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٣

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  ابت تجاه القضية الفلسطينية وعلى تنسيق دائم مع األشقاء الفلسطينيينموقفنا ث •

  شؤون سياسية

  ٥  الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي لمنع قرار الضم •

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

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

  اعتداءات

  ٧  طقوس وصلوات تلمودية استفزازية في محيط باب الرحمة •

  ٨  ًاالحتالل يهدم منزال في جبل المكبر بالقدس •

  ٩  مخابرات االحتالل تستدعي المقدسيتين الحلواني وخويص للتحقيق •

  تقارير

  ٩  "جرائم الحرب"ن قرار لمحكمة الهاي بالتحقيق في قلق إسرائيلي م •

  ١١  اسرائيل تسعى للوصول الى االمر الواقع لشرعنة قرار الضم •

  ١٤  بالمرصاد لمخططات االحتالل حراك المقدسيين ..  سنوات على هبة األسباط٣ :تقرير •

  آراء عربية

  ١٥  باب الرحمة يسلب واألقالم مغموسة بالطحن الداخلي •

  ١٦   على مراحل"..الضم" •

   اخترنا لكم 

  شخصيات مقدسية

  ١٧  هنادي الحلواني •

  اخبار باالنجليزية

• His Majesty King Abdullah 

           guaranteeing the establishment of an independent, sovereign, and viable     
           Palestinian state on the June 4, 1967 lines with East Jerusalem as its capita ١٨  

• Sheikh Sabri: IOA has no jurisdiction to close Bab al-Rahma ١٩  

• Israeli police summon two Palestinian activists for interrogation ١٩  



 

٤

  والقدساالردن 

  موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وعلى تنسيق دائم مع األشقاء الفلسطينيين
  

   بترا – عمان

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

  .>>...عبداهللا الثاني ولي العهد

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

وشدد جاللته . والبرلمانات الغربية يهدف إلى شرح خطورة إقدام اإلسرائيليين على أي خطط أحادية الجانب
سطيني اإلسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة على ضرورة إنهاء الصراع الفل

، وعاصمتها ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .القدس الشرقية

، وجدد جاللته التأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي 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 أصبح الموقف األردني الحازم أهم وأقوى تأثيرا في العالم فيما يتعلق بالدفاع عن الحقوق 

  .الفلسطينية

، ً"المدعوم شعبيا" و"القوي" و"الشديد"يد المتحدثون موقف جاللة الملك في الملف الفلسطيني وأ
 .ّمعتبرين أنه يشكل حماية لمصالح األردن، الذي يعي خطورة تداعيات التوجهات اإلسرائيلية

في الشرق واعتبروا أن جاللة الملك استطاع بتحركاته أن يجعل القضية الفلسطينية تتصدر واجهة القضايا 
  .األوسط، ويؤكد دور األردن الرئيسي في المنطقة

وأوضح الحضور أن هنالك مخالفات إسرائيلية التفاقية السالم تتعلق بترسيم الحدود واألمن إذا ما 
  .>>...ذهبت في توجهاتها، ورأوا أن النوايا اإلسرائيلية ستفصلنا عن أهالي الضفة الغربية

ان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، وحضر اللقاء رئيس الديو... <<
  .ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم

 ٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  



 

٥

  شؤون سياسية

  الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي لمنع قرار الضم
  

خارجية أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير  - الرأي– صحيفة -عمان
البرتغال أوغوستو سانتوس 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 
 ضم أراض فلسطينية ويعيد إطالق مفاوضات جادة لتحقيق السالم فاعل يحول دون تنفيذ القرار االسرائيلي

  .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

ر األوروبي في جهود منع تنفيذ قرار الضم وحماية كل فرص تحقيق وأكد الصفدي أهمية الدو
السالم العادل من الخطر غير المسبوق الذي يمثله وفي التحركات المستهدفة إيجاد أفق حقيقي وعملي 

  .لحل الصراع على أساس حل الدولتين

كدا استمرار العمل وأتفق الصفدي وسيلفا على إدامة التواصل والتنسيق إزاء التطورات اإلقليمية وأ
  .على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجاالت

  ١ص\٢٠٢٠\٧\١٦الرأي 

*** 

  برلماني فرنسي يطالبون االعتراف بدولة فلسطين  ١٠٠

  ردا على خطة إسرائيل للضم
 

 دعا أكثر من مائة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية أمس الرئيس إيمانويل – باريس   
ٕماكرون إلى االعتراف بدولة فلسطين والى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة اإلسرائيلية لضم 

  .أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

المنبثقة ) أو دي إس(” بيئة ديمقراطية تضامن“نائب أوبير جوليان الفيريير من مجموعة وقال ال
ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا “عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي خالل مؤتمر صحفي 

  .”ٕالمشروع الخطير على الفلسطينيين واسرائيل وعلى السالم في الشرق األوسط

رائيلية األول من الشهر الحالي موعدا يمكن اعتبارا منه أن تعلن آلية تطبيق وحددت الحكومة اإلس
خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم في الشرق االوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء 



 

٦

قة غور من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنط
  .األردن

واكتفى مسؤولون إسرائيليون باإلشارة إلى . ولم يصدر حتى اآلن أي إعالن في هذا الخصوص
  .مواصلة المباحثات

بمواجهة هذا التهديد اآلني، ندعو إلى “مؤخرا ” لوموند“وأوضح البرلمانيون في مقال في صحيفة 
ٕ واذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام . أعضاء االتحاد األوروبي بدولة فلسطين٢٧اعتراف الدول الـ

  .”بهذا العتراف بشكل أحادي

” فلسطين-فرنسا“وقال جوليان الفيريير الذي يقف خلف هذه المبادرة وهو نائب رئيس مجموعة 
، في ”بانتوستان“دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى “مضيفا أن . ”لم يعد الوضع القائم ممكنا” للدراسات 

يجب “وتابع الفيريير . عازل للسود اقيمت في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقياإشارة إلى م
االعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به أكثر من مئة دولة في العالم وعشر دول أوروبية، ألن 

ي ترتكبها ٕاالستيطان يحظره القانون الدولي وان كانت هذه ليست االنتهاكات األولى للقانون الدولي الت
  .”إسرائيل

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاشر من الشهر الحالي من رئيس الوزراء 
. اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسالم

  .كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفا مماثال بهذا الصدد

ال ترتكب دولة إسرائيل ما ال يمكن “حتى ” اإلبقاء على الضغط“برلمانيين يرون أنه ينبغي لكن ال
  .”إصالحه

كان هناك “الوسطي ” موديم“النائب برونو جونكور عن حزب ” فلسطين-فرنسا“وذكر رئيس مجموعة 
الكل يتحدث “ وقال .الحالية” الالمباالة“مبديا أسفه حيال ” وقت كانت القضية الفلسطينية تثير فيه تعبئة

  )أ ف ب(- .”منذ عقود عن االعتراف بدولتين، لكنهم ال يعترفون سوى بواحدة

 ١٦/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  

  

  



 

٧

  : خالل اجتماع اللجنة العليا للقدس الفلسطينيالرئيس

 ًلن ندخر جهدا لحماية القدس وأهلها ولن نسمح ألحد بالعبث بأمالكها

 

إنه ورغم مواجهتنا لجائحـة كورونـا، لـن : " فلسطين محمود عباسرئيس دولة قال – وفا – رام اهللا
ندخر جهدا لحماية مدينـة القـدس والمقدسـيين، وسـنعمل كـل مـا هـو ممكـن لـدعمها، والحفـاظ عليهـا، ولـن 

  ".نسمح ألحد أن يعبث بأمالكها

ابـة عنـه  نيترأسهجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سيادته خالل اجتماع اللجنة العليا للقدس الذي 
  .رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم األربعاء، في مكتبه برام اهللا

ضرورة تكاثف الجميع في مواجهة جائحـة كورونـا، والوقـوف صـفا واحـدا أمـام "وشدد الرئيس على 
ما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات تستهدف مشروعنا الوطني، من خالل مخطط الضم اإلسـرائيلي، وتهويـد 

  ".ةالمدينة المقدس

وبحثت اللجنة سبل مواصلة دعم المدينة المقدسة وأهلها، وعلى رأس ذلـك العمـل علـى دفـع مبـالغ 
مالية ألصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة جراء أزمة كورونا التي أثـرت علـى الحركـة التجاريـة فـي 

اصة بمستـشفى المقاصـد، المدينة، وللمستشفيات، الستمرار عملها، وتشكيل لجنة لبحث بعض القضايا الخ
  .وسبل حماية التعليم والمؤسسات الوطنية في المدينة

سنبقى أوفياء للمدينة المقدسة وسـنحافظ علـى الروايـة اإلسـالمية المـسيحية : "وقال رئيس الوزراء
 التعاون والتكامـل لمواجهـة األخطـار التـي يتعـرض لهـا شـعبنا وقـضيتنا، إلىفيها، وندعو أبناء شعبنا كافة 

  ."ى كافة األصعدةعل

  ١٦/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  اعتداءات

  طقوس وصلوات تلمودية استفزازية في محيط باب الرحمة
  

 اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الثالثاء، باحات المسجد -  )وكاالت( - فلسطين المحتلة
 ."يهودا غليك"األقصى، بقيادة الحاخام المتطرف 

وقاف اإلسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام وأكد مدير عام دائرة اال
 مستوطنا اقتحموا باحات األقصى، تحت حماية مشددة من شرطة ٥٤في رام اهللا ان ) بترا(الخطيب لمراسل 

 .وقوات االحتالل االسرائيلي

ا أخلت وأوضح الخطيب أن قوات االحتالل أغلقت باب المغاربة، بعد اقتحام المستوطنين، فيم
 .المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل اقتحام المستوطنين



 

٨

ّإلى ذلك، سيج مستوطنون قطعة أرض فلسطينية ونصبوا عليها خيمة في منطقة شرقي عين 
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، أمس، بأن المستوطنين . الحلوة في األغوار الشمالية

، شرقي "بيوض، وأم خروبة"ة، وسيجوا عشرات الدونمات في منطقتي نصبوا خالل اليومين الماضيين خيم
ويستولي المستوطنون على آالف الدونمات من األراضي الرعوية، في عدة . عين الحلوة باألغوار الشمالية

وفي سياق مختلف سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ثالثة فلسطينيين  .مناطق باألغوار الشمالية
 .بد جنوبي غرب جنين إخطارات بهدم محالتهم التجارية ومنع بنائها مجددامن بلدة يع

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، حلمة اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 
ديس، وعزلته عن بلدة بيت تعمر يطالت عددا من المواطنين، فيما أغلقت قوات االحتالل محيط جبل الفر

 >>...حمشرق بيت ل

في سياق آخر، تدفع سلطات االحتالل اإلسرائيلية مخططا يرمي إلى منع عرب النقب من ... >>
غرس "الوصول إلى أراضيهم، وذلك بغرس عشرات آالف األشجار، من خالل إجراء يطلق عليه تسمية 

دمون قسما ، في أراض استخدمها عرب النقب قبل قيام إسرائيل ويؤكدون أنها بملكيتهم، ويستخ"زراعي
وتسعى إسرائيل إلى السيطرة على هذه األراضي من خالل زراعة أشجار فيها، رغم أن  .منها للزراعة

اإلسرائيلية، تؤكد أن لهذه الخطوة تبعات مدمرة للبيئة الصحراوية ويتم تنفيذها من " جمعية حماية الطبيعة"
الصندوق " ("كيرن كييمت ليسرائيل"وستنفذ عملية غرس األشجار . خالل االلتفاف على إجراء تخطيط

 .أمس الثالثاء" هآرتس"، حسبما ذكرت صحيفة ")الدائم إلسرائيل

  . ألف دونم في منطقة بلدتي شقيب السالم وأبو تلول٤٠وتشمل هذه الخطة 

  ٣٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 ًاالحتالل يهدم منزال في جبل المكبر بالقدس

  

ًات االحـتالل اإلسـرائيلي، اليـوم األربعـاء، منـزال فـي بلـدة جبـل  هـدمت قـو– الـرأي –القدس المحتلـة 
 .المكبر بمدينة القدس المحتلة

وقالت مصادر محلية إن آليات االحتالل اقتحمت البلدة في ساعات الـصباح البـاكر، وشـرعت بهـدم 
 .منزل مكون من طابق واحد، يعود للمواطن غسان شقيرات

بالقدس المحتلة في النصف األول من العام الجـاري، إضـافة  مبنى ٦٢يشار إلى أن االحتالل هدم 
  .لعشرات المنازل التي هدمت ذاتيا من أصحابها؛ خشية من تغريمهم مبالغ باهظة

  ١٥/٧/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

  ***    



 

٩

  مخابرات االحتالل تستدعي المقدسيتين الحلواني وخويص للتحقيق

 

االحـتالل، المقدسـيتين هنـادي   اسـتدعت مخـابرات-ي مـصطفى صـبر-دوت كـوم" القـدس "-القدس
 .الثالثة من اليوم األربعاء الحلواني وخديجة خويص للتحقيق معهما عند الساعة

أن ضـابط مخـابرات اتـصل بهـا " القـدس" حـديث لــ وأفـادت المرابطـة المقدسـية هنـادي الحلـواني فـي
ثة الستالم قرار منعها من السفر خارج فلسطين، للتحقيق عند الساعة الثال ًهاتفيا ليبلغها بضرورة الحضور

ًالعـام، مـضيفة انهـا  انتهى القرار األول الذي استمر لمدة عام في شهر كانون ثاني الماضـي مـن هـذا حيث
قـرار منـع الـسفر، بحجـة أن قـرار المنـع مـازال  حين حاولـت الـسفر للخـارج تـم إرجاعهـا، بـالرغم مـن انتهـاء

 .الجديد قرارًمانعا، حتى دوت تسلمها ال

عقوبــات تحــد مــن حــركتهم ســواء بمنــع الــسفر أو  يــشار إلــى أن االحــتالل يعاقــب المقدســيين بعــدة
البلــدة القديمــة، أو خــارج مدينــة القــدس والحــبس المنزلــي واالســتدعاءات  اإلبعــاد عــن المــسجد األقــصى أو

  .أوضاع التحقيق فيه المعروف بسوء" المسكوبية"لمركز تحقيق  المتكررة

 ١٦/٧/٢٠٢٠س المقدسية القد

***  

  تقارير

  "جرائم الحرب"قلق إسرائيلي من قرار لمحكمة الهاي بالتحقيق في 
  

 في الدولية الجنائية المحكمة بأن اإلسرائيلية، الحكومة تقديرات رغم – "األوسط الشرق" – أبيب تل
 بعـــد لمـــا لـــسطينيينالف ضـــد إســـرائيل ارتكبتهـــا حـــرب جـــرائم فـــي التحقيقـــات بـــشأن قرارهـــا ســـتؤجل الهـــاي،

 مـداوالت، عـدة األخيرة، األسابيع في نتنياهو، بنيامين وزرائها، رئيس أجرى األميركية، الرئاسية االنتخابات
  .القادمة القليلة األيام غضون في قرار لصدور ًاستعدادا

 تحقيق مواجهة أجل من أدوات سلة بلورة بهدف جاءت المداوالت هذه أن سياسية مصادر وكشفت
 ممـن عـسكريين وضباط إسرائيليين لمسؤولين دفاعية مظلة "إنشاء إلى بالتالي تفضي المحكمة، جانب من
  ."ضدهم التحقيق المحكمة تقرر قد

 مــن والطلــب صــديقة دول فــي المحكمــة شــرعية نــزع أجــل مــن العمــل اإلجــراءات، هــذه ضــمن ومــن
 ترمـب دونالـد الرئيس أصدرها التي اتللعقوب إضافة المحكمة، ضد أخرى عقوبات ممارسة المتحدة الواليات

 فــي رفيعــة جهــات علــى اقتــصادية عقوبــات بفــرض يقــضي ًرئاســيا ًأمــرا أصــدر عنــدما الماضــي، الــشهر فــي
ــة فــي ضــالعة المحكمــة ــأنهم يــشتبه أميــركيين جنــود ومحاكمــة التحقيــق، محاول  فــي حــرب جــرائم ارتكبــوا ب

 تلــك أمــالك بمــصادرة الرئاســي األمــر ويقــضي .رائيلإســ وبــضمنهم المتحــدة، للواليــات حلفــاء أو أفغانــستان،
  ."المتحدة الواليات إلى وعائالتهم هم دخولهم ومنع الدولية القضائية الجهات
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ــة، المحكمــة أن المعــروف ــى ســتخرج الدولي ــة إل ــة فــي ســنوية عطل ــشير .الحــالي األســبوع نهاي  وت
 االنتخابـات بعـد مـا إلـى ترجئـه ربمـا بـل لـة،العط بعـد مـا إلـى قرارهـا سـترجئ أنهـا إلـى اإلسرائيلية التقديرات

 أم ثانية لوالية سينتخب ترمب، الرئيس كان إذا يتبين أن بعد القادم، )الثاني تشرين( نوفمبر في األميركية،
 .العطلـة قبيـل قرارهـا اتخـاذ إلـى المحكمـة تـسارع أن وهـي ًأيضا، أخرى إلمكانية تتأهب أن قررت ولكنها .ال

 ووزيـر نتنيـاهو لـدى توجـه هنـاك اإلسـرائيلي، القلـق مـع فإنـه العبريـة،" أحرونـوت عوتيـدي "لصحيفة ًووفقا
 بعـض عـن الـصحيفة ونقلـت .حثيثة سياسية بجهود المسألة يجابهوا بأن المسؤولين من وغيرهما خارجيته

 كـنل كبيـرا، صـداعا لنـا وستـسبب طويلـة لفتـرة سـترافقنا الهـاي محكمـة في القضية "إن قولهم، المسؤولين،
  ."الصدد هذا في نفعله أن يمكن ما وثمة عاجزة ليست إسرائيل

 تقـديم عـن وامتنعـت ضدها، الدولية المحكمة إجراءات مقاطعة السابق في قررت قد إسرائيل وكانت
 ذلـك، ومـع .للمحكمـة شرعية تمنح ال بذلك أنها معتبرة ارتكبتها، التي الحرب جرائم في التحقيق بشأن ردها

 أولئـك بـين مـا إسـرائيل، فـي المـسؤولون وينقـسم .غـربيين وسـطاء عبـر معها مباشرة غير اتصاالت أقامت
 صـالحية وجـود بـشأن بنـسودا، فـاتو العامـة، المدعيـة موقـف سـتتبنى الدوليـة المحكمـة أن يعتقـدون الذين

 سـائر وفـي ،٢٠١٤ حـرب خـالل غـزة، قطـاع فـي الفلـسطينيين بحق إسرائيلية جرائم في بالتحقيق للمحكمة
 التـدخل عدم تقرر أو بنسودا موقف سترفض المحكمة أن يرون الذين وبين ،١٩٦٧ عام المحتلة األراضي

 أبعـاد ذا سـيكون المدعيـة لموقـف مؤيـد قـرار صـدور أن علـى متفقـون ولكـنهم .المدعيـة إلى القضية وتعيد
ــه تحــدد ،إســتراتيجية سياســية ــشكل في ــاطع ب ــانون أن ق ــدولي الق ــىع إســرائيل حــدود يرســم ال  حــدود أنهــا ل
  .اإلسرائيلية للسياسة ضربة ذلك يعتبرون وهم ،١٩٦٧

 ســتكون أنــه تبــين المحكمــة، قــضاة لقــرارات ســريعة مراجعــة أن إلــى اإلســرائيلية الــصحيفة وأشــارت
 فـي قررت، قد كانت وأنها طويلة، سنوات منذ تتغير لم القضاة هيئة بأن ًعلما إلسرائيل، كبيرة مشكلة هناك

 عـام مـن الحريـة أسطول قضية في تحقيق فتح بعدم قرارها في النظر بنسودا تعيد أن ،٢٠١٨ عام نوفمبر
 القضاة وأصدر ."مرمرة مافي "السفينة متن على كانوا ناشطين ١٠ اإلسرائيلية البحرية سالح وقتل ٢٠١٠

 فــي اياضــح لـصالح الجمهــور إلـى والتوجــه معلوماتيـة منظومــة بتــشكيل المحكمـة لمــسجل فيـه أوعــزوا ًقـرارا
 األمـن أبحـاث معهـد فـي الباحثـة عـن الـصحيفة ونقلـت .األوليـة الحقـائق تقـصي مرحلة في وذلك فلسطين،

 شـربيت بنينـا اإلسـرائيلية، العسكرية النيابة في الدولي القانون لدائرة السابقة والرئيسة أبيب تل في القومي
  ."األحوال أفضل في ل،إلسرائي ودودة ليست القضائية الهيئة توجهات ":قولها باروخ، -

 أن الدوليـة، الجنائيـة المحكمـة قـررت حـال فـي أنـه هـو إسـرائيل، فـي التخوف إن الصحيفة، وقالت
 بمـستويات وعـسكريين سياسـيين إسـرائيليين مـسؤولين فـإن حـرب، جـرائم فـي تحقيـق بدء صالحية لبنسودا
 مــذكرات ذلــك فــي بمــا ضــدهم، ةجنائيــ إجــراءات ســيواجهون والتهويــد، االســتيطان مــسؤولي وكــذلك مختلفــة
 أن يمكـن المـسؤولين هـؤالء بـين "أن إلى الصحيفة ولفتت .المحكمة أمام للمثول مذكرات أو بحقهم اعتقال
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 مــن وعــدد أشــكنازي غــابي الخارجيــة ووزيــر غــانتس بينــي البــديل الحكومــة ورئــيس نفــسه نتنيــاهو يكــون
 مقاطعـة مواصـلة إسـرائيل قـررت حـال وفـي ."يـرهموغ ،)والسابقون الحالي) الجيش أركان ورؤساء الوزراء،

 .اإلسـرائيليين المـسؤولين ضـد سـرية اعتقـال أوامـر تـصدر يجعلها قد معها، التعاون ورفض المحكمة، هذه
  .المتاعب هذه مواجهة كيفية حول المداوالت تجري ولهذا،

 مــسألة هــي قــالاالعت أوامــر "إن وقالــت إلســرائيل، شــديدة متاعــب بــاروخ شــربيت الخبيــرة وتوقعــت
 ونقلهـم المـشتبهين واعتقـال بتنفيـذه المحكمـة فـي عـضو دولـة أي تلتـزم بـسرية، إصدارها حال وفي جدية،

 الغربيـة أوروبـا دول جميـع وتـضم المحكمـة، فـي عـضو دولـة ١٢٢ وهنـاك .الهاي في المحكمة معتقل إلى
 أخـرى ودول واليابـان وأسـتراليا األفريقيـة الـدول وبعـض المتحدة، الواليات باستثناء األميركية، والقارة ًتقريبا

 ال الــذين أولئــك وبــضمنهم دول، وقــادة لــوزراء المحكمــة أمــام حــصانة توجــد ال "أنــه وأوضــحت ."آســيا فــي
 ًعمليـا ُسـتقيد فإنـه إسـرائيليين، مـسؤولين ضـد اعتقـال أوامـر صدرت إذا أنه ذلك ويعني .واليتهم في يزالون

 :هـــي حـــاد، بـــشكل المحكمـــة فـــي ســـتطرح التـــي القـــضايا أن وأوضـــحت ."كثيـــرة دول إلـــى ســـفرهم إمكانيـــة
 .٢٠١٤ عام في غزة على والحرب المستوطنات،

 ١٥/٧/٢٠٢٠الشرق األوسط 

***  

 اسرائيل تسعى للوصول الى االمر الواقع لشرعنة قرار الضم

 زايد الدخيل

االحتالل  فيما وضعت الواليات المتحدة األميركية، شروط التعويض على سلطات –عمان 
اإلسرائيلي، لتنفيذ عملية ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وغور األردن، يرى مراقبون أن 

  .ثم شرعنته” األمر الواقع“سلطات االحتالل تستخدم سياسة التسلل الناعم للوصول إلى 

يض حول قرار الشروط المتعلقة بالتعو“فرئيس الديوان الملكي األسبق، عدنان أبو عودة، يرى أن 
الضم، هو أسلوب لشرعنة الضم وهو ما تلجأ إليه إسرائيل بالعادة بعد اغتصابها لألرض أو سرقتها بأن 
تفرض سياسة األمر الواقع لغايات شرعنة اجراء االغتصاب أو السرقة التي مارستها على الشعب 

  ”.الفلسطيني

اتيجية الصهيونية هي التسلل االستر“، مشيرا إلى أن ”قرار الضم حاصل“وأضاف أبو عودة، 
، موضحا في الوقت ذاته، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب يجد في ”الناعم لبناء األمر الواقع ثم شرعنته

فرض شرط التعويض للفلسطينيين الذين ستتم مصادرة أراضيهم، هو تحويل القضية إلى عملية بيع شراء 
  ).تجارة(
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ئل الشرعنة التي يسعى لها ترامب أمام المجتمع الدولي التعويض هو أحد وسا“وأشار إلى أن 
ليظهر أن االحتالل اإلسرائيلي اشترى األرض من الفلسطينيين وهم باعوه، وبالتالي هناك تالعب بالمفاهيم 

  ”.باستخدام عملية الشرعنة

من الضفة  % ٣٠بنيامين نتنياهو، أعلن مرارا أنه ينوي ضم  وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
 .الحالي، وهو أمر لم يحدث لغاية اللحظة) يوليو(الغربية، بدءا من األول من تموز 

رغم األخبار الواردة حول فرض ترامب شروطا “من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية، خالد شنيكات، أنه 
ديدة على مسألة الضم، وأن هذا ما يؤخر عملية الضم أو بدئها، فإن التحليل الواقعي ال يذهب بهذا ج

االتجاه، فترامب الذي يتعرض لتراجع كبير في استطالعات الرأي العام مقارنة بخصمه بايدن، بحاجة إلى 
والذين كان صوتهم حاسما في استمرار الدعم اإلسرائيلي ودعم اللوبي اإلسرائيلي، وكذلك دعم اإلنجيليين، 

االنتخابات الرئاسية الماضية، ويتوقع كذلك أن يكون لهم ذات الدور، وربما بشكل أكبر خاصة بأن اليسار 
  ”.األميركي المتطرف الذي سماه ترامب بهذا االسم، يكسب أنصارا لدى الشباب

تصادي، والبطالة نتيجة كذلك فإن االضطرابات بعد مقتل الشاب األسود، والتراجع االق“ويضيف، 
اإلغالقات، وكذلك االنتقادات المتزايدة لكيفية تعامل ترامب مع وباء كورونا كلها تشير إلى أن مسألة إعادة 
انتخابه ليست سهلة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يستمر في دعم نتنياهو واليمين الديني عبر دعم خطة 

دعمهم المالي والسياسي واإلعالمي وهذه مسألة حاسمة الضم، في محاولة للحصول على أصواتهم وكذلك 
  ”.في مسألة إعادة انتخابه في االنتخابات الرئاسية المقبلة

يضاف إلى ذلك بأن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو داعم أساسي، وكوشنر “وقال شنيكات، 
  ”.وهو األب الروحي لصفقة القرن، وكذلك عناصر اإلدارة األميركية األخرى

الذي أجل تنفيذ الخطة هي أسباب داخلية إسرائيلية منها وباء كورونا أو “ووفق شنيكات، فإن 
المخاوف األمنية من حدوث انتفاضة ثالثة، وكذلك مخاوف مرتبطة بالوضع اإلقليمي، بل إن نتنياهو 

م بدعاوى يتعجل الضم استغالال لوجود ترامب في السلطة، وخوفا من أن تتراجع إدارة بايدن عن الض
  ”.مختلفة في حال فوزها باالنتخابات الرئاسية المقبلة على ترامب

إلى شرط أميركي جديد وضعته إدارة ترامب، على ) ١١-كان(ولفت تقرير لهيئة البث اإلسرائيلية 
الحكومة اإلسرائيلية مقابل منحها الضوء األخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم، حيث اشترط البيت األبيض 

  .الة من االستقرار السياسي في إسرائيل لدعم الضمتوافر ح

وزعمت في تقريرها، أن اإلدارة األميركية تطالب إسرائيل بتوفير آالف الوحدات السكنية 
للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقال عن مصادر في الحكومة اإلسرائيلية دون الكشف عن مزيد من 

  .التفاصيل
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االثنين الماضي مشروع قانون يقضي بفرض سيادة ) ئيلأرض إسرا(في غضون ذلك، قدم لوبي 
االحتالل اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات، 

  .إضافة إلى منع تحويل البؤر االستيطانية إلى جيوب معزولة

 تأجيل خطوة الضم أو ويقول المحلل السياسي، زيد النوايسة، إن هنالك عوامل عديدة ساهمت في
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 وهو ما أكده رئيس الكنيست اإلسرائيلي بأن 

لداخلي مع شركاء الحكومة ومع اإلدارة نتنياهو لن يستطيع اإلقدام على هذه الخطوة دون التوافق ا
األميركية التي أعادت وضع عدة شروط أهمها تقديم شكل من أشكال التعويض من خالل بناء مساكن 
للفلسطينيين الذين سيخسرون أراضيهم في حال إنجاز العملية ألنه بخالف ذلك وحسب الفهم األميركي 

  .السياسية بين الفلسطينيين والطرف اإلسرائيليالمجتزأ، لن يكون هناك مجال الستئناف العملية 

ويرى النوايسة، أن العرض األميركي إن صحت التسريبات اإلسرائيلية ليس جديدا، فهو يستند 
حياة  لجوهر صفقة القرن التي تعطي دولة االحتالل معظم األراضي الفلسطينية مقابل تحسين شروط

  .ي دون إعادة األرضالفلسطينيين وتحقيق ما يسمى السالم االقتصاد

من أراضي الضفة، لكنه  % ٣٠نتنياهو يبحث عن أي طريقة للمضي في قرار ضم “ويضيف، 
يصطدم بالتردد األميركي وانشغال الرئيس ترامب بالحملة االنتخابية ووباء كورونا، وتفشي كورونا داخل 

ضم، وفوق ذلك يواجه في حكومة التناوب ضد خطوة ال”  أبيض–أزرق “إسرائيل نفسها، وضغط فريق 
ضغط الوقت ألنه قلق من وصول جو بايدن الرئاسة األميركية فلديه موقف رافض للضم لذلك سيسعى 
خالل األسابيع المقبلة الستنفاد كل فرص الضغط على اإلدارة األميركية للموافقة على الضم وفي ذروة 

راضيهم أي قبول لدى السلطة حملة ترامب الذي لن يلقى عرضه بتعويض الفلسطينيين ماديا عن أ
 ”.الفلسطينية

 ٤ ص١٦/٧/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  

  

  



 

١٤

  حراك المقدسيين ..  سنوات على هبة األسباط٣ :تقرير

  بالمرصاد لمخططات االحتالل
  

ــالث مــرت – العــويني الزهــراء فاطمــة – غــزة ــى ســنوات ث ــة عل ــاب" هب ــي "األســباط ب ــار الت  فيهــا ث
 مـن بـالقرب نـصبتها التـي االلكترونيـة البوابات إزالة على اإلسرائيلي لاالحتال سلطات وأجبروا الفلسطينيون

 اإلسـرائيلية المطـامع ِيلـغ لـم التـاريخي الحـدث لكن شعبي، لحراك ًانتصارا جسد مشهد في األقصى، المسجد
   .المسجد في القائمة

 االحـتالل اتبـ ثـورتهم، مـن ًتقريبـا أسـبوعين بعـد جـاء الـذي المقدسيين لمطالب الرضوخ ذاك ومنذ
 شخـصيتان تؤكـد كمـا المبـارك، ومـسجدها بالقـدس التهويديـة مخططاتـه تمريـر فـي ًمكـرا أكثـر لوسـائل يلجأ

 باب مصلى إغالق بإعادة أيام قبل قضى إسرائيلي قضائي قرار مع للهبة الثالثة الذكرى وتتزامن .مقدسيتان
   .القدس في الدينية المرجعيات رفضته ما وهو الرحمة،

 فرض االلكترونية البوابات من يهدف كان االحتالل أن بين خاطر حسن الدولي القدس ركزم رئيس
 ظـل فـي القـدس فـي الـشعبي الموقـف بفـضل ذلـك فـي فـشل لكنه األقصى المسجد على كامل بشكل هيمنته
   .الرسمية للمواقف كامل شبه وغياب ضعف

 ســيطرة بــرغم واألقــصى، القــدس مــن تبقــى مــا يحمــي يــزال مــا اليــوم إلــى الــشعبي فــالموقف" :وقــال
 لـم أمـور لـسريان أدت التـي وغيرهـا واإلبعـاد االبتـزاز االعتقال وسياسات القوة منطق بفعل عليهما االحتالل

  ".الممارسات من وغيرها الجمع وأيام رمضان في لألقصى المستوطنين كاقتحامات قبل من مقبولة تكن

 عمليات تكثيف خالل من "تدجينه"لـ أخرى لطرق جأيل االحتالل جعل الشعبي الموقف أن إلى وأشار
 خطـين فـي يسير فهو :"وقال .وغيرها المؤثرة المقدسية الشخصيات على العقوبات وفرض واالبعاد االعتقال
 يتراجـع لـم فهـو الـصراع مـن مقبلـة لجولـة الفـرص وتحـين الـشعبي الموقف إضعاف على يعتمدان متوازيين

  ".لتنفيذها أفضل توقيت عن يبحث بل مخططاته عن

 واإلبعــاد االســتهداف خــالل مــن المقدســي الــشارع إلنهــاك الخطــى يــسارع االحــتالل أن خــاطر وبــين
  .األقصى بحق المخططات لتمرير ًتمهيدا واختراقه الشعبي الموقف لتحطيم المالية الغرامات وفرض

 األقـصى علـى سيطرةالـ إطـار فـي يـأتي الرحمـة بـاب بـإغالق اإلسـرائيلي القـضائي القرار أن واعتبر
 األوقـاف دائـرة وأعـادت األقـصى، المـسجد مـن الـشرقية الناحيـة فـي الرحمـة بـاب ويقع .منه الشرقي والجزء

 استمر قسري إسرائيلي إغالق بعد ٢٠١٩ شباط/فبراير شهر نهاية المصلين، أمام فتحه بالقدس اإلسالمية
   .سنوات ١٠

 تحويلهــا يريــد مقبـرة مــن وراءه مـا كــل بــل اتـهذ بحــد الرحمـة بــاب لــيس فالمـستهدف" :خــاطر وقـال
 فـي توراتيـة حديقـة همـا كماشـة فكـي بـين األقـصى سيجعل فهو ذلك في االحتالل نجح ٕواذا توراتية لحديقة
  ".الغرب في البراق وحائط الشرق



 

١٥

 نتنيـاهو بنيـامين االحـتالل وزراء رئـيس كـان" :في شؤون مدينـة القـدس جمـال عمـرووقال الخبير 
 وأن الـرافض الجماهيري بالمد فوجئ لكنه األقصى على لالستيالء واحد طرف من البوابات رضف من يهدف

  ".حزبية رايات أي فيها يرفعوا لم بهبة فخرجوا أطيافهم اختالف على الفلسطينيين وحد األقصى

 منهكــين المقدســيين كــون ظــل فــي الرحمــة بــاب بــإغالق ًخطيــرا ًقــرارا يــصدر هــو وهــا" :وأضــاف...
  ".خطورة أكثر أخرى خطوات فيستخذ إغالقه في نجح إذا" أنه من ًمحذرا "الصعبة المعيشية ألوضاعا بسبب

 وينفـذ خطـوة الخطـوة سياسـة يتبـع بـات حيث سياسته من غير األسباط هبة بعد االحتالل أن وبين
 بـاب قإغال في نجح إن :وأضاف .العواقب محسوبة غير كبيرة قفزات أي عن ًمبتعدا شديد ببطء مخططاته

 وخيمـة عواقـب لـه الـذي البطـيء التـدريجي طريقـه فـي سيـستمر فإنه المقدسيين من فعل ردة دون الرحمة
  .له فيتصدون بالخطر الفلسطينيون يشعر أن دون المبارك المسجد على

  ١٥/٧/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

 

***  

  آراء عربية

  باب الرحمة يسلب واألقالم مغموسة بالطحن الداخلي
  

   العطيردينة. د

عندما تستجد الملفات الداخلية في وطننا الحبيب األردن وتخلط األوراق من جديد ويبدأ المواطن 
 بمفاعيلها الذاتية  الشعور الجدي والحقيقي بثقل األزمة األقتصادية و التي تركت آثارها أزمة كورونا

الى المخاطر الحقيقية والتي تعصف والموضوعية يبدأ التركيز على هذا الواقع وبذلك تغيب األقالم المنوهة 
بالقضية الفلسطينية في الوطن المحتل وهي تؤشر عى أن كل التراجعات الصهيونية التي رسمتها الحركة 
الصهيونية هي تراجعات تكتيكية مرحلية وبذلك يستغل الكيان الصهيوني األنشغال العربي في الملفات 

 ما أجبرته الحراكات المتكررة للشعب الفلسطيني والضغط الداخلية من أجل تمرير مشروعات وتراجعات عن
 ذلك بأغالق  الهائل من قبل القيادة األردنية وأكبر مثال على ذلك هو القرار األخير للمحكمة الصهيونية

باب الرحمة والذي خاض من أجله الشعب الفلسطيني والقيادة السياسية األردنية من خالل األوقاف 
   .نة ألغيت من خاللها البوابات األلكترونية وأعيد فتح باب الرحمة معركة طاح األردنية

 ٢٠١٩ألن أغالق هذا الباب يعتبر من أوسع أبواب التهويد الصهيوني للمسجد األقصى ففي عام 
تمكنت حشود المصليين والمقدسيون والمرابطون من أجهاض هذا المشروع الذي يكرس تقسيم المسجد 

 شرقي بيت لحم وأحاطه بأسالك شائكة  سيديهد لذلك بأغالق محيط جبل الفراألقصى زمنيا ومكانيا وم
وعزله كليا عن بلدة بيت تعمر وعن بيت لحم وهذا التصعيد يأتي من خالل غياب األقالم العربية بأستثناء 



 

١٦

األقالم الفلسطينية بالتحذير عن مخاطر هذا األجراء الصهيوني وهو يضرب بعرض الحائط قرار اليونسكو 
  ! ثا أسالميا بحتا فأين هي تلك األقالم؟ابأعتبار مصلى باب الرحمة وحائط البراق تر

 والتوظيف السياسي واألنتخابي في ظل  ولماذا يتهم كل من يتطرق الى فلسطين بالتملق والمحاباة
   .الحرب الصهيونية الشرسة على مواقع التواصل األجتماعي بتغييب كلمة فلسطين عن المشهد

 للتواصل  نية سبعة وعشرون ألف موقعهر المنصرم فقط أقفلت الحركة الصهيوففي الش
األجتماعي للفلسطينيين ونحن مازلنا نتهم كل فرد شريف يكتب كلمة فلسطين ويعرف مدى خطورة الهجمة 
الصهيونية الشرسة على مواقع التواصل لحجب كلمة فلسطين من اجندتها فيتهم بأنه متملق يوظف 

ب يحه الشخصية فلمصلحة من يتهم الشرفاء والسؤال الكبير هل تلك االتهامات من اجل تغيالقضية لمصال
  فلسطين عن صفحاتهم؟ 

هؤالء ال يمكن ان ينتموا إال الى ثالثة أصناف جبان وجاهل أو ساذج أو والعياذ باهللا عميل 
 يخاف أن يذكر فلسطين فالجاهل ال يعرف عن حربنا على التواصل مع جهابذة الحركة الصهيونية والجبان

   . أما العميل فهو يتبع كل السبل من أجل عدم ذكر فلسطين تنفيذا لألوامر فهي للشجعان فقط

فهنيئا لهؤالء الذين يخدمون أجندة الحركة الصهيونية العالمية واولوياتها دون أن يعلموا وهذه 
  .المصيبة األكبر

 ١٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  على مراحل".. الضم"
  

  محمد سالمة

تس وقائد الجيش غابي نالخالفات بين رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وحليفه بني غا
اشكنازي حول قرار الضم للمستوطنات واألغوار دفعت بالسفير األمريكي إلى عدم حضور االجتماعات 

 -:المشتركة وتعليق واشنطن دورها وهنا نؤشر على نقطتين هما

تنياهو يريدان قرارا موحدا في زيادة مساحة خرائط الضم للمستوطنات مجلس المستوطنات ون
من الضفة الغربية دفعة واحدة،وأن يتم فرض السيادة اإلسرائيلية، وان يصار إلى  %٣٨واألغوار لتصل إلى

تطبيق القانون عليها، ولدى هؤالء رؤية واحدة تتمثل في منع قيام دولة فلسطينية حتى فيما تبقى من 
  . وأن يتم ذلك بداية الشهر المقبل دون أي تأجيلاألرض،

بني غانتس واشكنازي واليسار يؤشرون على قبول خطة السالم األمريكية المسماة صفقة  --
 من الضفة %٣٠والتي ال تتجاوز مساحتها «فريدمان  --  كوشنر«القرن وأن يكون الضم ضمن خرائط 

 .ا تبقى من األرض، وأن يتم ذلك بداية الشهر المقبلوأن يصار إلى قبول قيام دويلة فلسطينية على م



 

١٧

واشنطن ترغب في أن يكون الضم بالتشاور مع الفلسطينيين وأن يصار إلى توافق إسرائيلي  --
على الخرائط والمناطق المراد نقلها للسيادة اإلسرائيلية، فيما اتفق بني غانتس واشكنازي على أن يكون 

ى المستوطنات في الضفة الغربية، ويتم تأجيل األغوار إلى مرحلة الضم على مرحلتين، تشمل األول
الحقة،بحيث يتم التنسيق مع الجوار، والنقطة األكثر خالفية كانت حول هوية السكان في المناطق المنوي 

  .ضمها

الخالفات اإلسرائيلية واضحة لجهة تحقيق المصلحة لمستقبل هوية الدولة اليهودية، وما تسرب 
ووجود إصرار لدى المتطرفين وخاصة مجلس « العربية --  الفلسطينية«في المواقف عن تباين 

المستوطنات على اغتنام الفرصة الراهنة كون خسارة الرئيس ترمب المعركة اإلنتخابية في نوفمبر القادم، 
ض من سوف يؤدي إلى إلغاء خطته للسالم وبالتالي انتهاء الحلم اإلسرائيلي في السيطرة على كامل األر

 .البحر الى النهر

 ١٢ ص١٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اخترنا لكم

  شخصيات مقدسية

  الحلواني هنادي

ــادي والمعلمــة المرابطــة عاشــت ــةو هن ـــ الملقب  المــسجد محــيط فــي ببيــت طفولتهــا ،"األقــصى درة "ب
 فــي اجــدته ترافــق وكانــت القــدس، مدينــة فــي القديمــة للبلــدة المجــاورة" الجــوز وادي "منطقــة فــي األقــصى
 بـاب "فـي كبيـرة شجرة ظل تحت الكريم القرآن لتالوة رفيقاتها مع تلتقي كانت التي األقصى للمسجد زياراتها
 أن بوسـعي مـاذا«: يـوم ذات جـدتها سـألت أنهـا هنـادي وتـذكر وأحبتـه، المكـان ألفـت األيـام مـعو ؛"األسباط

  .  »ونظفي قمامةال اجمعي أو القرآن إقرئي: لي فقالت األقصى؛ ألجل جدتي يا أفعل

 الخدمـــة "بتخـــصص وتخرجـــت الجامعـــة فـــي درســـت ثـــم عـــشر، الثامنـــة ســـن فـــي هنـــادي تزوجـــت
 وفيـه ،"األقـصى فـي العلـم مـصاطب "لمـشروع االنـضمام لها تيسرو أوالد وثالثة لبنت أم وهي ،"االجتماعية

  .صىاألق المسجد في المتواصل تواجدها معها ليبدأ إدارية وظيفة على الحصول من تمكنت

 القتحامـات يـومي وبـشكل تتـصدى وبـدأت للقـرآن، تدريسها مع وبالتزامن م٢٠١١ عام رباطها بدأ 
  .المرابطات من غيرها مع األقصى لباحات المستوطنين

 تـم حيث المرابطات المقدسيات من كغيرها االحتالل سلطات مضايقات إلى هنادي  تعرضتلذلك فقد
ِتخل أنها وباتهامها متجدد، بشكلو ًوتكرارا ًمرارا ٕوابعادها اعتقالها  أمـن علـى ًخطرا ُتشكل وأنها العام بالنظام ُ

 عـن أشـهر ثالثـة مـدة باإلبعـاد عليهـا بـالحكم م٢٠١٨/مايو في بحقها صدر قرار آخر وكان إسرائيل، دولة
 دةلمـ األقـصى المـسجد عـن اإلبعـاد حكـم مـدة أنهـت أن بعـد عليها مباشرة صدر الحكم وهذا القديمة، البلدة



 

١٨

 نقطـة أقـرب عنـد واعتـصامها اليـومي تواجـدها متابعـة عـن هنـادي هـذه اإلبعـاد قـرارات ِتـثن لـم أشهر، ستة
 فيـه تتواجـد الـذي" السلـسة بـاب "مـن فاتخـذت األقـصى، المـسجد عتبـات إلـى خاللهـا مـن الوصول تستطيع

 مـن القريبة المغاربة صطبةم من الطالبات على الدروس ٕوالقاء الكريم القرآن لتدريس ًمقرا المرابطات أغلب
   ."المغاربة باب"

 في بنشرها قامت ،"الحكاية ينهي من: مرابطة مذكرات: "بعنوان المقاالت من سلسلة  هنادي نشرت
 فيديو شريط ونشرت صحفية، لقاءات عدة معها ُأجريت كما" ar.islamway.net" "اإلسالم طريق: "موقع

 المــسلمين غيــاب عــن فيــه تــساءلت ،"facebook "علــى عياالجتمــا التواصــل وســائل تداولتــه بهــا خــاص
 الـصباح سـاعات منـذ أرى أنـا«: قائلـة األقـصى، للمـسجد  اليوميـة الـشبه المستوطنين القتحامات والتصدي

  .»ًدما لبكينا رقصاتهم معنى فهمنا لو واهللا يرقصون، ويخرجون األقصى المسجد يقتحمون والمستوطنون

   .٥٥٠- ٥٤٩، ص٢٠١٩ اللجنة الملكية لشؤون القدس، –قدسيات من كتاب موسوعة النساء الم

***  

  اخبار باالنجليزية

 
His Majesty King Abdullah 

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

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

 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Wednesday …  

At a meeting with a group of political, economic, and academic figures at Al Husseiniya 

Palace … 

Turning to the Palestinian cause, the King reiterated Jordan’s clear and steadfast position, 

adding that the Kingdom is constantly coordinating with the Palestinians. 

His Majesty said outreach to foreign governments and parliaments is aimed at highlighting 

the danger of unilateral Israeli measures. 

The King stressed the need to end the Palestinian-Israeli conflict on the basis of the two-

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

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

His Majesty reaffirmed that any unilateral Israeli measure to annex West Bank lands is 

unacceptable and would undermine the prospects of achieving peace and stability in the 

region….. 

The attendees commended His Majesty’s position on the Palestinian cause, noting that 

Israel would violate the Peace Treaty with Jordan if it moves ahead with redrawing 

borders and impacting security issues….. 

Royal Hashemite Court Chief Yousef Issawi, Adviser to His Majesty for Communication 

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

Kemal Al Nasser also attended the meeting. 

Jordan Times July 16, 2020  

*** 

 

 



 

١٩

Sheikh Sabri: IOA has no jurisdiction to close Bab al-Rahma 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Sheikh Ekrima Sabri, head of the Higher Islamic 

Council in Occupied Jerusalem, has affirmed that the Islamic Awqaf authorities in the holy 

city are not bound by the Israeli decision to reclose the Aqsa Mosque’s Bab al-Rahma 

prayer area. 

“ We are not bound by such decision. Bab al-Rahma will remain open and we will not 

allow its closure,” Sheikh Sabri, who is also an Aqsa Mosque preacher, said in press 

remarks on Monday. 

He underlined that the Israeli occupation authority (IOA) has no jurisdiction over the Aqsa 

Mosque and thus any such decisions are invalid. 

The Jerusalemite clerk warned against Israeli attempts to pull the rug out from under the 

Islamic Awqaf Department, who has an exclusive jurisdiction over the Aqsa Mosque, and 

to control the affairs of the holy site, recalling a similar attempt in 2017 when the IOA 

installed security scanner doors outside the Mosque provoking a popular uprising that led 

to their removal. 

He added that the IOA, since the emergence of the coronavirus crisis, had been gradually 

trying to impose its control over the Aqsa Mosque through arresting and assaulting 

Muslim worshipers, banishing them from the holy site and allowing Jewish provocative 

tours in its courtyards. 

He pointed out that the IOA banished 250 Jerusalemites from the Aqsa Mosque within one 

month only with the aim of emptying it of Muslims. 

“ Pressure begets explosion and the response will come from the Muslim masses in 

Jerusalem and its environs, so there is a need now to intensify our presence at the Aqsa 

Mosque for prayers and worship,” Sheikh Sabri said. 

The Palestinian Information Center July, 14, 2020  

*** 

Israeli police summon two Palestinian activists for interrogation 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli police on Wednesday summoned Palestinian 

activists at al-Aqsa Mosque Khadija Khweis and Hanadi al-Halawani for interrogation. 

Local sources reported that activists Khweis and al-Halawani were handed orders to 

appear before the Israel Intelligence Service for interrogation. 

Al-Halawani, who is also a teacher, was handed another order banning her from leaving 

Jerusalem for a while. 

Khweis and al-Halawani are two of the most prominent women activists at al-Aqsa Mosque 

who have been repeatedly subjected to home raids, detention, assault, and expulsion from 

the Mosque and Jerusalem City. 

The Palestinian Information Center July 16, 2020   

*** 
  


