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  االردن والقدس

  في ذكرى استشهاد الملك المؤسس ووفاة الملك طالل طيب اهللا ثراهما

 

 المقدم المتقاعد عدنان مفضي الحدادين   

ها هي الذكرى تعود الينا في كل عام تذكرنا بعبق الماضي الذي يضوع في النفس لنستشرق تاريخ 
، فعندما يكتب تاريخ هذا الوطن الغالي فإننا نجد المحطات الخالدة التي أرسى دعائمها آل هاشم أمة

األطهار، وفي هذه األيام فإننا نستذكر الملك المؤسس نجل قائد ثورة العرب الكبرى الذي بذل النفيس 
ق على جيشها اسم والغالي من اجل رفعة هذه األمة ووحدتها، حيث أرسى القواعد الراسخة لمملكة أطل

  .الجيش العربي ليكون لكل عربي وليكون وريث جيش الثورة العربية الكبرى

ًلقد كان جاللة المغفور له الملك المؤسس عبداهللا األول ابن الحسين ربانا لسفينة تالطم الموج 
سجد ًحولها في ظلمات الليل فقادها جاللته نحو شاطئ األمان المشرق حتى قضى شهيدا في رحاب الم

األقصى المبارك صادق العهد مع اهللا فقضى نحبه لنستذكر جميعنا الدور التاريخي البارز ألعماله الجليلة 
ًوافعاله النبيلة في تأسيس إمارة شرق األردن واستقالل المملكة حتى كان األردن أستثناء استقالليا عن 

  .وعد بلفور والدفاع عن أرض فلسطين العربية

فور له أول من هب في سبيل الدفاع عن األرض والمقدسات ولعل باب الواد لقد كان جاللة المغ
واللطرون وجبل المكبر هي من الشواهد الحقيقية على تجديد الهاشميين لالرتباط الديني العميق والوالء 

  .لرسالة اإلسالم الخالدة ولمقدساته

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

  .ثراه واسكنه فسيح جنانه

ومن الملك المؤسس عبداهللا األول الى الملك طالل مسيرة مكللة بالنجاح نستذكرها مع كل إطاللة 
لوطن حيث يسجل لدستور المملكة األردنية الهاشمية الذي تم وضعه في عهد شمس على ثرى هذا ا

جاللة الملك طالل أنه األول في البالد العربية الذي حرص على تجسيد فكر الثورة العربية الكبرى، فكانت 
ى المادة األولى منه تنص على أن األردن جزء ال يتجزأ من أمته العربية وهذا كان من األولويات األول

ٕألهتمامات جاللة الملك طالل فضال عن االهتمام الخاص بالجيش العربي وانشاء الحرس الوطني، وتعزيز  ً
الموقف الدفاعي األردني، واالهتمام بقوة احتياط للقوات النظامية، واهتمام جاللته بسالح الدروع وسالح 

  .الجو، واالهتمام بنواحي التعليم ومجانيته في جميع مدارس المملكة

ًقد أعطى جاللة الملك طالل لشعبه دافعا طموحيا للوصول إلى أهداف سامية ونبيلة، سالحهم ل ً
  .من أجل ذلك هو االنفتاح واإلقبال على الغد المشرق بكل ثقة واقتدار
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وفي أيامنا هذه وفي شهر تموز خاصة فإننا نستذكر أرواح الطيبين الطاهرين الذين قدموا لهذه 
ثير الكثير من العطاء واإلنجاز، فسجلوا على صفحة التاريخ قصة نضال وتضحية األمة، وهذا الوطن الك

  .ًفكانت ذكراهم وشما على جدار القلب، يعمر شغافه بكل معاني الوالء لهذه األسرة النبيلة الطيبة

وفي يومنا هذا فإن الوطن يفخر ويراقب عن كثب الجهود العظيمة والعزائم المباركة الموصولة من 
كنا المفدى عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا ورعاه، والتي هي عنوان هاشمي في سبيل رفعة يد ملي

الوطن وازدهاره والرقي بهذا الجيش العربي وتطويره من الناحية التأهيلية والتدريبة والتسليحية ليبقى هذا 
حسين ليستكمل جاللة الملك ًالجيش عربيا كما أراده جاللة الملك الشهيد المؤسس عبداهللا األول بن ال

المعزز عبداهللا الثاني ابن الحسين رسالة خالدة ونهجا هاشميا فيرعى اإلنجازات ويحمي المكتسبات ويولي 
ًالوطن وهذا الجيش جل االهتمام لتنعكس الرؤى في كافة أرجاء الوطن المعمور صروحا علمية ومؤسسات 

  . الهاشمية الحكيمةانتاجية تزدهر بالعمل المخلص والوالء لقيادتنا

 ٨ص/٢١/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

  شؤون سياسية

  الصفدي يبحث مع نظيريه اإلندونيسي واللوكسمبورغي جهود منع الضم اإلسرائيلي
 

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية  -  ماجدة أبو طير-عمان 
ول الجهود اإلقليمية الدولية المبذولة لمنع ضم أندونيسيا ريتنو مارسودي، امس، محادثات هاتفية ح

  .إسرائيل أراضي فلسطينية

وشدد الصفدي ونظيرته اإلندونيسية خالل المباحثات الهاتفية، على أن الضم خرق للقانون 
الدولي وتقويض لحل الدولتين وكل الجهود المستهدفة تحقيق السالم العادل الذي يشكل حل الدولتين 

ق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة وعاصمتها القدس ويلبي جميع الحقو
  .١٩٦٧المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

وأكد الوزيران استمرار العمل مع األشقاء والمجتمع الدولي من أجل التحذير من خطر الضم على 
 في المنطقة والجهود المستهدفة حل األزمات واستعرض الوزيران التطورات .األمن واالستقرار ومنع تنفيذه

وبحث الجانبان  .اإلقليمية، وشددا على استمرار التنسيق أيضا في إطار منظمة التعاون اإلسالمي
  .تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجاالت التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها وسبل

من الصفدي ووزير خارجية لوكسمبرغ جان كما أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أي
أسلبورن، امس، محادثات ركزت على الجهود المبذولة لترجمة الموقف الدولي الرافض لضم إسرائيل 
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أراضي فلسطينية بما يمنع تنفيذ القرار ويعيد إطالق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين 
  .ووفق القانون الدولي

لبورن خالل المحادثات التي تمت عبر الهاتف، المواقف والتحركات واستعرض الصفدي وأس
اإلقليمية والدولية للحيلولة دون تنفيذ قرار الضم، وأكدا رفضهما لخرق القانون الدولي وتقويض حل 

  .الدولتين

وثمن الصفدي مواقف لوكسمبرغ الصريحة في التحذير من خطر الضم وتأكيد رفض االعتراف بأي 
إسرائيل فرضه على وضع األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أهمية الدور األوروبي في تغيير تحاول 

  .جهود منع الضم وفتح أفق حقيقية لتحقيق السالم العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي

ستقرار واشاد أسلبورن بالدور األردني الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني لتحقيق األمن واال
  .في المنطقة

  ٢١/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  نرفض الضم وأي تصرفات أحادية: شكري بعد لقائه عباس
  

الرئيس الفلسطيني  وزير الخارجية المصري سامح شكري االثنين  التقى–) ب.ف.أ (– رام اهللا
تقود الى حل محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا وبحثا سبل استئناف المفاوضات التي 

 .ًالدولتين، مؤكدا رفض بالده لخطط الضم االسرائيلية

إن مصر تسعى الى ايجاد االطار المناسب "وقال وزير الخارجية المصري للصحافيين عقب اللقاء 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية ولمبادرة السالم العربية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الستئناف 

 واستئناف المفاوضات التي تقود الى حل الدولتين، باعتباره الحل االمثل الذي يتيح المسار السياسي
  ".للشعبين الفلسطيني واالسرائيلي العيش بسالم

، مجددا رفض القاهرة لخطة "تعمل مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود"وأكد شكري ان بالده 
  ".وأي تصرفات احادية"الضم االسرائيلية 

 الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو لتنفيذ مخطط ضم إسرائيل لمستوطناتها في ويسعى رئيس
  .الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور األردن االستراتيجية

  .ويعتبر المخطط جزءا من خطة أميركية أوسع كان الرئيس دونالد ترمب أعلنها أواخر يناير

ل بعد اعالن الضم وقطعت السلطة عالقاتها مع وتوترت العالقات بين السلطة الفلسطينية واسرائي
  .اسرائيل وخصوصا العالقات االمنية
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أن الرئيس الفلسطيني اطلع الوزير شكري على آخر "ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم 

  ".قف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ خطط الضمالدولي للمو

بعد اتصال هاتفي اجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي االحد  وجاءت زيارة شكري لرام اهللا 
  .بالرئيس عباس وأكد فيه دعم مصر للسلطة الفلسطينية

ضية الفلسطينية ونيل الشعب إن الرئيس السيسي اكد على ضرورة إيجاد حل عادل للق"وقالت وفا 
 وفق قرارات الشرعية ١٩٦٧الفلسطيني استقالله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 

  ."الدولية

أن السيسي رحب باالتصاالت الجارية بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الموقف "واضافت 
  ".رمصر لمواصلة جهودها في هذا اإلطا الفلسطيني مبديا استعداده 

اوفدني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النقل رسالة دعم الى "وقال شكري أيضا للصحافيين 
فخامة الرئيس محمود عباس، رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري دائم للدفاع عن الحقوق المشروعة  

  ".للشعب الفلسطيني

ما تحدثنا به كان متابعة "من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين 
الجهود لمنع الضم والعودة للمفاوضات وفق الشرعيات الدولية المتفق عليها، وتوافقنا على هذه المتابعة 

  ".خالل االسابيع المقبلة

  ٢٧ ص٢١/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

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

 حنـــان .د الفلـــسطينية، التحريـــر لمنظمـــة التنفيذيـــة اللجنـــة عـــضو تدعـــ – الـــوطن دنيـــا – اهللا رام
 والثقافــة والعلــوم للتربيــة المتحــدة األمــم منظمــة فيهــا بمــا وهيئاتــه ومؤســساته الــدولي المجتمــع عــشراوي،

ــراث وحمايــة مــسؤولياته تحمــل إلــى ،)يونــسكو( ــة ومــساءلة ومحاســبة الفلــسطيني، الت ــى االحــتالل دول  عل
 هـذه تجـاه الـصمت سياسـة ووقـف فلـسطين، فـي والـديني والتـاريخي الحـضاري للموروث الممنهجة سرقتها
  .البشعة الجرائم

 اإلسـرائيلي االحتالل قوات إقدام عنه، نسخة "الوطن دنيا" وصل االثنين، اليوم لها، بيان في ودانت
 ًرسـوما ويحـوي ية،البيزنط للفترة يعود لحم، بيت محافظة في تقوع بلدة من أثري معمودية حجر سرقة على

 المرتكـزة إسـرائيل سياسـة إطـار فـي تأتي الممارسات، هذه أن على وأكدت محفورة، وصلبان قديمة وكتابات
  .والسرقة والنهب البلطجة على القائم نهجها تعكس أنها كما المنظم، النهب على
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 شـعبنا تـاريخ وطمس الفلسطيني الوجود محو على مدروس وبشكل تعمل إسرائيل أن على وشددت
 وســـرقتها، األثريــة والقطــع التراثيــة المواقـــع علــى الــشرعي غيــر االســـتيالء خــالل مــن وهويتــه وحــضارته
  ".عقاب دون تمر أال يجب حرب جريمة هذه" :وأضافت

 العديـد اسـتهداف علـى الماضـية الفترة خالل عملت إسرائيل أن إلى بيانها ختام في عشراوي ولفتت
 ونصبت الشائكة، باألسالك الفرديس جبل محيط بإغالق قامت حيث والدينية، يةالتراث التاريخية المواقع من

ــة ــى بواب ــه، المــؤدي المــدخل عل ــه إلي ــدة عــن وعزلت ــى إضــافة لحــم، بيــت شــرق تعمــر بيــت بل  اقتحامهــا إل
 المواقع استهداف تواصل كما فيها، األثرية المعالم على للسيطرة منها محاولة في سبسطية لبلدة المتواصل

 لحـم، بيـت فـي بتيـر ومـدرجات المحتلـة، القـدس فـي القديمـة البلـدة ذلـك في بما )يونسكو( لـ التابعة راثالت
  .الخليل مدينة في اإلبراهيمي والمسجد

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ الوطن دنيا

*** 

  اعتداءات

  "باب الرحمة"اقتحام األقصى وطقوس تلمودية قبالة 
  

ت المسجد األقصى، أمس اإلثنين، وأدوا  اقتحم عشرات المستوطنين، ساحا–فلسطين المحتلة 
وكانت محكمة االحتالل أصدرت قرارا بإغالق مصلى باب . »باب الرحمة«طقوسا تلمودية قبالة مصلى 

  .الرحمة تمهيدا لتحويله إلى كنيس يهودي

 مستوطنا يتقدمهم الحاخام يهودا غليك، اقتحموا ساحات األقصى في ٩٤وأفادت دائرة األوقاف أن 
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية بدءا . الصباحة وأدوا صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمةالفترة 

من باب المغاربة، وفي أرجاء األقصى، تحت حماية قوات االحتالل، التي انتشرت في باحات المسجد حتى 
  .مغادرة المستوطنين من جهة باب السلسلة

جبل « حملة لتهويد المسجد األقصى تحت عنوان »طالب ألجل الهيكل«وأطلقت ما تسمى جماعة 
وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية . »الهيكل بأيدينا

ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خالل ما يسمى بذكرى . لدعم برامج وأفكار تهويدية لألقصى
  .٧- ٣٠ وحتى ٧-٢٧اريخ ، وذلك من ت»خراب الهيكل«

وتواصل قوات االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز 
  .بعضها عند بواباته الخارجية

إلى ذلك، استدعت قوات االحتالل صباح أمس، المرابطة المقدسية هنادي حلواني، للتحقيق في 
دا للتحقيق يأتي رغم إبعادها عن المسجد األقصى، ومنعها وقالت حلواني إن استدعائها مجد. مركز القشلة



 

٩

وصعدت قوات االحتالل في اآلونة األخيرة من استهداف . من السفر وفي ظل انتشار وباء كورونا
الشخصيات المقدسية من خالل االعتقال واإلبعاد واالستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما 

  .وصوال إلى تهويد مصلى باب الرحمةوالمسجد األقصى على وجه الخصوص 

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االثنين، أربعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في 
الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى سابقون، رافق ذلك مواجهات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، 

  .ٕواصابة مواطنين اثنين برصاص االحتالل

ادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في وقال ن
مدن بيت لحم والخليل والبيرة ورام اهللا ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين 

  .األربعة عشر، بزعم أنهم مطلوبون

 من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق وتواصل آليات االحتالل اإلسرائيلي تجريف مساحات
  .المقامة على أراضي القرية» ايبي هناحل«بيت لحم، لصالح توسيع حدود مستوطنة 

إلى ذلك، قال نادي األسير الفلسطيني، إن قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، اقتحمت ... 
ت تفتيش، طالت أربع غرف، وسط ، وشرعت بعمليا»ريمون«في سجن ) ٥(صباح أمس االثنين، قسم 

 )وكاالت. (حالة من التوتر تسود أقسام األسرى

 ١٤ ص٢١/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اعتقال محافظ القدس ومدير مخابراتها ": فتح

  تأكيد لعقلية العصابات التي تحكم دولة االحتالل
   

عتقال عضو أن ا" فتح" أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني -  وفا٢٠٢٠- ٧- ٢١رام اهللا 
المجلس الثوري، محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابراتها جهاد الفقيه يؤكد على عقلية العصابات 
التي تحكم دولة االحتالل، من خالل مالحقة المواطنين الفلسطينيين في أرضهم، ضاربة بعرض الحائط كل 

  .المواثيق واألعراف الدولية

ثالثاء، على لسان المتحدث بإسمها حسين حمايل، وشددت الحركة في تصريح صحفي، اليوم ال
على أن سياسة االعتقال لكوادر الحركة وابعادهم عن المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارك لن تثني 

  .الحركة وكوادرها عن ممارسة دورها النضالي ضد كل أشكال اإلجرام اإلسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة

 للعمل الوطني على صعيد التصدي لالحتالل، والعمل من أجل تحرير وأكد أنها ستبقى بوصلة 
  .البالد



 

١٠

وأضاف حمايل، أن وقوف المجتمع الدولي مع شعبنا مؤشر إيجابي تجاه نصرته، ولكن على العالم 
أن يضع حدا لممارسات إسرائيل التي تصر على إكمال نهجها االستيطاني في كل أراضي الدولة 

  .قدرات الشعب الفلسطينيالفلسطينية، وقرصنة م

وطالبت الحركة على لسان حمايل كل شعوب العالم بضرورة أن تكون مواقفهم على مستوى اإلجرام 
  .الذي تقوم به دولة االحتالل

علما . يشار إلى أن سلطات االحتالل كانت قد مددت يوم أمس، فترة اعتقال غيث لمدة سبعة أيام
  . مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة الغربية مرة منذ توليه١٧تم اعتقاله  أنه قد

اعتقلت قوات االحتالل قبل يومين العميد جهاد الفقيه من بلدة قطنة، أثناء عودته إلى منزله،  كما 
  .بعد تفتيش مركبته، على حاجز طيار على شارع نفق بلدة بدو شمال غرب القدس

  ٢١/٧/٢٠٢٠ وفا

***  

  ُاالحتالل يمدد اعتقال أسيرة مقدسية

 

إن :  قالـــت عائلـــة األســـيرة المقدســـية إيمـــان األعـــور ...– الفلـــسطيني لإلعـــالم  المركـــز–رام اهللا 
ّالمحكمة المركزية قضت بتمديد اعتقالها للخميس القادم، بعدما قدمت نيابـة االحـتالل الئحـة اتهـام ضـد ها، ّّ

  ".ًأدخلت أمواال لألسرى في سجون االحتالل"ّمدعية أنها 

وتعرضــت األســيرة األعــور لتحقيقــات قاســية فــي مركــز المــسكوبية غــرب القــدس، قبــل نقلهــا ألحــد 
  .ّالسجون اإلسرائيلية، رغم أنها تعاني من عدة أمراض

نيــو الماضــي، بعــدما يو/  مــن حزيــران١٧واعتقلــت قــوات االحــتالل األســيرة األعــور ونجلهــا فجــر الـــ
اقتحمت عناصر من مخابرات وشـرطة االحـتالل مـدججين بأسـلحتهم ومعهـم كالبهـم البوليـسية حـي األعـور 

  .ًا المحتلة، ثم أفرج عن نجلها الحقفي عين اللوزة ببلدة سلوان في القدس

ة اتهـام ّمـايو الماضـي، وقـدم الئحـ/ ًواعتقل االحـتالل زوجهـا عبـد المـنعم األعـور أيـضا نهايـة أيـار
  .ّضده، وهما والدا األسير محمد األعور

ً قاصـرا، ومـنهم ١٦٠ فتـاة ونحـو ٤١، مـنهم ٤٧٠٠ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل قرابـة 
 مؤبـدا، ويبلـغ عـدد ٦٧ محكومون بالمؤبد منهم األسير عبد اهللا البرغوثي صاحب أعلى حكـم ومدتـه ٥٤١

  .٤٠٠المعتقلين إداريا نحو 

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ سطيني لإلعالمالمركز الفل

*** 

  



 

١١

  ودعوات للرباط في باب الرحمة

 

 الشخـصيات اسـتهداف مـن األخيـرة اآلونة في االحتالل قوات وصعدت  ... – الوطن دنيا – اهللا رام
 األقـصى والمـسجد ًعمومـا، المقدسـة المدينـة إفراغ بهدف واالستدعاء واإلبعاد االعتقال خالل من المقدسية

 .الرحمة باب مصلى تهويد إلى ًوصوال الخصوص، وجه على

 كنــيس إلــى لتحويلــه ًتمهيــدا الرحمــة، بــاب مــصلى بــإغالق ًقــرارا أصــدرت االحــتالل، محكمــة وكانــت
  .يهودي

 ًصـارخا ًتعـديا يـشكل القـرار هـذا إن :التهويـد لمقاومـة المقدسـية الهيئـة رئيس الهدمي، ناصر وقال
 على ًصارخا ًوتعديا األوقاف، وسيادة األقصى، المسجد على األردنية الوالية حق على االحتالل سلطات من
  .ومقدساتهم مسجدهم داخل والحركة العبادة بحرية المسلمين حق

 المنطقـة سـيما وال وتهيئتـه الرحمـة، بـاب إعمـار بتكثيـف اإلسـالمية، األوقاف دائرة الهدمي وطالب
  .صالة وقت بكل المصلين استقبال ليتم بهما؛ واالعتكاف للصالة الشرقية

 واالعتكـاف فيـه والرباط وحمايته الرحمة باب في الصالة لتكثيف المقدسيين؛ كافة الهدمي دعا كما
  .ومخططاته االحتالل على الطريق لقطع داخله

 وسياســاته قراراتــه لتنفيــذ يــستخدمها التــي االحــتالل أذرع أحــد اإلســرائيلية، المحكمــة أن إلــى وأشــار
  .األقصى لمسجدا على واعتداءاته التهويدية

 يحق ال ألنه األقصى، المسجد بحق شرعية صبغة أي يحمل ال المحكمة، قرار أن إلى الهدمي ونوه
  .إغالقها أو المصليات فتح أو المسجد بشؤون التدخل لالحتالل

  ٢٠/٧/٢٠٢٠ الوطن دنيا

*** 

  المحتلة القدس أحياء في انتشاره من ويكثف مخالفات يحرر االحتالل

 

 المحتلـة القـدس فـي االحـتالل شـرطة حـررت – جويحـان ديـاال – الجديـدة الحيـاة – لةالمحت القدس
  ".صحيح" بشكل الكمامات ارتداء عدم بحجة المواطنين، بحق المالية المخالفات عشرات

 بـشكل ونـصف شهر منذ ينتشرون االحتالل شرطة عناصر أن شويكي، وليد خالد المواطن وأوضح
 بــاب محــيط وفــي ســليمان الــسلطان وشــارع الــدين، صــالح شــارع فــي ًديــداوتح المدينــة، شــوارع فــي مكثــف

  .استفزازية بطرق التجارية المحال ويداهمون العامود،

 مــن حتــى تخــالف االحــتالل شــرطة لكـن الكمامــات، بارتــداء ملتزمــون المقدســيين معظــم أن وأضـاف
  .يحالصح بالشكل الكمامات ارتداء بعدم مخالفاتها وتبرر الذقن، على يضعها



 

١٢

 أسـفل كمـامتي وأضـع لوحـدي أكـون عـادة المحـل داخـل تواجـدي أثنـاء" :الكـرد محمـود الشاب وقال
 انتـشار نتيجـة واإلرشـاد الوقايـة أسـاليب بإتبـاع ملتـزم أنـه إلـى ًمـشيرا ،"أرفعهـا الزبـائن دخـول وعنـد الذقن،
  ".١٩ كوفيد" كورونا بفيروس القدس مدينة في المصابين عدد وارتفاع

 لهـا عناصـر تنـشر حيـث المواطنين، بحق وعنصرية جديدة أساليب تتبع االحتالل طاتسل" وأضاف
 يتفاجــأ ًوفــورا يــداه يمــسك أحــدهم بــأن المقدســي المــواطن ليتفاجــأ المــواطنين، بــين تتجــول مــدني، بلبــاس

 المنــاطق فــي إال يحــدث ال هــذا أن ًمؤكــدا للمخالفــة، لــيس لالعتقــال مطلــوب وكأنــه لــه الــشرطة بمحاصــرة
ــة،ال ــستغل االحــتالل وأن عربي ــا جائحــة ي ــر كورون ــات بتحري ــة المخالف ــام المالي ــسيطرة ٕواحك ــى ال ــة عل  المدين

  ".سكانها على والضغط

 وبــاب ةاللــوز وعــين العــامود، راس شــارع فــي ًوتحديــدا القــدس، أحيــاء فــي االحــتالل شــرطة وتنتــشر
  .تاالكمام ارتداء لعدم بحقهم مالية تمخالفا وتحرر المواطنين تحركات وتراقب الثوري، ومنطقة ،ةالمغارب

  ٢١/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  بدء التسويق إلنشاء حي استيطاني بقلب القدس المحتلة

 

بالتــسويق " دارا"شــركة العقـارات اإلسـرائيلية  بـدأت – الفلــسطيني لإلعـالم  المركـز– القـدس المحتلـة
ــاء حــي  ــسيون"لمــشروع بن ــوف ت ــ" ن ــي قل ــضم ف ــة، وي ــا مــن ١٢ب القــدس المحتل ــى مكون  وحــدة ٢١٦ً مبن

  .استيطانية

ويقع الحي االستيطاني الجديد على مقربة من حي جبل المكبر القريب من البلدة القديمة، ويتكـون 
  . طوابق لكل منها٦-٥ مبنى بارتفاع ١٢من 

كـز سـياحي الرامـي لتحويـل القـدس إلـى مر" Jerusalem 5800"ويـأتي المـشروع فـي إطـار خطـة 
  .عالمي

غالبيـة األسـهم " رامـي ليفـي"ويمتلك رجل األعمال اإلسرائيلي وصاحب المجمعات التجاريـة الـشهيرة 
  .في المشروع

 ٢٠/٧/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  

  

  



 

١٣

  تقارير

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

 طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته، -  وفا٢٠٢٠- ٧- ١٩رام اهللا 
  .المصاب بالسرطان وفيروس كورونا)  عاما٤٦(بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسير كمال أبو وعر 

وحذر المجلس الوطني عبر رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، هذه البرلمانات 
 عاما في خطر شديد، وتستدعي تدخال فوريا ١٨ األسير أبو وعر المعتقل منذ ّواالتحادات من أن حياة

إلنقاذها، فهو مصاب بورم سرطاني في الحنجرة، وأصيب مؤخرا بفيروس كورونا، وهو اآلن يعاني من 
  .تدهور خطير على حالته الصحية، وبحاجة ماسة لتلقي العالج المناسب

أسير يعانون ) ٣٠٠(أسير مريض، منهم ) ٧٠٠(رابة وأضاف المجلس في رسائله الى أن حياة ق
نا، مما يتطلب سرعة التحرك إلنقاذ وًأمراضا مزمنة وفي خطر شديد، و معرضين لإلصابة بفيروس كور

  .حياتهم، واالفراج عنهم

ّ، لم يتغير الحال، حيث لم تتخذ إدارة السجون "كورونا"لس الى أنه رغم انتشار وباء وأشار المج ّ
االسرائيلية اإلجراءات الصحية الالزمة لحماية األسرى الفلسطينيين، مما يرفع درجة الخشية والقلق لديهم 

  .ّوعليهم، في ظل غياب التواصل بينهم وبين عائالتهم

) ١٢(تار االسرائيلي بحياة هؤالء االسرى وصل لدرجة فقدان ّإن مستوى االسته: وقال المجلس
منهم حياتهم داخل سجون االحتالل خالل العامين األخيرين بسبب سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، ليصل 

أسيرا ارتقوا شهداء في هذه السجون منذ االحتالل ) ٢٢٤(، من بين )٦٩(عدد ضحايا هذه السياسة إلى 
  .١٩٦٧عام 

جلس أهمية إنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة على األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في وأكد الم
سجون االحتالل، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية واالنسانية، اإلقليمية والدولية، وبرلمانات العالم، 

راج عنهم، مسؤولياتها القانونية واإلنسانية واألخالقية تجاه هؤالء األسرى، وأن تتحرك بشكل عاجل لإلف
طفال، ومئات ) ١٦٠(اسيرة، و) ٤١(أسير فلسطيني، بينهم ) ٤٧٠٠(ووضع حد لهذا االستهتار بحياة 

  .المرضى وكبار السن

  ١٩/٧/٢٠٢٠وفا 

***  

  

  

 

 



 

١٤

  آراء عربية

  الضم جرائم حرب ال يمكن أن تمر دون عقاب
  

  *سري القدوة

الت من القانون والهروب من ليست هي المرة االولى التي يسعى خاللها االحتالل الي االف
ٕالمحاكمة الدولية واطالق التهديدات والسعى الى فرض عقوبات على اعضاء المحكمة الجنائية الدولية في 
محاولة من حكومة االحتالل االسرائيلي الهروب من المحاكمة التي تالحق قادة االحتالل على جرائم الحرب 

ومة االحتالل تهدف من وراء ذلك الي تصدير االزمات للعالم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وأن حك
وممارسة العربدة واالبتزاز الدولي عبر الدعم االمريكي في عمل همجي غير اخالقي بما فيها الضم وجرائم 
العدوان والمشروع االستيطاني االستعماري الذي يعرفه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية 

مة حرب موصوفة واستمرارها في سرقة األراضي الفلسطينية والعمل على تقطيع أوصال باعتباره جري
  .الفلسطينيين وتعزز نظام الفصل العنصري

وفي ظل هذا الهروب االسرائيلي من الواضح ان الهدف بات هو استهداف عملية السالم والوقوف 
عماري امريكي من اجل توجيه ضربة في وجه قيام الدولة الفلسطينية ومحاربتها والعمل ضمن مخطط است

قاتلة لكل عمليات السالم والتي تم التأسيس لها بالمنطقة وتدمير كل الجهود والمعطيات الماضية ولن 
يكون هناك سالم دون احترام كامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها الحق في 

ي الي ابشع مؤامرات التصفية من خالل فرض  وتتعرض فلسطين والشعب الفلسطين.تقرير المصير
سياسات الضم والذي يعني سرقة المزيد من األرض الفلسطينية ونهب الموارد الطبيعية والسيطرة على 
الحدود والمجال الجوي والحدود البحرية وتعزيز نظام الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين والتنكر 

ى احتماالت حل الدولتين بما يتطلب ردعا فوريا من قبل المجتمع لحق فلسطين في الوجود والقضاء عل
  . الدولي

بات من الواضح بان االحتالل يسعى الي القضاء على منظومة العمل الوطني والسياسي 
الفلسطيني ويهدف االحتالل الي فرض حصار على السلطة الفلسطينية وتحويلها الي مجرد سلطة تقدم 

ر سلطات االحتالل على االستمرار بعمليات الضم والتي تهدف الي تدمير ٕخدمات محلية للسكان واصرا
ٕممنهج للمؤسسات الفلسطينية وافراغ عملية السالم من محتواها الوطني ومنع قيام الدولة الفلسطينية 
حيث يسعى ويطمح االحتالل الى دعم ادارات محلية في الضفة وقطاع غزة تكون هزيلة وبديلة عن منظمة 

الفلسطينية وال قيمة سياسية لها وتعمل على خدمة االحتالل والتعاون معه لفرض الهدوء التحرير 
بالمنطقة ودعم نظرية االحتالل االمنية والسياسية والعمل بكل االشكال على توفير المناخ من اجل انهيار 

 اي فرص لقيام ر مقومات الصمود الفلسطيني لتعزيز مؤامرات االحتالل وتدميريالسلطة الفلسطينية وتدم
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الدولة الفلسطينية واالستقالل والتمسك بحق تقرير المصير وحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني 
وبالتالي يسعى االحتالل وأجهزه مخابراته الي تدمير القدرة الفلسطينية للحكومة الفلسطينية والسعى 

  . لالستمرار في مخططات صفقة القرن التي هي بديلة عن عملية السالم

إن حكومة االحتالل وجيشها وقادة جرائم الحرب من االسرائيليين يهدفون الي الهروب من 
 تصدير مواقفهم الزائفة للعالم من خالل ىن المالحقة القضائية الدولية والاستحقاقات السالم واإلفالت م

ة وحقوق الشعب  واالستمرار في ممارسة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينيياقامة كيان فلسطيني محل
الفلسطيني التاريخية وتطبيق خطة السالم المزعوم من خالل دعم امريكي وتنفيذ مخططات الضم وجرائم 
العدوان والمشروع االستيطاني االستعماري في اختراق فاضح للقوانين الشرعية الدولية وان االحتالل اذا ما 

ٕ واعادة فرض وانتاج ١٩٤٩يف الرابع لعام أقدم على الضم فسيتحمل مسؤولياته كاملة عمال بميثاق جن ٕ
  . االحتالل وفرض سياسة االبتزاز االسرائيلية وواقع االحتالل الجديد كخيار وحيد قائم في المنطقة

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

 ١١ ص٢١/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

A passion for justice 
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 James J. HYPERLINK "https://www.jordantimes.com/writer/james-j-zogby"Zogby  

Washington’s elites, like Hollywood’s, can be quite shallow, placing value on titles, wealth, 

or appearance. Back in the 1990s, my wife Eileen and I were invited to a dinner hosted by a 

wealthy socialite whose political contributions had earned her a presidential appointment 

and a title. At one point in the evening, she went around the room showing off her guests. 

Because I was heading up a project for vice president Gore promoting Palestinian 

economic development, she went on at length about my work supporting Palestinian rights. 

She then came to my wife, who had no title, and after a pause said “And this is Eileen. 

She’s married to Jim.” It was a hurtful slight. She had no idea who Eileen really was. 

In fact, my journey to Palestine began with Eileen, 50 years ago. Back then I was a newly 

married graduate student in the Department of Religion at Temple University. In addition 

to my studies and teaching, I was involved in anti-war, civil rights, and student rights 

movements. 

I was taking a break from activism to prepare for my Masters’ comprehensive exams. 

While I was attempting to study, Eileen was reading Bury My Heart at Wounded Knee, the 

compelling story of the betrayal and dispossession of America’s indigenous peoples. 

Eileen, who possessed a fierce sense of justice, was outraged, repeatedly interrupting my 

study to share her fury at each atrocity and broken treaty. When she finished this book, 

she picked up another, The Evasive Peace, by John Davies, the first head of UNWRA. The 

outrage and interruptions began anew. She was struck by the similarities: The promises 

betrayed, the treaties broken and the indigenous people dispossessed of their land and 
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dispersed from their ancestral homes. She was deeply troubled that we, both educated 

people, had learned none of this history during our schooling.  

At one point, while reading the Davies book, she said to me “We didn’t know this. And 

these are your people, and you aren’t doing anything about it.” That’s when my journey 

began. 

This was not the last lesson I learned from Eileen. She passed away four months ago and 

left me, our five children, and our thirteen grandchildren with a passion for justice that 

will live on in our hearts and actions. 

After passing my comprehensives, I began to address the issue of Palestine in student 

meetings and rallies, only to find out that there was a price to pay for this advocacy. A few 

months later, on Eileen’s birthday, we received a letter threatening my life, “Arab dog, if 

you set foot on campus, you will die.” Days later, as I was teaching, the Jewish Defence 

League gathered outside my room, chanting and threatening violence. A group of Black 

students in my class went out into the hall and peacefully removed them. While the fear 

from this incident remained, so did our commitment to justice. 

A year later, Eileen, our first-born, and I packed our bags and set off for Lebanon and 

Jordan. I had received a grant enabling me to spend time in refugee camps collecting 

stories of the Nakba. After days of interviews, as I was leaving the Ein Al Hilweh camp in 

Lebanon, an old woman grabbed my arm and said to me “We’ve told you our stories, now 

what are you going to do with us?” On the flight home, I said to Eileen, “I don’t think our 

lives will ever be the same.” And they were not. 

A few years later, while teaching at a Pennsylvania state college, I launched the Palestine 

Human Rights Campaign, a coalition of civil rights, anti-war and religious leaders. Our 

home became “PHRC Central”. My children recall stuffing and stamping envelopes with 

appeals on behalf of victims and they remember hosting Palestinian Mayors, Israeli 

lawyers and activists who defended Palestinians, and prisoners whom we had helped to 

free. 

During this period, in addition to helping me, Eileen also became involved in a number of 

other issues. She started a children’s reading room at a local bookstore, began a women’s 

group, and together with some friends helped launch a local farmer-to-consumer co-op. 

I received tenure, spent a year commuting to a post-doctoral stint at Princeton, and 

returned to teach another year, after which we made the decision to sell our home and risk 

the insecurity of running a non-profit and moved to Washington to run the PHRC. At the 

time we had three young children and whatever qualms Eileen might have had, she 

supported our decision and remained committed to what was to become our vocation. 

During the ups and downs of the next four decades, Eileen was there with me. We started 

the American Arab Anti-Discrimination Committee in 1980, Save Lebanon in 1982, to 

provide medical treatment for children victims of Israel’s bombing of Lebanon, and the 

Arab American Institute in 1985. In between, I took time off to serve as a deputy campaign 

manager for Jesse Jackson’s 1984 presidential run and co-chair the project launched by 

Gore in the 1990’s.   

The death threats, and one fire-bombing of my office, continued. As did periods of financial 

insecurity. I was on the road quite a bit organising Arab Americans. Eileen never forgot 

the time when Fayzeh, a child whose leg had been shattered by a cluster bomb, arrived at 

our home to begin her six month stay seeking medical treatment. Just moments after she 

arrived, I had to leave to begin a three-city tour to raise money to support Save Lebanon. 

Fayzeh did not speak any English and Eileen only knew a smattering of Arabic. When I 

returned after three days, I found that Fayzeh, our children, and Eileen had become quite a 

team. 
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From the beginning of my public speaking career, whenever Eileen was present, I was 

speaking to an audience of one. In the very early years, I was prone to using language that 

was a bit too raw or harsh. When I did, I could see Eileen wincing. When I went on too 

long, she gave me the cut-off sign. Afterwards, she’d tell me how many “winces” she’d 

tallied. Eventually, I was able to make it through entire speeches without one. Eileen did 

the same with my writing and, up until the very end, she was my best editor. 

As our children grew, we began to travel together. Eileen came with me to a number of 

Jesse Jackson events and Democratic Party conventions. Together, as a family, we were 

able to visit Lebanon, where we visited my father’s village, Jordan, Kuwait, UAE, Saudi 

Arabia, Egypt and Ireland, where we searched for Eileen’s roots. Because Eileen developed 

a passion for Ireland and its history, especially the Great Famine and the suffering of the 

Irish at the hands of the British, she and I made many repeat visits to the country. 

Through it all, Eileen’s commitment to justice and support for my efforts were the 

constants on which I anchored my life and my work. She also found new causes to 

embrace: Reform in the Catholic church, gun control, LGBT rights, healthcare reform and 

disability rights. And she was passionate about Bernie Sanders. Above all, she was a 

committed mother, grandmother and conveyor of values to our family. 

I stopped working after Eileen had a stroke in November, 2019 and was with her every day 

for months. The only trip I made while she was hospitalised was at her insistence. I was 

asked to go as a Sanders surrogate to speak at a Martin Luther King Day event honoring 

Jesse Jackson. When I returned and played the video of the speech for her, she loved it. 

There were no winces. 

Over the years Eileen tempered my speech and my soul and made me the person I am 

today. Her commitment to justice helped shape and orient our children to pursue justice in 

their diverse callings: Civil rights and immigration reform, disability rights, protection of 

the environment and equity and justice in higher education and elementary education. 

They and I are Eileen’s legacy. We would not be who we are if not for her passion and 

selfless care.  

Washington’s elites may not get that, but we do. 

Jordantimes20/7/2020   
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PLO official: Israeli theft of historical baptismal 

 font is an act of colonial plunder 
  

RAMALLAH, Monday, July 20, 2020 (WAFA) – A Palestine Liberation Organization 

official Monday evening slammed Israel’s theft of a historical baptismal front from the 

Bethlehem-district town of Tuqu‘ as an act of colonial plunder. 

“Israel's theft of a baptismal font dating back to the Byzantine era from Bethlehem 

overnight is an abominable act of thuggery and cultural appropriation,” PLO Executive 

Committee member Hanan Ashrai said in a press release. 

“A hallmark of Israel's system of colonial occupation and oppression has been its 

disdainful attempts to erase Palestinian presence, culture and heritage, including the illegal 

appropriation and theft of heritage sites and artifacts. This systemic policy of plunder is a 

war crime that must not go unpunished,” she added. 

“In the past weeks, Israel has taken other illegal steps targeting Palestinian heritage sites, 

including sealing off the entrance of Jabal Al-Fureidis (or so-called Herodium) in the 

Bethlehem District to restrict the access of Palestinians to the site, which Israel has illegally 
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appropriated as an "Israeli National Park". Israel has also repeatedly targeted other 

historical and archaeological sites, including UNESCO Heritage sites in Palestine such as 

the Old City of Jerusalem, the Battir terraces in Bethlehem, and the Ibrahimi mosque in 

Hebron.” 

She called on the international community, particularly the UNESCO, to hold Israel 

accountable for its plundering of Palestinian heritage. 

“Israel must be held accountable for its egregious war on Palestinian heritage and its 

attempt to appropriate our history and pillage historical artifacts that are an integral part 

of Palestinian and world history. UNESCO and its Director General, Audrey Azoulay, have 

a moral and official duty to speak out and protect Palestinian heritage. Their continued 

silence in this regard is an unacceptable abdication of responsibility.” 

.F.K 

2020-7-20WAFA   
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Jerusalem Governorate condemns Israel's arrest of its PA's governor 
  

JERUSALEM, Monday, July 20, 2020 (WAFA) – The Jerusalem Governorate today 

strongly condemned the Israeli occupation authorities’ decision to arrest Palestinian 

Authority’s (PA) Jerusalem Governor Adnan Ghaith. 

Ghaith, who is also s legitimate Palestinian leader and representative in occupied East 

Jerusalem, was detained Sunday at his home in the East Jerusalem neighborhood of Silwan 

on allegation of working on behalf of the PA in the Israeli-occupied section of the city and 

taken to the Russian Compound police station in West Jerusalem, where he was kept 

overnight before being brought to court today for his remand. 

The Israeli authorities has lately remanded Gaith, who has been detained over 18 times, 

and transferred him to investigation cells in Asqalan Prison. Israel continues to restrict the 

governor's movement, and prevent him from speaking to fellow Palestinian personalities. 

“East Jerusalem is an integral part of the occupied Palestinian territory. According to 

international law and United Nations resolutions, including UN Resolutions 242, 338 and 

2334, Israel's occupation and annexation of the Palestinian territory, including occupied 

East Jerusalem, is null and void,” the Jerusalem Govenorate said in its statement. 

“Since the occupation of the West Bank and Gaza in 1967, Israel, the occupying power, has 

attempted and continues to unilaterally and illegally alter the demographic and character 

of the occupied city. In the absence of accountability and with impunity granted by the US 

administration, Israel's lawmakers have been intensely launching attacks against 

Palestinians in Jerusalem, by increasing colonial-settlement expansion in the city and by its 

continuous denial of their right to self-determination as an integral part of Palestine.” 

The Jerusalem Governorate called on representatives of the international community to 

put pressure on Israel for the immediate release of Gaith. 

“We reiterate our call upon the international community to hold Israel accountable for 

decades of violations of international humanitarian law and international law, mainly the 

sacred right of self-determination for the people of Palestine.” 

.F.K/ T.K 

2020-7-20WAFA   
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Rabbi Glick, scores of settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Dozens of Jewish settlers on Monday entered the Aqsa 

Mosque compound in Occupied Jerusalem and desecrated its courtyards under police 

guard. 

According to local sources, extremist rabbi Yehuda Glick and over 90 settlers stormed the 

Mosque in groups through al-Maghariba Gate and toured its courtyards. 

Eyewitnesses said that some settlers performed Jewish prayers publically near the 

Mosque’s Bab al-Rahma area. 

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

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

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

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the 

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

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

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

seized until they leave the holy place. 

The Palestinian Information Center July 20, 2020  

*** 

IOF raids homes, kidnaps Palestinians in W. Bank and J’lem 
 

WEST BANK, (PIC) - The Israeli occupation forces (IOF) last night and on Monday 

stormed different areas of the West Bank and Jerusalem and kidnaped several Palestinian 

citizens. 

According to local sources, one young man suffered a bullet injury and three others were 

arrested during clashes with Israeli soldiers in Jenin refugee camp. 

The IOF also stormed Al-Mazra'a al-Qibliya town and al-Jalazon refugee camp in 

Ramallah and kidnaped five citizens. 

Another young man identified as Mohamed Abu Ahour was kidnaped by the IOF from his 

home in Abu Anjim village, southeast of Bethlehem. 

Last night, the IOF kidnaped Jihad al-Faqih, director of the Palestinian Authority 

intelligence apparatus in Jerusalem, from his home in Qatanna town. 

The IOF also kidnaped two young men after raiding their homes in al-Thawri 

neighborhood and Qalandiya refugee camp in Jerusalem. 

The Palestinian Information Center July 20, 2020  
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