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  ٢٥  . دولة أوروبية تطالب بردع إسرائيل١١ •
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• British Premier reiterates anti-annexation position in a phone call 
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٥

  وفلسطيناالردن 

  عم األوروبي لألردن حيال القضية الفلسطينيةنواب يثمنون الد
  

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

اء، ان الموقف األوروبي وقال رئيس الجمعية النائب المهندس هيثم الزيادين في بيان اليوم الثالث
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

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

  . الموقف العام لألمتين العربية واإلسالمية

لى مسار االهتمام الدولي واضاف ان جهود الملك النابعة من ثوابت األردن الراسخة، حافظت ع
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

هاشمية في إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق في وجدد البيان الوقوف المطلق خلف القيادة ال
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

جابي مع دول االتحاد األوروبي حيال العديد من القضايا واكدت الجمعية استمرارها في البناء اإلي
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 

***** 

  

  

  

  



 
٦

  شؤون سياسية

  د الضم لردع إسرائيلدول أوروبية تطالب بردود فعل ض
  

 وزير خارجية دول أوروبية الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن في ١١ طالب -بروكسيل 
االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، بتسريع تشكيل قائمة ردود فعل ضد مخطط ضم مناطق في الضفة 

 .أمس الثالثاء» هآرتس«الغربية إلسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة 

فة إنها اطلعت على المراسالت الداخلية بين وزراء الخارجية األوروبيين وبوريل، وقال الصحي
ّويبدو أنها سربت للصحيفة بهدف تحذير إسرائيل من مغبة تنفيذ الضم ّفقد عبر وزراء الخارجية . ُ

ووقع على الرسالة إلى بوريل وزراء . »ُنافذة الفرص للردع تغلق بسرعة«األوروبيون عن قلقهم من أن 
 .خارجية فرنسا، إيطاليا، هولندا، إيرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، السويد، الدنمرك، فنلندا، البرتغال ومالطا

 أيار الماضي ألول مرة، خالل لقاء غير ١٥ُوطرح مطلب بلورة قائمة ردود فعل على الضم، في 
ريل لمساعديه بإعداد وفي أعقاب ذلك، أوعز بو. رسمي بين بوريل وممثلي الدول الموقعة على الرسالة

 .، ولكن لم يتم استكمالها بعد»وثيقة االحتماالت»وثيقة، باتت تعرف منذئذ في مقر االتحاد األوروبي بـ

االحتمال لضم إسرائيلي ألجزاء من المناطق المحتلة «وجاء في رسالة وزراء الخارجية لبوريل أن 
ومثلما ذكرت في . اد األوروبي والدول األعضاء فيهالفلسطينية ال يزال موضوعا مقلقا للغاية بالنسبة لالتح

 .«تصريحاتك السابقة، فإن ضما إسرائيليا سيكون بمثابة خرق للقانون الدولي

ونحن . أننا ندرك أن هذا موضوع حساس والتوقيت هام، لكن الوقت قصير«وأضافت الرسالة 
وثمة أهمية للتوضيح بما يتعلق . عةُقلقون من أن نافذة الفرص لردع إسرائيل عن عزمها للضم تغلق بسر

ولذلك، نريد أن نرى وثيقة تلخص هذه التبعات، إضافة إلى قائمة . بتبعات الضم القانونية والسياسية
 .«االحتماالت لخطوات رد فعل، وتشمل مجمل اتفاقيات االتحاد مع إسرائيل

ضا في جهودنا لردع وثيقة االحتماالت ستسهم أي«وشدد وزراء الخارجية األوروبيون على أن 
 .«ونؤمن بأهمية طرحها، كي تمنحنا أساسا صلبا في مداوالت أخرى. إسرائيل من الضم

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى ذكر عدد من الخطوات الرادعة، خالل محادثات داخلية في االتحاد 
 على الفصل بين األوروبي، وبينها منع إسرائيل من االنضمام إلى اتفاقيات وتعاون جديدة، والتشديد

 )وكاالت. (إسرائيل والمستوطنات ومقاطعة األخيرة

 ١٤ ص١٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

***** 

  

  



 
٧

  الضم وضد الدولي للقانون مساند موقفنا : الفلسطينيالرئيس مع ًهاتفيا يتحادث جونسون
 

 ورئـيس عبـاس، محمـودالفلـسطيني  الـرئيس بـين ،أمس مساء هاتفي، اتصال جرى :وفا - اهللا رام
 .جونسون بوريس البريطاني وزراءال

 يتعلـــق فيمـــا خاصـــة الـــسياسية، المـــستجدات آخـــر علـــى بريطانيـــا، وزراء رئـــيس الـــرئيس، وأطلـــع
 .ًودوليا ًوعربيا ًفلسطينيا المرفوضة اإلسرائيلية الضم بمخططات

 لـضم والـرافض الدوليـة، الشرعية أساس على السالم لتحقيق الداعم بريطانيا موقف الرئيس، وثمن
 .اإلطار هذا في جهود لبذل بريطانيا ودعا الدولية، الشرعية لقرارات المخالف الفلسطينية األراضي

 علــى المفاوضــات إلــى للــذهاب الــضم، وقــف بمجــرد فلــسطين، دولــة اســتعداد عــن الــرئيس وأعــرب
 .أخرى دول بمشاركة الدولية، الرباعية اللجنة رعاية تحت الدولية، الشرعية أساس

 جائحــة مــن الثانيــة الموجــة لمواجهــة الفلــسطينية الجهــود علــى بريطانيــا، وزراء سرئــي أطلــع كمــا
 فـي بريطانيـا جهـود مثمنـا عليهـا، السيطرة على والعمل الفلسطينية، األراضي تضرب التي "كورونا" فيروس
 .المجال هذا في لفلسطين مساعدات من تقدمه وما الوباء، مكافحة

 الـداعم مقالـه، وفـي البريطاني البرلمان في ورد كما بالده موقف بريطانيا، وزراء رئيس أكد بدوره،
 إجـراءات ألي ورفـضه الدوليـة، الـشرعية قـرارات بتطبيـق وااللتـزام الدولتين، حل أساس على السالم لتحقيق

 .الدولية الشرعية قرارات تخالف باعتبارها فلسطينية أراض لضم إسرائيل بها تقوم

 وعلــى الــسالم دعــم ستواصــل بــالده وان الــسالم، عمليــة إحيــاء ةإعــاد أهميــة علــى جونــسون وشــدد
 .اإلطار هذا في جهود لبذل استعداد

  .القادمة الفترة خالل والتنسيق االتصاالت مواصلة على االتفاق وتم

  ١٥/٧/٢٠٢٠األيام الفلسطينية 

*****  

 واشنطن غير مهتمة بضم المستوطنات حاليا: ”الكنيست“رئيس 
  

في أحاديث مغلقة إقدام ” يريف ليفين“ستبعد رئيس الكنيست اإلسرائيلي  ا-القدس المحتلة
الحكومة اإلسرائيلية على خطوة الضم خالل الفترة القريبة القادمة، على ضوء تحول االهتمام األميركي 

  .لمشاكل داخلية معقدة

روا من سلم قوله خالل األيام األخيرة إن األميركان غي” ليفين“ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن 
أولوياتهم وليسوا بذلك االهتمام السابق بالسعي لتطبيق خطة الضم، وذلك على ضوء المشاكل السياسية 

  .التي يواجهها الرئيس األميركي دونالد ترامب مع اقتراب االنتخابات الرئاسية وانخفاض أسهمه

  .ما قياسيةكما تنشغل اإلدارة األميركية حاليا في مواجهة الجائحة التي تحصد أرقا



 
٨

بان رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو غير معني بالذهاب نحو خطوة الضم ” ليفين“وأضاف 
  .دون التنسيق مع األميركان

جنوبي بيت لحم بأن الخالفات في صفوف قادة ” إفرات“ُونقل عن رئيس مجلس مستوطنة 
  .المستوطنين فوتت فرصة تاريخية لضمها وبسط السيادة عليها

ياق اخر، تسود أروقة الخارجية اإلسرائيلية في هذه األيام حالة من الترقب مع اقتراب قرار في س
  .محكمة الجنايات الدولية في الهاي والمتعلقة بصالحية المحكمة في النظر بقضايا متعلقة بجرائم االحتالل

 االحتالل أن قرار المحكمة حول صالحيتها بالنظر في جرائم” يديعوت أحرونوت“وذكرت صحيفة 
إنذار مسبق ” إسرائيل“في األرض المحتلة قد يعلن هذا األسبوع، إال أن التقديرات تشير إلى أنه سيتم منح 

  .بالقرار قبل يوم أو يومين من اتخاذه

وبينت الصحيفة أنه في حال اتخاذ القرار؛ فسيفتح الباب على مصراعيه أمام أوامر اعتقال 
  .واستدعاء لقادة إسرائيليين

  .هت الصحيفة الى أن االعتقاد السائد أن القرار قد يتم تأجيله إلى ما بعد إجازة المحكمةونو

  .وفي حال عدم اتخاذ القرار حتى الجمعة فسيتم تأجيله إلى ما بعد اإلجازة

الماضي للرد على توصية ) يونيو(مهلة حتى نهاية تموز” إسرائيل“وسبق للمحكمة أن منحت 
اختارت مقاطعة المحكمة حتى ال تمنحها ” إسرائيل“ة في األرض المحتلة إال أن النظر في جرائم إسرائيلي

  .الشرعية

وتشير التقديرات اإلسرائيلية الى أن المحكمة ستتبنى موقف المدعية العامة بخصوص وجود 
صالحية بالنظر في جرائم إسرائيلية في األراضي المحتلة، ومن بين الخيارات أيضا رفض التوصية ويعيد 

 )وكاالت(- .>>...تابعتها للمدعية العامةم

 ٢٧ ص١٥/٧/٢٠٢٠الغد 

*****  

  اليونسكو تعتمد قرارين هامين لصالح فلسطين
  

  المحامي علي ابوهالل: بقلم

في تطور إيجابي جديد اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
اريس في السادس من شهر تموز الجاري، باإلجماع قرارين  المنعقدة في ب٢٠٩في دورته ” اليونسكو“

  .”فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة" بعنوان 

خالل السنوات الماضية ” اليونسكو“ويأتي هذان القراران في اعقاب القرارات الهامة التي اتخذتها 
القدس القديمة، والحرم : على عدة أجزاء وهي” ن المحتلةفلسطي” لصالح فلسطين، ويتضمن قرار



 
٩

ٕاإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، واعادة بناء وتنمية غزة، وبعثة الرصد التفاعلي 
  .لبلدة القدس القديمة

ألول يحتوي على جزئيين، ا” المؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة“أما قرار 
يخص المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين المحتلة والثاني يخص تلك المؤسسات في الجوالن 

  .السوري المحتل

التي تبنت تقديم صيغة القرارين، ” لليونسكو“وطلب المجلس التنفيذي للمنظمة من المديرة العامة 
هاكات االحتالل ضد التراث واألماكن تقديم تقرير متابعة متعلق بما تناولته القرارات السابقة من انت

ومن الجدير بالذكر أن القرارين يؤكدان . التاريخية والمؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين المحتلة
على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملفات القدس والخليل وبيت لحم وكذلك فيما يخص 

  .المؤسسات التعليمية والثقافية

وملحقاته تأكيد الرفض لالنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية ” فلسطين المحتلة“قرار وأعاد 
وأعاد تأكيد الرفض . الجانب وتطالب بوقف تلك االنتهاكات واإلجراءات أحادية الجانب وغير القانونية

صى المبارك والحرم لالنتهاكات اإلسرائيلية ضد مواقع التراث العالمي في فلسطين بما في ذلك المسجد األق
  .اإلبراهيمي

كما يؤكد على بطالن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير الطابع التاريخي لمدينتي القدس 
ٕوالخليل، ويعرب عن األسف الشديد لفشل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، في وقف أعمال الحفر واقامة 

  .ى في القدس المحتلة وفق قواعد القانون الدولياألنفاق وكل األعمال غير القانونية األخر

ويطالب بضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم للمديرة العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كل 
ًما يجري هناك في مجاالت اختصاص المنظمة، ويدعو أيضا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو 

  .الل اإلسرائيلي في القدس القديمةلمراقبة جميع انتهاكات سلطات االحت

ومن األهمية بمكان اإلشارة الى القرارات السابقة التي اتخذتها اليونسكو لصالح فلسطين، ومن 
  :أبرزها

، وجاء ذلك بعد نحو ثماني سنوات من ضم ١٩٥٦اتخذت أول قرار لها بخصوص القدس عام 
 التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في إسرائيل الشطر الغربي منها، ونص القرار على اتخاذ جميع

  .المدينة في حال النزاع المسلح

 اتخذت اليونسكو قرارا يؤكد على القرار السابق، كما دعا القرار إسرائيل إلى ١٩٦٨وفي عام 
  .االمتناع عن إجراء أي حفريات في المدينة أو نقل للممتلكات أو تغيير لمعالمها أو ميزاتها الثقافية

 اتخذت اليونسكو قرارا قضى باالمتناع عن تقديم أي عون ثقافي وعلمي ١٩٧٤في عام و
  .لإلسرائيليين بسبب ممارساتهم في القدس
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 قرارين مهمين بخصوص القدس، أولهما توجيه ١٩٧٨وأصدر المؤتمر العام لليونسكو في عام 
 تمتع السكان العرب الفلسطينيين نداء عاجل إلى إسرائيل لكي تمتنع عن كافة اإلجراءات التي تحول دون

بحقوقهم في التعليم والحياة الثقافية والوطنية، وثانيهما يدين إسرائيل لتغييرها معالم القدس التاريخية 
  .والثقافية وتهويدها

 اتخذت اليونسكو قرارات نصت على القيمة االستثنائية لمدينة القدس ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وبين عامي 
وأشارت إلى العقبات التي تضعها إسرائيل . ئحة التراث العالمي المهدد بالخطروأسوارها، ووضعتها على ال

  .لتحول دون صون التراث الثقافي

 موقعا تراثيا في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ٥٥ أدرجت اليونسكو ٢٠١٦وفي عام 
   .كارا إسرائيلياومنها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها، مما خلف غضبا واستن

 قرارا نفى -  خالل اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر تشرين األول٢٠١٦وتبنت في عام 
، واعتبرهما "حائط المبكى"وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد األقصى وحائط البراق الذي يسميه اليهود 

  .تراثا إسالميا خالصا

سكو على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة ّ صوت المجلس التنفيذي لليون٢٠١٧وفي عام 
  .باعتبار إسرائيل سلطة محتلة للقدس، ويرفض سيادة إسرائيل عليها

يتضح من خالل القرارات السابقة أن اليونسكو كانت على الدوام المنظمة الدولية التي تقف إلى 
ا من التزامها الكامل جانب فلسطين، وتدعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينية، انطالق

ٕ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

قت، أصبحت اليونسكو أول في ذلك الو. ٢٠١١وتعود خلفية االنسحاب من اليونسكو إلى عام 
ونتيجة لذلك، توقفت إدارة أوباما عن . منظمة تابعة لألمم المتحدة تقبل فلسطين كعضو كامل العضوية

فهناك قانون .  بالمائة من الميزانية اإلجمالية للمنظمة٢٢دفع مساهماتها السنوية، التي تمثل حوالي 
لألمم المتحدة، عندما تعترف بفلسطين كعضو كامل أمريكي ينص على قطع األموال عن المنظمات التابعة 

  . كما أوقفت أيضا إسرائيل مساهماتها في اليونسكو. العضوية

 أعلنت الواليات المتحدة الخميس، انسحابها من ٢٠١٧أكتوبر عام / وفي شهر تشرين أول
  . ها من المنظمة، وعلى اإلثر أعلنت إسرائيل انسحاب"معادية إلسرائيل"اليونسكو متهمة إياها بأنها 

ال شك أن  .ٕ، دخل انسحاب أمريكا واسرائيل من منظمة اليونسكو حيز التنفيذ٢٠١٨وبانتهاء عام 
منظمة اليونسكو ظلت وفية لفلسطين طوال السنوات الماضية، وقد اتخذت قرارات هامة لصالح القضية 

ت كل اإلجراءات والسياسات الفلسطينية، واعتبرت أن إسرائيل هي السلطة القائمة باالحتالل، وأدان
  . والممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة
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، "السلطة القائمة باالحتالل"وعلى الرغم من عدم تطبيق هذه القرارات الهامة بسبب رفض إسرائيل 
 مدعومة بذلك من قبل الواليات المتحدة األمريكية، االلتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية،

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 مرجعا هاما في إطار 

ون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الواجبة التطبيق في هيئات األمم المتحدة المنظومة الدولية للقان
والقضاء الدولي، ولدى المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكبها سلطات 

  .االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة

  محاضر جامعي في القانون الدولي *

 ١٤/٧/٢٠٢٠قدس جريدة ال

*****  

  برنامج عين على القدس

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

 سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني أمس االول االثنين، الضوء - عمان 
 .هدم االحتالل لبيوتهم وسندان الكوروناعلى الظروف الصعبة التي يعيشها المقدسيون بين مطرقة 

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 

 تضع شروطا تعجيزية امام المقدسيين للحصول على عدم الترخيص، في حين ان بلدية االحتالل
 .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

المقدسية سهير أبو اصليح من سكان سلوان، كنموذج آخر لمعاناة المقدسيين واستضاف التقرير 
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

 الهدم هذه تأتي بالتزامن مع تزايد عدد حاالت االصابة بفيروس وأشار التقرير الى ان موجة
 .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 
 .ي القدس وعدم وجود اماكن كافية للحجرأكد استفحال الوباء ف
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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 

 .بشرالسيطرة على االرض، غير انهم فشلوا في طرد كل ال

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 

 .«ة ألهلهاطارد«للقيام بها بشكل فردي ويومي بأسلوب ممنهج، بهدف 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

لداعم للمقدسيين، بين الفراعنة أن أهم سالح في هذا المجال هو صمود وعن الدور االردني ا
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 
 وعد بلفور وسايكس بيكو، وتم تجديد العهد مع االردن في شهر آذار عام ١٩٢٤ن عام الشريف حسي

هناك « عندما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثيقة مع جاللة الملك عبداهللا، مضيفا بأن ٢٠١٣
 بين المغفور له» بيان واشنطن»غطاء تاريخيا شرعيا وقانونيا اضافة لغطاء آخر وهو معاهدة السالم و

 والذي ١٩٩٤جاللة الملك الحسين ورئيس الوزراء االسرائيلي االسبق اسحق رابين في شهر تموز عام 
 .«جاء فيه اقرار بالدور الهاشمي

واضاف فراعنة ان مكانة جاللة الملك عبداهللا عامل مهم في دعم صمود المقدسيين والدفاع عن 
نغرس االميركي ورئيسة مجلس النواب االميركي قضيتهم، مشددا على جهود جاللته ولقاءاته مع لجان الكو

 .لدعم القضية الفلسطينية

وأشار الفراعنة الى ما قاله الكاتب والسياسي االميركي روبرت ساتالوف وهو المدير التنفيذي 
يحظى باحترام الحزبين الجمهوري «لمعهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى عن جاللة الملك، بانه 

  )بترا.(»الوحيد الذي ال يخشى النفوذ اليهودي، بسبب مكانته في الواليات المتحدةوالديموقراطي، وهو 

  ٣ ص١٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

*****  
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  اعتداءات

   األضحى عيد عشية األقصى القتحام استيطانية دعوات

  الرحمة باب إغالق قرار لدعم وحملة
 

 صـباح المـستوطنين، عـشرات اقتحـام غليـك يهـودا المتطـرف الحاخـام قاد – سما – المحتلة القدس
 "الهيكــل منظمــات" يــسمى مــا دعــوات وســط التــوالي، علــى الثالــث لليــوم المبــارك، األقــصى للمــسجد اليــوم،

 ٣٠ – ٢٧ مـن "الهيكـل خـراب" ُيـسمى مـا بـذكرى المبـارك األضحى عيد عشية األقصى اقتحام إلى المزعوم
  .الرحمة باب إغالق االحتالل سلطات لقرار ًدعما تهويد حملة وتنظيم الجاري، الشهر من

 حمايـة تحـت األقـصى، المـسجد اقتحمـوا ًمـستوطنا )٤٧( أن القـدس في اإلسالمية األوقاف وأفادت
 الـشرطة ضـيوف( من ٧ مشاركة إلى مشيرة بالسالح، المدججة الخاصة وقواته االحتالل شرطة من مشددة

  .للمسجد الصباحي االقتحام في ضابط يرافقهم )اإلسرائيلية

 األقـصى اقتحموا اإلسرائيليين من ١٩ إن المرفوضة لالقتحامات اليومي تقريرها في األوقاف التوق
 .لألجانب السياحة ُيسمى ما تحت ًصباحا

 األقــصى، المــسجد اقتحــامهم أثنــاء صــامتة تلموديــة صــلوات المقتحمــين المــستوطنين بعــض وأدى
 وقواتــه االحــتالل شــرطة أفــراد مــن عــدد ايحرســه مجموعــة كــل متعاقبــة، بمجموعــات الــساحات فــي وتجولــوا
 .الخاصة

 األقـصى للمـسجد الثـاني االقتحـام بعـد ُأغلـق المغاربة باب إن القدس في اإلسالمية األوقاف وقالت
 كبيـرة قـوات قيـام ذلـك وسبق كسياح، اإلسرائيليين من ٧و ًمستوطنا ١١ فيه شارك الذي الظهر، صالة بعد
  .المستوطنين اقتحام لتسهيل المسجد من الشرقية ةالمنطق بإخالء االحتالل شرطة من

 أحـدهم ضـباط، ٧و "غليـك يهـودا" المتطرف بقيادة األقصى المسجد اقتحموا المستوطنين أن وبينت
 .آثار موظف

 تحــت األقــصى المــسجد تهويــد حملــة اإلســرائيلية "الهيكــل ألجــل طــالب" جماعــة تــسمى مــا وأطلقــت
 التبرعـات وجمـع الجماعـة، هـذه فـي المشتركين من عدد أكبر جمع إلى تهدف ،"بأيدينا الهيكل جبل" عنوان

ــدعم الماليــة  األفكــار ونــشر المقتحمــين علــى الكتيبــات وتوزيــع والبروشــورات المنــشورات وطباعــة بــرامج ل
 .لألقصى التهويدية

 مـن وذلـك ،"الهيكـل خـراب" ذكـرى يـسمى مـا خـالل ونوعيـة كبيـرة اقتحامـات لتنفيـذ الجماعـة ودعت
 .٧-٣٠ وحتى ٧-٢٧ ختاري
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 وتدقق للمسجد، والمرابطات والمرابطين المصلين دخول على قيودها فرض االحتالل شرطة وتواصل
 مــع وتحقـق المـصلين ومتـاع النـساء حقائـب وتنـبش الخارجيــة بواباتـه عنـد بعـضها وتحتجـز هويـاتهم، فـي

  .المسجد بدخول لهم السماح قبل بعضهم

 األقــصى للمــسجد مــستوطن )١٨٠١( اقتحــام الغربيــة الــضفة فــي اإلعالمــي للمكتــب تقريــر ورصــد
 عــدد وبلــغ الــسابق، أيــار شــهر خــالل األقــصى اقتحمــوا ًمــستوطنا )٧٥( مقابــل الماضــي، الــشهر المبــارك

 العليــا اإلســالمية الهيئــة رئــيس صــبري، عكرمــة الــشيخ رأســهم علــى ًمبعــدا، )٤٨( األقــصى عــن المبعــدين
 .األقصى المسجد وخطيب

 المهندس خاصة معهم، والتحقيق واإلعمار اإلسالمية األوقاف موظفي من الكثير اعتقال تم وكذلك
 المـصلى فـي العمـل من ومنعه الحالق، بسام المهندس األقصى للمسجد الهاشمي اإلعمار لجنة في المقيم

 وقافاأل عمل في سافر تدخل في وذلك الماضي، األسبوع المرواني المصلى في العمل من منعه ثم القبلي،
  .اإلسالمية

 ١٤/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

***** 

  ديسياعتقاالت بالضفة والقدس واالحتالل يغلق محيط جبل الفر
  

 شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس حلمة اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس -القدس المحتلة 
  .ديس، شرق بيت لحميبل الفرالمحتلتين، طالت عددا من المواطنين، فيما أغلقت القوات محيط ج

ديس باألسالك الشائكة ونصبت بوابة يوأفاد مواطنون بأن سلطات االحتالل أغلقت محيط جبل الفر
  .على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم

اث الجبل جزء ال يتجزأ من التر«وقال وكيل وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية حمدان طه، إن 
  .«الفلسطيني يقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، وهذا ال يغير من األمر شيئا، فاالحتالل يسيطر عليه بالقوة

 آالف موقع أثري في فلسطين، يسيطر االحتالل على نحو نصفها، ويمنع ٧وأوضح أن هناك 
ب اتفاق أوسلو حس» ج«الفلسطينيين من اإلشراف على المواقع األثرية والتراثية في المواقع المصنفة 

  .«الفريديس«ومنها جبل 

ديس وما يحيط بها منذ سنوات إلى هجمة استيطانية واعتداءات كما حدث يوتتعرض منطقة الفر
ٕ، ومصادرة األراضي واالستيالء على لوحات شمسية واخطار ٥ومدرسة تحدي » جب الذيب«في تجمع 

  .منازل في حي الزواهرة

ّت إلى الشرق من بيت لحم، ويرتفع الجبل سبعمائة وثمانية ويقع الجبل على بعد عشرة كيلومترا
ّوخمسين مترا فوق مستوى سطح البحر ويطل على كل من بيت لحم والقدس، باإلضافة الى البحر الميت  ً

  .وصحراء القدس، ويضم بنايات تاريخية أثرية مهمة
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 االحتالل فجر اليوم أربعة ميدانيا وعلى صعيد االقتحامات والمداهمات، ففي رام اهللا، اعتقلت قوات
شبان من منطقة رام اهللا أثناء مشاركتهم في أعمال البحث عن مواطنة فقدت آثارها في أحراش جيبيا 

   .القريبة من بيرزيت

ثم تمكنت من » حمليش«وأفاد شهود عيان أن جنود االحتالل اعتقلوا المواطنة قرب مستوطنة 
  .ة بشكل متفرق بينهم الشاب وسام العيسوي من بيرزيتالفرار منهم، فيما اعتقلت الشبان األربع

ودهمت قوة من جيش االحتالل، بلدة سلواد قضاء رام اهللا، واعتقلت الشاب مجاهد فليح بعد 
  .اقتحام منزله وتفتيشه

من جانب آخر اقتحمت قوة لالحتالل بلدة حزما بعدد كبير من الجنود المشاة، واعتقلت الشقيقين 
  .، وعمر حسن الخطيب، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهماحمادة حسن الخطيب

وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن قوات االحتالل اعتقلت كل من الشبان مصطفى أبو سنينة وأمير 
  .المالكي وحاتم وعبد بشيتي من شارع الواد في القدس القديمة

  .قنابل الغاز بكثافة ببلدة العيسويةفيما أصيب عدة مواطنين باالختناق جراء إطالق قوات االحتالل 

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت الشاب 
  .أنس عوني أبو بلحة، بعد أن دهمت منزل والده وفتشته

واندلعت مواجهات مع قوات االحتالل على مدخل بلدة تقوع قضاء بيت لحم، وأطلق خاللها الشبان 
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل الشاب . ٍفرقعات نارية صوب برج لقوات االحتالل على مدخل البلدةم

  .ظافر سامي زقزوق من بلدة الجديدة، بعد أن اقتحمت منزل ذويه وفتشته

واعتقلت قوات االحتالل الشاب عبد اهللا حسن صبح من بلدة برقين على حاجز عسكري أقامته 
 .قرب قرية كفيرت

 ٦ ص١٥/٧/٢٠٢٠أي الر

*****  

  تقارير

  الرحمة باب مصلى بخصوص االحتالل قرارات تستنكر  الفلسطينيةاألوقاف وزارة
 

 بــاب مــصلى بــإغالق االحــتالل محكمــة قــرار الفلــسطينية الدينيــة والــشؤون األوقــاف وزارة اســتنكرت
 أداء أجـل مـن المـستوطنين مـن كبيـرة أعداد قبل من المبارك األقصى للمسجد المتكررة واالقتحامات الرحمة
  .تلمودية صلوات

 فــي اليوميــة واالقتحامــات القــرار هــذا أن" :صــحفي بيــان فــي الــرب، أبــو حــسام الــوزارة وكيــل وأكــد
 ".عبادتهم وأماكن للمسلمين الدينية الحريات على ًواضحا ًعدوانا يعتبر المبارك األقصى المسجد
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ــو وأشــار ــرب أب ــأن ال ــه يتعــرض مــا ب ــارك ىاألقــص المــسجد ل ــاقي المب  انتهاكــات مــن المقدســات وب
 عمليـات إال هـي مـا وقفيـة، أمـالك و مـساجد مـن الدينيـة األمـاكن وحماية العبادة وحرية تتعارض ممنهجة
  .والثقافي والتاريخي الحضاري وجودهم وتستهدف ، للمسلمين وثقافي ديني اضطهاد

 التـي االنتهاكـات هـذه مـن الحـد علـى لعملا إلى واإلسالمية العربية واألمتين الدولي المجتمع داعيا
  .بأسرها المنطقة على بظله يلقي قد كبير بخطر تنذر

  ١٤/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

 باب الرحمة جزء من المسجد األقصى: الهيئات الدينية في القدس
 

لـشؤون  أكدت دائـرة قاضـي القـضاة، والهيئـة اإلسـالمية العليـا، ومجلـس األوقـاف وا- وفا-القدس 
اإلسالمية، ودار اإلفتاء في القـدس، أن مـصلى بـاب الرحمـة، جـزء ال يتجـزأ مـن المـسجد األقـصى المبـارك، 

  .هو للمسلمين وحدهم، وال تنازل عن ذرة تراب منه

وقالت الهيئات الدينية في القدس، في بيان صحفي، اليوم اإلثنين، ردا على قـرار محكمـة االحـتالل 
دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس ال تلجأ إلـى المحـاكم االحتالليـة ألن هـذه "، إن بإغالق مصلى باب الرحمة

يونيـو عـام  /منـذ شـهر حزيـران المحاكم ليست ذات صالحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئـة
  ".م١٩٦٧

وشددت على أن األقصى المبارك أسمى من أن يخضع ألي قرار صادر عن المحـاكم علـى اخـتالف 
اتها، أو أي قرار سياسي، وان المسلمين ال يقرون وال يعترفون بهذه القرارات االحتاللية غير القانونية، درج

  .وبالتالي ال يلتزمون بها

وأكدت أن هذه القرارات االحتالليـة تتعـارض مـع حريـة العبـادة كمـا تتعـارض مـع القـوانين واألعـراف 
  .ّ عن أي مس بالمسجد األقصى المباركالدولية، محملة حكومة االحتالل المسؤولية كاملة

كما استنكرت وزارة األوقاف والـشؤون الدينيـة قـرار محكمـة االحـتالل بـإغالق مـصلى بـاب الرحمـة، 
  .واالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى المبارك من قبل أعداد كبيرة من المستوطنين

يـان صــادر عــن الــوزارة، أن هــذا وأكـد وكيــل وزارة األوقــاف والــشؤون الدينيـة حــسام أبــو الــرب فــي ب
القــرار واالقتحامــات اليوميــة فــي المــسجد األقــصى المبـــارك يعتبــر عــدوانا واضــحا علــى الحريــات الدينيـــة 

  .للمسلمين وأماكن عبادتهم

  ١٣/٧/٢٠٢٠وفا 

*****  
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  األقصى حق خالص للمسلمين وحدهم : حنا عيسى. د
 

 المـسجد إن "عيـسى، حنا .د والمقدسات القدس صرةلن المسيحية اإلسالمية  للهيئةالعام األمين أكد
 بــاختالف االحتالليــة المحــاكم عــن صــادر قــرار ألي يخــضع أن مــن أســمى مكوناتــه، بكــل المبــارك، األقــصى

 غيـر االحتاللية القرارات بهذه يعترفون ال ومسيحييه بمسلميه الفلسطيني، الشعب وأن ودرجاتها، مسمياتها
  ".بها زمونيلت ال وبالتالي القانونية،

 المبـــارك، األقـــصى المـــسجد داخـــل الرحمـــة بـــاب مـــصلى إغـــالق االحـــتالل محكمـــة قـــرار ووصـــف
 الدوليـة، واألعـراف القـوانين لكـل ومخـالف العبـادة، حريـة مـع ويتعـارض نافذ، وغير والمتطرف العنصري،"بـ

  .فيه المسلمين وحق المبارك المسجد لحرمة صارخ انتهاك إال هو وما

 للمـسلمين خـالص حـق المبـارك األقـصى المـسجد أن "الـدولي، بالقانون خبير وهو عيسى، وأضاف
 االحتالليــة القــرارات كافــة ًرافــضا ،"ومــصلياته مــساجده، كافــة علــى والــسيادة القــرار أصــحاب وهــم وحــدهم،
  .الرحمة باب مصلى إلغالق المتطرفة

 التهويديـة والمـشاريع والتالمحـا ضـمن إسـرائيلية محاولـة إال هـو مـا القـرار هـذا أن عيسى وأوضح
 مؤكـدا ،"يهـودي كنـيس" إلـى لتحويلـه المتطرفـة والمـساعي خاصـة، الرحمـة باب ومصلى باألقصى المحدقة

 التهويديـة سياسـاتها مـن تبقـى مـا وتحقيـق المحتلة، بالقدس جديد واقع لفرض الزمن تسابق "إسرائيل" أن"
 ".ومصلياته المسجد ضد

ــة المــسؤولية اليمينيــة اإلســرائيلي االحــتالل حكومــة الهيئــة وحملــت  بالمــسجد ّمــس أي عــن الكامل
 المــستوطنين اقتحامــات تــشجيع شــأنه مــن األخيــر االحــتالل محكمــة قــرار أن إلــى مــشيرة المبــارك، األقــصى

 المكـاني التقـسيم إطـار فـي التلموديـة، الـصلوات وتأديـة الرحمـة، بـاب ومـصلى األقـصى، لباحات المتطرفين
  .المبارك المسجد بحق االحتالل تسلطا تنتهجه الذي

 ١٤/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

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

 التوجهات خطورة من لها شامل تقرير في الدولية القدس مؤسسة حذرت – سما – المحتلة القدس
 المبــارك األقــصى المــسجد فــي خاصــة القــدس، فــي االحــتالل طاتســل بهــا تقــوم التــي التدريجيــة واإلجــراءات
 ."الرحمة باب" بإغالق اإلسرائيلي اإلعالن تجديد ًوتحديدا ومحيطه،

 يـضع رحمـه مـن هـي التـي اإلسـرائيلية والحكومـة المتزمـت اليمين إن : المؤسسة في تقريرهاتوقال
 والجمـاهير اسـتخدامه، وجهـة وتغييـر اركالمبـ األقصى المسجد في الرحمة باب ّمصلى إغالق ْعينيه نصب
 .بردعه الكفيلة هي الرحمة وباب األسباط باب انتصارات صنعت التي



 
١٨

 واإلسناد النصرة نداءات وتتعالى المبارك، األقصى المسجد في الخطيرة التطورات تتسارع" :وأضافت
 وال الـشرقية، سـاحاته فاسـتهدا إعـادة هـو اليـوم لألقـصى ُيحـاك مـا أخطـر ومـن .إلنقـاذه القدس داخل من

 أغلقه بعدما ٢٠١٩ شباط في االحتالل قرار رغم بسواعدهم المصلون فتحه الذي الرحمة باب ّمصلى سيما
   .ًعاما ١٦ نحو ًظلما

 محـيط فـي المـصلين من يوجد من اعتقال سياسة إلى بقوة االحتالل سلطات عادت جديد من ولكن
 التمـادي ووصـل .ًمـؤخرا ّمـرة غيـر بأحـذيتهم اإلسـرائيلية طةالـشر عناصـر اقتحمته الذي الرحمة باب مصلى

 القاضــي اإلســرائيلية المحكمــة بقــرار ٢/٧/٢٠٢٠ فــي اإلســالمية األوقــاف دائــرة إبــالغ ّحــد إلــى ّاإلســرائيلي
 .ّالمصلى بإغالق

 ١٣/٧/٢٠٢٠ بتــاريخ الــصادر بيانهــا فــي المقدســية الدينيــة المرجعيــات موقــف" المؤســسة وثمنــت
 الرحمـة بـاب مبنـى استخدام وجهة صبري عكرمة الشيخ األقصى خطيب تصريحات مع البيان اهذ حدد وقد
 للنقـاش محاولـة ّأي علـى الطريـق ِلقطـع وذلك المبارك؛ األقصى المسجد من أساسي وجزء ّمصلى أنه على

 .إدارية اتبمك أو ًمكتبة ليكون ّكمصلى طبيعته تغيير أو عنه، التنازل أو بشأنه، االحتالل مع التفاوض أو
 ال بصفتها االحتالل محاكم مع للتعامل الرافض موقفها على اإلسالمية األوقاف دائرة ثبات كذلك البيان ّوأكد
 فـي بـدورنا ونحـن .ًحـصرا األوقـاف شـؤونه تـدير أن يجـب الـذي المـسجد شـؤون فـي التدخل صالحية تملك

 ًمغلقا كان الذي ّالمصلى بفتح ٢٠١٩ شباط في المباركة ّهبتهم في المقدسيون قرره ما ّأن نؤكد المؤسسة
 ."الباطلة االحتالل إجراءات َّتغيره لن

 لــيس الرحمــة بــاب مــصلى فــي مكاســب مــن ببــسالتهم المقدســيون حققــه مــا ّإن" :المؤســسة وقالــت
ّوان .االحـتالل مـصلحة فـي ّتصب التي ّالسياسية المصالح أصحاب أقدام تحت يتالشى ْبأن ًمسموحا  رفـض ٕ

 وأمتنـا القـدس جمـاهير يـدعو الرحمـة بـاب مـصلى على "التفاوض "مبدأ القدس في الدينية مرجعياتال بيان
ُتـسول مـن فليحـذر سـاندهم، ومـن المقدسـيين تـضحيات معهـا تطيـر مساومة ّألي والتصدي اليقظة إلى  لـه ّ

 ".المقدسية الجماهير إرادة تتجاوز سياسية خطيئة ّأي من بالتفاوض نفسه

ــا بوضــوح نعلــن" :المؤســسة وأضــافت ــات وأحرارهــا وهيئاتهــا الدينيــة القــدس مرجعيــات مــع أنن  ومئ
 مـن يتسلل ْبأن لالحتالل نسمح ولن األقصى، المسجد شؤون تفاصيل نتابع األمة في والمؤسسات الهيئات

 .>>...الرحمة باب مصلى استخدام وجهة هو ليحدد المشبوه التفاوض ثغرة

 األسباط باب لهبة الثالثة السنوية الذكرى في القدس جماهير إلى التحية المؤسسة ووجهت... <<
 وأجبــرت وعــسكرية، أمنيــة وأجهــزة متطرفــة وجماعــات أحــزاب مــن معــه مــن ّوكــل نتنيــاهو أنــف ّمرغــت التــي

ــام ًصــاغرا التراجــع علــى االحــتالل ــب ًرفــضا ّهــب الــذي ّالمقدســي ّالــشعبي ّالمــد أم  وبوابــات كــاميرات لتركي
 .>>...األقصى بأبوا على إلكترونية
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 واحـد صـف فـي االلتحـام إلى ٍوهيئات ًوشبابا ومرابطات ومرابطين ٍقيادات المقدسيين" ودعت... <<
 االحـتالل يعمـل الـذي المـسجد علـى ًكبيـرا ًخطـرا تشكل باتت التي األقصى المسجد عن اإلبعاد سياسة لكسر
 إلـى الفلـسطيني الـداخل فـي وأهلنـا مقدسـيينال ندعو األمر وكذلك .به ليستفرد عنه الدفاع رموز إبعاد على
 واالحـتالل المـستوطنين مـن المتربـصين علـى الفـرص وتفويـت الثغـرات لسد بكثافة، األقصى إلى الرحال ّشد

 ".ٕوافشالها ومخططاته

 المخـــاطر مقاربـــة إلــى وأحـــرارهم وهيئــاتهم، وقـــواهم، وفـــصائلهم، بقيــاداتهم، الفلـــسطينيين" ودعــت
 ِبــسلب القاضــي المــشؤوم بمخططــه االنــشغال ّيــستغل فــاالحتالل شــاملة؛ مقاربــة نفلــسطي بقــضية المحدقــة
 هائلـة بـسرعة األقـصى المـسجد هـو المعركـة من آخر مكان في ويتقدم المحتلة، الغربية الضفة من مناطق

 مواجهـة إسـتراتيجية نمتلـك وأن الشامل، بالوعي ّنتحلى أن ًجميعا علينا .مسبوقة غير مكاسب تحقيق نحو
 .>>..".املةش

 أمتنـا فـي الـشعبية والقـوى واألحزاب والهيئات واإلسالمية العربية الشعوب" المؤسسة ودعت... <<
ــى ــد إل ــدعو المجــاالت، كــل فــي األقــصى المــسجد لنــصرة الجهــود مــن مزي ــات ون ــات المرجعي ــة والهيئ  الديني

 الــصالة عليــه محمــد مّنبــيه مــسرى عــن الــدفاع علــى النــاس تحــريض فــي فاعليــة أكثــر دور إلــى والعلمــاء
 ".للمقدسيين والمعنوي المادي الدعم أشكال كل وتقديم والسالم،

 علـى الـضوء تـسليط ُتكثـف ْأن واإلسـالمية العربيـة اإلعـالم وسـائل تقريرهـا فـي سسةؤالم دعت كما
 .ًخصوصا الرحمة باب ومصلى ًعموما، باألقصى المحدقة المخاطر

 ١٤/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

*****  

 النساء الفلسطينيات يعانين من انتهاكات ممنهجة ومعاناة مركبة: حمد
  

قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن النـساء والفتيـات الفلـسطينيات يعـانين مـن  -  وفا–رام اهللا 
انتهاكــات ممنهجــة ومعانــاة مركبــة رباعيــة األبعــاد، تتمحــور فــي اســتمرار االحــتالل اإلســرائيلي، والــسياسات 

أو مخططات الـضم، واسـتمرار حـصار غـزة، والتمييـز والعنـف المجتمعـي " صفقة القرن"ة الجانب مثل أحادي
 .القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى جائحة كورونا

، اليوم االثنين، في اليوم المفتـوح حـول المـرأة والـسالم "زووم"جاء ذلك خالل مشاركتها عبر تقنية 
، والذي يتحـدث عـن وضـعية النـساء فـي حـاالت ١٣٢٥لى قرار مجلس األمن  عام ع٢٠واألمن بعد مرور 

النزاع والمشاركة في صنع القرار وحفظ األمن، بحضور المنسق الخـاص لألمـم المتحـدة لعمليـة الـسالم فـي 
 .الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف
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ٕاطــالق الجيــل وأضــافت حمــد أن دولــة فلــسطين كانــت أول الــدول فــي المنطقــة التــي تقــوم بإعــداد و
، وأن فلـسطين عملـت خـالل العـشرين )٢٠١٦( عـام ١٣٢٥األول من الخطة الوطنية لقرار مجلـس األمـن 

 .عاما الماضية على إنجاز العديد من النقاط ذات الصلة بالقرار

 اتفاقيــة وبروتوكــول دولــي، وبــدون ٨٧انــضمت دولــة فلــسطين وصــادقت علــى أكثــر مــن "وأردفــت 
 ."ها الكامل بالشرعية الدولية والقرارات األمميةتحفظ، وعبرت عن التزام

 ١٣٢٥ٕوطالبت حمد الدول باالعتراف بدولة فلسطين، واصدار قرار مـن مجلـس األمـن يتبـع القـرار 
ويعالج خصوصية المرأة الفلسطينية تحت االحتالل والحصار، وفضح االنتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم، 

ً وتـوفير خـدمات الحمايــــة والوقايـة وفقـا لمبـادىء العدالـة االجتماعيـــة ٕوانهاء سياسة اإلفـالت مـن العقـاب،
ّوالمساواة، وايجاد آليات واضحة لتقلد النساء الفلسطينيات مناصب فـي مختلـف الهيئـات األمميـة والدوليـة،  ٕ

االحـتالل ًتحديدا في لجان السالم واألمن الدوليين، وتمكين اآلليـات الوطنيـة مـن دراسـة اآلثـار الناتجـة عـن 
طويل األمد على النـساء والفتيـات الفلـسطينيات، ورفـع الـشروط التمويليـة التعجيزيـة التـي يـتم وضـعها فـي 
ٕخطط التمويل وتحديدا الخاصـة بـالبرامج الحقوقيـة والتنمويـة، وانـشاء وعـاء تمـويلي متخـصص يـساهم فـي  ً

 .١٣٢٥تطبيق قرار 

 ١٣/٧/٢٠٢٠وفا 

*****  

  آراء عربية

  أوال، وقبل كل شيءالقدس وفلسطين 
  

  محمد ناجي عمايرة. د

وسط ظروف عربية واقليمية ودولية دقيقة وأزمات سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة وانتشار 
الحروب العبثية واألعمال اإلرهابية في انحاء مختلفة من الوطن العربي والعالم، يواجه الفلسطينيون 

ديات مصيرية بسبب االعتداءات الصهيونية المستمرة على بخاصة واألمة العربية واإلسالمية بعامة تح
المسجد األقصى واإلجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة نتانياهو وسلطات االحتالل في القدس 
واألراضي الفلسطينية من مصادرة أراض واعتقاالت وقمع وعزل وهدم منازل إلى جانب الخطة الصهيونية 

» صفقة القرن« ترمب في إطار ما يسمى - طينية جديدة بموجب اتفاق نتانياهو المعلنة لقضم أراض فلس
  .وتشكل جميعها انتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية

وفي حين يتوجه األردن بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية إلى تعزيز التضامن العربي واإلسالمي 
اإلسرائيلي الجديد الذي يشمل قضم المستوطنات  روحشد الراي العام العالمي للوقوف في وجه القرا
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الرئيسية واألغوار في الضفة الغربية والذي تدعمه إدارة ترمب، فإن المجتمع الدولي مطالب بتحرك فعال 
  .لوقف هذه االجراءات العدوانية المخالفة لكل القوانين والقرارات الدولية

التي أعربت عن رفضها لقرار )  ومجتمعةفرادى(ومع التقدير لمواقف دول االتحاد االوروبي 
فإن المطلوب هو تحرك أكثر فعالية واستخدام الضغوط السياسية واالقتصادية الالزمة في وقت » الضم«

وتنفيذه دون التفات الى معارضة المجتمع » الضم«تعمل الواليات المتحدة والكيان الصهيوني معا لفرض 
ًجزئيا أو كليا وخالل مرحلة واحدة أو على مراحل » الضم«نفيذ وسواء كان ت. الدولي واعرافه ومواثيقه ً

وبدعاوى باطلة كمبادلة أراض هنا أو هناك فإن األمر كله انتهاك صريح للمبادرات واالتفاقيات والقرارات 
واستيالء على . ًمسيرة السالم والمفاوضات التي جرت سابقا: التي أقرها المجتمع الدولي والتي بنيت عليها

  .رض الفلسطينية بالقوة الغاشمةاأل

ًقضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية عربيا وال جدال بشأن أهمية إيجاد حل عادل وشامل 
ودائم لها وهي الثابت األول في السياسات العربية وتوجهات األمة وتطلعات الشعوب العربية واإلسالمية 

  .والشرفاء في هذا العالم

خيال والحلم ال يطابق الحقيقة، وأن ما هو ممكن اآلن ال يلبي أقل تلك ندرك أن الواقع غير ال
ولكن البد من مواجهة االستحقاقات الماثلة أمامنا وانهاء الخطر المباشر . التطلعات واآلمال العريضة

ٕواحباط مخططات الضم والتهويد وتزييف التاريخ التي تقوم بها حكومة نتانياهو وادارة ترمب وهنا البد .. ٕ
وبأسرع . من استخدام كل الوسائل المتاحة سياسية واقتصادية ولوجستية للوصول إلى الهدف المنشود

  .وقت ممكن

بعرس موهوم عند بعض (وال مجال أمامنا للتلهي بقضايا جانبية أو االحتراب الداخلي أو االحتفال 
ًوالتحرك األردني بعيدا عن أي ، أو المماطلة في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤازرة الموقف )الجيران

خالفات زائفة أو االنشغال بمعارك مفتعلة ال ترقى إلى مستوى هذه القضية المصيرية والتحديات التي علينا 
ًأن نواجهها جميعا بمنأى عن المزايدات والمناقصات السياسية والمصالح الذاتية أو الفئوية لألشخاص 

  .فة والمخاطر واضحة وهي تشمل الجميع وال تستثني أحدإواال فالبدائل معرو. والقيادات والدول

 ١٦ ص١٥/٧/٢٠٢٠الرأي 

***** 
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  ينطبق على إسرائيل".. للدولة المارقة"المفهوم األمريكي 
  

  سمير الحباشنة. م

مستشار األمن القومي األميركي في عهد الرئيس بيل كلنتون،  «Anthony Lake» أنتوني ليك
وهو المصطلح الذي أطلقه  «Rogue State الـــــــدولة المـــــــارقة«: ً دقيقا لمفهومًكان أول من قدم تعريفا

 :وقد وضع أربع صفات للدولة المارقة.. »رونالد ريغان«أول مرة الرئيس 

 .سعي الدولة الى أمتالك أسلحة دمار شامل: األولى

 ..مساندة التنظيمات اإلرهابية: الثانية

 ..ُشعوب التي تحكمهاسوء معاملة ال: الثالثة

 ..معاداة الواليات المتحدة: الرابعة

إنها الدولة التي تنتهك : فقال» الدولة المارقة«في كتابه المعنون بـ» نعوم تشونوماسكي«أما 
وهي الدولة كذلك التي تجد .. وال تحترم القوانين الدولية.. وتنتهك حقوق االنسان.. ميثاق األمم المتحدة
 .. مع المجتمع الدوليصعوبة في التعامل

ًوعليه، تعالوا لنسقط هذه المفاهيم على إسرائيل، بحثا عن مدى التطابق بينها وبين تلك المفاهيم  ُ
 ..لنجد.. للدولة المارقة كما حددها الفكر الغربي المعاصر

بطرق ملتوية » سعت«أن أسرائيل أول دولة خارج الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن، التي  *
ُوغيرها من األسلحة التي تصنف في خانة .. غير شرعية إلى امتالك أسلحة نووية وكيماويةو

وأن البرنامج النووي اإلسرائيلي بدأ منذ نهاية الخمسينيات بمعونة فرنسية . أسلحة الدمار الشامل
ًعلما أن المنظمات الدولية المختصة تؤكد أن لدى إسرائيل . »شمعون بيرس«ُو مهندسه أنذاك 

في صحراء النقب، ال يتوقف » ديمونا«وأن مفـاعل . مئات الرؤوس النووية وتمتلك القنبلة النووية
ًعن بث األشعاع النووي، ومسؤول بما ال يدع مجاال للشك عن جزء كبير من اصابات السرطان 

 .وتدمير التربة 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 على أغلب دول الجوار، فقد هاجمت من قبل . الفلسطيني

العراق ومصر وتونس واألردن والسودان ومازالت هجماتها الدائمة على لبنان وسوريا مستمرة حتى 
 ..ماليو

وهي مثال صارخ على سوء معاملة الشعوب التي تحت سيطرتها، فالشعب العربي الفلسطيني  *
ُ يعيش تحت مظلة قوانين عرفية استثنائية ومسلكيات رسمية للدولة، عنصرية ١٩٤٨األسير منذ 

وصفها في مؤتمر » مانديال«حتى أن شيف مانديال حفيد الرئيس الراحل .. قل مثيلها في التاريخ
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» األبراتايت«عقد في لندن حول القضية الفلسطينية بأنها دولة عنصرية بامتياز، وأنها تمارس ان
 .بشكل أشد وأقوى من ممارسات سلطات جنوب أفريقيا في مرحلة ما قبل االستقالل

ُإن أميركا التي كانت تعرف في بداية القرن الماضي كأيقونة للحريات وصورة مشرقة لسلوك  *
كل الشعوب الطامحة للحرية واالستقالل واالنعتاق، حيث التطلع » عين«في » مةالدولة المحتر«

إليها كمنقذ من سياسات االستعمار التقليدي الذي كانت تمثله كل من بريطانيا وفرنسا بشكل 
فان مكانتها اليوم قد تراجعت بفعل دعمها المطلق والسافر للسياسات العنصرية اإلسرائلية، . رئيس

ن إسرائيل وبهذا السلوك تعتبر دولة معادية للواليات المتحدة األميريكة لتناقضها التام وبالتالي فا
 .مع األسس القيمية التي قامت عليها الجمهورية

ُإسرائيل اليوم، كيان يجد صعوبة في التعامل مع المجتمع الدولي، كيان ال يحترم القوانين الدولية، 
ٍأراض هي جزء ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة المنتظرة والمثال الصارخ على ذلك سعيها إلى ضم 

كيان ينتهك حقوق اإلنسان، كيان عدواني على كل من . ًوالمعترف بها دوليا على أساس مبدأ حل الدولتين
حوله ويمارس االضطهاد والعدوانية حتى على مواطنيه الذين يفكرون بالسالم ومنح الشعب الفلسطيني 

 .. حقوقهًولو بعضا من

حاول إسحق «: رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق قد عبر عن ذلك بقوله» إيهود أولمرت«وأن 
 !..وحاولت كذلك أن أسير بخطى نحو السالم فسجنوني..! رابين أن يحقق السالم فقتلوه

كيان غير قابل للحياة إن ظلت على هذا المنوال، والواليات المتحدة دولة لن : وبعد اسرائيل
 ..تطيع أن تحافظ على مكانتها الدولية، إن بقيت داعمة الى اسرائيل كدولة مارقةتس

صدق اهللا  …)وتلك أيام نداولها بين الناس..(فالعالم يتغير، وأن القوة متحركة ومتنقلة بين األمم
  .العظيم

 ..ٌإن اسرائيل كيان بال مستقبل إن بقيت على هذا النهج كدولة مارقة

 . جريدة االتحاد–ولة المارقة وردت في تقرير للملحق الثقافي مفاهيم الد: مالحظة

  ..واهللا والوطن من وراء القصد

  ٣٢ ص١٥/٧/٢٠٢٠الرأي 

***** 
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  ؟وراء ظهورنا" صفقة القرن"و" الضم"هل بات 
  

  عريب الرنتاوي

كل من استطالعات الرأي العام في كل من إسرائيل والواليات المتحدة لم تعد تحمل أخبارا سارة ل
ّكورونا بقليل، ظن الرجالن أنهما حجزا مقعد الصدارة، وأخذا » جائحة«إذ حتى قبل ... ترامب ونتنياهو

ٕوان كان مثقال بشروط االئتالف مع -يستعدان لوالية إضافية، نتنياهو دخل فعليا في واليته الخامسة 
 .لركيك والمتلعثم لمنافسه بايدن فيما ترامب كان فرحا باألداء ا- غانتس التي يسعى جاهدا للتحرر منها

 مقاعد إضافية ٥- ٤الصورة اليوم، تبدو مختلفة، استطالعات الرأي التي أعطت نتنياهو والليكود 
، عادت لتخصم من رصيد الرجل، على خلفية أدائه المرتبك في التعامل مع ٢٠٢٠عن انتخابات آذار 

ول مرة منذ حملته األولى، لم يعد واثقا بفوزه ترامب سبقه للسقوط في الحفرة ذاتها، وهو أل...»كورونا«
  .ّالمؤزر

  ما الذي يعنينا من ذلك كله، ولماذا نهتم بمراقبة األشهر األربعة القادمة، بكثير من الشغف؟

يعتقد بعض المراقبين، أن تدهور المكانة االنتخابية للرجلين، وتناقص حظوظهما في البقاء على 
جع عن قرار الضم، ويقول أصحاب وجهة النظر هذه، إن لدى الرجلين من رأس السلطة، ستدفعانهما للترا

المشكالت واألولويات ما يصرفهما عن التفكير بفتح جبهات جديدة، قد تقضي على آخر فرصهما في 
  .البقاء

ويبرهن هذا الفريق من المراقبين على جدية وجهة النظر هذه وأرجحيتها بمرور استحقاق األول 
 يحصل نتنياهو على ضوء أخضر مطلوب من ترامب، ومن دون أن يجرؤ األول على من تموز دون أن

الضم وفقا لهذا الفريق، بات وراءنا، بل إن بعضم بشر بنهاية ...اإلقدام على تنفيذ خطوته األحادية
  .، وانطواء صفحتها»صفقة القرن«

كأن يستعجل نتنياهو ...لكن فريقا آخر من المراقبين والمحللين، ال 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 تذهب لمعسكر اليسار أو الوسط، بل ذهبت 

  .بسواءلقوى يمينية أخرى، أكثر تطرفا من نتنياهو والليكود سواء 

صاحب »في الضم، و» صاحب مصلحة شخصيه«أما ترامب، فثمة من يقول، إنه قد يصبح 
، وقد ال يتردد في تشجيع حكومة نتنياهو على تنفيذ خطوته المرجأة، بتوقيت يتزامن مع »الحاجة أرعن

ن، وهو شد عصب اليمين المسيحي اإلنجيلي المتصهي: االنتخابات أو يسبقها بقليل، ودائما بهدف مماثل
بين اليمين المتطرف اإلسرائيلي، » شهر العسل«أي أن ...الذي يشكل ركنا ركينا من قاعدته االنتخابية

  .ونظيره اليمين الشعبوي األمريكي لم ينقض بعد، ومن السابق ألوانه، نشر إعالن نعي للصفقة المشؤومة
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ات، فالدول والشعوب، مثل هذا السيناريو، يجب أن يظل في الحسبان دائما وفي مختلف األوق
ٕ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 السلطة والحكم، كما في الرأي العام، يفضل سيناريو » تفكير رغائبي«ثمة 
والحقيقة أن كال الرجلين، غير مأسوف عليه، لكن ما يغيب عن ... مة نتنياهو وسقوط ترامبانهيار حكو

ثم من قال إن بدائلهما ستكون أفضل منهما ... البال، أن احتماال كهذا ليس مؤكدا، وقد ال يكون مرجحا
  ...بكثير

يدن، فال يظنن إن خرج نتنياهو من الحكومة، سيظل أقصى اليمين حاضرا لوراثته، أما مع جو با
أحد أنه سيعيد عقارب الساعة إلى ما قبل نقل السفارة األمريكية إلى القدس، أو أنه سيعود حتى إلى 

  .، يبدو أن هذا هو الخيار، الذي بات وراء ظهورنا»ورقة كلينتون«

 ١٤ ص١٥/٧/٢٠٢٠ الدستور

***** 

 ية مترجمةبغرآراء 

  

 

 

 

 
  

   دولة اوروبية تطالب بردع اسرائيل١١
  

  لنداو نوعا :بقلم – هآرتس

 دولة في اوروبا من مسؤول ١١، طلب فيها وزراء خارجية ”هآرتس“في رسالة وصلت الى 
العالقات الخارجية في االتحاد تسريع بلورة قائمة خيارات للرد على ضم اسرائيلي محتمل الراضي في 

 . الضفة الغربية

 الجمعة الماضي رسالة مستعجلة الى المسؤول  دولة في اوروبا ارسلوا في يوم١١وزراء خارجية 
وقد طلبوا منه تسريع بلورة قائمة الردود المحتملة على ضم . عن العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي

الفرص للرد تم  نافذة“وزراء الخارجية عبروا عن الخشية من أن . اسرائيل لمناطق في الضفة الغربية

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

ألن في هذه المقاالت ما يبرز ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين 

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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الت الداخلية التي وصلت للصحيفة وقع وزراء الخارجية لفرنسا وايطاليا وعلى المراس. ”اغالقها بسرعة
 .وهولندا وايرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدانمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا

المطالبة ببلورة قائمة خطوات رد على الضم طرحت للمرة االولى في لقاء غير رسمي لممثلي 
.  أيار الماضي١٥في ) مسؤول العالقات الخارجية في االتحاد(ة مع بوريل الدول التي وقعت على الرسال

، لكن حسب ”وثيقة الخيارات“اثناء اللقاء أوعز بوريل لرجاله باعداد الوثيقة، ومنذ ذلك الحين اعتبرت 
 .اقوال الوزراء، هي لم تستكمل بعد ولم يتم عرضها عليهم

لمحتلة في الضفة الغربية بقيت موضوع مقلق جدا احتمالية ضم اسرائيل الجزاء من المناطق ا“
مثلما اشرت “. ، كتب وزراء الخارجية االوروبيين لبوريل”بالنسبة لالتحاد االوروبي والدول االعضاء فيه

 .”في تصريحاتك في السابق، فان الضم االسرائيلي سيكون بمثابة خرق للقانون الدولي

نحن . ولكن الوقت قصير. حساس، والتوقيت مهمنحن نعرف أن هذا موضوع “: الوزراء كتبوا
من المهم أن يكون هناك . قلقون من أن نافذة الفرص لردع اسرائيل عن نية للضم، تم اغالقها بسرعة

ُلذلك، نحن نريد رؤية وثيقة تجمل هذه . وضوح فيما يتعلق بالتداعيات القانونية والسياسية للضم
 .”لخطوات رد، بما في ذلك كل اتفاقات االتحاد مع اسرائيلالتداعيات باالضافة الى قائمة خيارات 

. وثيقة الخيارات ستساهم في جهودنا لردع اسرائيل عن الضم“وأشار الوزراء في رسالتهم الى أن 
 .”نحن نؤمن بأنه من المهم عرضها من اجل أن توفر لنا قاعدة قوية لنقاشات اخرى

الخطوة منذ اعالن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في االتحاد االوروبي يعملون على منع هذه 
 تموز هذه السنة، حسب الخطة السياسية ١عن نيته القيام بخطوات ضم في الضفة الغربية، بدء من 

االدعاءات الرئيسية لالتحاد هي أن الضم سيخرق القانون الدولي، وسيضع . التي طرحتها ادارة ترامب
 ورغم االجماع شبه المطلق تقريبا ضد الضم االسرائيلي في اوساط .١٩٦٧نهاية لحل الدولتين في حدود 

االتحاد، باستثناء هنغاريا التي صرحت بشكل غامض حول الموضوع، فان الدول لم تحسم بعد مسألة 
 .كيفية الرد اذا تم تنفيذ ذلك حقا

خط االكثر تقود ال” وثيقة الخيارات“ دولة في اوروبا التي تطالب اآلن بتسريع بلورة ١١الـ 
وهي تطالب منذ بضعة اشهر باجراء حوار شامل حول تداعيات ذلك على عالقة . هجومية في هذه المسألة

المانيا التي تعارض ايضا عملية الضم بشدة امتنعت عن .  أي خطوات ردع وعقاب–االتحاد مع اسرائيل 
سبب مكانتها الحالية كرئيسة المشاركة رسميا في هذه المجموعة بسبب عالقتها الخاصة مع اسرائيل، وب

 .مناوبة لالتحاد

بعض خطوات الردع والعقاب تم ذكرها في محادثات داخلية، منها منع انضمام اسرائيل الى اتفاقات 
 .وايضا زيادة التفريق بين اسرائيل والمستوطنات وانفاذ اكثر لقانون مقاطعتها. وتعاونات جديدة
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و كل من المستشارة االلمانية انغيال ميركل والرئيس الفرنسي في االسابيع االخيرة اتصل مع نتنياه
هؤالء . عمانوئيل ميكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة

الزعماء ارادوا التعبير عن معارضتهم شفويا بعد أن عبروا عن معارضة الضم بواسطة رسائل رسمية، 
وقد رد نتنياهو على الثالثة بأنه يعتبر خطة ترامب مخطط واقعي للسالم، . ة لليمينبمناسبة أداء الحكوم

 .وأنه على استعداد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساسه

 ٢٦ ص١٥/٧/٢٠٢٠الغد 

***** 

  اخبار باالنجليزية

British Premier reiterates anti-annexation  

position in a phone call with President Abbas 
 

RAMALLAH – British Prime Minister Boris Johnson reiterated last night in a 

telephone call with President Mahmoud Abbas his government’s opposition to Israeli 

annexation of occupied Palestinian territory and his support for international law. 

President Abbas briefed the British Premier on the latest political developments, 

particularly the Israeli annexation plans, which are rejected by the Palestinians, the 

Arab governments and the international community. 

He expressed appreciation for Britain's support for peace based on international 

legality, and its opposition to the annexation of Palestinian territories, which violates 

United Nations resolutions, calling on Britain to exert more efforts in this regard. 

The President expressed Palestine’s readiness, once the annexation is ceased, to 

go to negotiations on the basis of international legality under the auspices of the 

International Quartet with the participation of other countries. 

He also briefed the British Prime Minister on the Palestinian efforts to confront 

the second wave of the coronavirus pandemic, which struck the Palestinian territories, 

and work to control the spread of the disease, appreciating Britain's efforts in 

combating the pandemic and the assistance it provides to Palestine in this field. 

For his part, the British Prime Minister affirmed his country's position, as stated 

in the British Parliament and in his article, in support of achieving peace on the basis of 

the two-state solution, commitment to implementing UN resolutions, and his rejection 

of any measures taken by Israel to annex Palestinian lands as violating UN resolutions. 

Johnson stressed the importance of reviving the peace process, and that his 

country will continue to support peace and is ready to exert efforts in this regard. 

The two leaders agreed to continue in their contacts and coordination during the 

coming period. 

WAFA July 15, 2020  

***** 

  

  



 
٢٨

Kiswani: We do not recognize Israeli court decisions over Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Sheikh Omar al-Kiswani, director of the 

Aqsa Mosque, has affirmed that the Islamic Awqaf authority in Occupied Jerusalem 

does not recognize any Israeli court decisions regarding the Aqsa Mosque and its Bab 

al-Rahma prayer area. 

In press remarks, Sheikh Kiswani underlined that the Bab al-Rahma prayer 

area is an integral part of the Aqsa Mosque, holding the Israeli occupation authority 

fully responsible for any tension that might result from its decision to close Bab al-

Rahma. 

“ Since 1967, the occupation has been trying to impose a new fait accompli at the 

Aqsa Mosque and show that it has sovereignty over it in order to appease the settlers 

and groups of the alleged temple,” the Awqaf official said. 

He urged the Palestinian masses in the West Bank, Jerusalem and the 1948 

occupied lands to intensify their presence at the Aqsa Mosque to protect it against 

Jewish settlers and Israeli intents to divide it between Muslims and Jews. 

The Palestinian Information Center July 15, 2020 

***** 

Some settlers entered Aqsa's prayer buildings 

Rabbi Glick, other settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - For the third consecutive day, extremist 

rabbi Yehuda Glick was among dozens of Jewish settlers who desecrated the Aqsa 

Mosque under tight police guard. 

According to local sources, 54 settlers entered the Mosque through al-Maghariba 

Gate and toured its courtyards in groups. 

Some of the settlers were also seen performing Jewish prayers at the eastern 

area of the Mosque after police officers forced Muslim worshipers to leave it. 

A group of settlers, including Glick, some officers and one official from the Israel 

antiquities authority, also defiled the Aqsa Mosque’s prayer buildings, according to 

eyewitnesses. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police 

forces in the morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the 

Mosque, at 10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. 

Later in the afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions 

are imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their 

IDs are seized until they leave the holy place.  

The Palestinian Information Center July 14, 2020 
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Israeli forces detain 10 Palestinians in West Bank, East Jerusalem - PPS 
 

RAMALLAH, – The Israeli forces detained early this morning 10 Palestinians in 

the occupied territories, according to the Palestinian Prisoner Society (PPS). 

The army detained two Palestinian men in Jenin in the north of the West Bank, 

who are former prisoners, four in Bethlehem, two in Hebron, one in Jericho and one 

from Silwan neighborhood in East Jerusalem. 

Israel detained 2330 Palestinians in the first six months of this year, according to 

prisoners’ advocacy groups, including 304 minors and 70 women, and 469 detained in 

the month of June. 

wafa 13-7-2020 

***** 

  


