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  االردن والقدس

  موقفنـا ثابت تجاه القضية الفلسطينية: الملك

 

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

وحمل جاللة الملك، وزير الخارجية المصري، تحياته إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،   
 .اإلستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقينًمؤكدا جاللته عمق العالقات األخوية و

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

ّة الفلسطينية، حيث أكد جاللته موقف األردن وفي مقدمتها القضي كما بحث اللقاء التطورات اإلقليمية
الثابت تجاهها وضرورة تحقيق السالم الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة 

، وعاصمتها ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 
ى أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، وشدد جاللته عل.القدس الشرقية

 )بترا...(.أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

 ٢ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  ية المصرية عميقة وتاريخيةردنالعالقة األ: وزير الخارجية

 

 –ية ردنكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم عمق العالقات األ أ- القاهرة 
ي مؤتمر صحفي مشترك في مع نظيره وزير وقال ف.ٕواستراتيجية عميقة وتاريخية بأنهاالمصرية ووصفها 

 استكماال لمسيرة التشاور والتنسيق تأتيالقاهرة اليوم  إلى ان زيارته، الخارجية المصري سامح شكري
  .المستمرة بين البلدين الشقيقين

ية المصرية يترجمها حرص البلدين المشترك على التشاور ردنان متانة العالقات األ إلى ولفت
  >>... النظر في كل القضايا التي تعنينهما وهي كثيرةوتبادل وجهات

فان القضية الفلسطينية كانت في مقدمة ما بحثناه اليوم،  ،اإلقليميةوفيما يتعلق بالقضايا  وقال،
 التقدم نحو حل آفاق ونحن قلقون جدا من غياب األساسوبالنسبة لنا فالقضية الفلسطينية هي القضية 

 األوضاع انتهاء االحتالل كلما تفاقم خطر تفجر أفقعبة وتتفاقم وكلما غاب  صاألوضاع"وزاد .الدولتين
  ."بطريقة تؤثر على امن واستقرار المنطقة برمتها



 
٦

 حل أساس العربي نريد تحرك دولي فاعل من اجل حل الصراع على إجماعنا إطارونحن في ، وقال
 أساس حل لهذا الصراع على إيجاد دون  وسالمها لن يتحققوا مناواستقرارهالدولتين الن امن المنطقة 

 ١٩٦٧حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
 للجهود المصرية المهمة من أجل تحقيق المصالحة ردن دعم األوأكد .وعاصمتها القدس الشرقية

عاليا ما تبذله مصر الشقيقة من جهد حقيقي ونثمن  ونحن نقف مع األشقاء في هذا الجهد، الفلسطينية،
 هذا االنقسام الذي يؤثر بالنهاية على مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وقدرته على إنهاءمن أجل 

  ...مواجهة االحتالل وتبعات هذا االحتالل

ة وردا على سؤال حول مؤتمر القدس قال الصفدي فيما يتعلق بالقدس الشريف، فالهدف الدائم هو حماي
 ،سياسيا القدس الشرقية وأضاف.  المقدسةالمدينة والمسيحية في القدس وحماية اإلسالميةالمقدسات 

نعتبرها عاصمة لدولة فلسطين وان ال حل من دون قيام الدولة التي عاصمتها القدس الشرقية على خطوط 
  .١٩٦٧الرابع من حزيران 

 والمسيحية في القدس اإلسالميةلمقدسات وقال ان جاللة الملك عبداهللا الثاني هو الوصي على ا
ما تتعرض له المقدسات  إلى ونحن في اشتباك دائم من اجل حماية هذه المقدسات ولفت االنتباه

 الصفدي ان هذا المؤتمر وأوضح . من خطرالمدينة والمسيحية في اإلسالمية والهوية العربية اإلسالمية
 على ضرورة تعاوننا وتضامنا من اجل حماية تأكيدالي المستمر من اجل ردنهو جزء من الجهد األ

 محاولة ألي التصدي ألجلالمقدسات ولفت االنتباه لما تتعرض له وحشد الجهود لتقديم كل ما هو ممكن 
 الصفدي عن شكره وأعرب. المقدسةوللمدينة والمسيحية للمقدسات واإلسالميةلتغيير الهوية العربية 

مؤكدا ان ، وعن تطلعه للقائه قريبا في عمان، لضيافة وحسن االستقبالوتقديره للوزير شكري على طيب ا
تنسيق المواقف  ،ًأيضاوقال كما يجري  .واألخويةاللقاء في القاهرة دائما ناجح بكل المستويات السياسية 

وقد عقدنا جلسة مباحثات مطولة منفردة ثم جلسة مباحثات موسعة تم ،  والدوليةاإلقليمية القضايا إزاء
 وكما هي العادة وجدنا تطابق وتوافق تام اإلقليميةاللها استعراض كافة القضايا الثنائية وكافة التحديات خ

س كل أ في سوريا واليمن وليبيا وعلى راألوضاعالتحديات سواء حول   هذهإزاءبالنسبة لرؤيتنا وتحركنا 
 الحقوق إلقرار والتضامن العربي  الجامعة العربيةإطاركيفية السير قدما في  وذلك القضية الفلسطينية

  . حل الدولتينأساس الصراع على ٕوانهاءالمشروعة للشعب الفلسطيني 

التخاذ مواقف مشتركة ،  التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضاياأهمية شكري وأكد
 في القاهرة خالل أو ردنان هناك لقاء ثانيا بين وزيري خارجية البلدين سيعقد في األ إلى  مشيرابشأنها

  بترا - . القليلة القادمةاألسابيع

 ٤ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  
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 فلسطين النيابية تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي احتجاجا على قرار الضم

  

لجنة فلسطين النيابية مطالبتها بطرد الـسفير اإلسـرائيلي مـن عمـان وسـحب  جددت –  بترا– عمان
جا علـى اسـتمرارية حكومـة االحـتالل باتخـاذ قـرارات أحاديـة علـى حـساب السفير األردني من تل أبيب احتجا

وقال رئيس اللجنة النائب يحيـى الـسعود إن مـا تقـوم بـه إسـرائيل مـن .الشعب الفلسطيني والقضية المركزية
خطوات استفزازية بغطاء ودعم أميركي مباشر سيؤدي إلى انفجار المنطقة، مشيرا إلى أن توجهات إسرائيل 

ر األردن واجزاء من الضفة الغربية، ما هو إال ترسيخ لالحتالل ومخالفة صـريحة لقـرارات الـشرعية لضم غو
وأكد وقوف لجنة فلسطين، ودعمهـا لمواقـف الدولـة األردنيـة المـشرفة بقيـادة جاللـة الملـك عبـداهللا . الدولية

طات االحـتالل اإلسـرائيلي ودان الـسعود واللجنـة النيابيـة قيـام سـل.الثاني في رفض خطوات ضم غور األردن
باعتقال محافظ القـدس، وشـطب غوغـل العـالمي اسـم فلـسطين عـن موقعـه، واصـفا هـذه الخطـوة باالنحيـاز 

وشددت اللجنة على أن خيار . المطلق لصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية
ثمنــا صــمود الــشعب الفلــسطيني فــي وجــه المقاومــة هــو خيــار اســتراتيجي، وال يمكــن التخلــي عــن دعمــه، م

المحتل بالرغم من الممارسات غير اإلنسانية أو القانونية، إضافة إلى الحـصار الـذي تمارسـه اسـرائيل ضـد 
ولفت السعود إلى أن لجنة فلسطين ستدعو مجلس النواب لحضور اجتمـاع اسـتثنائي فـي . أبناء قطاع غزة

التـي تـسعى إسـرائيل إلـى اتخاذهـا وتطبيقهـا علـى أرض الواقـع قاعة المرحوم عاكف الفايز لبحث الخطـوات 
قــارب نــصف " العــودة حقــي وقــراري"وأشــار إلــى أن عــدد المؤيــدين والــداعمين لمبــادرة . بمـا فيهــا قــرار الــضم

  .مليون شخص

 ٤ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة : المالكي

  يةسرائيلحول جرائم الحرب اإل

 

ــال – االســتقالل – رام اهللا ــد  ق ــة ق ــربين ريــاض المــالكي، إن الجنائيــة الدولي ــة والمغت وزيــر الخارجي
ية، وأن علـى قـادة االحـتالل الخـوف سـرائيلتصدر قرارها في أية لحظة حول فتح تحقيق في جرائم الحرب اإل

ئية الدولية فتح تحقيق رسمي فـي ي حال قررت الجناإسرائيلوجود قلق وتخوف  إلى وأشار المالكي.من ذلك
عبــر " ملــف اليــوم" وأضــاف فــي حــديث لبرنــامج .ية فــي األرض الفلــسطينية المحتلــةســرائيلجــرائم الحــرب اإل
ية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبر نتنيـاهو سرائيلإن الحكومة اإل: "تلفزيون فلسطين

قلقــه مــن أي خطــوة قــد تتخــذها  إلــى لخــان األحمــر، وعــزا ذلــكعــن قلقــه حيــال ذلــك عنــدما أجــل قــرار هــدم ا
  ".الجنائية الدولية



 
٨

ي، ففـي حـال اتخـاذ المحكمـة قـرارا بفـتح تحقيـق سرائيلهذه قضية مقلقة للجانب اإل: "وتابع المالكي
يين الــذين اتخــذوا تلــك القــرارات الخاصــة بــالجرائم ضــد شــعبنا، ســرائيل يعنــي هــذا أن المــسؤولين اإل رســمي،

  ."كونون ضمن الئحة المتهمين التي ستالحقهم الجنائية الدولية وسيكون على رأسها نتنياهوسي

  ٢٠/٧/٢٠٢٠االستقالل الفلسطينية 

***  

   لوضع التدخل الدولي المجتمع على :عشراوي

  شعبنا بحق المتواصلة إسرائيل لجرائم حد

 

 حنـــان الفلـــسطينية التحريـــر ةلمنظمـــ التنفيذيـــة اللجنـــة عـــضو قالـــت – الجديـــدة الحيـــاة – اهللا رام
 وتـشريعاته، وقوانينـه والتزاماتـه صـالحياته يحتـرم ومؤسـساته بهيئاته الدولي المجتمع كان إذا إنه عشراوي
 وفــرض ومــساءلتها ومحاســبتها المتواصــلة لجرائمهــا حــد ووضــع إســرائيل لــردع يتــدخل أن عليــه فيتوجــب
 .عليها عقوبات

 فـي المتعمـدة وانتهاكاتهـا اإلجراميـة إسـرائيل ممارسـات د،األحـ صـحفي، بيـان فـي عـشراوي، وأدانت
 المقدســات علــى االعتــداء ومواصــلة والمنــشآت، المنــازل وهــدم االعتقــاالت، ذلــك فــي بمــا المحتلــة، القــدس
 .شعبنا ضد المنظم واإلرهاب والسرقة والتهديد القتل سياسة وانتهاج والمسيحية، اإلسالمية الدينية

 سلوان، بلدة في منزله مداهمة بعد غيث عدنان القدس محافظ اعتقال إلى الصدد، هذا في وأشارت
 أن إلـى الفتـة الترهيـب، بهـدف الوطنيـة والمؤسـسات المقدسـية للقيـادات الممنهج االحتالل دولة واستهداف

 لـوزير المتكـرر االعتقـال إلـى إضـافة القـدس، محـافظ منـصب توليـه منذ مرة ١٧ من أكثر اعتقاله تم غيث
 والدينية الوطنية وقياداتها فعالياتها من وللعديد وأطفالها، ونسائها، القدس، ولشباب الهدمي، فادي القدس

ــة القــدس فــي اإلســرائيلي العــدوان إن وقالــت .والمــصلين والمتطــوعين وللنــشطاء  ومتــصاعد، خطيــر المحتل
 بلــدات فــي والمقــدرات والمــوارد األرض وســرقة القــسري والتهجيــر العرقــي التطهيــر سياســة تواصــل فإســرائيل

 بحجـج المنـازل لهـدم إضـافة وغيرهـا، جـراح والشيخ المكبر وجبل وسلوان العيسوية فيها بما القدس، وقرى
 ذاتيـا، منزليهمـا بهـدم الـشروع علـى عـصام ونجله تركي أبو محمد المقدسي المواطن إجبارها وآخرها واهية

 أرضـه علـى البقـاء فـي حقـه فيهـا بمـا دوليا كفولةالم حقوقه من شعبنا وحرمان المكبر، بجبل عبد خلة في
 مبنـى ٦٢ الجـاري العـام مـن األول النـصف خـالل هدمت االحتالل قوات أن إلى عشراوي وأشارت.وممتلكاته
 مبــالغ تغــريمهم خــشية أصــحابها؛ قبــل مــن ذاتيــا هــدمت التــي المنــازل لعــشرات إضــافة المحتلــة، بالقــدس
  .باهظة

  ٢٠/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  اعتداءات

  .. في خطوات متتالية تشوه وجه المدينة

 إسرائيل بصدد إقامة دوالب ضخم أمام البلدة القديمة في القدس

   هارتس-نير حسون 

) قـصر المنـدوب الـسامي(” أرمون هنتـسيف“تعمل بلدية القدس على إقامة دوالب ضخم في متنزه 
ى مجموعـة اإلغـراءات الـسياحية األخـرى المخطـط وينـضم هـذا الـدوالب إلـ. الذي سيطل على البلـدة القديمـة

إلقامتها في منطقة الحـوض التـاريخي للقـدس، منهـا القطـار المعلـق إلـى حـائط المبكـى، واألوميغـا، وجـسر 
العائالت المتبرعة إلقامة المتنزه تعارض إقامة هذا الدوالب الضخم، وكـذلك جمعيـات . معلق، ومنشأة للتزلج

ًة الـــذين يقولـــون إن المـــشاريع المخطـــط لهـــا تـــشكل تـــدميرا لمـــشاهد القـــدس أثريـــة وأعـــضاء لجنـــة البلديـــ
 .التاريخية

يجري العمل على إقامة الدوالب الضخم بالتعاون مـع سـلطة تطـوير القـدس فـي إطـار خطـة شـاملة 
ارات سٕه واقامــة مطــاعم وحديقــة تماثيــل ومــوتــشمل الخطــة تــرميم المتنــز. ”أرمــون هنتــسيف“لتــرميم متنــزه 

فـي عـرض . أمام المتنزه على الطرف الثاني للشارع يخطـط إلقامـة سـتة فنـادق. ًومركزا للموسيقىللدراجات 
الحركــة فــي المنطقــة ســتكون متالزمــة مــع مراكــز نــشاطات متنوعــة ومتعــددة، موجهــة “الخطــة، كتــب أن 

كـررون وهـذه النـشاطات سـتمتع الـزوار وسـتقدم مواضـيع تجعلهـم ي. للجمهور الواسع وجميع أفراد العائالت
  .”الزيارات

 – ٤٠الدوالب الضخم الذي سيتم وضـعه فـي القـسم الغربـي فـي المتنـزه يخطـط ألن يكـون بارتفـاع 
ً متــرا، وهــو ارتفــاع يعتبــر متوســطا٦٠ وقالــت بلديــة القــدس إن الــدوالب الــضخم ســيقام فــي منطقــة بعيــدة . ً

ألشهر التي يقـل فيهـا الـسياح بشكل نسبي عن مشهد حوض البلدة القديمة وسيكون باإلمكان تفكيكه في ا
وثمـة فحـص إلمكانيـة إقامتـه اسـتكمل قبـل نحـو نـصف سـنة وتـم اسـتئجار مكتـب تخطـيط . بالبلدة القديمـة

  .إلعداد مخطط من أجله

التـي تـشغل الحديقـة الوطنيـة فـي مدينـة داود فـي سـلوان ” العاد“غير بعيد من هناك بدأت جمعية 
  .”بيت شاتس“لتاريخي الذي يسمى بإقامة مركز جديد للزوار في المبنى ا

ًوهي تخطـط أيـضا إلقامـة . استكمال المبنى سيوسع مجال نفوذ الجمعية التي تعمل اآلن في سلوان
أوميغــا بــين متنــزه قــصر المنــدوب الــسامي وغابــة الــسالم، وجــسر معلــق فــوق وادي بــن هينــوم، فــي الجــزء 

طقة نفسها سـيمر القطـار المعلـق الـذي سيوصـل وفي المن. الغربي من الحوض التاريخي في البلدة القديمة
ًقبل أسبوعين تقريبا ناقشت المحكمة العليا التماسـات ضـد هـذا القطـار، لكـن القـضاة لـم . إلى حائط المبكى

  .يتخذوا أي قرار حوله بعد
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ومن معارضين إقامة الدوالب الضخم وطبيعة المتنـزه المخطـط لهـا، ورثـة عـائلتي غولـدمان وهـاس 
نحـن “: فـي بيـان الورثـة الـذي وصـل للـصحيفة كتـب. ا باألموال إلقامة المتنزه في الثمانينيـاتالذين ساهمو

هــذه المــشاريع غيــر . ًمتفــاجئون ومحبطــون جــدا مــن معرفتنــا عــن المخططــات لتجديــد المتنــزه ومحيطــه
ًالمناســبة تــشمل دوالبــا ضــخما وأوميغــا بطــول   ًكــل ذلــك يــشكل هجومــا علــى المــشهد الــذي تــم.  متــر٨٠٠ً

  .ًتصميمه من قبل مهندسين معماريين مشهورين عالميا

يبـدو أن فـي البلديـة مـن “: لآلثار عن معارضـتها للمخطـط، وقالـت” عيمق شافيه“ّوعبرت جمعية 
بعـد . يعتقد بـأن القـدس وآثارهـا ومناظرهـا القديمـة ال تقـف بفـضل قوتهـا الذاتيـة، وهـي بحاجـة إلـى وسـطاء

ومـن بلديـة .  وقطار البلدة القديمة يأتي مشروع ضار للبلدة التاريخية”بن هينوم“الجسر المعلق في وادي 
هدف الخطة هو تجديد المتنزه، وتحسين انطباع السياح وتطوير المنطقة كمركز استجمام “القدس جاء أن 

ًتفحــص الخطــة عــددا كبيــرا جــدا مــن النــشاطات بهــدف تحويــل . وترفيــه، ســواء للــسياح أو لــسكان المدينــة ً ً
  .لى مركز ثقافي واستجمامي مهم في المدينةالمتنزه إ

 ١٩/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  مخطط استيطاني جديد بالقدس
 

مـا يـسمى باللجنـة المحليـة للتخطـيط والبنـاء اإلسـرائيلية،  قـدمت – إبـراهيم  كامل–القدس المحتلة 
وب شرق القدس أمس مخططا إلنشاء مجمع توظيف جديد إلى الجنوب من أحياء صور باهر وأم طوبا جن

  .المحتلة

 ألـــف متـــر، وســـيكون ٩٠ جنـــوب أم طوبـــا، وعلـــى مـــساحة ٣٩٨وســـيقام المـــشروع علـــى شـــارع 
ــود، ومــسارات للمــشاة  ــشاء محطــة وق ــة، وان ــة واليدوي ــصناعات الخفيف ٕلالســتخدام التجــاري، والتوظيــف، وال

  .ولوجيوحدائق للمتواجدين بالمكان، باإلضافة إلى إمكانية إنشاء كلية التأهيل التكن

ووفــق القــوى الوطنيــة المقدســية فــان هــذا المــشروع االســتيطاني مــبهم وال يوجــد عنــه الكثيــر مــن 
التفاصيل وهو مشروع مرفوض الن فيه الكثير من الغموض ويهـدف كمـا جـاء فـي البيـان التهويـد وترسـيخ 

ستوطنين بـشكل من جانب آخـر اقـتحم عـشرات المـ .ضم القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة
استفزازي ساحات المسجد األقصى تحت حماية مشددة مـن قـوات الـشرطة وحـرس الحـدود والقـوات الخاصـة 

 المقبـل، األسـبوعالمزعـوم عـن فعاليـات )شـباب مـن اجـل الهيكـل(وأعلن مـا يطلـق عليـه  .المدججة بالسالح
لجـاري والــذي يتـزامن مـع عيــد ٕ واحيـاء مـا يــسمى بخـراب الهيكـل نهايــة الـشهر الالحتفــالونـشرت برنامجهـا 

  . المباركاألضحى
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 حيـث دعـت الجمعيـات لألقـصى في حائط البـراق وصـلوات واقتحامـات أمسيةووفق البرنامج ستقام 
ًوكــشفت ان نوابــا فــي الكنيــست . ومنظمــات الهيكــل المزعــوم أكبــر عــدد مــن المــستوطنين للمــشاركة فيــه

  .سيشاركون في عمليات االقتحاموحاخامات ووزراء وكبار المسؤولين اإلسرائيليين 

ًسـائحا مـن اإلسـرائيليين اقتحمـوا ٢٥ًمـستوطنا و٥٢ فـي القـدس اناإلسـالمية األوقـافبدورها قالـت 
وعلـى نفـس الـصعيد رصـد تقريـر  .المـسجد األقـصى المبـارك فـي الفتـرة الـصباحية ونفـذوا جـوالت اسـتفزازية

ًتوطنا للمسجد األقصى المبارك الـشهر الماضـي، مس) ١٨٠١( في الضفة الغربية، اقتحام اإلعالميللمكتب 
مستوطنا اقتحموا األقصى خالل شـهر مـايو أيـار المنـصرم، وبلـغ عـدد المبعـدين عـن األقـصى ) ٧٥(مقابل 

مبعدا من الموظفين والحراس و المصلين والمرابطين والمرابطات، على رأسـهم الـشيخ عكرمـة صـبري ) ٤٨(
ً شـبانا فـي ١٩واعتقلـت قـوات االحـتالل فجـر أمـس .يب المسجد األقصىرئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخط

  . بالحبس المنزليأو عنهم بكفالة اإلفراجالضفة الغربية والقدس فيما احتجزت آخرين لساعات قبل 

 ٨ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

   ساعة٢٤االحتالل يمدد توقيف محافظ القدس 

 

 اإلسرائيلي، األحد، توقيف محافظ القدس عدنان مخابرات االحتالل مددت –  صفا–القدس المحتلة 
 . ساعة، للمثول غدا أمام محكمة الصلح غربي القدس المحتلة٢٤غيث لمدة 

 ٢٠وحولـت المخـابرات المحـافظ إلــى زنـازين سـجن عــسقالن، بعـد التحقيـق معــه اليـوم فـي زنــازين 
القدس، صباح اليوم ، مـن منزلـه وكانت قوات االحتالل اعتقلت محافظ  .العسكرية بمركز شرطة المسكوبية

يـذكر ان عــدنان غيـث منــذ تكليفــه  .فـي بلــدة سـلوان، واقتادتــه إلـى مركــز شـرطة المــسكوبية غربـي المدينــة
 ومـا   مرة، وأُبعد عن الضفة ألكثـر مـن عـام،١٧ًمحافظا قبل نحو عامين أعتقل وخضع للتحقيق أكثر من 

ــرام، و مــن التواصــل مــع زمالئــه وأصــدقائه وشخــصيات فــي ًزال ممنوعــا مــن وصــول مقــر المحافظــة فــي ال
 ٢٦(في السياق، أفرجـت شـرطة االحـتالل اليـوم عـن األسـير المقدسـي سـلطان ربـاح أبـو الحمـص  .القيادة
  . أيام٥، بشرط اإلبعاد عن قريته العيسوية لمدة )عاما

د ان قـضى وكانت مخابرات االحتالل اختطفته صباح اليوم، فور اإلفـراج عنـه مـن سـجن النقـب، بعـ
 و إدانتــه محكمــة االحــتالل ٢٠/٧/٢٠١٣وكــان اعتقــل ســلطان بتــاريخ  . ســنوات٧مـدة محكوميتــه البالغــة 

  .بالعضوية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين و مشاركته في عدة فعاليات

  ١٩/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

 

***  
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  االحتالل يعتقل مدير مخابرات القدس

 

قوات االحـتالل اإلسـرائيلي، الليلـة، مـدير مخـابرات محافظـة  اعتقلت – االستقالل – حتلةالقدس الم
  .القدس العميد جهاد الفقيه، من بلدة قطنة

، بأن قوات االحتالل أقامت حاجزا طيارا علـى شـارع نفـق بلـدة بـدو شـمال "وفا"وأفاد شهود عيان، لـ
  .ى منزله، بعد تفتيش مركبتهغرب القدس، واعتقلت العميد الفقيه أثناء عودته إل

  ٢٠/٧/٢٠٢٠االستقالل الفلسطينية 

***  

  اعتداءات/ تقارير

  االحتالل يجبر المقدسيين على هدم منازلهم : عقاب جماعي

  ويصادر أراضيهم لالستيطان ًبأيديهم قسرا 

  

 على  يبلغ عدوان االحتالل اإلسرائيلي مداه في سياسة إحكام السيطرة- عمان - نادية سعد الدين
مدينة القدس المحتلة وتهويدها عند إجبار المواطنين الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم قسرا، بهدف 
تضييق الخناق على سكانها األصليين وتحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، لصالح مصادرة 

  .ممتلكاتهم وأراضيهم ألغراض التوسع االستيطاني

ظاما قهريا لعرقلة منح تراخيص المباني والمنشآت الفلسطينية في وتضع سلطات االحتالل ن
من مساحة أراضيهم، حيث لم يبق إال % ٨٨منع المقدسيين من استخدام "القدس المحتلة، مما أدى إلى 

، وفق معطيات رسمية لمركز أبحاث األراضي الفلسطيني، "فقط للسكن% ٧للتنمية العمرانية، منها % ١٢
  .حتلةومقره القدس الم

بينما تدرجت الحكومة اإلسرائيلية في إجراءات الهدم، عبر فرض المخالفات الباهظة على المنازل 
، مع استمرار جباية الضرائب منها، وذلك قبيل الوصول إلى "البناء بدون ترخيص"المستهدفة بالهدم بحجة 

  .ات بداخلها لتحويلها إلى رمادمرحلة جلب معاول الجرافات اإلسرائيلية لالنقضاض عليها، أو زراعة متفجر

وتسعى سلطات االحتالل من تلك السياسة العدوانية إلى تحقيق أهدافها التهويدية، والنيل من إرادة 
 االحتالل "بلدية"المقدسي، فبعد أن يقوم ببناء منزله الذي ينفق عليه مبالغ ليست قليلة، تعمد ما يسمى 

 ومن ثم إما إجباره على الهدم بنفسه أو تقوم بالمهمة من إلى مالحقته بفرض المخالفات على البناء،
  .خالل آلياتها العدوانية وبشكل مفاجئ

وتستهدف بلدية االحتالل منشآت الفلسطينيين في القدس بهدمها، وعدم السماح لهم بالبناء في 
 تعطي األحياء العربية أو التوسعة بحجة عدم حصولهم على تراخيص من قبلها، بالرغم من أنها ال
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 في "غير المرخصة"ُالتراخيص بسهولة، حيث هناك مئات المقدسيين ممن يتابعون قضايا منشآتهم 
  .ُالمحاكم اإلسرائيلية، بغية ترخيصها

ويتسبب عدوان االحتالل بهدم المنازل في تشريد األسر الفلسطينية واالستيالء على منازلها 
  .ة عليهاوأراضيها تمهيدا لتمكين المستوطنين منها للسيطر

وبحسب معطيات مركز أبحاث األراضي الفلسطيني؛ فإن سلطات االحتالل هدمت زهاء خمسة آالف 
، فضال عن هدم حارتي الشرف والمغاربة عند إتمام احتالله الشطر ١٩٦٧منزل في القدس منذ العام 

  .١٩٤٨العام من سكانها   ألفا١٩٨ قرية تابعة للقدس وهجر نحو ٣٩الشرقي من المدينة، بعدما هدم 

 ٩٤٢٢، مما أدى إلى تهجير ٢٠١٧ و٢٠٠٠ منازل بين عامي ١٧٠٦فيما هدم االحتالل 
 منزال ومنشأة في الضفة ٢٠٧٤ طفال، بينما هدم العام الماضي وحده حوالي ٥٤٤٣فلسطينيا، منهم 

  . مواطنا٩٤٩٢الغربية، معظمها في القدس المحتلة، مما تسبب في تشريد 

 منزال في محافظة ٢٧ نحو ٢٠٢٠) مارس(حتالل حتى نهاية آذار بينما هدمت سلطات اال
 فلسطينيا، حيث تم هدم بعض المباني بيد صاحب البناء لتوفير ٩٦القدس، مما أدى إلى تشريد نحو 

  .ُتكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسه

مقاومة الجدار واالستيطان التابعة للسلطة وبحسب معطيات مسؤول وحدة التوثيق في هيئة 
 منزال فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ٦١١٤هدم االحتالل "الفلسطينية، قاسم عواد، فقد 

 ألف منزل دمرها االحتالل خالل حروبه ١٩خالل السنوات العشر األخيرة فقط، بدون أن يشمل ذلك نحو 
  ."الثالث على غزة

 وحتى اليوم، ٢٠٠٩ منزال في مدينة القدس وحدها منذ العام ١٨٤١هدم االحتالل "وتوثق الهيئة 
  ." في معظم األحيان"البناء دون ترخيص"بحجة 

 منشأة في منطقة األغوار التي يعتبرها ١١٤١كما هدمت سلطات االحتالل في العقد األخير أيضا 
، والتي ١٩٦٧األراضي المحتلة العام الفلسطينيون امتدادا حيويا لمشروع الدولة الفلسطينية على 

وعلى خلفية إقامة جدار الفصل العنصري؛ منعت سلطات االحتالل في  .يستهدفها االحتالل بمخطط الضم
وقد تسببت سياسة االحتالل في انحسار  .القدس المواطنين من إقامة مئات البيوت وهدمت العشرات

للترخيص أو غير القابل، بالرغم من حاجة السكان األراضي المتاحة للبناء الفلسطيني سواء القابل 
نحو نصف " وحدة سكنية سنويا، وفق المركز الفلسطيني الذي أفاد بأن ٢٠٠٠الفلسطينيين إلى 

  ." ألف نسمة يعيشون في مساكن غير مرخصة٣٨٠المقدسيين البالغ عددهم نحو 

سطينيين، كعقاب جماعي، مثل وتقف الذرائع اإلسرائيلية وراء سياسة هدم منازل المواطنين الفل
، أو عدم حصولها على التراخيص الالزمة ضمن المناطق التي " أو المتطلبات العسكرية"األسباب األمنية"

  .تخضع تحت سيطرتها، مما يؤدي إلى تشريد وتهجير آالف الفلسطينيين وجعلهم بال مأوى
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يين بعد حرمانهم من السكن، أو وترافق عمليات الهدم عادة سياسات ترحيل للفلسطين سحب الهويات
  .بسبب سحب هوياتهم كما يحدث في القدس ألسباب معظمها أمنية وسياسية

سلطات االحتالل "وتفيد معطيات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن 
قامة الدائمة في  من المقدسيين الذين يتمتعون بحق اإل١٩٦٧ ألف بطاقة هوية منذ ١٤صادرت أكثر من 

  ."من العائالت المقدسية% ٢٠القدس، مما ألحق ضررا مباشرا بأكثر من 

ويقود ذلك بالضرورة إلى الحيلولة دون إحداث أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق مصادرة 
األراضي وتشييد المستوطنات، مما أدى إلى تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها 

وطبقا لرئاسة السلطة  . ألفا في القدس وحدها٢٢٠ ألف مستوطن، منهم ٧٠٠المحتلة، إلى زهاء القدس 
عمليات الهدم اإلسرائيلية تجري في سياق سياسة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني "الفلسطينية؛ فإن 

 مخطط في مناطق الضفة الغربية عموما، والقدس خاصة، بهدف ضمها إلى السيادة اإلسرائيلية، ضمن
إبقاء التجمعات الفلسطينية في القدس "وتستهدف سلطات االحتالل  ."تسعى سلطات االحتالل لتنفيذه

محاصرة ومهمشة، ومصادرة المناطق الفارغة وتحويلها إلى مناطق خضراء أو عسكرية والعمل على 
 .مدينة المحتلة، مقابل زيادة عدد المستوطنين في ال"من السكان% ١٣تقليص الوجود العربي إلى دون 

  ٢٧ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 

  واقع جديد تسعى جماعات الهيكل لتكريسه 
  

ــدي  ــة-أســيل الجن ــدس المحتل ــد وقــو - الق ــدس تحــت االحــتالل اإلســرائيلي عــام ُبعي ، ١٩٦٧ع الق
وببقـاء المـسجد  "الوضع القـائم"ونتيجة لوقائع تاريخية وقانونية متعددة، اضطر االحتالل حينها لالعتراف بـ

ُاألقـصى علــى مــا كـان عليــه قبــل الحـرب؛ وانطالقــا مــن ذلــك حظـر علــى اليهــود الـدخول إليــه وكانــت مهمــة 
 . المسجد األقصى منع دخولهم إليهالشرطة اإلسرائيلية في محيط

، بدأ اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد بقـرار قـضائي، ومنـذ ذلـك الحـين بـدؤوا ٢٠٠٣وبحلول عام 
، حتـى ٢٠٠٦يعولون علـى تحقيـق التقـدم بـشكل متـدرج، فـانطلقوا باالقتحامـات الفرديـة ثـم الجماعيـة عـام 

 . ساحات المسجد أثناء مسار االقتحاماتوصل الحال اآلن إلى تأدية صلوات تلمودية علنية في

ونشر المتطرف يهودا جليك على الشبكة العنكبوتية مقطع فيديو أثناء اقتحامـه لألقـصى قبـل أيـام، 
في األقصى، كما ظهر في فيديو آخر رئيس مدرسة جبل الهيكـل إليـاهو ويبـر   وهو يؤدي صلواته بالعبرية

أحـد األسـفار المقدسـة فـي ( "ِسـفر العـدد"بقـراءة جمـل مـن وهو يصلي بالعبريـة بـشكل علنـي ويرفـع صـوته 
 .)الكتاب المقدس لدى الديانة اليهودية
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وتعمل جماعات الهيكل على تحقيق ذلك منذ نجاحها في خطوة االقتحامات الجماعيـة، وطلبـت مـن 
مـن شـأنه أن الحكومة اإلسرائيلية آنذاك تمكين المتطرفين من أداء طقوس دينية، لكنها كانت ترد بأن هـذا 

 .يهدد األمن وأن يشعل المنطقة

ُ، طرحـت أجنـدة التقـسيم الزمنـي ٢٠١٣يقول الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص إنه فـي عـام 
حاولت حكومة بنيامين نتنياهو فرضها بتخصيص األقصى للمقتحمين وحـدهم خـالل  ٢٠١٥التام، وبحلول 

ٕما أدى إلى انطالق هبة القـدس، والـى تراجـع نتنيـاهو ُموسم أعياد رأس السنة العبرية وعيد العرش، وهو م ّ
 .بفرض حظر شامل على اقتحامات الشخصيات الرسمية

ــد العــرش عــام  ــالتزامن مــع عي ــى حــراس المــسجد األقــصى ٢٠١٩ُوب ، فرضــت شــرطة االحــتالل عل
يـنهم مـن االبتعاد التام عن المقتحمين حتى ال يتمكنوا من تصويرهم، وكان الهدف الواضح من ذلك هـو تمك

وشهد ذلك العيد ترديد صـلوات جماعيـة وأداء طقـوس فـي مختلـف أنحـاء - بحسب ابحيص-أداء الطقوس 
وبعـد إعـادة فـتح األقـصى عقـب فتـرة اإلغـالق بـسبب  ."ثمار العـرش"ٕاألقصى، وادخال قرابين نباتية تعرف بـ

فـال الـذين يـصطحبونهم فـي وباء كورونا، كثف المتطرفون محاوالتهم ألداء الطقوس، وباتوا يـشجعون األط
، بحيـث يتمكنـون مـن أداء مـا تبقـى "السجود الملحمي"االقتحامات على أداء طقس االنبطاح أو ما يعرف بـ

ماذا بعد الصلوات التلمودية  :وفي إجابته عن سؤال .من طقوس أوال من خالل األطفال، ثم يكملون الطريق
صــول إلــى أداء كامــل الطقــوس التعبديــة، وهــذا مــا العلنيــة فــي األقــصى؟ يقــول ابحــيص إن الهــدف هــو الو

وعدتهم به صفقة القرن، واليوم هم يـرون فـي خطـوة الـضم تطبيقـا لهـذه الـصفقة ال بـد أن يـشمل األقـصى 
لذلك هم يسابقون الزمن للوصول إلى فرض كامل الطقوس بما فيها ذبح قربان عيد الفصح في قبـة  .كذلك

دخــال الــشمعدان ولفــائف التــوراة والــنفخ بــالبوق، بمــا يمكــنهم مــن أداء ٕالسلــسلة، وتقــديم قــرابين العــرش، وا
 .شعائر مكتملة األركان في األقصى، وكل طقس يؤدونه يعتبرونه تقدما ينتقلون منه نحو ما هو أبعد

النـاس مـن كـل الـديانات "مـن نـصها اإلنجليـزي، نـصت علـى اآلتـي  ١٦صفقة القرن فـي الـصفحة 
الحــرم الــشريف، بمــا يحتــرم ديــنهم بــشكل تــام، آخــذين فــي /فــي جبــل الهيكــليجــب أن يــسمح لهــم بالــصالة 

 ."االعتبار أوقات الصالة لكل دين وأيام أعياده

بلغــة أخــرى تتبنــى صــفقة القــرن "وفــي تعقيبــه علــى ذلــك، يقــول الباحــث المقــيم فــي األردن  اعــالن
ومـة اإلسـرائيلية يحـاولون تطبيـق التقسيم باعتباره الحل النهائي للمـسجد األقـصى، وجماعـات الهيكـل والحك

 ."ذلك في فترة يرونها فرصة تاريخية قد ال تتكرر لتصفية القضية الفلسطينية

  ١٧/٧/٢٠٢٠الجزيرة نت 

*** 
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  إجراءات سلطات االحتالل بحق المباني الفلسطينية

ف بلغ مجموع عمليات الهدم التي نفذتها سلطات االحـتالل بحـق المنـشآت الفلـسطينية خـالل النـص
منها في محافظتي القـدس، والخليـل، يـشار إلـى % ٥٤عملية هدم، تركز ) ٣١٣(، ٢٠٢٠األول من العام 

بإصـدار " مراقبـي اإلدارة المدنيـة" الذي دخل حيز التنفيذ اعطى الصالحية لــــ ١٧٩٧أن األمر العسكري رقم 
ٕ سـاعة، واذا لـم يقـدم ٩٦خـالل تعليمات إلزالة أي مبنى جديد، بحيث يتعين على المالك تقديم رخصة بناء 

ٕ ساعة، ولم يهدم المالك مبناه يستطيع المراقب هدم المبنـى وازالتـه ومـن ضـمنها ٩٦طلب ترخيص خالل الـ
المباني قيد اإلنشاء والمباني التي تم إنشائها، وبالتالي أصبح شـبه مـستحيال االعتـراض علـى أوامـر الهـدم 

  .في المحاكم االسرائيلية

بحـق الفلـسطينيين عمـدت دولـة " التهجيـر القـسري"ي سياق سعيها لتنفيذ سياسـة إخطارات الهدم ف
االحـتالل علــى محاولــة خلــق بيئــة قــسرية ضــاغطة علــى المــواطنين الفلــسطينيين فــي كافــة منــاحي الحيــاة، 

لدى سلطات االحتالل خالل جائحـة كورونـا " اإلدارة المدنية"وتجدر اإلشارة الى سلوكين انتهجتها ما تسمى 
  :مثلت بـت

 والــذي بموجبــه اذا لـم يقــدم المـواطن أوراق ترخيــصه خــالل ١٧٩٧ توزيـع اخطــار الهـدم اإلداري -
 ساعة يعطي ذلك حسب القرار االحتاللي التصريح بتنفيذ عملية الهدم تجاه المنازل والمنشات و كانت ٩٦

  .معظم عمليات الهدم التي نفذت في الفترة الماضية وفق هذا االمر

علمـا أن " جائحـة الكورونـا"لطات االحتالل إلـى توزيـع عـدد مـن إخطـارات الهـدم خـالل  عمدت س-
     .خطر ذلك يتمثل بعدم وجود طواقم قانونية عاملة خالل تلك الفترة للدفاع القانوني عن تلك المنشآت

 بلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقهـا مـن قبـل هيئـة مقاومـة الجـدار واالسـتيطان -
إخطــارات هــدم، وقــف بنــاء، اعطــاء فرصــة اضــافية ( إخطــارا، شــملت ٣٥١فــي الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر 

  .من هذه االخطارات في محافظتي الخليل ورام اهللا% ٦٠، وقد تركز )لالعتراض على اوامر الهدم

  إخطارات االخالء بحجة التدريبات العسكرية 

 عـددا مـن اخطـارات االخـالء التـي ٢٠٢٠ العـام أصدرت سلطات االحتالل خـالل النـصف االول مـن
تقـضي بوجــوب إبعــاد المــواطنين مـن اراضــيهم بحجــة أنــه تــم إعالنهـا كمنــاطق عــسكرية مغلقــة، أو أراضــي 

 اخطـار ١٢٩عسكرية أو محميات طبيعيـة، أو الغـراض التـدريبات العـسكرية، وقـد بلـغ مجمـوع االخطـارات 
      . اماكن سكناهم بشكل مؤقت مواطن فلسطيني من ٧٣٧بموجبها تم اخالء 

  اعتداءات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين      

 اعتـداء للمــستعمرين خـالل النــصف ٤١٩رصـدت هيئــة مقاومـة الجــدار واالسـتيطان مــا يزيـد علــى 
ً ليــشهد بــذلك ارتفاعــا ملحوظــا فــي وتيــرة االعتــداءات حيــث نجــم عنهــا إصــابة ٢٠٢٠األول مــن العــام  ً٧٨ 

 دونـم مـن أراضـي المـواطنين الفلـسطينيين، وحـرق وقلـع مـا ١١٠٠ا فلسطينيا، كذلك الحاق الضرر بـمواطن
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 مركبــة فلــسطينية ٧٨ٕوالحــاق أضــرار ماديــة بمركبــات المــواطنين حيــث تــم حــصر .  شــجرة٣٠٠٠يزيــد عــن 
وقــد تركــزت هــذه االعتـداءات بــشكل مكثــف فــي محافظــات . تـضررت بــشكل مباشــر باعتــداءات المـستعمرين
            .من مجمل اعتداءات المستعمرين% ٦٠القدس، نابلس، والخليل اللواتي شهدن ما يزيد 

  االجراءات المتعلقة بعزل القدس 

، وقيـام ســلطة ١٩٦٧مـع احـتالل القــوات العـسكرية اإلسـرائيلية لألراضــي العربيـة فـي حزيــران عـام 
، والمطهـر ١٩٤٨المحتـل عـام (الغربـي : يهااالحتالل اإلسـرائيلي بإعـادة ترسـيم حـدود بلديـة القـدس بـشطر

، لجـأت سـلطات االحـتالل إلـى جملـة مـن اإلجـراءات )١٩٦٧المحتل في العام (، والشرقي )عرقيا من العرب
والممارسات بدءا من إحكام الحصار على المدينـة المقدسـة وعزلهـا جغرافيـا وسياسـيا واقتـصاديا واجتماعيـا 

من خالل مخرجات قانون الضم، أو من خـالل جـدار الـضم والتوسـع، عن عمقها العربي الفلسطيني، سواء 
مــرورا بــسياسات مــصادرة األراضــي وبنــاء المــستعمرات اليهوديــة وخنــق التطــور العمرانــي وهــدم المنــازل 
والمنشىآت أو االستيالء عليها وانتهاء بالتشريعات والقرارات ذات الطابع العنصري التي طالت كافـة منـاحي 

ــسطي ــاة الفل ــة مــستويات حي ــى كاف ــة المقدســة، وعل ــي المدين ــشي ف ــع المعي ــا أحــال الواق نيين المقدســيين، م
  .المؤشرات السكانية االجتماعية واالقتصادية واقعا في غاية الصعوبة

  :مخطط عزل القدس

   ضم كتل استيطانية لبلدية القدس-

  "شريان الحياة" فتح شارع ما يسمى -

ٕويـة واخـراج تجمعـي كفـر عقـب ومخـيم شـعفاط مـن القـدس  تجمعا من التجمعات البد٢١ تهجير -
   الف١٤٠وعدد سكانها 

 خنــق التوســع العمرانــي باتجــاه الــشرق خاصــة بعــد إقامــة بــؤرة المنطــار ومخطــط إقامــة مدينــة -
  استعمارية جديدة

  ١٩٦٧مجمل االجراءات االسرائيلية على االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .غربية مشمولة باإلجراءات االسرائيليةمن مجمل مساحة الضفة ال% ٥٢

  مشمولة باإلجراءات اإلسرائيلية" ج"من األراضي المصنفة % ٨٠

  ١٩/٧/٢٠٢٠وفا  

***  

  

  

  

  



 
١٨

  شؤون قانونية
  

  التشريعات والقرارات الحكومية اإلسرائيلية

 طــرح الحكومــة االســرائيلية والجهــات التــشريعية عــددا مــن ٢٠٢٠شــهد النــصف األول مــن العــام 
رغـم عـدم . يع القوانين التي تهدف إلى تعزيز وتوطيد المشروع االستعماري في دولة فلسطين المحتلـةمشار

ومـن . تمكنها من تمرير الكثير من القوانين في الكنيست اإلسـرائيلية نتيجـة االنـشغال بـالحمالت االنتخابيـة
ـــشاريع ـــذه الم ـــى ه ـــى عل ـــة عل ـــانون : األمثل ـــشروع ق ـــا (م ـــدس وبناته ـــانون الق ـــد"ق ـــرىالق ـــم) »س الكب : رق

 حيث يقضي االقتراح بتوسيع ٢٠/٤/٢٠٢٠قدم مقترح القانون النائب يوئاف كيش بتاريخ  ) :2382//פ(
حــدود بلديــة االحــتالل فــي القــدس لتــضم مــستوطنات بيتــار عيليــت، معاليــه ادومــيم، غفعــات زئيــف، غــوش 

قــدم  ):23613//פ(رقــم ) نفــرض الــسيادة االســرائيلية علــى غــور االرد(مــشروع قــانون . عتــصيون، فــرات
 حيـث يهـدف الـى تطبيـق القـانون واالدارة ١١/٥/٢٠٢٠مقترح القـانون افيغـدور ليبرمـان واخـرون بتـاريخ 

االسرائيلية على هذه المناطق ومستوطناتها بما فيها مـن منـاطق صـناعية ومنـاطق أثريـة وشـوارع رئيـسية 
  .على هذه المناطق ٤٨الى جانب تطبيق القانون المعمول به داخل أراضي الـ

َكمــا ســابقاتها عــدة قــرارات مــست بــشكل مباشــر واقــع ومــستقبل ) ٣٤(اتخــذت الحكومــة اإلســرائيلية 
 في ظل المشروع االستعماري االسرائيلي، الذي تتبناه حكومة ١٩٦٧االراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
ومـن األمثلـة . مغتـصبين لهـذه األرضوالمـستعمرين ال" دولـة إسـرائيل"نتنياهو وتعمل علـى تكريـسه لـصالح 

قــرارا إلنــشاء ) ج (٣١ اتخــذت الحكومــة االســرائيلية بموجــب البنــد٣١/٥/٢٠٢٠علــى هــذه القــرارات بتــاريخ 
وزارة جديدة تحمل اسـم وزارة االسـتيطان وتـم اسـنادها الـى الـوزيرة تـسيفي خوتـوبلي، وسـتعمل هـذه الـوزارة 

 االسرائيلية فـي االراضـي الفلـسطينية مثـل اسـتقدام أعـدادا كبيـرة على تنفيذ السياسات االستيطانية للحكومة
ــد مــن الطــرق  ــاء فــي المــستوطنات والبــؤر وشــق مزي ــات البن ــى المــستوطنات وتكثيــف عملي مــن اليهــود ال

   .االلتفافية

  ١٩/٧/٢٠٢٠وفا  

***  

  

  

  

  

  

  



 
١٩

  شؤون مقدسية

   االحتالل لمحاكم َتخضع ال القدس أوقاف :الخطيب

  ُيغلق ولن مفتوح ةالرحم باب ومصلى

 

 هــي القــدس أوقــاف ّأن الخطيــب، عــزام الــشيخ القــدس، فــي اإلســالمية لألوقــاف العــام المــدير أكــد
 .اإلسرائيلي االحتالل سلطات أو لمحاكم تخضع وال األردنية، بمرجعيتها المبارك المسجد عن المسؤولة

 فيمـا يتغيـر وال ثابـت القـدس فـي األوقـاف دائـرة موقـف" إن صـحفي، تـصريح في الخطيب، وأوضح
 البـالغ المبـارك، المـسجد األقـصى في يتعلق بما معها التعاطي عدم وهو اإلسرائيلية، المحاكم بقرارات يتعلق

 الرحمـة بـاب ومـصلى اإلسـرائيلية، للقـوانين يخضع ال كله األقصى المسجد" :وأضاف .ًدونما ١٤٤ مساحته
  ".المقدسي القرار عليها ينطبق التي باحاته أحد

 المقدسـيين، مـشاعر يـستفز إجـراء أو قـرار أي عن اإلسرائيلي االحتالل يبتعد أن أهمية على وشدد
 .االحتالل على المقدسيون بها انتصر التي المقدسية البوابات لمعركة الثانية الذكرى ظل في

 سالقد يدهم الذي الخطر هو سيبقى االحتالل ووجود ُيغلق، ولن مفتوح الرحمة باب مصلى" :وقال
 ".وباحاته األقصى والمسجد

 المبـارك، األقـصى للمـسجد والحـراس المقدسـيين المـوظفين عـشرات "القـدس أوقـاف" توظيـف وحول
 ".األردنيـة األوقـاف مـن لهـم الموكلـة أعمـالهم ممارسة وينتظرون" ًشخصا، ٧١ ّوظفوا أنهم الخطيب كشف
 فــي األوضــاع حــول يوميــة تقــارير لهــا ونرفــع ا،يوميــ مــستمرة األردنيــة األوقــاف وزارة مــع عالقتنــا: "وقــال

 عملهـم المـوظفين بـدء لعـدم عدة، إشكاالت يتصنع اإلسرائيلي االحتالل أن وبين ".المبارك األقصى المسجد
 اإلداريـة شـؤونهم سـيرعى األردن وأن القـدس، أبنـاء مـن ُاختيـروا أنهـم ًمؤكدا المبارك، األقصى المسجد في

  .كاملة والمالية

 أمـــام اإلســـرائيلي االحـــتالل يـــضعها التـــي العقبـــات األردن يـــذلل أن فـــي أملـــه عـــن الخطيـــب روعبـــ
  .األقصى المسجد باحات في رحاها تجري التي اإلسرائيلية الحملة ظل في الجدد، الموظفين

  ١٩/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  



 
٢٠

  تقارير

  الهيئة االسالمية العليا

 العليــا وخطيــب المــسجد األقــصى المبــارك عكرمــة صــبري إن نــشر يقــول رئــيس الهيئــة اإلســالمية
المتطرفين لمقاطع فيديو على المنصات االجتماعية تظهرهم وهـم يـؤدون الـصلوات التلموديـة فـي األقـصى، 

  .يدل بشكل واضح على الواقع الجديد الذي يسعون لتكريسه فيه

نؤكد أن مـا يفعلـه االحـتالل بـالقوة ال يجب أال نستسلم لمثل هذه االقتحامات والتجاوزات و"ويضيف 
نــرفض ونــستنكر هــذه اإلجــراءات التــي تــستفز مــشاعر . يعطيــه أي حــق باألقــصى وال يحقــق لــه أي مكــسب

  ".ّالمسلمين ونحمل الحكومة اإلسرائيلية نتائج ما يترتب على ذلك

ــ ــم تكــن لتمــر قبــل تفريــغ المــسجد األقــصى مــن خــالل اعتق ٕال وابعــاد الــصلوات التلموديــة العلنيــة ل
الحراس والمرابطين والمـصلين عنـه، وعـن ذلـك يقـول المحـامي المقدسـي حمـزة قطينـة إن حمـالت التـصعيد 

، عبر إغالق المؤسسات االجتماعية والتعليميـة العاملـة فـي ٢٠١٣ضد المصلين في األقصى انطلقت عام 
 بإحياء مصاطب العلم والـدروس الدينيـة ونقـل المـصلين لألقـصى، ثـم حظـر المـرابطين المسجد التي اهتمت

  .والمرابطات واعتقال كل أفراد حلقات العلم باألقصى واتهامهم باالنتماء لمنظمات غير قانونية

 علـى مـن يعتـرض طريـق المـستوطنين، -بحـسب قطينـة-االعتقـاالت كانـت تقتـصر فـي ذلـك العـام 
اقتحامهم للمسجد، ثم بدأت الـشرطة بمالحقـة كـل مـن يكبـر أو يعتـرض بـأي طريقـة علـى ومالحقتهم أثناء 

  ".اإلخالل بالنظام العام"دخول المستوطنين للمسجد، وتوجيه لوائح اتهام ضدهم في المحاكم تحت بند 

، لجـأت الـشرطة "القائمة السوداء"وبعد سلسلة مالحقات لمن أدرجوا على ما يطلق عليها االحتالل 
 وبـشكل تعـسفي، -وبالتحديد في منطقة باب الرحمـة-عتقال كل من يصلي ويتواجد في المنطقة الشرقية ال

  .باإلضافة الستهداف حراس المسجد ومالحقتهم باالعتقال واإلبعاد

المتتبـع لهـذه الـسلوكيات يـرى أن هنـاك مـشروعا "وفي تعقيبه على ذلك، يقول المحـامي قطينـة إن 
تـــدريجي بهـــدف ترســـيخ وجـــود المـــستوطنين فـــي المـــسجد، واإلقـــدام علـــى نـــشر كـــامال يـــتم تمريـــره بـــشكل 

  ".الفيديوهات المستفزة لمشاعر المسلمين والتباهي بانتهاك حرمة األقصى سيجر المنطقة لتصعيد خطير

ويأتي نشر هذه المقاطع من قبل المتطرفين بعد أيام من توجيه مديريـة شـرطة االحـتالل كتابـا إلـى 
اإلسالمية بالقدس، عن إصدار قرار من محكمة إسرائيلية يقضي بإغالق مصلى باب الرحمة دائرة األوقاف 

  .في المسجد األقصى

  ١٧/٧/٢٠٢٠الجزيرة نت 

*** 

  

  



 
٢١

  المسلمون والمسيحيون في خندق واحد: الشيخ صبري
 

 اإلسـالمية الهيئـة رئـيس المبـارك، األقـصى المسجد وخطيب إمام صرح – الجديدة الحياة – القدس
 فــي والمــسيحيين المــسلمين بــين واإلنــسانية الحــضارية العالقــات أن صــبري، عكرمــة الــشيخ بالقــدس لعليــاا

 ًأنموذجـا تمثـل ًأيـضا وهـي به، يحتذى ًنموذجا تمثل وهي التاريخ، عبر وعميقة متينة عالقات هي فلسطين
 .المقدسة األراضي في الظالمة االحتاللية االجراءات مواجهة في المشترك للتصدي ًعمليا

 فـي والمـسيحيين المسلمين أن وعلى القدس، مدينة في بخاصة الفلسطيني الصف وحدة على وأكد
 بـن عمـر الخليفـة دعائمهـا أرسـى العالقـات هـذه وأن .المقدسـة المباركـة المدينة لهذه وأوفياء واحد، خندق

  .الساعة قيام وحتى )م٦٣٦/ ـ ه١٥ سنة( التاريخية عهدته في الخطاب

 ٢٠/٧/٢٠٢٠لجديدة الحياة ا

***  

 السيادة على األقصى أردنية حصرا

 :ضمن نص الحوار الذي اجراه محمد محسن وتد مع الشيخ رائد صالح ورد السؤال التالي

بالعودة للقدس والمقدسات، إلى ماذا يرمز تحييد دور األوقاف والسحب المتدرج للوصاية األردنية 
 على المسجد األقصى؟

 وجودي في السجن أخضعت لتحقيق لدى المخابرات اإلسرائيلية تمحور  وخالل٢٠١٧في العام 
حول ما يسمى الوضع القائم بالقدس واألقصى، والثوابت والسيادة على األقصى والشعار الذي نرفعه 

ٕوقلت لهم إنه ال تنازل عن الثوابت وان األقصى سيبقى في خطر ما دام االحتالل " األقصى في خطر"
 .اإلسرائيلي موجودا

قلت لهم اعلموا أن الوضع القائم في القدس واألقصى ال يتغير، قد يتغير من حوله أمور كثيرة، 
 .ٕهو ضعف إسالمي وعربي، لكن الوجود اإلسرائيلي باطل والى زوال

من وجهة نظرنا المطلوب هو سيادة واحدة وموحدة لنصرة القدس واألقصى، فاالحتالل يريد 
دة، بالنسبة لنا الحل واضح في المرحلة الراهنة من حيث السيادة صناعة صدامات بين أكثر من سيا

القائمة هي أردنية على األقصى من خالل هيئة أوقاف تعمل باسم وزارة األوقاف األردنية، ويجب أن نحافظ 
 .على هذا االمتداد للسيادة

ذلك برعاية  أن يتم - من خالل دور الحركة اإلسالمية بالقدس واألقصى- حرصنا مع سبق اإلصرار 
 .هيئة األوقاف كامتداد لدور األوقاف والسيادة األردنية باألقصى

فال نريد لالحتالل اإلسرائيلي أن يحدث صدام وتصارع بين الحركة اإلسالمية واألوقاف واألردن، 
 .نحن ال نعمل من فراغ بل نعمل من خالل السيادة األردنية



 
٢٢

ألوراق بشأن السيادة، يريد أن يوتر ويشحن األوضاع وأحذر، وأؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي بخلط ا
بين الدول العربية واإلسالمية ويحيد الدور األردني، من أجل أن يفرض سيادته المطلقة على األقصى، 
وعليه أرجو من الجميع توخي الحذر من هذا المخطط، والحفاظ على التكامل والدور األردني والفلسطيني 

  .باألقصى

  ١٨/٧/٢٠٢٠الجزيرة نت 

*** 

  كي ال ننسى

  الذكرى التاسعة والستون الستشهاد الملك المؤسس

 

االثنين الذكرى التاسعة والستون الستشهاد مؤسس المملكة جاللة  تصادف –  بترا–عمان  
 الذي القى وجه ربه شهيدا على عتبات –  طيب اهللا ثراه–المغفور له بإذن اهللا، الملك عبداهللا بن الحسين 

  .١٩٥١قصى المبارك وهو يهم بأداء صالة الجمعة في العشرين من شهر تموز عام المسجد األ

واستشهد الملك المؤسس مؤمنا بـاهللا تعـالى وحافظـا لعهـد بنـي هاشـم األبـرار بعـد كفـاح طويـل مـن 
أجل أمة العرب ووحدتها ومستقبلها، حامال راية أطهر ثورة عرفها تاريخ هذه األمة، والتي انطلقت من مكة 

  . يد والده شيخ الثوار الشريف الحسين بن علي، طيب اهللا ثراهعلى

لقد كان الملك المؤسس طيب اهللا ثراه، حصيفا ثاقب النظر في استقراء ما يتهـدد األمـة العربيـة ... 
وما هي مقبلة عليه من تحديات، وكان أول الزعماء العرب الذي يطلق صيحته محذرا من ضياع فلـسطين، 

ٕلعربيـة لمـساندة األشـقاء فـي فلـسطين وانقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه، كـان الجـيش األردنـي وحين هبـت الجيـوش ا
الباسل في مقدمة الجيوش العربية، يخوض معارك الشرف والبطولـة والفـداء، ويحـافظ علـى عروبـة القـدس 
ــذين قــضوا نحــبهم دفاعــا عــن ثــرى فلــسطين والقــدس  التــي روت أســوارها دمــاء شــهداء الجــيش العربــي ال

  .الشريف

ٕوالــى جانــب الــدعم العــسكري، وفــر الملــك المؤســس الــدعم الــسياسي والمــادي لتمكــين األشــقاء فــي 
فلـــسطين مـــن الـــصمود علـــى أرضـــهم ومواصـــلة كفـــاحهم مـــن أجـــل هـــويتهم الوطنيـــة وتحقيـــق تطلعـــاتهم 

  .المشروعة

  ٦ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 آراء عربية

 سرقتهاالحقائق التاريخية الفلسطينية ال يمكن تزويرها و

 سري القدوة* 

تتواصل جرائم االحتالل االسرائيلي القائمة على تزوير التاريخ وقلب الحقائق وتهويد فلـسطين وفـي 
جريمة بشعة لتزوير حقائق التاريخ وانحياز فاضح لكيان االحتالل من قبـل المؤسـسات االمريكيـة وبتوجيـه 

امريكــا اقــدمت شــركات مثــل محــرك البحــث مباشــر مــن اللــوبي الــصهيوني والتكتــل العنــصري المتطــرف فــي 
المعروف غوغل وشركة آبل بإزالـة دولـة فلـسطين مـن خرائطهمـا المعتمـدة األمـر الـذي أثـار سـخطا وتنديـدا 
ــدولي واعتــداء علــى الحقــوق التاريخيــة  ــاره انتهاكــا ســافرا للقــانون ال فلــسطينيا وعربيــا ودوليــا واســعا باعتب

لسطيني ويساهم هذا العمل الرخيص في تطبيق ما يسمى مخططـات الشرعية والمشروعة للشعب العربي الف
  .الضم التي تسعى ادارة الرئيس ترامب الي تطبيقها من طرف واحد والتي تطلق عليها صفقة القرن

ان حــرب اجهــزة المخــابرات االمريكيــة واإلســرائيلية التــي تمارســها ضــد الــشعب الفلــسطيني وحقوقــه 
حد واستغاللها للنفوذ بل تمتد هذه الحرب وبشكل معلـن وواضـح لتـشمل كـل التاريخية لم تتوقف عند هذا ال

منصات التواصل االجتماعي وتأتي فـي ظـل حـرب بـشكل اخـر تـشنها مواقـع التواصـل االجتمـاعي األمريكيـة 
مثل فيسبوك وتويتر والتي تحارب نـشر المحتـوى الفلـسطيني عبـر إغـالق الـصفحات وتقييـد النـشر لتغييـب 

 تكــشف جــرائم االحــتالل وقــد قــاموا بتطــوير نظــامهم االلكترونــي خصيــصا لمحاربــة المحتــوى الحقيقــة التــي
الفلسطيني وقاموا بإزالة أالف الصفحات الفلسطينية التي تعبـر عـن واقـع االحـتالل والظـروف الـصعبة التـي 

 تتبعها هـذه ٕيعيشها الشعب الفلسطيني واغالقها نهائيا بدون اي اخطار سابق وفقا لسياسة العنصرية التي
  .المؤسسات

إن إزالة اسم فلسطين من محركات البحث تندرج ضمن المخطط األمريكي اإلسرائيلي لتمرير صـفقة 
ــوق الــشعب  ــل مــن حق ــل محــاوالت الني ــاريخ وأن ك ــسطيني وتزويــر الت ــة شــطب الوجــود الفل ــرن ومحاول الق

ــه دفاعــا عــن حقــه بإق ــسطينية ًالفلــسطيني ستفــشل وتــتحطم علــى صــخرة صــموده ومقاومت ــة الفل امــة الدول
  . وعاصمتها القدس١٩٦٧المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

ٕان تلك الممارسات الغير اخالقية واتباع سياسة الحذف سلوك غير أخالقي مرفوض ويتنافى مع ما 
 حيــث اعترفــت بالدولــة الفلــسطينية وأن هــذا الــسلوك فقــط مــرتبط باالنحيــاز ٢٠١٢ دولــة عــام ١٣٨قررتــه 

مريكي الواضح لكيان االحتالل في إطـار تطبيـق صـفقة القـرن الراميـة لتـصفية القـضية الفلـسطينية وهـذا األ
العمل الجبان ال يمكن ان يمنع الحقائق والشمس ال يمكن ان تغطيها غربال والشعب الفلسطيني هـو شـعب 

ع قـائم وموجـود وال يمكـن اصيل قائم وموجود والواقع ان حكومة االحتالل تحتل االراضي الفلسطينية والصرا
ان تحسمه ادوات رخيصة مثل هذه االساليب وهو مستمر في كفاحه لنيل حقوقه المـشروعة وفـي مقـدمتها 

  .حق تقرير المصير
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ومــن هنــا بــات المطلــوب مــن الحكومــة الفلــسطينية ضــرورة وضــع خطــط موضــوعية والعمــل بــشكل 
ي القـضاء الـدولي ورفـع شـكاوى امـام المحـاكم شمولي لمالحقة هذه االساليب الرخيصة وضرورة اللجـوء الـ

الدولية ومالحقة غوغل وآبل وغيرهم من الشركات قانونيا ألن ما أقدمت عليه يتناقض مـع قـرارات الـشرعية 
الدولية وضرورة تراجعهم وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني ودول العالم على اتباع سياسة التزويـر والكـذب 

حقيقــي ومعلومــات مغالطــة للواقــع الموجــود علــى االرض ولطبيعــة القــرارات فــي تقــديم محتــوى زائــف وغيــر 
الصادرة عن االمم المتحدة والتي تعترف بالدولـة الفلـسطينية وحقـوق الـشعب الفلـسطيني والمجتمـع الـدولي 
بدوره مطالب بضرورة اتخاذ قرارات هامة على صعيد دعم صمود ابناء الـشعب الفلـسطيني واتخـاذ إجـراءات 

ت عملية بوقف هذا التزوير الخطير للتاريخ وضرورة اجبار غوغل وآبل ومؤسسات الفيـسبوك وتـويتر وقرارا
  .على التراجع عن هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الحقوق الفلسطينية وتتسم بالعنصرية

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير اإلعالم العربي في فلسطين* 

  ١٢ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 في ذكرى استشهاد الملك المؤسس

 زيدان كفافي. د.أ* 

المملكــة جاللــة المغفــور لــه  ووم الــذكرى التاســعة والــستون الستــشهاد مؤســس اإلمــارةتــصادف اليــ
الملك عبد اهللا األول ابن الحسين الذي لقي وجه ربه راضيا مرضيا وروى بدمائه ثرى األقصى الشريف بعد 

تـصدي مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات الجسام في سبيل نهضة العرب والمسلمين ورد العاديات عـنهم وال
  .ٕبحزم واصرار لالحتالل والظلم والطغيان

في ذكرى استشهاد الملك المؤسس يقف القارئ على جملـة مـن المحطـات والحقـائق المفـصلية فـي 
تاريخ األمة العربية واإلسالمية، فيدرك معها حجم الدور الـذي قـام بـه فـي ظـروف اسـتثنائية، فاسـتطاع أن 

 مبادئهـا فـي الحريـة والعدالـة والمـساواة، وجابهـت التحـديات ّيؤسس دولة حملت حلـم الثـورة وحافظـت علـى
الصعبة، وحققت المكتسبات والمنجزات الكبيرة، إذ لـم تكـد تمـر الـسنوات األولـى حتـى بـدأت اإلمـارة الناشـئة 
ًتحتــل موقعهــا اإلقليمــي والــدولي المــؤثر، لــتكن بالفعــل مــوئال للمــشروع النهــضوي العربــي، ومقــصدا ألحــرار  ّ

  .ستها ومثقفيهاسا واألمة

لقد كـان للمملكـة األردنيـة الهاشـمية فـي عهـد الملـك المؤسـس مواقـف ثابتـة إذ شـهدت تلـك الفتـرة 
مشاركة األردنيين في جميع الثـورات التـي قامـت علـى أرض فلـسطين وسـجل الجـيش العربـي األردنـي أروع 

عربية اإلسرائيلية ويقـول رحمـه اهللا األمثلة في الدفاع عن القدس العربية والضفة الغربية في أثناء الحرب ال
ّيشهد اهللا إنني لم أدخر وسعا في تنبيه رجال العرب وممثلي حكوماتهم إلى ما فيـه النفـع العـام والمـصلحة " ً
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ــى فلــسطين  ــت الخــسائر واألضــرار عل ــر، وتوال ــان بهــا وق ــن اآلذان ك ــذات، ولك ــسطين بال ــر فل ــة وخي الوطني
  ."وأهلها

سـس عبـد اهللا األول نـستذكر نطـاق الطمـوح القـومي الـذي عمـل بـه في ذكرى استشهاد الملـك المؤ
فجسد أمل األمة في الوحدة والتضامن والعمل العربي المشترك باعتباره الـسبيل الوحيـد لـدرء المخـاطر التـي 

  .تحيط باألمة وفي مقدمتها الخطر الصهيوني التوسعي على حساب أمة العرب والمسلمين

 األردنيون وأشراف العرب واألمة، ما قدمه قادة بني هاشم الـذين  يستحضراألقصىفي ذكرى شهيد 
لحقوا بعبد اهللا األول، طالل بن عبد اهللا، فالحسين بن طالل الذين واصـلوا الجهـاد والعمـل فـي سـبيل نـصرة 

  .فلسطين التي كانت وما زالت القضية األولى بالنسبة لكل أردني وأردنية فوق هذا الحمى العربي الهاشمي

ً مــرور تــسعة وســتين عامــا علــى استــشهاد مؤســس المملكــة، وفــي عهــد الملــك المعــزز جاللــة بعــد
الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين، يجـدد األردنيـون شـحذ الهمـم، وتعزيـز اإلرادة، فـي مـسيرة الـوطن، التـي 

دة والحريــة  تــصنعه اإلرا"األردن الحــديث"تحتــاج إلــى ســواعد الجميــع، باعتبــار أن المــستقبل المنــشود نحــو 
  .والمواطن المنتمي لقيادته ووطنه

ــراءة  ــون ق ــد األردني ــدنا، مــدعاة ألن يعي ــاريخ بل ــاة وت ــي هــذا الوقــت المهــم مــن حي ــذكرى وف هــذه ال
الصفحات الخالدة لوطنهم وشعبهم وقيادتهم في كتاب التاريخ الذي سطروه بـدمائهم وتـضحياتهم ودمـوعهم 

 على مدى األيام والسنين في مسيرة ستتواصـل إنجازاتهـا وبلـوغ وما اجترحوه من أعمال عظيمة وما أنجزوه
ًأهدافها التي يبذل جاللة الملك عبداهللا الثاني كل جهوده المتواصلة ليال ونهارا من أجل تحقيقها ً.  

  رئيس جامعة اليرموك* 

  ٤٠ص/٢٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

***  

   الدولتينال تتخلوا عن حل

  

  عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ١٤/٧/٢٠٢٠) ذا أميركان إنترست (–* ؛ وديفيد ماكوفسكي*دينيس روس

ّلكن حل بيتر بينارت القائم على فكرة الدولة . قد يكون الضم اإلسرائيلي أحادي الجانب خطأ
  .الواحدة هو نهج يضيف خطأ إلى آخر

ًكن قويا وشجاعا جي“قمنا بكتابة كتابنا  ، ألننا Be Strong and of Good Courage ”ًداً
بكل تأكيد، سوف يجعل . كنا نخشى أن يؤدي المسار الذي تسلكه إسرائيل إلى نتيجة الدولة الواحدة

االستمرار في البناء خارج مناطق التجمعات االستيطانية من المستحيل الفصل بين اإلسرائيليين 
ومن خالل إظهار الكيفية التي حدد . سب دولة واحدة لشعبينوالفلسطينيين، وسوف ينتج في الوقت المنا

بها أهم قادة إسرائيل ما هو األهم، وكيف اتخذوا قرارات صعبة ووضعوا احتياجات البلد قبل احتياجاتهم 
 - السياسية، كنا نأمل في تذكير قادة إسرائيل اليوم بمسؤوليتهم عن اتخاذ خيارات سياسية صعبة بوضوح 

  .ون من شأنها أن تثير اآلن معارضة كبيرة من حركة المستوطنينخيارات سوف يك

واألسوأ من ذلك هو أن دافع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، . ولم يتحقق ذلك األمل حتى اآلن
 في المائة من الضفة الغربية من جانب واحد، أثار ردود ٣٠لالستفادة من خطة ترامب لضم ما يصل إلى 

والكثير من ردود الفعل المنتقدة مشروعة، لكن بعضها، لألسف، منفصل عن . تحدةفعل في الواليات الم
 - الذي يدافع اآلن عن دولة يهودية Peter Beinart من ناحية، هناك بيتر بينارت. الواقع إلى حد كبير

 Ilan  ومن ناحية أخرى، ثمة أشخاص مثل صديقنا إيالن غولدنبرغ. عربية ثنائية القومية

Goldenberg والذين يريدون بشدة إنقاذ حل الدولتين، ويعتقدون أن الرد الصحيح على الضم هو ،
  .ًاالعتراف بدولة فلسطينية من أجل اإلبقاء على أمل الفلسطينيين حيا

فالضم بعد كل شيء هو إجراء . َلسنا متفاجئين من أن يكون احتمال الضم قد أثار ردود الفعل هذه
لن يغير أي من الطرفين وضع : ي ينتهك فرضية مركزية في اتفاقيات أوسلوإسرائيلي أحادي الجانب، والذ

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

سرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة ا
 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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وكان ينبغي أن . ٍما يعني أن إسرائيل لن تضم أي أراض، وأن الفلسطينيين لن يعلنوا قيام دولة - المنطقة 
يتم التفاوض على الوضع الدائم للمناطق؛ نعم، ليست هناك مفاوضات اآلن بعد فشل ثالث محاوالت 

  .َ وفقدان ثقة كل من الجمهورين باآلخر٢٠٠٠ بقيادة الواليات المتحدة منذ العام رئيسية

ًومع ذلك، فإن ضما تقوم به إسرائيل من جانب واحد ألراض تسيطر عليها مسبقا ليس هو الحل ًُ ٍ .
و أنه وال أحد يعرف ما إذا كان سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، أ. ًإنه لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا

سينهي التعاون األمني بين الجيش اإلسرائيلي وقوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، أو أنه سيوفر 
ذريعة لحماس وحزب اهللا لتوجيه ضربات صاروخية رمزية ضد إسرائيل، والتي يمكن أن تتصاعد إلى شيء 

الضفة الغربية، وسيكون بال لكننا نعلم أنه سيثير أسئلة أساسية حول شرعية موقف إسرائيل في . أكبر
  .شك نعمة لحركة نزع الشرعية عن إسرائيل في وقت أصبحت فيه مسألة العدالة قضية مركزية في أميركا

وبعد أن أمضينا . ال عجب أن بيتر بينارت قرر إظهار أنه يقف على الجانب الصحيح من العدالة
ًسرائيليين والفلسطينيين، نريد نحن أيضا العدالة ًقرابة ثالثين عاما في محاولة صنع وتعزيز السالم بين اإل

إن دعوته إلى إقامة . لكن وصفته ستنتج سفك دماء ال نهاية له، وليس عدالة. والكرامة لكال الجانبين
فهو منطقة ال توجد فيها تقاليد ديمقراطية؛ لم : دولة واحدة ال يمكن أن تعمل ببساطة في الشرق األوسط

؛ وحيث )شاهد العراق وسورية(ُ الطائفية؛ وحيث تخاض الحروب بال أي حدود - د بع–ُيصلها بعد عصر ما
  .ال يوجد استعداد لقبول أو احترام حقوق األقليات

عرقية مختلفة، فإن / ُفي الشرق األوسط، حيثما يفرض نظام مركزي على مجموعات طائفية
ن وليبيا، هي ما يجب أن نصفه فهل تكون قصة العراق، وسورية، ولبنا. النتيجة هي الصراع المستمر

  لمستقبل اإلسرائيليين والفلسطينيين؟

باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن بينارت يعتقد أن الهويات الوطنية المنفصلة لإلسرائيليين والفلسطينيين 
ًوما من مكان يبدو فيه المرء منفصال عن العالم . تعني القليل لكل منهم، وأنها سوف تذوب وتتالشى ِ

ًلقد دفع كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين ثمنا باهظا للحفاظ على هوياتهم. أكثر من هذاالحقيقي  من . ً
فهل يمكن لدولة . ُجهتهم، بنى اإلسرائيليون دولة في بيئة كانوا مرفوضين فيها، وفرضت عليهم الحروب

من االتحاد ذات ثقافة مزدهرة، والتي حققت وجودها بنجاح من خالل جلب أكثر من مليون يهودي 
السوفياتي، باإلضافة إلى توفير وطن لليهود من إثيوبيا وسورية واليمن، وعبر كل المجتمعات التي 
تتعرض للتمييز في الشرق األوسط، أن تتخلى فجأة عن هذه الهوية؟ هل يمكن لدولة يبلغ عدد سكانها 

 والتي -  اطن عربي إسرائيليما يقرب من سبعة ماليين يهودي وحوالي مليوني مو -حوالي تسعة ماليين 
ٍبناتج محلي إجمالي بمستوى نظيراته في ” صاعدة“تمكنت من البقاء بعد كثير من الحروب لتصبح دولة 

 برلمانيين صهيونيين في الكنيست ١٠٥فرنسا واليابان، أن تقول إن دولتها وهويتها فشلتا؟ ومن بين 
  أن يقبل بتغير هوية إسرائيل؟ً عضوا، هل هناك حتى نائب واحد يمكن ١٢٠المؤلف من 
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في أماكن تفرقهم، في مخيمات الالجئين وعبر انتفاضتين، لم . ًكما ثابر الفلسطينيون بدورهم أيضا
ًما يزال مقربا من مروان البرغوثي، ” فتح“وشرح أحمد غنيم، وهو ناشط في حركة . يتخلوا عن هويتهم

) إسرائيليون أو فلسطينيون(سوف يشعر أحدنا في دولة واحدة، “: ذات مرة سبب تفضيله لحل دولتين
سوف تضمن دولة بينارت ثنائية القومية أن يتحول الصراع . وهو محق. ”بالحاجة إلى الهيمنة على اآلخر

وهو يشير إلى أن قانون العودة اإلسرائيلي ستقابله مطالبة فلسطينية بنسخة موسعة من حق . إلى الداخل
وبالنسبة لدولة ال تشترك في نفس اللغة أو الدين أو الخبرة، قد .  الماليينالعودة الفلسطيني، والتي تشمل

  .وسوف يضمن الصراع المستمر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. يتحول هذا كله إلى كابوس بسرعة كبيرة

لكن . ًإذا لم يكن كل هذا كافيا، فكأنما يبدو لبينارت أن أعداء إسرائيل هم أناس متخيلون
أي دولة هي التي قد ترهن وجودها نفسه الحتمال أن إيران وحزب . ليين يعرفون أنهم ليسوا كذلكاإلسرائي

اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي ربما يغيرون مواقفهم فجأة إذا لم تعد إسرائيل كما نعرفها موجودة؟ هل 
ًليل جدا من سيحارب العرب العرب ويقاتل المسلمون المسلمين نيابة عن اليهود؟ سوف يأخذ الق

ًكان جوهر الصهيونية دائما هو روح االعتماد . اإلسرائيليين مثل هذه المقامرة على أنها الخبرة األفضل
ُ سنة من االضطهاد، بنيت الدولة اليهودية على فكرة أنه يجب أن تكون لليهود ٢٠٠٠وبعد . على الذات

  .وكالة لتأمين مصيرهم

 -  وتحقيق –ل عن السماح لهذين الشعبين بالسعي إلى ال بدي. خالصة القول من كل هذا واضحة
وال يمكن حل نزاعهما إال إذا تم فصلهما عن بعضهما بعضا، وسوف يستمر هذا النزاع . تطلعاتهما القومية
صحيح أن الدولتين الموعودتين لن تكونا متاحتين في أي وقت قريب، وقد يؤدي الضم . إذا لم يتم فصلهما

. لكن هذا يعني أن علينا أن نواصل العمل ضده. ًديد ظهور هذا الحل جملة وتفصيالمن جانب واحد إلى ته
ونأمل أنها ستسعى إلى تغيير . إذا تم انتخاب جو بايدن، فمن شبه المؤكد أن إدارته لن تعترف بالضم

خذ الواقع على األرض، واستعادة اإلحساس باإلمكانية لدى كال الجانبين، والعمل على جعل كل جانب يت
على سبيل المثال، يتوقف اإلسرائيليون عن  - خطوات إلظهار التزامه بالسالم وبحل على أساس الدولتين 

تعيش الغالبية العظمى . (البناء خارج الحاجز األمني حتى تتمكن دولتان من إجراء تبادل مناسب لألراضي
السلطة الفلسطينية التوقف ومن جانبها، يجب على ). من المستوطنين في تجمعات أو كتل داخل الجدار

عن منح عائالت أولئك الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف ضد اإلسرائيليين معاملة تفضيلية ورواتب أكبر 
  .من عائالت معوزة أخرى

بما أننا نعتقد أنه ال يوجد خيار سوى العمل في اتجاه هذين الكيانين، فإننا متعاطفان مع رغبة 
وهو يخشى أن يؤدي الضم إلى استسالم الشعب . ًمل في حل الدولتين حياغولدنبرغ في الحفاظ على األ

وهو يريد أن يمنحهم . الفلسطيني، ويعتقد أن نتيجة دولة واحدة هي النتيجة الوحيدة التي ستكون ممكنة
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األمل من خالل االعتراف بدولة فلسطينية باعتبار أن ذلك سيكون الرد الصحيح على قيام إسرائيل بفرض 
  .ها من جانب واحد على جزء من الضفة الغربيةسيادت

بادئ ذي بدء، ال ينبغي . لألسف، من المرجح أن تفشل أي سياسة قائمة على الرغبات
للفلسطينيين، الذين لم يكونوا على استعداد للتفاوض مع إسرائيل لبعض الوقت، أن يعتقدوا بأن عدم 

أنه يقدمها من : ًر إشكالية في وصفة غولدبرغ أيضًلكن هناك شيئا أكث. االنخراط سوف ينتج المكافآت
هل يجب أن تلتزم الدولة الفلسطينية التي يعترف بها بالسالم مع إسرائيل، الدولة القومية . دون أي شروط

للشعب اليهودي؟ هل يجب عليها أن تتجاوز االنقسامات بين سلطتين منفصلتين في الضفة الغربية 
ًأي مصالحة بينهما على مبادئ تجعل السالم مع إسرائيل ممكنا؟ هل يجب وقطاع غزة، وهل يجب أن تقوم 

أم أن الفساد واسع النطاق -أن تكون لهذه الدولة مؤسسات ذات مصداقية والتي تلتزم بسيادة القانون 
الذي يغذي العزلة العميقة للجمهور الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية ال يهم؟ هل يجب أن تكون 

لية شفافة؟ هل يجب أن تسمح بحرية الكالم وبوجود وسائط إعالم حرة؟ هل يجب أن تحترم مواردها الما
  حقوق األقليات؟

ماذا يحدث في اليوم التالي بعد . ًومن الواضح أن هناك مشكلة أخرى في هذا الخيار أيضا
ًمال كاذبا بأن  قد يعطي أفنيين؟ نعم، إن االعتراًاالعتراف؟ هل سيتغير أي شيء عمليا بالنسبة للفلسطي ً
ًالمجتمع الدولي أو أميركا يفعالن شيئا للفلسطينيين حقا ًولطالما كان انتظار اآلخرين ليفعلوا شيئا ابتليت . ً

ًبه الحركة الوطنية الفلسطينية، لكن تعميق اتكالية الفلسطينيين لن يجعل التقدم أكثر احتماال أيضا سوف . ً
. ة كبيرة عندما ال نتمكن من إنتاج الدولة الموعودة في وقت قريبتظهر الفجوة بين خطابنا وأفعالنا بسرع

ينبغي أن تكون سياساتنا مصممة لتوفير أمل متجذر في إظهار أن الحقائق على األرض يمكن أن تتغير، 
ًوليس في إعطاء الفلسطينيين سببا لالعتقاد بأن أي شيء لن يكون ممكنا ًعاجال أم آجال سوف يؤدي . ً ً

  .لى حدوث انفجارذلك بدوره إ

ًبينما نحترم نوايا غولدنبرغ ونشاركه التزامه بخيار الدولتين لشعبين، يبدو أنه يتقاسم عنصرا 
ًأساسيا واحدا مع بينارت . بالنسبة لكليهما، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدامة الصراع. ً

ويبدو األمر كما لو أن .  النزاعوالفلسطينيون بالنسبة إليهما مجرد ضحايا لم يسهموا في استمرار
) ديسمبر( لمعايير كلينتون في كانون األول -  أو قدموا مقترحات مضادة - الفلسطينيين استجابوا 

وهو ما  -  ٢٠١٤) مارس(، ومبادئ أوباما في آذار ٢٠٠٨) أغسطس(، ومقترح أولمرت في آب ٢٠٠٠
كما . تلت معسكر السالم في إسرائيل لم تحدث قطوكأن االنتفاضة الثانية التي ق. لم يفعلوه، بطبيعة الحال

لو أن القيادة الفلسطينية لم تطرد رئيس الوزراء آنذاك، سالم فياض، الذي كان يسعى إلى بناء مؤسسات 
  .ٕدولة حقيقية وارساء المساءلة داخل السلطة الفلسطينية
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 نقوم فجأة بحل ليس هناك حل بسيط ولن. لكن نقدنا القتراح غولدنبرغ ليس حجة لالستسالم
إننا بحاجة إلى سياسة تعود إلى التدرج، لكنها . القضايا المشحونة بشدة مثل مسائل القدس والالجئين

وقد يبدو الطريق إلى األمام أقل . تركز بشدة على االنفصال كوسيلة للحفاظ على خيار قيام دولتين لشعبين
ًبريقا، لكنه يبقى ضروريا مع ذلك ً.  

 - عام من الصراع حتى تتعامل هذه الحركات الوطنية ١٠٠ألمر ما يقرب من نعم، لقد استغرق ا
التعاون األمني والتجارة، :  مع بعضها بعضا بشكل يومي- المتجسدة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية

لكن الحكمة السياسية . ًوليس هذا التواصل مثاليا. ″١٩ - كوفيد” واآلن التعاون الصحي المتعلق بـ
 -  كما سيفعل بينارت -ويبدو لنا أن هدمهما كليهما . سوف تبنى على هذين الهيكلين التأسيسيينالذكية 

  .ًوسط األمل في أن هناك شيئا آخر يمكن بناؤه، هو ضرب من قمة الالمسؤولية والخيال

ونحن لسنا بحاجة إلى نهج . ًال يمكن أن يكون خطأ الضم عذرا لتجاهل حقائق الشرق األوسط
ًوسط، والذي يفاقم خطأ قائما بإضافة واحد آخر ويعكس مرة أخرى وجود القليل من الفهم لما للشرق األ

ودعونا ال نتبنى مواقف . دعونا ال نتخلى عن االنفصال والمفاوضات ودولتين لشعبين. يدفع هذه المنطقة
 .لها جاذبية مجردة، لكنها في حقيقتها منفصلة بشكل محزن عن الواقع

ًديرا لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش عمل م: دنيس روس •
ًاألب، والمنسق الخاص للشرق األوسط في عهد الرئيس بيل كلينتون، وكان مستشارا خاصا  ً

  .لشؤزم تلخليج الفارسي وجنوب غرب آسيا لوزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون

في معهد واشنطن ومدير مشروع العالقات العربية هو زميل زيغلر المميز : ديفيد ماكوفسكي •
ًكن قويا وشجاعا“: وروس وماكوفسكي هما المؤلفان المشاركان لكتاب. اإلسرائيلية كيف شكل : ً

 .٢٠١٩) سبتمبر(في أيلول ” بابليك أفيرز“، الصادر عن ”أهم قادة إسرائيل مصيرها

 :نشر هذا المقال تحت عنوان •

Don’t Give Up on the Two - State Solution 

  ٧ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الغد 

***  
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  للمستوطنين" يشع"تعلموا من مجلس 

  

 ١٩/٧/٢٠٢٠عميره هاس  -  هآرتس

من اجل التغلب على التعرج والتخبط اللذين تعاني منهما حكومة اسرائيل يجب عليها الحصول 
كيف ينسقون هذه الحكومة ستعلمها . على دروس في التخطيط والحكم من حكومة ارض اسرائيل
  .ويتنازلون عن األنا ويتقدمون كرجل واحد من اجل احتالل الهدف

امام عيوننا المندهشة تظهر حكومة اسرائيل الفقيرة في هذه االسابيع بكامل البؤس، صغرها 
هذا االكتشاف كان يمكن أن يكون سارا ألن الغطرسة والتعالي لحكومة نتنياهو . وانشغالها بالصغائر

  .هذا كان يمكن أن يكون مضحكا لو لم يتضرر من هذا الخداع ماليين االسرائيليين. شديدةتعرضا لضربة 

كل ما يمكن قوله عما يحدث داخل . في الحقيقة، البؤس يلون الخط االخضر بخضرة شديدة
وهذا عكس ما يميز . عدم القدرة على فعل أي شيء، انعدام المهنية واالهتمام بالصغائر: اسرائيل السيادية

تميزه الرؤية البعيدة . التخطيط هو الكلمة المالزمة له. الكيان اليهودي الذي يوجد شرق الخط االخضر
عيوب نظام الحكم في اسرائيل يتم تسليط الضوء : وبعبرية سليمة. والتواصل والتمسك بالهدف واالستمرارية

في نفس الوقت، نفس . نولكن العيوب لم تولد اآل. عليها اآلن بمصباح قوي يتمثل بأزمة الكورونا
الحكومات والبيروقراطية التي نعرفها بعدم االهتمام بمواطنيها ورفاهيتهم وتفضيل االثرياء، هي بالضبط 

الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة محبوسين : ”يشعستان“نفس الحكومات التي أوجدت واقع 
هذا الفضاء هو خارج . البناء الفاخر لليهود فقطفي جيوبهم المكتظة، وحولهم فضاء يتسع باستمرار مع 

نهاية ”هذه هي الصيغة االسرائيلية لـ. حدود اسرائيل السيادية، لكنه عمليا تم ضمه اليها منذ زمن
  .”االحتالل

تشكيل هذا الفضاء مع الجيوب غير المنظورة للعيان والتي ال تحصى احتاجت الى تفكير بعيد 
. تنسيق بين الجهات المختلفة، مدنية وعسكرية، رسمية وشبه رسميةالمدى وجمع حريص لمعلومات و

والقصد هو االدارة المدنية التي توجد . ”بيت ايل“ومثلما يقول الفلسطينيون هذه االجهزة المتناسقة تسمى 
اذا كان هناك شخص يحتج على (في موقع عسكري كبير قرب مستوطنة بنفس االسم، ومقابل شرقي البيرة 

 –ولكن االدارة المدنية ). عمل من داخل السكان المدنيين، فان الجيش االسرائيلي هو االلهامأن حماس ت
 تنفذ األوامر وهي خاضعة لمنسق اعمال الحكومة في المناطق، وهي –الكائن الهجين والمدني والعسكري 
وقسم االستيطان هذه اجسام قديمة تعمل بتناغم مع الجيش والشرطة . وحدة في وزارة الدفاع في تل ابيب

بتناغم مع العاد (بلدية القدس ووزارة الداخلية تعمل بشكل مشابه . والكيرن كييمت وممثلي المستوطنات
كل ذلك معا يكون حكومة ارض . في شرقي القدس التي تم ضمها رسميا) وعطيرت كوهنيم والكيرن كييمت

مصغرة في حدود الرابع من حزيران يجدون  يهود عاديون يعرفون الدولة بصيغتها ال–اسرائيليون . اسرائيل
صعوبة في التصديق بأن الكيان اليهودي في يهودا والسامرة هو ثمرة تخطيط دقيق الهدف منه احباط 
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ونحن نقول لهؤالء االسرائيليين بأنه في . سعي الفلسطينيين في الحصول على االستقالل وعلى دولة
ئيل لن تنجح في وقف موجة جديدة للكورونا، انشغلت حزيران عندما اصبح من الواضح أن حكومة اسرا

 منها في شرقي القدس، وتسببت بخسارة المأوى ١٣ وحدة سكنية للفلسطينيين، ٤٣حكومة اسرائيل بهدم 
 منها في ٣:  مبنى غير سكني٣٦اضافة الى ذلك دمرت الجرافات .  قاصر٨٤ فلسطيني، منهم ١٥١لـ

  .شرقي القدس

حون تحت فوضى حكومة نتنياهو نقول لهم بأن هذا الهدم تم التخطيط له االسرائيليون الذين يرز
في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، نعم، هكذا هو االمر منذ زمن طويل وفي فترة حكم مباي، حكومة 
ارض اسرائيل صادرت في حينه الحتياجات الجمهور أو لصالح الجيش مناطق كبيرة بملكية فلسطينية 

مة، خارج حدود الفلسطينيين، تم تخصيصها من اجل البناء لليهود، وأمرت بالحفاظ على خاصة أو عا
  .أي بناء أفقي. لالحياء العربية في القدس” الطابع القروي“

 نفس الحكومة اصدرت أمر عسكري حل لجان التخطيط في القرى الفلسطينية في ١٩٧١في العام 
 في التخطيط النفسهم، ووضع التخطيط في أيدي اليهود أي أنه ألغى حق الفلسطينيين. الضفة الغربية

وفي التسعينيات حكومة ارض اسرائيل . الذي يجلسون في بيت ايل، يبنون لليهود ويهدمون للفلسطينيين
وحددت معظم اراضي الضفة الغربية كنقية من البناء ” يشعستان“ ميرتس واصلت تخطيط –برئاسة العمل 

ففي بتسيلم قالوا إنه في الخمسة اشهر . شهر الماضي حدث تقدم جديفي ال). منطقة ج(الفلسطيني 
.  مبنى٣٠االخيرة هدمت حكومة ارض اسرائيل عدد مشابه للمباني التي هدمتها في شهر حزيران، أي 

وفي االسبوعين االولين من شهر حزيران هدمت . وفي شرقي القدس هدمت خالل نفس الفترة ستة مبان
  .ت االمم المتحدة مبنى، حسب احصائيا٣١

إن منع البناء والقيام بالهدم السريع والهادئ لبيوت الفلسطينيين تدل على التمسك بتنفيذ المهمة 
جعل الفلسطينيين يصابون باليأس واجبارهم على الهجرة الى الخارج أو : متعددة االجيال ومتعددة االحزاب

هنا يتبين أنه في ). تبت عن ذلك مليون مرةنعم، أنا أعرف وقد ك(الى الجيوب واخالء الفضاء لليهود 
الوقت الذي يوجد فيه نقص في االيدي العاملة للقيام بمهمات تنقذ الحياة ومصدر الرزق في فترة 
الكورونا، هناك ميزانية وعدد كبير من المراقبين والجنود وسائقي الجرافات والقضاة والموظفين من اجل 

 .حياة الفلسطينيينالقيام بالمهمة السامية وهي تخريب 

 ٢٦ ص٢٠/٧/٢٠٢٠الغد 
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  اخبار باالنجليزية
  

King receives Egyptian FM over ties, regional developments 

His Majesty reaffirms Jordan’s steadfast position on Palestine 
 

 

AMMAN — His Majesty King Abdullah, at Al Husseiniya Palace on Sunday, received 

Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry, who conveyed greetings from Egyptian 

President Abdel Fattah El Sisi. 

The King asked Shoukry to convey his greetings to President El Sisi, reaffirming the deep-

rooted and strategic ties between the two countries and peoples, according to a Royal Court 

statement.  

The meeting covered means of expanding cooperation across all sectors, and joint efforts to 

counter coronavirus disease (COVID-19) and its humanitarian and economic implications. 

Discussions also addressed the importance of maintaining coordination and consultation on 

issues of mutual concern, in line with shared interests and in service of Arab causes, the 

statement said.  

The meeting also touched on regional developments, foremost of which is the Palestinian 

cause. 

His Majesty reaffirmed Jordan’s steadfast position and the need to achieve a 

comprehensive and just peace, based on 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, according to the statement.  

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 

region.Efforts to reach political solutions to regional crises were also discussed. 

His Majesty said he looks forward to the next trilateral Jordanian-Egyptian-Iraqi summit, 

aimed at bolstering economic, development, and trade ties across various sectors, in the 

best interest of the three countries and their peoples, the statement said.  
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Father Musallam calls for defending Aqsa Mosque against occupation 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Father Manuel Musallam, a noted Palestinian priest 

and head of the World Popular Organization for Jerusalem Justice and Peace, has urged 

the Arab and Muslim nations to protect the Aqsa Mosque against the Israeli occupation.   

 “Do not let the Aqsa Mosque become a martyr because of you and your idleness and do 

not allow your enemy to occupy Bab al-Rahma (one of the Aqsa Mosque’s prayer areas) in 

order to take over the Aqsa Mosque and the holy Dome of the Rock and defile our spiritual 

glory,” Father Musallam said in recent press remarks. 

 “Bab al-Rahma is the gate of glory and dignity for our Arab and Muslim peoples 

today,”the priest said, calling for firmly standing up in the face of the occupation and 

preventing it from imposing its control over the Aqsa Mosque’s gates. 

 “Those whose hearts are not attached to the Aqsa Mosque have no place among our Arab 

nation. They have no Islam or Arab identity,” he added. 

The Palestinian Information Center July 18, 2020   

***  
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Israeli police abduct 7 Palestinian ex-detainees in Jerusalem 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli police on Thursday evening arrested seven 

Palestinian ex-detainees after chasing them in Jerusalem. 

Local sources said that the Israeli police chased seven Palestinian citizens in Jerusalem, 

forced them out of their cars, and arrested them for no apparent reason. 

The detainees are Salim al-Ja’ba, Owais Hamada, Hamza Zaghir, Luay Naser ed-Din, 

Omar Zaghir, Ya’coub Abu Asab, and Amin al-Shweiki. 

Israeli arbitrary arrest campaigns have seen a noticeable rise recently in the West Bank 

and Jerusalem. In June alone, at least 478 Palestinians were detained. 

The Palestinian Information Center July, 17 ,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  

*** 

Almost one million people call on Google to 

 " Put Palestine On Your Maps" 

 
RAMALLAH, Saturday, July 18, 2020 (WAFA) – Almost one million people have signed 

a petition calling on the internet search engine giant, Google, to put Palestine on its maps. 

"Palestine does not appear on Google maps. Why not? Israel, established on Palestinian 

land, is clearly designated. But there is no mention of Palestine. According to Google, 

Palestine does not exist," wrote the petition. 

"The omission of Palestine is a grievous insult to the people of Palestine and undermines 

the efforts of the millions of people who are involved in the campaign to secure Palestinian 

independence and freedom from Israeli occupation and oppression." 

The petition stressed the importance of having Palestine in the Google Maps since it is 

regarded as definitive by people around the world, including journalists, students and 

others carrying out research into the Israel-Palestine situation. 

"Whether intentionally or otherwise, Google is making itself complicit in the Israeli 

government's ethnic cleansing of Palestine," said the petitioners, calling on Google "to 

recognize Palestine in Google Maps, and to clearly designate and identify the Palestinian 

territories illegally occupied by Israel." 

2020-7-18wafa   

*** 
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