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  شؤون سياسية
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  ٧  تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية  إسرائيل •

  اعتداءات

  ٨  محكمة االحتالل تغلق باب الرحمة داخل المسجد االقصى •
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  ٩  االحتالل يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق القدس •

  ٩  تمديد اعتقال سيدة مقدسية مريضة •

  تهويد/ تقارير 

  ٩  واالحتالل يجهد لمحو إرثها الفلسطيني.. القدس المحتلة في مرمى نيران التهويد •
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  آراء عربية
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  اخترنا لكم

  ٢٠  باب الرحمة •

  اخبار باالنجليزية
• King meets with UK House of Commons foreign affairs, defence committees ٢٢  

• Islamic organizations reject Israeli court ruling to close Bab al-Rahma in Al-
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• Rabbi Glick, scores of settlers defile Aqsa Mosque ٢٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥

  االردن والقدس

  نــرفــض اإلجـراءات اإلسرائيلية األحادية لضم أراض فلسطينية: الملـك
 

م االثنين، مع رئيسي وأعضاء عقد جاللة الملك عبداهللا الثاني اجتماعين منفصلين، اليو -  بترا–عمان 
 .لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني

وتناول االجتماعان، اللذان عقدا عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور سمو األمير الحسين بن   
التطورات اإلقليمية وفي عبداهللا الثاني ولي العهد، العالقات االستراتيجية بين األردن والمملكة المتحدة، و

 .مقدمتها القضية الفلسطينية

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

وأشاد جاللة الملك بموقف  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من حزيران عام للحياة، على خطوط الرابع 
 .المملكة المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ومساعيها لتحقيق السالم

وأكد جاللته مجددا أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر   
 <<....االستقرار في الشرق األوسطمرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السالم و

وعبر جاللته عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لألردن من خالل برامج التنمية ... >>    
 .وتقديم المساعدات لالجئين

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

نتين بعالقات الصداقة المتميزة التي تجمع األردن بقيادة جاللة الملك بدورهم، أشاد أعضاء اللج  
 .مع المملكة المتحدة

وأكدوا حرصهم على االستماع إلى رؤية جاللة الملك حيال ما يجري في منطقة الشرق األوسط   
 .والعالم، الفتين إلى أهمية اللقاء بجاللته لبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين

وحضر االجتماعين وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق،   
 .ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم، ورئيس هيئة األركان المشتركة، والسفير األردني في لندن

 ).بترا(

  ٢ ص١٤/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  



 
٦

  شؤون سياسية

  لدعم السياسي والمالي لألونرواالصفدي يؤكد على استمرار حشد ا
  

 أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة األمم -  الغد–ّعمان 
فيليب الزاريني اليوم استمرار العمل المشترك على ) األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ين الوكالة من االستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لالجئين حشد الدعم السياسي والمالي الالزم لتمك
 .الفلسطينيين وفق تكليفها األممي

واستعرض الصفدي والزاريني خالل لقائهما في وزارة الخارجية اليوم نتائج المؤتمر الوزاري الدولي 
 مليون دوالر ١٣٠الذي نظمته المملكة والسويد نهاية الشهر الماضي، والذي ثمر تعهدات مالية بلغت 

أمريكي، والخطوات المستقبلية للبناء على نتائج المؤتمر الدولي وضمان استمرار الدعم المالي الالزم 
 .للوكالة

وأكد الصفدي أنه يجب االستمرار بتوفير سبل دعم مستدامة للوكالة لتنفيذ مهامها وفق تكليفها 
رارات الشرعية الدولية وفي إطار حل شامل األممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية الالجئين وفق ق

للصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة 
 .١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران 

كما جدد الصفدي التأكيد أن دعم الوكالة وضمان استمرار تمويلها بما يمكنها من أداء واجباتها 
 . الالجئين جهد مستمر للمملكة بتوجيهات مباشرة من جاللة الملك عبداهللا الثانيإزاء

ّوثمن الزاريني الجهود األردنية التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكدا 
لالزم للوكالة وسد أهمية الدور الذي يقوم به االردن بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان توفير الدعم ا

  .العجز المالي الذي تواجهه

  ٣ص/١٤/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٧

  تشن حملة ضد السويد لدعمها مؤسسة فلسطينية  إسرائيل
  

 بدأت إسرائيل في األيام األخيرة بحملة تستهدف - ترجمة خاصة -دوت كوم " القدس "- رام اهللا   
 تمجد الشهداء والنضال الثوري ضدها، إلى جانب الحكومة السويدية بحجة دعمها لمؤسسة فلسطينية

  .دعمها لحركة المقاطعة الدولية

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن منظمة سيدا الحكومية السويدية الخاصة بدعم المؤسسات   
ً السويدية، والتي تقود حراكا - ألف شيكل، إلى الجمعية الفلسطينية ٧٠٠في مختلف أنحاء العالم، نقلت 

، ٢٠١٩ًعة إسرائيل دوليا وفعلت ذلك خالل مسابقة يوروفيجين لألغنية التي جرت في تل أبيب عام لمقاط
  .ومحاولة منع استضافة العبي التنس اإلسرائيليين كجزء من مباريات كأس ديفيز في العاصمة السويدية

ت إلى تعريف بند ، لجأ"سيدا"ًووفقا للتقرير اإلسرائيلي، فإن الوكالة السويدية للتنمية الدولية   
 السويدية، بأنه يأتي في إطار دعم قطاع الديمقراطية وحقوق -الدعم المقدم للجمعية الفلسطينية 

  .اإلنسان

لمواصلة عمل "وذكر موقع الوكالة السويدية، أن الجمعية تقدمت بطلبات للحصول على المساعدة   
ل أو مخيمات الالجئين خارج فلسطين المناصرة بهدف إعطاء الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتال

  ".ًصوتا في السويد، وزيادة المعرفة حول حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي واألهداف العالمية

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، يجب أن يعرف المواطن السويدي الذي يدفع الضرائب لحكومته،   
اطعة ضد إسرائيل، وليس للمساعدات اإلنسانية أين يتذهب أمواله التي تنقل لمنظمات دعم حركة المق

  .للشعب الفلسطيني

إن الموقف السويدي الرسمي هو أن البالد ال تدعم حركة المقاطعة، وهذا األمر "وتضيف المصادر   
  ". السويدية، مشكلة أخرى-ًيثير سببا آخر يجعل دعم الجمعية الفلسطينية 

  ١٣/٧/٢٠٢٠جريدة القدس 
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٨

  اعتداءات

  محكمة االحتالل تغلق باب الرحمة داخل المسجد االقصى
 

أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي قرارا بإغالق مصلى باب الرحمة داخل المسجد األقصى  - بترا–رام اهللا 
ًووجهت مديرية الشرطة اإلسرائيلية الخميس الماضي، كتابا إلى دائرة  .المبارك بمدينة القدس المحتلة

وأكدت  .مية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس، إلبالغها بقرار المحكمة االسرائيليةاألوقاف اإلسال
الهيئة اإلسالمية العليا، ومجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية، ودار اإلفتاء، ودائرة (المرجعيات الدينية 

كيته للمسلمين إن مصلى باب الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، وأن مل) قاضي القضاة
  .وحدهم أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض أو التنازل

وأضافت أن دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس ال تلجأ إلى المحاكم االحتاللية ألنها محاكم ليس لها   
وأوضحت  .١٩٦٧صالحية أو اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة اإلسالمية العليا منذ حزيران عام 

ن مشترك، اليوم االثنين، أن األقصى المبارك أسمى من أن يخضع ألي قرار صادر عن المرجعيات في بيا
المحاكم على اختالف درجاتها أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين ال يعترفون بهذه القرارات االحتاللية غير 

ولية، محملة القانونية وال يلتزمون بها، وهي قرارات تتعارض مع حرية العبادة والقوانين واألعراف الد
  .ّالحكومة اإلسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مس بالمسجد األقصى المبارك

سيبقى المرابطون والمرابطات في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم المعمرون "واختتمت قولها   
  ."اركلألقصى، والمدافعون عنه، ولن تثنيهم اإلبعادات التعسفية الظالمة عن األقصى المب

   

  ٦ ص١٤/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  عائلة مقدسية تهدم منزلها جنوب األقصى

 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن عائلة المواطن بهاء زيتون، شرعت اليوم االثنين، بهدم منزلها 
ًالمـسجد األقـصى، ذاتيـا، وبـضغط مـن بلديـة االحـتالل فـي القـدس بحجـة البنـاء دون  جنـوب سلوان في بلدة
 .ترخيص

ّولفت المركز إلى أن العائلة مكونة من ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال، وبين أن المنزل قائم منذ 
  .ً مترا٧٥أربع سنوات، وتبلغ مساحته 

 ١٣/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  



 
٩

  االحتالل يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق القدس

 

ائيلي، اليوم الثالثاء، مواطنين مـن بلـدة حزمـا قوات االحتالل اإلسر اعتقلت – الوطن  دنيا–رام اهللا 
  .شمال شرق القدس المحتلة

حمــادة حــسن  الــشقيقين إن قــوات االحــتالل، داهمــت وســط البلــدة، واعتقلــت: شــهود عيــان وقــال
  .منزليهما، والعبث بمحتوياتهما تفتيش ، بعد)ً عاما٢٤(، وعمر حسن الخطيب )ً عاما٣٠(الخطيب 

 ١٤/٧/٢٠٢٠ دنيا الوطن

***  

  تمديد اعتقال سيدة مقدسية مريضة

 

، ليـوم )ًا عامـ٥٠(مددت سلطات االحتالل، اليوم االثنين، اعتقال الـسيدة المقدسـية ابتـسام شـرف، 
  .الخميس القادم

 وكانت سلطات االحتالل قد اعتقلت السيدة المقدسية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، بعد

  .المسجد األقصى، وهي تعاني من أمراض مزمنة سلوان، جنوب بلدةمنزلها في حي وادي حلوة ب اقتحام

 ١٣/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  تهويد/ تقارير 

  واالحتالل يجهد لمحو إرثها الفلسطيني.. القدس المحتلة في مرمى نيران التهويد

  

ئيلي  تقع مدينة القدس المحتلة في مرمى نيران التهويد اإلسرا- عمان - نادية سعد الدين
المتسارع، والذي تجسدت إحدى حلقاته أمس بقرار االحتالل مصادرة آالف الدونمات من أراضي بلدة 
العيسوية، وهدم منشآتها السكنية والتجارية والزراعية، بهدف القضاء على اإلرث التاريخي والتراث 

  .الحضاري الفلسطيني العربي

” أمالك الغائبين“عزمها استخدام قانون  “وتستكمل سلطات االحتالل محاوالتها التهويدية عبر
 ١٩٦٧ًمجددا في القدس المحتلة للسطو على ممتلكات الفلسطينيين فيها، على غرار ما تم في العام 

حينما ضمت الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها وطبقت القانون اإلسرائيلي عليها، مما حرم آالف 
  .مة التحرير الفلسطينية، طبقا لمنظ”الفلسطينيين من ممتلكاتهم

 % ٣٠يشمل قرار الضم اإلسرائيلي ألجزاء كبيرة من الضفة الغربية، والتي تصل ألكثر من “فيما 
اإلسرائيلية ” معاليه أدوميم“من مساحتها اإلجمالية، المجال الحيوي لمدينة القدس، بدءا بمستوطنة 

  .ة التحرير، بحسب منظم”الكبرى وصوال إلى األغوار الوسطى الفلسطينية



 
١٠

انعكاسات خطيرة على القدس المحتلة، خاصة إذا أقدمت سلطات “وقالت إن لهذا المخطط 
االحتالل على تطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المواطنين الفلسطينيين من مساحات واسعة من 

  ”.أراضيهم لصالح االستيطان

 نحو استالب األرض والتاريخ معا، وقد شرعت سلطات االحتالل، أمس، بتنفيذ خطوتها الجديدة
عبر قيام عناصرها باقتحام بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وتعليق إخطارات إخالء عشرات الدونمات 

، وفق الناشط وعضو لجنة المتابعة في العيسوية ″١٩٦٧ملكيتها لدولة إسرائيل منذ العام “فيها، بحجة 
  .محمد أبو الحمص

ًالء المواطنين الفلسطينيين ألراضيهم المهددة بالمصادرة، فضال عن هدم ويقضي تنفيذ القرار بإخ
ٕوازالة ما عليها من األبنية والمنشآت السكنية والتجارية والمساحات الخصبة الشاسعة المزروعة 

  .، بحسب أبو الحمص”إعادتها إلى ما كانت عليه بحجة ملكيتها لالحتالل“باألشجار، من أجل 

، فيما يقارب بناء بعضها النصف قرن من الزمن، ١٩٤٨نية لما قبل العام ويمتد عمر تلك األب
حيث تعود ملكيتها لعائالت فلسطينية، مما يؤدي هدمها إلى تحقيق هدف االحتالل بتهويد القدس وطمس 

  .معالمها وهويتها العربية اإلسالمية

المواطنين المقدسيين في وتتكامل تلك المساعي اإلسرائيلية مع محاوالتها الدؤوبة لتخفيض عدد 
  .المحتلة مقابل توطين المزيد من المستوطنين اإلسرائيليين فيها

خريطة هيكلية في “وفي هذا السياق، يقول أبو الحمص إن سلطات االحتالل تعكف على إعداد 
ة العيسوية، لتوسيع مساحة البناء، وضم األراضي المهددة للخريطة الهيكلية، خاصة أن هناك أبنية قائم

وكانت سلطات االحتالل  .” عاما، وهي ملك ألهالي البلدة، بما يحرمهم من استخدامها٤٠- ٣٠منذ 
اتخذت خطوة مشابهة، أول أمس، بتعليق اخطار إخالء على بناية سكنية في العيسوية، تمهيدا لهدمها 

المحتلة، وقد حذر الفلسطينيون من سياسة االحتالل الخطيرة في القدس  .بحجة البناء دون ترخيص
  .مطالبين برد عاجل لمنع تمرير المخطط التهويدي اإلسرائيلي في المدينة

سلطات االحتالل تمارس سياسة “وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، إن 
  .”خطيرة وانتهاكات جسيمة في القدس المحتلة، بما يتطلب القيام برد رادع في مواجتها

موقف الالمباالة العربي اإلسالمي والدولي من اإلجراءات والتدابير “عتبره وانتقد خالد ما ا
اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وما تنطوي عليه من أهداف ترمي إلى تهويد المدينة، عبر عمليات 

سياسة االحتالل في إغالق المؤسسات “ونوه إلى  .”هدم المنازل والسطو على ممتلكات الفلسطينيين
ٕلسطينية في القدس ومنع الفلسطينيين من تنظيم واحياء النشاطات الثقافية والتعليمية والفنية واألدبية، الف

  .”بحجة تعارضها مع السيادة اإلسرائيلية المفروضة على المدينة
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بالقدس “الحكومة أإلسرائيلية تستغل اعتراف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب “وأضاف أن 
من ” صفقة القرن“ونقل سفارة الواليات المتحدة منها، عدا عن ما جاء في ” حتاللعاصمة لدولة اال

  .”ترتيبات تتيح لالحتالل ضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس

بالمداهمات المستمرة التي تقوم بها أجهزة األمن اإلسرائيلي للمؤسسات المقدسية “وندد خالد 
 مؤسسة ٣٢لفلسطينية، فضال عن إغالقها، حيث قامت سلطات االحتالل حتى اآلن بإغالق ما يزيد على ا

الدول العربية واإلسالمية، بشكل خاص، والمجتمع الدولي، بشكل عام، “ودعا  .”أهلية في مدينة القدس
 في مدينة القدس التخاذ ما يلزم من اجراءات لردع سلطات االحتالل ومنعها من مواصلة هذه السياسية

  .”المحتلة

 ٣١ ص١٤/٧/٢٠٢٠الغد 

***  

  تهويد

ًمنظمات استيطانية تضع مجسما لـ: القدس   " الهيكل المزعوم"ُ
ُوتعرض تطبيقا يخفي قبة الصخرة ً  

  

االستيطانية، اليوم، " منظمات الهيكل" أجرت -  محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس "-القدس  
ًاستعراضا للصور، ووضعت مجسما  ًّ عند مدخل جسر باب المغاربة ضمن أثاث " للهيكل المزعوم"ًكبيرا ُ

ُومقتنيات ما يسمى  المخصص للصالة قبل اقتحام المسجد األقصى، وتم عرض سلسلة من ) العريش(ُ
ُ، كذلك تم استعراض تطبيق إلكتروني إسرائيلي يخفي قبة الصخرة )فوتوشوب(الصور الخيالية والمعالجة بـ

وفق تلك ) الهيكل الخرافي( العام لمدينة القدس والبلدة القديمة ويستبدله بشكل المشرفة من المشهد
واستعرض أفراد وقيادات تلك التنظيمات المتزمتة البرنامج عبر حواسيب  .الجمعيات والمنظمات المتزمتة

 يسمى ، وشكل القدس ومشهدها العام بعد إزالة مسجد قبة الصخرة المشرفة واستبداله بما"تابلت"رقمية 
وُأصيب المنظمون بخيبة أمل، ألن االستعراض لم . وفق معتقداتهم ورسوماتهم الخرافية) قدس األقداس(

ًيحظ بذلك الحضور، وقالوا إن العدد كان هزيال ألن الذين حضروا بضعة أفراد من المجموعة المتزمتة  َ
  .هنفسها، حتى الذين كانوا في ساحة البراق قرب االستعراض لم يشاركوا في

تزامن ذلك قبل وخالل اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم بقيادة الحاخام المتزمت يهودا   
ذكرى خراب أسوار القدس بناء " صوم تموز"غليك المسجد األقصى المبارك خالل اقتحامات ما يطلق عليه 

ًعلى التواريخ والشواهد غير الموثقة علميا وال تاريخيا ً.  

  ١٣/٧/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 
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  قوانين عنصرية

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

 

 "ســـيادة" بفـــرض يقـــضي قـــانون َمـــشروع ،االثنـــين ،اإلســـرائيلي "الكنيـــست"لــــ ُقـــدم – وفـــا – اهللا رام
 .المستوطنات مجلس وضعه الذي المخطط بموجب الغربية، الضفة مستوطنات على اإلسرائيلي تاللاالح

 اإلسـرائيلية الـسيادة تطبيـق"بــ ،"إسـرائيل أرض" لـوبي يسمى ما قدمه الذي القانون مشروع ويقضي
 إلـى يطانيةاالسـت البـؤر تحويل ويمنع ،"المحتلة الغربية الضفة أراضي على المقامة المستوطنات كافة على

 ".معزولة جيوب"

 ،)يمينـا( سـموتريتش وبتـسلئيل ،)الليكـود( كـاتس حايم الكنيست عضوا اللوبي، قادة أقوال وبحسب
 ومنــع اإلسـرائيلية الـسيادية تحــت تقـع ال التـي األراضـي علــى للحفـاظ آليـة إنـشاء" إلــى يـسعى القـانون فـإن

  ".C المنطقة في اإلسرائيلية السيادة خريطة خارج ستبقى التي األراضي على الدولية أو العربية السيطرة

 منـع علـى إسـرائيل دولة ستعمل" ":٤٨ عرب" موقع نقله ما بحسب القانون مشروع نص في وجاء
ــاء ــسطيني البن ــر الفل ــانوني غي ــي الق ــة، ف ــى والقــضاء المنطق ــة الجريمــة عل ــع الزراعي  علــى االســتيالء ومن

 ".التحتية للبنية شبكات مد عبر األراضي

 الحكومــة بمــصادقة يحظــى ال المنــاطق هــذه فــي دولــي نــشاط أي منــع" إلــى القــانون يــدعو مــاك
 الـسيادة خـرائط خـارج سـتبقى التـي المنـاطق فـي ذلـك في بما واألراضي، العقارات تسوية" ٕوالى ،"اإلسرائيلية
 ".اإلسرائيلية

 والحقـول المراعـي ةإقامـ خـالل من الدولة أراضي على الحفاظ تعزيز" على القانون مقترح نص كما
 المنطقـة، فـي الفلـسطيني البنـاء على وعراقيل قيودا القانون مشروع ويضع ".غابات إلى وتحويلها الزراعية
 مخططات على ")كابينيت(" والسياسية األمنية للشؤون المصغر اإلسرائيلي الوزاري المجلس موافقة ويشترط

  .الفلسطينية البناء

  ١٤/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  فعاليات

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

   

مع الشعب الفلسطيني   أعرب اتحاد المعلمين في اليونان عن تضامنه-  وفا٢٠٢٠- ٧- ١٢أثينا   
  .وقضيته العادلة، ورفض خطة الضم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية

ۤقاء وفد من منطقة كورذالوس وايا بربارة، مع سفير دولة فلسطين لدى اليونان وأكد االتحاد خالل ل  
  .مروان طوباسي، عمق الصداقة التي تربط الشعبين اليوناني والفلسطيني منذ عقود

عن ضرورة  استمرار االحتالل اإلسرائيلي وكافة سياساته بما فيها الضم واالستيطان، وعبر وأدان  
، وعلى ١٩٦٧ حزيران ٤ية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل إقامة الدولة الفلسطين

ضرورة اعتراف الحكومة اليونانية بذلك االستحقاق القائم على أساس قرار البرلمان اليوناني، مطالبين 
  .الحكومة بفرض سياسات عقابية على إسرائيل

 التعاون مع الوفد من خالل اتحاد تم خالل اللقاء بحث آفاق"بدوره، قال السفير طوباسي،   
  ".المعلمين 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 

د التضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة المخططات اإلسرائيلية األميركية الجارية لحش
  .لتدمير اي فرص متبقية لحل الدولتين

 والثابت مع حقوق الشعب الفلسطيني في سعيه  وأعرب رئيس بلدية ايليون عن التضامن الكامل  
تالل للوصول إلى السالم العادل والتعايش بين شعوب من أجل الحرية واالستقالل وعلى ضرورة إنهاء االح

وأكد أهمية تفعيل العمل في إطار شبكة تضامن البلديات  .المنطقة لتوفير فرص االستقرار واالزدهار
اليونانية مع فلسطين التي أعلن عن بدء العمل لتشكيلها خالل مؤتمر اتحاد بلديات اليونان قبل عامين 

  .في مدينة يوانينا

ر زينتوس إلى أهمية القرار الذي اتخذه اتحاد بلديات اليونان في حينه لدعم قرار البرلمان وأشا  
اليوناني في مطالبته الحكومة اليونانية لالعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

ع المقبل من واتفق الجانبان على إعادة توسيع اللقاءات مع رؤساء بلديات آخرين خالل األسبو .١٩٦٧
يشار إلى أن بلدية ايليون ترفع على مبنى بلديتها العلم  .أجل أهمية متابعة تفعيل شبكة التضامن

  .الفلسطيني بشكل دائم منذ سنوات

  ١٢/٧/٢٠٢٠وفا 

*** 
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  آراء عربية

 الضم ومشروع القدس الكبرى.. "صفقة القرن"

 فادي أبو بكر

ّ، حقيقة أن هذا العام كان قد حدده االستعمار ٢٠٢٠تستوقفنا ونحن في النصف الثاني من عام 
، والذي انطلقت عجلته إلى األمام دون تراجع بعد »القدس الكبرى«االستيطاني اإلسرائيلي لتحقيق مشروع 

وسنحاول في هذه الورقة أن نقرأ المناورات والمؤامرات المتعددة التي تستهدف .  مباشرة١٩٦٧عام 
 الفلسطيني، من صعود الرئيس األميركي دونالد ترمب إلى سدة الحكم، تصفية القضية والمشروع الوطني

ُواعالنه القدس عاصمة موحدة إلسرائيل، إلى إعالن ما يسمى بـ  ً، وأخيرا وليس آخرا خطة »صفقة القرن«ٕ ً
. الضم التي أعلن االحتالل اإلسرائيلي نيته تنفيذها على المستوطنات وغور األردن وشمال البحر الميت

  .«القدس الكبرى«ً سعيا منا لفهم دالالت توقيت وأهداف هذه األحداث وعالقتها بمشروع وذلك

  )٢٠٢٠- ١٩٦٧(القدس 

أطلق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 
حتالل بوضع ، وشرعت حكومة اال»القدس الكبرى«ُ، ما يسمى بمشروع ١٩٦٧وهضبة الجوالن عام 

  . ليكون العام األخير إلنجاز هذا المشروع٢٠٢٠ًالبرامج والخطط الالزمة لتحقيقه، محددة العام 

على نقل حدود القدس إلى ما وراء الجبال المحيطة بالمدينة ما » القدس الكبرى«ويقوم مشروع 
ًبين منطقة قلنديا شماال، ومنطقة بيت لحم جنوبا، وما بين مستوطنة  ًشرقا، و مستوطنة »  أدوميممعاليه«ً

  . ألف دونم٢٠٠ًغربا بحيث تكون المساحة الكلية نحو » معاليه هعشميا«

مارست حكومة االحتالل سياسة التضييق والتهجير القسري على السكان الفلسطينيين األصليين، 
يل ترجيح وقامت بوضع خطط استقطابية تشجيعية لهجرة المزيد من المستوطنين إلى القدس، وذلك في سب

ّكفة التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين اليهود، وقد سجل التواجد االستيطاني السكاني في مدينة 
ًالقدس نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد المستوطنين الذي كان ال يتجاوز  ، إلى ١٩٦٧ ألف في العام ٢٠٠ً

  .٢٠٢٠قرابة مليون مستوطن في العام 

على مستوى األراضي، فقد تسارعت وتيرة مصادرة األراضي التي تخدم هذا المشروع، بحيث 
، ما يزيد عن مليونين ونصف دونم، ٢٠٢٠ لغاية العام ١٩٦٧صادرت السلطات اإلسرائيلية منذ العام 

وكل هذا كان يتم بغطاء قانوني . من إجمالي مساحة الضفة الغربية% ٤٥وبذلك أحكمت قبضتها على 
، وقانون التنظيم والبناء »للمصلحة العامة«قانون مصادرة األراضي : ستعماري، حيث شرعت قوانين مثلا

للحد من النمو العمراني الفلسطيني، وقانون أموال الغائبين وغيرها من القوانين التي هدفت لتسهيل تنفيذ 
  .«القدس الكبرى«مشروع 
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  ٕترمب واعالناته

ركي دونالد ترمب عامه األول في الرئاسة، حتى أعلن القدس لم يلبث أن ينهي الرئيس األمي
.  بنقل السفارة األميركية إلى القدس٢٠١٨مايو /  أيار١٤، و شرع بتاريخ »إسرائيل«عاصمة موحدة لـ 

كما صادقت الحكومة اإلسرائيلية على مشروع لتهويد المناهج التعليمية في القدس بدعم وموافقة صريحة 
» المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان«ًوفقا لتقرير صادر عن و. من الرئيس ترمب

، فإن الحكومة اإلسرائيلية رصدت أكبر ميزانية لمدينة القدس منذ ٢٠١٦يونيو / حزيران١٨بتاريخ 
  .احتاللها

 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 الذي كان يركز - ٢٠١٧ًالمؤامرة غير مثبتة علميا، إال أن صعود ترمب إلى سدة الحكم في العام 
أي تاريخ  (٢٠٢٠ة عام على قضية نقل السفارة في دعايته االنتخابية، والذي تنتهي واليته مع نهاي

ٕ قد يثبت مع األيام نظرية المؤامرة، وأن ترمب لم يأت مصادفة، وانما جاء - ) إنجاز مشروع القدس الكبرى ً ِ
  .في زمن محدد لتنفيذ مشروع محدد خططت له الحركة الصهيونية

  »صفقة القرن«القدس في 

، »صفقة القرن«مى بـ ً رسميا عن تفاصيل ما يس٢٠٢٠أعلن ترمب في شهر يناير من العام 
وبحسب الخطة الكاملة لهذه الصفقة والتي تداولتها مختلف وسائل االعالم العالمية، فإنها تقضي بفصل 

كما توجب بإخضاع جميع . عن بقية األحياء في مدينة القدس) مثل كفر عقب وشعفاط(األحياء العربية 
جبل «يوم، وأن يستمر الوضع القائم في األماكن المقدسة في القدس لنفس أنظمة الحكم الموجودة ال

  .بحسب الخطة دون انقطاع» الهيكل

  القدس في مخطط الضم

، وما »القدس الكبرى« ليكون عام إنجاز مشروع ٢٠٢٠في ظل تحديد االستعمار االستيطاني عام 
العبرية حول دراسة المستوى السياسي بأن تكون البداية بضم » يديعوت أحرونوت«نشرته صحيفة 

ٕإلى القدس، واعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو تأجيل موعد ) معاليه أدوميم(توطنة مس
ًالذي حدده سابقا في ) ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور األردن ومنطقة شمال البحر الميت(الضم  ّ

  .ً ترجيحا، فإن ضم مستوطنة معاليه أدوميم يبقى السيناريو األكثر٢٠٢٠األول من شهر تموز 

ًحيث يبدو أن إعالن نتانياهو نيته للضم الكلي لم يكن عبثيا، فهو يعي جيدا مخاطر هذه الخطوة  ًّ
ّفي سياق رد الفعل الفلسطيني والدولي إلى جانب التصادم مع األردن، وخطوته هذه تأتي في سياق لعبة 

ّ سقف التوغل إلى حد ضم ّ، بحيث سيحاول التودد للمجتمع الدولي عبر تخفيض»ّرفع سقف التوغل«
  .«القدس الكبرى«ًحاليا، كونها تعتبر القطعة األهم في مشروع » معاليه أدوميم«
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ّمن أكبر مستوطنات الضفة الغربية، وضمها من شأنه أن يعزل القدس » معاليه أدوميم«تعتبر 
 جنوبها، وهكذا الشرقية عن محيطها الفلسطيني، من الناحية الشرقية، وفصل شمالي الضفة الغربية عن

قد شارف على االنتهاء، بحيث يمكن الشروع في تطبيق الضم بعدها » القدس الكبرى«يكون مشروع 
) كوخاف يعقوب وبسجوت وجيفات زئيف(ًتدريجيا على مراحل، ليشمل مستوطنات شمال القدس 

ية التي تقع في إضافة إلى المستوطنات الجنوب) معاليه هعشميا، وكآدم وعلمون(والمستوطنات الغربية 
  .)جبل أبو غنيم وجيلو(بيت لحم 

 خاتمة

صفقة «ُ، من إعالن تفاصيل ما يسمى بـ ٢٠٢٠ال يمكن فصل تتابع األحداث منذ بداية العام 
 على أنه ٢٠٢٠ّالذي حدد االحتالل عام » القدس الكبرى«، ومخطط الضم اإلسرائيلي عن مشروع »القرن

  .عام المشروع األخير

ٍعلى العاصمة في أي حرب كانت، هي المفتاح الرئيسي لالنتصار في المعركة، فإن وألن السيطرة 
ومن هنا تقع على عاتق المنظومة الرسمية . القدس ستبقى الهدف األول والرئيسي لالحتالل اإلسرائيلي

الفلسطينية مهمة تكثيف الدعم السياساتي للقدس، بما في ذلك تعزيز صمود المقدسيين بالتوازي مع 
ُخصوصا في المرحلة المقبلة التي تنذر مؤشرات –إن لم يكن بوتيرة أعلى–مواطنين والمزارعين في األغوارال ً

ًكثيرة بأنها ستشهد تصعيدا إسرائيليا كبيرا على العاصمة الفلسطينية، وأهلها ً ً.  

  ٣٦ص/١٤/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

*** 

 

  لة الضمنتنياهو وحم
  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ١٠/٧/٢٠٢٠) كاونتربنتش (–* بينوي كامبارك

سوف يتركز االهتمام في البداية على االحتجاجات الفلسطينية، ومصير السلطة الفلسطينية، 
مع إسرائيل أو فرض عقوبات عليها من قبل الدول ” العالقات المتبرعمة“وتهديدات الدول العربية بقطع 

لن يقتصر تنفيذ الضم على . ”سامة للدولة اليهودية“ِمع ذلك، تعد بأن تكون ” العواقب“لكن . وبيةاألور
ًانتهاك القانون الدولي وانتهاك الحقوق الفلسطينية فحسب، بل إنه سيسمم أيضا تلك المياه المضطربة 

وسوف يصبح نادي . يلًمسبقا التي تغذي الدولة، ويؤثر على الديمقراطية حتى بينما يتسبب بعزل إسرائ
ًالمعجبين بإسرائيل المتضائل مسبقا أكثر صغرا ً كانت هذه . مصادرات األراضي، وعمليات الضم، واالحتالل .ُ

بشكل عام، حافظت الدولة على موقف غير مريح قائم على . ًالكلمات دائما بديهية مالزمة لدولة إسرائيل
ال يهم أن الفلسطينيين . ًدة؛ وسوف ننتظر وقتا أطوللقد انتظرنا كل هذه الم: أساس الصبر واالستنزاف

محرومون من تحقيق أمانيهم وتطلعاتهم إلى االعتراف بدولة لهم، أو ما يوصف بشكل فضفاض بأنه 
ما عليك سوى أن تتحلى بالصبر . ؛ إن لدى إسرائيل قوة إمبريالية باقية”المجتمع الدولي“اعتراضات 

  . المعاملة التي يالقيها الفلسطينيونفحسب، وسوف يهدأ الغضب من إساءة

إنها هذه القوة الباقية هي التي تتولى أمر المالحة لعبور التحذيرات الواهنة في الغالب بخصوص 
وسواء كان األمر يتعلق . القانون الدولي، التي تضج بها موجات األثير وحركة المرور الدبلوماسية

ى الدول ذات السيادة والتي لم تحصل على الغسيل الذي بشرعية المستوطنات الدولية، أو بالهجمات عل
ُكل هذا يستهجهن ويدان، -يمنحها الشرعية من مجلس األمن الدولي، أو امتالك إسرائيل األسلحة النووية  َ ُ

قد تتم إدانة إسرائيل وتوبيخها، ولكن لن يأتي أي شيء . فقط ليتم استيعابه وتحويله إلى مراسم للشرعية
  .ًوف تستمر لعبة المفاهيم الداللية، والتي تشكل قناعا تختفي خلفه ممارسة القوة الغاشمةس. آخر من هذا

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 
اب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز ّالمقاالت المترجمة لكت

وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 
 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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ُهذا النمط يهدد بإعادة تأكيد نفسه في التحذيرات األخيرة التي وجهت إلى وعد رئيس الوزراء 
لتأكيد العضلي وما يزال الجدول الزمني لهذا ا. اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء من الضفة الغربية

ويهدف إلى أن ينطبق على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور األردن . ًلقضم األرض غامضا
ًيبدو هذا الوعد، على الورق، متهورا، وأحمق، ومدمرا  .ًاعتبارا من هذا الشهر وقد . وهذه مجرد البداية- ًّ

ًا اإلجراء، نظرا ألزمة فيروس كورونا والعلل حذر بيني غانتس من أنه ال يوجد سبب وجيه التخاذ مثل هذ
لكن كل أزمة، بالنسبة لنتنياهو، تحتاج إلى عنصر إلهاء، حتى لو كان . االقتصادية التي يواجهها البلد

وترى . بذلك، تختلف التفسيرات للمحركات الكامنة وراء هذا الضم .هذا اإللهاء يشكل أزمة أخرى في ذاته
ويتأمل ديفيد هورويتز . تذكره بهًنتنياهو يريد أن يترك شيئا يتم أن ” اإلرث“ى وجهة النظر التي تركز عل

اعتباره الزعيم اإلسرائيلي الذي - هل قرر نتنياهو أن هذا هو الشيء الذي سيكون إرثه “: هذه الفكرة بعمق
ثم تأتي . ”ماًأعاد بشكل رسمي وصل إسرائيل الحديثة بشكل دائم بأراضيها التوراتية التكوينية؟ حسنا، رب

ًاجعل الناس منشغلين بشيء آخر بدال من التركيز على محاكمة (تلك األسباب التي يقترحها علم النفس 
  ).ذلك التوسعي المألوف الذي يساعده اليمنيون في واشنطن(، واأليديولوجيا )الفساد

محتمل أن تؤثر ّتتحدث الحكومات األجنبية المختلفة بكلمات قوية عن هذه النقطة، لكن من غير ال
ذلك أن تكتيكات نتنياهو في التعامل مع الفلسطينيين . على حسابات الميزانية العمومية لخالصة االعتبارات

وتميل . تميل إلى أن تكون مبنية على االعتبارات الداخلية، وتخفف من كثافتها الرياح القادمة من واشنطن
، اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، ٢٠١٧في العام . تلك الرياح إلى أن تهب بود لصالحه

وأعطت خطة السالم التي وضعها . على الرغم من أنها اعتصمت بالغموض في ما يتعلق بنطاق السيادة
وكما أوضح لرئيس . الرئيس دونالد ترامب نتنياهو الكثير من الثقة إلهانة الفلسطينيين وازدراء منتقديه

إسرائيل مستعدة إلجراء مفاوضات على أساس خطة السالم “ون، فإن الوزراء البريطاني بوريس جونس
التي وضعها الرئيس ترامب، التي هي خالقة وواقعية في نفس الوقت، ولن تعود إلى الصيغ الفاشلة 

  .”للماضي

أوفت القوى األوروبية بحصتها من الضجيج؛ فوعد جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في 
لكن . ”ال يمكن أن يمر من دون اعتراض“بأن الضم، إذا تم تنفيذه ) فبراير( في شباط االتحاد األوروبي،

لن تقبل ألمانيا، على سبيل المثال، بفرض . معارضة االتحاد األوروبي لهذا اإلجراء تتخذ تجليات مختلفة
ئب وهو اإلجراء نفسه الذي تحث الشخصيات الفلسطينية، مثل صا-عقوبات اقتصادية على إسرائيل 

، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا واألردن إلصدار )يوليو( تموز ٧في  .عريقات، على اتخاذه
نحن متفقون على أن أي ضم لألراضي الفلسطينية المحتلة في العام “: وقال البيان. تحذير مشترك

ّ سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويعرض أسس عملية السالم للخطر١٩٦٧ لوزراء إلى أنهم ومضى ا. ”ً
وقالوا أن . ” والتي ال يتم االتفاق عليها من قبل طرفي النزاع١٩٦٧لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود “
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ستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وسيشكل عقبة رئيسية “اتخاذ مثل هذه الخطوات 
ويمكن أن “: محاولة لجعل البيان أكثر حدةُوبذلت . ”أمام الجهود الرامية إلى تحقيق سالم شامل وعادل

  .”ًيكون لها أيضا عواقب على العالقة مع إسرائيل

ويحب نتنياهو . الخداع الصرف: ًفي كل هذه الضجة العنيفة، قد يكون هناك أيضا جانب آخر... 
 ألنه ليس هناك شيء“في كثير من األحيان أن يزعم في محاولته تخفيف االهتمام بتهمه الجنائية، أنه 

ويبدو أن زعيم المعارضة الجديد في إسرائيل، يائير البيد، غير مقتنع بخطط الضم . ”ليس هناك شيء
البيت “أما نفتالي بينيت، من حزب . ًببساطة، ويحيلها إلى سلة مليئة مسبقا من الخداع السياسي

ان، فإنني أصبح أكثر عندما أرى نتنياهو يتحدث عن هذا في كثير من األحي“: ، فأكثر مباشرة”اليهودي
 .”ًإذا كنت تريد أن تفعل شيئا، فافعله. ًاقتناعا بأنه لن يفعله

 .، ملبورنRMIT  يحاضر في جامعة. ًكان باحثا في الكومنولث في كلية سلوين، كامبريدج *

  :نشر هذا المقال تحت عنوان *

Netanyahu’s Annexation Drive 

  ١٠ ص١٤/٧/٢٠٢٠الغد 

***  
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  خترنا لكما

  معلومة مقدسية

  باب التوبة والرحمة

 
  

ًهما بابان كبيران متالصقان يشكالن بابا واحدا من أبواب المسجد األقصى المبارك وأقـدم ها، ويعـود ً
  .بناؤه للفترة األموية بداللة عناصره المعمارية والفنية ويقال أن البناء تم في عهد عبد الملك بن مروان

م جنــوبي بــاب األســباط فــي الجــدار الــشرقي للمــسجد ٢٠٠وهــو بــاب عظــيم مغلــق، يقــع علــى بعــد 
واحد، ويعتقد أن هذا البـاب األقصى ويمثل جزء من السور الشرقي للبلدة القديمة وللمسجد األقصى في آن 

ُأغلق في عهد صالح الدين األيوبي ألسباب أمنية، ويقع على جانب البـاب مـن الخـارج مقبـرة بـاب الرحمـة 
  .ًالتي تضم عددا من الصحابة منهما قبري الصحابيين شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي اهللا عنهما

 قاعـة األقـصى المـسجد جهـة مـن البـاب داخـل واقـعال المبنـى اسـتخدم المبكرة اإلسالمية الفترةوفي 
 اعتكـف اهللا رحمـه الغزالـي اإلمـام أن الحنبلـي الـدين مجيـر المـؤرخ ذكـر ما وحسب والدعاء، والذكر للصالة

 الرحمـة بـاب فـوق خلوتـه وفـي األقـصى المـسجد فـي سّدرُي وكان الرحمة، باب أعلى النصرية المدرسة في
 ).الدين علوم اءإحي( القيم كتابه من ًجزءا كتب

 المـسجد داخـل الدعويـة ألنـشطتها ًمقـرا واتخـذتها وقاعتـه البـاب اإلسـالمي التـراث لجنـة عمرتوقد 
 .م٢٠٠٣ عام  التراثلجنة االحتالل سلطات حلت إلى أن م١٩٩٢ عام منذ األقصى

، فـشل أنـه إال البـاب فـتح )ديـان موشـيه( الـصهيوني الحـرب وزيـر حـاول م١٩٦٧ عـام حـرب فـيو
 مـن للبـاب مالصـق قبـر فـتح صـهيوني حـاول عنـدما م٢٠٠٢ عام في إحباطها تم القتحامه محاولة جرتو

  .األقصى المسجد داخل إلى ينفذ تحته ًنفقا وحفر الخارج،
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 أحـد يعتبـر وأنـه يهـودي، إرث والتوبـة الرحمـة بـاب أن )الـسلطة القائمـة بـاالحتالل(وتزعم إسـرائيل 
  .المزعوم الهيكل بوابات

ت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مـرات عـدة بـإغالق مـصلى بـاب الرحمـة ومنـع الـصالة فيـه لذلك قام  
وكــذلك منــع القــائمين علــى إدارتــه وصــيانته مــن العمــل واعتقلــت وأبعــدت عــدد مــن المــرابطين والمرابطــات 

  .وحراس المسجد األقصى عن المسجد لمدد متفاوتة واضطرت لفتحه أمام احتجاجات المصليين

بــأن بــاب الرحمــة هــو أحــد أهــم المكونــات الرئيــسية للمــسجد األقــصى المبــارك الــذي تظلــه ًوتأكيــدا   
الوصاية الهاشمية وعدم امتالك االحـتالل أي سـلطة علـى مكونـات المـسجد فقـد تـم برعايـة ومباركـة جاللـة 

نـشاء  في الديوان الملكـي الهاشـمي التوقيـع علـى إ٢٤/١/٢٠١٢الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين بتاريخ 
وقفيتي الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين لدراسة فكـر اإلمـامين الغزالـي والـرازي بمناسـبة الـذكرى الخمـسين 

  .لميالد جاللته

باب الرحمة فـي المـسجد األقـصى "هذا وقد أكدت وزارة األوقاف والشؤون المقدسات اإلسالمية بأن 
  ". وقفالمبارك سيبقى مصلى ومقر كرسي األمام الغزالي ومكتبة

ولتمادي سلطات االحتالل باعتداءاتها المختلفة وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية فقد أصـدرت 
ً قرارا بإغالق مصلى باب الرحمة داخـل المـسجد األقـصى ١٣/٧/٢٠٢٠محكمة االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 

  .المبارك بمدينة القدس المحتلة

  ١٤/٧/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 
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  اخبار باالنجليزية
  

King meets with UK House of Commons 

foreign affairs, defence committees 
 

Amman, July 13 (Petra) -- His Majesty King Abdullah on Monday held two separate 

meetings with the chairpersons and members of the UK House of Commons committees on 

foreign affairs and defence. 

The teleconference meetings, attended by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin 

Abdullah II, covered the strategic relations between Jordan and the United Kingdom, and 

the latest regional developments, foremost of which is the Palestinian cause. 

King Abdullah reaffirmed Jordan’s steadfast position on the Palestinian cause and the 

need to achieve a comprehensive and just peace on the basis of the two-state solution, 

guaranteeing the establishment of an independent, sovereign, and viable Palestinian state 

on the 4 June 1967 lines, with East Jerusalem as its capital. 

His Majesty lauded the United Kingdom's position on the Palestinian cause, and its efforts 

towards peace in the region. 

Moreover, the King reiterated that any unilateral Israeli measure to annex lands in the 

West Bank is unacceptable, as it would undermine the prospects of achieving peace and 

stability in the Middle East. 

Discussions at the two meetings focused on bolstering Jordan-UK cooperation across 

various sectors, especially economic, military, and security fields, as well as efforts to 

counter and contain coronavirus disease (COVID-19) and maintain coordination to 

alleviate its humanitarian and economic implications. 

His Majesty noted Jordan’s advanced pharmaceutical sector and highlighted the Kingdom 

as a medical tourism destination, in line with public health and safety standards. 

The King also commended the UK’s efforts at the international level to counter COVID-19 

and mitigate its repercussions, including recently holding the Global Vaccination Summit, 

in cooperation with Gavi, the Vaccine Alliance. 

His Majesty expressed appreciation of the UK’s support for Jordan through development 

programmes and assistance for refugees. 

Discussions at the two meetings also covered regional and international efforts to counter 

terrorism within a holistic approach. 

For their part, members of the two committees highlighted the excellent ties of friendship 

between Jordan and the UK, expressing keenness to hear the King’s perspective on 

developments in the Middle East and around the world. 

They also stressed the importance of the meetings to discuss opportunities to bolster 

cooperation between the two countries. 

Foreign Minister Ayman Safadi, Adviser to His Majesty for Communication and 

Coordination Bisher Khasawneh, Adviser to His Majesty for Policies and Media Kemal Al 

Nasser, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Maj. Gen. Yousef Hneiti, and Jordan’s 

Ambassador to the UK Omar Nahar attended the meetings. 

Petra July 13, 2020 

    *** 
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Islamic organizations reject Israeli court ruling to close 
Bab al-Rahma in Al-Aqsa Mosque 

 

JERUSALEM, Monday, July 13, 2020 (WAFA) – The Islamic organizations in East 

Jerusalem today rejected an Israeli court ruling to close Bab al-Rahma prayer area inside 

Al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem’s old city, stressing that everything within the 

walled holy compound is purely Islamic and Israel has no rights or authority over it. 

The organizations, including the Waqf, which is a Jordanian government department, said 

in a statement that the Israeli police informed them of an Israeli court ruling issued on July 

2 to close Bab al-Rahma prayer area for Muslim worshippers. 

“Bab al-Rahma prayer area is an integral part of the holy Al-Aqsa Mosque, which is for 

Muslims alone by a divine right and not subject for negotiations or concession of even one 

grain of its soil,” said the organizations. “Al-Aqsa Mosque is higher than to be subject to 

any decision by courts regardless of their status or any political decision,” they stressed, 

adding, “Muslims do not accept or recognize these illegal occupation decisions, and 

therefore will not abide by them. The Waqf department, which is in charge of Al-Aqsa 

Mosque and other property in East Jerusalem, said that it does not go to Israeli courts 

because they do not have the authority and do not have the power to rule on Al-Aqsa 

Mosque ever since the 1967 occupation of the city. “The occupation decisions are contrary 

to freedom of worship and contrary to international laws and norms,” said the Islamic 

organizations, holding the Israeli government responsible for any harm that will befall Al-

Aqsa Mosque, the third holiest site in Islam after Makkah and Medina in Saudi Arabia. 

Muslim and Palestinian leaders accuse Israel to trying to change the decades-old status quo 

at the 144-dunum walled holy compound that composes Al-Aqsa Mosque and the Dome of 

the Rock, in addition to several other prayer areas, including Ban al-Rahma. They say 

Israel is trying to turn Bab al-Rahma into a Jewish prayer area to eventually build a 

Jewish temple there as a prelude to dividing and eventually taking over all of Al-Aqsa 

compound and turn it into a Jewish temple. They warn that such a move could trigger a 

violent religious strife in the entire region that can be devastating. 

WAFA July 13, 2020  

*** 

Rabbi Glick, scores of settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on 

Monday morning desecrated the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

According to local sources, extremist rabbi Yehuda Glick was among the settlers who 

performed Jewish prayers at the Aqsa Mosque’s Bab al-Maghariba Gate before entering 

the holy site and touring its courtyards under police guard. 

On Sunday, 40 rabbis led by rabbi Yisrael Ariel, head of the temple institute, defiled the 

Aqsa Mosque’s courtyards . Recently, about 58 rabbis from around the world signed a 

religious ruling urging and permitting Jews to defile the Aqsa Mosque, which they claimed 

to be the temple mount . A Jewish group called students for the temple mount also launched 

a fundraiser to support Judaization activities and daily break-ins at the Aqsa Mosque. 

The Palestinian Information Center July 13, 2020  
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