ندخر : "عباس

جهدا لحماية مدينة القدس والمقدسيين، وسنعمل كل ما 
هو ممكن لدعمها، والحفاظ عليها، ولن نسمح ألحد أن 

  ".يعبث بأمالكها

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سيادته خالل 
 نيابة عنه رئيس ترأسهعليا للقدس الذي اجتماع اللجنة ال

  .الوزراء محمد اشتية، اليوم األربعاء، في مكتبه برام اهللا

ضرورة تكاثف الجميع في "وشدد الرئيس على 
مواجهة جائحة كورونا، والوقوف صفا واحدا أمام ما 
تتعرض له قضيتنا من مؤامرات تستهدف مشروعنا 

ي، وتهويد الوطني، من خالل مخطط الضم اإلسرائيل
  ".المدينة المقدسة

وبحثت اللجنة سبل مواصلة دعم المدينة 
المقدسة وأهلها، وعلى رأس ذلك العمل على دفع مبالغ 
مالية ألصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة جراء 
أزمة كورونا التي أثرت على الحركة التجارية في المدينة، 

جنة لبحث وللمستشفيات، الستمرار عملها، وتشكيل ل
بعض القضايا الخاصة بمستشفى المقاصد، وسبل حماية 

  .التعليم والمؤسسات الوطنية في المدينة

سنبقى أوفياء للمدينة : "وقال رئيس الوزراء
المقدسة وسنحافظ على الرواية اإلسالمية المسيحية 

 التعاون والتكامل إلىفيها، وندعو أبناء شعبنا كافة 
رض لها شعبنا وقضيتنا، على لمواجهة األخطار التي يتع

  ."كافة األصعدة

  ١٦/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي لمنع 
  "الضم"تنفيذ 

وزير الخارجية  أكد – أبو طير اجدة م– عمان
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أهمية الدور الذي 

تنفيذ قرار يقوم به االتحاد األوروبي ودوله للحؤول دون 
ٕإسرائيل ضم أراض فلسطينية واحياء الجهود السلمية 

وثمن  .المستهدفة حل الصراع على أساس حل الدولتين
الصفدي خالل محادثات أجراها عبر الهاتف مع الممثل 
األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد 
األوروبي جوزيب بوريل المواقف الصلبة لالتحاد في 

ًلضم خرقا للقانون الدولي والتحذير من انعكاساته رفض ا
على جهود تحقيق السالم العادل وفق حل الدولتين وعلى 

وأكد الصفدي وبوريل استمرار  .أساس القانون الدولي
ٕالتنسيق والعمل المشترك للحؤول دون تنفيذ الضم واعادة 
إطالق مفاوضات جادة لتحقيق السالم العادل على أساس 

وحذر الصفدي من أن تنفيذ قرار الضم  .نحل الدولتي
سيكون خرقا فاضحا للقانون الدولي وسينسف كل 
األسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيجعل من 

ًخيار الدولة الواحدة مآال حتميا ً. 

وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي 
ٕلمنع تنفيذ قرار الضم وايجاد أفق حقيقي لتحقيق السالم 

واستعرض الصفدي وبوريل المستجدات  .عادل والشاملال
اإلقليمية وأكدا استمرار العمل على تعزيز الشراكة 

 .األوروبية في جميع المجاالت-األردنية

وشكر الصفدي بوريل على الدعم الذي يقدمه 
االتحاد للمملكة لمساعدتها على مواجهة التحديات 

إلى  .وءاالقتصادية وتبعات جائحة كورونا وعبء اللج
ذلك، بحث الصفدي التطورات المرتبطة بالجهود الدولية 
ٕالمستهدفة منع الضم واطالق مفاوضات سلمية جادة 
لحل الصراع على أساس حل الدولتين مع وزير خارجية 
التفيا إدجارس رينكيفيتش وأكد الوزيران الموقف الواحد 
في رفض الضم خرقا للقانون الدولي وتقويضا للجهود 

وشكر الصفدي رينكيفيتش على موقف بالده  .السلمية
 .الرافض للضم والمتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين
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ّوثمن رينكيفيتش دور المملكة األساس في 
   .جهود تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

وأكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز العالقات 
 .ا وتبعاتهاالثنائية والتضامن في مواجهة جائحة كورون

كما أجرى الصفدي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، 
، محادثات تقدمها بحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ أمس

وجاءت المحادثات  .إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية
ًالتي تمت عبر الهاتف استكماال للمحادثات التي كان 

ًضا الوزيران أجرياها في االجتماع الخماسي الذي ضم أي
وزراء خارجية ألمانيا ومصر وممثل االتحاد األوروبي 

 إطالقٕاألسبوع الماضي لبحث سبل منع الضم واعادة 
مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل 

 .الدولتين

ًوكان الصفدي أجرى أيضا اتصاال هاتفيا مع  ً
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس لمتابعة التنسيق حول 

 إطالقٕكة لمواجهة خطر الضم واعادة الجهود المشتر
وأكد الصفدي ولدوريان استمرار تنسيق  .العملية السلمية

التحركات والمواقف ثنائيا وفي اإلطار األوروبي العربي 
ٕاألوسع للحؤول دون تنفيذ قرار الضم وايجاد أفق إلطالق 
مفاوضات للتقدم نحو حل الصراع على أساس حل 

 .الدولتين والقانون الدولي

وحذر الصفدي خالل االتصاالت من الخطر غير 
المسبوق الذي يمثله قرار الضم على كل الجهود 
السلمية، مؤكدا ضرورة ترجمة الموقف الدولي الرافض 

ًللضم فعال مؤثرا يردعه ً. 

وأكد الصفدي أهمية الموقف الفرنسي واأللماني 
واألوروبي وشدد على أهمية استمرار الجهود المشتركة 

لمنطقة تبعات القرار الذي سيقتل فرص تحقيق لتجنيب ا
  .السالم العادل ويؤجج الصراع

واستعرض الصفدي ولودريان التطورات في 
المنطقة وأكدا استمرار تنسيق المواقف في الجهود 

المستهدفة حل األزمات اإلقليمية وتحقيق األمن 
   .واالستقرار

وفي هذا السياق أكد الصفدي ولودريان الذي 
ًيا بزيارة للعراق على أهمية دعم الحكومة يقوم حال

العراقية في جهودها إعادة البناء وتكريس النصر الذي 
  . حققه العراق على اإلرهاب وحماية أمنه وسيادته

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور 
ً التحديات اإلقليمية وخصوصا في ما يتعلق إزاء

  .ار الضمبالتحركات المستهدفة منع تنفيذ قر

  ٥ صفحة ١٧/٧/٢٠٢الدستور 

* * * * *  

غانتس يريد تأجيل تنفيذ الضم للتركيز على 
  "تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين"

 

قال وزيران في مجلس الوزراء اإلسرائيلي، أمس، 
إن الشريك الرئيسي في ائتالف رئيس الوزراء بنيامين 

الضفة نتنياهو يريد أن ترجئ إسرائيل خطط الضم في 
الغربية وتركز بدال من ذلك على تحسين أوضاع 

   .المستوطنين اليهود والفلسطينيين في األراضي المحتلة

واتفق الجنرال السابق بيني غانتس ونتنياهو على 
بدء مناقشة خطط الضم في األول من تموز لكن الخطة 
التي تواجه بالفعل معارضة دبلوماسية جرت تنحيتها جانبا 

 .يروس كورونا المستجد لالنتشاربسبب عودة ف

ويقول غانتس، إن األولوية يجب أن تكون لألزمة 
الصحية على حساب أي تحركات في الضفة الغربية قد 

ويستطيع نتنياهو المضي  .تؤجج الصراع مع الفلسطينيين
ٕقدما منفردا واعالن سيادة إسرائيل على مستوطنات الضفة 

س عقدت جهود الغربية وغور األردن لكن هواجس غانت
إسرائيل لتوحيد جبهتها بشأن الضم وبشأن مدى اتساقه مع 
خطة السالم في الشرق األوسط التي طرحها الرئيس 

   .األميركي دونالد ترامب
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وقال وزير الزراعة اإلسرائيلي ألون شوستر، وهو 
بزعامة غانتس، إنه يريد "  أبيض–أزرق "عضو في حزب 

بالنسبة " س الضمالزراعة اآلن ولي"العمل من أجل 
 .للمزارعين في الضفة الغربية

نحتاج "، )١٠٢إم .إف(وأضاف لراديو تل أبيب 
ألن نوفر المياه لغور األردن لكل من اإلسرائيليين 

وصول (وتحسين ... والفلسطينيين الذين يعيشون هناك
  ).الكهرباء

... لماذا نتشاحن ونضيع الوقت؟"وتابع قائال، 
وقال وزير آخر ". القومية لذلكأتمنى أن نوجه مواردنا 

، إن ذلك هو توجه غانتس " أبيض–أزرق "ينتمي لحزب 
ٕأيضا وان زعيم الحزب يعتقد أن العمل على البنية التحتية 
في الضفة الغربية التي يستخدمها المستوطنون 

يجعل التعايش ممكنا بما يتسق مع خطة "والفلسطينيون 
 ".ترامب

  .يق على األمروأحجم مكتب نتنياهو عن التعل

  ١٨/٧/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

العالقة األردنية المصرية : وزير الخارجية
  عميقة وتاريخية

 

 الخارجية وشؤون كد وزير أ-  القاهرة 
 –المغتربين أيمن الصفدي اليوم عمق العالقات األردنية 

 عميقة وتاريخية بأنهاالمصرية ووصفها 
وقال في مؤتمر صحفي مشترك في مع نظيره .ٕواستراتيجية

وزير الخارجية المصري سامح شكري، ان زيارته إلى 
 استكماال لمسيرة التشاور والتنسيق تأتيالقاهرة اليوم 

  .مرة بين البلدين الشقيقينالمست

ولفت إلى ان متانة العالقات األردنية المصرية 
يترجمها حرص البلدين المشترك على التشاور وتبادل 
وجهات النظر في كل القضايا التي تعنينهما وهي 

  >>...كثيرة

فان  ،اإلقليميةوفيما يتعلق بالقضايا  وقال،
اليوم، القضية الفلسطينية كانت في مقدمة ما بحثناه 

 األساسوبالنسبة لنا فالقضية الفلسطينية هي القضية 
 التقدم نحو حل آفاقونحن قلقون جدا من غياب 

 أفق صعبة وتتفاقم وكلما غاب األوضاع"وزاد .الدولتين
 بطريقة األوضاعانتهاء االحتالل كلما تفاقم خطر تفجر 
  ."تؤثر على امن واستقرار المنطقة برمتها

 العربي نريد تحرك إجماعنا إطاروقال، ونحن في 
 حل الدولتين أساسدولي فاعل من اجل حل الصراع على 

 وسالمها لن يتحققوا من اواستقرارهالن امن المنطقة 
 حل الدولتين أساس حل لهذا الصراع على إيجاددون 

الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 
  وعاصمتها القدس١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 

   .الشرقية

 دعم األردن للجهود المصرية المهمة من وأكد
ونحن نقف مع  أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية،

ونثمن عاليا ما تبذله مصر  األشقاء في هذا الجهد،
 هذا االنقسام إنهاءالشقيقة من جهد حقيقي من أجل 

الذي يؤثر بالنهاية على مصالح الشعب الفلسطيني 
هة االحتالل وتبعات هذا الشقيق وقدرته على مواج

  ...االحتالل

وردا على سؤال حول مؤتمر القدس قال الصفدي فيما 
يتعلق بالقدس الشريف، فالهدف الدائم هو حماية 

 والمسيحية في القدس وحماية اإلسالميةالمقدسات 
 ،سياسيا القدس الشرقية وأضاف.  المقدسةالمدينة

ون قيام نعتبرها عاصمة لدولة فلسطين وان ال حل من د
الدولة التي عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع 

  .١٩٦٧من حزيران 

وقال ان جاللة الملك عبداهللا الثاني هو الوصي 
 والمسيحية في القدس ونحن اإلسالميةعلى المقدسات 

في اشتباك دائم من اجل حماية هذه المقدسات ولفت 
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الهوية  واإلسالميةاالنتباه إلى ما تتعرض له المقدسات 
  .  من خطرالمدينة والمسيحية في اإلسالميةالعربية 

 الصفدي ان هذا المؤتمر هو جزء من وأوضح
 على ضرورة التأكيدالجهد األردني المستمر من اجل 

تعاوننا وتضامنا من اجل حماية المقدسات ولفت االنتباه 
لما تتعرض له وحشد الجهود لتقديم كل ما هو ممكن 

اولة لتغيير الهوية العربية  محألي التصدي ألجل
  . المقدسةوللمدينة والمسيحية للمقدسات واإلسالمية

 الصفدي عن شكره وتقديره للوزير شكري وأعرب
على طيب الضيافة وحسن االستقبال، وعن تطلعه للقائه 
قريبا في عمان، مؤكدا ان اللقاء في القاهرة دائما ناجح 

  . واألخويةبكل المستويات السياسية 

 إزاءتنسيق المواقف  ،ًأيضا كما يجري وقال
 والدولية، وقد عقدنا جلسة مباحثات اإلقليميةالقضايا 

مطولة منفردة ثم جلسة مباحثات موسعة تم خاللها 
 اإلقليميةاستعراض كافة القضايا الثنائية وكافة التحديات 

وكما هي العادة وجدنا تطابق وتوافق تام بالنسبة لرؤيتنا 
 في األوضاعالتحديات سواء حول  ه هذإزاءوتحركنا 

س كل ذلك القضية أسوريا واليمن وليبيا وعلى ر
 الجامعة العربية إطارالفلسطينية وكيفية السير قدما في 

 الحقوق المشروعة للشعب إلقراروالتضامن العربي 
  . حل الدولتينأساس الصراع على ٕوانهاءالفلسطيني 

لبلدين  التنسيق والتشاور بين اأهمية شكري وأكد
 بشأنهاحيال مختلف القضايا، التخاذ مواقف مشتركة 

مشيرا إلى ان هناك لقاء ثانيا بين وزيري خارجية البلدين 
 القليلة األسابيع في القاهرة خالل أوسيعقد في األردن 

  بترا -.القادمة

 ٤ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

فلسطين النيابية تطالب بطرد السفير 
  على قرار الضماإلسرائيلي احتجاجا

  

لجنــة فلــسطين النيابيــة  جــددت –  بتــرا– عمــان
ـــسفير اإلســـرائيلي مـــن عمـــان وســـحب  مطالبتهـــا بطـــرد ال
ــى اســتمرارية  ــب احتجاجــا عل ــل أبي ــي مــن ت الــسفير األردن
حكومة االحتالل باتخاذ قرارات أحادية على حساب الشعب 

  .الفلسطيني والقضية المركزية

 الــسعود إن مــا وقــال رئــيس اللجنــة النائــب يحيــى
تقـــوم بـــه إســـرائيل مـــن خطـــوات اســـتفزازية بغطـــاء ودعـــم 
أميركـي مباشــر ســيؤدي إلــى انفجــار المنطقــة، مــشيرا إلــى 
أن توجهات إسرائيل لضم غور األردن واجـزاء مـن الـضفة 
الغربيــة، مــا هـــو إال ترســيخ لالحـــتالل ومخالفــة صـــريحة 

وأكـــد وقـــوف لجنـــة فلـــسطين، . لقـــرارات الـــشرعية الدوليـــة
ــة ود ــادة جالل ــة األردنيــة المــشرفة بقي عمهــا لمواقــف الدول

  .الملك عبداهللا الثاني في رفض خطوات ضم غور األردن

ودان الــــسعود واللجنــــة النيابيــــة قيــــام ســــلطات 
االحـــتالل اإلســـرائيلي باعتقـــال محـــافظ القـــدس، وشـــطب 
غوغــل العــالمي اســم فلــسطين عــن موقعــه، واصــفا هــذه 

ــق لــصال ــاز المطل ح إســرائيل علــى حــساب الخطــوة باالنحي
  . الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

وشددت اللجنة على أن خيار المقاومة هو خيـار 
اســتراتيجي، وال يمكــن التخلــي عــن دعمــه، مثمنــا صــمود 
الشعب الفلسطيني في وجه المحتل بالرغم من الممارسات 
ــذي  غيــر اإلنــسانية أو القانونيــة، إضــافة إلــى الحــصار ال

  . ئيل ضد أبناء قطاع غزةتمارسه اسرا

ولفـــت الـــسعود إلـــى أن لجنـــة فلـــسطين ســـتدعو 
مجلــــس النــــواب لحــــضور اجتمــــاع اســــتثنائي فــــي قاعــــة 
المرحوم عاكف الفايز لبحث الخطوات التي تسعى إسرائيل 
إلــى اتخاذهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع بمــا فيهــا قــرار 

ــادرة . الــضم ــداعمين لمب ــدين وال ــى أن عــدد المؤي وأشــار إل
  .قارب نصف مليون شخص" لعودة حقي وقراريا"

 ٤ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في : المالكي
  أية لحظة حول جرائم الحرب اإلسرائيلية

 

 قـــــال وزيـــــر الخارجيـــــة – االســـــتقالل – رام اهللا
والمغتربين رياض المالكي، إن الجنائية الدولية قـد تـصدر 

يـة لحظـة حـول فـتح تحقيـق فـي جـرائم الحــرب قرارهـا فـي أ
اإلســـــرائيلية، وأن علـــــى قـــــادة االحـــــتالل الخـــــوف مــــــن 

وأشار المالكي إلى وجود قلق وتخـوف إسـرائيلي حـال .ذلك
قـــررت الجنائيـــة الدوليـــة فـــتح تحقيـــق رســـمي فـــي جـــرائم 

وأضاف .الحرب اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة
: عبـر تلفزيـون فلـسطين" ملـف اليـوم" في حديث لبرنامج 

إن الحكومـــة اإلســـرائيلية متخوفـــة مـــن إصـــدار المحكمـــة "
الجنائيــة هــذا القــرار، وعبــر نتنيــاهو عــن قلقــه حيــال ذلــك 
عندما أجـل قـرار هـدم الخـان األحمـر، وعـزا ذلـك إلـى قلقـه 

  ".من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية

ــــابع المــــالكي ــــب : "وت ــــة للجان ــــضية مقلق هــــذه ق
ئيلي، ففــي حــال اتخــاذ المحكمــة قــرارا بفــتح تحقيــق اإلســرا

يعنــــي هـــذا أن المــــسؤولين اإلســـرائيليين الــــذين  رســـمي،
اتخــــذوا تلــــك القــــرارات الخاصــــة بــــالجرائم ضــــد شــــعبنا، 
سيكونون ضمن الئحة المتهمين التي ستالحقهم الجنائية 

  ".الدولية وسيكون على رأسها نتنياهو

  ٢٠/٧/٢٠٢٠االستقالل الفلسطينية 

* * * * *  

على المجتمع الدولي التدخل لوضع : عشراوي
  حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا

 

 قالــت عــضو اللجنــة – الحيــاة الجديــدة –رام اهللا 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية حنـان عـشراوي إنـه 
ــــرم  ــــه ومؤســــساته يحت ــــدولي بهيئات إذا كــــان المجتمــــع ال

 وتــشريعاته، فيتوجــب عليــه صــالحياته والتزاماتــه وقوانينــه
أن يتــدخل لــردع إســرائيل ووضــع حــد لجرائمهــا المتواصــلة 

 .ومحاسبتها ومساءلتها وفرض عقوبات عليها

وأدانــــت عــــشراوي، فــــي بيــــان صــــحفي، األحــــد، 
ـــي  ـــة وانتهاكاتهـــا المتعمـــدة ف ممارســـات إســـرائيل اإلجرامي
القـدس المحتلـة، بمـا فــي ذلـك االعتقـاالت، وهـدم المنــازل 

ت، ومواصـــلة االعتـــداء علـــى المقدســـات الدينيـــة والمنـــشآ
اإلســـالمية والمـــسيحية، وانتهـــاج سياســـة القتـــل والتهديـــد 

 .والسرقة واإلرهاب المنظم ضد شعبنا

وأشـــارت فـــي هـــذا الـــصدد، إلـــى اعتقـــال محـــافظ 
القدس عدنان غيـث بعـد مداهمـة منزلـه فـي بلـدة سـلوان، 

ســـية واســـتهداف دولـــة االحـــتالل الممـــنهج للقيـــادات المقد
والمؤسسات الوطنية بهـدف الترهيـب، الفتـة إلـى أن غيـث 

 مــرة منــذ توليــه منــصب محــافظ ١٧تــم اعتقالــه أكثــر مــن 
القدس، إضافة إلى االعتقال المتكرر لوزير القـدس فـادي 
الهدمي، ولشباب القدس، ونسائها، وأطفالها، وللعديد من 
ـــــــشطاء  ـــــــة وللن ـــــــة والديني ـــــــا الوطني ـــــــا وقياداته فعالياته

   .عين والمصلينوالمتطو

وقالت إن العدوان اإلسرائيلي في القدس المحتلـة 
خطيــــر ومتــــصاعد، فإســــرائيل تواصــــل سياســــة التطهيــــر 
ــــــسري وســــــرقة األرض والمــــــوارد  ــــــر الق العرقــــــي والتهجي
ــدات وقــرى القــدس، بمــا فيهــا العيــسوية  والمقــدرات فــي بل
وسلوان وجبل المكبر والشيخ جـراح وغيرهـا، إضـافة لهـدم 

جــج واهيــة وآخرهــا إجبارهــا المــواطن المقدســي المنــازل بح
محمد أبو تركي ونجله عصام على الشروع بهدم منزليهما 
ــر، وحرمــان شــعبنا مــن  ــل المكب ــد بجب ــة عب ــي خل ــا، ف ذاتي
حقوقه المكفولة دوليا بما فيها حقه في البقاء على أرضه 

  .وممتلكاته

وأشــارت عــشراوي إلــى أن قــوات االحــتالل هــدمت 
 مبنـى بالقـدس ٦٢ل مـن العـام الجـاري خالل النصف األو

المحتلــة، إضــافة لعــشرات المنــازل التــي هــدمت ذاتيــا مــن 
  .قبل أصحابها؛ خشية تغريمهم مبالغ باهظة

  ٢٠/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ٧٤ 

سرقة إسرائيل حجر معمودية أثري : عشراوي
  من بلدة تقوع جريمة حرب

 

 عــــضو اللجنــــة دعــــت – الــــوطن  دنيــــا–رام اهللا 
حنان عشراوي، . التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د

المجتمـــع الـــدولي ومؤســـساته وهيئاتـــه بمـــا فيهـــا منظمـــة 
، إلــى )يونــسكو(األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

تحمــل مــسؤولياته وحمايــة التــراث الفلــسطيني، ومحاســبة 
ومساءلة دولة االحتالل على سرقتها الممنهجة للمـوروث 

اري والتاريخي والديني في فلسطين، ووقـف سياسـة الحض
  .الصمت تجاه هذه الجرائم البشعة

دنيـا "ودانت فـي بيـان لهـا، اليـوم االثنـين، وصـل 
نسخة عنه، إقدام قوات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى " الوطن

سرقة حجر معمودية أثري من بلدة تقوع في محافظة بيت 
ًوما وكتابات قديمة لحم، يعود للفترة البيزنطية، ويحوي رس

وصلبان محفورة، وأكـدت علـى أن هـذه الممارسـات، تـأتي 
فــي إطــار سياســة إســرائيل المرتكــزة علــى النهــب المــنظم، 
كمـــا أنهـــا تعكـــس نهجهـــا القـــائم علـــى البلطجـــة والنهـــب 

  .والسرقة

وشددت علـى أن إسـرائيل تعمـل وبـشكل مـدروس 
علـــى محــــو الوجـــود الفلــــسطيني وطمـــس تــــاريخ شــــعبنا 

ته وهويته من خالل االستيالء غيـر الـشرعي علـى وحضار
هـذه : "المواقع التراثية والقطـع األثريـة وسـرقتها، وأضـافت

  ".جريمة حرب يجب أال تمر دون عقاب

ولفتت عشراوي فـي ختـام بيانهـا إلـى أن إسـرائيل 
عملــت خــالل الفتــرة الماضــية علــى اســتهداف العديــد مــن 

 حيــث قامــت بــإغالق المواقــع التاريخيــة التراثيــة والدينيــة،
ــة  ــل الفــرديس باألســالك الــشائكة، ونــصبت بواب محــيط جب
علــى المــدخل المــؤدي إليــه، وعزلتــه عــن بلــدة بيــت تعمــر 
ــدة  ــى اقتحامهــا المتواصــل لبل ــت لحــم، إضــافة إل شــرق بي
سبسطية في محاولـة منهـا للـسيطرة علـى المعـالم األثريـة 

لــــ فيهـــا، كمـــا تواصـــل اســـتهداف المواقـــع التـــراث التابعـــة 
بما في ذلك البلدة القديمة في القدس المحتلـة، ) يونسكو(

ــر فــي بيــت لحــم، والمــسجد اإلبراهيمــي فــي  ومــدرجات بتي
  .مدينة الخليل

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

  

الصفدي يبحث مع نظيريه اإلندونيسي 
  واللوكسمبورغي جهود منع الضم اإلسرائيلي

ارجية أجرى وزير الخ -  ماجدة أبو طير-عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية أندونيسيا 
ريتنو مارسودي، امس، محادثات هاتفية حول الجهود 
اإلقليمية الدولية المبذولة لمنع ضم إسرائيل أراضي 

  .فلسطينية

وشدد الصفدي ونظيرته اإلندونيسية خالل 
المباحثات الهاتفية، على أن الضم خرق للقانون الدولي 

ض لحل الدولتين وكل الجهود المستهدفة تحقيق وتقوي
السالم العادل الذي يشكل حل الدولتين ويلبي جميع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه في الحرية 
والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من 

  .١٩٦٧حزيران 

 وأكد الوزيران استمرار العمل مع األشقاء والمجتمع
الدولي من أجل التحذير من خطر الضم على األمن 

واستعرض الوزيران التطورات في  .واالستقرار ومنع تنفيذه
المنطقة والجهود المستهدفة حل األزمات اإلقليمية، وشددا 
على استمرار التنسيق أيضا في إطار منظمة التعاون 

وبحث الجانبان التضامن في مواجهة جائحة  .اإلسالمي
تعزيز التعاون الثنائي في مختلف  بعاتها وسبلكورونا وت
  .المجاالت

كما أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
الصفدي ووزير خارجية لوكسمبرغ جان أسلبورن، امس، 



  
  ٧٥ 

محادثات ركزت على الجهود المبذولة لترجمة الموقف 
الدولي الرافض لضم إسرائيل أراضي فلسطينية بما يمنع 

عيد إطالق مفاوضات جادة لحل الصراع على تنفيذ القرار وي
  .أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي

واستعرض الصفدي وأسلبورن خالل المحادثات 
التي تمت عبر الهاتف، المواقف والتحركات اإلقليمية 
والدولية للحيلولة دون تنفيذ قرار الضم، وأكدا رفضهما 

  .لخرق القانون الدولي وتقويض حل الدولتين

وثمن الصفدي مواقف لوكسمبرغ الصريحة في 
التحذير من خطر الضم وتأكيد رفض االعتراف بأي تغيير 
تحاول إسرائيل فرضه على وضع األراضي الفلسطينية 
المحتلة، مؤكدا أهمية الدور األوروبي في جهود منع الضم 
وفتح أفق حقيقية لتحقيق السالم العادل على أساس حل 

  .ن الدوليالدولتين ووفق القانو

واشاد أسلبورن بالدور األردني الذي يقوده جاللة 
  .الملك عبداهللا الثاني لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

  ٢١/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نرفض الضم وأي : شكري بعد لقائه عباس
  تصرفات أحادية

  

وزير الخارجية   التقى–) ب.ف.أ (– رام اهللا
الرئيس الفلسطيني محمود  المصري سامح شكري االثنين

عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا وبحثا سبل 
ًاستئناف المفاوضات التي تقود الى حل الدولتين، مؤكدا 

 .رفض بالده لخطط الضم االسرائيلية

وقال وزير الخارجية المصري للصحافيين عقب 
إن مصر تسعى الى ايجاد االطار المناسب وفقا "اللقاء 

رات الشرعية الدولية ولمبادرة السالم العربية وللحقوق لقرا
المشروعة للشعب الفلسطيني الستئناف المسار السياسي 
واستئناف المفاوضات التي تقود الى حل الدولتين، باعتباره 

الحل االمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني واالسرائيلي 
  ".العيش بسالم

ا الدوليين تعمل مع شركائه"وأكد شكري ان بالده 
، مجددا رفض القاهرة لخطة الضم "لدعم هذه الجهود

  ".وأي تصرفات احادية"االسرائيلية 

ويسعى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو 
لتنفيذ مخطط ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية 

  .المحتلة ومنطقة غور األردن االستراتيجية

ميركية أوسع كان ويعتبر المخطط جزءا من خطة أ
  .الرئيس دونالد ترمب أعلنها أواخر يناير

وتوترت العالقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل 
بعد اعالن الضم وقطعت السلطة عالقاتها مع اسرائيل 

  .وخصوصا العالقات االمنية

أن الرئيس "ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
المستجدات على الفلسطيني اطلع الوزير شكري على آخر 

صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا 
ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، 

  ".الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ خطط الضم

بعد اتصال هاتفي  وجاءت زيارة شكري لرام اهللا
اجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي االحد بالرئيس 

  .باس وأكد فيه دعم مصر للسلطة الفلسطينيةع

إن الرئيس السيسي اكد على ضرورة "وقالت وفا 
إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني 
استقالله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

  ." وفق قرارات الشرعية الدولية١٩٦٧عام 

الجارية أن السيسي رحب باالتصاالت "واضافت 
بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الموقف الفلسطيني مبديا 

  ".مصر لمواصلة جهودها في هذا اإلطار استعداده

اوفدني فخامة "وقال شكري أيضا للصحافيين 
فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي النقل رسالة دعم الى

الرئيس محمود عباس، رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري 
  ". الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيدائم للدفاع عن



  
  ٧٦ 

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
ما تحدثنا به كان متابعة الجهود لمنع "المالكي للصحافيين 

الضم والعودة للمفاوضات وفق الشرعيات الدولية المتفق 
  ".عليها، وتوافقنا على هذه المتابعة خالل االسابيع المقبلة

  ٢٧ ص٢١/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

اإلسرائيليون ال يتحدثون إال عن : الرزاز
  الفصل العنصري

  

   هيثم مزاحم: ترجمة

ال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز إن بالده ق
حل ديمقراطي لدولة "يمكن أن تنظر بشكل إيجابي إلى 

ًالفلسطيني، محذرا من أن خطط  -  للنزاع اإلسرائيلي" واحدة
ئيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من رئيس الوزراء اإلسرا

يمكن أن تطلق موجة جديدة من التطرف "الضفة الغربية 
  ."في الشرق األوسط

قال الرزاز في مقابلة في عمان مع صحيفة 
إيذانا بدولة "إن سياسة الضم اإلسرائيلي ستكون " الغارديان"

يمكن أن تكون قوة راديكالية وتزيد " فصل عنصري جديدة
  . الستقرار في المنطقةمن زعزعة ا

بالطريقة التي نراها بها، فإن أي شيء : "وأضاف
أقل من حل الدولتين القابل للتطبيق سيدفع ليس فقط 
األردن، وليس فلسطين فقط، وال إسرائيل فحسب، بل 

 ."المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى

وفي إشارة إلى الوضع المتدهور لحل الدولتين منذ 
إن األردن يمكن أن ينظر بشكل إيجابي "زاز عقود، قال الر

إسرائيلية واحدة، شريطة أن  -  إلى إقامة دولة فلسطينية
 ."ًتمنح حقوقا متساوية لكال الشعبين

وقالت الصحيفة إن القادة اإلسرائيليين تجنبوا  
ًتاريخيا أي نوع من حل الدولة الواحدة، خوفا من أن يتغلب  ً

في نهاية المطاف على ) ًياديموغراف(السكان الفلسطينيون 

لكن ". إسرائيل" الحل اليهودي ويهددون الهوية الدينية لـ
الفكرة تزايدت شعبيتها بين النشطاء الفلسطينيين حيث خفت 

   .احتماالت إقامة دولتهم الخاصة

لقد ُأغلق باب حل الدولتين، ويمكنني "وقال الرزاز 
تح الباب أن أنظر إلى هذا بشكل إيجابي، إذا كنا بذلك نف

لكن ال أحد : "وأضاف". بوضوح لحل ديمقراطي لدولة واحدة
في إسرائيل يتحدث عن ذلك، وبالتالي ال يمكننا فقط أن 

من يتحدث عن حل الدولة الواحدة في . نغطي ما يفعلونه
إسرائيل؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل معنى 

 ."الكلمة

نعم، (: أتحدى أي شخص من إسرائيل ليقول"وقال 
لكن دعونا نعمل ). ِلننه حل الدولتين، إنه غير قابل للتطبيق

هذا، على ما أعتقد، . ًمعا على حل ديمقراطي لدولة واحدة
لكن إغالق التفكير . سوف ننظر فيه بشكل إيجابي للغاية

 ."والتفكير بالتمني هو مجرد خداع للنفس

وكان األردن، بقيادة الملك عبد اهللا الثاني، ... 
ًا نشطا وصريحا ضد خطة الضم، بحجة أنها تشير ًناشط ً

إلى نهاية فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة 
وقال الرزاز  .الغربية وقطاع غزة وأجزاء من القدس الشرقية

نحن ضد أي . نحن ضد الضم. نحن ضد األفعال األحادية"
  . خطوات ليست ضمن مخطط شامل يؤدي إلى حل الدولتين

ر، إذا كنا ال نتجه نحو حل الدولتين، وباختصا
دعنا نعرف ما نحن بصدده، ونوع حل الدولة الواحدة الذي 

وينظر األردن إلى القضية من منظور وجودي،  ."نتجه إليه
ًخوفا من أن يؤدي موت حل الدولتين إلى فتح الباب 

 وهي - الحتمال استيعابه أجزاء من الضفة الغربية وسكانها 
 في أوساط أقصى اليمين اإلسرائيلي فكرة كانت شائعة

   .ًوأصبحت تدريجيا التيار السائد في اليمين

. لن يستوعب األردن نقل الفلسطينيين"وقال الرزاز 
، كما يرغب اليمين المتطرف "فلسطين"لن يصبح األردن 

األماكن [ولن يتخلى األردن عن الوصاية على . اإلسرائيلي
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هذه األمور . القدس] المقدسة اإلسالمية والمسيحية في
 ."الثالثة واضحة لنا

وقال الملك عبد اهللا إن العالقات األردنية مع  ... 
وصلت إلى نقطة منخفضة وأن خطط الضم تضع " إسرائيل"

لكنه لم يصل إلى ". صراع واسع النطاق"البلدين على طريق 
حد التهديد بإلغاء معاهدة السالم، وهي خطوة يعتبرها 

 .ان والمحللون غير مرجحةالدبلوماسيون في عم

ّوقال الرزاز إن الضم سيكرس نظام الفصل 
العنصري على غرار جنوب إفريقيا، والذي يمارس بالفعل 

  . وفي األراضي المحتلة" إسرائيل"ضد الفلسطينيين داخل 

لم تكن جنوب أفريقيا مشكلة بالنسبة : "وأوضح
 إذا .كانت جنوب أفريقيا مشكلة للعالم بأسره. لدول الجوار

 ."استمرت إسرائيل في هذا المسار، فستكون مشكلة للعالم

  ٢٢/٧/٢٠٢٠الميادين 

* * * * *  

وزير الخارجية يشيد بجهود األمم المتحدة 
 لمنع تنفيذ قرار الضم

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
 الصفدي والمبعوث األممي للعملية السلمية نيكوالي

واقف الدولية إزاء قرار إسرائيل ضم الثالثاء، الم ميالدينوف،
ًأراض فلسطينية، الذي ترفضه المملكة باعتباره خطرا غير 
مسبوق على كل الجهود المستهدفة تحقيق السالم العادل، 
ًوتعمل على ترجمة الموقف الدولي الرافض له تحركا مؤثرا  ً

 .يحول دون تنفيذه

واستعرض الصفدي وميالدينوف في اتصال 
ٕد المبذولة لمنع تنفيذ قرار الضم، واعادة هاتفي، الجهو

إطالق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس 
 .حل الدولتين

وأكد الصفدي أنه ال بديل لحل الدولتين بما يضمن 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها 

يونيو /القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران
وسالم إلى جانب إسرائيل وفق  تعيش بأمن؛ ل١٩٦٧

ًالقانون الدولي، ومبادرة السالم العربية سبيال لتحقيق 
 .السالم العادل والدائم

وشدد على أن تنفيذ قرار الضم سيقوض حل 
المجتمع الدولي في غالبيته عليه،  ُالدولتين الذي يجمع

وينسف كل فرص تحقيق السالم العادل الذي تقبله 
 .دفع المنطقة نحو مزيد من الصراعالشعوب، وي

وثمن الصفدي الجهود التي تقوم بها األمم 
المتحدة؛ لمنع تنفيذ قرار الضم، وموقفها المتمسك بحل 
الدولتين والقانون الدولي، والعامل على إعادة إحياء عملية 

 .سلمية لحل الصراع وفقهما

ًوأكد ميالدينوف رفض الضم الذي يشكل خرقا 
ٕي، وضرورة عدم تنفيذه، واطالق مفاوضات للقانون الدول

  .جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين

  ٢٢/٧/٢٠٢٠المملكة 

* * * * *  

جلسة لمجلس األمن تبحث القضية 
  الفلسطينية

 

مجلس األمن الدولي  عقد –  صفا–نيويورك 
الثالثاء، جلسة مفتوحة لمناقشة األوضاع في الشرق 

 .ن، برئاسة ألمانيااألوسط، بما فيها قضية فلسطي

لدى األمم  المندوب الدائم لفلسطين ودعا
الوقت الذي  المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي، في

ل فيه بذكرى نيلسون مانديال، إلى احترام النضال فنحت
ًلحياته من خالل العمل، ومستشهدا بعبارته  الذي كرسه

ير ًجيدا أن حريتنا غ أننا نعلم"الشهيرة التي قال فيها 
 ".مكتملة بدون حرية الفلسطينيين

وقال إن وقف الضم هو معركة حاسمة يجب أن 
ننتصر فيها، ولكن يجب أال ننسى الحرب التي تخوضها 

 .إسرائيل منذ عقود

إسرائيل قد تتخلى عن إعالن "من أن  وحذر
الضم، والتي  الضم القانوني، لكنها لن تتخلى عن خطط



  
  ٧٨ 

الل أوامر عسكرية ستقوم بتنفيذها بشكل مجزأ، من خ
 ".متواصلة

إرث مانديال يتعرض للتهديد في "إلى أن  وأشار
في فلسطين أيضا،  أجزاء كثيرة من عالمنا، بما في ذلك
 عاما، بعد ضم ٤٠حيث أعلن مجلس األمن، قبل 

دراسة السبل والوسائل العملية، وفقا  القدس، عزمه على
الة عدم لقراراته، في ح للميثاق، لضمان التنفيذ الكامل

 ."امتثال إسرائيل

وشدد منصور على أنه حان وقت العمل من قبل 
الجميع منذ وقت طويل لضمان انتصار الحرية والكرامة 

 .والعدالة والسالم

أهمية القانون، والمبادئ والمساءلة، مبينا  وأكد
الدولي وأساس  أن هذا هو شريان الحياة للمجتمع
 في جميع أنحاء العالقات السلمية واالستقرار واألمن

  .وأن فلسطين ليست استثناء العالم،

  ٢٢/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ال يمكن تطوير العالقات مع إسرائيل : بوريل
  في حال نفذت خطة الضم

أشار الممثل األعلى لألمن  – أوروبا – العالم
والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل 

األلمانية، إلى " دير شبيغل"قابلة أجرتها معه في م
تصميم االتحاد بذل كل جهد ممكن لمنع الضم، والعمل "

على إفهام إسرائيل بأن هذا األمر ينطوي على نتائج 
  ."سلبية

وشدد المسؤول األوروبي، على استحالة تفسير 
عندما نقول أن الضم "القانون الدولي بشكل انتقائي، فـ

  ." يعني أنه غير قانونيغير قانوني، هذا

ال يمكن أن تنتمي األراضي التي يتم : "وقال
ضمها لدولة إسرائيل، وبالتالي ال تنطبق االتفاقيات 

 اإلسرائيلية عليها كما هو الحال بالنسبة –األوروبية 
  ."للجوالن والقدس الشرقية

وتقضي خطة السالم األمريكية المعروفة إعالميا 
رها البيت األبيض في يناير والتي نش" صفقة القرن"بـ

من % ٣٠الماضي بفرض سيادة إسرائيل على نحو 
 ١٣٢الضفة الغربية المحتلة، بينها غور األردن و

مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية 
  .منزوعة السالح

وتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
تلك المناطق مطلع مرارا وتكرارا بالشروع في إجراءات ضم 

يوليو القادم، رغم رفض الجانب الفلسطيني للخطة 
  .األمريكية

  ٢٢/٧/٢٠٢٠العربي برس 

* * * * *  

اشتية يستقبل منسق األمم المتحدة لعملية 
 السالم

 

 استقبل رئيس الوزراء محمد - وفا-رام اهللا 
اشتية، المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في 

نيكوالي مالدينوف، وبحث معه آخر الشرق األوسط 
التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس 

  ."كورونا"

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على الموقف 
الفلسطيني الرافض لمخططات الضم اإلسرائيلية وصفقة 
القرن االميركية، مشيرا الى ضرورة خلق تحالف دولي 

ى مؤتمر دولي يضم تقوده الرباعية الدولية والدعوة إل
جميع األطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية 
وقرارات األمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل 

  .للقضية الفلسطينية

وثمن اشتية جهود األمم المتحدة في مساندة 
، وبحث إمكانية "كورونا"فلسطين من أجل محاربة وباء 
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لعمال من إسرائيل تدخل األمم المتحدة في تنظيم عودة ا
  .خالل فترة العيد إلجراء الفحوصات الالزمة لهم

  ٢٢/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

ال تسمح لنتنياهو فعل " صفقة القرن: "كوشنر
  ما يشاء

  

 صرح غاريد كوشنر، صهر الرئيس -واشنطن 
األمريكي دونالد ترامب ومستشاره، بأن الخطة األمريكية 

ال » صفقة ترامب«ة بـ للسالم في الشرق األوسط المعروف
  .تسمح إلسرائيل بأن تفعل ما تشاء في الضفة الغربية

» نيوزويك«وقال كوشنر في تصريح لمجلة 
األمريكية تم نشره االثنين، إن جهوده لتسوية الصراع 

 الفلسطيني تأتي بحسن النية، والخطة ال –اإلسرائيلي 
تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين ليتخذوا موقفا متشددا 
ويتمكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من 

: وأضاف كوشنر. فعل أي شيء يشاء في الضفة الغربية
أدرك أنه ستكون هناك انتقادات من قبل الناس، ولكن «

من الطبيعي مواجهة تحديات صعبة، وأنا أفضل 
  .«تخصيص الوقت لألمور الصعبة

العديد من «وتابع مستشار ترامب، قائال إن 
فاوضي السالم السابقين قالوا لي إن الهدف هو إعطاء م

وأنا قلت إن الهدف هو . األمل، وليس تحقيق الصفقة
ورفض كوشنر . »ٕعقد الصفقة وانهاء هذه القضية

مواصلة مسار المفاوضين السابقين، معتبرا أن ذلك 
تاريخ النزاع وتاريخ «سيؤدي إلى الفشل، مشير إلى أن 

  .«عملية السالم هما فخان

هل هي تجعل «: ودافع كوشنر عن خطته، قائال
هل هي تجلب حياة أفضل . إسرائيل أكثر أمانا؟ نعم

وحمل غاريد كوشنر الفلسطينيين . »للفلسطينيين؟ نعم

يقولون إنهم يريدون «: وزعم! مسؤولية إخفاق الخطة
حال وسط لكنهم لم يرغبوا أبدا بالدخول في المحادثات 

يذكر أن . » تفضي إلى شيء ماالفنية التي من شأنها أن
السلطة الفلسطينية رفضت خطة واشنطن للسالم في 
الشرق األوسط، معتبرة أن الواليات المتحدة تسعى 

واعتبرت أن الواليات . للقضاء على القضية الفلسطينية
. المتحدة لم تعد وسيطا موثوقا به في عملية السالم

 )وكاالت(

  ١٨ ص٢٢/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

هجمة االحتالل على المؤسسات : عشراوي
 الثقافية في القدس هدفها تزوير طابع المدينة

 قالت عضو اللجنة التنفيذية -  وفا-رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن االحتالل 

مؤسسات اإلسرائيلي يهدف من خالل هجومه على ال
الثقافية في القدس المحتلة، إلى تزوير طابع المدينة 

  .وطمس الرواية والهوية الفلسطينية

وأضافت عشراوي في بيان صحفي لها، اليوم 
األربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان المستمر 
على القدس ومؤسساتها ومواطنيها ومسؤوليها، وتنفيذا 

ل القائمة على تصفية الوجود ممنهجا لسياسة دولة االحتال
الفلسطيني في العاصمة المحتلة، عبر تكثيف الهجمة على 
النشاطات والمؤسسات الثقافية بهدف تزوير طابع المدينة 

  .المقدسة، وفرض طابع االحتالل فيها

وأدانت اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي مركز 
دينة الثقافي، وفرع المعهد الوطني للموسيقى في م" يبوس"

القدس المحتلة، واالستيالء على ملفات وحواسيب 
  .وممتلكات خاصة

واستنكرت عشراوي اقتحام منزل مديرة المركز رانيا 
ذمة "ٕالياس ومدير المعهد سهيل خوري، وايقافهما على 
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، إضافة إلى اقتحام منزل مدير شبكة فنون القدس "التحقيق
  .داوود الغول" شفق"

ائيلي الممنهج في وأشارت إلى التصعيد اإلسر
القدس المحتلة بما في ذلك حملة االعتقاالت الواسعة 
والمتكررة التي طالت المواطنين والشخصيات الوطنية 
وآخرها اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وهدم المنازل 
والمنشآت وسرقة األرض والموارد والمقدرات خاصة في 

وان، وجبل البلدات والقرى المحيطة بها مثل العيسوية، وسل
المكبر، والشيخ جراح وغيرها، ومواصلة االعتداء على 
المقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية، وانتهاج سياسة 

  .القتل والتهديد والسرقة واإلرهاب المنظم ضد شعبنا

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته 
وهيئاته بما فيها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 

، بتحمل مسؤولياته وحماية المراكز "اليونسكو"افة والثق
الثقافية، ومحاسبة دولة االحتالل على اعتداءاتها 
المتصاعدة على القدس ومواطنيها ومؤسساتها وموروثها 

  .الحضاري والتاريخي والديني

  ٢٢/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

الدفع بالحلول : الملك وولي عهد أبو ظبي 
 لمنطقةالسياسية لتسوية ازمات ا

بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني مع أخيه  - بترا–عمان  
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، العالقات األخوية بين البلدين 

قق وسبل دعمها وتنميتها في المجاالت كافة بما يح
  .مصالحهما المشتركة

واستعرض جاللة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي، 
خالل مباحثات في أبوظبي األربعاء، مجاالت التعاون بين 
البلدين، ومستوى التنسيق في العديد من القضايا خاصة 

  .السياسية واالقتصادية والتنموية

وتناولت المباحثات عددا من القضايا اإلقليمية 
هتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية والدولية ذات اال

الفلسطينية والتداعيات الخطيرة لخطوة الحكومة اإلسرائيلية 
  .المعلنة بضم أراض في الضفة الغربية

وعبر جاللة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي عن 
رفضهما إلي إجراءات أحادية، وأكدا أنها مخالفة للقرارات 

م في الدولية، وتقوض فرص ومساعي تحقيق السال
  .المنطقة

وأكد جاللة الملك أن حل الدولتين هو السبيل 
الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتحقيق 
السالم العادل والشامل، وبما يفضي إلى قيام دولة 
فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط 

.  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
أشاد جاللة الملك بالتحرك اإلماراتي الدبلوماسي النشط في و

  .عواصم القرار العالمي لدعم الموقف العربي الرافض للضم

وثمن سمو ولي عهد أبوظبي مواقف األردن 
التاريخية الثابتة، بقيادة جاللة الملك، في دعم القضية 
الفلسطينية على الصعد كافة، وحماية المقدسات في 

طلق الوصاية الهاشمية على هذه القدس، من من
  .المقدسات

كما تناولت المباحثات ما تشهده المنطقة من 
أزمات، وجهود التوصل إلى حلول سياسية لها بما يمكن 

  .شعوبها من العيش بأمن وسالم واستقرار

  ١ص/٢٣/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 إغالق الفلسطيني يحذر االحتالل من اإلفتاء
  مصلى باب الرحمة

 

 حـذر مجلـس اإلفتـاء األعلـى -طين المحتلـة فلس
في فلسطين، من محاولة إعـادة إغـالق سـلطات االحـتالل 
ـــاب الرحمـــة فـــي المـــسجد األقـــصى  اإلســـرائيلي لمـــصلى ب
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المبارك، سواء بقـوة الـسالح، أو بـالقرارات القـضائية التـي 
  .تهدف لالستيالء على المسجد

ـــسة  ـــان صـــدر عقـــب جل ـــس فـــي بي وحمـــل المجل
ة المفتــي العــام للقــدس والــديار الفلــسطينية عقــدها برئاســ

رئيس مجلـس اإلفتـاء األعلـى الـشيخ محمـد حـسين أمـس 
ــة عــن أي  الخمــيس، ســلطات االحــتالل المــسؤولية الكامل

ـــ  ومــصلياته وباحاتــه وكــل مــا ينتمــي " األقــصى"مــساس ب
إليـــه، داعيـــا المـــرابطين والمرابطـــات وكـــل مـــن يـــستطيع 

ــــى المــــسجد،  ــــىالوصــــول إل ــــه  اعمــــاره إل واالعتكــــاف في
  .لحمايته

وشـــجب المجلـــس إجـــراءات االحـــتالل التعـــسفية 
ـــي  ـــة ف بحـــق المؤســـسات المقدســـية والشخـــصيات الوطني
القــدس، والتــي كــان آخرهــا اعتقــال محــافظ القــدس عــدنان 
ًغيــث، مؤكــدا أن هــذا االعتقــال جريمــة ضــد أبنــاء شــعبنا 

  . الفلسطيني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واإلنساني

ن المــصادقة علـــى إنــشاء مجمـــع اســـتيطاني وأدا
ــــا، تحــــت مــــسمى  ــــاهر وأم طوب ــــوب صــــور ب مجمــــع "جن

، وهــو مــشروع اســـتيطاني مــبهم وغيــر معـــروف "توظيــف
التفاصيل، ويهدف إلـى التهويـد وترسـيخ ضـم القـدس إلـى 

  .االحتالل

وقــال، إن القــدس المحتلــة تتعــرض لحملــة تهويــد 
ة طـرق مبرمجة وممنهجـة، مـن بنـاء اسـتيطاني إلـى شـبك

ــــط  ــــة عــــن بعــــضها، ورب ــــاء العربي ــــصل األحي ضــــخمة لف
المــــستوطنات بعــــضها بــــبعض، فــــي محاولــــة لالســــتيالء 

  )وكاالت (.....عليها، وفرض سياسة األمر الواقع

  ١٤ صفحة ٢٤/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

.. دعوات إحياء المفاوضات في عهد الضم
ضربة قاسمة للدولة الفلسطينية أم وسيلة 

  ؟روع اإلسرائيليإلجهاض المش

  

ُ تجابه دعوات - عمان - نادية سعد الدين
 اإلسرائيلية في عهد –إحياء المفاوضات الفلسطينية 

مخطط الضم اإلسرائيلي برفض القوى والفصائل 
محاولة لإللتفاف حول “الفلسطينية التي ترى فيها 
من مساحة الضفة % ٣٠مشروع االحتالل لقضم زهاء 
، ما يشكل ضربة ” تنفيذهالغربية من دون حسم منع

  .قاسمة للدولة الفلسطينية المنشودة

وتنشط جهود العودة إلى المفاوضات، المجمدة 
، كمسار منفصل عن مخطط الضم الذي ٢٠١٤منذ العام 

تمضي سلطات االحتالل قدما في تنفيذ خطواته، على 
عكس ما يتم ترويجه إسرائيليا بتأجيل مشروعه؛ حيث 

ستيطانية الكبرى، التي تشكل زهاء تستعد لضم الكتل اال“
، وفق عضو اللجنة ”من مساحة الضفة الغربية% ٢,٥

  .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني

قد يكون “وقال مجدالني، في تصريح له أمس، 
هناك إعالن عن ضم الكتل االستيطانية الكبرى تحت ما 

لسطينية على يسمى وجود تفاهمات سابقة مع القيادة الف
مبدأ تبادل األراضي، حيث تحاول سلطات االحتالل 
الترويج لهذه الفكرة، على أن يكون اإلعالن بضم هذه 
المناطق اآلن، وعندما تكون هناك فرصة لمفاوضات، يتم 

  .”التفاوض مع الفلسطينيين على التعويض

إرجاء الضم ليس نهائيا، وليس “وأضاف إن 
حاولة الستبدال الضم الكلي تخليا عنه، إذ ربما هناك م

بضم جزئي لمحاولة احتواء الضغوط الدولية، والتهديدات 
  .”من قبل الجانبين األردني والمصري

الموقف الفلسطيني “وشدد مجدالني على أن 
الذي تم إبالغه لجميع األطراف، بما في ذلك الجانب 
اإلسرائيلي، يقضي بأن كل ضم كلي أو جزئي أو على 

  .”الضم“فوضا، بما ذلك تأجيل مراحل، يعد مر

وثمن مواقف اإلدانة والشجب من قبل دول العالم 
اتخاذ “فيما يتعلق بمخطط الضم، منوها إلى أهمية 
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، ”الضم“إجراءات جادة لمنع سلطات االحتالل من 
والضغط عليها والتلويح بالعقوبات التي من الممكن أن 

  .”تفرض عليها؛ إذا قامت بتنفيذ مخطط الضم

   أميركية تحت مظلة الضمدعوة

بيد أن دعوات استحثات العودة إلى المفاوضات 
تحمل مقاصد مختلفة وفق مواطن مصادرها؛ حيث تنشط 
الجهود المصرية الروسية حاليا إلحياء المفاوضات على 
قاعدة قرارات الشرعية الدولية، في الوقت الذي ينسجم 

ال  موسكو مع الموقف الفلسطيني حي–فيه خط القاهرة 
” حل الدولتين“رفض مخطط الضم مقابل التأكيد على 

  .إلحالل السالم واالستقرار في المنطقة

 الروسي في هذا - ويأتي التحرك المصري
السياق بهدف تحقيق عملية السالم، خالفا لدعوة اإلدارة 
األميركية للعودة إلى المفاوضات والتي تنطلق من كونها 

 ألجزاء كبيرة من محاولة لشرعنة الضم اإلسرائيلي“
، وفق قول الجبهة الديمقراطية ”أراضي الضفة الغربية

  .لتحرير فلسطين

واعتبرت الجبهة أن حديث اإلدارة األميركية 
مؤخرا عن جهودها النشطة إلحياء المفاوضات بين 

لفرض “الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي يعد محاولة 
شروعية ٕخطتها لتصفية القضية الفلسطينية، واكسابها م

  .”مزيفة من خالل الدعوة العتبارها أساسا للمفاوضات

غطاء سياسيا في خدمة “ورأت أن ذلك يشكل 
سلطات االحتالل وشرعنة إجراءاتها في التوسع 
االستعماري االستيطاني وتنفيذ مخطط الضم المتفق عليه 
بين الجانبين األميركي واإلسرائيلي والذي باتت خرائطه 

  .”لتنفيذجاهزة وتحمل أمر ا

ومن ذلك يتضح أن اإلدارة األميركية تسعى 
 –لتغليف دعوتها للعودة إلى المفاوضات الفلسطينية 

اإلسرائيلية تحت مظلة مخطط الضم التي توافق أقطابها 
على تنفيذه دونما رجعة، ولكنها تختلف فيما بينها حول 

آليته وتوقيته، وحول سؤال مركزي عما اذا كان الضم 
إلشراك الفلسطينيين في مفاوضات حول يشكل ضمانة 

  .، أم أن األخيرة مجرد ستار للضم”صفقة القرن“خطة 

وتدور الخالفات داخل اإلدارة األميركية حول 
مدى تأثير مخطط الضم على جهود إحياء المفاوضات 

 اإلسرائيلية وعلى العالقات األمبركية مع –الفلسطينية 
انة الرئيس األردن ومصر، فضال عن تبعاتها على مك

  .األميركي دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية المقبلة

فبينما يبدي السفير األميركي في الكيان 
اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، حماسة تجاه الضم أكثر مما 

كلها، ويدفع باتجاه ” صفقة القرن“أبدى حماسة تجاه 
يعرض الضم كله “ضم فوري، معتبرا أن تأخير تنفيذه 

إن لم يتم إنتخاب الرئيس األميركي دونالد ترامب للخطر 
  .”المقبل) نوفمبر(في تشرين الثاني 

إال إن صهر الرئيس األميركي وكبير مستشاريه، 
” مخطط الضم“جاريد كوشنر، يرغب أن يتم تنفيذ 

بالتنسيق مع دول المنطقة من دون أن يؤثر على 
العالقات مع األردن ومصر، وألجل حث السلطة 

  .ينية على اإلنخراط في المفاوضاتالفلسط

األميركية؛ ” نيويورك تايمز“وبحسب صحيفة 
فقد بدأت الخالفات بين فريدمان وكوشنر فور اإلعالن 

، مع إعطاء الضوء األخضر لرئيس ”صفقة القرن“عن 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضم مناطق واسعة 

ا، فبينما تعبر في الضفة الغربية، نظير طبيعة صالحياتهم
حماسة فريدمان عن عالقته الوطيدة بنتنياهو، والسفير 
اإلسرائيلي في واشنطن، رون دريمر؛ فإن مسؤوليات 
كوشنر تشمل الشرق األوسط ككل، فضال عن حملة 

  .إعادة انتخاب ترامب

وتشي تصريحات المبعوث األميركي السابق إلى 
صفقة “الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، وأحد عرابي 

، والتي أدلى بها أمس بتلك الخالفات الدائرة، ”القرن
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الحكومة “حينما قال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن 
، ”صفقة القرن“اإلسرائيلية إذا أرادت أن تنفذ الضم وفق 

  .”فعليها تخصيص أراض لدولة فلسطينية مستقبلية

صفقة “وأعرب غرينبالت عن أمله بتطبيق 
الحكومة اإلسرائيلية مشغولة اآلن “، الفتا إلى أن ”القرن

بتفشي كورونا وبالتحديات االقتصادية، ولكنها عندما 
تطبق الخطة، فستفعل ذلك بالتنسيق مع اإلدارة 

مسار السالم خالل األشهر “، حيث سيشكل ”األميركية
  .”المقبلة تحديا كبيرا

  رفض فلسطيني للمفاوضات

وفي جميع األحوال؛ فإن الرفض الفلسطيني 
عودة إلى المفاوضات في ظل مخطط الضم يعد مطلقا؛ لل

حيث اشترطت الرئاسة الفلسطينية عودتها للمفاوضات 
عبر مؤتمر دولي والعمل من خالل آلية متعددة األطراف 
لرعاية المفاوضات، عند وقف تنفيذ عملية الضم 

  .اإلسرائيلي

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 
 الضم سيترتب عليه تحمل تنفيذ“تصريح سابق، إن 

، مؤكدا ”االحتالل المسؤوليات عن األرض المحتلة
االستعداد الفلسطيني للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من “

خالل آلية متعددة األطراف هي الرباعية الدولية لرعاية 
المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة 

  .”السالم العربية

داد للعودة للمفاوضات لم يجد غير أن هذا االستع
قبوال من معظم الفصائل الوطنية؛ حيث طالبت الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إغالق 

استمرار “الباب كليا أمام وهم المفاوضات، منتقدة 
التمسك بالمفاوضات، والذي يعكس توجها ينقلب على 

اجهة اإلجماع الفصائلي الوطني والشعبي بضرورة مو
اإلجراءات الصهيونية، بالوحدة الوطنية وبخيار المواجهة 

  .”مع العدو

اتخاذ “ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية، إلى 
اإلجراءات التي تجسد قرارات التحلل من االتفاقات 
الموقعة مع االحتالل، والدعوة إلى اجتماع قيادي 
فلسطيني العتماد مواجهة شاملة ومفتوحة تسمح للكل 

ني بتحمل مسؤولياته في إطارها، وتحقيق الوحدة الوط
الوطنية السياسية والنضالية، وفق رؤية واستراتيجية 
وطنية بمشاركة القوى الوطنية واعتماد خيار المقاومة 
بكافة أشكالها، والمقاطعة التامة لالحتالل، والتوقف عن 

 .”الرهان على المفاوضات

  ٢٧ ص٢٦/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

نقف دوما إلى : لتركي للرئيس عباسالرئيس ا
 جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

 جرى اتصال هاتفي بين رئيس - وفا-رام اهللا 
دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب 

  .أردوغان

وقدم الرئيس عباس الشكر للرئيس أردوغان 
على مواقف بالده الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، 

بالموقف التركي الرافض لمخططات الضم مشيدا 
االسرائيلية باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، 
وضرورة مواصلة تركيا جهودها مع األطراف الدولية 
المعنية لوقف عملية الضم واالنتهاكات اإلسرائيلية لشعبنا 

  .ومقدساته

وأطلع الرئيس، نظيره التركي، على آخر 
ألراضي الفلسطينية، واالتصاالت مستجدات األوضاع في ا

التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع األطراف الدولية 
كافة إلحباط مخططات الضم اإلسرائيلية، التي في حال 
تنفيذها ستقضي على فرص تحقيق السالم وستدخل 
المنطقة في فوضى وعنف وسيكون على إسرائيل تحمل 

  .مسؤولياتها كاملة كقوة احتالل
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دته، الرئيس أردوغان، في صورة ووضع سيا
االتصاالت الجارية بين حركتي فتح وحماس لتوحيد 
الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم 
ًاالسرائيلية، مؤكدا حرص سيادته الكامل على الوصول 
لتحقيق المصالحة الوطنية وتحمل أعباء المرحلة الدقيقة 

  .والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية

ستعرض الرئيس، الجهود التي تقوم بها وا
فلسطين لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فايروس 
كورونا، والخطط الموضوعة للحد منه، مثمنا الدعم 

  .التركي في هذا المجال

بدوره، أكد الرئيس التركي، مواقف بالده الداعمة 
ٕللشعب الفلسطيني وحقه في الحرية واالستقالل واقامة 

  .لة على ترابه الوطنيدولته المستق

وشدد الرئيس أردوغان، على أهمية مواصلة 
الجهود الدولية الرامية لمنع الضم اإلسرائيلي المخالف 
للشرعية الدولية، مؤكدا أن تركيا تواصل جهودها في هذا 

  .المجال

وأكد أهمية التواصل اإليجابي، الذي يجري بين 
ملة حركتي فتح وحماس وصوال لتحقيق المصالحة الكا

  .وتوحيد المواقف لمواجهة االحتالل

وتبادل الرئيس ونظيره التركي، التهاني بمناسبة 
حلول عيد األضحى المبارك، معربين عن أملهما بأن 

  .يعود على األمة اإلسالمية والعالم باليمن والبركات

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وفا  

* * * * *  

بأمريكا الالتينية " برلمانيون ألجل القدس"
  "الضم"يجتمعون ضد 

  

تجتمع، االثنين، رابطة  - ٢١ عربي–لندن 
إلطالق "  فرع أمريكا الالتينية-برلمانيون ألجل القدس"

موقف دولي ضد خطة ضم االحتالل اإلسرائيلي ألراض 
  .في الضفة الغربية المحتلة

وفي االجتماع المقرر في الساعة الثالثة مساء 
 وتقرأ من بتوقيت البرازيل، تطرح مذكرة عامة للبرلمانيين

  .مدير عام الرابطة، محمد مكرم بلعاوي

ويشارك في االجتماع االفتراضي عبر برنامج 
برلمانيون من البرازيل واألرجنتين والمكسيك " زووم"

وغراناد وتشيلي وغواتيماال والسلفادور وأوروغواي 
وكولومبيا وبيرو وفنزويال واإلكوادور وهندوراس 

  .وغواتيماال

كلمة من رئيس الرابطة الشيخ ويفتتح االجتماع ب
  .حميد األحمر ويدير اللقاء اإلعالمي أمجد أبو سيد

أتى اجتماع رابطة أمريكا الالتينية بعد سلسلة 
من المؤتمرات الدولية التي عقدتها الرابطة، وكان أول 

 وآخرها في ٢٠١٨ و٢٠١٦مؤتمرين في إسطنبول في 
  .٢٠٢٠ ماليزيا في -كوااللمبور

ميدل إيست "عرض موقع على جانب آخر، 
ضمن مجموعة أفالم مترجمة عن فلسطين، " مونيتور

" الحكواتية"فيلم " أفالم فلسطين"بالتعاون مع مؤسسة 
  .للمخرج محمد الصواف، وذلك باللغة البرتغالية

افتتح فرعه " ميدل إيست مونيتور"يذكر أن موقع 
وقام . مؤخرا في البرازيل ويقدم مواده باللغة البرتغالية

فريق التحرير والترجمة في ساوباوال بالعمل على ترجمة 
  .الفيلم إلى اللغة البرتغالية

وبحسب محررة الموقع في البرازيل، ريتا فريري، 
تقرب المسافة بين الشعوب الناطقة : "فإن هذه األفالم

بالبرتغالية وبين الشعب الفلسطيني الذي عانى وال يزال 
  ".من عنصرية االحتالل

ري إلى أن الموقع يعمل على عدد ولفتت فري
الفوتوغراف، وغزة تعيش، : آخر من األفالم، أبرزها
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وجميعها ستعرض .. وسباق التهويد، وأبناء المجازر
  .تباعا باللغة البرتغالية

 ٢٦/٧/٢٠٢٠- ٢١عربي 

* * * * *  

  

  

وزير الثقافة يطالب المؤسسات العربية 
والدولية للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما 

  تعرض له مؤسسات القدست
 

وزير  أرسل – اهللا  رام–وكالة قدس نت لألنباء 
سيف برسائل  الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو

لمسؤولي المنظمات الدولية والعربية المعنية بالثقافة 
حول الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على المؤسسات 
ًالثقافية في القدس مطالبا إياها بالوقوف أمام 

ياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل حماية مسؤول
هذه المؤسسات أمام ما تتعرض له من مداهمات 

 .وتضييق واعتقال للقائمين عليها

ووجه أبو سيف رسالة لمدير عام اليونسكو 
أودري أوزالي قال فيها إن الوضع المتدهور في القدس 
جراء الهجمات اإلسرائيلية البشعة بحق المؤسسات 

ة في المدينة والتي تضمنت مداهمة مقار بعض الثقافي
الجمعيات وبيوت القائمين عليها ومصادر وثائق 
ًوممتلكات خاصة لها كل هذا يتطلب موقفا سريعا ومباشرا  ً ً
لوقف هذه اإلجراءات واالنتهاكات غير اإلنسانية التي 
تمس الثقافة الفلسطينية في القدس ويقتضي خطوات 

المؤسسات الثقافية الفلسطينية عملية لحماية الفنانين و
ًوالعاملين فيها مشيرا إلى أن هذه االنتهاكات ال تشكل 
ًخرقا للقانون الدولي فحسب بل إضافة لذلك تهديدا  ً

 .للحضارة والثقافة اإلنسانيتين

ووضع أبو سيف أوزالي بصورة االنتهاكات 
واإلجراءات اإلسرائيلية التي تشمل فرض ضرائب على 

 النشاطات الفنية والثقافية والتضييق المؤسسات ومنع
على الفنانين والكتاب إضافة إلى مجمل ما تتعرض له 
المدينة المقدسة من محاوالت سرقة لتاريخها وحضارتها 
ومحاوالت محو الوجود العربي فيها عبر سياسات عقاب 

 .جماعي عنصرية وغير أخالقية

كما أرسل الدكتور أبو سيف برسالتين للدكتور 
ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية محمد 

والدكتور سالم بن محمد ) األلكسو(والعلوم والثقافة 
المالك المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

حول إجراءات االحتالل بحق ) اإليسسكو (والثقافة
المؤسسات واألفراد العاملين في قطاع الثقافة في 

ن ما يسعى إليه االحتالل هو ًالعاصمة مؤكدا على أ
المساس بهوية المدينة العربية وتهويدها وسرقة المنجز 
الحضاري والمعرفي العربي فيه بمكونيه اإلسالمي 

 .والمسيحي

وقال أبو سيف إن هذا يترافق مع ما يفرض 
على المؤسسات العاملة من شروط من قبل الجهات 

ائقة المانحة األمر الذي يضع القطاع الثقافي في ض
ًصعبة تتطلب تدخال حازما وحاسما من األشقاء العرب  ً ً
والدول اإلسالمية لتوفير شبكة أمان لتلك المؤسسات 
العاملة في المدينة المقدسة حتى يتواصل الوجود العربي 
هناك وتظل الثقافة العربية حية وفاعلة في واحدة من 

  .أقدس بقع األرض

  ٢٧/٧/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

الصفدي ووزير خارجية الفاتيكان يبحثان 
  جهود تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة

أكد وزير الخارجية  -  ماجدة أبو طير-عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية 
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الفاتيكان رئيس األساقفة بول غاالغر، امس االثنين، 
استمرار العمل على تطوير العالقات بين المملكة 

الفاتيكان وزيادة التعاون في جهود تحقيق األمن و
وأكد الوزيران في اتصال . واالستقرار والسالم في المنطقة

هاتفي امس متانة العالقات بين المملكة والفاتيكان والتي 
شدد جاللة الملك عبداهللا الثاني وقداسة البابا فرنسيس 
على الحرص على تطويرها خالل المحادثات التي أجرياها 

 .٢٠١٧ي الفاتيكان نهاية العام ف

واستعرض الصفدي ووزير خارجية الفاتيكان 
الجهود المبذولة للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل قرارها ضم 
ٕأراض فلسطينية، وايجاد أفق حقيقي لتحقيق السالم 
العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين وفق 

الفاتيكان وأكد الصفدي أهمية موقف  .القانون الدولي
الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين على أساس 
ًالقانون الدولي سبيال لحل الصراع، مشددا على ضرورة 
تكثيف الجهود المستهدفة منع تنفيذ الضم وتحقيق 
السالم على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران على خطوط 
ًالشرقية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل سبيال 

   .ًوحيدا لتحقيق السالم العادل والشامل

ًوأكد الصفدي أيضا أن المملكة مستمرة في 
جهودها الدائمة التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

، لحماية الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية
هذه المقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية 
الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية للقدس التي يؤكد 

 .جاللته أنها مفتاح السالم

وأشاد وزير خارجية الفاتيكان بالدور الرئيس 
الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني في حماية 

أجل تحقيق السالم المقدسات في القدس وجهوده من 
 .واالستقرار في المنطقة

وأكد الصفدي وغاالغر استمرار التشاور 
والتنسيق في إطار العالقات التاريخية إزاء الجهود 
المستهدفة تحقيق األمن واالستقرار والسالم الذين 

ًيشكلون هدفا مشتركا ً. 

  ٢ ص٢٨/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

منع تنفيذ الضم :  االردنيوزير الخارجية
 اإلسرائيلي حماية للسالم

 

اتفق وزير الخارجية  - ماجدة أبو طير-عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية 
ليتوانيا ليناس لينكفيتشوس امس على عقد جولة من 

ر المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين عب
آلية التواصل المرئي لتحديد خطوات زيادة التعاون في 
مجاالت الطاقة والسياحة واالستثمار وتكنولوجيا 
المعلومات والتعليم وتنسيق المواقف إزاء القضايا 

 .اإلقليمية

وأكد الوزيران خالل محادثات عبر الهاتف 
 .التعاون والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها

ران التطورات اإلقليمية والجهود واستعرض الوزي
المبذولة لحل األزمات اإلقليمية وتكريس األمن 

 .واالستقرار

وبين الصفدي أهمية استمرار الجهود الدولية 
المستهدفة ثني إسرائيل عن تنفيذ قرار ضم أراض 
ٕفلسطينية، واعادة إطالق مفاوضات جادة لحل الصراع 

ية الدولية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرع
 .سبيال وحيدا لحل الصراع وتحقيق السالم العادل والشامل

وشدد على أن منع تنفيذ الضم هو حماية 
ًللسالم وللقانون الدولي؛ ألن الضم يشكل خرقا واضحا  ً
للقانون الدولي وسيقوض حل الدولتين وبالتالي كل فرص 

 .تحقيق السالم
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وأشاد الصفدي بموقف ليتوانيا المتمسك 
ًنون الدولي والداعم لحل الدولتين سبيال لحل بالقا

 .الصراع

  ٢٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

دور أردني فاعل بتشكيل : سفراء سابقون
 "الضم"موقف أوروبي رافض لـ

   

ّ أكد دبلوماسيون سابقون واقتصاديون –عمان 
ٕواعالميون عرب، أهمية الدور األردني في قيادة الحملة 

الدول األوروبية؛ لمعارضة خطة الدبلوماسية مع معظم 
  .الضم اإلسرائيلية ألراضي في الضفة الغربية المحتلة

ّواعتبر البعض منهم، في لقاء نظمه منتدى 
الفكر العربي عبر تقنية االتصال المرئي، مؤخرا، أن 
الموقف األوروبي من القضية الفلسطينية يعد أكثر 

بية تقدما، حيث طالبوا بضرورة تعزيز دبلوماسية عر
  .متوافقة لمواجهة الرمال المتحركة في المنطقة

ودعوا، في اللقاء الذي ناقش مستقبل الدور 
األوروبي تجاه القضايا العربية الراهنة، إلى بلورة 
منطلقات لكتلة عربية تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون 
مع االتحاد األوروبي، وتفعيل هياكل للعالقات االقتصادية 

ستثمارية، مؤكدين أهمية إعادة قنوات والتجارية واال
الحوار العربي األوروبي، ودراسة نقاط القوة والضعف 

  .لدى الجانبين

وأشار البعض منهم، إلى أن التوقعات حول 
مستقبل موقف االتحاد األوروبي من الخطة اإلسرائيلية 
لضم األراضي ربما تصل إلى تجميد أنشطة سفراء 

  . أقصىإسرائيل في دول االتحاد بحد

وقدم السفير العراقي األسبق وأستاذ العالقات 
الدولية الدكتور غازي فيصل حسين، خالل اللقاء، عرضا 
للكيفية التي يتبعها االتحاد األوروبي ومؤسساته في 

صياغة سياسة خارجية وعالقات تعاون اقتصادية 
وسياسية وأمنية مشتركة، وخاصة في ما يتعلق بالتعاون 

ب البحر المتوسط والشرق األوسط والشراكة مع جنو
والخليج العربي، مشيرا إلى أن االتحاد يعتمد وفقا لذلك 
على منظومات جديدة لضمان التدفق النفطي والوصول 
إلى األسواق في دول الجنوب النامية، ومواجهة احتماالت 

  .نتائج عدم االستقرار والتوتر في المنطقة

داره وقال الدكتور حسين، في اللقاء الذي أ
األمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو 
حمور، إن صالبة الموقفين األردني والفلسطيني، وحجم 
االحتجاج العالمي، أوقفا الخطة اإلسرائيلية لضم المزيد 
من أراضي الضفة الغربية مشددا على أهمية دور األردن 
في قيادة حملة دبلوماسية مع معظم الدول األوروبية 

لتي تعارض خطة الضم اإلسرائيلية، وأهمية تحذيرات ا
جاللة الملك عبد اهللا الثاني حول السياسات اإلسرائيلية 

  .من صراع في المنطقة” صفقة القرن“وما يسمى 

وأضاف، إن خطة إسرائيل لضم المزيد من 
أراضي الضفة الغربية، جوبهت باعتراضات واحتجاجات 

 من ١٠٨٠وقع من مئات النواب األوروبيين، حيث 
ُ دولة على رسالة تعارض ٢٥البرلمانيين األوروبيين في 

الضم، وتنبه إلى مخاوف جدية من زعزعة االستقرار في 
المنطقة، مما يفرض مسؤولية أخالقية على أوروبا في 
هذا الصدد في تعزيز السلم واالستقرار في المنطقة 

  .والعالم

بدوره، دعا الدكتور أبو حمور إلى استثمار 
 األوروبية، –الجانب اإليجابي في العالقات العربية 

وعالقة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة، في العمل 
على الوصول إلى الحل العادل والشامل للقضية 
الفلسطينية، واالستفادة من المناخ األوروبي المعارض 
لخطة الضم اإلسرائيلية، ومساندة الدور األردني في مزيد 
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لتأييد العالميين، إلى جانب الحق الفلسطيني من الحشد وا
  .والحقوق العربية

كما دعا أبو حمور إلى بلورة منطلقات لكتلة 
عربية تتعاون مع االتحاد األوروبي على تعزيز الشراكة 
التي تخدم مصالح الطرفين، والتعاون على إرساء 

  .االستقرار والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة

اإلماراتي السابق وعضو المنتدى وأكد السفير 
الدكتور يوسف الحسن، ضرورة إعادة قنوات الحوار 

 األوروبي الذي توقف بسبب تفضيل االتحاد –العربي 
األوروبي عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية وليس 
ًمع كتلة عربية موحدة؛ داعيا إلى دراسة نقاط القوة 

نتائج المشاريع والضعف لدى الجانبين، ودراسة حصيلة 
المتوسطية على تنمية جنوب البحر المتوسط، في حين 
ما يزال يشهد هذا الجنوب استمرارية الفقر وقلة التنمية 

  .وفقدان التماسك

وشارك في اللقاء أيضا، المديرة التنفيذية 
لمؤسسة صوت النيل اإلخبارية المصرية الدكتورة ابتسام 

في ” الياعرب أستر“مصطفى، ورئيسة تحرير مجلة 
سيدني اإلعالمية عال بياض، ومدير عام مركز دراسات 
ّالشرق األوسط في عمان وعضو المنتدى المهندس جواد 
الحمد، وأستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية وعضو 

  )بترا (–. المنتدى الدكتور جمال الشلبي

  ٣ص٢٨/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  باألقصى" لإسرائي"األردن تحتج على انتهاكات 
 

باسم وزارة الخارجية  المتحدث قال –  صفا–عمان 
بالده أرسلت مذكرة  إن األردنية ضيف اهللا الفايز الثالثاء،

للمسجد  احتجاج إلسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي
 .األقصى

ونقل بيان الخارجية عن الفايز قوله إنها دانت 
ية بأعمال في الحائط استمرار قيام السلطات اإلسرائيل اليوم

ًالذي يشكل جزءا ال يتجزأ من  الغربي للمسجد األقصى،
 .المسجد األقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف

الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية "أن  وذكرت
ٕوان على (...) األعمال  للجانب اإلسرائيلي بخصوص هذه

بهذا الشأن  إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، احترام التزاماتها
 ".ً فورااألعمالووقف 

القدس وشؤون  إدارة أوقاف"وبحسب الفايز فإن 
المسجد األقصى هي السلطة الوطنية صاحبة االختصاص 

إدارة جميع شؤون المسجد األقصى المبارك  الحصري في
 ".بموجب القانون الدولي

إن جميع أعمال الصيانة والترميم في  وقال
في ذلك األسوار،  ً دونما، بما١٤٤المسجد البالغة مساحته 

 .هي ضمن الصالحيات الحصرية إلدارة أوقاف القدس

ضرورة التزام إسرائيل بالوضع "الفايز  وأكد
ّ، وحملها "األقصى التاريخي والقانوني القائم في المسجد

 كقوة قائمة باالحتالل كامل المسؤولية عن سالمة المسجد"

  ".وأسواره

  ٢٨/٧/٢٠٢٠صفا وكالة الصحافة الفلسطينية 

* * * * *  

تصعيد إسرائيل لجرائمها دليل على  :عشراوي
  مضيها في تنفيذ مخطط التوسع والضم

  

 أدانت عضو اللجنة التنفيذية - وفا-رام اهللا 
لمنظمة التحرير حنان عشراوي، االنتهاكات والجرائم 
اإلسرائيلية الخطيرة والمستمرة في االراضي الفلسطينية 

  .المحتلة

في بيان لها، اليوم الثالثاء، أن هذا واكدت 
التصعيد المتواصل يعود إلى المعاملة الخاصة التي 
تحظى بها دولة االحتالل من قبل المجتمع الدولي وعدم 
إخضاعها للقانون الدولي والمساءلة والمحاسبة، إضافة 
إلى الدعم الذي تتلقاه من قبل اإلدارة األميركية 

ل إجراء االنتخابات االميركية واستغاللها للوقت الحالي قب
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لفرض أمر واقع على األرض الستكمال مخططاتها 
  .االستيطانية االستعمارية القائمة على التوسع والضم

وحذرت عشراوي من تداعيات الممارسات 
واالجراءات اإلسرائيلية الخطيرة في القدس، والتي شملت 
مؤخرا هدم عدد من منشآت المواطنين الزراعية 

 دونما، ١٤نية في بلدة العيسوية، وتجريف نحو والحيوا
ومواصلة المداهمات واالعتقاالت واالستدعاءات ألبناء 
القدس ومسؤوليها بما في ذلك استدعاء مخابرات 
االحتالل أمين عام المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بالل 
النتشة، ومواصلة اعتقال محافظ القدس عدنان عيث 

ميد جهاد الفقيه، ونائب أمين ومدير المخابرات فيها الع
سر حركة فتح في بلدة العيزرية سامي أبو غالية، 
واعتقال الشقيقين عبادة وعدي دنديس بعد مداهمة 
منزليهما في حي واد قدوم من سلوان وتفتيشه بطريقة 

إضافة إلى االعتداءات . وحشية والعبث بمحتوياته
يحية المتكررة على المقدسات الدينية االسالمية والمس

ومواصلة اقتحام المسجد االقصى من قبل المستوطنين 
  .ودعوتهم مؤخرا إلى اقتحامه الخميس المقبل

كما أشارت، الى التصعيد اإلسرائيلي في المدن 
والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما في ذلك 
اإلخطار بهدم منزلين أحدهما قيد االنشاء، وبوقف العمل 

يالء على رافعة شوكية تابعة لبلدية بحظيرتي أغنام واالست
وهدم مغسلة . الخليل في قرية بيرين شرق الخليل

للسيارات، واالستيالء معداتها في بلدة الخضر جنوب بيت 
وتجريف مساحات جديدة من . لحم بحجة عدم الترخيص

أراضي بلدة بروقين في محافظة سلفيت بهدف انشاء خط 
  ". خينبرو"للمياه العادمة لصالح مستوطنة 

ومنع عدد من المواطنين من السفر عبر معبر 
الكرامة بحجج وذرائع واهية منها أن جوازات سفر بعضهم 
تم تجديدها حديثا من قبل دولة فلسطين ولم يتم تسجيلها 
لدى دولة االحتالل، هذا إضافة إلى اعتداءات 

المستوطنين المتطرفين المتكررة على المواطنين 
ؤخرا برش السموم في المراعي ما وممتلكاتهم وقيامهم م

 رأسا من الماشية في منطقة ٦٠ادى الى نفوق أكثر من 
العوجا في األغوار وحرق اجزاء من مسجد البر والتقوى 

  .في مدينة البيرة

وشددت عشراوي في ختام بيانها، على ان 
الشعب الفلسطيني صامد وثابت على أرضه وسيواصل 

لجرائم، كما أكدت أن وقوفه في وجه هذه االنتهاكات وا
االستمرار في تمكين دولة االحتالل ومنحها الحصانة 
يؤدي الى إطالق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا 
الفلسطيني األعزل ومضيها قدما في عدوانها على 

  .المجتمع الدولي ومنظومته القانونية

  ٢٨/٧/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

ً نريد موقفا عالميا واضحا يرفض :الصفدي ً ً
  الضم

  

 أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين -ّعمان
أيمن الصفدي ووزير خارجية رومانيا بوغدان اوريسكو 
اليوم محادثات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي والتضامن 

 .في مواجهة جائحة كورونا إضافة إلى القضايا اإلقليمية

واتفق الوزيران خالل المحادثات التي تمت عبر 
الهاتف على عقد جولة من المشاورات السياسية على 
مستوى كبار المسؤولين عبر آلية التواصل المرئي لتحديد 
خطوات لزيادة التعاون االقتصادي والثقافي والسياحي 

 .وتنسيق المواقف إزاء القضايا اإلقليمية

الخطر غير المسبوق وأكد الصفدي خالل االتصال 
الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية 
محتلة على فرص تحقيق السالم العادل، وأكد ضرورة اتخاذ 
ًالمجتمع الدولي موقفا واضحا وفاعال يرفض الضم خرقا  ً ً ً
ًللقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق السالم ويحول دون 

  .تنفيذه
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كاتف الجهود إلعادة وشدد الصفدي على ضرورة ت
إطالق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس 
القانون الدولي وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على 

 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
ًسبيال وحيدا لحل الصراع ً.  

زيران التطورات اإلقليمية والجهود واستعرض الو
  .المبذولة لحل األزمات اإلقليمية وتكريس األمن واالستقرار

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق واللقاء في 
أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العالقات 

  .في جميع المجاالت بين البلدين

 ١ص/٢٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

تعقد المؤتمر الدولي السنوي " متحدةاألمم ال"
  السابع حول القدس

  

 عقدت لجنة األمم المتحدة - وفا- نيويورك 
المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف، بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي، 
وبالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى األمم المتحدة في 

دولي السنوي السابع حول قضية نيويورك، المؤتمر ال
 حياة الفلسطينيين في -الضم عمليا"القدس بعنوان 

، علما أنه المؤتمر الدولي السنوي السابع الذي "القدس
  .تنظمه اللجنة حول القدس

وافتتح المؤتمر ممثل األمم المتحدة، األمين 
العام المساعد للشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ 

ير دائرة فلسطين وشؤون القدس خالد الخياري، ومد
بمنظمة التعاون اإلسالمي السفير علي الغوتالي، 
والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في 

  .نيويورك السفير رياض منصور

وتطرق منصور، في كلمته، إلى تاريخ نشوء 
قضية القدس التي بدأت مع نهاية األربعينات، مؤكدا أن 

يات الضم في انتهاك صارخ للقانون إسرائيل تقوم بعمل
الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة منذ اليوم األول 

  .الحتاللها لألرض الفلسطينية

وفيما يتعلق بحياة الفلسطينيين، نوه منصور  
إلى الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي يتعرض لها 

واصلة الشعب الفلسطيني جراء االنتهاكات اإلسرائيلية المت
في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة على 
وجه الخصوص، إلى جانب إجراءات تغيير معالم المدينة 

باتجاه   وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عملية. التاريخية
المساءلة ومحاسبة القوة القائمة باالحتالل على جميع 

  .انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية

ة االفتتاحية، جلسة نقاش بمشاركة وتبع الجلس
مها عبد اهللا من معهد القاهرة لدراسات حقوق : كل من

" السالم اآلن"اإلنسان في القدس، وحاجيت عفران من 
في القدس، وأسامة خليل من جامعة سيراكيوز في 
الواليات المتحدة األميركية، الذين سلطوا الضوء على 

 للقدس الشرقية منذ الضم اإلسرائيلي غير القانوني  تاريخ
عقود، والواقع المعاصر للمقدسيين الفلسطينيين في ظل 

  .هذا النظام

  ٢٩/٧/٢٠٢٠ وفا 

* * * * *  

ترفض إجراء تعديالت على قانون " الكنيست"
  القومية العنصري

  

 رفضت الهيئة العامة -فلسطين المحتلة 
قانون أساس «ًست، أمس األربعاء، مقترحا لتعديل للكني

 .« تيلم–يش عتيد «ّتقدمت به قائمة » ّالقومية

وعارض القانون، باإلضافة إلى األحزاب التي 
التي وعدت » كاحول الفان«، قائمة ٢٠١٨ّسنته عام 

ّوتغيب . ّخالل الجوالت االنتخابية الماضية بتعديل القانون
 .، بيني غانتس، عن الجلسةرئيس القائمة ووزير األمن
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وامتنعت القائمة المشتركة عن التصويت على 
الموقف األساسي والجوهري «ّالقانون، وعزت ذلك إلى أن 

ٕللقائمة المشتركة هو إلغاء كل القانون وارساء المساواة 
 .«التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البالد

ّدمت ّوقالت المشتركة إن تعديل القانون الذي تق
يطرح «، غدير كمال مريح، »يش عتيد«به النائبة عن 

ُتعديالت طفيفة على القانون، تبقي على جوهره العنصري 
ّالمتنكر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني واألقلية 

وال يطرح االقتراح أي . العربية الفلسطينية في إسرائيل
تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية 

ٍيونية؛ وال أي تحد سياسي أو حقوقي جذري لتعريف الصه
المواطنة المتساوية التي هي جوهر المساواة في الحقوق 
القومية والمدنية؛ وال يتحدى حصرية حق تقرير المصير 
للشعب اليهودي وال نظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط 
ّهذا القانون الناظم الذي يكرس دونية المواطنين العرب 

 .«ًطينيين جماعة وفرادىالفلس

ّيكرس، «وأضاف بيان المشتركة أن التعديل 
ّعمليا، ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، في حين  ً
ّتؤكد المشتركة على أن القدس الشرقية أرض محتلة، 
ُويجب أن يكنس عنها االحتالل لتكون عاصمة الدولة 

الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات األمم المتحدة 
 .«وقف السواد األعظم من المجتمع الدوليوم

ّوأشارت المشتركة إلى أن مقترح القانون يكرس 
مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية 

ما يتناقض » لغة الدولة«التي بحسب القانون هي 
 .ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية

ّوأكدت المشتركة أن المساواة المنشودة،  والتي «ّ
ّطورتها الجماهير العربية على مدار عقود طويلة من 
النضال، هي المساواة التامة في الحقوق القومية 
والمدنية، الجماعية والفردية، غير المنقوصة وغير 
المشروطة؛ وهي مشتقة من كون المواطنين العرب أهل 
البالد األصليين، ومن حقهم في هذا الوطن وعلى هذا 

 وفاعل ونشيط من الشعب العربي الوطن، وكجزء حي
ّالفلسطيني، ومن حقه في تقرير المصير؛ وليست منة 

 .«الدولة القومية للشعب اليهودي«من 

ّواعتبرت القائمة المشتركة أن تصويت االئتالف 
ًيميط اللثام مجددا عن الدوافع «الحاكم ضد االقتراح  ُ

 )توكاال. (العنصرية الفظة لنتنياهو وحكوماته المتعاقبة

 ٢٠ ص٣٠/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

������

بعد " حياة السود مهمة"هجمة إسرائيلية على 
  تأييدها الفلسطينيين

  

حياة السود « أعلنت حركة -   وكاالت-  لندن
في بريطانيا، تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد » مهمة

 .ائيلية ألجزاء من الضفة الغربية المحتلةخطة الضم اإلسر

وجاء ذلك بتصريح نشرته على حسابها في 
في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل «: ، كتبت فيه»تويتر«

قدما، نحو ضم الضفة الغربية، وتقوم فيه السياسة 
البريطانية، بإسكات كل األصوات المنتقدة، لمالحقة الخطط 

ائيل، نقف بصوت عال االستعمارية واالستيطانية إلسر
 .«فلسطين حرة. وواضح، إلى جانب رفاقنا الفلسطينيين

ّوأرفقت الحركة عدة تغريدات أوضحت فيها مواقف 
ّعدد هائل من المنظمات الحقوقية حول العالم، ومنها 
يهودية، المناهضة للصهيونية والمعارضة لسياسات 



  
  ٩٢ 

لة االحتالل اإلسرائيلي القمعية في الضفة الغربية المحت
 .ّوقطاع غزة المحاصر

نحن نقف مع المجتمع «: وكتبت الحركة أيضا
المدني الفلسطيني في مطالبته بعقوبات موجهة، بالتماشي 
مع القانون الدولي، ضد نظام األبرتهايد االستعماري 

نحن نقف مع «: وأوضحت الحركة أيضا. »اإلسرائيلي
الفلسطينيين في أكثر األوقات إلحاحا، وضد الهجمات 
المتسارعة على حقوقهم المذكورة أعاله، ومصادر أخرى 

إن نضالنا هو معركة موحدة ضد االستعمار بجميع . كثيرة
 .«العدالة غير قابلة للتجزئة. أشكاله

واستشهدت الحركة بكلمات المناضلة األميركية من 
أصل أفريقي، أنجيال ديفز، الداعمة بشدة لنضال الشعب 

ل أولئك الذين يناضلون ضد من أج«: الفلسطيني، بقولها
العنصرية ومن أجل الحرية في كل مكان، يستمر الشعب 
الفلسطيني بتقديم اإللهام ألنه عانى وصمد لفترة طويلة، 

 .«رافضا االستسالم وقبول الخضوع األبدي وانعدام العدالة

ّوسرعات ما شنت جهات إسرائيلية، وجهات داعمة 
غاية على حركة إلسرائيل والصهيونية، هجمة شرسة لل

لرفضها السياسات االستعمارية » حياة السود مهمة«
اإلسرائيلية وآخرها الضم، واصفين الوقوف مع العدالة 

 .«معاداة السامية»وحقوق الشعب الفلسطيني بـ

وأثنى فلسطينيون وعرب كثر على الدعم األخير 
الذي أعلنت عنه الحركة للقضية الفلسطينية، بعدما كانت 

صلية في الواليات المتحدة قد تبنت قبل بضعة الحركة األ
، (BDS) أعوام، حركة المقاطعة الفلسطينية إلسرائيل

  . معتبرة أن النضال العادل ضد القمع ال يتجزأ

تجدر اإلشارة إلى أن مواقف الحركة المؤيدة 
للفلسطينيين جعلتها عرضة لهجمات كثيرة من أطراف 

 المتحدة وبريطانيا مرتبطة باللوبي الصهيوني في الواليات
 .خاصة، ومحاوالت لتشويه سمعتها

  ٣٢ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

معركة .. األوقاف المسيحية في باب الخليل
  مستمرة مع االحتالل

  

ــــدس ــــع مدينــــة الق ــــر – خــــاص موق كمــــال  تقري
العديــد مــن المهتمــين والمتــابعين للــشأن  يظــن – الجعبــري

ارات الموقوفة فيها هي ّالمقدسي بأن أوقاف القدس، والعق
ًحــــصريا تلــــك العقــــارات اإلســــالمية، التــــي تــــديرها دائــــرة 
ّاألوقاف اإلسالمية في القدس، ولكن الحقيقية تخبرنا بـأن 

كـــسية، وذًفــي القــدس أوقافــا أخــرى تملكهــا الكنيــسة األرث
ٌوهي أراض وعقارات عربية خالصة ٍ. 

يــــشير الباحــــث ســــامي الــــصالحات فــــي كتابــــه، 
ّمية فـي ظـل االحـتالل الـصهيوني، إلـى أن األوقاف اإلسـال

مساحة األراضي والعقارات الموقوفة للكنيسة األرثوذكـسية 
ً دونمـا، وهـي أوقـاف تاريخيـة تعـود ٣١٨في القدس تبلـغ 

ــن  ــالزمن لــسنوات العهــدة العمريــة، بــين الخليفــة عمــر ب ب
ــذ  ــه، والبطريــرك صــفرونيوس، ومن الخطــاب رضــي اهللا عن

ة اليونــان علــى إدارة الكنيــسة  ســيطر مطارنــ١٥٣٤العــام 
األرثوذكـسية فـي القـدس، وعمــوم فلـسطين، بمـا فيهـا مــن 

 .ٍأوقاف وكنائس

تتــوزع األوقــاف المــسيحية فــي القــدس بــين جبــل 
ــــراح، وحــــارة  ــــون، وبــــاب النبــــي داوود، والــــشيخ ج الزيت
ــا أحــاط بهــا مــن أراض  ــدة القديمــة، وم ــصارى فــي البل ٍالن

ـــص ـــث يت ـــل، حي ـــاب الخلي ـــارات فـــي ب اعد االســـتهداف وعق
 .الصهيوني بالتهويد لتلك المنطقة

 عقارات الكنيسة المسيحية في باب الخليل

تتكـــون عقـــارات الكنيـــسة األرثوذكـــسية فـــي بـــاب 
ٍ، يقــع األول فــي وقــع ٕالخليــل مــن فنــدقي البتــراء وامبــ

ــم  ــن الخطــاب، المعل ــدان عمــر ب ــى مي ٍاســتراتيجي يطــل عل
الـشرفات الــشرقية األبـرز فـي بـاب الخليـل، فـي حـين تطـل 

ــاء  ــدة القديمــة للقــدس، يحتــوي بن للفنــدق علــى كامــل البل



  
  ٩٣ 

ً محـــال تجاريـــا، يعـــود ريعهـــا للكنيـــسة ٢٢الفنـــدقين علـــى  ً
 .األرثوذكسية في القدس

ٌصفقات متتالية وسعي صهيوني محموم للسرقة ٌ 

لموقعها االستراتيجي بـين البلـدة القديمـة، وغـرب 
ـــسة األرثو ـــاب القـــدس، كانـــت عقـــارات الكني ذكـــسية فـــي ب

الخليـــــل، محـــــط األطمـــــاع الـــــصهيونية بالتهويـــــد، ومنـــــذ 
عطيـــرت (، لـــم تـــألو جمعيـــة ١٩٧٨تأسيـــسها فـــي العـــام 

ًالصهيونية االستيطانية جهدا في االستيالء على ) كوهانيم
ــارات  ــدس، ومنهــا عق ــي الق ــارات األوقــاف المــسيحية ف عق
بــاب الخليــل، ومــع فــشل كافــة تلــك المحــاوالت جــاء العــام 

ً حامال معه محاولة صهيونية جديدة للسيطرة على ٢٠٠٤ ً ً
ــــــسة  ــــــرك الــــــسابق للكني ــــــدما أجــــــر البطري العقــــــارات عن
األرثوذكــسية فــي فلــسطين والقــدس البطريــرك أيرينيــوس، 

، وتــم عزلــه علــى )عطيــرت كــوهنيم( فنـدقي بــاب الخليــل لـــ
إثر ذلك، ولكن هذا الحدث أسس لبدء االدعاء الصهيوني 

ــــارات ــــة تلــــك العق ــــصهيوني المحمــــوم بملكي ، والــــسعي ال
 .للسيطرة على هذين العقارين

عطيـرت (تواطأت محاكم االحتالل الـصهيوني مـع 
وجهـــات مــــن داخـــل الكنيــــسة لتمريـــر صــــفقات ) كـــوهنيم

ومحاوالت تسريب عقـارات بـاب الخليـل المتتاليـة، وتوجـت 
ـــي  ـــا جـــرى ف ـــك المحـــاوالت بم ـــرت ٨/٢٠١٨تل ـــا أق  حينم
عطيــــرت (لكيــــة جمعيــــة محكمــــة االحــــتالل المركزيــــة بم

للعقارين، مما دفع اللجنة الرئاسية العلي لشؤون ) كوهنيم
الكنـــائس فـــي فلـــسطين، وهـــي هيئـــة وطنيـــة فلـــسطينية 
مسيحية، لعقد اجتماع أكـدت خاللـه بطـالن صـفقة البيـع، 
ـــة  ـــت البطريركي ـــشعبي لرفـــضها، فتحرك ودعـــت للتحـــرك ال

ًاألرثوذكــسية إثـــر ذلـــك، وحركــت الملـــف قـــضائيا مـــستغل ًة ّ
ـــــة  ـــــانون حماي ـــــة، منهـــــا ق ًعـــــددا مـــــن الثغـــــرات القانوني
ٍالمستأجر، الذي يمنع أي جهـة تملكـت العقـار مـن إخـالء  ّ
المستأجر له، ولجأت الكنيسة األرثوذكسية كذلك للتشكيك 
ت لـــك العقــارات، لتبـــدأ مالمـــح  ّـــفــي عقـــود البيـــع التــي تم

ٍمعركـــة قانونيـــة للحفـــاظ علـــى عقـــارات بـــاب الخليـــل مـــن  ٍ
 .لى المستوطنين الصهاينةالتسرب إ

 قرار محكمة االحتالل األخير

عــادت قــضية عقــارات بــاب الخليــل إلــى الواجهــة 
 حينمـــا رفـــضت المحكمـــة ٢٢/٦/٢٠٢٠مـــرة أخـــرى، فـــي 

المركزيــــــة الــــــصهيونية التماســـــــات وطعــــــون الكنيـــــــسة 
األرثوذكسية، لتصبح عقارات باب الخليـل قـاب قوسـين أو 

علــى غــرار ) هنيمعطيــرت كــو(أدنــى مــن تــسربها لجمعيــة 
مئـــات العقـــارات فـــي البلـــدة القديمـــة والقـــدس، إذ توجـــه 

فـــور صـــدور قـــرار محكمـــة ) عطيـــرت كـــوهنيم(مـــستوطنو 
االحتالل المركزية إلى المحكمـة الـصهيونية العليـا لتثبيـت 
ـــى  ـــشكل فـــي حـــال وقوعـــه وتطبيقـــه عل ـــذي سي القـــرار، ال
ـــل،  ـــاب الخلي ـــرا فـــي محـــيط ب ـــديا خطي ًاألرض تطـــورا تهوي ً ً

ــدة القديمــة بــشكل وســا حة عمــر بــن الخطــاب، وغــرب البل
 .عام

مؤســـسة القــــدس الدوليـــة تابعــــت القـــضية منــــذ 
منذ بداية تداعيات قضية محاوالت تسريب عقارات  البداية

، بـدأت ٢٠٠٤الكنيسة األرثوذكسية في القدس، في العام 
ــــف، ورصــــد  ــــع هــــذا المل ــــة بتتب ــــدس الدولي مؤســــسة الق

ــد  ــه، وأصــدرت العدي ــاالت والدراســات التطــورات ب مــن المق
التـــي تناولــــت واقعــــه والحقـــائق الخاصــــة، بــــه، وأرســــلت 
التوصــيات للجهــات المعنيــة والقــادرة علــى التحــرك للــدفاع 
ـــب  ـــدس، وعق ـــي الق ـــسية ف ـــسة األرثوذك ـــالك الكني عـــن أم
صدور قرار المحكمة المركزيـة الـصهيونية األخيـر، أصـدر 

ود، ّالمـــدير العـــام لمؤســـسة القـــدس الدوليـــة، ياســـين حمـــ
ًتــــصريحا صــــحفيا يؤكــــد فيــــه تالعــــب محكمــــة االحــــتالل  ً
المركزية باألدلة وتزويرها لصالح المستوطنين الـصهاينة، 
ًداعيا إلى مواجهـة أي تحـرك صـهيوني علـى األرض فيمـا 
يخــص هــذا الملــف، بالــصمود والثبــات لتقــويض مــشاريع 

 .االحتالل، وسياساته العنصرية



  
  ٩٤ 

ـــ ن تكـــون معركـــة بـــاب الخليـــل ليـــست األولـــى ول
فــي ظــل تــصاعد االســتهداف الــصهيوني لمختلــف  األخيــرة

جوانـــب الحيـــاة فـــي القــــدس، والتـــسارع الـــصهيوني فــــي 
ٍمحاوالت تهويد المدينة، بغطـاء أمريكـي مـن الـدعم التـام، 
ٍوتواطؤ جهات عربية ومحلية مع االحتالل، في ظل موجة 
ٍالتطبيـع العربـي، فــإن معركـة بـاب الخليــل سـتتلوها معــارك  ّ

ى، وستبقى قـوة الجمـاهير المقدسـية ووعيهـا، وقوتهـا أخر
بجهود التمكين من الحاضنة العربية واإلسالمية لها، هـي 
ْالضمان الوحيد لمنع االحتالل الـصهيوني من المزيـد مـن  ِ َِـ

  .التقدم في مخططاته االستعمارية االحاللية

  ١/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ندق ناقوس : "ن عطا اهللا حناسيادة المطرا
الخطر مجددا فعقارات باب الخليل االرثوذكسية 
في خطر شديد فهل من مجيب وهل من منقذ 

  "من هذه الكارثة الوشيكة؟

  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
ـــدعو  ـــا ن ـــوم بأنن ـــوذكس الي ـــروم االرث ـــسطية لل اســـاقفة سب
لتحـــرك جـــدي وعاجـــل وفاعـــل بهـــدف ابطـــال صـــفقة بـــاب 

ـــل المتـــورطين الخليـــ ـــسائلة ومحاســـبة ك ل المـــشؤومة وم
الفاسدين الذين قاموا بهذه الخيانة العظمى بحـق كنيـستنا 

  .بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام

لن نـسمح بـأن تمـر صـفقة بـاب الخليـل فعقاراتنـا 
االرثوذكـسية العريقـة فـي بـاب الخليـل ليـست لقمـة سـائغة 

ا ويبتلعونهـا للمستوطنين ولعطيريت كوهانيم لكي يسرقونه
  .ويستولون عليها متى يشاؤون

ان مخطـــط المـــستوطنين وجمعيـــاتهم باالســـتيالء 
على العقارات االرثوذكسية العريقة في منطقة باب الخليـل 
انما يندرج في اطار صفقة القرن ويندرج في اطار مـؤامرة 

هادفة الفراغ مدينة القدس من مـسيحييها الـذين تـضائلت 
  .االخيرة بشكل دراماتيكياعدادهم خالل السنوات 

ــــى  ان مدينــــة القــــدس التــــي تعتبــــر القبلــــة االول
والوحيدة للمسيحيين في عالمنا هي مهددة بأال يبقى فيها 
العنصر المسيحي وان تكون خالية من المـسيحيين الـذين 
هــم مكــون اساســي مــن مكوناتهــا ، وصــفقة بــاب الخليــل 

ــارات االرثوذكــسية للمــستوطنين انمــا ي ــدرج وتــسريب العق ن
  .في اطار هذه المؤامرة

وهذا المخطط الشيطاني الذي يستهدف الحـضور 
ــــدس انمــــا  ــــة الق ــــي مدين ــــق واالصــــيل ف ــــسيحي العري الم
يــستهدف ايــضا مدينــة القــدس كلهــا بمقدســاتها واوقافهــا 

  .وانسانها

ـــات  ـــسية والهيئ ـــا نناشـــد المؤســـسات االرثوذك انن
مــن الــسياسية وجميــع اولئــك الــذين تهمهــم اوضــاع كــل 

  .قعه بهدف ابطال هذه الصفقةمو

ان االدعـــاء بـــأن عقـــارات بـــاب الخليـــل اصـــبحت 
بايدي عطيرت كوهانيم هو ادعاء باطـل لـن نقبـل بـه ولـن 
نتعاطى معه والمستأجرين الموجودين في هذه العقـارات ال 
ســـيما فـــي فنـــدق االمبـــ انمـــا هـــم مـــستأجرون لعقـــارات 

يم او لغيرها ارثوذكسية وليس لعقارات تابعة لعطيرت كوهان
ـــــة  ـــــصرية فـــــي المدين ـــــات االســـــتيطانية العن مـــــن الجمعي

  .المقدسة

نحـــذر مجـــددا مـــن خطـــورة االوضـــاع فـــي بـــاب 
الخليل فيما يتعلق باالوقاف والعقارات االرثوذكسية ونحذر 
من خطورة استمرارية حالة الـصمت والالمبـاالة تجـاه هـذه 
القــــضية، ونتمنــــى مــــن االردن الــــشقيق ومــــن الــــسلطة 

ينية ومن كافة الدول والشعوب الصديقة والكنـائس الفلسط
المسيحية في عالمنا بأن تعمـل علـى ابطـال هـذه الـصفقة 
التي نحن ال نعترف بها اصال الن من سرب هذه العقارات 

ــــى وان اخــــذ  ــــصالحية حت ــــذه ال ــــك ه ــــل ١٠٠ال يمل  توكي
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 فعقاراتنا االرثوذكسية ليست سلعة معروضة للبيع بـل هـي
  .اريخ مدينتناجزء من تاريخنا وت

لقد وصلنا الى مرحلة خطيـرة ال نحتـاج فيهـا الـى 
بيانات شجب واستنكار بل نحتاج فيها الى مواقـف عمليـة 
ـــة  ـــر قانوني ـــاف المـــسربة بطـــرق غي فاســـتعادة هـــذه االوق
ــــى قــــرار سياســــي مــــن االردن ومــــن الــــسلطة  ــــاج ال يحت
ــدعي  ــي ت ــدول العالميــة الت ــن ال ــسطينية ومــن كثيــر م الفل

ـــ ـــى بق  الحـــضور اء واســـتمرارية وجـــود وبقـــاءحرصـــها عل
  .المسيحي في مدينة القدس

اليــوم نحــن امــام امتحــان وســوف نــنجح فــي هــذا 
االمتحــان بتعاوننــا وتكاتفنــا وتوجهنــا للعنــاوين التــي يجــب 
ان نتوجــه لهــا وهــدفنا هــو ابطــال الــصفقة واســتعادة هــذه 
العقارات المـسربة ولـيس فقـط حمايـة المـستأجرين والـذين 

  . جميعا ان نحميهم وان نصون حقوقهممن واجبنا

ـــا بـــدق هـــذا  ـــدق نـــاقوس الخطـــر وقـــد قمن اننـــا ن
النــاقوس خــالل الــسنوات المنــصرمة كثيــرا ولكــن يبــدو ان 
الكثيرين لم يسمعوه اما اليوم فنحن على شفا الهاوية وقد 
ــــة  ــــة العربيــــة المترهل ــــسلطات االحتالليــــة الحال تــــستغل ال

لفلـــــسطينيين بمـــــا واالنقـــــسامات الفلـــــسطينية وانهمـــــاك ا
ــة االربــاك الحاصــلة  ــه قــضيتهم ناهيــك عــن حال تتعــرض ل
ــــا فهــــذه العوامــــل مجتمعــــة قــــد تــــستغلها  بــــسبب الكورون
السلطات االحتاللية في اي وقت لكي تقتحم هذه العقـارات 

   .وتسرقها من اصحابها االصليين

نوجـــه نـــداء عـــاجال لروســـيا وللكنيـــسة الروســـية 
ائس االرثوذكسية في عالمنا ولكل الدول االرثوذكسية والكن

وكذلك كافة المرجعيـات الروحيـة المـسيحية ، فمـن واجبنـا 
جميعا ان نعمل من اجل الحفاظ على هـذا التـراث الروحـي 
ـــا عبـــر عمالئهـــم  الـــذي يـــسعى المـــستوطنون لـــسرقته من

   .ومرتزقتهم وسماسرتهم

وما يحدث في باب الخليل هـو عينـة عمـا يحـدث 
ـــــدس واســـــتهداف ـــــة الق ـــــي مدين ـــــا ومقدســـــاتها ف  اوقافه

كمــــا ان مــــسؤولية الــــدفاع عــــن  .االســـالمية والمــــسيحية
ـــى  ـــع عل ـــل االرثوذكـــسية ال تق ـــاب الخلي ـــارات ب اوقـــاف عق
عاتقنا كمـسيحيين فقـط بـل نتمنـى مـن اشـقائنا المـسلمين 
ان يهبــوا لنـــصرتنا ومــساعدتنا لكـــي تبقــى هـــذه العقـــارات 
ارثوذكـــسية ولكـــي تبقـــى كمـــا كانـــت دومـــا واجهـــة جميلـــة 

يخيــــة تتــــزين بهــــا مــــدينتنا لمدينــــة القــــدس وتحفــــة تار
  .المقدسة

   ١/٧/٢٠٢٠مكتب المطران عطا اهللا حنا 

* * * * *  

 مستوطن يهودي اقتحموا ٢٠٠٠أكثر من 
   في يونيو"األقصى"ساحات 

 

 أصدر مرصد – وكاالت –فضائية فلسطين اليوم 
مكافحة التطرف التـابع لألزهـر الـشريف، األربعـاء، تقريـره 

هري حــول أعــداد مقتحمــي ســاحات المــسجد األقــصى الــش
 مـستوطنا صـهيونيا قـد ٢٠١٦وقال المرصـد إن . المبارك ً

خـــالل شـــهر يونيـــو الماضـــي، تحـــت » األقـــصى«اقتحمـــوا 
حراســة أمنيــة مــشددة مــن قبــل شــرطة االحــتالل، بزيــادة 

ــدر بنحــو  ــي نفــس % ١١تق ــين ف ــة بأعــداد المقتحم مقارن
 .الشهر من العام الماضي

اف المرصــد فــي تقريــره أنــه كــان علــى رأس وأضــ
المزعـوم، » الهيكـل«المقتحمين عدد من أعضاء منظمـات 

ــــات الــــصهيونية ورؤســــاء المــــدارس المتطرفــــة،  وحاخام
يتـــــسحاق الوي، وشـــــموئيل مورينـــــو، وميخـــــي : أبـــــرزهم

ــشع ولفــسون، إلــى جانــب  ٕيوســفي، وايتــي أليتــسور، والي ٕ
مجلـــس رئــيس : عــدد مــن المــسؤولين الــصهاينة، بيــنهم

، ووزيـر الزراعـة الـسابق، »جـوش عتـسيون«مستوطنات 
 .وعدد من أعضاء الكنيست الصهيوني السابقين

وشدد المرصـد علـى أن أسـاليب التهويـد الزمـاني 
والمكـاني التــي تنتهجهـا ســلطة االحـتالل للــسيطرة الكاملــة 
على المسجد األقصى المبارك، من خالل محـاوالت تمكـين 
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 الحرم الـشريف، وتعزيـز الحـضور المستوطنين من اقتحام
الصهيوني داخل سـاحاته، لـن تغيـر مـن أحقيـة المـسلمين   ُ

 .الخالصة في المسجد المبارك

وأكد المرصد مواصـلة دوره فـي التوعيـة بالقـضية 
ــــــان  ــــــات وممارســــــات الكي ــــــضح انتهاك ــــــسطينية، وف الفل
الــــصهيوني ضــــد المقدســــات اإلســــالمية داخــــل األراضــــي 

ــة، مــشيدا بع ــي ًالمحتل ــسطيني الت ــشعب الفل ــاء ال زيمــة أبن
تتحطم أمامها مخططات االحتالل الخبيثة التي طالما دعـا 
ــدولي والمنظمــات والهيئــات الحقوقيــة  َالمرصــد المجتمــع ال

  .إلى التحرك الفوري لمواجهتها

 ١/٧/٢٠٢٠ فضائية فلسطين اليوم

* * * * *  

 الضفة في مناطق إسرائيل ضم: الغارديان
  أخالقي وغير حكيم وغير قانوني غير الغربية

  

 ضم “بعنوان افتتاحية الغارديان، صحيفة نشرت
 حكيم وغير قانوني غير الغربية الضفة في مناطق إسرائيل

  .”أخالقي وغير

 في لمناطق إسرائيل ّضم ّأن الغارديان واعتبرت
 مقترح بحق اإلعدام حكم ّينفذ وكأنه يبدو الغربية الضفة

 ًظلما شيء كل قبل سيكون ذلك ّنأ وأضافت.الدولتين ّحل
  .الفلسطينيين بحق ًجديدا

 بنيامين الوزراء لرئيس يمكن ّأنه من الرغم وعلى
 ّأن إال تموز،/يوليو من األول في الضم يبدأ أن نتنياهو
 في نتنياهو شريك وهو غانتز بيني قال إذ. تؤجل قد الخطة

 ليس المقرر التاريخ ّإن السياسي، وغريمه االئتالف
 في ثانية طفرة وجود إلى بالنظر ًعاجال، وال” ًقدسام“

  .كورونا بفيروس اإلصابة حاالت

 اإلسرائيلية اإلعالم وسائل عن الغارديان ونقلت
 عن اإلعالن بدوره يعيق األمريكي الدعم نقص ّإن قولها

  .حاالته أفضل في ليس األمريكي الرئيس ّإن إذ الخطوة،

 التي لفسادا اتهامات ّأن الغارديان واعتبرت
 كبيرة جائزة تقديم إلى بحاجة تجعله نتنياهو يواجهها
 تلك بضم نتنياهو تعهد أن الصحيفة وترى.للناخبين
 سيتأثر إرجائه، حال في الغربية، الضفة في المناطق
 تشرين /نوفمبر في األمريكية الرئاسية االنتخابات بنتيجة
 اطي،الديمقر المرشح يبدي أن المرجح غير من إذ الثاني،

  .بالرئاسة فوزه حال األراضي، تلك لضم تأييده بايدن، جو

 باتشيليت، ميشيل قالته بما الصحيفة ّوذكرت
 الضم“: اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضة

 من ٪٣٠ بضم كان سواء. انتهى نقطة. قانوني غير
 من أكثر ّأن نالغارديا وذكرت.”منها ٪٥ أو الغربية الضفة
 بيت والشين الموساد من السابقين ادةالق من ٢٠٠

 حريق “بإشعال تخاطر الخطوة ّإن قالوا والشرطة والجيش
  . ”النطاق واسع صراع “من األردني العاهل ّوحذر. ”خطير

 ستزعزع الخطوة ّأن من المتحدة األمم حذرت كما
  .المنطقة استقرار

 وآخرين نتنياهو ّأن إلى النقاد يشير ذلك، ومع
 وسيكونون االعتبار بعين القضايا هذه ذواأخ قد سيكونون

 سبيل على ومصر، األردن ّأن الحسبان في وضعوا قد
 تخدم التي االتفاقات المطاف نهاية في سيدعمان المثال،

  .الخاصة مصالحهما

 ّضم ّأن هو الغارديان، بحسب فيه، جدال ال وما
 األصوات ّإن إذ. خاطئة خطوة الغربية الضفة في مناطق
 أوضاع بين المقارنة بغضب ترفض كانت التي ليةاإلسرائي

 جنوب في السابقة العنصري الفصل وسياسات الفلسطينيين
 فيما خاصة المقارنة، تلك بمثل تقبل اآلن أصبحت إفريقيا
 االسرائيلية الجنسية منح بعدم المتعلقة بالقرارات يتعلق

 في مساواتهم أو ضمها المعتزم المناطق في للفلسطينيين
  )بي بي سي (.االسرائيليين مع قالحقو

  ٢/٧/٢٠٢٠راي اليوم 

* * * * *  
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دولة إسرائيل : وزير الجيش اإلسرائيلي األسبق
  تحكمها عصابة إجرامية

 

ــــب  ــــل أبي ــــر الجــــيش اإلســــرائيلي –ت  هــــاجم وزي
األسبق عضو الكنيـست موشـيه يعـالون، أمـس الخمـيس، 

ابة ًرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بزعيم عـص
 .إجرامية

المعارض، إلذاعة " تيليم"وقال يعالون زعيم حزب 
)FM 103 ( ــوم ـــة إســرائيل تحكمهــا الي ــة، إن دول العبري

عــصابـة إجراميـــة، ورئـــيس العــصابة هـــو رئـــيس الـــوزراء 
مــن يغــرق فــي التحقيقــات والمــسائل : "وأضــاف". نتنيــاهو

 ."الجنائية ال يمكنه العمل كرئيس للوزراء

العبريـــة، قــد هاجمـــت " تسهــآر"وكانــت صـــحيفة 
نتنيــاهو علــى خلفيــة إلقــاء القــبض علــى محتجــين نظمــوا 
ـــة  ـــوم الجمع ـــة ي ـــدس المحتل ـــي الق ـــه ف تظـــاهرة أمـــام منزل
الماضي، معتبرة أن نتنيـاهو المـتهم فـي قـضايا جنائيـة ال 

  .يصلح للعمل رئيسا للوزراء

ــــين، افتتاحيتهــــا  ــــوم االثن ــــصحيفة ي واســــتهلت ال
ــ ــر هاســكل الع ــارة ألمي ــسابق الــذي كــان يقــود بعب سكري ال

التظــاهرة، والـــذي أطلـــق ســـراحه مــن االحتجـــاز فـــي وقـــت 
 .الحق

نحـــن نعــيش فـــي واقـــع جنـــوني، : "وقــال هاســـكل
ـــه  ـــث يجلـــس شـــخص مـــتهم بجـــرائم داخـــل مقـــر إقامت حي
الرسـمية محـاط بحــراس لحمايتـه ونحـن يــتم إلقـاء القــبض 

 ."علينا ألننا لم نراعي أوضاع التظاهر

وجهـــات حقوقيـــة ويـــسارية، وانتقـــدت مؤســـسات 
الــــشرطة اإلســــرائيلية، بــــشدة، بــــسبب قيامهــــا باعتقــــال 

وقـال منتقـدون إن المظـاهرة كانـت مـشروعة . المتظاهرين
 .وغير عنيفة، لم يكن هناك أي مبرر للقيام باعتقاالت

وقــال وزيــر الجــيش األســبق ورئــيس حــزب تيلــيم 
المعارض، موشيه يعالون، إن اعتقال الضابط لم يكـن لـه 

أنه إذا اتضح في وقت الحـق أن الـشرطة : وأضاف. مبرر
قامـــت باعتقـــال تعـــسفي، فـــسيتعين علـــى القـــائم بأعمـــال 

 .مفتش الشرطة العام االستقالة من منصبه

ودعا يعالون، رئيس الوزراء القادم بيني غانتس 
ــــر عــــن  ــــى التعبي ــــة غــــابي أشــــكنازي، إل ــــر الخارجي ووزي

جب علـى الـشرطة ًموقفيهما من هذه القضية، مؤكدا أنه ي
 .أن تعمل على فرض القانون، وليس لمصلحة أحد

ــة، مــساء ١٣مــن جهتهــا، كــشفت القنــاة   العبري
يـــوم األربعـــاء، أن مكتـــب المـــدعي العـــام اإلســـرائيلي فـــتح 
ــوتر، وحــذف  ــراق أحــد أجهــزة الكمبي ــا ســريا فــي اخت ًتحقيق ً
. وثـــائق ســـرية تتعلـــق بالتحقيقـــات مـــع بنيـــامين نتنيـــاهو

 فإنه تم حذف مجلد يحتوي وثـائق داخليـة وبحسب القناة،
  .وسرية تتعلق بملفات نتنياهو، التي حذفها مجهولون

ّوتبـين مـن تحقيقــات أوليـة أن بعـض المــسؤولين 
ٌفي مكتب المدعي العام لم يكن لديهم إذن بالدخول للمواد 
المحذوفــة، ولكــن مــن غيــر الواضــح مــن وافــق علــى قــرار 

  ).االتوك. (منحهم الدخول لتلك المواد

  ١٤ صفحة ٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الفعل الفلسطيني على األرض : ناشط مقدسي
  كفيل بوقف مخطط الضم

أكد الناشط المقدسي يعقوب أبو عصب، أن ضم 
الضفة الغربية ال ينفصل عن ضم القدس بالنسبة 

 بالنسبة للعقيدة –الذي يعد الضفة "لالحتالل اإلسرائيلي 
وراة، والقدس محضن الهيكل  أرض الت–الصهيونية 

  ". المزعوم

وأشار أبو عصب، في تصريح صحفي إلى أن 
ّاالحتالل سيمرر عملية الضم على شكل مراحل ودفعات، 

  .لتحقيق مخططاته بعيدة المدى

وذكر أبو عصب أن االحتالل بعد ضم القدس 
 نفذ إجراءات متتابعة بتوسيع المستوطنات ١٩٦٧عام 
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وجلب المستوطنين، ثم إصدار وبناء أحياء استيطانية 
ويعني قانون " (قانون أساس باعتبار القدس عاصمة له

أساس أنه ال يمكن أن يتغير، إال بموافقة ثلثي أعضاء 
  ). الكنيست

ودعا أبو عصب لمزيد من التشبث باألرض 
ًوعدم التقصير في حمايتها والرباط فيها، مؤكدا ضرورة 

 وعدم التقصير ًأن يكون موقف السلطة والفصائل قويأ
 .تجاه حماية القدس

ال يمكن أن يتغير شيء بدون الموقف : "وقال
الفلسطيني على األرض، فالفعل الفلسطيني هو العامل 

  ".المؤثر والقوي

وشدد أبو عصب على أهمية وجود دور إقليمي 
إلى جانب الدور الدولي واألمم المتحدة واالتحاد 

  .األوروبي

  ٤/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 قرار إبعاد عن القدس ٢٣٦االحتالل نفذ 
  واألقصى منذ مطلع العام الجاري

رصد مركز حقوقي فلسطيني ": األيام "–القدس 
ًتصعيدا كبيرا في قرارات اإلبعاد اإلسرائيلية لفلسطينيين عن  ً

 .المسجد األقصى خالل النصف األول من العام الجاري

:  تقريروقال مركز معلومات وادي حلوة في
ّصعدت سلطات االحتالل من قرارات اإلبعاد عن المسجد "

األقصى والقدس القديمة ومدينة القدس، لفترات متفاوتة 
 أشهر، وشهدت أواخر شهري ٦تراوحت بين أسبوع إلى 

ًأيار وحزيران أعلى معدل اعتقاالت تزامنا مع إعادة فتح 
 ".األقصى بعد إغالقه في ظل فيروس كورونا

 أن معظم قرارات اإلبعاد سلمت وأشار إلى
للفلسطينيين لفترة أسبوع، ثم تم تجديدها ألشهر بقرار من 

 .قائد شرطة االحتالل في القدس

 قرار إبعاد، منها ٢٣٦ورصد مركز المعلومات 
 قرار إبعاد عن القدس ٢٤ عن المسجد األقصى، و٢٠٦

 عن القدس، ومن بين المبعدين رئيس الهيئة ٦القديمة، و
مية العليا الشيخ عكرمة صبري الذي أبعد بداية العام اإلسال

الجاري وجدد إبعاده الشهر الماضي، ونائب مدير أوقاف 
 .القدس الشيخ ناجح بكيرات

كما منعت سلطات االحتالل محافظ القدس عدنان 
 .غيث من دخول الضفة الغربية

 حالة اعتقال في القدس، ١٠٥٧ورصد المركز 
وية، تليها البلدة القديمة تركزت بشكل خاص في العيس

وسلوان، إضافة إلى اعتقاالت من ساحات األقصى وعلى 
 ".أبوابه واعتقاالت متفرقة من بلدات وأحياء القدس

من بين المعتقلين رئيس الهيئة : "وأضاف
اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري الذي اعتقل واستدعي 
عدة مرات، ومحافظ القدس كذلك تعرض لالعتقال 

الستدعاء عدة مرات، ووزير القدس فادي الهدمي، إضافة وا
إلى حمالت طالت نشطاء وقيادات من حركة فتح في مدينة 

 ".القدس خالل شهري آذار وأيار

 منشأة في مدينة القدس ٦١كما رصد المركز هدم 
خالل النصف األول من العام الجاري، تركزت في بلدة 

  ".سلوان وجبل المكبر

  ٦/٧/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

 عملية هدم نفذها ٢١األمم المتحدة ترصد 
  االحتالل اإلسرائيلي ضد منازل فلسطينية

قال مكتب  :”القدس العربي “– غزة –رام اهللا 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض 

إن قوات االحتالل ” أوتشا“الفلسطينية المحتلة 
فلسطينيون  مبنى يملكه ٢١اإلسرائيلي هدمت وصادرت 

بحجة االفتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية، خالل األسبوعين 
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وأوضح التقرير الصادر عن إحدى الجهات  .الماضيين
الدولية، والذي يرصد الهجمات اإلسرائيلية ضد المناطق 
الفلسطينية، في فترة األسبوعين الماضيين، أنه نتيجة 

لعمليات هجر تلك ا ً طفال، ١٣ً شخصا، من بينهم ٣٠ُ
 آخرين، موضحا أن قوات ٩٠ولحقت األضرار بأكثر من 

ٍاالحتالل هدمت عشرة مبان، من بينها ثالثة منازل 
ُمأهولة، في القدس الشرقية، كما هدمت أربعة من هذه 
المباني، بما فيها أحد المنازل المأهولة، على يد 

  .ٕوم والحاق الضرر بمقتنياتهمأصحابها لتجنب دفع الرس

 مبنى ١١ُ، هدم )ج(وأشار إلى أنه في المنطقة 
أو صودر في ثمانية تجمعات سكانية، بما فيها الخضر 

ُ، حيث هدم مبنيان على أساس األمر العسكري )بيت لحم(
 الذي ينص على االستعجال في إزالة المباني غير ١٧٩٧

ّالمرخصة التي تعد  َ أنه ال يزال ” تشاأو“وذكرت . ”جديدة“ُ
ّهدم المنازل والمباني التي تؤمن سبل العيش ألصحابها 

  .ّوسط استمرار تفشي الوباء يشكل مصدر قلق بالغ

ورصد التقرير كذلك قيام القوات اإلسرائيلية 
ً فلسطينيا بجروح في اشتباكات متعددة في ١٢١بإصابة 

 من هؤالء الفلسطينيين ٧٣َالضفة الغربية، حيث أصيب 
خالل اشتباكات استمرت ثالثة ) القدس(أبو ديس في 

أيام عقب استشهاد أحد سكان البلدة على أيدي قوات 
االحتالل خالل مروره بسيارته على حاجز عسكري يفصل 

  .بين القدس المحتلة وبيت لحم

 آخرون في منطقة األغوار في ٢٠كما أصيب 
ثالث مظاهرات منفصلة على الضم المتوقع ألجزاء من 

 الغربية من جانب إسرائيل، وسبعة آخرون أصيبوا الضفة
بجروح خالل المظاهرات األسبوعية في قرية كفر قدوم 

ً عاما ١٥ً، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر )قلقيلية(
، بحجة أنه )رام هللا(بالذخيرة الحية في دير أبو مشعل 

وأصيب البقية . ألقى زجاجة باتجاه المركبات اإلسرائيلية
ْختلفة بالقدس الشرقية، ومخيمي قلنديا في حوادث م

ومن بين المصابين، . والجلزون لالجئين ومدينة نابلس
ً مصابا العالج الطبي جراء استنشاق الغاز ٦٣ّتلقى 

 باألعيرة المعدنية المغلفة ٤٤المسيل للدموع، وأصيب 
ًبالمطاط، وثمانية نتيجة لالعتداء الجسدي عليهم وستة 

  .أصابتهم الذخيرة الحية

وتطرق التقرير كذلك إلى االقتحامات المتكررة 
 عملية بحث، تخللها ١٢٥لقوات االحتالل، حيث وثق 

ً فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ١٥٦اعتقال 
وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن المعدل السائد في العام 

  . حتى اآلن٢٠٢٠

وقد أصاب مستوطنون إسرائيليون عشرة 
، كما أضرموا النار في المئات من فلسطينيين بجروح

أشجار الزيتون وأتلفوا ست مركبات، وقال التقرير إنه من 
بين المصابين هناك سبعة تعرضوا للرش برذاذ الفلفل 

  .الحار

وأوضح التقرير أن ألسنة اللهب جراء حرق 
الحقول امتدت إلى األراضي المجاورة التي يملكها 

ية العام الجاري، لحقت فلسطينيون، الفتا إلى أنه منذ بدا
 شجرة زيتون وغيرها من ٤,٠٠٠األضرار بما ال يقل عن 

  .األشجار في هجمات أفاد التقرير بأن مستوطنين نفذوها

وحين تطرق إلى واقع الفلسطينيين في قطاع 
ًغزة المحاصر، ذكر أن رضيعا عمره ثمانية أشهر، كان 
ًفي حاجة إلى عملية جراحية في القلب في مستشفى 

 ١٨سرائيلي، لم يتمكن من الخروج من غزة، وتوفي في إ
 مايو الماضي، ٢١يونيو، ويوضح التقرير أنه منذ يوم 

لم تعد السلطة الفلسطينية تقبل طلبات تصاريح الخروج 
ًمن غزة وال تحولها إلى السلطات اإلسرائيلية، ردا على  ّ
خطة إسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وأنه 

 الحين لم يتمكن سوى عدد ضئيل من المرضى منذ ذلك
المحالين للعالج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل من 
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الخروج من غزة بمساعدة المنظمات غير الحكومية أو 
  .الوكاالت الدولية

 ٢٦وقال إن القوات اإلسرائيلية أطلقت النار في 
مناسبة على األقل قرب السياج الحدودي اإلسرائيلي 

بغزة وقبالة الساحل بحجة فرض القيود على المحيط 
ٕالوصول، وانه في ثالث مناسبات أخرى، دخلت القوات 
اإلسرائيلية غزة ونفذت عمليات تجريف وحفر قرب 

  .السياج الحدودي شرق مدينة غزة وبيت حانون ورفح

  ٦ صفحة ٦/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

ماذا يعني ضم إسرائيل للكتل االستيطانية 
  حيط القدس؟بم

 

 –  األناضول– الرؤوف أرناؤوط عبد – القدس
على األراضي " معاليه أدوميم"أقامت إسرائيل مستوطنة 

، لكنها توسعت ١٩٧٥ الفلسطينية، شرق القدس عام
 .منذ ذلك الحين، لتصبح كتلة تضم عدة مستوطنات

 أقرت الحكومة اإلسرائيلية ١٩٩٤وفي العام 
على "A1 "ع االستيطانيتوسيع المستوطنة ضمن المشرو

 كيلومترا مربعا من األراضي الفلسطينية شرق ١٢مساحة 
مدينة القدس، ما جعلها أكبر الكتل االستيطانية على 

 .أراضي الضفة الغربية

ومؤخرا، عاد اسم هذه الكتلة بقوة مع حديث 
مسؤولين إسرائيليين عن نية ضمها إلى إسرائيل، كجزء 

 .من الضفة الغربية بالمئة ٣٠من مخطط لضم نحو 

ويتكرر المشهد في جنوب القدس من خالل 
 ١٨التي تضم " غوش عتصيون"الكتلة االستيطانية 

مستوطنة، تم الشروع بإقامتها مع بدء االحتالل 
 .١٩٦٧اإلسرائيلي للضفة الغربية عام 

وفي ظل االنتقاد الدولي الواسع لمخطط الضم 
التقليل من وطأة اإلسرائيلي، تحاول الحكومة اإلسرائيلية 

 .ضم هذه الكتلتين

خليل التفكجي، الخبير الفلسطيني في شؤون 
 ٣االستيطان، يقول إن ضم الكتلتين من شأنه تحقيق 

 .أهداف رئيسية لليمين اإلسرائيلي

وهي إنهاء أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية 
بالضفة الغربية بعزل شمالها عن جنوبها، وتكريس ما 

، والهدف الثالث هو منع إقامة "لكبرىالقدس ا"يعرف بـ
عاصمة للدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية، بحسب 

 .التفكجي

عندما يتردد اسم معاليه : "ويضيف لألناضول
أدوميم، فالبعض يعتقد خطأ أن الحديث هو عن 
المستوطنة ولكن إسرائيل تتحدث عن الكتلة التي تضم 

ومناطق ) إي واحد(عدة مستوطنات بما فيها المشروع 
نفوذ الكتلة االستيطانية الذي يمتد على مساحات واسعة 

 ".من األراضي الفلسطينية

األمر ذاته ينطبق على كتلة : "ويتابع التفكجي
غوش عتصيون، فالحديث هو ليس عن المستوطنة، 

 ".ٕوانما عن الكتلة االستيطانية والفرق بينهما هائل جدا

دد واستنادا إلى الخبير الفلسطيني فإن ع
غوش "و" معاليه أدوميم"المستوطنين في كتلتي 

 . ألفا١٤٠، يزيد عن "عتصيون

اليسارية اإلسرائيلية " السالم اآلن"وتقول حركة 
مستوطنة  ١٣٢ المختصة برصد االستيطان، إن هناك

 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية يستوطن ١٢٤و
 . ألف مستوطن٤٢٨فيها أكثر من 

 مستوطنة، يقطنها ١٣معطيات وال تشمل هذه ال
 ألف مستوطن، مقامة على أراضي القدس ٢٢٠أكثر من 
 .الشرقية
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ًواضافة إلى كتلتي  غوش "و" معاليه أدوميم"ٕ
، فإن ثمة كتلة ثالثة في الضفة الغربية وهي "عتصيون

، ولكنها بعيدة عن القدس وتقع شمالي الضفة "أرئيل"
 .الغربية

، عن أن رئيس وتحدثت تقارير إسرائيلية عديدة
الوزراء بنيامين نتنياهو، يميل إلى بدء الضم من هذه 

 .الكتل االستيطانية الثالث

وسبق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، أن قال إنه 
 . بالمئة من الضفة الغربية٣٠يريد ضم نحو 

تشكل الكتل االستيطانية : "ويقول التفكجي
٪ من ١٠معاليه أدوميم وغوش عتصيون وأرئيل، نحو 

 ".ساحة الضفة الغربيةم

ويرفض اعتبار أن تأجيل الضم عن األول من 
تموز، هو بمثابة هزيمة لمشروع الضم، ويرى أنه /يوليو

مجرد تأجيل تكتيكي لضمان اإلجماع داخل الحكومة "
 ".اإلسرائيلية والتوصل إلى تفاهم مع اإلدارة األمريكية

ويميل التفكجي، الذي يرصد االستيطان في 
لفلسطينية منذ عقود، إلى االعتقاد بأن الضم األراضي ا

غوش "و" معاليه أدوميم"سيبدأ فعليا من كتلتي 
 ".عتصيون

واستنادا إلى أبحاثه، فإن من المرجح أن تضم 
إلى " غوش عتصيون"و" معاليه أدوميم"إسرائيل كتلتي 

حدود بلدية القدس الغربية، مع إخراج أحياء فلسطينية 
 . من حدود هذه البلديةذات كثافة سكانية عالية

هناك إجماع في إسرائيل على : "ًاويقول موضح
ضم معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وعليه فإن 
الحكومة اإلسرائيلية لن تواجه إي إشكالية في ترويج هذا 

 ".الضم

ٕضم هاتين الكتلتين واخراج كفر عقب " :ويردف
ومخيم شعفاط، شمالي القدس، من حدود ما يسمى بلدية 

دس من شأنه أن يحقق المخطط الديمغرافي اإلسرائيلي الق

وهو وجود أغلبية يهودية وأقلية فلسطينية في مدينة 
 ".القدس

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

 .الشرقية

ائيلي كفر عقب ومخيم ويفصل الجدار اإلسر
شعفاط، عن باقي األحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، 

 .ولكن سكانها ما زالوا يحملون الهويات المقدسية

األمريكية المزعومة، قد " صفقة القرن"وكانت 
اقترحت إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في كفر عقب 

 .أو مخيم شعفاط أو بلدة أبو ديس، شرق القدس

ألسباب " صفقة القرن"لسطينيون ورفض الف
ُعديدة، بينها أنها تبقي القدس الشرقية، بما فيها البلدة 
القديمة حيث تتواجد األماكن المقدسة اإلسالمية 

 .والمسيحية، تحت السيطرة الدائمة إلسرائيل

غوش " و"معاليه أدوميم"ومن أجل ضم الكتلتين 
 كفر ٕإلى حدود بلدية القدس الغربية، واخراج" عتصيون

عقب ومخيم شعفاط منها، فإن ذلك يتطلب مصادقة 
 ).البرلمان اإلسرائيلي(الكنيست 

يعتبر هذا : "ويقول التفكجي بهذا الخصوص
تعديل لحدود القدس وهو يتطلب مصادقة الكنيست، ولكن 
نتنياهو لن يواجه أي إشكالية في الحصول على تأييد 

 ".البرلمان الذي تهيمن عليه قوى اليمين

ت إلى أن إسرائيل تتجهز منذ سنوات لعملية ويلف
ً، مبينا "غوش عتصيون"و" معاليه أدوميم"ضم الكتلتين 

جاهزة للضم، وبإمكانها أن تنفذه في أي لحظة في "أنها 
 ".حال وجود قرار من الحكومة اإلسرائيلية

البنى التحتية جاهزة والشوارع جاهزة، : "ويضيف
لن يكون بحاجة إلى وبالتالي فإن الضم سيكون فوريا، و

 ".وقت للتنفيذ
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حاليا يجري وضع اللمسات األخيرة على : "ويكمل
شارعين في محيط القدس أحدهما يربط وسط الضفة 
الغربية مع جنوبها واآلخر يوصل ما بين المستوطنات 
اإلسرائيلية في جنوب القدس مع تلك الموجودة في شرق 

 ".المدينة

 وصل كتلة وهذا يعني تحديدا: "ًويفسر قائال
غوش عتصيون مع كتلة معاليه أدوميم، وتطلق عليه 

مع انه يمر على ) الشارع األمريكي(إسرائيل اسم 
 ".األراضي الفلسطينية المحتلة

وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد اعترفت 
 بالقدس عاصمة إلسرائيل، لكن ٢٠١٧ نهاية العام

قية، مدينة المجتمع الدولي، ما يزال يعتبر القدس الشر
  .محتلة، وعاصمة للدولة الفلسطينية الواعدة

  ٦/٧/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  

حالة اعتقال بالقدس المحتلة منذ  ١٠٥٠
 بداية العام

  

أفاد مركز فلسطين  ... –القدس المحتلة 
لدراسات األسرى بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 

حتلة خالل  فلسطينيا من مدينة القدس الم١٠٥٠
  .النصف األول من العام الجاري

وأوضح المركز في بيان أن االعتقاالت خالل 
الفترة المذكورة، استهدفت كافة الفئات من األطفال 
والنساء والقيادات اإلسالمية والوطنية، وحتى المرضى 

  .وكبار السن والمرابطين في المسجد األقصى المبارك

احث رياض وقال الناطق اإلعالمي للمركز الب
من إجمالي  % ٤٥األشقر إن نسبة االعتقاالت تشكل 

  .االعتقاالت في أنحاء األراضي الفلسطينية في تلك الفترة

وأضاف أن ممارسات االحتالل اإلجرامية بحق 
المقدسيين، وفى مقدمتها االعتقاالت المسعورة تهدف 

ٕإلى تهجيرهم وافراغ المدينة من أهلها األصليين، وتأتى 
ستهداف المباشر لألقصى والمقدسات وللوجود ضمن اال

  .الفلسطيني وللمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة

وبين أن حاالت االعتقال بين القاصرين من 
ً طفال تقل ٢٢حالة من بينهم ) ٢٠٠(القدس بلغت 
ً عاما، بينما بلغت حاالت االعتقال بين ١٤أعمارهم عن 

 من بينهن قاصرات ومسنات، حالة) ٥٢(النساء والفتيات 
 والحبس اإلبعادإضافة إلى إصدار العشرات من أوامر 

  .المنزلي

ولفت إلى أن بلدة العيسوية شهدت النصيب 
حالة، وهو ما ) ٣٣٠(األكبر من االعتقاالت، وبلغت 

يشكل ثلث حاالت االعتقال من القدس، ومن المسجد 
) ١٥٠(حالة، والقدس القديمة ) ٢٠٠(األقصى ومحيطه 

  .حالة) ١٠٠(حالة، وبلدة سلوان 

وأشار إلى أن االعتقاالت خالل العام الجاري 
طالت قيادات إسالمية ووطنية، منهم رئيس الهيئة 
ٕاإلسالمية العليا وامام وخطيب المسجد األقصى الشيخ 
عكرمة صبري، ومحافظ القدس عدنان غيث، ووزير 
 شؤون القدس فادي الهدمي ومدير األقصى الشيخ عمر
الكسواني والشيخ ناجح بكيرات وأمين سر إقليم فتح 

  .بالقدس شادي مطور

كما واصل االحتالل استهداف المرابطات في 
األقصى بذريعة التصدي القتحامات المستوطنين، 
وبعضهن اعتقلن أكثر من مرة خالل الشهور الماضية 
أبرزهن هنادي الحلواني، مدلين عيسى، خديجة خويص 

  .رهنوآية أبو ناب وغي

ِوأوضح األشقر أن االحتالل لم يكتف باعتقال 
مئات المقدسيين، إنما صعد من إصدار أوامر اإلبعاد 

قرارات ) ٢٠٥(ًقرارا، منها ) ٢٣٥(بحقهم، والتي بلغت 
إبعاد عن المسجد األقصى، لفترات مختلفة تراوحت بين 

  . أشهر وغالبتيهم تم تجديد اإلبعاد لهم٦أسبوع إلى 
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) ٦٥(الل أصدر ما يزيد على وذكر أن االحت
ًقرارا بالحبس المنزلي الكامل، أو الحبس المنزلي الليلي 
لعدة أشهر، فيما منعت العشرات من الشبان من تعقيم 

 المدينة المقدسة للحد من انتشار فيروس وأزقةشوارع 
ً، واعتقلت عددا منهم وعاقبتهم بدفع غرامات "كورونا"

  .مالية باهظة

لحقوق اإلنسان أن شهر  مركز حماية وأكد
ًيونيو الماضي شهد تصعيدا إسرائيليا ضد السكان /حزيران ً

المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، والسيما في 
  .قطاع غزة

ًووفقا لرصد وتوثيق المركز، فإن قوات االحتالل 
فتحت نيران رشاشاتها على طول السياج الفاصل خالل 

ب بإحداث أضرار بليغة مرة ما تسب) ٤٨(الشهر المنصرم 
ٕ، واثارة حالة من وأراضيهمفي ممتلكات الفلسطينيين 

وأوضح أن جرافات وآليات االحتالل  .الفزع والخوف
مرات، فيما واصلت قوات البحرية ) ١٠(توغلت 

اإلسرائيلية اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في 
  .عرض البحر

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

  .الضرر بمراكب الصيد

وأشار إلى أن سلطات االحتالل أغلقت معبر كرم 
أيام ) ٨(أبو سالم التجاري الوحيد جنوب شرق قطاع غزة 

وأدان مركز حماية استمرار  .خالل الشهر الماضي
عتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية على قطاع غزة، اال

السيما في ظل أزمة إنسانية تعصف بالقطاع وتهدد حياة 
 مليون مدني يعيشون في ظروف صعبة نتيجة ٢حوالي 

 . على التوالي١٤الحصار اإلسرائيلي المفروض للعام الـ
ودعا الدول األطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية 

إلى تحديد موقفها وتحمل مسئوليتها تجاه جنيف الرابعة 

ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي اإلنساني 
  .والتفاقية جنيف الرابعة

 المتحدة بالتدخل لمنع االنتهاكات األمموطالب 
ٕاإلسرائيلية والعمل على إنهاء الحصار، والزام االحتالل 

- .بتحمل مسئولياته تجاه سكان األراضي المحتلة

 ).توكاال(

  ٣١ ص٧/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

لشكل األراضي " نموذج بائس"القدس المحتلة 
  بعد الضم

  

تقريرا  "لوس أنجلوس تايمز"صحيفة  نشرت
يه أن القدس المحتلة قبل أكثر من نصف قرن، اعتبرت ف

قد تمنحنا بعض األجوبة، بشأن ما سيحصل لألراضي 
 .التي تعتزم إسرائيل ضمها في الضفة

جاء ذلك في تقرير أعده الصحفي جوزيف  
، قال فيه، إن من الصعب "٢١عربي"كاروس، وترجمته 

القول ما الذي سوف يتغير في الضفة الغربية، ولكن 
 .قد يعطي تصورا واضحا "نموذج بائس"لمحتلة القدس ا

ويصور الزعماء اإلسرائيليون القدس على أنها  
عاصمة "نموذج للتعايش، حيث يصورونها على أنها 

، حيث تتمتع األقليات بحقوق "اليهود الموحدة واألبدية
متساوية، ولكن الواقع عكس ذلك، إذ إن الفلسطينيين 

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

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

  .األراضي المحتلة
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، ١٩٥٠ إلى قانون أمالك الغائب لعام وتشير 
الذي يسمح لالحتالل بأن يضع يده على أي أمالك 

، واستخدم هذا القانون "دولة معادية"يعيش مالكها في 
لمصادرة أراضي وبيوت مئات آالف الفلسطينيين الذين 
فروا أو طردوا خالل االحتالل والمجازر التي حصلت مع 

 .١٩٤٨ عام "قيام دولة إسرائيل"إعالن 

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

 .إليها

وخاضت عائلة سمرين معركة قضائية لمدة 
ها لبيتها في حي سلوان، في ثالثين عاما إلثبات ملكيت

القدس، الذي كان يطمع فيه المستوطنون اليهود لقربه 
 .النسبي من المقدسات

، اعتبر ١٩٨٠فعندما مات المالك األصلي عام 
 .مالك البيت غائبا، ألن أوالده األربعة يعيشون في األردن

وقام الفرع اإلسرائيلي للصندوق القومي اليهودي بشراء 
 وأمرت محكمة األسبوع .١٩٩١ة عام البيت من الدول

 /الماضي العائلة بمغادرة البيت مع منتصف شهر آب

 .دوالر رسوم محكمة ٥٨٠٠أغسطس، ودفع 

 

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

شخصا يعيشون  ١٥وتقول األسرة المؤلفة من 
 ذلك البيت، إنها سوف تستأنف ضد قرار تحت سقف

 .المحكمة

من " :وقالت أمل سمرين إحدى قاطنات المنزل 
أين  ..عاما ٤٠هو الغائب؟ نحن هنا، لقد عشت هنا 

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

ولم يستجب الفرع اإلسرائيلي للصندوق القومي 
يهودي في األراضي اليهودي الذي يشجع االستيطان ال

 .المقدسة لطلب الصحيفة التعليق

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 
دن بضم كل المستوطنات اليهودية وغور األر

االستراتيجي، كما نصت عليه خطة ترامب للسالم في 
الشرق األوسط، التي تحابي إسرائيل، ورفضها 

 ..).الفلسطينيون

  ٧/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

* * * * *  

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

 

تقرير موسع  أكد – سما – القدس المحتلة
رائيلية أن قرار الضم ستكون له اإلس" السالم اآلن"لحركة 

ًانعكاسات خطيرة على القدس الشرقية المحتلة، نظرا 
لتطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المقدسيين من 

 .مساحات واسعة من أراضيهم لصالح االستيطان والضم

، ضمت ١٩٦٧إنه في عام : وقالت الحركة
 إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها،

كما تم تطبيق . وطبقت القانون اإلسرائيلي على المنطقة
قانون ملكية الغائبين الذي يسمح للدولة العبرية 
بالسيطرة على الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين 

 . على المنطقة المضمومة١٩٤٨حتى عام 

، امتنعت ١٩٦٧وحسب التقرير، بعد الضم عام 
لقانون إال في نطاق الحكومات اإلسرائيلية عن استخدام ا

ضيق بسبب االنتقادات الدولية، ولكن بعد عقد واحد، 
بدأت حكومة الليكود في االستفادة منه لحرمان 
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الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس الشرقية ونقلهم 
 .إلى المستوطنين

أن نحو ثلث المساحة " السالم اآلن"وأكدت 
رامب ًالمخصصة للضم في الضفة الغربية وفقا لخطة ت

 .ٍهي أراض فلسطينية خاصة)  ألف دونم٥٣٠نحو (

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

 ".ممتلكاتهم

في تقريرها ) السالم اآلن(واستعرضت حركة 
ئيل قانون ملكية الغائبين الطريقة التي استخدمت بها إسرا

في القدس الشرقية، وخطورة ذلك في المرحلة المقبلة في 
 .ظل تنامي اليمين الصهيوني والمتزمت

ويكشف التقرير أن الحكومات اإلسرائيلية 
المتعاقبة شكلت آلية سرية تأسست في ظل حكومة 
الليكود في الثمانينيات، بنقل ملكية عشرات المنازل 

ينية في سلوان والحي اإلسالمي إلى واالراضي الفلسط
 .المستوطنين

إن الحكومة والمؤسسات الرسمية : "وقال التقرير
قامت بتجنيد أشخاص إلعالن أن مالكي بعض الممتلكات 

وتم تمرير هذه . كانوا من مالك األراضي الغائبين
اإلقرارات إلى أمين الحفظ ألمالك الغائبين، وبعد ذلك، تم 

ن إلى الصندوق القومي اليهودي، تمرير أصول الغائبي
واكتشفت . الذي مررها وحول ملكيتها إلى المستوطنين

العائالت الفلسطينية التي تعيش في هذه الممتلكات أن 
الدولة باعت منازلهم للمستوطنين، بعد تلقيهم دعاوى 
قضائية من المستوطنين أو الصندوق القومي اليهودي 

  ".لًعبر البريد، مطالبة بإخالء المنز

وبالتالي، نشبت معركة قانونية طويلة ومكلفة 
ومرهقة للعائالت الفلسطينية المحرومة، مقابل الهيئات 
القوية الممولة من الدولة كالصندوق القومي اليهودي، 

ومنظمات المستوطنين، واضطرت بعض العائالت إلى 
مغادرة منازلها، وتمكن القليل منها من إنقاذها، فيما ال 

 .اآلخر يكافحيزال البعض 

ويستشهد التقرير بالعديد من الوثائق التي تشير 
إلى إساءة استخدام قانون أمالك الغائبين، حيث ويشير 
تحليل سياسات الحكومات المختلفة إلى أنه حتى عندما 
سعت الحكومات للحد من استخدام القانون، وجدت 
ٕالحكومات التالية دائما وسائل لتغيير السياسة واعادة  ً

ٍة االستيالء على أمالك وعقارات وأراض ومنازل عملي
تعود لفلسطينيين من القدس، على الرغم من أنهم 
ًيسكنون قريبا من أراضيهم ومنازلهم، إال أنها اعتبرتهم 
غائبين، في عملية قرصنة وسرقة مكشوفة لصالح 

 .االستيطان والمستوطنين

واحتوى التقرير على سلسلة من األسئلة، من 
هو قانون أمالك الغائبين؟ ضم القدس الشرقية ما : بينها

، قانون ١٩٦٧وتطبيق قانون أمالك الغائبين لسنة 
أمالك الغائبين كأداة لنزع ملكية الفلسطينيين لممتلكاتهم 

 -في القدس الشرقية، قانون أمالك الغائبين في القدس
جهود : الحكومة، الملحق األول" ُحسن نية"يعتمد على 

ة األصول إلى أصحابها، والملحق تيدي كوليك إلعاد
 سياسات الحكومات المختلفة -اللعبة السياسية: الثاني

فيما يتعلق بقانون أمالك الغائبين في القدس الشرقية، 
حكم الحسين وآثاره على أمالك الغائبين : الملحق الثالث

 .في القدس الشرقية

، األميركيةالخطة  "اآلنالسالم "ورفضت حركة 
 وزير األمن اإلسرائيلي عن إقرار مشروع وانتقدت إعالن

الذي يفصل السفر والمواصالت بين ) طريق السيادة(
معاليه "الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة 

 ".أخبار سيئة"بالقدس، بأنه " أدوميم

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

وأوضحت أن الطريق الضيق الذي يربط بيت 
لحم بجنوب القدس ورام اهللا إلى الشمال قد يخلق 

ًتواصال جغرافيا"، ولكن ليس "ًتواصال على صعيد النقل" ً" ،
ياهو ليس هكذا يجري بناء السالم، ترامب ونتن: "مضيفة

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

  ".رحلة هروبهم

  ٩/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

 التاريخية طينسفل في طينيسفل مليون ١٣,٥

 اتتشوال
  

فـــــي موضـــــوع آخـــــر،   ...–فلـــــسطين المحتلـــــة 
استعرض الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني، أوضـاع 
السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للـسكان الـذي 
ـــه بنـــاء علـــى التقـــديرات  ـــى أن ـــصادف الـــسبت، الفتـــا إل ي

 مليـون ١٣,٥السكانية التي أعدها الجهاز، هناك حـوالي 
  .فلسطيني في العالم

ح فـــي تقريـــر صــدر عنـــه الخمـــيس، بهـــذا وأوضــ
 مليـــون ٥,١الخـــصوص، أن مـــن العـــدد اإلجمـــالي، نحـــو 

 ٢,٥١ مليـون ذكـر و٢,٥٩فلسطيني في دولة فلـسطين، 
ويبلــغ العــدد المقــدر لــسكان الــضفة الغربيــة . مليــون أنثــى

 مليـــون ذكـــر ١,٥٥ مليـــون نـــسمة، مـــنهم ٣,٠٥حـــوالي 
 غــزة  مليــون أنثــى، بينمــا قــدر عــدد ســكان قطــاع١,٥٠و

 ١,٠٤ مليــون نــسمة، مــنهم ٢,٠٥لــنفس العــام بحــوالي 
  . مليون أنثى١,٠١مليون ذكر و

 ١٤-٠(وتقــدر نــسبة األفــراد فــي الفئــة العمريـــة 
ـــام ) ســـنة ـــصف الع ـــي منت ـــن  % ٣٨ بحـــوالي ٢٠٢٠ف م

ـــي فلــسطين، بواقــع  فــي الــضفة  % ٣٦مجمــل الــسكان ف
  .في قطاع غزة % ٤١الغربية و

ــــر ــــاض نــــسبة األف ــــظ انخف اد الــــذين تبلــــغ ويالح
حيــــث قــــدرت نــــسبتهم فــــي )  ســــنة فــــأكثر٦٥(أعمــــارهم 

فــي فلــسطين، بواقــع  % ٣ بحــوالي ٢٠٢٠منتــصف عــام 
  .في قطاع غزة % ٣في الضفة الغربية و % ٤

ـــي الـــضفة  ـــات الفلـــسطينية ف ـــغ عـــدد التجمع وبل
 تجمعـا ٤٣الغربية التي ينوي االحتالل اإلسـرائيلي ضـمها 

جمعات في شمال الـضفة  ت١٠ :موزعة على النحو التالي
 تجمعـات ٣تجمعا في وسط الضفة الغربيـة،  ٣٠الغربية، 

فــي جنــوب الــضفة الغربيــة، حيــث قــدر عــدد الفلــسطينيين 
 ٤٧٧,٣ً فــردا بمــساحة إجماليــة قــدرها ١١٢,٤٢٧فيهــا 

  .٢كم

وتـــــشير اإلســـــقاطات الـــــسكانية إلـــــى أن معـــــدل 
 ١٠٠٠ً مولودا لكل ٢٩,٩المواليد الخام في فلسطين بلغ 

 حيث بلغ هذا المعدل فـي الـضفة ٢٠٢٠ن السكان عام م
مــن جانــب  . فــي قطــاع غــزة٣٣,٤ مقابــل ٢٧,٥الغربيــة 

 ٣,٧آخـر بلـغ معــدل الوفيـات الخـام المقــدرة فـي فلــسطين 
، فبلغ فـي ٢٠٢٠ من السكان عام ١٠٠٠حالة وفاة لكل 
  . في قطاع غزة٣,٤ مقابل ٣,٩الضفة الغربية 

 ســبق إنجــابهم وبلــغ متوســط عــدد األبنــاء الــذين
 فــــي ٢٠١٧للنــــساء اللــــواتي ســــبق لهــــن الــــزواج للعــــام 

ــغ هــذا المتوســط فــي ٤,٤فلــسطين  ــودا، فــي حــين بل  مول
 مولود للنـساء فـي ٤,٥ مولود مقابل ٤,٣الضفة الغربية 

  .قطاع غزة

وتشير التقديرات المبنية على نتائج مسح القـوى 
ـــة عـــام  ـــسكان والمـــساكن ٢٠١٩العامل ـــداد العـــام لل  والتع

 إلى انخفـاض فـي متوسـط حجـم األسـرة ٢٠١٧لمنشآت وا
، حيـث انخفـض متوسـط ٢٠٠٧في فلسطين مقارنـة بعـام 

 ٥,٨ مقارنــة بـــ ٢٠١٩ً فــردا عــام ٥,١حجــم األســرة إلــى 
في هذا الـسياق انخفـض هـذا المتوسـط  .٢٠٠٧ًفردا عام 
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 مقارنـة مـع ٢٠١٩ً فردا عـام ٤,٩في الضفة الغربية إلى 
 قطـاع غـزة انخفـض متوسـط ، وفـي٢٠٠٧ً فردا عام ٥,٥

 مقارنـة مــع ٢٠١٩ً فــردا فـي العـام ٥,٥حجـم األسـرة إلـى 
  .٢٠٠٧ في العام ٦,٥

 ٢٠١٩وأشارت بيانات مسح القوى العاملة لعـام 
 سـنة ١٥إلى أن معدل األمية بـين األفـراد الـذين أعمـارهم 

، وتفــاوت هــذا المعــدل  %٢,٦فــأكثر فــي فلــسطين بلغــت 
ين الـــذكور اث، فبلغـــت بـــبـــشكل كبيـــر بـــين الـــذكور واإلنـــ

  %.٤,١، في حين بلغت بين اإلناث %١,٢

 ٢٠١٩وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة لعام 
 ( سـنة فـأكثر١٥(على مستوى فلـسطين أن نـسبة األفـراد 

الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فـأعلى قـد 
   .%١٦بلغت حوالي 

حلـــة أمـــا نـــسبة األفـــراد الـــذين لــــم ينهـــوا أيــــة مر
  %.٧تعليمية فبلغت حوالي 

وأشار الجهاز المركزي لإلحصاء في ختام بيانـه، 
ــك الجــزء مــن محافظــة  ــات ال تــشمل ذل إلــى أن هــذه البيان
القـدس والـذي ضــمه االحـتالل اإلسـرائيلي إليــه عنـوة بعيــد 

  )وكاالت.(١٩٦٧احتالله للضفة الغربية عام 

  ١٢ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

   تستهدف المؤسسات المقدسيةحملة شرسة

  

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــراهيم-الق ـــــل إب حـــــذرت  -  كام
ـــن خطـــورة مـــا  ـــة م ـــسطينية وأجنبي ـــة فل مؤســـسات حقوقي
تتعــرض لــه المؤســسات الفلــسطينية العاملــة فــي القــدس 
الشرقية المحتلـة مـن اسـتهداف مكثـف مـن قبـل الـسلطات 
اإلســرائيلية بالمــداهمات واإلغالقــات ومــصادرة المحتويــات 

ال المسؤولين عنها في حمالت محمومـة ومتـسارعة واعتق
  .ومكثفة في المرحلة االخيرة

واكــد االئــتالف االهلــي لحقــوق الفلــسطينيين فــي 
القــــدس أمــــس أن حمــــالت الــــسلطات االســــرائيلية ضــــد 
المؤســسات المقدســية تــزداد شراســة وتركيــز خاصــة بعــد 
ـــساحات  ـــة الحكومـــة اإلســـرائيلية ضـــم م االعـــالن عـــن ني

  .ضفة الغربية المحتلةواسعة من ال

ولفت االئـتالف الـى مـا تعانيـه مؤسـسات القـدس 
من تضييق علـى نـشاطاتها وفعالياتهـا مـن قبـل الـسلطات 
ًاإلســرائيلية، مــشيرا الــى حالــة التخــبط التــي تعيــشها دوائــر 
ـــسبب  ـــة ب ـــشرقية المحتل ـــدس ال ـــي الق ـــة ف االحـــتالل االمني

تقـسيمات التعقيدات التـي افرزتهـا بـسياستها التهويديـة وال
غيـر القانونيــة بعــد بنــاء جــدار الفــصل والــضم الــذي عــزل 

  .القدس الشرقية عن عمقها وامتدادها في الضفة الغربية

وبين االئتالف ان هذه اإلجراءات مجتمعة تهـدف 
إلــى تهجيــر المــواطنين المقدســيين مــن مــدينتهم لالنتهــاء 
مـن الحلقـة األخيـرة فــي مسلـسل التهويـد والـضم التوســعي 

ة وافراغهــا مــن طابعهــا وهويتهــا وانتمائهــا العربــي، للمدينــ
ولعلــــه مــــن أهــــم المخططــــات التــــي مارســــها االحــــتالل 
ــة هــو إصــدار أوامــر  ــد المدين ــة تهوي ــي عملي اإلســرائيلي ف
قضائية بإغالق المؤسـسات المقدسـية حيـث أثـرت عمليـة 
إغــــالق هــــذه المؤســــسات التــــي تعنــــى بتقــــديم الخــــدمات 

ن بـشكل كبيـر وتـضررت منـه المختلفة للمواطنين المقدسـي
  .كافة شرائح فئات المجتمع المقدسي

ــــل  ــــال إن إغــــالق مؤســــسات القــــدس مــــن قب وق
ــادئ  ــسان ومب ــوق اإلن ــاقض مــع حق ســلطات االحــتالل يتن
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وحق تقرير المصير ومن 
ضــــــمنها حــــــق الــــــشعب الفلــــــسطيني ممارســــــة حقوقــــــه 

  .االجتماعية والثقافية واالقتصادية

ودعــــا االئــــتالف االهلــــي إلــــى فــــضح سياســــات 
ســـــلطات االحـــــتالل المتعلقـــــة فـــــي إغـــــالق المؤســـــسات 
المقدسية بشكل عام ودائرة الخرائط بشكل خـاص وحرمـان 

  .المجتمع الفلسطيني من خدماتها
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ـــن دول ومؤســـسات  ـــع الـــدولي م ـــب المجتم وطال
وهيئات دولية إلى تحمل مسؤوليتها تجـاه تلـك الـسياسات 

ــك والممارســات و ــى حكومــة االحــتالل لوقــف تل الــضغط عل
ــسطينية بتحمــل . الممارســات وحــث الجهــات الرســمية الفل

ة مـن خـالل يمسؤولياتها تجاه المؤسسات األهلية المقدسـ
  .دعم صمودها ووجودها في القدس

ودان االئــــتالف األهلــــي اقــــدام الــــشرطه واألمــــن 
اإلســرائيلي علــى مداهمــة دائــرة الخــرائط ونظــم المعلومــات 

رافيـــه فـــي مدينـــة القـــدس وتفتـــيش المركـــز ومـــصادرة الجغ
اجهـزة الحاسـوب والملفـات واعتقـال مـديرها بحجـة وادعــاء 

انتهــاك الــسيادة «أجهــزة الــشرطة بــأن المركــز يعمــل علــى 
وقـال االئـتالف ان اقتحـام دائـرة . »اإلسرائيلية فـي المدينـة

ــــيش  ــــث وتفت ــــة الدراســــات والعب ــــه لجمعي ــــا التابع الجغرافي
ــــات الم ركــــز ومــــصادرة اجهــــزة الحاســــوب وبعــــض محتوي

الملفات واعتقلت مدير المركز ينم عـن جهـل فـي المنطقـة 
  .ًالتي يقع فيها المركز وبالقدس عموما

  ١٣ ص١٢/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل يقطع أوصال القدس : األمم المتحدة
  حاجزا عسكريا٥٩٣والضفة بـ 

  

يود  قال تقرير أممي، إن الق-فلسطين المحتلة 
على حرية الناس في التنقل، » إسرائيل«التي فرضتها 

، أدى إلى اختالل بالغ »كورونا«بدعوى احتواء فيروس 
في حياة المواطنين الفلسطينيين، حيث أسهمت التدابير 
ًالتي فرضتها السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية معا في 

تفرضها على » إسرائيل«تفاقم القيود التي ال تزال 
وكشف مكتب األمم المتحدة .  منذ أمد طويلالوصول

، في تقريرها نصف »اوتشا«لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
تفرض نظاما متعدد » إسرائيل«الشهري، النقاب عن أن 

المستويات من التدابير المادية واإلدارية التي تقييد 
 .الفلسطينيين في تنقلهم وحركتهم

، بما وأوضح أن هذه التدابير تضم عوائق مادية
فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية واإلدارية، 
كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما 

مناطق إطالق «مقيد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها 
وأشار إلى أن هذه القيود المفروضة على التنقل، . »النار

تعرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات 
ّالموارد، وتعطل الحياة األسرية واالجتماعية، وتقوض و ّ

ُسبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال 
 .اإلنساني على تقديم المساعدات

ّوبحسب التقرير، تبرر السلطات اإلسرائيلية 
العديد من هذه القيود، بدعوى أنها وسيلة لمعالجة 

تأمين الحماية المخاوف األمنية، التي تشمل في الغالب 
للمستوطنات المقامة في جميع أنحاء الضفة الغربية على 

 .نحو يخالف القانون الدولي

ولفت إلى أن السلطات اإلسرائيلية، عملت على 
مدى العقدين المنصرمين، على شق شبكة من الطرق 

ً نفقا ٥٠الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك 
وطريقا تحتيا، حيث أعادت من  خاللها ربط التجمعات ً

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

لغربية ذات الوقت الذي أسهم فيه في تفتيت الضفة ا
 .وتقويض طرق التواصل بين أرجائها

 عائقا إسرائيليا، تعرقل ٥٩٣وأكد التقرير وجود 
حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، 
مشيرا إلى وجود اتجاه لوحظ على مدى السنوات القليلة 
الماضية، حيث غدت العوائق الثابتة، من قبيل متاريس 

، »مرنة«ُ، تستبدل بعوائق الطرق والسواتر الترابية
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ووثق التقرير األممي، . كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق
 من هذه الحواجز، التي ارتفع ١٠٨وجود ما مجموعه 

 وآذار ٢٠١٩ً حاجزا في الفترة بين نيسان ٧٣عددها من 
 بوابة ١٥٤كما وثق التقرير، وجود ما مجموعه . ٢٠٢٠

 من األوقات ٕطرق، يمكن فتحها واغالقها في أي وقت
ًبناء على المعايير التي يقررها قادة الجيش اإلسرائيلي، 

ال (إضافة إلى الحواجز المفاجئة على أساس مؤقت 
على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في ) يشملها اإلحصاء

ً شهرا، ١٢وعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ . كل مرة
ا من ً حاجز١,٥٠٠نشرت القوات اإلسرائيلية ما يزيد عن 

 .هذه الحواجز

وأكد التقرير أن جدار الفصل العنصري، ال يزال 
ّيشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون تنقل الفلسطينيين 
داخل الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، ويتعين 
على معظم المزارعين الفلسطينيين أن يحصلوا على 
 تصاريح خاصة من السلطات اإلسرائيلية لكي يتسنى لهم
الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة الواقعة بين 

، حيث »منطقة التماس«الجدار والخط األخضر، أو 
ًشهدت األعوام القليلة المنصرمة تراجعا ملحوظا في  ً

 .معدالت إصدار هذه التصاريح

وأضاف التقرير أن التدابير الجديدة التي اتخذت 
 فيروس مؤخرا في سياق حالة الطوارئ الناجمة عن

ُ، فرضت قيود إضافية على وصول الفلسطينيين »كورونا«
إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، حيث أشارت التقارير 
ّالميدانية إلى أن السلطات اإلسرائيلية علقت معظم 
التصاريح التي كانت سارية في محافظات جنين وطولكرم 
وقلقيلية وسلفيت، والتي تستحوذ نصيب األسد من 

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

وذكر التقرير بفتوى محكمة العدل الدولية، 
، والتي طالبت إسرائيل بأن ٢٠٠٤الصادرة في العام 

ّتفكك مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، 
ن تلغـي نظام البوابات بمـا فيها القـدس الشـرقية، وأ

والتصاريح المرتبط به بغية السماح للفلسطينيين 
» منطقة التماس«بالوصول إلى أراضيهم الواقعة في 

  )وكاالت. (بحرية

  ١٥ص/١٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

أمالك الغائبين لسرقة األراضي الفلسطينية "
 لتنفيذ مخطط الضم

 

لدفاع  قال المكتب الوطني ل-فلسطين المحتلة 
عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره االسبوعي، إن 
المستوطنين يشرعون بإقامة بؤر استيطانية جديدة في 

 .حماية جيش االحتالل على أبواب خطط الضم

ما إن اعلن رئيس حكومة االحتالل «وأضاف 
بنيامين نتنياهو عن األول من تموز الجاري موعدا للبدء 

ضي الضفة الغربية لدولة بعمليات ضم واسعة في أرا
االحتالل وفرض القوانين المدنية االسرائيلية عليها دون 
ان تمر من قناة االدارة المدنية، حتى انطلقت في صفوف 
المستوطنين ومنظمات االرهاب اليهودي، التي تتخذ من 
المستوطنات وخاصة من البؤر االستيطانية مالذات آمنة 

دف المواطنين لها حركة فلتان للمستوطنين تسته
الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي حياتهم وأرواحهم ، 
استعرضها تقرير االستيطان االسبوعي األخير، وتدعو 
في الوقت نفسه الى الشروع في بناء بؤر استيطانية 
جديدة في محاذاة ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بشكل 
خاص وفي محاذاة الكتل االستيطانية ومعسكرات الجيش، 

ى أبواب البدء بتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه بنيامين عل
قرار تأجيل االعالن عن البدء بخطوات وترتيبات . نتنياهو

عملية للشروع بعملية الضم يعتبرها هؤالء المستوطنون 
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فرصة لهم لفرض حقائق جديدة على االرض على 
 «.الحكومة أخذها بعين االعتبار مي مخططاتها التوسعية

رعت مجموعات من المستوطنين فقد ش: وبين
في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين 
في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها مناطق 
االغوار، تمهيدا لوضع اليد عليها ومصادرتها، حيث تقع 
معظم هذه األراضي على تخوم الكتل االستيطانية 

 .ومعسكرات جيش االحتالل

ن التي لم تتوقف وفي مخططات االستيطا
على مشروع » أراضي إسرائيل«صادقت ما تسمى سلطة 

 وحدة استيطانية في قلب القدس المحتلة في ٢٤٠إقامة 
القديم بشارع يافا في » شعاريه تسيدك«منطقة مستشفى 

 مباني مرتفعة، تضم ٥القدس، وتشمل الوحدات الجديدة 
ن كما أعل. ًشققا سكنية، ومصالح تجارية وفنادق صغيرة

مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، عن بدء العمل 
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ١٦٤في بناء 

جنوب بيت لحم من اجل إنشاء حي جديد » نفيه دانيال«
على حساب  ،»نفيه نوف«في المستوطنة باسم حي 

 .أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين

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

 .الضفة الغربية

وعلى صعيد متصل تخطط حكومة اسرائيل وفق 
تقرير لحركة السالم اآلن االسرائيلية للسطو على 
ممتلكات الفلسطينيين باستخدام قانون أمالك الغائبين 

 حين ضمت إسرائيل الجزء ١٩٦٧م كما ما جرى عا
الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون 
اإلسرائيلي على المنطقة، مما حرم مئات اآلالف من 
الفلسطينيين من ممتلكاتهم ، ومن الواضح أن قرار الضم 
الذي تنوي حكومة االحتالل المضي قدما به ستكون له 

محتلة وغيرها انعكاسات خطيرة على القدس الشرقية ال
ًمن مناطق الضفة الغربية ، نظرا لتطبيق قانون ملكية 
الغائبين، ما سيحرم المواطنين الفلسطينيين من مساحات 

وبأسلوب . واسعة من أراضيهم لصالح االستيطان والضم
جديد آخر لالستيالء على أراضي الفلسطينيين في ضوء 
 مخططات الضم لجأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى

لتوجيه رسائل إلى مواطنين » واتس أب«استخدام تطبيق 
من عرب المليحات شمال غرب أريحا تحمل خرائط 

والتي تتضمن هدم » ميفوت يريحو«لتوسعة مستوطنة 
بعض منشآت األهالي وبالتزامن مع تلك الرسائل، سلم ما 

، مواطنين من عرب »مجلس المستوطنات«يسمى 
 دونم من منطقة ٣٠٠المليحات، إخطارات بمصادرة 

وفي نفس االطار أخطرت . المعرجات شمال غرب أريحا
سلطات االحتالل االسرائيلي، مزارعي قرية شوفة جنوب 
شرق طولكرم، بوضع اليد والحيازة المطلقة، على مساحة 

، بحجة األغراض "البرة"من أراضيهم الواقعة في موقع 
 من األمنية، حيث علقت سلطات االحتالل األوراق بالقرب

حاجز االحتالل المقام على مفرق القرية، والتي ضمت 
قرار المصادرة باللغتين العربية والعبرية مرفقة بخريطة 

  )وكاالت. (توضح مكان األراضي المصادرة

  ٣٢ص/١٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يصعد حربه لتغيير : نائب مقدسي
  التركيبة الديمغرافية بالقدس

 

 حـــذر النائـــب – قـــدس بـــرس –القـــدس المحتلـــة 
ــة"المقدســي أحمــد عطــون، مــن  يقودهــا " حــرب ديموغرافي

االحتالل اإلسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، من خالل 
انتهـــاج سياســـة اإلبعـــاد بحـــق الرمـــوز الدينيـــة والوطنيـــة 
والمـــرابطين فـــي المـــسجد األقـــصى، بغـــرض فـــرض األمـــر 

 .الواقع للسيطرة على المدينة المحتلة
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 عطـــون فـــي تـــصريحات صـــحفية، اليـــوم واعتبـــر
األحـــد، أن هـــذه الـــسياسة جـــزء مـــن الحـــرب التـــي يـــشنها 
ــة؛ مــن أجــل إيجــاد خلــل فــي ميــزان  االحــتالل ضــد المدين

 .الديمغرافيا فيها

ورأى النائب المبعد إلى الـضفة الغربيـة المحتلـة، 
أن االحتالل بانتهاجه سياسة اإلبعـاد، يحـاول فـرض واقـع 

قـصى، ويرسـل رسـائل صـريحة أن ال جديد في المـسجد األ
األقـصى،  وصاية للمملكة األردنية الهاشمية على المسجد

وأن ال ســــيادة سياســــية ألحــــد علــــى المــــسجد األقــــصى 
 .والقدس

ــت عطــون، إلــى أن االحــتالل يهــدف لتمريــر  ولف
ُمخططاته واجراءاته في القدس، وفق خطط تهويدية معـدة  ٕ

ربــي والفلــسطيني ًمــسبقا، وأنــه يــستغل الفــرص والواقــع الع
 .لفرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على األرض

شـــبه "وذهـــب عطـــون إلـــى أن االحـــتالل يقـــوم بــــ
للقـــدس والمـــسجد األقـــصى، مـــن خـــالل " تقـــسيم مكـــاني

االقتحامـــات اليوميـــة للمـــستوطنين، والـــسماح لهـــم بـــأداء 
ـــع  ـــي حـــين يمن ـــاطق محـــددة، ف ـــي من ـــة ف ـــوس تلمودي طق

 .المقدسيون من الصالة فيها

ـــي ـــدس أن االحـــتالل وب ـــة الق ـــب عـــن مدين ن النائ
ًيحــاول فــرض واقعــا ذهنيــا جديــدا، يــوحي مــن خاللــه أنــه 

 .صاحب الكلمة الذي يقرر أين ستسير األمور في القدس

ـــد أن المعركـــة : "وأضـــاف عطـــون االحـــتالل يعتق
الحاسمة في القـدس، هـي معركـة الوجـود والـصمود، لكنـه 

ــ ــادة الطبيعــة ف ــم يــنجح فيهــا نتيجــة الزي ــى ل ي القــدس، إل
 ".جانب تصدي أهل المدينة لهذه المخططات

والنائب عطون من بلـدة صـور بـاهر فـي القـدس 
المحتلـــة، أبعدتـــه ســـلطات االحـــتالل إلـــى رام اهللا، عقـــب 

 .٢٠٠٦ترشحه لعضوية المجلس التشريعي عام 

واعتقلت سلطات االحتالل عطون خالل عضويته 
هر تـشرين  مرات، كان آخرها فـي شـ٦للمجلس التشريعي 

، حيـث أفرجـت عنـه فـي ٢٠١٨نوفمبر مـن العـام / الثاني
 ٧، بعـــد قـــضائه نحـــو ٢٠١٩يونيـــو مـــن العـــام / حزيـــران

ًأشهر معتقال إداريا في السجن، وأمضى عطون ما يقـارب  ً
 . عاما الماضية في سجون االحتالل١٢ سنوات خالل ٨

ويعيد التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقـصى 
 اإلبراهيمـــي فــي مدينـــة الخليــل للواجهـــة، تجربــة المــسجد

ُحيــــث يرفــــع العلــــم اإلســــرائيلي، ويقــــسم بــــين المــــسلمين 
 .واليهود

ويقول الفلسطينيون إن سـلطات االحـتالل تـسعى 
ًإلى تقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا، بين المسلمين 
ًواليهــود، وهــو مــا يرفــضه المــسلمون ويــرون فيــه مــساسا 

 .بحقهم الديني

المـسلمون علـى أن المـسجد األقـصى لهـم ويؤكد 
وحـدهم، حيــث قالـت الهيئــة اإلسـالمية العليــا، وهـي أعلــى 
ًهيئة إسالمية في القدس، في وثيقة، صادرة عنها مؤخرا، 

 – كل ما دار عليه السور –المسجد األقصى المبارك "إن 
بكامـل مـساحته، ومـصلياته، وسـاحاته سـواء أكانـت تحـت 

س إســالمي خــالص وحــصري، األرض أم فوقهــا، هــو مقــد
وال يوجد لليهود أو ألي طرف آخر حق ولـو فـي ذرة تـراب 

  ".منه

  ١٢/٧/٢٠٢٠القدس برس 

* * * * *  

كيف يتم االستيالء على منازل سلوان والبلدة 
 القديمة

  

 اسـتولت إسـرائيل - كامل إبـراهيم-القدس المحتلة 
ـــــدوالرت١٩٤٨عـــــام  ـــــارات ال ـــــى أراض وعقـــــارات بملي ،  عل

عمليــة ســرقة آالف المنــازل واالراضــي قامــت بــسن ولتقنــين 
ـــالك الغـــائبين مباشـــرة ـــانون أم فأنـــشأت هيئـــة حكوميـــة ، ق

، لالســتيالء علــى أمــالك »حــارس أمــالك الغــائبين«أســمتها 
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الغائبين الذين هجـرتهم و شـردتهم والـذي كـان يقـدر عـددهم 
  .ألف فلسطيني٩٠٠بأكثر من 

ف وفي هذا السياق كشف المحامي محمد دحلة كيـ
تم التزوير والتالعب بملكية منزل عائلة سمرين ونقل أوراق 
ــصالح شــركات ومؤســسات  ــة ل ــر قانوني ــه بأســاليب غي ملكيت

االسـتيطانية » العـاد«ًإسرائيلية، تمهيدا لتحويلة إلـى جمعيـة 
  .في سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك

َلقــد تكــشف «: وقــال دحلــة فــي لقــاء خــاص بـــالرأي 
 سمرين حجـم الغـبن والتالعـب، فـإن العقـار في قضية عائلة

وفـي نهايـة الثمانينيـات . تعود ملكيته للحاج موسى سـمرين
قام حارس أمالك الغائبين باإلعالن عـن موسـى أنـه غائـب، 
واإلعالن عن منزله واألرض المجاورة لـه علـى أنهـا عقـارات 

بعــد . غائــب، وبالتــالي نقــل ملكيتهــا لحــارس أمــالك الغــائبين
التــي يملكهــا » هيمنوتــا«بعمــل صــفقة مــع شــركة ذلــك، قــام 

ــصندوق القــومي اليهــودي، وقــام بموجبهــا بمبادلــة أرض  ال
ــــي أصــــبحت تحــــت اســــم الحــــارس مــــع أراض  ٍســــمرين الت

الصندوق القومي اليهودي في قرية كفر قـرع فـي » يملكها«
  .١٩٤٨المثلث في الداخل الفلسطيني 

لـة وأضاف أنه خالل مـداوالت المحكمـة أثبتـت العائ
بأن موسى سمرين عاش كل حياته في مدينة القدس ومات 

 وكانـــت معـــه بطاقـــة هويـــة إســـرائيلية، ١٩٨٣فيهـــا عـــام 
وبالتـــالي فـــإن إعـــالن الحـــارس عنـــه أنـــه غائـــب كـــان غيـــر 
قانوني، وبالتالي فإن تحويل ملكية العقار الى الحـارس غيـر 

هـــي » هيمنوتـــا«قـــانوني، والـــصفقة بـــين الحـــارس وشـــركة 
  . قانونيةاُألخرى غير

وأكد المحامي دحلة أن محكمة الـصلح فـي القـدس 
الغربيــة بعــد ســماعها البيانــات اقتنعــت بــأن موســى عــاش 
ومــات فــي القــدس، وهــو مــواطن مقدســي وال يمكــن اعتبــاره 
ًغائبــا، وردت القـــضية إلخـــالء عائلــة ســـمرين مـــن العقـــار، 

للعقــار مبنيــة علــى باطــل، ألن » هيمنوتــا«وقالــت إن ملكيــة 
  . أخطأ عندما اعتبر موسى سمرين غائباالحارس

ـــة  ـــع فـــي منطق ـــزل واألرض تق ـــة أن المن وأكـــد دحل
حـــساسة فـــي حـــي وادي حلـــوة فـــي ســـلوان بمحـــاذاة البـــؤرة 

ـــة داود«االســـتيطانية  ـــة» مدين ـــديرها جمعي ـــي ت ـــاد» الت » الع
االستيطانية، ومن الواضح وجود تنـسيق بـين حـارس أمـالك 

» العــــاد«وجمعيــــة الغــــائبين والــــصندوق القــــومي اليهــــودي 
االســتيطانية، مــن أجــل االســتيالء علــى العقــار لتحويلــه إلــى 

االستيطانية بهدف توسـعة مـستوطنة مدينـة » العاد«جمعية 
ـــي ســـلوان،  ـــوة ف ـــى أراضـــي حـــي وادي حل داود الجاثمـــة عل

  .الخاصرة الجنوبية للمسجد األقصى المبارك

ـــة ـــذي انـــشأته الحكومـــة » الحـــارس«: وقـــال دحل ال
أمــوال وعقــارات » ســارق« كــان فــي واقــع الحــال االســرائيلية

ــــت  الفلــــسطينيين بـــــاسم القــــانون اإلســــرائيلي، وهكــــذا حاول
إســـرائيل قوننـــة نهـــب مقـــدرات الـــشعب الفلـــسطيني أو مـــا 

  .اعتبرته غنائم حرب

 قامـــت إســـرائيل ١٩٦٧ولفـــت إلـــى أنـــه فـــي عـــام 
بتطبيــق القــانون االســرائيلي علــى جــزء مــن الــضفة الغربيــة، 

المعروف اليوم بالقدس الشرقية وهكذا أصبح كـل وهو الجزء 
فلسطيني لم يتم إحصاؤه في اإلحصاء الذي نفذ بعد احـتالل 

بنظر القانون اإلسرائيلي، وجميـع ممتلكاتـه » ًغائبا«المدينة 
  .صودرت بموجب قانون أمالك الغائبين

على مر السنين، أصبح ما يسمى حـارس «: وتابع
ت في مختلـف أنحـاء المدينـة أمالك الغائبين يعلن عن عقارا

علــى أنهــا عقــارات لغــائبين ويقــوم بتغييــر ملكيتهــا المــسجلة 
في كثيـر مـن . في الطابو من اسم المالك األصلي إلى اسمه

في الميراث فـي حـال وفـاة » ًشريكا«األحيان، يدخل الحارس 
  .مقدسي

ــالقول ــة ب ــة ســتكون : وخــتم دحل ــة المقبل إن المرحل
ـــشهد تطبيقـــا أوســـع ـــانون حرجـــة وست امـــالك » حـــارس« لق

ــارات  الغــائبين فــي ظــل الجهــد المحمــوم لالســتيالء علــى عق
ٍوأراض فــي منــاطق مــستهدفة، مثــل ســلوان والــشيخ جــراح 
شـمال وجنــوب البلـدة القديمــة حيــث األطمـاع بتوســيع البــؤر 

  .االستيطانية
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وأكــــد المحــــامي دحلــــة أن قــــضية عائلــــة ســــمرين 
ًقـد تتكـشف الحقـا نموذج لكثير من القـضايا الحـساسة التـي 

وتتــسبب فــي المزيــد مــن االقــتالع لعــائالت مقدســية، ضــمن 
خطــط التهويــد واألســرلة التــي ترعاهــا الحكومــة اإلســرائيلية 

 .لحسم قضية القدس وضمها

  ٨ ص١٣/٧/٢٠٢٠الراي 

* * * * *  

" ج"مخطط جديد لالحتالل لضم المنطقة 
  بالكامل

  

 تستعد الحكومة - عمان - نادية سعد الدين
سرائيلية لتنفيذ مخطط جديد لضم مساحات شاسعة من اإل

بالضفة الغربية المحتلة، في شهر تشرين ” ج“منطقة 
المقبل، متجاوزا بذلك ردود الفعل الدولية ) نوفمبر(الثاني 

الواسعة الرافضة لخطة استالب االحتالل لألراضي 
  .المحتلة وتقويض جهود إحياء عملية السالم

يلي الجديد قضم نحو ويستهدف المخطط اإلسرائ
من مساحة الضفة الغربية، وهي تشمل األجزاء % ٨٠

من % ٦٠، التي تشكل حوالي ”ج“المتبقية من المنطقة 
% ٣٠مساحة أراضيها اإلجمالية، باإلضافة إلى حوالي 

الواردة في مخطط ضم األغوار وشمال البحر الميت 
  .والمستوطنات الكبرى

ل مناطق ضم ك“وقدرت سلطات االحتالل كلفة 
 ألف ٣٠٠، بما فيها منطقة األغوار، والتي تضم ”ج“

 مليار دوالر سنويا، أما ضم كامل ٢,٤فلسطيني، بنحو 
 مليون فلسطيني، سيكلفها ٢,٦الضفة الغربية، أي 

، وفق المواقع ” مليار دوالر سنويا١٤,٨حوالي 
  .اإلسرائيلية

وبذلك؛ يترك االحتالل عند تنفيذ الخطة أقل من 
أراضي الضفة الغربية بيد الفلسطينيين، وذلك من % ٢٠

وفق السفير الفلسطيني السابق الدكتور ربحي حلوم، 

” مركز هرتسليا“بناء على المعلومات التي وردت في 
  .للدراسات اإلسرائيلية االستراتيجية والمكتبة اليهودية

، إن األنباء ”الغد” وقال حلوم، في حديثه لـ
، الذي يعد أحد المراكز ”هرتسليا“الواردة في مركز 

قرار الضم “المهمة لصنع القرار اإلسرائيلي، تفيد بأن 
الجديد قد تم اتخاذه داخل األوساط اإلسرائيلية، حيث 

من مساحة الضفة الغربية خطوة % ٣٠يشكل ضم 
  .”ٍسابقة على قرار آخر مماثل بقضم أراض أخرى شاسعة

 وأفاد بأن موعد تنفيذ الضم الجديد جرى تحديده
المقبل، معتبرا أن ) نوفمبر(في شهر تشرين الثاني 

سلطات االحتالل ماضية في تنفيذ مخططها، سواء “
الحالي أم الجديد، حيث جرى اإلتفاق في المؤسسة 
السياسية والعسكرية اإلسرائيلية على أن يتم تطبيقه 

  .”بشكل هادئ ومتدرج وبدون ضجة إعالمية أو سياسية

الل تريد من ذلك ونوه إلى أن سلطات االحت
تفادي ردود الفعل الدولية الواسعة التي أعلنت عن “

موقفها الرافض لمخطط الضم اإلسرائيلي، مثلما تهدف 
  .”إلى استبعاد ثقل التبعات المترتبة عليه

المرحلة الحالية خطيرة بشكل غير “وأضاف إن 
مسبوق، حيث التداعيات الناجمة عن تنفيذ المخطط 

  .”لجميعاإلسرائيلي تتهدد ا

ًوأيا يكن؛ فما تزال ردود الفعل الدولية الرافضة 
ًلمخطط الضم اإلسرائيلي مستمرة؛ قياسا بقرار مجلس 

رفضه لخطوات “الشيوخ التشيلي، أمس، الذي أعلن 
االحتالل المخالفة للقانون الدولي، والمطالب بمقاطعة 
شاملة لجميع المنتجات اإلسرائيلية، وخاصة الصادرة من 

  .”نات اإلسرائيليةالمستوط

ويترتب على تطبيق مخطط الضم اإلسرائيلي ... 
لمنطقة األغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات 

من مساحة الضفة  % ٣٠مخاطر قضم أكثر من 
 ماليين ٣الغربية، وعزلها عن محيطها العربي، وترك 
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، وفق منتدى المؤسسات والجمعيات ”فلسطيني بال موارد
  .لفلسطيني في لبنانالعاملة بالوسط ا

مصادرة “وتستكمل المحاذير تبعاتها عند 
المناطق الزراعية الخصبة والمناطق المقدسة، وتقطيع 
أوصال الضفة الغربية ومنع التواصل بين مدنها وقراها، 
والسيطرة على المحميات الطبيعية والمياه والمناطق 
الشاطئية، بما يتيح سيطرة االحتالل الكاملة على األرض 

  .، بحسب المنتدى”واإلنسان

أما في الجانب اآلخر؛ فقد رصدت ورقة حول 
الدوافع : الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية“

للباحث عبد الناصر عيسى ” والسيناريوهات والتداعيات
” والصادرة عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

قتصادية ومقره بيروت، التداعيات السياسية واألمنية واال
  .للضم على االحتالل

ولفتت الدراسة إلى أن التداعيات ال تنحصر فقط 
على ردة فعل الفلسطينيين وردود الفعل الدولية، السيما 

العالقات مع “ًأوروبا، بل تشمل أيضا تأثيرها على 
  .”المملكة، وعلى التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية

حسوبة، وقد يجر المخطط تداعيات أمنية غير م
تؤدي إلى اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة أو حرب “قد 

محدودة مع قطاع غزة، وسط تحذير األجهزة األمنية 
اإلسرائيلية للقيادة السياسية من انهيار السلطة 
الفلسطينية ونشوء أوضاع أمنية جديدة غير مستقرة، قد 
تتطلب إعادة انتشار الجيش في الضفة، بما فيها القدس 

  .”المحتلة

فيما يسهم نفاذ المخطط، وفق الدراسة، في 
 –القضاء على أي إمكانية لتسوية سياسية فلسطينية “

إسرائيلية، وتعزيز أفكار ورؤى ومواقف اليمين اإلسرائيلي 
المتشدد القائم على االنضمام بدال من االنفصال، وتعزيز 

واألبارتهايد والتمييز العنصري ” الدولة اليهودية“مركب 
  .”ئيلياإلسرا

فيما يترتب على تحديد حدود طويلة للكيان ... 
صفقة “اإلسرائيلي، وفق الخريطة المرفقة بما يسمى 

 كم، توزيع الجنود عليها ١,٨٠٠-١,٦٠٠، من ”القرن
ً مليار دوالر سنويا، فضال عن ما ٢.٩بكلفة تقارب نحو  ً

قد تتركه ردود الفعل الدولية الرافضة من عقوبات دولية 
  .محتملة ضد االحتاللوأوروبية 

وقدر المركز بأن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ 
ضرورة إعادة االعتبار “ًالضم على دفعات وبحذر، مؤكدا 

للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، ووقف التنسيق 
األمني وكل أشكال التعاون مع سلطات االحتالل من قبل 

حدة الوطنية السلطة الفلسطينية؛ وتحقيق المصالحة والو
 .”الفلسطينية

  ٣١ ص١٣/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 ُرجال أعمال إسرائيليون يعارضون خطة الضم
 

ّحذر رجال أعمال إسرائيليون بارزون من أن  ُ ّ
ّمخطط الضم سيضر  باألمن االقتصادي اإلسرائيلي «ّ

 .«للمواطنين اإلسرائيليين

 ١٣٦ّالعبري فإن » والال«وبحسب ما ذكر موقع 
ًمال إسرائيليا أرسلوا رسالتين لرئيس الحكومة، رجل أع

بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، بيني غانتس، أعربوا 
 .«ّالضم أحادي الجانب«فيها عن معارضهم 

مدير شركة : ّومن الموقعين على الرسالة
والمدير » شوفرسال«ورئيس مجلس إدارة » ميلونكس«

 .اتللطاقة والمحروق» ديليك«العام السابق لشركة 

إن كان هناك شيء واحد «وجاء في الرسالة أنه 
ًواضح حاليا، فهو عدم اليقين االجتماعي واالقتصادي 

ًضما أحادي الجانب «ّ، وأن »ّالذي يتهدد مواطني إسرائيل
مجتمع األعمال، : هو إدارة ظهر لالقتصاد كله

الموظفون، المبادرون والعمال والعائالت ُ». 
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ّالضم (ًمسارا كهذا «ّوأضاف رجال األعمال أن 
ّ، يشير إلى انقطاع جبار بين حكومة )أحادي الجانب

 .«ّإسرائيل وبين حاجيات مواطنيها

ّوشدد رجال األعمال على حجم األزمة 
االقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، وعلى 
ّأوضاع مئات اآلالف الذين يتقاضون مخصصات البطالة 

ّضرورة بلورة سلم أولويات حك»و » ومي مرتبط بالفترةّ
 .الحالية

هذا وقد انتهى يوم االربعاء الماضي التقييد 
الذي فرضه االئتالف الحكومي على مخططات الحكومة 
ّاإلسرائيلية لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية 

 .من أراضيها؟ ٣٠المحتلة، تصل إلى 

ورغم أن نتنياهو لم يعلن في االول من تموز 
ّأن محللين إسرائيليين حللوا أن الحالي عن الضم، إال  ّ

  .سيعلن عنه خالل األسابيع القليلة المقبلة

  ١٥ص/١٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

باب الرحمة جزء : الهيئات الدينية في القدس
 من المسجد األقصى

 

 أكدت دائرة قاضي القضاة، - وفا-القدس 
والهيئة اإلسالمية العليا، ومجلس األوقاف والشؤون 

ية، ودار اإلفتاء في القدس، أن مصلى باب اإلسالم
الرحمة، جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، هو 

  .للمسلمين وحدهم، وال تنازل عن ذرة تراب منه

وقالت الهيئات الدينية في القدس، في بيان 
صحفي، اليوم اإلثنين، ردا على قرار محكمة االحتالل 

ألوقاف اإلسالمية دائرة ا"بإغالق مصلى باب الرحمة، إن 
بالقدس ال تلجأ إلى المحاكم االحتاللية ألن هذه المحاكم 
ليست ذات صالحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما 

  ".م١٩٦٧يونيو عام   /منذ شهر حزيران  قررته الهيئة

وشددت على أن األقصى المبارك أسمى من أن 
يخضع ألي قرار صادر عن المحاكم على اختالف 

رار سياسي، وان المسلمين ال يقرون درجاتها، أو أي ق
وال يعترفون بهذه القرارات االحتاللية غير القانونية، 

  .وبالتالي ال يلتزمون بها

وأكدت أن هذه القرارات االحتاللية تتعارض مع 
حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين واألعراف الدولية، 
ّمحملة حكومة االحتالل المسؤولية كاملة عن أي مس 

  .لمسجد األقصى المباركبا

كما استنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
قرار محكمة االحتالل بإغالق مصلى باب الرحمة، 
واالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى المبارك من قبل 

  .أعداد كبيرة من المستوطنين

وأكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية حسام 
لوزارة، أن هذا القرار أبو الرب في بيان صادر عن ا

واالقتحامات اليومية في المسجد األقصى المبارك يعتبر 
عدوانا واضحا على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن 

  .عبادتهم

  ١٣/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

النساء الفلسطينيات يعانين من : حمد
 انتهاكات ممنهجة ومعاناة مركبة

أة آمال قالت وزيرة شؤون المر - وفا –رام اهللا 
حمد إن النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من 
انتهاكات ممنهجة ومعاناة مركبة رباعية األبعاد، تتمحور 
في استمرار االحتالل اإلسرائيلي، والسياسات أحادية 

أو مخططات الضم، واستمرار " صفقة القرن"الجانب مثل 
حصار غزة، والتمييز والعنف المجتمعي القائم على النوع 

 .االجتماعي، باإلضافة إلى جائحة كورونا

، "زووم"جاء ذلك خالل مشاركتها عبر تقنية 
اليوم االثنين، في اليوم المفتوح حول المرأة والسالم 
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 عام على قرار مجلس األمن ٢٠واألمن بعد مرور 
، والذي يتحدث عن وضعية النساء في حاالت ١٣٢٥

، بحضور النزاع والمشاركة في صنع القرار وحفظ األمن
المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق 

 .األوسط نيكوالي مالدينوف

وأضافت حمد أن دولة فلسطين كانت أول الدول 
ٕفي المنطقة التي تقوم بإعداد واطالق الجيل األول من 

 عام ١٣٢٥الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 
، وأن فلسطين عملت خالل العشرين عاما )٢٠١٦(

 .الماضية على إنجاز العديد من النقاط ذات الصلة بالقرار

انضمت دولة فلسطين وصادقت على "وأردفت 
 اتفاقية وبروتوكول دولي، وبدون تحفظ، ٨٧أكثر من 

وعبرت عن التزامها الكامل بالشرعية الدولية والقرارات 
 ."األممية

وطالبت حمد الدول باالعتراف بدولة فلسطين، 
 ويعالج ١٣٢٥مجلس األمن يتبع القرار ٕواصدار قرار من 

خصوصية المرأة الفلسطينية تحت االحتالل والحصار، 
ٕوفضح االنتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وانهاء 
سياسة اإلفالت من العقاب، وتوفير خدمات الحمايـــة 
ًوالوقاية وفقا لمبادىء العدالة االجتماعيــة والمساواة، 

ّوايجاد آليات واضحة لتقل د النساء الفلسطينيات مناصب ٕ
ًفي مختلف الهيئات األممية والدولية، تحديدا في لجان 
السالم واألمن الدوليين، وتمكين اآلليات الوطنية من 
دراسة اآلثار الناتجة عن االحتالل طويل األمد على 
النساء والفتيات الفلسطينيات، ورفع الشروط التمويلية 

ًخطط التمويل وتحديدا التعجيزية التي يتم وضعها في 
ٕالخاصة بالبرامج الحقوقية والتنموية، وانشاء وعاء 

 .١٣٢٥تمويلي متخصص يساهم في تطبيق قرار 

 ١٣/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

 تستنكر قرارات  الفلسطينيةوزارة األوقاف
  االحتالل بخصوص مصلى باب الرحمة

 

استنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
ر محكمة االحتالل بإغالق مصلى باب الفلسطينية قرا

الرحمة واالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى المبارك من 
قبل أعداد كبيرة من المستوطنين من أجل أداء صلوات 

  .تلمودية

وأكد وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في بيان 
أن هذا القرار واالقتحامات اليومية في المسجد : "صحفي

ًعدوانا واضحا على الحريات األقصى المبارك يعتبر  ً
 ".الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم

وأشار أبو الرب بأن ما يتعرض له المسجد 
األقصى المبارك وباقي المقدسات من انتهاكات ممنهجة 
تتعارض وحرية العبادة وحماية األماكن الدينية من 
مساجد و أمالك وقفية، ما هي إال عمليات اضطهاد ديني 

لمين ، وتستهدف وجودهم الحضاري وثقافي للمس
  .والتاريخي والثقافي

داعيا المجتمع الدولي واألمتين العربية 
واإلسالمية إلى العمل على الحد من هذه االنتهاكات التي 

  .تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها

  ١٤/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مسلمين األقصى حق خالص لل: حنا عيسى. د
  وحدهم 

 

 اإلسالمية المسيحية  للهيئةأكد األمين العام
إن المسجد  " حنا عيسى،.لنصرة القدس والمقدسات د

األقصى المبارك، بكل مكوناته، أسمى من أن يخضع ألي 
قرار صادر عن المحاكم االحتاللية باختالف مسمياتها 
ودرجاتها، وأن الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه ال 
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رفون بهذه القرارات االحتاللية غير القانونية، وبالتالي يعت
  ".ال يلتزمون بها

ووصف قرار محكمة االحتالل إغالق مصلى باب 
العنصري، "الرحمة داخل المسجد األقصى المبارك، بـ

والمتطرف وغير نافذ، ويتعارض مع حرية العبادة، 
ومخالف لكل القوانين واألعراف الدولية، وما هو إال 

اك صارخ لحرمة المسجد المبارك وحق المسلمين انته
  .فيه

أن  "وأضاف عيسى، وهو خبير بالقانون الدولي،
المسجد األقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، 
وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده، 

ً، رافضا كافة القرارات االحتاللية المتطرفة "ومصلياته
  .إلغالق مصلى باب الرحمة

وضح عيسى أن هذا القرار ما هو إال محاولة وأ
إسرائيلية ضمن المحاوالت والمشاريع التهويدية المحدقة 
باألقصى ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي 

أن "، مؤكدا "كنيس يهودي"المتطرفة لتحويله إلى 
تسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس " إسرائيل"

 التهويدية ضد المحتلة، وتحقيق ما تبقى من سياساتها
 ".المسجد ومصلياته

وحملت الهيئة حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
ّاليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مس بالمسجد 
األقصى المبارك، مشيرة إلى أن قرار محكمة االحتالل 
األخير من شأنه تشجيع اقتحامات المستوطنين 
المتطرفين لباحات األقصى، ومصلى باب الرحمة، وتأدية 
الصلوات التلمودية، في إطار التقسيم المكاني الذي 

  .تنتهجه سلطات االحتالل بحق المسجد المبارك

 ١٤/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

تحذر من خطورة إجراءات " القدس الدولية"
  االحتالل في األقصى وتطالب بنصرته

 

مؤسسة القدس  حذرت – سما – القدس المحتلة
شامل لها من خطورة التوجهات الدولية في تقرير 

واإلجراءات التدريجية التي تقوم بها سلطات االحتالل في 
القدس، خاصة في المسجد األقصى المبارك ومحيطه، 

 ."باب الرحمة"ًوتحديدا تجديد اإلعالن اإلسرائيلي بإغالق 

إن اليمين المتزمت :  المؤسسة في تقريرهاتوقال
رحمه يضع نصب والحكومة اإلسرائيلية التي هي من 

ّعينيه إغالق مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى  ْ
المبارك وتغيير وجهة استخدامه، والجماهير التي صنعت 

 .انتصارات باب األسباط وباب الرحمة هي الكفيلة بردعه

تتسارع التطورات الخطيرة في المسجد : "وأضافت
األقصى المبارك، وتتعالى نداءات النصرة واإلسناد من 

ُومن أخطر ما يحاك لألقصى اليوم . خل القدس إلنقاذهدا
ّهو إعادة استهداف ساحاته الشرقية، وال سيما مصلى 
باب الرحمة الذي فتحه المصلون بسواعدهم رغم قرار 

 ١٦ً بعدما أغلقه ظلما نحو ٢٠١٩االحتالل في شباط 
  . ًعاما

من جديد عادت سلطات االحتالل بقوة إلى  ولكن
 يوجد من المصلين في محيط مصلى سياسة اعتقال من

باب الرحمة الذي اقتحمته عناصر الشرطة اإلسرائيلية 
ًبأحذيتهم غير مرة مؤخرا ّووصل التمادي اإلسرائيلي إلى . ّ

 بقرار ٢/٧/٢٠٢٠ّحد إبالغ دائرة األوقاف اإلسالمية في 
 .ّالمحكمة اإلسرائيلية القاضي بإغالق المصلى

ات الدينية موقف المرجعي"وثمنت المؤسسة 
 وقد ١٣/٧/٢٠٢٠المقدسية في بيانها الصادر بتاريخ 

حدد هذا البيان مع تصريحات خطيب األقصى الشيخ 
عكرمة صبري وجهة استخدام مبنى باب الرحمة على أنه 
ّمصلى وجزء أساسي من المسجد األقصى المبارك؛ وذلك 
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ّلقطع الطريق على أي محاولة للنقاش أو التفاوض مع  ِ
بشأنه، أو التنازل عنه، أو تغيير طبيعته االحتالل 

ًكمصلى ليكون مكتبة أو مكاتب إدارية ّوأكد البيان كذلك . ّ
ثبات دائرة األوقاف اإلسالمية على موقفها الرافض 
للتعامل مع محاكم االحتالل بصفتها ال تملك صالحية 
التدخل في شؤون المسجد الذي يجب أن تدير شؤونه 

ّورنا في المؤسسة نؤكد أن ما ونحن بد. ًاألوقاف حصرا
 ٢٠١٩ ّقرره المقدسيون في هبتهم المباركة في شباط

َّبفتح المصلى الذي كان مغلقا لن تغيره إجراءات االحتالل  ً ّ
 ."الباطلة

ّإن ما حققه المقدسيون : "وقالت المؤسسة
ببسالتهم من مكاسب في مصلى باب الرحمة ليس 

ْمسموحا بأن يتالشى تحت أقدام أصحاب  المصالح ً
ّالسياسية التي تصب في مصلحة االحتالل ّوان رفض . ّ ٕ

على " التفاوض "بيان المرجعيات الدينية في القدس مبدأ
مصلى باب الرحمة يدعو جماهير القدس وأمتنا إلى 
ّاليقظة والتصدي ألي مساومة تطير معها تضحيات 
ُالمقدسيين ومن ساندهم، فليحذر من تسول له نفسه  ّ

ّأي خطيئة سياسية تتجاوز إرادة الجماهير بالتفاوض من 
 ".المقدسية

نعلن بوضوح أننا مع : "وأضافت المؤسسة
مرجعيات القدس الدينية وهيئاتها وأحرارها ومئات الهيئات 
والمؤسسات في األمة نتابع تفاصيل شؤون المسجد 
ْاألقصى، ولن نسمح لالحتالل بأن يتسلل من ثغرة 

هة استخدام مصلى باب التفاوض المشبوه ليحدد هو وج
 .>>...الرحمة

ووجهت المؤسسة التحية إلى جماهير ... <<
القدس في الذكرى السنوية الثالثة لهبة باب األسباط التي 
ّمرغت أنف نتنياهو وكل من معه من أحزاب وجماعات  ّ
متطرفة وأجهزة أمنية وعسكرية، وأجبرت االحتالل على 

ّالتراجع صاغرا أمام المد الشعبي ا ّ ّلمقدسي الذي هب ً ّ

ًرفضا لتركيب كاميرات وبوابات إلكترونية على أبواب 
 .>>...األقصى

ٍالمقدسيين قيادات ومرابطين "ودعت ... <<
ومرابطات وشبابا وهيئات إلى االلتحام في صف واحد  ٍ ً
لكسر سياسة اإلبعاد عن المسجد األقصى التي باتت 

ًتشكل خطرا كبيرا على المسجد الذي يعمل اال حتالل على ً
وكذلك األمر ندعو . إبعاد رموز الدفاع عنه ليستفرد به

ّالمقدسيين وأهلنا في الداخل الفلسطيني إلى شد الرحال 
إلى األقصى بكثافة، لسد الثغرات وتفويت الفرص على 
المتربصين من المستوطنين واالحتالل ومخططاته 

 ".ٕوافشالها

الفلسطينيين بقياداتهم، وفصائلهم، "ودعت 
قواهم، وهيئاتهم، وأحرارهم إلى مقاربة المخاطر المحدقة و

ّبقضية فلسطين مقاربة شاملة؛ فاالحتالل يستغل 
ِاالنشغال بمخططه المشؤوم القاضي بسلب مناطق من 
الضفة الغربية المحتلة، ويتقدم في مكان آخر من 
المعركة هو المسجد األقصى بسرعة هائلة نحو تحقيق 

ّنا جميعا أن نتحلى بالوعي علي. مكاسب غير مسبوقة ً
 .>>..". مواجهة شاملةإستراتيجيةالشامل، وأن نمتلك 

الشعوب العربية "ودعت المؤسسة ... <<
واإلسالمية والهيئات واألحزاب والقوى الشعبية في أمتنا 
إلى مزيد من الجهود لنصرة المسجد األقصى في كل 

لماء المجاالت، وندعو المرجعيات والهيئات الدينية والع
إلى دور أكثر فاعلية في تحريض الناس على الدفاع عن 
ّمسرى نبيهم محمد عليه الصالة والسالم، وتقديم كل 

 ".أشكال الدعم المادي والمعنوي للمقدسيين

سسة في تقريرها وسائل اإلعالم ؤكما دعت الم
ُالعربية واإلسالمية أن تكثف تسليط الضوء على المخاطر  ْ

 .ًا، ومصلى باب الرحمة خصوصاًالمحدقة باألقصى عموم

 ١٤/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  



  
  ١١٩ 

قلق إسرائيلي من قرار لمحكمة الهاي 
  "جرائم الحرب"بالتحقيق في 

  

تقديرات  رغم – "الشرق األوسط" – تل أبيب
الحكومة اإلسرائيلية، بأن المحكمة الجنائية الدولية في 

 في جرائم حرب الهاي، ستؤجل قرارها بشأن التحقيقات
ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين لما بعد االنتخابات 
الرئاسية األميركية، أجرى رئيس وزرائها، بنيامين 
ًنتنياهو، في األسابيع األخيرة، عدة مداوالت، استعدادا 

  .لصدور قرار في غضون األيام القليلة القادمة

وكشفت مصادر سياسية أن هذه المداوالت 
ورة سلة أدوات من أجل مواجهة تحقيق جاءت بهدف بل

مظلة "من جانب المحكمة، تفضي بالتالي إلى إنشاء 
دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط عسكريين ممن قد 

  ."تقرر المحكمة التحقيق ضدهم

ومن ضمن هذه اإلجراءات، العمل من أجل نزع 
شرعية المحكمة في دول صديقة والطلب من الواليات 

 عقوبات أخرى ضد المحكمة، إضافة المتحدة ممارسة
للعقوبات التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب في الشهر 
ًالماضي، عندما أصدر أمرا رئاسيا يقضي بفرض عقوبات  ً
اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة ضالعة في 
محاولة التحقيق، ومحاكمة جنود أميركيين يشتبه بأنهم 

أو حلفاء للواليات ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، 
ويقضي األمر الرئاسي . المتحدة، وبضمنهم إسرائيل

بمصادرة أمالك تلك الجهات القضائية الدولية ومنع 
  ."دخولهم هم وعائالتهم إلى الواليات المتحدة

المعروف أن المحكمة الدولية، ستخرج إلى 
وتشير التقديرات . عطلة سنوية في نهاية األسبوع الحالي

إلى أنها سترجئ قرارها إلى ما بعد العطلة، بل اإلسرائيلية 
ربما ترجئه إلى ما بعد االنتخابات األميركية، في نوفمبر 

القادم، بعد أن يتبين إذا كان الرئيس ) تشرين الثاني(

ولكنها قررت أن . ترمب، سينتخب لوالية ثانية أم ال
ًتتأهب إلمكانية أخرى أيضا، وهي أن تسارع المحكمة إلى 

يديعوت "ًووفقا لصحيفة . رارها قبيل العطلةاتخاذ ق
العبرية، فإنه مع القلق اإلسرائيلي، هناك توجه " أحرونوت

لدى نتنياهو ووزير خارجيته وغيرهما من المسؤولين بأن 
ونقلت الصحيفة . يجابهوا المسألة بجهود سياسية حثيثة

القضية في محكمة "عن بعض المسؤولين، قولهم، إن 
لفترة طويلة وستسبب لنا صداعا كبيرا، الهاي سترافقنا 

لكن إسرائيل ليست عاجزة وثمة ما يمكن أن نفعله في 
  ."هذا الصدد

وكانت إسرائيل قد قررت في السابق مقاطعة 
إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وامتنعت عن تقديم 
ردها بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها، 

ومع ذلك، . رعية للمحكمةمعتبرة أنها بذلك ال تمنح ش
. أقامت اتصاالت غير مباشرة معها عبر وسطاء غربيين

وينقسم المسؤولون في إسرائيل، ما بين أولئك الذين 
يعتقدون أن المحكمة الدولية ستتبنى موقف المدعية 
العامة، فاتو بنسودا، بشأن وجود صالحية للمحكمة 

في قطاع بالتحقيق في جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين 
، وفي سائر األراضي المحتلة ٢٠١٤غزة، خالل حرب 

، وبين الذين يرون أن المحكمة سترفض ١٩٦٧عام 
موقف بنسودا أو تقرر عدم التدخل وتعيد القضية إلى 

 ولكنهم متفقون على أن صدور قرار مؤيد .المدعية
، إستراتيجيةلموقف المدعية سيكون ذا أبعاد سياسية 

أن القانون الدولي يرسم حدود تحدد فيه بشكل قاطع 
، وهم يعتبرون ذلك ١٩٦٧إسرائيل على أنها حدود 
  .ضربة للسياسة اإلسرائيلية

وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن مراجعة 
سريعة لقرارات قضاة المحكمة، تبين أنه ستكون هناك 
ًمشكلة كبيرة إلسرائيل، علما بأن هيئة القضاة لم تتغير 

 وأنها كانت قد قررت، في نوفمبر عام منذ سنوات طويلة،
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، أن تعيد بنسودا النظر في قرارها بعدم فتح ٢٠١٨
 وقتل ٢٠١٠تحقيق في قضية أسطول الحرية من عام 

 ناشطين كانوا على متن ١٠سالح البحرية اإلسرائيلية 
ً وأصدر القضاة قرارا أوعزوا فيه ."مافي مرمرة"السفينة 

علوماتية والتوجه إلى لمسجل المحكمة بتشكيل منظومة م
الجمهور لصالح ضحايا في فلسطين، وذلك في مرحلة 

ونقلت الصحيفة عن الباحثة في . تقصي الحقائق األولية
معهد أبحاث األمن القومي في تل أبيب والرئيسة السابقة 
لدائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية اإلسرائيلية، 

ات الهيئة القضائية توجه: " باروخ، قولها-بنينا شربيت 
  ."ليست ودودة إلسرائيل، في أفضل األحوال

وقالت الصحيفة، إن التخوف في إسرائيل، هو 
أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية، أن لبنسودا 
صالحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين 
إسرائيليين سياسيين وعسكريين بمستويات مختلفة وكذلك 

يطان والتهويد، سيواجهون إجراءات مسؤولي االست
جنائية ضدهم، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحقهم أو 

ولفتت الصحيفة إلى أن . مذكرات للمثول أمام المحكمة
بين هؤالء المسؤولين يمكن أن يكون نتنياهو نفسه "

ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس ووزير الخارجية 
اء أركان الجيش غابي أشكنازي وعدد من الوزراء، ورؤس

وفي حال قررت إسرائيل ". ، وغيرهم)الحالي والسابقون(
مواصلة مقاطعة هذه المحكمة، ورفض التعاون معها، قد 
يجعلها تصدر أوامر اعتقال سرية ضد المسؤولين 

ولهذا، تجري المداوالت حول كيفية مواجهة . اإلسرائيليين
  .هذه المتاعب

شديدة وتوقعت الخبيرة شربيت باروخ متاعب 
أوامر االعتقال هي مسألة جدية، "إلسرائيل، وقالت إن 

وفي حال إصدارها بسرية، تلتزم أي دولة عضو في 
المحكمة بتنفيذه واعتقال المشتبهين ونقلهم إلى معتقل 

 دولة عضو في ١٢٢ وهناك .المحكمة في الهاي

ًالمحكمة، وتضم جميع دول أوروبا الغربية تقريبا والقارة 
باستثناء الواليات المتحدة، وبعض الدول األميركية، 

". األفريقية وأستراليا واليابان ودول أخرى في آسيا
ال توجد حصانة أمام المحكمة لوزراء "وأوضحت أنه 

 .وقادة دول، وبضمنهم أولئك الذين ال يزالون في واليتهم
ويعني ذلك أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين 

ً عمليا إمكانية سفرهم إلى دول ُإسرائيليين، فإنه ستقيد
وأوضحت أن القضايا التي ستطرح في المحكمة ". كثيرة

المستوطنات، والحرب على غزة في عام : بشكل حاد، هي
٢٠١٤. 

 ١٥/٧/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

حراك ..  سنوات على هبة األسباط٣ :تقرير
  المقدسيين بالمرصاد لمخططات االحتالل

  

ثالث  مرت – راء العوينيالزه  فاطمة– غزة
التي ثار فيها " باب األسباط"سنوات على هبة 

الفلسطينيون وأجبروا سلطات االحتالل اإلسرائيلي على 
إزالة البوابات االلكترونية التي نصبتها بالقرب من 
ًالمسجد األقصى، في مشهد جسد انتصارا لحراك شعبي، 

ية القائمة ِلكن الحدث التاريخي لم يلغ المطامع اإلسرائيل
   .في المسجد

ومنذ ذاك الرضوخ لمطالب المقدسيين الذي جاء 
ًبعد أسبوعين تقريبا من ثورتهم، بات االحتالل يلجأ 
ًلوسائل أكثر مكرا في تمرير مخططاته التهويدية بالقدس 
 .ومسجدها المبارك، كما تؤكد شخصيتان مقدسيتان

ائيلي وتتزامن الذكرى الثالثة للهبة مع قرار قضائي إسر
قضى قبل أيام بإعادة إغالق مصلى باب الرحمة، وهو ما 

   .رفضته المرجعيات الدينية في القدس

رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر بين أن 
االحتالل كان يهدف من البوابات االلكترونية فرض 
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هيمنته بشكل كامل على المسجد األقصى لكنه فشل في 
ي ظل ضعف ذلك بفضل الموقف الشعبي في القدس ف

   .وغياب شبه كامل للمواقف الرسمية

فالموقف الشعبي إلى اليوم ما يزال يحمي : "وقال
ما تبقى من القدس واألقصى، برغم سيطرة االحتالل 
عليهما بفعل منطق القوة وسياسات االعتقال االبتزاز 
واإلبعاد وغيرها التي أدت لسريان أمور لم تكن مقبولة 

طنين لألقصى في رمضان من قبل كاقتحامات المستو
  ".وأيام الجمع وغيرها من الممارسات

وأشار إلى أن الموقف الشعبي جعل االحتالل 
من خالل تكثيف عمليات " تدجينه"يلجأ لطرق أخرى لـ

االعتقال واالبعاد وفرض العقوبات على الشخصيات 
فهو يسير في خطين :"  وقال.المقدسية المؤثرة وغيرها
 إضعاف الموقف الشعبي وتحين متوازيين يعتمدان على

الفرص لجولة مقبلة من الصراع فهو لم يتراجع عن 
  ".مخططاته بل يبحث عن توقيت أفضل لتنفيذها

وبين خاطر أن االحتالل يسارع الخطى إلنهاك 
الشارع المقدسي من خالل االستهداف واإلبعاد وفرض 
ًالغرامات المالية لتحطيم الموقف الشعبي واختراقه تمهيدا 

  .لتمرير المخططات بحق األقصى

واعتبر أن القرار القضائي اإلسرائيلي بإغالق 
باب الرحمة يأتي في إطار السيطرة على األقصى والجزء 

 ويقع باب الرحمة في الناحية الشرقية من .الشرقي منه
المسجد األقصى، وأعادت دائرة األوقاف اإلسالمية 

شباط /ايربالقدس فتحه أمام المصلين، نهاية شهر فبر
   . سنوات١٠ بعد إغالق إسرائيلي قسري استمر ٢٠١٩

فالمستهدف ليس باب الرحمة بحد : "وقال خاطر
ذاته بل كل ما وراءه من مقبرة يريد تحويلها لحديقة 
ٕتوراتية واذا نجح االحتالل في ذلك فهو سيجعل األقصى 
بين فكي كماشة هما حديقة توراتية في الشرق وحائط 

  ".بالبراق في الغر

وقال الخبير في شؤون مدينة القدس جمال 
كان رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو  ":عمرو

يهدف من فرض البوابات من طرف واحد لالستيالء على 
األقصى لكنه فوجئ بالمد الجماهيري الرافض وأن األقصى 
وحد الفلسطينيين على اختالف أطيافهم فخرجوا بهبة لم 

  ". حزبيةيرفعوا فيها أي رايات

ًوها هو يصدر قرارا خطيرا بإغالق : "وأضاف... ً
باب الرحمة في ظل كون المقدسيين منهكين بسبب 

إذا نجح في "ًمحذرا من أنه " األوضاع المعيشية الصعبة
  ".إغالقه فيستخذ خطوات أخرى أكثر خطورة

وبين أن االحتالل بعد هبة األسباط غير من 
ة خطوة وينفذ سياسته حيث بات يتبع سياسة الخطو

ًمخططاته ببطء شديد مبتعدا عن أي قفزات كبيرة غير 
إن نجح في إغالق باب :  وأضاف.محسوبة العواقب

الرحمة دون ردة فعل من المقدسيين فإنه سيستمر في 
طريقه التدريجي البطيء الذي له عواقب وخيمة على 
المسجد المبارك دون أن يشعر الفلسطينيون بالخطر 

  .فيتصدون له

  ١٥/٧/٢٠٢٠لسطين أون الين ف

* * * * *  

اسرائيل تسعى للوصول الى االمر الواقع 
 لشرعنة قرار الضم

  

 فيما وضعت الواليات –عمان  - زايد الدخيل
المتحدة األميركية، شروط التعويض على سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي، لتنفيذ عملية ضم أجزاء كبيرة من 

ن، يرى مراقبون أن الضفة الغربية المحتلة وغور األرد
سلطات االحتالل تستخدم سياسة التسلل الناعم للوصول 

  .ثم شرعنته” األمر الواقع“إلى 

فرئيس الديوان الملكي األسبق، عدنان أبو 
الشروط المتعلقة بالتعويض حول قرار “عودة، يرى أن 
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الضم، هو أسلوب لشرعنة الضم وهو ما تلجأ إليه 
 لألرض أو سرقتها بأن إسرائيل بالعادة بعد اغتصابها

تفرض سياسة األمر الواقع لغايات شرعنة اجراء 
االغتصاب أو السرقة التي مارستها على الشعب 

  .”الفلسطيني

، مشيرا ”قرار الضم حاصل“وأضاف أبو عودة، 
االستراتيجية الصهيونية هي التسلل الناعم لبناء “إلى أن 

، أن ، موضحا في الوقت ذاته”األمر الواقع ثم شرعنته
الرئيس األميركي دونالد ترامب يجد في فرض شرط 
التعويض للفلسطينيين الذين ستتم مصادرة أراضيهم، هو 

  ).تجارة(تحويل القضية إلى عملية بيع شراء 

التعويض هو أحد وسائل “وأشار إلى أن 
الشرعنة التي يسعى لها ترامب أمام المجتمع الدولي 

ى األرض من ليظهر أن االحتالل اإلسرائيلي اشتر
الفلسطينيين وهم باعوه، وبالتالي هناك تالعب بالمفاهيم 

  .”باستخدام عملية الشرعنة

بنيامين  وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
من الضفة % ٣٠نتنياهو، أعلن مرارا أنه ينوي ضم 

الحالي، وهو ) يوليو(الغربية، بدءا من األول من تموز 
  .أمر لم يحدث لغاية اللحظة

، يرى أستاذ العلوم السياسية، خالد من جهته
رغم األخبار الواردة حول فرض ترامب “شنيكات، أنه 

شروطا جديدة على مسألة الضم، وأن هذا ما يؤخر 
عملية الضم أو بدئها، فإن التحليل الواقعي ال يذهب بهذا 
االتجاه، فترامب الذي يتعرض لتراجع كبير في 

بايدن، بحاجة استطالعات الرأي العام مقارنة بخصمه 
إلى استمرار الدعم اإلسرائيلي ودعم اللوبي اإلسرائيلي، 
وكذلك دعم اإلنجيليين، والذين كان صوتهم حاسما في 
االنتخابات الرئاسية الماضية، ويتوقع كذلك أن يكون لهم 
ذات الدور، وربما بشكل أكبر خاصة بأن اليسار األميركي 

كسب أنصارا المتطرف الذي سماه ترامب بهذا االسم، ي
  .”لدى الشباب

كذلك فإن االضطرابات بعد مقتل “ويضيف، 
الشاب األسود، والتراجع االقتصادي، والبطالة نتيجة 
اإلغالقات، وكذلك االنتقادات المتزايدة لكيفية تعامل 
ترامب مع وباء كورونا كلها تشير إلى أن مسألة إعادة 

ستمر انتخابه ليست سهلة، ولذلك فإنه من المتوقع أن ي
في دعم نتنياهو واليمين الديني عبر دعم خطة الضم، 
في محاولة للحصول على أصواتهم وكذلك دعمهم المالي 
والسياسي واإلعالمي وهذه مسألة حاسمة في مسألة 

  .”إعادة انتخابه في االنتخابات الرئاسية المقبلة

يضاف إلى ذلك بأن وزير “وقال شنيكات، 
يو داعم أساسي، وكوشنر الخارجية األميركي مايك بومب

وهو األب الروحي لصفقة القرن، وكذلك عناصر اإلدارة 
  .”األميركية األخرى

الذي أجل تنفيذ الخطة “ووفق شنيكات، فإن 
هي أسباب داخلية إسرائيلية منها وباء كورونا أو 
المخاوف األمنية من حدوث انتفاضة ثالثة، وكذلك 

نتنياهو يتعجل مخاوف مرتبطة بالوضع اإلقليمي، بل إن 
الضم استغالال لوجود ترامب في السلطة، وخوفا من أن 
تتراجع إدارة بايدن عن الضم بدعاوى مختلفة في حال 

  .”فوزها باالنتخابات الرئاسية المقبلة على ترامب

) ١١-كان(ولفت تقرير لهيئة البث اإلسرائيلية 
إلى شرط أميركي جديد وضعته إدارة ترامب، على 

رائيلية مقابل منحها الضوء األخضر للشروع الحكومة اإلس
بتنفيذ مخطط الضم، حيث اشترط البيت األبيض توافر 

  .حالة من االستقرار السياسي في إسرائيل لدعم الضم

وزعمت في تقريرها، أن اإلدارة األميركية تطالب 
إسرائيل بتوفير آالف الوحدات السكنية للفلسطينيين 

در في الحكومة مقابل الضم، وذلك نقال عن مصا
  .اإلسرائيلية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل



  
  ١٢٣ 

) أرض إسرائيل(في غضون ذلك، قدم لوبي 
االثنين الماضي مشروع قانون يقضي بفرض سيادة 
االحتالل اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، 
بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات، 

طانية إلى جيوب إضافة إلى منع تحويل البؤر االستي
  .معزولة

ويقول المحلل السياسي، زيد النوايسة، إن 
هنالك عوامل عديدة ساهمت في تأجيل خطوة الضم أو 
تجميدها حتى يتم التوافق بين الشركاء في حكومة 
التناوب، وهو شرط أميركي مسبق لدعم اإلعالن عن 
موافقة واشنطن التي يبدو أن اهتمامها تراجع بشكل كبير 

 أكده رئيس الكنيست اإلسرائيلي بأن نتنياهو لن وهو ما
يستطيع اإلقدام على هذه الخطوة دون التوافق الداخلي 
مع شركاء الحكومة ومع اإلدارة األميركية التي أعادت 
وضع عدة شروط أهمها تقديم شكل من أشكال التعويض 
من خالل بناء مساكن للفلسطينيين الذين سيخسرون 

 العملية ألنه بخالف ذلك وحسب أراضيهم في حال إنجاز
الفهم األميركي المجتزأ، لن يكون هناك مجال الستئناف 

  .العملية السياسية بين الفلسطينيين والطرف اإلسرائيلي

ويرى النوايسة، أن العرض األميركي إن صحت 
التسريبات اإلسرائيلية ليس جديدا، فهو يستند لجوهر 

معظم األراضي صفقة القرن التي تعطي دولة االحتالل 
حياة الفلسطينيين  الفلسطينية مقابل تحسين شروط

  .وتحقيق ما يسمى السالم االقتصادي دون إعادة األرض

نتنياهو يبحث عن أي طريقة للمضي “ويضيف، 
من أراضي الضفة، لكنه يصطدم % ٣٠في قرار ضم 

بالتردد األميركي وانشغال الرئيس ترامب بالحملة 
ا، وتفشي كورونا داخل إسرائيل االنتخابية ووباء كورون
في حكومة ”  أبيض–أزرق “نفسها، وضغط فريق 

التناوب ضد خطوة الضم، وفوق ذلك يواجه ضغط الوقت 
ألنه قلق من وصول جو بايدن الرئاسة األميركية فلديه 

موقف رافض للضم لذلك سيسعى خالل األسابيع المقبلة 
ة للموافقة الستنفاد كل فرص الضغط على اإلدارة األميركي

على الضم وفي ذروة حملة ترامب الذي لن يلقى عرضه 
بتعويض الفلسطينيين ماديا عن أراضيهم أي قبول لدى 

 .”السلطة الفلسطينية

 ٤ ص١٦/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  واقع جديد تسعى جماعات الهيكل لتكريسه 
  

ُبعيد وقوع  - القدس المحتلة- أسيل الجندي 
، ونتيجة ١٩٦٧القدس تحت االحتالل اإلسرائيلي عام 

لوقائع تاريخية وقانونية متعددة، اضطر االحتالل حينها 
 األقصى على وببقاء المسجد "الوضع القائم"لالعتراف بـ

ُما كان عليه قبل الحرب؛ وانطالقا من ذلك حظر على 
اليهود الدخول إليه وكانت مهمة الشرطة اإلسرائيلية في 

 .محيط المسجد األقصى منع دخولهم إليه

، بدأ اقتحام اليهود ٢٠٠٣وبحلول عام 
المتطرفين للمسجد بقرار قضائي، ومنذ ذلك الحين بدؤوا 

م بشكل متدرج، فانطلقوا يعولون على تحقيق التقد
، حتى ٢٠٠٦باالقتحامات الفردية ثم الجماعية عام 

وصل الحال اآلن إلى تأدية صلوات تلمودية علنية في 
 .ساحات المسجد أثناء مسار االقتحامات

ونشر المتطرف يهودا جليك على الشبكة 
العنكبوتية مقطع فيديو أثناء اقتحامه لألقصى قبل أيام، 

في األقصى، كما ظهر في   بالعبريةوهو يؤدي صلواته
فيديو آخر رئيس مدرسة جبل الهيكل إلياهو ويبر وهو 
يصلي بالعبرية بشكل علني ويرفع صوته بقراءة جمل من 

أحد األسفار المقدسة في الكتاب المقدس ( "ِسفر العدد"
 .)لدى الديانة اليهودية

وتعمل جماعات الهيكل على تحقيق ذلك منذ 
االقتحامات الجماعية، وطلبت من نجاحها في خطوة 
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الحكومة اإلسرائيلية آنذاك تمكين المتطرفين من أداء 
طقوس دينية، لكنها كانت ترد بأن هذا من شأنه أن يهدد 

 .األمن وأن يشعل المنطقة

يقول الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص إنه 
ُ، طرحت أجندة التقسيم الزمني التام، ٢٠١٣في عام 
اولت حكومة بنيامين نتنياهو فرضها ح ٢٠١٥وبحلول 

بتخصيص األقصى للمقتحمين وحدهم خالل موسم أعياد 
ُرأس السنة العبرية وعيد العرش، وهو مما أدى إلى 
ٕانطالق هبة القدس، والى تراجع نتنياهو بفرض حظر  ّ

 .شامل على اقتحامات الشخصيات الرسمية

، فرضت ٢٠١٩ُوبالتزامن مع عيد العرش عام 
حتالل على حراس المسجد األقصى االبتعاد التام شرطة اال

عن المقتحمين حتى ال يتمكنوا من تصويرهم، وكان 
الهدف الواضح من ذلك هو تمكينهم من أداء الطقوس 

وشهد ذلك العيد ترديد صلوات جماعية  -بحسب ابحيص-
ٕوأداء طقوس في مختلف أنحاء األقصى، وادخال قرابين 

وبعد إعادة فتح األقصى  ."ثمار العرش"نباتية تعرف بـ
عقب فترة اإلغالق بسبب وباء كورونا، كثف المتطرفون 
محاوالتهم ألداء الطقوس، وباتوا يشجعون األطفال الذين 
يصطحبونهم في االقتحامات على أداء طقس االنبطاح أو 

، بحيث يتمكنون من أداء "السجود الملحمي"ما يعرف بـ
فال، ثم يكملون ما تبقى من طقوس أوال من خالل األط

ماذا بعد الصلوات  :وفي إجابته عن سؤال .الطريق
التلمودية العلنية في األقصى؟ يقول ابحيص إن الهدف 
هو الوصول إلى أداء كامل الطقوس التعبدية، وهذا ما 
وعدتهم به صفقة القرن، واليوم هم يرون في خطوة 
 .الضم تطبيقا لهذه الصفقة ال بد أن يشمل األقصى كذلك

لك هم يسابقون الزمن للوصول إلى فرض كامل لذ
الطقوس بما فيها ذبح قربان عيد الفصح في قبة 
ٕالسلسلة، وتقديم قرابين العرش، وادخال الشمعدان 
ولفائف التوراة والنفخ بالبوق، بما يمكنهم من أداء 

شعائر مكتملة األركان في األقصى، وكل طقس يؤدونه 
 .ما هو أبعديعتبرونه تقدما ينتقلون منه نحو 

من نصها  ١٦صفقة القرن في الصفحة 
الناس من كل الديانات "اإلنجليزي، نصت على اآلتي 

الحرم /يجب أن يسمح لهم بالصالة في جبل الهيكل
الشريف، بما يحترم دينهم بشكل تام، آخذين في االعتبار 

 ."أوقات الصالة لكل دين وأيام أعياده

باحث وفي تعقيبه على ذلك، يقول ال اعالن
بلغة أخرى تتبنى صفقة القرن "المقيم في األردن 

التقسيم باعتباره الحل النهائي للمسجد األقصى، 
وجماعات الهيكل والحكومة اإلسرائيلية يحاولون تطبيق 
ذلك في فترة يرونها فرصة تاريخية قد ال تتكرر لتصفية 

 ."القضية الفلسطينية

  ١٧/٧/٢٠٢٠الجزيرة نت 

* * * * *  

  سالمية العلياالهيئة اال

  

يقول رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب 
المسجد األقصى المبارك عكرمة صبري إن نشر 
المتطرفين لمقاطع فيديو على المنصات االجتماعية 
تظهرهم وهم يؤدون الصلوات التلمودية في األقصى، يدل 
بشكل واضح على الواقع الجديد الذي يسعون لتكريسه 

  .فيه

ال نستسلم لمثل هذه االقتحامات يجب أ"ويضيف 
والتجاوزات ونؤكد أن ما يفعله االحتالل بالقوة ال يعطيه 

نرفض . أي حق باألقصى وال يحقق له أي مكسب
ونستنكر هذه اإلجراءات التي تستفز مشاعر المسلمين 

  ".ّونحمل الحكومة اإلسرائيلية نتائج ما يترتب على ذلك

 لتمر قبل الصلوات التلمودية العلنية لم تكن
ٕتفريغ المسجد األقصى من خالل اعتقال وابعاد الحراس 
والمرابطين والمصلين عنه، وعن ذلك يقول المحامي 
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المقدسي حمزة قطينة إن حمالت التصعيد ضد المصلين 
، عبر إغالق المؤسسات ٢٠١٣في األقصى انطلقت عام 

االجتماعية والتعليمية العاملة في المسجد التي اهتمت 
مصاطب العلم والدروس الدينية ونقل المصلين بإحياء 

لألقصى، ثم حظر المرابطين والمرابطات واعتقال كل أفراد 
حلقات العلم باألقصى واتهامهم باالنتماء لمنظمات غير 

  .قانونية

بحسب - االعتقاالت كانت تقتصر في ذلك العام 
 على من يعترض طريق المستوطنين، ومالحقتهم - قطينة

 للمسجد، ثم بدأت الشرطة بمالحقة كل أثناء اقتحامهم
من يكبر أو يعترض بأي طريقة على دخول المستوطنين 
للمسجد، وتوجيه لوائح اتهام ضدهم في المحاكم تحت 

  ".اإلخالل بالنظام العام"بند 

وبعد سلسلة مالحقات لمن أدرجوا على ما يطلق 
، لجأت الشرطة العتقال "القائمة السوداء"عليها االحتالل 

وبالتحديد  - من يصلي ويتواجد في المنطقة الشرقية كل
 وبشكل تعسفي، باإلضافة - في منطقة باب الرحمة

  .الستهداف حراس المسجد ومالحقتهم باالعتقال واإلبعاد

وفي تعقيبه على ذلك، يقول المحامي قطينة إن 
المتتبع لهذه السلوكيات يرى أن هناك مشروعا كامال يتم "

 بهدف ترسيخ وجود المستوطنين تمريره بشكل تدريجي
في المسجد، واإلقدام على نشر الفيديوهات المستفزة 
لمشاعر المسلمين والتباهي بانتهاك حرمة األقصى سيجر 

  ".المنطقة لتصعيد خطير

ويأتي نشر هذه المقاطع من قبل المتطرفين بعد 
أيام من توجيه مديرية شرطة االحتالل كتابا إلى دائرة 

مية بالقدس، عن إصدار قرار من محكمة األوقاف اإلسال
إسرائيلية يقضي بإغالق مصلى باب الرحمة في المسجد 

  .األقصى

  ١٧/٧/٢٠٢٠الجزيرة نت 

* * * * *  

 مبنى ٣١االحتالل هدم وصادر : تقرير أممي
  ًفلسطينيا بأسبوعين

 

مكتب األمم المتحدة  أفاد – صفا – القدس المحتلة
رض الفلسطينية المحتلة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األ

بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت أو صادرت ) أوتشا(
ً مبنى فلسطينيا خالل األسبوعين الماضيين، بحجة ٣١

 .االفتقار إلى رخص البناء

الذي " حماية المدنيين"وأوضح المكتب في تقرير 
يوليو  / تموز١٣ -  يونيو / حزيران٣٠ُيغطي الفترة ما بين 

ً شخصا، ١٣مليات الهدم أدت إلى تهجير ، أن ع٢٠٢٠
ُوالحاق األضرار بسبل عيش أكثر من   . آخرين١٠٠ٕ

ّففي تجمع فصايل البدوي الفلسطيني في غور 
ٍ منزال ومبان يستخدمها ١٢األردن، هدمت سلطات االحتالل  ً

 .أصحابها في المواسم لتأمين سبل عيشهم

وبين التقرير أن أربعة من المباني األخرى 
هدفة تقع في أربعة تجمعات بدوية داخل منطقة المست

 أو E1خطة " (معاليه أدوميم"ّمخصصة لتوسيع مستوطنة 
 ).بجوارها

ُوأشار إلى أنه هدم مبنيان في تجمع الطيبة 
، بموجب األمر ً أيضا)ج(، والواقع في المنطقة )الخليل(

 الذي ينص على االستعجال في إزالة ١٧٩٧العسكري 
ّصة التي تعد المباني غير المرخ  ".حديثة"َُ

ٍفيما هدمت تسعة مبان في شرقي القدس المحتلة،  ُ
بما فيها اثنان في حي العيسوية، حيث أعلنت بلدية 

فبراير عن تجميد عمليات الهدم / شباط١٩االحتالل في يوم 
 .لمدة ستة أشهر

وبحسب التقرير، جرفت قوات االحتالل خالل الفترة 
من ) ج(وقعين بالمنطقة ٍالمذكورة أراض زراعية في م

محافظة الخليل، بحجة أن المنطقة مصنفة باعتبارها 
 ".أراضي دولة"
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وفي منطقة البقعة القريبة من مدينة الخليل، 
جرفت أربعة دونمات من األراضي المزروعة بالمحاصيل  ُ

ُالموسمية ودمرت مع سور استنادي، في حين اقتلعت   ُ٧٠ 
 .شجرة زيتون قرب بلدة سعير

يوليو، أطلقت القوات اإلسرائيلية / تموز٩ي يوم وف
) ً عاما٣٣(النار باتجاه رجل فلسطيني يبلغ من العمر 

وقتلته، وأصابت آخر، على مقربة من قرية كفل حارس في 
 .سلفيت بالضفة الغربية

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا 
ا منذ ً فلسطيني١٧على يد قوات االحتالل في الضفة إلى 

 .٢٠٢٠مطلع العام 

ولفت التقرير األممي إلى أن قوات االحتالل 
ً فلسطينيا آخر ٧٢أصابت خالل األسبوعين الماضيين 

 ٤٠َبجروح في اشتباكات متعددة بالضفة، حيث أصيب 
منهم خالل عمليات بحث واعتقال في بلدة أبو ديس شرقي 

 .القدس، وحي العيسوية ومدينة نابلس

 عملية من هذه ١٥٠فذت ُوفي اإلجمال، ن
 في المائة في ٣٠العمليات في مختلف أنحاء الضفة، منها 

 .القدس والمناطق المحيطة بها

 ١٨، أطلقت قوات االحتالل النار في "أوتشا"ووفق 
مناسبة على األقل النيران التحذيرية قرب السياج الحدودي 
اإلسرائيلي المحيط بغزة وقبالة ساحلها بحجة فرض القيود 

ى الوصول، فيما اعتقلت القوات البحرية اإلسرائيلية في عل
 .إحدى الحوادث أربعة صيادين وصادرت قاربين

وذكر التقرير أن مستوطنين أصابوا خمسة 
فلسطينيين بجروح وأتلفوا العشرات من أشجار الزيتون 

  .والمركبات في الضفة

 ١٨/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  

لحذفهما " أبل"و" غوغل"ت فلسطينية لـانتقادا
  خريطة فلسطين

 

 انتقد –" الشرق األوسط أونالين: "رام اهللا
" أبل"و" غوغل"، شركتي )السبت(الفلسطينيون، اليوم 

األميركيتين بسبب ما قالوا إنه حذف الشركتين لخريطة 
فلسطين من خرائطهما، واتهموا الشركتين باالنحياز 

  .إلسرائيل

) وفا( األنباء الفلسطينية الرسمية وذكرت وكالة
تحت " أبل"، و"غوغل"أن مغردين أطلقوا حملة ضد 

، نظير تجاهل الحقائق FreePalestine#هاشتاغ 
  .التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني 
رياض المالكي، توجيه رسالة رسمية إلدارة الشركتين 

ًلى حذف خريطة فلسطين، متهما محركي لالحتجاج ع
 .إسرائيل" ضغط وابتزاز"البحث بالخضوع لـ

وقال المالكي لإلذاعة الفلسطينية الرسمية إن 
ّشطب اسم دولة فلسطين ضمن خرائط الشركتين يشكل "

ًمخالفة للقانون الدولي وخضوعا للضغط واالبتزاز 
ى اإلسرائيلي، وفي حال عدم تراجعهما سنلجأ لرفع دعاو

يتم العمل لتحديد الجهة "وأضاف أنه ". قضائية ضدهما
القانونية الدولية التي سنلجأ إليها لرفع قضية على 
الشركتين، وسيكون من السهل التوجه لمحاكمة 
المسؤولين في الشركتين إذا أصروا على مخالفتهم 

  ."للقانون الدولي

وقال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
ن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك إسحاق سدر، إ
ً، مثل الروسي أو الصيني، ردا "غوغل"بحث بديل عن 

  .على قرار شطب دولة فلسطين من خرائطها

اإلجراء الذي "وأضاف سدر للوكالة الرسمية أن 
) أبل(وشركة ) غوغل(اتخذه محرك البحث األميركي 



  
  ١٢٧ 

ًمؤخرا بشطب اسم دولة فلسطين من خرائطهما، دليل 
وذكر أن ".  االنحياز األعمى لالحتالل اإلسرائيليعلى

الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع األمر من بينها 
الضغط على الشركتين من خالل الخدمات أو سيرفراتها 

  .التي يستخدمها بعض الشركات الفلسطينية

وأشار سدر إلى أن هناك خطوات قانونية سيتم 
كون ما يجري "تصاص اتخاذها، كرفع قضايا لجهات االخ

ًمخالفا للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات األمم المتحدة 
ذات العالقة، كما سيكون هناك فريق عمل وخلية أزمة 

  ."في الوزارة، للعمل بشكل ممنهج وعلمي في هذا اإلطار

على لسان الناطق " حماس"ونددت حركة 
، "أبل"و" غوغل"باسمها حازم قاسم، بخطوة شركتي 

ًانحيازا لرواية االحتالل اإلسرائيلي وانكارا للحقائق "تها ّوعد ًٕ
  ."التاريخية

" غوغل"إن " الجهاد اإلسالمي"فيما قالت حركة 
ًتعدتا على الحق والعدالة، وتصرفهما يعد انحيازا "، "أبل"و

ًلالحتالل اإلسرائيلي ودليال على العنصرية األميركية ضد 
  ."الشعب الفلسطيني

 ١٨/٧/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

هبة البوابات اإللكترونية لها : تقرير إسرائيلي
 جذور تاريخية

  

قررت الحكومة  -  عدنان أبو عامر-٢١عربي
اإلسرائيلية إزالة أجهزة الكشف عن المعادن، والكاميرات 

 . جيتي– األمنية، واستبدال كاميرات متطورة بها

ية تناول كاتب إسرائيلي هبة البوابات اإللكترون
التي اندلعت في األراضي الفلسطينية قبل ثالثة أعوام، 
مستعرضا أحداثا تاريخية مشابهة صاحبت وضع أدوات 

  .حراسة ومراقبة في المسجد األقصى

وأشار الكاتب دوتان غورين في مقاله بصحيفة 
إلى أن " ٢١عربي"اإلسرائيلية، ترجمته " مكور ريشون"

الهبة التي نشأت في األراضي الفلسطينية عقب وضع 
 أمام الحرم القدسي، ٢٠١٧البوابات اإللكترونية في 

تعتبر استمرارا ألحداث مماثلة حدثت في التاريخ األمني 
للحرم منذ أيام الحكم البريطاني في بداية القرن 

  .العشرين

 البوابات اإللكترونية قبل وضع تلك"وأضاف أن 
ثالثة أعوام جاء عقب عملية فلسطينية مسلحة قتلت 
عددا من جنود حرس الحدود اإلسرائيليين، لكن مسؤولي 
األوقاف الفلسطينيين أعلنوا أنهم لن يدخلوا الحرم طالما 
تم وضع أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخله، 

م طالما وأصدروا فتوى تمنع المسلمين من دخول الحر
  ".بقيت هذه األجهزة

وأثار القرار اإلسرائيلي في حينه موجة من 
االحتجاجات بين الجماهير اإلسالمية، وبدأ الفلسطينيون 
أعماال احتجاجية، وواجهوا قوات الشرطة اإلسرائيلية، 

، بحسب ما "إسرائيل"وزادت الهجمات المسلحة في 
  .استذكره الكاتب

لتوتر مع األردن، وبعد هذا التصعيد األمني، وا
قررت الحكومة اإلسرائيلية إزالة أجهزة الكشف عن 
المعادن، والكاميرات األمنية، واستبدال كاميرات متطورة 

  .بها

حتى بعد إزالة إسرائيل لتلك "وأوضح الكاتب أنه 
البوابات القديمة، فقد بقي رفض القيادة اإلسالمية لدخول 

لقدس كل مساء، الحرم ساريا، واستمرت االشتباكات في ا
وفي األيام التالية قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
إزالة البنية التحتية الجديدة من مداخل الحرم أيضا، ما 

  ".أتاح عودة المسلمين للصالة فيها

يوجد أوجه تشابه لهذه األحداث "وأكد الكاتب أنه 
التي " الثورة العربية"القومية والسياسية بما دار خالل 



  
  ١٢٨ 

ا األراضي الفلسطينية قبل ثمانين سنة، عندما شهدته
واجهت حكومة االنتداب البريطاني ألول مرة تبلور الردود 

  ".اإلسالمية ضد أي سلوك في الحرم القدسي

) تموز(في صيف يوليو "وشرح قائال إنه 
، تسلل مئات من المسلحين العرب إلى البلدة ١٩٣٨

بريطانية، وتم القديمة في القدس، ودفعوا أفراد الشرطة ال
االنتهاء من االستيالء في غضون شهرين أوائل أكتوبر 

، وبعد عشرة أيام بدأت عملية ليلية، )تشرين أول(
اقتحمت كتيبتان من الجيش البريطاني البلدة القديمة في 
القدس باستخدام قوة كبيرة، وواجهت مقاومة فلسطينية 

  ".قليلة

ملية، في األيام التالية انتهت الع"وأضاف أنه 
وتم خاللها إطالق النار من برج يطل على قبة الصخرة، 
وقتل جندي بريطاني، وفي رد فعل وضعت القوات 
الحكومية في المباني المجاورة نقاطا أمنية لمراقبة 
المجمع، ثم أمرت في األشهر التالية بافتتاح مركز شرطة 
في الحرم، بزعم أنه أصبح مركزا للمسلحين الفلسطينيين، 

 هذه سابقة قانونية قائمة على وجود حارس ظل وشكلت
  ".في الموقع بشكل منتظم منذ الفترة العثمانية

 ١٢المحطة األمنية آنذاك أدارها "وأشار إلى أن 
شرطيا مسلما تحت قيادة ضباط بريطانيين، لكن رجال 
الدين المسلمين احتجوا ضد هذه الخطوة، ألنه لم يكن 

لعثمانيين، ورفضوا هناك حارس في المسجد في أيام ا
صراحة المزاعم البريطانية بأنه كان ملجأ للمسلحين، 

  ".وطالبوا بإلغاء تشغيل مركز الشرطة

الشرطة اإلسرائيلية "وبعد مرور عقود، فإن  
وضعت أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم 
القدسي في الذكرى السنوية األولى لمذبحة صبرا وشاتيال 

، بزعم أنها جزء من ١٩٨٣) أيلول(ر في لبنان في سبتمب
اإلجراءات التي تتخذها الشرطة من وقت آلخر لمنع 
إدخال األسلحة إلى الحرم القدسي، لكن تلك الخطوة، 

على غير المتوقع، لم تثر أي معارضة من جانب القيادة 
  ".اإلسالمية، ناهيك عن إثارة انتفاضة شعبية فلسطينية

 ١٨/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

* * * * *  

 السيادة على األقصى أردنية حصرا
  

ضمن نص الحوار الذي اجراه محمد محسن وتد 
 :مع الشيخ رائد صالح ورد السؤال التالي

بالعودة للقدس والمقدسات، إلى ماذا يرمز تحييد 
دور األوقاف والسحب المتدرج للوصاية األردنية على 

 المسجد األقصى؟

 وخالل وجودي في السجن ٢٠١٧في العام 
ت لتحقيق لدى المخابرات اإلسرائيلية تمحور حول أخضع

ما يسمى الوضع القائم بالقدس واألقصى، والثوابت 
األقصى في "والسيادة على األقصى والشعار الذي نرفعه 

ٕوقلت لهم إنه ال تنازل عن الثوابت وان األقصى " خطر
 .سيبقى في خطر ما دام االحتالل اإلسرائيلي موجودا

الوضع القائم في القدس قلت لهم اعلموا أن 
واألقصى ال يتغير، قد يتغير من حوله أمور كثيرة، هو 
ٕضعف إسالمي وعربي، لكن الوجود اإلسرائيلي باطل والى 

 .زوال

من وجهة نظرنا المطلوب هو سيادة واحدة 
وموحدة لنصرة القدس واألقصى، فاالحتالل يريد صناعة 

 واضح صدامات بين أكثر من سيادة، بالنسبة لنا الحل
في المرحلة الراهنة من حيث السيادة القائمة هي أردنية 
على األقصى من خالل هيئة أوقاف تعمل باسم وزارة 
األوقاف األردنية، ويجب أن نحافظ على هذا االمتداد 

 .للسيادة

من خالل دور - حرصنا مع سبق اإلصرار 
 أن يتم ذلك برعاية -الحركة اإلسالمية بالقدس واألقصى
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قاف كامتداد لدور األوقاف والسيادة األردنية هيئة األو
 .باألقصى

فال نريد لالحتالل اإلسرائيلي أن يحدث صدام 
وتصارع بين الحركة اإلسالمية واألوقاف واألردن، نحن ال 

 .نعمل من فراغ بل نعمل من خالل السيادة األردنية

وأحذر، وأؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي بخلط 
 يريد أن يوتر ويشحن األوضاع األوراق بشأن السيادة،

بين الدول العربية واإلسالمية ويحيد الدور األردني، من 
أجل أن يفرض سيادته المطلقة على األقصى، وعليه 
أرجو من الجميع توخي الحذر من هذا المخطط، والحفاظ 

  .على التكامل والدور األردني والفلسطيني باألقصى

  ١٨/٧/٢٠٢٠الجزيرة نت 

* * * * *  

 )األقصى(ير من الحفريات أسفل تحذ
  

حذر خبراء  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
ومسؤولون فلسطينيون من خطورة أعمال الحفر والتنقيب 
والتجريف التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية في الزاوية 

 - الجنوبية الغربية من أسوار المسجد االقصى المبارك
 ضرورة وقف هذه أسفل المتحف اإلسالمي، وشددوا على

ٕاالعمال فورا وازالة الصقايل التي نصبتها السلطات  ً
اإلسرائيلية ممثلة بسلطة اآلثار ووزارة األديان وما يسمى 

  .)لجنة الحفاظ على الحائط الغربي(ب

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
األقصى المبارك قد طالبت بترميم تلك الزاوية في تموز 

ما سقط حجر ضخم من الواجه الجنوبية ، عند٢٠١٨
الغربية لسور المسجد األقصى المبارك أسفل المتحف 
ُاإلسالمي، منبها الى حقيقة يجمع عليها علماء اآلثار 
واالعمار في دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
األقصى ان الحفريات والتنقيب أسفل وفي محيط المسجد 

وان ١٩٦٧ المدينة عام االقصى لم تتوقف منذ احتالل
الوضع مقلق وغامض ال يعلم بحقيقة هذه الحفريات 

واألنفاق ومداها وعمقها وخطورتها إال االحتالل الذي 
يرفض السماح لألوقاف اإلسالمية صاحبة االختصاص 

بالكشف او االطالع » اليونسكو«والصالحيات وال لمنظمة 
ارات األمم على هذه الحفريات غير القانونية والمخالفة لقر

  .المتحدة

وصرح المهندس بسام الحالق مدير مديرية إعمار 
 الرأيالمسجد االقصى المبارك في دائرة االوقاف االسالمية 

ان هناك العديد من الفتحات اسفل الجدار التي قد يتسرب 
منها العمال وموظفي دائرة اآلثار اإلسرائيلية الذين حفروا 

ً مترا، مشيرا الى انه ٢٠ ًعميقا في تلك المنطقة بعمق يصل ً
ال يعلم إذا كان هناك اختراق أسوار المسجد األقصى من 

ًمؤكدا ان االمر بحاجة لكشف ميداني االمر الذي .االسفل
  .ترفضه سلطات االحتالل

وأوضح الحالق ان المشكلة ان كل هذه الحفريات 
والتغلغل في هذه المنطقة والعمل فيها منذ سنوات طويلة 

سري ودون السماح لغير اإلسرائيليين من يجري بشكل 
سلطات اآلثار والمستوطنين بالدخول الى تلك المنطقة، إذ 
ًيعملون بسرية تامة وال يطلعون أحدا على ما وصلوا اليه 

  .او ما هو الهدف منه

واكد مدير دائرة إعمار المسجد االقصى المبارك 
انه من داخل المسجد ال يوجد أي سبيل للوصول الى 

سوية الجنوبية الغربية على غرار المصلى المرواني الت
نحن نراقب كل صغيرة وكبيرة » :والمسجد القديم، وقال

ًدونما من الداخل ال ١٤٤تتعلق بالمسجد بكافة مساحته 
يظهر شيء كل الحفريات والتنقيب ونصب السقاالت 

تحجب » شوادر«والعمال يعملون على طول االسبوع خلف 
  .الرؤية

عظم العمل أسفل المتحف اإلسالمي واضاف ان م
في الزاوية الجنوبية الغربية وهو عمل مكثف ومستمر منذ 
سنوات ويجري على مستوى كل حائط البراق وباب المغاربة 
مع تركيز واضح في عمق الحفريات اسفل المتحف وجنوب 

  .المسجد االقصى المبارك من جانب القصور األموية
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لمتحف او ونفى الحالق وجود تصدع داخل ا
الحديقة الداخلية او في المصاطب وقال ان الحفريات تجري 
في الجزء الصلب السفلي بعمق الحجارة الضخمة التي تمثل 

  .أساسات ذات احجام كبيرة وبارتفاع شاهق

واضاف ان عمق الحفريات اإلسرائيلية مجهول، 
وطالما لم ندخل ونطلع على عمق الحفريات واتجاهها 

ى اساسات المتحف والمسجدمن الصعب ونفحص تأثيرها عل
الحديث عنها، واكد ان الجويف والمناطق الداخلية خلف 

  .حائط البراق واسفل المتحف تعود للفترة االموية

وتابع المهندس الحالق يقول ان دائرة اآلثار 
اإلسرائيلية تعدت على صالحيات دائرة االوقاف اإلسالمية و 

على جدران )سقاالت(شؤون المسجد االقصى وقامت بنصب 
المتحف اإلسالمي في المسجد االقصى المبارك وقامت 
بترميم جزء منها وفي وقت الحق قاموا بانزال هذه 

اسفل جدار المتحف والتي ال زال منصوبة هناك ) السقاالت(
  .لحجب الرؤية)شوادر(ويجري العمل عليها خلف 

واكد الدكتور يوسف النتشة مدير السياحة واالثار 
ان هناك مخاوف وقلق )الرأي(وقاف اإلسالمية لـفي اال

عميق من الحفريات التي تجريها السلطات اإلسرائيلية في 
محيط المسجد االقصى المبارك وخاصة في المنطقة 

  .الجنوبية الغربية

نحن نتوقع وجود فراغات اسفل «: النتشة .وقال د
منطقة المتحف اإلسالمي في المسجد االقصى، من الناحية 

وبغرافية والتاريخية ولكن اليوجد لدينا فحص لهذه الط
جة الى االمنطقة وكل ما تم اكتشاف فلسطيني ولكن بح

  .«خرائط، ومشاهدة وال يكفي التوقع

ان المشكلة ان هناك حفريات تجري منذ :"واضاف 
سنوات في هذه المنطقة ولم تتوقف وتتم بشكل سري 

نا وخالف حواجز لم نشاهد ولم نفحص ولم يسمح ل
باالطالع عليها من قبل السلطات اإلسرائيلية عمق وكيف 
واين والى اي مدى ال ندري كعلماء وكإدارة اوقاف إسالمية 

مسؤولة عن المسجد األقصى و االمالك واالراضي الوقفية 
  .«اإلسالمية في القدس

النتشة الى ان محيط المسجد وخاصة تلك .ولفت د
ل نحن نخشى بعد سقوط الزاوية منطقة اطماع إسرائيلية وقا

ذلك الحجر الضخم من اسفل المتحف اإلسالمي في 
 ونحن ٢٠١٨تموز من العام ٢٣المسجد االقصى في 

  .نخشى من اي خطر مستقبلي يؤثر على المسجد االقصى

النتشة ان تكون تلك الفراغات . واستبعد د
واالقواس التي اسفل المتحف اإلسالمي في المسجد االقصى 

صور االموية التي خلف اسوار المسجد ًجزءا من الق
ان القصور االموية تم الكشف عنها وعن » :االقصى وقال 

حدودها والجدار الجنوبي للمسجد االقصى من االسفل 
ًواضح انه روماني قوي جدا، مضيفا أنه اذا كان يوجد فهي  ً

ًفراغات معمارية أو بعض االبار استخدمت قديما او الحقا ً.  

حة واالثار في االوقاف اإلسالمية واكد مدير السيا
ان إسرائيل مازالت ترفض استقبال اي بعثة من اليونسكو 
محايدة للكشف على الحفريات التي تجريها منذ احتالل 

، وقال ان إسرائيل بتأييد من الواليات ١٩٦٧القدس عام 
المتحدة ال تزال ترفض وتضرب بكل االلتزامات المنصوص 

 ومنظمة االمم المتحدة عليها في القانون الدولي
  .واليونسكو

النتشة انه ال يمكن التقليل من خطورة . واوضح د
الحفريات واالنفاق التي تجريها السلطات اإلسرائيلية في 
المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية للمسجد االقصى ولكن 

ً التهديد الفكري، مضيفا الخطر هو التركيز على واالخطر ه
إلسرائيلية ونفي اآلخر في هذا النهج الرواية والفكرة ا

العدواني، وتجاهل المسجد األقصى الموجود والبحث عن 
  .ًالماضي السحيق غير المثبت والمشكوك في وجوده علميا

بدوره قال الباحث في تاريخ القدس إيهاب الجالد 
إن الحفريات اإلسرآئيلية لم تتوقف منذ سبعينيات القرن 

 والرؤية اإلسرائيلية الدينية الماضي وهي تتبع المنهجية
وهناك فتحات في الجدار الغربي الجنوبي للمسجد االقصى 
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قوس (المبارك، ووفق الرواية اسفل ما يسمى 
خلفها فتحات مجهولة قد تستغل )سقاالت(هناك )روبنسون
للتصوير والبحث وحتى الحفر واألجهزة «روبوت «إلدخل 

غال غطاء الترميم المتطورة لالختراق والحفر والتصوير، مست
، »كورونا«وظروف اإلغالق خالل الجائحة العالمية الحالية 

وما يتبع ذلك من عمليات تستهدف المسجد االقصى 
  .والقدس القديمة

 خلف ذلك الجدار المغطى للرأيوقال الجالد 
بالصقاالت الحديدية في الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد 

ف اإلسالمي وساحة االقصى وأسفل مسجد النساء والمتح
قبة يوسف آغا، تقع تسوية فجوات واروقة مجهولة الطبيعة 
ال يوجد إمكانية وصول األوقاف اإلسالمية إليها من داخل 
األقصى، ومن الخارج سلطات اآلثار اإلسرائيلية ترفض 
السماح لالوقاف واليونسكو بالوصول اليها والكشف عن 

  .فحفرياتها هناك االمر الذي يثير المخاو

 ٨ص/١٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 يطلق صرخة للعرب "األب مانويل مسلم"
  والمسلمين لحماية األقصى

 

أطلق عضو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة 
المقدسات األب مانويل مسلم صرخة للعرب والمسلمين 
بأال يسمحوا ألبواب األقصى أن تدوسها أقدام الغزاة، وأال 

الحتالل أن تقطع أوصال القومية يسمحوا لمناشير قوات ا
 .العربية

ال تسمحوا أن يكون األقصى : "وقال األب مسلم
نفسه هو شهيد أيديكم، وتقاعس هممكم، وال تسمحوا أن 
يغزوا عدوكم باب الرحمة ليجتاح األقصى والصخرة 

  ".المشرفة ويذل مجدنا الروحي

وأضاف أن باب الرحمة هو باب العنفوان 
 اليوم، مطالبا بالوقوف واإلسالمي العربي والكرامة لشعبنا

ّوقفة عز لمنع سيطرة االحتالل على أبواب األقصى ليدخل 

منها ما وصفهم بيأجوج ومأجوج العصر الحديث ويدنسها 
  .ويحتله ويقتسمه معنا

وأكد مسلم أن القدس لها بعد عربي قومي مهم، 
واألقصى بقدسيته هو الرابط الروحي واإلنساني لتلك 

ًمية، موضحا أن أي حجر يتزلزل من األقصى هو القو
 .ٍكحجر يتزلزل من كنيسة القيامة

ّوشدد مسلم على أن األقصى للفلسطينيين، 
موضحا أن من ليس قلبه مغروسا باألقصى فال وجود له 
في أمتنا العربية، فمن ال أقصى له ال عروبة وال إسالم 

 .له

ودعا األب مانويل مسلم إلى ضرورة أن تتوجه 
أقدامنا إلى بوابات األقصى، مؤكدا أن الفلسطينيين 

 .سيحمون ترابه وساحاته وبواباته بالدم

يذكر أن محكمة إسرائيلية قضت بإغالق مصلى 
باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك أمام المصلين، 
ورفضت الهيئات والقوى المقدسية واألوقاف اإلسالمية 

رار أو أي قرار في مدينة القدس االعتراف بهذا الق
  .لالحتالل اإلسرائيلي يتعلق بالمسجد األقصى

  ١٩/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

العقاب الجماعي االسرائيلي للشعب الفلسطيني 
  اهانة للعدالة

  

إنها إلهانة للعدالة  "- الهاي –نيويورك 
ولسيادة القانون أن نرى أن مثل هذه األساليب ال تزال 

 الحادي والعشرين وأن معاقبة تستخدم في القرن
  ."الفلسطينيين الجماعية مستمرة

هذا ما أكد عليه قال مايكل لينك، المقرر 
الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 

، في بيان صادر ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 
مساء الجمعة عقب تقديمه لتقرير جديد أمام مجلس 
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رفات إسرائيل تجاه الشعب تناول فيه تص حقوق اإلنسان
لينك الذي كان قد استعرض تقريره أمام . الفلسطيني

الدورة الرابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان، قال في 
للسيطرة على السكان " إسرائيل "إستراتيجيةبيانه إن 

الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني 
قبة المذنبين فقط على معا"حديث تقريبا، مؤكدا أنه يمكن 
ال يمكن معاقبة األبرياء . أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة

  .على أفعال اآلخرين

هذه الممارسات تنطوي على "وأضاف لينك أن 
انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في 
الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب 

  .ومستوى المعيشة الالئق

 خبير حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ودعا
َإسرائيل إلى التوقف الفوري عن جميع األعمال التي ترقى 
إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر 
الماليين من األبرياء يوميا ولم يتحقق أي شيء سوى 
. نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف

ر المدمر لسياسة العقاب يمكن رؤية مدى التأثي"وقال 
الجماعي اإلسرائيلية بشكل الفت للنظر في إغالقها 

 عاما لقطاع غزة الذي يعاني اآلن من ١٣المستمر منذ 
انهيار االقتصاد تام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة 

  .اجتماعية بالكاد يعمل

لقد أوردت إسرائيل أن الهدف وراء "وأضاف 
واء حماس وضمان أمن احت"فرض اإلغالق على غزة هو 

لكن األثر الفعلي لإلغالق كان تدمير اقتصاد . إسرائيل
، "غزة، مما تسبب في معاناة ال حدود لها لمليوني نسمة

مشددا على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه 
بشكل واضح في القانون الدولي اإلنساني من خالل 

 المادة  من اتفاقية جنيف الرابعة، قائال إن هذه٣٣المادة 
  .ال تسمح بأي استثناءات

وقد انتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل 
وقال . المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي

 ٢٠٠٠، دمرت إسرائيل أكثر من ١٩٦٧منذ عام "إنه 
منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائالت فلسطينية 

ن تلك العائالت ، لك"على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها
هذه الممارسة تنتهك بشكل . نفسها لم ترتكب أي شيء

  . من اتفاقية جنيف الرابعة٥٣واضح المادة 

وأعرب لينك عن أسفه ألن القيادة السياسية 
والقانونية اإلسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا 
اإلسرائيلية، ال تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية 

في الواقع، ال تسهم "وأوضح قائال ". ًمسموحا بهًرادعا "
عمليات الهدم هذه إال في خلق جو من الكراهية 

  .واالنتقام، كما أقرت القيادة األمنية اإلسرائيلية نفسها

ّمن جهة أخرى، بدأت المحكمة الجنائية الدولية 
ّفي الهاي، الجمعة، عطلتها الصيفية السنوية دون أن  ّ

ّئم الحرب اإلسرائيلية في األراضي تصدر قرارها حول جرا
ّالفلسطينية، ما يعني أن القرار تأجل إلى ما بعد منتصف 

  .آب المقبل

ّعبرت عن خشيتها من صدور " إسرائيل"وكانت 
ّالقرار قبل عطلة المحكمة السنوية، ومنعت مئات من 
المسؤولين الحاليين والسابقين من مغادرة البالد، خشية 

ّالتقديرات اإلسرائيلية إلى أن وتشير . من اعتقالهم ّ
ّالجنائية الدولية ستتبنى موقف المدعية العامة في  ّ
المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صالحية المحكمة بالتحقيق 
في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة 

، "إسرائيل اليوم"وذكرت صحيفة . والضفة الغربية والقدس
القضائية اإلسرائيليتين في أن المؤسستين السياسية و

  .حالة تأهب الحتمال صدور القرار

لتحقيق محتمل بشأن " إسرائيل"ورغم معارضة 
جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن 
ال صالحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن 
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السلطة الفلسطينية ليست دولة، إال أنه في حال قررت 
لدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي المحكمة ا

إلى مالحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، 
بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان 

  .الجيش

وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه 
بإمكان األخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم 

ستثناء الواليات المتحدة، ما يعني دول العالم المركزية، با
أن المسؤولين اإلسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى 

  .هذه الدولة خشية االعتقال وتسليمهم للمحكمة

ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من 
جرائم " إسرائيل"الجرائم اإلسرائيلية، األول يتعلق بارتكاب 

ت القيادة حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليما
السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات في األراضي 

  . ومناقض للقانون الدولي١٩٦٧المحتلة عام 

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تستعد لمواجهة قرار 
مجموعة كبيرة من "محتمل للمحكمة بفتح تحقيق بواسطة 

وبعد تشكيل الحكومة ". األدوات، المكشوفة والخفية
حالية تم تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤوال اإلسرائيلية ال

ويرأس إلكين . عن مواجهة المحكمة الجنائية الدولية
فريقا من مندوبي وزارات الخارجية والقضاء والشؤون 
اإلستراتيجية ومجلس األمن القومي وجهاز األمن، وهذا 

يوجه منذ سنين، في مجاالت مختلفة، النشاط "الفريق 
وحسب الصحيفة، فإنه في . "اإلسرائيلي ضد المحكمة

ستنفذ " إسرائيل"حال قررت المحكمة إجراء التحقيق، فإن 
  ).وكاالت.(أنشطة دفاعية وهجومية"

  ١ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

إجراءات سلطات االحتالل بحق المباني 
  الفلسطينية

  

بلغ مجموع عمليات الهدم التي نفذتها سلطات 
نية خالل النصف األول االحتالل بحق المنشآت الفلسطي

منها % ٥٤عملية هدم، تركز ) ٣١٣(، ٢٠٢٠من العام 
في محافظتي القدس، والخليل، يشار إلى أن األمر 

 الذي دخل حيز التنفيذ اعطى ١٧٩٧العسكري رقم 
بإصدار تعليمات " مراقبي اإلدارة المدنية"الصالحية لــــ 

يم إلزالة أي مبنى جديد، بحيث يتعين على المالك تقد
ٕ ساعة، واذا لم يقدم طلب ترخيص ٩٦رخصة بناء خالل 

 ساعة، ولم يهدم المالك مبناه يستطيع ٩٦خالل الـ
ٕالمراقب هدم المبنى وازالته ومن ضمنها المباني قيد 
اإلنشاء والمباني التي تم إنشائها، وبالتالي أصبح شبه 
مستحيال االعتراض على أوامر الهدم في المحاكم 

  .االسرائيلية

طارات الهدم في سياق سعيها لتنفيذ سياسة إخ
بحق الفلسطينيين عمدت دولة " التهجير القسري"

االحتالل على محاولة خلق بيئة قسرية ضاغطة على 
المواطنين الفلسطينيين في كافة مناحي الحياة، وتجدر 

" اإلدارة المدنية"اإلشارة الى سلوكين انتهجتها ما تسمى 
  :ائحة كورونا تمثلت بـلدى سلطات االحتالل خالل ج

 والذي ١٧٩٧ توزيع اخطار الهدم اإلداري -
 ٩٦بموجبه اذا لم يقدم المواطن أوراق ترخيصه خالل 

ساعة يعطي ذلك حسب القرار االحتاللي التصريح بتنفيذ 
عملية الهدم تجاه المنازل والمنشات و كانت معظم 
عمليات الهدم التي نفذت في الفترة الماضية وفق هذا 

  .مراال

 عمدت سلطات االحتالل إلى توزيع عدد من -
علما أن خطر " جائحة الكورونا"إخطارات الهدم خالل 
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ذلك يتمثل بعدم وجود طواقم قانونية عاملة خالل تلك 
   .الفترة للدفاع القانوني عن تلك المنشآت

 بلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها -
واالستيطان في وتوثيقها من قبل هيئة مقاومة الجدار 

 إخطارا، شملت ٣٥١الفترة التي يغطيها التقرير 
إخطارات هدم، وقف بناء، اعطاء فرصة اضافية (

من هذه % ٦٠، وقد تركز )لالعتراض على اوامر الهدم
  .االخطارات في محافظتي الخليل ورام اهللا

  إخطارات االخالء بحجة التدريبات العسكرية

ف االول أصدرت سلطات االحتالل خالل النص
 عددا من اخطارات االخالء التي تقضي ٢٠٢٠من العام 

بوجوب إبعاد المواطنين من اراضيهم بحجة أنه تم 
إعالنها كمناطق عسكرية مغلقة، أو أراضي عسكرية أو 
محميات طبيعية، أو الغراض التدريبات العسكرية، وقد 

 اخطار بموجبها تم اخالء ١٢٩بلغ مجموع االخطارات 
 .لسطيني من اماكن سكناهم بشكل مؤقت مواطن ف٧٣٧

   

  اعتداءات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين

رصدت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ما يزيد 
 اعتداء للمستعمرين خالل النصف األول من ٤١٩على 
ً ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظا في وتيرة ٢٠٢٠العام  ً

نا فلسطينيا،  مواط٧٨االعتداءات حيث نجم عنها إصابة 
 دونم من أراضي المواطنين ١١٠٠كذلك الحاق الضرر بـ

.  شجرة٣٠٠٠الفلسطينيين، وحرق وقلع ما يزيد عن 
ٕوالحاق أضرار مادية بمركبات المواطنين حيث تم حصر 

 مركبة فلسطينية تضررت بشكل مباشر باعتداءات ٧٨
وقد تركزت هذه االعتداءات بشكل مكثف . المستعمرين

 القدس، نابلس، والخليل اللواتي شهدن ما في محافظات
  .المستعمرين من مجمل اعتداءات% ٦٠يزيد 

  االجراءات المتعلقة بعزل القدس

مع احتالل القوات العسكرية اإلسرائيلية لألراضي 
، وقيام سلطة االحتالل ١٩٦٧العربية في حزيران عام 

: اإلسرائيلي بإعادة ترسيم حدود بلدية القدس بشطريها
، )، والمطهر عرقيا من العرب١٩٤٨المحتل عام (ي الغرب

، لجأت سلطات )١٩٦٧المحتل في العام (والشرقي 
االحتالل إلى جملة من اإلجراءات والممارسات بدءا من 
إحكام الحصار على المدينة المقدسة وعزلها جغرافيا 
وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن عمقها العربي 

رجات قانون الضم، أو الفلسطيني، سواء من خالل مخ
من خالل جدار الضم والتوسع، مرورا بسياسات مصادرة 
األراضي وبناء المستعمرات اليهودية وخنق التطور 
العمراني وهدم المنازل والمنشىآت أو االستيالء عليها 
وانتهاء بالتشريعات والقرارات ذات الطابع العنصري التي 

سيين، ما أحال طالت كافة مناحي حياة الفلسطينيين المقد
الواقع المعيشي في المدينة المقدسة، وعلى كافة 
مستويات المؤشرات السكانية االجتماعية واالقتصادية 

  .واقعا في غاية الصعوبة

  :مخطط عزل القدس

   ضم كتل استيطانية لبلدية القدس-

  "شريان الحياة" فتح شارع ما يسمى -

 تجمعا من التجمعات البدوية ٢١ تهجير -
 تجمعي كفر عقب ومخيم شعفاط من القدس وعدد ٕواخراج

   الف١٤٠سكانها 

 خنق التوسع العمراني باتجاه الشرق خاصة -
بعد إقامة بؤرة المنطار ومخطط إقامة مدينة استعمارية 

  جديدة

مجمل االجراءات االسرائيلية على االراضي الفلسطينية 
  ١٩٦٧المحتلة عام 

من مجمل مساحة الضفة الغربية % ٥٢
  .لة باإلجراءات االسرائيليةمشمو
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مشمولة " ج"من األراضي المصنفة % ٨٠
  باإلجراءات اإلسرائيلية

  ١٩/٧/٢٠٢٠وفا  

* * * * *  

يوجه رسائل لبرلمانات العالم  المجلس الوطني
 إلنقاذ حياة األسير كمال أبو وعر

  

 طالب المجلس الوطني - وفا-رام اهللا 
 بالتدخل العاجل الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته،

المصاب )  عاما٤٦(إلنقاذ حياة األسير كمال أبو وعر 
  .بالسرطان وفيروس كورونا

وحذر المجلس الوطني عبر رسائل متطابقة 
وجهها رئيسه سليم الزعنون، هذه البرلمانات واالتحادات 

 عاما في ١٨ّمن أن حياة األسير أبو وعر المعتقل منذ 
ا إلنقاذها، فهو مصاب خطر شديد، وتستدعي تدخال فوري

بورم سرطاني في الحنجرة، وأصيب مؤخرا بفيروس 
كورونا، وهو اآلن يعاني من تدهور خطير على حالته 

  .الصحية، وبحاجة ماسة لتلقي العالج المناسب

وأضاف المجلس في رسائله الى أن حياة قرابة 
أسير يعانون ) ٣٠٠(أسير مريض، منهم ) ٧٠٠(

شديد، و معرضين لإلصابة ًأمراضا مزمنة وفي خطر 
نا، مما يتطلب سرعة التحرك إلنقاذ وبفيروس كور

  .حياتهم، واالفراج عنهم

وأشار المجلس الى أنه رغم انتشار وباء 
ّ، لم يتغير الحال، حيث لم تتخذ إدارة السجون "كورونا" ّ

االسرائيلية اإلجراءات الصحية الالزمة لحماية األسرى 
ة الخشية والقلق لديهم الفلسطينيين، مما يرفع درج

  .ّوعليهم، في ظل غياب التواصل بينهم وبين عائالتهم

ّإن مستوى االستهتار االسرائيلي : وقال المجلس
منهم ) ١٢(بحياة هؤالء االسرى وصل لدرجة فقدان 

حياتهم داخل سجون االحتالل خالل العامين األخيرين 

 بسبب سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، ليصل عدد ضحايا
أسيرا ارتقوا ) ٢٢٤(، من بين )٦٩(هذه السياسة إلى 

  .١٩٦٧شهداء في هذه السجون منذ االحتالل عام 

وأكد المجلس أهمية إنفاذ اتفاقيات جنيف ذات 
الصلة على األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون 
االحتالل، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية واالنسانية، 

مانات العالم، مسؤولياتها اإلقليمية والدولية، وبرل
القانونية واإلنسانية واألخالقية تجاه هؤالء األسرى، وأن 
تتحرك بشكل عاجل لإلفراج عنهم، ووضع حد لهذا 

) ٤١(أسير فلسطيني، بينهم ) ٤٧٠٠(االستهتار بحياة 
  .طفال، ومئات المرضى وكبار السن) ١٦٠(اسيرة، و

  ١٩/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

تالل يجبر المقدسيين على االح: عقاب جماعي
ويصادر أراضيهم  ًهدم منازلهم بأيديهم قسرا

  لالستيطان

 يبلغ عدوان االحتالل - عمان - نادية سعد الدين
اإلسرائيلي مداه في سياسة إحكام السيطرة على مدينة 
القدس المحتلة وتهويدها عند إجبار المواطنين الفلسطينيين 

دف تضييق الخناق على على هدم منازلهم بأيديهم قسرا، به
سكانها األصليين وتحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في 
المدينة، لصالح مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم ألغراض 

  .التوسع االستيطاني

وتضع سلطات االحتالل نظاما قهريا لعرقلة منح 
تراخيص المباني والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة، 

من % ٨٨يين من استخدام منع المقدس"مما أدى إلى 
للتنمية العمرانية، % ١٢مساحة أراضيهم، حيث لم يبق إال 

، وفق معطيات رسمية لمركز أبحاث "فقط للسكن% ٧منها 
  .األراضي الفلسطيني، ومقره القدس المحتلة

بينما تدرجت الحكومة اإلسرائيلية في إجراءات 
الهدم، عبر فرض المخالفات الباهظة على المنازل 
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، مع "البناء بدون ترخيص"تهدفة بالهدم بحجة المس
استمرار جباية الضرائب منها، وذلك قبيل الوصول إلى 
مرحلة جلب معاول الجرافات اإلسرائيلية لالنقضاض عليها، 

  .أو زراعة متفجرات بداخلها لتحويلها إلى رماد

وتسعى سلطات االحتالل من تلك السياسة 
ويدية، والنيل من إرادة العدوانية إلى تحقيق أهدافها الته

المقدسي، فبعد أن يقوم ببناء منزله الذي ينفق عليه مبالغ 
االحتالل إلى مالحقته " بلدية"ليست قليلة، تعمد ما يسمى 

بفرض المخالفات على البناء، ومن ثم إما إجباره على 
الهدم بنفسه أو تقوم بالمهمة من خالل آلياتها العدوانية 

  .وبشكل مفاجئ

بلدية االحتالل منشآت الفلسطينيين في وتستهدف 
القدس بهدمها، وعدم السماح لهم بالبناء في األحياء 
العربية أو التوسعة بحجة عدم حصولهم على تراخيص من 
قبلها، بالرغم من أنها ال تعطي التراخيص بسهولة، حيث 

غير "ُهناك مئات المقدسيين ممن يتابعون قضايا منشآتهم 
  .ُ اإلسرائيلية، بغية ترخيصهافي المحاكم" المرخصة

ويتسبب عدوان االحتالل بهدم المنازل في تشريد 
األسر الفلسطينية واالستيالء على منازلها وأراضيها تمهيدا 

  .لتمكين المستوطنين منها للسيطرة عليها

وبحسب معطيات مركز أبحاث األراضي 
الفلسطيني؛ فإن سلطات االحتالل هدمت زهاء خمسة آالف 

، فضال عن هدم حارتي ١٩٦٧ القدس منذ العام منزل في
الشرف والمغاربة عند إتمام احتالله الشطر الشرقي من 

 قرية تابعة للقدس وهجر نحو ٣٩المدينة، بعدما هدم 
  .١٩٤٨من سكانها العام   ألفا١٩٨

 منازل بين عامي ١٧٠٦فيما هدم االحتالل 
 فلسطينيا، ٩٤٢٢، مما أدى إلى تهجير ٢٠١٧ و٢٠٠٠

 طفال، بينما هدم العام الماضي وحده حوالي ٥٤٤٣م منه
 منزال ومنشأة في الضفة الغربية، معظمها في ٢٠٧٤

  . مواطنا٩٤٩٢القدس المحتلة، مما تسبب في تشريد 

بينما هدمت سلطات االحتالل حتى نهاية آذار 
 منزال في محافظة القدس، مما ٢٧ نحو ٢٠٢٠) مارس(

 حيث تم هدم بعض  فلسطينيا،٩٦أدى إلى تشريد نحو 
المباني بيد صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة 

  .ُالتي تلقى على عاتقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسه

وبحسب معطيات مسؤول وحدة التوثيق في هيئة 
مقاومة الجدار واالستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، 

يا في  منزال فلسطين٦١١٤هدم االحتالل "قاسم عواد، فقد 
الضفة الغربية، بما فيها القدس، خالل السنوات العشر 

 ألف منزل ١٩األخيرة فقط، بدون أن يشمل ذلك نحو 
  ."دمرها االحتالل خالل حروبه الثالث على غزة

 منزال في ١٨٤١هدم االحتالل "وتوثق الهيئة 
 وحتى اليوم، بحجة ٢٠٠٩مدينة القدس وحدها منذ العام 

  ."ي معظم األحيانف" البناء دون ترخيص"

كما هدمت سلطات االحتالل في العقد األخير أيضا 
 منشأة في منطقة األغوار التي يعتبرها الفلسطينيون ١١٤١

امتدادا حيويا لمشروع الدولة الفلسطينية على األراضي 
، والتي يستهدفها االحتالل بمخطط ١٩٦٧المحتلة العام 

   .الضم

ري؛ منعت وعلى خلفية إقامة جدار الفصل العنص
سلطات االحتالل في القدس المواطنين من إقامة مئات 

وقد تسببت سياسة االحتالل في  .البيوت وهدمت العشرات
انحسار األراضي المتاحة للبناء الفلسطيني سواء القابل 
للترخيص أو غير القابل، بالرغم من حاجة السكان 

 وحدة سكنية سنويا، وفق المركز ٢٠٠٠الفلسطينيين إلى 
نحو نصف المقدسيين البالغ "فلسطيني الذي أفاد بأن ال

 ألف نسمة يعيشون في مساكن غير ٣٨٠عددهم نحو 
  ."مرخصة

وتقف الذرائع اإلسرائيلية وراء سياسة هدم منازل 
األسباب "المواطنين الفلسطينيين، كعقاب جماعي، مثل 

، أو عدم حصولها على "أو المتطلبات العسكرية" األمنية
الزمة ضمن المناطق التي تخضع تحت التراخيص ال
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سيطرتها، مما يؤدي إلى تشريد وتهجير آالف الفلسطينيين 
  .وجعلهم بال مأوى

وترافق عمليات الهدم عادة سياسات ترحيل  سحب الهويات
للفلسطينيين بعد حرمانهم من السكن، أو بسبب سحب 
هوياتهم كما يحدث في القدس ألسباب معظمها أمنية 

  .وسياسية

د معطيات دائرة شؤون المفاوضات التابعة وتفي
سلطات االحتالل صادرت "لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن 

 من المقدسيين ١٩٦٧ ألف بطاقة هوية منذ ١٤أكثر من 
الذين يتمتعون بحق اإلقامة الدائمة في القدس، مما ألحق 

  ."من العائالت المقدسية% ٢٠ضررا مباشرا بأكثر من 

رة إلى الحيلولة دون إحداث أي ويقود ذلك بالضرو
امتداد عمراني فلسطيني عن طريق مصادرة األراضي 
وتشييد المستوطنات، مما أدى إلى تضاعف عدد 
المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 

 ألفا في القدس ٢٢٠ ألف مستوطن، منهم ٧٠٠إلى زهاء 
عمليات "إن وطبقا لرئاسة السلطة الفلسطينية؛ ف .وحدها

الهدم اإلسرائيلية تجري في سياق سياسة شاملة تستهدف 
الوجود الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية عموما، 
والقدس خاصة، بهدف ضمها إلى السيادة اإلسرائيلية، 

   ."ضمن مخطط تسعى سلطات االحتالل لتنفيذه

إبقاء التجمعات "وتستهدف سلطات االحتالل 
حاصرة ومهمشة، ومصادرة الفلسطينية في القدس م

المناطق الفارغة وتحويلها إلى مناطق خضراء أو عسكرية 
من % ١٣والعمل على تقليص الوجود العربي إلى دون 

، مقابل زيادة عدد المستوطنين في المدينة "السكان
 .المحتلة

  ٢٧ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

المسلمون والمسيحيون في : الشيخ صبري
  خندق واحد

 صرح إمام وخطيب – الحياة الجديدة –القدس 
المسجد األقصى المبارك، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
بالقدس الشيخ عكرمة صبري، أن العالقات الحضارية 
واإلنسانية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين هي 
ًعالقات متينة وعميقة عبر التاريخ، وهي تمثل نموذجا 

ًنموذجا عمليا للتصدي ًيحتذى به، وهي أيضا تمثل أ ً
المشترك في مواجهة االجراءات االحتاللية الظالمة في 

 .األراضي المقدسة

وأكد على وحدة الصف الفلسطيني بخاصة في 
مدينة القدس، وعلى أن المسلمين والمسيحيين في خندق 

وأن هذه . واحد، وأوفياء لهذه المدينة المباركة المقدسة
فة عمر بن الخطاب في العالقات أرسى دعائمها الخلي

وحتى قيام ) م٦٣٦/ هـ١٥سنة (عهدته التاريخية 
  .الساعة

 ٢٠/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

بدء التسويق إلنشاء حي استيطاني بقلب 
  القدس المحتلة

 – المركـز الفلـسطيني لإلعـالم –القدس المحتلـة 
بالتـسويق لمـشروع " دارا"بدأت شركة العقـارات اإلسـرائيلية 

فـي قلـب القـدس المحتلـة، ويـضم " نوف تسيون"ء حي بنا
  . وحدة استيطانية٢١٦ً مبنى مكونا من ١٢

ويقــع الحــي االســتيطاني الجديــد علــى مقربــة مــن 
حي جبل المكبر القريـب مـن البلـدة القديمـة، ويتكـون مـن 

  . طوابق لكل منها٦-٥ مبنى بارتفاع ١٢

 Jerusalem"ويأتي المـشروع فـي إطـار خطـة 

  .مي لتحويل القدس إلى مركز سياحي عالميالرا" 5800
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ـــــك رجـــــل األعمـــــال اإلســـــرائيلي وصـــــاحب  ويمتل
غالبيـة األســهم " رامـي ليفــي"المجمعـات التجاريـة الــشهيرة 

  .في المشروع

 ٢٠/٧/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

االحتالل يعمل بشتى السبل إلقامة الهيكل 
  المزعوم مكان األقصى

  

 - مـصطفى صـبري-دوت كـوم" دسالق "-قلقيلية
ــة مــع الــشيخ رائــد صــالح، " القــدس"أجــرت صــحيفة  مقابل

ًالذي أصدرت سلطات االحتالل قبل أيام قـرارا بـسجنه، فـي 
ـــ  حــول " القــدس"الــسادس مــن آب المقبــل، حيــث تحــدث ل

عــدد مـــن القـــضايا، وفـــي المقدمـــة منهـــا مـــا تتعـــرض لـــه 
  .القدس والمسجد االقصى من مخططات احتاللية

ال الشيخ رائد صالح بـشأن االسـتراتيجية التـي وق
علينـا أن : "يتبعها االحتالل فـي القـدس والمـسجد األقـصى

نتعامـــــل بقـــــضية المـــــسجد األقـــــصى مـــــن خـــــالل قـــــراءة 
اســتراتيجية اإلحــتالل اإلســرائيلي، ولــيس مــن خــالل قــراءة 
حـــدث عـــدواني فقـــط، بمعنـــى لـــو ســـألنا أنفـــسنا مـــا هـــي 

يلي في المسجد األقصى؟ فـإن استراتيجية االحتالل االسرائ
ًالجواب نجده واضحا في مقولة المشروع الصهيوني، التي 
أعلــن عنهــا فــي القــرن الثــامن عــشر، عنــدما قــال إنــه ال 
ـــدون  ـــدس ب ـــدون القـــدس، وال قيمـــة للق قيمـــة الســـرائيل ب
الهيكــل، أي معنــى أن مــشروع االحــتالل قــام علــى ثــالث 

، وهـذا )رائيلإسـ(خطوات، اُألولى هي إقامة كيـان سياسـي 
ًتحقق، والخطوة الثانية احتالل القدس وهـذا تحقـق أيـضا، 
وبقيت الخطوة الثالثة وهي إقامة الهيكل المزعوم، الكمـال 

  . تطبيق تلك االستراتيجية

ويتبادر إلـى الـذهن الـسؤال عـن سـبب عـدم بنـاء 
الهيكل لغاية اآلن، والجواب واضـح، الن اإلحـتالل ال يريـد 

 أي أرض، فهـو قـادر علـى بنائـه منـذ أن يبني الهيكل في

ــي  ــي هــيكال واحــدا ف ــد أن يبن ــه يري ًعــشرات الــسنوات، لكن
مكان واحـد، وهـو مكـان المـسجد األقـصى المبـارك ، ومـن 
هنـا يجــب أن نفهـم أن كــل اعتـداء علــى المـسجد االقــصى 
هــو عبــارة عــن وســيلة فــي حــسابات االحــتالل االســرائيلي 

 وهنــاك مجــسم للهيكــل ُلتقربــه مــن إقامــة الهيكــل المزعــوم،
ًفــي القــدس، تمهيــدا إلقامــة الهيكــل المزعــوم علــى حــساب 
المسجد االقصى المبارك ، وخرجـت اشـاعات بـأنهم أعـدوا 
ــزم للهيكــل عنــد اقامتــه مكــان المــسجد االقــصى  كــل مــا يل

  ".المبارك، من خادمين وخزائن وألبسة وسائر الطقوس

ًعمـر االحـتالل االسـرائيلي قـصير جـدا، : "وأضاف
ـــــل، وســـــيزول االحـــــتالل  وعمـــــر المـــــسجد االقـــــصى طوي
ـــا  ـــي أنن االســـرائيلي وســـيبقى المـــسجد األقـــصى، هـــذا يعن
مطالبون لفهم أهداف اإلحتالل االسـرئيلي، فهـو ال يهـدف 
ٕالــى فــرض التقــسيم الزمــاني او التقــسيم المكــاني واغــالق 
باب الرحمة، بل يعتبر كـل هـذه األفعـال مقـدمات للوصـول 

  ".في مكان المسجد االقصى المباركالى بناء هيكل خرا

لـــذا، يجـــب علينـــا أن نؤكـــد فـــي خطابنـــا : "وتـــابع
الواضح وبال غموض، أن المـسجد االقـصى المبـارك حقنـا 
لوحدنا فقط، واالحتالل االسرائيلي ال يوجد له حـق فـي ذرة 

  ".تراب من المسجد األقصى

ترجمــة شـــعار أن المــسجد االقــصى لنـــا، : "وقــال
لتــي نعيــشها، والتــي ال تخفــى علــى يكــون وفــق الظــروف ا

أحـــد، فـــان أهلنـــا فـــي القـــدس وفـــي الـــداخل الفلـــسطيني، 
مطالبون يوميا بـشد الرحـال للمـسجد األقـصى، وأن نـؤدي 
ــة الدائمــة  عبــادة الربــاط، وأن نحــافظ علــى تواصــل العالق
والحيوية بين األهـل المقدسـيين واالهـل فـي الـداخل، وهـذا 

لمسجد األقصى، وعلينـا يشكل حامية بشرية لوجودنا في ا
أن ال نتنازل عن خطابنا، وهـو أن الوجـود االسـرائيلي فـي 
المـسجد االقــصى احتاللــي باطـل بــال ســيادة والــى زوال إن 

  ".شاء اهللا



  
  ١٣٩ 

عندما يقوم االحتالل اإلسرائيلي بفرض : "وأضاف
سالحه وجنوده على كل أبـواب المـسجد االقـصى المبـارك، 

طلــة، التــي تحلــم باقامــة هــذه خطــوة نحــو اســتراتيجيته البا
الهيكـــل المزعـــوم، واغـــالق مبنـــى بـــاب الرحمـــة، وتجـــريم 
ـــصغير  ـــال وابعـــاد ال ـــي المـــسجد االقـــصى، واعتق ـــاط ف ٕالرب
والكبيــر الــذين يــؤدون عبــادة الربــاط ، والمــساس بخطيــب 
المـــسجد االقـــصى الـــشيخ عكرمـــة صـــبري وفـــرض االبعـــاد 
ًعليــــه مــــرارا، يــــنم عــــن حالــــة هــــستيريا داخــــل االحــــتالل 
االســرائيلي، وكأنــه يريــد اختــصار الــزمن وان يبنــي هيكلــه 
المزعــوم، كــون الظــرف المحلــي والــدولي مناســب لتطبيــق 
الخطــوة الثالثــة مــن اســتراتيحيته المــسعورة والباطلــة، وأنــا 
ًأجزم عقليـا وقلبيـا ووجـدانيا أن ذلـك لـن يكـون، فهـو إلـى  ً ً
 زوال وأحالمه السوداء إلى زوال، وقضية القدس والمسجد

  ".االقصى هي القضية المنتصرة

الهــــدف مــــن تجريــــد االحــــتالل "وأشــــار إلــــى أن 
ًلصالحيات األوقـاف أصـبح واضـحا، فـاالحتالل االسـرائيلي 

األول : يسعى إلى تجريد األوقاف من صالحياتها، لهدفين
ٕهو االستفراد بالمسجد األقصى لوحـده وادارة شـؤونه، وأن 

د لألوقــاف، أي يتعامـل مــع المــسجد االقـصى كأنــه ال وجــو
كأنــه هــو صــاحب القــرار الوحيــد، وذلــك بــالرغم مــن وثيقــة 
اســتاتيكو التــي تــنص علــى الحفــاظ علــى الوضــع القــائم ، 
فهو يتعامل مع استاتيكو كأنها غير موجودة، وكأن هناك 
اســـتاتيكوا جديـــد، هكـــذا يتعامـــل االحـــتالل، بمنطـــق إلغـــاء 

آلمـــر القـــديم وابتـــداع اســـتاتيكو جديـــد، يكـــون فيهـــا هـــو ا
الناهي، بعيـدا عـن االوقـاف، وبأنـه صـاحب القـرار األخيـر 

  . في الوضع الجديد

هــــذا هدفــــه مــــن محاولــــة تجريــــد األوقــــاف مــــن 
صالحياتها، فهو يريد تهيئة األجواء للتدخل فـي شـؤوننا، 
فإذا ظل اإلحتالل االسرائيلي في غيه وفي تهوره المجنون 

 تــدخل فــي المــسجد االقــصى، فــسيكون فــي قادمــات األيــام
فــي رفــع األذان بالمــسجد األقــصى المبــارك، فهنــاك تفكيــر 

خطيـــر مجنـــون، ومـــع ذلـــك ســـتبقى القـــدس هـــي القـــدس 
عـــصية علـــى التهويـــد مهمـــا كانـــت المخططـــات المرعبـــة 
واإلمكانيات لـدى االحـتالل، والمطلـوب مـن أمتنـا المـسلمة 
وعالمنا العربي أن يتعـاملوا مـع القـدس لـيس كمتـضامنين 

يجوز، فهم أصحاب هـذه القـضية، وتـدخلهم معها، فهذا ال
ًيكون كوسطاء، وهذا مرفوض جملـة وتفـصيال، والمطلـوب 

 ".من الجميع االنتصار للقدس وللمـسجد األقـصى المبـارك
وعن الحفريات التي يجريهـا االحـتالل فـي القـدس ومحـيط 

الحفريات بـدأت منـذ األيـام : "المسجد األقصى، قال صالح
، عنــدما وقــع فيهــا المــسجد ١٩٦٧االولــى لالحــتالل عــام 

األقــــصى بيــــد االحــــتالل، وبــــدأت عمليــــات الهــــدم لحــــارة 
ـــصى  ـــسجد األق ـــات حـــول الم ـــة، وتواصـــلت الحفري المغارب
المبارك بال توقف وباعترافات كثير من االسرائيليين، وهـذا 
يؤكــد خطــورة هــذه الحفريــات علــى بنــاء المــسجد االقــصى 

ي حلقـــة مـــن المبـــارك، وتنـــذرنا بـــأن هـــذه االعتـــداءات هـــ
حلقــات وخطــوات التمهيــد القامــة الهيكــل المزعــوم، حــسب 

  ".حساباتهم الباطلة

وعن إقرار قانون التحريض والقومية االسـرائيلي، 
كـــل شـــعبنا الفلـــسطيني مـــستهدف بقـــوانين : "قـــال صـــالح

عنــــصرية باالعتقــــال والمالحقــــة، وهنــــاك المئــــات الــــذين 
ة الخطيـب يحاكمون، فعلى سبيل المثال األخت األسـيرة آيـ

ًتحــاكم ألنهــا أطعمــت جائعــا وفقيــرا ويتيمــا، ووفــرت الــدواء  ً ً َ
ــم  لمــريض، فهــو عمــل إنــساني مــن الطــراز األول، لكــن ت
تجريم الدور الذي تقوم بـه، فـاالحتالل بـات يـستهدف كـل 

هذا هو جـو الرعـب الـسائد، وأوصـي . فلسطيني اينما كان
  ".نفسي والشعب بالثبات

 ٢٢/٧/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  



  
  ١٤٠ 

الهيئة نجحت بكشف سبع صفقات : عساف
ٍتزوير وتسريب أراض للمستوطنين الشهر 

  الماضي

 

 أعلن رئيس هيئة مقاومة الجـدار - وفا-نابلس 
واالستيطان وليد عساف، أن الهيئـة نجحـت خـالل الـشهر 
الماضــي، بالكــشف عــن ســبع صــفقات لتزويــر وتــسريب 

  .فلسطينية لصالح المستوطنين أراض

ساف، خــالل مــؤتمر صــحفي عقــد فــي وأوضــح عــ
بلدية عصيرة الشمالية شـمال نـابلس؛ لإلعـالن عـن إزالـة 
ــال الواقــع علــى أراضــي  ــل عيب ــؤرة االســتيطانية فــي جب الب

والتـي " صـفقة عقربـا"البلدة، أن أكبر تلك الصفقات كانـت 
تبلغ أربعة آالف دونم في منطقة الفصائل، ونجـح محـامو 

ول علـى الحكـم النهـائي الهيئة بكـشف المـزورين، والحـص
  .وتغريم المزورين برسوم المحاماة بالكامل

 ١١٨وأضــاف أنــه جــرى إفــشال تــسريب وتزويــر 
دونما في منطقة خلة حسان فـي بـديا فـي سـلفيت، والتـي 
حاول المستوطنون إنـشاء بـؤرة اسـتعمارية عليهـا، إال أن 
ــك بعــد أن نجحــت  تــصدي أهــالي بــديا والمــزارعين منــع ذل

  .دادها وكشف التزويرالهيئة باستر

وأشـــار إلـــى أن الهيئـــة نجحـــت بكـــشف صـــفقتي 
تزوير في قرية كفر قـدوم فـي محافظـة قلقيليـة، وصـفقات 
تزويــر أخـــرى فـــي منطقـــة عـــسلى عـــزون وعـــزون عتمـــة 
وقراويــة بالمحافظــة، ويــوم أمــس نجحــت الهيئــة بإفــشال 
  .صفقة تزوير وتسريب في بيتونيا وكشفت المزورين فيها

ي هذا الوقت العصيب الذي يمـر ف: وتابع عساف
فيه الشعب الفلسطيني والـذي تقـف القيـادة موقفـا شـجاعا 
ـــرن، يحـــاول  ـــضم وصـــفقة الق وصـــلبا للتـــصدي لخطـــة ال
ـــي فـــشل فيهـــا  ـــسياسية الت ـــل المعركـــة ال االحـــتالل أن ينق
ـــر ترســـيم  ـــدان عب ـــضم، للمي ـــل إجـــراءات ال واضـــطر لتأجي

  .خطوط جديدة وخرائط جديدة لخطة الضم

ــــــؤر وأكــــــد أن  المــــــستوطنين انفلتــــــوا بإقامــــــة ب
اســـتيطانية علـــى امتـــداد األرض الفلـــسطينية خاصـــة بعـــد 
اإلعالن عن صـفقة القـرن، تحديـدا بعـد األول مـن تمـوز، 
إال أن لجــان المقاومــة الــشعبية وفــصائل منظمــة التحريــر 
وحركــة فــتح والمؤســسات الوطنيــة وهيئــة مقاومــة الجــدار 

ومــة فــي كــل األمــاكن واالســتيطان وكوادرهــا ونــشطاء المقا
  .تصدت لهم

وأعلــن عــساف عــن انتــصار المقاومــة الــشعبية 
ــؤرة االســتيطانية رقــم  ــة الب ــذ ٦وعــصيرة الــشمالية بإزال  من

نــزف ألبنـاء شـعبنا ونهـدي هــذا : شـهر حتـى اآلن، متابعـا
النــصر للــشهداء واألســرى والقيــادة الثابتــة والــرئيس علــى 

  .صمودهم وثباتهم

ي جــرى إزالتهــا خــالل وبــين عــساف أن البــؤر التــ
الـــشهر الماضـــي، كانـــت بالـــساوية، وجبـــل الجمجمـــة فـــي 
حلحــول، وبــؤرة خلــة حــسان فــي بــديا، وجبــل صــبيح فــي 
بيتــا، وبــؤرة ترمــسعيا، وبــؤرة بتيــر، وآخرهــا بــؤرة عــصيرة 

  .الشمالية في جبل عيبال

ــشراكة مــع "وأضــاف عــساف  ــا بال ســتكون خططن
 فـي تعزيـز صـمود الوزارات المختلفة والبلـديات والمـزارعين

ــي بــديا،  ــة حــسان ف المــواطنين، وغــدا ســيكون زراعــة خل
والجمعة القادم زراعة جبل عيبال ثـم جبـل صـبيح، وتعمـل 
ــي حلحــول بالــشراكة بــين  ــي جبــل الجمجمــة ف ــات ف الجراف
الهيئـة والـوزارات والبلــديات المختلفـة فــي الحكومـة وبــدعم 

  ".من كل المؤسسات الشريكة في ذلك

 شــركة ٦٥٠لـة االحـتالل أنـشأت ونـوه إلـى أن دو
في بيت ايل لتسريب وتزوير األراضـي الفلـسطينية، إال أن 

ممــا يــدعون شــراؤه % ٩٥مــا تقــوم بــه الهيئــة كــشف أن 
ــدليل علــى ذلــك كــشف الــصفقات الــسبعة خــالل  مــزور وال

  .الشهر الماضي

 ٢٠٢٠ و ٢٠١٩وأكد عـساف أنـه خـالل عـامي 
طعـــة أرض لـــم تـــنجح أي شـــركة إســـرائيلية بتـــسجيل أي ق
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فلــسطينية، وأن هــذا يــدل علــى أن كــل مــا يقــوم بــه ســابقا 
  .مزور وشعبنا وطني متمسك بأرضه

بدوره، قال أمين سر فتح عصيرة الشمالية عمار 
ــــــة األولــــــى كانــــــت بــــــإخالء البــــــؤرة : ياســــــين إن المرحل

االســتيطانية، وأن المرحلــة األصــعب هــي التعميــر والبنــاء 
  .ملتعزيز صمود المزارعين في أراضيه

مـن جهتـه، قـال عــضو لجنـة التنـسيق الفــصائلي 
: محمــد دويكــات فـــي كلمــة باســم فـــصائل العمــل الـــوطني

نحن أمام مرحلة مهمة جدا في تاريخ الصراع الفلسطيني "
اإلســــــــرائيلي، والــــــــذي يتركــــــــز حــــــــول األرض، واليــــــــوم 

بإزالة البـؤرة االسـتيطانية عـن جبـل عيبـال بـصمود  نجحنا
رى المجــاورة الــذين تواجــدوا أبنــاء شــعبنا فــي عــصيرة والقــ
  ".على مدار أسابيع إلزالة البؤرة

وأكد ضـرورة البرنـامج النـضالي الموحـد للتـصدي 
للمــــستوطنين واالحــــتالل، وبرنــــامج استــــصالح األراضــــي 
المهــددة بالمــصادرة والتــي دائمــا يكــون عليهــا أطمــاع مــن 
ـــز  المـــستوطنين خاصـــة الجبـــال المرتفعـــة، وضـــرورة تعزي

 والمـــزارعين واالســـتمرار بـــشق الطـــرق صـــمود المـــواطنين
  .الزراعية ومدها بشبكة المياه والكهرباء

بــدوره، نقــل عــضو المجلــس الثــوري لحركــة فــتح 
ــــتح  ــــة ف ــــة لحرك ــــة المركزي ــــات اللجن ــــات تحي طــــالل دويك
والمجلــس الثــوري للحــضور، مؤكــدا أن هــذه االنتــصارات 
ــا حــافزا كفــصائل  واالنجــازات التــي تحققــت يجــب أن تعطين

نية وأبنـــاء الـــشعب الفلـــسطيني حتـــى نـــستمر فـــي فلـــسطي
  .المسيرة

االحـتالل يعرضـنا فـي كـل يـوم لالختبـار : وأضاف
قبل أي مشروع سواء أكان مشروعا له عالقة باالستيطان 
أو الضم أو قضية يخطط لهـا االحـتالل ليـستهدف الـشعب 

  .الفلسطيني

  ٢٢/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

ن اليوم ثالثة من األسرى المقدسيين يتحررو
  الخميس

  

 مـصطفى صـبري -دوت كـوم " القدس "-القدس 
 يستعد ثالثة أسرى من القدس، اليوم الخميس، لإلفراج -

عــــــنهم مــــــن ســــــجن النقــــــب الــــــصحراوي، بعــــــد قــــــضاء 
  .محكومياتهم في سجون االحتالل

وقـــال رئـــيس لجنـــة أهـــالي القـــدس، أمجـــد أبـــو 
بكــر المغربــي : إن األســرى الثالثــة هــم" القــدس"عــصب لـــ 

ـــن بلـــدة الطـــور وأمـــضى خمـــس ســـنوات ونـــصف فـــي  م
االعتقـــال مـــع غرامـــة ماليـــة بقيمـــة خمـــسة آالف شـــيقل، 

ً شهرا ٣٨واألسير فادي ظاهر من بلدة شعفاط بعد قضاء 
، واألسير عز الـدين عطـون مـن صـور بـاهر بعـد قـضائه 

  .ً شهرا٢٨

وتجــدر اإلشـــارة إلـــى أن االحــتالل يالحـــق أســـرى 
ـــراج عـــنهم، ـــرة القـــدس، لحظـــة اإلف ـــالهم لفت ـــوم باعتق  ويق

قصيرة، بهدف منع تكدير فرحهم وعائالتهم لحظـة اإلفـراج 
  .عنهم، ويقوم بتهديدهم إذا ما أظهروا مظاهر احتفالية

  ٢٢/٧/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

باب "ل االحتالل يسعى لتحوي: خطيب األقصى
  لكنيس يهودي" الرحمة

  

 أكد الشيخ عكرمـة -وكاالت  - فلسطين المحتلة
صــبري، خطيــب المــسجد األقــصى، أن الحملــة اإلســرائيلية 

فــــي المــــسجد » بــــاب الرحمــــة«المتواصــــلة ضــــد مــــصلى 
األقــصى المبــارك، تــأتي ضــمن مخططاتــه لالســتيالء علــى 

  .المصلى وتحويله إلى كنيس يهودي

الناحيـــة الـــشرقية مـــن ويقـــع بـــاب الرحمـــة فـــي 
ــــاف اإلســــالمية  ــــرة األوق ــــصى، وأعــــادت دائ المــــسجد األق
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 ٢٠١٩بالقدس فتحه أمـام المـصلين، نهايـة شـهر شـباط 
  . سنوات١٠بعد إغالق إسرائيلي قسري استمر 

قــدس «وقــال الــشيخ صــبري، فــي تــصريحات لـــ 
المقدســيون أدركــوا خطــورة المخطــط اإلســرائيلي «: »بــرس

ى المـــسجد األقـــصى المبـــارك، بـــل خطورتـــه المباشـــرة علـــ
وبالتالي جاء اإلصرار من قبـل المـصلين والمقدسـيين بـأن 
ًيبقــى مــصلى بــاب الرحمــة مفتوحــا بــشكل مــستمر للــصالة 

  . »ودون إغالق

ـــشيخ صـــبري أن  ـــرارات اإلســـرائيلية «وشـــدد ال الق
ــة،  ــارك، هــي قــرارات باطل المتعلقــة بالمــسجد األقــصى المب

صاحبة اختـصاص، ولـيس ألن المحكمة االحتاللية ليست 
مــن شــأنها أن تبــت فــي أي موضــوع لــه عالقــة بالمــسجد 

  .«األقصى

ال «ّوبــين فــي هــذا الــصدد أن المــسجد األقـــصى 
ــر ملــزمين  ــالي نحــن غي يخــضع ألي قــرار إســرائيلي، وبالت
بأي قرار يـصدر عـن محـاكم االحـتالل، وبالنـسبة لنـا بـاب 

  .«ًالرحمة سيبقى مفتوحا ولن نسمح بإغالقه

ـــشأن وحـــول  ـــة اإلســـرائيلية ب ـــرار المحكم ـــاد ق أبع
، أوضــح خطيــب المــسجد األقــصى »بــاب الرحمــة«مــصلى 

أنهــا تــأتي ضــمن محاوالتــه للــضغط علــى دائــرة األوقــاف «
. »اإلسالمية بالقدس من أجل إغالق مـصلى بـاب الرحمـة

االحـــتالل يحـــاول فـــي المحـــاكم اإلســـرائيلية التـــي «: وقـــال
هــــا، أن يعطــــي شــــرعية ًيعقــــدها دائمــــا وال نعتــــرف بقرارات

لتـــــصرفاته فـــــي محاولـــــة منـــــه للـــــضغط علـــــى األوقـــــاف 
  .«اإلسالمية لتتراجع عن سياستها

منــذ وبــاء كورونــا، حــاول مــرارا فــرض «: وأضــاف
سيادته وامالءاتـه علـى المـسجد األقـصى بـشكل تـدريجي، 

فـي الوقـت الـذي يـسعى ومـا (..) وهذا ما حذرنا منه مرارا 
ـــ ـــصى م ـــراغ المـــسجد األق ن المـــصلين المـــسلمين، زال الف

ـــــن  ـــــد م ـــــستوطنين لمزي ـــــام الم ـــــاب أم ـــــه فتحـــــه الب يقابل
  . »االقتحامات

االحتالل لديه مخططات وأطماع بتحويـل «: وتابع
ـــه  ـــق من ـــيس يهـــودي، تنطل ـــى كن ـــاب الرحمـــة إل مـــصلى ب
ًسلطات االحتالل وصوال للـسيطرة علـى المنطقـة الـشرقية، 

  .«ومن ثم بسط السيادة الكاملة على األقصى

ـــالقولوحـــذ ـــشيخ صـــبري، ب ـــد «: ر ال ـــضغط يول ال
االنفجــــار، والجــــواب علــــى انتهاكــــات االحــــتالل للمــــسجد 

، »األقــــصى، ســــيكون فــــي الغــــضب الجمــــاهيري الــــشعبي
بــــاب الرحمــــة جــــزء ال يتجــــزأ مــــن المــــسجد «مــــشددا أن 

  .«األقصى المبارك، وهو للمسلمين فقط

حـول المطلـوب » قدس بـرس«ًوردا على سؤال لـ 
:  القــدس فــي الوقــت الــراهن قــال صــبريمــن دائــرة أوقــاف

المطلوب استعادة زمام المبادرة وممارسة حقها فـي إدارة «
شؤون المسجد األقصى كاملة ودون انتقاص، ووضع حد 

  . »لتجاوزات سلطات االحتالل وانتهاكاته

يشار إلـى أن دائـرة أوقـاف القـدس التابعـة لـوزارة 
ردن، هـي األوقاف والمقدسات والـشؤون اإلسـالمية فـي األ

المشرف الرسمي علـى المـسجد األقـصى وأوقـاف القـدس، 
ـــذي يعـــد األردن آخـــر ســـلطة  ـــدولي ال بموجـــب القـــانون ال
محليـــة مـــشرفة علـــى تلـــك المقدســـات قبـــل احتاللهـــا مـــن 

 .>>....«إسرائيل«جانب 

  ١ ص٢٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 في يبوس ال ينام الزمن.. في القدس
 

  *جواد بولس

ألمن اإلسرائيلي صباح يـوم األربعـاء ّنفذت قوات ا
الكـائن فـي » لمركـز يبـوس الثقـافي«الفائت حملة تفتـيش 

القدس الشرقية، بعد أن اقتحمت في موعد سابق من ذلك 
الصباح بيت مديرته رانيا الياس، واعتقلوهـا برفقـة زوجهـا 
سهيل خوري أحـد مؤسـسي المركـز األوائـل ومـدير المعهـد 

ـــي المد ـــوطني للموســـيقى ف ـــشرطة . ينـــةال ـــد أفرجـــت ال وق
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عنهمـــا بعــــد فتـــرة تحقيــــق دامــــت اثنتـــي عــــشرة ســــاعة، 
تمحــورت، حــسب ادعــاء الناطقــة بلــسان شــرطة إســرائيل، 

  !حول مخالفات إدارية

عــدة » مركــز يبــوس«ســبقت هــذا االعتــداء علــى 
ـــم تكتـــف إســـرائيل  ـــالت ضـــد مؤســـسات فلـــسطينية، ل ِحم

ت بتفتيــشها وبمــصادرة بعــض محتوياتهــا فحــسب، بــل أمــر
بيــــت «كــــان . بإغالقهــــا وبتعطيــــل خــــدماتها للمــــواطنين

الـذي وقـف علـى رأسـه الراحـل فيـصل الحـسيني، » الشرق
ُأهــم تلــك المؤســسات وقلعتهــا التــي أنــذر ســقوطها، فـــي 

  .ًفعال حينه، باالنهيارات المقبلة، وهو ما حصل

لن تتوقف إسرائيل عـن ممارسـة سياسـاتها بحـق 
 وبحــق مجتمعهــا، القــدس، وبحــق مؤســساتها الفلــسطينية

مـن » أوسلو«فقد خطط قادتها، مباشرة بعد توقيع اتفاقية 
المدينـــة، وهـــدم بناهـــا الـــسياسية » هياكـــل»أجـــل تقـــويض

أخـــرى، خاصـــة بعـــد أن » قـــدس«واالجتماعيـــة، وهندســـة 
شعرت إسرائيل كيف ينشأ في القدس مجتمع مدني سليم، 
بمنظومــة مؤســساته األهليــة والــشعبية والنقابيــة، ويعــيش 

هويـة سياســية جامعــة وواضـحة، وبعــد أن شــاهدت كيــف ب
ًأصبحت القدس الـشرقية فـي أعـين العـالم عنوانـا سياسـيا  ً
ًحقيقيــــا، وعاصــــمة فلــــسطينية يقــــصدها ســــفراء الــــدول، 

  .مساوين بينها وبين القدس الغربية

في منتصف تسعينيات القرن » الكنيست«ّشرعت 
بموجبه ّ، حرمت »قانون تطبيق اتفاقيات أوسلو«الماضي 

نشاط أي مؤسـسة يكـون لهـا أي نـوع مـن العالقـة، مهمـا 
كانـت تقنيــة أو رمزيـة، مــع الـسلطة الوطنيــة الفلــسطينية، 
ًأو مع منظمة التحرير، وحظرت بموجبه، أيـضا، عمـل أي 

ــذا /مقدســي ــدا ه ــسطينية، فغ ــي المؤســسة األمنيــة الفل ة ف
ـــــــانون  ـــــــة واغـــــــالق عـــــــشرات » ّشـــــــماعتها«الق ٕلمالحق

ـــي  ـــال عـــشرات الناشـــطين المؤســـسات، وف مطـــاردة واعتق
والقيــــاديين المقدســــيين، بتهمــــة ارتبــــاطهم مــــع الــــسلطة 

  .وخدمتها من داخل حدود المدينة

ـــسطينية  نجحـــت سياســـة ضـــرب المؤســـسات الفل
سبات «ومالحقة الناشطين والكوادر التنظيمية بخلق حالة 

ــدوره، مــع مــرور الــسنين، إلــى انتــشار » وطنــي أفــضى ب
 الهـــاجس الـــوطني العـــام، وفـــتح حالـــة مـــن العـــزوف عـــن

المجال في الوقت نفسه، لنـشوء شـرائح اجتماعيـة شـعبية 
جديدة، بدأت مصالحها ترتبط بعنـاوين اقتـصادية مقدسـية 
حديثــة الــوالدة، وبمراكــز قــوى محليــة مــؤثرة، وقــد ســاعدت 
إسرائيل بهدوء، الغائبة الحاضرة، على بلورة هذه العناوين 

ي تبرز بقدراتها وكونهـا بـدائل ًوعلى تسمينها اقتصاديا، ك
تشغيلية وخدماتية مقبولة ومؤهلة لتصريف شؤون الناس 

لــن نــستطيع شــرح جميــع تفاصــيل تلــك . الحياتيــة اليوميــة
التحوالت االجتماعيـة والـسياسية واالقتـصادية التـي طـرأت 
على المجتمـع المقدسـي خـالل العقـدين الفـائتين، مـع إنـه 

شخيص معـالم المـشهد ليس من الصعب على المتتبعين ت
المقدســـي الجديــــد، فإســـرائيل صــــارت حاضـــرة أكثــــر فــــي 
ًشرايين حياة الناس، الذين طوروا تلقائيا عالقـات متبادلـة  ّ
مــع النخــب االجتماعيــة والــسياسية واالقتــصادية الجديــدة، 
فالنـــاس يراهنـــون وبعـــضهم يأخـــذون، وأصـــحاب النفــــوذ 

» مقدسـه«يعطون ويدعمون، وكـأنهم بـذلك يـدافعون عـن 
بأشــكال نــضال ال تتطلــب بالــضرورة دفــع ضــريبة الــصدام 
المباشــر مــع االحــتالل، ومــع رمــوزه الفاعلــة، وال إغــضاب 
مؤسساته الناشطة في المدينة بـشكل علنـي، أو مـن وراء 

  .السواتر

ال أقول إن اللعبة انتهت، ومصير المدينة حـسم، 
 /ّلكننا سنخطئ إذا لـم نقـر بأننـا أمـام عمليـة تـشكل هويـة

الملتـبس، حيـث تتراجـع » اإلسـراطيني«لة مـن االنتمـاء حا
فيه أولوية المركب الفلسطيني، وكونه الحاسم بـال منـازع، 

ــه شخــصية  ــدة«وتنتــصب إلــى جانب ــم » مقدســية جدي مــا ل
ًتواجه فقد تولد، بعـد مخـاض عـسير، جـيال مـن  ّ مقادسـة «َ

  .»١٩٦٧الـ
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ال بــأس أن نستــصرخ ضــمير العــالم لكننــا نعــرف 
ان قـضيتنا وعلينـا حمايـة ظهورنـا مـن خنـاجر ًيقينا من خ

  .أشقائنا ومنهم عرب ومسلمون

لم تعتمد إسرائيل على ضـرب المؤسـسات، وعلـى 
منــع النــشاطات ومالحقــة الناشــطين، كوســائل وحيــدة فــي 
ٕحربها على المدينة، بل كانت سياسة محاصرتها وابعادها 
ــــــسطينية، وقطــــــع صــــــالت  عــــــن ســــــائر المنــــــاطق الفل

بارة عـن خطـوات متكاملـة فـي خطـة خلـق الفلسطينيين، ع
ــــدس الجديــــدة كمــــا وظفــــت إســــرائيل رحيــــل فيــــصل . الق

الحــسيني، واســتفادت مــن فــشل القيــادة الفلــسطينية وأهــل 
القــدس أنفــسهم فــي إيجــاد بــديل لــه، فعاشــت المدينــة مــع 
ـــادي  ـــراغ القي ـــن الف ـــة م ـــت، حال ـــرن ومازال ـــة هـــذا الق بداي

وأفقيــــة فــــي ّالحقيقــــي، الــــذي ولــــد انقــــسامات عاموديــــة 
ٕالمجتمـــع المقدســـي، والـــى تـــشتت فـــي الرؤيـــة الوطنيـــة 

  .السياسية، التي كانت كفيلة بحماية مستقبل المدينة

اســـــتوقفني خـــــالل االيـــــام الماضـــــية تـــــصريحان 
ــــة التحريــــر  ــــة لمنظم ــــة التنفيذي أصــــدرتهما عــــضو اللجن
الفلسطينية الـدكتورة حنـان عـشراوي، علـى خلفيـة اعتقـال 

ء علـى مركـز يبـوس، حيـث أدانـت محافظ القـدس واالعتـدا
ــــة وانتهاكاتهــــا  فــــي كليهمــــا ممارســــات إســــرائيل اإلجرامي
المتعــددة فــي القـــدس المحتلــة، ودعـــت المجتمــع الـــدولي 

اليونسكو للتـدخل مـن أجـل «بهيئاته وبمؤسساته ومنظمة 
ّردع إســرائيل ووضــع حــد لجرائمهــا المتواصــلة ومــساءلتها 

خطــوات تــأتي هــذه ال«وأكــدت أن » وفــرض عقوبــات عليهــا
في سياق العدوان على القـدس، وتنفيـذا ممنهجـا لـسياسة 
دولــة االحــتالل، القائمــة علــى تــصفية الوجــود الفلــسطيني 
في العاصمة المحتلة، وتهويـدها وطمـس الهويـة والروايـة 

إنه توصيف صحيح وتشخيص دقيـق لوضـع » الفلسطينية
  القدس الحالي، ولكن يبقى السؤال إذن، ما الحل؟

انتبـــاه » مركـــز يبـــوس« االعتـــداء علـــى قـــد يثيـــر
بعض الجهات الخارجية والمؤسـسات األوروبيـة، ويـدفعهم 

ّالتخــاذ موقــف شــاجب ومنــدد باالعتــداء علــى واحــدة مــن 
المؤســسات الثقافيــة، التــي مــن الــصعب، حتــى علــى مــن 
ّاعتــادوا الــصمت، وغــض أنظــارهم عمــا تمارســه إســرائيل 

ا أو تبريرهــا، ّبحــق القــدس ومؤســساتها وســكانها، تفهمهــ
فيبـــوس تعمــــل علـــى إنتــــاج وتنظـــيم الفعاليــــات الثقافيــــة 
المختلفــــــة وتخاطــــــب احتياجــــــات المجتمــــــع المقدســـــــي 

لكننــا نعــرف أن . الفلــسطيني، بمــن فيــه الفئــات المهمــشة
ــن يــسعف القــدس  ــل هــذا الــشجب، حتــى إن حــصل، فل مث
ومستقبلها، ونعرف، كذلك، أن النداءات للمجتمع الدولي، 

مـة وضـرورية، فـستبقى مجـرد خرمـشة قطـة ٕوان كانت مه
على لوح زجاج، فقبل اقتحام مركز يبوس، قامـت إسـرائيل 
يوم االثنين الفائت، وللمرة السابعة عشرة، بـسجن محـافظ 
القـدس عـدنان غيــث، ومعـه مـسؤول فلــسطيني ابـن قريــة 

ورغـم هـذه الهجمـات واالعتـداءات . قطنة هو جهاد الفقيـه
ــــشجر واالعتقــــاالت المــــستمرة، علــــى  األرض والحجــــر وال

والبــشر، لــم نــسمع صــوت ذلــك المجتمــع الــدولي وال حتــى 
  .المؤدب على باب التاريخ السخيف» تخبيطه«

أصدرت الدكتورة حنان عشراوي قبل ثمانية أعوام 
ا ثمنــت فيــه الموقــف األوروبــي، فــي اعقــاب  ّبالـضبط، بيان ًــ
ّتقريــــر أوروبــــي رســــمي عــــدد حينهــــا خروقــــات إســــرائيل 

َي القـدس، وطالبـت فـي بيانهـا الـدول األوروبيـة الخطيرة ف
ّبتبني خطط ملموسة لمساءلة إسرائيل ومعالجة الخروقات 

مضت ثمانيـة .. والتصدي لها بوسائل عملية على األرض
ــم يتــصد لهــا بوســائل  ــم يــسائل أحــد إســرائيل، ول َأعــوام ول
عمليـــة علـــى األرض، بـــل مازالـــت الخروقـــات اإلســـرائيلية 

ال بأس أن نستـصرخ . صاعدة ال تتوقفمستمرة بوتائر مت
ضـــمير العـــالم، وأن نهيـــب بأوروبـــا، لكننـــا ســـنبقى ابنـــاء 
ًالهزيمة ونعرف يقينا من خان قضيتنا وباعنا بثالثين من 
نفط وفضة، فقبل نقر أكتاف اوروبا، علينا حماية ظهورنا 

  .من خناجر أشقائنا، ومنهم بعض المسلمين والعرب
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ُذا كتبـت وقتهـا، وكـل فلماذا نستصرخ أوروبا، هك
يوم تتمايـل نجمـة داوود مـن علـى شـرفة أميـر أو سـلطان 
مستخلف، وتبكي في القـدس عـذارى يبـوس زمـن الخيانـة 
وصمت القبائل العاهر؟ ولماذا ستتصدى أوروبـا إلسـرائيل 
ا واحـدا لـسواعد  ًولم تشهد منذ عشرين عامـا حـشدا حقيقي ًـً ً

ـــ ـــه وتقـــدم لحفاته ـــي تحلب ًا دموعـــا ســـمراء تطـــال الغـــيم ك
لماذا تتصدى أوروبا إلسرائيل والقدس تعاني ممن  ومطرا؟

ًتركوهــا صـــيدا خفيفــا ووقفـــوا يتـــشدقون فــي قلـــب عدســـة  ً
حمقــاء، أو فــي حلــق دعــاء مقاتــل، أو نــاموا علــى صــدر 
 /صــالة بعــد أن رقــصوا فــي الــوالئم؟ ال تحــسبوا أن القــدس

ّيبوس قد دجنت ايها العرب، فيبوس، إن شئتم أو ال، هي 
الســــم األول الــــذي اعطــــي لمدينــــة القــــدس نــــسبة إلــــى ا

اليبوسيين، وهـم قبيلـة كنعانيـة بنـت مدينـة يبـوس األولـى 
مركـز «هكـذا كتـب مـن أسـسوا .. في موقع القدس الحاليـة

هنا حيـث ال :  سنة، وأضافوا٥٠٠٠بعد أكثر من » يبوس
مـا زال أحفـاد اليبوسـيين األوائـل يقيمـون فـي «ينام الزمن 

ا وفنيـاالقدس الشرقية ً، ويواصلون إحياء المدينـة ثقافي . »ًـ
  .فهم، رغم أنف الخيبة، ينامون كي يصحوا على وطن

  كاتب فلسطيني* 

  ٢٥/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

ضيف ثقيل على .. في السجن" كورونا"
  األسرى الفلسطينيين

 

 أثار اإلعالن عن إصابة أول –فلسطين المحتلة 
ين فلــسطينيين فــي ا َمعتقل لــسجون اإلســرائيلية، بكورونــا، َــ

مخاوف لدى هيئات حقوقيـة معنيـة بـشؤون األسـرى، مـن 
خطر تفشي الفيروس داخل السجون، فـي ظـل عـدم التـزام 

ـــــ ــــات، ب ــــة "إســــرائيل، كمــــا تقــــول الهيئ اإلجــــراءات الوقائي
  ".ّلمكافحة تفشي الفيروس

ويعــاني المعتقلــون الفلــسطينيون داخــل الــسجون 
اعتقال تقول الهيئات الفلسطينية، اإلسرائيلية، من ظروف 

ـــة"إنهـــا  ـــة للغاي ـــة "، فـــي ظـــل انعـــدام "صـــعبة ومتردي البيئ
  .داخل الغرف واكتظاظها بالمعتقلين" الصحية

هذه الظروف، إلـى جانـب االنتهاكـات اإلسـرائيلية 
المرتكبة بحق األسرى منـذ بدايـة جائحـة كورونـا، كـسحب 

 ُ صــــنفا مــــن المــــواد المباعــــة داخــــل مقــــصف١٤٠نحــــو 
ّالــسجن، مــن بينهــا منظفــات ومعقمــات، وصــوال إلــى عــدم 
اتخاذ أي إجراءات وقائيـة، سـاهمت فـي وصـول الفيـروس 

ــت هيئــة  ــا قال ، "شــؤون األســرى والمحــررين"لألســرى، كم
  .التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية

ـــو١٢ففـــي  ـــة / يولي ـــت هيئ  تمـــوز الجـــاري، أعلن
ــــة لمنظمــــة التحر(شــــؤون األســــرى والمحــــررين  ــــر تابع ي

 ٤٦" (كمــال أبــو وعــر"، عــن إصــابة المعتقــل )الفلــسطينية
 ٢٠٠٣، المريض بـسرطان الحنجـرة، والمعتقـل منـذ )ًعاما

ً، بفيروس كورونا، حيـث يقبـع حاليـا فـي )محكوم بالمؤبد(
  .اإلسرائيلي" أساف هروفيه"مستشفى 

والحقـا فـي العـشرين مــن الـشهر الجـاري، أعلنــت 
د النبـــي شـــراكة الهيئـــة عـــن إصـــابة األســـير محمـــد عبـــ

  .، بكورونا)موقوف على ذمة المحاكمة(

سياسـة "وقالت هيئـة األسـرى، فـي بيـان لهـا، إن 
، هـي "اإلهمال والتقـصير اإلسـرائيلية المتعمـدة والممنهجـة

ًمن جعلت األسرى هدفا للفيروس، ولكل األوبئة واألمراض 
  .الخطيرة التي تودي بحياتهم

لخمــيس، كمــا اتهــم نــادي األســير الفلــسطيني، ا
السلطات اإلسرائيلية بالسعي لنشر كورونـا فـي الـسجون، 

  .عبر اقتحامها من قبل جنود قد يكونون مصابين

ــــشؤون  ــــات مختــــصة ب ُوتــــشكك مؤســــسات وهيئ
ــواردة إليهــا  األســرى والمحــررين، فــي صــحة المعلومــات ال
مـــن إدارة الـــسجون اإلســـرائيلية، حـــول أوضـــاع األســـرى 

  .روسالصحية، وطبيعة اإلصابة بالفي
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واتهمت تلك المؤسـسات، فـي أكثـر مـن مناسـبة، 
حجـــب المعلومـــات الكاملـــة عـــن "الـــسلطات اإلســـرائيلية بــــ

  ".األسرى وأوضاعهم

واألربعـــــــاء، أعلنـــــــت هيئـــــــة شـــــــؤون األســـــــرى 
والمحــــررين، أن نتــــائج فحــــص جميــــع العينــــات لألســــرى 

، جـاءت سـلبية؛ أي "أبـو وعـر"ّوالسجانين في ذات سـجن 
  .ة بكوروناأنها تخلو من اإلصاب

وكانت إدارة السجون اإلسرائيلية قد عزلـت جميـع 
ــوع"أســرى ســجن  ــذي كــان )٢قــسم " (جلب ــو وعــر"، ال ، "أب

معــتقال بــه، إلــى جانــب العــاملين فــي الــسجن، وأخــضعتهم 
  .جميعا للفحص المخبري، وفق الهيئة

نـادي األسـير "وقال قدورة فارس، رئيس مؤسـسة 
يثقـــــون بـــــإدارة ، إنهـــــم ال )غيـــــر حكوميـــــة" (الفلـــــسطيني

الـــسجون اإلســـرائيلية كمـــصدر لألخبـــار والمعلومـــات عـــن 
األســـرى وأوضـــاعهم الـــصحية، بـــرغم إبالغهـــا باســــتقرار 

ًالــذي يخــضع حاليــا " أبــو وعــر"الحالــة الــصحية لألســير 
  .للعزل

األمـور غيـر مطمئنـة، "وأضاف لوكالة األناضول 
حيــث تمنــع إســرائيل زيــارة األســير المــصاب، وتــرفض كــل 

  ".ت االتصال به حتى عبر الهاتفمحاوال

وطالــــب فــــارس إســــرائيل بتقــــديم العــــالج الــــالزم 
، مناشــدا جميــع الجهــات "شــراكة"، و"أبــو وعــر"َللمعتقلــين 

ببذل الجهود إلطـالق سـراحهما، ألسـباب صـحية، "المعنية 
وبخاصـــة األســـير أبـــو وعـــر، حيـــث تكالـــب عليـــه مرضـــا 

  ".السرطان وكورونا

بات رسمية بعثت بهـا هناك مخاط"واستكمل قائال 
اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية إلـى جهـات 
دوليــة مختلفــة؛ مــن أجــل الــضغط علــى إســرائيل لإلفــراج 
ــــو وعــــر؛ مراعــــاة لوضــــعه  عنهمــــا، وخاصــــة األســــير أب

  ".الصحي

 أســـير فلـــسطيني ٧٠٠وأشـــار إلـــى وجـــود نحـــو 
يعــانون مــن أمــراض متنوعــة داخــل الــسجون اإلســرائيلية، 

، "ُتهــدد الحيــاة" مــصابون بــأمراض ١٠٠يــنهم قرابــة مــن ب
  .ويحتاجون لرعاية طبية خاصة

ويبلغ عدد الفلسطينيين القـابعين داخـل الـسجون 
 ٧٠٠ معتقل، بيـنهم نحـو ٤٧٠٠اإلسرائيلية حاليا حوالي 

  . سيدة٤١معتقل مريض و

وفـــي ذات الـــسياق، قـــال ناهـــد الفـــاخوري، مـــدير 
أسيرين بكورونـا يعكـس ، إن إصابة "مكتب إعالم األسرى"
مـن قبـل إدارة " سياسة التقـصير واإلهمـال الطبـي المتعمـد"

السجون اإلسرائيلية، فيما يتعلق بـاإلجراءات الوقائيـة مـن 
  .الفيروس

إدارة الـسجون تمــارس خطـوات فــي :" وتـابع قــائال
ــي  ــة، إال أن جوهرهــا ينطل ظاهرهــا تعكــس الحمايــة والوقاي

نـــع زيـــارات األهـــل، علـــى عقوبـــات إضـــافية، تتمثـــل فـــي م
واللقاءات بالمحامين، والتي تتم باألساس من خالل عازل 

". زجــاجي دون مالمــسة أو مخالطــة بــين األســرى وذويهــم
  )وكاالت(

  ١٣ صفحة ٢٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ٢٣٣٠ مصابا و١٠٧٠ شهيدا و٢٧: تقرير
  معتقال بالنصف األول من العام الحالي

 

 ٧طينيا، بينهم  فلس٢٧استشهد -رام اهللا  
أطفال وسيدتان، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

 فلسطينيا، ٢٣٣٠ آخرون، واعتقل نحو ١٠٧٠وأصيب 
  .٢٠٢٠خالل النصف األول من العام الحالي 

وأوضح مركز عبد اهللا الحوراني للدراسات 
والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة 

ي الذي صدر، أمس األحد، التحرير، في تقريره التوثيق
حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني 
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خالل النصف األول من العام الحالي، ان سلطات 
االحتالل قامت بعمل واعداد خطط وطرح عطاءات لبناء 
آالف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية 

  .والقدس المحتلة

هدمت خالل وأشار إلى أن قوات االحتالل 
بيتا ومنشأة، ) ٣٥٧(النصف األول من العام الجاري 

من مجمل  % ٥٤و منشأة،) ٢٢١(بيتا و) ١٣٦(منها 
عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل والقدس 

  .المحتلة

 الشهداء

أطفال وسيدتان على ) ٧(شهيدا من بينهم ) ٢٧(ارتقى 
لفلسطينية أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي ا

) ١٧(خالل النصف األول من العام الحالي حيث ارتقى 
شهداء في ) ١٠(شهيدا في الضفة الغربية والقدس و

قطاع غزة وذلك من خالل اطالق الرصاص على الشبان 
الفلسطينيين العزل من ضمنها اعدامات ميدانية واضحة 
أمام سمع العالم وبصره، وشهد شهر شباط الماضي 

داء كأعلى نسبة خالل النصف األول شه) ١٠(ارتقاء 
من العام الحالي، كما بلغ عدد الشهداء الذين تحتجزهم 

جثمانا في مخالفة ) ٦٣(سلطات االحتالل في ثالجاتها 
   صارخه للقانون الدولي اإلنساني

  الجرحى والمعتقلون

واعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل 
لسطينيا في ف) ٢٣٣٠(النصف األول من العام الجاري 

كل من الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة ، 
سيدة بحسب هيئة ) ٧٠(أطفال و) ٣٠٤(من بينهم 

شؤون االسرى والمحررين، ويعاني األسرى في سجون 
االحتالل اوضاعا معيشية صعبة نتيجة الممارسات 
القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم 

حيث تحتجز . ليها القانون الدوليالمشروعة التي نص ع
أسير من ) ٤٧٠٠(سلطات االحتالل في سجونها نحو 

معتقال ) ٣٦٥(سيدة، ونحو ) ٤١(طفال و) ١٦٠(بينهم 
أسيرا ) ٧٠٠(إداريا دون تهمة، ومن بين المعتقلين نحو 

يعانون أمراضا مختلفة مهددة حياتهم بالخطر في ظل 
من قبل إدارة جائحة كورونا واالهمال الطبي المتعمد 

 .سجون االحتالل

) ١٠٧٠(فيما قام جيش االحتالل بإصابة وجرح نحو 
فلسطينيا في كافة انحاء االراضي الفلسطينية وذلك نتيجة 
قمع سلطات االحتالل للمحتجين على سياسة االحتالل 
العنصرية ومصادرة األراضي وهدم المنازل واغالق 

  .البلدات والقرى

  لى األراضياالستيطان واالستيالء ع

قامت سلطات االحتالل خالل النصف األول من 
العام الحالي بعمل واعداد خطط وطرح عطاءات لبناء 
آالف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، حيث اعطى رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

) ٣٥٠٠(بنيامين نتنياهو توجيهات باعداد خطط لبناء 
والتي تعتبر  (E1)  في المنطقة المسماهوحدة استيطانية

الممر الوحيد الذي يربط جنوب وشمال الضفة الغربية 
في مدينة ” معاليه ادوميم“وذلك بهدف ربط مستوطنة 

القدس ومنع امكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة 
مستقبال، فيما أعلن نتنياهو عن وضع خطط لبناء 

ي القدس، منها وحدة استيطانية جديدة ف) ٥٢٠٠(
، المقامة على ”هارحوماه“وحدة في مستوطنة ) ٢٢٠٠(

وحدة استيطانية في ) ٣٠٠٠(أراضي جبل أبو غنيم و
القائمة على أراضي بلدة ” جفعات همتوس“مستوطنة 

  .بيت صفافا جنوب القدس

كما أنشأت عصابات المستوطنين بحماية جيش 
كل االحتالل خمسة بؤر استيطانية جديدة على أراضي 

  .من رام اهللا وبيت لحم ونابلس وطوباس

وتعمل سلطات االحتالل على شق شوارع 
التفافية جديدة خاصة بالمستوطنين واخرى بالفلسطينيين 
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في الضفة الغربية والقدس كالتفافي حوارة والعروب 
والعيزرية وذلك لتعزيز عملية الفصل وربط المستوطنات 

تمهيدا لضم اجزاء المعزولة لخلق كتل استيطانية جديدة و
واسعة من اراضي الضفة الغربية والقدس واألغوار في 

  .اطار ما يسمى بصفقة القرن

فيما قرر وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي 
) ١١٠٠(االستيالء على نحو ” نفتالي بينيت“السابق 

دونم من أراضي محافظة بيت لحم تقع على اطراف 
” غوش عتصيون“في مجمع ” افرات“مستوطنة 

االستيطاني، وذلك تمهيدا لبناء آالف الوحدات 
  .االستيطانية

كما اصدرت سلطات االحتالل قرارا يقضي 
باالستيالء على مناطق محاذية للحرم اإلبراهيمي الشريف 
بمدينة الخليل، وذلك إلنشاء طريق ومصعد خاص 
للمستوطنين الذين يقتحمون الحرم االبراهيمي الشريف 

  .اصةمن ذوي االحتياجات الخ

وفي السياق ذاته، أصدرت سلطات االحتالل 
دونما من ) ٢٣٧٠(قرارات استيالء واستمالك لنحو 

أراضي الفلسطينيين الخاصة خالل النصف األول من 
العام الحالي، فيما جرفت آليات االحتالل أكثر من 

دونم من اراضي الفلسطينيين الزراعية في ) ١١٠٠(
آليات االحتالل الضفة الغربية والقدس، كما قامت 

) ٣٩٠٠(وقطعان المستوطنين باقتالع واحراق أكثر من 
شجرة ، كم قامت باقرار عدد من التشريعات والقوانين 

  .التي تعزز االستيطان واالستيالء على االراضي

  هدم البيوت والمنشآت

كما، هدمت قوات االحتالل الصهيوني وأدواته 
بيتا ) ٣٥٧(خالل النصف األول من العام الحالي 

من % ٥٤منشأة، و) ٢٢١(بيتا و) ١٣٦(ومنشأة، منها 
مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل 
والقدس المحتلة، فيما وزعت سلطات االحتالل خالل ذات 

إخطارا بالهدم ووقف البناء والترميم ) ٤٣٥(الفترة 
والمصادرة واالخالء، شملت بيوتا سكنية ومنشآت زراعية 

خدمية ومباني تاريخية وأراضي زراعية، وحيوانية و
وتركزت تلك االخطارات في محافظتي الخليل وبيت لحم 

) ١١٦(، وشهد شهر حزيران الماضي هدم %٣٩بنسبة 
بيتا ومنشأة كأعلى نسبة هدم خالل النصف االول من 

  .هذا العام

وفي مدينة القدس المحتلة نفذت قوات االحتالل 
) ٣٠( عملية هدم، منها )٧٤(داخل أحياء مدينة القدس 

عملية هدم ذاتي، تركزت في أحياء سلوان والعيسوية 
وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وشعفاط وواد 

أخطارا ) ٥٣(الجوز وراس العامود والطور، فيما وزعت 
  )وكاالت(-.بالهدم ووقف البناء

  ٢٧ص/٢٧/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 "اكورون"سلطات االحتالل تتذرع بمحاصرة 
 العتقال الشبان المقدسيين والتنكيل بهم

  

 يزيد فيروس - عمان - نادية سعد الدين
 من معاناة أهالي القدس المحتلة أمام انتشاره "كورونا"

وارتفاع عدد اإلصابات به، والتي يرجع سببها الرئيسي 
إلى سياسة االحتالل اإلسرائيلي إزاء تعمده اإلهمال وعدم 

رازية والوقائية المطلوبة لمنع القيام باإلجراءات االحت
  .اتساع رقعة الخريطة الوبائية في المدينة

اإلصابات “وطبقا لوزارة الصحة الفلسطينية؛ فإن 
ًفي القدس المحتلة ما تزال تسجل ارتفاعا، حيث سجلت 

 ساعة ٢٤ حالة جديدة خالل الـ١٦٧المدينة أمس 
ً مريضا يعالجون في ١٢“، منوهة إلى أن ”الماضية
 على أجهزة التنفس ٢العناية المكثفة، بينهم غرف 

  .”اإلصطناعي
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وتسجل القدس المحتلة عشرات اإلصابات يوميا، 
 ألف نسمة، إذ ٤٣٥ضمن مجمل سكانها البالغ نحو 

ٌيفاقم رزوحها تحت نير االحتالل من مواطن معاناتها، 
حيث يشير الفلسطينيون بأصابع اإلتهام بشكل رئيسي 

التي ال تقوم بأي من واجباتها تجاه إلى سلطات االحتالل 
  .المدينة الخاضعة تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة

وبحسب القوى والفصائل الفلسطينية؛ فإن وزارة 
الصحة اإلسرائيلية التي تملك الصالحيات الكاملة للعمل 

تتجاهل تسجيل اإلصابات “داخل مدينة القدس المحتلة، 
  .” لهإواحصاء عددها ومعرفة المخالطين

بينما تنشط سلطات االحتالل لضبط المخالفين 
 ثمن المقدسيين لإلجراءات الوقائية من الفيروس، حد

اعتقال الشبان الفلسطينيين والتنكيل بهم تحت ذريعة 
  .حصر الوباء ضمن نطاقه الضيق

ويندرج هذا الحال في إطار انتهاكات االحتالل 
 سر المستمرة ضد القدس المحتلة، حيث يقول أمين

، ماجد الفتياني، إن ”فتح“المجلس الثوري لحركة 
حكومة االحتالل تمارس سياسة عنصرية في القدس، “

  .”وتسعى لعزلها عن واقعها الفلسطيني

وقال الفتياني، في تصريح أمس، إن 
المقدسيين استطاعوا أن يفرضوا سيادة يومية في “

المدينة، ولهذا يسعى االحتالل لكسر إرادة الشعب 
استمرار توسيع االستيطان “وأوضح أن .”سطينيالفل

ومصادرة األراضي، وخاصة في القدس المحتلة، يأتي 
ًأيضا ضمن مخطط القدس الكبرى، ومعركة السيادة، 
وإلجبار المقدسيين على الرحيل من منازلهم لخلق أغلبية 

  .”يهودية فيها

االستهداف اإلسرائيلي اليومي للقيادات “وقال إن 
لى رأسهم المحافظ عدنان غيث، وكوادر المقدسية، وع

حركة فتح في المدينة المحتلة، يأتي ضمن معركة 
ً، مطالبا المجتمع ”السيادة، التي يقوم بها االحتالل

ٍالدولي بضرورة وضع حد للتحدي اإلسرائيلي، لكافة 
  ”.القوانين الدولية وفرض عقوبات عليها

  ٢٧ص/٢٧/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

أخطر مشروع تهويدي في .. القطار الهوائي
  القدس

  

صادق  -  فيحاء شلش-٢١ عربي-رام اهللا
االحتالل قبل عدة أشهر على إقامة مشروع استيطاني 
جديد في مدينة القدس المحتلة يحمل دالالت كثيرة؛ حيث 
اعتبر من أخطر المشاريع التهويدية شرق المدينة والذي 

مستوطنين يحمل بين طياته الكثير من األهداف لخدمة ال
  .التي يتطلعون لها" القدس الموحدة"ورؤية 

ويتمثل المشروع بإقامة قطار هوائي معلق 
مالصق للمسجد األقصى المبارك، حيث يربط جبل 
الزيتون المطل على البلدة القديمة وباب المغاربة أحد 
أبواب المسجد، ويهدف في طاهره إلى تسهيل وصول 

  .دة القديمةالمستوطنين من غرب القدس إلى البل

ولكن الفلسطينيين يرون أن هذا المشروع يحمل 
أكثر من هذا الهدف؛ فهو على أقل تقدير سيغير المعالم 
الشهيرة للبلدة القديمة وسيضفي طابعا آخر على وجه 
القدس الشرقية ومحيط المسجد األقصى، ناهيك عن 
زيادة أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد 

  .البراق يومياويستبيحون حائط 

ويرى الناشط المقدسي فخري أبو دياب بأن هذا 
المشروع يعد من أخطر وأكبر المشاريع التهويدية التي 
ستقام في القدس؛ وذلك ألنه سيعمل على تغيير الوجه 
الحضاري للمدينة، كما يهدف لتحقيق أمور سياسية 

  .وأيدلوجية ومادية لدولة االحتالل

إن القطار سيبدأ " ٢١ عربي" ويقول أبو دياب لـ
من الجزء الغربي من القدس عند بداية محطة القطار 
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العثماني التاريخي باتجاه الجزء الشرقي من المدينة؛ 
حيث سيعمل على تشويه المعالم الواقعة بين المنطقتين 

  .١٩٦٧ و١٩٤٨المحتلتين عام 

ويبين بأن االحتالل يستهدف بذلك منطقة مسرح 
 عائلة ٨٦لمغاربة؛ حيث تقطن الخان قرب منطقة باب ا

في منطقة سلوان على امتداد المسافة بين وادي الربابة 
وباب المغاربة سيمنعون من استخدام أسطح وساحات 
منازلهم لصالح هذا القطار، موضحا بأن القطار سيلتف 
من منطقة القصور األموية شرقا وشماال حتى باب 

  . األقصىاألسباط حيث سيتم إغالق األفق أمام المسجد

: االحتالل يريد إخفاء المعالم وهدمها: "ويضيف
ولكن يصعب عليه هدم األقصى فيقوم بحجب الرؤية عن 
هذه المعالم؛ بحيث أن أي شخص من سلوان ورأس 
العامود والشيخ جراح وواد الجوز وجبل الزيتون حين 
ينظر لهذه المعالم سيقوم القطار بحجبها، فهو يريد 

 عن هذه المناطق، وبالتالي فهو حاجزا ليحجب الرؤية
  ".يستهدف عقلية الناس في إبعادهم عن هذا المعلم

ويؤكد أبو دياب أن االحتالل يعمل من ناحية 
ايدلوجية يريدها وهذا القطار جزء من ذلك؛ وأن جمعية 

وجدت لطرد الفلسطينيين " إلعاد"استيطانية تسمى 
فتا إلى أن واالستيالء على المعالم العربية واإلسالمية، ال

 من المشروع تموله الجمعية باإلضافة للعديد من �٪١٨
  .الجهات اإلسرائيلية

ويشير إلى أن االحتالل يريد إقامة العديد من 
المشاريع التي تهدف لعدم عودة المنطقة للوراء؛ بل 
لتحطيم اإلرث الحضاري ووضع مشاريع دائمة ال يمكن 

  .إعادتها للوراء من أجل تشويش المعالم

ويلفت أبو دياب إلى أن من أهم األهداف التي 
يسعى لها االحتالل هو تسهيل وصول عشرات اآلالف 
من المستوطنين يوميا عبر العربات المعلقة؛ حيث تقوم 

 آالف خالل نصف ساعة إلى منطقة الجزء ١٠بنقل 

الشرقي وحائط البراق لزيادة المقتحمين لألقصى؛ وهو 
ن الديمغرافي؛ وذلك من هدف آخر يحدث خلال في التواز

  .خالل تسهيل الوسائط أمام نقل المستوطنين

وحتى من الناحية الصحية والبيئية يحمل القطار 
التهويدي خطرا على المقدسيين، فبحسب أبو دياب 
سيعاني الفلسطينيون الذين يقطنون في دائرة قطرها أكثر 

 متر من أثر موجات كهرومغناطيسية أكد ٢٠٠من 
وليون ضررها الصحي الهائل لمن يعيش علماء بيئة د

  .بشكل دائم في المساحة التي يقام فيها القطار

ٕواضافة إلى كل هذه األضرار يؤكد أبو دياب بأن 
منطقة القصور األموية ومقبرة باب الرحمة ستكون مكانا 
إلنشاء قواعد للقطار باإلضافة لقواعده في مسرح الخان 

 ١٦ ربة؛ حيث ستقاممرورا بواد الربابة وحي باب المغا
  .قاعدة بنية تحتية لتغيير المنطقة بشكل كبير

منعنا االحتالل من دفن موتانا في : "ويتابع
المنطقة الجنوبية من مقبرة باب الرحمة وينوي سلب 
ومصادرة الجزء المتبقي منها؛ وهذا القطار سيمر من 
فوق المقبرة واألقصى من الناحية الجنوبية والشرقية فوق 

الجنوبي والشرقي ما يتيح مراقبة ما يدور في السور 
المسجد؛ وله محطة نزول في حائط البراق أمام باب 
الرحمة من الخارج وهذه استراتيجية تخطيط للمستقبل 
بأن تكون محطة لنزول المستوطنين والزوار الذين 

  ".يستعملون القطار أمام باب الرحمة وله دالالت كبيرة

نه تهويدي ضخم ويصف أبو دياب المشروع بأ
له آثار مدمرة على الطراز المعماري وحتى كل القدس 
والمنطقة الجنوبية والشرقية؛ وسيكون من الصعب جدا 

  .رؤية المعالم اإلسالمية

االستيطانية " إلعاد"ويوضح بأن موقع جمعية 
ووزارة المواصالت القائمة على المشروع تروج للروايات 

تحمل أعالم دولة التلمودية؛ وتبين بأن العربات س
االحتالل والتي ستبقى ترفرف حول األقصى، بحيث أن 



  
  ١٥١ 

من سينظر للبلدة القديمة من أي جهة سيرى هذا 
المشهد االستفزازي ألن من أهداف االحتالل مسح المنظر 

  .التاريخي، حسب تعبيره

ويحمل المشروع خطورة إضافية هي أنه سيرتبط 
 المسجد األقصى مع األنفاق التي أنشأها االحتالل أسفل

ومع " شتراوس"ومع المبنى الجديد الذي يسمى مبنى 
  .المصعد الكهربائي الذي سيقام في ساحة حائط البراق

  المشهد المعماري

أما الخبير المعماري المقدسي جمال عمرو  
فيرى بدوره أن المشروع يحمل خطورة كبيرة تتمثل في 

  .إعدام المشهد التاريخي للبلدة القديمة

بأنه كما هو معلوم عالميا " ٢١عربي"  لـويوضح
بأن القطار ال يفترض أن يقام أو يشوه المناظر التاريخية 
المسجلة كإرث إنساني تحت حماية منظمة اليونسكو 

 ١٩٨١ و١٩٨٠العالمية، حيث أنه أقر على مدار عامي 
بأن القدس إرث إنساني تحت حماية اليونسكو مسجل 

 منعا باتا إجراء تغييرات ومهدد بالخطر، وبالتالي يمنع
  .دراماتيكية

وأشار إلى المنظمة صدمت بقيام معماري يهودي 
بإقامة مبان بشعة في حي المغاربة الذي استولى عليه 
االحتالل وسماه باسم حارة اليهود، بينما هذا القطار 
التهويدي يتلوى كحبل المشنقة قادما من جبل الزيتون 

  .جد األقصىنزوال إلى حي مالصق تماما للمس

 عربة ستهبط ٧٦ويقول إن القطار سيحمل 
بجوار المسجد األقصى بجوار القصور األموية، وهو 
بمشهده التكنولوجي بالخرسانة المسلحة والقواعد 
الضخمة المثبتة باألرض التي تحمل أعمدة فوالذية 
ضخمة جدا؛ بحيث ستحمل كل هذه العربات آالف 

ذي العمالق سيكون المسافرين؛ وأن هذا النظام الفوال
  .شيئا مشوها لمعالم القدس

ويشير إلى أن وقتها سيكون العلم الصهيوني 
والدعايات تعيد تلوين وتلويث المشهد العمراني التاريخي 
المقدسي بشكل خطير؛ ألنه في انسجام وذو ارتفاعات 
متجانسة بالحجر الجبري المقدسي الذي يغير لونه ثالث 

حا وظهرا ومساء ويتجلى في مرات يوميا مع الشمس صبا
منظر سوف يخطف بهذا المشروع؛ إضافة إلى المباني 
المقدسة التي تشكل المسجد األقصى المبارك والتي تمتاز 

  .باالنسجام

االحتالل ينوي التخلص من هذه : "ويضيف
المشاهد ولفت األنظار لعناصر يهودية ستكون على كل 

نات يهودية أجزاء القطار الذي سيخطف األبصار بشمعدا
عمالقة وأعالم يهودية وكبسوالت بلون العلم الصهيوني 

 مليون ١٣والتي كلها تروي الرواية الصهيونية فقط أمام 
  ".سائح يركبون القطار

   ٢٧/٧/٢٠٢٠ ٢١ عربي

* * * * *  

عصابات الهيكل تجري استعدادات ضخمة 
  "يوم عرفة"احة المسجد األقصى في الستب

 

تواصـــل عـــصابات الهيكـــل المزعـــوم اســـتعداداتها 
الضخمة السـتباحة واسـتهداف المـسجد األقـصى المبـارك، 

يوم الخميس القـادم تزامنـا مـع " نوعية ومكثفة"باقتحامات 
ألنـشطتها خــالل " مـاراثون تمويـل"، وإلطـالق "وقفـة عرفـة"

تـي تـصادف هـذا العـام ، وال"ذكرى خـراب المعبـد"ما يسمى 
  ).يوليو الجاري/  من تموز٣٠(يوم عرفة 

وتتــــسابق العــــصابات المنــــضوية فــــي إطــــار مــــا 
فـــي تـــرويج دعاياتهـــا " اتحـــاد منظمـــات الهيكـــل"يـــسمى 

ودعواتهــــا عبــــر مواقعهــــا ومواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 
 .المختلفة لهذا الحدث

وعلــى غيــر عادتهــا فــي الــسنوات الماضــية، فــإن 
ــى حمــالت عــصابات الهي كــل المزعــوم تركــز هــذا العــام عل
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، )مدرســة جبــل المعبــد: (التبــرع اإللكترونيــة، وقــد أطلقــت
، )ســالم القــدس(، مؤســسة )طــالب ألجــل المعبــد(جماعــة 

) نــساء ألجــل المعبــد(، وجماعــة )اتحــاد منظمــات المعبــد(
حمــــالت إلكترونيــــة لجمــــع التبرعــــات لتغطيــــة مــــصاريف 

 علــــى مــــدى العــــام اقتحاماتهــــا وعــــدوانها علــــى األقــــصى
ــين والمقتحمــين  ــاملين اإلداري المقبــل، ولتغطــي رواتــب الع

 .المتفرغين

كما تـسعى عـصابات الهيكـل إلـى تكـريس اقتحـام 
األقصى بشكل جماعي كبير في هذه الذكرى من كل عـام، 
والــــسعي إلــــى إغــــالق بــــاب الرحمــــة وتكــــريس ممارســــة 

  .الطقوس التلمودية داخل األقصى

 ٢٨/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

النائب أبو حلبية يدعو للنفير العام والرباط في 
  األقصى

  

دعـــا النائـــب الـــدكتور أحمـــد يوســـف أبـــو حلبيـــة 
رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، ورئيس لجنـة 
القدس واألقصى بـالمجلس التـشريعي الفلـسطيني باإلنابـة 

 ، وكـل مـن١٩٤٨أهل القدس والداخل المحتلة منـذ العـام 
 المبـــارك، لـــشد األقـــصىيـــستطيع الوصـــول إلـــى المـــسجد 

ًالرحال إليه والربـاط فيـه بـدءا مـن يـوم وقفـة عرفـة والـذي 
 وحتـى آخـر ٢٠٢٠يوليو /  تموز٣٠يوافق يوم الخميس 

 المـــسجد األقـــصى واعمـــارأيـــام عيـــد األضـــحى المبـــارك، 
  .المبارك بتكثيف التواجد وأداء الصلوات فيه

ة عــدم تــرك المــسجد ونــوه أبــو حلبيــة إلــى ضــرور
ًاألقصى فارغا طيلة هذه الفترة وطالـب العـائالت المقدسـية 
وغيرها باإلفطار يوم عرفة فـي سـاحات المـسجد األقـصى، 
ــد داخــل  ــوم العي ــدة فــي ي ــة والمعاي وكــذلك أن تكــون التهنئ
المــسجد األقــصى المبــارك، واالحتفــاء بــه بإقامــة فعاليــات 

ــصد أي مح ــة وثقافيــة وعائليــة فيــه ل ــة صــهيونية ديني اول

القتحامه واالستفراد به من قبل األذرع المتعددة للمؤسـسة 
ًالرسمية الصهيونية خـصوصا قطعـان المـستوطنين، حيـث 
أعلنــت مــا يــسمى جماعــات المعبــد نيتهــا إطــالق فعاليــات 
وأنــشطة فــي هــذا اليــوم والــذي يــصادف مــا يــسمى لــديهم 

ام ، ومـن ضـمن هـذه الفعاليـات اقتحـ"ذكرى خراب الهيكل"بـ
المسجد األقصى وفرض إقامة الصلوات والطقـوس الدينيـة 

  .المزعومة فيه بشكل علني

ولفـــت أبـــو حلبيـــة أن عـــدد االقتحامـــات للمـــسجد 
ًاألقصى المبارك يرتفع ويتكثف عاما بعد عام، وأن الزيادة 
في هذه االقتحامات بدت ملحوظـة بـصورة أكبـر وأكثـر فـي 

ّق، وذكــر بمــا ، فــي الــساب"خــراب الهيكــل"ذكــرى مــا يــسمى 
، حيــــث نفــــذت هــــذه الجماعــــات ٢٠١٩حــــدث فــــي عــــام 

فعاليات بدأتها في أول أيام عيد األضحى المبارك، اعتدت 
ـــي المـــسجد  ـــوات االحـــتالل علـــى المتواجـــدين ف خاللهـــا ق
األقــصى المبــارك وعلــى حراســه بالــضرب واالعتقــال، وبلــغ 
عــدد المقتحمــين الــصهاينة للمــسجد األقــصى حينهــا أكثــر 

 .مقتحم ١٨٠٠من 

ٌوأكد أبو حلبية أن المسجد األقصى هو جـزء مـن 
عقيدة األمة اإلسالمية وهو أقدس مقدسات هذه األمة في 
فلسطين وفي بـالد الـشام واسـتهدافه هـو اسـتهداف لألمـة 

 .كلها ومقدساتها

ًوثمن النائب أبو حلبيـة صـمود المقدسـيين رجـاال  ّ
عــام ًونـساء وثبـاتهم الــذي يـسجله أهــل القـدس عامــا بعـد 

وكل يوم ببـسالة وتحـد وشـموخ منقطـع النظيـر نيابـة عـن 
ُاألمــة اإلســالمية كلهــا والــذي يفــشل مخططــات االحــتالل 
وجماعاتــه االســتيطانية بحــق القــدس ومــسجدها األقــصى 
ــى ضــرورة دعــم صــمود المقدســيين  ــارك، ومــشددا عل ًالمب
ومـــساندة هبـــاتهم وانتفاضـــاتهم الجماهيريـــة ومقـــاومتهم 

  .ة باستمرارالبطولية الباسل

ــــل المزعــــوم" ــــاراثون "الهيك ــــة م ــــد دعــــت إلقام  ق
تهويدي لدعم أنشطتها والقتحام المسجد األقـصى المبـارك 



  
  ١٥٣ 

فـي التاسـع مـن آب " خـراب الهيكـل"في ذكرى مـا يـسمونه 
ــوم الخمــيس  ــة لــدى المــسلمين ي ــذي يــصادف يــوم عرف ال

 ذي الحجــــــــــة ٩، الموافــــــــــق ٣٠/٠٧/٢٠٢٠المقبــــــــــل 
  .هـ١٤٤١

 ٢٨/٧/٢٠٢٠ موقع مدينة القدس

* * * * *  

خيارات األردن في مواجهة خطة الضم 
 اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية

  

أصــــدر مركــــز الزيتونــــة للدراســــات واالستــــشارات 
حــول ضــم غــور األردن ) ١١٨تقــدير اســتراتيجي (ًتقريــرا 

  :وجاء في مقدمة التقرير ما يلي

يــــــشعر األردن بكثيــــــر مــــــن القلــــــق إزاء القــــــرار 
ي بتنفيـــذ خطـــة ضـــم غـــور األردن ومـــستوطنات اإلســـرائيل

ًالضفة للـسيادة اإلسـرائيلية، ويـرى فـي ذلـك تهديـدا خطيـرا  ً
ًالســتقرار الدولــة األردنيــة كيانــا ونظامــا وهويــة ّوقــد لــوح . ً

العاهــل األردنــي بــأن خيــارات األردن ســتكون مفتوحــة فــي 
ًالرد على الخطوة اإلسرائيلية في حال تنفيـذها، محـذرا مـن  ّ ّ

 .لك سيؤدي إلى صدام كبير مع األردنأن ذ

ومع استبعاد خيار قبول الخطة والتساوق معهـا، 
ف مــع  ّــوفــي ضــوء النتــائج الخطيــرة المتوقعــة لخيــار التكي

، "صــفقة القــرن"الخطــة، والــذي يفــتح األبــواب أمــام تنفيــذ 
وتمرير مشاريع التوطين والوطن البديل والترحيل القسري، 

ـــدو مواجهـــة الخطـــة وتعطيلهـــ ـــة تغ ـــر واقعي ـــار األكث ا الخي
ـــى  ـــدر عل ـــن، واألق ـــي المعل ـــف األردن ـــسجاما مـــع الموق ًوان
تحقيـــق المـــصالح األردنيـــة العليـــا، بمـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن 
اعتمــــــاد مقاربــــــة جديــــــدة إلدارة الــــــصراع مــــــع التهديــــــد 
ٕاإلسرائيلي، واعادة النظر في مجمـل العالقـات واالتفاقيـات 

الجانـــــب مـــــع دولـــــة االحـــــتالل، والتنـــــسيق الوثيـــــق مـــــع 
 .الفلسطيني في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن

تفاعــــــل األردن بــــــصورة قويــــــة مــــــع التحركــــــات 
اإلســرائيلية لتنفيــذ خطــة ضــم أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة، 
ًوخـصوصا غـور األردن والمـستوطنات فـي الـضفة الغربيــة 
ًللـــسيادة اإلســـرائيلية، وأبـــدى قلقـــا واضـــحا إزاء تـــداعياتها  ً

 . الوطنية األردنيةالخطرة على المصالح

تصريحات الملك عبد اهللا الثاني التي حـذرت مـن 
ًمـــضي الجانـــب اإلســـرائيلي قـــدما فـــي تنفيـــذ خطـــة الـــضم 
تجاوزت في قوتها السقوف الـسابقة فـي الخطـاب األردنـي 
ّتجاه اإلجراءات اإلسرائيلية، وعبـرت عـن حجـم التـوتر فـي 

ح خـالل العالقات األردنية اإلسرائيلية الذي طفا على السط
وفي رده على سؤال لصحيفة ديـر شـبيغل . األعوام األخيرة

 حول إمكانية تعليق ٢٠٢٠مايو / األلمانية في شهر أيار
ــي حــال نفــذت  ــسالم ف " إســرائيل"األردن للعمــل بمعاهــدة ال

ال أريــــد أن أطلــــق : "خطــــة الــــضم، قــــال الملــــك عبــــد اهللا
ا ًالتهديـدات أو أن أهيــئ جــوا للخــالف والمــشاحنات، ولكننــ

إذا مــا ضــمت إســرائيل : "ً، مــضيفا"نــدرس جميــع الخيــارات
، ٢٠٢٠يوليو / بالفعل أجزاء من الضفة الغربية في تموز

فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى صــدام كبيــر مــع المملكــة األردنيــة 
 ."الهاشمية

حظيت تصريحات الملك القوية تجـاه خطـة الـضم 
ّبتأييد شعبي واسع فـي الـشارع األردنـي الـذي يعبـر بـشكل 

صــل عــن رفــضه لالتفاقيــات والمعاهــدات المبرمــة مــع متوا
دولة االحتالل، وشكلت الدعوة إللغاء معاهـدة وادي عربـة 
المطلـــب الــــسياسي األول لألوســـاط الــــشعبية فــــي األردن 
طيلــــة الــــسنوات الماضــــية التــــي أعقبــــت توقيعهــــا ســــنة 

وبــالرغم مــن اإلجــراءات المــشددة فــي األردن فــي . ١٩٩٤
ــشعبية مواجهــة جائحــة كورونــا،  ــات ال ــد نظمــت الفعالي فق

ـــسيرات  ـــن الم ـــد م ـــة العدي ـــة خـــالل األســـابيع الفائت األردني
واالعتـــصامات الرافـــضة لخطـــة الـــضم، والمؤيـــدة للموقـــف 

 .الرسمي في مواجهتها



  
  ١٥٤ 

التطـــابق بـــين المـــوقفين الرســـمي والـــشعبي لـــم 
يقتــــــصر علــــــى رفــــــض الطــــــرفين القــــــوي لخطــــــة ضــــــم 

ــد ســبقها موقــف أ ــي موحــد المــستوطنات واألغــوار، فق ّردن
رافض لصفقة القرن ولقرار اإلدارة األمريكية بنقـل الـسفارة 
األمريكيـــة إلـــى القـــدس واالعتـــراف بهـــا عاصـــمة لدولـــة 

 .االحتالل

والــسؤال األهــم الــذي يطــرح فــي الــساحة األردنيــة 
ق بخيـــارات األردن العمليـــة فـــي مواجهـــة  ّـــهـــذه األيـــام يتعل

لـى تنفيـذها خطة الضم في حال أقدم الجانب اإلسـرائيلي ع
وهو ما يناقشه تقدير الموقـف هـذا . ّدفعة واحدة أو بتدرج

الـذي يقــرأ الخيــارات األردنيــة المتاحـة فــي الــرد علــى خطــة 
 >>...الضم، وما يترتب عليها من نتائج وانعكاسات

وبين التقرير أسباب قلـق األردن وخياراتـه فـي ...
ـــر بالتوصـــيات  ـــضم، وخلـــص التقري التعامـــل مـــع خطـــة ال

  :يةالتال

ًوانطالقا من إدراك أن األردن والجانب الفلسطيني 
ّيملكـان أوراق قــوة مهمـة تــساعد علــى تبنـي مواقــف قويــة 
ًفي التعامل مع خطـة الـضم وصـفقة القـرن، يغـدو منطقيـا 
تقـــديم التوصـــية لـــألردن باعتمـــاد خيـــار المواجهـــة لخطـــة 
ٕالضم والسعي لتعطيلها وافشالها، كمقدمة إلفشال مـشروع 

ــــ ــــصالحه صــــفقة الق ــــة لم ًرن، دفاعــــا عــــن األردن وحماي
الوطنية؛ إلى جانـب مـسؤولياته القوميـة واإلسـالمية تجـاه 

 .فلسطين والقضية الفلسطينية

ًوانــسجاما مــع هــذه الرؤيــة يغــدو ضــروريا تقــديم  ً
 :التوصيات التالية

ـــات  .١ ـــات واالتفاقي إعـــادة النظـــر فـــي مجمـــل العالق
بــر األردنيــة مــع دولــة االحــتالل، التــي أظهــرت ع

ًتعاطيهــا مــع صــفقة القــرن وخطــة الــضم تجــاهال 
ــــة، وتجــــاوزا  ــــة األردني ًواضــــحا للمــــصالح الوطني ً
ًمقــــصودا لالتفاقيــــات والمعاهــــدات المبرمــــة مــــع 

 .األردن

ضــــرورة تعزيــــز التنــــسيق بــــين األردن والجانــــب  .٢
الفلسطيني، على أعلى مستوى ممكـن، لمواجهـة 
خطـــة الـــضم وصـــفقة القـــرن، فـــي إطـــار عمليـــة 

ـــ ـــق المـــصلحة تكامـــل ل ـــين الطـــرفين تحق ألدوار ب
 .المشتركة

ضـــــرورة انفتـــــاح األردن علـــــى جميـــــع أطـــــراف  .٣
ـــسطينية، والتحـــرك الجـــاد لتـــشجيع  ـــة الفل ّالمعادل ّ
األطراف الفلـسطينية علـى تجـاوز حالـة االنقـسام 
وتوحيــد الجهــود فــي مواجهــة خطــة الــضم، حيــث 
يحظى األردن بعالقات جيدة مع مختلـف األطـراف 

 .ؤهله للقيام بهذا الدورالفلسطينية ت

الحفــاظ علــى وحــدة الــصف الــداخلي وعلــى حالــة  .٤
ـــين المـــستويين  ـــي ب التوافـــق فـــي الموقـــف األردن
ــين الجبهــة  ــى تمت ــشعبي، والعمــل عل الرســمي وال
الداخلية فـي مواجهـة خطـة الـضم وصـفقة القـرن 
ومشاريع التوطين والوطن البـديل التـي تـستهدف 

 .ًاًاألردن كيانا وشعبا وهوية ونظام

قيام األردن بكافة الجهود الممكنة لتعزيـز الـصف  .٥
 .ّالعربي الرسمي في مواجهة خطط الضم

ســـعى األردن للتواصـــل الفعـــال مـــع كافـــة القـــوى  .٦
الدولية لتبيين مخاطر الـضم، وحثهـا علـى اتخـاذ 

 .إجراءات مشددة تجاه الجانب اإلسرائيلي

لالطالع على كامل التقريـر الرجـاء العـودة إلـى موقـع 
ز الزيتونـــــة للدراســـــات واالستـــــشارات التقـــــدير مركـــــ

  )١١٨(االستراتيجي 

https://www.alzaytouna.net.  

  ٢٨/٧/٢٠٢٠مركز الزيتونة 

* * * * *  
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األردنيون راضون عن جهود : استطالع
 المملكة لمنع خطة الضم االسرائيلية

  

أعرب االردنيون عن رضاهم  - بترا –عمان 
 جاللة الملك عبداهللا ومباركتهم لجهود االردن بقيادة

الثاني لمنع إسرائيل من ضم أراض من الضفة الغربية 
  .وغور األردن

جاء ذلك في استطالع اجراه مركز الدراسات 
االستراتيجية في الجامعة االردنية اكد ان الغالبية العظمى 

 بالمئة ابدوا رضاهم عن ٩١من المستجيبين وبنسبة 
ن تنفيذ قرار ضم جهود االردن في قضية منع اسرائيل م
  .أراض من الضفة الغربية وغور االردن

 من ضمن سلسلة ٢٢وركز االستطالع رقم 
"  نبض الشارع األردني-ّالمؤشر األردني "استطالعات 

ّالذي نفذته دائرة استطالعات الرأي العام والمسوح 
الميدانية في المركز ونشر اليوم الثالثاء، خالل الفترة من 

، على عينة ممثلة للمجتمع  تموز الجاري٢٢-١٥
األردني ومن المحافظات كافة، على أبرز القضايا التي 
ًتواجه األردن محليا، والقضايا التي تواجه اإلقليم إضافة 
ٍالى التركيز على المشروع اإلسرائيلي لضم أراض من 

  .الضفة الغربية وغور األردن

 بالمئة أن ٦٤ويعتقد غالبية المستجيبين بنسبة 
قام بكل ما بوسعه من أجل منع إجراءات الضم، األردن 

 بالمئة أن القرار اإلسرائيلي ٧٦ويعتقد الغالبية وبنسبة 
ًبضم أراض من الضفة الغربية وغور األردن سيؤثر سلبا  ٍ

 بالمئة ٨٣على االستقرار الداخلي في األردن، فيما يعتقد 
  .أن عملية الضم تشكل اعتداء على األراضي األردنية

ستطالع، تصدرت القدس والقضية وحسب اال
الفلسطينية وصفقة القرن قائمة القضايا اإلقليمية التي 

 بالمئة تالها ٤٥تواجه منطقة الشرق األوسط بنسبة 
ٍالمشروع اإلسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية وغور 

  . بالمئة٢٩األردن بنسبة 

 بالمئة ٥٣وقيم غالبية المستجيبين بنسبة 
نية اإلسرائيلية بالسيئة في اآلونة األخيرة، العالقات األرد

 بالمئة من المستجيبين، في حين ٣١فيما قيمها بالجيدة 
 بالمئة من المستجيبين بسماعهم بالمشروع ٨٧أفاد 

ٍاإلسرائيلي الذي تنوي من خالله ضم أراض من الضفة 
 بالمئة من المستجيبين ٢٢ويعتقد . الغربية وغور األردن
لمشروع اإلسرائيلي أن على األردن الذين سمعوا عن ا

وقف العمل باالتفاقيات الموقعة وااللتزامات المتبادلة بين 
في حال قررت إسرائيل المضي ) ٕاألردن واسرائيل(الطرفين 

  .في مشروع الضم

 بالمئة من المستجيبين بأنهم راضون ٥٩وأفاد 
عن موقف الحكومة األردنية تجاه القرار اإلسرائيلي بضم 

ن الضفة الغربية وغور األردن، فيما أفاد ثلثا ٍأراض م
 بالمئة عن رضاهم من موقف ٦٥المستجيبين بنسبة 

  .الدولة األردنية تجاه القرار اإلسرائيلي

 بالمئة ان ٧٠ويعتقد غالبية المستجيبين بنسبة 
حالة االنقسام الداخلي في فلسطين ساعدت في مضي 

 الغربية إسرائيل في اتخاذ قرار بضم أراض من الضفة
  .وغور األردن

 بالمئة أن ٥٧وافاد غالبية المستجيبين بنسبة 
مصلحة األردن في المرحلة الحالية هي الحفاظ على الحد 

  .األدنى من العالقة مع إسرائيل

 ٢ص/٢٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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ًمستوطنون يقتحمون األقصى ويؤدون طقوسا 
  تلمودية

  

 أدى مستوطنون -  )توكاال( -  فلسطين المحتلة
ًصباح أمس الثالثاء، طقوسا وصلوات تلمودية، خالل 
اقتحامهم المسجد األقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من 

 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
، وتجولوا "األقصى"ً مستوطنا اقتحموا ٦١في بيان لها، بأن 

" الهيكل"رقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن في أنحاء متف
المزعوم، فيما حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في 

 .الجهة الشرقية من المسجد

ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة 
، وتجولهم في "األقصى"للمستوطنين، أثناء اقتحامهم 

باحاته بشكل استفزازي، ما أثار غضب المصلين 
 ."األوقاف"بيان الفلسطينيين، بحسب 

واحتجزت شرطة االحتالل المتمركزة على البوابات، 
بعض الهويات الشخصية للمصلين الوافدين من القدس 
والداخل المحتل، فيما واصلت إبعاد عشرات الرجال والنساء 

 .عنه لفترات متفاوتة

، "القدس الدولية"من جانبها، اتهمت مؤسسة 
ئ الكامل مع الجمعيات محاكم االحتالل اإلسرائيلي، بالتواط

االستيطانية، في تزويرها لوثائق وأدلة تثبت ملكية الكنيسة 
 .بمدينة القدس المحتلة" باب الخليل"األرثوذكسية لعقارات 

جاء ذلك في بيان لمدير عام المؤسسة ياسين 
حمود، تعقيبا على قرار محكمة االحتالل المركزية بالقدس 

بها  وبيانات تقدمت المحتلة، بتراجعها عن قبول أدلة 
البطريركية األرثوذكسية إلثبات فساد صفقة تسريب عقارات 

القدس  بمدينة " باب الخليل"ساحة عمر بن الخطاب في 
إن القرار يظهر مدى تالعب المحاكم : "وقال حمود. المحتلة

اإلسرائيلية وانحيازها الكامل للجمعيات االستيطانية على 
 ."الحق الفلسطيني حساب 

القرارات الباطلة لن تغير من حقيقة " أن هذه وأكد
الواقع على األرض، ولن تفلح كل مشاريع االحتالل 

ّ وبين أن هذه  ".وسياساته العنصرية في سرقة هوية المدينة 
المعركة جزء من المعركة الشاملة مع االحتالل اإلسرائيلي "

القدس والسيطرة على المقدسات  الذي يسعى لتهويد مدينة 
المية والمسيحية في المدينة، وكذلك االستيالء على اإلس

صفقة القرن لتصفية القضية  الضفة الغربية ضمن 
   ."الفلسطينية

وشدد حمود، على وقوف مؤسسة القدس الدولية 
ودعما لجهود الدفاع عن األوقاف المسيحية، داعيا في 
الوقت ذاته الكنائس المسيحية في فلسطين وخارجها إلى 

منع االحتالل   أو التراجع في هذه المعركة، ورفض التنازل
من السيطرة على عقارات الكنيسة األرثوذكسية التاريخية 

    .في القدس وفلسطين المحتلة

باب "ويدور الحديث عن فندقين يقعان في منطقة 
، "إمب"و" بترا"في البلدة القديمة بالقدس وهما " الخليل

ويقع الفندقان . سالميباإلضافة إلى عقار آخر في الحي اإل
في واجهة باب الخليل بإطاللة كبيرة على ميدان عمر بن 
الخطاب مقابل قلعة القدس األثرية، وفي موقع يؤدي 

  . بسالسة إلى حائط البراق

كما أن االستيالء عليهما يعزز سطوة المستوطنين 
على الحي المسيحي والحي اإلسالمي من خالل االستيالء 

وشنت قوات االحتالل فجر أمس  .على بيت المعظمية
الثالثاء، حملة دهم واعتقاالت في الضفة الغربية والقدس 

  .المحتلتين، طالت أسرى محررين وطفال من الخليل

  ١٦ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس
 

 شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر –رام اهللا 
عاء، حملة مداهمات واعتقاالت في أنحاء اليوم األرب

  . متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين
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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل 
اقتحمت أحياء الطور وسلوان وبيت حنينا بالقدس، 

أحمد أبو الرب، واكرم :  مواطنين، وهم١٠واعتقلت 
ساليمة، ومحمد خليل عميرة، وجواد جودة، واحمد 

نية، وعالء ابو الهوى، ووليد الصياد، وايهاب أبو مها
   .سبيتان، ورائد االشهب، ومحمد عبيد

وقالت المصادر، إن عددا من الجيبات العسكرية 
 ٤اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، واعتقلت 

حربي داوود من حي المأمون، وبشار : مواطنين، وهم
منصور من مخيم عسكر، وصايل تحسين رمضان، 

  .وب أحمد عصيدة من قرية تل غرب المدينةوأي

وأضافت أن قوات االحتالل اعتقلت المواطنة 
حنين نصار زوجة األسير رامي فضايل، بعد أن داهمت 

  .منزلها في حي الطيرة غربي رام اهللا

وذكرت المصادر أن القوات اعتقلت المواطن عبد 
، من عزبة الجراد شرق ) عاما٣١(الكريم زياد الهمشري 

كرم، واألسير المحرر سليمان حسني سليم خريشة طول
، من ضاحية ذنابة شرق المدينة، بعد أن ) عاما٣٧(

  .داهمت منزلي ذويهما

  ١/٧/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

طقوس تلمودية استفزازية وجوالت مشبوهة في 
  باحات األقصى

  

 اقتحم عشرات المستوطنين -فلسطين المحتلة 
ليهود أمس األربعاء باحات المسجد األقصى المتطرفين ا

 .الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة/ المبارك

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

في رام اهللا، إن االقتحامات تمت تحت حماية ) بترا(لمراسل 
ًيلي، حيث أدوا طقوسا تلمودية شرطة االحتالل االسرائ

استفزازية وقاموا بجوالت مشبوهة في باحات المسجد 
واقتحموا المنطقة الشرقية منه، ودخلوا من باب المغاربة 
تحت حماية شرطة االحتالل التي منعت المصلين من دخول 

وهدمت جرافات بلدية  .المسجد خالل عملية االقتحام
البناء «المحتلة بذريعة ثالثة منازل في القدس  االحتالل

 .«دون ترخيص

وأوضحت عائلة زعاترة لوكالة معا اإلخبارية أن 
جرافات االحتالل هدمت منزلها القائم في قرية جبل المكبر 

 سنوات، الفتة أن البلدية أصدرت قرار هدم المنزل ١٠منذ 
 أسابيع، وحاولت العائلة خالل ذلك تجميد ٣منذ حوالي 

 .ىوتأجيل الهدم دون جدو

وأضافت العائلة أنها قدمت األوراق الالزمة لتنظيم 
المنطقة وترخيص المنزل منذ سنوات، وفرضت عليها 

، والتزمت »مخالفة بناء غير مرخص«مخالفة مالية 
بدفعها، حتى نفذ الهدم وبات أفراد العائلة الخمسة دون 

   .مأوى

كما هدمت آليات بلدية االحتالل صباحا منزل 
  . ير وحياة محيسن في العيسويةالمواطن عطية مط

وأوضح الناشط وعضو لجنة المتابعة في العيسوية 
أن جرافات االحتالل هدمت منزل عائلة مطير وهو مجاور 
لمنزل آخر للعائلة مما أدى إلى إلحاق الضرر به، حيث 

  . ظهرت تشققات وتصدعات واسعة في جدران المنزل

 ٨ وأضاف أبو الحمص أن العائلة البالغ عددهم
أفراد ال مأوى لهم بعد هدم منزلهم والحاق الضرر بالمنزل 

  . المالصق

وأوضح ان الجرافات هدمت منزل حياة محيسن 
كما جرف مستوطنون، أمس  ٤وشردت أفراده البالغ عددهم 

األربعاء، مساحات من اراضي قرية عينابوس جنوب 
  . نابلس

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان 
، شرعوا بعمليات تجريف »يتسهار«ن مستوطني دغلس، إ
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في منطقة باطن العين في اراضي قرية عينابوس، القريبة 
 .من مدرسة الذكور في القرية

وفي ذات السياق، شرع مستوطنون بحماية من 
جيش االحتالل االسرائيلي، صباح أمس األربعاء، بجرف 

  . أراض جنوب شرق محافظة قلقيلية

 بأن جرافات للمستوطنين، وأفادت مصادر محلية،
شرعت بتجريف أراض واقعة بين محافظتي قلقيلية 

، وهي »أبو شاروخ«وسلفيت، تقع على مقربة من منطقة 
كفر ثلث، وسنيريا، وبديا، وقراوة بني (تتبع أراضي بلدات 

، الواقعة شرق »وادي قانا«، وتمتد الى محمية )حسان
وتبلغ مساحتها قلقيلية وأغلبها مزروعة بأشجار الزيتون، 

 .آالف الدونمات

  ١٤ ص٢/٧/٢٠٢٠الدستور 
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 مواطنا في مواجهات مع قوات ٢٣إصابة 
 االحتالل في بلدة أبو ديس

  

 مواطنا خالل ٢٣ صيب أ– الحدث الفلسطيني
مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة أبو ديس 

   .جنوب شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة

قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إن و
طواقمها تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الجزء 
العلوي من الجسم، تعرض لنزيف حاد إثر إصابته خالل 

 حالة اختناق ١٣مواجهات مع قوات االحتالل، ومع 
 إصابات ٣نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومع 

   . إصابات بالرصاص المطاطي٦بحروق، و

 للمصاب األوليوأضافت أنه تم تقديم اإلسعاف 
بالرصاص الحي ونقله للمستشفى، فيما قدمت العالج 

  .الميداني لبقية المصابين

  ٣/٧/٢٠٢٠الحدث الفلسطينية 

* * * * *  

  ..القدس في جبل البابا اقتحام تجمع

في تجمع  - القدس المحتلة-أسيل الجندي 
جبل البابا البدوي جنوب شرق القدس يبدو كل شيء 
وادعا، أصوات األغنام تعلو في الحظائر المنتشرة حول 
البيوت المبنية من الصفيح، وصياح الديوك وحركة 

مسلسل اقتحام  .إلطعام المواشي واالعتناء بهااألطفال 
هذا التجمع البدوي وهدم مبانيه أصبح خبرا عاديا يمر 
مرور الكرام على وسائل اإلعالم، لكن رئيس لجنة 
خدمات تجمع جبل البابا عطا اهللا مزارعة يجزم بأن 
االقتحام الذي نفذه االحتالل قبل أيام لم يكن عاديا، وأنه 

 .منطقة بشكل جذريّسيغير طبيعة ال

إذ اقتحمت قوات االحتالل يوم االثنين الماضي 
التجمع وأجرت مسحا لألراضي والمساكن فيه، وما أثار 
قلق مزارعة أن ضباطا من المخابرات اإلسرائيلية وفرقا 
هندسية رافقوا الجيش اإلسرائيلي واإلدارة المدنية هذه 

ي المرة في االقتحام، وقضوا أكثر من خمس ساعات ف
 .التجمع

وقبيل خروجهم منه استدعى ضابط في 
المخابرات مزارعة وقال له إن هذه األراضي انضمت اآلن 

بأي حق "إلى مستوطنة معاليه أدوميم، فرد عليه 
تضمونها للمستوطنة؟ فأجاب بأن هذا هو الوضع النهائي 
ومتفق عليه وسترى في األيام القادمة، فرددت عليه بأن 

الضم سيبدأ من األغوار فاستنكر ّاالحتالل يروج أن 
 ."الضابط ذلك، وأكد أن الضم سيبدأ من هنا

تاريخ االعتداءات على التجمع والتنكيل بسكانه و
طويل، وبدأ منذ الشروع في بناء مستوطنة معاليه أدوميم 

كيلومترات شرقي  ٧، التي تقع على بعد ١٩٧٦عام 
 .مدينة القدس

لمكان لم يشفع لهم وجودهم التاريخي في ا
من  ١٩٤٨ّللعيش بهدوء، إذ لجأت عشيرة الجهالين عام 

منطقة تل عراد في النقب إلى جبل البابا، ومارسوا حياة 
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ّالبداوة التي اعتادوا عليها، ويتعمد االحتالل التضييق 
عليهم بشكل يومي لدفعهم لترك موقعهم اإلستراتيجي 

 .المستهدف بالمشاريع االستيطانية

لعيزرية عصام فرعون إن رئيس بلدية اوقال 
التجمعات البدوية الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا ال 
تسلم من أي مخطط استيطاني، وأبرز المخططات التي 

وفي حديثه عن جبل  .ومخطط الضم" E1"تمسها اآلن 
رأس "البابا، يقول فرعون إن هذه المنطقة معروفة باسم 

طة بها بألفي وتقدر مساحتها مع األراضي المحي" العيازرة
دونم، وأحيطت المنطقة بجدار أمني أحكم اإلغالق عليها 
بالكامل وبقي منفذ واحد للسكان للدخول والخروج منه 

   .إلى بلدة العيزرية

وقضمت مستوطنة معاليه أدوميم منذ إنشائها 
 خمسة ١٩٩٤في سبعينيات القرن الماضي حتى عام 

 ١٩٩٧م آالف دونم من أراضي بلدة العيزرية، وفي عا
تمت توسعتها واستولى االحتالل حينها على ألفي دونم 
إضافية، واآلن ألفا دونم أخرى مهددة بالمصادرة في أي 

   .لحظة، حسب فرعون

رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية 
خليل التفكجي أكد أن اقتحام تجمع جبل البابا قبل أيام 

الذي " ادةطريق السي"ٕواجراء مسح فيه هدفه ترسيم 
صادق عليه وزير الجيش اإلسرائيلي السابق نفتالي 
بينيت قبل شهور، في خطة اعتبرت حاسمة لفصل جنوب 

   .غرب الضفة عن وسطها

ومع اكتمال مسار الطريق الجديد بمحاذاة 
المناطق المأهولة شمالي بلدة العيزرية شرق القدس، 
سيجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين لسلوكه، ولن 

 بإمكانهم استخدام الطريق المعتاد الذي يربط جنوب يكون
  .الضفة بشمالها

مخطط الشارع الجديد يعني "وأضاف التفكجي 
إغالق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية تماما، وتحويل 

الحركة من هناك إلى الشارع المستحدث شمال البلدة 
باتجاه جبل البابا وبلدة الزعيم، ومن ثم االتصال بشارع 

ل العنصري الذي افتتح قبل أكثر من عام، ويمتد من الفص
بلدة عناتا شماال حتى بلدة الزعيم جنوبا، ويتوسط الشارع 
جدار يفصل بين سائقي السيارات الفلسطينيين 

  ".والمستوطنين

  ٣/٧/٢٠٢٠ة الجزير

* * * * *  

مستوطنون يضرمون النار بعشرات أشجار 
  الزيتون 

  

فلسطينيين أصيب عشرات ال  ...-رام اهللا 
باالختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خالل 

 السبت، مع قوات االحتالل أمسمواجهات اندلعت 
  .اإلسرائيلي، بعد اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم

وأطلق جيش االحتالل قنابل الغاز المسيل 
 وقوع إلىللدموع بكثافة خالل عملية االقتحام، ما أدى 

 ميدانيا، فيما تم نقل أصحابهاناق، عولج إصابات باالخت
من أصيبوا بحاالت إغماء الى المركز الصحي في البلدة 

  .لتلقي العالج

وداهمت قوات االحتالل عددا من منازل 
الفلسطينيين في المنطقة الشرقية للبلدة وفتشتها، 

  .واستولت على تسجيالت الكاميرات الخاصة بها

شرات أشجار ، النار بعأمسوأضرم مستوطنون، 
  .الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
، أضرموا النار ”يتسهار“غسان دغلس، إن مستوطني 

  . بعشرات أشجار الزيتون في منطقة جورة اللحف بالبلدة

 أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم وأضاف
يحاولون ضد المواطنين وممتلكاتهم في ريف نابلس، و

فرض أمر واقع، باالستيالء على المزيد من األراضي، 
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كان آخرها وضع منزلين متنقلين فوق أراضي بلدة 
كما، أصيب العشرات . عصيرة الشمالية شمال نابلس

بحاالت اختناق، عقب اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي 
  .قرية زبوبا غرب جنين

، أن عشرات ”وفا”وذكرت مصادر محلية لـ
واطنين أصيبوا بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز الم

 بغزارة خالل االحتاللالمسيل للدموع الذي أطلقته قوات 
المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية، وجرى 

  .معالجتهم ميدانيا

وأضافت، أن تلك القوات احتجزت الفتى مجاهد 
  .لساعات، واستجوبته)  عاما١٧(نياز الحاج حسن 

ليا، احتدمت الخالفات داخل االئتالف إسرائي
المكون للحكومة اإلسرائيلية على خلفية عدة مسائل 
بينها توسع انتشار فيروس كورونا المستجد والموقف 

  .من مسألة الضم

العبرية بأن التناقض في ” ١٢“وأفادت القناة 
التصريحات المتعلقة بالموقف من مسألة ضم 

ومة االحتالل المستوطنات وتوقيتها بين رئيس حك
بيني ” أبيض–ازرق “بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف 

وأشارت . غانتس يعكس حالة غليان تشهدها الحكومة
إلى أن هناك فرص ليست ضئيلة النفراط عقد التوليفة 

  .الجديدة والذهاب نحو انتخابات أخرى

موعد الضم وهو “وقال غانتس قبل أيام إن 
 وأن هناك مسائل ليس مقدسا،) يوليو(األول من تموز

  .”ملحة أكثر ومن بينها كورونا

ولم تمض ساعات حتى رد عليه نتنياهو بقوله 
إن هناك مسائل ال يمكنها االنتظار إلى حين االنتهاء من 
كورونا، ما يعكس الخالف الواضح بين المعسكرين حول 

وفي تطور جديد أقدم نتنياهو على . أولويات المرحلة
على عجل بظل احتدام ” وروناكابينت الك“إنهاء جلسة 

  .الخالف بينه وبين غانتس

وبينت القناة أن الخالف كان يدور حول نقل 
صالحيات متابعة فيروس كورونا لوزارة الجيش، مشيرة 
ًإلى أن نتنياهو دق بالمطرقة الخشبية غاضبا وأنهى 

  .الجلسة دون أي اتفاق

بينما نقل عن مسؤول كبير بحزب الليكود قوله 
ياهو يحشر غانتس وحزبه في الزاوية وأن مطالب بإن نتن

األخيرة محقة بالبحث عن مكانه داخل الحكومة بظل 
  ).وكاالت(-.هيمنة نتنياهو على مفاصل القرار

  ٢٧ صفحة ٥/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

محكمة االحتالل تمدد اعتقال والدة أسير 
  مقدسي

 

االحتالل فـي القـدس، اليـوم األحـد،  محكمة مددت
حتـى ) ً عامـا٤٥(ل األسيرة المقدسية إيمان األعـور اعتقا

  .األحد القادم

وعرضـت ســلطات االحــتالل األســيرة األعــور علــى 
اعتقالها حتى اليوم قبـل أن  تمديد المحاكمة قبل أيام، وتم

ــذ  ــة من ًتجــدد اعتقالهــا مــرة أخــرى، علمــا بأنهــا معتقل ّ١٩ 
  .ًيوما

واعتقلـــت قـــوات االحـــتالل المواطنـــة األعـــور فـــي 
لسابع عشر من الشهر الماضي بعد مداهمـة منزلهـا فـي ا

المسجد األقـصى، قبـل  جنوب سلوان حي عين اللوزة ببلدة
ســاعات مــن توجههــا إلــى ســجن النقــب مــع مجموعــة مــن 

المقدسـيين لزيـارة أبنـائهم الـذين حرمـوا مـن  األسرى أهالي
  .زيارتهم منذ ما يزيد على أربعة أشهر

  

ة أمــراض مزمنــة، وتعــاني األســيرة إيمــان مــن عــد
ـــل  وتعرضـــت لـــضغوط نفـــسية بعـــد اعتقـــال زوجهـــا وتعطي

  .أعماله بتهم زائفة
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 والمواطنــة األعــور هــي والــدة األســير المقدســي

ــا  ــا أن زوجه ــذ عــامين، كم ــي األســر من محمــد الموجــود ف
أكثـــر مـــن شـــهر، ويخـــضعه  معتقـــل منـــذ) عبـــد المـــنعم(

ـــق مطـــول، وهـــي أيـــضا شـــقيقة الـــشهيد  ًاالحـــتالل لتحقي
  .محمد

  ٥/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

وادي "االحتالل يشرع بأعمال بناء في : القدس
  ويقتحم العيسوية" ربابة

 

واصلت طواقم من العمال التابعين لما يسمى 

بمؤسسة االحتالل، اليوم األحد، " سلطة الطبيعة"بـ

 جنوب سلوان بالعمل في أراضي حي واد الربابة ببلدة

 .بارك، بحراسة قوات االحتاللالم المسجد األقصى

في سياق آخر، اقتحمت قوات االحتالل، 

اليوم، بلدة العيسوية وسط القدس أكثر من مرة 

  .وانتشرت في أحيائها وشوارعها للتنكيل بالسكان

 ٥/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 وحدة استيطانية ١٦٤االحتالل يبدأ بناء 
  جنوب بيت لحم

 

 - كامل ابراهيم-كاالت  و-القدس المحتلة 
أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية عن بدء 

"  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ١٦٤العمل ببناء 
جنوب مدينة بيت لحم، وفق ما افاد به مدير  "نفيه دانيال

مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في المدينة حسن 
  .بريجية

لتوسع وقال بريجية في بيان إن هذا ا
االستيطاني جاء بهدف إنشاء حي جديد في مستوطنة 

 االستيطاني، على "نفيه نوف" باسم حي "نفيه دانيال«

حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين 
جنوب بيت لحم، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات 

  .الزراعية

واوضح أن هذا التوسع االستيطاني يندرج ضمن 
المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى  "تسمين"سياسة 

، واستغالال للوضع الراهن بفعل جائحة "القدس الكبرى"
كورونا، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات 
االحتالل باالستيالء على مساحات شاسعة من األراضي، 
في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم اخطارات إخالء 

  .وترحيل

ان مدير دائرة من جهته صرح خبير االستيط
 ان الضم للرأيالخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي، 

االسرائيلي ألراضي الضفة الغربية بدأ دون إعالن منذ 
مدة طويلة، واليمين الصهيوني بقيادة رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي يريد تثبيت ذلك، وتمرير االعتراف االميركي به 

ًليصبح دوليا ومشروعا ً.  

 لعدة اسباب أهمها وقال ان هذا لن يكون
ًالرفض الفلسطيني القاطع واإلجماع شبه التام دوليا 

 نتانياهو -واشار التفكجي الى ان تحالف ترمب ، ًوعربيا
اصبح يدرك ابعاد وارتدادات ذلك الضم الجارف على 

لذلك تم تقسيم الضم ) صفقة القرن(الخطة االكبر وهي 
 «E1» ً اوال ببناء"القدس الكبرى"الى مراحل لتكون 

 التي يمتد نفوذها للبحر "معاليه ادميمطوبضم مستوطنة 
٪ من الضفة الغربية ومناطق ١٠ًالميت جنوبا البتالع 

  ."ج"

ويرى التفكجي ان هذا السيناريو الوحيد في هذه 
بحدودها وفق الرؤية اإلسرائيلية "القدس الكبرى "المرحلة 

معاليه " و"جوش عتصيون"وتشمل مستوطنات 
 وهذا السيناريو عليه اتفاق من قبل "عات زئيفجف"و"ادميم

  ."ازرق وابيضط" طالليكود"االحزاب اإلسرائيلية وخاصة 
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وقال ان هذا السيناريو يوافق التطلعات 
ولذلك يستميت نتانياهو لتمريره خالل ، االسرائيلية

 القدس "ووفق التقديرات تعادل مساحة . االسابيع المقبلة
٪ من مساحة ١٠رائيلية نحو  وفق الرؤية اإلس"الكبرى 

  .الضفة الغربية

واوضح التفكجي ان الحديث وفق هذا المفهوم 
 ال يعني ما هو قائم ومبني "معالية ادميم "لمستوطنة 

اليوم وال المخطط الهيكلي وليس المشروع التطويري 
والمنطقة الصناعية التابعة لها فقط وانما، المفهوم 

كتلة معاليه ( وحيازة اإلسرائيلي يتحدث عن مناطق نفوذ
ًوالتي تمتد حتى البحر الميت شرقا وجنوبا، ضمن ) ادميم ً

 الذي ٥٨٠٠والمخطط ) ٢٠٥٠القدس الكبرى (مشروع 
  .يمهد وينسجم مع استراتيجية الضم

) مشروع القدس الكبرى(واضاف التفكجي ان 
ضمن المخططات الهيكلية التي وضعت لمدينة القدس 

 شمولية للتخطيط على المستوى كان تعبيرا عن نظرة أكثر
اإلقليمي فقد اهتم اإلسرائيليون بالنظر إلى القدس كجزء 
من معادلة اكبر لذلك فقد كان هناك مخططات هيكلية 
ومخططات طرق على المستوى اإلقليمي لمدينة القدس 

  .وما حولها من المدينة والقرى والبلدات

وأضاف أن الحكومة اإلسرائيلية قلقة من ردود 
فعل الدولية والمحلية على إعالن الضم، لذلك قسمت ال

ّالضم الى مراحل المرحلة االولى ثالث كتل استيطانية 
التي تتشكل ) شرق القدس(معاليه أدوميم : رئيسة هي

) جنوب القدس(من ثماني مستوطنات، وغوش عتصيون 
شمال (التي تضم أربع عشرة مستوطنة، ثم جفعات زئيف 

ن خمس مستوطنات، تنفيذا لما المؤلفة م) غرب القدس
يعرف بمخطط القدس الكبرى، ويقطن في هذه الكتل أكثر 

  . ألف مستوطن١٥٠من 

  ٦ص/٦/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

المستوطنون يقتحمون المسجد األقصى 
 المبارك

  

 اقتحم عشرات المستوطنين، - فلسطين المحتلة 
صباح أمس األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، وذلك 

ويأتي . تحت حراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي
هذا اإلقتحام بشكل يومي كنوع من اإلستفزاز للمصلين 
المسلمين في المسجد األقصى وفي إطار خطط تهويد 

  .المدينة المقدسة وفرض السيطرة عليها

واعتقلت قوات االحتالل فجر أمس األحد، عددا 
الغربية والقدس من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة 

المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات إثر اقتحام عدد من 
  .المناطق

ودهمت شرطة االحتالل بلدة العيسوية، واندلعت 
مواجهات بينها وبين الشبان الذين استهدفوا سيارة تابعة 

  .لشرطة االحتالل بالزجاجات الحارقة

وتواصل قوات االحتالل اقتحاماتها واعتقاالتها 
ي مناطق متفرقة بالضفة والقدس، وسط اندالع اليومية ف

  .مواجهات بين جنود االحتالل والشبان

كما أصيب عدد من العمال باالختناق صباح 
أمس، خالل قمع االحتالل اإلسرائيلي لمئات العمال 
الفلسطينيين خالل محاولة الدخول إلى أماكن عملهم في 

. طولكرمالداخل، عبر ثغرات في الجدار ببلدة فرعون جنوب 
  ).وكاالت(

 ٣٦ ص٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يبعد رئيس هيئة المرابطين عن 
   أشهر٦األقصى 

 أبعدت شرطة االحتالل –صفا  – القدس المحتلة
اإلسرائيلي، االثنين، رئيس هيئة المرابطين بالقدس 

 ٦يوسف مخيمر عن المسجد األقصى المبارك لمدة 
 .أشهر
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خيمر قبل أسبوع من داخل وكان اعتقل يوسف م
المسجد األقصى، واقتادته الشرطة إلى مركز شرطة 
القشلة بالبلدة القديمة بالقدس، وسلمته قرارا باإلبعاد عن 
المسجد لمدة أسبوع، بشرط العودة إلى المركز عند نهاية 

وتسلم مخيمر قرار اإلبعاد الصادر عن قائد . مدة اإلبعاد
به إلى مركز القشلة، شرطة االحتالل اليوم لدى ذها

  .٢٥/١٢/٢٠٢٠وتنتهي مدة اإلبعاد بتاريخ 

القدس عاصمتنا : "قال مخيمر. وردا على القرار
". واألقصى قبلتنا، ولن نساوم أبدا على وحدانية حقنا فيه

تستطيعون منعنا من الوصول إلى القدس "وأضاف 
واألقصى وسجننا، ولكن لن تستطيعوا نزع اليقين والثقة 

  ".برحيل االحتالل عن أرضنا وقدسنا وأقصاناالمطلقة 

  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

وكان االحتالل قد اعتقل أبو صبيح، فجر األحد، 
ُالمطل على  الطور / في حي جبل الزيتونمن منزله

  .القدس القديمة، بعد اقتحامه وتفتيشه وتخريب محتوياته

  ٦/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 قرار إبعاد بحق ٢٣٦اقتحام األقصى و
   عن المسجد٢٠٦الفلسطينيين بينهم 

  

 اقتحم عشرات المستوطنين، - فلسطين المحتلة 
، صباح أمس االثنين، "غليكيهودا "يتقدمهم المتطرف 

المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة 
وذكرت دائرة األوقاف . من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

 ٩٠"اإلسالمية بالقدس المحتلة، في بيان لها، أن 
ً طالبا يهوديا ٢٠ًمستوطنا، بينهم المتطرف غليك، و ً

لصباحية، ونظموا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة ا
  ". جوالت استفزازية في باحاته

وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين 
المزعوم، خالل اقتحامهم األقصى، " الهيكل"شروحات عن 

وال تزال . وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد
شرطة االحتالل تفرض قيودها على دخول المصلين 

حتجز بطاقاتهم الشخصية الفلسطينيين للمسجد األقصى، وت
  . عند بواباته الخارجية

ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت سلطات االحتالل 
 عن ٢٠٦ قرار إبعاد بحق الفلسطينيين، من بينهم ٢٣٦

 عن ٦ً قرارا عن القدس القديمة، و٢٤المسجد األقصى، 
  . القدس، وفق مركز معلومات وادي حلوة

، أمس وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي
ً منزال ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس ٣٠االثنين، بهدم 

وذكر عضو لجنة متابعة العيسوية محمد أبو . المحتلة
الحمص، إن طواقم تابعة لبلدية االحتالل بالقدس، وزعت 
عشرات االخطارات بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسيين 

ير في مختلف احياء البلدة، عرف منها منزل شقيق األس
سامر العيساوي رأفت العيساوي، الذي هدمت جرافات 

وأردف أبو الحمص، إن طواقم . ٢٠١٣االحتالل منزله عام 
البلدية صورت عددا من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، 

  . منها ما هو قيد اإلنشاء واآلخر مأهول

وتتعرض العيسوية إلى حملة انتهاكات ممنهجة 
جيش االحتالل أهاليها من من القمع والتنكيل، ويحرم 
واندلعت، أمس اإلثنين، . التوسع العمراني في أراضيهم

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل التي تواصل 
للشهر الثاني على التوالي، أعمال التجريف واقتالع 
األشجار لشق طريق استيطاني جنوب نابلس شمال الضفة 

  . الغربية

الفلسطينيين في وجرفت قوات االحتالل أراضي 
بلدة حوارة تمهيدا لفتح الطريق االستيطاني، المسمى 

 كم، وسيتم من ٧والذي يصل طوله نحو " التفافي حوارة"



  
  ١٦٤ 

وقال مسؤول ملف .  دونمات٤٠٦خالله االستيالء على 
االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن 
 االحتالل أعاد صباحا تجريف أراضي جنوب حوارة، وأطلق
قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، الذين حاولوا التصدي 

وتخلل عمليات التجريف اقتالع وتكسير أشجار . له
الزيتون، وتجريف أراضي الفلسطينيين القريبة من معسكر 
حوارة، لشق الطريق الذي أقرته حكومة االحتالل عام 

 ضمن مجموعة طرق استيطانية أخرى في الضفة ٢٠١٤
  . الغربية

 دونمات عام ٤٠٦ادرت سلطات االحتالل وص
:  لصالح المخطط من أراضي سبع قرى وبلدات هي٢٠١٩

حوارة، وبيتا، وبورين، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف، 
.  آالف شجرة مثمرة فيها٣وستؤدي إلى اقتالع أكثر من 

ويعد هذا الطريق من أخطر المشاريع االستيطانية ألنه 
حول مستوطنات جنوب نابلس من سيعزز االستيطان، وسي

مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية 
  . وسيعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا

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

االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام اهللا 
والبيرة ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية 
المحتلة، واعتقلت المواطنين األربعة عشر بزعم انهم 

  . مطلوبون

كما صادقت سلطات االحتالل، مساء األحد، على 
يعة ، بذر) عاما٤٩(قرار هدم منزل األسير نظمي أبو بكر 

قتله جنديا إسرائيليا بإلقاء حجر على رأسه في بلدة يعبد 
   .جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية

ُكما استـشهد األسير سعدي الغرابلي، من قطاع 
، نتيجة سياسة اإلهمال الطبي التي "إيشل"غزة، في معتقل 

تتبعها إدارة سجون االحتالل بحق األسرى المرضى، بحسب 
  . شؤون األسرى والمحررين، أمس اإلثنينما أعلنت هيئة 

في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء  ...
منعت " إسرائيل"الفلسطيني، محمد إشتية، أمس اإلثنين، إن 

األمن الفلسطيني من إقامة حواجز عسكرية في المناطق 
وتعتزم األجهزة األمنية التابعة للسلطة ". ج"المصنفة 

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

المعابر والحدود ساهم بشكل كبير في تفشي الفيروس، 
أرضنا مفتتة والقدس محاطة بجدار عازل ومنعنا من العمل 

  ".فيها

سرائيلية بإغالق كافة الحكومة اإل" اشتية"وطالب 
سنرسل طلبا لقوات األمم : "وأفاد بهذا الخصوص. المعابر

وأشار إلى أن بالده  ".المتحدة لمراقبة الحدود مع إسرائيل
تشهد تسجيل غير مسبوق إصابات بفيروس كورونا، مبينا 

 بالمئة من اإلصابات تسبب بها عمال عائدون من ١٨أن 
لعمال بالمبيت في وطالب رئيس الوزراء ا. ٤٨أراضي 

  . مناطق عملهم، وعدم التنقل اليومي بين عملهم ومساكنهم

 بالمئة من اإلصابات المسجلة، ٨٢وأشار أن 
نتجت من المشاركة في األعراس وبيوت العزاء، ودعا 
المواطنين لاللتزام بمنع الحركة، والتقييد باإلجراءات 

وت ودعا لتبني ميثاق شرف يمنع األعراس وبي. الوقائية
 )وكاالت. (العزاء والتجمهر إلى حين الخروج من األزمة

  ١٦ ص٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في العيسوية 
  ومخيم شعفاط

 

 اقتحمــــــت قــــــوات – ســــــما –القــــــدس المحتلــــــة 
عفاط وبلــــدة االحــــتالل، فجــــر اليــــوم األربعــــاء، مخــــيم شــــ

 .العيسيوية في القدس المحتلة
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وقال شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت حي 
ٕعبيد في العيسوية واعتقلت أحمد حربي عبيـد وايـاد عبيـد 

 .بعد االعتداء عليهما بالضرب المبرح

وأضافوا انه تم اعتقـال سـيدة وزوجهـا مـن مخـيم 
  .شعفاط بعد اقتحامه

  ٨/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

االحتالل يقتحم جمعية الدراسات العربية 
  ويحتجز طاقمها

 

 أقـدمت مخـابرات – وكالة خبـر –القدس المحتلة 
االحتالل اإلسـرائيلي، اليـوم األربعـاء، علـى اقتحـام جمعيـة 
الدراسات العربية التابعة لبيـت الـشرق فـي ضـاحية البريـد 

 .شمال القدس المحتلة

ات االحـتالل تحتجـز وذكر شهود عيان، أن مخابر
مدير الجمعية خليـل التفكجـي والطـاقم المتواجـد فيهـا، فـي 
هــذه األثنـــاء، وتجــري عمليـــة تفتــيش واســـعة فــي محـــيط 

  .المكان

  ٨/٧/٢٠٢٠وكالة خبر الفلسطينية للصحافة 

* * * * *  

 عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود
  يقتحمون باحات المسجد األقصى

اقــــتحم عــــشرات المــــستوطنين المتطــــرفين اليهــــود 
 الحـــرم -، باحـــات المـــسجد األقـــصى المبـــاركأمـــسصـــباح 

القدسـي الــشريف بمدينـة القــدس المحتلــة، فـي الوقــت الــذي 
 بهــدم محــل تجــاري فــي اإلســرائيليقامــت بــه قــوات االحــتالل 

  . حي وادي الجوز بالمدينة المقدسة

ــرة  ــال مــدير عــام دائ  العامــة  اإلســالميةاألوقــافوق
 بالقـــدس الـــشيخ عـــزام الخطيـــب األقـــصىوشـــؤون المـــسجد 

فــي رام اهللا، إن االقتحامــات نفــذت مــن جهــة ) بتــرا(لمراســل 

بــاب المغاربــة، بحراســة مــشددة مــن شــرطة وقــوات االحــتالل 
  . اإلسرائيلي

وأوضــــح أن عــــشرات المــــستوطنين برفقــــة طــــالب 
مــدارس دينيــة متــشددة اقتحمــوا المــسجد األقــصى، ونظمــوا 

والت استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان ج
  ....سادت أرجاء الحرم القدسي الشريف كافة

  ٨ص/٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل يقتحم منزل السفير الرويضي في 
  القدس

 اقتحمـــــــت قـــــــوات االحـــــــتالل – وفـــــــا –القـــــــدس 
اإلســرائيلي، أمـــس األربعـــاء، منــزل ممثـــل منظمـــة التعـــاون 

ـــضي، اإلســـالم ـــسفير أحمـــد الروي ـــسطين ال ـــة فل ـــدى دول ي ل
 .الكائن في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة

، أن اقتحـام منـزل "وفـا"واعتبر السفير الرويـضي لــ
رســالة "ممثــل ثــاني أكبــر منظمــة دوليــة بعــد األمــم المتحــدة 

سياســـية يريـــد مـــن خاللهـــا االحـــتالل اإلســـرائيلي وحكومتـــه 
ــة الم ــع نقــل األحــداث تقــويض العمــل فــي المدين قدســة، ومن

 ".الجارية فيها

وأكد الرويـضي أنـه حـاول منـع قـوات االحـتالل مـن 
اقتحــام المنــزل، وأجــرى اتــصاالت مــع جهــات دوليــة مختلفــة 

 .عاملة في القدس، وأطلعها على ما جرى

ان الــــصوت الفلــــسطيني يــــرفض إجــــراءات : وقــــال
ق االحتالل التهويدية في القدس، ومستمرون في نقل الحقائ

رغــــم كــــل االجــــراءات التعــــسفية التــــي تمارســــها ســــلطات 
 .االحتالل

مـــن جهتهــــا، اســــتنكرت العديــــد مــــن الشخــــصيات 
المقدسية عمليـة االقتحـام لمنـزل الـسفير الرويـضي، معتبـرة 
ذلــك محاولــة لثنــي القيــادات المحليــة عــن القيــام بــدورها فــي 

  .الدفاع عن القدس، وعقاراتها، ومقدساتها

  ٩/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ١٦٦ 

االحتـالل يعتقـل مديـر لجنـة اإلعمـار بالمسجـد 
 األقــصـى

 اعتقلــــت شــــرطة االحــــتالل -فلــــسطين المحتلــــة 
اإلســرائيلي أمــس األربعــاء، مــدير لجنــة اإلعمــار بالمــسجد 

وأفادت مصادر محلية، . األقصى، في مدينة القدس المحتلة
ر بالمــسجد ّأن شــرطة االحــتالل اعتقلــت مــدير لجنــة اإلعمــا

األقصى المهندس بسام الحالق من داخل المسجد، واقتادتـه 
  .ٍإلى جهات مجهولة

وفـــــي ســـــياق منفـــــصل هـــــدمت قـــــوات االحـــــتالل 
ًاإلســرائيلي صــباح أمــس األربعــاء، منــزال ومحــال تجاريــا فــي  ً ً

ــــة ــــة القــــدس المحتل وأفــــادت مــــصادر . بلــــدة ســــلوان بمدين
ًفلـسطينية، أن قـوات االحـتالل هـدمت محـال تج ًاريـا فـي حــي ّ

وادي الجوز وحـي عـين اللـوزة ببلـدة سـلوان، وشـرعت بهـدم 
وهـــدمت بلديـــة . منـــزل المـــواطن إيـــاد أبـــو صـــبيح بالقـــدس

 منــزال منــذ مطلــع العــام الجــاري، ٣١االحــتالل فــي القــدس 
  . منشأة ومبنى غير سكني١١إضافة إلى 

ـــدس،  ـــذ احـــتالل الق وتنـــتهج ســـلطات االحـــتالل من
منهجــــة تجــــاه الفلــــسطينيين سياســــة عدوانيــــة عنــــصرية م

ـــدس  ـــة الق ـــى مدين ـــسيطرة عل ـــام ال المقدســـيين، بهـــدف إحك
وتهويــدها وتــضييق الخنــاق علــى ســكانها األصــليين، وذلــك 
مــن خــالل سلــسلة مــن القــرارات واإلجــراءات التعــسفية والتــي 

ومن بين هـذه  .طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية
زل والمنـــــشآت اإلجـــــراءات هـــــدم ســـــلطات االحـــــتالل المنـــــا

الفلسطينية بعد وضعها العديـد مـن العراقيـل والمعوقـات أمـام 
  .إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين

وتهدف سلطات االحتالل بذلك إلى تحجيم وتقليص 
ًالوجود السكاني الفلسطيني في المدينة، حيث وضعت نظاما 
ــــسلم  ــــاني، وأخــــضعتها ل ــــراخيص المب ــــنح ت ــــد م ــــا يقي ًقهري

ظيفــي مــشدد، بحيــث تمــضي ســنوات قبــل أن بيروقراطــي و
وشـــــنت قـــــوات االحـــــتالل  .تـــــصل إلـــــى مراحلهـــــا النهائيـــــة

اإلسرائيلي، فجـر أمـس األربعـاء، حملـة دهـم واعتقـاالت فـي 
  .الضفة الغربية والقدس المحتلتين

مـن جهتـه، أعلـن مكتـب إعـالم األسـرى صــباح ... 
أمس، عن استشهاد األسير الغرابلي داخل سـجون االحـتالل 

ّ، إن األسـرى قـرروا إغـالق "إعـالم األسـرى"وقال ، إلسرائيليا
ًكافة األقـسام فـي الـسجون حـدادا علـى روح الـشهيد األسـير 
ًسعدي الغرابلي، واحتجاجا على سياسة اإلهمال الطبي التـي 

   .تنتهجها إدارة سجون االحتالل

مــن جانبــه، قــال المخــتص بــشؤون األســرى عبــد 
 الغرابلـي يرتفـع عـدد شـهداء الناصر فروانـة، أنـه باستـشهاد

ًأسـيرا ) ٧٣(ًشـهيدا، مـن بيـنهم ) ٢٢٤(الحركة األسيرة إلى 
ًأسـيرا استــشهدوا بــسبب ) ٦٩(استـشهدوا نتيجــة التعــذيب، و

نتيجــة القتــل العمــد بعــد االعتقــال، ) ٧٥(اإلهمــال الطبــي، و
آخـــرين بعـــد إصـــابتهم برصاصـــات قاتلـــة وهـــم داخـــل ) ٧(و

   .السجن

استــشهاد مئــات آخــرين مـــن وأشــار فروانــة، إلــى 
ــسجون  ــوا بعــد تحــررهم مــن ال ــذين توف األســرى المحــررين ال
اإلســـرائيلية متـــأثرين بـــأمراض ورثوهـــا عـــن الـــسجون جـــراء 

  ).وكاالت. (التعذيب واإلهمال الطبي المتعمد

  ١٤ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

صلوات وطقوس تلمودية استفزازية في 
 األقصى

عـــشرات المـــستوطنين  اقـــتحم –فلـــسطين المحتلـــة 
أمس الخميس، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك باحات 

القدسـي الـشريف بمدينـة   الحـرم– المسجد األقـصى المبـارك
  .القدس المحتلة

ــرة األوقــاف  ــال مــدير عــام دائ  العامــة اإلســالميةوق
ــشيخ عــزام الخطيــب،  وشــؤون المــسجد األقــصى بالقــدس ال

المــــستوطنين أدوا صــــلوات فــــي رام اهللا، إن ) بتــــرا(لمراســــل 
ــــل  ــــة قبي ــــاب المغارب ــــد ب ــــة اســــتفزازية عن ــــوس تلمودي وطق
اقتحـــامهم المـــسجد األقـــصى، وجـــالوا فـــي ســـاحات الحــــرم 
القدسي الشريف بمجموعـات متعاقبـة، وذلـك بحمايـة شـرطة 

  .االحتالل اإلسرائيلي



  
  ١٦٧ 

وشــــنت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي فجــــر أمــــس 
لــضفة الغربيــة الخمــيس، حملــة مــداهمات وتفتيــشات فــي ا

 فلـــسطينيا شـــملت ١٦والقــدس المحتلتـــين، تخللهـــا اعتقـــال 
طالبــة جامعيــة وقيــاديين فــي حركــة حمــاس، فيمــا انــدلعت 
مواجهات بين مجموعة من الـشبان وجنـود االحـتالل فـي رام 

  ...اهللا

  ١٢ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 مقدسيين لالشتباه بإطالق ٨االحتالل يعتقل 
   بالتوجيهيًنار احتفاال

 اعتقلـــت شـــرطة االحــــتالل -فلـــسطين المحتلـــة 
 شـبان مقدسـيين إثـر إطـالق ٨اإلسرائيلي، أمس الـسبت، 

 .نيران ومفرقعات مع صدور نتائج التوجيهي

وأثـــــار إطـــــالق النـــــار والمفرقعـــــات قلقـــــا عـــــن 
اإلســرائيليين، مــا اســتدعى بيانــا مــن الــشرطة اإلســرائيلية 

 .لطمأنتهم

علــــن وزيــــر التربيــــة وصــــباح أمــــس، الــــسبت، أ
والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، نتـائج الـدورة األولـى 
ّالمتحـان الثانويـة العامــة، التـي عقــدت هـذا العــام فـي ظــل  َ ِ ُ

  )وكاالت. (ّتحديات استثنائية بسبب تفشي جائحة كورونا

  ٣٢ص/١٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًبلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله 
   في سلوانًذاتيا

 أجبــــــرت بلديـــــة االحــــــتالل –القـــــدس المحتلـــــة 
اإلســرائيلي، المــواطن المقدســي بهــاء عــدنان زيتــون علــى 

 .هدم منزله ذاتيا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان

وأفادت مصادر محلية بأن بلدية االحـتالل هـددت 
المواطن زيتون بـدفع غرامـات باهظـة فـي حـال نفـذت هـي 

 .عملية الهدم

ــ ــزل المه ــارة عــن شــقة مــن الخــشب والمن دوم عب
 .مؤلفة من غرفتين ومنافعهما، ضمن بناية سكنية

ـــة االحـــتالل اقتحمـــت  ـــت طـــواقم تابعـــة لبلدي وكان
ســلوان قبــل أســابيع، وســلمت دفعــة جديــدة مــن إخطــارات 
ٍهـــــدم لمبـــــان، ومنـــــشآت، وأســـــوار، بحجـــــة البنـــــاء دون 

 .ترخيص

 منـزال ٣١ومنذ مطلع العام الجاري هدم االحـتالل 
 . منشأة ومبنى غير سكني١١القدس إضافة إلى في 

وتتبع سلطات االحـتالل منـذ احـتالل القـدس عـام 
، سياســــــة عدوانيــــــة عنــــــصرية ممنهجــــــة تجــــــاه ١٩٦٧

الفلــسطينيين؛ بهــدف إحكــام الــسيطرة علــى مدينــة القــدس 
وتهويدها وتضييق الخناق على سـكانها األصـليين؛ وذلـك 

التعـسفية والتـي من خالل سلسلة من القرارات واإلجـراءات 
 .طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية

ومن بين هذه اإلجراءات هـدم المنـازل والمنـشآت 
الفلسطينية بعد وضع العديد مـن العراقيـل والمعوقـات أمـام 

 .إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين

وتهــــدف ســــلطات االحــــتالل بــــذلك إلــــى تحجــــيم 
ي المدينــة؛ حيــث وتقلــيص الوجــود الــسكاني الفلــسطيني فــ

ًوضــــعت نظامــــا قهريــــا يقيــــد مــــنح تــــراخيص المبــــاني،  ً
وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفـي مـشدد؛ بحيـث تمـضي 

 .سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية

وفـــي الوقـــت الـــذي تهـــدم بـــه ســـلطات االحـــتالل 
ــراخيص  ــى ت ــسطينية، تــصادق عل ــازل الفل اإلســرائيلي المن

فـي المـستوطنات اإلسـرائيلية بناء آالف الوحدات الـسكنية 
المقامــة علــى أراضــي القــدس، منتهكــة بــذلك كــل األعــراف 

  .والقوانين واالتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب

  ١٣/٧/٢٠٢٠وكالة قدس نت لألنباء 

* * * * *  

  



  
  ١٦٨ 

يقتحمون  عشرات المستوطنين المتطرفين
 )األقصى(

 

اقـــــتحم عـــــشرات المـــــستوطنين  - بتـــــرا–رام اهللا 
الحـرم / المتطرفين اليهود باحات المسجد األقـصى المبـارك

  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مـدير عـام دائـرة االوقـاف االسـالمية العامـة 
ام الخطيـب، وشؤون المـسجد االقـصى بالقـدس الـشيخ عـز

إن االقتحامـــــات تمـــــت تحـــــت حمايـــــة شـــــرطة االحـــــتالل 
ًاالســرائيلي، حيــث أدوا طقوســا تلموديــة اســتفزازية وقــاموا 
ــة  ــي باحــات المــسجد واقتحمــوا المنطق بجــوالت مــشبوهة ف
الـــشرقية منـــه، ودخلـــوا مـــن بـــاب المغاربـــة تحـــت حمايـــة 
شرطة االحتالل التي منعـت المـصلين مـن دخـول المـسجد 

 . االقتحامخالل عملية

  ٨ ص١٣/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  عائلة مقدسية تهدم منزلها جنوب األقصى

 

ــــة  ــــأن عائل ــــوة ب أفــــاد مركــــز معلومــــات وادي حل
المواطن بهاء زيتون، شرعت اليوم االثنـين، بهـدم منزلهـا 

ًالمـسجد األقـصى، ذاتيـا، وبـضغط  جنـوب سـلوان فـي بلـدة
 .ون ترخيصمن بلدية االحتالل في القدس بحجة البناء د

ولفــت المركـــز إلـــى أن العائلـــة مكونـــة مـــن ســـتة 
ّمــواطنين بيــنهم أربعــة أطفــال، وبــين أن المنــزل قــائم منــذ 

  .ً مترا٧٥أربع سنوات، وتبلغ مساحته 

 ١٣/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  تمديد اعتقال سيدة مقدسية مريضة

 

مــددت ســلطات االحــتالل، اليــوم االثنــين، اعتقــال 
ــــسيدة  ــــسام شــــرف، ال ــــا٥٠(المقدســــية ابت ، ليــــوم )ً عام

  .الخميس القادم

وكانــــت ســــلطات االحــــتالل قــــد اعتقلــــت الــــسيدة 
 المقدسية في الثالث والعشرين من الشهر الماضـي، بعـد

 سـلوان، جنـوب منزلهـا فـي حـي وادي حلـوة ببلـدة اقتحـام

  .المسجد األقصى، وهي تعاني من أمراض مزمنة

 ١٣/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

محكمة االحتالل تغلق باب الرحمة داخل 
  المسجد االقصى

 

أصـــــــدرت محكمـــــــة االحـــــــتالل  - بتــــــرا–رام اهللا 
اإلسرائيلي قرارا بإغالق مصلى باب الرحمة داخل المـسجد 

ووجهـت مديريـة  .األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلـة
ًالــشرطة اإلســرائيلية الخمــيس الماضــي، كتابــا إلــى دائــرة 

قــــاف اإلســــالمية العامــــة وشــــؤون المــــسجد االقــــصى األو
ـــة االســـرائيلية ـــرار المحكم ـــا بق ـــدت  .بالقـــدس، إلبالغه وأك

ـــس (المرجعيـــات الدينيـــة  ـــة اإلســـالمية العليـــا، ومجل الهيئ
األوقاف والشؤون اإلسالمية، ودار اإلفتاء، ودائـرة قاضـي 

إن مصلى باب الرحمة جزء ال يتجزأ مـن المـسجد ) القضاة
رك، وأن ملكيته للمـسلمين وحـدهم أمـر غيـر األقصى المبا

  .قابل للنقاش أو التفاوض أو التنازل

وأضـافت أن دائـرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس ال 
ـــا  ـــيس له ـــة ألنهـــا محـــاكم ل ـــى المحـــاكم االحتاللي تلجـــأ إل
صالحية أو اختـصاص، وهـذا مـا قررتـه الهيئـة اإلسـالمية 

   .١٩٦٧العليا منذ حزيران عام 

يـــات فـــي بيـــان مـــشترك، اليـــوم وأوضـــحت المرجع
االثنــين، أن األقــصى المبــارك أســمى مــن أن يخــضع ألي 
قرار صادر عن المحاكم على اختالف درجاتها أو أي قرار 
سياســـــي، وأن المـــــسلمين ال يعترفــــــون بهـــــذه القــــــرارات 
االحتالليــة غيــر القانونيــة وال يلتزمــون بهــا، وهــي قــرارات 

ــادة والقــوانين وا ألعــراف الدوليــة، تتعــارض مــع حريــة العب
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محملــة الحكومــة اإلســرائيلية اليمينيــة المــسؤولية الكاملــة 
  .ّعن أي مس بالمسجد األقصى المبارك

ســيبقى المرابطــون والمرابطــات "واختتمــت قولهــا 
ــاف بيــت المقــدس هــم المعمــرون  ــدس وأكن ــت المق ــي بي ف
لألقـــــصى، والمـــــدافعون عنـــــه، ولـــــن تثنـــــيهم اإلبعـــــادات 

  ."قصى المباركالتعسفية الظالمة عن األ

  ٦ ص١٤/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق 
  القدس

 

قــوات االحــتالل  اعتقلــت – الــوطن  دنيــا–رام اهللا 
اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، مواطنين من بلـدة حزمـا شـمال 

  .شرق القدس المحتلة

إن قــوات االحــتالل، داهمــت : شــهود عيــان وقــال
حمـادة حـسن الخطيـب  الـشقيقين دة، واعتقلـتوسـط البلـ

 ، بعــد)ً عامــا٢٤(، وعمــر حــسن الخطيــب )ً عامــا٣٠(

  .منزليهما، والعبث بمحتوياتهما تفتيش

  ١٤/٧/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

دعوات استيطانية القتحام األقصى عشية عيد 
  األضحى وحملة لدعم قرار إغالق باب الرحمة

 

الحاخـام المتطـرف  قـاد – سـما – القدس المحتلة
يهــودا غليــك اقتحــام عــشرات المــستوطنين، صــباح اليــوم، 
للمسجد األقصى المبارك، لليوم الثالث على التوالي، وسط 

المزعــوم إلــى اقتحــام " منظمــات الهيكــل"دعــوات مــا يــسمى 
سمى  ــاألقــصى عــشية عيــد األضــحى المبــارك بــذكرى مــا ي ُ

نظيم من الشهر الجاري، وت ٣٠ – ٢٧من " خراب الهيكل"
ــاب  ــرار ســلطات االحــتالل إغــالق ب ًحملــة تهويــد دعمــا لق

  .الرحمة

) ٤٧(وأفادت األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس أن 
ًمـستوطنا اقتحمـوا المــسجد األقـصى، تحــت حمايـة مــشددة 
مــن شــرطة االحــتالل وقواتــه الخاصــة المدججــة بالــسالح، 

) ضـيوف الـشرطة اإلسـرائيلية( مـن ٧مشيرة إلـى مـشاركة 
  .ابط في االقتحام الصباحي للمسجديرافقهم ض

وقالــت األوقــاف فــي تقريرهــا اليــومي لالقتحامــات 
ــــصى ١٩المرفوضــــة إن   مــــن اإلســــرائيليين اقتحمــــوا األق

ُصباحا تحت ما يسمى السياحة لألجانب ً. 

وأدى بعــــض المــــستوطنين المقتحمــــين صــــلوات 
تلمودية صامتة أثناء اقتحامهم المسجد األقصى، وتجولوا 

 بمجموعـات متعاقبـة، كـل مجموعـة يحرسـها في الـساحات
 .عدد من أفراد شرطة االحتالل وقواته الخاصة

وقالــت األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس إن بـــاب 
 بعـد األقـصىالمغاربة ُأغلـق بعـد االقتحـام الثـاني للمـسجد 

 مـــن ٧ً مـــستوطنا و١١صـــالة الظهـــر، الـــذي شـــارك فيـــه 
يــرة مــن اإلســرائيليين كــسياح، وســبق ذلــك قيــام قــوات كب

شـــرطة االحـــتالل بـــإخالء المنطقـــة الـــشرقية مـــن المـــسجد 
  .لتسهيل اقتحام المستوطنين

وبينت أن المستوطنين اقتحمـوا المـسجد األقـصى 
 ضـباط، أحـدهم موظـف ٧و" يهودا غليك"بقيادة المتطرف 

 .آثار

" طــالب ألجــل الهيكــل"وأطلقــت مــا تــسمى جماعــة 
 عنـــوان اإلســرائيلية حملــة تهويـــد المــسجد األقـــصى تحــت

ــل بأيــدينا" ــن "جبــل الهيك ــر عــدد م ــى جمــع أكب ، تهــدف إل
المــشتركين فــي هــذه الجماعــة، وجمــع التبرعــات الماليــة 
لـــدعم بـــرامج وطباعـــة المنـــشورات والبروشـــورات وتوزيـــع 
الكتيبـــــات علـــــى المقتحمـــــين ونـــــشر األفكـــــار التهويديـــــة 

 .لألقصى

ودعــت الجماعــة لتنفيــذ اقتحامــات كبيــرة ونوعيــة 
، وذلــك مــن تــاريخ "خــراب الهيكــل"ى ذكــرى خــالل مــا يــسم

 .٧-٣٠ وحتى ٧-٢٧
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ـــى  ـــرض قيودهـــا عل وتواصـــل شـــرطة االحـــتالل ف
دخــول المــصلين والمــرابطين والمرابطــات للمــسجد، وتــدقق 
ـــة  ـــه الخارجي ـــد بوابات ـــاتهم، وتحتجـــز بعـــضها عن فـــي هوي
وتنــــبش حقائــــب النــــساء ومتــــاع المــــصلين وتحقــــق مــــع 

  .جدبعضهم قبل السماح لهم بدخول المس

ــــضفة  ــــر للمكتــــب اإلعالمــــي فــــي ال ورصــــد تقري
ــــة اقتحــــام  ــــصى ) ١٨٠١(الغربي ــــستوطن للمــــسجد األق م

ًمــستوطنا اقتحمــوا ) ٧٥(المبـارك الــشهر الماضــي، مقابــل 
األقصى خالل شهر أيار السابق، وبلغ عدد المبعدين عن 

ًمبعدا، على رأسهم الـشيخ عكرمـة صـبري، ) ٤٨(األقصى 
 .ليا وخطيب المسجد األقصىرئيس الهيئة اإلسالمية الع

ــاف  ــر مــن مــوظفي األوق ــال الكثي ــم اعتق وكــذلك ت
اإلســالمية واإلعمـــار والتحقيـــق معهــم، خاصـــة المهنـــدس 
ـــصى  ـــي لجنـــة اإلعمـــار الهاشـــمي للمـــسجد األق ـــيم ف المق
المهنــدس بــسام الحــالق، ومنعــه مــن العمــل فــي المــصلى 

 األسـبوعالقبلي، ثم منعه من العمل في المصلى المرواني 
لماضــــي، وذلــــك فــــي تــــدخل ســــافر فــــي عمــــل األوقــــاف ا

  .اإلسالمية

 ١٤/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

اعتقاالت بالضفة والقدس واالحتالل يغلق 
  ديسيمحيط جبل الفر

  

ــــــدس المحتلــــــة  ــــــتالل -الق  شــــــنت قــــــوات االح
ـــة اعتقـــاالت فـــي الـــضفة الغربيـــة  اإلســـرائيلي امـــس حلم

مـــن المـــواطنين، فيمـــا والقـــدس المحتلتـــين، طالـــت عـــددا 
  .ديس، شرق بيت لحميأغلقت القوات محيط جبل الفر

ـــأن ســـلطات االحـــتالل أغلقـــت  ـــون ب وأفـــاد مواطن
ــة يــمحــيط جبــل الفر ديس باألســالك الــشائكة ونــصبت بواب

علــى المــدخل المــؤدي إليــه، وعزلتــه عــن بلــدة بيــت تعمــر 
  .شرق بيت لحم

ـــسطينية  ـــار الفل ـــسياحة واآلث ـــل وزارة ال ـــال وكي وق
الجبـــــل جـــــزء ال يتجـــــزأ مـــــن التـــــراث «دان طـــــه، إن حمـــــ

الفلــسطيني يقــع تحــت الــسيطرة اإلســرائيلية، وهــذا ال يغيــر 
  .«من األمر شيئا، فاالحتالل يسيطر عليه بالقوة

ـــــاك  ـــــي ٧وأوضـــــح أن هن ـــــري ف ـــــع أث  آالف موق
فلـــسطين، يـــسيطر االحـــتالل علـــى نحـــو نـــصفها، ويمنـــع 

يــة والتراثيــة الفلــسطينيين مــن اإلشــراف علــى المواقــع األثر
ــي المواقــع المــصنفة  حــسب اتفــاق أوســلو ومنهــا » ج«ف

  .«الفريديس«جبل 

ديس ومــا يحــيط بهــا منــذ يــوتتعــرض منطقــة الفر
ســنوات إلــى هجمــة اســتيطانية واعتــداءات كمــا حــدث فــي 

، ومـــــصادرة ٥ومدرســـــة تحـــــدي » جـــــب الـــــذيب«تجمـــــع 
ٕاألراضي واالسـتيالء علـى لوحـات شمـسية واخطـار منـازل 

  .اهرةفي حي الزو

ـــومترات إلـــى  ـــد عـــشرة كيل ـــى بع ـــل عل ويقـــع الجب
ــة  ــل ســبعمائة وثماني ّالــشرق مــن بيــت لحــم، ويرتفــع الجب
ّوخمسين مترا فـوق مـستوى سـطح البحـر ويطـل علـى كـل  ً
مـــن بيـــت لحـــم والقـــدس، باإلضـــافة الـــى البحـــر الميـــت 

  .وصحراء القدس، ويضم بنايات تاريخية أثرية مهمة

 والمـــداهمات، ميـــدانيا وعلـــى صـــعيد االقتحامـــات
ففـــي رام اهللا، اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل فجـــر اليـــوم أربعـــة 
ـــاء مـــشاركتهم فـــي أعمـــال  شـــبان مـــن منطقـــة رام اهللا أثن
البحث عن مواطنة فقدت آثارها في أحـراش جيبيـا القريبـة 

   .من بيرزيت

ـــوا  وأفـــاد شـــهود عيـــان أن جنـــود االحـــتالل اعتقل
الفـرار ثـم تمكنـت مـن » حملـيش«المواطنة قرب مستوطنة 

مـنهم، فيمـا اعتقلـت الـشبان األربعـة بـشكل متفـرق بيـنهم 
  .الشاب وسام العيسوي من بيرزيت

ودهمـــت قـــوة مـــن جـــيش االحـــتالل، بلـــدة ســـلواد 
قــضاء رام اهللا، واعتقلــت الــشاب مجاهــد فلــيح بعــد اقتحــام 

  .منزله وتفتيشه
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من جانب آخر اقتحمت قـوة لالحـتالل بلـدة حزمـا 
شاة، واعتقلـت الـشقيقين حمـادة بعدد كبير من الجنـود المـ

حــــسن الخطيــــب، وعمــــر حــــسن الخطيــــب، بعــــد تفتــــيش 
  .منزليهما والعبث بمحتوياتهما

ــوات االحــتالل  ــأن ق ــب إعــالم األســرى ب ــاد مكت وأف
اعتقلت كل من الشبان مصطفى أبو سنينة وأمير المالكي 

  .وحاتم وعبد بشيتي من شارع الواد في القدس القديمة

ين باالختناق جراء إطـالق فيما أصيب عدة مواطن
  .قوات االحتالل قنابل الغاز بكثافة ببلدة العيسوية

وفـــــي بيــــــت لحــــــم، اقتحمــــــت قــــــوات االحــــــتالل 
اإلسرائيلي مخيم عايدة شمال بيـت لحـم، واعتقلـت الـشاب 

  .أنس عوني أبو بلحة، بعد أن دهمت منزل والده وفتشته

واندلعت مواجهات مع قوات االحتالل على مـدخل 
وع قــــضاء بيــــت لحــــم، وأطلــــق خاللهــــا الــــشبان بلــــدة تقــــ

ٍمفرقعــات ناريــة صــوب بــرج لقــوات االحــتالل علــى مــدخل 
وفــي جنـين، اعتقلــت قـوات االحــتالل الـشاب ظــافر . البلـدة

ســامي زقــزوق مــن بلــدة الجديــدة، بعــد أن اقتحمــت منــزل 
  .ذويه وفتشته

ــد اهللا حــسن  واعتقلــت قــوات االحــتالل الــشاب عب
 حــاجز عــسكري أقامتــه قــرب صــبح مــن بلــدة بــرقين علــى

 .قرية كفيرت

 ٦ ص١٥/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 ًاالحتالل يهدم منزال في جبل المكبر بالقدس
  

 هــــــدمت قــــــوات االحــــــتالل –القــــــدس المحتلــــــة 
ــر  ــل المكب ــدة جب ــي بل ــزال ف ــوم األربعــاء، من ًاإلســرائيلي، الي

 .بمدينة القدس المحتلة

تحمت وقالت مصادر محلية إن آليات االحتالل اق
البلــدة فــي ســاعات الــصباح البــاكر، وشــرعت بهــدم منــزل 

 .مكون من طابق واحد، يعود للمواطن غسان شقيرات

 مبنــى بالقــدس ٦٢يــشار إلــى أن االحــتالل هــدم 
ـــة فـــي النـــصف األول مـــن العـــام الجـــاري، إضـــافة  المحتل
لعـشرات المنـازل التــي هـدمت ذاتيـا مــن أصـحابها؛ خــشية 

  .من تغريمهم مبالغ باهظة

  ١٥/٧/٢٠٢٠كالة الرأي الفلسطينية و

* * * * *  

طقوس وصلوات تلمودية استفزازية في محيط 
  باب الرحمة

 اقـــتحم عـــشرات - )وكـــاالت( - فلـــسطين المحتلـــة
المستوطنين صباح أمس الثالثاء، باحات المسجد األقـصى، 

 ."يهودا غليك"بقيادة الحاخام المتطرف 

ــرة االوقــاف اإلســالمية  العامــة وأكــد مــدير عــام دائ
وشـــؤون المـــسجد االقـــصى بالقـــدس الـــشيخ عـــزام الخطيـــب 

 مــستوطنا اقتحمــوا باحــات ٥٤فــي رام اهللا ان ) بتــرا(لمراســل 
األقــصى، تحــت حمايــة مــشددة مــن شــرطة وقــوات االحــتالل 

 .االسرائيلي

وأوضــح الخطيــب أن قـــوات االحــتالل أغلقــت بـــاب 
 المغاربـــة، بعـــد اقتحـــام المـــستوطنين، فيمـــا أخلـــت المنطقـــة

 .الشرقية من المسجد لتسهيل اقتحام المستوطنين

ّإلى ذلك، سيج مـستوطنون قطعـة أرض فلـسطينية 
ــي  ــوة ف ــة شــرقي عــين الحل ــي منطق ــصبوا عليهــا خيمــة ف ون

وأفـاد رئـيس مجلـس قـروي المـالح مهـدي . األغوار الشمالية
دراغمـــة، أمـــس، بـــأن المـــستوطنين نـــصبوا خـــالل اليـــومين 

ــي الماضــيين خيمــة، وســيجوا عــشرا ــدونمات فــي منطقت ت ال
. ، شرقي عين الحلوة باألغوار الشمالية"بيوض، وأم خروبة"

ويــستولي المــستوطنون علــى آالف الــدونمات مــن األراضــي 
وفــي ســياق  .الرعويــة، فــي عــدة منــاطق بــاألغوار الــشمالية

مختلــف ســلمت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، أمــس، ثالثــة 
نين إخطـارات بهـدم فلسطينيين من بلدة يعبد جنوبي غرب ج

 .محالتهم التجارية ومنع بنائها مجددا
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وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، حلمـة 
اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عـددا 
مـــن المـــواطنين، فيمـــا أغلقـــت قـــوات االحـــتالل محـــيط جبـــل 

ــــالفر ــــت ي ــــر شــــرق بي ــــت تعم ــــدة بي ــــه عــــن بل ديس، وعزلت
 >>...لحم

فـــي ســـياق آخـــر، تـــدفع ســـلطات االحـــتالل ... <<
اإلسرائيلية مخططا يرمي إلى منع عرب النقب مـن الوصـول 
إلـــى أراضـــيهم، وذلـــك بغـــرس عـــشرات آالف األشـــجار، مـــن 

، فـي أراض "غـرس زراعـي"خالل إجـراء يطلـق عليـه تـسمية 
اســتخدمها عـــرب النقــب قبـــل قيــام إســـرائيل ويؤكــدون أنهـــا 

   . للزراعةبملكيتهم، ويستخدمون قسما منها

وتــسعى إســرائيل إلــى الــسيطرة علــى هــذه األراضــي 
ـــة "مـــن خـــالل زراعـــة أشـــجار فيهـــا، رغـــم أن  جمعيـــة حماي

اإلســرائيلية، تؤكــد أن لهــذه الخطــوة تبعــات مــدمرة " الطبيعــة
ــى  ــذها مــن خــالل االلتفــاف عل ــتم تنفي ــة الــصحراوية وي للبيئ

كيـرن كييمـت "وستنفذ عملية غرس األشجار . إجراء تخطيط
، حــــسبما ذكــــرت ")الــــصندوق الــــدائم إلســــرائيل" ("سرائيلليــــ

 .أمس الثالثاء" هآرتس"صحيفة 

 ألـــف دونـــم فـــي منطقـــة ٤٠وتـــشمل هـــذه الخطـــة 
 .بلدتي شقيب السالم وأبو تلول

  ٣٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مخابرات االحتالل تستدعي المقدسيتين 
  الحلواني وخويص للتحقيق

 

 - مـصطفى صـبري-دوت كـوم" القـدس "-القدس
االحتالل، المقدسـيتين هنـادي الحلـواني  استدعت مخابرات

الثالثـة مـن  وخديجة خويص للتحقيق معهما عنـد الـساعة
 .اليوم األربعاء

 وأفادت المرابطة المقدسـية هنـادي الحلـواني فـي

ـــ ًأن ضــابط مخــابرات اتــصل بهــا هاتفيــا " القــدس" حــديث ل
ساعة الثالثــة للتحقيــق عنــد الــ ليبلغهـا بــضرورة الحــضور

 الســتالم قــرار منعهــا مــن الــسفر خــارج فلــسطين، حيــث

انتهى القرار األول الذي استمر لمدة عام في شهر كانون 
ًالعـام، مـضيفة انهـا حـين حاولـت  ثـاني الماضـي مـن هـذا

قـرار منـع  الـسفر للخـارج تـم إرجاعهـا، بـالرغم مـن انتهـاء
ـــى دوت ـــرار المنـــع مـــازال مانعـــا، حت  ًالـــسفر، بحجـــة أن ق

 .الجديد تسلمها القرار

 يـشار إلـى أن االحـتالل يعاقـب المقدسـيين بعـدة

عقوبــات تحــد مــن حــركتهم ســواء بمنــع الــسفر أو اإلبعــاد 
البلـدة القديمـة، أو خـارج مدينـة  عـن المـسجد األقـصى أو

لمركــز  القــدس والحــبس المنزلــي واالســتدعاءات المتكــررة
  . فيهأوضاع التحقيق المعروف بسوء" المسكوبية"تحقيق 

 ١٦/٧/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

 تطلق حملة تهويد "الهيكل المزعوم"جماعة 
  لألقصى وتستعد القتحام واسع نهاية الشهر

 

 اقــتحم عــشرات المــستوطنين –فلــسطين المحتلــة 
صباح أمس الخمـيس، سـاحات المـسجد األقـصى بحراسـة 
مشددة لشرطة االحتالل، فيما شنت قـوات االحـتالل حملـة 

اهمات وتفتيــشات فــي منــاطق مختلفــة بالــضفة الغربيــة مــد
   .والقدس تخللها اعتقال عدد من الشبان

وتقــدم اقتحامــات عــشرات المــستوطنين لألقــصى 
الحاخام يهـودا غليـك، حيـث انتـشر عناصـر مـن الوحـدات 
الخاصة في ساحات الحرم وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن 

   .نينمسار االقتحامات التي يقوم بها المستوط

وأدى المــستوطنون المقتحمــون صــلوات تلموديــة 
، وونظموا جـوالت "باب الرحمة"قبالة قبة الصخرة ومصلى 

استفزازية فـي سـاحات الحـرم بمجموعـات متعاقبـة، وتلقـوا 
   ."الهيكل المزعوم"شروحات عن 
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" طــالب ألجــل الهيكــل"وأطلقــت مــا تــسمى جماعــة 
 عنــوان اإلســرائيلية حملــة تهويــد للمــسجد األقــصى تحــت

  ". جبل الهيكل بأيدينا"

وتهدف الحملـة لجمـع أكبـر عـدد مـن المـشتركين 
فــي هــذه الجماعــة، وجمــع التبرعــات الماليــة لــدعم بــرامج 

  . وأفكار تهويدية لألقصى

ودعــت الجماعــة لتنفيــذ اقتحامــات كبيــرة ونوعيــة 
، وذلـك مــن تــاريخ "خــراب الهيكــل"خـالل مــا يــسمى بـذكرى 

شــرطة االحـــتالل فـــرض وتواصـــل . ٧-٣٠ وحتــى ٧-٢٧
قيودهــــا علــــى دخــــول المــــصلين الفلــــسطينيين للمــــسجد، 
ــــه  ــــد بوابات ــــاتهم، وتحتجــــز بعــــضها عن ــــي هوي ــــدقق ف وت

   .الخارجية

وعلى صعيد المداهمات واالعتقـاالت فـي الـضفة، 
  .  شبان٧أفاد نادي األسير بأن قوات االحتالل اعتقلت 

وفي القدس المحتلـة، انـدلعت مواجهـات فـي حـي 
ــسوية، وأصــيب علــى إثرهــا عــدد مــن آل محمــو ــي العي د ف

الفلـــــسطينيين باالختنـــــاق إثـــــر إطـــــالق قـــــوات االحـــــتالل 
اإلسرائيلي قنابل الغاز، وأصـيب عـدة مـواطنين بالرصـاص 

 .المعدني المغلف بالمطاط

   ١٥ صفحة ١٧/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عائلة فلسطينية تشرع بهدم شقتين في القدس 
  لبضغط من بلدية االحتال

 

أجبر االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت، المواطن 
المقدسي محمد أبو تركي ونجله عصام على الشروع 

  .في القدس المحتلة جبل المكبر بهدم منزليهما ذاتيا، في

 سأنصب خيمة مكان المنزل،: "وقال أبو تركي

ولن نسمح لالحتالل بتمرير مخططاتهم بطردنا من 
، ٢٠١٣موجود منذ عام  ه، مشيرا إلى أن منزل"أرضنا

 وفرضت بلدية االحتالل مخالفات على المنزلين بآالف

  .الشواقل بحجة البناء دون ترخيص

 ويقطن المقدسي محمد أبو تركي بمنزله مع

 أوالد، ونجله عصام في المنزل المالصق مع ٣زوجته و
 ٦ عاما وأصغرهم ١٢عمره   أوالد أكبرهم٣زوجته و

  مترا مربعا، منزل٨٥لين سنوات، وتبلغ مساحة المنز

الوالد محمد مكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ونجله 
  .وحمام عصام مكون من غرفة ومطبخ

 ويتعمد االحتالل اإلسرائيلي التضييق على

المواطنين في القدس المحتلة، تحت حجج وذرائع واهية 
ترخيص، إلى جانب فرض ضرائب  من بينها البناء دون

  .تباهظة على أصحاب المحال

  ١٨/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ٕ شبان من مخيم الجلزون وابعاد ٣اختطاف 
  مقدسي عن البلدة القديمة

  

صباح " إسرائيلية"اختطفت قوات خاصة ... 
 شبان من مخيم الجلزون شمال مدينة ٣أمس السبت، 

 عام، ١٩الشاب قصي رائد بركات ملكي : رام اهللا وهم
 عام، والشاب رائد ١٨اكة والشاب عبداهللا محمد شر

  . عام١٩إبراهيم البياري 

وقامت هذه القوة باختطاف الشبان الثالثة عقب 
اقتحامها للمخيم ومداهمة منازلهم ونقلتهم الى جهة غير 

جدير بالذكر أن القوات الخاصة اإلسرائيلية تقوم . معلومة
بهذه العمليات بشكل كبير في مختلف محافظات الضفة 

  .الغربية

مت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت، وسل
. ًقرارا باإلبعاد عن البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة

ّوأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات االحتـالل سلمت 
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ًالمواطن المقدسي عمـر محيـسن، قرارا باإلبـعاد عن البلدة 
  ).وكاالت.(ً يوما١٥القديمة في القدس، لمدة 

 ٢٨ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  االحتالل يعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة
 

 أعاقت شرطة – الحياة الجديدة –القدس 
االحتالل عمل متطوعين من القدس المحتلة، اليوم 
السبت، خالل تنظيف مقبرة باب الرحمة المالصقة للسور 

 .الشرقي للمسجد األقصى المبارك

ودققت شرطة االحتالل في هويات جميع 
ين الموجودين في المقبرة الذين قاموا بعمليات المتطوع

قيام عشرات المقدسيين من أهالي  التنظيف، تزامنا مع
بلدة سلوان والبلدات المجاورة بتنظيف المقبرة من 
األعشاب واألوساخ، وذلك في إطار عمل وفعاليات 
ٕمنظمة بدأت بتقليم منظم لألشجار العالية والكبيرة، وازالة  ّ ُ

رة في المقبرة، والتي تغطي معالمها، األعشاب المنتش
وتجميع األعشاب واألخشاب ونقلها إلى حاويات خاصة 
خارج أرض المقبرة، فضال عن ترتيب شواهد بعض 

 .القبور

وتعد مقبرة باب الرحمة إحدى أشهر المقابر 
اإلسالمية في القدس المحتلة، وتقع تحديدا عند السور 

تمتد من باب الشرقي للمسجد األقصى المبارك، حيث 
األسباط وحتى القصور األموية في الجهة الجنوبية، 

 دونما وتحتوي على العديد من ٢٣وتبلغ مساحتها حوالي 
  .قبور الصحابة

 ١٩/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

.. في خطوات متتالية تشوه وجه المدينة
إسرائيل بصدد إقامة دوالب ضخم أمام البلدة 

 القديمة في القدس
  

   هارتس- ر حسون ني

تعمل بلدية القدس على إقامة دوالب ضخم في 
الذي ) قصر المندوب السامي(” أرمون هنتسيف“متنزه 

وينضم هذا الدوالب إلى . سيطل على البلدة القديمة
مجموعة اإلغراءات السياحية األخرى المخطط إلقامتها 
في منطقة الحوض التاريخي للقدس، منها القطار المعلق 

 المبكى، واألوميغا، وجسر معلق، ومنشأة إلى حائط
العائالت المتبرعة إلقامة المتنزه تعارض إقامة . للتزلج

هذا الدوالب الضخم، وكذلك جمعيات أثرية وأعضاء لجنة 
البلدية الذين يقولون إن المشاريع المخطط لها تشكل 

 .ًتدميرا لمشاهد القدس التاريخية

 بالتعاون يجري العمل على إقامة الدوالب الضخم
مع سلطة تطوير القدس في إطار خطة شاملة لترميم 

وتشمل الخطة ترميم المتنزه . ”أرمون هنتسيف“متنزه 
ًارات للدراجات ومركزا سٕواقامة مطاعم وحديقة تماثيل وم

أمام المتنزه على الطرف الثاني للشارع يخطط . للموسيقى
الحركة “في عرض الخطة، كتب أن . إلقامة ستة فنادق

 المنطقة ستكون متالزمة مع مراكز نشاطات متنوعة في
. ومتعددة، موجهة للجمهور الواسع وجميع أفراد العائالت

وهذه النشاطات ستمتع الزوار وستقدم مواضيع تجعلهم 
  .”يكررون الزيارات

الدوالب الضخم الذي سيتم وضعه في القسم 
 ٦٠ – ٤٠الغربي في المتنزه يخطط ألن يكون بارتفاع 

وقالت بلدية القدس إن . ً وهو ارتفاع يعتبر متوسطاًمترا،
الدوالب الضخم سيقام في منطقة بعيدة بشكل نسبي عن 
مشهد حوض البلدة القديمة وسيكون باإلمكان تفكيكه في 

وثمة . األشهر التي يقل فيها السياح بالبلدة القديمة



  
  ١٧٥ 

فحص إلمكانية إقامته استكمل قبل نحو نصف سنة وتم 
  .تخطيط إلعداد مخطط من أجلهاستئجار مكتب 

التي ” العاد“غير بعيد من هناك بدأت جمعية 
تشغل الحديقة الوطنية في مدينة داود في سلوان بإقامة 

بيت “مركز جديد للزوار في المبنى التاريخي الذي يسمى 
  .”شاتس

استكمال المبنى سيوسع مجال نفوذ الجمعية 
إلقامة ًوهي تخطط أيضا . التي تعمل اآلن في سلوان

أوميغا بين متنزه قصر المندوب السامي وغابة السالم، 
وجسر معلق فوق وادي بن هينوم، في الجزء الغربي من 

وفي المنطقة نفسها . الحوض التاريخي في البلدة القديمة
. سيمر القطار المعلق الذي سيوصل إلى حائط المبكى
 ًقبل أسبوعين تقريبا ناقشت المحكمة العليا التماسات ضد

  .هذا القطار، لكن القضاة لم يتخذوا أي قرار حوله بعد

ومن معارضين إقامة الدوالب الضخم وطبيعة 
المتنزه المخطط لها، ورثة عائلتي غولدمان وهاس الذين 

في بيان . ساهموا باألموال إلقامة المتنزه في الثمانينيات
نحن متفاجئون “: الورثة الذي وصل للصحيفة كتب

معرفتنا عن المخططات لتجديد المتنزه ًومحبطون جدا من 
ًهذه المشاريع غير المناسبة تشمل دوالبا . ومحيطه

ًكل ذلك يشكل هجوما .  متر٨٠٠ًضخما وأوميغا بطول 
على المشهد الذي تم تصميمه من قبل مهندسين 

  ً.معماريين مشهورين عالميا

لآلثار عن ” عيمق شافيه“ّوعبرت جمعية 
يبدو أن في البلدية من “: معارضتها للمخطط، وقالت

يعتقد بأن القدس وآثارها ومناظرها القديمة ال تقف بفضل 
بعد الجسر . قوتها الذاتية، وهي بحاجة إلى وسطاء

وقطار البلدة القديمة يأتي ” بن هينوم“المعلق في وادي 
ومن بلدية القدس جاء أن . مشروع ضار للبلدة التاريخية

حسين انطباع السياح هدف الخطة هو تجديد المتنزه، وت“
وتطوير المنطقة كمركز استجمام وترفيه، سواء للسياح 

ًتفحص الخطة عددا كبيرا جدا من . أو لسكان المدينة ً ً
النشاطات بهدف تحويل المتنزه إلى مركز ثقافي 

  .واستجمامي مهم في المدينة

 ١٩/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

 ٢٤االحتالل يمدد توقيف محافظ القدس 
  اعةس

 

ـــــة   مـــــددت مخـــــابرات االحـــــتالل –القـــــدس المحتل
اإلسرائيلي، األحد، توقيف محافظ القدس عـدنان غيـث لمـدة 

 ساعة، للمثول غدا أمـام محكمـة الـصلح غربـي القـدس ٢٤
 .المحتلة

وحولـــت المخـــابرات المحـــافظ إلـــى زنـــازين ســـجن 
 العـسكرية ٢٠عسقالن، بعد التحقيق معه اليوم فـي زنـازين 

ــوات االحــتالل اعتقلــت . مــسكوبيةبمركــز شــرطة ال وكانــت ق
محافظ القـدس، صـباح اليـوم ، مـن منزلـه فـي بلـدة سـلوان، 

يــذكر . واقتادتـه إلـى مركـز شـرطة المـسكوبية غربـي المدينـة
ًان عدنان غيث منذ تكليفه محافظا قبل نحـو عـامين أعتقـل 

 مرة، وُأبعـد عـن الـضفة ألكثـر ١٧وخضع للتحقيق أكثر من 
ً ممنوعــا مــن وصــول مقــر المحافظــة فــي ومــا زال مــن عــام،

الــرام، ومــن التواصــل مــع زمالئــه وأصــدقائه وشخــصيات فــي 
فـــي الـــسياق، أفرجـــت شـــرطة االحـــتالل اليـــوم عـــن . القيـــادة

ــاح أبــو الحمــص  ، ) عامــا٢٦(األســير المقدســي ســلطان رب
  . أيام٥بشرط اإلبعاد عن قريته العيسوية لمدة 

ــوم، وكانــت مخــابرات االحــتالل اختطفتــه صــبا ح الي
فـــور اإلفـــراج عنـــه مـــن ســـجن النقـــب، بعـــد ان قـــضى مـــدة 

وكــان اعتقــل ســلطان بتــاريخ .  ســنوات٧محكوميتــه البالغــة 
ـــي ٢٠/٧/٢٠١٣ ـــه محكمـــة االحـــتالل بالعـــضوية ف  و إدانت

الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلــسطين و مــشاركته فــي عــدة 
  .فعاليات

  ١٩/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  
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  مخطط استيطاني جديد بالقدس
 

ـــدس المحتلـــة  ـــل–الق ـــراهيم  كام ـــدمت – إب مـــا  ق
يسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية، أمس 
مخططــا إلنــشاء مجمــع توظيــف جديــد إلــى الجنــوب مــن 

  .أحياء صور باهر وأم طوبا جنوب شرق القدس المحتلة

ـــى شـــارع  ـــوب أم ٣٩٨وســـيقام المـــشروع عل  جن
 ألـف متـر، وسـيكون لالسـتخدام ٩٠علـى مـساحة طوبا، و

التجــــاري، والتوظيــــف، والــــصناعات الخفيفــــة واليدويـــــة، 
ٕوانــــــشاء محطــــــة وقــــــود، ومــــــسارات للمــــــشاة وحــــــدائق 
للمتواجــدين بالمكــان، باإلضــافة إلــى إمكانيــة إنــشاء كليــة 

  .التأهيل التكنولوجي

ووفـــــق القـــــوى الوطنيـــــة المقدســـــية فـــــان هـــــذا 
م وال يوجـــد عنـــه الكثيـــر مـــن المـــشروع االســـتيطاني مـــبه

التفاصـــيل وهـــو مـــشروع مرفـــوض الن فيـــه الكثيـــر مـــن 
الغموض ويهدف كما جاء في البيان التهويد وترسيخ ضم 

مــن  .القـدس الـشرقية عاصــمة الدولـة الفلــسطينية العتيـدة
جانــب آخــر اقــتحم عــشرات المــستوطنين بــشكل اســتفزازي 
 ســاحات المــسجد األقــصى تحــت حمايــة مــشددة مــن قــوات
الـــــشرطة وحـــــرس الحـــــدود والقـــــوات الخاصـــــة المدججـــــة 

ــــسالح ــــه  .بال ــــق علي ــــن مــــا يطل شــــباب مــــن اجــــل (وأعل
 المقبــل، ونــشرت األســبوعالمزعــوم عــن فعاليــات )الهيكــل

ٕ واحياء ما يسمى بخـراب الهيكـل نهايـة لالحتفالبرنامجها 
  . المباركاألضحىالشهر الجاري والذي يتزامن مع عيد 

 فــي حــائط البــراق يةأمــسووفــق البرنــامج ســتقام 
ــــصىوصــــلوات واقتحامــــات  ــــات لألق ــــث دعــــت الجمعي  حي

ومنظمـــات الهيكـــل المزعـــوم أكبـــر عـــدد مـــن المـــستوطنين 
ًوكـشفت ان نوابـا فـي الكنيـست وحاخامـات . للمشاركة فيه

ووزراء وكبـــار المـــسؤولين اإلســـرائيليين سيـــشاركون فـــي 
  .عمليات االقتحام

دس  فـــي القـــاإلســـالمية األوقـــافبـــدورها قالـــت 
ًســــائحا مــــن اإلســــرائيليين اقتحمــــوا ٢٥ًمــــستوطنا و٥٢ان

المـــسجد األقـــصى المبـــارك فـــي الفتـــرة الـــصباحية ونفـــذوا 
   .جوالت استفزازية

ـــــب  ـــــر للمكت ـــــصعيد رصـــــد تقري ـــــى نفـــــس ال وعل
ًمـستوطنا ) ١٨٠١( في الـضفة الغربيـة، اقتحـام اإلعالمي

) ٧٥(للمــسجد األقــصى المبــارك الــشهر الماضــي، مقابــل 
تحموا األقصى خالل شهر مايو أيار المنصرم، مستوطنا اق

ــــصى  ــــغ عــــدد المبعــــدين عــــن األق مبعــــدا مــــن ) ٤٨(وبل
المـــوظفين والحـــراس والمـــصلين والمـــرابطين والمرابطـــات، 
على رأسهم الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسـالمية 

واعتقلـت قـوات االحـتالل  .العليا وخطيب المـسجد األقـصى
 الغربيــة والقــدس فيمــا ً شــبانا فــي الــضفة١٩فجــر أمــس

 أو عـــنهم بكفالـــة اإلفـــراجاحتجـــزت آخـــرين لـــساعات قبـــل 
  .بالحبس المنزلي

 ٨ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل مدير مخابرات القدس
 

قـــوات  اعتقلـــت – االســـتقالل – القـــدس المحتلـــة
االحــــتالل اإلســــرائيلي، الليلــــة، مــــدير مخــــابرات محافظــــة 

  .لفقيه، من بلدة قطنةالقدس العميد جهاد ا

، بــأن قــوات االحــتالل "وفــا"وأفــاد شــهود عيــان، لـــ
أقامت حاجزا طيارا على شارع نفق بلـدة بـدو شـمال غـرب 
القدس، واعتقلـت العميـد الفقيـه أثنـاء عودتـه إلـى منزلـه، 

  .بعد تفتيش مركبته

  ٢٠/٧/٢٠٢٠االستقالل الفلسطينية 

* * * * *  
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  مقدسيةُاالحتالل يمدد اعتقال أسيرة 
 

 قالـت  ...– الفلسطيني لإلعالم  المركز–رام اهللا 
إن المحكمـــة : عائلـــة األســـيرة المقدســـية إيمـــان األعـــور

المركزيــة قــضت بتمديــد اعتقالهــا للخمــيس القــادم، بعــدما 
ــة أنهــا  ــة االحــتالل الئحــة اتهــام ضــدها، مدعي ّقــدمت نياب ّ ّّ

  ".ًأدخلت أمواال لألسرى في سجون االحتالل"

ســيرة األعــور لتحقيقــات قاســية فــي وتعرضــت األ
مركز المـسكوبية غـرب القـدس، قبـل نقلهـا ألحـد الـسجون 

  .ّاإلسرائيلية، رغم أنها تعاني من عدة أمراض

واعتقلــت قــوات االحــتالل األســيرة األعــور ونجلهــا 
يونيــو الماضــي، بعــدما اقتحمــت /  مــن حزيــران١٧فجــر الـــ

لحتهم عناصر من مخابرات وشرطة االحتالل مدججين بأس
ومعهم كالبهم البوليسية حي األعور في عين اللوزة ببلدة 

  .ًسلوان في القدس المحتلة، ثم أفرج عن نجلها الحقا

ًواعتقل االحتالل زوجها عبد المنعم األعور أيضا 
ّمايو الماضي، وقدم الئحة اتهام ضـده، وهمـا / نهاية أيار ّ

  .والدا األسير محمد األعور

ــغ عــدد األســرى فــي ســج ــة ويبل ون االحــتالل قراب
 ٥٤١ً قاصرا، ومـنهم ١٦٠ فتاة ونحو ٤١، منهم ٤٧٠٠

محكومون بالمؤبد منهم األسير عبد اهللا البرغوثي صاحب 
 مؤبدا، ويبلغ عـدد المعتقلـين إداريـا ٦٧أعلى حكم ومدته 

  .٤٠٠نحو 

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  دعوات للرباط في باب الرحمة
 

وصعدت قوات ...  – دنيا الوطن –هللا رام ا
االحتالل في اآلونة األخيرة من استهداف الشخصيات 
المقدسية من خالل االعتقال واإلبعاد واالستدعاء بهدف 
ًإفراغ المدينة المقدسة عموما، والمسجد األقصى على 

 .ًوجه الخصوص، وصوال إلى تهويد مصلى باب الرحمة

ًرارا بإغالق وكانت محكمة االحتالل، أصدرت ق
  .ًمصلى باب الرحمة، تمهيدا لتحويله إلى كنيس يهودي

وقال ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية 
ًإن هذا القرار يشكل تعديا صارخا من : لمقاومة التهويد ً

سلطات االحتالل على حق الوالية األردنية على المسجد 
ًاألقصى، وسيادة األوقاف، وتعديا صارخا على حق  ً

ين بحرية العبادة والحركة داخل مسجدهم المسلم
  .ومقدساتهم

وطالب الهدمي دائرة األوقاف اإلسالمية، بتكثيف 
إعمار باب الرحمة، وتهيئته وال سيما المنطقة الشرقية 
للصالة واالعتكاف بهما؛ ليتم استقبال المصلين بكل وقت 

  .صالة

كما دعا الهدمي كافة المقدسيين؛ لتكثيف 
رحمة وحمايته والرباط فيه واالعتكاف الصالة في باب ال

  .داخله لقطع الطريق على االحتالل ومخططاته

وأشار إلى أن المحكمة اإلسرائيلية، أحد أذرع 
االحتالل التي يستخدمها لتنفيذ قراراته وسياساته 

  .التهويدية واعتداءاته على المسجد األقصى

ونوه الهدمي إلى أن قرار المحكمة، ال يحمل أي 
رعية بحق المسجد األقصى، ألنه ال يحق صبغة ش

لالحتالل التدخل بشؤون المسجد أو فتح المصليات أو 
  .إغالقها

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

باب "اقتحام األقصى وطقوس تلمودية قبالة 
  "الرحمة

 اقتحم عشرات المستوطنين، –فلسطين المحتلة 
ا ساحات المسجد األقصى، أمس اإلثنين، وأدوا طقوس

وكانت محكمة . »باب الرحمة«تلمودية قبالة مصلى 
االحتالل أصدرت قرارا بإغالق مصلى باب الرحمة تمهيدا 

  .لتحويله إلى كنيس يهودي
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 مستوطنا يتقدمهم ٩٤وأفادت دائرة األوقاف أن 
الحاخام يهودا غليك، اقتحموا ساحات األقصى في الفترة 

. ب الرحمةالصباحة وأدوا صلوات تلمودية علنية قرب با
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية بدءا من باب 
المغاربة، وفي أرجاء األقصى، تحت حماية قوات 
االحتالل، التي انتشرت في باحات المسجد حتى مغادرة 

  .المستوطنين من جهة باب السلسلة

» طالب ألجل الهيكل«وأطلقت ما تسمى جماعة 
ل الهيكل جب«حملة لتهويد المسجد األقصى تحت عنوان 

وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين . »بأيدينا
في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج 

ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات . وأفكار تهويدية لألقصى
، »خراب الهيكل«كبيرة ونوعية خالل ما يسمى بذكرى 

  .٧-٣٠ وحتى ٧-٢٧وذلك من تاريخ 

ل فرض قيودها على دخول وتواصل قوات االحتال
المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها 

  .عند بواباته الخارجية

إلى ذلك، استدعت قوات االحتالل صباح أمس، 
المرابطة المقدسية هنادي حلواني، للتحقيق في مركز 

وقالت حلواني إن استدعائها مجددا للتحقيق . القشلة
قصى، ومنعها من يأتي رغم إبعادها عن المسجد األ

وصعدت قوات . السفر وفي ظل انتشار وباء كورونا
االحتالل في اآلونة األخيرة من استهداف الشخصيات 
المقدسية من خالل االعتقال واإلبعاد واالستدعاء بهدف 
إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد األقصى على 

  .وجه الخصوص وصوال إلى تهويد مصلى باب الرحمة

 قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس واعتقلت
االثنين، أربعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في 
الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى سابقون، رافق ذلك 
مواجهات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، 

  .ٕواصابة مواطنين اثنين برصاص االحتالل

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
حتالل اإلسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت اال

لحم والخليل والبيرة ورام اهللا ونابلس وأحياء عدة بالقدس 
الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين األربعة عشر، بزعم 

  .أنهم مطلوبون

وتواصل آليات االحتالل اإلسرائيلي تجريف 
مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق 

» ايبي هناحل«ت لحم، لصالح توسيع حدود مستوطنة بي
  .المقامة على أراضي القرية

إلى ذلك، قال نادي األسير الفلسطيني، إن ... 
قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، اقتحمت 

، »ريمون«في سجن ) ٥(صباح أمس االثنين، قسم 
وشرعت بعمليات تفتيش، طالت أربع غرف، وسط حالة 

 )وكاالت. (تر تسود أقسام األسرىمن التو

 ١٤ ص٢١/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

اعتقال محافظ القدس ومدير مخابراتها ": فتح
تأكيد لعقلية العصابات التي تحكم دولة 

    االحتالل

  

 أكدت حركة التحرير الوطني - وفا- رام اهللا 
أن اعتقال عضو المجلس الثوري، " فتح"الفلسطيني 

غيث، ومدير مخابراتها جهاد الفقيه محافظ القدس عدنان 
يؤكد على عقلية العصابات التي تحكم دولة االحتالل، من 
خالل مالحقة المواطنين الفلسطينيين في أرضهم، ضاربة 

  .بعرض الحائط كل المواثيق واألعراف الدولية

وشددت الحركة في تصريح صحفي، اليوم 
 الثالثاء، على لسان المتحدث بإسمها حسين حمايل،
على أن سياسة االعتقال لكوادر الحركة وابعادهم عن 
المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارك لن تثني 
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الحركة وكوادرها عن ممارسة دورها النضالي ضد كل 
  .أشكال اإلجرام اإلسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة

وأكد أنها ستبقى بوصلة للعمل الوطني على  
  .عمل من أجل تحرير البالدصعيد التصدي لالحتالل، وال

وأضاف حمايل، أن وقوف المجتمع الدولي مع 
شعبنا مؤشر إيجابي تجاه نصرته، ولكن على العالم أن 
يضع حدا لممارسات إسرائيل التي تصر على إكمال 
نهجها االستيطاني في كل أراضي الدولة الفلسطينية، 

  .وقرصنة مقدرات الشعب الفلسطيني

ان حمايل كل شعوب وطالبت الحركة على لس
العالم بضرورة أن تكون مواقفهم على مستوى اإلجرام 

  .الذي تقوم به دولة االحتالل

يشار إلى أن سلطات االحتالل كانت قد مددت 
علما أنه . يوم أمس، فترة اعتقال غيث لمدة سبعة أيام

 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، ١٧تم اعتقاله   قد
  .خول الضفة الغربيةإضافة إلى أنها تمنعه من د

اعتقلت قوات االحتالل قبل يومين العميد  كما
جهاد الفقيه من بلدة قطنة، أثناء عودته إلى منزله، بعد 
تفتيش مركبته، على حاجز طيار على شارع نفق بلدة 

  .بدو شمال غرب القدس

  ٢١/٧/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

االحتالل يحرر مخالفات ويكثف من انتشاره 
  في أحياء القدس المحتلة

شــرطة   حــررت– جويحــان  ديــاال– القــدس المحتلــة
االحتالل في القدس المحتلة عشرات المخالفات المالية بحق 

  ".صحيح" الكمامات بشكل ارتداءالمواطنين، بحجة عدم 

ــد شــويكي، أن عناصــر  ــد ولي وأوضــح المــواطن خال
تالل ينتــشرون منــذ شــهر ونــصف بــشكل مكثــف شــرطة االحــ

ًفي شوارع المدينة، وتحديدا في شارع صالح الدين، وشـارع 

ـــداهمون  ـــامود، وي ـــاب الع ـــي محـــيط ب ـــسلطان ســـليمان وف ال
  .المحال التجارية بطرق استفزازية

ـــداء  ـــون بارت وأضـــاف أن معظـــم المقدســـيين ملتزم
الكمامــات، لكــن شــرطة االحــتالل تخــالف حتــى مــن يــضعها 

ى الذقن، وتبرر مخالفاتها بعـدم ارتـداء الكمامـات بالـشكل عل
  .الصحيح

ــاء تواجــدي داخــل : "وقــال الــشاب محمــود الكــرد أثن
المحل عادة أكون لوحدي وأضع كمامتي أسفل الذقن، وعنـد 

ً، مشيرا إلـى أنـه ملتـزم بإتبـاع أسـاليب "دخول الزبائن أرفعها
مـصابين فـي الوقاية واإلرشـاد نتيجـة انتـشار وارتفـاع عـدد ال

  ".١٩كوفيد "مدينة القدس بفيروس كورونا 

ســـلطات االحـــتالل تتبـــع أســـاليب جديـــدة "وأضـــاف 
وعنصرية بحق المواطنين، حيـث تنـشر عناصـر لهـا بلبـاس 
مــدني، تتجــول بــين المــواطنين، ليتفاجــأ المــواطن المقدســي 

 لــه الــشرطةًبـأن أحــدهم يمـسك يــداه وفـورا يتفاجــأ بمحاصـرة 
ــوب لالعت ــه مطل ــدا أن هــذا ال وكأن ــة، مؤك ــيس للمخالف ــال ل ًق

يحدث إال في المناطق العربية، وأن االحتالل يـستغل جائحـة 
ٕكورونـــا بتحريـــر المخالفـــات الماليـــة واحكـــام الـــسيطرة علـــى 

  ".المدينة والضغط على سكانها

ًوتنتشر شرطة االحتالل في أحياء القدس، وتحديدا 
، ةاربــــ وبــــاب المغةفــــي شــــارع راس العــــامود، وعــــين اللــــوز

ومنطقة الثوري، وتراقب تحركات المواطنين وتحرر مخالفـات 
  .تامالية بحقهم لعدم ارتداء الكمام

  ٢١/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

عضو كنيست صهيوني يطالب بصلوات 
  تلمودية جهرية داخل األقصى

 

في سـياق الـسعي المحمـوم مـن جماعـات المعبـد 
ــدات تقــسيم المــسجد األقــصى  ــب لفــرض أجن ــارك، طال المب

بالـسماح ) أرئيـل كيلنـر(عضو الكنيست عن حزب الليكـود 
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) آيـــات شـــماي(للمـــستوطنين بـــأن يجهـــروا بـــتالوة صـــالة 
  .التوراتية داخل المسجد األقصى

وهــــاتف عــــضو الكنيــــست، المنتمــــي لجماعــــات 
عميـــر (ًالمعبـــد أيـــضا، وزيـــر األمـــن الـــداخلي الـــصهيوني 

االحـتالل بالــسماح وطالبـه بإعطـاء أوامــر لـشرطة ) أوحانـا
ـــك اســـتعدادا  ـــة داخـــل األقـــصى، وذل ـــوراة عالني ًبقـــراءة الت ً

ذكـرى خـراب "القتحامات يوم عرفة التي تـأتي فيمـا يـسمى 
  ".المعبد

هـــذا التطـــور الخطيـــر فـــي ملـــف تهويـــد المـــسجد 
األقــصى، وتلــك التــصريحات، ذكرهــا أبرهــام بلــوخ، العــضو 

ٍة لـه عبـر في اتحاد منظمات المعبد الصهيونية، في تغريد
  .موقع تويتر

تــــأتي تلــــك التطــــورات فــــي ســــياق اســــتعدادات 
ٍجماعـــات المعبـــد الـــصهيونية لتنظـــيم اقتحامـــات ضـــخمة، 

ّ يــسمى بــذكرى أيــام الحــداد التــسعة، وذكــرى خــالل مــا
خراب المعبد، التي تتزامن مع العشر األوائل من شهر 

  .ذو الحجة المبارك

  ٢١/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل ينفذ خطوات الضم على : بو العسلأ
  أرض الواقع

 

 قال محافظ اريحا واألغوار جهاد - وفا-أريحا 
أبو العسل إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنفذ خطوات 
ضم األغوار الفلسطينية على أرض الواقع، من خالل 
سرقة المياه وتدمير اآلبار الزراعية، وتجريف األراضي 

  .جير القسري للتجمعات السكانيةالزراعية، والته

جاء ذلك خالل لقائه قائد البعثة األمنية الكندية 
في فلسطين العميد جونوا بوشيه، والقائد السابق للبعثة 
العميد بيتر سكوت، في مقر المحافظة بمدينة أريحا، 

  .اليوم الثالثاء

وأضاف أن الضم هو نسف لحل الدولتين، ونهب 
راضيها الزراعية المميزة، وقتل خيرات وثروات المنطقة وأ

للحق الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، 
  ".بانتوستونات"حيث ستصبح دولة 

وأشاد أبو العسل بموقف كندا الرافض لعملية 
  .الضم، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

  ٢١/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

رب باب صلوات تلمودية استفزازية علنية ق
  الرحمة

  

 اقتحم عشرات -وكاالت  - فلسطين المحتلة
المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد األقصى 
المبارك صباح أمس الثالثاء، بقيادة الحاخام المتطرف 

ً، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية "يهودا غليك"
  .من المسجد المبارك

المية العامة وقال مدير عام دائرة االوقاف اإلس
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

في رام اهللا، إن عشرات المستوطنين ) بترا(لمراسل 
اقتحموا باحات المسجد " يهودا غليك"يتقدمهم الحاخام 

األقصى في الفترة الصباحية، وأدوا صلوات تلمودية 
واوضح الخطيب انهم . استفزازية علنية قرب باب الرحمة

موا باحات المسجد االقصى من جهة باب المغاربة، اقتح
ونفذوا جوالت مشبوهة في أرجائه، تحت حراسة شرطة و 
قوات االحتالل االسرائيلي، التي انتشرت في باحات 
المسجد، حتى غادره المستوطنون من جهة باب 

" طالب ألجل الهيكل"وأطلقت ما تسمى جماعة . السلسلة
جبل الهيكل "حت عنوان حملة لتهويد المسجد األقصى ت

  ."بأيدينا

إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
وأوضح نادي . ستة فلسطينيين، من بينهم أب وابنه
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جرى اعتقال مواطنين من بيت "األسير في بيان له أنه 
 ٦٢نيقوال شبلي رزق اهللا ويبلغ من العمر : لحم وهما

  ." عاما٣٣عاما، ونجله شبلي البالغ من العمر 

وفي سياق مرتبط اعتقلت قوات االحتالل ثالثة 
: فلسطينيين من مخيم الجلزون شمالي رام اهللا، وهم

جهاد يوسف البدوي، ومحمد محمود غوانمة، ومصطفى 
ُويضاف إلى المعتقلين، إسماعيل طالل . عدنان أبو شنب

 عاما وهو من بلدة الشيوخ ٥٠حاليقة ويبلغ من العمر 
  .في الخليل

أخرى من صور االنتهاكات وفي صورة 
ّاإلسرائيلية اقتلعت قوات من جيش االحتالل، صباح أمس 

 شجرة زيتون في بلدة ديراستيا ٢٠٠الثالثاء، أكثر من 
أن " وفا"وأفادت مصادر محلية لـ. شمال غربي سلفيت

 شجرة زيتون في ٢٢٠قوات االحتالل اقتلعت نحو "
 ١٢ة منطقة قطان الجامع غربي ديراستيا، على مساح

دونما، تعود ملكيتها، للمواطن حسين عبد الرحيم زيدان، 
وهدمت جرافات ". ومنعت األهالي من الوصول إلى المكان

الهدم والخراب اإلسرائيلي، صباح أمس الثالثاء، مسكنين 
  .من الصفيح، في قرية بيرين شرقي الخليل

فتى الوقضت محكمة عسكرية إسرائيلية بسجن 
ة، بعد اتهامه بقتل مستوطن فلسطيني، مدى الحياال

 . ٢٠١٨إسرائيلي طعنا بسكين، عام 

  ١٨ ص٢٢/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

االحتالل يحكم على األسير المقدسي عرين 
   أشهر٥الزعانين بالسجن لمدة 

محكمة االحتالل على األسير المقدسي  حكمت
من سكان حي واد )  عام٢٥(ن الزعانين عرين هيثم حس

 .الجوز بالسجن لمدة خمسة أشهر

 بضرب عضو الكنيست المتطرف إدانتهوذك بعد 
يهودا غليك، خالل محاولته الدخول لبيت عزاء الشهيد 

إياد الحالق، وفرضت المحكمة على عرين دفع أربعة 
 شيقل كتعويض للمتطرف غليك، ودفع ألف شيقل آالف

 .غرامة مالية

 ٧/٦/٢٠٢٠يذكر ان الزعانين قيد األسر منذ 
  .ويقبع حاليا في سجن نفحة الصحراوي

  ٢٢/٧/٢٠٢٠وكالة وطن لألنباء 

* * * * *  

 إسرائيل تسرق آثار مسيحية من بيت لحم
  

دانت عضو اللجنة  -   أ ف ب- القدس المحتلة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي 

ية أثري من الضفة الغربية امس سرقة حوض معمود
بعد «األثر » استعادة«ّالمحتلة، في حين رحبت إسرائيل بـ

  .«سنوات من البحث

وأعلنت عشراوي في بيان نشرته وكالة األنباء 
سرقة قوات االحتالل «إدانتها  «وفا«الفلسطينية الرسمية 

اإلسرائيلي لحجر معمودية أثري من بلدة تقوع في 
ًلفترة البيزنطية ويحوي رسوما محافظة بيت لحم يعود ل

  .«ًوكتابات قديمة وصلبانا محفورة

هذه الممارسات تأتي في «ّوجاء في البيان أن 
إطار سياسة إسرائيل المرتكزة على النهب المنظم، كما 

  .«أنها تعكس نهجها القائم على البلطجة والنهب والسرقة

ّالمجتمع الدولي ومؤسساته «ودعت عشراوي 
يها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم وهيئاته بما ف

ّ، إلى تحمل مسؤولياته وحماية التراث )اليونسكو(والثقافة 
الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة دولة االحتالل على 
سرقتها الممنهجة للموروث الحضاري والتاريخي والديني 
في فلسطين، ووقف سياسة الصمت تجاه هذه الجرائم 

  .«البشعة

ابات التابعة لها، نشرت منظمة وعلى أحد الحس
التحرير الفلسطينية تسجيلين التقطا فجر امس يظهران 
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ّشاحنة تسير ببطء محملة حجرا كبيرا وجنودا يؤمنون  ًّ ً ً
  .الطريق

قوات االحتالل تسرق «وأحد التسجيلين بعنوان 
حوض العماد الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس 

  .«يت لحمعشر الميالدي من بلدة تقوع شرق ب

وبعيد نشر التسجيلين على وسائل التواصل 
االجتماعي، نشرت وحدة تنسيق األنشطة المدنية 

» كوغات«للحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
ّبيانا رحبت فيه بـ ًعملية فريدة نفذتها فجرا الوحدة «ً ّ

  ....«ّالمكلفة اآلثار

  ٨ص/٢٢/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

مقص صهيوني .. كي بالقدسالشارع األمري
  لبتر الديموغرافية الفلسطينية

   

تعددت الطرق والوسائل  –القدس المحتلة 
واألساليب التي يستخدمها االحتالل الصهيوني بهدف 
االستمرار في تهويد مدينة القدس المحتلة، فهو ال يدخر 
ًجهدا لطمس كل المعالم العربية وبتر الديموغرافية 

  .الفلسطينية

خالل العقود الماضية إلى " إسرائيل"وسعت 
السيطرة على كل مفاصل مدينة القدس المحتلة، 
ًوتسارعت وتيرة االستيطان والتهويد تسارعا الفتا وغير  ً
مسبوق بإسناد أمريكي، حتى وصل إلى استخدام 

  ".التخطيط الحضري"

ويستخدم هذا التخطيط لتطوير وتوسيع المدن 
لسلب " إسرائيل"ستغلته في العالم، إال في القدس فقد ا

  .وتدمير الحقوق الفلسطينية

  

  

  

  تدمير الديموغرافية

الشارع "وبدأت بلدية االحتالل هذا العام بشق 
ًانطالقا من بلدة جبل المكبر جنوب شرقي " األمريكي

   .القدس المحتلة

وطرحت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية 
ً عاما، ١٣االحتالل مخطط شارع الطوق بالقدس قبل 

ويشمل المخطط القدس من الشرق والغرب، ويعد المقطع 
 ١٢(األوسط من الشارع هو األضخم، ويمتد على طول 

  .ًمترا) ٧٠(مع عرض وارتداد يصل إلى ) كم

ويعد الباحث والخبير في شؤون القدس ناصر 
ّالهدمي، أن الشارع األمريكي حلقة جديدة من حلقات 

رض، ومحاصرة األحياء االحتالل في السيطرة على األ
ومنعها من التمدد، وذلك في خدمة األحياء االستيطانية 

  .التي زرعها داخل األحياء الفلسطينية

ّإن ": المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال الهدمي لـ
االحتالل يضرب عرض الحائط بحقوق أصحاب األرض 
الفلسطينيين الموجودة قبل أن يوجد االحتالل ويستخدم 

  .دمة االستيطانأراضيهم لخ

وكشف الخبير في شؤون القدس أن االحتالل 
من أجل السيطرة " التخطيط الحضاري"ُيستخدم ما يعرف بـ

  .على الديموغرافية الفلسطينية وتدميرها

هذا التخطيط الذي يعرف بالتخطيط : "وأضاف
المديني يستخدم في كل دول العالم من أجل رفاهية 

إال في القدس، فهو السكان وتطوير المدن وتوسيعها 
يستخدم لتدمير البنية الفلسطينية والمقدسية وبتر 
الديموغرافية الفلسطينية، وهذا الشارع هو أحد األمثلة 

  ".الواضحة على ذلك

ويهدف هذا الطريق إلى فرض أمر واقع لحسم 
ٕملف القدس واألغوار واخراجهما من أي تسوية مستقبلية 

  .بالطرق االلتفافية والمستوطنات
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  عزل صور باهر

: وقال المحلل السياسي المقدسي فضل طهبوب
ّإن االحتالل في المرحلة األخيرة إلتمام الشارع في منطقة 

  .جنوب القدس وتحديدا بمنطقة صور باهر

االحتالل "ّإن : وأضاف في تصريحات صحفية
يسابق الزمن إلخراج المواطنين من مدينة القدس، وفي 

 بعض التسهيالت من بعض األحيان يضطر إلى منحهم
أجل إبعادهم عن المدينة تماما كما هو حاصل في بلدة 
كفر عقب التي منحتهم الهوية الزرقاء، وال يوجد أي 
عراقيل للتمدد العمراني، وبالتالي تحفيز البعض على 

  ".الهجرة من مدينة القدس وأحيائها

ّوأشار طهبوب إلى أن االحتالل يحاول أن 
ووجوده على أنه لخدمة " نيالشارع االستيطا"يسوق 

الناس، ولكن في الحقيقية هو لخنق أهالي القدس 
وخدمة المستوطنين ومضايقة المقدسيين عموما وسكان 
ًصور باهر خصوصا؛ ألنه سيعزلها تماما عن الضفة  ً

  .الغربية

ولفت إلى أن االحتالل ال يتوانى عن تنفيذ أي 
مخطط يصب في مصلحته وخدمته، بغض النظر عن 

ائجه الكارثية على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن االحتالل نت
ال يهتم للمواطن الفلسطيني أصال وال باألضرار الواقعة 

  .عليه

كما يقول -وتكمن مخاطر الشارع األمريكي 
 بعزل القدس عن الضفة، والعكس بالعكس، - طهبوب

  .وتقليص عدد السكان في العاصمة الفلسطينية المحتلة

بحسب بالكثير من -ع ويهدف هذا الشار
 إلى ربط المستوطنات الشرقية - المختصين والمتابعين

ًووسط القدس بنظيرتها في غور األردن شرقا، بحيث 
ًيوفر تحركا لوجستيا ضمن حركة الطرق والقطارات  ً

وفق " ٢٠٥٠القدس الكبرى "الخفيفة والثقيلة بما يسمى 
  .الرؤية اإلسرائيلية

توطنات جنوب كما يربط الشارع األمريكي مس
) كفار عتصيون(القدس وشرقها بتلك التي في بيت لحم 

شرق القدس " معاليه أدوميم"بالكتلة االستيطانية 
ومستوطنات وسط الضفة وشمالها، في طريق التفافي 
استيطاني يمتد من الكتلة االستيطانية شمال الضفة 

جنوب مدينة نابلس إلى كفار عتصيون ) ارئيل(الغربية 
  . محافظة الخليلعلى مشارف

وتتجاوز تكلفة كل مقطع من هذا الشارع المليار 
 أنفاق ٣ًشيكل تقريبا في المحصلة النهائية، ويتضمن 

ضخمة، وقد صادر عشرات الدونمات من أراضي صور 
باهر في المنطقة الشرقية، بجوار منطقة وادي الحمص، 
ودمر الكثير من األراضي الزراعية، وصادر مساحات 

 أن يستفيد األهالي من الشارع الذي حصر واسعة دون
  .القرية

  ٢٢/٧/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

* * * * *  

 ويستولي االحتالل يقتحم مقر مؤسسة يبوس
  على محتوياته

 اقتحمت قوات - كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
االحتالل االسرائيلي أمس مقر مركز يبوس الثقافي في 
مدينة القدس المحتلة، واستولت على ملفات وممتلكات 

 .خاصة به

واقتحمت قوات االحتالل أيضا منزل مديرة المركز 
وسيقى رانيا الياس، ومنزل مدير المعهد الوطني للم

واستولت » يبوس«سهيل خوري، واقتادتهما إلى مركز 
على ملفات وممتلكات خاصة، وأبلغتهم بأنهم موقوفين 

كما اقتحم االحتالل منزل مدير . »ذمة التحقيق«على 
شبكة شفق داوود الغول وقامت بتفتيش المنزل والعبث 

  .بمحتوياته، وتفتيش منزل عائلته

سسة، شأنه وتجدر اإلشارة إلى أن مقر المؤ
شأن العديد من مؤسسات العمل األهلي الفلسطيني، كانت 
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قد تعرضت القتحامات مشابهة خالل الفترة المنصرمة في 
اطار الحملة المسعورة التي تشنها قوات االحتالل على 
المؤسسات االهلية الفلسطينية التي تقدم الخدمات 

  .ًللمواطن الفلسطيني، وخاصة المؤسسات المقدسية

كرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية واستن
جريمة القرصنة التي اقترفتها قوات االحتالل، والتي 
ًتشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان، وخاصة نص المادة  ً

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) ٢٢(
ًوالسياسية، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي  ً

من اتفاقية ) ١٤٧–٥٣(تين اإلنساني والسيما نص الماد
جنيف الرابعة، فإنها ترى في هذه الجريمة الجديدة 
استمرار لسياق متصل من الهجوم على المنظمات األهلية 
الفلسطينية ومحاولة تحطيمها بطرق مختلفة من بينها 
الهجمات المباشرة ومحاوالت التشويه واعتقال وتقييد حق 

  .ها في حرية الحركة والتنقلئنشطا

تبرت شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية واع
ًهذا العدوان االسرائيلي على مؤسسة يبوس خاصة، 
والمجتمع المدني بشكل عام، جزء ال يتجزأ من السياسة 
االستعمارية االسرائيلية المستمرة الهادفة للقضاء على 
كافة اشكال النضال والتواجد الفلسطيني، والحد من قدرة 

فاع عن انفسهم وحقوقهم، ووقفهم الفلسطينيين على الد
عن االنتصار لقضاياهم المحقة والعادلة، ونؤكد انه يأتي 
ٍفي سياق متصل بالهجمة المستمرة على مؤسسات العمل 
االهلي الفلسطيني، بما في ذلك حمالت التشهير 
المغرضة التي تعرضت لها العديد من هذه المؤسسات، 

سسات عن والذي يهدف باألساس الى ثني هذه المؤ
القيام بدورها أو اعاقة قدرتها في االستمرار في الدفاع 

  .عن اإلنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة

على صعيد اخر اقتحم عشرات المستوطنين  ...
المتطرفين اليهود، صباح اليوم امس، باحات المسجد 

 الحرم القدسي الشريف، بحراسة -االقصى المبارك 

الل االسرائيلي الخاصة مشددة من شرطة وقوات االحت
  .المدججة بالسالح

وقالت دائرة االوقاف االسالمية بالقدس في بيان 
ً مستوطنا اقتحموا باحات االقصى منذ ساعات ٢٢٨ان 

الصباح االولى من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالت 
  .استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة االحتالل

 االحتالل على صعيد متصل، اعتقلت قواتو
االسرائيلي، فجر امس، خمسة عشر فلسطينيا من أنحاء 
مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية دهم 

وقال .وتفتيش واسعة نفذتها بحق منازل الفلسطينيين
نادي االسير الفلسطيني في بيان أن قوات االحتالل 
اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام اهللا والبيرة 

س واألغوار الشمالية وبيت لحم واعتقلت هؤالء وطوبا
  .المواطنين

كما هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي ظهر 
ّامس، منزال قيد اإلنشاء في حي الشياح بجبل المكبر  ً

وقالت اللجنة الشعبية .جنوب شرق مدينة القدس المحتلة
لمقاومة الجدار واالستيطان بجبل المكبر ان المنزل يعود 

ً مترا ٩٠ف الدين جمعة، ومساحته حوالي للمواطن سي
ًمربعا، موضحة ان سلطات االحتالل هدمته بحجة البناء 

  .دون ترخيص

  ٦ص/٢٣/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 في حي اإلنشاءاالحتالل يهدم منزال قيد 
  الشياح بجبل المكبر جنوب القدس

 

  هدمت– جويحان  دياال– القدس المحتلة
 يعود اإلنشاءً، منزال قيد ألربعاءاجرافات بلدية االحتالل، 

للمواطن سيف الدين علي جمعه من سكان حي الشياح 
في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء 

  .دون ترخيص
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وقال المواطن سيف الدين، أن المنزل تم البدء 
 ومساحته اإلنشاء شهور وما زال قيد ٤ منذ نحو ببنائه
فراد عائلته المكونة من طفلين  ألتأوي متر مربع، ٩٠نحو

لقد ": "الحياة الجديدة"يضيف سيف الدين لـ .وزوجته
تفاجأت قبل نحو أسبوعين بمداهمة شرطة االحتالل 

 بهدم اإلسرائيليةقرار صادر من الداخلية  المنزل وتسليمنا
ًالمنزل دون تحديد المدة الزمنية، موضحا انه عند حوالي 

 حاصرت األربعاءباح الساعة الثامنة والنصف من ص
  ". كبيرة من قوات االحتالل المنزل وباشرت بهدمهأعداد

 واآلثارمن جهة أخرى، تواصل سلطة الطبيعة 
 وادي الربابة في بلدة أراضي تجريف اإلسرائيليةوالبلدية 

سلوان جنوب القدس المحتلة، الستكمال مخططها 
ة ، في المنطق"حدائق وطنية" إلقامة ما يسمى اإلسرائيلي

  .وتهويدها بالكامل

وكانت سلطات االحتالل قد أصدرت في السنوات 
 أراضي دونم من ١٠٠ًالماضية قرارا بمصادرة حوالي نحو

المزروعة باألشجار المثمرة وشجر الزيتون  وادي الربابة
وكلها ممتلكات خاصة   منزل ومسجد١٠٠المعمر ونحو

  .ألهالي سلوان مهددين بإخالئها

  ٢٣/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابا قرب باب حطة بالقدس
 

قوات االحتالل  اعتقلت – وفا – القدس
 اإلسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، شابا قرب باب حطة

 .أحد أبواب المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة

 شهود عيان، بأن شرطة االحتالل اعتقلت وأفاد
 باب حطة واقتادته إلى الشاب مهيب القطب من أمام

  .للتحقيق والتوقيف" القشلة"مركز 

  ٢٣/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االستيالء على أرض مقابل باب المغاربة 
  "كيدم االستيطاني"لتنفيذ مشروع 

 

 - محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس "-القدس
اإلسرائيلية، اليوم الخميس، " الطبيعة سلطة"هدمت طواقم 

جنـــوب  ن فـــي حـــي وادي حلـــوة ببلـــدة ســـلوان، مخـــاز٣
، "تحويـل األرض للمنفعـة العامـة"المسجد األقصى، بحجـة 

وأوضـح .التوسـع االسـتيطاني والتهويـد وذلـك ضـمن خطـة
سـلوان لــ - جـواد صـيام مـدير مركـز معلومـات وادي حلـوة

ســلطة الطبيعــة والبلديــة "أن طــواقم مــشتركة مــن " القــدس"
ــشرطة ــود " لوضــباط االحــتال وقــوات ال ًاقتحمــوا أرضــا تع

 حـي -المغاربـة  بـاب"للمـواطن مـروان صـيام فـي منطقـة 
ـــوة  ـــة بهـــدم "وادي حل  مخـــازن ٣، وشـــرعت طـــواقم البلدي

ًالهدم اليدويـة، بحجـة أن جـزءا مـن األرض  بواسطة أدوات
 .ستحول للمنفعة العامة

 وأوضح عثمان صيام للمركز أن األرض هي ملك

 قبــــل احــــتالل ســــلطات لعائلتــــه والمخــــازن قائمــــة عليهــــا
   .١٩٦٧االحتالل لمدينة القدس عام 

ًمــضيفا أن بلديــة االحــتالل أخطــرت العائلــة خــالل 
وتشرين الثاني الماضيين، بحجـة أن  شهري تشرين األول

ًالعائلــة اعتراضــا  األرض للمنفعــة العامــة، وحينهــا قــدمت
 .على ذلك، ولم تعاود البلدية بالرد عليهم

  فوجئت اليوم الخميس،وأوضح صيام أن العائلة

ٕباقتحـام األرض واخـالء المخـازن والـشروع بهـدمها، بقـرار 
 .في سلطة الطبيعة اإلسرائيلية من المستشار القضائي

 االسـتيطانية" العـاد"وأشار صيام إلى أن جمعيـة 

حاولـــت عـــدة مـــرات اقتحـــام األرض والقيـــام بأعمـــال حفـــر 
 من البلدية لهم، ثم تم إنذارهم فيها، إال أن العائلة تصدت

 .اإلسرائيلية

يــــدها علــــى األرض " ســــلطة الطبيعــــة"ووضــــعت 
المنفعة العامة، بينما الحقيقـة أنهـا تخـدم المـصالح  بحجة
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والتهويـد الـذي يـنهش سـلوان مـن  واألهـداف االسـتيطانية
 .جل جانب

مــن جهتــه أوضــح صــيام، أن ســلطات االحــتالل 
فــي األرض يوصــل مــن " طريــق للمــشاة" إلقامــة  تخطــط
ًالحـي، وصـوال إلـى  عنـد مـدخل" كيدم االستيطاني"وع مشر

بــاب المغاربــة وحــائط البــراق، كمــا تقــع األرض علــى بعــد 
القطــار "أمتــار مــن بنــاء إحــدى محطــات مــشروع  عــدة

 ."التلفريك-الهوائي 

إن هـذه المـصادر الهـدف ": القـدس"وقال صيام لــ
وتحويلهــا " مــشروع كيــدم"تحولهــا الــى جــزء مــن  منهــا

حاولــت تلــك الجمعيــة  االســيتطانية، حيـث" عــادال"لجمعيـة 
إرسـال مـساحين وعمـال إلـى األرض والمنطقـة المــستهدفة 

ًأن أصــحاب األراضــي تــصدوا لهــا مــرارا وتكــرارا وحــالوا  إال ً
االحتيـال وفـرض األمـر الواقـع بـالقوة  دون ذلك، وبأسـلوب

كبيـــرة مـــن  مـــن خـــالل البلديـــة وســـلطة الطبيعـــة وقـــوات
 .اصة تنفيذ ذلكالشرطة والقوات الخ

وأوضــح صــيام أن الــسلطات اإلســرائيلية تــزعم أن 
ٍهذه المنطقة كانت طريقا سابقا مؤكدا أن هـذا األمـر عـار  ً ً ً

 .عن الصحة

 متــــر ١٠٠٠ًإن مــــساحة األرض تقريبــــا : وقــــال
ًوهي فـي منطقـة حـساسة واسـتراتيجية، مـشيرا إلـى  مربع، ٕ

ًمتــرا مربعــا، واألرض ٥٠أن مــساحة كــل مخــزن حــوالي  ً 
ً متــرا مربعــا، وهــي مالصــقة لبــاب المغاربــة البــاب٨٠٠ ً 

الجنوبي للمدينة المقدسة، والمدخل الرئيسي لحائط البراق 
 .باب المغاربة والمسجد األقصى من

وأضاف إن األطمـاع كبيـرة فـي هـذه المنطقـة مـن 
القديمة، وجمعية العاد االستيطانية تنشط في هـذه  القدس

ياسي وقانوني من الحكومة وس المنطقة بدعم وتأييد فعلي
 .والبلدية واألحزاب الدينية المتزمتة

ُوأضــــاف صــــيام، أن المجلــــس القطــــري للتنظــــيم 
اإلســـرائيلي صـــادق علـــى مخطـــط جمعيـــة العـــاد  والبنـــاء

 -عيــر دافيــد مجمــع كيــدم"االســتيطانية المعــروف باســم 
، المنــوي إقامتــه علــى مــدخل حــي "حــوض البلــدة القديمــة

ان، مقابـل المـسجد األقـصى المبـارك ببلدة سـلو وادي حلوة
مـــصغرة ومـــستعجلة   ســـنوات، وذلـــك فـــي جلـــسة٤قبـــل 

انسحب منها سكان حي وادي حلوة احتجاجا على التعامل 
ــل  العنــصري ــل بعــدم ســماعهم مــن قب ــذي تمث معهــم، وال

حــديثهم عــن  أعــضاء اللجنــة القطريــة ومقــاطعتهم خــالل
ــــى أراضــــيهم دون  ــــشاء مجمــــع اســــتيطاني عل إضــــرار إن

باحتياجـاتهم، ولعـدم تـوفير متـرجم للغـة العربيـة  هتمـاماال
 .خالل الجلسة

ــوة، ومؤســستي  وأضــاف أن أهــالي حــي وادي حل
، ومجموعـة مـن األكـاديميين "عميق شـافيه"و" عميم عير"

اللجنة "استئنافاتهم على قرار  اإلسرائيليين، كانوا قد قدموا
 ،٢٠١٤القاضي بالمصادقة علـى المـشروع عـام " اللوائية

وبعد سـماع االعتراضـات مـن قبـل لجنـة االسـتئنافات عـام 
إال أن قــرار  المــشروع بــشكل قطعــي،  تــم رفــض٢٠١٥

تنظيميا،  المجلس القطري سياسي بحت، وليس قانونيا أو
حيـــث أعـــاد المجلـــس النظــــر باالســـتئناف المقدمـــة بعــــد 

ــدخالت سياســية مــن أعلــى المــستويات، حيــث تحــدث  ت
لهـذا   والـديني الـصهيونيالمجلس عـن األهميـة الـسياحية

المــــــــشروع متجــــــــاهال ومتناســــــــيا حقــــــــوق المــــــــواطنين 
بلــدة ســلوان واألضــرار  الفلــسطينيين واحتياجــات ســكان

 .الناجمة عنه االستيطاني التلمودي التوراتي التهويدي

إن المـــشروع الـــذي يجـــري تنفيـــذه : وقـــال صـــيام
 ١٢( طوابق ٦بطيئ يهدف إلقامة مبنى ضخم من  بشكل

ــــعألــــف متــــر مر ــــار  الســــتخدام علمــــاء) ب ــــرة اآلث ودائ
اإلســـرائيلية، إضـــافة لقاعـــات مـــؤتمرات وغـــرف تعليميـــة، 

لــسيارات الــسياح والمــستوطنين، والســتخدامات  ومواقــف
 .خاصة لجمعية إلعاد سياحية، ومحالت تجارية، ومكاتب

هــذا المــشروع كــان مقدمــة للموافقــة علــى :"وتــابع
التي تعتبرها هذه المشاريع االستيطانية في سلوان، و كافة
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ــة لهــا  منطقــة" العــاد"جمعيــة  ــة تاريخيــة وديني ذات أهمي
 متجاهلـــة ســـكانها األصـــليين وأصـــحاب األرض، الـــذين

يعــانون يوميــا مــن انتــشار البــؤر االســتيطانية فــي معظــم 
 ".المسجد األقصى المبارك حارات البلدة وجنوب

يهــدد مــساحة كبيــرة " كيــدم"ولفــت إلــى أن مخطــط 
 وحي وادي حلوة ومنطقة باب المغاربة، أرضي سلوان من

االسـتيطانية بطـرق ملتويـة  "العـاد"حيـث سـيطرت جمعيـة 
 على عقارات وأراضي، وقامت ومازالت تقوم بأعمـال حفـر

ساحة "متواصلة في منطقة عين سلوان ومنطقة المشروع 
 سنة، ١٢٠٠ٍمقبرة إسالمية عمرها  وهدمت" باب المغاربة

ـــار عثم ـــدمير آث ـــى ت ـــةإضـــافة إل ـــة وأموي ـــة  اني وبيزنطي
ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، في منطقة القصور 

 .زالت تحفر في ساحة البراق األموية وما

ـــدولي والمؤســـسات  ـــصمت ال واســـتهجن صـــيام ال
مثـل اليونـسكو علـى هـذه القـرارات غيـر القانونيـة  الدوليـة

المتحـدة للتربيـة والعلـوم  والتهويديـة وطالـب منظمـة األمـم
المــشروع  التــدخل الفــوري، ألن هــذا) اليونــسكو (والثقافــة

هـــو مــــساس بمدينـــة تاريخيــــة مـــسجلة بــــالتراث المهــــدد 
المجتمع الدولي مـساندة سـكان الحـي  بالخطر، كما طالبوا

المخطـط التهويـد  ومدينة القـدس المحتلـة لمنـع تنفيـذ هـذا
ووقــف الحفريــات واألنفــاق التــي تــنهش فــي جــسد القــدس 

  .وال من مغيثوفوق األرض  تحت األرض

  ٢٤/٧/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد 
  األقصى المبارك

  

اقـــــــتحم عــــــــشرات   ....-فلـــــــسطين المحتلـــــــة 
المـــستوطنين المتطـــرفين اليهـــود أمـــس الخمـــيس باحـــات 

 الحرم القدسي الشريف بمدينة –المسجد األقصى المبارك 
  .القدس المحتلة

 عـام دائـرة األوقـاف اإلسـالمية العامـة وقال مـدير
وشــؤون المــسجد األقــصى بالقــدس الــشيخ عــزام الخطيــب 

فـــي رام اهللا، إن االقتحامـــات نفـــذت وســـط ) بتـــرا(لمراســـل 
تــــشديدات وحمايــــة أمنيــــة مــــن قــــوات وشــــرطة االحــــتالل 

  . اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

 ٢١ مستوطنا من بينهم ٥٩وأوضح الخطيب أن 
يهوديـا اقتحمـوا سـاحات المـسجد األقـصى مـن جهـة طالبا 

وأشــار . بــاب المغاربــة، خــالل فتــرة االقتحامــات الــصباحية
ـــشرقية مـــن  ـــي المنطقـــة ال ـــستوطنين جـــالوا ف ـــى أن الم إل
المسجد بعد إخالئها من المـصلين، وأدوا طقوسـا تلموديـة 

  .استفزازية في باحات الحرم القدسي الشريف

رائيلي أمــــــس واعتقلـــــت قـــــوات االحـــــتالل اإلســـــ
الخمـــيس ثالثـــة عـــشر مواطنـــا مـــن منـــاطق مختلفـــة فـــي 
ّالــضفة الغربيــة ومدينــة القــدس المحتلــة بيــنهم أمــين ســر 

  .في مخيم شعفاط بالقدس" فتح"حركة 

ــه إن  وقــال نــادي األســير الفلــسطيني فــي بيــان ل
قــوات االحــتالل اقتحمــت منــاطق متفرقــة فــي مــدن الخليــل 

عــدة بالقــدس الــشرقية ونـابلس وأريحــا وبيــت لحــم وأحيـاء 
المحتلـــة، واعتقلـــت المـــواطنين الثالثـــة عـــشر بـــزعم أنهـــم 

  .مطلوبون

كمــا أخطــرت قــوات االحــتالل بهــدم ثالثــة منــازل، 
وبركسات لتربية الماشـية، وبئـرا للميـاه، فـي قريـة الولجـة 
غــرب بيــت لحــم، كمــا أضــرم مــستوطنون متطرفــون يهــود 

ــشائية وخطــوا شــعارات عنــصر ــي معــدات إن ــار ف ية فــي الن
قرية جماعين جنوب مدينـة نـابلس شـمال الـضفة الغربيـة 

  .المحتلة

وقــــــال مــــــدير مكتــــــب هيئــــــة مقاومــــــة الجــــــدار 
واالستيطان فـي بيـت لحـم حـسن بريجيـة ببيـان، إن قـوات 
االحـــتالل أخطـــرت بوقـــف البنـــاء وهـــدم ثالثـــة منـــازل فـــي 

  .منطقة جبل رويسات، بحجة عدم الترخيص
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مهلـــت أصـــحاب وأشـــار إلـــى ان قـــوات االحـــتالل أ
  .ٕالمنازل لهدمها بأنفسهم، واال ستقوم بذلك على نفقتهم

مــن جهــة أخــرى، قــال مــسؤول ملــف االســتيطان 
ــان، ان  ــس فــي بي ــة غــسان دغل ــضفة الغربي فــي شــمال ال
مستوطنين اقتحموا أحد المحاجر الواقع في منطقة جراعـة 
ــار هنــاك وخطــوا شــعارات  غــرب القريــة، حيــث أضــرموا الن

محجر وجرفوا أراضي فيه بحراسة مشددة عنصرية داخل ال
  )وكاالت. (من شرطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي

  ١٤ صفحة ٢٤/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

سلطات االحتالل تمدد اعتقال محافظ القدس 
   أيام٧

 

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــدة –الق ـــــاة الجدي ـــــاال – الحي  دي
 أجلــت محكمــة صــلح االحــتالل، اليــوم، النظــر –جويحــان 

طوفـــة محـــافظ القـــدس حتـــى يـــوم الخمـــيس فـــي قـــضية ع
 .القادم

ــــان، بــــأن ســــلطات  وقــــال المحــــامي رامــــي عثم
االحـتالل مـددت اعتقــال عطوفـة محـافظ القــدس حتـى يــوم 
الخمــيس، ولــم يــتم إحــضاره لقاعــة المحكمــة وتــم التمديــد 

بين معتقل سجن عـسقالن " الكونفرنس"عن طريق شاشة 
لمحامي في  ويضيف ا.وقاعات محكمة الصلح اإلسرائيلية

أن ملــف التحقيــق ســرى للغايــة ": الحيــاة الجديــدة"حـديث لـــ
وال يستطيع الحديث عن فحوى التهم الموجه ضد عطوفـة 

 .محافظ القدس عدنان غيث

ـــــات  ـــــشرات مـــــن المؤســـــسات والفعالي وكـــــان الع
ــــة  ــــدس، نظمــــت وقف ــــة الق ــــي مدين ــــشعبية ف ــــة وال الوطني

ــ ي تــضامنية واحتجاجيــه أمــام ســاحة معتقــل المــسكوبية ف
القدس الغربية، الستمرارية اعتقال عطوفة محافظ القـدس 
منــذ صــباح يــوم االثنــين الماضــي واقتيــاده لزنــازين ســجن 

  .عسقالن االحتاللي

ورفــع المــشاركون البوســترات التــي تحمــل صــورة 
عطوفـــة محـــافظ القـــدس المعتقـــل عـــدنان غيـــث، وارتـــداء 

.. كلنـا بنحبـك:" الباليـز الـذي تحمـل صـورته وكتـب عليهـا
 .أمير المحافظين، وسط تواجد لجنود االحـتالل اإلسـرائيلي

وطالبت الشرطة المتضامنين بعدم التجمهر وتحديـد العـدد 
ــأبهوا لتلــك القــرارات ٢٠ألكثــر مــن  ــم ي  مــشارك إال أنهــم ل

ــاإلفراج الفــوري عــن  ــة ب مــستمرين إلعــالء صــوت المطالب
  .عطوفته

وقـال نائـب محـافظ القـدس عبـد اهللا صـيام، نقـف 
 بوقفة عز إلعالء صوت مدينـة القـدس التـي تطالـب اليوم

بــــاإلفراج عــــن عطوفــــة محـــــافظ القــــدس عــــدنان غيـــــث 
ًواحتجاجا السـتمرارية اعتقالـه منـذ توليـه لمنـصبه محـافظ 

، رغـم "الحيـاة الجديـدة"ويضيف صيام في حديث لـ .القدس
ـــا  ـــروس كورون ـــد " تفـــشى في ـــبالد إال ان " ١٩كوفي ـــي ال ف

سياسية االعتقـــــال بحـــــق ســـــلطات االحـــــتالل مـــــستمرة بـــــ
  .المواطنين المقدسيين

بدوره قال المحامي أحمد الرويضي ممثل منظمـة 
ــاون اإلســالمي لــدى دولــة فلــسطين، اعتقــال محــافظ  التع
القــدس عـــدنان غيـــث هـــو اعتقـــال سياســـي والتـــي تعتبـــر 
محاكمة للقدس الن االحتالل يريد إعطاء رسالة بأنـه هـو 

  .مام األمور بالمدينةصاحب السيادة وأنه من يتحكم في ز

ترافق اعتقال محـافظ القـدس : ويضيف الرويضي
ــــى المقدســــات  ــــداء عل ــــدس واالعت اقتحــــام مؤســــسات الق
اإلســالمية والمــسيحية وهــدم المنــازل واســتيطان إليــصال 

ـــواطنين المقدســـيين ـــب للم ـــع . رســـالة ترهي وحمـــل المجتم
ــــــدولي المــــــسؤولية واالتحــــــاد األوروبــــــي والمنظمــــــات  ال

أنــه يجــب أن يكــون لهــم موقــف اتجــاه قــضية اإلقليميــة، و
القـــدس ومقدســـاتها اإلســـالمية والمـــسيحية فـــي المدينـــة، 

  والعمل على محاسبة االحتالل،

ــــا عــــدة  ــــام الماضــــية أجرين ًموضــــحا خــــالل األي
اتــصاالت دوليــة علــى أن يكــون موقــف واضــح حيــث ان 



  
  ١٨٩ 

ًالجميــع يــدرك تمامــا بــأن االعتقــال سياســي وان االحــتالل 
  .دة المقدسيين بالتالي هذا لن ينجحيريد ضرب إرا

 ٢٥/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شقيقين ويبعد طفال عن 
  العيساوية

 

 اعتقلت قوات االحتالل –  صفا–القدس المحتلة 
مــساء الــسبت، شــقيقين مقدســيين خاللهــا تواجــدهما فــي 

 . منطقة طريق الواد في مدينة القدس المحتلة

صادر مقدســـية بـــان قـــوات االحـــتالل وأفـــادت مـــ
اعتقلـــت الـــشقيقين ربحـــي وأحمـــد األســـمر بعـــد تكبيلهمـــا 

وفــي .وتغطيـة أعينهمـا واقتيادهمــا إلـى جهـة غيــر معلومـة
االحـتالل عـن الطفـل زيـن الـدين  سياق آخـر أفرجـت قـوات

مـــن بلـــدة العيـــساوية بالقـــدس ) ً عامـــا١٣(عـــصام مهنـــا 
 ماليـــة بقيمـــة المحتلــة بـــشرط اإلبعـــاد عـــن بلدتــه وغرامـــة

  . شيكل٥٠٠٠

وقامت قوات االحتالل ظهـر اليـوم باعتقـال الفتـى 
ــدة ١٣محمــد الرجبــي  ــه فــي حــي عبيــد ببل عامــا مــن منزل

  .العيساوية شمال شرق القدس

كمــا ابعــد االحــتالل اليــوم حــارس األقــصى رجــائي 
  .ترهي عن المسجد أربعة أشهر

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

استهداف إسرائيلي للنواب : النائب دراغمة
 خشية حراك مشترك ضد الضم

  

أكد النائب فـي المجلـس التـشريعي أيمـن دراغمـة 
ــستهدف النــواب فــي المجلــس  أن االحــتالل يــشن حملــة ت
التشريعي، مـن خـالل االعتقـال أو االسـتدعاء للمقابلـة أو 

   .االتصال التلفوني والتهديد باالعتقال

ًراغمة تعقيبا على اختطاف النواب وأشار النائب د
ــي ظــل تقــارب بــين  ــى أنــه وف فــي المجلــس التــشريعي، إل

، واالتفـــاق علـــى بـــرامج عمليـــة "فـــتح"و" حمـــاس"حركتـــي 
ــــرن، تظهــــر خــــشية  ــــضم وصــــفقة الق لمقاومــــة خطــــة ال
ــاهض لــسياسات االحــتالل  االحــتالل مــن تحــرك شــعبي من

   ."خطة الضم"و

لحلقــة وأوضـح أن نـواب المجلــس التـشريعي هـم ا
األولــى فــي دائــرة االســتهداف عبــر ســنوات منــذ انتخــابهم 

   .م، وفي مقدمتهم نواب التغيير واإلصالح٢٠٠٦عام 

االحــتالل يــضع النــواب دائمــا فــي : "وقــال دراغمــة
الصف األول خالل الحمالت، وهـم علـى قائمـة المطلـوبين 

   ."لالعتقال لما لهم من دور سياسي ومعنوي وطني

يظـن االحـتالل أن : "مـة قـائالوأضاف النائب دراغ
سياسة اعتقال النواب، ستأخذ من عزيمـة النـواب ودورهـم 

   ."في الشارع الفلسطيني

وكانت سـلطات االحـتالل اختطفـت فجـر الخمـيس 
ـــزار رمـــضان"الماضـــي النائـــب  ـــوم اختطفـــت "ن ، وفجـــر الي

النائبين نايف الرجوب وحاتم قفيشة، وأفرجـت عـن النائـب 
   .قفيشة بعد ساعات

شار إلـــى أن أعـــداد النـــواب المختطفـــين لـــدى ويـــ
ـــذ عـــام  ـــاض من ـــاع واالنخف ـــين االرتف االحـــتالل تراوحـــت ب

ـــة ٢٠٠٦ ـــذين مـــروا بتجرب ـــواب ال ـــث وصـــل عـــدد الن ، حي
   .ً نائبا٦٠االعتقال 

ــة العــام  ــواب ٢٠١٨وفــي بداي  تراجعــت أعــداد الن
 نـــواب فقـــط، ثـــم ٣المعتقلـــين بـــشكل كبيـــر ووصـــلت إلـــى 

 .العامين األخيرينعادت إلى االرتفاع في 

  ٢٦/٧/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

  



  
  ١٩٠ 

قوات االحتالل تعتقل ثالثة شبان من العيسوية 
  ونابلس

 

 اعتقلت قوات االحتالل –  صفا–القدس المحتلة 
اإلســرائيلي مــساء األحــد، شــابين مــن بلــدة العيــسوية فــي 

 .القدس المحتلة، وشاب من مدينة نابلس

محلية أن قوات االحتالل اعتقلـت وأفادت مصادر 
الشابين نديم الصفدي ونور محيـسن مـن بلـدة العيـساوية 

  .شمال شرق مدينة القدس

وكانــت قــوة مــن االحــتالل اقتحمــت البلــدة حيــث 
اندلعت مواجهـات مـع العـشرات مـن الـشبان الـذين أمطـروا 

وفـــي ســـياق آخـــر .الجنـــود بالحجـــارة والزجاجـــات الفارغـــة
مود بالقرب من البلدة القديمـة مـن شهدت منطقة باب العا

مدينــة القــدس مناوشــات بــين العديــد مــن الــشبان وقــوات 
  .االحتالل

وفي منطقة بـاب الـساهرة احتجـز جنـود االحـتالل 
الشبان، وحرروا غرامات ماليـة بحقهـم بحجـة عـدم ارتـداء 

والــى الــشرق مــن مدينــة نــابلس شــمال الــضفة .الكمامــات
خاصــة مــساء اليــوم شــابا الغربيــة، اعتقلــت قــوة احتالليــة 

وانـــسحبت .فلـــسطينيا قـــرب شـــارع روجيـــب شـــرق المدينـــة
ـــن المكـــان باتجـــاه حـــاجز عورتـــا جنـــوب شـــرق  ـــوة م الق

  .نابلس

   ٢٧/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة شرطة 
  االحتالل

  

 اقــتحم عــشرات المــستوطنين -فلــسطين المحتلــة 
رفين اليهــود أمــس األحــد، باحــات المــسجد األقــصى المتطــ

 الحـــــرم القدســـــي الـــــشريف بمدينـــــة القـــــدس -المبـــــارك 
 .المحتلة

وقال مـدير عـام دائـرة االوقـاف اإلسـالمية العامـة 
وشــؤون المــسجد االقــصى بالقــدس الــشيخ عــزام الخطيــب 

في رام اهللا، إن االقتحامـات نفـذت مـن جهـة ) بترا(لمراسل 
ــــة بحراســــ ــــاب المغارب ة مــــشددة مــــن شــــرطة االحــــتالل ب

وأوضــح الخطيــب ان عــددا مــن المــستوطنين . االســرائيلي
ــة  اقتحمــوا باحــات المــسجد األقــصى، وأدوا طقوســا تلمودي
اســتفزازية فــي باحاتــه وقــاموا بجــوالت مــشبوهة فيــه وســط 
التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير االحتجاجية مـن قبـل 

 .القصى المباركالمصلين والمرابطين و حراس المسجد ا

إلى ذلـك، قـال مـدير عـام حمايـة اآلثـار فـي وزارة 
الـــسياحة واالثـــار صـــالح طوافـــشة، إن ســـلطات االحـــتالل 

ـــام   سياســـة ممنهجـــة ١٩٦٧االســـرائيلي اتبعـــت منـــذ الع
لــسرقة ونهــب التــراث الفلــسطيني، الــذي يعتبــر جــزءا مــن 
الهويــة الثقافيــة لــشعبنا الفلــسطيني، وهــو الحلقــة المهمــة 

 .تباط اإلنسان الفلسطيني بأرضهفي ار

وأضــاف طوافــشة إن االحــتالل قــام بتــسليم ملــف 
اآلثــار إلــى ضــابط آثــار كانــت مرجعيتــه مــا يــسمى الحــاكم 

متخصـــصة » إدارة«العــسكري اإلســرائيلي، حيـــث تأســست 
بــذلك، بغيــة الــسيطرة المطلقــة علــى اآلثــار فــي فلــسطين، 

اكم حيـث صــدت أوامـر عــسكرية إسـرائيلية منحــت هـذا الحــ
: صالحيات واسعة، شـملت مجموعـة مـن القـضايا، أهمهـا

ــار، ونهبهــا، وصــالحيات  ــراخيص، واالتجــار باآلث مــنح الت
كمــا . شــاملة علــى التنقيــب، والمــسح، والبحــث عــن اآلثــار

ٕجـرى الغـاء نظـام الحمايــة، وابطـال بنـود القـانون الخاصــة 
 .بذلك

وأشار إلى أن أوجه عمليات النهب وسرقة اآلثار 
ين مـن قبـل االحـتالل تعـددت، ومـا زالـت منتـشرة في فلسط

في المناطق التي يسيطر عليها، من خـالل البـدء بأعمـال 
ــصاريح أو  ــار، ومــنح ت ــرويج لتجــارة اآلث ــرة، والت نهــب كبي
رخص لالتجار بها، وانخراط رمـوز سياسـية إسـرائيلية فـي 
ـــات  ـــار واالتجـــار بهـــا، واجـــراء التنقيب ـــات نهـــب اآلث ٕعملي
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رعية فـــي األراضـــي المحتلـــة، والـــسماح االثريـــة غيـــر الـــش
ٕوالمـــشاركة فـــي تهريـــب اآلثـــار إلـــى الخـــارج، واخفـــاء أي 

 .بيانات تتعلق بالوضع األثري في فلسطين

كمــا تــتم محاولــة إيجــاد روايــة بديلــة عــن : وتــابع
الروايـــة الحقيقيـــة والتـــي تعكـــسها اآلثـــار الموجـــودة علـــى 
 األرض، ومحاولــــة اســـــتخدام اآلثــــار فـــــي تثبيــــت أفكـــــار
أيديولوجية تخـدم الروايـة المزيفـة لالحـتالل، واالسـتيطان، 
ٕواالســــتيالء علــــى األراضــــي، واخفــــاء األســــماء العربيــــة، 
ــــصل العنــــصري،  ــــع، وجــــدار الف ــــف اســــماء المواق وتحري
ومــشروع الــضم األخيــر، وعمليــات ســرقة اآلثــار واالتجــار 

 .بها

أن إحـــصائيات الـــوزارة تـــشير «وأضــاف طوافـــشة 
ف المواقع األثرية، حيـث جـرى سـرقة إلى نهب وتدمير آال

ونقل مئات اآلالف من القطع األثريـة التـي تـم اسـتخراجها 
، مــشيرا إلــى أن »بــشكل غيــر قــانوني مــن المواقــع األثريــة

ســلطات االحــتالل قــد منحــت رخــصا لالتجــار باآلثــار، مــا 
ــاد ظــاهرة التهريــب، وتناميهــا بــشكل كبيــر  أســهم فــي ازدي

 تـشير إلـى مئـات اآلالف مـن ، موضحا أن التقـديرات»جدا
القطـــع األثريـــة كانـــت تهـــرب ســـنويا ويـــتم تـــداولها فـــي 
األســـواق المفتوحـــة للتجـــارة، وأخـــرى تبقـــى لـــدى ســـلطات 

 .االحتالل

أن هنـــاك تـــدميرا متعمـــدا «وأشـــار طوافـــشة إلـــى 
لمواقـــع التـــراث الثقـــافي الفلـــسطيني، ونهبهـــا، وتـــشجيع 

درج ضـــمن االتجـــار باآلثـــار مـــن قبـــل االحـــتالل، وهـــذا ينـــ
السياسة المعدة مـسبقا فـي محاولـة لمحـو الـذاكرة وتزيـف 

 .«الحقيقة على األرض

ــذ مجموعــة مــن األعمــال : وأردف أن االحــتالل نف
ـــراث، منهـــا ـــى الت ـــة عل ـــة : العدائي ـــع المحاذي ـــدمير المواق ت

لمعـــسكرات جـــيش االحـــتالل، وتلـــك الموجـــودة بـــالقرب أو 
لعنـصري داخل المستوطنات، وما نـتج عـن جـدار الفـصل ا

ـــع  ـــصف للمواق ـــات ق ـــع وعزلهـــا، وعملي ـــدمير للمواق ـــن ت م

األثريـة والتاريخيــة، كمـا جــرى فـي نــابلس، وخـان يــونس، 
والخليل، وعابود، وهـذا يعتبـر أكبـر شـاهد علـى اسـتهداف 

 .التراث الوطني من قبل هذا االحتالل

 الى ذلك قالت هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين،
 اإلســـرائيلي، أنهـــوا ً أســـيرا فـــي ســـجون االحـــتالل٢٥إن 

تعليمهم الجامعي، وحـصلوا علـى درجـة البكـالوريوس مـن 
  . ٢٠١٩/٢٠٢٠جامعة القدس المفتوحة للعام الدراسي 

وأوضحت الهيئـة أن برنـامج تعلـيم األسـرى داخـل 
ًالسجون يأتي نتاجا لمذكرة تفاهم وقعت بـين وزارة التعلـيم 

ث العــالي وهيئــة األســرى وجامعــة القــدس المفتوحــة، حيــ
النقــب، : (ًيجــري التــدريس حاليــا فــي ســتة معــتقالت وهــي

  ). وريمون، وايشل، وجلبوع، ونفحة، وعسقالن

ــل طــاقم  ــذل مــن قب ــة تب ُوأضــافت أن جهــودا حثيث ً
الهيئة وجامعة القدس المفتوحة إلتاحة الفرصة لألسـيرات 

إلكمال تعليمهم الجامعي والحـصول » الدامون«في معتقل 
 .على درجة البكالوريوس

وبارك رئيس هيئة األسرى اللواء قـدري أبـو بكـر، 
ـــة  ـــذويهم، وثمـــن جهـــودهم المبذول لألســـرى الخـــريجين ول

  . ٕوانجازاتهم على مدار السنوات

وأكــد أبــو بكــر أن نــضال األســرى لــم يتوقــف عنــد 
حــــدود الــــسجن، وبــــإرادتهم تمكنــــوا مــــن تحــــدي الــــسجان 
ــات علــم  ــى أكاديمي ــل المعــتقالت إل وتحقيــق هــدفهم بتحوي

  . رفةومع

ـــاك  ـــذكر أن هن ًأســـيرا داخـــل ســـجون ) ١٠٧٠(ي
ًاالحتالل ملتحقون حاليا ببرامج تعليمية إلكمـال شـهادتهم 

ًأسـيرا ) ٨٣٢(، من بينهم )البكالوريوس(الجامعية األولى 
ًملتحقــون حاليــا بالبرنــامج التعليمــي الــذي تطرحــه جامعــة 

 )وكاالت.(القدس المفتوحة

  ١٨ ص٢٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  
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االحتالل ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية 
 كيسان شرق بيت لحم

  

ـــــت لحـــــم  ـــــصبت قـــــوات االحـــــتالل - وفـــــا-بي  ن
اإلسرائيلي بيوتا متنقلة في أراض جرفتها في قرية كيسان 

  .شرق محافظة بيت لحم، اليوم الثالثاء

ومــــــة الجــــــدار وقــــــال مــــــدير مكتــــــب هيئــــــة مقا
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، إن قوات 
االحتالل نصبت اليوم الثالثاء، بيتين متنقلين فـي أراضـي 

يـشار إلـى أن  ".ايبي هناحل"قرية كيسان، قرب مستوطنة 
ــــذ  ــــف األراضــــي من ــــى تجري ــــات االحــــتالل تعمــــل عل جراف

  .أسبوعين

  ٢٧/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

 مسجدا في البيرة مستوطنون يحرقون
 ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه

 

 أكـد رئـيس بلديـة –) األراضي الفلـسطينية(البيرة 
مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلـة حـرق مـستوطنين 
مــــن االحــــتالل االســــرائيلي لمــــسجد فــــي المدينــــة وخطــــوا 
شعارات عنصرية باللغة العبريـة علـى جدرانـه، فـي حادثـة 

ّنفــــــذها ” جريمــــــة” الفلــــــسطينية بـــــــوصــــــفتها الحكومــــــة
  .”مستعمرون“

تفاجــأ “وقــال رئــيس بلديــة البيــرة عــزام إســماعيل 
أهالي المدينة حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر أمـس، 

  .”بنيران داخل المسجد

ـــتهم “وأضـــاف  ـــل أن تل ـــا قب ـــى إطفائه ســـارعوا إل
  .”المسجد بالكامل

ـــق “وبحـــسب إســـماعيل  ـــى مراف ـــران عل ـــت الني أت
الواقـع فـي مدينـة البيـرة المتاخمـة ” بر واالحـسانمسجد ال

  .لمستوطنة بسغوت اإلسرائيلية

وأشـــار إلـــى أن أهـــالي المدينـــة لـــم يتمكنـــوا مـــن 
تحديــد إن كــان المهــاجمون قــدموا مــن مــستوطنة بــسغوت 

  .أو من مكان آخر

وشــوهد بعــض الــدمار عنــد مــدخل المــسجد جــراء 
  .النيران

ارات وخطـــت علـــى جـــدران المـــسجد بالعبريـــة عبـــ
” حـصار للعـرب ولـيس لليهـود“عنصرية ضد العـرب مثـل 

  .”أرض إسرائيل لشعبي”و

من جهته، قال رئـيس الـوزراء الفلـسطيني محمـد 
نــدين “اشــتية فــي مــستهل االجتمــاع األســبوعي للحكومــة 

جريمـــة المـــستعمرين بحـــرق مـــسجد البـــر واإلحـــسان فـــي 
مدينة البيرة وخط شعارات عنصرية علـى جـدران المـسجد، 

 فعل إجرامي وعنصري نحمل دولة االحتالل مـسؤوليته هذا
  .”ومسؤولية انفالت المستوطنين وعنفهم المتزايد

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، 
ــــة  ــــر عــــن همجي ــــم يعب ــــصري االث ــــداء العن أن هــــذا االعت
االحتالل ومليشيات مـستوطنيه اإلرهابيـة، خاصـة فـي ظـل 

  )كاالت (..جائحة كورونا

 ٢٧ ص٢٨/٧/٢٠٢٠لغد ا

* * * * *  

  عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى

  

 اقتحم عشرات المستوطنين صباح -عواصم 
 الحرم -أمس الثالثاء، باحات المسجد االقصى المبارك 

 .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية بالقدس 
 ١٠٠، إن أكثر من )بترا(سل الشيخ عزام الخطيب لمرا

مستوطن اقتحموا ساحات االقصى من جهة باب المغاربة 
بحماية من شرطة االحتالل االسرائيلي، وقاموا بجوالت 
استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان 

 .سادت في جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف
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إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر 
 فلسطينيا خالل حملة دهم طالت ١٧أمس الثالثاء، 

 .مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن اريحا ورام اهللا 
والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس 

 واعتقلت المواطنين السبعة عشر بزعم الشرقية المحتلة
أنهم مطلوبون، كما انها استدعت آخرين لمقابلة 

 .مخابراتها

من جهة اخرى، هدمت سلطات االحتالل أمس، 
عددا من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية في بلدة 

 ١٤العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، وجرفت نحو 
االنتهاكات االسرائيلية واوضح عضو لجنة متابعة . دونما

في العيسوية محمد أبو الحمص، في بيان، إن طواقم 
بلدية االحتالل في القدس اقتحمت البلدة، وجرفت آلياتها 

 أخرى في ٤ دونمات في المنطقة الشمالية، و١٠نحو 
المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، كما احتجزت 

  . اعشرات المركبات قرب األراضي التي تم تجريفه

 بركسات، ٥وأضاف، أن قوات االحتالل هدمت 
 رؤوس أغنام، ٣منها بركسان لألغنام واستولت على 

تعود لعائلة " معرشات"وآخر للخيول، وآخرين عبارة عن 
  . فلسطينية بالبلدة

كما هدمت سلطات االحتالل مغسلة للسيارات، 
واستولت على جميع المعدات في بلدة الخضر جنوب بيت 

 .لحم

سياق، تنفذ قوات المستعربين في جيش في ال
االحتالل اإلسرائيلي حمالت االعتقال بحق الفلسطينيين 
في الضفة الغربية، وخاصة في المدن الكبرة مثل الخليل 
ورام اهللا، في األسابيع األخيرة، وذلك على خلفية تعليق 
السلطة الفلسطينية للتنسيق األمنية في أعقاب إعالن 

ائيلية، بنيامين نتنياهو، عزمه تنفيذ رئيس الحكومة اإلسر
 .مخطط ضم مناطق في الضفة إلسرائيل

اإللكتروني أمس " يديعوت أحرونوت"وذكر موقع 
الثالثاء، أن استخدام وحدات المستعربين، في جيش 
االحتالل ووحدة حرس الحدود، يأتي بادعاء االمتناع عن 
 االصطدام بقوات أجهزة األمن الفلسطينية، التي نصبت
الحواجز عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية من أجل 

 .فرض إغالقات في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا

وحسب الموقع، فإنه خالل األشهر الثالثة 
األخيرة، وخاصة في األسابيع األخيرة، ارتفع عدد حمالت 
االعتقال التي تنفذها قوات إسرائيلية تنكر أفرادها بأنهم 

المدن والبلدات الفلسطينية، خالل الليل عرب في قلب 
 .والنهار، بعشرات النسب المئوية

وأضاف الموقع أن حواجز الشرطة الفلسطينية، 
التي يشغلها أفراد شرطة مسلحون، تضع مصاعب أمام 
تحركات الجيش اإلسرائيلي، ولذلك لجأ الجيش إلى 

ووحدة المستعربين " دوفدوفان"استخدام وحدة المستعربين 
 .ابعة لوحدة حرس الحدود من أجل تنفيذ االعتقاالتالت

إلى ذلك، أقدم المستوطنون بمنطقة األغوار ... 
على رش المنطقة الرعوية بالسموم مما أدى إلى نفوق 

 رأس تعود ملكيتها إلى المواطن أحمد حسن ٤٠ما يقارب 
  . الزواهرة من سكان العوجا

وأفاد الناشط في مقاومة االستيطان عارف 
غمة، بأن المواطن الزواهرة من منطقة العوجا، فقد درا

العشرات من أغنامه بسبب المخلفات الزراعية 
للمستوطنين والمتمثلة بالسموم التي قاموا برشها في 

  )وكاالت (.المناطق الرعوية

  ١٦ ص٢٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  



  
  ١٩٤ 

مستوطن يقتحمون األقصى وجماعات  ٢٠٠
 ماليو..متطرفة تحشد القتحامه

 

بقيادة وزير  - كامل ابراهيم-القدس المحتلة  
الزراعة السابق أوري ارئيل والحاخام يهودا كرويزر مفتي 
جماعات الهيكل المزعوم اقتحم مستوطنون متطرفون 
صباح أمس المسجد األقصى المبارك بحماية مشددة من 
الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسالح والذين 

ربة حتى خروج المستوطنين من انتشروا من باب المغا
باب السلسلة، في ظل تضيق على دخول المصلين 

  .والمرابطين في المسجد االقصى على كافة ابواب المسجد

وتأتي هذه االقتحامات متزامنة مع دعوات 
جماعات الهيكل المزعوم المتواصلة لتنفيذ صلوات 

للمسجد األقصى اليوم » واسعة ونوعية«واقتحامات 
  .«خراب الهيكل«بذكرى ما يسمى «وم عرفة ي«الخميس 

وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
ً مستوطنا بينهم وزير الزراعة اإلسرائيلي السابق ١٦٥أن 

أوري أرئيل اقتحموا المسجد األقصى من ساعات 
  .الصباح، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته

قتحام، وأوضحت أن المستوطنين حاولوا خالل اال
أداء طقوس تلمودية في ساحات األقصى، ما أثار غضب 

  .الحراس والمصلين

ودعا الحاخام يهودا كرويزر أمس وأفتى بوجوب 
يوم (تدنيس اليهود للمسجد األقصى اليوم الخميس، 

صيام ذلك » فريضة«حتى لو اضطروا للتخلي عن ) عرفة
  .اليوم

 وقالت األوقاف االسالمية ان االقتحام الصباحي
ًإسرائيليا تحت مسمى السياحة الداخلية ٢٥تخلله اقتحام 
  .لغير المسلمين

وأوضحت األوقاف اإلسالمية انه في الفترة 
 ٣٥رك االثانية من االقتحامات بعد صالة الظهر ش

ًمستوطنا متزمتا، ليصبح مجموع المقتحمين ليوم التروية  ً
  .ً متطرفا٢٠٠

ن وحذرت األوقاف االسالمية في القدس أمس م
خطورة هذه االقتحامات ومن تفاقمها اليوم على ضوء 
منشورات ودعوات المستوطنين المتواصلة القتحام 

وعشية عيد » يوم عرفة «المسجد اليوم الخميس 
  .االضحى المبارك

ودعت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
األقصى المبارك عموم أبناء الشعب الى االلتزام بتعليمات 

وحملت االوقاف  .سالمة العامة خالل العيدالصحة وال
اإلسالمية الشرطة والحكومة اإلسرائيلية مسؤولية 
التصعيد، ودعت الى االخذ على يد المستوطنين وردعهم 

  .ووقف انتهاكاتها

وتواصل شرطة االحتالل فرض إجراءاتها على 
دخول الفلسطينيين للمسجد ألقصى، وتحتجز الهويات 

الخارجية للشبان والنساء، فيما الشخصية عند بواباته 
اعتقلت أمس شابين من أمام باب المجلس خارج 
المسجد، كما اعتقلت المدرسة المرابطة هنادي الحلواني 
من منزلها بعد اقتحامه وتخريب محتوياته فجر 

المزعوم من » جماعات الهيكل«وصعدت ما تسمى .أمس
قصى دعواتها لعناصرها والمستوطنين باقتحام المسجد األ

ٕ، واقامة ماراثون تهويدي »يوم عرفة«اليوم الخميس 
   .«خراب الهيكل«لدعم أنشطتها واقتحاماتها بذكرى 

ًوتزامنا مع هذا االقتحام انطلقت دعوات لصالة 
الفجر في المسجد األقصى والرباط حتى انتهاء االقتحام 
بعد صالة الظهر اليوم، تحت شعار احيوا فريضة الرباط 

أليام، ال تبرح حتى ينتهي االقتحام، في أعظم هذه ا
  .حلقات التكبير تصدح في المسجد األقصى

كما شن جيش االحتالل فجر أمس، حملة دهم 
واعتقاالت واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية 



  
  ١٩٥ 

ًمواطنا من بينهم أسرى ٢٩والقدس المحتلتين، طالت 
  .محررين

واقتحمت القوات المدينة وبلدات مجاورة ونفذت 
  .ملة اعتقاالت واسعة، طالت أسرى محررينح

  ٧ص/٣٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  أكثر من ألف مستوطن يقتحمون األقصى
 

اقتحم أكثر من ألف مستوطن ": األيام "- القدس 
باحات المسجد األقصى، أمس، وسط استفزازات شملت 
رفع العلم اإلسرائيلي ومحاولة إقامة طقوس دينية بحماية 

  .شرطة االحتالل

في المقابل دققت شرطة االحتالل في هويات 
 شبان من ٤المصلين القادمين إلى المسجد واعتقلت 

ًباحات المسجد فيما عرقلت شرطة االحتالل أيضا إدخال 
  .اإلفطارات إلى المصلين الصائمين وقت صالة المغرب

وكان المئات من المستوطنين بدؤوا بالتوافد إلى 
اح الباكر، أمس، قبل حائط البراق منذ ساعات الصب

سماح شرطة االحتالل لهم باقتحام المسجد على شكل 
  .مجموعات من خالل باب المغاربة

إن : وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس
ً مستوطنا اقتحموا المسجد في ساحات الصباح ٨٥٠

  .ً مستوطنا ما بعد صالة الظهر١٩٨و

ًوكان مستوطن نشر تسجيال لنفسه وهو يلوح 
ًعلم اإلسرائيلي داخل المسجد مرددا أن المسجد األقصى بال

لليهود قبل أن يطلب منه شرطي إسرائيلي إخفاء العلم 
  .دون اتخاذ أي إجراء ضده

وفي الناحية الشرقية من المسجد األقصى حاول 
عشرات المستوطنين أداء طقوس دينية وألقوا بأجسادهم 

  .على األرض

ت وأجبروا واحتج المصلون على هذه الممارسا
شرطة االحتالل على رفع المستوطنين من على األرض 

  .ٕواخالء المكان

 شبان من داخل ٤واعتقلت شرطة االحتالل 
باحات المسجد بداعي االحتجاج على استفزازات 

  .المستوطنين

ودان مجلس األوقاف بشدة استفزازات 
إن شرطة االحتالل : ًالمستوطنين في بيان صحافي قائال

منية ومن خلفها مجموعات المتطرفين بلغت وأذرعها األ
ًحدا من الصالفة والغطرسة كل مبلغ، وكل ذلك عبر 
تحويل ساحات المسجد إلى ثكنة عسكرية تعج بمختلف 
وحداتها العسكرية واألمنية واالستخباراتية بالتزامن مع 
ًفرضها حصارا مطبقا على كامل المدينة المقدسة والبلدة  ً

ءاتها القمعية على أبواب المسجد القديمة، وتشديد إجرا
باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين وغيرها من 

  ".الممارسات التعسفية

رفضنا المطلق لكافة هذه "وأكد المجلس على 
االجراءات التعسفية بحجة األعياد اليهودية ولن تصبح 
ٔهذه الممارسات حدثا عابرا في اي وقت من األوقات، كما  ً ً

ٔتدين اي حق في المسجد األقصى أنها لم تنشئ للمع
  ".المبارك

  ٣١/٧/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  
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ًمنظمات استيطانية تضع مجسما لـ: القدس ُ 
ُوتعرض تطبيقا يخفي قبة " الهيكل المزعوم" ً

  الصخرة
  

منظمـــات " أجـــرت -محمـــد أبـــو خـــضير -القـــدس
ًاالســتيطانية، اليــوم، استعراضــا للــصور، ووضــعت " الهيكــل

ًمجـــسما  ّ ـــل المزعـــوم"ًكبيـــرا ُ ـــدخل جـــسر بـــاب " للهيك ـــد م عن
ــــسمى  ــــات مــــا ي ــــاث ومقتني ــــة ضــــمن أث ُالمغارب ــــريش(ُ ) الع

المخصص للصالة قبل اقتحام المسجد األقصى، وتـم عـرض 
، كـذلك )فوتوشوب( سلسلة من الصور الخيالية والمعالجة بـ

ُتم استعراض تطبيق إلكترونـي إسـرائيلي يخفـي قبـة الـصخرة 
د العــام لمدينــة القــدس والبلــدة القديمــة المــشرفة مــن المــشه

ـــشكل  ـــستبدله ب ـــي(وي ـــل الخراف ـــات ) الهيك ـــك الجمعي ـــق تل وف
   .والمنظمات المتزمتة

واسـتعرض أفــراد وقيــادات تلـك التنظيمــات المتزمتــة 
، وشــــكل القــــدس "تابلــــت"البرنــــامج عبــــر حواســــيب رقميــــة 

ـــة مـــسجد قبـــة الـــصخرة المـــشرفة  ومـــشهدها العـــام بعـــد إزال
ـــسمى واســـتبداله ب ـــا ي ـــداس(م ـــدس األق ـــداتهم ) ق ـــق معتق وف

ــة وُأصــيب المنظمــون بخيبــة أمــل، ألن . ورســوماتهم الخرافي
ــالوا إن العــدد كــان  ــذلك الحــضور، وق ــم يحــظ ب َاالســتعراض ل
ًهزيال ألن الذين حضروا بضعة أفراد من المجموعة المتزمتة 
نفسها، حتى الذين كانوا في سـاحة البـراق قـرب االسـتعراض 

  .فيهلم يشاركوا 

تزامن ذلك قبل وخالل اقتحام عـشرات المـستوطنين 
المتطـــرفين اليـــوم بقيـــادة الحاخـــام المتزمـــت يهـــودا غليـــك 
المــسجد األقــصى المبــارك خــالل اقتحامــات مــا يطلــق عليــه 

ذكرى خـراب أسـوار القـدس بنـاء علـى التـواريخ " صوم تموز"
ًوالشواهد غير الموثقة علميا وال تاريخيا ً.  

  ١٣/٧/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

.. القدس المحتلة في مرمى نيران التهويد
  واالحتالل يجهد لمحو إرثها الفلسطيني

  

 تقـع مدينـة القـدس - عمـان -نادية سعد الدين 
ــسارع،  ــد اإلســرائيلي المت ــران التهوي ــة فــي مرمــى ني المحتل

 تجسدت إحدى حلقاته أمس بقرار االحتالل مصادرة والذي
آالف الدونمات من أراضي بلدة العيسوية، وهدم منـشآتها 
السكنية والتجاريـة والزراعيـة، بهـدف القـضاء علـى اإلرث 

  .التاريخي والتراث الحضاري الفلسطيني العربي

وتـستكمل سـلطات االحـتالل محاوالتهـا التهويديــة 
ًمجددا في ” أمالك الغائبين“ن عزمها استخدام قانو“عبر 

القدس المحتلة للسطو على ممتلكـات الفلـسطينيين فيهـا، 
 حينمــا ضــمت الجــزء ١٩٦٧علــى غــرار مــا تــم فــي العــام 

الــشرقي مــن المدينــة ووســـعت حــدودها وطبقــت القـــانون 
ــــسطينيين مــــن  ــــا حــــرم آالف الفل اإلســــرائيلي عليهــــا، مم

  .ة، طبقا لمنظمة التحرير الفلسطيني”ممتلكاتهم

يـشمل قـرار الـضم اإلسـرائيلي ألجـزاء كبيـرة “فيما 
مــن  % ٣٠مــن الــضفة الغربيــة، والتــي تــصل ألكثــر مــن 

مساحتها اإلجمالية، المجال الحيوي لمدينـة القـدس، بـدءا 
اإلسرائيلية الكبرى وصوال إلى ” معاليه أدوميم“بمستوطنة 

  .، بحسب منظمة التحرير”األغوار الوسطى الفلسطينية

انعكاسـات خطيـرة علـى “لهذا المخطـط وقالت إن 
القدس المحتلة، خاصة إذا أقدمت سـلطات االحـتالل علـى 
ـــواطنين  ـــا ســـيحرم الم ـــائبين، م ـــة الغ ـــانون ملكي ـــق ق تطبي
الفلــسطينيين مــن مــساحات واســعة مــن أراضــيهم لــصالح 

  ”.االستيطان

ـــذ  وقـــد شـــرعت ســـلطات االحـــتالل، أمـــس، بتنفي
لتـاريخ معـا، عبـر خطوتها الجديدة نحو اسـتالب األرض وا

قيام عناصرها باقتحام بلدة العيسوية في القدس المحتلـة، 
ــدونمات فيهــا، بحجــة  ــق إخطــارات إخــالء عــشرات ال وتعلي

، وفـق الناشـط ″١٩٦٧ملكيتها لدولة إسرائيل منذ العام “
  .وعضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص

ويقـــــــضي تنفيـــــــذ القـــــــرار بـــــــإخالء المـــــــواطنين 
ًينيين ألراضـــيهم المهـــددة بالمـــصادرة، فـــضال عـــن الفلـــسط



  
  ١٩٧ 

ـــسكنية  ـــشآت ال ـــة والمن ـــة مـــا عليهـــا مـــن األبني ٕهـــدم وازال
والتجاريـــــة والمـــــساحات الخـــــصبة الـــــشاسعة المزروعـــــة 

إعادتهــا إلـى مــا كانــت عليــه بحجــة “باألشـجار، مــن أجــل 
  .، بحسب أبو الحمص”ملكيتها لالحتالل

، ١٩٤٨ويمتــد عمــر تلــك األبنيــة لمــا قبــل العــام 
فيمــا يقــارب بنــاء بعــضها النــصف قــرن مــن الــزمن، حيــث 
تعــود ملكيتهــا لعــائالت فلــسطينية، ممــا يــؤدي هــدمها إلــى 
ــا  ــق هــدف االحــتالل بتهويــد القــدس وطمــس معالمه تحقي

  .وهويتها العربية اإلسالمية

وتتكامل تلك المساعي اإلسرائيلية مـع محاوالتهـا 
فـي المحتلـة الدؤوبة لتخفيض عدد المـواطنين المقدسـيين 

  .مقابل توطين المزيد من المستوطنين اإلسرائيليين فيها

وفي هذا السياق، يقول أبو الحمـص إن سـلطات 
خريطـــــة هيكليـــــة فـــــي “االحـــــتالل تعكـــــف علـــــى إعـــــداد 

العيسوية، لتوسيع مساحة البناء، وضم األراضي المهـددة 
-٣٠للخريطة الهيكلية، خاصة أن هناك أبنية قائمة منذ 

ي ملـــك ألهـــالي البلـــدة، بمـــا يحـــرمهم مـــن  عامــا، وهـــ٤٠
 وكانـــت ســـلطات االحـــتالل اتخـــذت خطــــوة .”اســـتخدامها

مــشابهة، أول أمــس، بتعليــق اخطــار إخــالء علــى بنايـــة 
ســكنية فــي العيــسوية، تمهيــدا لهــدمها بحجــة البنــاء دون 

ــرخيص  وقــد حــذر الفلــسطينيون مــن سياســة االحــتالل .ت
ــة، مطــالبين بــرد  عاجــل لمنــع الخطيــرة فــي القــدس المحتل

  .تمرير المخطط التهويدي اإلسرائيلي في المدينة

وقــال عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، 
سلطات االحتالل تمارس سياسة خطيـرة “تيسير خالد، إن 

وانتهاكات جسيمة في القدس المحتلـة، بمـا يتطلـب القيـام 
  .”برد رادع في مواجتها

ة العربـي موقـف الالمبـاال“وانتقد خالـد مـا اعتبـره 
اإلسالمي والدولي من اإلجراءات والتـدابير اإلسـرائيلية فـي 
مدينة القدس المحتلة، وما تنطوي عليه من أهداف ترمي 
إلــى تهويــد المدينــة، عبــر عمليــات هــدم المنــازل والــسطو 

سياسة االحـتالل “ ونوه إلى .”على ممتلكات الفلسطينيين
ـــ ـــي القـــدس ومن ـــسطينية ف ع فـــي إغـــالق المؤســـسات الفل

ٕالفلــــسطينيين مــــن تنظـــــيم واحيــــاء النــــشاطات الثقافيـــــة 
والتعليميــة والفنيــة واألدبيــة، بحجــة تعارضــها مــع الــسيادة 

  .”اإلسرائيلية المفروضة على المدينة

الحكومة أإلسرائيلية تستغل اعتـراف “وأضاف أن 
بالقــدس عاصــمة “إدارة الــرئيس األميركــي دونالــد ترامــب 

لواليـات المتحـدة منهـا، عـدا ونقل سفارة ا” لدولة االحتالل
مـــن ترتيبـــات تتـــيح ” صـــفقة القـــرن“عـــن مـــا جـــاء فـــي 

لالحــتالل ضــم مــساحات واســعة مــن أراضــي الفلــسطينيين 
  .”في الضفة الغربية، بما فيها القدس

بالمداهمات المستمرة التـي تقـوم بهـا “وندد خالد 
أجهزة األمن اإلسرائيلي للمؤسسات المقدسية الفلسطينية، 

غالقهــا، حيــث قامــت ســلطات االحــتالل حتــى فــضال عــن إ
 مؤسـسة أهليـة فـي مدينـة ٣٢اآلن بإغالق ما يزيد علـى 

الدول العربية واإلسالمية، بشكل خـاص، “ ودعا .”القدس
والمجتمــــع الــــدولي، بــــشكل عــــام، التخــــاذ مــــا يلــــزم مــــن 
اجراءات لردع سلطات االحتالل ومنعهـا مـن مواصـلة هـذه 

  .”تلةالسياسية في مدينة القدس المح

 ٣١ ص١٤/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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محكمة االحتالل تلغي جلسة النطق بالحكم 
  على المتهم بحرق عائلة دوابشة
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ألغـــــت محكمـــــة االحـــــتالل اإلســـــرائيلي، الجمعـــــة 
الجلسة الخاصة للنطق بالحكم على المـتهم بحـرق عائلـة 

  .دوابشة والتي كانت مقررة يوم األحد المقبل

ــاد عمــر خمايــس ة مــدير عــام مؤســسة ميــزان وأف
لحقوق اإلنسان، والذي تولى قضية عائلة دوابـشة أن مـا 
ــسمى بمحكمــة اللــد المركزيــة اســتدعت كــال مــن الطفــل  ت
احمــد دوابــشة وجــده حــسين وعمــه نــصر لــإلدالء بــشهادة 

  .جديدة أمام المحكمة ليوم االثنين القادم

ووصـــف المحـــامي خمايـــسة مـــا حـــصل بـــاإلجراء 
ــــر  ــــي االســــتثنائي غي ــــون ســــابقة ف ــــد تك ــــادي، وق االعتي

ــــة المــــتهم  ــــه تــــم إدان ــــة وخــــصوصا أن اإلجــــراءات الجنائي
ـــدفاع بخـــصوص  وتلخـــيص دفوعـــات النيابـــة ومحـــامي ال

  .العقوبة حسب قوله

مـن جانبــه، وصــف نـصر دوابــشة شــقيق الــشهيد 
ًسعد قرار المحكمـة بالمفـاجئ والغريـب معربـا عـن خـشيته 

  .إدانة المجرمأن يتم االلتفاف عن القرار الماضي ب

ولم يستبعد دوابشة أن تقدم المحكمة على اتخـاذ 
نحــن أمــام حكومــة احــتالل ال فــرق " :ًأي قــرار جديــد قــائال

  ".فيها بين القاضي والجالد

عائلتنــا وبــالتوافق مــع مؤســسة " :وقــال دوابــشة
الميزان لحقوق اإلنسان لن نكل أو نمل من االستمرار في 

  ".نٕانتزاع القرار وادانة المجرمي

وكانــــــت محكمــــــة االحــــــتالل قــــــد أجلــــــت فــــــي 
ــى المجــرم ٩/٦/٢٠٢٠ ــالحكم عل ــسة النطــق ب م موعــد جل

  .م٢٠٢٠\٧\١٢إلى " عمرام بن اولوئيل"اإلرهابي 

ّوســبق أن بــرأت المحكمــة المركزيــة لالحــتالل فــي 
اللد العام الماضي أحد قتلة عائلة دوابشة وحـصرت تهمـة 

  .القتل في مستوطن واحد

بــشة ومنــذ خمــسة أعــوام التــي وتكــافح عائلــة دوا
تلت جريمة إحراق عائلة دوابشة والتي أدت إلى استـشهاد 

المواطن سعد دوابشة وزوجته ريهام ورضيعها علـي، مـن 
  .أجل محاكمة الجناة

  ١١/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

بمشروع " الضم" االحتالل يمهد لـ" كنيست"
  على المستوطنات" السيادة"قانون لفرض 

 

ـــا– رام اهللا ـــدم–  وف ــــ ُ ق ـــست"ل ، اإلســـرائيلي" الكني
االحــتالل " ســيادة"َ، مــشروع قــانون يقــضي بفــرض االثنــين

اإلســـرائيلي علـــى مــــستوطنات الـــضفة الغربيـــة، بموجــــب 
 .المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات

ويقــضي مــشروع القــانون الــذي قدمــه مــا يــسمى 
ئيلية علـى تطبيـق الـسيادة اإلسـرا"، بــ"أرض إسرائيل"لوبي 

ــة  كافــة المــستوطنات المقامــة علــى أراضــي الــضفة الغربي
ــة ــى "المحتل ــؤر االســتيطانية إل ــع تحويــل الب جيــوب "، ويمن
 ".معزولة

وبحسب أقوال قادة اللوبي، عضوا الكنيست حايم 
ـــاتس  ـــود(ك ـــسلئيل ســـموتريتش )الليك ـــا(، وبت ـــإن )يمين ، ف

ــى  ــى األراضــي "القــانون يــسعى إل ــاظ عل ــة للحف ــشاء آلي إن
لتـــي ال تقـــع تحـــت الـــسيادية اإلســـرائيلية ومنـــع الـــسيطرة ا

ـــي ســـتبقى خـــارج  ـــى األراضـــي الت ـــة عل ـــة أو الدولي العربي
  ".C خريطة السيادة اإلسرائيلية في المنطقة

وجاء في نـص مـشروع القـانون بحـسب مـا نقلـه 
ستعمل دولة إسرائيل علـى منـع البنـاء ": "٤٨عرب "موقع 

قــة، والقــضاء علــى الفلــسطيني غيــر القــانوني فــي المنط
الجريمة الزراعية ومنع االسـتيالء علـى األراضـي عبـر مـد 

 ".شبكات للبنية التحتية

منـع أي نـشاط دولـي فـي "كما يدعو القانون إلى 
، "هــذه المنــاطق ال يحظــى بمــصادقة الحكومــة اإلســرائيلية
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تسوية العقارات واألراضي، بما في ذلك في المناطق "ٕوالى 
 ". السيادة اإلسرائيليةالتي ستبقى خارج خرائط

تعزيــز الحفــاظ "كمــا نــص مقتــرح القــانون علــى 
ــول  ــى أراضــي الدولــة مــن خــالل إقامــة المراعــي والحق عل

ويــضع مــشروع القــانون ". الزراعيــة وتحويلهــا إلــى غابــات
قيـــودا وعراقيـــل علـــى البنــــاء الفلـــسطيني فـــي المنطقــــة، 
ـــوزاري اإلســـرائيلي المـــصغر  ـــس ال ـــشترط موافقـــة المجل وي

علــى مخططــات ") كابينيــت("ون األمنيــة والــسياسية للــشؤ
  .البناء الفلسطينية

  ١٤/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 "الكنيست"مشروع قانون عنصري أمام 
  الضم اإلسرائيلي"ُيشرعن"

  

 قالت منظمة - عمان - نادية سعد الدين
طرح مشروع قانون أمام “التحرير الفلسطينية إن 

اإلسرائيلي يقضي بفرض السيادة اإلسرائيلية ” الكنيست“
الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، 

ّلشرعن“يشكل خطوة خطيرة  من % ٣٠ضم زهاء ” ة
  .”مساحة الضفة، بما فيها األغوار

وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدرته 
، وهي جماعة ”لوبي أرض إسرائيل“أمس، إن ما يسمى 

مشروع ” للكنيست“قدم للهيئة العامة “ضغط برلمانية، 
قانون يسمح بتطبيق القوانين اإلسرائيلية على كافة 

اضي الضفة الغربية، بعد المستوطنات المقامة على أر
  .”ضمها وفرض السيادة عليها

منع البناء الفلسطيني “ونوهت إلى أن ذلك يتضمن أيضا 
من مساحة % ٦١، التي تمثل نحو ”ج“في المنطقة 

الضفة الغربية وتخضع للسيطرة األمنية واإلدارية 
اإلسرائيلية الكاملة، بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧دود العام المستقلة وفق ح
  .”المحتلة

 الديني الصهيوني - اليميني” اللوبي“ويستكمل 
المتطرف، الداعم لقضم كامل الضفة الغربية والرافض 
إلقامة الدولة الفلسطينية، عبر مشروع قانونه الخطوات 
التي تقود إلى عملية الضم، حيث يدعو إلى إنشاء آلية 

 ال تقع تحت السيادة للسيطرة على األراضي التي
اإلسرائيلية، وتلك التي ستبقى خارج خريطتها في المنطقة 

  .، بعيدا عن اليد الفلسطينية”ج“

نصوص “وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن 
مشروع القانون عنصرية ومخالفة لكافة القوانين والشرائع 
الدولية، حيث تطالب الحكومة اإلسرائيلية بمنع البناء 

 في المنطقة وحظر وجوده فيها ومنع أي الفلسطيني
نشاط دولي ضمنها ال يحظى بمصادقة الحكومة 

  .”اإلسرائيلية

بتعزيز الحفاظ على ما وصفته “كما تفيد 
من خالل إقامة المراعي ” بأراضي دولة إسرائيل“

والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع 
  .” المنطقةالعراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في

وبذلك؛ فإن مشروع القانون العنصري، وفق 
تشريع وتشجيع االستيطان في “المنظمة، يدعو إلى 

األراضي الفلسطينية المحتلة، ويحرم المواطنين 
الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم واإلنتفاع بها، 
مثلما يحرمهم حق البناء والسكن فيها، بما يشكل تطهيرا 

  .”عرقيا صامتا

” الكنيست“تعليق عضوية “ت المنظمة إلى ودع
في جميع االتحادات البرلمانية الدولية المعنية، تزامنا مع 
تقديم لوائح اتهام إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 

وبتسلئيل ) الليكود(؛ حاييم كاتس ”الكنيست“عضوي 
باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون ) يمينا(سموتريتش 

 من ٤٩ر جرائم الحرب وفقا للمادة عنصري يندرج في إطا
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 ووفقا للمادة السادسة ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
والسابعة والثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية 

  . ”الدولية

 وتزامن ذلك مع دعوات المستوطنين إلى

الحكومة اإلسرائيلية إلقامة مستوطنات جديدة في منطقة 
يرات الجارية لتنفيذ األغوار، وذلك في سياق التحض

مخطط الضم الذي يتبناه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، وألجل فرض حقائق مغايرة على األرض 

  .للتوسع االستيطاني

حكومة االحتالل، ومعها “وقالت المنظمة إن 
الجماعات االستيطانية المتطرفة، تسابق الزمن وتحاول 

من أراضي وضع يدها على أوسع مساحة ممكنة 
الفلسطينيين، لمزيد من التوسع االستيطاني وشق الطرق 
االستيطانية وتثبيت امر واقع جديد في سياق التطبيق 
العملي لمخطط الضم، الذي يدعو له زعيم الليكود وغيره 
من زعماء االحزاب الصهيونية اليمينية المتطرفة وقادة 

  .”التجمعات االستيطانية

غربية المحتلة شهدت، الضفة ال“واشارت إلى أن 
مؤخرا، موجة جديدة من مصادرة األراضي ألغراض 
استيطانية، حيث سيجت سلطات االحتالل نحو ألف دونم 

ديس األثري، شرق بيت لحم، يفي محيط موقع جبل الفر
باألسالك الشائكة، ونصبت بوابة عسكرية على مدخله 
الرئيسي، وبوابات أخرى في محيطه، وعزلته عن بلدة 

تعمر، والتجمعات المحاذية له، وذلك في سياق بيت 
  .”مخطط الضم وسرقة األرض الفلسطينية

إغالق “وشملت اإلجراءات اإلسرائيلية، أيضا، 
وتجريف طريق تاريخي يشق منطقة البادية الشرقية لبيت 
ًلحم، وصوال إلى البحر الميت، والمسمى بالطريق القديم، 

ع في محيط بما يؤدي إلى عزل منازل فلسطينية تق
  .”الموقع، وتقييد حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين

فيما أقدمت مجموعات من المستوطنين على 
عمليات تسييج واسعة في المضارب البدوية في األغوار “

 دونم من أراض وادي ٢٠٠٠الشمالية طالت أكثر من 
الفاو وأم خروبة وبيوض في األغوار الشمالية، بعدما 

في المنطقة ” أبو القندول“يطانية تسمى أقامت بؤرة است
بهدف السيطرة عليها ومنع المواطنين البدو من الرعي 

  .”في أراضيها

قطع العديد من أشجار “وأقدم المستوطنون على 
ًالزيتون في بلدة كفر اللبد قرب طولكرم، تزامنا مع قيام 
ٍقوات االحتالل بجرف أراض زراعية في منطقة البقعة 

 دونمات من أراضي قرية كيسان، ١٠شرق الخليل، و
شرقي مدينة بيت لحم، لصالح توسعة حدود مستوطنة 

  .”اإلسرائيلية المقامة على أراضي القرية” ايبي هناحل“

اتساع رقعة ردود “وأكدت منظمة التحرير أهمية 
ّالفعل الدولية الرافضة لمخطط الضم أإلسرائيلي، فيما 

يد بفرض عقوبات ّتذهب بعض الدول األوروبية حد التهد
على الحكومة اإلسرائيلية عند تنفيذها للمخطط الذي 

ويقضي على أي فرصة إلحياء ” حل الدولتين“ّيقوض 
  .”جهود عملية السالم

 دولة أوروبية قد وجهوا ١١وكان وزراء خارجية 
رسالة إلى االتحاد األوروبي، طالبوا فيها بإعداد إجراءات 

  .لضفة الغربية المحتلةلمنع االحتالل من ضم أجزاء من ا

وفي سياق متصل؛ رحبت اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المقرر الخاص لألمم 
المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 

  .الفلسطينية المحتلة مايكل لينك

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة 
 أحمد التميمي، في حقوق االنسان والمجتمع المدني،

التقرير مستند ووثيقة تضاف إلى “بيان أمس، أن 
القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية 

  .”الفلسطينية، والتي يبنى عليها في تجريم االحتالل
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التقرير وضع اليد على واحدة من “وقال إن 
جرائم عدة يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب 

، وهي العقاب الجماعي، من خالل اإلغالق الفلسطيني
والحصار وهدم البيوت، باعتبارها انتهاكا لقانون الدول 

وأضاف إن  .”ولحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
األهمية األكبر تكمن في اإلشارة التي جاءت في التقرير “

حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة االحتالل، 
محكمة العليا التابعة له لهذه والقضائي الذي توفره ال

  .”الجرائم واالنتهاكات

التقرير جاء في أدق “وأضاف التميمي أن 
األوقات التي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة 
خطة الضم، كذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار 
الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي 

 األراضي الفلسطينية، وخاصة عدوان ارتكبها االحتالل في
  .” على قطاع غزة٢٠١٤

وكان الخبير األممي، مايكل لينك، قد أصدر 
تقريرا أول أمس أكد فيه أن ممارسات وسياسات 
ّاالحتالل، بما فيها حصاره المفروض على قطاع غزة، تعد 

تنطوي على “، مثلما ”عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني“
فلسطينيين بما في ذلك الحق في انتهاكات خطيرة ضد ال

الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب، 
حظر “وشدد لينك على أن  .”ومستوى المعيشة الالئق

العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في 
 من اتفاقية ٣٣القانون الدولي اإلنساني من خالل المادة 

  .”جنيف الرابعة والتي ال تسمح بأي استثناءات

  ٣١ص/١٩/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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   لوفاة الملك طالل ٤٨الذكرى الـ 
 

 تــصادف اليــوم الثالثــاء الــذكرى الثامنــة -عمــان 
واألربعون لوفاة جاللة الملك طالل بـن عبـداهللا، طيـب اهللا 

  .ثراه

 رحـــل ١٩٧٢ففـــي الـــسابع مـــن تمـــوز مـــن عـــام 
هـا الدسـتور جاللته بعد أن سـجل إنجـازات نوعيـة مـن أبرز

  .األردني وتطوير الحياة السياسية في األردن

ومنــذ أن اعتلــى جاللــة الملــك الراحــل العــرش فــي 
 بعـــد استـــشهاد جاللـــة ١٩٥١الـــسادس مـــن أيلـــول عـــام 

الملــك عبــد اهللا بــن الحــسين طيــب اهللا ثــراه، علــى عتبــات 
ــى ترســيخ وتجــذير نهــج  ــع إل المــسجد األقــصى وهــو يتطل

لكبرى التي قادها الشريف الحسين ومبادئ الثورة العربية ا
بن علـي، طيـب اهللا ثـراه، مـن أجـل وحـدة العـرب وحـريتهم 
واســــتقاللهم والحيــــاة الفــــضلى لهــــم فــــي مــــسيرة الدولــــة 

  ....األردنية
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ــراه الــذي وقــف  ــب اهللا ث ــة الملــك طــالل طي وجالل
مجاهـدا فــي صــفوف المقــاتلين مـن الجــيش العربــي دفاعــا 

توثيــق عــرى التعــاون عــن فلــسطين، بــذل جهــودا متميــزة ل
والتنــسيق لمــا فيــه مــصلحة األمــة والــوطن العربــي الكبيــر 

  ....١٩٤٨الذي كان قد خرج لتوه من نكبة فلسطين عام 

ــاة العــسكرية  ــا للحي وجاللتــه رحمــه اهللا كــان محب
متــأثرا بــالروح العــسكرية لوالــده الــذي كــان أحــد قــادة ثــورة 

 يتخـرج العرب األحرار حيث كان جاللتـه أول ضـابط أردنـي
ـــة ســـاند هيرســـت العـــسكرية فـــي بريطانيـــا وبعـــد  مـــن كلي

 رافق جده الحسين بـن ١٩٢٩تخرجه من هذه الكلية عام 
ــــد أن تــــصدى  ــــرص بع ــــي قب ــــان منفيــــا ف ــــي الــــذي ك عل
للمـــشروعات االســـتعمارية التـــي اســـتهدفت تقـــسيم الـــبالد 

  .العربية

والتحـــق جاللـــة الملـــك طـــالل الـــذي كـــان يعـــشق 
األردنــي ووصــل إلــى رتبــة مقــدم الجنديــة بــالجيش العربــي 

 التحـــق بكتيبـــة المـــشاة ١٩٤٢ وفـــي عـــام ١٩٣٤عـــام 
الثانيــــة كتيبــــة الحــــسين الثانيــــة التــــي عرفــــت بتاريخهــــا 
ــارك التــي خاضــتها فــي القــدس وفلــسطين  البطــولي والمع

  .....فيما بعد

وشـــارك جاللتـــه فـــي الحـــرب العربيـــة اإلســـرائيلية 
وليــة ضــد وخــاض مــع الجــيش العربــي األردنــي معــارك بط

ـــود  ـــين الجن ـــه ب االحـــتالل اإلســـرائيلي وكـــان لوجـــود جاللت
وحضهم على القتال والصمود في وجه العدو األثر الكبيـر 
ٕفي إلهاب مشاعر الحماس واذكـاء روح التـضحية والفـداء 
ٕلديهم ما مكنهم من تحقيق العديـد مـن االنتـصارات وانقـاذ 

  .القدس والضفة الغربية

ا جاللتــه معركـــة ومــن المعــارك التـــي اشــترك بهـــ
عند جـسر المجـامع، حيـث كـان جاللتـه أول مـن ) غيشر(

حضر إلى ميدان المعركـة وجاهـد فيهـا جهـاد األبطـال مـن 
أجـــل فلـــسطين التـــي عمـــل بكـــل جوارحـــه وقلبـــه وســـالحه 

لخدمة قـضيتها مـا زاد مـن محبـة الجـيش العربـي األردنـي 
  .ٕواعجابه بجاللته وببسالته وبشجاعته

القـــدس ومنهـــا إلـــى رام اهللا وانتقـــل جاللتـــه إلـــى 
حيث اتخذ موقعا أماميا بـين جنـود المدفعيـة، وبقـي هنـاك 
حتى الهدنة األولى، وشـارك جاللتـه وقبيـل الهدنـة الثانيـة 
في معارك مرتفعات النبي صموئيل والـرادار وبيـت سـوريك 
وبيت اكسا حيث كان يتنقل بين موقع وآخر تحت القصف 

  .الشديد

القتـال األثـر الكبيـر علـى وكان الشـتراك جاللتـه ب
وحــدات الجــيش العربــي األردنــي التــي حاربــت فــي القــدس 
ــة فأنقــذت  ــي القتــال وصــد الهجمــات المعادي ــسلت ف واستب
الضفة الغربية بما فيها القدس، وليس أدل على ذلـك مـن 
الهجوم الذي قامت به كتيبة المشاة الثانية للسيطرة علـى 

نـــة القـــدس مـــن المزيــد مـــن األهـــداف والمواقـــع داخــل مدي
منطقــة الــشيخ جــراح إلــى منطقــة بــاب العــامود والوصــول 
إلـــــى تلـــــة الـــــرادار والتقـــــدم والقتـــــال الـــــذي جـــــرى قـــــرب 

  .المستعمرات اإلسرائيلية

ورغم قـصر عهـده إال أن جاللـة الملـك طـالل بـن 
عبـــد اهللا طيـــب اهللا ثـــراه بقـــي يتواصـــل مـــع أبنـــاء شـــعبه 

وأســهم فــي يتحــسس آالمهــم وآمــالهم وقــدم لوطنــه الكثيــر 
التأسيس لكثير مـن اإلنجـازات علـى طريـق البنـاء والتقـدم 

  .نحو المستقبل المشرق والمستقبل الواعد

واألســـرة األردنيـــة الواحـــدة إذ تحيـــي ذكـــرى وفـــاة 
جاللــة الملــك طــالل بــن عبــداهللا، بقلــوب مفعمــة باإليمــان، 
لتستذكر مسيرة اإلنجاز الهاشـمي التـي تعلـو مـع كـل رايـة 

بــوطن التميـــز والتقـــدم فــي عهـــد جاللـــة هاشــمية وتفخـــر 
الملك عبد اهللا الثـاني الـذي يواصـل مـسيرة اإلنجـاز وبنـاء 
الدولــة األردنيــة العــصرية التــي تواكــب المــستجدات وتنفــذ 
الخطـــط والبــــرامج اإلصـــالحية والتنمويــــة الـــشاملة لجعــــل 

  )بترا.(األردن أردن الرخاء والرفاه والمستقبل

  ٣ صفحة ٧/٧/٢٠٢٠الدستور 
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 عاما على استشهاد األديب المناضل ٤٨
 غسان كنفاني

  

يصادف اليوم األربعاء، الثامن من تموز، الذكرى 
 ٣٦( الستـــشهاد األديـــب المناضـــل غـــسان كنفـــاني ٤٨الــــ

، وذلــك بتفجيــر ســيارته فــي منطقــة الحازميــة قــرب )عامــا
بيــروت، واستــشهدت برفقتــه ابنــة شــقيقته فــايزة، لمــيس 

 ).ًما عا١٧(حسين نجم 

كنفاني سياسـي وصـحفي وروائـي وقـاص وكاتـب 
، ١٩٣٦مسرحي، ولد في عكا في التاسع من أبريـل عـام 

 إلــى لبنــان ثــم إلــى ١٩٤٨اضــطر لمغــادرة فلــسطين عــام 
 .سوريا

بعـد رحلــة نــزوح طويلــة مــن يافــا، إلــى عكــا، إلــى 
ـــى بيـــت  ـــى حمـــص، فالزبـــداني، إل الغازيـــة فـــي لبنـــان، إل

بكلية بدمــشق، أقــام غــسان متواضــع وقــديم فــي حــارة الــشا
 .١٩٤٩كنفاني وعائلته أواسط عام 

ّصــدر لغــسان كنفــاني حتــى تــاريخ وفاتــه المبكــر 
ًثمانيـة عـشر كتابـا، وكتـب مئـات المقـاالت والدراسـات فـي 
ـــسطيني، ترجمـــت  ـــشعب الفل ـــاح ال ـــسياسة وكف ـــة وال الثقاف

 لغـــة فـــي عـــشرين دولـــة ١٦معظـــم أعمالـــه إلـــى حـــوالي 
رجــال فــي "روايــة : الــه األدبيــةوكانــت أهــم أعم. مختلفــة
األدب الفلـــسطيني "و" عائـــد إلـــى حيفـــا"وروايـــة " الـــشمس

 ".١٩٦٨-١٩٤٨المقاوم تحت االحتالل 

وكانت مقـاالت كنفـاني تنـشر تحـت اسـم مـستعار 
) ١٩٦٨(األســبوعي " ملحــق األنــوار"فــي ) فــارس فــارس(

ــة  ــصياد"ومجل ــى تمــوز " ال  ومقــاالت ١٩٧٢مــن شــباط إل
 .١٩٦٥" بإيجاز"تحت عنوان " المحرر"قصيرة في جريدة 

 جـائزة أصـدقاء الكتـاب فـي لبنـان ١٩٦٦نال في 
مــــا تبقــــى لكــــم، كمــــا نــــال جــــائزة منظمــــة "عــــن روايتــــه 

ــــي  ــــصحفيين العالميــــة ف ــــي ١٩٧٤ال  وجــــائزة اللــــوتس ف

، ١٩٩٠، ومنح وسام القدس للثقافة والفنون فـي ١٩٧٥
 . دولة٢٠ لغة وانتشرت في ١٧وترجمت أعماله إلى 

ح الســمه بعــد استــشهاده، عــدة جــوائز أهمهــا ُمــن
ـــة عـــام  ـــصحافة العالمي ، وجـــائزة ١٩٧٤جـــائزة منظمـــة ال

ــــوتس عــــام  ــــدس عــــام ١٩٧٥الل نح وســــام الق ــــا م ــــ، كم ُ
١٩٩٠. 

أطلــق اســمه علــى عــدد مــن الفعاليــات الثقافيــة، 
أحدثها ما أعلنته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 

ــن العــام  ــل م ــي أبري ــإطالق اســمه المــصرية، ف الماضــي ب
  .على الدورة المقبلة من ملتقى القاهرة للرواية العربية

  ٨/٧/٢٠٢٠عن وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

في الذكرى السادسة عشرة لفتوى محكمة 
  حول جدار الفصل العنصري العدل الدولية

 

 أكدت اللجنة – اهللا  رام–وكالة قدس نت لألنباء 
ينية لـــسجل أضـــرار الجـــدار علـــى أهميـــة الوطنيـــة الفلـــسط

اســـتمرار عمليـــة حـــصر وتـــسجيل االضـــرار ودعـــت مكتـــب 
األمــم المتحــدة لــسجل االضــرار والــذي يتخــذ مــن العاصــمة 
ــة  ــع المتطلبــات المالي ــى تــوفير جمي ــه إل النمــساوية مقــرا ل
واللوجستية، التي تمكن طاقم العمل في األراضـي المحتلـة 

رين مـن أبنـاء الـشعب من مواصلة عمله وتمكـين المتـضر
ــة المحافظــات  ــراد ومؤســسات وفــي كاف الفلــسطيني مــن أف
وخاصة محافظة القدس بتسجيل ما لحق بهم من خـسائر 

 .تسبب بها إنشاء جدار الضم والتوسع

ــة الوطنيــة بمناســبة الــذكرى  " ١٦"وشــددت اللجن
ــة ضــد جــدار الــضم والتوســع  لفتــوى محكمــة العــدل الدولي

ــى ضــرورة أن ت ــوم األمــم المتحــدة بالعمــل العنــصري، عل ق
دون تأخير على متابعة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدوليـة 

) الـسلطة القائمـة بـاالحتالل(ٕوالـزام إسـرائيل  بكافة جوانبها
بإزالــة الجــدار وتحميلهــا مــسؤولية كــل مــا نجــم عــن هــذه 



  
  ٢٠٤ 

الجريمـــة مـــن خـــسائر وأضـــرار لحقـــت بـــالمواطنين األفـــراد 
 الفلــسطينية الرســمية منهــا وبالمؤســسات واإلدارات العامــة

  .واألهلية

وأكــدت علــى ضــرورة تنفيــذ الــدول األعــضاء فــي 
الجمعية العامـة اللتزاماتهـا الـواردة بـشكل ال لـبس فيـه وال 

مــن قـرار المحكمــة وخاصــة ) ث(غمـوض فــي نـص الفقــرة 
مـــا يتعلـــق بـــضمان امتثـــال إســـرائيل للقـــانون اإلنـــساني 

تهـــا سياســـيا الـــدولي، و بفـــرض العقوبـــات عليهـــا ومقاطع
  .ًواقتصاديا

ودعــت األمــم المتحــدة وال ســيما الجمعيــة العامــة 
ومجلس األمن دراسة اإلجراءات األخرى المطلوب اتخاذهـا 
إلنهــاء الوضـــع غيـــر القـــانوني النــاتج عـــن بنـــاء الجـــدار 

بعــــين  وملحقاتــــه وأخــــذ فتــــوى محكمــــة العــــدل الدوليــــة
  ."االعتبار

ـــسادسة عـــشر ـــذكرى ال ـــام ال ـــصادف هـــذه األي ة وت
إلصدار محكمة العدل الدولية في الهاي للرأي االستـشاري 
حــول قيــام دولــة االحــتالل اإلســرائيلي بإقامــة جــدار الــضم 
والتوســع فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة، ففــي التاســع 

 وبعـد محـاوالت وحمـالت إسـرائيلية ٢٠٠٤من تمـوز عـام 
ــــات المتحــــدة  مــــسعورة اســــتهدفت إســــرائيل ومعهــــا الوالي

ــ ــدين األميركي ــي ي ــرار دول ــع صــدور أي ق ة مــن خاللهــا من
  .أفعالها المخالفة لكل األعراف والقوانين

وأصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة فــي الهــاي وهــي 
أعلى هيئة قـضائية دوليـة رأيهـا القـانوني وبأغلبيـة أربعـة 
عــشر صــوتا مقابــل صــوت واحــد مــن قــضاتها حــول إقامــة 

نــاء الجــدار أن ب"إســرائيل للجــدار، وأكــدت فــي رأيهــا علــى 
الــذي تــشيده إســرائيل وهــي ســلطة االحــتالل فــي األرضــي 
الفلـــسطينية المحتلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي أراضـــي القـــدس 
ـــانون  ـــارض مـــع الق ـــه يتع ـــشرقية ومـــا حولهـــا، وملحقات ال

إسرائيل ملزمة بوضـع حـد النتهاكهـا " واعتبرت ان"الدولي 
القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال 

ء الجدار الجارية في األرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا بنا
فــي ذلــك أراضــي القــدس الــشرقية ومــا حولهــا، وأن تفكــك 
على الفور اإلنشاءات المقامـة هنـاك، وأن تلقـي أو تبطـل 
ــــع اإلجــــراءات التــــشريعية والتنظيميــــة  ــــى الفــــور جمي عل

  ". من هذا الرأي١٥١المتعلقة به وفقا للبند 

خـالل الـرأي االستـشاري وقد حددت المحكمـة مـن 
ــالم مــن خــالل  ــى جميــع دول الع التزامــات ومــسؤوليات عل

االلتزام بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن "
بنــاء الجــدار وعــدم تقــديم العــون أو المــساعدة للمحافظــة 

  ". على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء

على جميـع الـدول األطـراف فـي معاهـدة "وأوجبت 
رابعة ذات الصلة بحماية األشخاص المدنيين فـي جنيف ال

ــة فــي  م، ١٩٤٩آب /  أغــسطس١٢زمــن الحــرب والموقع
ًوأن تلتــــزم أيــــضا وعــــالوة علــــى احترامهــــا ميثــــاق األمــــم 
المتحدة والقانون الدولي بـضمان امتثـال إسـرائيل للقـانون 
" اإلنساني الـدولي حـسبما هـو متـضمن فـي تلـك المعاهـدة

وال سيما الجمعيـة العامـة ومجلـس األمم المتحدة "وطالبت 
األمن دراسـة اإلجـراءات األخـرى المطلـوب اتخاذهـا إلنهـاء 
الوضــع غيــر القــانوني النــاتج عــن بنــاء الجــدار وملحقاتــه 

  ".وأخذ الرأي االستشاري الحالي في الحسبان

  ٨/٧/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * * 

الذكرى التاسعة والستون الستشهاد الملك 
  سالمؤس

 

االثنين الذكرى التاسعة  تصادف –  بترا–عمان 
والستون الستشهاد مؤسس المملكة جاللة المغفور له 

 –  طيب اهللا ثراه–بإذن اهللا، الملك عبداهللا بن الحسين 
الذي القى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد األقصى 
المبارك وهو يهم بأداء صالة الجمعة في العشرين من 

  .١٩٥١شهر تموز عام 
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واستشهد الملك المؤسس مؤمنا باهللا تعالى 
وحافظا لعهد بني هاشم األبرار بعد كفاح طويل من أجل 
أمة العرب ووحدتها ومستقبلها، حامال راية أطهر ثورة 
عرفها تاريخ هذه األمة، والتي انطلقت من مكة على يد 
والده شيخ الثوار الشريف الحسين بن علي، طيب اهللا 

  .ثراه

كان الملك المؤسس طيب اهللا ثراه، لقد ... 
حصيفا ثاقب النظر في استقراء ما يتهدد األمة العربية 
وما هي مقبلة عليه من تحديات، وكان أول الزعماء 
العرب الذي يطلق صيحته محذرا من ضياع فلسطين، 
وحين هبت الجيوش العربية لمساندة األشقاء في 

األردني ٕفلسطين وانقاذ ما يمكن إنقاذه، كان الجيش 
الباسل في مقدمة الجيوش العربية، يخوض معارك 
الشرف والبطولة والفداء، ويحافظ على عروبة القدس 
التي روت أسوارها دماء شهداء الجيش العربي الذين 

  .قضوا نحبهم دفاعا عن ثرى فلسطين والقدس الشريف

ٕوالى جانب الدعم العسكري، وفر الملك المؤسس 
تمكين األشقاء في فلسطين من الدعم السياسي والمادي ل

الصمود على أرضهم ومواصلة كفاحهم من أجل هويتهم 
  .الوطنية وتحقيق تطلعاتهم المشروعة

  ٦ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

ْقرن من الزمان على ميسلون ِ  ِ ٌ ُالرموز .. َْ 
  والشهداء

  

 علي عقلة عرسان 

تكون قد مرت مئة ) يوليو( تموز ٢٤بحلول يوم 
/  تموز ٢٤" على معركة ميسلون التي جرت في سنة

قرن من الزمان مضى على المعركة ".. ١٩٢٠) يوليو(
التي خاضها سوريون بقيادة البطل يوسف العظمة 

ِ، وزير الحربية آنذاك، الذي كان يعرف "١٩٢٠ ـ ١٨٨٤"

ًجيدا ما ينتظره ومشى إلى ساحة الوغى بشجاعة وشرف 
  .ًدفاعا عن الوطن والشرف

ُعقبة " العظمة قواته المتمركزة في منطقة تفقد
والتحف ) يوليو( تموز ٢٣في ميسلون ليلة " الطين

ًبطانية ونام هناك، وفي الصباح قاتل حتى استشهد دفاعا  ّ
عن سوريا وعاصمتها دمشق، يوم زحف إليها الجيش 
الفرنسي بمدافعه الثقيلة ودباباته ورشاشاته وطائراته 

ً منتصرا بانتصار الحلفاء على وجنده، وهو الجيش الخارج
 ـ ١٩١٤"دول المحور في الحرب العالمية األولى 

ُزحف جيش فرنسا بقيادة الجنرال غورو ليحتل ".. ١٩١٨
ًسوريا ويفرض االنتداب عليها تنفيذا للمعاهدة ـ المؤامرة، 

، وقرار مؤتمر سان ريمو ١٩١٦" سايكس ـ بيكو"معاهدة 
لينهي المملكة ، "١٩٢٠) أبريل( نيسان ٢٥ـ ١٩"

السورية الوليدة التي أعلنها المؤتمر السوري بتاريخ 
ً، وتوج األمير فيصل بن الحسين ملكا على ٧/٣/١٩٢٠ 

، في احتفال جرى يوم "بالد الشام"سوريا الطبيعية، 
َ بساحة المرجة ١٩٢٠) مارس(الثامن من شهر آذار  ْ َ

  ....بدمشق

خرج يوسف العظمة إلى معركة ميسلون وكله 
ًإيمان وهو يدرك نتيجة المعركة، ويعرف مصيره تماما، 

وقد اشتبك مع .. فقد قرر أن يقاتل مع جنده ولن يتراجع
جيش االستعمار الفرنسي في معركة غير متكافئة دامت 
ُمعظم ساعات ذلك النهار، وحنا دمه ودم من استشهد  ُ  َ
معه في تلك المعركة مساءات األفق في بالد الشام 

.. ريين، حيث استشهد هو وأربعمئة مجاهدوأنفس السو
وكان فيمن خرج معه إلى ميسلون نساء قاتلن في 
المعركة، منهن زينب الغزاوي من قرية المليحة في ريف 
دمشق التي تنكرت بثياب رجل وقاتلت ببطولة شبيهة 

وقالت بعد .. ببطوالت المجاهدات في أوائل اإلسالم
حمود إلى بيتنا ّعدت مع أخوي مصطفى وم: "المعركة
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وفي نفسي مرارة، ألن اهللا لم يمنحني شرف الشهادة في 
  "....ميسلون إلى جانب البطل العظيم يوسف العظمة

ولما سمع الملك فيصل بن الحسين باستشهاد "
ًإني أحني رأسي احتراما : يوسف العظمة ومن معه قال

لجميع هؤالء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل االحتجاج 
ًء لم يعرف له التاريخ مثيالعلى اعتدا وأظنه عبد .". ُ

: الرحمن الشهبندر الذي قال في كلمة تأبينية بالمناسبة
ًإن ثمة رجاال ال يموتون أبدا، يصرون على الحياة، رغم " ً

  "...مرورهم بسطوة بروتوكوالت الموت والفراق

ًلقد استشهد دفاعا عن وطنه بشرف، وأسس 
 لمقاومة السوريين ُدمه الذي روى األرض في ميسلون

التي بدأت وانتشرت واستمرت حتى خرج الفرنسيون من 
ًسوريا بعد ما يقرب من خمسة وعشرين عاما من 
االستعمار والنضال ضد االستعمار، ففي الساعة التاسعة 

 جال آخر ١٩٤٦) أبريل( نيسان ١٥والربع من يوم 
جندي فرنسي عن أرض الجمهورية العربية السورية، 

إلتاحة فرصة ) أبريل( نيسان ١٧ بعيد الجالء يوم ُواحتفل
  ....أمام المشاركين وللقيام باالستعداد المناسب

ُبعد دخوله إلى دمشق ذهب الجنرال غورو إلى 
ضريح صالح الدين األيوبي، قرب الجامع األموي 
بدمشق، في حركة ذات داللة كبيرة لمن يريد أن يستقرئ 

الدين، وقف غورو أمام التاريخ ويدفع الضيم عن األمة و
ها قد عدنا يا صالح : "ُالضريح وقال هناك جملة مشهورة

، وهي ترديد وصدى لرسيس العدوان ولحروب "الدين
.. الفرنجة ضد المسلمين فيما يعرف بالحروب الصليبية

ًوذلك ردا منه على ذلك القاهر صالح الدين عندما قال 
الشرق إنكم خرجتم من : "للصليبيين بعد معركة حطين

وكان احتالل الفرنسيين واإلنجليز .".. ولن تعودوا إليه
، هو رد على ذلك، فهل من "بالد الشام"لسوريا الطبيعية 

ذاكر يذكر، ومتعظ يتعظ، وسياسة تدرك وتعمل، ومن 
  !...قيادات تقود إلى االستقالل والنصر؟

٢٥/٧/٢٠٢٠ – ٢١عربي 
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يرصد مشروع اإلعمار "  على القدسعين"
  الهاشمي بالمصلى المرواني

  

سلط برنامج عين على القدس الذي  -عمان 
بثه التلفزيون األردني أمس االثنين، الضوء على مشاريع 

اإلعمار الهاشمي في المصلى المرواني في المسجد 
 والتي اتت بتصميم ٢٠٢٠ و٢٠٠٥األقصى بين عامي 

وعرض البرنامج تقريرا . ياتفريد وعلى أعلى المستو
مصورا حول هذه األعمال، مسلطا الضوء على العراقيل 



  
  ٢٠٧ 

والعقبات التي تضعها سلطات االحتالل في طريق هذه 
  . المشاريع

وأوضح مدير عام أوقاف القدس وشؤون 
المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد عزام الخطيب، 

ام  أيار ع٩خالل البرنامج أن مجلس األوقاف قرر في 
، تهيئة المصلى المرواني للصالة، وتم االيعاز ١٩٨٧

  . لمهندسي اإلعمار بإعداد المخططات الالزمة لذلك

وقال إنه في تسعينيات القرن الماضي بدأت 
االوقاف بتنفيذ هذا المشروع، بالرغم من ظهور بعض 
االشكاالت نتيجة لتدخل سلطات االحتالل ورغبتها في 

تهيئة الموقع لفتحه امام وقف هذه االعمال، كما تم 
المصلين بعد تجهيزه بإنارة حديثة، وايقاف تدفق المياه 

  . فيه

وقال الخطيب انه تم االنتهاء حاليا من المرحلة 
الخامسة من أعمال الترميم في ثالثة أروقة بالمصلى، 

  . مشيرا الى انه سيتم البدء بالعمل في باقي األروقة قريبا

 ٤مصلى البالغة واستعرض التقرير مساحة ال
 رواقا ١٦ عمودا و٩٣آالف متر مربع، ويحتوي على 

 آالف شخص، كما تم عرض ١٠حيث يتسع لنحو 
اللواوين الداخلية فيه والتي تم تلوينها وتكحيل األحجار 

  . المتشققة فيها وقصارة الجدران وغيرها من األعمال

واشار التقرير الى ان صيانة المصلى واجهت 
ب القيود التي تفرضها سلطات االحتالل عقبات كثيرة بسب

على أعمال الترميم، واي نشاط في المسجد األقصى 
المبارك بشكل يعيق تنفيذ المخططات التي وضعتها 

  . األوقاف

من جهته، بين نائب مدير مشاريع اإلعمار في 
اعمال الصيانة في "المسجد األقصى، طه عويضة، ان 

الخيرة، حيث تم المسجد المرواني دخلت في مراحلها ا
 متر ٨٠٠ آالف متر مربع، وبقي أقل من ٣ترميم 

، مؤكدا استمرارية العمل بالرغم من العراقيل التي "مربع
  . تضعها شرطة االحتالل في المكان

واكد مدير مديرية إعمار المسجد األقصى 
المبارك المهندس بسام الحالق خالل مداخلة له 

 ١٣نتهاء من ترميم بالبرنامج، عبر اتصال الفيديو، اال
 لواوين ٣جزءا من المصلى المرواني وان ما تبقى هو 

  . فقط لالنتهاء من ترميم هذا الصرح الضخم

وأشار الحالق الى أن وزارة االوقاف في االردن 
ومديريتها في القدس ومجلس االوقاف، اتخذت قرارا بفتح 
بوابتين اضافيتين للمصلى من الجهة الجنوبية الشرقية 

د، حفاظا على المصلين في حال حدوث اي طارئ للمسج
  . نظرا الن المصلى كان له بوابة صغيرة فقط

وبين الحالق مراحل االعمار الهاشمي التي تم 
تنفيذها في المسجد االقصى كترميم قبة الصخرة المشرفة 
من الخارج وكسوتها بألواح النحاس المذهبة، اضافة 

  . لرخام من الداخلألعمال الفسيفساء والزخارف وأعمال ا

واضاف إن هناك مشاريع لإلعمار الهاشمي 
مازالت تواجه عرقلة من قبل سلطات االحتالل ومنها 
مشروع انارة قبة الصخرة والمسجد االقصى من الداخل 
والخارج، ومشروع اعادة تبليط ساحات المسجد االقصى، 
مشيرا الى منع اقامة مشروع إطفاء في المسجد االقصى 

  )بترا (.المبارك

  ٧ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 
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الوصاية الهاشمية مقدرة : عين على القدس

  ًفلسطينيا ومكانة الملك عامل مهم في صمودهم
  

 سلط برنامج عين على القدس الذي -عمان 
بثه التلفزيون االردني أمس االول االثنين، الضوء على 
الظروف الصعبة التي يعيشها المقدسيون بين مطرقة 

 . االحتالل لبيوتهم وسندان الكوروناهدم
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وعرض البرنامج، تقريرا مصورا من القدس بين 
فيه معاناة عائلة المقدسي إياد أبو صبيح، التي استفاقت 
لتجد عددا من جنود االحتالل المدججين بالسالح برفقة 
الجرافات، التي جاءت لهدم منزلهم بحجة عدم الترخيص، 

ع شروطا تعجيزية امام في حين ان بلدية االحتالل تض
المقدسيين للحصول على التراخيص إلفراغ القدس من 

 .سكانها الحقيقيين

المقدسي ابو صبيح مالك المنزل، قال خالل 
التقرير إنه بنى البيت هو ووالديه بعد أن باعوا كل ما 
يملكون، وانه يعيش معهما في البيت، برفقة زوجته 

 .وأبنائه الستة

قدسية سهير أبو اصليح واستضاف التقرير الم
من سكان سلوان، كنموذج آخر لمعاناة المقدسيين من 
عمليات الهدم، اذ قالت ان بيتها مهدد بالهدم، وان 
ممثلي سلطات االحتالل قدموا اليها وابلغوها بانهم 
سيهدمون بيتها، مشيرة الى انه لم يتم اخبارها بقرار 

 .الهدم من قبل

هدم هذه تأتي وأشار التقرير الى ان موجة ال
بالتزامن مع تزايد عدد حاالت االصابة بفيروس كورونا 
في المدينة المقدسة، في ظل عدم جاهزية المشافي 

 .الفلسطينية، الستيعاب المصابين بهذا الوباء

وعرض التقرير حديث المسعف المقدسي ابراهيم 
المحتسب، أحد المتطوعين لفحص كورونا، الذي أكد 

لقدس وعدم وجود اماكن كافية استفحال الوباء في ا
 .للحجر

من جهته، اكد الخبير في الشؤون الفلسطينية 
حمادة فراعنة، ضيف البرنامج، ان الصراع الفلسطيني 
االسرائيلي يقوم على أمرين أساسيين، االرض والبشر، 
مشيرا الى أن االحتالل نجح في موضوع السيطرة على 

 .االرض، غير انهم فشلوا في طرد كل البشر

وقال هنالك اكثر من ستة ماليين ونصف 
المليون فلسطيني على هذه االرض، يقاومون عمليات 
االستنزاف والتطهير العرقي والتهجير، وسط حالة من 
الصمود والثبات واالصرار، وهذا االمر دفع باالحتالل 
للقيام بها بشكل فردي ويومي بأسلوب ممنهج، بهدف 

 .«هلهاطاردة أل«جعل االرض الفلسطينية 

وأوضح الفراعنة بان اسرائيل تستغل انشغال 
العالم بجائحة كورونا للتصعيد في سياسة التضييق على 
المقدسيين بهدف تهجيرهم، خصوصا وان أهل القدس 
يمثلون رأس الحربة في الصراع العربي الفلسطيني 

 .ومواجهة المشروع االستعماري التوسعي االسرائيلي

عم للمقدسيين، بين وعن الدور االردني الدا
الفراعنة أن أهم سالح في هذا المجال هو صمود 
المقدسيين على االرض، وهو السالح الذي يمتلكه جاللة 

 .الملك عبداهللا الثاني بن الحسين والدولة االردنية

واضاف ان الوصاية الهاشمية مقدرة من قبل 
الفلسطينيين، وذلك في المرة االولى عندما رفض الشريف 

 وعد بلفور وسايكس بيكو، وتم تجديد ١٩٢٤ام حسين ع
 عندما وقع ٢٠١٣العهد مع االردن في شهر آذار عام 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثيقة مع جاللة الملك 
هناك غطاء تاريخيا شرعيا وقانونيا «عبداهللا، مضيفا بأن 

» بيان واشنطن»اضافة لغطاء آخر وهو معاهدة السالم و
لة الملك الحسين ورئيس الوزراء بين المغفور له جال

االسرائيلي االسبق اسحق رابين في شهر تموز عام 
 .« والذي جاء فيه اقرار بالدور الهاشمي١٩٩٤

واضاف فراعنة ان مكانة جاللة الملك عبداهللا 
عامل مهم في دعم صمود المقدسيين والدفاع عن 
قضيتهم، مشددا على جهود جاللته ولقاءاته مع لجان 

س االميركي ورئيسة مجلس النواب االميركي لدعم الكونغر
 .القضية الفلسطينية
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وأشار الفراعنة الى ما قاله الكاتب والسياسي 
االميركي روبرت ساتالوف وهو المدير التنفيذي لمعهد 
واشنطن لسياسات الشرق االدنى عن جاللة الملك، بانه 

يحظى باحترام الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وهو «
حيد الذي ال يخشى النفوذ اليهودي، بسبب مكانته في الو

  )بترا.(»الواليات المتحدة

  ٣ ص١٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

عين على القدس يسلط الضوء على مصادرة 
  أراض في بلدة العيساوية

  

 سلط برنامج عين على القدس الذي -عمان 
بثه التلفزيون األردني، أمس االول االثنين، الضوء على 

 سلطات االحتالل االستيالء على أراض في منطقة عزم
العيساوية وهدم عدد من البيوت فيها بحجة مصادرتها 

  .للصالح العام

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من بلدة 
العيساوية الواقعة شمال شرقي القدس المحتلة استضاف 
فيه الحاج علي عليان، أحد المقدسيين الذي استلموا 

هم من قبل سلطات االحتالل ضمن أوامر إخالء ألراضي
سعيها للمضي قدما في عملية تهجير الفلسطينيين من 

  .بيوتهم واراضيهم

هذه ارض اجدادي << : وقال الحاج عليان
والزيتون مزروع فيها قبل ان تأتي اسرائيل على هذه 

  .>>البالد

وأشار التقرير الى ان قصة مصادرة هذه 
مساحتها نحو ، وتبلغ ١٩٦٨االراضي بدأت منذ عام 

 دونما، وهي ملك لعدد من العائالت المقدسية، ٢٥٠
وتمتد على المداخل الغربي والجنوبي والشمالي لقرية 
العيساوية، ويقوم االحتالل بالبناء عليها لصالح 

  .مستشفى هداسا االسرائيلي بهدف توسعته

وتحدث عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، 
هناك أبنية «قرير، قائال محمد أبو الحمص، خالل الت

 تمت ١٩٤٨مقامة على هذه االراضي قبل عام 
  .«مصادرتها ومنع أصحابها من الدخول إليها

وبين التقرير أن قرية العيسوية التي تقع على 
سفح الجبل الشرقي للقدس تعاني الكثير من اجراءات 
االحتالل المجحفة على مدار العام، وتشكل شوكة في 

  .سرائيلي بسبب صمود أهلهاحلق االحتالل اال

خالل اتصال فيديو عبر القمر  والتقى البرنامج
الصناعي عضو اللجنة االهلية للدفاع عن أراضي 
العيساوية، هاني العيساوي، الذي أكد ان المصادرة تشمل 

 دونما، مشيرا إلى أنه ٢٥٠مئات الدونمات وليس فقط 
رب تم بناء مستوطنة التلة الفرنسية على جزء منها غ

  .العيساوية واراضي شعفاط

وأشار الى انه تمت مصادرة اراض داخل البلدة 
، بهدف توسعة ١٩٤٨يوجد عليها مبان مقامة قبل عام 

مستشفى هداسا والجامعة العبرية على جزء منها، وتم 
ملك لدولة اسرائيل ويمنع «وضع الفتات عليها تفيد بأنها 

  .«الدخول إليها

العيساوية ال واضاف العيساوي إن أهالي 
يستطيعون البناء والتوسع دون الحصول على تراخيص 
للبناء من قبل بلدية االحتالل، الن هذه البيوت ستبقى 
مهددة بالهدم بحجة عدم وجود مخططات هيكلية لهذه 
القرى واالحياء، ولم يبقى امام اهالي هذه القرى سوى 

  .«مخططات هيكلية«المطالبة بـ 

افي لبلدة العيساوية وأوضح ان الموقع الجغر
فرض عليها معاناة مضاعفة، اذ تقع على السفوح 
الشرقية لجبل المشارف وتقع في الخط االستيطاني 
المنوي ربطه بين مجمع مستوطنات معاليه ادوميم 

» E1«والقدس، اضافة لوقوعها بوجه مخطط 
االستيطاني الذي يعتزم االحتالل اقامته والبناء فيه خالل 
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إلى ربط المستوطنات في المدن واألحياء أيام، ويهدف 
  .االسرائيلية المجاورة للقدس

وقال انه تم في اآلونة االخيرة فرض مشروعات 
مثل الحديقة التوراتية بين الطور والعيساوية ما يمنع 
التمدد العمراني من اجل االبقاء على هذه المنطقة خالية 

  .لصالح مخطط الربط مع المستوطنات

ي الى ان القسم االكبر من اراضي واشار العيساو
 دونم تقع ضمن ١٠٥٠٠بلدة العيساوية البالغ مساحتها 

اي ضمن حدود الضفة الغربية حسب ) ج(المنطقة 
التقييم القائم حاليا وهي تقع ضمن االحياء التي اقترح 
بعض المسؤولين االسرائيليين سلخها عن القدس 

مة التوازن لتخفيف الكثافة السكانية العربية فيها لخد
 )بترا.(الديموغرافي لصالح الجانب االسرائيلي

  ٣ ص٢٢/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

�"���	ون�"�*   

خطة الضم اإلسرائيلية تمادت في ظل 
  غياب المحاسبة والعقوبات

   

صرح  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
يكل لينك المقرر الخاص لألرض البروفيسور ما

الفلسطينية المحتلة لدى مجلس األمم المتحدة لحقوق 
أن وضع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي «:اإلنسان

الفلسطينية فريد في تعامل المجتمع الدولي ولذلك هناك 
ًمؤكدا على أهمية . »تماد إسرائيلي لعدم وجود عقاب

  .التدخل الدولي إلنهاء االحتالل

يتعلق بحصانة االحتالل فقد أوضح ففيما 
بروفيسور لينك أنه ال يوجد في العالم مثل هذه الحالة 

كون فيه نوايا وسياسات واضرار االحتالل معلومة تالتي 
لدى الجميع وبالمقابل ال يوجد نوايا لدى المجتمع الدولي 

  .الستخدام أدواته السياسية والقانونية لوقفه

اور قانونية تتعلق وقال لينك ان هناك أربعة مح
بالحصانة لالحتالل والمساءلة في نظام األمم المتحدة 
ووسائل المحاسبة االخرى المتوفرة في المجتمع الدولي 

وجاء . باالضافة الى سبل التقاضي في المحاكم الدولية
ذلك خالل اللقاء القانوني الذي نظمته عيادة القدس 

معة لحقوق اإلنسان ومركز العمل المجتمعي في جا
خطة الضم االسرائيلية للضفة «القدس بعنوان 

شارك فيها كل من البروفيسور مايكل لينك .»الغربية
المقرر الخاص لألرض الفلسطينية المحتلة لدى مجلس 
األمم المتحدة لحقوق واالستاذ شعوان جبارين مدير 
مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق اإلنسان والمحامي 

ص بقانون الملكية الدكتور إيهاب أبو غوش المخت
والعقارات االسرائيلي كما شارك الدكتور منير نسيبة مدير 

  .العيادة ومركز العمل المجتمعي ميسرا للقاء

وأوضح البروفيسور لينك أن في حاالت الضم 
السابقة التي قامت بها دولة االحتالل قام مجلس االمن 
التابع لالمم المتحدة بإصدار قرارات تؤكد على عدم 

ية الضم وتطالب اسرائيل بالعدول عنه كما تضمن قانون
القرارت امكانية اتخاذ اجراءات اخرى في حال عدم التزام 

إال انه منذ ذلك الوقت لم يتم . اسرائيل بمقررات المجلس
اتخاذ اي اجراء اخر سواء من االمم المتحدة او المجتمع 
ًالدولي ومن ذلك فقد تعلمت اسرائيل درسا ان االمم 

ة قد تدين انتهاكات االحتالل ولكن المجتمع الدولي المتحد
سوف لن يتخذ أي إجراء سياسي او دبلوماسي او 

لذلك، يرى لينك . اقتصادي ضدها لوقف هذه االنتهاكات
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ان القرارات واإلعالنات الدولية ستمثل ثمنا بخسا تدفعه 
اسرائيل مقابل استمرار استثماراتها وتجارتها الدولية مع 

  .لم المختلفةقارات العا

فيما يتعلق بالمساءلة القانونية، فقد أشار 
البروفيسور لينك ان هناك ثالث مصادر رئيسية في 
القانون الدولي والتي تطالب المجتمع الدولي تحمل 
مسؤوليته السياسية لدفع دولة االحتالل إللغاء الضم 
ووقف االحتالل غير القانوني وهم المادة االولى من 

 والمواد المتعلقة ١٩٤٩ االربعة لعام اتفاقيات جنيف
بمسؤولية الدولة والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية 

 من ٢٥ وثالثا المادة ٢٠٠١العامة لألمم المتحدة عام 
  .ميثاق األمم المتحدة

واشار البروفيسور لينك الى أن التفاوت الكبير 
في ردة فعل المجتمع الدولي مع قضية الضم مقارنة 

 روسيا في ضمها لشبه جزيرة القرم عام بتعامله مع
ففي خالل اسابيع من الضم الروسي غير . ٢٠١٤

القانوني وفي ظل عدم قدرة مجلس األمن على التحرك 
ًبسبب الفيتو الروسي فإن عددا كبيرا من الدول والفاعلين  ً
في المجتمع الدولي اتخذ عدد من اإلجراءات العقابية 

 درجة التعامل الشاملة ضد روسيا ومنها تخفيض
الدبلوماسي ومعاقبتها من خالل منظمة التجارة العالمية 
وفرض تقييدات على سفر العديد من الشخصيات وكذلك 
التقييدات على تصدير واستيراد البضائع القادمة من شبه 
جزيرة القرم باالضافة الى عقوبات اقتصادية أخرى ضد 

هذه وقد أشار البروفيسور لينك ان فرض مثل . روسيا
العقوبات هو أكثر ما تهابه قيادات دولة االحتالل ويحذر 

   .منه الليبراليون االسرائيليون

ًويرى البروفيسور لينك ان هناك عددا من 
التدابير التي يمكن اتخاذها ضد دولة االحتالل لوقف 
الضم بل ودفع عملية السالم ومنها تعليق اتفاقيات 

ض التمثيل التعاون االقتصادي مع اسرائيل وتخفي

السياسي معها واالعتراف بدولة فلسطين باالضافة الى 
منع إدخال بضائع المستوطنات الى السوق الدولية ومنع 
اي من الشركات والمنظمات الدولية من التجارة 
واالستثمار والتمويل وتقديم المساعدات المالية 
للمستوطنات وفرض تقييدات على سفر الشخصيات 

ت ودعم منظومة معلومات مجلس القيادية للمستوطنا
االمم المتحدة لحقوق اإلنسان المتعلقة بالشركات الدولية 
واالسرائيلية المتورطة بأعمال في المستوطنات والتي 

   .توفر المتنفس االقتصادي لها

وحول امكانية االستفادة من المحاكم الدولية، 
يرى البروفيسور لينك ضرورة العمل على استصدار رأي 

ي اخر من محكمة العدل الدولية على غرار الرأي استشار
االستشاري الصادر عن المحكمة حول عدم قانونية 
الجدار والذي يعتبر تطورا مهما في القانون الدولي الذي 
يحكم االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين وأن االسئلة 
المفترض توجيهها البد ان تتمحور حول مدى قانونية 

حتالل والمسؤولية القانونية الضم ومدى قانونية اال
للمجتمع الدولي لضمان محاسبة دولة االحتالل على 

   .انتهاكاتها

وأوضح البروفيسور لينك أن أسرائيل ستكون 
قادرة على الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل في ظل 
غياب التعاون الدولي وان هذا االحتالل سوف لن ينتهي 

تحمل التزاماتها بدون تدخل دولي يجبر اسرائيل على 
   .حسب القانون الدولي

وكان افتتح اللقاء الدكتور منير نسيبة معربا 
عن أهميته في ظل فترة حساسة جدا تمر بها األراضي 
ًالفلسطينية المحتلة موضحا أن اسرائيل قد ضمت عددا 
من المناطق الفلسطينية سابقا كاالراضي الواقعة خارج 

 لسنة ١٨١حدة رقم قرار الجمعية العامة لألمم المت
 حيث قامت بضم مدينة ١٩٦٧ وكذلك في عام ١٩٤٧

  .١٩٨٠ٕالقدس واقرار قانون الضم عام 
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نسيبة انه منذ ذلك الوقت أصبحت .وقال د
القدس تحت السيادة االسرائيلية الكاملة وقامت اسرائيل 
بتطبيق عدد من قوانينها الداخلية كقانون أمالك الغائبين 

 وخدمة مشاريعها االستيطانية وذلك لمصادرة االراضي
ًوكذلك طورت عددا من القوانين التي تؤثر على الوضع 
القانوني للمقدسيين ووجودهم في القدس كقانون الدخول 

  .الى إسرائيل

بدوره الدكتور إيهاب أبو غوش عبر عن ... 
عدم دقة التصريحات الصادرة عن عدد من المعلقين 

 لن يغير شيء على االسرائيليين والتي تفيد بأن الضم
  .١٩٦٧ارض الواقع وان الضم الفعلي قد حدث منذ عام 

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

وتركزت مداخلة ابوغوش على ثالثة قوانين 
أساسية ستؤثر على حقوق الفلسطينيين في مناطق 

وهي قانون امالك الغائبين والذي استخدمته دولة الضم 
االحتالل منذ خمسينات القرن الماضي لالستيالء على 
اراضي وممتلكات الفلسطينيين ونقل ملكيتها لمصلحة 

  .دولة االحتالل

وقال أبوغوش ان هذا القانون سيؤثر على من 
له ممتلكات في المناطق المستهدفة وهو يسكن خارجها 

ًاره غائبا وتحويل ممتلكاته لسلطة دولة حيث سيتم اعتب
ثانيا، قانون االراضي والذي يسمح لدولة . االحتالل

االحتالل بمصادرة األراضي باعتبارها أراضي دولة بشرط 
استخدامها للمنفعة العامة كبناء الطرقات والحدائق العامة 

 تم تعديل هذا ٢٠١١ًوالمدارس مشيرا الى أنه في عام 
ناء او توسيع التجمعات السكانية كشكل القانون ليشمل ب

من أشكال المنفعة العامة وبذلك فإن هذا القانون سيمنح 
دولة االحتالل السلطة لمصادرة اراضي الفلسطينيين لبناء 

  . مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة

 قانون –ولفت أبو غوش الـى قانون كامينتز 
ت االدارية للدولة البناء والتنظيم والذي وسع الصالحيا

ضد المباني التي تم تشييدها من غير تصريح بناء من 
دولة االحتالل حيث يتوقع ان يتم استخدام هذا القانون 
ضد مباني الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالضم 

  . والتي تم بناء معظمها بدون تصريح من دولة االحتالل

من جهته أوضح االستاذ شعوان جبارين مدير 
ؤسسة الحق بأن االنتهاكات والجرائم االسرائيلية بحق م

الفلسطينيين مستمرة منذ بداية االحتالل وهذا يدل على 
ويرى . أنها سياسة ممنهجة وممارسة واسعة االنتشار

 اجبارين ان االسرائيليين يتمتعون بالحصانة فقد انتهكو
  . جميع مبادئ القانون الدولي دون ادنى محاسبة

 ان ما يحدث اليوم من نوايا وأوضح جبارين
وممارسات معلنة من قبل دولة االحتالل بهدف الضم ال 
بد ان يستدعي انتباه دول العالم جميعا وليس 
الفلسطينيين فحسب فما تمارسه اسرائيل يخترق كل 
مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ولذلك فعلى 

االنتهاكات المجتمع الدولي ان يتخذ خطوات عملية لوقف 
وان ال يعتمد على الشجب واالستنكار الذي تعايشت معه 

ًمؤكدا ان هذه الخطوات نابعة من . دولة االحتالل
المسؤولية القانونية للمجتمع الدولي وليس مجرد 

  .مسؤولية اخالقية

  ٦ص/٧/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

يشكل لجنة قانونية للتصدي " كلنا مريم"
 رأة المقدسيةلجرائم االحتالل ضد الم
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الدولي تشكيل لجنة " كلنا مريم"أعلن ملتقى 
قانونية دولية تضم خبيرات وحقوقيات وعامالت في مجال 
حقوق اإلنسان من عدة دول حول العالم، لمتابعة جرائم 
جيش االحتالل اإلسرائيلي المرتكبة ضد المرأة المقدسية، 

 .والتصدي لها بالتعاون مع منظمات حقوقية عبر العالم

وقالت رئيسة الملتقى هند المطوع إن اللجنة 
القانونية الدولية ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع 
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، 
لمالحقة جرائم جيش االحتالل واعتداءاته المتكررة بحق 

 .المقدسيات

ستسعى لإلبقاء على حالة "وأكدت أن اللجنة 
لتصدي لهذه الجرائم في كل األروقة القضائية االستنفار وا

الدولية، وتسعى بكامل جهدها لحث المحاكم الدولية ذات 
االختصاص ومنظمات حقوق اإلنسان للقيام بواجبها 
والتصدي للممارسات المخالفة لكل القوانين واألعراف 

 ."الدولية في هذه الظروف البالغة الحساسية

 الدولية التابعة وتتضمن مهام اللجنة القانونية
لملتقى كلنا مريم، إعداد الدراسات القانونية حول أوضاع 
المرأة المقدسية، سعيا نحو مساعدتها في الحصول على 
حقوقها اإلنسانية والقانونية ومنع االعتداءات 
واالنتهاكات التي تتعرض لها بشكل مستمر من قبل 

لدولية االحتالل اإلسرائيلي، والمطالبة بتنفيذ القوانين ا
واإلنسانية ونشر المعرفة بها وترويجها على نطاق 
واسع، باإلضافة إلى إصدار تقارير عن االنتهاكات 
لحقوق المرأة في مدينة القدس وتسليط الضوء على 
التقارير واالتفاقات العالمية الصادرة عن منظمات حقوق 

 .اإلنسان

لتسليط الضوء على " كلنا مريم"ويهدف ملتقى 
ساء المقدسيات، والمساهمة في دعمهن من معاناة الن

خالل إحداث حالة من التفاعل العالمي لدعم صمودهن، 
 .واإلسهام برفع الظلم الواقع عليهن

ُومريم شخصية رمزية مستوحاة من واقع المرأة 
المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم، وتسعى لمواجهة 

 .ممارسات االحتالل في المدينة

  ١١/٧/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * * 

  التشريعات والقرارات الحكومية اإلسرائيلية

  

 طرح ٢٠٢٠شهد النصف األول من العام 
الحكومة االسرائيلية والجهات التشريعية عددا من 
مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز وتوطيد المشروع 

رغم عدم تمكنها . االستعماري في دولة فلسطين المحتلة
لقوانين في الكنيست اإلسرائيلية من تمرير الكثير من ا

ومن األمثلة على . نتيجة االنشغال بالحمالت االنتخابية
قانون القدس (مشروع قانون : على هذه المشاريع

قدم مقترح  ) :82/23/פ: (رقم) »القدس الكبرى"وبناتها 
 حيث ٢٠/٤/٢٠٢٠القانون النائب يوئاف كيش بتاريخ 

الحتالل في القدس يقضي االقتراح بتوسيع حدود بلدية ا
لتضم مستوطنات بيتار عيليت، معاليه ادوميم، غفعات 

فرض (مشروع قانون . زئيف، غوش عتصيون، فرات
رقم ) السيادة االسرائيلية على غور االردن

قدم مقترح القانون افيغدور ليبرمان   ):613/23/פ(
 حيث يهدف الى تطبيق ١١/٥/٢٠٢٠واخرون بتاريخ 

رائيلية على هذه المناطق القانون واالدارة االس
ومستوطناتها بما فيها من مناطق صناعية ومناطق أثرية 
وشوارع رئيسية الى جانب تطبيق القانون المعمول به 

  . على هذه المناطق٤٨ داخل أراضي الـ

كما سابقاتها ) ٣٤(اتخذت الحكومة اإلسرائيلية 
َعدة قرارات مست بشكل مباشر واقع ومستقبل االراضي 

 في ظل المشروع ١٩٦٧نية المحتلة منذ عام الفلسطي
االستعماري االسرائيلي، الذي تتبناه حكومة نتنياهو 
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والمستعمرين " دولة إسرائيل"وتعمل على تكريسه لصالح 
  . المغتصبين لهذه األرض

ومن األمثلة على هذه القرارات بتاريخ 
 اتخذت الحكومة االسرائيلية بموجب ٣١/٥/٢٠٢٠
 إلنشاء وزارة جديدة تحمل اسم وزارة قرارا) ج (٣١البند

االستيطان وتم اسنادها الى الوزيرة تسيفي خوتوبلي، 

وستعمل هذه الوزارة على تنفيذ السياسات االستيطانية 
للحكومة االسرائيلية في االراضي الفلسطينية مثل استقدام 
أعدادا كبيرة من اليهود الى المستوطنات وتكثيف عمليات 

طنات والبؤر وشق مزيد من الطرق البناء في المستو
   .االلتفافية

  ١٩/٧/٢٠٢٠وفا  

* * * * * 

   )!�+���	ون�

قضية عقارات باب : بطاركة كنائس القدس
  الخليل تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم

  

ّعبر بطاركة ورؤساء كنائس القدس  -عمان 
عن قلقهم من قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلية في 

اهل البراهين التي قدمتها بطريركية الروم القدس تج
األرثوذكس المقدسية إلثبات فساد الصفقة المشبوهة 

  .المتعلقة بعقارات باب الخليل

) بترا(وأكدوا في بيان اليوم الثالثاء، وصل 
نسخة منه، دعمهم المطلق لبطريركية الروم األرثوذكس 
 المقدسية في سعيها لنيل الحق والعدل ووقوفهم متحدين
ُلحماية الوضع القائم التاريخي المتعلق باألماكن المقدسة 

  .وحقوق الكنائس المتعارف عليها دوليا

ننظر لقضية عقارات باب الخليل في : وقالوا
القدس كتهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم، وال ننظر 
للقضية على أنها قضية خالف على عقارات، بل هي 

ة الممنهجة على محاولة لمجموعات متطرفة للسيطر
قدسية مدينة القدس، وتدمير أقدس األماكن لمسيحيي 
ٕالعالم وقبلة حجهم، واضعاف الوجود المسيحي األصيل  ِ

  .ُفي المدينة المقدسة

وأشاروا إلى أن قضية عقارات باب الخليل ال 
تؤثر على بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية فقط، بل 

لفة في المدينة، ستؤذي الوئام بين المجتمعات المخت
مطالبين الحكومة بالتحرك لحماية التواجد واإلرث 
ُالمسيحي واألماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس، 
وحقوق سكان حي النصارى فيها، مبينين أن هذه 
المقدسات ينظر إليها أكثر من ملياري مسيحي حول 
ُالعالم على أنها موقع صلب إيمانه وتجسيد للحياة 

  .ُة لمسيحيي األراضي المقدسةاإليماني

ووقع على البيان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، 
بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية والبطريرك نورهان 
مانوجيان، بطريركية األرمن األرثوذكس ورئيس األساقفة 
بيرباتيستا بيتساباال، القاصد رسولي، البطريركية الالتينية 

ة األرضي المقدسة واألب فرانشيسكو باتون، حراس
والمطران األنبا أنطونيوس، البطريركية القبطية 
األرثوذكسية والنائب البطريركي األب جبريل داهو، 
البطريركية السريانية األرثوذكسية ورئيس األساقفة أبا 
إمباكوب، البطريركية األرثوذكسية اإلثيوبية والمطران 

 موسى ياسر عياش، بطريركية الروم الكاثوليك والمطران
الحاج، البطريركية المارونية والمطران سهيل دواني، 
الكنيسة األسقفية العربية بالقدس والشرق األوسط، 
والمطران إبراهيم ساني عازار، الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية 
في األردن، واألرض المقدسة واألب أفرام سمعان، 
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البطريركية السريانية الكاثوليكية والقس جوزيف نرسيس 
 .باريان، بطريركية األرمن الكاثوليكزا

  ٢ ص٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

ًبطريركية الروم األرثوذكس تسترجع أرضا تم 
  "٦٧"االستيالء عليها عام 

 

بطريركية الروم  استرجعت – القدس المحتلة
األرثوذكس أرضا مالصقة لدير قصر اليهود، التابع لها، 

دنية الهاشمية، وذلك والواقع على الحدود مع المملكة األر
في إطار سعي جميع الكنائس الستعادة أمالك كان 
الجيش اإلسرائيلي قد سبق وأن وضع يده عليها منذ 

، حيث تم تصنيفها أماكن عسكرية شديدة ١٩٦٧العام 
 .الحساسية

وتسلمت البطريركية في القدس الخرائط ذات 
العالقة في المكان المقدس والذي يعتبر قبلة لمئات 

وتنوي . ً األراضي المقدسة سنوياإلى من الحجاج الفاآل
البطريركية ترميم المزار المقام على تلك األراضي لزيادة 

فعاليتها الستيعاب الحجاج ورفع مستوى الخدمات 
 .السياحية ولحمايتها من االستيالء مرة أخرى

وكانت بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية قد 
س بطاركة ورؤساء أكدت على تمسكها بموقف مجل

كنائس القدس ومجلس رؤساء الكنائس في األردن 
الرافضين لخطة الضم أحادية الجانب اإلسرائيلية، كما 
ّعبرت البطريركية المقدسية على وجوب االحتكام للشرعية 
الدولية إلقامة السالم العادل والشامل في األراضي 
المقدسة، وحماية الوضع القائم في األماكن المقدسة 

   .تحت وصاية جاللة الملك عبداهللا الثاني

 إلىوتسعى جميع كنائس األراضي المقدسة 
استعادة أراضيها وعدد من األديرة التي استولى عليها 
الجيش اإلسرائيلي على الضفة الغربية من نهر األردن 

، وتتعاون الكنائس فيما بينها في هذا ٦٧إثر حرب 
ني، حيث ثبت أنه المجهود على الصعيدين الدولي والقانو

ال قيمة أمنية لكثير من هذه العقارات التي ما يزال 
  .الجيش اإلسرائيلي يضع يده عليها

  ٢ صفحة ١٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

   �	ون�)�����

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

قررت إدارة أوقاف  - انس صويلح-عمان 
دينة القدس ونظرا لتفشي وباء القدس االسالمية في م

كورونا المستجد في االراضي الفلسطينية توحيد الصالة 
داخل المسجد األقصى المبارك خلف إمام واحد خالل 
األوقات الطارئة، وتناشد المصلين الصالة بالساحات 

  . واألخذ بسياسة التباعد االجتماعي وعدم االكتظاظ

الصحية كما قررت االلتزام الكامل بالتعليمات 
الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من 

ٕحيث لبس الكمامات واحضار سجادة خاصة للصالة، وكل 
من يخالف هذه التعليمات لن يستطيع الدخول والصالة 

  . في المسجد األقصى المبارك

واكدت الدائرة ضرورة االلتزام باألماكن التي 
ة الصالة وااللتزام حددتها دائرة األوقاف اإلسالمية لتأدي

التام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المسجد 
  . ولجان النظام للحفاظ على سالمة الجميع

وأهابت الدائرة بكبار السن والمرضى الصالة في 
بيوتهم أو في أقرب مسجد لبيوتهم تقام فيه صالة 
الجمعة والجماعة هم وغيرهم من المصلين والذين 
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ًيدة عن المسجد االقصى حفاظا يقطنون في أماكن بع
على صحتهم من جائحة الكورونا مشددة على ضرورة 
االلتزام بالنظافة المطلقة في المسجد األقصى المبارك، 
مع أفضلية عدم الوضوء واستخدام الحمامات العائدة 

 . للمسجد األقصى المبارك قدر المستطاع

 ٤ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

َس ال تخضع لمحاكم أوقاف القد: الخطيب
  ُاالحتالل ومصلى باب الرحمة مفتوح ولن يغلق

 

أكد المدير العام لألوقاف اإلسالمية في القدس، 
ّالشيخ عزام الخطيب، أن أوقاف القدس هي المسؤولة 
عن المسجد المبارك بمرجعيتها األردنية، وال تخضع 

 .لمحاكم أو سلطات االحتالل اإلسرائيلي

ريح صحفي، إن وأوضح الخطيب، في تص
موقف دائرة األوقاف في القدس ثابت وال يتغير فيما "

يتعلق بقرارات المحاكم اإلسرائيلية، وهو عدم التعاطي 
معها بما يتعلق في المسجد األقصى المبارك، البالغ 

المسجد األقصى كله ال : "وأضاف. ً دونما١٤٤مساحته 
 يخضع للقوانين اإلسرائيلية، ومصلى باب الرحمة أحد

  ".باحاته التي ينطبق عليها القرار المقدسي

وشدد على أهمية أن يبتعد االحتالل اإلسرائيلي 
عن أي قرار أو إجراء يستفز مشاعر المقدسيين، في ظل 
الذكرى الثانية لمعركة البوابات المقدسية التي انتصر بها 

 .المقدسيون على االحتالل

ُمصلى باب الرحمة مفتوح ولن يغلق، : "وقال
جود االحتالل سيبقى هو الخطر الذي يدهم القدس وو

 ".والمسجد األقصى وباحاته

عشرات الموظفين " أوقاف القدس"وحول توظيف 
المقدسيين والحراس للمسجد األقصى المبارك، كشف 

ّالخطيب أنهم وظفوا  وينتظرون ممارسة "ً شخصا، ٧١

: وقال". أعمالهم الموكلة لهم من األوقاف األردنية
نا مع وزارة األوقاف األردنية مستمرة يوميا، ونرفع عالقت"

لها تقارير يومية حول األوضاع في المسجد األقصى 
وبين أن االحتالل اإلسرائيلي يتصنع إشكاالت ". المبارك 

عدة، لعدم بدء الموظفين عملهم في المسجد األقصى 
ُالمبارك، مؤكدا أنهم اختيروا من أبناء القدس، وأن  ً

  .سيرعى شؤونهم اإلدارية والمالية كاملةاألردن 

وعبر الخطيب عن أمله في أن يذلل األردن  
العقبات التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي أمام الموظفين 
الجدد، في ظل الحملة اإلسرائيلية التي تجري رحاها في 

  .باحات المسجد األقصى

  ١٩/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

 تاجر ١٤٠٠ دوالر لـ ألف٤٠٠مليون و
  مقدسي

  

 - محمد ابو خضير-دوت كوم"القدس"- القدس
قررت اللجنة العليا للقدس التي يترأسها الرئيس محمود 

 ألف دوالر ٤٠٠صرف مليون و) ابو مازن(عباس 
 تاجر مقدسي، وذلك بطلب من الغرفة التجارية ١٤٠٠لـ

في القدس، وهي الدفعة الثانية المتبقية من منحة 
 آالف دوالر ٣محمود عباس، التي تبلغ قيمتها الرئيس 

  .لكل تاجر من تجار القدس

وجاء القرار خالل اجتماع اللجنة العليا للقدس 
الذي ترأسه نيابة عن الرئيس عباس رئيس الوزراء محمد 
اشتية، يوم األربعاء الماضي، إذ سبق أن تم صرف 

 دوالر لكل منهم وتبقى هذه الدفعة التي ستصرف ٢٠٠٠
ال السنتواري والمحالت الصغيرة التي تضررت بسبب لمح

جائحة كورونا في البلدة القديمة التي تعاني من وضع 
  .٢٠٢٠اقتصادي وركود منذم طلع العام الجاري 
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وقالت الغرفة التجارية ان هذه الدفعة تأتي 
لتثبيت وتمكين أصحاب هذه المحال التجارية وأصحاب 

ء في ظل الظروف محال السنتواري من الصمود والبقا
الصعبة والتي تفاقمت بسبب انعدام السياحة وانخفاض 

  .عدد المواطنين الذين يدخلون أسوار البلدة القديمة

وأوضحت الغرفة التجارية في القدس أن هذه 
المساعدات تأتي ضمن خطة واستراتيجية فلسطينية 
لمكافحة كورونا وانعكاساتها الخطيرة على الوضع 

 الشرقية المحتلة، وخاصة الكارثة التجاري في القدس
  .التي أصابت الوضع السياحي في القدس

 محل ٤٢٠وأوضحت الغرفة التجارية ان هناك 
سنتواري ومطاعم ومقاهي صغيرة في القدس مغلقة منذ 
ًجائحة كورونا، في حين أن قسما كبيرا من المواطنين ال  ً
يدخلون البلدة القديمة، وهناك خوف من تفشي 

لذلك فإن هذه المنحة لتثبيت وتعزيز صمود الفيروس، 
  .تجار البلدة القديمة في هذه الضائقة

وأكدت الغرفة التجارية في القدس أن االعتماد 
األكبر كان وما زال على السياحة األجنبية والسياحة 
ًالدينية لمكانة القدس الدينية والسياحية، ونظرا إلغالق 

 والمطاعم ومحال القطاع السياحي بكافة فروعه، الفنادق
٪ من ٦٠ إلى ٥٠السنتواري وما ارتبط بها، أي أن نحو 

المحال والمرافق في القدس تضررت، ومع تفاقم جائحة 
  .ًكورونا زاد الوضع سوءا

وأوضحت الغرفة التجارية أن هذا الوضع انعكس 
ًسلبا وترديا خالل األشهر الثالثة الماضية، ووصفت  ً

  .الوضع في القدس بأنه كارثي

كان الرئيس محمود عباس قال في مستهل و
إنه ورغم مواجهتنا لجائحة : "اجتماع اللجنة العليا للقدس

ًكورونا، لن ندخر جهدا لحماية مدينة القدس 
والمقدسيين، وسنعمل كل ما هو ممكن لدعمها، والحفاظ 

  ".عليها، ولن نسمح ألحد أن يعبث بأمالكها

لة وبحثت اللجنة األربعاء الماضي سبل مواص
دعم المدينة المقدسة وأهلها، وفي مقدمة ذلك العمل 
على دفع مبالغ مالية ألصحاب المحال التجارية في البلدة 
القديمة جراء أزمة كورونا التي أثرت على الحركة 
التجارية في المدينة، وللمستشفيات الستمرار عملها، 
وتشكيل لجنة لبحث بعض القضايا الخاصة بمستشفى 

 حماية التعليم والمؤسسات الوطنية في المقاصد، وسبل
  .المدينة

: وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية
سنبقى أوفياء للمدينة المقدسة، وسنحافظ على الرواية "

اإلسالمية المسيحية فيها، وندعو أبناء شعبنا كافة إلى 
التعاون والتكامل لمواجهة األخطار التي يتعرض لها 

  ".ة األصعدةشعبنا وقضيتنا، على كاف

  ٢١/٧/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * * 

مستعدون لدفع الثمن للحفاظ على : الكسواني
  إسالمية األقصى

 –الشيخ عمر الكسواني  أكد –القدس المحتلة 
المقدسيين   استعداد– المسجد األقصى المبارك مدير

لدفع الثمن برباطهم وصمودهم للحفاظ على إسالمية 
حتالل لن يصل لهدفه من خالل األقصى وعروبته، وأن اال

  . إبعاد الحراس والموظفين والمصلين عن المسجد

وشدد الكسواني على أن االحتالل سيفشل في 
إيصال المقدسيين لليأس والتراجع في سياق ما يمارسه 
ٕمن استفزاز واقتحامات يومية ومنع أعمال الترميم وابعاد 

  . عن األقصى

: لقدسوقال خطيب األقصى في رسالة ألهل ا
أنتم من حافظتم على المسجد، وأنتم من فتحتم مصلى "

.. الرحمة، ومنعتم البوابات االلكترونية في هبة األسباط
أنتم صمام األمان وأهل االنتصار ومن يحافظ على قدسية 

  ". ٕواسالمية المسجد األقصى
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ودعا الكسواني األمة العربية واإلسالمية لتحمل 
م موقف الشعب مسؤولياتها تجاه األقصى، ودع

الفلسطيني وأهل بيت المقدس ليبقى المسجد إسالميا 
  . عربيا

وجدد التأكيد أن مصلى باب الرحمة جزء ال يتجزأ 
من المسجد األقصى مثل باقي مصلياته، وأنهم ال 
ًيعترفون بمحاكم االحتالل التي أصدرت قرارا بتجديد 

  . إغالق المصلى

 خالل وأوضح الكسواني أن االحتالل يحاول من
هبة باب األسباط وهبة "هذا القرار تقويض انتصاري 

؛ ليظهر أنه صاحب السيطرة "افتتاح مصلى باب الرحمة
  . والهيمنة وحده في القدس واألقصى

وأشار إلى أن المقدسيين يصلون في باب 
ًالرحمة منذ فتحه رغما عن االحتالل، ويواصلون إعماره 

زية وضغوط رغم ما يتعرضون له من ممارسات استفزا
  . وتفتيش والدخول باألحذية بقوة السالح

وسبق أن أكدت المرجعيات الدينية في القدس 
المحتلة أن المسجد األقصى بما يشمله من مصلى باب 
الرحمة أسمى من أن يخضع ألي قرار صادر عن المحاكم 

  . على اختالف درجاتها، أو أي قرار سياسي

 بالقدس وأوضحت أن دائرة األوقاف اإلسالمية 
ال تلجأ إلى المحاكم االحتاللية؛ ألنها ليست ذات 
صالحية، وليست ذات اختصاص بما يتعلق بالمسجد 

  . األقصى

وأكدت المرجعيات أن المرابطين والمرابطات في 
بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم المعمرون 
لألقصى، والمدافعون عنه، ولن تثنيهم اإلبعادات 

  . المسجدالتعسفية الظالمة عن 

وكانت سلطات االحتالل أصدرت الخميس 
ًم كتابا موجها إلى دائرة األوقاف ٢/٧/٢٠٢٠الموافق  ً

اإلسالمية بالقدس بشأن إصدار قرار من المحكمة 
  . اإلسرائيلية االحتاللية يقضي بإغالق مصلى باب الرحمة

وتستعد ما تسمى بجماعة طالب ألجل الهيكل 
جبل الهيكل "ت عنوان إلطالق حملة تهويد لألقصى تح

  ". بأيدينا

 ٢٦ونادت الجماعة المتطرفة لتنفيذ الحملة من 
 يوليو الجاري لجمع أكبر عدد ممكن من ٣٠وحتى 

المستوطنين وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار 
تهويد األقصى؛ لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خالل ما 

  .تسمى بذكرى خراب الهيكل

  ٢١/٧/٢٠٢٠ يني لإلعالملمركز الفلسطا

* * * * * 

  ..أزمة مالية بمستشفى المقاصد

 

أنشئ  - القدس المحتلة-أسيل الجندي 
 في جبل ١٩٦٨صد الخيرية عام مستشفى جمعية المقا

الزيتون بالقدس، بهدف تقديم خدمات طبية مميزة 
لمحافظة القدس وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وسرعان ما أصبح صرحا وطنيا يؤدي دورا رئيسيا في 

 .عالج الجرحى والمرضى وكافة الحاالت الصحية المعقدة

 ٨٥ سريرا، بينها ٢٧٠يحتوي المستشفى على 
 للعناية المركزة، ويستضيف بشكل دوري عددا من سريرا

االستشاريين العالميين من التخصصات الطبية المختلفة، 
وباإلضافة إلى كلية التمريض التابعة للمستشفى فإنه يعد 
مركزا رئيسيا لتدريب طلبة الطب والتمريض القادمين من 

 .الجامعات المختلفة

كما يقدم المقاصد ثمانية تخصصات لخريجي 
الطب في مجال النسائية والتوليد واألطفال والطب الباطني 
والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة القلب، باإلضافة 
لتخصصات جراحة الدماغ واألعصاب والتخدير واألشعة 

 .التشخيصية
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ال يقتصر دور المستشفى على تقديم الخدمات و
ها الطبية للمحولين من وزارة الصحة الفلسطينية، بل يقدم

لمرضى القدس المهمشين غير المؤمنين في صناديق 
المرضى اإلسرائيلية، حسب عضو المجلس اإلداري ومدير 

 .دائرة التمريض في المستشفى سليمان تركمان

 الحاالت المعقدة التي تعجز  المستشفىيعالج
مستشفيات وزارة الصحة عن عالجها، وهذا يرفع فاتورة 

من المستشفى توجهت العالج دون شك، مؤكدا أن لجنة 
للقاء وزارة الصحة لتدقيق الفواتير معها، لكن األخيرة 

 .رفضت استقبالها

سطع نجم المستشفى بكافة التخصصات، لكن 
قسمي جراحة األعصاب وجراحة قلب األطفال يعدان من 
أهم األقسام التي تجرى بها عمليات نوعية ال تجرى في 

 .أي مستشفى فلسطيني آخر

على تحويالت % ٧٠فى بنسبة  المستشويعتمد
وزارة الصحة الفلسطينية لمرضى الضفة الغربية وغزة، 
ٕوان األموال المستحقة على السلطة الفلسطينية هي 

 .مقابل خدمات طبية ال منح منها

عضو وعن تحويالت وزارة الصحة، يقول 
المجلس االداري ومدير دائرة التمريض في المستشفى 

للعالج ال تكون كاملة عادة تركمان إن التغطية سليمان 
ويتحمل المستشفى العبء المتبقي على المواطن ألن 
معظمهم ال يمكنهم تسديد الفاتورة العالجية المستحقة 

 .عليهم

تطرق تركمان أيضا لإلغراءات التي تقدمها و
إسرائيل للمقاصد مقابل إنقاذه من حافة األزمة المالية، 

ديونه المستحقة المستشفى رفض عرضا بتسلم "قائال إن 
 ."على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة مباشرة

رفضنا ألن هذه قضية سياسية، وال  "..يقول و
نقبل أن نكون جزءا من المؤامرة على شعبنا وعلى 

القدس، ونرفض كل أشكال التعامل مع االحتالل فيما 
 ."يخص قضية المستشفى

ه ما يقلق تركمان أن المستشفى، وبحكم وجودوم
ٕفي القدس، مسجل في اتحاد الجمعيات اإلسرائيلية، واذا 
لم يتم إنقاذه بشكل عاجل فإنه سيبدأ باإلغالق التدريجي 
بعد عيد األضحى، مما سيضعه في مأزق بسبب وجوده 

  .في القدس المحتلة ويخضع للقانون اإلسرائيلي

 األزمة المالية لمستشفى جمعية  حالياطفووت
قدس على السطح كثيرا، وتخبو المقاصد الخيرية في ال

قليال وبشكل مؤقت كلما نجح المستشفى في توفير مبلغ 
يسد عجزه المالي ويسمح له بتوفير جزء من رواتب 

 .العاملين فيه الذين يبلغ عددهم ألف موظف

استمرار األزمة المالية دفع بنقابة العاملين 
بالمستشفى إلقامة خيمة اعتصام وتنظيم وقفات 

ومية، وهو األمر الذي تستغله إسرائيل احتجاجية ي
للسيطرة على المستشفى تحت غطاء الدعم واإلنقاذ من 
االنهيار لصرح طبي وتعليمي فلسطيني صامد في القدس 

 .منذ عقود

لكن هذه المرة يخشى القائمون على هذه 
المؤسسة الخيرية االنهيار واإلغالق خالل أسبوعين، إذا 

ون المستحقة على وزارة لم تحول وزارة المالية الدي
 ٦٠الصحة الفلسطينية لصالح المستشفى والتي تبلغ 

 .) مليون دوالر أميركي١٨نحو (مليون شيكل 

  ٢٢/٧/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * * 

عبرت أزمة كادت تعصف  كهرباء القدس اشتية
  بها وتخلصت من التهديدات بقطع التيار

  

ة ّ اطلع رئيس الوزراء محمد اشتي- وفا-رام اهللا 
من مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام 
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ٕهشام العمري، على وضع الشركة وامكانيات تطوير 
  .عملها من خالل تشغيل محطات جديدة

وأشاد اشتية خالل لقائه مجلس إدارة شركة 
كهرباء القدس، اليوم األحد، في مكتبه برام اهللا، بالجهد 

شركة الذي قامت به الشركة لتصفير ديونها لدى 
الكهرباء القطرية اإلسرائيلية، عقب حصولها على قرض 
من تجمع البنوك للخالص من هذا الدين المتراكم 

  .والتهديدات اإلسرائيلية بقطع التيار

إن عبور هذه األزمة التي كادت تعصف "وقال 
بالشركة أمر مهم لنا، كي تستمر كهرباء القدس 
 كمؤسسة وطنية فاعلة في القدس، وتقدم خدمة

  ".للمواطنين في أماكن امتيازها وعملها

وحث رئيس الوزراء الشركة على تنفيذ البرنامج 
اإلصالحي داخلها لمنع تكرار األزمة وتراكم الديون، مؤكدا 
أن الحكومة ستفي بالتزاماتها تجاه الشركة وفاء للقدس 

  .ومؤسساتها

من جانبه، أعرب العمري عن شكره لرئيس 
متواصل واقتراح الحلول ورعاية الوزراء على اهتمامه ال

  .تطبيقها، ما مكن الشركة من عبور هذه األزمة

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

طالب الطب بجامعة القدس يؤدون القسم 
  باألقصى

 

العشرات من  أدى –  صفا–القدس المحتلة 
" الفوج العشرون"طالب كلية الطب في جامعة القدس 

ى المبارك، بحضور األحد القسم الطبي في المسجد األقص
 .الكسواني مدير المسجد الشيخ عمر

وتزينت المدرجات بين المصلى القبلي وقبة 
الصخرة المشرفة في المسجد األقصى بالطالب والطالبات 

الذين يرتدون الزي األبيض، بينما رفعوا الخريجون أيديهم 
 .ألداء قسم مزاولة المهنة

يجات وأشاد الكسواني في كلمته بالخريجين والخر
نفتخر بأبنائنا وبناتنا الخريجات من جامعة :" وقال

القدس، اليوم تقطفون ثمرة علمكم وجهدكم لتنفعوا جميع 
 ".محافظات الوطن

انطالق القسم الطبي للحفاظ على : "وأضاف
الحياة البشرية من المسجد األقصى، رسالة للعالم أجمع 
أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة، ويقدم مهما كانت 

 التي باركها اإلنسانيةالظروف أو صعبت، هذه المهنة 
 ".اهللا سبحانه وتعالى للحفاظ على الحياة البشرية

وهنأ الكسواني جامعة القدس والوطن وأمهات 
 .وآباء الطالب والطالبات بمناسبة تخرج األطباء

وفي لقاء مع الطبيب محمد الكسواني قال لوكالة 
 طبيبا ٦٠طبي إنه شارك في أداء القسم ال" صفا"

 طالبا من الوصول إلى ٥٠وطبيبة، إذ منع االحتالل 
 .مدينة القدس

رغم منع الطالب من دخول المسجد " :وأضاف
األقصى اليوم، إال أنهم موجودون معنا قلبا، ان لم يكونوا 

 ".جسدا

تخرج طالب كلية الطب من جامعة : "وتابع
م القدس في بلدة أبو ديس يوم الخميس الماضي، واليو

يقومون بآخر متطلب من التخرج وهو القاء القسم في 
 ".المسجد األقصى المبارك

وبين الكسواني أن هذا الحدث العظيم وهو القسم 
الطبي يقوم الطالب بأدائه في كل عام بالمسجد األقصى، 
وهو عادة من عادات جامعة القدس لخريجها تخصص 
الطب البشري، لتعزيز مكانة القسم وصمود الشعب 

  .لفلسطيني والمقدسي في المسجد األقصى المباركا

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * * 



  
  ٢٢١ 

����,!�-�����.�  

فلسطين تودع شاعر العودة هارون هاشم 
  رشيد

  

  *سري القدوة

ودعت فلسطين الشاعر الوطني الفلسطيني 
الكبير شاعر العودة والثورة هارون هاشم رشيد بعد حياة 

ة بالنضال المخلص لفلسطين وشعبها وان الشعب حافل
الفلسطيني يودع أخا عزيزا وصديقا وفيا ومناضال صلبا 
قدم الكثير لفلسطين وشعبها وكان مثاال للعطاء 
والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية 
وحق العودة التي تربت عليها االجيال عبر مسيرة طويلة 

ل من اجل الحرية ونيل االستقالل من الكفاح والنضا
وتقرير المصير فكان مثال القائد والمعلم وعلما من أعالم 
فلسطين ومسيرتها التحررية مدافعا صلبا عن القرار 
الوطني المستقل في كل المراحل التي مرت فيها الثورة 
الفلسطينية حيث تمترس في مواقع النضال وكان الكلمة 

سطين النقي والحقيقي االمينة المعبرة عن صوت فل
متمسكا بالمبادئ الثورية وموجها وشاعرا ودبلوماسيا 
متابعا الثوار المناضلين في كل مراحل حياته وسنظل على 
عهده ووصاياه في صدق االنتماء وااللتزام بأهداف شعبنا 

  .العادلة

ولد الشاعر والمناضل الكبير هارون هشام 
 ومنذ ١٩٢٧ام رشيد، في حارة الزيتون بمدينة غزة الع

طفولته شهد على األحداث والتطورات التي شكلت 
المأساة الفلسطينية غنت له فيروز سنرجع يوما الى حينا 
ٕوغنت له فايدة كامل لن ينام الثأر في صدري وان طال 
مداه وغنى له كبار المطربين وحفظ االجيال كلماته لتكون 

  .شاهدة على العصر

حاة من أطلقت عليه تسميات مختلفة مستو
مراحل عذابات شعبنا فهو شاعر النكبة وشاعر العودة 
وشاعر الثورة بعد عرضة قصيدة االرض والدم التي ابدع 
فيها وقد تمسك الشاعر الذي عمل كسفير ودبلوماسي 
لدي الجامعة العربية بأسس النضال الوطني الفلسطيني 
ليكون ايقونة الكفاح والنضال الوطني مدافعا عن الفقراء 

  .مسكا باألرض والهوية والعنوانومت

ًلقد خسرت فلسطين علما من أعالمها البارزين 
ًوالمبدعين تاركا خلفه إرثا ثقافيا وطنيا غنيا سيمتد  ً ً
لألجيال القادمة في حقول الشعر والكتابة والصحافة 
والتأليف تغنى خاللها بالشهداء األبرار والمعتقلين االبطال 

 الالجئين الفلسطينيين وجسدت أشعاره الوطنية مأساة
الذين عاصر نكبتهم وفي المقابل فقد تمسك بأمل 

  .عودتهم الى ارضهم وارض ابائهم وأجدادهم

 ديوانا ٢٢اصدر هارون هاشم رشيد اكثر من 
 وشعره مملوء بالرومانسية ١٩٥٤شعريا بدأها عام 

الوطنية التي تغنت بها االجيال العربية من المحيط الى 
 من قدرة رائعة على استنهاض المشاعر الخليج لما فيها

والهمم ومقت للغزاة وعشق للحرية والحياة بشرف وكرامة 
اضافة الى عدد من المسرحيات الشعرية التي مزجت بين 
المتعة الفنية والقيمة الفكرية الوطنية الملتزمة والشاعر 
الوطني الكبير شاعر الثورة هارون هاشم رشيد سيظل 

 عرفه وسيبقى حاضرا في الذاكرة في قلوب وعقول كل من
  .الفلسطينية حتى تحقيق االهداف الوطنية لشعبنا

وأبدع الشاعر الذي ترك تراثا من االدب والثقافة 
وليكون نبراسا لألجيال القادمة لتبقى صورة الوطن حية 
في الذاكرة الجماعية الفلسطينية ولتحافظ على وصية 

 وتقرير الشهداء والعهد من اجل ضمان حق العودة
المصير وبهذه المناسبة ننعي الى الشعب الفلسطيني 
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اجمع واألمة العربية وجميع االحرار في العالم رحيل 
شاعر العودة الذي كان وسيبقى نبراسا وطنيا تسترشد 

عائدون .. منه االجيال وان صاحب كلمات عائدون
فالحدود لن تكون يرحل عنا وتبقى قضايا الوطن امانة 

ميع ويشكل تراثه الفكري والثقافي محورا في اعناقنا ج
هاما في التمسك بحق العودة ومواجهة المحتل الغاصب 

بعزيمة االنتصار واستمرار النضال بثبات وتحد حتى 
اقامة الدولة الفلسطينية ولروحك السالم ولكل عشاق 

  .الحرية والحياة

رئيس تحرير جريدة / سفير االعالم العربي في فلسطين* 
  فلسطينيةالصباح ال

 ١٦ ص٣٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 
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ندعم جهود الملك في مواقفه : جمعية األخوان
  ضد اإلجراءات الصهيونية التعسفية

  

اكدت جمعية جماعة اإلخوان المسلمين  - عمان
دعم جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني المعلنة، ومواقف 

 .ة التعسفيةاألردن ضد جميع اإلجراءات الصهيوني

وقالت في بيان اصدرته امس انه ال يخفى على 
أحد أن التهديد الصهيوني لألردن مستمر منذ بداية 
اغتصاب فلسطين،وان التهديدات األخيرة بضم الضفة 

وهذه ) صفقة القرن(الغربية ضمن ما أطلقوا عليه 
الصفاقة من العدو الصهيوني لم تكن مفاجئة، لكنها 

لقاة على عاتق الدولة األردنية بكل زادت المسؤولية الم
 .مكوناتها ومؤسساتها، وعلى األمة كلها

واشارت في البيان الى ان هذا التدرج باالحتالل 
والتوسع هو ديدن الحركة الصهيونية، وكذلك السعي 
لبسط نفوذها السياسي واالقتصادي على المنطقة، فتعمل 

ة على تدمير اإلرادة الشعبية، ونشر ثقافة الهزيم
 .واالستسالم، والرضوخ لألمر الواقع

واكدت الجمعية العمل على تقوية األردن، من 
خالل تمتين الجبهة الداخلية، وترسيخ االستقالل والحياة 
السياسية الشورية، وصوال إلى حكومات برلمانية حقيقية، 
ومحاربة الفساد، وتمتين العالقة األردنية الفلسطينية 

 ضمن برامج سياسية لمواجهة العدو الصهيوني،
األردنيون : واقتصادية واجتماعية وفكرية، عنوانها

والفلسطينيون شركاء في مواجهة المشروع الصهيوني 
 .ضد األردن وفلسطين

  ٢ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ما هو مطلوب من : "سيادة المطران عطا اهللا حنا
الرئيس االمريكي الجديد هو الغاء صفقة القرن 

  "ود السفارة االمريكية في القدسوالغاء وج
  

 شارك سيادة المطران عطا اهللا حنا –القدس 
مساء يوم امس  رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس

في ندوة الكترونية تحدث فيها عدد من الحقوقيين 
االمريكيين الذين يمثلون عددا من المؤسسات الحقوقية 

صرة للقضية االمريكية المدافعة عن حقوق االنسان والمنا
  .الفلسطينية

وقد خاطبهم سيادته من القدس موجها التحية 
لهم حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينتنا 
المقدسة من استهداف للمقدسات واالوقاف وابناء شعبنا 
الفلسطيني في كافة تفاصيل حياتهم وكل هذا يحظى 

  .م ومؤازرة من االدارة االمريكيةبدع
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ة االمريكية الحالية ومن وقال سيادته بأن االدار
سبقها انما هم شركاء في الجرائم التي ارتكبت بحق 
شعبنا الفلسطيني والتي وصلت ذروتها باعالن ترامب 

  .المشؤوم عن صفقة القرن وعن نقل سفارة بالده للقدس

ان اول قرار يجب ان يتخذه الرئيس االمريكي 
 الشرق الجديد اذا ما اراد ان يلعب دورا ايجابيا في منطقة

نقل السفارة االمريكية االوسط هو الغاء صفقة القرن و
  .من القدس

لقد بات واضحا ان ترامب لن يكون الرئيس 
القادم وهذا خبر سار للفلسطينيين والعرب ومن المفترض 
ان يكون خبرا سارا للكثيرين من االمريكيين الذين 

احته وعنجهيته الفريدة يرفضون سياساته العنصرية ووق
  .وعهامن ن

نتمنى ان يكون الرئيس القادم اكثر عقالنية 
وانصافا وعدال وانحيازا لقضايا العدالة وهنا يكمن الدور 
الذي يجب ان تقوموا به انتم فال يجوز ان يبقى البيت 
االبيض ساحة مفتوحة للوبي الصهيوني وللمصالح 
الصهيونية بل يجب ان يكون هنالك نفوذ اكبر لكم ولكل 

قوقية الداعمة لقضايا العدالة واولئك الذين المؤسسات الح
تصدوا للعنصرية في امريكا خالل االيام المنصرمة يجب 
ان يكونوا عامال ضاغطا على البيت االبيض لكي يغير 

عالمنا ال سيما من سياساته تجاه كثيرمن الشعوب في 
  .شعبنا الفلسطيني

الغالبية الساحقة من الفلسطينيين والعرب ال 
ه قد يكون هنالك تغيير جذري في السياسة تعتقد بأن

االمريكية بعد ترامب وهم محقون في هذا االعتقاد الن 
خبرتنا مع االدارات االمريكية المتعاقبة كانت مريرة ولكن 
يمكن ان يكون هنالك تغيير بفضلكم وبجهودكم وبنضالكم 
وسعيكم الحداث تغيير في الساحة االمريكية وفي الرأي 

 في كل جهد يبذل في هذا ي ونحن معكمالعام االمريك
  .االتجاه

ان يكون البيت االبيض اسيرا للوبي الصهيوني 
هذا ليس قدرا وليس شيئا ال يمكن تغييره فكل شيء يمكن 
ان يتغير في هذا العالم ونتمنى ان يكون التغيير عندكم 
نحو االفضل وليس نحو االسوء ونحن نعتقد بأنه لن 

  . اسوأ من ترامبيكون هنالك رئيس امريكي

من سيكون الرئيس االمريكي القادم هذا امر 
يقرره االمريكيون بانتخابات ديمقراطية وانتم يجب ان 
يكون لكم دور في ذلك لكي يصل الى البيت االبيض 
رئيس قادر على اتخاذ قرارات جريئة وتصحيح اخطاء 
كارثية واعوجاجات دفع ثمنها الكثيرون في عالمنا ال 

 الفلسطيني المظلوم الرازح تحت االحتالل سيما شعبنا
والذي ما زال يناضل من اجل الحرية والكرامة واستعادة 

  .الحقوق السليبة

  ١/٧/٢٠٢٠ المطران عطا اهللا حنامكتب 

* * * * * 

الموقف األردني التحدي األبرز أمام : تفكجي
  "الضم"تنفيذ إسرائيل مخطط 

  

ية ّحذر مدير دائرة الخرائط في جمع - عمان
الدراسات العربية في القدس خليل تفكجي، من مخاطر 

من مساحة الضفة % ٤٠المخطط اإلسرائيلي لضم نحو 
الغربية بما فيها غور األردن؛ لما يشكله ذلك من إنهاء أي 
فرصة لقيام الدولة الفلسطينية، ضمن مخطط إسرائيلي 
للسيطرة على كامل األراضي الفلسطينية وتهجير سكانها، 

األردن عبر تنفيذ مخطط للتهجير الناعم وتهديد 
للفلسطينيين بشكل تدريجي وممارسات التضييق عليهم، 
ودون اللجوء للتهجير العلني ولعمليات ترانسفير بشكل 
ًمباشر، مؤكدا سعي إسرائيل للسيطرة على أكبر مساحة من 

 .أراضي الضفة الغربية دون سكانها الفلسطينيين

ن بعد، بعنوان وأكد تفكجي خالل محاضرة ع 
ًمخاطر ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة جغرافيا « ّ

ّنظمها مركز » قراءة في الخرائط المقترحة: ًوديمغرافيا
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 األردن وأدارها مدير المركز -دراسات الشرق األوسط 
الدكتور بيان العمري بحضور عدد من الشخصيات 

صهيوني السياسية واألكاديمية، على ضرورة فهم الفكر ال
في النظر إلى أرض فلسطين، ووضع استراتيجية وطنية 
ًفلسطينية لمواجهة المخططات اإلسرائيلية، معتبرا أن الرهان 
األساسي يعتمد على حراك الشعب الفلسطيني ضد 
المخططات اإلسرائيلية وضد ضعف األداء الرسمي 

 .الفلسطيني

ًواستعرض المحاضر عددا من الخرائط المتعلقة  
 الغربية ضمن الرؤية اإلسرائيلية والرؤية األمريكية بالضفة

ًالمنبثقة عن الفكر اإلسرائيلي بشكل أساس، مؤكدا أن 
الخارطة التي عرضها الرئيس األمريكي دونالد ترامب حول 

كانت مكونة من مجموعة مشاريع » صفقة القرن«
إسرائيلية وخرائط رسمت برؤية إسرائيلية، ومنها مشروع 

، ثم مشروع شارون مطلع الثمانينيات ١٩٧٠ألون عام 
الذي تضمن تقسيم الضفة الغربية بشكل طولي وشكل 
عرضي بما يقسم التجمعات الفلسطينية على شكل كانتونات 
محاطة بالسيطرة اإلسرائيلية، ومنع الدخول إليها والخروج 
منها دون تصريح إسرائيلي، فيما تضمن مشروع ليبرمان 

 المستوطنات اإلسرائيلية مع عمليات تبادل سكاني بين
 ١٩٤٨سكان المناطق العربية في األراضي المحتلة عام 
 .لمعالجة الهاجس الديمغرافي لدى الجانب اإلسرائيلي

ّوأشار إلى تمسك الجانب اإلسرائيلي بضم منطقة  
غور األردن والذي ال يقتصر على المنطقة المنخفضة من 

 ٢٠م وطول  ك٥منطقة بيسان حتى البحر الميت بعرض 
ّكم، وانما تشمل خطة الضم الجبال المشرفة على غور  ٕ
ًاألردن نظرا ألهميتها األمنية واالستراتيجية بالنسبة للجبهة 

 .من الضفة الغربية% ٢٧الشرقية، ما يشمل 

وأكد تفكجي أن التحدي األساسي إلسرائيل أمام  
ّتنفيذ مخطط الضم هو الموقف األردني، الذي يرى في هذا 

ّطط تهديدا مباشرا ألمنه القومي من خالل ضم نحو المخ ً ً
من الضفة الغربية وغور األردن؛ ما يعني أن الحدود % ٤٠

 كم من الجهة الفلسطينية وحدها، ٤٢٠المشتركة ستصبح 
 آالف فلسطيني من المناطق ١١٠مع مخاطر تهجير نحو 

ّالمشمولة بقرار الضم بشكل تدريجي بعدم منحهم الجنسية 
ٕلية أو اإلقامة الدائمة، وانما معاملتهم كجالية اإلسرائي

فلسطينية تسكن في األراضي اإلسرائيلية بحركة ونشاط 
 .محدود؛ ما يعني عملية تهجير بطيء لهؤالء السكان

  ٤ ص٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

تظاهرة رافضة للضم في مدينة تورونتو 
  الكندية

  

 ية،  شهدت مدينة تورونتو الكند-  وفا-مونت
ًتظاهرة رفضا لمخططات االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء 

  .من الضفة الغربية

ودعا للتظاهرة التي شارك فيها حشد غالبيته من 
الطلبة، اتحاد الشباب الفلسطيني والجمعية العربية 
الفلسطينية، بالتعاون مع حركة المقاطعة وجمعيات كندية 

  .صديقة

  ٣/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

واصل الفعاليات الرافضة لخطة ت: النرويج
  الضم اإلسرائيلية

 

 شهدت مدينة كريستيان ساند، - وفا-أوسلو 
ًجنوب النرويج، اليوم السبت، وقفة احتجاجية رفضا 
لخطة الضم اإلسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية، رفعت 

 .خاللها االعالم الفلسطينية

وألقت سفيرة فلسطين في النرويج، انطوانيت 
 كلمة أكدت فيها رفض القيادة القاطع لكافة سيدن،

محاوالت االحتالل االسرائيلي للسيطرة على االراضي 
  .الفلسطينية المحتلة أو فرض سياسة األمر الواقع
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كما دعت السفيرة، في الوقفة التي نظمها أبناء 
الجالية الفلسطينية في كريستيان ساند، الى ضرورة 

د تجاه كافة محاوالت الوقوف خلف القيادة في موقف موح
تصفية القضية الفلسطينية، كما شكرت كافة الجهات 

  .والمنظمات النرويجية المساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني

  ٤/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

ًيوم غضب في المدن األمريكية رفضا لمخطط 
  الضم اإلسرائيلي

 

 - نظمت المؤسسات الفلسطينية-عواصم 
 الفلسطينية في أمريكا األمريكية ومؤسسات الجالية

مظاهرات واسعة في العديد من الواليات األمريكية في يوم 
أطلقوا عليه يوم الغضب، رفضا لمشروع الضم والنهب 
االسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة، ورفضا لالحتالل 

  .ونظام االبارتايد العنصري االسرائيلي

وتركزت هذه المسيرات والمظاهرات في نيويورك 
وجرسي وشيكاغو، وسان فرانسيسكو وواشنطن وسياتل وني

وتكساس وفي العديد من الواليات األخرى على طول 
ونظمت الجالية الفلسطينية . الواليات المتحدة األمريكية

بالتعاون مع مؤسسات أمريكية مختلفة ناشطة وداعمة 
لحقوق الشعب الفلسطيني العادله، ندوات واسعة رفضت 

ن أشكال الضم، ودعت إلنهاء من خاللها اي شكل م
  .اإلحتالل االسرائيلي

 - ويجدر الذكر الى أن المؤسسات الفلسطينية 
األمريكية، ومؤسسات الجالية الفلسطينية تعمل في اآلونة 
األخيرة بنشاط متزايد ومؤثر وفعال على الساحة األمريكية، 
وضمن رؤية فلسطينية جامعة بعيدة عن الحزبية، األمر 

ضحا لصناع القرار في أمريكا، وما هذه الذي بدأ وا
المظاهرات وغيرها من النشاطات على الساحة األمريكية إال 
مؤشر واضح على تماسك الجالية الفلسطينية في أمريكا 
ونشاطها الهادف الى إيصال صوت العداله والحق 

الفلسطيني، حتى أصبحت الرواية الفلسطينية موجودة في 
 بقوة على طاولة صناع القرار الشارع األمريكي، وموجودة

  .في الكونغرس األمريكي

وخرجت تظاهرات احتجاجية في عدد من العواصم 
ًاألوروبية رفضا لمخططات االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء 

وأثار إعالن سلطات االحتالل . من الضفة الغربية
ٍاإلسرائيلي نيتها ضم أراض من الضفة الغربية مواقف تنديد  ّ

ت مع مظاهرات شهدتها العديد من المدن دولية تزامن
األميركية والعواصم األوروبية ضد تلك المخططات الرامية 

  .لتصفية القضية الفلسطينية

وشهدت العاصمة اليونانية أثينا أمس السبت 
ًمظاهرة احتجاجية رفضا لمخططات االحتالل اإلسرائيلي ضم 

هرة ّوأكد المشاركون في المظا. أجزاء من الضفة الغربية
التي انطلقت من أمام السفارة اإلسرائيلية في أثينا ونظمتها 
أحزاب يونانية والجالية الفلسطينية رفضهم المطلق لمخطط 

  .صفقة القرن«الضم واالستيطان وما تسمى 

ودعوا الحكومة اليونانية إلى االعتراف بدولة 
فلسطين وعاصمتها القدس وفرض عقوبات على االحتالل 

  .رائمه بحق الفلسطينيينومحاسبته على ج

أما في النمسا فشهدت العاصمة فيينا وقفة 
ًاحتجاجية استنكارا لمخططات االحتالل اإلسرائيلي ضم 

ّوأكد المشاركون خالل الوقفة . أجزاء من الضفة الغربية
ّالتي نظمتها أحزاب نمساوية والجالية الفلسطينية رفضهم 

مجتمع الدولي المطلق لمخطط الضم واالستيطان مطالبين ال
فرض عقوبات على االحتالل اإلسرائيلي ومحاسبته على 
جرائمه واحترام قرارات مجلس األمن ومواثيق األمم المتحدة 
التي تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وال سيما 

  .ّحق تقرير المصير

كما شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وقفة 
 من أبناء الجاليات احتجاجية حاشدة شارك فيها المئات

الفلسطينية والعربية والصديقة ومناصرين دنماركيين 
وأوروبيين، نددوا خاللها بمخططات الضم اإلسرائيلية 
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وصفقة القرن، رافعين األعالم الفلسطينية والالفتات الداعية 
  .إلى حرية فلسطين واستقاللها، ومقاطعة دولة االحتالل

 اللجنة وخالل مشاركته بالفعالية شدد رئيس
حلقة في «السياسية الفلسطينية في أوروبا على أنها 

، مشيدا »سلسلة بدأت وستستمر في مختلف أرجاء أوروبا
باالستجابة الكبيرة للمشاركة في هذه الفعالية وما يعكسه 

تأييد متنام لقضيتنا العادلة في دول االتحاد «ذلك من 
  . »األوروبي

 في كافة الشعب الفلسطيني«وشدد فرهود على أن 
أماكن وجوده جسد واحد ال يفرط بترابه الوطني وسيواصل 

، واصفا نتنياهو »نضاله حتى ينتزع حقوقه غير منقوصة
توأمين ظالمين لن يستكين أمامهما شعب « وترامب بـ 

  .«فلسطين وقواه الحية

وخرج ابناء وبنات الجالية الفلسطينية في ايرلندا 
 واالحزاب والنقابات مع حشود من المتضامنين والناشطين

وبحضور مبعدي كنيسة  BDS العمالية المختلفة وحركة ال
المهد وقنصل عام سفارة دولة فلسطين في ايرلندا، في 
مظاهرة حاشدة في مركز مدينة دبلن العاصمة االيرلندية 
لالعراب عن سخطهم ورفضهم التام لمشروع الضم الذي 

ك رفضهم لصفقة ينوي االحتالل االسرائيلي القيام به وكذل
  .القرن

وأكد ابناء الجالية تمسكهم بحق العودة االبدي 
وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووطن معنوي 
للشعب الفلسطيني، وبحقه في اقامة دولته على حدود 

 وعاصمتها مدينة القدس ١٩٦٧يونيو / الرابع من حزيران
  . الشريف

ن الحكومة وطالب ابناء الجالية الفلسطينية كال م
االيرلندية ودول االتحاد االوروبي برفض سياسة الضم 
الالقانونية والالشرعية واالانسانية بحق شعبنا الفلسطيني، 
وبرفع المعاناة وكل اشكال القمع والحصار عن شعبنا 

وبالرغم . واالعتراف بدولة فلسطين وبشكل عاجل وسريع

ن االقبال من االجراءات االحترازية بسبب الكورونا فقد كا
 وكاالت. الجماهيري رائع ومؤيد بشكل كبير

  ٢٤ ص٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

ًوقفة تضامنية في مخيم سوف تأييدا لمواقف 
  الملك الرافضة لقرار الضم

  

 نفذ ممثلون عن ابناء – حسني العتوم –جرش 
مخيم سوف بمحافظة جرش امس وقفة تضامنية تأييدا 

 ًاكيدا على حجم تقدير المجتمعووالء للقيادة الهاشمية وت
ًلجهود جاللته في خدمة السالم والعدالة الدولية، وتجديدا 
للعهد والوالء المطلق لمقام جاللته السامي ولعرشه 

  . الهاشمي

واستهل رئيس لجنة خدمات مخيم سوف 
عبدالمحسن بنات بكلمة اكد فيها الدور المحوري لجاللة 

سطينية والوقف صدا الملك عبداهللا الثاني للقضة الفل
منيعا تجاه محاوالت ضم الكيان االسرائيلي لمنطقة 
ًاالغوار، مثمنا مواقف جاللته التاريخية الثابتة من 
ًعروبة القدس، وعدالة القضية الفلسطينية، ومؤكدا أن 
أبناء المخيم يقفون مع جاللته كما حال الشعب األردني 

اعيا اهللا الوفي للدفاع عن مصالح الدولة األردنية، د
ًعزوجل أن يحفظ جاللته واألردن عزيزا آمنا مستقرا  ً ً

  .ًمنيعا

وشارك مندوبون عن الفعيات الشعبية والشبابية 
وممثلو العشائر في المخيم بالوقفة التضامنية وتأييدهم 
لمواقف جاللة الملك في مؤكدين أن مواقف جاللة الملك 

 لهادفة الىالمشرفة والتي رفض فيها قرارات إالسرائيلية ا
ضم أراضي الغور إلى الكيان االسرائيلي ورفضه ألي قرار 
يمس األراضي الفلسطينية والمواطنين والمقيمين على 

  . تراب فلسطين
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وشددوا على أن أهالي مخيم سوف عامه 
يؤيدون ويباركون مواقف جاللة الملك المفدى في تمسكه 

حية بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسي
في القدس الشريف وكذلك رفضه أن تكون القدس 
عاصمة إلسرائيل ورفضه القاطع بضم أراضي غورية إلى 
الكيان الصهيوني؛ ما يؤثر سلبا على اردننا الغالي ومن 
هنا فإننا نعاهد اهللا ومن ثم جاللة الملك المفدى أن نكون 
جنده األوفياء وسدا منيع في وجه كل من تسول له 

  .س أمن الوطن واستقرارهنفسه في مسا

  ٣ ص٧/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 وقفة منددة بخطة الضم اإلسرائيلية: التشيك
 

 شارك عشرات المتضامنين العرب - وفا-براغ  
والتشيكيين واألجانب، في العاصمة التشيكية براغ، في 
وقفة منددة بخطة االحتالل اإلسرائيلي ضم أراض 

  .فلسطينية محتلة

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

والقرارات األممية ذات الصلة التي تنتهك القانون الدولي 
  .بإنهاء االحتالل

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

  .اإللغاء والتصفية للقضية الفلسطينية

وأكد رشيد وهبي باسم الجالية الفلسطينية في 
أماني العواودة باسم لجنة إقليم حركة التحرير التشيك، و

، ويانا ريدوانوفا باسم جمعية "فتح"الوطني الفلسطيني 

أصدقاء فلسطين، في كلماتهم أن خطة الضم جريمة 
ٕعنصرية، تستوجب دعما واسنادا دوليا للشعب 

  .الفلسطيني وقيادته لمجابهتها

وطالب المتحدثون بتفعيل آلية دولية لمحاسبة 
ل اإلسرائيلي، على جرائمه المرتكبة بحق الوطن االحتال

واإلنسان الفلسطيني، معتبرين أن الضم بمثابة سرقة 
  .وقرصنة إسرائيلية، ستؤجج الصراع في المنطقة والعالم

يشار إلى أن وزير الخارجية التشيكي توماش 
بيترجيتشيك، ونائب رئيس لجنة العالقات الخارجية في 

" ٠٩توب "يس الفخري لحزب مجلس النواب الحالي الرئ
كارل شفارتزينبيرغ، ووزير الثقافة الحالي لوبومير 

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

  .للجمهورية التشيكية

  ١٠/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

  

  

  

  

نرفض الضم اإلسرائيلي : اتحاد معلمي اليونان
 ونطالب بتنفيذ عقوبات على إسرائيل

  

 أعرب اتحاد المعلمين في اليونان - وفا-أثينا 
مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة،  عن تضامنه

  .ورفض خطة الضم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية

ن منطقة وأكد االتحاد خالل لقاء وفد م
ۤكورذالوس وايا بربارة، مع سفير دولة فلسطين لدى 
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اليونان مروان طوباسي، عمق الصداقة التي تربط 
  .الشعبين اليوناني والفلسطيني منذ عقود

استمرار االحتالل اإلسرائيلي وكافة  وأدان
عن ضرورة  سياساته بما فيها الضم واالستيطان، وعبر

ة وعاصمتها القدس إقامة الدولة الفلسطينية المستقل
، وعلى ١٩٦٧ حزيران ٤الشرقية على حدود ما قبل 

ضرورة اعتراف الحكومة اليونانية بذلك االستحقاق القائم 
على أساس قرار البرلمان اليوناني، مطالبين الحكومة 

  .بفرض سياسات عقابية على إسرائيل

تم خالل اللقاء "بدوره، قال السفير طوباسي، 
 الوفد من خالل اتحاد المعلمين بحث آفاق التعاون مع

  ".اليوناني واتحاد المعلمين الفلسطينيين

في سياق متصل، زار السفير طوباسي بلدية 
مدينة ايليون، والتقى مع رئيس البلدية نيكوالس 
زينيتوس واعضاء من المجلس البلدي، وذلك في إطار 
اللقاءات التي تنفذ مع رؤساء بلديات يونانية لحشد 

 كفاح الشعب الفلسطيني وقيادته في التضامن مع
مواجهة المخططات اإلسرائيلية األميركية الجارية لتدمير 

  .اي فرص متبقية لحل الدولتين

 وأعرب رئيس بلدية ايليون عن التضامن الكامل
والثابت مع حقوق الشعب الفلسطيني في سعيه من أجل 
الحرية واالستقالل وعلى ضرورة إنهاء االحتالل للوصول 

ى السالم العادل والتعايش بين شعوب المنطقة لتوفير إل
وأكد أهمية تفعيل العمل في  .فرص االستقرار واالزدهار

إطار شبكة تضامن البلديات اليونانية مع فلسطين التي 
أعلن عن بدء العمل لتشكيلها خالل مؤتمر اتحاد بلديات 

  .اليونان قبل عامين في مدينة يوانينا

مية القرار الذي اتخذه وأشار زينتوس إلى أه
اتحاد بلديات اليونان في حينه لدعم قرار البرلمان 
اليوناني في مطالبته الحكومة اليونانية لالعتراف بدولة 

 .١٩٦٧فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

واتفق الجانبان على إعادة توسيع اللقاءات مع رؤساء 
 أهمية بلديات آخرين خالل األسبوع المقبل من أجل

يشار إلى أن بلدية ايليون  .متابعة تفعيل شبكة التضامن
ترفع على مبنى بلديتها العلم الفلسطيني بشكل دائم منذ 

  .سنوات

  ١٢/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

وقفة احتجاجية بمخيم المفتي ضد مخططات 
  الضم اإلسرائيلية

 

نفذ أهالي مخيم  -  محمد قديسات-إربد 
وقفة احتجاجية تعبيرا عن الشهيد عزمي المفتي امس 

رفضهم المطلق لمخططات العدو اإلسرائيلي المتعلقة بضم 
  .مناطق الغور في الضفة الغربية

وشارك في الوقفة التي اقيمت بساحة لجنة 
خدمات المخيم حشد من الفعاليات الشعبية والنقابية 
والنسائية حيث رفعوا شعارات تندد بمحاوالت الضم التي 

  .زراء الكيان االسرائيلي بنيامين نتانياهويتبناها رئيس و

وعبر المشاركون في الوقفة عن اعتزازهم 
ودعمهم ومؤزارتهم للجهود التي يبذلها جاللة الملك عبد 
اهللا الثاني في الوقوف الى جانب الفلسطينيين والحفاظ 
على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية تحت 

   الوصاية الهاشمية

مهم المطلق لمواقف لجاللة الملك وأكدوا على دع
الرافضة لمحاوالت الضم التي تتنافى مع القوانين 
والمواثيق الدولية والتي من شانها تازيم الموقف في 

  .المنطقة وافشال جهود حل الدولتين

وقال رئيس لجنة خدمات المخيم محمد الخضور 
إننا نقف خلف جاللة الملك الرافض للمحاوالت التي «

انياهو لضم مناطق الغور الغربي لدولة الكيان، يقودها نت
» ونثمن مواقف جاللته الهادفة للتوصل الى حل الدولتين
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وصوال الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
  .«القدس

نحن أردنيون عندما يتعلق األمر «ضور حوزاد ال
باألردن وفلسطينيون عندما يتعلق األمر بفلسطين مؤكدا 

نا الوطنية وتكاتفنا ووقوفنا جميعا خلف جاللة أن وحدت
مليكنا هو أساس منعتنا وصالبة جبهتنا الداخلية التي 

  .تتحطم عليها المؤامرات والمخططات

  ٢ص/١٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

 بالدنمارك تطالب الحكومة الجالية الفلسطينية
باتخاذ موقف حازم تجاه الضم واالعتراف 

  بفلسطين

 

 طالب ملتقى الجالية -وفا -كوبنهاغن 
الفلسطينية في الدنمارك في رسالة إلى كل من رئيسة 
الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ووزير الخارجية 
جيبي كوفود، بالعمل على اتخاذ موقف حازم من إعالن 
الضم، واالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

  .الشرقية

 جاءت بمناسبة وعبر الملتقى في رسالته التي
ًزيارة وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو المقررة غدا 
األربعاء، عن تقديره لموقف الدنمارك بشأن فلسطين، 
والتزام الحكومة الدنماركية بالعمل من أجل السالم في 

وطالب بتطبيق القوانين واالتفاقات  .الشرق األوسط
ٕلة، والى طرح الدولية المتعلقة باألراضي الفلسطينية المحت

القضية الفلسطينية مع بومبيو، على أساس أن الحل 
الوحيد الممكن هو االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني 

وأكد الملتقى مطالبته  .في الحرية وتقرير المصير
باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية 
ًالمحتلة تنفيذا لقرارات األمم المتحدة، ودعم السالم 

عادل، بناء على القانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية ال
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧على حدود عام 

  ٢١/٧/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد 
و " غوغل""بحذف اسم فلسطين من خرائط 

  "آبل"

 

 نددت الهيئة الوطنية –الحدث العربي والدولي 
، اسم "أبل"و" غوغل"يين بحذف شركتي للمحامين التونس

 .فلسطين عن خريطتهما

وأكدت الهيئة في بيان لها، الجمعة، دعمها 
المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، مهما سعت وعملت 

 .قوى االستعمار على طمسها

ودعت جميع المنظمات والقوى الوطنية، 
والمنظمات اإلنسانية الدولية، لضرورة التصدي لجميع 

ت اليائسة لاللتفاف على حق الشعب الفلسطيني المحاوال
 .المشروع، في إقامة دولته الوطنية والديمقراطية

وأشارت الهيئة إلى مواقف المحامين التونسيين 
الداعمة بال حدود للقضية الفلسطينية بصورة مبدئية 
ٕومطلقة، وايمانهم بحق الشعب الفلسطيني في أرضه 

 االحتالل فهو إلى وبحره وسمائه، مضيفة أنه مهما طال
زوال ومصيره االنكسار واالندثار، ألن إرادة الشعوب أقوى 
من الترسانة العسكرية ومن سياسات االحتالل المدعوم 

  ".صفقة القرن"من اإلدارة األميركية صاحبة مشروع 

  ٢٤/٧/٢٠٢٠الحدث الفلسطينية 

* * * * * 

 يفتتح معرضه الجديد *المتحف الفلسطيني
  ًاإلكتروني
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 افتتح المتحف الفلسطيني معرضه -  يرزيتب 
ُمستملون جدد: ُِطبع في القدس“الجديد  ُ َ ْ إلكترونيا من ” ُ

ومواقع ” يوتيوب“خالل منصاته اإللكترونية على 
التواصل االجتماعي، بعد أن تم إنجاز تركيب المعرض 
داخل قاعة المعارض في المتحف رغم ظروف الوباء 

ُمعرض ينظم بالشراكة والحجر الصحي، علما أن هذا ال
مع متحف التراث الفلسطيني في مؤسسة دار الطفل 

) ديسمبر(العربي في القدس، ويستمر حتى كانون األول 
٢٠٢٠.  

يحاول المعرض تفكيك ثنائية الظهور واالختفاء 
التي اتسمت بها منشورات المدينة والتي خضعت لرقابة 

ياحي االحتالل، كما يستعرض دور المدينة السياسي والس
ُوالثقافي، ويشير إلى موقعها المركزي في مجال طباعة 
ُوتطوير المواد التعليمية ونشرها، كما ويلقي الضوء على 
حياتها الثقافية، وحياة أهلها االجتماعية، باإلضافة إلى 

  .استعراض نشاطها االقتصادي والتجاري

يعد هذا المعرض المحطة الثانية في رحلة 
، الذي افتتح في متحف التراث ”ُِطبع في القدس“معرض 

الفلسطيني في مؤسسة دار الطفل العربي في القدس 
ُ، مستندا إلى مجموعة المطبعة ٢٠١٨أواخر العام 

، التي أنشئت في أوائل ”مطبعة لورنس“العصرية 
الثالثينيات واستمرت بالعمل حتى الثمانينيات، حيث تم 

  .١٩٩٨التبرع بالمجموعة للمؤسسة العام 

 من كليشيهات المطابع ٢٠٠معرض ويضم ال
والمطبوعات التاريخية، من كتب وكراسات مدرسية 
ٕواعالنات تجارية ومواد دعائية سياحية ودينية وصحف 
ومجالت سياسية وثقافية ودعوات لمناسبات اجتماعية 
ومخططات وخرائط، من المطبعة العصرية ومطبعة دار 

دخالت األيتام اإلسالمية في القدس، إلى جانب ستة ت
قيمية، وفيديو يوثق عمل مطبعة دار األيتام، إضافة إلى 
التركيز على أنسنة رواية القدس من خالل عرض 

كراسات ومذكرات وكليشيهات لشخصيات مقدسية كانت 
الرسامة فاطمة المحب، والكاتب : فاعلة في المدينة، مثل

محمود شقير، ومؤسس المطبعة العصرية السيد شكري 
  . لورنس

يستكمل المتحف رحلة المعرض في فضائه كما 
الزجاجي من خالل محطات أللعاب وأنشطة تعليمية 
تفاعلية لجمهور المعرض بفئاته المختلفة، من أطفال 

  .وعائالت وجمهور عام

وتضمن االفتتاح اإللكتروني فيديو تقديميا 
. ٕللمعرض واضاءات حوله من مدير عام المتحف، د

ر متحف التراث الفلسطيني  هنية، ومدي- عادلة العايدي
  .خالد الخطيب

عادلة، في حديثها، أهمية إنجاز . وأكدت د
المعرض مع التغلب على ظروف الوباء والحجر الصحي، 
وأهمية هذه النسخة من المعرض من خالل توسيع 
جوانب عدة فيه، كتاريخ الصحافة في القدس والحياة 

، كما المجتمعية وعرض مطبوعات نادرة ومثيرة لالهتمام
أثنت على أول شراكة مؤسساتية مع متحف التراث 
الفلسطيني، وتقدمت بالشكر الجزيل لداعمي المعرض 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، : وهم
ُومؤسسة عبد المحسن القطان، عبر منحة مشروع 

الممول من السويد، ” نماء واستدامة: الفنون البصرية“
ها بتمكن الجمهور من زيارة بعد أن عبرت عن آمال

  .المعرض بعد اإلعالن عن إعادة افتتاح المتحف

ومن ناحيته، أكد خالد الخطيب، مدير متحف 
التراث الفلسطيني في مؤسسة دار الطفل العربي، أهمية 

في المتحف ” ُِطبع في القدس“استضافة معرض 
الفلسطيني للوصول إلى المدى األوسع من الجمهور 

همية تطوير فكرته وتطوير برامج حوله؛ الفلسطيني، وأ
حيث يعد من أنجح وأهم المعارض التي نظمها متحف 

إضافة إلى تأكيده ضرورة . التراث الفلسطيني في القدس
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إتاحة مجموعة دار الطفل التاريخية المهمة أمام 
الجمهور الممنوع من زيارة القدس من خالل شراكات 

  .مختلفة مع المتحف

المتحف الفلسطيني سينظم وجدير بالذكر أن 
سلسلة من الجوالت التوضيحية عبر اإلنترنت من داخل 
قاعة المعرض، لتكون متاحة أمام الجمهور في كل 
َمكان، برفقة قيمي المعرض بهاء الجعبة وعبد الرحمن  

إضافة إلى . ّشبانة، والقيمة المساعدة ساندي رشماوي
 التي بدأت سلسلة حافلة من األنشطة والفعاليات الرقمية

منذ منتصف هذا الشهر، وتتضمن محاضرات ونقاشات 
استكشاف “فكرية، وورشا تعليمية تفاعلية، وعروض 

 .، وعروضا أدائية، وغيرها”ُالمجموعات عن قرب

م ١٩٦٢تأسس متحف التراث الفلسطيني عام * 
ًفي القدس، ويضم عددا من القاعات مثل قاعة القشيات 

 في البيوت التقليدية في وقاعة لألدوات التي تستخدم
الريف الفلسطيني وقاعة غرفة الفخار واألدوات الزراعية 
والطبخ وقاعة العزل والحياكة إضافة إلى عينات من 
المالبس الشعبية والتراثية، إضافة إلى قاعة القدس التي 
تحتوي على أنواع من األثاث التراثي المقدسي المستخدم 

  . م١٩٤٨في القدس حتى عام 

  ١٣ ص٢٨/٧/٢٠٢٠ الغد

* * * * * 

دعوات فلسطينية لمسيرات من يافا إلى 
  األقصى الخميس

 -المركز الفلسطيني لإلعالم- القدس المحتلة
دعا نشطاء في الداخل الفلسطيني المحتل إلى تنظيم 
مسيرة دراجات نارية تنطلق من مدينة يافا المحتلة إلى 

ي المسجد األقصى المبارك، يوم الخميس المقبل الذ
ّووجه النشطاء دعوة إلى شباب مدينة  ".يوم عرفة"يوافق 

يافا والمناطق المجاورة من أصحاب الدراجات النارية، 

للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق في تمام الساعة 
  .ًالخامسة مساء

ّوبينت الدعوات أن التجمع سيكون في حديقة  ّ
الغزازوة في يافا، واالنطالق إلى المسجد األقصى 

  .بارك، وتناول طعام اإلفطار في باحاتهالم

ولفت النشطاء إلى أن هذه المسيرة تأتي ردا 
على دعوات المستوطنين الذين يتجهزون القتحام 

  ".يوم عرفة"األقصى في 

وكانت جماعات استيطانية دعت لتنفيذ 
خراب "اقتحامات كبيرة ونوعية خالل ما يسمى بذكرى 

الثنين وحتى يوم الخميس ً، وذلك بدءا من اليوم ا"الهيكل
  .المقبل

وسبق أن دعا خطيب المسجد األقصى الشيخ 
عكرمة المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد األقصى في 
يوم عرفة، وتناول اإلفطار في ساحاته والتصدي لدعوات 
المستوطنين باقتحامه بدعوى ما يسمى بذكرى خراب 

  .الهيكل المزعوم
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ٌحملة لمساندة ودعم تجار ".. ادعم ابن بلدك"
  البلدة القديمة في القدس

  

 -  المركز الفلسطيني لإلعالم- القدس المحتلة 
مع اقتراب عيد األضحى المبارك انطلقت عبر موقع 

ادعم "حملة تحت عنوان " فيسبوك"التواصل االجتماعي 
في البلدة القديمة ، لمساندة ودعم تجار القدس "ابن بلدك

ّوأسواقها العتيقة، لكل من يستطيع الوصول إلى المدينة 
  .المحتلة
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وغرد عشرات النشطاء على صفحاتهم 
وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل عدة تغريدات 

  :كان منها

من األحد للخميس، وفي هذا األسبوع قبل "
العيد، بدك لحمة ودجاج؟ هي سوق اللحامين في القدس 

، بدك بهارات )بمعنى أن هناك سوقا لهذا الشيء(عتيقة ال
وتوابل وقهوة؟ هي سوق العطارين بدك مالبس وأحذية؟ 

   ".هي سوق الواد

ودعت الناشطة المقدسية  دعوات لمساندتهم
سارة دجاني لضرورة مساندة تجار البلدة القديمة ودعم 

منهم بدون عمل % ٨٠صمودهم، موضحة أن أكثر من 
بفعل أزمة الكورونا، وبسبب اعتماد عدد  أشهر ٤منذ 

كبير من أصحاب المحالت في البلدة القديمة على 
  .السياحة

وأضافت دجاني أنه ومنذ توقف السياحة في 
القدس، فإن كثيرا من التجار توقفوا عن العمل أو أعلنوا 

   .إفالسهم في السوق، واضطروا إلغالق محالهم التجارية

ليس باستطاعة نعلم أنه : "وأردفت دجاني
الجميع أن يشتري، لكن فليعلم كل فرد يستطيع أن يشتري 

 شيكل؛ أنه بذلك هو يساند تجار البلدة ١٠٠ولو بـ 
، الفتة إلى أن سوق البلدة القديمة مليء "القديمة

بالمحالت التجارية الخاصة بالمالبس والعطور واللحوم 
   .والبهارات

قديمة عن ّوبينت دجاني أن فرق السعر بالبلدة ال
أي مول إسرائيلي هو بسبب حجم الضرائب الباهظة التي 
يفرضها االحتالل إلجبار أهل القدس على إغالق محالهم 

   .ضمن سياسة التضييق والتهويد

وشددت دجاني على أن تجار القدس ليس من 
مسؤوليتهم فقط الرباط ومواجهة االحتالل، ونكتفي نحن 

 مبلغ نشتري به من بالتغني بصمودهم، مشيرة إلى أن كل
تجار القدس هو في رصيدنا كفلسطينيين لنحافظ على 

  .قدسنا ومقدساتنا من باب الواجب األخالقي تجاهها

ويعد سوق البلدة القديمة من أبرز معالم مدينة 
ًالقدس، التي تمثل جزءا أصيال من هويتها، وتمتاز ببهاء  ً

د قبابها وبديع مناظرها، وتعد العمود الفقري القتصا
المدينة؛ إذ تضم بين جنباتها العديد من المحالت 
التجارية، وقد اكتسبت هذه األسواق أسماءها إما من 
البضائع التي تباع فيها، أو من نسبتها إلى أشخاص، أو 
أماكن، أو معالم معينة، كما وترتبط هذه األسواق بشبكة 

  .كبيرة من الطرق والعقبات واألحواش

٢٧/٧/٢٠٢٠ مالمركز الفلسطيني لإلعال
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  "بنو إسرائيل في أرض كوش"صدور كتاب 

صدر حديثا عن المؤسسة العربية  -  عمان
» بنو اسرائيل في أرض كوش« للدراسات والنشر كتاب 

للشيخ النيل عبد القادر أبو قرون صاحب المشروع 
ٕالتجديدي في الفكر اإلسالمي واعادة قراءة القرآن بتدبر 

  .وتأمل دقيقعميق 

ّيطرح المفكر السوداني الشيخ النيل أبو قرون 
ًفي هذا الكتاب رؤية جديدة تماما للمكان الذي عاش فيه 
أنبياء بني إسرائيل، والجغرافيا التي شهدت تحركاتهم 
ّوهجراتهم الطوعية والقسرية، كما يؤشر بشكل جلي على 
ّاألسباب التي قادت إلى ذلك ويخلص إلى أن مملكة 

 التي امتدت من أسوان إلى هضبة أثيوبيا وحوض كوش
النيل هي التي شهدت على األحداث الكبرى في مسيرتهم 
ّالتاريخية، وأنهم قطعوا نهر النيل وليس البحر األحمر 
ّهربا من بطش فرعون، وأن أرض الميعاد المقدسة تقع  ً
ًفي تلك الجغرافيا أيضا، وال عالقة لها بفلسطين، كما 

ّن األنبياء من بعد موسى وهارون قد ًيوضح أيضا أ
ًعاشوا هناك من أمثال داوود وسليمان وصوال إلى 

  .المسيح عليهم السالم

ًقد يبدو ما في هذا الكتاب صادما للرؤية 
التقليدية المتوارثة للقصص القرآني، لكن الباحث والشيخ 
المجدد أبو قرون يواصل مشروعه بهدوء ومثابرة ودون 

 عنه بالتفصيل في كتبه السابقة ومن ّتردد، والذي عبر
مراجعات في الفكر اإلسالمي، نبي من بالد : بينها

ّالسودان، اإليمان بمحمد، شفاء الذمم، اإلسالم والدولة، 
  .وغيرها.. جوهر الحياة،

 صفحة من القطع ٢١٦يقع الكتاب في 
 .المتوسط

  ٢٥ ص٨/٧/٢٠٢٠ الدستور
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أوراق "تجليات روح المقاومة في روايتي 
  "عائدة إلى أثينا"و" هارون

 

ــــة ــــو غنيم ــــارون أوراق" – هــــدى أب موســــوعة " ه
توثيقية للهوية والمأساة العربية الفلسطينية، من خالل أسرة 
ـــى الهجـــرة، شـــأن كـــل أســـرة هجـــرت مـــن  ـــرت عل ّيافيـــة ُأجب ّ

، ويـصبح أهـل األرض فلسطين لتعيش في مخيمـات الـشتات
  ". إخوة المخيمات"وأصحاب الحق 

 مـــايو ١٤وتـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي يافـــا حتـــى 
، وتبــــدأ أحــــداثها نهايــــة العهــــد العثمــــاني وخــــالل ١٩٤٨

االنتداب البريطاني وبداية الهجرة الصهيونية، كما تدور فـي 
مخيمات الشتات، حيـث ولـد يـامن بـن هـارون سـالمه، وهـو 

فــي لبنــان، ذلــك " الــداعوق"فــي مخــيم رمــز الجيــل الجديــد 
المخــيم الــذي مــسح عــن الوجــود فــي حــرب المخيمــات عــام 

في بلجيكا بعد أن " غنت"، وتمتد األحداث إلى مدينة ١٩٨٥
  . سافر يامن ليدرس الحقوق

والملفــت للنظــر فــي روايــة أوراق هــارون، كمــا فــي 
اختالط الشخوص الحقيقية بتلـك التـي مـن " عائدة إلى أثينا"

 لألسـم خيال الروائي، ولعل هارون هـو عـامر نفـسه، وصنع
داللـــة، فهـــارون هـــو أخـــو النبـــي موســـى، وعـــرف هـــارون 

  . ٕبالحكمة واللين واجادة الخطابة

ــي  ــاريخ األرض ف ــة ت ــب اإلشــارة إلــى عراق أراد الكات
ــول  ــا اســتدعى ق ــب مم ــة الغري ــف رواي الزمــان والمكــان، وزي

تجـاوز الكاتـب . "ّسلم على بيتنـا يـا غريـب: "محمود درويش
الرواية الرسمية للمأساة التي حفلـت بهـا " أوراق هارون"في 

ًالـــصحف والـــدوريات والخطابـــات الثوريـــة المجلجلـــة، باعثـــا 
ًالحياة وسمات الهوية في كل تفاصيل الحياة، موثقا التـاريخ 
الــــشفوي لحيــــاة النـــــاس ومفــــردات عيــــشهم، وحكايـــــاتهم، 

: سانية البعــد أهمهــاًوأحالمهــم، وأمــانيهم، ومرســال رســائل إنــ
الـرد علــى الروايـة الــصهيونية القائلـة أن فلــسطين أرض بــال 
شعب، وأن الفلسطيني لـم يتـرك أرضـه وبيتـه وبياراتـه بطـوع 
أمره، فقد مارس العدو عليـه أسـوأ ممـا مـورس علـى اليهـود 
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ً، قـــتال وتعـــذيبا "أوشـــفتس"فـــي محـــارق النازيـــة، ومعـــتقالت  ً
ًوتهجيرا، مؤكـدا أن الفلـسطيني  عاشـق للحيـاة ومنفـتح علـى ً

اآلخــرين، وهــو إنــسان لــه قلــب محــب، ومــشاعر مرهفــة، وال 
  . يسعى إلى الموت

ومــا قــصة يــامن رمــز الجيــل الفلــسطيني المــسلح 
بـــالعلم والخبـــرة واتـــساع األفـــق، وعالقـــة الـــصداقة والحـــب 
الملتبس بأحاسيس الغربة، وحاجة اإلنـسان إلـى مـن يـؤنس 

ينا اليهودية، والعضو الناشـط غربته سوى تفسير لحبه ليارد
، ثـم انتهـاء "غنت"في تجمع يناصر القضية الفلسطينية في 

هذه العالقة، وكأن جوف الفلسطيني بألمه الدفين قد أصـبح 
ًقبرا جماعيا لألحـزان واآلالم المزمنـة والطارئـة أمـا كـان مـن . ً

علــى أن " أوراق هــارون"حقــه أن يحــب؟ ويؤكــد الروائــي فــي 
ــسطين إ ــوقظ مأســاة فل ــا، لي ــسانية البعــد والجــذور والجغرافي ن

الــضمير الجمعــي اإلنــساني، وحــق الفلــسطيني فــي الحيــاة 
  . على أرضه بسالم وأمان

وتتجلى هـذه الـروح المقاومـة مـرة أخـرى فـي روايـة 
ـــا" ـــى أثين ـــوطن "عائـــدة إل ـــذاكرة لتعيـــد لمعنـــى ال ـــوهج ال ، وتت

إلقامـة دالالته البليغة للفلسطيني الـذي أجبرتـه أقـداره علـى ا
فيه، ولكن لماذا اختار طهبوب أثينا؟ ومـا هـي اإلضـافة بعـد 

، وثــق فيهمــا "أوراق هــارون"و" فــي حــضرة إبــراهيم: "روايتــي
ًروائيـــا محنـــة الـــشتات وذاكـــرة المكـــان واإلنـــسان، وللعنـــوان 

، وقــد يــستدعي ذاكــرة القــارئ إلــى "عائــدة إلــى أثينــا: "دالالت
لعبــد " ق المتوســطشــر"لغــسان كنفــاني، و " عائــد إلــى حيفــا"

الرحمن منيف، يختزنها الكاتب فـي إطـاره المعرفـي، ويمثلهـا 
عائـدة إلـى "ليضيف رؤيته وتجربتـه ومنظـوره الثقـافي، لكـن 

ــا " أثينــا تحمــل فــي مــضمونها دالالت جديــدة أبرزهــا، أن أثين
عاصمة الحضارة اليونانية التـي كانـت أول حلقـة وصـل مـن 

هـــا أن شـــعوب منطقـــة سلـــسلة الحـــضارات اإلنـــسانية، وثاني
ــاخ،  البحــر األبــيض المتوســط متــشابهون فــي المــزاج، والمن
ومحبـــة الحيــــاة، والثقافــــة التــــي هـــي نمــــط الحيــــاة، ولكــــن 
الطــارئين القــادمين مــن وراء البحــار الحــتالل هــذه المنطقــة 
ليسوا من أهلها، واألمـر الثالـث أن البحـر األبـيض المتوسـط 

والعربيــة علــى األرض يـصل بــين أثينــا والمــوانئ الفلــسطينية 
التــي مثلــت ضــمير العــالم لنــزول الرســاالت الــسماوية علــى 

  . أرضها

حكايـة رال التـي خـرج أبوهـا " عائدة إلى أثينا"تروي 
من قضاء عكا وهو في الرابعة من عمره، ليعـيش فـي مخـيم 
بــرج الراجنــة فــي بيــروت، ثــم يتــزوج فلــسطينية مــن ترشــيحا 

لعمـل فـي دولـة اإلمـارات ّويكون عائلة، ثـم تتـاح لـه فرصـة ا
العربية المتحـدة، فيـذهب إليهـا بعـد مرحلـة مـن المعانـاة فـي 
ــة  ــى الثانوي ــاك، وبعــد حــصولها عل ــه هن المخــيم، وتكبــر ابنت
العامــة تتــاح لهــا فرصــة الدراســة فــي أثينــا عبــر مــساعدة 
منظمــة التحريــر الفلــسطينية، فتــستقر فــي اليونــان، وتتــزوج 

ًدم طويال وتنجب منه ولـدها ًمن مهاجر فلسطيني زواجا لم ي
  . سامي الذي التحق بالجيش اليوناني

وحينما تقدمت لنيل الجنسية اليونانيـة بعـد سـنوات 
مــن اإلقامــة والعمــل والدراســة، احتفلــت مــع ابنهــا مــن علــى 

بالمناســبة الــسعيدة وهــي ترقــب العلــم " ليكــافيتوس"هــضبة 
 وتنظــر إلــى" األكروبــول"اليونــاني الــذي يرفــرف علــى قمــة 

الموقع الذي ألقى منه كوستاندينوس كوكيدس حـارس العلـم 
نفسه في الحرب العالمية الثانية عنـدما دخـل األلمـان أثينـا، 
وطلــب منــه ضــابط ألمــاني أن يــصعد إلنــزال العلــم اليونــاني، 
ويرفع مكانه العلم النازي، صعد الشاب وأنزل العلـم اليونـاني 

  . الجبلليلفه على جسده، ويلقي بنفسه من على قمة 

ًتذكرت رال علم االحـتالل الـذي ال بـد أن ينـزل يومـا 
عن الصواري، وارتحلت بروحها الحرة وأملها إلى وطنهـا األم 

ـــة البنهـــا ـــسطين، قائل ـــد مـــا بحـــرروا أوطـــان، : "فـــي فل العبي
ــا حظيــت  ــشان تحــرر وطــن، الزم تحــرر نفــسك أول، كلم عل

  . "بمزيد من الحرية والكرامة، اقتربت من وطني أكثر

كلمــا تحــررت الــروح، وضــحت صــورة الــوطن، فقــرة 
هـــي بمثابـــة مفتـــاح رؤيـــة الكاتـــب، ســـردها طهبـــوب بحـــزن 
ًشفيف، يترقرق بين السطور، موثقا تاريخا ال يـرى بـاألعين  ً
ًوانما بالقلوب، فيتجاوز خطاب الضحية، مبرزا خطاب الـذات  ٕ
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المقاومة المحتفية بالحياة، والقادرة على إثبات حضورها في 
  .انكل مك

فــرض : "ويقــول الروائــي علــى لــسان أحــد شخوصــه
علينا القدر أال ترتبط أعمارنا بتـاريخ والدتنـا وتـاريخ وفاتنـا، 
ٕوانما بأرضنا وموعد عودتنا، الحياة باقية ال تتوقف، سنذيب 
المحيط فينا، ولن نتحول إلى نقطة تـذوب فـي محـيط، مهمـا 

  . تشتتنا في بقاع األرض

ا واستمرار احتمالنا قسوة شواهد قبورنا تؤكد وجودن
  . "الغياب

تمتلـئ الروايـة باإلشـارات إلــى بوصـلة الـوطن، ولــو 
حمل الفلسطينيون كل جنسيات األرض، ورغـم أقـدار المـوت 
والحيــاة، فهــم يــستندون إلــى وطــنهم الحــي، وعنــدما تعــود 

  .األرض يعيدون النظر في مفاهيم الموت والحياة

 ٧ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 
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مؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب هيكل 
  ٕسليمان المزعوم واشكالية المكان

الـصادرة ) نقـض الخطـاب اإلسـرائيلي(ضمن سلسة 
عن قسم األبحاث والمعلومات، في مؤسسة القدس الدوليـة، 
ٕصدر مؤخرا كتاب هيكل سـليمان المزعـوم واشـكالية المكـان،  ً

 عمـران الكتاب مكـون مـن دراسـة أعـدها الباحـث الفلـسطيني
ــة الــصهيونية  ــاول الدراســة نقــض الرواي ــي، تتن ربيــع الخروب

المتعلقة بوجود آثار للمعبد الصهيوني، فـي طبقـات األرض، 
أســفل المــسجد األقـــصى المبــارك، كمــا يبـــين الكتــاب كـــذلك 
تنــاقض الروايــات اليهوديــة الدينيــة والتاريخيــة التــي تحــدد 

  .شكل ومواصفات المعبد المزعوم

بــين دفتيــه، ذكــر مواصــفات المعبــد يتنــاول الكتــاب 
ًوفقــا للروايــة اليهوديــة، والنظريــات التــي حــددت مكــان هــذا 
د تلــك الروايــات، ونفــي وجــود أي أثــر  ّــالمعبــد، ومــن ثــم تفني
للمعبد في محيط المسجد األقصى المبارك، كم يبحث الكتاب 
ــد  ــد وتحدي ــي وصــف المعب ــة ف ــات التوراتي ــاقض الرواي فــي تن

  .مكانه

ًب أيضا فصال يعرف بالنظرة اإلسالمية يحتوي الكتا ً
لقصة الهيكل، ومـا تناولـه القـرآن الكـريم مـن قـصة نبـي اهللا 
ّسليمان، وأنه ال إشارة قرآنية تدل علـى وجـوده، وفـي نهايـة 
الكتـــــاب يبـــــين الخروبـــــي أهـــــداف االحـــــتالل االســـــتعمارية 
ًاالحتاللية من هـدم المـسجد األقـصى والـسيطرة عليـه، بعيـدا 

ــاب بعــدد مــن عــن األهــدا ٍف الدينيــة المزعومــة، ويخــرج الكت
ــة : التوصــيات، منهــا زيــادة العمــل البحثــي فــي نقــض الرواي

اليهودية حول المعبد المزعوم، والعمل البحثـي الميـداني فـي 
ات التهويديـة أســفل  ّـتوثيـق جـرائم االحـتالل المتمثلـة بالحفري

  .األقصى، وبلدة القدس القديمة

  ٢٢/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 
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صالبة الملك وثبات الفلسطينيين والدعم 
 االوروبي يفشل الضم

في السياسة الدولية بات  - ماجد األمير-كتب  
واضحا ان صالبة الموقف االردني والدبلوماسية القوية 
التي قادها جاللة الملك عبداهللا الثاني احدثت تحوالت في 

الساحة الدولية لصالح الموقف الرافض لخطوة حكومة 
  .دناالحتالل الصهيوني بضم المستوطنات وغور االر

االول من (في المواقيت الزمنية دخلنا اليوم 
في الموعد الذي حدده رئيس حكومة االحتالل ) تموز

الصهيوني نتانياهو العالن ضم المستوطنات وغور 
االردن، اال ان المعلومات تفيد بان حكومة االحتالل لن 
تعلن عن خطوة الضم السباب كثيرة اولها صالبة موقف 
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الردنية التي ادت الى تشكيل تحالف الملك والدبلوماسية ا
دولي رافض لخطوة الضم، وثانيا الرفض الدولي لهذه 

   الخطوة،وثالثا الموقف الفلسطيني الصلب

الملك قاد منذ اشهر تحركات مكثفة على 
الصعيدين الدولي واالقليمي لتشكيل تحالف دولي واسع 
بهدف اسقاط مشروع الضم ومنع الحكومة االسرائيلية من 

  .المستوطنات وغور االردنضم 

الملك شكل ضغطا قويا على اسرائيل من خالل 
التحرك الدولي والتحرك داخل الكونغرس االميركي وخاصة 
اللقاء مع رئيسة مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي 
وقيادات الكونغرس لتوضيح خطورة توجه حكومة اسرائيل 

ى بضم المستوطنات وغور االردن على المنطقة وعل
العالم، فالتحرك داخل الساحة االميركية لتشكيل رأي عام 
ضاغط على ادارة الرئيس دونالد ترمب بهدف مراجعة 
سياساتها المنحازة لليمين الصهيوني المتطرف الذي 
يسعى الى اخذ المنطقة الى الصراع والحرب من خالل 

  .ضم غور االردن والمستوطنات

 االميركي المؤشرات ايضا تفيد ان ادارة الرئيس
دونالد ترمب لم تعد متحمسة لخطوة الضم، لذلك لم 

كما ان الموقف . تصدر اعالنا بدعم الضم لغاية االن
القوي لجاللة الملك احدث تصدعا داخل حكومة االحتالل 
بعد معارضة وزراء حزب ازرق ابيض العالن الضم في 

  .التاريخ الذي اعلنه نتانياهو

قوية ضد » معركة«الدبلوماسية االردنية تخوض 
المخططات االسرائيلية اليمينية بضم المستوطنات وغور 
االردن، وكثفت بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية من 
تحركاتها خالل االيام الماضية من اجل تشكيل تحالف 
دولي ضاغط على اميركا واسرائيل اللغاء مخطط الضم 

  .الذي سيؤدي الى الصراع والصدام في المنطقة

لخارجية ايمن الصفدي يقود جهدا الفتا وزير ا
من خالل االتصاالت مع وزراء خارجية من دول االتحاد 

االوروبي بهدف تنسيق المواقف الدولية الفشال خطوة 
الضم وخاصة ان دول االتحاد االوروبي اعلنت بكل 
وضوح رفضها لخطوة الضم بل ان الكثير من الدول 

ائيل في حال االوروبية قررت اتخاذ عقوبات ضد اسر
  .قامت بالضم

االردن وفلسطين يسعيان ايضا الى تصليب 
الموقف العربي الرسمي في مواجهة الضم ، كما تشير 
القراءات الى السعي االردني والفلسطيني الى اعادة احياء 
التضامن العربي كما كان قبل سنوات في مواجهة 
االحتالل الصهيوني ومواجهة صفقة القرن التي اعلنها 

  .رئيس ترمبال

الموقف الملكي القوي الرافض بداية لصفقة 
القرن ثم االعالن بان الضم سيؤدي الى صدام بين 
االردن واسرائيل منح زخما قويا للتحركات االردنية 

الموقف  والفلسطينية وحتى العربية الفشال مخطط الضم
الفلسطيني ايضا صلب فمنذ اعالن الرئيس االميركي 

صمة الى دولة اسرائيل اعلن الرئيس االعتراف بالقدس عا
الفلسطيني محمود عباس قطع العالقات مع الواليات 
المتحدة االميركية ورفض اي اتصال مع الرئيس االميركي 
او اي مسؤول في االدارة االميركية ثم اعلن مؤخرا بان 
االتفاقيات مع اسرائيل ملغية ووقف اي تنسيق مع 

المرحلة القادمة ستشهد  .اسرائيل بما فيه التنسيق االمني
تأزيما في عالقات االردن مع اسرائيل في ظل اصرار 
حكومة االحتالل على مخططاتها تجاه الضم وتهويد 
القدس، فالموقف االردني يعتبر الضم عدوانا على 
فلسطين و االردن لذلك يجب مواجهة الضم وافشال هذه 

ينية الخطوة الخطيرة التي ستؤدي الى قتل الدولة الفلسط
  .وقتل اية فرصة للسالم في الشرق االوسط

الموقفان االردني والفلسطيني القويان بحاجة الى 
موقف عربي داعم وقوي، فاالستفادة من الموقف الدولي 
تتطلب موقفا قويا من جامعة الدول العربية في مواجهة 
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، فالمطلوب موقف عربي مساند للتحركات .سياسة الضم
في مواجهة الضم، وايضا تحرك االردنية والفلسطينية 

عربي موحد اليصال رسالة لالدارة االميركية والسرائيل 
بان الضم يعني تهديدا لالمة العربية،ويضع المنطقة على 
شفير الهاوية والمواجهة، كما ان المطلوب من الدول 
العربية وقف كل اشكال التطبيع مع دولة االحتالل 

  .الصهيوني

  ٢ص/١/٧/٢٠٢٠الرأي 
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  !.لماذا؟.. نكبة إسرائيل بالضم

  

  محمد سالمة

أثبت مشروع خطة الضم لالغوار والمستوطنات 
وأجزاء من الضفة الغربية أن اسرائيل غير قادرة على 
ابتالع فلسطين كلها بسبب العامل الديمغرافي، وأنها تمر 
بأكثر المراحل خطورة في تاريخها الحديث، وحال اقدامها 

 فإن نكبة اسرائيل األولى بدأت وأن ما على مشروع الضم
 -:بعده لن يكون كما قبله واليكم األسباب

الضم يعني انتهاء حل الدولتين، وهذا  --
ال ) ثنائية القومية(يقودنا إلى القول إن الدولة الواحدة

يمكن أن تستمر كون العرب في نهاية اللعبة سيشكلون 
لى دولة األغلبية من البحر إلى النهر،وهذا كارثة ع

 .إسرائيل

ال يمكن للجيش اإلسرائيلي أن يواصل  --
مهامه األمنية واإلدارية في مناطق الفلسطينين ضمن 

والمرجح أن تكون الغلبة ألصوات  الوضع الداخلي القائم،
فصائل المقاومة الشعبية والتي قد تنفحر مرة واحدة في 

ل وجه االحتالل اإلسرائيلي ولن تتوقف إال بزواله عن كام
مع غزة إلى ) الضفة( الضفة الغربية كلها، وسوف تتحول

تهديد وجودي لدولة اسرائيل،وتجربة غزة ما زالت حاضرة 
 .لدى المراهنيين على فشل عملية السالم برمتها

من % ٧٠باالرقام اإلسرائيلية فإن أكثر من  --
المستوطنين ليسوا يهودا، وهذا مثبت في دائرة الهجرة 

نتين إستقبال طلبات برامج الهجرة، التي أوقفت منذ س
مما يؤدي إلى إرباك وتعقيد في المشهد الديمغرافي 
خاصة وأن هناك أصوات يهودية تنادي اليوم بتقسيم 
دولة إسرائيل بين المتطرفين والعلمانيين اليهود، واألدهى 
أن غالبية اليهود القادمين من أوروبا والواليات ما زالوا 

 . العبريةيتحكمون بقرار الدولة

لضم سوف يدفع بالعامل الديمغرافي إلى أن  ا--
يتحول اليهود إلى أقلية بوجود المسيحيين والمسلمين، 
وهناك أصوات إسرائيلية تحذر من نهايات الدولة حال 

 .اقدام حكومة نتنياهو على قرار الضم

الضم كمرحلة أولى واخيرة يعني أن الشعبين  --
وافقا على مستقبل األرض الفلسطيني واالسرائيلي لن يت

والنظام السياسي من البحر إلى النهر، ولعل تحذيرات 
غابي اشكنازي قائد الجيش اإلسرائيلي في محلها، لجهة 
دعوته ضرورة التنسيق مع السلطة ومنع انهيارها كون 

 .البديل ال يعرف إال لغة القوة العسكرية

إسرائيل بخطة الضم تريد األرض بال سكان، 
رة على ابتالع الجغرافيا كلها ومشروعها دمج وغير قاد

شعبين في دولة واحدة هو بداية النهاية للحلم الصهيوني 
 .في فلسطين

ال يوجد شيء عند الفلسطينين كي يخسروه، 
ٕواستمرار عملية السالم بات الماضي، واسرائيل بأعمالها 
واالعيبها السياسية تدفع الشعبين الى الصدام 

ا خطة الضم أو اقتصارها على ثالثة االمني،وقصة تأجيله
مستعنرات دليل واضح على ما نؤشر عليه، والنهاية 

  .ستكون نكبة على دولة إسرائيل وشعبها

 ١٢ ص١/٧/٢٠٢٠الدستور 
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  ال تنازل عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية

  

  رأي الدستور

بقي األردن على جبهة الثبات والصمود في 
ًة الفلسطينية، مؤمنا بعدالتها وبحق الدفاع عن القضي

الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة 
كاملة السيادة، وهو موقف يعبر عنه جاللة الملك عبد 

 .اهللا الثاني في مختلف المحافل واللقاءات

ًالملك خالل لقائه عددا من المتقاعدين 
 العسكريين، يجدد الثبات بأن الموقف األردني لم ولن
ًيتغير من القضية الفلسطينية، متمسكا برفضنا أي إجراء  ّ
ٍإسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، حيث كنا 
ًواضحين جدا في موقفنا الثابت، وأن مثل هذه اإلجراءات 
من شأنها تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار في 

 .المنطقة

ًلقد بقي األردن حريصا على حماية مصالح 
ًينيين، مطلقا كل الطاقات والجهود في سبيل دعم الفلسط

األشقاء، حيث التعاون والتنسيق مستمر مع عدد من 
ًالدول العربية واألوروبية لتحقيق هذا الهدف، استنادا 
على ما يتمتع به األردن بقيادة جاللة الملك من عالقات 

 .قوية مع الدول العربية

يرة، وبذل األردن مع األشقاء في مصر جهودا كب
كما أن األردن واإلمارات بذال من الجهود الدبلوماسية ما 
شكل جبهة ضغط على المستوى الدولي، وقاد سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية 
 ًالمتحدة، جهودا مع عواصم القرار العالمي، دعما لألردن

 .والقضية الفلسطينية

إن الموقف األردني كان وسيبقى السند الفاعل 
والمؤثر لألشقاء الفلسطينيين، ونحن وبما نتمتع به من 
ثقة واسعة لدى عموم األسرة الدولية بقيادة جاللة الملك 

وبحكمته وصوت التوازن واالعتدال، سنبقى على عهدنا 
نستكين مع قضيتنا المركزية، ومع شعبها الشقيق، ال 

 .للضغوطات وال نتراجع مهما تعاظمت الكروب

 وعلى األسرة الدولية ومراكز القرار الدولي أن
تنصت لصوت الحكمة واالعتدال، فاألردن يدرك مغبة 
وخطورة اإلجراءات األحادية اإلسرائيلية على المنطقة 
برمتها، وعلى الطرف اآلخر أن يدرك بأن الرد األردني 

ًسيكون صلبا ومختلفا  هذه المرة، وأن األردنيين ال شيء ً
يجمعهم اكثر من التفافهم حول قيادتهم وجيشهم، ومن 
معسكرات الجيش حيث مدراس الشرف والرجولة واإلباء 

 .يأتي الصمود األردني والثبات على المواقف

  ١٠ ص٢/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

 ٦٧فة الغربية متواصل منذ ضم الض
  

 ماهر أبو طير

يكفينا ذرا للرماد في العيون، وسواء طبقت إسرائيل 
خطة ضم الضفة الغربية، اآلن، ام قامت بتقسيطها، أو 
تأجيلها إلى ما بعد االنتخابات األميركية، أو تخلت عنها 
تجنبا لكلفتها األمنية، فإن الواقع الميداني أخطر بكثير، من 

  .عليقات التي تحتفي بالتعثر اإلسرائيليموجة الت

ما هو أهم قائم وثابت يرتبط بكون إسرائيل لن 
تقبل قيام دولة فلسطينية، على ما تبقى من أرض فلسطين، 
وقد أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ذلك مرارا، ومعه يتفق 
أغلب ساسة االحتالل، إضافة إلى إجراءات ضم القدس، 

وحدة وهو األمر األخطر الذي مر، وتحويلها إلى عاصمة م
دون أن يوقف إسرائيل أحد عند حدودها، أو يعترض ويمنع 

  .التوجه

أكثر من مائة وثالثين مستوطنة إسرائيلية ما تزال 
في الضفة الغربية، بعضها من االسمنت، وبعضها قابل 
للتفكيك، وكلها تحت السيادة األمنية اإلسرائيلية، وغور 

لفلسطيني تزرعه إسرائيل ويساهم بعشرة األردن في الجانب ا
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مليارات دوالر سنويا في االقتصاد اإلسرائيلي، وذات 
االحتالل يقتحم الضفة كل يومين، ويعتقل من يريد، وينسق 

  .أمنيا مع سلطة أوسلو

وزير الخارجية اإلسرائيلي يلمح إلى أن قرار الضم 
قد يؤجل، ومثله يخرج مسؤولون إسرائيليون، ورئيس 

ومة البريطانية يصحو من غيبوبته ويقول إن بالده لن الحك
، وقد وصلنا ١٩٦٧تعترف بأي ضم للحدود يمس مناطق 

إلى مرحلة مؤلمة حقا، إذ بعد ان كنا نطالب بكل فلسطين 
التاريخية، صرنا نحتفل اليوم، بتأجيل يوم إعالن ضم 

  .مناطق في الضفة الغربية

 العسكرية ٕالضم أمر واقع، واال كيف نفسر السيطرة
واالقتصادية اإلسرائيلية على الضفة الغربية، لكن تعثر 
التوجه اإلسرائيلي مفيد من ناحية محددة فقط، أي خضوع 
الحكومة اإلسرائيلية العتبارات داخلية ودولية، اجبرتها على 
التجميد المؤقت، الذي قد يثبت الحقا، ان إسرائيل قد تلعب 

لضم، بدال من الضم حوله، عبر إطالق سيناريو متدرج ل
الكلي، أو ارتداد ذلك إلى أزمة إسرائيلية تؤدي إلى انتخابات 
مبكرة مجددا، أو انتظار نتائج االنتخابات األميركية في 
الرابع من تشرين الثاني، وما سيطرأ على سياسات واشنطن 

  .الحقا ؟

من الالفت لالنتباه هنا ان حسابات إسرائيلية 
هذه العرقلة، ابرزها الصراع ضد داخلية هي التي أدت الى 

  رئيس الحكومة الحالية، 

واعتراض المؤسسة األمنية والعسكرية التي ال تريد 
الدخول في حسابات معقدة اآلن، بعد ان ارتاحت إسرائيل 
من عبء الضفة الغربية األمني، بعد تسليمه لسلطة 

، إضافة الى حسابات داخل الكنيست، واألحزاب، الفلسطينية
 مواجهة كورونا في إسرائيل ووجود مليون إسرائيلي واعباء

عاطل عن العمل، بما يجعل أولويات اجنحة متعددة في 
االحتالل موجهة الى قضايا أخرى، وال تريد حاليا التورط في 

  .ملف ضم الضفة الغربية

علينا ان ندقق جيدا، إذ ان هذا ليس انتصارا 
لى االئتالف حقيقيا، كون الحكومة اإلسرائيلية القائمة ع

ستحاول اللجوء الى وسائل بديلة، والى تعويض التيارات 
التي تؤيد الضم، عبر موجات بناء مستوطنات جديدة، 
وبحيث يكون الضم يوميا، عبر اعمال البناء، وهو أمر 

، عبر ضم األرض والسيطرة عليها، ١٩٦٧نعيشه منذ العام 
زراعة وبناء المستوطنات، والسيطرة أيضا على المياه وال

ٕوالكهرباء في الضفة الغربية، واذا كان هذا األمر يعد 
  انتصارا لدى المحتفلين، 

السلطة فإن إسرائيل التي تجفف موارد 
، وبحيث بات الموظفون الفلسطينيون فيها، بال الفلسطينية

رواتب منذ شهرين، ستكون مصرة على تعذيب الفلسطينيين 
ا يعنيه ذلك من اقتصاديا، وسط تأثيرات وباء كورونا، وم

تراجعات اقتصادية قابلة الن تتعاظم من حيث كلفتها 
  .السيئة

الحملة السياسية األردنية وتحشيد األوروبيين 
والعالم، لعبت دورا كبيرا في عرقلة التخطيط اإلسرائيلي، 
لوجود مصالح اردنية ال يمكن تجاوزها، لكن علينا ان ننتبه 

لداخلية، لن تقبل بهذا الى ان طبيعة االحتالل، وحساباته ا
التكييف لمشروع اطلقه نتنياهو، وقد يبحث االحتالل خالل 
الفترة المقبلة، عن بدائل ال يبدو فيها مهزوما، من جهة، 
وال يظهر بصورة الذي تخلى عن مخطط الضم السياسي 

  .النهائي لثالثين بالمائة من الضفة الغربية

ذا يجري االزمة لم تنته، وعلينا ان نقرأ بعمق، ما
في إسرائيل، وان نتذكر ان الضم واقع ميداني تدريجي، وانه 
سوف يتواصل بذات الوتيرة، وربما أسرع عبر بناء 
المستوطنات الخاضعة أساسا للسيادة اإلسرائيلية، 

  .وسيطرتها العسكرية واألمنية، وهذا ما يجب وقفه حقا

  ٣٢ص/٢/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 
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مة واإلرادة الشعبية المعركة مع االحتالل قائ
 ستنتصر

  

 سري القدوة

رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بات 
يراوغ في سياسته ويستغل ورقة الضم من اجل االبتزاز 

سطيني والحيلولة دون اقامة الدولة السياسي للشعب الفل
الفلسطينية وتطبيق استحقاقات عملية السالم القائمة منذ 
اكثر من ثالثين عاما مستغال الظروف والمعطيات الدولية 
والدعم االمريكي اال محدود لسياسته لالستمرار في 
القرصنة والسرقة لمزيد من االراضي الفلسطينية حيث 

خطورة على مستقبل المنطقة بات االحتالل يشكل اكثر 
كلها وان تلويحه المستمر باستخدام ورقة الضم وتنفيذ 
مشاريعه االستيطانية ومخططاته لفرض سياسة األمر 
الواقع على األرض اصبح يتناقض تماما مع االعتبار 

  .القانوني الدولي وقرارات االمم المتحدة

وطالما عملت وحاولت اجهزة مخابرات االحتالل 
لى بث سمومها ونشر الخالفات والسيطرة عبر العمل ع

عمالءها للحيلولة دون االستمرار في تحقيق الوحدة 
الوطنية الفلسطينية حيث اثبتت التجارب الماضية عن 
وجود محاوالت إسرائيلية أميركية لضرب الوحدة الوطنية 
الفلسطينية مستغلين مساحة الحوار المباشر عبر 

ستغاللها للترويج الي تلك صفحات التواصل االجتماعي وا
االفكار العقيمة وقيام بعض الجهات والشخوص بمحاربة 
الشعب الفلسطيني تحت مسميات مختلفة ويحاولون 
ضرب حالة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتشكيك في قدرة 

  .الشعب الفلسطيني في الصمود والتصدي والمقاومة

ان القيادة الفلسطينية وكافة أبناء شعبنا 
واصلون رفضهم ومقاومتهم لالحتالل ومخططاته وأن سي

المعركة األساسية مع االحتالل بكل اشكاله وأدواته هي 
معركة قائمة على االرض وتتشكل خطورتها في 

التهديدات اليومية لحياة السكان واالعتداءات المتكررة 
على المدن والقرى الفلسطينية وتوسيع المستوطنات من 

ٕواتباع سياسة االعتقاالت خالل مصادرة االرضي 
الجماعية والقتل بدم بارد والعدوان الدائم والمستمر على 
الشعب الفلسطيني ومحاوالته الدائمة لسرقة ما يمكن 
سرقته من االراضي الفلسطينية وتدمير التراث والحضارة 

  .القائمة عبر التاريخ

أن وحدة المواقف الوطنية الفلسطينية التي 
فلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تنتهجها القيادة ال

والتي كان اخرها ما تم اتخاذه من قرارات من قبل القيادة 
لموجهة مؤامرة الضم وما يسمى صفقة القرن االمريكية 
كانت مواقف معبرة عن اماني وتطلعات الجماهير 
الفلسطينية ومجسدة طموحاتها وكانت حاسمة وصلبة 

ان لمن يشككون ومتينة وواضحة وضوح الشمس وال مك
في قوة هذه المواقف التي عبرت عن اماني وتطلعات 
ٕالشعب الفلسطيني وارادته الثورية والكفاحية وقلنا إننا في 
حل من كل االتفاقيات دون أي استثناءات وأن الموقف 
كان محاطا من كافة مكونات الشعب الفلسطيني من 

دني فصائل العمل الوطني والمنظمات التابعة للمجتمع الم
وكافة األطياف والذين أبدوا استعدادهم لتحمل كافة 

  .التبعات من أجل الحرية واالستقالل

واننا هنا وفي هذا المجال ثمن عاليا المواقف 
العربية والدولية التي عبرت بكل وضوح عن رفضها 
لمخططات االحتالل ومساندتها لقضيتنا الفلسطينية وفي 

لشقيقة بتوفير شبكة الوقت نفسه نطالب الدول العربية ا
االمان والدعم المالي لتعزيز الصمود الفلسطيني 
ومتطلباته وخاصة في القدس واألغوار والمناطق المهددة 
بالمصادرة في ظل استمرار سياسة الحصار التي تفرضها 
اإلدارة األميركية وسلطات االحتالل العسكري في انتهاك 

  .ةفاضح لكل القوانين وقرارات الشرعية الدولي
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وفي ظل هذا التشابك وما وصلت اليه االوضاع 
السياسية القائمة في االراضي المحتلة تستمر كل 
المحاوالت الهادفة الي التصدي لمخططات االحتالل 
وسياساته التعسفية القمعية ومن اجل حماية الشعب 
الفلسطيني وحقوقه والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية 

نية الشاملة بعيدا عن وتوسيع قاعدة المشاركة الوط
االنتماء الحزبي والسياسي وتشكيل اكبر جبهة مقاومة 
شعبية وتدعيم عناصر الصمود في الجبهة الداخلية 
والوحدة بين كافة أطياف شعبنا وصياغة موقف موحد في 

  .مواجهة مخططات االحتالل

رئيس  - سفير النوايا الحسنة في فلسطين * 
 ةتحرير جريدة الصباح الفلسطيني

  ٩ ص٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 االحتالل يعيد حساباته.. "خطة الضم"
  

 زايد الدخيل

 في الوقت الذي كان العالم أجمع يترقب –عمان 
إعالن الخطوات اإلسرائيلية لضم أراض من الضفة 
الغربية وغور األردن، ولم يظهر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

مرحلة المقبلة، اكد بنيامين نتنياهو ليدلي بتفاصيل عن ال
خبراء ان الخيارات امام نتنياهو مفتوحة منها تنفيذ 
الخطة كما أراد او البدء بمستوطنة او اكثر، او اإلعالن 

  .عن الخطة كاملة والتنفيذ المتدرج

ويرى هؤالء الخبراء أن عدم االعالن عن 
خطوات الضم يعود ألسباب داخلية نتيجة خالف نتنياهو 

تالف الحكومي بيني غانتس، أو مع حليفه في االئ
ٕألسباب إقليمية، منها رفض دول عربية واسالمية وفي 
مقدمتها األردن لهذه الخطوة، أو حتى دولية، نتيجة 
المواقف األوروبية، وآخرها تصريح رئيس الوزراء 

البريطاني بأن الضم سيهدد التقدم الذي أحرزته إسرائيل 
  .ي واإلسالميفي تحسين العالقات مع العالمين العرب

يقول وزير االعالم األسبق الزميل سميح 
المعايطة، ان األسابيع االخيرة شهدت جهدا اردنيا كبيرا 
باتجاه االوروبيين ومؤسسات صنع القرار االميركي، 
وايضا داخل مؤسسات الكيان الصهيوني من اجل التأثير 

  .على توجه نتنياهو للبدء بالضم

اخل كيان كان واضحا أن تيارا د“ويضيف 
االحتالل اصبح يؤمن بأن الضم سيترك آثارا سلبية على 
كيان االحتالل، كما أن الحماس االميركي لم يعد كما كان 
سابقا، ما ادى الى عدم االعالن عن البدء بالضم في 

  .”الحالي) يوليو(االول من تموز 

هذا ال يعني ان االمر “ويتابع المعايطة لكن 
 مستمرة وهناك خيارات امام انتهى، فالمعركة ما تزال

نتنياهو، منها تنفيذ الخطة كما اراد أو البدء بمستوطنة 
  .”أو اكثر، أو اإلعالن عن الخطة كاملة والتنفيذ المتدرج

هناك نصائح عديدة تم تقديمها “ويشير الى أن 
لنتنياهو من مؤسسات داخل كيان االحتالل وايضا من 

كون له ثمن على جهات اوروبية واميركية، بأن الضم سي
اكثر من صعيد وما يجري اآلن هو اعادة تقييم الخيارات 

 .”من قبل حكومة االحتالل

من جهته، يؤكد استاذ العلوم السياسية الدكتور 
خالد شنيكات، أن عدم إعالن إسرائيل قرار الضم وتنفيذه 
يشير إلى أن هناك حسابات ساهمت في تأجيل قرار الضم 

رها بالتخوفات اإلسرائيلية من وليس إلغاءه، ويمكن حص
اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، خاصة وأن الفلسطينيين 
يئسوا من العملية السلمية، باإلضافة إلى تردي أوضاعهم 
السياسية واالقتصادية، وهو ما قد يؤثر على حالة األمن 

  .القومي اإلسرائيلي

ثاني هذه الحسابات كما يقول الشنيكات، 
طاب الحكومة اإلسرائيلية حول موعد الخالفات بين أق
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رغم الدعم األميركي “وآلية التنفيذ، وشروطه، مضيفا 
الواضح والصريح لصفقة القرن وتبنيها ورعايتها، إال أن 
إدارة ترامب فعليا منشغلة بقضايا محلية أميركيا أهمها 
كورونا، والذي تخشى أن يكون السبب لفقدان لخسارة 

ويختم الشنيكات  .”ئاسية القادمةترامب في االنتخابات الر
ٕيبقى أن نقول ال يعني ذلك وفاة الضم، وانما قد يعني “

التوسع في االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، 
وربما ضم مستوطنات في الضفة الغربية، مع مراعاة 
تحين الفرص إلجراء الضم وتنفيذه وربما برؤية وشكل 

كتور زيد النوايسة، ويقول المحلل السياسي الد .”جديد
ال يمكن الجزم بأن تراجع دولة االحتالل عن “انه 

اإلعالن عن البدء في تنفيذ قرار ضم اجزاء عن من 
الضفة الغربية وغور األردن وشمال البحر الميت هو قرار 

  .”نهائي لحكومة التناوب اإلسرائيلية

ويرجح أن عدة عوامل أدت للتراجع عن هذا 
برزها الضغوطات التي مارسها الموعد المحدد ولعل ا

األردن من خالل التحرك مع اطراف فاعلة في الكونغرس 
ٕاألميركي وأطراف أوروبية وعربية واقليمية ساهمت في 
توجيه رسائل تحذر من خطورة إقدام الطرف اإلسرائيلي 

تعني دخول المنطقة في نفق “على هذه الخطوة ألنها 
اخلي بين مظلم طويل، يضاف الى ذلك وجود خالف د

الشركاء في حكومة التناوب حول الضم وتداعياته، 
ووجود خالف بين حلفاء إسرائيل في البيت األبيض؛ 
فبينما يصر السفير االميركي لدى إسرائيل على المضي 
قدما في الضم دون التوقف عند أي ردود فعل عالمية 
سواء كانت اوروبية أو عربية، يرى جاريد كوشنير 

القرن أن التريث واجب حتى يمكن مسؤول ملف صفقة 
   .”إنجاز تسوية تمكن من تمرير الضم

عملية الضم قائمة “وفي تقدير النوايسة فإن 
وسيتم انجازها خالل األسابيع القادمة ولو بصورة جزئية 
ألنه ال يمكن إلسرائيل ان تؤجل العملية لمرحلة ما بعد 

يف االنتخابات األميركية ألن هناك تخوفا من فشل الحل
األهم في تاريخ العالقات اإلسرائيلية األميركية ترامب 
ووصول المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يرفض 

   .”عملية الضم صراحة

قد يوظف ”ويرى ان االسابيع القادمة حاسمة و
ترامب الذي يعيش ظروفا انتخابية صعبة عملية اإلعالن 
عن السير في الضم من واشنطن وفي سياق الحملة 

تخابية لكسب الصوت الصهيومسيحي أو االنجيليين االن
الجدد، وبطبيعة الحال اللوبي اليهودي في الواليات 

  .”المتحدة االميركية

  ٦ص/٥/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

 تعقيدات الضم وتجميده
  

 حمادة فراعنة

مر األول من تموز بهدوء الفت وضجيج خافت، 
ُولم يعلن رئيس حكومة المستعمرة قراره بالضم ولم تنفذ  ُ

 .إجراءات إضافية

إلغاء قرار الضم أو تأجيله أو تقسيطه، يعود لعدة أسباب 
 :جوهرية منها

الخالف داخل مؤسسات صنع القرار لدى : ًأوال
 :لمستعمرة اإلسرائيلية، فلديهم أربعة مواقف هيا

نتنياهو يرغب بالضم ألسباب عقائدية تتعلق  -١
بقناعة تقوم على أن الضفة الفلسطينية هي قلب التراث 

، ففي الخليل وبيت لحم ٤٨اليهودي على عكس مناطق 
والقدس ونابلس وسبسطية مواقع وتراث ومعالم غير متوفر 

لسطين، فهو بذلك يستجيب مثيلها على باقي أرض ف
ُلتطلعات المتدينين المتشددين ويلبي رغبتهم وتزداد شعبيته 
بينهم، إضافة إلى كسب تأييد المستوطنين، وهو يرى أن 
الظروف السياسية استثنائية غير مسبوقة بهذه الحماسة 
األميركية من قبل إدارة ترامب وفريقه، وال يتوقع ردود أفعال 
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 ضم القدس واعتراف واشنطن بالضم معيقة وقوية، فقد تم
  .«خربت الدنيا«ونقل سفارتها إليها ومع ذلك ما 

موقف الجيش والمخابرات ضد الضم، فاألمن  -٢
مستتب، واالستيطان متواصل ويتسع وعمليات األسرلة 
المتواصلة والمتراكمة، والتنسيق األمني مع رام اهللا قائم، 

ها، وعالقات التطبيع ُوالتهدئة األمنية مع غزة ال غبار علي
مع أغلبية البلدان العربية جارية، والضم قد يؤدي إلى 
زعزعة كل هذه المعطيات، من دون أن يحقق مكاسب 
إضافية فهو خسارة محتملة يجب تحاشيها من وجهة نظر 
جيش المستعمرة ومخابراتها سواء لدى الشين بيت الداخلي 

  .أو الموساد الخارجي

غانتس وزير الدفاع، موقف الثنائي بيني  -٣
ًوجابي اشكنازي وزير الخارجية غير متحمسين للضم نظرا 
ُلخلفيتهما العسكرية كجنرالين سابقين، وأن الضم يثير 
متاعب سياسية مع الحلفاء األوروبيين ومع األطراف 

 .العربية، وال يوجد ما يستدعي االستعجال لفرض الضم

المستوطنون مع الضم شريطة أن يشمل كل  -٤
الضفة الفلسطينية وال يقتصر على أراضي المستعمرات 
والغور، وأن ال يرتبط بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية 

 .في غزة وما تبقى من الضفة الفلسطينية

الموقف األميركي، بعد مظاهر المعارضة : ًثانيا
ًلخطة ترامب أوربيا وعربيا، بدا الموقف األميركي متحفظا  ً ً

 أن يحظى قرار الضم - أ: حقيق شرطينمن الضم واشترط ت
ُ أن يعلن نتنياهو قبوله بالدولة - باإلجماع اإلسرائيلي، ب

الفلسطينية، وقد التقى مبعوث واشنطن أفي باركوفيتش 
ًالذي حل محل جرينبالت مبعوثا للرئيس، مع أطراف حكومة 

 .المستعمرة، وترك ذلك أثره على تجميد أو تأجيل الضم

ردني، كثيرون ال يعرفون أن الموقف األ: ًثالثا
معاهدة وادي عربة رسمت الحدود األردنية مع فلسطين 
واستثنت خارطة الضفة الفلسطينية من الترسيم، باعتبارها 
محتلة والتفاوض بشأنها متروك للفلسطينيين، ولذلك ال 
يجوز لحكومة المستعمرة تقرير مستقبلها من طرف واحد؛ 

مملكة األردنية الهاشمية ًألنها كانت جزءا من أراضي ال
حينما وقعت تحت االحتالل اإلسرائيلي، واألردن يتحمل 
مسؤولية استعادتها وقد تخلى عن دوره القانوني بشأنها 
ألصحابها وشعبها الفلسطيني وقيادتهم منظمة التحرير، ولم 
يتخل عنها لمصلحة االحتالل، ولذلك أي قرار إسرائيلي 

ُ يخل بمضمون المعاهدة منفرد بشأن الضفة الفلسطينية
األردنية اإلسرائيلية واستحقاقاتها، التي ال تجيز البت 

 .بشأنها من طرف واحد

الموقف األردني شكل رأس حربة سياسية بشأن 
 حينما -١: ًقرار نتنياهو نحو الضم منسجما مع موقفيه

االعتراف بالقدس  ٦/١٢/٢٠١٧أعلن ترامب قراره يوم 
 حينما أعلن -٢اإلسرائيلية، الموحدة عاصمة للمستعمرة 

 خطته صفقة القرن لتسوية ٢٨/١/٢٠٢٠ترامب يوم 
 .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

مصالحنا الوطنية مع فلسطين، حماية ألمننا 
الوطني والقومي، المتعارضة مع موقفي واشنطن وتل أبيب 
رغم العالقات االستراتيجية مع واشنطن، ومعاهدة وادي 

 .عربة مع تل أبيب

لهذا كله وقع قرار صمت نتنياهو بعدم تنفيذ 
 .الضم

  ١٣ ص٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 ؟"الضم"لماذا تأجل 

 رجا طلب

هذا هو السؤال األبرز الذي يطرحه الكثير من 
ل إسرائيل والوطن العربي السياسيين والرسميين داخ

والعالم، فالحماس والعنجهية اللتان كان يتحدث بهما 
نتانياهو عن تاريخ األول من يوليو يجعالن من هذا 

  .السؤال مهما للغاية

هناك أكثر من سبب وراء هذا التأجيل الذي قد 
يكون بابا واسعا للتراجع عن مجمل قضية الضم التي تعد 

بصفقة «تطبيق ما يسمى الطريق اإلجباري للبدء ب
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، السبب األول يتمثل بصالبة موقف جاللة الملك »القرن
وتحذيراته المتكررة في اتصاالته مع قادة العالم من 
النتائج الكارثية التي ستحل ليس بعملية السالم المتعثرة 
أصال بل بالوضع األمني في اإلقليم والمنطقة ودور 

ني الذي من جاللته في تصليب ودعم الموقف الفلسطي
المفترض أن يكون حاجز الصد األقوى بوجه هذا 
المشروع، ولربما ال يعلم الكثير من المتابعين للملف أن 

لدى » الثقة النفسية والسياسية«هذا الدعم هو من وفر 
الرئيس عباس لرفض استقبال اتصاالت ترمب ورفضه 
بشدة للمقترح الذي عرضه آفي بيركوفيتش المبعوث 

جديد للشرق األوسط خالل زيارته إلى إسرائيل األميركي ال
مؤخرا والذي دعا فيه الرئيس الفلسطيني لزيارة البيت 

  .األبيض والتفاهم مع الرئيس ترمب بشأن قرار الضم

أما السبب الثاني فهو الموقف األوروبي الذي 
يعتبر المستوطنات وكل أراضي الضفة الغربية بما فيها 

وتحديدا مواقف كل من القدس الشرقية أراض محتلة 
فرنسا والمانيا وبريطانيا والتي لها الثقل الكبير في التأثير 
ليس فقط على إسرائيل بل على اإلدارة األميركية نفسها، 
وقد كان موقف هذه البلدان مزعجا للغاية لواشنطن وتل 
أبيب في قضية مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية 

والذي اثر بصورة  (BDS) في الضفة الغربية المسماة
كبيرة على اقتصاديات هذه المستوطنات وتكمن أهمية 
هذه المقاطعة كونها تستند إلى أرضية قانونية تشكل 

حقيقيا إلسرائيل وهذه الخلفية هي حكم المحكمة » بعبعا«
، والقاضي بأن ٢٠٠٤الدولية في الهاي في العام 

 ٤٩ المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية، وتخرق البند
من ميثاق جنيف، الذي يحظر على الدولة المحتلة أن 
توطن سكانها في المناطق التي احتلتها والذي مازال يهدد 

  .قادة االحتالل والمستوطنين في حال تم تنفيذ قرار الضم

أما السبب الثالث فيتمثل بالعامل اإلسرائيلي 
نفسه وتحديدا داخل حكومة االئتالف والتباين في الرأي 

فغانتس ومعه اشكنازي ال » الليكود«و» كحول الفان«بين 
يعتبران الضم اولوية بل يعتقدان أنه سيجلب الكثير من 
الصداع للحكومة، ويضاف لهذا العامل أن تقديرات 

التي وصلت » الشين بيت«االستخبارات العسكرية و
نتانياهو بشأن الضم هي تقديرات متشائمة وتحذر من 

وساد والتي عادة ال يأخذ بها في الخطوة فيما تقديرات الم
  .مثل هذه األمور الداخلية جاءت مؤيدة للضم

هذا التأجيل ال يعني أن نتانياهو استسلم بل 
مازال خياره األمثل للتحول إلى زعيم والهروب من 

  .المحكمة

  ٢٠ص/٦/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

  الكيان اإلسرائيلي ينكشف

  

  ناجح الصوالحة

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

كل شخـص يحلل حسب قناعاته . واقتصادي واجتماعي
واتجاهاته، ذهب البعض بأن مخطط الضم وتنفيذ القرار 

ي سينفذ ال محال، وأن الدعم األميركي سيجعله اإلسرائيل
سهل التنفيذ على أرض الواقع ولن يبالي بكل القرارات 
الدولية والمبادرات العربية واألفكار التي قيلت بهذا 
الشأن، كل ذلك جعل البعض اآلخر في حزن واعتكاف 
وخلل في قناعات الشعوب العربية بهذه األمة وزعاماتها 

  .اة أصحاب القضية الفلسطينيةالبعيدين عن معان

رسمت الخرائط وحددت المسافات ونوقشت 
الخطوات القادمة من قبل نتنياهو ومن يحول حوله من 
ًأصحاب الفكر المتحجر والبائد، ال ننكر بأن كثيرا من 
األصوات المعارضة للخطوات اإلسرائيلية القادمة وساندها 
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ن وان ما يقوم أصـــحاب النظرة الثاقبة من داخل هذا الكيا
به نتنياهو ال مفر بأنه يؤدي بهذا الكـيان إلى الهالك 
واالنقسام والزوال األبدي، نعم تسـير السياسة اإلسرائيلية 
إلى طريق مسدود وهو ما حذرت منه كثير من القيادات 
العسكرية واالستـخبارتية والسياسية لديهم، هذا الهزال 

المناهضة اإلسرائيلي قابله تشدد محبب للشعوب 
لالستبداد والعنصرية والتغلغل في القتل ومحاربة 
الحريات، أصوات بلغة العصر المتحضر سمعناها من 
دول العالم، نعم عارضت بوضوح هذه الـخطوة القادمة 
وما سيترتب عليها من تعكير كامل للماء في هذا اإلقليم، 
وجاهة الرفض العالمي بأن هذه الخطوة هي من ستحيل 

أكمله إلى غابة لن يكون لها قانون، إسرائيل رغم العالم ب
الدالل العالمي لها منذ عدة عقود لم تتماش مع قيم هذا 
الزمن، ولم يعد للعقلية التي ترسم بها سياستها محل 
ترحيب وقبول من الذين أوجدوها، سئم الكل من هذا 
الكيان واصبح مكشوف لحد انتبذته كل الشعوب الحية 

دالة والمساواة، وخير دليل بأن في والتي تنادي بالع
غالبية جلسات التـصويت في هيئات األمم المـتحدة في 
الشأن الفلسطيني نجد فقط المندوب األميركي هو الضد 

  .!والمقاوم لقرارات العدالة العالمية للشعب الفلسطيني

مهما يتحايل أو يحاول هذا الكيان التالعب بكل 
وة المعارضين والرافضين األساليب المحتالة للنيل من سط

لكل خطواته بالنهاية البد أن يسود الفكر المتزن 
والعدالة، وال بد أن يرتقي هذا العالم لمستوى الحق 
الفلسطيني الذي أقره العالم بأجمعه، وسيخيب ظن 
اإلسرائليون في حسن الخاتمة لكل خططهم، من هنا يقر 

خاص كل متابع للشأن العربي والملف الفلسطيني بشكل 
كان لألردن وقيادته دور موثق وملموس في تبعثر 
األوراق اإلسرائيلية، وتششت تركيزها ووضعها في زاوية 
ضيقة تعيش داخلها اآلن، الشعب األردني ثبت حسه 
العميق بقضايا أمته مما أوجد حالة يضرب بها المثل في 

الدراية الكاملة لما يخطط له هذا الكيان اإلسرائيلي الذي 
 .هى من بيت العنكبوتصار أو

  ٧ ص٦/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

  نتنياهو لن يلغي الضم

  

  رشيد حسن

وتضيع البوصلة، ال بد من .. حتى ال تختلط الرؤية
ومن لف »غانتس«وحليفه » نتنياهو«التأكيد بان االرهابي 

لفهم من الصهاينة الفاشيين، لم يلغوا، ولن يلغوا عملية 
 االتفاق بين الحزبين الرئيس في الضم، وهي المحور

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

  ..وبكالم أكثر تحديدا

فان ما جرى حتى االن، هو ان كال الرأسين 
وان الخالفات بين ..  متفقان على الضم"نتنياهو وغانتس"

الضم، هل يشمل كل الطرفين تتركز في توقيت وشكل هذا 
يها االغوار والمستوطنات وشواطىء فالضفة الغربية بما 

ق، بالقضم ّفرأو ان يتم بالم!! ؟؟...البحر الميت
  !؟.قطعة وراء قطعة.. التدريجي

 ان االجماع الدولي غير المسبوق، برفض الضم،
ودعوة اسرائيل الى الكف عن هذه الممارسات واالجراءات 

 "نتنياهو"هو الذي كبح جماح  ..وليالمنافية للقانون الد
مؤقتا، ولجم شهيته التوسعية العنصرية، ودفع بالحدث 

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

والمالحظ في هذا الصدد ان االستنكار والشجب 
ديقة، واالدانة،لم تتوقف عند الدول العربية واالسالمية والص

ولم تتوقف عند دول االتحاد االوروبي ودول اميركا 
الخ، بل وصل االستنكار الى الفاتيكان الذي ابلغ  ..الجنوبية

سفيري اسرائيل واميركا رفضه للضم، ودعوته اسرائيل الى 
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االقالع عن هذه االجراءات، كونها تشكل اعتداء صارخا 
  .على كافة القوانين والشرائع الدولية

فان كل من قرأ رسالة رئيس .. ة أخرىومن ناحي
يديعوت «والتي نشرتها " نتنياهو "وراء بريطانيا الى

سفير اميركا » كيمارتن اند«ومن قرأ ما كتبه  ..»احرونوت
االسبق في تل ابيب وغيرهم، يجد ان موقف الرافضين 
للضم، لم يكن حبا بفلسطين وشعبها، او انحيازا لمبادئ 

وانما سببه الخوف على مستقبل الحق والقانون الدولي، 
  ..اسرائيل، والخوف على مستقبل المشروغ الصهيوتي

حل  "ستنهي والى االبد فكرة.. فعملية الضم هذه
 وستقود حتما الى حل الدولة الواحدة، عل غرار ما "الدولتين

حدث في جنوب افريقيا، حيث ادت االنتخابات الديمقراطية 
المها زمام الحكم، وهذا ما الى فوز االكثرية السوداء، واست

اذا ما تم االحتكام الى الخيار  ..سيتكرر في فلسطين
فالشعب الفلسطيني هو االكثرعددا .. الديمقراطي كحل جذري

من اليهود في فلسطين التاريخية الممتدة من البحر الى 
   ..النهر

ان تاجيل الضم يجب ان ال  ف..وعود على بدء
لمقاومة، الذي اتفقت عليه يؤدي الى تاجيل تنفيذ مشروع ا

واالستيطان .. فاالحتالل قائم.. فتح وحماس مؤخرا
وكل ساعة، والدم الفلسطيني .. والضم يتم كل يوم.. مستمر

ينزف على مدار الساعة، والعدو متمسك بهذه االستراتجية، 
ولن يتخلى عنها، فهي في صلب المشروع الصهيوني، 

  .يةوتراجع نتنياهو، يعني نهايته السياس

  ..باختصار

يجب ان .. حي على المقاومة.. حي على الجهاد
كرد وحيد على .. في بعث انتفاضة ثالثة.. يترجم فورا

قبل ان يغرق الطوفان .. العدوان الصهيوني بكل اشكاله
  .الصهيوني الجميع

 .وللحديث صلة

  ١٠ ص٧/٧/٢٠٢٠ الدستور
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 األردن وفلسطين في خندق واحد
  

 محمد بركات الطراونة

 ًلم يكن األردن يوما إال في خندق الدفاع األول
عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وال 
ضرورة لتأكيد ما هو مؤكد أن عالقة الهاشميين مع 
القضية الفلسطينية عالقة نموذجية وفريدة لم ولن تتكرر 
في اي بلد آخر، فدماؤهم الطاهرة التي سالت على أسوار 
القدس خير شاهد على قدسية هذه العالقة، ودماء 

تي روت بكل فخر وعز وكبرياء أرض األردنيين ال
فلسطين الطهورة هي شواهد حية على تميز العالقة 
األردنية الفلسطينية، وتجذرها وتفردها على أي عالقة 
أخرى بين شعبين في العالم، والتراحم بين الشعبين 
ًأنموذج فريد ال يوجد أيضا بين شعبين أو بلدين في 

الضفة الغربية ما مكان آخر من العالم، وهناك مواقع في 
زالت تنسب إلى األردن مثل موقع اإلرسال وهو عنوان 
بارز في مدينة رام اهللا ويعني موقع إرسال اإلذاعة 
االردنية، وهناك مواقع تنسب إلى نقاط تواجد الجيش 
األردني هناك، إذن العالقة األردنية الفلسطينية متينة 

وق ومتجذرة وهي عالقة نسب ومصاهرة وروابط دم، أس
 هذه الشواهد للتأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة

لألردن هي قضية محورية مركزية شأنها شأن أي قضية 
وطنية، وهي من الثوابت التي بنيت عليها السياسة 
األردنية، بتوجيهات من القيادة الهاشمية الحكيمة على 
مدى السنوات، والوصاية الهاشمية على المقدسات 

لمسيحية وصاية تاريخية وشرعية ودينية اإلسالمية وا
مرحب بها من األشقاء الفلسطينيين، واليوم واألردن يقود 
خط الدفاع األول ضد المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى 
ضم غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية، فإنه يعتبر 
الموقف المتقدم والمتفرد بين كل المواقف، ويعتبر أن 

من أرض فلسطين هو تهديد ومساس المساس بأي شير 
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باألمن الوطني األردني وال يوجد أي أردني يقبل بهذا 
  .األمر

ًكيف ال وجاللة الملك يبذل جهودا مكثفة 
للتصدي لهذا الخطر ويحشد الرأي العام العالمي ويخاطب 
صناع القرار في العالم، وبما يتمتع به جاللته من مكانة 

 في وجه األطماع دولية مرموقة ومصداقية للوقوف
اإلسرائيلية التي تهدد عملية السالم واألمن في المنطقة 
ًوتعتبر اجهاضا لحل الدولتين الذي يعتبره األردن أساس 
التوصل إلى حل سلمي في المنطقة يعيد الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي هذا المجال تنشط 

لدولية الدبلوماسية األردنية في تواصلها مع كل المحافل ا
من أجل بيان أخطار التوجه اإلسرائيلي في عملية الضم 
الذي يشكل ضربة قاضية لكل جهود السالم، وكذلك تنشط 
الدبلوماسية البرلمانية في حشد الدعم والمساندة 
البرلمانية العربية لجهود جاللة الملك في هذا اإلطار، 
ًوظهر ذلك واضحا من خالل تقدير رؤساء البرلمانات 

ية لجهود جاللته ضمن االتصاالت التي أجراها العرب
المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب رئيس 
االتحاد البرلماني العربي، ودعوتهم إلى موقف عربي 
حاشد وداعم للجهد األردني الرافض وبشدة لمحاوالت 

  .إسرائيل تنفيذ عملية الضم

ًإذن األردن يعتبر أن هذا التوجه يعد انتهاكا لكل 
رارات األمم المتحدة والشرعية الدولية، ويعتبر أن ذلك ق

يمس مباشرة الشأن الوطني األردني، من منطلق تهديده 
وتأثيره على مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة 
وأن األردن هو الدولة العربية الوحيدة المعنية بموضوع 
الحل النهائي في المنطقة وشريك أساسي في هذا الحل، 

ي مباشرة بقضايا الحدود والمياه والالجئين، لذلك فهو معن
الكل في األردن معني بالتصدي لكل هذه اإلجراءات 
اإلسرائيلية األحادية الجانب والتي تهدف إلى تغيير الواقع 
ًوتهدد مصالح الشعب الفلسطيني وتشكل خطرا على 

إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وأي موقف 
ًيعتبر خروجا على الثوابت األردنية عكس هذا التوجه 

وهذا ما لم يسمح به التاريخ األردني المشرف في الدفاع 
  .عن قضايا األمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

  ٨ص/٨/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

أسرانا في سجون االحتالل شهداء مع وقف 
  التنفيذ

  سري القدوة

لية جريمة جديدة تضاف الي جرائم الحرب االسرائي
بعد ان اغتالت سلطات االحتالل االسرائيلي االسر البطل 

من سكان حي الشجاعية ) ً عاما٧٥(سعدي الغرابلي 
سيىء ) سجن إيشل االسرائيلي ( بمدينة غزة والمعتقل في 

السمعة والصيت حيت اعلن عن استشهاده بسبب تعرضه 
لمضاعفات خطيرة جراء إهمال إدارة السجون تقديم العالج 

سب له وعدم ادخال اطباء متخصصين لعالجه او نقله المنا
لمستشفيات لرعاية ظروفه الصحية الصعبة وباستشهاده 

ً شهيدا منذ ٢٢٤يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة الى 
 .١٩٦٧العام 

وعانى االسير الغزالي من إصابته بمرض سرطان 
البروستاتا والسكر والضغط وضعف السمع والبصر ويعتبر 

 األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل بعد أن أحد أقدم
ً عاما من حكمه مدى الحياة في سجون ٢٧أمضى 

 وتعرض للعزل ١٩٩٤االحتالل والمعتقل منذ العام 
وكان آخرها في عزل ) ٢٠٠٦-١٩٩٤(االنفرادي من عام 

 .إيشل وعلى إثرها بدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة

ائم االحتالل أن استمرار الصمت والسكوت على جر
االسرائيلي وخاصة ما يعرف االن بعمليات االعدام المنظمة 
التي تمارسها عناصر المخابرات االسرائيلية خارج نطاق 
القانون والتي كان اخرها جريمة اعدام االسير البطل سعدي 
الغرابلي ستضاف الى السجل االسود لمخابرات االحتالل 
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كة الوطنية األسيرة العسكري وتلك القائمة من شهداء الحر
الذين تم اعدامهم بشكل مباشر وبدم بارد في زنازين 
االحتالل ويضاف الي ذلك جرائم االحتالل التي تمارس بحق 
االسرى المرضى وعدم تقديم العالج المناسب لهم وتركهم 
يواجهون الموت البطيء واالستهتار الطبى فى السجون 

حد او مؤسسات وان كل هذه الجرائم تمر دون رقابة من ا
حقوقية او دولية وبات من الضروري العمل علي المستوى 
الدولي والمطالبة بأهمية زيارة األسرى واإلطالع على 
مجريات حياتهم وحصر المرضى منهم والسماح للطواقم 
الطبية إلجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك 

ن قبل ولعل هنا تكمن اهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية م
وزارة االسرى والمحررين ودعوة محققين وأطباء دوليين 
لإلشراف علي تشريح جثمان الشهيد الغرابلي للتعرف على 
أسباب وفاته وللوقوف علي االساليب المستخدمة بحق 
المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل وأهمية تدخل 
منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية والحقوقية 

نقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون اإلسرائيلية إل
ممن يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن 
يعانى من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان 
والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى وأن هنالك خطورة على 
األسرى المرضى بمستشفى سجن الرملة كونهم بحالة 

لك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة صحية متردية وهنا
االستهتار الطبى وممارسات مصلحة السجون العامة التي 

 .تشرف عليها اجهزة مخابرات االحتالل

أن االحتالل يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة 
اغتيال الشهيد األسير سعدي الغرابلي وأن مصلحة سجون 

ت ترفض االحتالل هي التي نفذت جريمة االغتيال والتي كان
نقله لتلقي العالج في عيادة سجن الرملة وتعمدت تركه 
دون عالج مما أدى إلى انتكاسة كبيرة على وضعه الصحي 
في األسابيع الماضية وبهذه الجريمة تضاف حلقة جديدة 
الي سجل انتهاك القانون الدولي ويجب ان ال تمر دون 
استمرار الصمت من قبل المؤسسات الدولية وخاصة 

 االحمر فالمطلوب االن االسراع في فتح تحقيقات الصليب
بقضايا المخالفات القانونية بحق األسرى وفرض القانون 
الدولي على االحتالل ووقف االعدام المنظم خارج القانون 
والعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب 
األحمر الدولي للوقوف على مالبسات وتفاصيل هذه 

ية وتوفير الحماية القانونية والسياسية الجريمة العنصر
  .لألسرى جميعا

  ١٣ ص٨/٧/٢٠٢٠الدستور 
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ّالضم هدف بذاته ألنه تتويج لمسار 
 االستيطان

 علي ابو حبلة

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

لن  ٕالخالفات بين أمريكا واسرائيل على نسب الضم، نتنياهو
يتخلى عن الضم الن الضم جزء من العقيدة االصولية 

ية وعلى الفلسطينيين والعرب جميعا ومؤيديهم للدولة اليهود
 بإعالن الضم جئواان يبقوا في حالة استنفار حتى ال يفا

كما حصل بتسمين وتوسيع المستوطنات التي التهمت 
األرض الفلسطينية، وفي مقابلة مع وزير المخابرات في 

إذا تدخل األزرق واألبيض في عملية الضم، : ٢٠القناة 
لم نلتزم . سيتم الضم قريبا. خاباتفسننتقل إلى االنت

  .ًوسنفعل ذلك قريبا باإلعالن عن الضم في أوائل يوليو

وزير التعاون اإلقليمي أوفير أوكينيس في مقابلة 
مع إذاعة جيش االحتالل، إن عدم الشروع بعملية ضم 
أراض في الضفة الغربية يوم األربعاء بسبب عدم التفاهم 

 الوزير اإلسرائيلي المقرب من وتوقع. مع اإلدارة األمريكية
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تبدأ عملية 

: وأضاف. الضم، في وقت الحق من شهر يوليوالجاري
بالنسبة لي فإن العملية كان من الممكن ان تبدأ اليوم، «

  .األمريكية. ولكن ال يوجد اتفاق كامل مع اإلدارة
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ل من الشهر وبرر مكتب نتنياهو مرور األو
الجاري دون إعالنه ضم الضفة المحتلة، بالقول إن 

ًوأجرى نقاشا ... يواصل المداوالت مع األميركيين«نتنياهو
مع رئيس مجلس األمن القومي والقيادة األمنية ضمن 

وفي األيام المقبلة، . سلسلة مداوالت حول الموضوع
ًهذا البيان يعني ضمنا أن . »ستجرى مداوالت إضافية

ط تنفيذ الضم الداخلية والخارجية لم تنضج، على األقل شرو
  .من منظور إسرائيلي

الواضح حتى اآلن أن مجرى األحداث لم يتحرك  
في المسار الذي خطط له نتنياهو، فقد كان يسعى ألن 
ًيكون االول من تموز يوما تاريخيا يسجل فيه اسمه إلى  ً

من جانب بن غوريون الذي أسس إسرائيل، في حين أنه 
نجح في ضم أجزاء كبيرة من الضفة المحتلة إليها، وهي 
المنطقة التي لها موقعها التاريخي واأليديولوجي في 

  .ًالوجدان الصهيوني، فضال عن أبعادها االستراتيجية للكيان

لكن المستجدات األميركية واالنقسام الحاد حول 
قضية الضم وارتفاع المخاوف من تداعيات هذه الخطوة 

ًيا عوامل أدت إلى إرباك عملية الضم ودفعه فلسطين
على أن  حتى في التأجيل، حرص نتنياهو. باتجاهات مغايرة

أنه صاحب القرار الحاسم، ولذلك رفض موقف شريكه  يبدو
ليس «يوليو/ المنافس، بيني غانتس، أن األول من تموز

ًتاريخا مقدسا ً، بل أوضح أن الموضوع ليس مرتبطا بحزب »ً
، وأنهم ليسوا الجهة التي تحسم الموضوع، »نكاحول الفا«

العمل في األيام «ّمع أنه سبق ومهد للتراجع بأنه سيواصل 
  .، في إشارة إلى العراقيل»المقبلة

وعقب نتنياهو، في ختام لقاء جمعه بالمبعوث 
األميركي آفي بيركوفيتش والسفير األميركي لدى إسرائيل 

عد الضم، أن ديفيد فريدمان، عصر االول من تموز مو
ستواصل العمل على موضوع فرض «حكومة االحتالل 

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

  .إجراءات الضم

التوصيف  وكان رئيس الحكومة البديل، وهو
 يديعوت«اإلضافي لغانتس، قد أشار في مقابلة مع موقع 

ّبشكل واضح إلى أن اتفاق االئتالف تحدث عن » أحرونوت
جملة الخطوات قبل الضم، ليتبعها بعد ذلك بالقول عند 

ستشرق الشمس من الشرق «ًسؤاله ماذا سيحدث غدا؟ 
لكن أهم ما ذكره في هذا السياق عدا . »وتغرب في الغرب

صفقة »عن تكرار إعالن تأييده للخطة األميركية المعروفة بـ
، أن االتصاالت بينه وبين الطاقم األميركي ممتازة، »نالقر

بالمحصلة . ًمضيفا أن هناك عدة إمكانيات يجري تداولها
الكلمة الفصل للشعب الفلسطيني والموقف االردني الثابت 

  على مواقفه الرافض لعملية الضم

 ألن ما يشجع قادة االحتالل على اندفاعهم هو
أما لو .  أثمان باهظةتقديرهم أن ذلك يمكن أن يمر دون

تغيرت هذه التقديرات، تؤدي إلى تعميق الخالفات داخل 
 .الساحة اإلسرائيلية ويربك مخططها

  ١١ ص٩/٧/٢٠٢٠الدستور 
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جاللة الملك؛ األمل والثقة باليوم والغد 
 لمستقبل واعد

 كميل موسى فرام. د

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

   الهاشمية، األردن للمنطقة عبر قيادته

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

الوحيد بين تحليله ومهارة تشخيصه، جعلته المؤهل وربما 
قادة الدول، الذي يحافظ على زمام المبادرة لثقته بقدرته 
على قيادة عربة السالم المبني على أسس العدالة والقرارات 
الدولية لتعيش األجيال القادمة بسالم وآمان، ومحبة 
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وتوافق، بعد عقود من الحروب والدمار واستنزاف الموارد، 
أنه يركز على تأييد فاستعراض لمبادرات جاللة الملك نرى 

أصحاب القرار الدولي، فمن قمة أردنية صينية لحشد التأييد 
ٕوتوضيح األمور وابداء النصيحة للتعامل مع قضايا المنطقة 
بما يتناسب مع طبيعتها، نالحظ نشاطا يستحق الوقف على 
بنوده وذكرها، ففي لندن ناطقة سر السياسة العالمية 

مع قيادتها الجديدة وضابطة بوصلتها كان االجتماع 
المتجددة للتذكير بالتزاماتها، مرورا بالدولة األلمانية مالكة 
الضبط لعصب االقتصاد العالمي بالتزامن مع التصريحات 
النارية العشوائية لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
لضم غور األردن، واالنتقال للواليات المتحدة األميركية 

لسحري للحلول لبسط السالم وفرضه بقوتها مالكة المفتاح ا
االقتصادية والعسكرية وحضور االجتماعات السنوية 
للجمعية العامة لألمم المتحدة للتذكير بدورها الحيوي ممثلة 
بأعضائها لترجمة أهداف انشائها للمحافظة على السلم 
والسالم الدوليين للشعوب بمختلف القارات، وما رافق ذلك 

انبية على هامش االجتماعات مع القادة من اجتماعات ج
والرؤساء لحشد التأييد والمناصرة للقضايا العربية التي 
تعددت، مرورا برؤية روسية متماثلة، حيث أنها حافظة 
التوازن بين القوى العظمى لمنع االنفراد، والعامل المشترك 
واألساسي مبني على أسس االحترام لجاللة الملك وللدور 

توازن المبني على حقائق التاريخ واألرض األردني الم
والمحافظة على أمن الشعوب وسالمتها، امتدادا لنهج 
العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة األردنية، وانطالق 
الثورة العربية الكبرى والتي حافظت على الوصاية وحملت 
عبأ المحافظة على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

تعارض مع دورها العربي واالقليمي، القدس الشريف دون 
فاألردن الذي يحتل قلب المنطقة المقدسة واألغنى في 
العالم، حريص على تهدئة أمور اإلقليم الملتهب بعد سنوات 
من معاناة الشعوب والدول التي أكتوت بنار الربيع العربي؛ 
ضمن مخطط استعماري مسبق أو وليد لحظة جهل ونشوة 

احاته، فكانت آثاره المدمرة بهدف إعادة ترتيب مس

والمرشحة لالستمرار بالمزيد إن لم تتغلب لغة الحوار والعقل 
ُوالمنطق وحسن النية لدى أصحاب القرار، فإقليمنا الملتهب 
ميدانا لتجربة مختلف صنوف المعتقدات واألسلحة الحديثة 
والمدمرة والفتاكة، فهناك دول استطاعت تجربة األجيال 

اع األسلحة الفتاكة بعد تسويقها بأسعار الجديدة من أنو
خيالية، وهناك دول ارتضت لنفسها رعاية أفكار ارهابية 
وتكفيرية لمجموعات نصبت من ذاتها زعامات وهمية لو 
ُكتب لها االستمرار لكان انتشارها كارثي، وهناك دول ارتمت 
بأحضان استعمارية ظنا منها بحماية مقابل صفقات مادية 

 وهناك أنظمة انهارت بسبب ضعف بنيتها معلنة وسرية،
التأسيسية لمقوماتها واهمال شعوبها بإنعدام العدالة 
والحرص، بينما نحن هنا في أردن الصمود الهاشمي، أردن 
العروبة، أردن السالم، حريصون على استمرار المحبة 
والرخاء والتكافل بتوفر أبجديات الحياة الكريمة لكل منا، 

لة لشعوب الجوار التي نزحت من ديارها فكنا المحج والقب
  .ًوهجرت طوعا أو قسرا، استقبلناهم وتقاسمنا معهم مواردنا

الدور المحوري لجاللة الملك لم يتعارض أبدا مع 
دوره الحافظ الستقرار المجتمع على المستوى الوطني حيث 

  ... يحمل هموم شعبه في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته

  ٣٦ص/٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

االحتالل قائم بالقوة ومشاريعه الوهمية لن 
 تخدع العالم

  

 *سري القدوة

تأجيل الضم ال يعني الغاءه وعلى االحتالل 
 الدولة الفلسطينية فال التوقف الفوري عن سرقته ألراضي

يعقل ان تستمر حكومة االحتالل في ارتكابها الجرائم بحق 
الشعب الفلسطيني فهذا االحتالل يعد االطول عبر التاريخ 
وهو مستمر في تنفيذ مخططاته التوسعية وال يعترف 
بإقامة الدولة الفلسطينية ويسعى الى اجهاض الحلم 

نقسام وتجزئته الفلسطيني من خالل عمالئه ودعمه لال
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لألراضي الفلسطينية والسيطرة عليها واإلعالن عن ضمها 
لما يسمى بسيادة االحتالل وهو يخادع العالم بأكاذيبه 

 .وممارساته المنافية للقوانين واألعراف والقواعد الدولية

ان ضم اي شبر واحد من األراضي الفلسطينية 
لى ًالمحتلة أو ضمها جميعا يعني ذات الشيء ويؤدي إ

ًنفس النتائج وتحديدا تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية 
وقتل الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية التي 
وجدت نتيجة اتفاق اعالن المبادئ في اوسلو بين منظمة 
التحرير ودولة االحتالل لنقل الشعب الفلسطيني من 
االحتالل إلى االستقالل واالعتراف بالشعب الفلسطيني 

يام دولته ولكن سلطات االحتالل العسكري تريد تدمير وق
السلطة واالستفادة من االنقسام الفلسطيني لالستمرار في 
شرعنه االستيطان االستعماري وسياسة الضم واألبرتهايد 
ٕوتدمير وانهاء قضايا الحل النهائي وعلى رأسها قضية 
الالجئين واستمرار االحتالل اعتقال االسري في السجون 

 .سرائيلية ورفض االفراج عنهماال

ان الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون 
مخططات االحتالل وكل خططه ومواقف الواليات المتحدة 

وخداع العالم عبر التكتيك الهادف  االمريكية وأساليب
لتنفيذ خطة الضم واألبرتهايد وأن موعد األول من تموز 

 الذي حدد في االتفاق االئتالفي للحكومة ٢٠٢٠
الحتالل هو موعد لبداية اإلجراءات لتنفيذ مخططات ا

الضم واألبرتهايد كما حدد في خريطة خطة ترمب 
 وليس ٢٠٢٠ كانون ثاني ٢٨نتناياهو التي طرحت يوم 

ًموعدا نهائيا للتنفيذ وان تأجيل التنفيذ ال يعني اطالقا  ً
وقف مخططات تنفيذ صفقة القرن االمريكية وتطبيق 

 .ي الضفة الغربيةمخططات الضم لألراض

إن القرارات التي تم اتخاذها من القيادة 
الفلسطينية والمتعلقة بوقف اتفاقيات اوسلو والتي أعلن 

 وبما ٢٠٢٠ أيار ١٩عنها الرئيس محمود عباس يوم 
يشمل إلغاء االتفاقات والتفاهمات مع الجانبين األمريكي 

ة وحكومة االحتالل وخاصة االتفاقيات والتفاهمات األمني
ًقد دخلت فعال حيز التنفيذ وأن قيام حكومة االحتالل 
بالتالعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد أالعيب 
تمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت أو 
قللت مساحة الضم وأن الضم حسب القانون الدولي يعني 
السيطرة بالقوة المسلحة وتطبيق المشروع التصفوي 

سرائيلي ويعد ذلك بداية لتدمير قيام دولة األميركي اإل
فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

 وكذلك تدمير الهوية ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
ٕمصيره واجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في 

ما يخطط لها رئيس ك) معسكرات اعتقاالت جماعية(
 .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته العنصرية

إننا نمر فى مرحلة مهمة وبات المطلوب من 
الجميع العمل على اعادة تقيم المرحلة ودراسة معمقة 
للمواقف واألوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية على 

ل الصعيد العربي والدولي والعالقة مع سلطات االحتال
وخطواتها االستيطانية الهادفة الي تطبق ما يسمى صفقة 
القرن االمريكية وضرورة مشاركة الجميع في وضع 
استراتجية البناء والتكامل الوطني للدفاع عن الحقوق 
الفلسطينية وتطبيق قرارات المجلس المركزي والمجلس 
الوطني على ارض الواقع مما يساهم في تعزيز الوحدة 

يق مفاهيم النضال ومواصلة المسيرة الوطنية وتعم
الكفاحية على درب الشهداء وان يتحمل الجميع 
المسؤولية في بناء الوطن وحماية المؤسسات 

 .الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء

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

  ١١ص/١٢/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 
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 حكومة االحتالل على المستوى الدوليعزل 
  

 *سري القدوة

ــة بــشأن  ــدولي مطالــب بوضــع آلي إن المجتمــع ال
فرض عقوبات ومقاطعة وعزل االحتالل اإلسرائيلي بهـدف 
حماية السالم واألمن واالستقرار ولتحقيق الحريـة والعدالـة 
والتنمية وحقوق اإلنسان ومنع التمييز والفـصل العنـصري 

تمارسه وتطبقـه ضـد الـشعب الفلـسطيني، ًالذي بات نهجا 
ويجــب علــى حكومــة االحــتالل أن تــدرك أن تمردهــا وعــدم 
تعاطيهــا مــع التــشريعات والقــانون الــدولي لــن يــستمر بــال 

  .ردود عملية وفرض عقوبات من قبل مختلف دول العالم

ــــوة القائمــــة  ان حكومــــة االحــــتالل تعــــد هــــي الق
حــتالل يعرفــه  اأطــولبــاحتالل الدولــة الفلــسطينية، وهــذا 

 وتمـارس هـذه األخـرى دول تحتـل أيالعالم ولم يعد هنـاك 
 دولــة االحــتالل اإلســرائيلي إالاالنتهاكــات بحــق الــشعوب 

الغاصــب، والتــي لــم تــستجب إلــى القــانون الــدولي وقــرارات 
األمم المتحـدة وأعـراف الـسياسة واإلنـسانية، وتـستمر فـي 

لية ومستمرة ممارساتها وعدوانها متحدية كل القوانين الدو
فــي سياســاتها وممارســاتها االســتعمارية والعنــصرية، بــل 

ــدمير كــل فــرص الــسالم إنتــاج إعــادةتحــاول   االحــتالل وت
 اإلرهــاب صــور أبــشعالعــادل والــشامل بالمنطقــة وتمــارس 

المــنظم بحــق الــشعب الفلــسطيني ســواء عبــر االعتــداءات 
 ســرقة األراضــي أو وحرمــانهم مــن حقــوقهم األســرىعلــى 

ينية واســـتمرار مخططــات الـــضم اإلســرائيلية وهـــي الفلــسط
ـــدواني  ـــا الحقيقـــي والع ـــر عـــن وجهه ـــذلك تعب ـــامب  دول أم

العالم، ضاربة بعرض الحائط كل الحقوق وخاصة في ظـل 
انتشار وباء كورونا واستمرار انتشاره من خـالل االحتكـاك 
اليــومي مــن قبــل جنــود االحــتالل بــالمواطنين الفلــسطينيين 

ــداخل ومــدن الــضفة وســماحها بتنقــل ال عمــال بــين مــدن ال
ــشار أيالغربيــة دون  ــي انت ــساهم ف ــة مــسبقة؛ ممــا ي  رقاب

ــضفة األمــراض ــا فــي مــدن ال ــاء كورون  وتــدهور وضــع وب
  .الغربية

 عـــن اإلعــالنان حكومــة االحــتالل مـــستمرة فــي 
مخططاتها االستعمارية العنـصرية لالسـتيالء علـى المزيـد 

لـــى مـــا يـــسمى مـــن األرض الفلـــسطينية بـــالقوة وضـــمها إ
ـــى نحـــو فاضـــح ووقـــح  الـــسيادة اإلســـرائيلية، منتهكـــة عل
ــاق األمــم  ــة وميث ــشرعية الدولي ــرارات ال ــدولي وق ــانون ال الق
ــة ســواء تلــك التــي  المتحــدة واالتفاقيــات والمواثيــق الدولي
تنظم العالقات الدولية أو تلك المتعلقة باالحتالل والقضية 

ــي اإلســرائ ــصراع العرب ــة ال ــسطينية وطبيع ــي ظــل الفل يلي ف
اســتمرار دعــم اإلدارة األميركيــة لكــل مخططــات الــضم غيــر 
ـــرارات الـــشرعية  القانونيـــة والمخالفـــة للقـــانون الـــدولي وق
الدوليــــة ومرجعيـــــات عمليــــة الـــــسالم وتجــــاوز الحقـــــوق 
المــشروعة للــشعب الفلــسطيني، وتعطــي وتمــنح ســلطات 
ـــــــشاريع االحـــــــتالل  االحـــــــتالل االســـــــتمرار بممارســـــــة م

  .توسعية المتمثلة بالضم واستمرار االحتاللاالستعمارية ال

 ضـرورة إليوفي ظل استمرار هذا العدوان نتطلع 
 صــالبة وجديــة فــي وجــه أكثــراســتنهاض موقــف عربــي 

ــدولي وخاصــة  العــدوان واســتمرار العمــل علــى المــستوى ال
 من اجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني األوروبيالموقف 

التمــسك بكــل فــرص التاريخيــة والتأكيــد علــى االســتمرار و
الــسالم التــي انقلبــت عليهــا حكومــة االحــتالل والعمــل مــع 
ــسطيني مــن خــالل  ــشعب الفل ــة ال ــالم اجمــع لحماي دول الع
ــة  ــوق التاريخي ــسياسية الداعمــة للحق اســتمرار المواقــف ال

  .للشعب الفلسطيني والداعمة للدولة الفلسطينية المستقلة

ـــــشعب  ـــــسطينية وخلفهـــــا كـــــل ال ـــــادة الفل أن القي
لسطيني متمسكون بالسالم العادل والشامل الذي يعطي الف

ـــى  ـــر منقوصـــة عل ـــة غي ـــه كامل الـــشعب الفلـــسطيني حقوق
أســاس الــشرعية الدوليــة ويــؤمن بــضرورة تحقيــق العدالــة 

 الدولـة الفلـسطينية إقامـةوهـو مـستعد للتـضحية مـن اجـل 
المستقلة، ومن هنا بات من الضروري العمـل علـى تـوفير 
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 إقامـــةة الـــشعب الفلـــسطيني فـــي الـــدعم الـــدولي ومـــساعد
مؤسسات دولته وخاصة في ظـل اسـتمرار االحـتالل فـرض 

 الــسالم آفــاقحـصاره واســتمراره فــي مخططاتــه لتــدمير كــل 
بالمنطقة، وان القيادة الفلسطينية تواصل جهودهـا بالعمـل 
مع كل دول العالم بهدف التوصـل إلـى اتفـاق سـالم ينهـي 

طينية ويجــسد الدولـــة االحــتالل اإلســرائيلي ألرضــنا الفلــس
  .بمؤسساتها وسيادتها وعاصمتها القدس

رئيس تحرير جريدة  ( العربي في فلسطيناإلعالمسفير * 
  )الصباح الفلسطينية

  ٨ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

نتنياهو وسياسة التضليل والخداع حول 
 مشروعية الضم

  

 علي ابو حبلة

الضم » ماكرون«قال نتنياهو للرئيس الفرنسي 
يتماشى مع القانون الدولي ويبدو ان نتنياهو يفصل 
القانون الدولي بمقاسه ومقاس طموحاته ليكذب الكذبة 

لم علم ويصدق نفسه أن الضم قانوني وشرعي وهو يع
اليقين ان ما تقوم به حكومات إسرائيل من أعمال 
وممارسات ونهب وتوسع هو عربدة وبلطجة وفرض أمر 
واقع بالقوة وهو أمر يتعارض مع كافة األعراف والقوانين 

 .والمواثيق الدولية

نتنياهو يخدع العالم بتصريحاته وادعاءاته بقوله 
 في إن خطة الضم وفرض السيادة على المستوطنات« 

الضفة الغربية وغور األردن، تتماشى مع القانون 
  « . الدولي

هذا االدعاء يتعارض مع القانون الدولي إذ أن 
بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون 
الدولي اإلنساني، الذي ينص على أن القوانين والنظم 

بل ويعد هذا أيضا . المتبعة في أوقات الحرب واالحتالل

لحقوق اإلنسان المتعارف عليها بموجب القانون خرق 
 .الدولي

القانون الدولي اإلنساني يمنع الدولة المحتلة 
بند (من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتاللها 

باإلضافة إلى ذلك تنص ).  التفاقية جينيف الرابعة٤٩
على منع الدولة المحتلة من أجراء تغيرات » هاج«أنظمة 

 األراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية دائمة فى
 .لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين

بناء المستوطنات وسياسة الضم يمس بحقوق 
الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما 

من بين الحقوق المنتهكة، الحق . يخص حقوق االنسان
الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، 

 .لمستوى الئق للحياة وحق حرية التنقل

وفقا لهيئة البث االسرائيلية الناطقة بالعربية أكد 
 انه على استعداد لخوض عمليه تفاوضية –نتنياهو 

سلمية على أساس خطة الرئيس االمريكي دونالد ترمب، 
وهذا أيضا ترويج وخداع الن جميع حكومات إسرائيل 

وتنكرت لرؤية الدولتين، تهربت من تنفيذ اتفاق اوسلو 
وتصريحات نتنياهو جميعها تصب في خانة التوسع 
والضم وفرض السيادة على القدس واألراضي الفلسطينية 
المحتلة وهذا يتعارض وأسس ومتطلبات تحقيق السالم 
العادل الذي يفضي إلقامة دوله فلسطينيه مستقلة 
وعاصمتها القدس، نتنياهو يؤيد صفقة القرن ويرفض 

  . ١٩٦٧مة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام إقا

وهو يعمل بشكل مستمر على بناء المستوطنات 
وصفقة القرن التي يؤيدها . شرق القدس والضفة الغربية

نتنياهو في محتواها ومضمونها تتعارض وقرارات الشرعية 
  .الدولية

ان العالم اجمع باستثناء الواليات المتحدة 
يل جدا ال يتعدى أصابع اليد ممن االمريكية وعدد قل

ٕيؤيدون إسرائيل واجراءاتها في حين أن العالم يدرك كذب 



  
  ٢٥٤ 

وخداع نتنياهو ومحاوالت التضليل التي يمارسها 
لمحاوالت تمرير الضم، فرنسا التي تحاول لعب دور مهم 
في عملية السالم وتحقيق رؤيا الدولتين ترى في خطوات 

الم وقد طلب الرئيس نتنياهو للضم تدمير لعملية الس
الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين ناتانياهو في اتصال هاتفي التخلي عن أي خطط 

   .لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسالم

بالتزام فرنسا «ّإن الرئيس الفرنسي ذكر نتانياهو 
متناع عن من أجل السالم في الشرق األوسط وطالبه باال

« ، موضحا أن »اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية
أن مثل هذا اإلجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي 
ّوسيقوض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من 

   .«شأنه إحالل سالم دائم بين االسرائيليين والفلسطينيين

وكانت باريس حذرت إسرائيل في أواخر 
على » سيؤثر«جراء الذي يونيو من هذا اإل/حزيران

عالقاتها مع االتحاد األوروبي، وشددت على أن باريس 
» عندما يحين الوقت«مصممة على االعتراف » ما زالت«

وحضت فرنسا وألمانيا ومصر واألردن  .بدولة فلسطينية
الثالثاء إسرائيل على التخلي عن المشروع من خالل 

 .وزراء خارجيتها

روع ضم األراضي وبريطانيا بدورها عارضت مش
ويملك اإلسرائيليون نافذة مفتوحة لبضعة أشهر قبل 
االنتخابات الرئاسية األميركية خصوصا أن جو بايدن 

هذه . المرشح لالنتخابات الرئاسية، يعارض هذا المشروع
المواقف لدول العالم برفض الضم جميعها تبدد ادعاءات 

هو كذب نتنياهو بمشروعية وقانونية الضم وتؤكد أن نتنيا
  .كذبة وصدق نفسه

  ١٣ص/١٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  

  

 الضم ومشروع القدس الكبرى.. "صفقة القرن"
  

 فادي أبو بكر

تستوقفنا ونحن في النصف الثاني من عام 
ّ، حقيقة أن هذا العام كان قد حدده االستعمار ٢٠٢٠

، »القدس الكبرى«االستيطاني اإلسرائيلي لتحقيق مشروع 
لقت عجلته إلى األمام دون تراجع بعد عام والذي انط

وسنحاول في هذه الورقة أن نقرأ .  مباشرة١٩٦٧
المناورات والمؤامرات المتعددة التي تستهدف تصفية 
القضية والمشروع الوطني الفلسطيني، من صعود الرئيس 
ٕاألميركي دونالد ترمب إلى سدة الحكم، واعالنه القدس 

صفقة «ُعالن ما يسمى بـ عاصمة موحدة إلسرائيل، إلى إ
ً، وأخيرا وليس آخرا خطة الضم التي أعلن »القرن ً

االحتالل اإلسرائيلي نيته تنفيذها على المستوطنات وغور 
ًوذلك سعيا منا لفهم دالالت . األردن وشمال البحر الميت

القدس «توقيت وأهداف هذه األحداث وعالقتها بمشروع 
  .«الكبرى

  )٢٠٢٠-١٩٦٧(القدس 

الستعمار االستيطاني اإلسرائيلي بعد أطلق ا
احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 

القدس «ُ، ما يسمى بمشروع ١٩٦٧وهضبة الجوالن عام 
، وشرعت حكومة االحتالل بوضع البرامج والخطط »الكبرى

 ليكون العام األخير ٢٠٢٠ًالالزمة لتحقيقه، محددة العام 
  .إلنجاز هذا المشروع

على نقل حدود » القدس الكبرى«م مشروع ويقو
القدس إلى ما وراء الجبال المحيطة بالمدينة ما بين 
ًمنطقة قلنديا شماال، ومنطقة بيت لحم جنوبا، وما بين  ً

معاليه «ًشرقا، و مستوطنة » معاليه أدوميم«مستوطنة 
 ٢٠٠ًغربا بحيث تكون المساحة الكلية نحو » هعشميا

  .ألف دونم



  
  ٢٥٥ 

الحتالل سياسة التضييق مارست حكومة ا
والتهجير القسري على السكان الفلسطينيين األصليين، 
وقامت بوضع خطط استقطابية تشجيعية لهجرة المزيد 
من المستوطنين إلى القدس، وذلك في سبيل ترجيح كفة 
ّالتوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين اليهود، وقد سجل 

ًقدس نموا التواجد االستيطاني السكاني في مدينة ال
ًملحوظا، حيث ارتفع عدد المستوطنين الذي كان ال 

، إلى قرابة مليون ١٩٦٧ ألف في العام ٢٠٠يتجاوز 
  .٢٠٢٠مستوطن في العام 

على مستوى األراضي، فقد تسارعت وتيرة 
مصادرة األراضي التي تخدم هذا المشروع، بحيث صادرت 

 لغاية العام ١٩٦٧السلطات اإلسرائيلية منذ العام 
، ما يزيد عن مليونين ونصف دونم، وبذلك ٢٠٢٠

من إجمالي مساحة الضفة % ٤٥أحكمت قبضتها على 
وكل هذا كان يتم بغطاء قانوني استعماري، حيث . الغربية

للمصلحة «قانون مصادرة األراضي : شرعت قوانين مثل
، وقانون التنظيم والبناء للحد من النمو العمراني »العامة

 أموال الغائبين وغيرها من القوانين الفلسطيني، وقانون
  .«القدس الكبرى«التي هدفت لتسهيل تنفيذ مشروع 

  ٕترمب واعالناته

لم يلبث أن ينهي الرئيس األميركي دونالد ترمب 
عامه األول في الرئاسة، حتى أعلن القدس عاصمة 

مايو /  أيار١٤، و شرع بتاريخ »إسرائيل«موحدة لـ 
كما صادقت . ة إلى القدس بنقل السفارة األميركي٢٠١٨

الحكومة اإلسرائيلية على مشروع لتهويد المناهج 
التعليمية في القدس بدعم وموافقة صريحة من الرئيس 

المكتب الوطني للدفاع «ًووفقا لتقرير صادر عن . ترمب
 ١٨بتاريخ » عن األرض ومقاومة االستيطان

، فإن الحكومة اإلسرائيلية رصدت ٢٠١٦يونيو /حزيران
  . ميزانية لمدينة القدس منذ احتاللهاأكبر

مما ال شك فيه أن رئاسة ترمب تعني الكثير 
للكيان اإلسرائيلي، فقد ساعدت في خلق أعباء ثقيلة 
على كاهل القيادة الفلسطينية عبر قضيتي التعليم 
ورواتب األسرى والشهداء، وعلى الرغم من أن نظرية 

ترمب إلى سدة ًالمؤامرة غير مثبتة علميا، إال أن صعود 
 ترمب الذي كان يركز على - ٢٠١٧الحكم في العام 

قضية نقل السفارة في دعايته االنتخابية، والذي تنتهي 
أي تاريخ إنجاز مشروع  (٢٠٢٠واليته مع نهاية عام 

 قد يثبت مع األيام نظرية المؤامرة، وأن -) القدس الكبرى
ٕترمب لم يأت مصادفة، وانما جاء في زمن محدد لت ً نفيذ ِ

  .مشروع محدد خططت له الحركة الصهيونية

  »صفقة القرن«القدس في 

 ٢٠٢٠أعلن ترمب في شهر يناير من العام 
، وبحسب »صفقة القرن«ًرسميا عن تفاصيل ما يسمى بـ 

الخطة الكاملة لهذه الصفقة والتي تداولتها مختلف 
وسائل االعالم العالمية، فإنها تقضي بفصل األحياء 

عن بقية األحياء في )  كفر عقب وشعفاطمثل(العربية 
كما توجب بإخضاع جميع األماكن . مدينة القدس

المقدسة في القدس لنفس أنظمة الحكم الموجودة اليوم، 
بحسب » جبل الهيكل«وأن يستمر الوضع القائم في 

  .الخطة دون انقطاع

  القدس في مخطط الضم

في ظل تحديد االستعمار االستيطاني عام 
، وما »القدس الكبرى« عام إنجاز مشروع  ليكون٢٠٢٠

العبرية حول دراسة » يديعوت أحرونوت«نشرته صحيفة 
المستوى السياسي بأن تكون البداية بضم مستوطنة 

ٕإلى القدس، واعالن رئيس الوزراء ) معاليه أدوميم(
ضم (اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو تأجيل موعد الضم 

دن ومنطقة شمال مستوطنات الضفة الغربية وغور األر
ًالذي حدده سابقا في األول من شهر تموز ) البحر الميت ّ



  
  ٢٥٦ 

، فإن ضم مستوطنة معاليه أدوميم يبقى ٢٠٢٠
  .ًالسيناريو األكثر ترجيحا

حيث يبدو أن إعالن نتانياهو نيته للضم الكلي 
ًلم يكن عبثيا، فهو يعي جيدا مخاطر هذه الخطوة في  ًّ

لي إلى جانب التصادم ّسياق رد الفعل الفلسطيني والدو
رفع «مع األردن، وخطوته هذه تأتي في سياق لعبة 

ّ، بحيث سيحاول التودد للمجتمع الدولي »ّسقف التوغل
» معاليه أدوميم«ّعبر تخفيض سقف التوغل إلى حد ضم 

القدس «ًحاليا، كونها تعتبر القطعة األهم في مشروع 
  .«الكبرى

ات من أكبر مستوطن» معاليه أدوميم«تعتبر 
ّالضفة الغربية، وضمها من شأنه أن يعزل القدس 
الشرقية عن محيطها الفلسطيني، من الناحية الشرقية، 
وفصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها، وهكذا يكون 

قد شارف على االنتهاء، بحيث » القدس الكبرى«مشروع 
ًيمكن الشروع في تطبيق الضم بعدها تدريجيا على 

كوخاف يعقوب (ت شمال القدس مراحل، ليشمل مستوطنا
معاليه (والمستوطنات الغربية ) وبسجوت وجيفات زئيف

إضافة إلى المستوطنات ) هعشميا، وكآدم وعلمون
  .)جبل أبو غنيم وجيلو(الجنوبية التي تقع في بيت لحم 

 خاتمة

ال يمكن فصل تتابع األحداث منذ بداية العام 
صفقة «ُ، من إعالن تفاصيل ما يسمى بـ ٢٠٢٠
القدس «، ومخطط الضم اإلسرائيلي عن مشروع »القرن
 على أنه عام ٢٠٢٠ّالذي حدد االحتالل عام » الكبرى

  .المشروع األخير

ٍوألن السيطرة على العاصمة في أي حرب كانت، 
هي المفتاح الرئيسي لالنتصار في المعركة، فإن القدس 

ومن . ستبقى الهدف األول والرئيسي لالحتالل اإلسرائيلي
ا تقع على عاتق المنظومة الرسمية الفلسطينية مهمة هن

تكثيف الدعم السياساتي للقدس، بما في ذلك تعزيز 

صمود المقدسيين بالتوازي مع المواطنين والمزارعين في 
ًخصوصا في  – إن لم يكن بوتيرة أعلى – األغوار

ُالمرحلة المقبلة التي تنذر مؤشرات كثيرة بأنها ستشهد 
ًيا كبيرا على العاصمة الفلسطينية، وأهلهاًتصعيدا إسرائيل ً.  

  ٣٦ص/١٤/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

  القدس وفلسطين أوال، وقبل كل شيء

  

  محمد ناجي عمايرة. د

وسط ظروف عربية واقليمية ودولية دقيقة 
وأزمات سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة وانتشار 

لفة من الحروب العبثية واألعمال اإلرهابية في انحاء مخت
الوطن العربي والعالم، يواجه الفلسطينيون بخاصة واألمة 
العربية واإلسالمية بعامة تحديات مصيرية بسبب 
االعتداءات الصهيونية المستمرة على المسجد األقصى 
واإلجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة نتانياهو 
وسلطات االحتالل في القدس واألراضي الفلسطينية من 

ادرة أراض واعتقاالت وقمع وعزل وهدم منازل إلى مص
جانب الخطة الصهيونية المعلنة لقضم أراض فلسطينية 

 ترمب في إطار ما -جديدة بموجب اتفاق نتانياهو 
وتشكل جميعها انتهاكات صارخة » صفقة القرن«يسمى 

  .للقوانين والمواثيق الدولية

وفي حين يتوجه األردن بالتنسيق مع القيادة 
لسطينية إلى تعزيز التضامن العربي واإلسالمي وحشد الف

اإلسرائيلي  الراي العام العالمي للوقوف في وجه القرار
الجديد الذي يشمل قضم المستوطنات الرئيسية واألغوار 
في الضفة الغربية والذي تدعمه إدارة ترمب، فإن 
المجتمع الدولي مطالب بتحرك فعال لوقف هذه االجراءات 

  .المخالفة لكل القوانين والقرارات الدوليةالعدوانية 

ومع التقدير لمواقف دول االتحاد االوروبي 
» الضم«التي أعربت عن رفضها لقرار ) فرادى ومجتمعة(
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فإن المطلوب هو تحرك أكثر فعالية واستخدام الضغوط 
السياسية واالقتصادية الالزمة في وقت تعمل الواليات 

وتنفيذه » الضم« لفرض المتحدة والكيان الصهيوني معا
دون التفات الى معارضة المجتمع الدولي واعرافه 

ًجزئيا أو كليا وخالل » الضم«وسواء كان تنفيذ . ومواثيقه ً
مرحلة واحدة أو على مراحل وبدعاوى باطلة كمبادلة 
أراض هنا أو هناك فإن األمر كله انتهاك صريح 

مجتمع الدولي للمبادرات واالتفاقيات والقرارات التي أقرها ال
مسيرة السالم والمفاوضات التي جرت : والتي بنيت عليها

  .واستيالء على األرض الفلسطينية بالقوة الغاشمة. ًسابقا

قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية 
ًعربيا وال جدال بشأن أهمية إيجاد حل عادل وشامل 
ودائم لها وهي الثابت األول في السياسات العربية 

ت األمة وتطلعات الشعوب العربية واإلسالمية وتوجها
  .والشرفاء في هذا العالم

ندرك أن الواقع غير الخيال والحلم ال يطابق 
الحقيقة، وأن ما هو ممكن اآلن ال يلبي أقل تلك 

ولكن البد من مواجهة . التطلعات واآلمال العريضة
ٕاالستحقاقات الماثلة أمامنا وانهاء الخطر المباشر واحباط 

ططات الضم والتهويد وتزييف التاريخ التي تقوم بها مخ
وهنا البد من استخدام كل .. ٕحكومة نتانياهو وادارة ترمب

الوسائل المتاحة سياسية واقتصادية ولوجستية للوصول 
  .وبأسرع وقت ممكن. إلى الهدف المنشود

وال مجال أمامنا للتلهي بقضايا جانبية أو 
بعرس موهوم عند بعض (االحتراب الداخلي أو االحتفال 

، أو المماطلة في دعم الشعب الفلسطيني )الجيران
ًوقيادته ومؤازرة الموقف والتحرك األردني بعيدا عن أي 
خالفات زائفة أو االنشغال بمعارك مفتعلة ال ترقى إلى 
مستوى هذه القضية المصيرية والتحديات التي علينا أن 

اقصات ًنواجهها جميعا بمنأى عن المزايدات والمن
السياسية والمصالح الذاتية أو الفئوية لألشخاص 

ٕواال فالبدائل معروفة والمخاطر واضحة . والقيادات والدول
  .وهي تشمل الجميع وال تستثني أحدا
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ينطبق ".. للدولة المارقة"المفهوم األمريكي 
  على إسرائيل

  

  سمير الحباشنة. م

مستشار  «Anthony Lake» أنتوني ليك
األمن القومي األميركي في عهد الرئيس بيل كلنتون، كان 

ًأول من قدم تعريفا دقيقا لمفهوم  الـــــــدولة المـــــــارقة«: ً

Rogue State»  وهو المصطلح الذي أطلقه أول مرة
وقد وضع أربع صفات للدولة .. »رونالد ريغان«الرئيس 
 :المارقة

 .ى أمتالك أسلحة دمار شاملسعي الدولة ال: األولى

 ..مساندة التنظيمات اإلرهابية: الثانية

 ..ُسوء معاملة الشعوب التي تحكمها: الثالثة

 ..معاداة الواليات المتحدة: الرابعة

في كتابه المعنون » نعوم تشونوماسكي«أما 
إنها الدولة التي تنتهك ميثاق : فقال» الدولة المارقة«بـ

وال تحترم ..  حقوق االنسانوتنتهك.. األمم المتحدة
وهي الدولة كذلك التي تجد صعوبة في .. القوانين الدولية

 ..التعامل مع المجتمع الدولي

ُوعليه، تعالوا لنسقط هذه المفاهيم على إسرائيل، 
ًبحثا عن مدى التطابق بينها وبين تلك المفاهيم للدولة 

 ..لنجد.. المارقة كما حددها الفكر الغربي المعاصر

أن أسرائيل أول دولة خارج الدول الدائمة  *
بطرق » سعت«العضوية في مجلس األمن، التي 

ملتوية وغير شرعية إلى امتالك أسلحة نووية 
ُوغيرها من األسلحة التي تصنف في .. وكيماوية

وأن البرنامج . خانة أسلحة الدمار الشامل
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النووي اإلسرائيلي بدأ منذ نهاية الخمسينيات 
شمعون «ُة و مهندسه أنذاك بمعونة فرنسي

ًعلما أن المنظمات الدولية المختصة . »بيرس
تؤكد أن لدى إسرائيل مئات الرؤوس النووية 

» ديمونا«وأن مفـاعل . وتمتلك القنبلة النووية
في صحراء النقب، ال يتوقف عن بث األشعاع 
ًالنووي، ومسؤول بما ال يدع مجاال للشك عن 

 وتدمير التربة جزء كبير من اصابات السرطان
وانقراض كائنات حية حيوانية ونباتية على 

 .مساحات واسعة من األرض العربية

ٌأما بالنسبة لإلرهاب فإن إسرائيل نموذج ناصع * 
على إرهاب الدولة، والذي تمارسه ضد الشعب 

وهي دولة معتدية بصورة ال تتوقف . الفلسطيني
على أغلب دول الجوار، فقد هاجمت من قبل 

ق ومصر وتونس واألردن والسودان ومازالت العرا
هجماتها الدائمة على لبنان وسوريا مستمرة 

 ..حتى اليوم

وهي مثال صارخ على سوء معاملة الشعوب  *
التي تحت سيطرتها، فالشعب العربي الفلسطيني 

 يعيش تحت مظلة قوانين ١٩٤٨األسير منذ 
ُعرفية استثنائية ومسلكيات رسمية للدولة، 

حتى أن شيف ..  مثيلها في التاريخعنصرية قل
وصفها » مانديال«مانديال حفيد الرئيس الراحل 

في مؤتمر انعقد في لندن حول القضية 
الفلسطينية بأنها دولة عنصرية بامتياز، وأنها 

بشكل أشد وأقوى من » األبراتايت«تمارس 
ممارسات سلطات جنوب أفريقيا في مرحلة ما 

 .قبل االستقالل

ُالتي كانت تعرف في بداية القرن إن أميركا  *
الماضي كأيقونة للحريات وصورة مشرقة لسلوك 

كل الشعوب » عين«في » الدولة المحترمة«

الطامحة للحرية واالستقالل واالنعتاق، حيث 
التطلع إليها كمنقذ من سياسات االستعمار 
التقليدي الذي كانت تمثله كل من بريطانيا 

ها اليوم قد فان مكانت. وفرنسا بشكل رئيس
تراجعت بفعل دعمها المطلق والسافر للسياسات 
العنصرية اإلسرائلية، وبالتالي فان إسرائيل وبهذا 
السلوك تعتبر دولة معادية للواليات المتحدة 
األميريكة لتناقضها التام مع األسس القيمية 

 .التي قامت عليها الجمهورية

ع ُإسرائيل اليوم، كيان يجد صعوبة في التعامل م
المجتمع الدولي، كيان ال يحترم القوانين الدولية، والمثال 
ٍالصارخ على ذلك سعيها إلى ضم أراض هي جزء ال يتجزأ 
من الدولة الفلسطينية العتيدة المنتظرة والمعترف بها 

كيان ينتهك حقوق . ًدوليا على أساس مبدأ حل الدولتين
اإلنسان، كيان عدواني على كل من حوله ويمارس 

طهاد والعدوانية حتى على مواطنيه الذين يفكرون االض
 ..ًبالسالم ومنح الشعب الفلسطيني ولو بعضا من حقوقه

رئيس الوزراء اإلسرائيلي » إيهود أولمرت«وأن 
حاول إسحق رابين أن «: األسبق قد عبر عن ذلك بقوله

وحاولت كذلك أن أسير بخطى ..! يحقق السالم فقتلوه
 !..نحو السالم فسجنوني

كيان غير قابل للحياة إن ظلت : بعد اسرائيلو
على هذا المنوال، والواليات المتحدة دولة لن تستطيع أن 
تحافظ على مكانتها الدولية، إن بقيت داعمة الى اسرائيل 

 ..كدولة مارقة

فالعالم يتغير، وأن القوة متحركة ومتنقلة بين 
صدق اهللا  …)وتلك أيام نداولها بين الناس( ..األمم

  .ظيمالع

ٌإن اسرائيل كيان بال مستقبل إن بقيت على هذا النهج 
 ..كدولة مارقة
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مفاهيم الدولة المارقة وردت في تقرير للملحق : مالحظة
 . جريدة االتحاد–الثقافي 

  ..واهللا والوطن من وراء القصد

  ٣٢ ص١٥/٧/٢٠٢٠الرأي 
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  ؟وراء ظهورنا" صفقة القرن"و" الضم"هل بات 

  

  اويعريب الرنت

استطالعات الرأي العام في كل من إسرائيل 
والواليات المتحدة لم تعد تحمل أخبارا سارة لكل من ترامب 

ّكورونا بقليل، ظن » جائحة«إذ حتى قبل ... ونتنياهو
الرجالن أنهما حجزا مقعد الصدارة، وأخذا يستعدان لوالية 

ٕوان -إضافية، نتنياهو دخل فعليا في واليته الخامسة 
قال بشروط االئتالف مع غانتس التي يسعى جاهدا كان مث

 فيما ترامب كان فرحا باألداء الركيك -للتحرر منها
 .والمتلعثم لمنافسه بايدن

الصورة اليوم، تبدو مختلفة، استطالعات الرأي 
 مقاعد إضافية عن ٥- ٤التي أعطت نتنياهو والليكود 

، عادت لتخصم من رصيد الرجل، ٢٠٢٠انتخابات آذار 
 خلفية أدائه المرتبك في التعامل مع على

ترامب سبقه للسقوط في الحفرة ذاتها، وهو ...»كورونا«
  .ّألول مرة منذ حملته األولى، لم يعد واثقا بفوزه المؤزر

ما الذي يعنينا من ذلك كله، ولماذا نهتم بمراقبة 
  األشهر األربعة القادمة، بكثير من الشغف؟

 المكانة يعتقد بعض المراقبين، أن تدهور
االنتخابية للرجلين، وتناقص حظوظهما في البقاء على 
رأس السلطة، ستدفعانهما للتراجع عن قرار الضم، ويقول 
أصحاب وجهة النظر هذه، إن لدى الرجلين من 
المشكالت واألولويات ما يصرفهما عن التفكير بفتح 

  .جبهات جديدة، قد تقضي على آخر فرصهما في البقاء

فريق من المراقبين على جدية ويبرهن هذا ال
وجهة النظر هذه وأرجحيتها بمرور استحقاق األول من 
تموز دون أن يحصل نتنياهو على ضوء أخضر مطلوب 
من ترامب، ومن دون أن يجرؤ األول على اإلقدام على 

الضم وفقا لهذا الفريق، بات ...تنفيذ خطوته األحادية
، »رنصفقة الق«وراءنا، بل إن بعضم بشر بنهاية 

  .وانطواء صفحتها

لكن فريقا آخر من المراقبين والمحللين، ال 
كأن يستعجل نتنياهو ...يستبعد حدوث سيناريو آخر

الضم من جانبه، لتعويض فشله في احتواء الجائحة، 
ّعله بذلك ينجح في شد عصب اليمين اإلسرائيلي، سيما 
أن األصوات التي فقدها الرجل وفقا لالستطالعات، لم 

لمعسكر اليسار أو الوسط، بل ذهبت لقوى يمينية تذهب 
  .أخرى، أكثر تطرفا من نتنياهو والليكود سواء بسواء

أما ترامب، فثمة من يقول، إنه قد يصبح 
صاحب »في الضم، و» صاحب مصلحة شخصيه«

، وقد ال يتردد في تشجيع حكومة نتنياهو »الحاجة أرعن
 االنتخابات على تنفيذ خطوته المرجأة، بتوقيت يتزامن مع

شد عصب اليمين : أو يسبقها بقليل، ودائما بهدف مماثل
المسيحي اإلنجيلي المتصهين، وهو الذي يشكل ركنا 

بين » شهر العسل«أي أن ...ركينا من قاعدته االنتخابية
اليمين المتطرف اإلسرائيلي، ونظيره اليمين الشعبوي 

ن األمريكي لم ينقض بعد، ومن السابق ألوانه، نشر إعال
  .نعي للصفقة المشؤومة

مثل هذا السيناريو، يجب أن يظل في الحسبان 
دائما وفي مختلف األوقات، فالدول والشعوب، تخطط 
لمواجهة أسوأ السيناريوهات، فإن وقع ما هو أحسن 
ٕمنها، كان به، واال فإن االستعداد يكون تم على قاعدة 

  .مواجهة أكثر األخطار والتحديات فداحة

ّعند كثيرين منا، في » رغائبيتفكير «ثمة 
السلطة والحكم، كما في الرأي العام، يفضل سيناريو 
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والحقيقة أن كال ... انهيار حكومة نتنياهو وسقوط ترامب
الرجلين، غير مأسوف عليه، لكن ما يغيب عن البال، أن 

ثم من ... احتماال كهذا ليس مؤكدا، وقد ال يكون مرجحا
  ...منهما بكثيرقال إن بدائلهما ستكون أفضل 

إن خرج نتنياهو من الحكومة، سيظل أقصى 
اليمين حاضرا لوراثته، أما مع جو بايدن، فال يظنن أحد 
أنه سيعيد عقارب الساعة إلى ما قبل نقل السفارة 

ورقة «األمريكية إلى القدس، أو أنه سيعود حتى إلى 
، يبدو أن هذا هو الخيار، الذي بات وراء »كلينتون
  .ظهورنا

 ١٤ ص١٥/٧/٢٠٢٠  لدستورا
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باب الرحمة يسلب واألقالم مغموسة بالطحن 
  الداخلي

  

  ردينة العطي. د

عندما تستجد الملفات الداخلية في وطننا الحبيب 
األردن وتخلط األوراق من جديد ويبدأ المواطن الشعور 
الجدي والحقيقي بثقل األزمة األقتصادية و التي تركت 

بمفاعيلها الذاتية والموضوعية يبدأ  اآثارها أزمة كورون
التركيز على هذا الواقع وبذلك تغيب األقالم المنوهة الى 
المخاطر الحقيقية والتي تعصف بالقضية الفلسطينية في 
الوطن المحتل وهي تؤشر عى أن كل التراجعات 
الصهيونية التي رسمتها الحركة الصهيونية هي تراجعات 

ل الكيان الصهيوني األنشغال تكتيكية مرحلية وبذلك يستغ
العربي في الملفات الداخلية من أجل تمرير مشروعات 
وتراجعات عن ما أجبرته الحراكات المتكررة للشعب 
الفلسطيني والضغط الهائل من قبل القيادة األردنية وأكبر 

ذلك  مثال على ذلك هو القرار األخير للمحكمة الصهيونية
ن أجله الشعب بأغالق باب الرحمة والذي خاض م

الفلسطيني والقيادة السياسية األردنية من خالل األوقاف 

معركة طاحنة ألغيت من خاللها البوابات  األردنية
   .األلكترونية وأعيد فتح باب الرحمة

ألن أغالق هذا الباب يعتبر من أوسع أبواب 
 ٢٠١٩التهويد الصهيوني للمسجد األقصى ففي عام 

دسيون والمرابطون من تمكنت حشود المصليين والمق
أجهاض هذا المشروع الذي يكرس تقسيم المسجد 
األقصى زمنيا ومكانيا ومهد لذلك بأغالق محيط جبل 

شرقي بيت لحم وأحاطه بأسالك شائكة وعزله  سيديالفر
كليا عن بلدة بيت تعمر وعن بيت لحم وهذا التصعيد 
يأتي من خالل غياب األقالم العربية بأستثناء األقالم 

فلسطينية بالتحذير عن مخاطر هذا األجراء الصهيوني ال
وهو يضرب بعرض الحائط قرار اليونسكو بأعتبار مصلى 

ثا أسالميا بحتا فأين هي تلك اباب الرحمة وحائط البراق تر
  ! األقالم؟

ولماذا يتهم كل من يتطرق الى فلسطين بالتملق 
والتوظيف السياسي واألنتخابي في ظل الحرب  والمحاباة

لصهيونية الشرسة على مواقع التواصل األجتماعي ا
   .بتغييب كلمة فلسطين عن المشهد

ففي الشهر المنصرم فقط أقفلت الحركة 
للتواصل  الصهيونية سبعة وعشرون ألف موقع

األجتماعي للفلسطينيين ونحن مازلنا نتهم كل فرد شريف 
يكتب كلمة فلسطين ويعرف مدى خطورة الهجمة 

 على مواقع التواصل لحجب كلمة الصهيونية الشرسة
فلسطين من اجندتها فيتهم بأنه متملق يوظف القضية 
لمصالحه الشخصية فلمصلحة من يتهم الشرفاء والسؤال 

ب فلسطين عن يالكبير هل تلك االتهامات من اجل تغي
  صفحاتهم؟ 

هؤالء ال يمكن ان ينتموا إال الى ثالثة أصناف 
اهللا عميل فالجاهل ال جبان وجاهل أو ساذج أو والعياذ ب

يعرف عن حربنا على التواصل مع جهابذة الحركة 
الصهيونية والجبان يخاف أن يذكر فلسطين فهي 
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أما العميل فهو يتبع كل السبل من أجل  للشجعان فقط
   .عدم ذكر فلسطين تنفيذا لألوامر

فهنيئا لهؤالء الذين يخدمون أجندة الحركة 
دون أن يعلموا وهذه الصهيونية العالمية واولوياتها 

  .المصيبة األكبر

 ١٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 
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  على مراحل".. الضم"

  

  محمد سالمة

الخالفات بين رئيس وزراء اسرائيل بنيامين 
تس وقائد الجيش غابي اشكنازي ننتنياهو وحليفه بني غا

حول قرار الضم للمستوطنات واألغوار دفعت بالسفير 
 االجتماعات المشتركة وتعليق األمريكي إلى عدم حضور

 -:واشنطن دورها وهنا نؤشر على نقطتين هما

مجلس المستوطنات ونتنياهو يريدان قرارا موحدا 
في زيادة مساحة خرائط الضم للمستوطنات واألغوار 

وأن يتم  من الضفة الغربية دفعة واحدة، %٣٨ لتصل إلى
نون فرض السيادة اإلسرائيلية، وان يصار إلى تطبيق القا

عليها، ولدى هؤالء رؤية واحدة تتمثل في منع قيام دولة 
فلسطينية حتى فيما تبقى من األرض، وأن يتم ذلك بداية 

  .الشهر المقبل دون أي تأجيل

بني غانتس واشكنازي واليسار يؤشرون  --
على قبول خطة السالم األمريكية المسماة صفقة القرن 

ريدمان ف -- كوشنر«وأن يكون الضم ضمن خرائط 
 من الضفة وأن يصار %٣٠والتي ال تتجاوز مساحتها «

إلى قبول قيام دويلة فلسطينية على ما تبقى من األرض، 
 .وأن يتم ذلك بداية الشهر المقبل

واشنطن ترغب في أن يكون الضم بالتشاور  --
مع الفلسطينيين وأن يصار إلى توافق إسرائيلي على 

سيادة اإلسرائيلية، فيما الخرائط والمناطق المراد نقلها لل

اتفق بني غانتس واشكنازي على أن يكون الضم على 
مرحلتين، تشمل األولى المستوطنات في الضفة الغربية، 
ويتم تأجيل األغوار إلى مرحلة الحقة،بحيث يتم التنسيق 
مع الجوار، والنقطة األكثر خالفية كانت حول هوية 

  .السكان في المناطق المنوي ضمها

ات اإلسرائيلية واضحة لجهة تحقيق الخالف
المصلحة لمستقبل هوية الدولة اليهودية، وما تسرب عن 

ووجود « العربية -- الفلسطينية«تباين في المواقف 
إصرار لدى المتطرفين وخاصة مجلس المستوطنات على 
اغتنام الفرصة الراهنة كون خسارة الرئيس ترمب المعركة 

سوف يؤدي إلى إلغاء اإلنتخابية في نوفمبر القادم، 
خطته للسالم وبالتالي انتهاء الحلم اإلسرائيلي في 

 .السيطرة على كامل األرض من البحر الى النهر

 ١٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 
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 !معسكر المستوطنين الرافض للضم
  

  أسعد عبد الرحمن

، التي »خطة السالم«في ظل ما عرف باسم 
طرحها الرئيس األميركي دونالد ترامب، ومخطط رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتعلق بضم أجزاء 
من الضفة الغربية، تظهر معسكرات سياسية إسرائيلية 

ة لذلك وفق أولوياتها وسياساتها، على رأس هؤالء رافض
ٌيأتي معسكر يضم الجزء األكبر من كتلة المستوطنين 

الخط «ومؤيديهم المتحمسين الذين يسكنون داخل 
، فإن »نيويورك تايمز«، وبحسب صحيفة »األخضر

َيواجه فجأة بمقاومة شديدة، أهمها بروز «نتنياهو  ُ
 المستوطنين، الذين اعتراض غير متوقع في صفوف قادة

 .»ّحرضوا على ضم تلك األراضي طيلة سنوات

ومع أن بعض المستوطنين يرون المخطط 
ويجب » صفقة القرن«ّ، ثبتتها »فرصة تاريخية«
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اغتنامها، فإن الجزء األكبر في أوساط قادة هؤالء، عالوة 
على اليهود القوميين المتطرفين، يرون جانبا سلبيا 

كل األراضي الواقعة بين «املة لـخطيرا على دولتهم الش
أرض (البحر األبيض المتوسط ونهر األردن، أي 

، ويرفضون الضم التدريجي أو )»إسرائيل الكبرى«
المحدود، وهم يرون في مخطط الضم خطرا مستقبليا 
النطوائه على إمكانية التخلي عما يعتبرونه جزءا مقدسا 

شروط ، لتشكيل دولة فلسطينية بال)أرض إسرائيل(من 
  .»والمواصفات التي يتحدث عنها الرئيس األميركي

وفي وصفها لطبيعة فكر هذه الفئة، تقول 
هم جزء من المجتمع، «: الكاتبة اإلسرائيلية تانيا هاري

الذي لديه قوة غير متناسبة، ويعتقد بحقه في السيطرة 
على البالد دون التزامات تجاه الفلسطينيين الذين 

ن حقوق متساوية، المستوطنون يعيشون إلى جانبهم دو
وشركاؤهم ال يختبئون اآلن وراء البقرة المقدسة لألمن، 
وهم يستثمرون الجهود في تثبيت حقائق من أجل 

   .»استمرار الوضع الراهن الذي يعمل لصالحهم

ويقول الكاتب اإلسرائيلي رامي لفني، في صحيفة 
موافقتهم على الضم ال تنبع من عدم «: »هآرتس«

 هم ال يعرفون ما هو الضم، هي نغمة فارغة، معرفة،
) دولة فلسطينية(و) سالم(حدث لها ما حدث لكلمات مثل 

التي، بعد فترة طويلة من االنحطاط وتراجع الوعي المدني 
لدى اإلسرائيليين تحت حكم نتنياهو، تم اجتثاثها من كل 
خطاب ذي صلة، ومن كل سياق ومن كل ذكرى أو 

  .»صهيونية أم جيوسياسية-ة مشاعر حية، سواء وطني

هذه المعارضة بين المستوطنين تشكل عقبة 
مربكة لنتنياهو، الذي أصدر الوعود بالضم على مدى 
ثالث حمالت انتخابية متتالية العام الماضي، وهؤالء 

ٌمصيبة تنذر بموت «يرون بأن رؤية نتنياهو للضم 
، مثلما أنها تترك كثيرا من »الصهيونية الدينية

طنات في جيوب منفصلة ستعزل ساكنيها أكثر المستو

، والنتيجة، بحسب زعمهم، تفريغ »بقية إسرائيل«عن 
، »يوشاي دامري«المستوطنات من مضمونها، فبحسب 

الزعيم المحلي للمستوطنين ورئيس المجلس اإلقليمي 
لن يرغب أحد «: لجنوب جبل الخليل في الضفة الغربية

 أحد في بناء في العيش في جيب منعزل، ولن يرغب
منزل في جيب، ولن يتمكن أحد من بيع منزله في 

، والجدال، بل الصراع، بين هذه األطراف ال يزال »جيب
  .محتدما

  ١٧/٧/٢٠٢٠ االتحاد اإلماراتية

* * * * * 

إجماع دولي على حل الدولتين وقيام الدولة 
 الفلسطينية

  

 *سري القدوة

وتستمر جرائم االحتالل االسرائيلي القمعية 
وتتواصل اعمال القمع والعدوان وتكون االراضي 
الفلسطينية معرضة للمصادرة والسرقة في جرائم متجددة 

 عام توازي بإجرامها ما تم ارتكابه خالل النكبة الفلسطينية
 هذه الذكرى التي تواصلت مع نكسة حزيران والتي ١٩٤٨

ادت الي تشريد الشعب الفلسطيني عن ارضه وقيام 
االحتالل العسكري االسرائيلي بفرض سيطرته على الضفة 
الغربية وقطاع غزة وصوال الي الجوالن المحتل وتوسيع 
بؤر االحتالل بأسلوب همجي قمعي مخالف لكل 

وادخل المنطقة بصراعات ودوامة المعاهدات الدولية 
العنف الدائم الى وقتنا هذا ناهيك عن استمراره بممارسة 
نفس االسلوب من مصادرة االراضي والسرقة واالعتداءات 
اليومية المتكررة كما استمرت الحمالت الممنهجة لتهويد 
القدس ومحاوالت طمس هويتها وتغيير تركيبتها 

سالمي وتدنيس مقدساتها الديمغرافية وطابعها العربي واإل
اإلسالمية والمسيحية بما في ذلك اقتحامات المسجد 
األقصى ومحاوالت تغيير الوضع القانوني والتاريخي 
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القائم فيه وبناء جدار الفصل العنصري واستمرار العدوان 
والحصار على غزة والتنكر للحقوق الفلسطينية 

ات الدولية واالستعالء والتكبر وعدم االستجابة لكل النداء
بضرورة توقف عدوانه والخضوع للقانون الدولي فحان 
الوقت لقيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب 
الفلسطيني ووضع حد الستمرار اطول احتالل في العالم 
ووقف هذه الممارسات القمعية والعنصرية وهذا العدوان 

  .الذي تمارسه حكومة الحرب االسرائيلية

جمة الصهيونية ووضع ان استمرار اله
المخططات وتنفيذ مؤامرات تهويد القدس واعتبارها 
عاصمة للكيان اإلسرائيلي والسعى لتطبيق صفقة القرن 
هي محاوالت مارقة وعابره وال يمكن ان تستمر وتبقي 
قضية فلسطين هي القضية االولي المركزية على 
المستوى الدولي والعربي وهي بوصلة كل االحرار 

 عبر العالم وصوت الحق الذي يصدع في كل والشرفاء
المؤسسات العربية والدولية وهي قبلة العرب وبوصلتهم 
وعنوان التحدي للمسلمين والمسيحيين وأن هذا االحتالل 
ال يمكن ان يستمر وهو احتالل غاصب للحقوق 
الفلسطينية ومصيره الي الزوال الحتمي مهما طال الزمن 

 الفلسطيني يشكل العنوان ًوأيا كانت التضحيات والشعب
الكفاحي الحر واألمة العربية هي العمق الكفاحي واألحرار 
في العالم هم البعد الدولي لشمولية معركة تحرير 
فلسطين التي تشهد اليوم تضامنا من مختلف دول العالم 
مع النضال الفلسطيني لتعيد رسم خارطة فلسطين 

ب وتفرض مكانتها بين الدول من اجل منح الشع
ٕالفلسطيني حقوقه التاريخية حتى نيل االستقالل واقامة 

  .الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها

الجميع مطالب اليوم وخصوصا دول العالم 
العربي واإلسالمي والعالم أجمع التمسك بخيار حل 
الدولتين إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ومنح الشعب 

ع حد لهذا الصراع الذي الفلسطيني حقوقه من اجل وض

طال أمده وتفاقمت تداعياته بشكل غير مسبوق في 
تاريخ البشرية والعالقات الدولية بين شعوب األرض وأن 
استمرار سلطات االحتالل وممارساته غير القانونية 
وانتهاكاته الخطيرة الفاضحة للقانون الدولي وقرارات 

األمن والسلم الشرعية الدولية واإلجماع الدولي إنما يهدد 
الدوليين وينذر بانفجار فلسطيني عربي حتمي في نهاية 
المطاف امام هذا الطوفان والعربدة التي تمارسها حكومة 
االحتالل متنكرة للعالم اجمع مستغلة التحالف مع تكتل 
ترامب العنصري لفرض سياسة االمر الواقع واستمرار 

ية االحتالل ومخططاته التصفوية الرافضة ألسس عمل
  .السالم

ان الشعب الفلسطيني ومعه كل االحرار ستبقى 
بوصلتهم فلسطين الدولة المستقلة والعمل مع كل دول 
العالم من اجل االعتراف الرسمي بقيام الدولة الفلسطينية 
ًوالتحول من السلطة الي الدولة وصوال إلى استعادة كامل 
حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة 

 إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع وحق
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من حزيران 

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

  ٩ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 !!"الجنائية الدولية"في انتظار قرار 
  

  عبد الناصر النجار

اقترب موعد الحسم في محكمة الجنايات الدولية 
ّفي الهاي إلصدار قرار سيكون تاريخيا إذا ما نص على 

الل العسكريين البدء في التحقيق مع قادة االحت
والسياسيين على جرائم الحرب التي ارتكبت بحق 
الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 

  .القدس المحتلة
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الجميع بانتظار قرار المدعية الرئيسة في محكمة 
الهاي فاتو بنسودا التي تعرضت خالل األشهر الماضية 
لحمالت ضغط غير مسبوقة، هي وأعضاء آخرون في 
المحكمة، خاصة من الواليات المتحدة، التي وصلت إلى 

الضغوط .ّحد فرض عقوبات على ممثلي المحكمة
ٕالممارسة لم تقف عند الواليات المتحدة وانما تعدتها إلى 
دول غربية أخرى إلبعاد إسرائيل عن المحكمة بأي 

ومن ضمن االدعاءات التي أخرت إصدار القرار .ثمن
طينية دولة، وبالتالي كان رفض اعتبار السلطة الفلس

محظورا على المحكمة قبول فلسطين عضوا 
الضغوط أيضا جاءت من رجال قانون مؤيدين .فيها

إلسرائيل في محاولة للي عنق المحكمة، كي تتخلى عن 
  .القضية غير المسبوقة

الضاغطون لم يتركوا أي وسيلة أو منفذ، بما 
ن في ذلك اتهام محكمة الهاي بالتسييس من أجل أ

في إسرائيل أصبحوا .تتخلى عن المطالب الفلسطينية
ينظرون بخطورة بالغة إلى القضية، وبدأت التسريبات 
. تشير إلى أن القرار سيكون إلى جانب البدء بالتحقيق

جزء من هذه . وبالتالي يجب االستعداد لهذه القضية
ّاالستعدادات ظاهر واآلخر خفي، إال أن التقديرات 

 إلى أن التحقيق سيشمل مئات اإلسرائيلية تشير
اإلسرائيليين من كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي والقادة 
السياسيين، ابتداء من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتنياهو وليس انتهاء بوزراء الجيش اإلسرائيلي السابقين 
ومن بينهم موشي يعلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي 

ن الجيش اإلسرائيلي ورئيسي هيئة أركا... بينيت
وهو وزير الجيش اإلسرائيلي (السابقين بيني غانتس 

، وغادي آيزنكوت، ورئيس األركان الحالي آفيف )الحالي
يضاف إلى هؤالء رؤساء جهاز المخابرات . كوخافي

اإلسرائيلي السابقين والحاليين يورام كوهين ونداف 

ة إضافة إلى العشرات من الضباط األصغر رتب... أرغمان
  .العبرية قبل يومين» هآرتس«حسب ما ذكرت صحيفة 

العسكريون متهمون بجرائم حرب وقعت في 
 الذي أدى إلى ٢٠١٤قطاع غزة خالل عدوان العام 

 امرأة ٢٦٧ طفال و٥٧٩ مواطنا بينهم ٢١٩٣استشهاد 
 مصابا من ١١١٢٨ّ من المسنين وخلف أكثر من ١٠٢و

كما .  مسنين٤١٠ امرأة و٢٠٨٨ طفال و٣٣٧٤بينهم 
 عائلة ٩٠ مجزرة بحق ٤٩ارتكب االحتالل اإلسرائيلي 

 منزال ٢٣٥٨ شهيدا، كما دمر ٥٣٠فلسطينية بواقع 
إضافة إلى .  منزال بشكل جزئي١٣٦٤٤بشكل كلي و

كما استخدمت قوات . برجين سكنيين وبرجين تجاريين
وهو نظام األرض » نظام هنيبعل«االحتالل ما أسمته 

ودها أسرى، وهو ما حدث في المحروقة لكيال يقع جن
شرق رفح عندما ارتكبت قوات االحتالل أبشع مجزرة 
ّبحيث لم تترك سنتيمترا واحدا إال وقصفته بعد أسر 

الناجون المدنيون القالئل الذين . جنديين في المعركة
حالفهم الحظ رووا قصصا أشبه بالخيال عن لحظات 

  .الموت الرهيب

ن بشأن الجزء الثاني في المحاكمة سيكو
االستيطان اليهودي غير الشرعي المخالف للقوانين 

وسيكون على رأس المتهمين ضباط . والمواثيق الدولية
ومسؤولو إدارة االحتالل المدنية الذين سمحوا ومنحوا 
رخصا لالستيطان على األراضي الفلسطينية سواء في 

  .الضفة الغربية أو القدس المحتلة

 الهاي ال تتضمن الملفات التي بين أيدي محكمة
من مساحة الضفة الغربية % ٣٠خطط االحتالل لضم 

وضم المستوطنات وحتى البؤر التي كانت حكومة 
االحتالل تعتبرها غير قانونية ألنها لم تحصل على 

هذه البؤر أصبحت اليوم أكثر من قانونية في .التراخيص
  .عهد حكومة االستيطان اليمينية اإلسرائيلية
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لنا هنا تحركات مكثفة، ونتنياهو إسرائيليا كما ق
يحاول بكل قوة الحيلولة دون إصدار قرار البدء 

وهو دائم االتصال مع أطراف عديدة في العالم . بالتحقيق
  .إلنقاذ إسرائيل من المحكمة باالدعاء أنها سياسية

أما على الصعيد الداخلي فقد بدأت دولة 
بينها االحتالل باتخاذ سلسلة طويلة من اإلجراءات من 

تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤوال عن متابعة محكمة 
وهو يقود فريقا من وزارات عدة، منها الخارجية . الهاي

والعدل وهيئة األمن القومي ووزارة الشؤون االستراتيجية 
إسرائيل «وجهاز األمن اإلسرائيلي وغيرها، حسب صحيفة 

ألمر حكومة االحتالل ومؤيدوها يأخذون ا .اليمينية» اليوم
بجدية تامة وبمخاوف غير مسبوقة ألنها قد تغير وجه 
اللعبة في المنطقة وقد تكون بداية إلجراءات جديدة تزيح 

ظلت دولة االحتالل منذ .»إسرائيل فوق القانون«مقولة 
تأخذ الحماية من .  فوق القانون١٩٤٨النكبة في العام 

تي واشنطن والغرب، مع التغطية التامة على كل الجرائم ال
عدم اإلفالت من «ترتكبها، وحان الوقت لتنفيذ مقولة 

  .»العقاب

فلسطينيا ال بد من تكثيف التحركات حتى يأتي 
وال بد من تكاتف جهود الحكومة . القرار في صالح شعبنا

مع المنظمات الحقوقية واألهلية التي كان لها دور بارز 
يجب  .ومهم في تحضير الملفين األساسيين للمحكمة

ل ما تبقى من زمن حتى نعيد للشهداء والجرحى استغال
والمدمرة منازلهم والمسلوبة أراضيهم والمهجرين الحق 

  .الضائع الذي ربما نجده جزئيا في محكمة الهاي

  ١٩/٧/٢٠٢٠ األيام الفلسطينية

* * * * * 

  

  

الحقائق التاريخية الفلسطينية ال يمكن تزويرها 
 وسرقتها

  

 *سري القدوة

االحتالل االسرائيلي القائمة على تتواصل جرائم 
تزوير التاريخ وقلب الحقائق وتهويد فلسطين وفي جريمة 
بشعة لتزوير حقائق التاريخ وانحياز فاضح لكيان 
االحتالل من قبل المؤسسات االمريكية وبتوجيه مباشر 
من اللوبي الصهيوني والتكتل العنصري المتطرف في 

 المعروف غوغل امريكا اقدمت شركات مثل محرك البحث
وشركة آبل بإزالة دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة 
األمر الذي أثار سخطا وتنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا 
واسعا باعتباره انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على 
الحقوق التاريخية الشرعية والمشروعة للشعب العربي 

 تطبيق ما الفلسطيني ويساهم هذا العمل الرخيص في
يسمى مخططات الضم التي تسعى ادارة الرئيس ترامب 
الي تطبيقها من طرف واحد والتي تطلق عليها صفقة 

  .القرن

ان حرب اجهزة المخابرات االمريكية واإلسرائيلية 
التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية 
لم تتوقف عند هذا الحد واستغاللها للنفوذ بل تمتد هذه 
الحرب وبشكل معلن وواضح لتشمل كل منصات التواصل 
االجتماعي وتأتي في ظل حرب بشكل اخر تشنها مواقع 
التواصل االجتماعي األمريكية مثل فيسبوك وتويتر والتي 
تحارب نشر المحتوى الفلسطيني عبر إغالق الصفحات 
وتقييد النشر لتغييب الحقيقة التي تكشف جرائم االحتالل 

طوير نظامهم االلكتروني خصيصا لمحاربة وقد قاموا بت
المحتوى الفلسطيني وقاموا بإزالة أالف الصفحات 
الفلسطينية التي تعبر عن واقع االحتالل والظروف 
ٕالصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واغالقها نهائيا 
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بدون اي اخطار سابق وفقا لسياسة العنصرية التي 
  .تتبعها هذه المؤسسات

م فلسطين من محركات البحث تندرج إن إزالة اس
ضمن المخطط األمريكي اإلسرائيلي لتمرير صفقة القرن 
ومحاولة شطب الوجود الفلسطيني وتزوير التاريخ وأن 
كل محاوالت النيل من حقوق الشعب الفلسطيني ستفشل 
ًوتتحطم على صخرة صموده ومقاومته دفاعا عن حقه 

ى حدود الرابع من بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عل
  . وعاصمتها القدس١٩٦٧حزيران 

ٕان تلك الممارسات الغير اخالقية واتباع سياسة 
الحذف سلوك غير أخالقي مرفوض ويتنافى مع ما قررته 

 حيث اعترفت بالدولة الفلسطينية ٢٠١٢ دولة عام ١٣٨
وأن هذا السلوك فقط مرتبط باالنحياز األمريكي الواضح 

ار تطبيق صفقة القرن الرامية لكيان االحتالل في إط
لتصفية القضية الفلسطينية وهذا العمل الجبان ال يمكن 
ان يمنع الحقائق والشمس ال يمكن ان تغطيها غربال 
والشعب الفلسطيني هو شعب اصيل قائم وموجود والواقع 
ان حكومة االحتالل تحتل االراضي الفلسطينية والصراع 

دوات رخيصة مثل قائم وموجود وال يمكن ان تحسمه ا
هذه االساليب وهو مستمر في كفاحه لنيل حقوقه 

  .المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير

ومن هنا بات المطلوب من الحكومة الفلسطينية 
ضرورة وضع خطط موضوعية والعمل بشكل شمولي 
لمالحقة هذه االساليب الرخيصة وضرورة اللجوء الي 

لمحاكم الدولية القضاء الدولي ورفع شكاوى امام ا
ومالحقة غوغل وآبل وغيرهم من الشركات قانونيا ألن ما 
أقدمت عليه يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وضرورة 
تراجعهم وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني ودول العالم 
على اتباع سياسة التزوير والكذب في تقديم محتوى زائف 

جود على وغير حقيقي ومعلومات مغالطة للواقع المو
االرض ولطبيعة القرارات الصادرة عن االمم المتحدة والتي 

تعترف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 
والمجتمع الدولي بدوره مطالب بضرورة اتخاذ قرارات 
هامة على صعيد دعم صمود ابناء الشعب الفلسطيني 
واتخاذ إجراءات وقرارات عملية بوقف هذا التزوير الخطير 

لتاريخ وضرورة اجبار غوغل وآبل ومؤسسات الفيسبوك ل
وتويتر على التراجع عن هذه الجرائم الخطيرة التي تمس 

  .الحقوق الفلسطينية وتتسم بالعنصرية

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

  ١٢ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 المؤسسفي ذكرى استشهاد الملك 
  

 *زيدان كفافي. د .أ

تصادف اليوم الذكرى التاسعة والستون 
الستشهاد مؤسس اإلمارة والمملكة جاللة المغفور له 
الملك عبد اهللا األول ابن الحسين الذي لقي وجه ربه 
راضيا مرضيا وروى بدمائه ثرى األقصى الشريف بعد 
مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات الجسام في سبيل 
نهضة العرب والمسلمين ورد العاديات عنهم والتصدي 

  .والظلم والطغيانٕبحزم واصرار لالحتالل 

في ذكرى استشهاد الملك المؤسس يقف القارئ 
على جملة من المحطات والحقائق المفصلية في تاريخ 
األمة العربية واإلسالمية، فيدرك معها حجم الدور الذي 
ّقام به في ظروف استثنائية، فاستطاع أن يؤسس دولة 
حملت حلم الثورة وحافظت على مبادئها في الحرية 

ة والمساواة، وجابهت التحديات الصعبة، وحققت والعدال
المكتسبات والمنجزات الكبيرة، إذ لم تكد تمر السنوات 
ّاألولى حتى بدأت اإلمارة الناشئة تحتل موقعها اإلقليمي 
ًوالدولي المؤثر، لتكن بالفعل موئال للمشروع النهضوي 

  .العربي، ومقصدا ألحرار األمة وساستها ومثقفيها
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ملكة األردنية الهاشمية في عهد لقد كان للم
الملك المؤسس مواقف ثابتة إذ شهدت تلك الفترة مشاركة 
األردنيين في جميع الثورات التي قامت على أرض 
فلسطين وسجل الجيش العربي األردني أروع األمثلة في 
الدفاع عن القدس العربية والضفة الغربية في أثناء 

يشهد اهللا "مه اهللا الحرب العربية اإلسرائيلية ويقول رح
ّإنني لم أدخر وسعا في تنبيه رجال العرب وممثلي  ً
حكوماتهم إلى ما فيه النفع العام والمصلحة الوطنية 
وخير فلسطين بالذات، ولكن اآلذان كان بها وقر، وتوالت 

  ."الخسائر واألضرار على فلسطين وأهلها

في ذكرى استشهاد الملك المؤسس عبد اهللا 
طاق الطموح القومي الذي عمل به فجسد األول نستذكر ن

أمل األمة في الوحدة والتضامن والعمل العربي المشترك 
باعتباره السبيل الوحيد لدرء المخاطر التي تحيط باألمة 
وفي مقدمتها الخطر الصهيوني التوسعي على حساب 

  .أمة العرب والمسلمين

 يستحضر األردنيون األقصىفي ذكرى شهيد 
ألمة، ما قدمه قادة بني هاشم الذين وأشراف العرب وا

لحقوا بعبد اهللا األول، طالل بن عبد اهللا، فالحسين بن 
طالل الذين واصلوا الجهاد والعمل في سبيل نصرة 
فلسطين التي كانت وما زالت القضية األولى بالنسبة لكل 

  .أردني وأردنية فوق هذا الحمى العربي الهاشمي

 استشهاد ًبعد مرور تسعة وستين عاما على
مؤسس المملكة، وفي عهد الملك المعزز جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني ابن الحسين، يجدد األردنيون شحذ 
الهمم، وتعزيز اإلرادة، في مسيرة الوطن، التي تحتاج إلى 
سواعد الجميع، باعتبار أن المستقبل المنشود نحو 

ي تصنعه اإلرادة والحرية والمواطن المنتم" األردن الحديث"
  .لقيادته ووطنه

هذه الذكرى وفي هذا الوقت المهم من حياة 
وتاريخ بلدنا، مدعاة ألن يعيد األردنيون قراءة الصفحات 

الخالدة لوطنهم وشعبهم وقيادتهم في كتاب التاريخ الذي 
سطروه بدمائهم وتضحياتهم ودموعهم وما اجترحوه من 
 أعمال عظيمة وما أنجزوه على مدى األيام والسنين في
مسيرة ستتواصل إنجازاتها وبلوغ أهدافها التي يبذل جاللة 
ًالملك عبداهللا الثاني كل جهوده المتواصلة ليال ونهارا من  ً

  .أجل تحقيقها

    رئيس جامعة اليرموك* 

  ٤٠ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

  الضم جرائم حرب ال يمكن أن تمر دون عقاب

  

  *سري القدوة

سعى خاللها ليست هي المرة االولى التي ي
االحتالل الي االفالت من القانون والهروب من المحاكمة 
ٕالدولية واطالق التهديدات والسعى الى فرض عقوبات 
على اعضاء المحكمة الجنائية الدولية في محاولة من 
حكومة االحتالل االسرائيلي الهروب من المحاكمة التي 
ا تالحق قادة االحتالل على جرائم الحرب التي ارتكبوه

بحق الشعب الفلسطيني وأن حكومة االحتالل تهدف من 
وراء ذلك الي تصدير االزمات للعالم وممارسة العربدة 
واالبتزاز الدولي عبر الدعم االمريكي في عمل همجي 
غير اخالقي بما فيها الضم وجرائم العدوان والمشروع 
االستيطاني االستعماري الذي يعرفه ميثاق روما المؤسس 

لجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب موصوفة للمحكمة ا
واستمرارها في سرقة األراضي الفلسطينية والعمل على 

  .تقطيع أوصال الفلسطينيين وتعزز نظام الفصل العنصري

وفي ظل هذا الهروب االسرائيلي من الواضح ان 
الهدف بات هو استهداف عملية السالم والوقوف في 

محاربتها والعمل ضمن وجه قيام الدولة الفلسطينية و
مخطط استعماري امريكي من اجل توجيه ضربة قاتلة لكل 
عمليات السالم والتي تم التأسيس لها بالمنطقة وتدمير 
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كل الجهود والمعطيات الماضية ولن يكون هناك سالم 
دون احترام كامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 

تتعرض  و.للتصرف بما فيها الحق في تقرير المصير
فلسطين والشعب الفلسطيني الي ابشع مؤامرات التصفية 
من خالل فرض سياسات الضم والذي يعني سرقة المزيد 
من األرض الفلسطينية ونهب الموارد الطبيعية والسيطرة 
على الحدود والمجال الجوي والحدود البحرية وتعزيز نظام 
الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين والتنكر 

 فلسطين في الوجود والقضاء على احتماالت حل لحق
 الدولتين بما يتطلب ردعا فوريا من قبل المجتمع الدولي

.  

بات من الواضح بان االحتالل يسعى الي 
القضاء على منظومة العمل الوطني والسياسي 
الفلسطيني ويهدف االحتالل الي فرض حصار على 

قدم السلطة الفلسطينية وتحويلها الي مجرد سلطة ت
ٕخدمات محلية للسكان واصرار سلطات االحتالل على 
االستمرار بعمليات الضم والتي تهدف الي تدمير ممنهج 
ٕللمؤسسات الفلسطينية وافراغ عملية السالم من محتواها 
الوطني ومنع قيام الدولة الفلسطينية حيث يسعى ويطمح 
االحتالل الى دعم ادارات محلية في الضفة وقطاع غزة 

يلة وبديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية وال تكون هز
قيمة سياسية لها وتعمل على خدمة االحتالل والتعاون 
معه لفرض الهدوء بالمنطقة ودعم نظرية االحتالل 
االمنية والسياسية والعمل بكل االشكال على توفير المناخ 

ر مقومات يمن اجل انهيار السلطة الفلسطينية وتدم
عزيز مؤامرات االحتالل وتدمير اي الصمود الفلسطيني لت

فرص لقيام الدولة الفلسطينية واالستقالل والتمسك بحق 
تقرير المصير وحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني 
وبالتالي يسعى االحتالل وأجهزه مخابراته الي تدمير 
القدرة الفلسطينية للحكومة الفلسطينية والسعى لالستمرار 

لتي هي بديلة عن عملية في مخططات صفقة القرن ا
  . السالم

إن حكومة االحتالل وجيشها وقادة جرائم الحرب 
من االسرائيليين يهدفون الي الهروب من استحقاقات 

 ىالسالم واإلفالت من المالحقة القضائية الدولية وال
تصدير مواقفهم الزائفة للعالم من خالل اقامة كيان 

ريع التصفية  واالستمرار في ممارسة مشايفلسطيني محل
للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية 
وتطبيق خطة السالم المزعوم من خالل دعم امريكي 
وتنفيذ مخططات الضم وجرائم العدوان والمشروع 
االستيطاني االستعماري في اختراق فاضح للقوانين 
الشرعية الدولية وان االحتالل اذا ما أقدم على الضم 

ؤولياته كاملة عمال بميثاق جنيف الرابع فسيتحمل مس
ٕ واعادة فرض وانتاج االحتالل وفرض سياسة ١٩٤٩لعام  ٕ

االبتزاز االسرائيلية وواقع االحتالل الجديد كخيار وحيد 
  . قائم في المنطقة

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

 ١١ ص٢١/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * **  

  االقصى في خطر فهل من مغيث؟

  

  حديث القدس

استهداف االحتالل االسرائيلي المسجد االقصى 
المبارك ليس بجديد فهو قائم منذ احتالل المدينة عام 

 ولكن على خطوات وباختيار الظروف المناسبة ١٩٦٧
للتنفيذ، وغالبا ما تكون هذه الخطوات سرية وغير معلن 

تحدث تصدعات وفي بعض عنها ويتم كشفها فقط عندما 
االحيان، انهيارات في بعض المنازل المحيطة بالمسجد 

ون كما ان مسؤولي االوقاف واالثار الفلسطينيين يتابع.
، رغم محاوالت التغطية الخطوات االحتاللية اوال بأول
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ويحذرون من مخاطر ما تقوم به سلطات االحتالل ممثلة 
 بناء الهيكل بالجمعيات االستيطانية وجمعيات ما نسمى

المزعوم مكان المسجد االقصى المبارك، وكذلك علماء 
فعدا عن الحفريات اسفل المسجد  االثار االسرائيليين

االقصى، وفتح انفاق تهدد اساساته، وكذلك تهدد السور 
المحيط به من الجهة الغربية، في محاولة من قبل دولة 
االحتالل، لزعزعة اساس المسجد، وصوال في مرحلة 

من اجل انهياره وكأن االمر قضاء . حقة السمح اهللاال
وقدرا، وان دولة االحتالل ال عالقة لها بذلك، رغم ان 
حفرياتها واالنفاق التي تشقها اسفله هي المسؤولة عن 
اي شيئ يحصل للمسجد الذي هو اولى القبلتين وثاني 

واذا ما اخذنا بعين  .المسجدين وثالث الحرمين الشريفين
، محاوالت جماعات الهيكل المزعوم التي تعمل االعتبار

من اجل اقامته، مكان المسجد االقصى، فان االمور 
تصبح واضحة وضوح الشمس، بإن هذه الحفريات، 
واالنفاق لها عالقة بما تخطط له هذه الجماعات من 
المس بالمسجد، خاصة وان علماء االثار االسرائيليين 

د اليهود في منطقة انفسهم لم يجدوا ما يثبت الى وجو
الحرم الشريف، او في محيطه وان ما وجدوه هو اثار 

  .اسالمية، من بينها قصور اموية واثار بيزنطية

وفورا بدأت سلطات االحتالل تحت ستار الترميم 
لسور المسجد االقصى الجنوبي، القيام باعمال مريبة 

ان جميع  .تهدد الزاوية الجنوبية الغربية لالقصى المبارك
ه االعمال االحتاللية، هدفها واحد هو النيل من هذ

االقصى، لصالح منظمات وجماعات الهيكل المزعوم، 
خاصة وان هذه المنظمات والجماعات اقامت بعض 

ان المسجد االقصى  .الكنس القريبة من اسوار المسجد
بات مهددا بصورة جدية وعلى الجميع تحمل مسؤولياته 

هم او للفلسطينيين الن االقصى ليس للمقدسيين وحد
فدولة  .وحدهم، فهو لجميع العرب والمسلمين في العالم

االحتالل تستغل الظروف ، وانشغال العالم العربي 

واالسالمي بقضاياه الداخلية لتواصل مخططاتها في 
الهدم، في حال مواصلة العالم العربي واالسالمي السكوت 

ي اصبحت واالكتفاء باصدار بيانات الشجب واالستنكار الت
فاالقصى في  .رغم اهميتها ال تسمن وال تغني من جوع

خطر حقيقي ويستغيث الجميع فهل من مستجيب او 
  مغيث؟ 

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * * 

  ليلة إعدام فلسطين

  

 صبري صيدم 

ليلة إعدام جديدة عاشتها فلسطين هذا األسـبوع، 
ــــة أو لكــــن هــــذ ــــم تكــــن عبــــر ضــــم أراض عربي ٍه المــــرة ل

مـــصادرتها، أو بنـــاء مـــستوطنات جديـــدة، أو ســـرقة ميـــاه 
جوفيــــة، أو قــــرار عــــسكري أو سياســــي احتاللــــي جديــــد، 
ًباعتبــار أن هــذه الخطــوات لــم تتوقــف يومــا ومنــذ احــتالل 
ٕفلسطين، وانما عبر قرار شركة محرك البحث غوغل، التي 

األراضــي التــي تعرفهــا اختــارت إزالــة مــسمى فلــسطين عــن 
  .يونيو/األمم المتحدة، بحدود الرابع من حزيران

ّحادثــة مــرت مـــرور الكــرام فـــي اإلعــالم العربـــي، 
لكنهــا حركــت همــم ناشـــطي التواصــل االجتمــاعي، الـــذين 
ــة  ــر توقيــع عريــضة مليوني ــى موقــع الهجــوم عب ــوا إل انتقل

وفـي خـضم هـذه المعركـة . طالبت باسـتعادة اسـم فلـسطين
ــة ــي يطــال الملتهب ــى الت ــد الــبعض بأنهــا المــرة األول ، يعتق

ففـــي ســـياق . األمـــر فيهـــا فلـــسطين، لكنهـــا ليـــست كـــذلك
أغـسطس / آب١٣عنوانها اإللكتروني، قامت الـشركة فـي 

 أعـوام مـن ٤ بتفعيل عنوانها الفلسطيني بعـد ٢٠٠٩عام 
الذي " دوت بي أس"إطالق النطاق الفلسطيني المعروف بـ

ين عنوانهــــا اإللكترونــــي، مــــن خاللــــه ربطــــت الــــشركة بــــ
  .ًوالنطاق المعرف لفلسطين دوليا أسوة بمعظم دول العالم
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ـــار ر محـــرك البحـــث ٢٠١٣مـــايو  /وفـــي أي ـــ، غي ّ
ـــى صـــفحته الرئيـــسة  ـــستخدمه عل ـــذي ي غوغـــل الوســـم ال
للداللــــة علــــى الموقــــع الجغرافــــي، الــــذي يعمــــل بــــه مــــن 

وهــــو مــــا يعنــــي " فلــــسطين"إلــــى " األراضــــي الفلــــسطينية"
ـــة علـــى الـــصفحة اســـتخدام كل مـــة فلـــسطين باللغـــة العربي

ًالرئيسة للموقع الشهير، وهو ما عكس انتـصارا فلـسطينيا  ً
ًإلكترونيا مدويا، بينما رأت فيه إسرائيل استباقا لما سمتها  ً ً

وقـد . ًبالعملية التفاوضية، وحسما للصراع الجغرافي القائم
دت هــذه الخطــوة ضــغطا إســرائيليا متواصــال، وتــساؤالت ًول ً ً  ّــ
صــهيونية عنيفــة لمحــرك البحــث، حــول مــسببات الخطــوة 
ًوأبعادها، ضمن محاوالت إسرائيلية لم تتوقـف وصـوال إلـى 

، عنــدما أزالــت غوغــل الــضفة الغربيــة ٢٠١٥نهايــة عــام 
وقطاع غـزة عـن خرائطهـا العالميـة، عازيـة أسـباب اإلزالـة 
لما سمته بالخلل التقني، وبينت أنها لم تسم فلسطين في  ّ

ــة إســرائيل خرائط ــراز دول ــى إب ًهــا مــسبقا، بينمــا أقــدمت عل
والمـــــستوطنات الـــــصهيونية فـــــي خرائطهـــــا، بمـــــا يخـــــدم 
المصالح اإلسرائيلية، ويتعارض مع مسؤولية الـشركة فـي 
احتـــــرام حقـــــوق اإلنـــــسان، وقـــــرارات الـــــشرعية الدوليـــــة، 
والقرارات التخصـصية الـصادرة عـن المؤسـسات المختلفـة، 

  . ي لالتصاالتبما فيها االتحاد الدول

أقدمت الشركة " الخلل الفني"ًوعوضا عن معالجة 
 علــى حــذف فلــسطين مــن خرائطهــا، ووضــع ٢٠١٦عــام 

اسم إسرائيل على الخريطـة بـشكل كامـل، بـدون رد واضـح 
من الشركة لتبرير ما قامت به، بأسلوب دنيء، بل عادت 
الســتخدام األســطوانة المــشروخة ذاتهــا، لتــدعي مــن جديــد 

ًلال فنيا قد طرأ بأن هناك خ وبقيـت الحـال علـى ذلـك، إلـى .ً
 مـن ٢٠٢٠يوليـو  / تمـوز١٨أن اختفت فلسطين بتاريخ 

  ".غوغل"خرائط محرك البحث األمريكي 

وعنـــدما كثـــرت األســـئلة الموجهـــة إلـــى الـــشركة، 
عدم وجود فلـسطين علـى خرائطهـا بالـسعي " غوغل"بررت 

لم : "ئلةًإلى تجنب عرض المناطق المتنازع عليها دوليا قا

وعنــد ".  تــصوير المنــاطق علــى الخــرائطفــييتغيــر نهجنــا 
ــي محــرك البحــث عــن  ــسطين"البحــث اليــوم ف ــا " فل ــإن م ف

يظهــر هــو خــرائط الــدول المجــاورة فقــط، دون ظهــور اســم 
وتدعي وثائق غوغـل اإللكترونيـة . فلسطين على الخريطة

ــدأ حياديــة الــشبكة ًووفقــا لمــا . أن الــشركة تؤيــد بــشدة مب
: دليل حيادية اإلنترنـت الخـاص بهـا، حيـث تقـولجاء في 

يتمكن مستخدمو اإلنترنت من التحكم في المحتـوى الـذي "
األمر " يرونه، والتطبيقات التي يستخدمونها على اإلنترنت

وفــي خــضم هــذا . الــذي يجــافي حقيقــة مــا يــتم فــي الواقــع
  :اإللكتروني فمن المهم مراعاة ما يلي" اإلعدام"

ا ليـــست األولـــى ولـــن تكـــون المعركـــة كمـــا أثبتنـــ -١
األخيـــرة، لـــذلك وجـــب تـــصعيد الـــضغط والجهـــد 

  .باتجاه إدانة الشركة واستعادة المحذوف

عــدم االستــسالم لهــذا الواقــع، بــل الــسعي لعكــس  -٢
القــرار عبــر التوجــه لمؤســسات حقــوق اإلنــسان 
ـــصاالت والمؤســـسات ذات  ـــدولي لالت واالتحـــاد ال

ـــا واآلي كـــان، العالقـــة، بمـــا فيهـــا مؤســـستا اآليان
والمطالبة بتعليق العمل بالنطاق اإلسـرائيلي إلـى 
ــــــة االحــــــتالل تكميمهــــــا  حــــــين أن توقــــــف دول
ـــات  ـــى الحري ـــداء عل ـــواه، واالعت ـــي لألف اإللكترون
واغتيـــال الحقـــائق، وقتـــل حريـــة التعبيـــر ووقـــف 

  .استمرار القرصنة الصهيونية

عـــدم البحـــث عـــن بـــدائل لمحـــرك غوغـــل لكثافـــة  -٣
حـضوره واسـتحواذه مصادره وبكـل اللغـات، وقـوة 

ــــــي  ــــــوى العرب ــــــن المحت ــــــى قــــــدر ضــــــخم م عل
  .والفلسطيني، بل المحتوى بكامل لغات العالم

عــــدم نجاعـــــة اســــتخدام المحركـــــات األمريكيـــــة  -٤
ـــدم  ـــصينية والروســـية لع ـــات ال األخـــرى، والمحرك
ــة، مــع مــا  تــوازي محتواهــا مــن حيــث الكــم والدق
تمتلكــه غوغــل مــن بيانــات وخوارزميــات دقيقــة، 

ـــة ـــضييق مـــساحات البحـــث، وســـرعة الفت ـــي ت  ف
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ًوصــوال إلــى الهــدف المنــشود للباحــث بعيــدا عــن  ً
  .إضاعة الوقت

إن شــــــركة غوغــــــل، كغيرهــــــا مــــــن المؤســــــسات 
واألنظمـــة الدوليـــة، تخـــضع وباســـتمرار لـــضغوط االحـــتالل 
وأعوانه وداعميه؛ وسـتبقى هـذه الحـال مـا بـين مـد وجـزر 

ــى صــ ــاك احــتالال يجــثم عل ــا أن هن در ًوشــد وارتخــاء طالم
  . فلسطين

وهنا، يالحظ أن المعركة مع االحـتالل ومـن يقـف 
إلى جانبه، لم تقف عند حدود اغتصاب األرض بـل تعـدت 
ذلــك إلــى المــاء، ثــم الهــواء حيــث المعركــة التــي تــستهدف 
استنفاد أوكسجين االتصال والتواصل في عـالم بـات أشـبه 
بقريـــة كونيـــة، لـــم يعـــد ســـكانها غـــافلين أو مغيبـــين عـــن 

زلية مفادها، أن فلسطين األرض واإلنسان والمـاء حقيقة أ
ًوالهــواء لــم ولــن تكــون يومــا إال لمــن روت دمــاؤهم ترابهــا 

ُوعطرت سماءها أنفاس شهدائها َ .  

ـــــيس أمـــــرا  ـــــي هـــــذه المعركـــــة ل ـــــصار ف ًإن االنت
ٕمستحيال، لكنه يحتاج لجهـد تكـاملي مـن الجميـع، وايمـان  ً

د علــى عميــق بقــدرة الجميــع مــن مؤســسات وشــركات وأفــرا
هزيمــة القــرار، ووضــع حــد لغطرســة االحــتالل وصــلفه فــي 

  .معركة األرض والهواء والماء

  ٢١/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

واجهة االحتالل وتحدي االستيطان ووباء م
  كورونا

  

  *سري القدوة

مع تزايد انتشار وباء الكورونا في اغلب مدن 
 دول الضفة الغربية وتلك الحالة الصحية التي عصفت

العالم وكان لها اثار سلبية على الوضع الصحي في 
فلسطين على وجه الخصوص وبالرغم من ذلك تواصلت 
وأمعنت سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي بممارسة 

القمع والتنكيل المنظم ضد الشعب الفلسطيني من خالل 
قيام جيش االحتالل بحملة من االعتداءات على المواطنين 

 وقيامهم بإعمال الهدم واالستيالء والقتل ولم الفلسطينيين
يتوقف االمر عند ذلك الحد بل بدأت بشكل رسمي بالتهديد 
جديا بتنفيذ مخططات ضم األغوار الفلسطينية وفي هذه 
المرحلة لم تعد مسألة تطويق انتشار فيروس كورونا 
المستجد الخطر الوحيد الذي يواجه األراضي الفلسطينية بل 

واجهة مخططات االحتالل التي ال تقل شأنا جاء تحدي م
عن تحدي االستيطان وهو في سلم أولويات العمل 
الفلسطيني الرسمي والشعبي حيث يهدد وجود شعب بأكمله 

  ويقضي تماما على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

إن انفالت المستوطنين تجاه محاوالت السيطرة .
ٕ واقامة بؤر استيطانية على اكبر قدر ممكن من األراضي

في مواقع استراتيجية الستكمال إنشاء أحزمة استيطانية 
تساهم بقطع التواصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية 
حيث أن هذه البؤر أقيمت من قبل المستوطنين بحماية 
جيش االحتالل الذي يعمل على تأمين حماية المستوطنين 

نية واستكمال سرقة خالل قيامهم ببناء البؤر االستيطا
االراضي الفلسطينية والسيطرة عليها في تحدي واضح لكل 

تواصل حكومة االحتالل .القوانين والتشريعات الدولية
ممارسة السادية االستيطانية ضد االراضي الفلسطينية 
وخصوصا في القدس ومدينة الخليل والتي تهدف الي إحكام 

فيا وسياسيا الحصار على المدينة المقدسة وعزلها جغرا
واقتصاديا واجتماعيا عن عمقها العربي الفلسطيني سواء 
من خالل مخرجات قانون الضم أو من خالل جدار الضم 
والتوسع مرورا بسياسات مصادرة األراضي وبناء 
المستعمرات اليهودية وخنق التطور العمراني وهدم المنازل 
والمنشىآت أو االستيالء عليها وانتهاء بالتشريعات 

القرارات ذات الطابع العنصري التي طالت كافة مناحي حياة و
الفلسطينيين المقدسيين مما جعل الواقع المعيشي في 
المدينة المقدسة وعلى كافة مستويات المؤشرات السكانية 

  .االجتماعية واالقتصادية واقعا في غاية الصعوبة
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في ضوء ذلك ال بد من القيادة والحكومة 
ذل كافة الجهود لفضح جرائم االحتالل الفلسطينية العمل وب

وصد هجمته التي تستهدف تغيير الطابع اإلسالمي في 
مدينة القدس وحان الوقت الن يقف المجتمع الدولي واألمم 
المتحدة لممارسة الضغوط على سلطات االحتالل للوقف 
الفوري ألي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من 

راضي الفلسطينية المحتلة تدهور األوضاع الصعبة في األ
وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات 
والممارسات اإلسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص 
تحقيق السالم وضرورة ان تعمل الجمعيات والمؤسسات 
اإلسالمية والعربية األهلية والحكومية وعلى رأسها منظمة 

 إلى أخذ دورها المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية
أمام العالم والضغط على االحتالل لوقف اعتداءاتها على 
الممتلكات والمقدسات الدينية في فلسطين ولجم ممارساتها 
اإلحتاللية المخالفة لكافة القوانين واألعراف الدولية 

  .والشرائع السماوية

إن اإلرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس 
ية هو ترجمة حقيقية لسياسة المحتلة ومدن الضفة الغرب

دولة االحتالل ونهجها العنصري الهادف إلى تنفيذ 
مخططات التطهير العرقي وصوال إلى حرمان شعبنا من حقه 
في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من االدارة 
األميركية وأن هذه الممارسات القمعية الخطيرة والهدامة 

الل واستكمال سياسة تأتي من اجل رسم مخططات االحت
االحتالل للسيطرة على االراضي الفلسطينية ومصادره 
ٕالحقوق الفلسطينية واكمال مشاريع الضم االستيطانية على 

  .حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية

 ١٠ ص٢٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  

  

  

  أوقفوا التعاون مع الكيان الصهيوني

  

  خالد الزبيدي

كل مرة يجدد الكيان ..ئة عامبعد اكثر من ما
الصهيوني مواقفة وسياساته من عصابات االرغون 

فالخط ) نتنياهو وبني غانتس(والهاغانا الى تحالف 
يريدون فلسطين التاريخية كاملة  .واضح والهدف معروف

خالية من السكان، الستكمال هدف الدولة اليهودية، 
حلفائهم لتكون الوحيدة على االرض وال يهم اي منهم او 

، ويهددون كل دول وشعوب )األبارتايد(عنصرية الدولة 
المنطقة خصوصا دول الطوق وفي مقدمتهم االردن الذي 
يحتفظ بأطول حدود جغرافية، لذلك أطماعهم تنظر الى 
شرق نهر االردن ويلقنون اطفالهم بالمدارس ان الضفة 
الغربية لنا وشرق االردن هو لنا، ومع ذلك ال زلنا نصر 

ى المحافظة على السالم وحسن الجوار ومحاوالت عل
إقناعهم بإن السالم مصلحة للجميع وان فيه االستقرار 

  .المنشود

إصرار اليمين في تل ابيب على تنفيذ مخطط 
ضم االغوار والضفة الغربية يجب ان يرد عليه، وكلما 
تأخرنا ترتفع الكلفة علينا ومعها تصبح الحلول العالجية 

 السياسي يتطلب رفع التكاليف على اصعب، فالمنطق
اليمين الصهيوني وتعقيد برامجه العدوانية وتعطيلها، 
فالتصريحات جيدة لكنها غير فعالة مع عدو ال يعترف اال 
باإلجراءات العملية، لذلك في ايادينا عدد اليستهان به 
من االوراق يمكن ان تعيد قادة الكيان الصهيوني الى 

 شرائح يهودية ترفض برامج الوراء خصوصا وان هناك
  .اليمين وترى فيها مخاطر حقيقية الستقرارهم ومعيشتهم

علينا إعادة ترتيب االولويات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، فمواجهة اليمين المتطرف 
اولوية وكل من يشذ عن ذلك فليتنحى، فحماية االردن 
ومستقبله يتصدر االولويات، فهي االولى من الجهود 
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الرامية لتعافي االقتصاد بقطاعاته المختلفة الن تهديد 
الدولة االردنية يتطلب حشد الجهود والمواقف الرسمية 
والحزبية والشعبية للرد على العدو، فالدفاع عن االردن ال 

ٕاو نربح هنا او هناك وانما حماية / يقاس بما نخسر و
  .البالد ومستقبلها

ت وسالح الكيان الصهيوني الذي يتسلح بمعدا
متفوق ال يعني اننا جاهزون لقبول ما يطرحه، فالمطلوب 
وقف كل اشكال التعاون بدءا من تعليق اتفاقية وادي 
عربة التي ال يحترمها الجانب االخر، عندها سنجد امامنا 
واقعا محليا واقليميا ودوليا مختلفا خصوصا وان عدد 

لدول الدول والشعوب التي تساند االردن اكثر بكثير من ا
  .التي تدعم العدوان وتسانده

اما محاوالت تقديم طروحات ومشاريع جديدة 
حيال القضية الفلسطينية ال يمكن االستفادة منها 
واالغلب ستكون مفيدة للجانب اآلخر الذي يشتري الوقت 
ويمارس سياسة قضم االراض وتهجير الناس، فالمواقف 

ل الدولتين ح .. عاما وهي٢٠االردنية ثابتة منذ اكثر من 
والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وتحقيق العودة 

وهذه من مبادىء عملية السالم منذ العام  ..والتعويض
 . في مؤتمر مدريد للسالم١٩٩١

 ٣٢ ص٢٣/٧/٢٠٢٠ الدستور
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  !!فلسطين ليست ملكا لغرينبالت

 

 حديث القدس

ــــال  ــــي حــــديث إلذاعــــة الجــــيش اإلســــرائيلي، ق ف
جيسون غرينبالت، المبعوث األميركي السابق الى الشرق 

صــفقة "األوســط وأحــد الشخــصيات الرئيــسية التــي أعــدت 
إذا أرادت إسرائيل تنفيـذ خطـة الـضم فـي إطـار "انه " القرن

صفقة القرن فإن عليها ضمان منطقة معينة إلقامة دولـة 
ــق األفــضل إلســرائيل مع" فلــسطينية محتملــة ًتبــرا ان الطري

لفعــل ذلــك هــو بالتنــسيق مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة 
األميركيـة، ورد عليـه " خطـة الـسالم"وفي إطـار مـا أسـماه 

رئــيس مجلــس المــستعمرات فــي األراضــي المحتلــة يوســي 
ـــائال  ـــة "ًدغـــان ق ـــدون إقامـــة دول ـــذين يخطئـــون ويري ان ال

 ."حرفلسطينية هدفهم إلقاءنا في الب

هذه التصريحات الغريبة والمستنكرة التـي أطلقهـا 
ًغرينبالت تؤكد مجددا ان إدارة ترامب تعتقـد ان مـن حقهـا 
ًفـرض تنفيــذ خطتهــا علــى الجانــب الفلــسطيني وبعيــدا عــن 
الــــشرعية الدوليــــة وقراراتهــــا، كمــــا تعتقــــد ان مــــن حقهــــا 
التـــصرف بحقـــوق اآلخــــرين ومـــنح مــــا ال تملـــك لمــــن ال 

 .على غرار وعد بلفور المشؤومًيستحق تماما 

ـــــــسلطة  ـــــــول ان ال واألغـــــــرب ان غـــــــرينبالت يق
الفلــسطينية رفــضت صــفقة القــرن قبــل ان تراهــا وهــا هــو 
ـــضم أجـــزاء واســـعة مـــن  ـــسه يعطـــي إلســـرائيل الحـــق ب نف
ــة فــي إطــار نفــس الخطــة بمنطــق إمــالء  األراضــي المحتل
ًالخطة على الجانب الفلسطيني، علما ان السلطة الوطنية 

إدارة ترامـــب فرصـــة لطـــرح مقترحـــات عادلـــة لحـــل أعطـــت 
الــصراع الفلــسطيني اإلســرائيلي واســتقبلت الــرئيس ترامــب 
ٕفــي بيــت لحــم إال ان ترامــب وادارتــه قامــا بخطــوات خطيــرة 
ومفاجئة بعد ذلك وفي مقدمتها االعتراف بالقدس عاصمة 
لدولة االحتالل اإلسرائيلي ونقل الـسفارة األميركيـة مـن تـل 

ٕواغــالق مكتــب منظمــة التحريــر فــي واشــنطن أبيــب إليهــا 
وقطــع المــساعدات عــن الــسلطة الفلــسطينية وحتــى عــن 
مستشفيات القدس المحتلة ثم بدأت بالعمـل علـى محاولـة 
تصفية قضية الالجئين واعطاء الـضوء األخـضر لنتنيـاهو 
وحكومتـــه لبنـــاء المزيـــد مـــن المـــستعمرات ثـــم بـــدأت هـــذه 

ئيل ديفيـــد فريـــدمان اإلدارة علـــى لـــسان ســـفيرها فـــي إســـرا
ــسان غــرينبالت  ــو وعلــى ل ووزيــر خارجيتهــا جــورج بومبي
ــة  ــست محتل ــة لي نفــسه بالحــديث عــن ان األراضــي المحتل
وان مـــن حـــق إســـرائيل االســـتيطان فيهـــا بمـــا ينـــاقض مـــا 
أجمـع عليــه المجتمــع الـدولي وقراراتــه بمــا فـي ذلــك القــرار 
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ـــم تعارضـــه ٢٣٣٤ ـــذي ل ـــس األمـــن ال ـــصادر عـــن مجل  ال
ت المتحدة والـذي اعتبـر القـدس جـزءا مـن األراضـي الواليا

 .المحتلة وأدان كل أشكال االستيطان اإلسرائيلي

  كل ذلك جرى قبل ان تعلن اإلدارة األميركية خ

طتهــا وبالتــالي رفــضت الــسلطة الوطنيــة مواصــلة 
االتصاالت مع هذه اإلدارة األميركية طالما تتبنى مثل هذه 

 .طيني وللــشرعية الدوليــةالمواقــف المعاديــة للــشعب الفلــس
وجاء اإلعالن عن صفقة القـرن ليؤكـد مـصداقية الموقـف 
ــسافر لالحــتالل  ــاز األميركــي ال ــة االنحي ــسطيني وحقيق الفل

 .ومناهضة إدارة ترامب للمجتمع الدولي وقراراته

ان مـــا يجــــب ان يقـــال هنــــا لغـــرينبالت وترامــــب 
وللمــستعمرين الــذين تحــدث دغــان باســمهم ان فلــسطين 

ًملكا لكم حتى تتصرفوا بهـا كمـا تـشاؤون، وان مـن ليست 
يريـد الــسالم والعـدل ال يطــرح مقترحـات أقــل مـا يقــال فيهــا 
ــــاة  ــــرهم مــــن عت ــــدمان وغــــرينبالت وغي ــــاهو وفري ان نتني
الــصهيونية هــم مــن أعــدوها لتكــريس االحــتالل وتــصفية 

 .القضية الفلسطينية

ومـــن الواضـــح ان تـــصريحات غـــرينبالت تكـــشف 
دارة المواليـة للـصهيونية بـأن مـا طرحتـه مـن نوايـا هـذه اإل

ُمقترحـــات خطيـــرة إنمـــا طرحتـــه كـــي يفـــرض تنفيـــذه علـــى 
 األرض بغض النظر عن الرفض الفلسطيني

ًوأخيـــرا فـــإن مـــا يجـــب ان يقـــال أيـــضا ان شـــعبنا  ً
الفلسطيني الصامد المناضل سيواصـل طريقـه نحـو انتـزاع 

ادته حقه في تحريـر أرضـه وانتـزاع حريتـه واسـتقالله وسـي
الكاملة على ترابـه الـوطني، شـاء غـرينبالت وأمثالـه ممـن 

  .يتبنون بوضوح نهج استعماري عفا عليه الزمن أم أبوا

  ٢٥/٧/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

  

ضرب الوجود الوطني واإلنساني الفلسطيني 
  في القدس

  

 سري القدوة*

ــال  ممارســات االرهــاب والقمــع واالعتقــاالت لــن تن
من صـمود الـشعب الفلـسطيني فـي القـدس الـشريف فهـذه 
السياسة االسرائيلية لن ترهب شعبنا الصامد المرابط علـى 
ارضه في عاصمة الدولة الفلسطينية مهما تواصلت جرائم 

ــــا ســــلطات االحــــتالل االحــــتالل  واألســــاليب التــــي ترتكبه
ــــشعب  ــــاء ال ــــال ابن ــــا باعتق ــــسكري االســــرائيلي وقيامه الع
الفلسطيني والـزج بالقيـادات الوطنيـة فـي سـجونها وفـرض 
االقامة الجبرية على رموز وشخـصيات المدنيـة المقدسـية 
وتــضيق الخنــاق علــى ابنــاء الــشعب الفلــسطيني إلجبــارهم 

تهم واالسـتيالء علـى منـازلهم على الرحيل عن اماكن اقـام
فكـــل هـــذه االســـاليب لـــن ترهـــب شـــعب  بـــدون وجـــه حـــق

ٕفلسطين ولن تنال من صموده واصراره على المـضي قـدما 
من اجل تحدى االحتالل العنجهي االسرائيلية والوقوف في 
ـــستهدف تركيـــع واذالل  ـــي ت ـــة الت ٕوجـــه ممارســـاته العدواني

رادة شــــــعبنا والنيــــــل مــــــن روح المقاومــــــة والــــــصمود واإل
ــة التــي ســتتحطم عليهــا كــل مــؤامرات  ــسطينية الفوالذي الفل
االحتالل وأعوانه ولن ينالوا من قوة ووحـدة ابنـاء المدنيـة 

 . المقدسة واألراضي الفلسطينية المحتلة

ان قيــــام قـــــوات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي باعتقـــــال 
محافظ القـدس عـدنان غيـث قبـل عـدة أيـام للمـرة الـسابعة 

نـذ توليـه مهامـه قبـل عـامين إضـافة عشر علـى التـوالي م
إلى منعه من دخول الـضفة العربيـة بـشكل متواصـل يعنـى 
ذلـــك امعـــان االحـــتالل فـــي اســـتهداف الرمـــوز الـــسيادية 
ـــصوت الفلـــسطيني  ـــة الـــي اســـكات ال الفلـــسطينية والهادف
للمناضــلين مــن أبنــاء مدينــة القــدس ومواصــلة اإلجــراءات 

ــــال مــــن ــــن ين  صــــمود التعــــسفية بحقهــــم وهــــذا العمــــل ل
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المناضــلين ودورهــم فــي الــدفاع عــن القــدس ومقدســاتها 
 .اإلسالمية والمسيحية

ــذات هــو  ــي هــذه الظــروف بال ــال غيــث ف ان اعتق
امتـــداد إلجـــراءات وتـــدابير االحـــتالل الهادفـــة إلـــى عرقلـــة 
ــــة فــــي  ــــشعبية المبذول ــــسطينية الرســــمية وال الجهــــود الفل
مواجهـــة وبـــاء كورونـــا وهـــو جـــزء ال يتجـــزأ مـــن اجـــراءات 
االحــــتالل الهادفــــة الــــى تهويــــد القــــدس وضــــرب الوجــــود 
الوطني واإلنـساني الفلـسطيني فـي المدينـة المقدسـة وهـو 
اعتقال تعسفي متواصل يـستهدف جميـع أبنـاء شـعبنا فـي 
القدس المحتلة تنفيذا لصفقة القرن المشؤومة واسـتكماال 
ٕلعمليات تهويدها وضمها وافراغها من مواطنيها أصـحابها 

ـــــي ـــــي متواصـــــلة وأن األصـــــليين ف ـــــر عرق ـــــة تطهي  عملي
اإلجراءات اإلسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا لن تثنينـا 
عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن عاصمتنا األبدية القـدس 

 .الشريف

وفـــي ظـــل هـــذا التـــصعيد الخطيـــر واليـــات القمـــع 
ٕوالعدوان وممارسة العنصرية والكراهية االسرائيلية وامعـان 

ــ ــة والمجتمــع قــوات االحــتالل ال ب د مــن المؤســسات الدولي
ـــــم المتحـــــدة ودول االتحـــــاد  ـــــدمها األم ـــــي مق ـــــدولي وف ال
ـــال محـــافظ  ـــة اعتق ـــى اســـتنكار وادان ـــي العمـــل عل ٕاألوروب
القــدس عــدنان غيــث ودعــوة ســلطات االحــتالل والـــضغط 
ًعليها إلطالق سراحه فورا وفـك القيـود عـن تحركاتـه وفقـا 

ل مـن قبـل الـصليب لقرارات الشرعية الدولية والتدخل العاج
األحمــر الــدولي والــدول األطــراف الــسامية الموقعــة علـــى 
اتفاقيات جنيف ومجلس حقـوق اإلنـسان بـضرورة التحـرك 
الــــسريع للــــضغط علــــى ســــلطات االحــــتالل للتوقــــف عــــن 

 . ممارسة هذه السياسات وخصوصا في القدس

ان دعم صمود اهلنا في القدس هو واجب وطني 
الفلــسطينية فــي دعــم صــمود وأننــا نــثمن جهــود الحكومــة 

ــة لهــم  التجــار فــي القــدس وتقــديم مــساعدات ماليــة عاجل
وفي الوقت نفسه ال بد من الحكومة الفلسطينية مضاعفة 

عملها نحو تعزيز صمود اهلنـا فـي القـدس وضـرورة قيـام 
وحــث الجاليــات الفلــسطينية وجميــع الــسفارات الفلــسطينية 

بـي بـضرورة في الخارج وخصوصا في دول االتحاد االورو
التحــرك مــع مراكــز صــنع القــرار لتــشكيل رأي عــام وموقــف 
دولـي ضـاغط لإلفـراج عـن المحـافظ غيـث وجميـع االسـرى 
فــي ســجون االحــتالل وفــضح سياســة االعتقــاالت االداريــة 
وفــرض االقامــة الجبريــة علــى ابنــاء الــشعب الفلــسطيني 

 . والقيادات الوطنية واإلسالمية في المدنية المقدسة

 رئيس تحرير جريدة - إلعالم العربي في فلسطينسفير ا*
  الصباح الفلسطينية
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* * * * * 

  ًالقرارات الدولية ليست حبرا على ورق

  *سري القدوة

مخطئ من يظن او يعتقد ان القرارات الدولية التي 
تصدر عن االمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية هي 

مضمونها فيعتقد الكثير بأنه ال حبر على ورق ومجردة من 
ٕفائدة لهذه القرارات وانها مجرد روتين عمل دبلوماسي وانها  ٕ
فقط لالستهالك االعالمي وخالل القرن الماضي ونتيجة 
لتطور الصراع العربي االسرائيلي صدر المئات من القرارات 
الدولية بخصوص الصراع وتطوراته وطبيعته ومنها قرارات 

عنف بكل اشكاله بحق الشعب الفلسطيني تتعلق بممارسة ال
في االراضي المحتلة وأصبحت هذه القرارات تشكل اليوم 
ٕمرجعا دوليا واليه مهمة للتحكيم الدولي وانصاف الشعب 
الفلسطيني ومنحه حقوقه من خاللها فالمشكلة ليست في 
القرارات التي تصدر بل تكمن المشكلة بعدم قدرة المجتمع 

ت عملية وفرض عقوبات على دولة الدولي باتخاذ خطوا
ٕاالحتالل والزام االحتالل باالنصياع للقانون الدولي ولذلك 
في ظل غياب اي مؤشرات لتنفيذ القانون والعمل وفق 
قرارات المرجعيات الدولية فان ذلك يدفع سلطات االحتالل 
الي التمادي في ممارساتها المنافية لحقوق االنسان 

 وعدم االلتزام بالموقف الدولي وقرارات الشرعية الدولية
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وشرعنه ممارساتها وعدوانها كونها هي دولة فوق القانون 
وتمارس االرهاب المنظم من خالل اجهزتها القمعية متنكرة 

 . لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية

وبات من المهم والضروري اتخاذ موقف من قبل 
ورة احترام االسرة والمرجعيات الدولية وكافة دول العالم بضر

والتشريعات القانونية  ٕواعادة االعتبار للقانون الدولي
والقرارات المهمة التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية 
فلسطين والمتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وإلنقاذ احتماالت 
اقامة السالم العادل القائم على حل الدولتين والحفاظ على 

 التي تتعرض لتهديد النظام الدولي القائم على القواعد
 .خطير وخصوصا في االراضي الفلسطينية المحتلة

ان جرائم االحتالل باتت تهدد القانون الدولي 
واالحتالل يواصل اعتداءاته اليومية وعدوانه المتواصل بحق 
الشعب الفلسطيني وتمارس سلطة االحتالل العسكري 

ة التي االسرائيلي القائمة بقوة احتاللها جرائم الحرب المنظم
بات من الضروري قيام االمم المتحدة بتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات مسؤولة بشأن 
هذه الجرائم التي ترتكبها قيادات االحتالل الذين يمضون 
ويمعنون في سياساتهم التوسعية وسرقتهم واغتصابهم 

قدس لألراضي الفلسطينية ومحاولتهم الدائمة الي تهويد ال
وسرقة التراث واإلرث االسالمي العربي الفلسطيني واالعتداء 
على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس ومدن 
الضفة الغربية واستمرار حصارهم المفروض على قطاع غزة 
وممارسة الهيمنة والغطرسة وترسخ احتاللها الغير شرعي 
 لألراضي الفلسطينية وتصعد العدوان الهمجي بحق الشعب
الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع 

 . قرارات االمم المتحدة والمجتمع الدولي

وفي ظل هذا العدوان وجرائم الحرب اليوم تضاف 
جرائم جديدة ومن نوع اخر على سلسلة جرائم االحتالل 
بشكل بشع حيث بينما تكافح الحكومة الفلسطينية والشعب 

ال في بقية دول العالم وباء كورونا الفلسطيني كما هو الح
وآثارها الصحية واالجتماعية واالقتصادية الشديدة تواصل 

حكومة االحتالل عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الوباء 
مما يجعل األزمة الحادة أسوأ وخاصة بعد انتقاله وانتشاره 
في صفوف االسرى بداخل سجون االحتالل وحرمانهم من 

لمناسب في ظل تعرض حياتهم للخطر تلقى العالج ا
وسقوطهم شهداء االسير تلو االخر وهذا االمر وما تشهده 
االراضي الفلسطينية من مؤامرات تمارسها حكومة االحتالل 
العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي سرعة اتخاذ قرارات 
الزامية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم 

ٕه واجبار سلطات االحتالل على التزام الدعم لتعزيز صمود
بالقانون والتشريعات والقرارات الدولية وان ال تبقى حكومة 
االحتالل تمارس الهيمنة والعدوان وتكون دولة خارجة عن 

  .القانون الدولي

رئيس تحرير جريدة  -  سفير االعالم العربي في فلسطين* 
 الصباح الفلسطينية
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* * * * * 

أبرز وأخطر االنتهاكات والجرائم ضد القدس 
  وأماكنها المقدسة

  

  عبد الحميد الهمشري

تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات 
 )٤ (اإلسالمية في فلسطين التاريخية

وفق مصادر فلسطينية فإن العدو الصهيوني  
وجرائم في القدس المدينة واألماكن ارتكب انتهاكات 

المقدسة اإلسالمية فيها خاصة المسجد األقصى المبارك 
بترتيب واستراتيجية ممنهجة من قيادته السياسية 
وقياداته العسكرية في الجيش واألمنية الشرطة وأجهزة 

 : مخابراته واستخباراته وعلى النحو اآلتي

قامت سلطات االحتالل : ١٩٦٧في عام 
 إثر احتاللها للجزء ١٩٦٧حزيران ٧وني في الصهي

الشرقي من القدس مباشرة بمصادرة مفاتيح باب المغاربة 
   .ولم تعده حتى اآلن
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استولت سلطات االحتالل في : ١٩٦٩في عام 
 على الزاوية الفخرية التي تقع في الجهة ١٩٦٩حزيران 

 ١٩٦٩ حزيران ٢٤الغربية من ساحة المسجد، وفي 
نكيزية التي تعرف بالمحكمة وتقع عند على المدرسة الت

ًعا عسكريا لهم، قباب السلسلة ويستخدمها الجنود مو ً
 اقتحم اإلرهابي دنيس روهان ١٩٦٩ آب ٢١وفي 

ساحات الحرم القدسي وتمكن من الوصول إلى المحراب 
ضرم النار فيه في محاولة لتدمير المسجد األقصى أف

المقدسيين فأتت النيران على مساحة شاسعة منه لكن 
في العام  .حالوا دون امتدادها إلى مختلف أنحاء المسجد

 في تشرين ١١أطلقت الشرطة العبرية في : ١٩٧٩
ًبال كثيفا من العيارات النارية وقنابل الغاز ا و١٩٧٩األول 

على المصلين المسلمين؛ ما أدى إلى إصابة العشرات 
 كانت هناك محاولة ١٩٧٩ آب ١٤منهم بجراح، وفي 

ماعة غورشون سلمون المتطرفة اقتحام الحرم من ج
فتصدى لهم المقدسيون وأفشلوا محاولتهم، فحاول 
المتطرف المقبور مائير كهانا وجماعته تكرار المحاولة 
بدعم من قوات كبيرة من رجال الشرطة، فتصدى له 

 ألف مواطن ولم يمكنوهم من ٢٠ولجماعته أكثر من 
ت ضارية مع الجنود تنفيذ مآربهم بعد أن خاضوا مواجها

في  ..للدفاع عن الحرم سقط خاللها العشرات من الجرحى
 ١٩٨٠ نيسان ١٩عقد الحاخامات اليهود في : ١٩٨٠

ًمؤتمرا عاما لهم في القدس المحتلة خططوا خالله  ً
 .للسيطرة على المسجد األقصى

عملت سلطات االحتالل في : ١٩٨١في عام 
في .مسجد على حفر نفق تحت ساحة ال١٩٨١ آب ٢٨

 انتهزت الجماعات اليهودية المتطرفة قرارات :١٩٨٢
 ١٩٨٢ آذار ٣٠مؤتمر الحاخامات األول الصادره في 

وبدأت بإرسال رسائل التهديد بلغات مختلفة عبرية 
ٕوانجليزية واسبانية وغيرها إلى المسؤولين في دوائر 
األوقاف اإلسالمية تطالبهم فيها بترك المسجد األقصى 

 تسلم المسؤولون في األوقاف ١٩٨٢ر  أيا٢٠وفي 
ًاإلسالمية بواسطة البريد إنذارا نهائيا من المنظمات  ً
الصهيونية تطالبهم فيه بالسماح لليهود بأداء الطقوس 
ٕفي المسجد األقصى واال سيعرضون أنفسهم للقتل، وفي 

 جندي في - اقتحم اإلرهابي غولدمان ١٩٨٢ نيسان ١١
م من باب الغوانمة،  ساحة الحر-الجيش الصهيوني 

ًوأخذ بإطالق النار من سالحه الرشاش عشوائيا على 
المصلين؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين على 

 آخرين بجراح، واثر ذلك اقتحم ٦٠ٕالفور واصابة 
غولدمان مسجد الصخرة وهدد بنسفها، إال أنه فشل في 

 .ذلك جراء تصدي المواطنين الفلسطينيين له
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  الرفض اإلسرائيلي للدولة الديمقراطية 

  )الحلقة األولى(

  

 حمادة فراعنة

ليست العنصرية، والدوافع االستعمارية، ورح 
سواء كان  والعداء لآلخر التعالي واإلحساس بالتفوق،
ًفلسطينيا أو عربيا أو مسلم ًا أو مسيحيا، هو سببً رفض  ً

قادة المستعمرة اإلسرائيلية لفكرة الدولة الديمقراطية الواحدة 
 ثنائية القومية عبرية - ١: خارطة فلسطين بمواصفات على

 متعددة - ٣إسرائيلية فلسطينية،   ثنائية الهوية-٢عربية، 
 - ٤والدروز،  الديانات من اليهود والمسلمين والمسيحيين

 نتائج صناديق االقتراع، بل ذلك يعود لعدة تقود مؤسساتها
 :منها أسباب

تنسف الرواية الصهيونية، وتنزع فكرتها  ًأوال
الوطن، والعودة إلى أرض الميعاد،  ودوافعها في استعادة

أعطى   الذي٢/١١/١٩١٧ وتتعارض مع وعد بلفور
 فلسطين لشعب بال أرض، وأرض بال شعب، فهم ال يعترفون

، وما تبقى من الفلسطينيين في فلسطيني بوجود شعب
: والهوية، أطلقوا عليهم ُ فرضت عليهم المواطنة٤٨مناطق 
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 "مسيحيي إسرائيل"و" مسلمي إسرائيل"و" عرب إسرائيل"

، بهدف تصغيرهم وتمزيقهم "دروز إسرائيل"و" بدو إسرائيل"و
ًليسوا شعبا عربيا متماسكا بالتاريخ  واحتقارهم، وأنهم ً ً
التمييزية والتطلع نحو  والتراث والمعاناةوالهوية والقومية 

 الحلم المشترك، ويعود الفضل لتماسك هذه الشرائح من

في مناطق الجليل والمثلث والنقب  الفلسطينيين الذين بقوا
، يعود للشيوعيين ١٩٤٨المختلطة، منذ عام  ومدن الساحل

بإصرار على هويتهم  الفلسطينيين الذين تمسكوا وحدهم
اإلسالمية  طينية، وقوميتهم العربية، ودياناتهمالوطنية الفلس

والمسيحية والدرزية، وأنهم جزء من الشعب العربي 
وكتابهم ومثقفيهم وشعرائهم األفذاذ، عبروا عن  الفلسطيني،

إميل حبيبي، توفيق : صارخ هذا الموقف وأشاعوه بوضوح
 زياد، محمود درويش، سميح القاسم، سالم جبران إضافة

ن وصبري جريس وغيرهم من الرعيل إلى راشد حسي
  .النكبة والحكم العسكري الفلسطيني األول الذين عاشوا

ًالدولة الديمقراطية الواحدة، تنهي فكريا وتاريخيا  ً ُ
الدولة العبرية اإلسرائيلية اليهودية المنفردة،  ًومبدئيا قيام

الصهيونية، ولذلك ال تجد فكرة  وتشطب فكرتها األيديولوجية
استجابة، من  لديمقراطية الواحدة أي قبول، أو أيالدولة ا

 أي من الشرائح المتنفذة لدى مجتمع المستعمرة العبري

اإلسرائيلي، فاألغلبية الساحقة من العبرانيين اإلسرائيليين 
وحلفائهم، ترفض هذه الفكرة وتطبيقاتها، وقانون  وأدواتهم

، ٢٠/٧/٢٠١٨الكنيست يوم  يهودية الدولة الصادر عن
 .ى تعبير ورد على هذه الفكرة المتداولةسو

ُثانيا فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة، تقر بوجود  ً
ًفلسطين، سيكون شريكا في  شعب آخر على أرض

واالستئثار  ُالمؤسسات والسياسات، وتنهي حالة التفرد
العبري اإلسرائيلي بفلسطين، خاصة وأن الفلسطينيين على 

ى ستة ونصف مليون نسمة خارطة وطنهم يصلون إل كامل
وثالثة ماليين في  ،٤٨مليون ونصف في مناطق : وأكثر

 الضفة مع القدس، ومليونين في قطاع غزة، مقابل سبعة

اسحق رابين الوحيد  .ماليين عبري إسرائيلي، فالعدد متقارب

 الذي أقر بوجود شعب آخر، واعترف بالشعب الفلسطيني

من حقوقه السياسية، وبقيادته منظمة التحرير، وأقر ببعض 
 االنسحاب -١وعليه تم  ١٩٩٣ عبر اتفاق أوسلو عام

  عودة مؤسسات-٢التدريجي من المدن الفلسطينية و

 والدة السلطة الوطنية كمقدمة لقيام - ٣منظمة التحرير و
اغتيال اسحق رابين في  الدولة، وكانت نتيجته

 بذريعة خيانته إلسرائيل وتنازله عن أرض ،٤/١١/١٩٩٥

وراة، عن أرض إسرائيل، وتراجع هذا التوجه وخياراته، الت
وتأثير حزب العمل وحركة ميرتس  وانحسرت مكانة وقوة

نسبة الحسم  اللتان قبلتا به، ولم يعد لهما إمكانية تجاوز
لدخول البرلمان، بدون التحالف مع أطراف أخرى لكليهما، 

متطرفة األحزاب اليمينية واليمينية ال التراجع لصالح وتم هذا
ًوتوجهاتها، بدءا من حكومة نتنياهو  َوالدينية المتشددة

شمعون بيرس  ، وهزم٢٩/٥/١٩٩٦الذي فاز في انتخابات 
شريك اسحق رابين وخليفته، وبقي نتنياهو زعيم اليمين 

، وال يزال ٢/٣/٢٠٢٠الرابح حتى آخر انتخابات  وحصانه
  .رغم تورطه بقضايا فساد جنائية

  ١٥صفحة  ٢٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

   الرفض اإلسرائيلي للدولة الديمقراطية

  )الحلقة الثانية(

  

  حمادة فراعنة

ًثالثا ال تسمح موازين القوى المحلية على أرض 
فلسطين بين طرفي الصراع بفرض أي حل متوازن 
بينهما، باستثناء بقاء االحتالل وتمدده وتوسعه 

 يقتصر على االستيطاني االستعماري، فالصراع بينهما ال
، ١٩٦٧، أو حدود ٤٨حدود التقسيم، أو حدود : الحدود

أو حدود الجدار الفاصل، أو حتى حدود صفقة القرن 
المقترحة من قبل الرئيس األميركي ترامب، فالصراع بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين على األرض الواحدة ليس 

كيف تتوفر فرص العيش مع اآلخر، بل كيف : عنوانه
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عيش ألحدهما بدون اآلخر، وقد فشال في تحقيق يمكن ال
هذه الرغبة، بصرف النظر عن دوافع كل منهما، ومدى 
عدالة ومنطقية أي منهما التي بددتها ضعف القدرة 
الفلسطينية في مواجهة قوة المستعمرة اإلسرائيلية 
ًوتفوقها في فرض مشروعها التوسعي محليا واقليميا  ًٕ

  .ًودوليا

ن تفوق المشروع االستعماري ولكن على الرغم م
التوسعي اإلسرائيلي فقد فشل في تحقيق برنامجه في 
احتالل كل األرض وطرد كل السكان، إذ بقي على أرض 
ًفلسطين نصف أصحابها، مما يشكل ذلك إخفاقا 
ًاستراتيجيا لمشروع هضم فلسطين وفرض التهجير والطرد 

 ١٩٤٨والتشريد على شعبها كما وقع في عامي 
 .١٩٦٧و

ًرابعا إن الحل الديمقراطي للصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي يتوجب بالضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين 
من مخيمات اللجوء والتشرد والمنفى إلى اللد والرملة 
ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع واستعادة 
ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها، إذ ال يعقل أن يكون قانون 

ليهود بعد أكثر من ألفي سنة، وعدم عودة عودة ا
الفلسطينيين بعد سبعين سنة، ولذلك سيبقى حق العودة 
أحد أهم معيقات تحقيق الحل النموذجي الثالث للصراع 

الوطني الديمقراطي الفلسطيني في : بين المشروعين
 .مواجهة االستعماري التوسعي اإلسرائيلي

الث لهذه األسباب سيبقى الحل النموذجي الث
بعيد المنال، مجرد فكرة ثورية إنسانية غير واقعية، 
تستحيل التحقق في ظل معطيات الصراع السياسي 
واألمني والفكري القائمة، ولهذا يمكن القول أن دولة 
الشراكة الديمقراطية الواحدة مرفوضة من قبل أغلبية 
المجتمع العبري اإلسرائيلي، مثلما أنها غير مطروقة على 

ل المؤسسات الدولية المعنية باالهتمام بحل جدول أعما
ُالصراع، ولذلك هي لدى من يؤمن بها مثل أمل إبليس 

ٕفي الجنة، وان كان بالضرورة يجب عدم إسقاط هذا 
الحلم، وهذا التطلع، وهذا الخيار، شريطة تغيير المعطيات 
القائمة وموازين القوى السائدة وهي لن تتغير باألماني 

نضال وبالنضال العملي ذات الشروط والدعوات، بل بال
 .الحسية المطلوبة

استمرار االحتالل والتوسع واالستيطان 
والعنصرية هو الخيار األول لدى مؤسسات صنع قرار 
المستعمرة اإلسرائيلية مع قوى اليمين واليمين المتطرف 
ًوالجناح الديني المتشدد، وهو مرفوض فلسطينيا وعربيا  ً

ًواسالميا ومسيحيا ود ً ًوليا، والخيار الثالث بالدولة ٕ
ًالديمقراطية الواحدة مرفوض إسرائيليا، يبقى الخيار 
الثاني، خيار حل الدولتين هو األكثر واقعية، وهو الخيار 
الذي أقره المجتمع الدولي عبر األمم المتحدة وفق قرار 

، وعلى ٢٩/١١/١٩٤٧ الصادر يوم ١٨١التقسيم 
مراقب يوم أساسه تم قبول فلسطين دولة عضو 

 .لدى األمم المتحدة ومؤسساتها ،٢٩/١١/٢٠١٢

حل الدولتين المتعثر يحظى بقبول وهدف كل 
األطراف الفلسطينية وخاصة من قبل فتح وحماس، وكافة 
مؤسسات منظمة التحرير، ومؤسسات الجامعة العربية 

 تعترف بدولة ١٩٤ دولة في العالم من أصل ١٣٩و
هذا الهدف الوطني فلسطين، ولكن اإلسراع بتحقيق 

 وحدة البرنامج -١ :يحتاج إلى ثالثة شروط هي
 اختراق -٢والمؤسسات واألدوات الكفاحية الفلسطينية، 

ٕالمجتمع اإلسرائيلي وايجاد الشريك اإلسرائيلي الرافض 
 تعاطف -٣لالحتالل ويعمل على تحقيق هذا الهدف، 

 .ٕواسناد وضغط دولي قوي للعمل على تنفيذه

  ١٩ ص٢٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 
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االحتالل تاريخ أسود من السرقة وسلب 
  األرض

  

  *سري القدوة

على مدار اكثر من نصف قرن مارس االحتالل 
االسرائيلي انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان استهدفت 

 غزة الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع
وعملت قيادة أركان االحتالل على االستمرار في ارتكاب 
الجرائم التي ساعدت في احتدام الصراع فكان االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واستمرار هذا االحتالل 
هو السبب المباشر في استمرار النضال الفلسطيني حيث 
ال يمكن مهادنة هذا االحتالل على حساب الدم 

ني أو تجاوز االحتالل على أنه خالف عابر أو الفلسطي
ٕوجهات نظر وان االحتالل هو المشكلة الكبرى وهذا 
العدوان على الشعب الفلسطيني هو األساس وال يمكن 
لمن كان أن يحاول القفز عن القيادة الشرعية ونضال 
الشعب الفلسطيني للنيل من صمود اإلنسان الفلسطيني 

ٕوارادته وعزيمته واثناؤه ع ن المطالبة بحقوقه لتقرير ٕ
  .ٕمصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة

إن حكومة االحتالل تمارس الكذب وتستمر في 
تضليل الرأي العام الدولي وتعمل على النيل من الحقوق 
الفلسطينية المشروعة وتستمر في ممارسة االستيطان 
وتصادر االراضي الفلسطينية وتعمل على نهبها وسرقتها 

ل يومي لتنفيذ مخططات الضم وما يسمى بصفقة بشك
القرن االمريكية وتستمر في تلفيق الحجج الواهية 
واألكاذيب التي من شأنها فقط ان تستمر في خداع العالم 
والنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة 
والمعترف بها دوليا مما يعني استمرار االحتالل لألراضي 

  .الفلسطينية

ال يمكن أن ينتهي بأي حال من إن الصراع 
األحوال في ظل استمرار العدوان واحتالل األرض 

الفلسطينية واغتصاب ومصادرة األراضي وال يمكن 
لالحتالل أن يستمر في ظل عدوانه الظالم على شعبنا 
حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية 
واستمرار خداع المجتمع الدولي ومحاولة الحكومة 

سرائيلية تمرير مشروعها بضم االراضي الفلسطينية اال
الهادف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها 
الوطني ضمن نهج قائم على العنصرية وممارسة 

  .العدوان

في الوقت الذي يصعد فيه االحتالل عدوانه 
الهمجي وهجماته المدمرة على شعبنا بارتكاب مجازر 

م التي يرتكبها بشكل جديدة تضاف إلى مسلسل الجرائ
يومي بحق أبناء شعبنا واغتيال مناضلينا واستمرار 
اعتقال االسري ومحاربتهم وفرض حصاره الظالم الذي 
حول مدننا ومخيماتنا في الضفة الفلسطينية وغزة إلى 
معازل وكانتونات وتحول قطاع غزة إلى سجن كبير وهو 

ة ما يساهم في تعميق األزمات السياسية واالجتماعي
واالقتصادية التي باتت تعصف بمكونات مجتمعنا 
الفلسطيني والواقع العربي وتهدد بالمزيد من مظاهر 
التفسخ والتفكك للوحدة الوطنية الفلسطينية والتماسك 

  .الداخلي بفعل دعم االحتالل لمظاهر االنقسام الفلسطيني

ان مسيرة الشعب الفلسطيني تميزت بالتضحية 
التي قدمت خاللها مئات الشهداء الفلسطينية العظيمة و

وآالف الجرحى واألسرى وبالصمود األسطوري الذي أكد 
تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بحقهم ووطنهم وأرضهم 
ومقدساتهم كما إن نضال الشعب الفلسطيني تميز بالعدد 
الكبير من الشهداء والقادة الذين ارتقوا إلى العال وهم 

لوا ولم يتهاونوا وضربوا على ثباتهم وصمودهم ولم يتناز
المثال والنموذج وأناروا بدمائهم طريق النصر والحرية 

  . والعودة والتحرير

ًإن مسيرة النضال الوطني الفلسطيني تمثل إنجازا  ّ
ًسياسيا وشعبيا يستحق التوقف أمام محطاته في ظل  ً
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استمرار تضحيات شعبنا وتعاظم عطائه حيث ما زال 
ب منظمة ضد الشعب االحتالل يمارس ويخوض حر

الفلسطيني وفي ظل هذه الممارسات بات من المهم 
التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي قبل فوات االوان 
وانفجار المنطقة وتأجيج حالة الصراع ووقف اعتداءات 
المستوطنين وحالة الفوضى وما نتج عنها من أجواء 
خطرة أدت إلى تدمير وتوقف عملية السالم جراء 

 . ات الحكومة االحتالل االسرائيليممارس

  ١١ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  سياسة الهيمنة واالستعمار تمارسها إسرائيل

  المحامي علي أبو حبلة

في الوقت الذي يفتقد فيها النظام العربي 
الستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التمدد الصهيوني 

لية خارج حدود فلسطين، مع غياب المخططات المستقب
وانتظار ما يخططه  العربية وتوحيد الجهود العربية

ًاآلخرون لنا دائما، حتى نقوم بالشجب واإلدانة، فقد 
عكف مئتان وخمسون من كبار العلماء والخبراء 

 طيلة ثالث سنوات لوضع ٩٤اإلسرائيليين عام 
المخططات التوسعية واإلستراتيجية للدولة الصهيونية، 

، ٩٧وا من ذلك بالفعل عام ، وانته٢٠٢٠وحتى العام 
ًوضعوا خاللها ثمانية عشر مجلدا ومئات الخرائط، رسموا 
من خاللها مستقبل إسرائيل ومطامعها التوسعية تجاه 
ٕالدول العربية في عصر السالم، واسرائيل اليوم تنفذ 
مخططاتها التوسعيه وفق ما رسمته إستراتجيتها للدولة 

 النفوذ على كامل الصهيونية تسعى لبسط الهيمنه وفرض
الجغرافية الفلسطينية ومخطط الضم يمهد لفرض السيادة 
وتهويد فلسطين كل فلسطين، ولم يقف التوسع وبسط 
الهيمنة والنفوذ عند هذه الحدود بل بات العدوان 
ّالصهيوني المتكرر على األراضي السورية، الذي يقتل 

ل إلى خبر روتيني عادي ال يثير أي انفعا ويدمر ليتحول

عند المواطن العربي، هو نتاج الفشل المتراكم وخطأ 
السياسة والتقدير في كيفية التعامل مع العدوان 

 .الصهيوني وانتهاكاته المستمرة للسيادة الوطنية العربية

ّأن يتقبل أحد االستيطان الصهيوني، بأريحية 
ويتغاضى عن مخطط الضم وتهويد القدس، هذه 

ّنهجية التي امتدت إلى تنفيذ اإلستراتيجية العدوانية الم
هجمات على المنشآت النووية على األرض اإليرانية 

دون االكتراث  وضرب العراق وسوريا ولبنان وفلسطين
بالعواقب، ال تعكس عدوانية هذا المجتمع فحسب، بل، 
ّأيضا، وهو األخطر، والنابع من الثقة بعدم قدرة الجانب  ً

متصاص االعتداءات المعتدى عليه على الرد واستعداده ال
واالكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار بالوقت والزمان 

ويتساءل الكثيرون منذ زمن عن كيفية . المناسب 
التعامل بعقالنية مع االعتداءات االسرائيلية التي باتت 
خطرا يتهدد امن االمة العربية ويتهدد وحدانية الدول 

 .العربية

ٍمستمر ٍإن ما تقوم به إسرائيل من عدوان 
ٍومتكرر وممنهج على الشعب الفلسطيني، وعدوان 
مستمر في سورية أو في إيران او في العراق، يجب أن 
ًينظر إليه باعتباره جزءا من إستراتيجية الهيمنة 

فهي، بعدوانها، تفترض أنها . واالستعمار في المنطقة
ًتضرب كل ما يمكن أن يشكل تهديدا لهيمنتها واستعمارها 

.  المباشر لفلسطين والجوالن العربي السورياالستيطاني
ّوال تقدم على هذه اإلستراتيجية العدوانية إال لخدمة  ّ ِْ ُ
مصالحها، مثلها القوى الخارجية التي عبثت وتعبث بأمن 

والمواطن العادي أو المتعلم . ومقدرات المة العربية
فغالبية . المستقطب ال يدرك حقائق هامة في ما يجري

رب مغيبون عن االهتمام باولى قضاياهم المثقفين الع
المتمثلة في التنمية والنهوض االقتصادي والتغلب على 
البطاله لحماية وطنهم من محاوالت االستحواذ والهيمنة 
تحت مسميات وعناوين جميعها تشكل لالستفراد والهيمنة 
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واالستعمار، فالصهيونية خطر يتهدد عالمنا العربي 
طن والمواطن وأولوية الصراع ضد ويهدد امن واستقرار الو

النظام االستعماري الكولونالي في فلسطين والمنطقة 
العربية يجب ان يتصدر اولى اولويات اهتمام النظام 

 .العربي والمواطن العربي

 يتساءل -المواطن العربي بمختلف انتماءاته 
هل يجب أن تدفع الشعوب العربية مقابل ذلك كل هذا 

ًقتل وتمزيق المجتمعات، اجتماعيا الثمن الباهظ من ال
ًومذهبيا، كما هو الحال في العراق وسورية ولبنان 
وفلسطين؟ وهل يجب أن تتواصل طريقة التعامل مع 
مقومات القوة وعوامل النهضة الشاملة، وشروط التحرر 
بطريقة مجتزأة، قوامها فصل التحرر عن البناء الداخلي، 

يست المنطقة العربية والديمقراطية والتنمية الشعبية؟ ل
ّمتخلفة وخارجة عن سياق التطور بسبب االستعمار فقط، 
ّبل بسبب تحول حالة االستقطاب وتعدد الوالءات في البلد 
الواحد وبات توحيد الصف والجهود المخرج من تلك 
المعاناة للتغلب على الهيمنة واالستعمار والنفوذ 

 .الصهيوني

  ١١ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  أزمة الكيان الصهيوني وتداعياتها

 

  فايز بصبوص الدوايمة. د

بعها كما هي سياسة القضم المتدرج التي ات
الكيان الصهيوني سياسة التصعيد المتدرج، فقوات 
االحتالل الصهيوني باشرت بحمالت تصعيدية تمحورت 
ًحول مدينة القدس وفي داخلها استهدافا متصاعدا ضد  ً
المقدسيين مثال على ذلك عدنان غيث محافظ القدس، 
والذي منذ تعيينه قبل سنتين حتى اآلن تم اعتقاله أكثر 

ج مختلفة، ففي الخطوة األخيرة كان  مرة بحج١٧من 
ًاالتهام واضحا والسبب الذي كان مستترا دائما وأوضحه  ً ً

الكيان الصهيوني هو ألنه يقوم باتصاالت مع القيادة 
الفلسطينية، ما يعني أن مسألة التهويد والضم بدأت تأخذ 
ًمفاعيلها ليس على الصعيد السياسي إنما أيضا على 

ري ألنه وبسياق مشروع الضم الصعيد الوظيفي واإلدا
ٕتعتبر مدينة القدس تابعة إداريا ووظيفيا وادارتها المدنية  ً ً
للكيان الصهيوني فهنا تبدأ الخطوات التدريجية لترجمة 
موضوع الضم الصهيوني بشكل ال يوحي بالضم المباشر 
والكلي إنما بفرض معايير الواقع على األرض، ومعايير 

ارية لمتابعة الشؤون المدنية الضرورات التنفيذية واإلد
ومركزيتها من خالل قنوات االحتالل اإلدارية، ذلك يأتي 
ٕمع التصعيد على باب الرحمة واغالقه والضغط المتراكم 
على المقدسيين والمحاوالت الرامية إلى شراء أراض 
فلسطينية بإغراءات غير مسبوقة والتي باءت بالفشل 

 يمر فيها الشعب كلها رغم الضائقة االقتصادية التي
  .الفلسطيني عامة والمقدسيون خاصة

يقابل ذلك ذكاء فلسطيني بإدارة الصراع من 
فتح «خالل ليس فقط اللقاءات بين الفصائل وخاصة 

ًإنما أيضا بالعمل على فعاليات » وحماس والجهاد
مشتركة وأنشطة ما زالت سلمية الطابع، وذلك ألن 

اتي المأساوي االحتالل ما زال يتخبط في وضعة الذ
وتصاعد االصطفافات الحزبية والمدنية في الكيان 

وبوادر االختالالت » الفاسد«الصهيوني ضد رئيس وزرائه 
المركزية واالستراتيجية في بنيته االقتصادية إثر فشله في 
ًاحتواء وباء كورونا وتداعياته، ما يعطي مؤشرا على 

ب على مرحلة انهيار الحكومة الصهيونية وقرب االنقال
  .نتانياهو ووضعه أمام المحاكم

ًإن المؤشرات توحي أيضا بأن شريكه في 
االئتالف الحاكم غانتس لن يستطيع أن يقدم على خطوة 
ال على الصعيد الداخلي وال الخارجي اتجاه موضوع 
الضم، وخاصة أنه وخالل االستهداف األخير للطيران 

تل أحد الصهيوني لمواقع إيرانية في سوريا أدى إلى مق
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عناصر حزب اهللا وهدد الحزب بأنه سيرد بشكل مباشر 
وخالل فترة قصيرة، وأنه يدرس الرد المناسب على الكيان 
وهذا ما جعل جيش الدفاع الصهيوني في حالة استنفار 
ٕشامل واعادة تموضع لقواته في الشمال على الحدود 
اللبنانية، وبدأ يبعث برسائل من خالل أطراف ثالثة إلى 

ًال يطمح إلى التصعيد العسكري، وأنه سيكون جاهزا أنه 
للرد بقسوة اذا ما تجرأ حزب اهللا واستهدف الكيان 
الصهيوني، وكان الرد من قبل حزب اهللا أنه سيرد مهما 
كانت ردود الفعل للكيان الصهيوني، هذا هو اإلرباك 
المتراكم والذي عمقته الوحدة الفلسطينية باألداء 

لصراع مع الكيان الصهيوني في المرحلة ٕوالتنسيق وادارة ا
التصاعدية القادمة والتي توحي ببوادر حرب كل األطراف 

  .تريدها محدودة ولكن ال ضمانات تذكر لذلك

  ٧ص/٢٨/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

  نحو تحقيق االنتصار

  

  حمادة فراعنة

ثالثة خيارات تواجه برنامج المشروع الوطني 
له، مثله مثل المشروع الديمقراطي الفلسطيني وأفعا
 :االستعماري التوسعي اإلسرائيلي

خيار مواجهة االحتالل واستمراريته  -١
واستيطانه وتوسعه وقضم األرض وتمزيق المجتمع 

 ما بين القدس والضفة ٦٧الفلسطيني في مناطق 
والقطاع، وتعميق االنقسام بينهم وفصلهم عن مناطق 

 . بالجدار العازل٤٨

ين المتجاورتين على أساس خيار حل الدولت -٢
 .١٩٦٧ وضمن حدود عام ١٨١قرار التقسيم 

خيار الدولة الواحدة الديمقراطية ثنائية  -٣
القومية عربية عبرية، ثنائية الهوية فلسطينية إسرائيلية، 

متعددة الديانات من المسلمين والمسيحيين واليهود 
 .والدروز، تحتكم إلرادة الناخبين عبر صناديق االقتراع

لمواجهة الخيار األول، والعمل من أجل تحقيق 
ًالخيار الثاني، وصوال نحو الخيار الثالث يتطلب توفير 

 :ثالثة عوامل هي

وحدة الموقف والبرنامج واألدوات : ًأوال
 -١الفلسطينية لدى المكونات الفلسطينية الثالثة من 

 -٣، ٦٧ فلسطينيي مناطق -٢، ٤٨فلسطينيي مناطق 
  .ت والمنافي من الالجئينفلسطينيي الشتا

ًتضامن واسناد وتعاطف دولي رسميا :ًثانيا ٕ
ًوشعبيا حزبيا وبرلمانيا ومؤسسات مختلفة ً ً.  

اختراق المجتمع اإلسرائيلي المتفوق، : ًثالثا
وفكفكة تماسكه وتحالفاته الداخلية القائمة على االحتالل 
والتوسع واالستيطان، والغوص بين مساماته إليجاد 

 أو الشركاء اإلسرائيليين الذين يقبلون بالشراكة الشريك
والعمل ضد االحتالل، ويربطون مصيرهم ومستقبلهم 
وعملهم مع الشعب الفلسطيني والخيارات المشتركة 

 .المتاحة

ًواعتمادا على النتائج السياسية والعملية لمسار 
الحركة الوطنية الفلسطينية في محطاتها الثالثة منذ فترة 

، ثبت أنها أخفقت في كسب ١٩٤٨كبة عام ما بعد الن
انحيازات إسرائيلية لعدالة القضية الفلسطينية، ومطالبها 
المشروعة، وحقوق شعبها التي أقرتها الشرعية الدولية، 

، ١٨١وخاصة حق الدولة المستقلة وفق قرار التقسيم 
  .١٩٤وحق العودة للمشردين الالجئين وفق القرار 

مجتمع اإلسرائيلي الشريك العزلة واالنكفاء عن ال
األساسي والوحيد للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين 
هو العنوان األبرز الذي لم ينجح الفلسطينيون في 

 :التعامل معه وفق ثالث مفردات هي

أنه العدو، الذي يجب العمل على تفتيت  -١
  .صفوفه
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أنه الجار، الذي يجب العمل على تحسين  -٢
  .العالقات معه

ًبعضهم قد يكون صديقا كالشيوعيين أن  -٣
 .حيث يجب التحالف والعمل المشترك معه

ٌ حينما أقر المجلس الوطني ١٩٧٤منذ عام 
الفلسطيني البرنامج المرحلي في دورته الثانية عشرة، 

، ١٥/١١/١٩٨٨ٕواعالن الدولة في الجزائر في 
، صاغ أهمية الحوار مع ممثلي ٢٤٢واالعتراف بالقرار 

سرائيلي، وجرت محاوالت خجولة أو متعثرة المجتمع اإل
مع إسرائيليين، وحدها حققت االختراق في أوسلو وأثمرت 
عن االتفاق واالعتراف المتبادل، والحل التدريجي متعدد 
المراحل، وانتقال القرار الفلسطيني ومؤسساته، من 
المنفى إلى الوطن الفلسطيني مما اتاح فرص التعامل 

جتمع اإلسرائيلي، ولكنها لم تثمر المباشر مع ممثلي الم
في تحقيق اختراق جدي مؤثر على مسار وسياسات 
ورؤى بارزة من المجتمع اإلسرائيلي، بل بالعكس جرى 
تراجع عن دور ومكانة حزبي العمل وميرتس اللذان فعال 
اتفاق أوسلو وقبال به، قبل أن ينقض اليمين واليمين 

 نتنياهو وشارون المتطرف والمتدينين المتشددين برئاسة
 على مؤسسات صنع القرار لدى المستعمرة ١٩٩٦عام 

اإلسرائيلية والتحول نحو المزيد من التطرف، وقد ساهم 
في الدفع نحو هذا التطرف لصالح الجموح اليميني 

وميرتس، العمليات االنتحارية  العنصري، وهزيمة العمل
ه الفلسطينية التي لم توفق في تحقيق نتائج ما يتطلع ل

 .الشعب الفلسطيني

وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية في برنامجها 
ومؤسساتها وأدواتها هي األساس، واختراق المجتمع 
اإلسرائيلي وكسب انحيازات من بين صفوفه لصالح عدالة 
ومطالب وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة هو 

 هزيمة -١: العامل الثاني األهم لتحقيق االنتصار نحو

 نجاح خيار الدولة المستقلة أو الدولة -٢الل، االحت
 .الموحدة الديمقراطية

  ١٥ ص٢٨/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

  شيطنة الكيانية الفلسطينية

  

  *فادي أبو بكر

ومن خلفها الواليات المتحدة » إسرائيل«ال تزال 
ونة إلى تقويض أي شكل من األميركية تسعى في هذه اآل

أشكال الكيانية الفلسطينية وتدفع باتجاه الحل اإلقليمي 
واستكمال سيطرتها على األرض الفلسطينية وضمان 

 .االعتراف بها دولة يهودية خالصة

ُوقد تضمنت أحد أهم وأبرز بنود ما تسمى بـ  
التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد » صفقة القرن«

ًيجب االعتراف بالقدس دوليا كعاصمة «ترامب، بأنه 
، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تدمير «لدولة إسرائيل 

الجهود الدبلوماسية الفلسطينية المبذولة طيلة العقود 
ًالماضية، ما يعني وجوبا تدمير الكيانية الفلسطينية 

 . اإلسرائيلي–ًكهدف بات واضحا للثنائي األميركي 

خالل األسابيع ُوفي نفس السياق، فقد نشرت 
األخيرة العديد من التقارير الصحفية في بعض الصحف 
ّالورقية والمواقع اإللكترونية ركزت معظمها على ما يمكن 

منظمة التحرير والسلطة » شيطنة«تسميته محاولة 
وتزامنت هذه . الفلسطينية وقادتها على وجه التحديد

ّالفبركات والحشرجات مع أزمات مركبة تعاني منها 
 اإلسرائيلية وكورونا -سلطة بفعل الضغوط األميركية ال

ًوغيرها، لتظهر وكأنها جزءا من سياق كامل يعمل على 
 .الكيانية الفلسطينية» شيطنة«الترويج لفكرة 

ّالقيادة الفلسطينية ليست منزهة عن .. نعم
الخطأ، إال أنه من الضروري الوعي بأن الفبركات 

ٕهم، وانما الكيانية اإلعالمية ال تستهدف أشخاص بعين
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ًالفلسطينية برمتها، وألن اإلعالم المسؤول ينتج تلقائيا  ّ
ًمجتمعا عادال، فإن القوى العدائية تسعى إلى ضرب  ً
النسيج المجتمعي عبر توجيه اإلعالم إلى مسارات غير 

 .وطنية أو مسؤولة

ٍمن جهة أخرى، فإنه من الطبيعي القول بأن 
و السلوك البشري اليوم سلوك المواطن الفلسطيني كما ه

ّقد تأثر بوباء الكورونا، والتجربة التي تمر بها البشرية 
ّجمعاء تحتاج إلى أن تتنبه الدول إلى تلك اآلثار 

فما بالكم بفلسطين التي تعاني . االجتماعية على اإلنسان
من وبائي االحتالل وكورونا، والتي تحتاج إلى جهود 

الفلسطينية لمواجهة مضاعفة من قبل المنظومة الرسمية 
كافة اآلثار المترتبة والتي قد يستغلها كل من يريد 

 .اإلطاحة بالكيانية الفلسطينية

تقع على عاتق الجسم الصحفي الفلسطيني 
بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية مهمة وطنية 
كبيرة، تتمثل في توحيد الدور االعالمي الوطني ومواجهة 

تسعى إلى شيطنة الكيانية الروايات والفبركات التي 
وال بد أن تتخذ المؤسسات . الفلسطينية وتنحيتها

اإلعالمية والنقابات التمثيلية للمهنة والهيئات المنظمة 
ٕلقطاع اإلعالم خطوات واجراءت حازمة تجاه كل وكالة أو 
ّشبكة إعالمية محلية تسير في سكة خارجة عن السكة  ّ

ل إجراءات أو ما الوطنية، بما يتضمنه ذلك من وضع دلي
شابه أمام العاملين في المجال، بهدف تقديم أخبار تحترم 

 .ٍالمقاييس المهنية والوطنية على حد سواء

 كاتب وباحث فلسطيني *

  ١٧ ص٣٠/٧/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

  

  

جدلية الترابط بين الضم وصفقة القرن في 
  راتيجية الملكيةاالست

  

  ردينة العطي

في سياق ما يحصل من عمليات صهيونية 
متراكمة من خالل قطعان المستوطنين والتصعيد الذي 
أشرت إليه مسبقا فيما يتعلق بباب الرحمة هناك أيضا 
االحراق المتعمد الذي حصل لمسجد البر واالحسان في 
مدينة البيرة والذي أرفق بعبارات عنصرية عبرت عن 

بنية التربوية والثقافية لقطعان المستوطنين والذين ال
يحاولون كل يوم تدنيس المسجد األقصى لترسيخ مشروع 

  التقاسم الزماني والمكاني للمسجد المبارك

كل ذلك يحصل والتركيز قائم على إجهاض 
مشروع الضم ذي األهمية القصوى في هذه المرحلة لكن 

خطابات جاللة حتى نكون منصفين تماما فكل من راقب 
الملك والدبلوماسية األردنية لم تخرج أبدا عن ربط 
موضوع الضم بحل الدولتين، لماذا يا ترى كان هذا الربط 
دائما من قبل جاللته وبترجمة عملية من رأس 
الدبلوماسية األردنية وزير الخارجية الدكتور أيمن 
الصفدي بتوجيه مباشر وغير مباشر من قبل جاللة 

  الملك

 ذلك الربط السر يكمن في أن التركيز على حول
موضوع الضم دون الحل الشمولي أي حل الدولتين يعني 
بكل التفاصيل تغيب االنتهاكات التي تحصل في مدينة 
القدس من تكريس لمحاولة التهويد وتغيير المالمح 
التاريخية وتغيير قواعد االشتباك الغير مباشرة المنصوص 

الل الدم والنضال المتكامل بين عليها والتي ترجمت من خ
  .الموقف األردني والمقدسيين

كل ذلك يحصل وهنالك تركيز على االعالم 
العربي والدولي حول مواجهة الضم وتغييب موضوع 
القدس وهذا أحد األهداف الصهيونية التي تراهن على 
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مركزية الثانوي وثانوية المركز لذلك كان دائما جاللة 
الربط االستراتيجي بين المواجهة الملك ينوه لموضوع 

للجزء اي الضم مع عدم تغيب الكل وهو مواجهة صفقة 
القرن بكليتها دون الذهاب إلى المرجعيات الثانوية في 
هذا الصراع والذي يعتبر مشروع الضم بالنسبة 
للدبلوماسية األردنية والفلسطينية مدخال للمواجهة الكلية 

 أن يتنبه له كل وليست محورا للصراع وهذا ما يجب
  .أردني وفلسطيني خاصة من خالل منصاته االعالمية

  حمى اهللا األردن وحمى اهللا األقصى الشريف

 .وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة

 ١٦ ص٣٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  ..!والتعلق بالوهم" الضم"حقيقة 

  

  عالء الدين أبو زينة

ل ، مث٤٨، بعد تسليم فلسطين ٦٧حال فلسطين 
قاتل . الذي أخذ منه بلطجي بيته وأسر عائلته وطرده

ُوحاول، ثم أُنهك وترك، فوقف خارج السور يصرخ َ ال : ِ
َتلمس، ال تأخذ، القانون، وعائلته في الداخل تنقل من  ُ

البلطجي يتحكم بكل . غرفة ضيقة إلى أصغر منها
: ّشؤونهم ويشغلهم في الخدمة، لكنهم يصرخون أيضا

وهو يشرب القهوة مسترخيا في يجوز وال يجوز، 
  .الحديقة

، وكأن »الضم«مع ذلك، يتحدثون بجدية عن 
! »غير مضمومة«غرفة الخادمة في البيت المستلب كله 

الضفة : والضعيف يتعلل باألماني ويتغطى بالمفردات
الضفة تحت سيطرة . »مضمومة«ٕمحتلة، وانما ليست 

ستكمل ُوال ت –» سلطة وطنية«االحتالل، ولكن تحكمها 
» القرارات«وال تنفع . »سلطة االحتالل«تحكمها : الجملة

، والخارجيين ليسوا »القوي عايب«ألن » اإلدانات«و 
جديين في جلب حق للفلسطينيين، واستعادة حق 

الفلسطينيين بالطريقة الوحيدة المعروفة، ليس ممكنا وال 
  .مطروحا

يكتب بيتر بينارت، . الحقيقة يقولها اآلخرون
بنيامين … إذا أوفى«: »تيارات يهودية«جلة محرر م

نتنياهو بتعهده بفرض السيادة اإلسرائيلية في أجزاء من 
الضفة الغربية، فإنه سيضفي الصفة الرسمية على واقع 

في الممارسة، ضمت إسرائيل الضفة : قائم منذ عقود
  .«الغربية منذ فترة طويلة

ويقول روبرت مالي، مستشار باراك أوباما 
أورينت « للشرق األوسط، في مقابلة مع موقع السابق

تم ضم األراضي الفلسطينية منذ عقود على «: »٢١
وثمة العشرات على األقل من األصوات . »أرض الواقع

الوازنة التي تعلن حقيقة ضم الضفة، وتفصيل الدور 
في مشروع » السلطة الفلسطينية«الوظيفي الحقيقي لـ

  .اقعالضم الزاحف وتكريس االحتالل كو

 ٦٤٠.٠٠٠يعيش حوالي «: يكتب بينارت
مستوطن يهودي اآلن في القدس الشرقية والضفة 
الغربية، وقامت الحكومتان اإلسرائيلية واألميركية بتجريد 

وتتصور خطة . الدولة الفلسطينية من أي معنى حقيقي
ًالسالم التي وضعتها إدارة ترامب أرخبيال من المدن 

 في المائة فقط من الضفة ٧٠الفلسطينية المتناثرة عبر 
أحزاب … وحتى قادة. الغربية، تحت السيطرة اإلسرائيلية

يسار الوسط ال يدعمون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة 
  .«وذات سيادة

َمن واقع ضمني إلى واقع معلن » الضم«تحويل  ُ
 ألن الكيان مسيطر فعليا، - يقول كثيرون -ال داعي له 

وهو أيضا آمن ومرتاح . لسطينيةوقتل فرصة الدولة الف
  .، محليا ودوليا»أوسلو«و » عملية السالم«تحت غطاء 

إن «: يكتب دينيس روس؛ وديفيد ماكوفسكي
ضما تقوم به إسرائيل من جانب واحد ألراض تسيطر 

إنه لن يجعل إسرائيل أكثر . عليها مسبقا ليس هو الحل
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 وال أحد يعرف ما إذا كان سيؤدي إلى انهيار. أمنا
السلطة الفلسطينية، أو أنه سينهي التعاون األمني بين 
الجيش اإلسرائيلي وقوات األمن التابعة للسلطة 

  .«الفلسطينية

كان عباس حلما «: ويكتب آرون ديفيد ميلر
فمع استعداده للتعاون مع . تحقق بالنسبة لنتنياهو

إسرائيل في مجال األمن وتجنب كل من العنف وطاولة 
عباس الكثير لتعزيز حملة نتنياهو المفاوضات، فعل 

إلغالق الباب تماما أمام إقامة دولة فلسطينية ذات 
  .«معنى

) الضم المرحلي(كما أنه «: ويكتب جوناثان كوك
قد يخفف أيضا من خطر انهيار السلطة الفلسطينية، 

ويقال . وهي المقاول األمني اإلسرائيلي في الضفة الغربية
أن ما إذا كان يمكنه تحمل إن الجيش اإلسرائيلي قلق بش

  .«عبء مراقبة مدن الضفة الغربية بشكل مباشر

ويقول مالي عن أعضاء كونغرس أميركيين 
َلم ‘: السؤال الذي يزعج هؤالء هو«: يعارضون الضم

؟ وأضيف أنها ال ’تضم إسرائيل أراض وهي تتحكم فيها
بالنسبة لهؤالء، فإن … تدفع مقابل ذلك أي ثمن سياسي

الي هو أفضل حل بالنسبة إلسرائيل، وهم الوضع الح

يخافون من أن اليسار الديمقراطي بدأ يرفع صوته 
فليضموا األراضي الفلسطينية حتى يسقط القناع ‘: بالقول

  .«ويرى الجميع الوجه الحقيقي إلسرائيل

يعرف الكيان بتكرار الخبرة أن كالم العرب 
لكن . بدعم األميركان–واآلخرين هو شيء اعتاد تحمله 

يهودية «الذي يجعله يتردد في الضم هو خوفه على 
من الضمني إلى » األبارتيد«، ومن تحويل واقع »الدولة

عبء » السلطة«وسوف يعيد إليه انهيار . الواضح
االحتالل واسمه، وهو الذي يستمتع اآلن باحتالل بال 

  .أعباء

يسمي بينارت، من بين آخرين كثيرين، الشيء 
دولة : إسرائيل قرارها بالكامل ونفذتهلقد اتخذت «: باسمه

واحدة تضم ماليين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى 
ويقترح، مع عدد متزايد من اليهود . »الحقوق األساسية

حان الوقت للتخلي عن حل الدولتين «: الليبراليين
التقليدي وتبني هدف المساواة في الحقوق لليهود 

ن يهودي، والذي ال حان الوقت لتخيل وط. والفلسطينيين
 .«يكون دولة يهودية

 ٦ ص٣٠/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 
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 ال توثيق لمقتل إياد الحالق
  

 يهوشع براينر ونير حسون/ هآرتس

بعد شهر من إطالق جنود حرس الحدود النار 
على اياد الحالق وقتله في البلدة القديمة في القدس، 

م فيما يتعلق بالتحقيق في تظهر هناك عالمات استفها
حسب أقوال مصدر مطلع على . ظروف إطالق النار

تفاصيل التحقيق، فليس هناك توثيق إلطالق النار في 
يظهر أنه ” هآرتس“ رغم أن فحص –كاميرات الحماية 

في منطقة الحادثة هناك على األقل سبع كاميرات، اثنتان 
  .في غرفة القمامة التي اختبأ فيها الحالق

تهم الرئيسي بإطالق النار حقق معه فقط مرة الم
وحتى اآلن لم يتم تنفيذ إعادة . واحدة في يوم الحادثة

التحقيق موجود في المراحل النهائية، . تمثيل الحادثة
وفي األيام القريبة من المتوقع أن يقوم اعضاء قسم 
التحقيق مع رجال الشرطة في تحويل الملف كي يفحصه 

  . في القسمأحد المدعين العامين
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الذي كان يعاني من حالة )  سنة٣٢(الحالق 
. توحد شديدة، دخل الى البلدة القديمة عبر باب االسباط

وقد أثار شك رجلي شرطة، احدهما شرطي أعلى رتبة 
وشرطي أدنى رتبة، قاال بأن رجال شرطة آخرين حذروهم 

  .من مخرب مسلح

الحالق هرب واختبأ في غرفة قمامة وهناك تم 
بعد ذلك تبين أنه لم يكن .  النار عليه وقتلهإطالق
فورا بعد الحادثة طلبت عائلة الحالق من . مسلحا

السلطات نشر توثيق إطالق النار، ولكن هذه السلطات لم 
وفي المداوالت التي . تعترف بأنه يوجد مثل هذا التوثيق

جرت بشأن طلب العائلة امتنع ممثل قسم التحقيق مع 
جابة على سؤال في هذا الشأن، رجال الشرطة عن اال

وقال فقط إن المحققين جمعوا كاميرات الحماية في 
وفي التحقيق مع الشرطي الصغير عرض عليه . المنطقة

توثيق جزئي للمطاردة، لكن ال أحد من المشبوهين تم 
ايضا لم يعرض . اطالعه على توثيق إطالق النار نفسه

. يق للحادثةعلى وردة أبو حديد، معلمة الحالق، أي توث
لو “مصدر في جهاز انفاذ القانون قال للصحيفة بأنه 

كان هناك توثيق إلطالق النار لكان سيعرض على 
  .”المحقق معهم

رسمت كاميرات الحماية في المائة ” هآرتس“
متر الواقعة بين باب االسباط حيث بدأت مطاردة الحالق 

معظمها مربوطة . وبين غرفة القمامة التي قتل فيها
النظام . ”٢٠٠٠مباط “بكة توثيق المطاردة الشرطية بش

الذي يشمل مئات الكاميرات التي تتابع ما يجري في 
البلدة القديمة ومحيطها وثقت تقريبا كل حادثة أمنية في 
المنطقة في السنوات االخيرة، واحيانا نشر التوثيق بعد 

  .فترة قصيرة من الحادثة

، ٢٠٠٠ في باب االسباط يوجد كاميرتان لمباط
وعلى بعد . وفوق البوابة يوجد عامود عليه كاميرا اخرى

 مترا تقريبا من هناك توجد ثالث كاميرات أخرى، ٥٠

أمام غرفة القمامة توجد كاميرا . إحداها تعود للشرطة
 مترا تقريبا ٢٠للشرطة موجهة نحو الشارع، وعلى بعد 

. منها توجد كاميرا أخرى موجهة لمدخل غرفة القمامة
غرفة القمامة نفسها توجد كاميرتا حماية تعودان وفي 

، التي تشغل عمال ”فورد لخدمات التنظيف“لشركة 
النظافة في البلدة القديمة لصالح البلدية وشركة تطوير 

أحد العمال ومدير في الشركة قاال . شرقي القدس
للصحيفة بأن الكاميرات أخذت في يوم الحادثة، لكنهما ال 

مل في ذاك اليوم وهل من أخذها هم يعرفان إذا كانت تع
  .من الشرطة أو من قسم التحقيق مع رجال الشرطة

من التحقيق في ظروف الحادثة تبين أن 
الشرطي األعلى رتبة أطلق النار على الحالق اثناء 

وحسب الشكوك فانه عندما . المطاردة ولكنه لم يصبه
اختبأ في غرفة القمامة أطلق الشرطي الصغير رصاصتين 

، وتشريح الجثة اظهر أنهما تسببتا ١٦ بندقية اممن
في هذه النقطة توجد فجوة بين روايتي الشرطيين . بموته

 الشرطي األعلى رتبة يدعي بأنه أمر الشرطي االصغر –
وهذا يدعي بأنه لم يسمع . رتبة بالتوقف عن اطالق النار

نداء كهذا وأنه فتح النار بعد أن الحظ حركة مشبوهة 
  .للحالق

غم ذلك فان قسم التحقيق مع رجال الشرطة ور
المحققون ايضا لم تتم . لم يجر مواجهة بين المتهمين

مواجهتهم مع أبو حديد التي شهدت بأنها صرخت على 
قبل إطالق النار على ” إنه معوق“: رجال الشرطة

شخص مطلع على تفاصيل التحقيق قال إنهم . الحالق
ون الى عدم في قسم التحقيق مع رجال الشرطة يميل

قبول رواية المعلمة ويفضلون رواية رجال الشرطة التي 
تقول إنها لم تكن شاهدة على إطالق النار وأنها وصلت 

  .الى غرفة القمامة فقط بعد إطالق النار على الحالق

قسم التحقيق مع الشرطة ايضا لم يجر إعادة 
فان ” هآرتس“ومثلما نشر في . تمثيل إلطالق النار
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ذي كان يجب أن يجري قبل ثالثة اسابيع الغي التمثيل ال
وما نشر بشأن االلغاء . بسبب وجود مراسلين في المكان

أثار عاصفة في قسم التحقيقات مع الشرطة ايضا بسبب 
أن عددا من المشاركين في التحقيق لم يكونوا يعرفون 

ومنذ ذلك الحين لم تجر محاولة أخرى للقيام . عن ذلك
  .بإعادة التمثيل

 أقوال مصدر في جهاز انفاذ القانون فانه حسب
باستثناء شهادة المعلمة لم يتم العثور على أي شيء 
يعارض رواية رجال الشرطة التي تقول بأنهم طاردوا من 
اعتقدوا بأنه مسلح ولم يعرفوا بأنه من ذوي االحتياجات 

  .الخاصة

هذا المصدر أضاف بأن التحقيق لم يظهر أي 
ائية من جانب الشرطي عالي شك بارتكاب مخالفة جن

شخص . الرتبة الذي تسرح منذ ذلك الحين من الخدمة
آخر مطلع على تفاصيل التحقيق قدر بأن الملف ضد 

للوهلة األولى هذا “الشرطي الصغير سيغلق، وقال إنه 
المتهم الرئيسي لم يعد بعد الى . ”ليس حالة اليئور ازاريا

يفية التعامل وحدته وفي الشرطة مترددون اآلن بشأن ك
  .معه

 بار –محاميا المتهم الرئيسي، افرات نحماني 
مع ذلك، من . االمر يتعلق بمأساة“والون بورات، قاال 

المهم أن نتذكر بأن الجندي عمل حسب التعليمات التي 
اعطيت له وصورة الوضع التي عرضت عليه من قبل 

يجب أن نمكن سلطات التحقيق من . جهات أعلى منه
. فحص حتى النهاية بصورة موضوعية ودقيقةاستنفاد ال

يجدر االمتناع عن اجراء محاكمة عامة واصدار حكم 
  .”استنادا الى شهادات، إشاعات ومعلومات جزئية

محاميا الشرطي األعلى رتبة، اورن شفارتس 
 نركيس وشركاه، –ويوغف نركيس من مكتب شفارتس 

من اجل استنفاد التحقيق مطلوب استكمال “قاال 
حقيق، حيث أن موكلنا يصر على أنه أمر بالتوقف الت

وطالما أن . عن إطالق النار قبل إطالق النار القاتلة
سلطات قسم التحقيق مع الشرطة لم تقم بالتحقق من 
هذه الرواية فان موكلنا يصر على فحص روايته بجهاز 

صحيح أن نتائج فحص جهاز كشف الكذب . كشف الكذب
ءات القانونية، لكنها أداة ال يتم قبولها ضمن اإلجرا

تحقيق مقبولة واحيانا حاسمة من اجل اتخاذ قرارات من 
 .”قبل سلطات التحقيق والنيابة

 ٢٢ ص١/٧/٢٠٢٠الغد 
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 حـان الـوقـت السـتـيـطـان غـور األردن
  

  نداف شرغاي

ســواء بــسطت الــسيادة علــى غــور األردن أم ال، 
ٕتغييـرا حـادا واصـالحا فإن الواقع االستيطاني هناك يتطلـب 

  .عاجال

صــحيح أن المــستوطنين فــي الغــور حولــوا بــالد 
ــوة عظمــى زراعيــة  ــى ق ــة الحــرارة إل ــراء وصــحراء مرتفع قف
حديثـــة، وتـــشهد عـــشرات آالف الـــدونمات مـــن مزروعـــات 
التمــور، العنــب، الخــضار، الفواكــه والتوابــل، التــي تــصل 

  .حتى أوروبا، على ذلك

ع عليـه االسـتيطان لكن المساحة الهائلة التـي يقـ
 مــــساحات المجلـــس اإلقليمــــي تمتـــد علــــى –فـــي الغـــور 

 توجـد فـي تناسـب عكـسي مـع – ألـف دونـم ٨٦٠مساحة 
ـــ  ــي ال ــه ف ــوتهم في ــذين بنــوا بي ــل ال ــسكان القلي  ٥٣عــدد ال

ـــرة،  ـــسنة األخي ـــي ٦ال ـــسكنون ف ـــط ي  ٢١ آالف نـــسمة فق
  .١٩٦٧مستوطنة ُأقيمت منذ العام 

ــ ــي الغــور عل ى االســتيالء لقــد شــددت إســرائيل ف
ـــا أهملـــت الكتلـــة البـــشرية  ـــى األرض والمجـــال، ولكنه عل

  .االستيطانية

فــي الوقــت الــذي جمعــت فيــه المجــالس اإلقليميــة 
، والتــي هــي أقـــل فــي مـــساحتها »المنـــاطق«األخــرى فــي 
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أو بنيــامين، » الــسامرة«بـعــشرين أو ثالثــين ضــعفا، مثــل 
كــل منهــا عــددا أكبــر مــن الــسكان يتجــاوز الخمــسين ألــف 

  .سمة، فإن الغور تجمد على حالهن

رؤيــا رعنــان فــايتس ويغئــال الــون، مفكــري هــذا 
االســـتيطان، حـــول خمـــسين نقطـــة اســـتيطانية وعـــدد مـــن 

  .السكان يتجاوز الخمسين ألف نسمة، لم تتحقق أبدا

ٍفقد اكتفت حكومات العمل باالستيالء على أراض 
واسعة من خالل الزراعة، نحو مئة ألف دونم، بينما فشل 

  .في جعل معاليه افرايم عاصمة الغور» الليكود«

ًبدال من مدينة يعيش فيها عشرات آالف الـسكان 
  . نسمة فقط١.٤٠٠يسكن هناك اليوم 

فــي الغــور لــم تنــشأ مــدن مثــل معاليــه أدومــيم أو 
أرئيــل وال حتــى كبيــت شـــآن المجــاورة، حيــث يــسكن فـــي 

  .شروط مناخية مشابهة نحو عشرين ألف نسمة

فـــي الكتـــل االســـتيطانية فـــي منطقـــة وبالمقابـــل، 
» الــــسامرة«القـــدس الموســـعة، غــــوش عـــصيون، غـــرب 

وارئيل، نشأت هناك الكتلة البشرية الحرجـة، مـن الواضـح 
للجميع أنه آجال أم عاجال ستكون سيادة، وهـذه المنـاطق 

  .ًستصبح رسميا جزءا من دولة إسرائيل

صحيح أن الغـور يتمتـع بإجمـاع فـي الـرأي العـام 
يلي، ولكــــن عمليــــا، حتــــى دخــــول ترامــــب البيــــت اإلســــرائ

  .األبيض، أدارت حكومات إسرائيل حوله المفاوضات

نظريــا، كمــا الحــظ ذات مــرة أحــد وزراء الخارجيــة 
األميركيين مع محاوره اإلسـرائيلي، فانـه يمكـن إسـكان كـل 
ســكان الغــور فــي بــضع عــشرات مــن العمــارات فــي وســط 

يـر نظريـات مـن  هـو محـق، ومـن أجـل تغي–نظريا . البالد
  .هذا النوع ثمة حاجة إلى انعطافة

منذ أن أنشدت روحامـا راز وفرقـة قيـادة المنطقـة 
، فـــي أوائـــل »فـــي مكـــان مـــا هنـــاك فـــي الغـــور«الوســـطى 

المــشروع االســتيطاني ذاتــه، لــم يتغيــر أي شــيء جــوهري 
فالبلدات الصغيرة ال تزال . حقا في الفكر االستيطاني هناك

ــــالل الحــــور، ــــين ت ــــئ ب ــــل مــــن تختب  المزروعــــات، والقلي
أن زمــن الــسيادة، بالتــالي، يجــب أن . المحميــات الطبيعيــة

  .إسرائيل اليوم. يكون أيضا زمن التغيير في غور األردن

  ١٥ ص٦/٧/٢٠٢٠الدستور 
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االعتراف بدولة فلسطين الرد : إيالن غولدنبرغ
  المناسب الوحيد على الضم

 

رغ، وهــو إيــالن غولــدنب كتــب – ســما – واشــنطن
مـــدير برنــــامج أمــــن الــــشرق األوســـط فــــي مركــــز األمــــن 

، "واشـنطن بوسـت"ًاألميركي الجديد، مقاال نشرته صـحيفة 
االعتــراف بدولــة فلـسطين هــو الــرد "، تحــت عنـوان االثنـين

ً، اسـتهله قـائال إن "المناسب الوحيد على الضم اإلسرائيلي
الحكومة اإلسرائيلية قد تشرع في اتخاذ خطـوات نحـو ضـم 
ًأجــزاء مــن الــضفة الغربيــة بــشكل ُأحــادي قريبــا، وهــو مــا  ٍ
ًسيشكل تهديدا خطيرا ألي إمكانية لتحقيق نتيجة الدولتين  ً

ــي ستــسمح لإلســرائيليين ــسطينيين  فــي المــستقبل الت والفل
ـــي دولتـــين مـــستقلتين ـــي حريـــة وأمـــن ف ـــالعيش ف ٍب كمـــا . ٍ

ســـيحطم النمـــوذج الـــذي حكـــم تـــسوية النـــزاع اإلســـرائيلي 
ي لعقــود؛ فــسوف يبــشر الــضم اإلســرائيلي بعهــد الفلــسطين

ًجديــد مــن اُألحاديــة، ســتكون نتائجــه تحــوال فــي الــسياسة 
  ".ًعلى الجانب الفلسطيني من المعادلة أيضا

ــة حــدوث الــضم  ويــشير الكاتــب إلــى أنــه فــي حال
واعتـــراف إدارة دونالـــد ترامـــب األميركيـــة بـــه، ســـيقف حـــل 

ا العالم، سيكون وفي مثل هذ"الدولتين على حافة الهاوية 
ٕمن المهم اتخاذ خطـوات لتعزيـز تجديـده وانـشاء مجموعـة 
جديدة مـن الحقـائق علـى األرض التـي تهيـئ بيئـة مواتيـة 

وستكون االسـتجابة األكثـر فاعليـة ومغـزى . لحل الدولتين
خاصـة فـي  - من قبل المؤيدين األميركيين لحـل الـدولتين

دولـــة  هـــي الـــدعوة إلـــى االعتـــراف الرســـمي ب-الكـــونغرس
فلـــسطين، إذ ســـيكون الـــضم عالمـــة ال لـــبس فيهـــا علـــى 
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ابتعاد اإلسرائيليين عـن حـل الـدولتين، ولكـن الفلـسطينيين 
ًأيضا لم يعودوا يعتقدون أن حلم الدولة الخاصة بهم قابـل 

وتظهــر االســتطالعات فــي األراضــي الفلــسطينية . للتحقيـق
بالفعــل أن دعــم الــدولتين فــي أدنــى مــستوياته منــذ أن بــدأ 

 ١٩٩٣اإلســـرائيليون والفلـــسطينيون فـــي التفـــاوض عـــام 
 ".بتوقيع اتفاقيات أوسلو

ــــضيف الكاتــــب وال تــــستند المعارضــــة إلــــى : "وي
مـضمون أي اتفـاق، ولكـن إلـى عـدم االعتقـاد بأنـه ممكـن 

ً عامـــا مـــن الفـــشل ونمـــو ٢٥فـــي مواجهـــة مـــا يزيـــد عـــن 
ــــــرض أنهــــــا  ــــــى أرض يفت المــــــستوطنات اإلســــــرائيلية عل

وســيكون للــضم اإلســرائيلي . سطينيةمخصــصة لدولــة فلــ
األحادي الجانب، المصمم ليثبت للفلـسطينيين أن إسـرائيل 
ـــشأن حـــدودها  ـــسطينيين ب ـــشروط الفل ـــة ل ـــون رهين ـــن تك ل
وأراضـيها، تـأثير أكبــر مـن شـأنه أن يــسرع عمليـة تــدهور 
المؤسسات الفلسطينية نحو المزيد من الخلـل واالسـتبداد، 

ــد ــشكل متزاي ــث ســينظر إليهــا ب ــن قبــل الفلــسطينيين ُحي  م
ـــة  ـــيس للتحـــضير للدول ـــأدوات لالحـــتالل اإلســـرائيلي، ول ك

وفي نهاية المطاف، سـيؤدي هـذا االفتقـار إلـى . المستقلة
 ".الشرعية إلى انهيار السلطة الفلسطينية

ـــــب ـــــص الكات ـــــة : "ويخل ـــــراف بدول ســـــيمثل االعت
فلــسطينية دفعــة سياســية ضــخمة للمؤيــدين الفلــسطينيين 

 خالل توفير إنجـاز رمـزي لطمـوح وطنـي لحل الدولتين من
وسيعزز شرعية السلطة الفلـسطينية ويحـول . طال انتظاره

ويجــب أن يوضــح االعتــراف األميركــي أنــه . دون انهيارهــا
فــي حــين يجــب التفــاوض علــى الحــدود النهائيــة إلســرائيل 
وفلــسطين بــين الطــرفين، يجــب أن تــستند إلــى حــدود عــام 

ــــق١٩٦٧ ــــادل األراضــــي المتف ــــا  مــــع تب ــــه، وهــــو م  علي
سيتماشــــى مــــع نــــصف القــــرن الماضــــي مــــن الــــسياسة 

 ".األميركية

ومـــن شـــبه المؤكـــد أن : "ُوينهـــي الكاتـــب بـــالقول
يدفع االعتراف األميركي معظم الشركاء في أوروبا، الـذين 

ــى  ــسطينية، إل ــة فل ــراف بدول ــوا حتــى اآلن عــن االعت امتنع
يـة عـدم ولكن، حتى لو اختارت اإلدارة األميرك. القيام بذلك

ــــدول  ــــى ال ــــإن مجــــرد اإلشــــارة إل ــــسطين، ف االعتــــراف بفل
األوروبيــة بــأن الواليــات المتحــدة لــن تعارضــها فــي اتخــاذ 
هــذه الخطـــوة يمكـــن أن يـــؤدي إلــى موجـــة مـــن االعتـــراف 
ــسطينيين فــي لحظــة  ــي مــن شــأنها تعزيــز الفل ــدولي الت ال

  ".يأس

  ٦/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * * 

ّالضم يحولنا لدولة : ابقجنرال إسرائيلي س
  "الجذام" مصابة بـ

  

   شاؤول آريئيلي

 عدنان أبو عامر: ترجمة 

ــات خطــوة الــضم  ــسابق مــن تبعي ــرال ال ّحــذر الجن
  جيتي-اإلسرائيلية

ــــرال إســــرائيلي ســــابق إن  ــــضم "قــــال جن خطــــة ال
لمستوطنات الضفة الغربية ستدفع باتجاه فرض العقوبـات 

ي الزاوية بنظر المجتمـع الدولية على إسرائيل، وتحشرها ف
  ."الدولي

شـــاؤول أريئيلـــي، فـــي حـــوار مـــع  وذكـــر الجنـــرال
ال يــستطيع تحمــل "صــحيفة معــاريف، أن جــيش االحــتالل 

عواقب تنفيذ هذه الخطة، وتل أبيب غير مستعدة لتبعيـات 
  ".لضم، ال أمنيا وال اقتصاديا وال قانونيا

": ٢١عربـي"وتابع أريئيلي بالحوار الذي ترجمتـه 
عنا بــــوريس جونــــسون، وســــمعنا المجتمــــع الــــدولي ســــم"

بأسره، بأن الضم لن يكون مرحبـا بـه، بـل سيـشمل فـرض 
عقوبـات، وسـيدفع إسـرائيل إلـى موقـع المجـذوم، كمـا كـان 
ــب  ــذلك يجــب أن نتجن ــا، ول ــة جنــوب أفريقي الحــال مــع دول
الضم الذي سيجعل إسرائيل دولة فقيرة ومضطربة، وكأنها 

   ".جذام في العالمتحوي معظم المصابين بال
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أي إسرائيلي يتحدث عن الضم "وأكد أريئيلي، أن 
بمعنــاه اإليجــابي يــشير فقــط للمــدى القــصير، رغــم أنــه ال 
يــرى فائــدة لـــه، فنمــوذج القـــدس الــشرقية يبـــين لنــا أيـــن 
ســتذهب إســرائيل فـــي عمليــة طويلــة األمـــد لــضم الـــضفة 

كثيـر ُالغربية، ألنه فيما يتعلق بالفلسطينيين، فال يسمح لل
ـــــدخول إســـــرائيل، باســـــتثناء مجتمعـــــات الرعـــــاة  مـــــنهم ب

  ".الموجودة في مناطق غير منظمة

المــسؤولية األمنيــة عــن الجيــوب "وأشــار إلــى أن 
ــالتوافق مــع صــفقة  هــي إســرائيلية، مــع أن خطــة الــضم ب

 ١٦ جيبـا ومــستوطنة، وأكثــر مــن ١٧القـرن تخطــط لــضم 
مــع ألــف مــستوطنا، وجعــل هــذه الجيــوب تتواصــل جغرافيــا 

إســـرائيل بـــضم جميـــع الممـــرات والبـــؤر االســـتيطانية غيـــر 
 بالمئــة مــن الــضفة الغربيــة، ٣٠القانونيــة، بمــا مــساحته 

 مـــيال، أكثـــر بـــثالث مـــرات مـــن حـــدود ١٨٠٠علـــى طـــول 
  ".إسرائيل مع األردن وسوريا ومصر ولبنان

جملـــــة مـــــن المـــــضامين واآلثـــــار "وأوضـــــح أن 
أهمهـا أنــه العـسكرية سـتواجهنا فـور تطبيـق خطـة الـضم، 

 ٥٠-٤٠سيتعين علينا بنـاء سـور جديـد، بكلفـة تقديريـة 
مليار شيكل لبنائه وصيانته، وسنكون على عكس الحدود 
ـــيس  ـــين رئ ـــاحيم بيغ ـــدما ضـــم من ـــا، ألنـــه عن ـــي نعرفه الت
الحكومــة الراحــل مرتفعــات الجــوالن، كــان مــن الواضــح مــا 
هي الحدود مـع سـوريا، حيـث كانـت حـدودا معزولـة، لكـن 

  ". الضفة الغربية ليس هو ذاته الحال هناكالحال مع

في حالة هذه الجيوب المـضمومة، فـإن "وأكد أنه 
ــائم، فــي  ــسطيني الق ــان الفل ــى الكي ــة عل المــسؤولية المدني
حين أن المسؤوليات األمنية العامة رهينة بإسرائيل، التـي 
ســتفعل التنــسيق األمنــي مــع الفلــسطينيين، وعلــى صــعيد 

رة تكمـن بقـدرة اإلسـرائيليين علـى التعامـل معهـم، فـإن الفكـ
  ".وضع أيديهم على األراضي الفلسطينية

أولهما أن : خيارين في هذا الصدد"وطرح الكاتب 
ــائبين للخطــر، وهــي  إســرائيل ال تعــرض قــانون أمــالك الغ

تلغــي هــذا القــانون فــي المنــاطق الفلــسطينية المــضمومة، 
نيهمـا وال يمكن للمحكمة العليا التـدخل بهـذه المـسألة، وثا

يتمثــل بــالنموذج اإلســرائيلي فــي القــدس الــشرقية، حيــث 
تقـــوم إســـرائيل بمـــصادرة األرض لألغـــراض العامـــة، وهـــي 
ليست إال للجمهور اليهودي، ألن أهم شيء للمـستوطنين 
ومـــــن يقـــــف خلفهـــــم هـــــو وضـــــع أيـــــديهم علـــــى األرض 

  ".الفلسطينية

فكــرة الــضم قائمــة علــى ســن المزيــد "وأضــاف أن 
متعلقــة بنقــل ملكيــة العقــارات الفلــسطينية مـن اإلجــراءات ال

ــذهب الــصالحية لمــدير  لإلســرائيليين، وفــي هــذه الحالــة ت
التخطيط بوزارة الداخليـة، وليـست اإلدارة المدنيـة، هـذا مـا 

  ".سيكون عليه وضع هذه األراضي

أي فلـسطيني يتحـرك بعـد اليـوم "وختم بالقول إن 
النمــوذج المحــدد إلعــالن الــضم لــن يتمتــع بحقوقــه، لــدينا 

 فيما يتعلق بعرب إسرائيل في ١٩٤٨الذي تم إنشاؤه عام 
نهاية تلك الحرب، لذلك فـإن إسـرائيل فـي حـال أرادت ضـم 
أراضـــيهم، لـــن تمـــنحهم ال إقامـــة وال جنـــسية، بـــل ســـتجد 
طريقــة مــا إلعالنهــم مقيمــين غيــر شــرعيين، ونقلهــم لمــا 

  ".تبقى من أراضي السلطة الفلسطينية

  ٧/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي  

* * * * * 

ّترامب أضر بمصالحنا وال : تقدير إسرائيلي
  ينفعنا

  ناداف تامير

 عدنان أبو عامر: ترجمة

ــسياسي اإلســرائيلي أن سياســات ترامــب  اعتبــر ال
  جيتي-تفيد حكومة نتنياهو فقط

المزاعم التي تتردد فـي "قال سياسي إسرائيلي إن 
األوســاط الــسياسية بــأن الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب 

  ."جيد لدولة االحتالل، بحاجة لقراءة متجددة ونقدية



  
  ٢٩٣ 

ـــة  ـــيس دول ـــشار رئ ـــامير، مست ـــاداف ت وبحـــسب ن
ــل مــن  ــريس، فــإن ترامــب قل ــسابق شــمعون بي االحــتالل ال
نفــوذ تــل أبيــب علــى الــصعيد العــالمي، وجعلهــا غيــر ذات 
صـــلة بالقـــضيتين الفلـــسطينية والـــسورية، وزاد مـــن حـــدة 

بوجــود عالقــة شخــصية التــوتر مــع يهــود أمريكــا، واكتفــى 
  ".مع بنيامين نتنياهو، وهو أمر ال يكفي

وأضــاف فــي مقــال بــصحيفة يــديعوت أحرونــوت، 
ــه  ــي"ترجمت ــه "٢١عرب ــاريخي، ســيكون "، أن مــن منظــور ت

ـــات المتحـــدة  ـــب وخيمـــة علـــى الوالي لرئاســـة ترامـــب عواق
ــه أقــر سياســات دعمــت  ــالم، خاصــة إســرائيل، رغــم أن والع

  ".يل بالضرورةحكومة نتنياهو، وليس إسرائ

   ".سياساته أضرت بإسرائيل ومكانتها: "وأضاف

وأوضــح تــامير نــداف تميــر، الدبلوماســي الــسابق 
ترامـب "وعضو المعهد اإلسـرائيلي للـسياسة الخارجيـة، أن 

ـــل الواليـــات المتحـــدة غيـــر ذات صـــلة بالتـــسوية مـــع  جع
الفلــــسطينيين، وهــــي خطــــوة حاســــمة ضــــرورية لتمكــــين 

لــة القوميــة الديمقراطيــة للــشعب إســرائيل بــأن تكــون الدو
اليهودي، وتجاهل وجـود الطـرف اآلخـر فـي الـصراع، وهـم 

وفـي ظـل رئاســته، فقـدت الواليـات المتحــدة . الفلـسطينيون
   ".تأثيرها على السلطة الفلسطينية

ترامـب جعـل الواليـات المتحـدة غيـر ذات "وأكد أن 
أهمية بـشأن الموضـوع اإليرانـي، بعـد تحللهـا مـن االتفـاق 

ــدولي ضــد ا ــك التحــالف ال ــب واحــد، وتفكي ــووي مــن جان لن
إيــران الـــذي أنـــشأته إدارة الــرئيس الـــسابق بـــاراك أوبامـــا، 
وجعل أمريكـا متفرجـا سـلبيا عنـدما يتعلـق األمـر بترتيبـات 
ســوريا، ووجــود المليــشيات اإليرانيــة علــى حــدود إســرائيل 

   ".الشمالية

هذه القضايا مهمة جدا إلسـرائيل، "وأشار إلى أن 
ٕولكـن يـتم تحديـدها حاليـا فقـط بـين روسـيا وتركيـا وايــران، 
دون وجــود ألمريكــا، ولــذلك فــإن قــرب ترامــب مــن نتنيــاهو 
ـــالده  ـــه البـــاردة تجـــاه حلفـــاء ب ـــن مواقف ـــى النقـــيض م عل

االســتراتيجيين فــي حلــف شــمال األطلــسي وآســيا، وضــع 
ـــشعبويين،  ـــادة االســـتبداديين وال ـــي معـــسكر الق إســـرائيل ف

نــب الليبرالــي، الــذي يمثــل األغلبيــة فــي وأبعــدها عــن الجا
   ".الواليات المتحدة وأوروبا

عالقة ترامب ونتنياهو ألحقـت ضـررا "وأضاف أن 
كبيـــرا بـــدعم الحـــزبين الـــديمقراطي والجمهـــوري إلســـرائيل، 
وأســاءت للعالقــات اليهوديــة األمريكيــة، وأوضــحت لليهــود 
ــوطنهم أمريكــا  األمــريكيين أن الوقــت حــان لفــصل حــبهم ل

 دولـــــة الــــشعب اليهـــــودي، ومــــوقفهم مـــــن القيـــــادة عــــن
المنتخبـة، وعلــى وجــه التحديــد، فــإن قــيم ترامــب الــصادمة 
العنصرية، وكرهه لألجانب والنساء، وازدراء أي شخص ال 
يفكــــر فــــي األمــــر نفــــسه، أوضــــحت مــــدى ضــــرورة هــــذا 

   ".التمييز

طوال سـنوات دعـم يهـود الواليـات "وأشار إلى أنه 
سرائيلية، رغم أن معظمهم ليبراليون المتحدة السياسات اإل

وتقـــدميون، فـــي حـــين أن قيمهـــا وسياســـاتها تقـــف علـــى 
نقيضها، لكـنهم اسـتمروا بـدعمها، ولـسنوات عديـدة، منـع 
موقــف الجاليــة اليهوديــة الحكومــات األمريكيــة مــن اتخــاذ 
ــى  ــز الــسالم؛ ألنهــا حثــت عل موقــف اســتباقي بــشأن تعزي

ليكود التي تعارض تنسيق كل خطوة أمريكية مع حكومة ال
   ".أي أمر قد يوافق عليه الفلسطينيون

المواقـــف التـــي بـــدأنا نـــسمعها "وخـــتم بـــالقول إن 
اليــوم فــي الحــزب الــديمقراطي األمريكــي تأمــل بــأن تعــود 
الواليات المتحدة لكونها عضوا حقيقيا في إسرائيل، وقادرة 
ـــي العـــالم  ـــدراتها الدبلوماســـية ومواقفهـــا ف ـــد ق ـــى تجدي عل

، وهو أمر فـي صـالح إسـرائيل، وينـاقض مواقـف والمنطقة
  ".الحكومة

  ٩/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

* * * * * 

  

  



  
  ٢٩٤ 

 !ًسياسة ترامب أضرت إسرائيل كثيرا

  

 نداف تامير: بقلم* 

من منظور تاريخي، ستكون لرئاسة دونالد ترامب 
ًتداعيات سيئة على الواليات المتحدة، والعالم، وخصوصا 

 وبصورة إيجابية في مجال ًعلى إسرائيل، لكنه ساهم كثيرا
أدت سياسته إلى إدراك أن دعم إسرائيل ليس معناه : واحد

ّصحيح أن ترامب أيد . ًبالضرورة تأييدا لمواقف حكومتها
بحماسة وبصورة خاصة الحكومة ومنحها هدايا كثيرة، لكن 

  .ًسياسته أضرت كثيرا بإسرائيل ومكانتها

كل ذلك قبل الضم الذي إذا حدث سيضر 
  .ًتيجيا باالستقرار اإلقليمي وبشرعية إسرائيل الدوليةاسترا

ًحول ترامب الواليات المتحدة إلى دولة أقل تأثيرا  ّ
في الساحة الدولية وفي منطقتنا، ومن هنا تقلصت بصورة 
كبيرة قدرتها على مساعدتنا في المؤسسات الدولية وفي 

  .التأثير الثنائي على دول مهمة بالنسبة إلينا

يات المتحدة إلى دولة ال عالقة لها ّحول الوال
 خطوة حاسمة بالنسبة إلى قدرة -بتسوية مع الفلسطينيين 

إسرائيل على أن تكون دولة قومية ديمقراطية للشعب 
ً ألنه تجاهل تماما وجود الطرف الثاني في -اليهودي 

 .النزاع، وخسر التأثير األميركي في السلطة الفلسطينية

متحدة إلى دولة ال معنى لها ّحول ترامب الواليات ال
فيما يتعلق بوقف المشروع النووي اإليراني، بعد انسحابه 
بصورة أحادية من االتفاق النووي وحل االئتالف الدولي 

 .الفعال الذي أقامته إدارة أوباما

ّحول أميركا إلى طرف سلبي بشأن كل ما له 
عالقة بالترتيبات في سورية ووجود الميليشيات الشيعية 

ًهذه الموضوعات المهمة جدا . ى حدودنا الشماليةعل
 .ٕبالنسبة إلى إسرائيل، تتقرر اليوم بين روسيا وتركيا وايران

قربه من حكومة نتنياهو، بعكس مواقفه الباردة 
حيال حلفائه االستراتيجيين في حلف شمال األطلسي وآسيا، 
وضع إسرائيل في معسكر واحد مع الزعماء االستبداديين 

يين وأبعدها عن الجانب الليبرالي الذي يشكل والشعبو

هذا القرب . ًاألغلبية أيضا في الواليات المتحدة وأوروبا
ًألحق ضررا كبيرا بتأييد الحزبين الكبيرين إلسرائيل، وبعالقة  ً

 .يهود الواليات المتحدة بنا

 - سنوات كثيرة كرست المؤسسة اليهودية 
سرائيل من دون األميركية خاللها دعمها لمواقف حكومة إ

الحكم على سياستها، ومن دون فحص ما إذا كانت هي 
. جيدة للشعب اليهودي، وللواليات المتحدة، وحتى إلسرائيل

ًهي طبعا جزء من خالف " ما هو األفضل إلسرائيل"مسألة 
مشروع، لكن رئاسة ترامب أوضحت للكثيرين من اليهود أن 

رائيل حتى لو في إمكانهم أن يكونوا انتقاديين لحكومة إس
أوضحت رئاسته . كانوا مرتبطين بإسرائيل ومؤيدين للدولة

لهم أنهم قادرون على العمل في إطار القانون ضد سياسة 
ًحكومة إسرائيل، تماما مثلما هم قادرون على محاربة 

 .مواقف الرئيس المنتخب في بالدهم ضمن إطار القانون

 االرتباط السمبيوزي بين ترامب ونتنياهو أوضح
ليهود أميركيين أنه آن األوان للتفريق بين حبهم لبلدهم 
وبين الدولة القومية للشعب اليهودي، وبين موقفهم حيال 

 - ًوتحديدا قيم ترامب الصادمة . الشريحة المنتخبة
عنصريته وكراهيته لألجانب، وكراهيته للنساء، واالستخفاف 

 . أوضح ضرورة هذا التفريق-بكل من ال يفكر مثله 

ل سنوات، دعمت األطراف المؤسساتية طوا
اليهودية في الواليات المتحدة سياسات حكومة إسرائيل على 
الرغم من أن أغلبية اليهود ليبراليون، وجزء كبير منهم هم 
ًأيضا تقدميون، وعلى الرغم من أن قيم حكومة إسرائيل 

ولقد واصلوا دعم الحكومة . وسياستها كانا بعكس قيمهم
ًهودا من فئة ب إن لم يكونوا أرثوذوكسيين، التي تعتبرهم ي

وتعتبر من يدعم حل الدولتين، بحسب قولها، انهزاميا أو 
 .معاديا ذاتيا للسامية

طوال سنوات، منع موقف المؤسسة اليهودية هذا 
اإلدارات األميركية من اتخاذ موقف فعال للدفع باتجاه 

يهودية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، ألن المنظمات ال
حرصت على أن تكون كل خطوة أميركية منسقة مع حكومة 
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التي تعارض أي تسوية مع الفلسطينيين يمكنهم " الليكود"
المواقف التي بدأنا نسمعها في الحزب . الموافقة عليها

ًالديمقراطي تثير أمال بأن تعود الواليات المتحدة صديقة 
لوماسية حقيقية إلسرائيل، قادرة من ناحية قدراتها الدب
صديقة . ومواقفها على تجديد مكانتها في العالم والمنطقة

ًتكون العبا مهما في مواجهة أعدائنا، والعبا مهما يستطيع  ً ً ً
المساعدة في الوصول إلى نهاية الستاتيكو مع 

 . الذي يهدد مستقبل الرؤيا الصهيونية- الفلسطينيين 

رية دبلوماسي سابق، وعضو اللجنة اإلدا" يديعوت"عن * 
ْمتفيم "في   المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية -ِ

ً، وعمل مستشارا سياسيا للرئيس شمعون بيريس"اإلقليمية ً. 

  ٩/٧/٢٠٢٠األيام الفلسطينية 

* * * * * 

  نتنياهو وحملة الضم

  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ١٠/٧/٢٠٢٠) كاونتربنتش (–* بينوي كامبارك

بداية على االحتجاجات سوف يتركز االهتمام في ال
الفلسطينية، ومصير السلطة الفلسطينية، وتهديدات الدول 

مع إسرائيل أو فرض ” العالقات المتبرعمة“العربية بقطع 
” العواقب“لكن . عقوبات عليها من قبل الدول األوروبية

لن . ”سامة للدولة اليهودية“ِمع ذلك، تعد بأن تكون 
انون الدولي وانتهاك يقتصر تنفيذ الضم على انتهاك الق

ًالحقوق الفلسطينية فحسب، بل إنه سيسمم أيضا تلك 
ًالمياه المضطربة مسبقا التي تغذي الدولة، ويؤثر على 

وسوف يصبح . الديمقراطية حتى بينما يتسبب بعزل إسرائيل
ًنادي المعجبين بإسرائيل المتضائل مسبقا أكثر صغرا ً ُ. 

كانت هذه . حتاللمصادرات األراضي، وعمليات الضم، واال
بشكل عام، . ًالكلمات دائما بديهية مالزمة لدولة إسرائيل

حافظت الدولة على موقف غير مريح قائم على أساس 
لقد انتظرنا كل هذه المدة؛ وسوف : الصبر واالستنزاف
ال يهم أن الفلسطينيين محرومون من . ًننتظر وقتا أطول

لة لهم، أو ما تحقيق أمانيهم وتطلعاتهم إلى االعتراف بدو

؛ ”المجتمع الدولي“يوصف بشكل فضفاض بأنه اعتراضات 
ما عليك سوى أن . إن لدى إسرائيل قوة إمبريالية باقية

تتحلى بالصبر فحسب، وسوف يهدأ الغضب من إساءة 
  .المعاملة التي يالقيها الفلسطينيون

إنها هذه القوة الباقية هي التي تتولى أمر المالحة 
 الواهنة في الغالب بخصوص القانون لعبور التحذيرات

الدولي، التي تضج بها موجات األثير وحركة المرور 
وسواء كان األمر يتعلق بشرعية المستوطنات . الدبلوماسية

الدولية، أو بالهجمات على الدول ذات السيادة والتي لم 
تحصل على الغسيل الذي يمنحها الشرعية من مجلس 

كل هذا - ائيل األسلحة النووية األمن الدولي، أو امتالك إسر
ُيستهجهن ويدان، فقط ليتم استيعابه وتحويله إلى مراسم  َ ُ

قد تتم إدانة إسرائيل وتوبيخها، ولكن لن يأتي أي . للشرعية
سوف تستمر لعبة المفاهيم الداللية، . شيء آخر من هذا

  .ًوالتي تشكل قناعا تختفي خلفه ممارسة القوة الغاشمة

إعادة تأكيد نفسه في التحذيرات هذا النمط يهدد ب
ُاألخيرة التي وجهت إلى وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 

وما يزال . بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء من الضفة الغربية
. ًالجدول الزمني لهذا التأكيد العضلي لقضم األرض غامضا

ويهدف إلى أن ينطبق على المستوطنات اليهودية في 
يبدو  .ًردن اعتبارا من هذا الشهرالضفة الغربية وغور األ

ًهذا الوعد، على الورق، متهورا، وأحمق، ومدمرا  وهذه -ًّ
وقد حذر بيني غانتس من أنه ال يوجد سبب . مجرد البداية

ًوجيه التخاذ مثل هذا اإلجراء، نظرا ألزمة فيروس كورونا 
لكن كل أزمة، . والعلل االقتصادية التي يواجهها البلد

اهو، تحتاج إلى عنصر إلهاء، حتى لو كان بالنسبة لنتني
بذلك، تختلف  .هذا اإللهاء يشكل أزمة أخرى في ذاته

وترى وجهة . التفسيرات للمحركات الكامنة وراء هذا الضم
أن نتنياهو يريد أن يترك ” اإلرث“النظر التي تركز على 

: ويتأمل ديفيد هورويتز هذه الفكرة بعمق. ًشيئا يتم تذكره به
-نتنياهو أن هذا هو الشيء الذي سيكون إرثه هل قرر “

اعتباره الزعيم اإلسرائيلي الذي أعاد بشكل رسمي وصل 
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إسرائيل الحديثة بشكل دائم بأراضيها التوراتية التكوينية؟ 
ثم تأتي تلك األسباب التي يقترحها علم . ”ًحسنا، ربما

ًاجعل الناس منشغلين بشيء آخر بدال من التركيز (النفس 
ذلك التوسعي المألوف (، واأليديولوجيا )اكمة الفسادعلى مح

  ).الذي يساعده اليمنيون في واشنطن

تتحدث الحكومات األجنبية المختلفة بكلمات قوية 
ّعن هذه النقطة، لكن من غير المحتمل أن تؤثر على 

ذلك أن . حسابات الميزانية العمومية لخالصة االعتبارات
الفلسطينيين تميل إلى أن تكتيكات نتنياهو في التعامل مع 

تكون مبنية على االعتبارات الداخلية، وتخفف من كثافتها 
وتميل تلك الرياح إلى أن تهب . الرياح القادمة من واشنطن

، اعترفت إدارة ترامب ٢٠١٧في العام . بود لصالحه
بالقدس عاصمة إلسرائيل، على الرغم من أنها اعتصمت 

وأعطت خطة . دةبالغموض في ما يتعلق بنطاق السيا
السالم التي وضعها الرئيس دونالد ترامب نتنياهو الكثير 

وكما أوضح . من الثقة إلهانة الفلسطينيين وازدراء منتقديه
إسرائيل “لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن 

مستعدة إلجراء مفاوضات على أساس خطة السالم التي 
اقعية في نفس وضعها الرئيس ترامب، التي هي خالقة وو
  .”الوقت، ولن تعود إلى الصيغ الفاشلة للماضي

أوفت القوى األوروبية بحصتها من الضجيج؛ 
فوعد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في 

بأن الضم، إذا تم ) فبراير(االتحاد األوروبي، في شباط 
لكن معارضة . ”ال يمكن أن يمر من دون اعتراض“تنفيذه 

لن . ي لهذا اإلجراء تتخذ تجليات مختلفةاالتحاد األوروب
تقبل ألمانيا، على سبيل المثال، بفرض عقوبات اقتصادية 

وهو اإلجراء نفسه الذي تحث الشخصيات - على إسرائيل 
 تموز ٧في  .الفلسطينية، مثل صائب عريقات، على اتخاذه

، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا )يوليو(
نحن متفقون “: وقال البيان. ر مشتركواألردن إلصدار تحذي

على أن أي ضم لألراضي الفلسطينية المحتلة في العام 
ّ سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويعرض أسس ١٩٦٧ ً

لن “ومضى الوزراء إلى أنهم . ”عملية السالم للخطر
 والتي ال يتم االتفاق ١٩٦٧يعترفوا بأي تغييرات على حدود 

وقالوا أن اتخاذ مثل هذه . ”عليها من قبل طرفي النزاع
ستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار “الخطوات 

المنطقة، وسيشكل عقبة رئيسية أمام الجهود الرامية إلى 
ُوبذلت محاولة لجعل البيان . ”تحقيق سالم شامل وعادل

ًويمكن أن يكون لها أيضا عواقب على العالقة “: أكثر حدة
  .”مع إسرائيل

لضجة العنيفة، قد يكون هناك في كل هذه ا... 
ويحب نتنياهو في كثير . الخداع الصرف: ًأيضا جانب آخر

من األحيان أن يزعم في محاولته تخفيف االهتمام بتهمه 
. ”ليس هناك شيء ألنه ليس هناك شيء“الجنائية، أنه 

ويبدو أن زعيم المعارضة الجديد في إسرائيل، يائير البيد، 
طة، ويحيلها إلى سلة مليئة غير مقتنع بخطط الضم ببسا
أما نفتالي بينيت، من حزب . ًمسبقا من الخداع السياسي

عندما أرى نتنياهو “: ، فأكثر مباشرة”البيت اليهودي“
يتحدث عن هذا في كثير من األحيان، فإنني أصبح أكثر 

ًإذا كنت تريد أن تفعل شيئا، . ًاقتناعا بأنه لن يفعله
 .”فافعله

نولث في كلية سلوين، ًكان باحثا في الكوم •
  .، ملبورنRMIT يحاضر في جامعة. كامبريدج

  :نشر هذا المقال تحت عنوان •

Netanyahu’s Annexation Drive 

  ١٠ ص١٤/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

   دولة اوروبية تطالب بردع اسرائيل١١

  

  لنداو نوعا :بقلم – هآرتس

، طلب فيها ”هآرتس“في رسالة وصلت الى 
 دولة في اوروبا من مسؤول العالقات ١١وزراء خارجية 

الخارجية في االتحاد تسريع بلورة قائمة خيارات للرد على 
 . ضم اسرائيلي محتمل الراضي في الضفة الغربية
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 دولة في اوروبا ارسلوا في ١١وزراء خارجية 
يوم الجمعة الماضي رسالة مستعجلة الى المسؤول عن 

وقد طلبوا منه . بيالعالقات الخارجية في االتحاد االورو
تسريع بلورة قائمة الردود المحتملة على ضم اسرائيل 

وزراء الخارجية عبروا عن . لمناطق في الضفة الغربية
. ”الفرص للرد تم اغالقها بسرعة نافذة“الخشية من أن 

وعلى المراسالت الداخلية التي وصلت للصحيفة وقع 
ندا وبلجيكا وزراء الخارجية لفرنسا وايطاليا وهولندا وايرل

 .ولوكسمبورغ والسويد والدانمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا

المطالبة ببلورة قائمة خطوات رد على الضم 
طرحت للمرة االولى في لقاء غير رسمي لممثلي الدول 

مسؤول العالقات (التي وقعت على الرسالة مع بوريل 
 اثناء اللقاء.  أيار الماضي١٥في ) الخارجية في االتحاد

أوعز بوريل لرجاله باعداد الوثيقة، ومنذ ذلك الحين 
، لكن حسب اقوال الوزراء، هي ”وثيقة الخيارات“اعتبرت 

 .لم تستكمل بعد ولم يتم عرضها عليهم

احتمالية ضم اسرائيل الجزاء من المناطق “
المحتلة في الضفة الغربية بقيت موضوع مقلق جدا 

، كتب ”عضاء فيهبالنسبة لالتحاد االوروبي والدول اال
مثلما اشرت في “. وزراء الخارجية االوروبيين لبوريل

تصريحاتك في السابق، فان الضم االسرائيلي سيكون 
 .”بمثابة خرق للقانون الدولي

نحن نعرف أن هذا موضوع “: الوزراء كتبوا
نحن قلقون . ولكن الوقت قصير. حساس، والتوقيت مهم

ن نية للضم، تم من أن نافذة الفرص لردع اسرائيل ع
من المهم أن يكون هناك وضوح فيما . اغالقها بسرعة

لذلك، نحن . يتعلق بالتداعيات القانونية والسياسية للضم
ُنريد رؤية وثيقة تجمل هذه التداعيات باالضافة الى 
قائمة خيارات لخطوات رد، بما في ذلك كل اتفاقات 

 .”االتحاد مع اسرائيل

وثيقة “ الى أن وأشار الوزراء في رسالتهم
. الخيارات ستساهم في جهودنا لردع اسرائيل عن الضم

نحن نؤمن بأنه من المهم عرضها من اجل أن توفر لنا 
 .”قاعدة قوية لنقاشات اخرى

في االتحاد االوروبي يعملون على منع هذه 
الخطوة منذ اعالن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن 

 ١ الغربية، بدء من نيته القيام بخطوات ضم في الضفة
تموز هذه السنة، حسب الخطة السياسية التي طرحتها 

االدعاءات الرئيسية لالتحاد هي أن الضم . ادارة ترامب
سيخرق القانون الدولي، وسيضع نهاية لحل الدولتين في 

ورغم االجماع شبه المطلق تقريبا ضد . ١٩٦٧حدود 
نغاريا الضم االسرائيلي في اوساط االتحاد، باستثناء ه

التي صرحت بشكل غامض حول الموضوع، فان الدول لم 
 .تحسم بعد مسألة كيفية الرد اذا تم تنفيذ ذلك حقا

 دولة في اوروبا التي تطالب اآلن بتسريع ١١الـ 
تقود الخط االكثر هجومية في ” وثيقة الخيارات“بلورة 

وهي تطالب منذ بضعة اشهر باجراء حوار . هذه المسألة
داعيات ذلك على عالقة االتحاد مع اسرائيل شامل حول ت

المانيا التي تعارض ايضا .  أي خطوات ردع وعقاب–
عملية الضم بشدة امتنعت عن المشاركة رسميا في هذه 
المجموعة بسبب عالقتها الخاصة مع اسرائيل، وبسبب 

 .مكانتها الحالية كرئيسة مناوبة لالتحاد

 بعض خطوات الردع والعقاب تم ذكرها في
محادثات داخلية، منها منع انضمام اسرائيل الى اتفاقات 

وايضا زيادة التفريق بين اسرائيل . وتعاونات جديدة
 .والمستوطنات وانفاذ اكثر لقانون مقاطعتها

في االسابيع االخيرة اتصل مع نتنياهو كل من 
المستشارة االلمانية انغيال ميركل والرئيس الفرنسي 

الوزراء البريطاني بوريس عمانوئيل ميكرون ورئيس 
هؤالء . جونسون، في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة

الزعماء ارادوا التعبير عن معارضتهم شفويا بعد أن عبروا 
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عن معارضة الضم بواسطة رسائل رسمية، بمناسبة أداء 
وقد رد نتنياهو على الثالثة بأنه يعتبر . الحكومة لليمين

نه على استعداد خطة ترامب مخطط واقعي للسالم، وأ
 .للتفاوض مع الفلسطينيين على أساسه

 ٢٦ ص١٥/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

أصدقاء بيبي في المستوطنات وواشنطن 
 أفسدوا عليه ضمه

 

 ٢/٧/٢٠٢٠) فورين بوليسي (–جوشوا ميتنيك 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

 منذ أن بدأ بنيامين نتنياهو والية –تل أبيب 
يس للوزراء هذا العام، كان من خامسة قياسية كرئ

عالمة فارقة ) يوليو(المفترض أن يكون األول من تموز 
بداية ضم : بالنسبة لحكومة يمين الوسط في إسرائيل

  .المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة

وبدال من ذلك، جاء الموعد وذهب يوم األربعاء، 
ق وتوقيت وظل معظم اإلسرائيليين في الظالم بشأن نطا

  .وما إذا كان ستحدث من األساس- الخطوة 

أخبر نتنياهو الدبلوماسيين اإلسرائيليين بأن 
لكن . الحكومة ما تزال تعمل على التفاصيل مع إدارة ترامب

وزير الدفاع بيني غانتس، شريك نتنياهو في االئتالف 
، قال أن إسرائيل بحاجة إلى التركيز على )ومنافسه السابق(

  .”١٩كوفيد “خرى، مثل التغلب على عودة وباء أولويات أ

  ٕواذن، ما الذي يتسبب بالتأخير حقا؟

متسلحا بدعم خطة السالم الصديقة إلسرائيل التي 
 والتي تسمح –وضعها الرئيس األميركي دونالد ترامب 

 بدا - في المائة من الضفة الغربية٣٠إلسرائيل باالحتفاظ بـ
ا بضم هذه األراضي في ُنتنياهو في طريقه إلى المضي قدم

األسابيع األخيرة، مع ما ينطوي عليه ذلك من احتماالت 
إقالق االستقرار النسبي في الضفة الغربية، وتفكيك السلطة 

  .الفلسطينية، وتقويض سالم إسرائيل مع األردن

واجه الزعيم اإلسرائيلي معارضة قوية لخطته من 
ألجهزة الفلسطينيين، واألردن، وعرب الخليج ورؤساء ا

ولكن في نهاية المطاف، يبدو . األمنية اإلسرائيلية السابقة
في الوقت الحالي، على -أن الذي أفسد تنفيذ هذه الخطوة 

:  كان اثنان من داعمي نتنياهو الموثوقين عادة-أي حال
  .البيت األبيض، وقادة المستوطنين اليهود

في واشنطن، أحبط كبير المستشارين الرئاسيين 
ب، جاريد كوشنر، بهدوء جهود نتنياهو الخاصة وصهر ترام

بالضم بسبب القلق من أن هذه الخطوة قد تحطم آفاق 
  .ّمبادرة السالم التي ساعد في صياغتها، كما يقول محللون

وفي الوطن في إسرائيل، كان قادة حركة 
الضغط ضد الضم - المستوطنين يفعلون الشيء نفسه 

تفاق السالم الذي باعتباره جزءا من خطة ترامب، ألن ا
تعرضه الخطة يتطلب من إسرائيل االعتراف بالسيادة 

  . في المائة أخرى من الضفة الغربية٧٠الفلسطينية على 

يقول ديفيد ماكوفسكي، الزميل في معهد واشنطن 
لم تعد إدارة ترامب ونتنياهو في “: لسياسة الشرق األدنى

سالم، لطالما اعتبر كوشنر هذا جزء من خطة … تناغم تام
يرى أنه أقرب إلى خطة ’ بيبي‘وأصبح من الواضح أن 

  .”للضم

اإلدارة منشغلة اآلن في حساباتها “: ويضيف
إنها تريد أن تبقي عرب الخليج . األخرى التي تود موازنتها

-وتدرك أن هناك انتقادات شديدة لخطة الضم هذه . سعداء

ت ليس في العالم العربي وحده، ولكن في أوروبا والواليا
  .”المتحدة نفسها أيضا

ُيعتقد نتنياهو أن الضم سيكون إنجازا يسجل له 
في كتب التاريخ؛ لذلك سيعيد رسم حدود إسرائيل بحيث 
تستوعب مئات المستوطنات اليهودية التي يعتبرها معظم 

وكانت إسرائيل قد استولت . المجتمع الدولي غير قانونية
 جيرانها  مع١٩٦٧على الضفة الغربية في حرب العام 

العرب، واحتفظت بسيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين 
ومن الناحية السياسية، . وأبقتها تحت االحتالل العسكري
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سيسمح الضم لتنياهو بصرف االنتباه بعيدا عن محاكمته 
  .الجارية بتهم الفساد

يعتقد نتنياهو أيضا أن النافذة الصغيرة المتاحة 
 ترامب االنتخابات لتنفيذ الضم سوف تغلق إذا خسر

لصالح منافسه، ) نوفمبر(الرئاسية في تشرين الثاني 
ويعارض بايدن . المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن

الضم، واقترح البعض من أعضاء حزبه تقليص المساعدة 
  .العسكرية األميركية إلسرائيل إذا مضت قدما به

دفع الحديث عن خطوة أحادية الجانب تتخذها 
مسبقا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى خفض إسرائيل 

التنسيق األمني مع الحكومة اإلسرائيلية، فيما يحذر األردن 
من األضرار التي ستلحق بمعاهدة سالمه مع إسرائيل، 
وتهدد دول الخليج، مثل اإلمارات العربية المتحدة، بتجميد 

  .خطوات التطبيع معها

عى إلى من جهتها، علقت إدارة ترامب، التي تس
خطوة أقل استفزازية التي تمكن الحلفاء العرب من مواصلة 
الدعم المتردد للخطة، منح مباركتها للضم على شرط 
تحقيق إجماع بين نتنياهو وغانتس، الذي اتخذ موقفا أكثر 

ويرأس غانتس ثاني أكبر حزب في . اعتداال بشأن القضية
لوزراء ائتالف نتنياهو، ومن المقرر أن يحل محله كرئيس ل

  .أواخر العام المقبل، وفقا التفاق االئتالف بينهما

وقال غانتس أنه سوف يدعم الضم إذا تم تنسيقه 
ّمع المجتمع الدولي، لكنه سيعارض خطوة تعرض للخطر 

وفي عرض غير معتاد من . عالقات إسرائيل مع األردن
الدبلوماسية، كان السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد 

ُيعتقد أن فريدمان (توسط بين نتنياهو وغانتس فريدمان، ي
، لكنه فشل في إيجاد )أكثر تعاطفا مع موقف نتنياهو

  .أرضية مشتركة بينهما

وقال دان شابيرو، سفير الواليات المتحدة السابق 
في إسرائيل وزميل معهد دراسات األمن القومي بجامعة تل 

. مسؤولةتريد اإلدارة أن تظهر أن هذا يتم بطريقة “: أبيب
إنهم يريدون تقليل حدة رد الفعل من مختلف األطراف إلى 

وقد أعاد ذلك منح حق النقض لغانتس، وهو . الحد األدنى
في الوقت . ما لم يحصل عليه في اتفاقية االئتالف نفسها

  .”الحالي، ال يوجد توافق بين جميع األطراف

على الرغم من التأخير، ما يزال من الممكن 
ويبدو أن نتنياهو . بالضم في موعد الحقُالمضي قدما 

يحظى بالدعم الذي يحتاجه في البرلمان اإلسرائيلي لتمرير 
وتكهن شابيرو . مشروع قانون الضم حتى من دون غانتس

بأن ترامب قد يعطي نتنياهو الضوء األخضر إذا اعتقد أن 
ذلك سيساعده في حملته االنتخابية للفوز بفترة رئاسية 

  .ثانية

ي الوقت الحالي، دفعت قضايا أخرى ملحة ولكن، ف
وتشهد إسرائيل . عملية الضم إلى أسفل في قائمة األولويات

 بعد تخبطها ″١٩كوفيد ”ارتفاعا كبيرا في حاالت اإلصابة بـ
وتسرعها في إعادة فتح اقتصادها، ويتركز معظم اهتمام 

ويعتقد . الرأي العام على قضايا النقود في محافظ الناس
راء أن نتنياهو نفسه يشعر بالقلق من العواقب بعض الخب

  .الدبلوماسية التي قد تواجهها إسرائيل بسبب الضم

” هآرتس“يقول أنشيل بفيفر، الصحفي بصحيفة 
القضية  إنه ال يريد عودة“: ومؤلف سيرة نتنياهو

لقد تم دفعها بعيدا . الفلسطينية إلى البروز كقضية دولية
ا جزءا من األجندة مرة فلماذا يتم جعله. عن األجندة

  ؟”أخرى

أصبح نتنياهو هدفا النتقادات الذعة من قاعدته 
السياسية واأليديولوجيين القوميين الدينيين الذين يقودون 

ورفض هؤالء . ”مجلس يشع“حركة المظلة للمستوطنين، 
حجة نظرائهم المستوطنين األكثر براغماتية والقائلة بأن 

ة الفلسطينية احتمالية خطة ترامب تجعل من قيام الدول
وبحسب الصفقة، يجب . بعيدة وغير مرجحة إلى حد كبير

أن يفي الفلسطينيون بقائمة طويلة من الشروط المسبقة 
الشاقة قبل أن يحصلوا على السيادة الكاملة على ما يمكن 

وقد رفض القادة . أن يكون دولة أشبه بالجبن السويسري
  .الفلسطينيون الخطة



  
  ٣٠٠ 

هارئيل، أحد مؤسسي الحركة ويقول إسرائيل 
إنه ليس نقاشا حول “: االستيطانية ومجلس يشع السابق

ٕكم يجب أن يمنح للفلسطينيين، وانما حول حق  ُ َ
، مستحضرا ”الفلسطينيين في إقامة دولة في يهودا والسامرة

مصطلحا توراتيا شائع االستخدام بين اإلسرائيليين لتسمية 
  .الضفة الغربية

ن معظم المستوطنين قد يميلون واعترف هارئيل بأ
إلى الموافقة على الضم، لكنه قال إن القيادة بحاجة إلى أن 

  .تلتزم بالمبدأ

قادة يشع . هذه حركة روحية“: وأضاف
إن الموافقة على وجوب . أيديولوجيون أوال ثم براغماتيون

أن يكون هناك كيان آخر على هذه األرض بخالف الدولة 
  .” المرء على مشاركة زوجتهاليهودية هي مثل موافقة

وقال هارئيل إن نتنياهو كان ينبغي أن يكون قادرا 
على إبرام صفقة ال تتضمن إقامة دولة فلسطينية، بالنظر 
لكراهية ترامب للتفاصيل في السياسة وقلة خبرة كوشنر 

  .النسبية

وتقول شيرا إيفرون، الزميلة في المعهد الوطني 
لنسبة للمستوطنين لإلحصاء، إن الوضع الراهن، با

األيديولوجيين مثل هارئيل، هو أفضل مما تعرضه صفقة 
  .ترامب

تفكر قيادة المستوطنين على النحو “: وتضيف
ال يمكننا أن نغامر ونستسلم لفكرة إنشاء دولة ‘: التالي

الوضع الراهن والوضع على األرض يخدمنا . فلسطينية
  .”’بشكل أفضل في الوقت الحالي

لداخلي بين أطراف قاعدة دعم ُيبرز التوتر ا
ِنتنياهو في التنافر الذي يسم رسائل رئيس الوزراء إلى كلتا 

باللغة اإلنجليزية، أخبر نتنياهو اإلنجيليين . الجماعتين
األميركيين األسبوع الماضي أن الضم سيساعد على تحقيق 

ّلكن نوابه السياسيين في إسرائيل . لدولتين” واقعي“حل 
  .قيام دولة فلسطينيةتعهدوا بمعارضة 

ال يمكن أن يكون لديك “: وقال ماكوفسكي
دبلوماسيون في واشنطن يقولون هذا عن دولة فلسطينية 
أكثر واقعية، كما تعلم، ثم يكون لديك أناس في إسرائيل 

دولة فلسطينية على ) لن تكون هناك(يقولون أنها 
 ”.كالهما ال يمكن أن يكون صحيحا. اإلطالق

  .ي تل أبيبصحفي مقيم ف* 

  :نشر هذا التقرير تحت عنوان* 

How Bibi’s Friends in the Settlements and 

in Washington Helped Scuttle His 

Annexation Move 

 ٩ص/١٩/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

  ال تتخلوا عن حل الدولتين

  

  عالء الدين أبو زينة: ترجمة

ذا أميركان  (–* ؛ وديفيد ماكوفسكي*دينيس روس
  ١٤/٧/٢٠٢٠) نترستإ

. قد يكون الضم اإلسرائيلي أحادي الجانب خطأ
ّلكن حل بيتر بينارت القائم على فكرة الدولة الواحدة هو 

  .نهج يضيف خطأ إلى آخر

ًكن قويا وشجاعا جيدا“قمنا بكتابة كتابنا  ً ً” Be 

Strong and of Good Courage ألننا كنا نخشى ،
يل إلى نتيجة الدولة أن يؤدي المسار الذي تسلكه إسرائ

بكل تأكيد، سوف يجعل االستمرار في البناء خارج . الواحدة
مناطق التجمعات االستيطانية من المستحيل الفصل بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين، وسوف ينتج في الوقت المناسب 

ومن خالل إظهار الكيفية التي حدد . دولة واحدة لشعبين
ألهم، وكيف اتخذوا قرارات بها أهم قادة إسرائيل ما هو ا

صعبة ووضعوا احتياجات البلد قبل احتياجاتهم السياسية، 
كنا نأمل في تذكير قادة إسرائيل اليوم بمسؤوليتهم عن 

خيارات سوف  -اتخاذ خيارات سياسية صعبة بوضوح 
يكون من شأنها أن تثير اآلن معارضة كبيرة من حركة 

  .المستوطنين
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واألسوأ من ذلك . اآلنولم يتحقق ذلك األمل حتى 
هو أن دافع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لالستفادة من 

 في المائة من الضفة ٣٠خطة ترامب لضم ما يصل إلى 
الغربية من جانب واحد، أثار ردود فعل في الواليات 

والكثير من ردود الفعل المنتقدة مشروعة، لكن . المتحدة
من .  حد كبيربعضها، لألسف، منفصل عن الواقع إلى

الذي يدافع  Peter Beinart ناحية، هناك بيتر بينارت
ومن ناحية . عربية ثنائية القومية -  اآلن عن دولة يهودية

 Ilan أخرى، ثمة أشخاص مثل صديقنا إيالن غولدنبرغ

Goldenberg ،والذين يريدون بشدة إنقاذ حل الدولتين ،
ف بدولة ويعتقدون أن الرد الصحيح على الضم هو االعترا

  .ًفلسطينية من أجل اإلبقاء على أمل الفلسطينيين حيا

َلسنا متفاجئين من أن يكون احتمال الضم قد أثار 
فالضم بعد كل شيء هو إجراء إسرائيلي . ردود الفعل هذه

أحادي الجانب، والذي ينتهك فرضية مركزية في اتفاقيات 
 ما يعني -لن يغير أي من الطرفين وضع المنطقة : أوسلو

ٍأن إسرائيل لن تضم أي أراض، وأن الفلسطينيين لن يعلنوا 
وكان ينبغي أن يتم التفاوض على الوضع الدائم . قيام دولة

للمناطق؛ نعم، ليست هناك مفاوضات اآلن بعد فشل ثالث 
 ٢٠٠٠محاوالت رئيسية بقيادة الواليات المتحدة منذ العام 

  .َوفقدان ثقة كل من الجمهورين باآلخر

ً، فإن ضما تقوم به إسرائيل من جانب ومع ذلك
ًواحد ألراض تسيطر عليها مسبقا ليس هو الحل ُ إنه لن . ٍ

وال أحد يعرف ما إذا كان سيؤدي . ًيجعل إسرائيل أكثر أمنا
إلى انهيار السلطة الفلسطينية، أو أنه سينهي التعاون 
األمني بين الجيش اإلسرائيلي وقوات األمن التابعة للسلطة 

ية، أو أنه سيوفر ذريعة لحماس وحزب اهللا لتوجيه الفلسطين
ضربات صاروخية رمزية ضد إسرائيل، والتي يمكن أن 

لكننا نعلم أنه سيثير أسئلة . تتصاعد إلى شيء أكبر
أساسية حول شرعية موقف إسرائيل في الضفة الغربية، 
وسيكون بال شك نعمة لحركة نزع الشرعية عن إسرائيل في 

  .لة العدالة قضية مركزية في أميركاوقت أصبحت فيه مسأ

ال عجب أن بيتر بينارت قرر إظهار أنه يقف على 
وبعد أن أمضينا قرابة ثالثين . الجانب الصحيح من العدالة

ًعاما في محاولة صنع وتعزيز السالم بين اإلسرائيليين 
ًوالفلسطينيين، نريد نحن أيضا العدالة والكرامة لكال 

نتج سفك دماء ال نهاية له، لكن وصفته ست. الجانبين
إن دعوته إلى إقامة دولة واحدة ال يمكن أن . وليس عدالة

فهو منطقة ال توجد فيها : تعمل ببساطة في الشرق األوسط
 -   بعد– ُتقاليد ديمقراطية؛ لم يصلها بعد عصر ما

شاهد (ُالطائفية؛ وحيث تخاض الحروب بال أي حدود 
عداد لقبول أو احترام ؛ وحيث ال يوجد است)العراق وسورية
  .حقوق األقليات

ُفي الشرق األوسط، حيثما يفرض نظام مركزي 
عرقية مختلفة، فإن النتيجة هي / على مجموعات طائفية

فهل تكون قصة العراق، وسورية، ولبنان . الصراع المستمر
وليبيا، هي ما يجب أن نصفه لمستقبل اإلسرائيليين 

  والفلسطينيين؟

يبدو أن بينارت يعتقد أن باإلضافة إلى ذلك، 
الهويات الوطنية المنفصلة لإلسرائيليين والفلسطينيين تعني 

ِوما من . القليل لكل منهم، وأنها سوف تذوب وتتالشى
ًمكان يبدو فيه المرء منفصال عن العالم الحقيقي أكثر من 

ًلقد دفع كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين ثمنا باهظا . هذا ً
من جهتهم، بنى اإلسرائيليون دولة . تهمللحفاظ على هويا

. ُفي بيئة كانوا مرفوضين فيها، وفرضت عليهم الحروب
فهل يمكن لدولة ذات ثقافة مزدهرة، والتي حققت وجودها 
بنجاح من خالل جلب أكثر من مليون يهودي من االتحاد 
السوفياتي، باإلضافة إلى توفير وطن لليهود من إثيوبيا 

ر كل المجتمعات التي تتعرض للتمييز وسورية واليمن، وعب
في الشرق األوسط، أن تتخلى فجأة عن هذه الهوية؟ هل 

ما  - يمكن لدولة يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ماليين 
يقرب من سبعة ماليين يهودي وحوالي مليوني مواطن 

 والتي تمكنت من البقاء بعد كثير من -  عربي إسرائيلي
ٍناتج محلي إجمالي ب” صاعدة“الحروب لتصبح دولة 
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بمستوى نظيراته في فرنسا واليابان، أن تقول إن دولتها 
 برلمانيين صهيونيين في ١٠٥وهويتها فشلتا؟ ومن بين 

ً عضوا، هل هناك حتى نائب ١٢٠الكنيست المؤلف من 
  واحد يمكن أن يقبل بتغير هوية إسرائيل؟

في أماكن . ًكما ثابر الفلسطينيون بدورهم أيضا
ي مخيمات الالجئين وعبر انتفاضتين، لم يتخلوا تفرقهم، ف

وشرح أحمد غنيم، وهو ناشط في حركة . عن هويتهم
ًما يزال مقربا من مروان البرغوثي، ذات مرة سبب ” فتح“

في دولة واحدة، سوف يشعر أحدنا “: تفضيله لحل دولتين
بالحاجة إلى الهيمنة على ) إسرائيليون أو فلسطينيون(

 سوف تضمن دولة بينارت ثنائية .وهو محق. ”اآلخر
وهو يشير إلى أن . القومية أن يتحول الصراع إلى الداخل

قانون العودة اإلسرائيلي ستقابله مطالبة فلسطينية بنسخة 
. موسعة من حق العودة الفلسطيني، والتي تشمل الماليين

وبالنسبة لدولة ال تشترك في نفس اللغة أو الدين أو 
وسوف . كله إلى كابوس بسرعة كبيرةالخبرة، قد يتحول هذا 

  .يضمن الصراع المستمر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

ًإذا لم يكن كل هذا كافيا، فكأنما يبدو لبينارت أن 
لكن اإلسرائيليين يعرفون . أعداء إسرائيل هم أناس متخيلون

أي دولة هي التي قد ترهن وجودها نفسه . أنهم ليسوا كذلك
ان وحزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي ربما الحتمال أن إير

يغيرون مواقفهم فجأة إذا لم تعد إسرائيل كما نعرفها 
موجودة؟ هل سيحارب العرب العرب ويقاتل المسلمون 
ًالمسلمين نيابة عن اليهود؟ سوف يأخذ القليل جدا من 
. اإلسرائيليين مثل هذه المقامرة على أنها الخبرة األفضل

. ًنية دائما هو روح االعتماد على الذاتكان جوهر الصهيو
ُ سنة من االضطهاد، بنيت الدولة اليهودية ٢٠٠٠وبعد 

  .على فكرة أنه يجب أن تكون لليهود وكالة لتأمين مصيرهم

ال بديل عن . خالصة القول من كل هذا واضحة
 -  وتحقيق –السماح لهذين الشعبين بالسعي إلى 

اعهما إال إذا تم فصلهما وال يمكن حل نز. تطلعاتهما القومية
عن بعضهما بعضا، وسوف يستمر هذا النزاع إذا لم يتم 

صحيح أن الدولتين الموعودتين لن تكونا متاحتين . فصلهما
في أي وقت قريب، وقد يؤدي الضم من جانب واحد إلى 

لكن هذا يعني أن . ًتهديد ظهور هذا الحل جملة وتفصيال
 انتخاب جو بايدن، إذا تم. علينا أن نواصل العمل ضده

ونأمل أنها . فمن شبه المؤكد أن إدارته لن تعترف بالضم
ستسعى إلى تغيير الواقع على األرض، واستعادة اإلحساس 
باإلمكانية لدى كال الجانبين، والعمل على جعل كل جانب 
يتخذ خطوات إلظهار التزامه بالسالم وبحل على أساس 

إلسرائيليون عن على سبيل المثال، يتوقف ا -الدولتين 
البناء خارج الحاجز األمني حتى تتمكن دولتان من إجراء 

تعيش الغالبية العظمى من . (تبادل مناسب لألراضي
ومن ). المستوطنين في تجمعات أو كتل داخل الجدار

جانبها، يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن منح 
عائالت أولئك الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف ضد 

سرائيليين معاملة تفضيلية ورواتب أكبر من عائالت اإل
  .معوزة أخرى

بما أننا نعتقد أنه ال يوجد خيار سوى العمل في 
اتجاه هذين الكيانين، فإننا متعاطفان مع رغبة غولدنبرغ في 

وهو يخشى أن . ًالحفاظ على األمل في حل الدولتين حيا
 أن يؤدي الضم إلى استسالم الشعب الفلسطيني، ويعتقد

. نتيجة دولة واحدة هي النتيجة الوحيدة التي ستكون ممكنة
وهو يريد أن يمنحهم األمل من خالل االعتراف بدولة 
فلسطينية باعتبار أن ذلك سيكون الرد الصحيح على قيام 
إسرائيل بفرض سيادتها من جانب واحد على جزء من 

  .الضفة الغربية

 لألسف، من المرجح أن تفشل أي سياسة قائمة
بادئ ذي بدء، ال ينبغي للفلسطينيين، الذين . على الرغبات

لم يكونوا على استعداد للتفاوض مع إسرائيل لبعض الوقت، 
لكن . أن يعتقدوا بأن عدم االنخراط سوف ينتج المكافآت
ًهناك شيئا أكثر إشكالية في وصفة غولدبرغ أيض أنه : ً

 هل يجب أن تلتزم الدولة. يقدمها من دون أي شروط
الفلسطينية التي يعترف بها بالسالم مع إسرائيل، الدولة 
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القومية للشعب اليهودي؟ هل يجب عليها أن تتجاوز 
االنقسامات بين سلطتين منفصلتين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وهل يجب أن تقوم أي مصالحة بينهما على 
ًمبادئ تجعل السالم مع إسرائيل ممكنا؟ هل يجب أن تكون 

ولة مؤسسات ذات مصداقية والتي تلتزم بسيادة لهذه الد
أم أن الفساد واسع النطاق الذي يغذي العزلة -القانون 

العميقة للجمهور الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية ال 
يهم؟ هل يجب أن تكون مواردها المالية شفافة؟ هل يجب 
أن تسمح بحرية الكالم وبوجود وسائط إعالم حرة؟ هل 

  وق األقليات؟يجب أن تحترم حق

ومن الواضح أن هناك مشكلة أخرى في هذا 
ماذا يحدث في اليوم التالي بعد االعتراف؟ هل . ًالخيار أيضا

ًسيتغير أي شيء عمليا بالنسبة للفلسطينيين؟ نعم، إن 
ً قد يعطي أمال كاذبا بأن المجتمع الدولي أو أميركا فاالعترا ً

ًيفعالن شيئا للفلسطينيين حقا ان انتظار اآلخرين ولطالما ك. ً
ًليفعلوا شيئا ابتليت به الحركة الوطنية الفلسطينية، لكن 
ًتعميق اتكالية الفلسطينيين لن يجعل التقدم أكثر احتماال 

سوف تظهر الفجوة بين خطابنا وأفعالنا بسرعة كبيرة . ًأيضا
. عندما ال نتمكن من إنتاج الدولة الموعودة في وقت قريب

نا مصممة لتوفير أمل متجذر في ينبغي أن تكون سياسات
إظهار أن الحقائق على األرض يمكن أن تتغير، وليس في 
ًإعطاء الفلسطينيين سببا لالعتقاد بأن أي شيء لن يكون 

ًعاجال أم آجال سوف يؤدي ذلك بدوره إلى حدوث . ًممكنا ً
  .انفجار

بينما نحترم نوايا غولدنبرغ ونشاركه التزامه بخيار 
ً يبدو أنه يتقاسم عنصرا أساسيا واحدا مع الدولتين لشعبين، ً ً

بالنسبة لكليهما، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة . بينارت
والفلسطينيون بالنسبة إليهما مجرد . عن إدامة الصراع

ويبدو األمر كما لو . ضحايا لم يسهموا في استمرار النزاع
 - أو قدموا مقترحات مضادة - أن الفلسطينيين استجابوا 

، ٢٠٠٠) ديسمبر(عايير كلينتون في كانون األول لم
، ومبادئ أوباما ٢٠٠٨) أغسطس(ومقترح أولمرت في آب 

وهو ما لم يفعلوه، بطبيعة  - ٢٠١٤) مارس(في آذار 
وكأن االنتفاضة الثانية التي قتلت معسكر السالم . الحال

كما لو أن القيادة الفلسطينية لم . في إسرائيل لم تحدث قط
 الوزراء آنذاك، سالم فياض، الذي كان يسعى تطرد رئيس

ٕإلى بناء مؤسسات دولة حقيقية وارساء المساءلة داخل 
  .السلطة الفلسطينية

. لكن نقدنا القتراح غولدنبرغ ليس حجة لالستسالم
ليس هناك حل بسيط ولن نقوم فجأة بحل القضايا 

إننا بحاجة . المشحونة بشدة مثل مسائل القدس والالجئين
اسة تعود إلى التدرج، لكنها تركز بشدة على إلى سي

. االنفصال كوسيلة للحفاظ على خيار قيام دولتين لشعبين
ًوقد يبدو الطريق إلى األمام أقل بريقا، لكنه يبقى ضروريا  ً

  .مع ذلك

 عام ١٠٠نعم، لقد استغرق األمر ما يقرب من 
المتجسدة  - من الصراع حتى تتعامل هذه الحركات الوطنية 

 مع بعضها بعضا بشكل - رائيل والسلطة الفلسطينيةفي إس
التعاون األمني والتجارة، واآلن التعاون الصحي : يومي

لكن . ًوليس هذا التواصل مثاليا. ″١٩ -  كوفيد” المتعلق بـ
الحكمة السياسية الذكية سوف تبنى على هذين الهيكلين 

كما سيفعل  -ويبدو لنا أن هدمهما كليهما . التأسيسيين
ً وسط األمل في أن هناك شيئا آخر يمكن بناؤه، -  ارتبين

  .هو ضرب من قمة الالمسؤولية والخيال

ًال يمكن أن يكون خطأ الضم عذرا لتجاهل حقائق 
ونحن لسنا بحاجة إلى نهج للشرق . الشرق األوسط

ًاألوسط، والذي يفاقم خطأ قائما بإضافة واحد آخر ويعكس 
. ما يدفع هذه المنطقةمرة أخرى وجود القليل من الفهم ل

دعونا ال نتخلى عن االنفصال والمفاوضات ودولتين 
ودعونا ال نتبنى مواقف لها جاذبية مجردة، لكنها . لشعبين

 .في حقيقتها منفصلة بشكل محزن عن الواقع

ًعمل مديرا لتخطيط السياسات في : دنيس روس •
وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش األب، 

ص للشرق األوسط في عهد الرئيس والمنسق الخا
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ًبيل كلينتون، وكان مستشارا خاصا لشؤزم تلخليج  ً
الفارسي وجنوب غرب آسيا لوزيرة الخارجية 

  .السابقة هيالري كلينتون

هو زميل زيغلر المميز في معهد : ديفيد ماكوفسكي •
واشنطن ومدير مشروع العالقات العربية 

فان وروس وماكوفسكي هما المؤل. اإلسرائيلية
ًكن قويا وشجاعا“: المشاركان لكتاب كيف شكل : ً

بابليك “، الصادر عن ”أهم قادة إسرائيل مصيرها
 .٢٠١٩) سبتمبر(في أيلول ” أفيرز

 :نشر هذا المقال تحت عنوان •

Don’t Give Up on the Two - State Solution 

  ٧ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

  للمستوطنين" يشع"تعلموا من مجلس 

  

   ١٩/٧/٢٠٢٠عميره هاس  - سهآرت

من اجل التغلب على التعرج والتخبط اللذين 
تعاني منهما حكومة اسرائيل يجب عليها الحصول على 
. دروس في التخطيط والحكم من حكومة ارض اسرائيل

هذه الحكومة ستعلمها كيف ينسقون ويتنازلون عن األنا 
  .ويتقدمون كرجل واحد من اجل احتالل الهدف

نا المندهشة تظهر حكومة اسرائيل امام عيون
الفقيرة في هذه االسابيع بكامل البؤس، صغرها وانشغالها 

هذا االكتشاف كان يمكن أن يكون سارا ألن . بالصغائر
. الغطرسة والتعالي لحكومة نتنياهو تعرضا لضربة شديدة

هذا كان يمكن أن يكون مضحكا لو لم يتضرر من هذا 
  .الخداع ماليين االسرائيليين

في الحقيقة، البؤس يلون الخط االخضر بخضرة 
كل ما يمكن قوله عما يحدث داخل اسرائيل . شديدة

عدم القدرة على فعل أي شيء، انعدام المهنية : السيادية
وهذا عكس ما يميز الكيان اليهودي . واالهتمام بالصغائر

التخطيط هو الكلمة . الذي يوجد شرق الخط االخضر

الرؤية البعيدة والتواصل والتمسك تميزه . المالزمة له
عيوب نظام الحكم : وبعبرية سليمة. بالهدف واالستمرارية

في اسرائيل يتم تسليط الضوء عليها اآلن بمصباح قوي 
في . ولكن العيوب لم تولد اآلن. يتمثل بأزمة الكورونا

نفس الوقت، نفس الحكومات والبيروقراطية التي نعرفها 
ا ورفاهيتهم وتفضيل االثرياء، هي بعدم االهتمام بمواطنيه

: ”يشعستان“بالضبط نفس الحكومات التي أوجدت واقع 
الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 
محبوسين في جيوبهم المكتظة، وحولهم فضاء يتسع 

هذا الفضاء هو . باستمرار مع البناء الفاخر لليهود فقط
تم ضمه اليها خارج حدود اسرائيل السيادية، لكنه عمليا 

نهاية ”هذه هي الصيغة االسرائيلية لـ. منذ زمن
  .”االحتالل

تشكيل هذا الفضاء مع الجيوب غير المنظورة 
للعيان والتي ال تحصى احتاجت الى تفكير بعيد المدى 
وجمع حريص لمعلومات وتنسيق بين الجهات المختلفة، 

ومثلما يقول . مدنية وعسكرية، رسمية وشبه رسمية
. ”بيت ايل“نيون هذه االجهزة المتناسقة تسمى الفلسطي

والقصد هو االدارة المدنية التي توجد في موقع عسكري 
كبير قرب مستوطنة بنفس االسم، ومقابل شرقي البيرة 

اذا كان هناك شخص يحتج على أن حماس تعمل من (
داخل السكان المدنيين، فان الجيش االسرائيلي هو 

 الكائن الهجين والمدني –دنية ولكن االدارة الم). االلهام
 تنفذ األوامر وهي خاضعة لمنسق اعمال –والعسكري 

الحكومة في المناطق، وهي وحدة في وزارة الدفاع في تل 
هذه اجسام قديمة تعمل بتناغم مع الجيش . ابيب

والشرطة وقسم االستيطان والكيرن كييمت وممثلي 
ل بشكل بلدية القدس ووزارة الداخلية تعم. المستوطنات

) بتناغم مع العاد وعطيرت كوهنيم والكيرن كييمت(مشابه 
كل ذلك معا . في شرقي القدس التي تم ضمها رسميا

 يهود عاديون –اسرائيليون . يكون حكومة ارض اسرائيل
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يعرفون الدولة بصيغتها المصغرة في حدود الرابع من 
حزيران يجدون صعوبة في التصديق بأن الكيان اليهودي 

دا والسامرة هو ثمرة تخطيط دقيق الهدف منه في يهو
احباط سعي الفلسطينيين في الحصول على االستقالل 

ونحن نقول لهؤالء االسرائيليين بأنه في . وعلى دولة
حزيران عندما اصبح من الواضح أن حكومة اسرائيل لن 
تنجح في وقف موجة جديدة للكورونا، انشغلت حكومة 

 منها ١٣ للفلسطينيين،  وحدة سكنية٤٣اسرائيل بهدم 
 ١٥١في شرقي القدس، وتسببت بخسارة المأوى لـ

اضافة الى ذلك دمرت .  قاصر٨٤فلسطيني، منهم 
 منها في شرقي ٣:  مبنى غير سكني٣٦الجرافات 

  .القدس

االسرائيليون الذين يرزحون تحت فوضى حكومة 
نتنياهو نقول لهم بأن هذا الهدم تم التخطيط له في 

يات وبداية السبعينيات، نعم، هكذا هو االمر نهاية الستين
منذ زمن طويل وفي فترة حكم مباي، حكومة ارض 
اسرائيل صادرت في حينه الحتياجات الجمهور أو لصالح 
الجيش مناطق كبيرة بملكية فلسطينية خاصة أو عامة، 
خارج حدود الفلسطينيين، تم تخصيصها من اجل البناء 

لالحياء ” الطابع القروي“لليهود، وأمرت بالحفاظ على 
  .أي بناء أفقي. العربية في القدس

 نفس الحكومة اصدرت أمر ١٩٧١في العام 
عسكري حل لجان التخطيط في القرى الفلسطينية في 

أي أنه ألغى حق الفلسطينيين في . الضفة الغربية
التخطيط النفسهم، ووضع التخطيط في أيدي اليهود الذي 

لليهود ويهدمون يجلسون في بيت ايل، يبنون 
وفي التسعينيات حكومة ارض اسرائيل . للفلسطينيين

” يشعستان“ ميرتس واصلت تخطيط –برئاسة العمل 
وحددت معظم اراضي الضفة الغربية كنقية من البناء 

في الشهر الماضي حدث تقدم ). منطقة ج(الفلسطيني 
ففي بتسيلم قالوا إنه في الخمسة اشهر االخيرة . جدي

 ارض اسرائيل عدد مشابه للمباني التي هدمت حكومة
وفي شرقي .  مبنى٣٠هدمتها في شهر حزيران، أي 

وفي . القدس هدمت خالل نفس الفترة ستة مبان
 مبنى، ٣١االسبوعين االولين من شهر حزيران هدمت 

  .حسب احصائيات االمم المتحدة

إن منع البناء والقيام بالهدم السريع والهادئ 
تدل على التمسك بتنفيذ المهمة لبيوت الفلسطينيين 

جعل الفلسطينيين : متعددة االجيال ومتعددة االحزاب
يصابون باليأس واجبارهم على الهجرة الى الخارج أو الى 

نعم، أنا أعرف وقد كتبت (الجيوب واخالء الفضاء لليهود 
هنا يتبين أنه في الوقت الذي يوجد ). عن ذلك مليون مرة

لة للقيام بمهمات تنقذ الحياة فيه نقص في االيدي العام
ومصدر الرزق في فترة الكورونا، هناك ميزانية وعدد 
كبير من المراقبين والجنود وسائقي الجرافات والقضاة 
والموظفين من اجل القيام بالمهمة السامية وهي تخريب 

 .حياة الفلسطينيين

 ٢٦ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

تفاضة الظروف مهيأة الن: تقدير إسرائيلي
  ثالثة بالضفة الغربية

  

  بوخبوطامير 

   عدنان أبو عامر-٢١عربيترجمة 

قد يتطور التهديد الذي يحوم في الهواء ويهدد 
 -االستقرار األمني في الضفة الغربية بسبب حادث صغير

  جيتي

العالقات "قال خبير عسكري إسرائيلي إن 
 اإلسرائيلية الفلسطينية عشية تنفيذ خطة الضم، تعيد إلى
األذهان العديد من المحطات التي ترافقت مع السلطة 
الفلسطينية وجها لوجه، لكن التحدي اليوم أنها تتزامن 

  ".مع وقف التنسيق األمني بينهما
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وأضاف أمير بوخبوط بتحليله على موقع ويلال، 
أول الخالفات الفلسطيني "، أن "٢١عربي"ترجمته 

استيراد اإلسرائيلي في الشهور األخيرة تمثل بوقف 
العجول من مربي الماشية اإلسرائيليين، وردا على ذلك 
أوقفت إسرائيل استيراد الخضروات، ونتيجة لذلك هدد 
الفلسطينيون بوقف استيراد المنتجات الغذائية من 
إسرائيل، مع التركيز على منتجات األلبان من الشركات 
اإلسرائيلية الكبيرة التي تصل مئات الماليين من الشواقل 

  ".سنويا

ونقل عن الجنرال غسان عليان، رئيس اإلدارة 
رغم محاولة "المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، أنه 

الطرفين سد الفجوات بينهما، ولكن دون جدوى، رغم 
أنني مطلع جيدا على الساحة الفلسطينية، أعرف لغتهم 
وعاداتهم، وكل هذا يمنحني ميزة عن سواي من الجنراالت 

يليين، فعندما بدأت التعامل مع أزمة العجول، اإلسرائ
  ".تعاملت معها بسرعة كبيرة كمهمة عسكرية

في الشهرين الماضيين، بعد "وأشار إلى أنه 
الحديث اإلسرائيلي المتكرر عن خطة الضم في الضفة 
الغربية وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على مستوطناتها، 

 في المنطقة، ترافق ذلك مع الوضع االقتصادي المتأزم
ووقف التنسيقين المدني واألمني بين السلطة الفلسطينية 
ٕواسرائيل، وأخيرا اندالع موجات جائحة كورونا، ومع كل 
ذلك مجتمعا فإن المهمة الرئيسية لنا جميعا هي 

  ".االستقرار األمني في الضفة الغربية

نشهد استقرارا أمنيا لم يحدث في "وزعم أننا 
غم وقوع هجمات فلسطينية مسلحة، السنوات األخيرة، ر

ونشاط إسرائيلي معاد، مع وجود صلة مباشرة بين الوضع 
اإلنساني في الضفة الغربية واالستقرار األمني، مما يجعل 
الفلسطينيين يقررون ما إذا كان عليهم الخروج للتظاهر 
أم ال، هذا ال يعني أن الوضع االقتصادي الجيد سيمنع 

طالق االنتفاضة الثانية كان اندالع الحرب، فقبل ان
  ".الوضع االقتصادي ممتازا، لكنهم مضوا حتى النهاية

الفلسطينيين كما كسروا األدوات تجاه "وأكد أن 
اإلسرائيليين في فترات سابقة، فإنهم اليوم قد يندفعون 
باتجاه ذات المسار من جديد، ألن الحكومة اإلسرائيلية 

فة الغربية وغور حين بدأت الحديث عن السيادة في الض
األردن، توقف التنسيق األمني والمدني بين اإلدارة 
المدنية والسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، 
والمؤسسات الفلسطينية منفصلة تماما عن نظيرتها 
اإلسرائيلية، وبالتالي يزداد التوتر بين الجانبين من أسبوع 

  ".آلخر

من أجل تحقيق االستقرار األمني "وأوضح أنه 
يمكن اإلشارة لجهود منسق العمليات الحكومية في 
األراضي المحتلة، ومئات الجنود والضباط وعمال اإلدارة 
المدنية العاملين على مدار الساعة،، بهدف التهدئة 
األمنية للمنطقة، ألن السلطة الفلسطينية حين قررت 

  ".وقف التنسيق المدني واألمني جعلت الواقع معقدا للغاية

بمجرد أن أدركنا أن الوضع بات  "وأضاف أنه
خطيرا بالضفة الغربية، قررنا فتح المزيد من التسهيالت 
للفلسطينيين غير المتاحة ألكثر من عقد من الزمن، جزء 
منها الموافقة على عالج المرضى الفلسطينيين في 
المستشفيات اإلسرائيلية، مع أن األزمة االقتصادية في 

  ". الشارع الفلسطينيظل الجائحة شديدة للغاية في

نسمح بدخول إسرائيل للعمال والتجار "وأشار أننا 
والمرضى، في الموجة األولى من وباء كورونا قدمنا 
الكثير من المساعدة، ولكن في الموجة الثانية، وفي 
غياب التنسيق مع السلطة ال توجد المزيد من التفاصيل، 

نا، وفي الوقت الذي ال تطلب فيه السلطة المساعدة م
  ".فإننا نشهد خروج المزيد من المؤشرات اإلشكالية للغاية

على الصعيد األمني قد يتطور "وأوضح أنه 
التهديد الذي يحوم في الهواء، ويهدد االستقرار األمني 
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في الضفة الغربية بسبب حادث صغير فقط، مظاهرة 
ُصغيرة يقتل فيها فلسطينيون، هجوم استيطاني، أو 

جميعها تقاطعا بين األحداث، ولذلك جريمة قومية، تشكل 
فنحن مشغولون باستمرار بمراقبة الواقع، ولذلك فإن 

  ".ترتيب التهديدات في طور التغير على مدار الساعة

النشاط المتنامي لعناصر اليمين "وحذر أن 
اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين أحد العوامل التي تؤثر على 

ك فإن الوضع فيها تقييم الوضع في الضفة الغربية، ولذل
يمر بوقت حساس للغاية، في بعض األحيان تحتاج فقط 
إلى شرارة، قد ال تكون ذات صلة بكل هذه األحداث، 
لكنها ستشعل الساحة، ألني ال أعتقد أننا سنصل لفقدان 
السيطرة عبر االنتفاضة الثالثة، لكن مستوى التصعيد 

  ".ليعتمد على شدة األحداث، وكيفية التصرف ورد الفع

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ ٢١ عربي

* * * * * 

 اتحاد األرض - نحن ننتمي إلى هذه األرض "
  "المقدسة

  

  *غيرشون باسكين: بقلم

الرؤية السياسية هي تعبير عن األمل ، والحلم ، 
ًإنه ليس شيئا . د أن نخلقها ونكافح من أجلهاحقيقة نو

بعد عقود من . نتوقع أن يتحقق بين عشية وضحاها
الفشل في النضال من أجل تحقيق السالم اإلسرائيلي 
الفلسطيني، هناك من توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه ال 

سنعيش إلى "يوجد حل ويجب علينا أن نقرر أنفسنا أننا 
  ".األبد بالسيف

سنحقق "عض اإلسرائيليين الذين يقولون هناك ب
أو " السالم مع الفلسطينيين عندما يصبحون فنلنديين

سنحقق السالم مع الفلسطينيين عندما يهزمون بالكامل "
وهناك فئة ". ويقومون بالتخلي عن حلمهم في تدميرنا

سنصنع السالم مع "من الفلسطينيين الذين يقولون 

سنصنع "أو " الصهيونيةاإلسرائيليين عندما يتخلون عن 
السالم مع إسرائيل عندما يفهمون أن هذه أرضنا وليست 

  ".أرضهم

هذا تعبير عن اليأس وال يقدم أي فرصة لخلق 
رؤية مشتركة أو خطة عمل لبناء عالقات سلمية من 

إن الشعور بأن . القاع إلى القمة أو من القمة إلى القاع
ًكوننا جانبا واحدا(هذه األرض ملك لنا  )  فقط من الصراعً

نحن أو "وليس لآلخرين ينقلنا إلى حقيقة وجود فرضية 
كان الحاخام الراحل . ويجعلنا في صراع إلى األبد" هم

نحن . هذه األرض ليست لنا: "مناحيم فرومان يقول
حيث تعتبرهذه المقولة نقطة ". ننتمي إلى هذه األرض

ي ًانطالق جيدة جدا لبدء بحث تعاوني إسرائيلي فلسطين
ًحول رؤية جديدة لمشاركة الحياة والعيش معا ، بدال من  ً

  .االنقسام والفصل أو االستمرار في قتل بعضهم البعض

يبدو أنه ال يوجد نموذج سياسي حكومي قائم 
النسخ "في العالم يوفر لنا حلول تقليدية تعتمد على 

لتلبية أهم احتياجات وتطلعات اإلسرائيليين " واللصق
ًغالبا ما يبدو الجدل حول ما إذا كان . عاوالفلسطينيين م

ينبغي علينا إنشاء نموذج فيدرالي أو نموذج كونفدرالي 
نحن بحاجة إلى إنشاء نموذج . اشارة الى بعض الدالالت

ّمهجن يمكن كال الجانبين من التعبير عن هوياتهما 
المنفصلة ، والحفاظ على حقوقهما في تقرير المصير 

ان عدم حكمها من قبل الطرف وحماية تلك الحقوق وضم
نحن بحاجة إلى ضمان تمتع الناس باألمن . اآلخر

والكرامة وأن يتمتع كل فرد بحقوق متساوية وفرص 
ًيجب أن نشعر جميعا بالحرية . لتحقيق التنمية واالزدهار

  ".المنزل"في األرض التي نطلق عليها اسم 

 - العناصر المركزية للحركة القومية اليهودية 
 هي أغلبية يهودية واضحة في منطقة -نية الصهيو

محددة ووجود مالذ آمن لليهود من جميع أنحاء العالم ، 
. بما في ذلك حق الهجرة الحرة إلى الدولة اليهودية
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بالمقابل فإن العناصر األساسية للحركة الوطنية 
الفلسطينية ايضا لها حق تقرير المصير في أرض 

ي العيش في فلسطين ، وحق جميع الفلسطينيين ف
فلسطين ، واسترداد أو تعويض عادل عن خسارة 

هل .  سنة الماضية٧٢الممتلكات الخاصة على مدى الـ 
هذه العناصر قابلة للتحقيق؟ هذا هو السؤال األساسي 

الجواب نعم ، ولكن بصعوبة . الذي نحتاج إلى معالجته
كبيرة ، ويجب على كال الطرفين االستعداد لتقديم تنازالت 

  .يةجوهر

. أقترح البدء من أصعب قضية وهي القدس
القدس هي أكثر األماكن حساسية في األرض الواقعة بين 

المساحة مقدسة على المستوى الديني . النهر والبحر
أما على الصعيد الوطني، . لليهود والمسيحيين والمسلمين

  .يرى اإلسرائيليون والفلسطينيون القدس عاصمة لهم

على سبيل ) أنا(من وجهة نظر المقدسي 
المثال، فإن القدس عبارة عن فسيفساء من المجتمعات 
. واألعراق واألديان والتقاليد ومزيج من الهويات الوطنية

إنها . في الواقع المعاصر، القدس مدينة مقسمة للغاية
إنها مدينة صراع أكثر . ليست مدينة سهلة للصداقة معها

  .من كونها مدينة سالم

ديمه ويرسم تصورا واضحا وفي أي حل سيتم تق
للسالم ، يجب أن تكون القدس مدينة مفتوحة واحدة 

القدس ). بروح الحاخام فرومان(ًننتمي إليها جميعا 
القدس يهودية ومسيحية . القدس فلسطينية. إسرائيلية
يمكن أن تكون . القدس مدينة ذات أهمية دولية. ومسلمة

 عاصمة الشعب -القدس عاصمة متعددة الطبقات 
اإلسرائيلي، عاصمة الشعب الفلسطيني، او عاصمة اتحاد 

يمكن أن تكون القدس عاصمة . األراضي المقدسة
 مدينة ال نحتاج فيها الى -عالمية لألديان التوحيدية 

ًمتاحف للتسامح ألنها يمكن أن تكون مكانا نحتفل فيه 
  .ًجميعا بتنوع الحضارات التي تشترك في نفس المساحة

ه الرؤية المطروحة لنا جميعا يجب أن تكون هذ
وأن يتم تجسيد تلك الرؤية على ارض الواقع بحيث يجب 
أن يتم طرحها على اساس تقاسم المساحات، وليس 

  .امتالكها أو المطالبة بالحق المطلق فيها

كيف يمكن . هذه كلها أفكار وتعليقات نبيلة جدا
لمدينة منقسمة ومتنازع عليها أن تصبح نقطة محورية 

ية لخلق واقع جديد من السالم والتشارك والتقاسم مركز
بالمنطقة الواقعة بين النهر والبحر؟ إن القادة 
اإلسرائيليين والفلسطينيين لن يتوصلوا إلى نقطة اتفاق 
حول القدس للسنوات القادمة لطالما كانت الحكمة 
التقليدية في جل تاريخ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 

ي ابقاء القدس كآخر نقطة يتم واتفاقيات السالم ه
  .النقاش عليها

ًأنا شخصيا اختلفت وما زلت أختلف مع هذا 
لطالما اعتقدت أننا يجب أن نضع القدس . ًالنهج دائما

ألنه إذا نجحنا في القدس ، فسوف ننجح في حل . ًأوال
ربما يجب وضع . جميع قضايانا األخرى في الصراع

لى رؤية جديدة تحدي القدس كنقطة انطالق للوصول إ
لمستقبل سلمي وهذا يتم من خالل جهود الناس وليس 

  .الحكومات

في غياب القيادة المبادرة للسالم في إسرائيل 
وفلسطين ، قد يكون من الممكن لسكان هذه األرض، 
ًمعا، أن يقوموا بتمثيل القدس من خالل شريحة واسعة 

مجلس القدس التحاد األراضي "من الشعبين إلنشاء 
وهو نوع من التحالف الذي يمكن تطبيقه بالظل " دسةالمق

ًعلى مستوى المدينة من الناس الراغبين في العمل معا 
  .لتصميم مستقبل جديد للقدس

سيركز عمل المجلس على القدس باعتبارها 
محور أي عملية سالم مستقبلية وسوف يتم تقديمه على 

 قد يكون. أساس تطبيق السيادة المشتركة على المدينة
من الممكن دعم المجلس قانونيا ومأسسته في المستقبل 



  
  ٣٠٩ 

من خالل أن يصبح شركة غير ربحية مثال، ويكون جميع 
سكان مدينة القدس من المساهمين فيها وهم نفسهم 
الذين سينتخبون في نهاية المطاف مجلس إدارة لتلك 
الشركة التي ستصبح مجموعة رسمية تمثل سكان 

  .القدس

ان هذه األرض في القدس لقد اجتمعنا نحن سك
ًمعا نحن شعب . لكتابة فصل جديد في مستقبلنا المشترك

ويمكن أن . هذه األرض سنحدد مستقبلنا في رؤية السالم
" مجلس القدس التحاد األراضي المقدسة"يكون إنشاء 

  .ًنقطة االنطالق للعمل معا لبناء مستقبل جديد

  ٢١/٧/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * * 

  العالم يجب أن يتجند ضد الضم

  

 خوان مانويل سانتوس  - هآرتس

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني ابتلي به الشرق 
دولتي، كولومبيا عانت .  عاما األخيرة٧٠األوسط طوال الـ

لد من صراع مشابه، مؤلم وطويل، والذي بدا وكأنه قد خ
الطريق للسالم اقتضت . نفسه وكان غير قابل للحل

كصديق السرائيل، أنا قلق جدا من . شجاعة وسعة قلب
أن هذه القيم تم تغييبها تماما من خطة الحكومة لضم 

  .أجزاء من الضفة الغربية

عندما كنت رئيسا لكولومبيا، وهوجو تشافيز من 
 لقد .”إسرائيل أميركا الالتينية“فنزويال سمى دولتي 

يوجد الكثير مما يمكن تقديره في . شهدت احتجاجا
 في ةالمرونة، والمبادرات وفي الحداثة التكنولوجي

أنا ما أزال أشجع قيم مؤسسي الدولة وتعهدهم . إسرائيل
مساواة حقوق اجتماعية ” في وثيقة االستقالل بـ

وسياسية كاملة لكل مواطنيها بدون تمييز في الدين أو 
  .”العرق أو الجنس

ولكن لألسف، يبدو أن هذا الحلم يتعرض لهجوم 
من حكومة بها فرط في القومية، والتي استخفت بصورة 

تهديد الضم . صريحة بحقوق االنسان وبالقانون الدولي
هو فقط المثال األكثر حداثة لتهديد تأسيس نظام حكم 
بأسلوب األبرتهايد، والذي يوجد فيه نظامان من القانون 

موعات سكانية مختلفة تعيش على نفس يسريان على مج
  .األرض

كرئيس لكولومبيا عملت الكثير من أجل الدفع 
 قدما بالمفاوضات ومن اجل التوصل إلى اتفاق سالم مع

FARC  ومع مجموعات أخرى من المتمردين، من أجل
االتفاق صيغ مع . إنهاء الحرب األهلية في دولتي

رف في ُالمحافظة على حقوق ضحايا الصراع، كما ع
ميثاق روما والتي استنادا إليه أنشئت محكمة الجنايات 

ان االستناد على القانون الدولي يعزز قوة .الدولية
اليوم يواجه . ومصداقية االتفاق في الداخل والخارج

مواطنو كولومبيا عملية مؤلمة ومعقدة لتنفيذ االتفاق 
العديدون رفضوا االتفاق . وترجمة رؤية السالم إلى حقيقة

ورأوا فيه خيانة، ويوجد من ما يزالون يتصرفون هكذا 
العديد فضلوا الخطاب القومي المتطرف . حتى اليوم

هنالك من ما يزالون . والعسكري الذي تعلموا معرفته
ولكن رويدا رويدا تبلور وانتشر في . يتصرفون هكذا

أوساط الجمهور جو من السالم والمصالحة، وفي نهاية 
أنا أؤمن . سه كأمر ال يمكن وقفهالمطاف سوف يثبت نف

بأن هذه العملية تبعث األمل ليس فقط بالنسبة لكولومبيا 
وأميركا الالتينية بل العالم كله، بما في ذلك إسرائيل 

  .وفلسطين

األمل هو سلعة غالية الثمن، باألساس اآلن 
حيث العالم يواجه التهديد الفظيع لفيروس الكورونا، ومع 

قانون الدولي من جانب زعماء الهجوم على جهاز ال
  .انفصاليين وشعبويين
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أحد المؤمنين الكبار بقوة األمل كان نيلسون 
اليوم أنا عضو في . مانديال، في رحلته الطويلة للحرية

وهي مجموعة من –التي أسسها  Elders مجموعة الـ
زعماء عالميين تواصل طريق وعمل مانديال من أجل 

  . في أرجاء العالمالسالم، العدل وحقوق اإلنسان

السالم في الشرق األوسط، وكذلك العدالة 
 Eldersوالحرية للفلسطينيين، هي على رأس أولويات الـ

منذ تأسيس المجموعة وحتى اليوم، لهذا، اخترنا الحديث 
اآلن ضد الضم، ونحن ندعو إلى رد موحد وعنيد من 

  .جانب زعماء ذوي تأثير في العالم

تنياهو تعكس تنكرا مخططات الضم لبنيامين ن
وحيد الجانب لحل الدولتين، ومعظم دول المنطقة والعالم 

الضم من شأنه ان يثير في المنطقة ضجة . تعارض ذلك
كبيرة، ويزيد أكثر االغتراب والمرارة في أوساط 
الفلسطينيين، ويحرض جيران اسرائيل، ويمحو اإلطار 

  .الديموقراطي والدستوري للدولة اليهودية

المجتمع الدولي بصمت رؤية إسرائيل، إذا قبل 
والتي معناها هو االستحواذ على المناطق بالقوة فإن 
الوحيدين الذين ستكون هذه الخطوة لصالحهم هم مؤيدو 
الحرب وأولئك الذين يتوقون للسيطرة على أراضي 

  .جيرانهم

لقد وقف العالم بإصرار أمام روسيا عندما أخذت 
، ٢٠١٤يدي أوكرانيا في بالقوة شبه جزيرة القرم من أ

مطلوب اليوم إصرارا مشابها من كل المجتمع الدولي، بما 
ثمة أنظمة متعددة األطراف مثل . في ذلك أميركا الالتينية

الرباعية والتي من المتوجب إحياؤها من جديد وتوسيع 
قدرتها من أجل أن تعطي دورا أكبر للدول العربية 

جاح كل مفاوضات إن دعمها ضروري من أجل إن. المؤثرة
حول اتفاق محتمل وبطبيعة الحال هي قلقة فيما يتعلق 
بتهديد الضم في كل ما يتعلق باألمن اإلقليمي، وخاصة 

  .فيما يتعلق باستقرار السالم مع األردن

مسيرة السالم في كولومبيا علمتني أنه ليس 
باإلمكان تجاهل سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان 

زات سياسية قصيرة المدى والتي تهدف فقط إنجا. العالمية
إلى إرضاء أو إشعال مطامح مجموعات قطاعية كهذه أو 

  .تلك، سيتضح أنها خالية من المضمون

 لمنظمة ٧٥  تجلب معها الذكرى الـ٢٠٢٠سنة 
األمم المتحدة، ولكن أزمة كورونا جمدت البرنامج 
الروتيني، بما في ذلك اجتماع الجمعية العامة لألمم 

ٕلمتحدة، لهذا علينا جميعا تحمل المسؤولية واسماع ا ً
صوتنا والوقوف إلى جانب قيم السالم والعدالة والمساواة 

  .قديسها في ميثاق األمم المتحدةتأمام القانون، كما تم 

الكاتب هو رئيس كولومبيا السابق وحائز على جائزة  *
  نوبل للسالم

 Thw“ وعضو في مجموعة زعماء الماضي *

Elders” التي أسسها نيلسون مانديال 

  ٣٠ ص٢٢/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

 الضم سيكون له ثمن

 ٢١/٧/٢٠٢٠دنيس روس  - إسرائيل هيوم 

أجرى معهد القدس لالستراتيجية واألمن منذ زمن 
يخيل . غير بعيد تمثيلية لتصوير اآلثار المتوقعة للضم

أنه ثار جدال بين باحثي المعهد حول النتائج المحتملة 
،،، ( في الواليات المتحدة، واذا ما تطور جدال كهذا في

Think Tank ذي ميول سياسية ) مخاض فكري
يمينية، فانه يفترض بمؤيدي الضم ان يروا في ذلك 

  .اشارة تحذير

وفقا لنهج مؤيدي الضم، فاننا نوجد في لحظة 
مميزة، تبدي فيها ادارة ترامب استعدادا لتأييد فرض 

 في المائة من مناطق يهودا ٣٠نحو سيادة اسرائيل على 
ينبغي استغالل هذه اللحظة، كما يدعون، ألن . والسامرة

الضم سيحدد مستوى اساسيا جديدا، سيقبل به باقي 
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العالم، بمرور الزمن، وفي كل مفاوضات في المستقبل 
  .ستكون هذه نقطة البداية

غير أن هذه ليست . يبدو هذا جيدا للسمع
يحصل اذا ما خسر ترامب في فما الذي س. الحقيقة

االنتخابات وانتخب بايدن رئيسا؟ هذا سبب وجيه اكثر 
وجاهة الستغالل اللحظة الحالية، كما يروج لنا مؤيدو 

وهذه امكانية معقولة –ولكن اذا خسر ترامب . الضم
وانتصر بايدن فألغى االعتراف األميركي –بالتأكيد
دولية فماذا ستربح اسرائيل؟ ال توجد جهة … بالضم

. واحدة تعترف بالضم، ولن ينشأ مستوى اساسي جديد
بالعكس، عندما تشير أربع دول اوروبية على االقل بانها 
سترد على بسط السيادة في االعتراف بدولة فلسطينية 

، فان من شأن الضم أن يخلق مستوى ١٩٦٧في حدود 
: اساسيا من ناحية اسرائيل هو اسوأ من ذاك القائم اآلن

  . زائد الكتل االستيطانية١٩٦٧خطوط 

: لهذا ايضا يوجد جواب على لسان المؤيدين
بايدين هو صديق اسرائيل وحتى لو لم يتعاط بعطف مع 
خطوة اسرائيلية من طرف واحد فانه لن يلغي االعتراف 

بايدن ، بالذات، هو صديق اسرائيل، ولكنه عبر . بها
بوضوح عن معارضته الي خطوات من طرف واحد، بما 

ودرء للشك حول نواياه، قال .  ذلك الضم االسرائيليفي
سألغي خطوات “: بايدن مؤخرا لمجموعة متبرعين يهود

إدارة ترامب التي برأيي ستضعف بشكل كبير فرص 
  .”السالم

ودون التطرق لمسألة اذا كان بادين سينتخب، 
واذا كان نعم، كيف سيتصرف تجاه الضم، يوجد بعد 

، بالتأكيد، سيعمق االنقسام الضم. اضافي يجب مراعاته
لقد . السياسي القائم في الواليات المتحدة تجاه اسرائيل

كانت اسرائيل موضوعا للحزبين وتعتبر مصلحة اميركية، 
ليست شأنا ديمقراطيا او جمهوريا، ولكن صورتها ثنائية 

الحزب باتت منذ اآلن في خطر، والضم سيسيء ويفاقم 
  .فقط هذا الوضع

يعزز بشكل دراماتيكي الموقف كما ان الضم س
غير العاطف تجاه اسرائيل من جانب الجناح اليساري في 
الحزب الديمقراطي، حيث يتعاظم التضامن مع 

في ضوء االرتفاع البارز في اهمية مفهوم . الفلسطينيين
العدل في الواليات المتحدة، فان الضم االسرائيلي 

وما . ياسيساعد الرواية التي تعرض الفلسطينيين كضحا
سيستوعب هنا هو الشعار الفلسطيني بمساواة الحقوق، 

فمن في .  أي دولة واحدة–” رجل واحد، صوت واحد“
  أميركا سيعارض مثل هذا المطلب؟

يمكن الجدال حول التأييد أو المعارضة للضم، 
  . ولكن من الحيوي ان يكون للجدال اتصال بالواقع

ذ الضم لسوء الحظ، فان من يعتقد أنه يمكن تنفي
للضم . دون دفع ثمن في الواليات المتحدة يوهم نفسه

سيكون ثمن، واذا لم يكن الربح اال وهما، فما المعنى من 
 أخذ المخاطرة؟

  ٣٠ ص٢٢/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

حان الوقت ألن تأخذ إسرائيل حركة المقاطعة 
 على محمل الجد

  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

 ٦/٧/٢٠٢٠) لير وورلدريل ك (–* روني أوليسكر

بعد خمسة أيام من مقتل جورج فلويد في 
الواليات المتحدة، أطلقت الشرطة اإلسرائيلية النار القاتلة 
على إياد الحالق، وهو فلسطيني غير مسلح يبلغ من 

ولم تفلح حفنة من . ً عاما، في القدس٣٢العمر 
ًالمقاالت واالحتجاجات الغاضبة ردا على الحادثة في 

االقتراب من مستوى الدعم العالمي الذي اجتذبته مجرد 
  .”حياة السود تهم“حركة 
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حياة “كان استدعاء فلسطين في مسيرات حركة 
. ًأكثر شيوعا عندما ظهرت الحركة أول األمر” السود تهم

ًأما هذه المرة، فظل ذلك مقتصرا حتى اآلن على الدوائر 
ومع ذلك، فإن حركة المقاطعة وسحب . الفكرية

ستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، التي كان لها اال
تأثير اقتصادي أو دبلوماسي محدود في السنوات الخمس 
عشرة األولى من دعوتها إلى فرض عقوبات اقتصادية 
وسياسية وأكاديمية على إسرائيل، قد تصبح اآلن في 

” حياة السود تهم“نهاية المطاف في وضع مشابه لحركة 
  .والتأثيرمن حيث الجاذبية 

لطالما ربط النشطاء منذ فترة طويلة بين القمع 
الذي يتعرض له السود في الواليات المتحدة وذلك الذي 

وفي بعض األحيان، . تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين
انزلق هذا الربط إلى مناطق الالسامية، حيث تم إلقاء 
اللوم على اليهود عن األمراض المجتمعية في أجزاء 

وكان هذا هو واقع الحال في األسبوع .  العالمأخرى من
الماضي، عندما أعادت السياسية من حزب العمال 
البريطاني، ريبيكا لونج بيلي، نشر ادعاء غير مدعوم 
بأن شرطة مينيسوتا تعلمت تقنية الخنق التي قتلت فلويد 

لكن رفض . من خالل التدريب مع القوات اإلسرائيلية
ستثمارات بأكملها على أنها حركة المقاطعة وسحب اال

معاداة للسامية هو من نوع من محاربة طواحين الهواء 
  .والمغالطة البهلوانية

لقد تعاملت إسرائيل لبعض الوقت مع حركة 
ًالمقاطعة وسحب االستثمارات باعتبارها تهديدا لألمن 

واتخذت إجراءات عدوانية في محاولة إلضعاف . القومي
جلبت استجابتها لحركة و. ٕالحركة واعاقة نجاحها

المقاطعة وسحب االستثمارات، والتي تميزت بمحاوالت 
خفية وصريحة للحد من حرية التعبير، اتهامات لها بعدم 

ويتعارض مثل هذا النهج مع نظام القيم الذي . الليبرالية
يدفع المواطنين إلى التظاهر في الشوارع اليوم، والذين 

وعقولهم إذا كانت يجب على إسرائيل أن تكسب قلوبهم 
  .ًتأمل في مكافحة حركة المقاطعة بشكل فعال غدا

، وجد مركز بيو لألبحاث أن ٢٠١٨في العام 
عدد الديمقراطيين الليبراليين الذين يتعاطفون مع 
الفلسطينيين يقترب من ضعف أولئك الذين يتعاطفون مع 

، انخفضت نسبة ٢٠٠١إسرائيل، ومنذ العام 
يين الذين يتعاطفون مع إسرائيل من الديمقراطيين الليبرال

 بالمائة في العام ١٩ إلى ٢٠٠١ بالمائة في العام ٤٨
ًبل إن ليبراليين أصغر سنا وأكثر تنوعا . ٢٠١٨ أولئك - ً

الذين يشاركون في المسيرات واالحتجاجات الجارية اليوم 
 هم أقل تعاطفا مع -حياة السود تهم“لدعم حركة 

  .إسرائيل من األجيال السابقة

لقد تمكنت حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
ًمن اختراق المعاقل التي كانت موالية إلسرائيل سابقا في 

ويشمل أعضاء الكونغرس المنتخبون . السياسة األميركية
ًحديثا الذين يدعمون حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
ًكال من النائبات الديمقراطيات رشيدة طليب من ميشيغان، 

ن عمر من مينيسوتا، وألكسندرا أوكاسيو كورتيز من ٕوالها
  .نيويورك

وفي المقابل، خسر الديمقراطي والمؤيد 
المتحمس إلسرائيل منذ وقت طويل، إليوت إنجل، 

 في نيويورك أمام مدير ١٦االنتخابات األولية للمقاطعة 
وأعرب بومان عن دعمه . المدرسة التقدمي جمال بومان

ًكرية األميركية إلسرائيل اعتمادا لتكييف المساعدات العس
  .على مدى حماية األخيرة لحقوق اإلنسان الفلسطيني

واآلن، تشكل خطة إسرائيل لضم أجزاء من 
الضفة الغربية مع حرمان الفلسطينيين من المواطنة 

وقد . نقطة اشتعال لمزيد من االحتجاجات األكثر قوة
نظمت منظمات حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 

فرض العقوبات مظاهرات عبر الواليات المتحدة ضد و
 - ووقع بيرني ساندرز على رسالة أوكاسيو. إسرائيل
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كورتيز التي تهدد بقطع المساعدات العسكرية األميركية 
إلسرائيل إذا مضت األخيرة في خططها لضم أجزاء من 

وليس الليبراليون األميركيون وحدهم هم . الضفة الغربية
خطة الضم بشدة، فقد هدد االتحاد الذين يعارضون 

  .ًاألوروبي أيضا بمعاقبة إسرائيل بسبب هذه القضية

 والية أميركية األنشطة التي ٢٩ًحاليا، تحظر 
اآلن، يدرك . تتعلق بمقاطعة إسرائيل، لكن ذلك قد يتغير

الشباب األميركيون، وخاصة الكوادر التقدمية المتزايدة 
جه التشابه بين حركتي ًفي الحزب الديمقراطي، تماما أو

حركة المقاطعة وسحب ”و” حياة السود تهم“
، وينبغي أن يشكل ذلك دعوة إلسرائيل ”االستثمارات

  .إلعادة حساباتها

بالنظر إلى الغضب الدولي من االضطهاد الذي 
تتعرض له األقليات في الواليات المتحدة، يمكن أن يكون 

 أجل األمر مسألة وقت فقط قبل أن يصل الضجيج من
المساواة الفلسطينية إلى نقطة تحول مماثلة لما وصلته 

، وسيكون من الخطأ الجسيم أن ”حياة السود تهم“حركة 
يستهين المسؤولون اإلسرائيليون بهذا االحتمال بينما 

وهي خطط يمكن  -ًيضغطون للمضي قدما بخطط الضم 
ًاعتبارها تعديا آخر على حقوق اإلنسان السيئة أصال في  ً

  . الفلسطينيينحالة

ًبدال من مناقشة مقدار الضم الذي سيطال 
األراضي الفلسطينية، حان الوقت ألن يستعد اإلسرائيليون 

الخاصة بهم، والتي قد تأتي ” حياة السود تهم“للحظة 
في شكل حملة مقاطعة وسحب استثمارات موحدة، منسقة 

 .وفعالة ضدهم

نس، أستاذ الحوكمة المشارك في جامعة سانت لورا *
 .وأستاذ منتسب في جامعة حيفا

 ١١ ص٢٢/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

ًحل الدولتين يبقى احتماال ضعيفا : "هآرتس ً
 "ال استيطانية… ألسباب سياسية

  

  ٢٤/٧/٢٠٢٠هآرتس  شاؤول ارئيلي :بقلم

امتـــــدح جـــــدعون ليفـــــي فـــــي األســـــبوع الماضـــــي 
ًمقــاال لبيتــر باينريــت نــشره فــي صــحيفة ) ١٢/٧، "هــآرتس("
كتب فيه بأن حل الدولتين مات بسبب عـدد " ويورك تايمزني"

. المستوطنين في الضفة الغربية الذي ال يمكن التراجـع عنـه
. االســتنتاج العملــي للــسنوات هــو وجــوب إقامــة دولــة واحــدة

هـــو اآلن  "-حـــسب أقـــوال باينريـــت-ألنـــه هـــدف المـــساواة 
 ".واقعي أكثر من هدف الفصل

توى باينريـت هـو اإلسهام المهـم لمراسـلين فـي مـس
ًأحيانا في تقديم مقولة تصف واقعا معقدا ً ولكن مقولته تلك . ً

في هذه الحالة تعادل تجربة تشرح سبب عدم سـقوط النـاس 
الذين هم في الطرف الثاني من الكرة األرضـية نحـو الفـضاء 

أمــر قابــل لالســتيعاب، ". الكــرة األرضــية مــستوية"بذريعــة أن 
ألنــه يجــدر االعتــراف . الواقــعًبــسيط، لكنــه تمامــا ال يعكــس 

  .بالواقع وبالمعطيات الرسمية

. هناك قوالن مكمالن متضمنان في موقف باينريت
ّاألول هو أن عدد المستوطنين حـول حـل الـدولتين إلـى أمـر 

  .والثاني أن الحل المرغوب فيه هو دولة واحدة. غير ممكن

ًأوال، : بالنــسبة للقــول األول، هــاكم بعــض الحقــائق
ســتيطان اإلســرائيلي فــي الــضفة نظــام انتقــائي، ال نظــام اال

 في المئة من قوة العمل تعمل ٦٢. يندمج مع سكان الضفة
 فــــي المئــــة فــــي أجهــــزة التعلــــيم فــــي ٢٥فــــي إســــرائيل، 

المستوطنات والممولـة بدرجـة مخيفـة، ونـسبة ضـئيلة تعمـل 
ـــا  ـــصناعة، التـــي فيه ـــي الزراعـــة وال ـــة مـــن ٩٩ف  فـــي المئ

ــــس ــــال فل ــــم عم ــــاملين ه ــــي . طينيونالع ــــشوارع الت نظــــام ال
ًللمــــستوطنات هــــو فعليــــا منفــــصل ولــــيس فيــــه أي منطــــق 

ــين المــستوطنات . تخطيطــي ــاة مــشترك ب ال يوجــد نــسيج حي
المتجــــاورة إال فــــي حــــاالت اســــتثنائية، وال يوجــــد مــــشاريع 

  .اجتماعية وثقافية بين السكان الفلسطينيين واليهود



  
  ٣١٤ 

ــان ــديمغرافي والمك ــا، بالنــسبة للوضــع ال ــي : يًثاني ف
 مليون فلسطيني، ال يعـيش ٢,١قطاع غزة الذي يعيش فيه 

 فـي المئـة مـن ٩٩أي أنـه يوجـد فـصل . هناك أي إسـرائيلي
اإلسرائيليين فـي شـرقي القـدس يعيـشون فـي أحيـاء يهوديـة 

نـسبة اإلسـرائيليين فـي الـضفة . خالصة، أي أنه يوجد فصل
  في المئة من إجمالي١٨ًمنذ عشرين سنة تقريبا هي نحو 

عــدد الــسكان فــي الــضفة، وهــي نــسبة تــشبه نــسبة األقليــة 
واإلســـرائيليون . العربيـــة فـــي إســـرائيل عـــشية إقامـــة الدولـــة

ــيهم البقــاء فــي بيــوتهم  ــذلك يمكــن أن نقتــرح عل المعنيــون ب
ــي فلــسطين ــسكان ف ــوب . ك ــن جن إلــى " غــوش عــصيون"وم

، أي هنـاك ١: ٤٠نـسبة العـرب لليهـود هـي .. شمال نابلس
  .فصل

مئــة مــن األراضــي الخاصــة هــي بملكيــة  فــي ال٩٩
المنطقـة المأهولــة لمجمـل المـستوطنات ال تــصل . فلـسطينية

نـــــصف .  فــــي المئـــــة مـــــن أراضــــي الـــــضفة٢حتــــى إلـــــى 
ــة  ــرى المحاذي ــثالث الكب ــي المــدن ال ــشون ف المــستوطنين يعي
للخط األخضر والقدس، وفي إطـار تبـادل األراضـي ألقـل مـن 

 علـــى ســــيادة  فـــي المئـــة مـــن المـــساحة يمكـــن الحفـــاظ٤
 فــــي المئــــة مــــن اإلســــرائيليين الــــذين ٨٠إســــرائيلية علــــى 

، أي يوجـــد ")أرئيـــل"بـــدون (يعيـــشون خلـــف الخـــط األخـــضر 
وهناك إمكانية كامنة إلسرائيل السـتيعاب البـاقين مـن . فصل

  .ناحية التشغيل والسكن

ـــة واحـــدة هـــي الحـــل  بخـــصوص االدعـــاء بـــأن دول
ــصيرة ــه، ســأعرض عــدة أســئلة ق ــن ك: المرغــوب في يــف يمك

 ألــف دوالر أن ٤٠لدولــة ناتجهــا الخــام اإلجمــالي للفــرد هــو 
ًتــستوعب ســكانا مــع نــاتج خــام إجمــالي للفــرد يبلــغ أقــل مــن 
عــشر هــذا المبلــغ؟ هــل ســيخاطر الــسكان اليهــود بــالهبوط 
الدراماتيكي وغير المحتمـل الـذي سـيحدث بـصورة ال منـاص 

ــيم  ــاه والتعل ــي مــستوى الخــدمات الــصحية والرف ــد منهــا ف عن
 فـي المئـة ٩٨ُـاستيعاب سكان بهـذا القـدر، الـذين سيصنف 

ــسلم االجتمــاعي   االقتــصادي، أو أننــا –مــنهم فــي أســفل ال
ــى  وهجــرة الــشباب؟ هــل " هــرب األدمغــة"ًســنكون شــهودا عل

؟ مـاذا "اسراسـطين"سيخدم الفلسطينيون في أجهـزة األمـن لــ 
سيكون مستقبل الالجئـين الفلـسطينيين، هـل سـيعودون إلـى 

ــة إ ــة عربي ــة مــع أغلبي ــى دول ــة إل سراســطين ويحولــون الدول
ٕحاسمة؟ من سيتحمل العبء االقتصادي الستيعابهم واعـادة 
تــأهيلهم؟ هــل شــاهد باينريــت االســتطالع الــذي أجــراه معهــد 

ــذي وجــد أن   فــي المئــة مــن ٧٨ًالبحــوث القــومي مــؤخرا وال
الجمهــور اإلســرائيلي غيــر مــستعدين إلعطــاء حــق المواطنــة 

لمقيم للفلسطينيين فـي المنـاطق التـي سـيتم ضـمها أو حق ا
إلسرائيل، أي يؤيد األبرتهايد ويعـارض التنـازل عـن الـسيطرة 

  اليهودية؟

ًحتى لو مرت سبعين سنة تقريبـا علـى أقـوال لجنـة 
ــــي  ــــسيم ف ــــه ١٩٤٧التق ــــسطين" بأن ــــي فل … يوجــــد اآلن ف

وعرب، يختلف بعـضهم عـن بعـض فـي نمـط الحيـاة … يهود
، فهـــذه األقــوال مــا زالــت ســـارية "ياسيةوفــي المــصالح الــس

الـصراع بـين حـركتين قـوميتين "هذه الفروق تغذي . المفعول
مطالبهما محقة، وليس باإلمكان التوفيق بينها إال من خالل 

  .، كما كتب قبل عقد من ذلك في تقرير لجنة بيل"التقسيم

دكتـور بــاور موهــان، نائــب المنــدوب الــسويدي فــي 
ي أعــــد خارطــــة التقــــسيم غيــــر  الــــشخص الــــذ–اليونــــسكو 

 شــرح اقتراحـه بإقامــة فـصل سياســي – ١٩٤٧الممكنـة فـي 
إلى جانب وحـدة اقتـصادية للدولـة اليهوديـة والدولـة العربيـة 

حاولت توحيـد فكـرتين ال يمكـن التوفيـق بينهمـا، أمـل : "هكذا
 – عربـــي، وخـــوف مـــن عـــداء يهـــودي –لتعـــاون يهـــودي 

 بعد المصادقة على وقد احتاج إلى يوم واحد فقط". …عربي
ــي يعــرف أن  ــدالع حــرب االســتقالل، ك ــد ان قــرار التقــسيم عن
ــي، وأن الخــوف مــن العــداء تغلــب بــشكل  ــر عمل اقتراحــه غي
كامــل علــى األمــل فــي التعــاون غيــر الممكــن المطلــوب مــن 

  .الطرفين

ولكـن . ًنعم، إمكانية حل الدولتين اآلن ضعيفة جـدا
لتـــي تميـــز فالتوجهـــات ا. لـــيس بـــسبب عـــدد المـــستوطنين

هبـوط درامـاتيكي (مشروع االسـتيطان فـي العقـدين األخيـرين 
فــي الهجــرة إلــى الــضفة مــن داخــل إســرائيل، وزيــادة عـــدد 



  
  ٣١٥ 

الـــسكان التـــي تقـــوم باألســـاس علـــى التكـــاثر الطبيعـــي فـــي 
أوســاط األصــوليين فــي المــدينتين اللتــين أقيمتــا علــى الخــط 

 –وهبــــوط متواصــــل فــــي التــــصنيف االقتــــصادي . األخــــضر
تدل على أنه ليس بوسعها إنهاء حل ) جتماعي وما شابهاال

ومثلمــا أوضــحت فــي مــرات كثيــرة، هنــاك إمكانيــة . الــدولتين
 مكانية لهذا الحل بالنسبة للقضايا األربع األساسية –مادية 

  .في النزاع وهي الحدود والقدس واألمن وقضية الالجئين

ــاب  ــدولتين ينبــع مــن غي ــدني لحــل ال االحتمــال المت
ـــي الطـــرف اإلســـرائيلياالحت ـــسياسية، باألســـاس ف . ماليـــة ال

الذي وقع عليه في السنة " تصريح شامير"يكفي أن نذكر بـ 
ًالماضية أكثر من أربعين وزيرا وعضو كنيـست مـن اليمـين، 
ٕتعهدوا فيه بأن يعملوا على إلغاء حـل الـدولتين واقامـة دولـة 

  .واحدة لشعب واحد في أرض إسرائيل

 –يـــــت للحقـــــائق المكانيـــــة إن عـــــدم معرفـــــة باينر
 االجتماعيـة، والتـوق الـصادق لليفـي مـن أجـل –الديمغرافية 

المساواة، أديا إلى االسـتنتاج بأنـه يمكـن إقامـة دولـة واحـدة 
دون فحـــص مجمـــل الجوانـــب الـــسياسية والثقافيـــة واألمنيـــة 

يجـب علـى ليفـي أن يعـرف . واالقتصادية المرتبطـة بإقامتهـا
تركة على الشعوب التي ال تريد بأنه ال يمكن فرض حياة مش

ــــوم . ًذلــــك وال يحتــــرم بعــــضها بعــــضا وباينريــــت، رجــــل العل
الــــسياسية، يجــــب عليــــه التركيــــز علــــى تفــــسيرات النعــــدام 
االحتماليــة الــسياسية حيــث هنــاك قوتــه، وأن يقتــرح خطــوات 

  .قد تؤدي إلى التغيير

 ٢٥/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

  دولة اليهوديةلم أعد أؤمن بال صهيوني كاتب

 Orient) "٢١أورينت " نشر موقع  - لندن

XXI)  الفرنسي تقريرا سلط فيه الضوء على ما قال إنها
، الذي نشر "بيتر بينارت"للعالم األمريكي اليهودي " قنبلة"

يوليو الجاري، دعا في / ن أوائل تموزمقالين متتاليي
األول إلى المساواة في فلسطين، فيما أعلن في الثاني 

  .صراحة أنه لم يعد يؤمن بالدولة اليهودية

أستاذ العلوم " بينارت"  وأوضح التقرير أن
السياسية في جامعة نيويورك، يعرف نفسه بأنه صهيوني 

تمون ، وهو يخاطب بشكل مباشر من ين"ليبرالي"تقدمي 
  .إلى هذه البيئة

وأكد بينارت في كتاباته األخيرة أنه تمسك 
بحماس بالفكرة الرئيسية التفاقيات أوسلو الموقعة عام 

دولتان لشعبين يعيشان في سالم جنبا إلى : "١٩٩٣
تقدميا "، ولذلك كتب أنه يمكن للمرء أن يبقى "جنب

  ".وداعما للدولة اليهودية

التي أعقبت (ث األحدا: "لكنه استدرك بالقول
إسرائيل "، والدليل قائم وهو أن "أطفأت هذا األمل) أوسلو

  ".ضمت الضفة الغربية عمليا منذ فترة طويلة جدا

، أن "٢١أوريان "واعتبر بينارت، بحسب  
إمكانية قيام دولتين منفصلتين قد اختفت، ولم يبق منها 

على زيادة تفاقم حرمان الفلسطينيين " التغطية"إال 
نحن اليهود التقدميين يجب أن نواجه "ين، وعليه المحتل

لم "، فالقضية محسومة، إذ "هذه الحقيقة وأن نتخذ قراراتنا
يعد الهدف قيام الدولتين، بل الحقوق المتساوية لليهود 

  .الذين يسكنون األرض نفسها" والفلسطينيين

وحاول بينارت اإلجابة على مسألة المستقبل 
ألرض المشتركة، وكيفية بقاء السياسي لليهود على هذه ا

الصهيونية مع التخلي عن الدولة اليهودية، قائال إن 
جوهر الصهيونية لم يكن إقامة دولة يهودية في أرض "

 ."إسرائيل، بل إنشاء بيت يهودي هناك

وأكد الرجل في الوقت ذاته أن تلك الرؤية 
يستبعد أن يتم العمل عليها واقعيا في ظل الظروف 

 ألن الكتاب التأسيسي للصهيونية ليس الراهنة، أوال
بل  "المركز الروحي اليهودي"أو  "البيت اليهودي"بعنوان 

الدولة اليهودية، وثانيا ألن المفكرين الذين تبنوا تلك 
األفكار التقدمية ظلوا هامشيين جدا داخل الحركة 
الصهيونية، وأخيرا ألنه من الصعب تجاوز أكثر من قرن 
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الذي أظهر باستمرار  "الحقيقي"ي من التاريخ الصهيون
أنه ينوي إقامة دولة يهودية عرقية على حساب السكان 

 .األصليين في فلسطين

ويعتقد بينارت أن المطلوب هو الخروج من  
الفخ الجهنمي الذي يمنع أي تطور للقضية، ويرى أن 
الوضع الراهن يؤدي إلى األسوأ، أي تفاقم النزعة 

جديد للفلسطينيين،  "طرد جماعي"اإلسرائيلية الهادفة إلى 
مشيرا إلى أن ضم أجزاء من الضفة الغربية الذي يخطط 

ليس "له رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اآلن 
 ."نهاية الطريق، بل مجرد محطة على طريق الجحيم

ويشير تقرير الموقع الفرنسي إلى أن مقاالت 
اإلسرائيلي، وكذلك بينارت األخيرة تم تجاهلها في االحتالل 

، الكاتب بصحيفة "درور يميني"في فرنسا، فيما علق 
حرمان اليهود "العبرية، بالقول إن  "يديعوت أحرونوت"

 .من الحق في منزل وطني نوع من معاداة السامية

نواياه مختلفة، لكن موقفه  .بينارت ليس معاديا للسامية
 ."يدعم حملة معادية للسامية

عل والجدل بشأن اآلراء وبعيدا عن ردود الف
يذكرنا بأن "تغير آراء بينارت  المختلفة، يؤكد التقرير أن
 ."الوضع الراهن غير مقبول

  ٢٧/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

* * * * * 

إسرائيل تضع ركبتها : الحقوقية” بتسيلم“مدير 
على عنق فلويد الفلسطيني وال تريد إنهاء 

  االحتالل بل تسعى لتجميله

  

  حجاي العاد في مقابلة مع -  هيخترفيت  :بقلم/ هارتس

في حركة عكسية لقمع االحتالل في المجتمع 
، حجاي ”بتسيلم”اإلسرائيلي أصبحت صورة المدير العام لـ

العاد، بارزة بشكل متزايد على الجبهة المصممة من 
ومثل نشطاء حقوق إنسان آخرين، فإن نموذج . المعارضين

رياهو، تحول إلى ، افنير غب”نحطم الصمت”المدير العام لـ
هذه العملية يمكنها أن تعلمنا . هدف متحرك بالنسبة لليمين

ًبشأن الواقع اآلخذ في التصاعد، وأيضا بشأن ضعف المنبر 
ٕالسياسي في النضال ضد االحتالل واعطاء شعلة النضال 

األمر لم يعد . لتنظيمات، وحتى ألشخاص بارزين فيها
كراهية، ال توجد أي أو اليسار، بل وجه في حملة ” بتسيلم“

  .طريقة أخرى لتفسيرها باستثناء أنها عقد على رأسه

هو رجل فيزياء فلكية في )  سنة٥٠(حجاي العاد 
قبل فترة ” بتسيلم”ثقافته، تولى منصب المدير العام لـ
، التي تسمى ٢٠١٤قصيرة من الحرب في غزة في العام 

 وأمام واقع مستشر من كراهية. ”عملية الجرف الصامد“
ًالعرب ونزع الشرعية عن اليسار، قاد العاد خطا ثابتا، وثمة  ً
من يقول إنه خط أكثر راديكالية أساسه تشجيع ضغط دولي 
على إسرائيل ووقف التعاون مع الجهات اإلسرائيلية وعلى 

ظهر العاد . رأسها الجيش اإلسرائيلي والشرطة العسكرية
ا مرتين في مجلس األمن، الخطوة التي امتنعت عنه

ً، وألقى هناك خطابا ”بتسيلم“منظمات يسار أخرى مثل 
ًتوبيخيا ضد جرائم االحتالل اإلسرائيلي، من خالل دعوة 

  .واضحة وصريحة للمؤسسات الدولية للعمل ضد إسرائيل

لماذا لم يقتنع الجمهور في إسرائيل بعدالة 
طريقكم، إلى درجة أنك تتوجه إلى شعوب العالم كي يغيروا 

  أساليبهم؟

الحقوق . ًاإلسرائيليون ال يريدون وضعا آخر“
باإلجمال الحياة لدينا . لدينا والتفوق لدينا والقوة لدينا

  .”ًمريحة، فنحن ال ندفع أي ثمن تقريبا

أي ثمن يجب أخذه من اإلسرائيليين من أجل إنهاء 
  االحتالل؟

ًأعتقد أن أثمانا اقتصادية مستقبلية يمكنها “
  .”بالتأكيد أن تكون ناجعة

  هل تعتقد أن هذا سيحدث؟

ًأنا متفائل جدا بأن هذا . آمل أن يحدث ذلك“
في كل الخطاب الفارغ حول مسألة الضم، ما لم . سيحدث
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ًمثال . ًيكتب هو فجأة أن هناك أصواتا كثيرة في الخارج
سياسيون أمريكيون بارزون مثل بيرني ساندرز والكسندرا 

 بصورة مهذبة كورتيز، قالوا بأن ال يمكن مواصلة الطلب
قبل فترة غير . من إسرائيل كي ال تفعل كل أنواع األفعال

  .”بعيدة، أمر كهذا كان سيؤدي إلى إنهاء حياة السياسي

  اس؟.دي.هل تؤيد حركة بي

اس، ولن يكون .دي.ليس لنا أي موقف حول بي“
  .”لنا أي موقف

لماذا؟ هناك حركة تؤيد النضال غير العنيف ضد 
ًه جدا خطابك، من الطبيعي أن إسرائيل مع خطاب يشب

  .تتعاونوا معها

نحن نركز الضغط على الجهات الدولية مثل “
الحكومات التي لها مسؤولية عن العمل من أجل الدفاع عن 
حقوق اإلنسان، ولن نكون شركاء في خرق حقوق 

نحن بالطبع نعتقد أن كل جهود التشريع ضد . اإلنسان
ولكننا . أمر مرفوضاس، سواء هنا أو في الخارج، .دي.بي

  .ال نقول للناس ما عليهم فعله

إذا كان هناك لشخص ما أي فكرة أفضل حول  “
هذه مهمة . ًكيفية إنهاء االحتالل فسأكون مسرورا بتبنيها

وهذه هي الطريق . مستعجلة، وهي تنتظر منذ سنوات كثيرة
  .”العملية واألخالقية وغير العنيفة التي نراها

د كي ال يتفاجأ من إعالنات سبب آخر اللعا ثمة  
ً قيامه فعليا؛ فعدد من الذين -حسب رأيه- الضم، وهو 

الحقيقة هي أننا “. ًيحذرون منه وافقوا أيضا على مبادئه
واألغلبية العظمى من . قمنا بضم المناطق في السابق

أنا أفكر . الجمهور اإلسرائيلي تتعايش مع ذلك بسالم كامل
. توجد معي صورة لجورج فلويدفي أنفسنا وبالفلسطينيين، و

ًوفي هذا الوقت ندير حوارا . نحن نضع الركبة على عنقهم
  .”مع أنفسنا، كيف استطعنا االستمرار في فعل ذلك

  هل مات حل الدولتين؟

أشعر أن هذا باألساس هو حرف لألنظار عن “
ولكن ما الذي نقصده . الجميع يؤيد حل الدولتين. الواقع

نذ عشرين سنة وهناك مفاوضات، عندما نقول دولتان؟ م
لكن ما الذي حدث في الواقع في هذه الفترة؟ في هذه 

وفي هذه . األثناء، ازداد عدد المستوطنين بثالثة أضعاف
وفي هذه . األثناء وضعنا المزيد من الحقائق على األرض

في غزة وقتلنا بضعة آالف ” الجوالت“األثناء قمنا بعدد من 
ع ركبتنا على عنقهم ونتحاور نحن نض. من الفلسطينيين

  .”فيما بيننا عن كيفية فعل ذلك

‘ قادة من أجل أمن إسرائيل‘إن أفكار “: العاد وقال
ال تبين وجوب وقف قمع الفلسطينيين، وهذا األمر غير 

 هذه إعالنات تشرح للجمهور اليهودي –أخالقي وال يحتمل 
نحن نسيطر . من الذي يريد وجع الرأس هذا: في إسرائيل

ندخل ونخرج من رام اهللا . على كل األرض ونفعل ما نشاء
ونحن ال ندفع . ًوالسلطة تدير األمور بدال منا. متى نشاء

ًإذا ما الحاجة إلى الضم؟ هذا أمر غير . عن غزة أي ثمن
أعتقد أن ما هو . ًمحتمل وهو أيضا يطرح نفسه كيسار
ى هم يوافقون عل. ًموجود هناك في الداخل كذبة كبيرة جدا

أن يقوم اليهود بإدارة شؤون الفلسطينيين، هم يريدون 
ذلك، لكنهم ال يقولون بصراحة إنهم بشر وكأنهم 

  .”ليبراليون

 ٢٧/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

 فكرة الضم أضرت منذ اآلن

 موسي راز / اسرائيل هيوم

في مقال نشر في هذه الصفحة تحت عنوان 
طرح دنيس روس ) ٢١/٧(” ضار ومردود ايضا: الضم“

االولى هي أن اسرائيل ستدفع ثمنا : حجتين مركزيتين
يقول روس ان . على الضم واالخرى هي أن الضم مردود

الضم سيضر، وبودي أن أدعي بأن الضرر وقع منذ 
وهو يضيف بأن الضم مردود، وبودي أن أدعي بأن . االن

مثل هذا القول يبث فكرة أن الضم وان كان سيضر اال انه 
يجب أن نفهم بأن مجرد البحث في المسألة . أس بهال ب

اذا كان سيكون ضما أم لن يكون، يخلق وعيا عاما 
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للفكرة بل ويقرر مستوى اساسيا جديدا لكل حل مستقبلي 
  .سيكون هنا

الذي نشر قبل ” زولت“سلة عيكشف تقرير م
سول عن عبضعة ايام الوزن الهائل الذي كان للخطاب الم

فالتقرير يصف المراحل التي . بولهاتطبيع خطوة الضم وق
قطعت من حيث كانت الفكرة في هوامش غريبي االطوار 
في السياسة االسرائيلية، فتحولت لتصبح موقفا سياسيا 
وخطة عمل لحكومة اسرائيل، في ظل اخفاء المعاني 
واآلثار السلبية على الفلسطينيين، الذين هم الضحايا 

  .في العالم الديمقراطيالفوريون، وعلى اسرائيل ومكانها 

 سنة ٥٣ينبغي أن نفهم بأن الواقع اليوم، بعد 
من االحتالل هو واقع خرق حقوق االنسان بشكل خطير 

فالنظام االسرائيلي في المناطق يميز بين دم . ومتواصل
يسمح بتعذيب الفلسطينيين، بحبس ابنائهم، . ودم

  .باعتقاالت ادارية بال محاكمة وهدم بيوتهم

 من طرف واحد بالتشريع او بقرار ولكن ضما
حكومي، سيؤطر نظاما يميز بين بني البشر على اساس 

فالسيادة لن تبسط اال على المواطنين االسرائيليين . إثني
الذين يسكنون في المناطق المضمومة، والفلسطينيون 

. نتوستانات، عديمة الحقوق السياسيةاسيسكنون في ب
 دولة اسرائيل من سيحول” الضم“مثل هذه الخطوة من 

 الى دولة –دولة تقيم نظام احتالل ذي مزايا ابرتهايد 
  .أبرتهايد واضحة

إذ ان ” زولت“هكذا يمكن أن نرى وفقا لتقرير 
في وسائل ” بسط السيادة“سولة عاستخدام الكلمات الم

 في المائة ٣,٤٢٥االعالم التي فحصت، ارتفع بمعدل 
بينما . ٢٠٢٠  و كانون الثاني٢٠١٩بين كانون االول 

بقي بال تغيير مهم بل وهبط في ” ابرتهايد“ذكر اصطالح 
ينبغي االنتباه الى أن نشر . بعض من وسائل االعالم

لترامب هو الذي شجع الخطاب الذي ” خطة السالم“
  .يخفي االبرتهايد ورفع مسيرة االحتالل الى ذروة جديدة

وفقا لروس، يريد مؤيدو الضم استغالل اللحظة 
ا من التفكير بأن المنطقة المضمومة ستقرر انطالق

فتثبيت . مستوى اساسيا لبدء مفاوضات مستقبلية
مستوى كهذا يلحق ضررا جسيما ألنه يثبت في الرأي 
العام االسرائيلي الفكرة المغلوطة بأنه يمكن اقامة دولة 
فلسطينية دون تواصل اقليمي بخالف القانون الدولي، 

  .في ظل خلق نظام ابرتهايد

كان نائبا عن ميرتس وامين عام حركة السالم *
 ”حياة وبيئة“اآلن، واآلن رئيس جمعية 

  ٢٦ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

  الرسالة في حرق المسجد في البيرة

  

   هآرتس– عميره هاس: بقلم

؟ سألت، صباح »البر واإلحسان«أين يقع مسجد 
االثنين، السائق في موقف السيارات، الذي يقع شمال 

، سأل »المسجد الذي أحرقه اليهود؟«. ي البيرةشرق
  .«ال أعرف«: السائق، وأجاب

 ومعظم األشخاص ٢٠١٦افتتح المسجد في آب 
الذين سألتهم، بمن فيهم سائقو سيارات األجرة، لم يعرفوه 

  .ًأبدا

وافترضت أن يكون موجودا في مكان يسهل 
الوصول اليه لمن يريد التسبب بضرر، مع وجود مسار 

  .للهربمريح 

ًقرب مستوطنة أو قريبا من كاميرات الحماية أو 
  .قرب موقع للجيش اإلسرائيلي

التخمين االولي لي كان أن المسجد يوجد في 
المنطقة الصناعية في البيرة، خلف الحاجز العسكري بيت 

 جاء ٢٠١٩في تشرين االول . إيل وقاعدة االدارة المدنية
 ٣٠ اطارات نحو مجهولون الى هناك بسيارة وقاموا بثقب

وحتى ال يكون هناك شك في . سيارة تابعة للفلسطينيين
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ولكن ال، المسجد . هويتهم، تركوا كتابات باللغة العبرية
وفي التخمين الثاني . غير موجود في المنطقة الصناعية

هو موجود في الحرم التعليمي في : أصبت الهدف
ومقابله من . المدينة، بالضبط قرب ستاد كرة القدم

الجنوب، أقل من كيلومتر بخط هوائي تغرق مستوطنة 
  .بسغوت في خضرة كثيفة من النباتات واالشجار

كعادته في كل يوم، ايضا جاء المؤذن جالل 
محمود عايش، أول من أمس، الى المسجد في الساعة 

وقبل أن ينزل من السيارة . الثالثة وعشر دقائق فجرا
عتقد أن هناك وا. الحظ أن الكهرباء في المبنى قطعت

دخل الى قاعة الصالة من المدخل الشرقي وعلى . خلال
  .الفور شم رائحة حريق

سار عايش في أعقاب الرائحة الى بوابة المدخل 
كانت يد الباب ساخنة وعندما فتح الباب شاهد . الشرقي

  .النار تتصاعد على البالط الخارجي

لم يضيع عايش الوقت وقام باالتصال 
ترض أن أوالدا أحرقوا الخزانة المصنوعة واف. باالطفائية

من الخشب والبالستيك التي يضع فيها المصلون 
رجال االطفاء، الذين وصلوا خالل دقائق، قالوا . أحذيتهم

له إن االمر ال يتعلق بأوالد، وأشاروا الى كتابات باللغة 
العبرية باللون االسود على الحائط الالمع من اللون 

  .االبيض

:  اشخاص ترجموا له الكتاباتبعد ذلك وصل
ارض »وعالمة تعجب و» االغالق للعرب وليس لليهود«

بؤرة اخرى . وبعدها عالمة تعجب» إسرائيل لشعب إسرائيل
توجد هناك سجادة على . للحريق كانت في المراحيض

الحائط والبالط اصبح لونهما أسود . االرض تم احراقها
  .وأيضا زجاج النافذة الذي تصدع

عة التاسعة صباحا قال شخص ما إن في السا
رجال شرطة فلسطينيين وصلوا الى المكان ولكن بمالبس 
مدنية؛ ألن هذه المنطقة تعتبر منطقة ج؛ سيطرة 

  .إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة

يدور الحديث عن اراضي بلدية البيرة، : مالحظة
حي سكني داخل حدود البلدية، استمرار طبيعي الحياء 

 طلبت مستوطنة بسغوت ٢٠٠٩في العام . أكثر قدما
وجمعية رغافيم أن تهدم االدارة المدنية ملعب كرة القدم 

  .الذي كان في المراحل النهائية من بنائه

وقد حذرتا ايضا من أن آالف المشجعين 
حسب (المتحمسين لكرة القدم يمكن أن يطلقوا المقاليع 

بين ولكن ت. على المستوطنة) التماسهم للمحكمة العليا
أنه في بداية الثمانينيات صادق الحكم العسكري للبلدية 

  .وتم افشال محاولة الهدم. على البناء في تلك المنطقة

كيف وصل من أشعلوا النار إلى المسجد؟ ربما 
عبر الشارع المتعرج من المستوطنة إلى مكب قمامة 

وقد كان يمكنهم الوصول . المدينة ومن هناك إلى الملعب
ى هناك، إن لم يكن حارس المزبلة موجودا بسيارتهم ال

في تلك الفترة أو أن يوقفوها على سفح التلة والصعود 
  .مشيا على االقدام

نحن نفعل . شاهدونا: رسالة مشعلي النار هي
ألن الشرطة لن تكلف نفسها عناء . وسنفعل ما نريد

العثور علينا، والجيش لن يسلمنا، واذا تم القاء القبض 
دمونا للمحاكمة، واذا قدمونا للمحاكمة فان علينا فلن يق

هكذا يستمر االمر . القضاة سيقومون بتبرئتنا بذريعة ما
يجب على : رسالة االحراق واضحة. منذ سنوات

واذا لم يفعلوا ذلك . الفلسطينيين االختفاء من هناك
بارادتهم فسنقوم، نحن اليهود المجهولين، بإجبارهم على 

  .االختفاء

 ٢٦ ص٢٩/٧/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 
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  ًفي ظالل الوصاية الهاشمية الشريفة البدوي المادبي الغساني عندما أصبح بطريركا للقدس

  

  حيدر محمود

ِلمادبا في فؤادي حقل ريحان ٌ ْ ْ ما بين شرياني، وشريانييمتد    َ ِْ ِ  

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

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

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

ِتعلو في رحابهما.. »ِ هللاُالمجد«و ْ   ُإنجيلي، وقرآني: ِمن الكتابين    َ

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

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

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

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

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

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

َوحيثما وجه اإلنسان مهج ْ ُ ُ َ  َ ُتهُ ِناجى بها اهللا، في سر، واعالن    َ ٍٕ ِ َ  

ُآمنت بالحب دينا ال يفرقنا ِ ُ ًُ    !ٕفالمؤمنون به أهلي، واخواني      ُ

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

ّالغسانيين الجميلين والى .. هداة إلى روح الراحل الدكتور كامل أبو جابر، والصديق الدكتور منذر حدادينُالقصيدة م -٢
ًالذين انتصروا لعروبتهم في معركة مؤتة فدعموا جيش الرسول الهاشمي فيها، بعيدا عن » العزيزات«كل أهلنا 

 .انتماءاتهم الدينية

 .ًواحدا من هؤالء الغساسنة النبالء» بن ثابتّحسان «وبالمناسبة، قد كان شاعر الرسول  -٣

 .ُذا هو األردن، وهذا هو شعبه العظيمه -٤

  ٢٢ ص١٢/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 
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ٌويسألني عنك طفل بباب الخليل   ؟ !ُ

ِإلى الملك المؤسس، شهيد القدس وفلسطين" ُ" 
 

 حيدر محمود

ِترجلت قبل اَألوان َ َ ْ َ َلماذا ترجلت        ََ ْ    ؟!ََ

ُكنا على موعد لصالة الضحى ِ ٍ   ..َوانتظرناك    ..ّ

ِمر النهار الحزين بغير أذان ِّ ُ ُ ّ  ُونام على جرحه الجرح    َ ُ ُْ ِْ ِ  

ِواردة فتواسي" ُالخيل"ال  ٌ َ ُنديلهُيحمل م" ُالليل"وال       ِ َ   ُفيواسي.. ِ

ُالسيف"وال  ْ  "ِمن غير فارسه ِ ّقادر أن يرد الثواني    ِ  ُ َ ْ ٌ!  

ُوكنا على موعد لصالة الضحى  ِ ٍ َعندما صادروا الصوت    ّ ْ ..  

ِفالحزن َأطول من صمتنا ْ َ َُ ْ َوبينك.. ُوالمسافة بيني      ُ َ ْ َ َ  

ٌويسألني عنك طفل       !ٌمزروعة باألماني ْبباب الخليل"ُ ِ":*  

ُ يطلع القمح؟متى- َُ ُ ُللقمح ميقاته-      !ْ ُ ِ َ..  

ّولقد كنت أقرب منا َ َ ْ َوَأبعد.. ُ َ ِلكنه لون أعيننا    ْ ُ َْ ِخداع الدخان"و.. ّ  ُ ِ"!  

ُولكنه " ..ِوجع السيف ْ  ُ َ َحين يصيب الحقيقة      "َ ُ   !!ُداء اَألغاني.. ُ

َأبا العروبة، لو أن العروبة قد َ ُ ّ ِفاءت إلى الخيمة المرفوعة    ِ ِ َ ْ َ ِ العمدْ َ َ..  

ِلواجهت قسوة الدنيا، بوحدتها.. ْإذن َ َ ْ َ ِولم تالق الذي القته من كمد  َ َ َ ُ ْ َ ِ ُ  

َوهذا اليوم يومك يا".. ٍأبا طالل" ُ َفخر الرجال، ستبقى العمر في خلدي    َ َ َ َْ ُ ََْ ِ ْ َ  

ًلقد حفظت دمي، طفال، ولو بيدي َفديت من حفظ     َ ُ َ ِبألف يد" اَألقصى"َ َِ..  

  .باب يافا، وباب بيت لحم، وباب المحراب: ًضاومن أسمائه أي* 

 ٢٠ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 


