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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •
 

  أصلقرات مــنفال باختصار بعضة يتم التصرف من قبل اللجن •

  ب ذلكـمقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناسبعض ال

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 
  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئســواء المؤيدة أو المعارض

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 

٣

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٥  الدفع بالحلول السياسية لتسوية ازمات المنطقة:  عهد أبو ظبي الملك وولي •
هجمة االحتالل على المؤسسات الثقافية في القدس هدفها تزوير طابع : عشراوي •

  ٦  المدينة
  اعتداءات

  ٧  االحتالل يقتحم مقر مؤسسة يبوس ويستولي على محتوياته •
  ٨  المكبر جنوب القدس في حي الشياح بجبل اإلنشاءاالحتالل يهدم منزال قيد  •
  ٩  االحتالل يعتقل شابا قرب باب حطة بالقدس •
  ٩  مقص صهيوني لبتر الديموغرافية الفلسطينية.. الشارع األمريكي بالقدس •

  اعتداءات/ تقارير

  ١١  لكنيس يهودي" باب الرحمة"االحتالل يسعى لتحويل : خطيب األقصى •

ٍ أراض للمستوطنين الهيئة نجحت بكشف سبع صفقات تزوير وتسريب: عساف •
  ١٢  الشهر الماضي

  تقارير

  ١٤  ثالثة من األسرى المقدسيين يتحررون اليوم الخميس •

  اصدارات

  ١٥  ٕمؤسسة القدس الدولية تصدر كتاب هيكل سليمان المزعوم واشكالية المكان •

  آراء عربية

  ١٥  مواجهة االحتالل وتحدي االستيطان ووباء كورونا •

  ١٧  الصهيونيأوقفوا التعاون مع الكيان  •

  ١٨  ليلة إعدام فلسطين •

  

  



 

٤

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٠  الضم سيكون له ثمن •

  ٢١  حان الوقت ألن تأخذ إسرائيل حركة المقاطعة على محمل الجد •

  اخبار باالنجليزية

• King, Abu Dhabi crown prince discuss Jordan-UAE ties, 

region ٢٣  

• PLO: Israel's assault on everything Palestinian in Jerusalem 

aims to erase its Palestinian presence ٢٤  

• Israel arrests Palestinian cultural leaders, raids centres ٢٤  

• Over 200 Jewish settlers defile al-Aqsa Mosque ٢٥  

• Israel’s West Jerusalem municipality demolishes Palestinian 

house in the occupied city ٢٥  
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  شؤون سياسية

 الدفع بالحلول السياسية لتسوية ازمات المنطقة: الملك وولي عهد أبو ظبي 

  

بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي  -  بترا–عمان 
ة، العالقات عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيق
  .األخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في المجاالت كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة

واستعرض جاللة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي، خالل مباحثات في أبوظبي األربعاء، مجاالت 
  .ادية والتنمويةالتعاون بين البلدين، ومستوى التنسيق في العديد من القضايا خاصة السياسية واالقتص

وتناولت المباحثات عددا من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، وفي مقدمتها 
  .القضية الفلسطينية والتداعيات الخطيرة لخطوة الحكومة اإلسرائيلية المعلنة بضم أراض في الضفة الغربية

ءات أحادية، وأكدا أنها مخالفة وعبر جاللة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي عن رفضهما إلي إجرا
  .للقرارات الدولية، وتقوض فرص ومساعي تحقيق السالم في المنطقة

وأكد جاللة الملك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
وقابلة للحياة، وتحقيق السالم العادل والشامل، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة 

وأشاد جاللة الملك بالتحرك .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .اإلماراتي الدبلوماسي النشط في عواصم القرار العالمي لدعم الموقف العربي الرافض للضم

ك، في دعم وثمن سمو ولي عهد أبوظبي مواقف األردن التاريخية الثابتة، بقيادة جاللة المل
القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وحماية المقدسات في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على 

  .هذه المقدسات

كما تناولت المباحثات ما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود التوصل إلى حلول سياسية لها بما 
  .يمكن شعوبها من العيش بأمن وسالم واستقرار

  ١ص/٢٣/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  

  

  

  



 

٦

 هجمة االحتالل على المؤسسات الثقافية في القدس هدفها تزوير طابع المدينة: عشراوي

  

 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان -  وفا٢٠٢٠-٧-٢٢رام اهللا 
لمحتلة، عشراوي، إن االحتالل اإلسرائيلي يهدف من خالل هجومه على المؤسسات الثقافية في القدس ا

  .إلى تزوير طابع المدينة وطمس الرواية والهوية الفلسطينية

وأضافت عشراوي في بيان صحفي لها، اليوم األربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان 
المستمر على القدس ومؤسساتها ومواطنيها ومسؤوليها، وتنفيذا ممنهجا لسياسة دولة االحتالل القائمة 

 الفلسطيني في العاصمة المحتلة، عبر تكثيف الهجمة على النشاطات والمؤسسات على تصفية الوجود
  .الثقافية بهدف تزوير طابع المدينة المقدسة، وفرض طابع االحتالل فيها

الثقافي، وفرع المعهد الوطني للموسيقى في " يبوس"وأدانت اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي مركز 
  .يالء على ملفات وحواسيب وممتلكات خاصةمدينة القدس المحتلة، واالست

ٕواستنكرت عشراوي اقتحام منزل مديرة المركز رانيا الياس ومدير المعهد سهيل خوري، وايقافهما 
  .داوود الغول" شفق"، إضافة إلى اقتحام منزل مدير شبكة فنون القدس "ذمة التحقيق"على 

حتلة بما في ذلك حملة االعتقاالت الواسعة وأشارت إلى التصعيد اإلسرائيلي الممنهج في القدس الم
والمتكررة التي طالت المواطنين والشخصيات الوطنية وآخرها اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وهدم 
المنازل والمنشآت وسرقة األرض والموارد والمقدرات خاصة في البلدات والقرى المحيطة بها مثل العيسوية، 

راح وغيرها، ومواصلة االعتداء على المقدسات الدينية اإلسالمية وسلوان، وجبل المكبر، والشيخ ج
  .والمسيحية، وانتهاج سياسة القتل والتهديد والسرقة واإلرهاب المنظم ضد شعبنا

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
لياته وحماية المراكز الثقافية، ومحاسبة دولة االحتالل على اعتداءاتها ، بتحمل مسؤو"اليونسكو"والثقافة 

  .المتصاعدة على القدس ومواطنيها ومؤسساتها وموروثها الحضاري والتاريخي والديني

  ٢٢/٧/٢٠٢٠وفا 

*** 

  

  

  

  

  



 

٧

 اعتداءات

  االحتالل يقتحم مقر مؤسسة يبوس ويستولي على محتوياته

 اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي أمس مقر مركز يبوس الثقافي - كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
 .في مدينة القدس المحتلة، واستولت على ملفات وممتلكات خاصة به

واقتحمت قوات االحتالل أيضا منزل مديرة المركز رانيا الياس، ومنزل مدير المعهد الوطني 
 على ملفات وممتلكات خاصة، وأبلغتهم واستولت» يبوس«للموسيقى سهيل خوري، واقتادتهما إلى مركز 

كما اقتحم االحتالل منزل مدير شبكة شفق داوود الغول وقامت . »ذمة التحقيق«بأنهم موقوفين على 
  .بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وتفتيش منزل عائلته

ني، وتجدر اإلشارة إلى أن مقر المؤسسة، شأنه شأن العديد من مؤسسات العمل األهلي الفلسطي
كانت قد تعرضت القتحامات مشابهة خالل الفترة المنصرمة في اطار الحملة المسعورة التي تشنها قوات 
ًاالحتالل على المؤسسات االهلية الفلسطينية التي تقدم الخدمات للمواطن الفلسطيني، وخاصة المؤسسات 

لتي اقترفتها قوات االحتالل، واستنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية جريمة القرصنة ا.المقدسية
ًوالتي تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان، وخاصة نص المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) ٢٢(ً

ًالمدنية والسياسية، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي اإلنساني والسيما نص المادتين  ً)١٤٧–٥٣ (
ذه الجريمة الجديدة استمرار لسياق متصل من الهجوم على من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنها ترى في ه

المنظمات األهلية الفلسطينية ومحاولة تحطيمها بطرق مختلفة من بينها الهجمات المباشرة ومحاوالت 
واعتبرت شبكة المنظمات االهلية .ها في حرية الحركة والتنقلئالتشويه واعتقال وتقييد حق نشطا

ًسرائيلي على مؤسسة يبوس خاصة، والمجتمع المدني بشكل عام، جزء ال يتجزأ الفلسطينية هذا العدوان اال
من السياسة االستعمارية االسرائيلية المستمرة الهادفة للقضاء على كافة اشكال النضال والتواجد 
الفلسطيني، والحد من قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن انفسهم وحقوقهم، ووقفهم عن االنتصار 

ٍمحقة والعادلة، ونؤكد انه يأتي في سياق متصل بالهجمة المستمرة على مؤسسات العمل لقضاياهم ال
االهلي الفلسطيني، بما في ذلك حمالت التشهير المغرضة التي تعرضت لها العديد من هذه المؤسسات، 
 والذي يهدف باألساس الى ثني هذه المؤسسات عن القيام بدورها أو اعاقة قدرتها في االستمرار في

  .الدفاع عن اإلنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة

على صعيد اخر اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم امس، باحات ...
 الحرم القدسي الشريف، بحراسة مشددة من شرطة وقوات االحتالل االسرائيلي -المسجد االقصى المبارك 
  .الخاصة المدججة بالسالح

ً مستوطنا اقتحموا باحات االقصى منذ ٢٢٨وقاف االسالمية بالقدس في بيان ان وقالت دائرة اال
ساعات الصباح االولى من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من 



 

٨

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر امس، خمسة عشر فلسطينيا .شرطة االحتالل
اء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية دهم وتفتيش واسعة نفذتها بحق منازل من أنح

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان أن قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن .الفلسطينيين
  .الخليل ورام اهللا والبيرة وطوباس واألغوار الشمالية وبيت لحم واعتقلت هؤالء المواطنين

ّما هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي ظهر امس، منزال قيد اإلنشاء في حي الشياح بجبل المكبر ك ً
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان بجبل المكبر ان .جنوب شرق مدينة القدس المحتلة

ً مترا مربعا، موضحة ان س٩٠المنزل يعود للمواطن سيف الدين جمعة، ومساحته حوالي  لطات االحتالل ً
  .هدمته بحجة البناء دون ترخيص

  ٦ص/٢٣/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

   في حي الشياح بجبل المكبر جنوب القدساإلنشاءاالحتالل يهدم منزال قيد 

 

 ًمنـزال ،األربعاء االحتالل، بلدية جرافات هدمت – جويحان دياال – الجديدة الحياة – المحتلة القدس
 جنـوب المكبـر جبـل بلـدة فـي الـشياح حـي سـكان مـن جمعـه علـي الـدين سـيف للمـواطن يعـود اإلنـشاء قيد

 نحـو منذ ببنائه البدء تم المنزل أن الدين، سيف المواطن وقال.ترخيص دون البناء بحجة المحتلة، القدس
ــد زال ومــا شــهور ٤ ــر ٩٠نحــو ومــساحته اإلنــشاء قي ــع، مت ــأوي مرب ــراد لت ــه أف ــة عائلت ــين مــن المكون  طفل

 االحـتالل شـرطة بمداهمـة أسبوعين نحو قبل تفاجأت لقد" : "الجديدة الحياة" لـ الدين سيف يضيف.وزوجته
 انـه ًموضـحا الزمنيـة، المـدة تحديـد دون المنزل بهدم اإلسرائيلية الداخلية من صادر قرار  وتسليمنا المنزل

 المنـزل تاللاالحـ قـوات مـن كبيـرة أعـداد حاصـرت األربعـاء صـباح مـن والنـصف الثامنة الساعة حوالي عند
 وادي أراضـي تجريـف اإلسـرائيلية والبلديـة واآلثـار الطبيعـة سـلطة تواصـل أخـرى، جهـة من".بهدمه وباشرت
 حــدائق" يــسمى مــا إلقامــة اإلســرائيلي مخططهــا الســتكمال المحتلــة، القــدس جنــوب ســلوان بلــدة فــي الربابــة
  .بالكامل وتهويدها المنطقة في ،"وطنية

 مـن دونـم ١٠٠نحو حوالي بمصادرة ًقرارا الماضية السنوات في أصدرت قد االحتالل سلطات وكانت
 وكلهـا  ومـسجد منـزل ١٠٠ونحـو المعمـر الزيتـون وشجر المثمرة باألشجار المزروعة الربابة وادي أراضي

  .بإخالئها مهددين سلوان ألهالي خاصة ممتلكات

  ٢٣/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  

  



 

٩

  ة بالقدساالحتالل يعتقل شابا قرب باب حط

 

أحـد  قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، شابا قرب باب حطـة اعتقلت – وفا – القدس
 .أبواب المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة

 شهود عيان، بأن شرطة االحتالل اعتقلت الشاب مهيب القطـب مـن أمـام بـاب حطـة واقتادتـه وأفاد
  .توقيفللتحقيق وال" القشلة"إلى مركز 

  ٢٣/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  مقص صهيوني لبتر الديموغرافية الفلسطينية.. الشارع األمريكي بالقدس
   

تعددت الطرق والوسائل واألساليب التي يستخدمها  - المركز الفلسطيني لإلعالم–القدس المحتلة 
ً ال يدخر جهدا لطمس كل االحتالل الصهيوني بهدف االستمرار في تهويد مدينة القدس المحتلة، فهو

  .المعالم العربية وبتر الديموغرافية الفلسطينية

خالل العقود الماضية إلى السيطرة على كل مفاصل مدينة القدس المحتلة، " إسرائيل"وسعت   
ًوتسارعت وتيرة االستيطان والتهويد تسارعا الفتا وغير مسبوق بإسناد أمريكي، حتى وصل إلى استخدام  ً

  ".حضريالتخطيط ال"

" إسرائيل"ويستخدم هذا التخطيط لتطوير وتوسيع المدن في العالم، إال في القدس فقد استغلته 
  .لسلب وتدمير الحقوق الفلسطينية

  تدمير الديموغرافية

ًانطالقا من بلدة جبل المكبر جنوب شرقي " الشارع األمريكي"وبدأت بلدية االحتالل هذا العام بشق 
   .القدس المحتلة

ً عاما، ١٣لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل مخطط شارع الطوق بالقدس قبل وطرحت 
ويشمل المخطط القدس من الشرق والغرب، ويعد المقطع األوسط من الشارع هو األضخم، ويمتد على 

  .ًمترا) ٧٠(مع عرض وارتداد يصل إلى )  كم١٢(طول 

ّهدمي، أن الشارع األمريكي حلقة جديدة من ويعد الباحث والخبير في شؤون القدس ناصر ال
حلقات االحتالل في السيطرة على األرض، ومحاصرة األحياء ومنعها من التمدد، وذلك في خدمة األحياء 

  .االستيطانية التي زرعها داخل األحياء الفلسطينية

 أصحاب ّإن االحتالل يضرب عرض الحائط بحقوق": المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال الهدمي لـ
  .األرض الفلسطينيين الموجودة قبل أن يوجد االحتالل ويستخدم أراضيهم لخدمة االستيطان
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من أجل " التخطيط الحضاري"ُوكشف الخبير في شؤون القدس أن االحتالل يستخدم ما يعرف بـ
  .السيطرة على الديموغرافية الفلسطينية وتدميرها

مديني يستخدم في كل دول العالم من أجل رفاهية هذا التخطيط الذي يعرف بالتخطيط ال: "وأضاف
السكان وتطوير المدن وتوسيعها إال في القدس، فهو يستخدم لتدمير البنية الفلسطينية والمقدسية وبتر 

  ".الديموغرافية الفلسطينية، وهذا الشارع هو أحد األمثلة الواضحة على ذلك

ٕ واألغوار واخراجهما من أي تسوية ويهدف هذا الطريق إلى فرض أمر واقع لحسم ملف القدس
  .مستقبلية بالطرق االلتفافية والمستوطنات

  عزل صور باهر

ّإن االحتالل في المرحلة األخيرة إلتمام الشارع في : وقال المحلل السياسي المقدسي فضل طهبوب
  .منطقة جنوب القدس وتحديدا بمنطقة صور باهر

بق الزمن إلخراج المواطنين من مدينة القدس، االحتالل يسا"ّإن : وأضاف في تصريحات صحفية
وفي بعض األحيان يضطر إلى منحهم بعض التسهيالت من أجل إبعادهم عن المدينة تماما كما هو حاصل 
في بلدة كفر عقب التي منحتهم الهوية الزرقاء، وال يوجد أي عراقيل للتمدد العمراني، وبالتالي تحفيز 

  ".س وأحيائهاالبعض على الهجرة من مدينة القد

ووجوده على أنه لخدمة " الشارع االستيطاني"ّوأشار طهبوب إلى أن االحتالل يحاول أن يسوق 
الناس، ولكن في الحقيقية هو لخنق أهالي القدس وخدمة المستوطنين ومضايقة المقدسيين عموما 

ًوسكان صور باهر خصوصا؛ ألنه سيعزلها تماما عن الضفة الغربية ً.  

الحتالل ال يتوانى عن تنفيذ أي مخطط يصب في مصلحته وخدمته، بغض النظر ولفت إلى أن ا
عن نتائجه الكارثية على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن االحتالل ال يهتم للمواطن الفلسطيني أصال وال 

  .باألضرار الواقعة عليه

بالعكس،  بعزل القدس عن الضفة، والعكس - كما يقول طهبوب-وتكمن مخاطر الشارع األمريكي 
  .وتقليص عدد السكان في العاصمة الفلسطينية المحتلة

 إلى ربط المستوطنات الشرقية -بحسب بالكثير من المختصين والمتابعين- ويهدف هذا الشارع 
ًووسط القدس بنظيرتها في غور األردن شرقا، بحيث يوفر تحركا لوجستيا ضمن حركة الطرق والقطارات  ً ً

  .وفق الرؤية اإلسرائيلية" ٢٠٥٠القدس الكبرى  "الخفيفة والثقيلة بما يسمى

كفار (كما يربط الشارع األمريكي مستوطنات جنوب القدس وشرقها بتلك التي في بيت لحم 
شرق القدس ومستوطنات وسط الضفة وشمالها، في طريق " معاليه أدوميم"بالكتلة االستيطانية ) عتصيون

جنوب مدينة نابلس إلى كفار ) ارئيل(ية شمال الضفة الغربية التفافي استيطاني يمتد من الكتلة االستيطان
  .عتصيون على مشارف محافظة الخليل
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 ٣ًوتتجاوز تكلفة كل مقطع من هذا الشارع المليار شيكل تقريبا في المحصلة النهائية، ويتضمن 
نطقة أنفاق ضخمة، وقد صادر عشرات الدونمات من أراضي صور باهر في المنطقة الشرقية، بجوار م

وادي الحمص، ودمر الكثير من األراضي الزراعية، وصادر مساحات واسعة دون أن يستفيد األهالي من 
  .الشارع الذي حصر القرية

  ٢٢/٧/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم ركزالم

***  

  اعتداءات/تقارير

  لكنيس يهودي" باب الرحمة"االحتالل يسعى لتحويل : خطيب األقصى
  

 أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى، أن الحملة - وكاالت  - فلسطين المحتلة
رك، تأتي ضمن مخططاته في المسجد األقصى المبا» باب الرحمة«اإلسرائيلية المتواصلة ضد مصلى 

  .لالستيالء على المصلى وتحويله إلى كنيس يهودي

ويقع باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد األقصى، وأعادت دائرة األوقاف اإلسالمية 
  . سنوات١٠ بعد إغالق إسرائيلي قسري استمر ٢٠١٩بالقدس فتحه أمام المصلين، نهاية شهر شباط 

المقدسيون أدركوا خطورة المخطط «: »قدس برس«تصريحات لـ وقال الشيخ صبري، في 
اإلسرائيلي بل خطورته المباشرة على المسجد األقصى المبارك، وبالتالي جاء اإلصرار من قبل المصلين 

وشدد الشيخ . »ًوالمقدسيين بأن يبقى مصلى باب الرحمة مفتوحا بشكل مستمر للصالة ودون إغالق
ئيلية المتعلقة بالمسجد األقصى المبارك، هي قرارات باطلة، ألن المحكمة القرارات اإلسرا«صبري أن 

االحتاللية ليست صاحبة اختصاص، وليس من شأنها أن تبت في أي موضوع له عالقة بالمسجد 
  .«األقصى

ال يخضع ألي قرار إسرائيلي، وبالتالي نحن غير «ّوبين في هذا الصدد أن المسجد األقصى 
ًدر عن محاكم االحتالل، وبالنسبة لنا باب الرحمة سيبقى مفتوحا ولن نسمح ملزمين بأي قرار يص

  .«بإغالقه

، أوضح خطيب المسجد األقصى »باب الرحمة«وحول أبعاد قرار المحكمة اإلسرائيلية بشأن مصلى 
أنها تأتي ضمن محاوالته للضغط على دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس من أجل إغالق مصلى باب «

ًاالحتالل يحاول في المحاكم اإلسرائيلية التي يعقدها دائما وال نعترف بقراراتها، أن يعطي «: وقال. »الرحمة
  .«شرعية لتصرفاته في محاولة منه للضغط على األوقاف اإلسالمية لتتراجع عن سياستها

منذ وباء كورونا، حاول مرارا فرض سيادته وامالءاته على المسجد األقصى بشكل «: وأضاف
في الوقت الذي يسعى وما زال الفراغ المسجد األقصى من المصلين (..) ريجي، وهذا ما حذرنا منه مرارا تد
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االحتالل لديه مخططات «: وتابع. »المسلمين، يقابله فتحه الباب أمام المستوطنين لمزيد من االقتحامات
ًالل وصوال للسيطرة على وأطماع بتحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي، تنطلق منه سلطات االحت

  .«المنطقة الشرقية، ومن ثم بسط السيادة الكاملة على األقصى

الضغط يولد االنفجار، والجواب على انتهاكات االحتالل للمسجد «: وحذر الشيخ صبري، بالقول
باب الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد «، مشددا أن »األقصى، سيكون في الغضب الجماهيري الشعبي

  .« المبارك، وهو للمسلمين فقطاألقصى

حول المطلوب من دائرة أوقاف القدس في الوقت الراهن قال » قدس برس«ًوردا على سؤال لـ 
المطلوب استعادة زمام المبادرة وممارسة حقها في إدارة شؤون المسجد األقصى كاملة ودون «: صبري

 إلى أن دائرة أوقاف القدس التابعة يشار. »انتقاص، ووضع حد لتجاوزات سلطات االحتالل وانتهاكاته
لوزارة األوقاف والمقدسات والشؤون اإلسالمية في األردن، هي المشرف الرسمي على المسجد األقصى 
وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد األردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات 

 .>>....«إسرائيل«قبل احتاللها من جانب 

  ١ ص٢٣/٧/٢٠٢٠ر الدستو

***  

  الهيئة نجحت بكشف سبع صفقات تزوير : عساف

  ٍوتسريب أراض للمستوطنين الشهر الماضي
 

 أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، أن - وفا٢٠٢٠-٧-٢٢نابلس 
 فلسطينية لصالح الهيئة نجحت خالل الشهر الماضي، بالكشف عن سبع صفقات لتزوير وتسريب أراض

  .المستوطنين

وأوضح عساف، خالل مؤتمر صحفي عقد في بلدية عصيرة الشمالية شمال نابلس؛ لإلعالن عن 
صفقة "إزالة البؤرة االستيطانية في جبل عيبال الواقع على أراضي البلدة، أن أكبر تلك الصفقات كانت 

بكشف المزورين، والحصول والتي تبلغ أربعة آالف دونم في منطقة الفصائل، ونجح محامو الهيئة " عقربا
  .على الحكم النهائي وتغريم المزورين برسوم المحاماة بالكامل

 دونما في منطقة خلة حسان في بديا في سلفيت، ١١٨وأضاف أنه جرى إفشال تسريب وتزوير 
والتي حاول المستوطنون إنشاء بؤرة استعمارية عليها، إال أن تصدي أهالي بديا والمزارعين منع ذلك بعد 

  .أن نجحت الهيئة باستردادها وكشف التزوير

وأشار إلى أن الهيئة نجحت بكشف صفقتي تزوير في قرية كفر قدوم في محافظة قلقيلية، 
وصفقات تزوير أخرى في منطقة عسلى عزون وعزون عتمة وقراوية بالمحافظة، ويوم أمس نجحت 

  . فيهاالهيئة بإفشال صفقة تزوير وتسريب في بيتونيا وكشفت المزورين
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في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني والذي تقف القيادة موقفا : وتابع عساف
شجاعا وصلبا للتصدي لخطة الضم وصفقة القرن، يحاول االحتالل أن ينقل المعركة السياسية التي فشل 

  . لخطة الضمفيها واضطر لتأجيل إجراءات الضم، للميدان عبر ترسيم خطوط جديدة وخرائط جديدة

وأكد أن المستوطنين انفلتوا بإقامة بؤر استيطانية على امتداد األرض الفلسطينية خاصة بعد 
اإلعالن عن صفقة القرن، تحديدا بعد األول من تموز، إال أن لجان المقاومة الشعبية وفصائل منظمة 

كوادرها ونشطاء المقاومة في التحرير وحركة فتح والمؤسسات الوطنية وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان و
  .كل األماكن تصدت لهم

 ٦وأعلن عساف عن انتصار المقاومة الشعبية وعصيرة الشمالية بإزالة البؤرة االستيطانية رقم 
نزف ألبناء شعبنا ونهدي هذا النصر للشهداء واألسرى والقيادة الثابتة : منذ شهر حتى اآلن، متابعا

  .والرئيس على صمودهم وثباتهم

ين عساف أن البؤر التي جرى إزالتها خالل الشهر الماضي، كانت بالساوية، وجبل الجمجمة وب
في حلحول، وبؤرة خلة حسان في بديا، وجبل صبيح في بيتا، وبؤرة ترمسعيا، وبؤرة بتير، وآخرها بؤرة 

  .عصيرة الشمالية في جبل عيبال

والبلديات والمزارعين في تعزيز ستكون خططنا بالشراكة مع الوزارات المختلفة "وأضاف عساف 
صمود المواطنين، وغدا سيكون زراعة خلة حسان في بديا، والجمعة القادم زراعة جبل عيبال ثم جبل 
صبيح، وتعمل الجرافات في جبل الجمجمة في حلحول بالشراكة بين الهيئة والوزارات والبلديات المختلفة 

  ".ذلكفي الحكومة وبدعم من كل المؤسسات الشريكة في 

 شركة في بيت ايل لتسريب وتزوير األراضي الفلسطينية، ٦٥٠ونوه إلى أن دولة االحتالل أنشأت 
مما يدعون شراؤه مزور والدليل على ذلك كشف الصفقات % ٩٥إال أن ما تقوم به الهيئة كشف أن 

  .السبعة خالل الشهر الماضي

سرائيلية بتسجيل أي قطعة  لم تنجح أي شركة إ٢٠٢٠ و ٢٠١٩وأكد عساف أنه خالل عامي 
  .أرض فلسطينية، وأن هذا يدل على أن كل ما يقوم به سابقا مزور وشعبنا وطني متمسك بأرضه

إن المرحلة األولى كانت بإخالء البؤرة : بدوره، قال أمين سر فتح عصيرة الشمالية عمار ياسين
  . المزارعين في أراضيهماالستيطانية، وأن المرحلة األصعب هي التعمير والبناء لتعزيز صمود

من جهته، قال عضو لجنة التنسيق الفصائلي محمد دويكات في كلمة باسم فصائل العمل 
نحن أمام مرحلة مهمة جدا في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والذي يتركز حول األرض، : "الوطني

 شعبنا في عصيرة والقرى المجاورة بإزالة البؤرة االستيطانية عن جبل عيبال بصمود أبناء واليوم نجحنا
  ".الذين تواجدوا على مدار أسابيع إلزالة البؤرة
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وأكد ضرورة البرنامج النضالي الموحد للتصدي للمستوطنين واالحتالل، وبرنامج استصالح 
األراضي المهددة بالمصادرة والتي دائما يكون عليها أطماع من المستوطنين خاصة الجبال المرتفعة، 

تعزيز صمود المواطنين والمزارعين واالستمرار بشق الطرق الزراعية ومدها بشبكة المياه وضرورة 
  .والكهرباء

بدوره، نقل عضو المجلس الثوري لحركة فتح طالل دويكات تحيات اللجنة المركزية لحركة فتح 
ا حافزا والمجلس الثوري للحضور، مؤكدا أن هذه االنتصارات واالنجازات التي تحققت يجب أن تعطين

  .كفصائل فلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني حتى نستمر في المسيرة

االحتالل يعرضنا في كل يوم لالختبار قبل أي مشروع سواء أكان مشروعا له عالقة : وأضاف
  .باالستيطان أو الضم أو قضية يخطط لها االحتالل ليستهدف الشعب الفلسطيني

  ٢٢/٧/٢٠٢٠وفا 

***  

  تقارير

  سرى المقدسيين يتحررون اليوم الخميسثالثة من األ
  

 يستعد ثالثة أسرى من القدس، اليوم الخميس، - مصطفى صبري -دوت كوم " القدس "-القدس 
  .لإلفراج عنهم من سجن النقب الصحراوي، بعد قضاء محكومياتهم في سجون االحتالل

بكر المغربي : الثة همإن األسرى الث" القدس"وقال رئيس لجنة أهالي القدس، أمجد أبو عصب لـ 
من بلدة الطور وأمضى خمس سنوات ونصف في االعتقال مع غرامة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل، 

ً شهرا ، واألسير عز الدين عطون من صور باهر بعد ٣٨واألسير فادي ظاهر من بلدة شعفاط بعد قضاء 
  .ً شهرا٢٨قضائه 

س، لحظة اإلفراج عنهم، ويقوم باعتقالهم لفترة وتجدر اإلشارة إلى أن االحتالل يالحق أسرى القد
قصيرة، بهدف منع تكدير فرحهم وعائالتهم لحظة اإلفراج عنهم، ويقوم بتهديدهم إذا ما أظهروا مظاهر 

  .احتفالية

  ٢٢/٧/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 

  

  

  

  



 

١٥

  اصدارات

  ٕ القدس الدولية تصدر كتاب هيكل سليمان المزعوم واشكالية المكانمؤسسة

 

الــصادرة عــن قــسم األبحــاث والمعلومــات، فــي مؤســسة ) نقــض الخطــاب اإلســرائيلي(ضــمن سلــسة 
ٕالقدس الدولية، صدر مؤخرا كتاب هيكل سليمان المزعوم واشكالية المكان، الكتاب مكون من دراسـة أعـدها  ً

 ربيـع الخروبـي، تتنـاول الدراسـة نقـض الروايـة الـصهيونية المتعلقـة بوجـود آثـار الباحث الفلسطيني عمران
للمعبــد الــصهيوني، فــي طبقــات األرض، أســفل المــسجد األقــصى المبــارك، كمــا يبــين الكتــاب كــذلك تنــاقض 

  .الروايات اليهودية الدينية والتاريخية التي تحدد شكل ومواصفات المعبد المزعوم

ًتيــه، ذكــر مواصــفات المعبــد وفقــا للروايــة اليهوديــة، والنظريــات التــي حــددت يتنــاول الكتــاب بــين دف
ّمكــان هــذا المعبــد، ومــن ثــم تفنيــد تلــك الروايــات، ونفــي وجــود أي أثــر للمعبــد فــي محــيط المــسجد األقــصى 

  .المبارك، كم يبحث الكتاب في تناقض الروايات التوراتية في وصف المعبد وتحديد مكانه

ً فـصال يعـرف بـالنظرة اإلسـالمية لقـصة الهيكـل، ومـا تناولـه القـرآن الكـريم مـن ًيحتوي الكتاب أيـضا
ّقصة نبي اهللا سـليمان، وأنـه ال إشـارة قرآنيـة تـدل علـى وجـوده، وفـي نهايـة الكتـاب يبـين الخروبـي أهـداف 

نيــة ًاالحــتالل االســتعمارية االحتالليــة مــن هــدم المــسجد األقــصى والــسيطرة عليــه، بعيــدا عــن األهــداف الدي
زيادة العمل البحثي في نقـض الروايـة اليهوديـة حـول : ٍالمزعومة، ويخرج الكتاب بعدد من التوصيات، منها

ّالمعبــد المزعــوم، والعمــل البحثــي الميــداني فــي توثيــق جــرائم االحــتالل المتمثلــة بالحفريــات التهويديــة أســفل 
  .األقصى، وبلدة القدس القديمة

  ٢٢/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  آراء عربية

  مواجهة االحتالل وتحدي االستيطان ووباء كورونا
  

  *سري القدوة

مع تزايد انتشار وباء الكورونا في اغلب مدن الضفة الغربية وتلك الحالة الصحية التي عصفت 
دول العالم وكان لها اثار سلبية على الوضع الصحي في فلسطين على وجه الخصوص وبالرغم من ذلك 

سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي بممارسة القمع والتنكيل المنظم ضد الشعب تواصلت وأمعنت 
الفلسطيني من خالل قيام جيش االحتالل بحملة من االعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وقيامهم 

تنفيذ بإعمال الهدم واالستيالء والقتل ولم يتوقف االمر عند ذلك الحد بل بدأت بشكل رسمي بالتهديد جديا ب
مخططات ضم األغوار الفلسطينية وفي هذه المرحلة لم تعد مسألة تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد 
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الخطر الوحيد الذي يواجه األراضي الفلسطينية بل جاء تحدي مواجهة مخططات االحتالل التي ال تقل شأنا 
شعبي حيث يهدد وجود شعب عن تحدي االستيطان وهو في سلم أولويات العمل الفلسطيني الرسمي وال

إن انفالت المستوطنين تجاه محاوالت .بأكمله ويقضي تماما على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
ٕالسيطرة على اكبر قدر ممكن من األراضي واقامة بؤر استيطانية في مواقع استراتيجية الستكمال إنشاء 

ن المحافظات الفلسطينية حيث أن هذه البؤر أقيمت أحزمة استيطانية تساهم بقطع التواصل الجغرافي بي
من قبل المستوطنين بحماية جيش االحتالل الذي يعمل على تأمين حماية المستوطنين خالل قيامهم ببناء 
البؤر االستيطانية واستكمال سرقة االراضي الفلسطينية والسيطرة عليها في تحدي واضح لكل القوانين 

حكومة االحتالل ممارسة السادية االستيطانية ضد االراضي الفلسطينية تواصل .والتشريعات الدولية
وخصوصا في القدس ومدينة الخليل والتي تهدف الي إحكام الحصار على المدينة المقدسة وعزلها جغرافيا 
وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن عمقها العربي الفلسطيني سواء من خالل مخرجات قانون الضم أو من 

ر الضم والتوسع مرورا بسياسات مصادرة األراضي وبناء المستعمرات اليهودية وخنق التطور خالل جدا
العمراني وهدم المنازل والمنشىآت أو االستيالء عليها وانتهاء بالتشريعات والقرارات ذات الطابع العنصري 

لمدينة المقدسة وعلى التي طالت كافة مناحي حياة الفلسطينيين المقدسيين مما جعل الواقع المعيشي في ا
في ضوء ذلك ال بد .كافة مستويات المؤشرات السكانية االجتماعية واالقتصادية واقعا في غاية الصعوبة

من القيادة والحكومة الفلسطينية العمل وبذل كافة الجهود لفضح جرائم االحتالل وصد هجمته التي 
تستهدف تغيير الطابع اإلسالمي في مدينة القدس وحان الوقت الن يقف المجتمع الدولي واألمم المتحدة 

أو مخططات تؤدي إلى المزيد من لممارسة الضغوط على سلطات االحتالل للوقف الفوري ألي أنشطة 
تدهور األوضاع الصعبة في األراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه 
القرارات والممارسات اإلسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السالم وضرورة ان تعمل الجمعيات 

ة وعلى رأسها منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول والمؤسسات اإلسالمية والعربية األهلية والحكومي
العربية إلى أخذ دورها أمام العالم والضغط على االحتالل لوقف اعتداءاتها على الممتلكات والمقدسات 
الدينية في فلسطين ولجم ممارساتها اإلحتاللية المخالفة لكافة القوانين واألعراف الدولية والشرائع 

 اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية هو ترجمة حقيقية إن اإلرهاب.السماوية
لسياسة دولة االحتالل ونهجها العنصري الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي وصوال إلى حرمان 

ت شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من االدارة األميركية وأن هذه الممارسا
القمعية الخطيرة والهدامة تأتي من اجل رسم مخططات االحتالل واستكمال سياسة االحتالل للسيطرة على 
ٕاالراضي الفلسطينية ومصادره الحقوق الفلسطينية واكمال مشاريع الضم االستيطانية على حساب الشعب 

  .الفلسطيني وحقوقه التاريخية

 ١٠ ص٢٣/٧/٢٠٢٠الدستور 



 

١٧

  كيان الصهيونيأوقفوا التعاون مع ال
  

  خالد الزبيدي

كل مرة يجدد الكيان الصهيوني مواقفة وسياساته من عصابات االرغون ..بعد اكثر من مائة عام
يريدون فلسطين التاريخية ..فالخط واضح والهدف معروف ) نتنياهو وبني غانتس ( والهاغانا الى تحالف 

، لتكون الوحيدة على االرض وال يهم اي منهم كاملة خالية من السكان، الستكمال هدف الدولة اليهودية
، ويهددون كل دول وشعوب المنطقة خصوصا دول الطوق وفي )األبارتايد (او حلفائهم عنصرية الدولة 

مقدمتهم االردن الذي يحتفظ بأطول حدود جغرافية، لذلك أطماعهم تنظر الى شرق نهر االردن ويلقنون 
لنا وشرق االردن هو لنا، ومع ذلك ال زلنا نصر على المحافظة على اطفالهم بالمدارس ان الضفة الغربية 

  .السالم وحسن الجوار ومحاوالت إقناعهم بإن السالم مصلحة للجميع وان فيه االستقرار المنشود

إصرار اليمين في تل ابيب على تنفيذ مخطط ضم االغوار والضفة الغربية يجب ان يرد عليه، 
علينا ومعها تصبح الحلول العالجية اصعب، فالمنطق السياسي يتطلب رفع وكلما تأخرنا ترتفع الكلفة 

التكاليف على اليمين الصهيوني وتعقيد برامجه العدوانية وتعطيلها، فالتصريحات جيدة لكنها غير فعالة مع 
قادة عدو ال يعترف اال باإلجراءات العملية، لذلك في ايادينا عدد اليستهان به من االوراق يمكن ان تعيد 

الكيان الصهيوني الى الوراء خصوصا وان هناك شرائح يهودية ترفض برامج اليمين وترى فيها مخاطر 
  .حقيقية الستقرارهم ومعيشتهم

علينا إعادة ترتيب االولويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فمواجهة اليمين المتطرف اولوية 
مستقبله يتصدر االولويات، فهي االولى من الجهود وكل من يشذ عن ذلك فليتنحى، فحماية االردن و

الرامية لتعافي االقتصاد بقطاعاته المختلفة الن تهديد الدولة االردنية يتطلب حشد الجهود والمواقف 
او نربح هنا او / الرسمية والحزبية والشعبية للرد على العدو، فالدفاع عن االردن ال يقاس بما نخسر و

الكيان الصهيوني الذي يتسلح بمعدات وسالح متفوق ال يعني اننا .د ومستقبلهإهناك وانما حماية البال
جاهزون لقبول ما يطرحه، فالمطلوب وقف كل اشكال التعاون بدءا من تعليق اتفاقية وادي عربة التي ال 

دول يحترمها الجانب االخر، عندها سنجد امامنا واقعا محليا واقليميا ودوليا مختلفا خصوصا وان عدد ال
اما محاوالت تقديم طروحات .والشعوب التي تساند االردن اكثر بكثير من الدول التي تدعم العدوان وتسانده

ومشاريع جديدة حيال القضية الفلسطينية ال يمكن االستفادة منها واالغلب ستكون مفيدة للجانب اآلخر 
ف االردنية ثابتة منذ اكثر من الذي يشتري الوقت ويمارس سياسة قضم االراض وتهجير الناس، فالمواق

وهذه  ..ة فلسطين وتحقيق العودة والتعويضحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة دول .. عاما وهي٢٠
 . في مؤتمر مدريد للسالم١٩٩١من مبادىء عملية السالم منذ العام 

 ٣٢ ص٢٣/٧/٢٠٢٠ الدستور
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  فلسطين إعدام لةلي

  صيدم صبري

 أو ٍعربيـة أراض ضـم عبـر تكـن لم المرة هذه لكن األسبوع، هذا فلسطين عاشتها جديدة إعدام ليلة
 جديـد، احتاللـي سياسـي أو عـسكري قـرار أو جوفيـة، مياه سرقة أو جديدة، مستوطنات بناء أو مصادرتها،

 غوغل، البحث محرك شركة قرار عبر ٕوانما لسطين،ف احتالل ومنذ ًيوما تتوقف لم الخطوات هذه أن باعتبار
 مـــن الرابـــع بحـــدود المتحـــدة، األمـــم تعرفهـــا التـــي األراضـــي عـــن فلـــسطين مـــسمى إزالـــة اختـــارت التـــي

  .يونيو/حزيران

 الـذين االجتمـاعي، التواصـل ناشطي همم حركت لكنها العربي، اإلعالم في الكرام مرور ّمرت حادثة
 هــذه خــضم وفــي .فلــسطين اســم باســتعادة طالبــت مليونيــة عريــضة توقيــع رعبــ الهجــوم موقــع إلــى انتقلــوا

 ففـي .كـذلك ليست لكنها فلسطين، فيها األمر يطال التي األولى المرة بأنها البعض يعتقد الملتهبة، المعركة
 بعد الفلسطيني عنوانها بتفعيل ٢٠٠٩ عام أغسطس/آب ١٣ في الشركة قامت اإللكتروني، عنوانها سياق

 بــين الــشركة ربطــت خاللــه مــن الــذي" أس بــي دوت"بـــ المعــروف الفلــسطيني النطــاق إطــالق مــن مأعــوا ٤
  .العالم دول بمعظم أسوة ًدوليا لفلسطين المعرف والنطاق اإللكتروني، عنوانها

 الرئيــسة صــفحته علـى يــستخدمه الـذي الوســم غوغـل البحــث محـرك ّغيــر ،٢٠١٣ مـايو/أيــار وفـي
 يعنــي مــا وهــو" فلــسطين "إلــى" الفلــسطينية األراضــي "مــن بــه يعمــل الــذي فــي،الجغرا الموقــع علــى للداللــة

 ًانتــصارا عكــس مــا وهــو الــشهير، للموقــع الرئيــسة الــصفحة علــى العربيــة باللغــة فلــسطين كلمــة اســتخدام
 اعللـصر ًوحـسما التفاوضـية، بالعمليـة سـمتها لمـا ًاسـتباقا إسـرائيل فيه رأت بينما ًمدويا، ًإلكترونيا ًفلسطينيا
 لمحــرك عنيفــة صــهيونية وتــساؤالت ًمتواصــال، ًإســرائيليا ًضــغطا الخطــوة هــذه ّولــدت وقــد .القــائم الجغرافــي
 ،٢٠١٥ عام نهاية إلى ًوصوال تتوقف لم إسرائيلية محاوالت ضمن وأبعادها، الخطوة مسببات حول البحث،
 بالخلل سمته لما اإلزالة أسباب ةعازي العالمية، خرائطها عن غزة وقطاع الغربية الضفة غوغل أزالت عندما

ـــة إبـــراز علـــى أقـــدمت بينمـــا ًمـــسبقا، خرائطهـــا فـــي فلـــسطين تـــسم لـــم ّأنهـــا وبينـــت التقنـــي،  إســـرائيل دول
 فـي الـشركة مـسؤولية مع ويتعارض اإلسرائيلية، المصالح يخدم بما خرائطها، في الصهيونية والمستوطنات

 المختلفـة، المؤسـسات عـن الـصادرة التخصـصية والقرارات لية،الدو الشرعية وقرارات اإلنسان، حقوق احترام
   .لالتصاالت الدولي االتحاد فيها بما

 خرائطهـا، مـن فلـسطين حـذف علـى ٢٠١٦ عـام الـشركة أقدمت" الفني الخلل "معالجة عن ًوعوضا
 وببأسـل بـه، قامـت مـا لتبريـر الـشركة مـن واضح رد بدون كامل، بشكل الخريطة على إسرائيل اسم ووضع
 طــرأ قــد ًفنيــا ًخلــال هنــاك بــأن جديــد مــن لتــدعي ذاتهــا، المــشروخة األســطوانة الســتخدام عــادت بــل دنــيء،

 البحـث محـرك خـرائط مـن ٢٠٢٠ يوليو/تموز ١٨ بتاريخ فلسطين اختفت أن إلى ذلك، على الحال وبقيت.
  ."غوغل "األمريكي
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 خرائطهــا علــى فلــسطين جــودو عــدم" غوغــل "بــررت الــشركة، إلــى الموجهــة األســئلة كثــرت وعنــدما
 علـى المنـاطق تـصوير فـي نهجنـا يتغيـر لم ":قائلة ًدوليا عليها المتنازع المناطق عرض تجنب إلى بالسعي
 فقـط، المجـاورة الـدول خرائط هو يظهر ما فإن" فلسطين "عن البحث محرك في اليوم البحث وعند ."الخرائط

 مبــدأ بــشدة تؤيــد الــشركة أن اإللكترونيــة غوغــل وثــائق وتــدعي .الخريطــة علــى فلــسطين اســم ظهــور دون
 مــستخدمو يــتمكن ":تقــول حيــث بهــا، الخــاص اإلنترنــت حياديــة دليــل فــي جــاء لمــا ًووفقــا .الــشبكة حياديــة

 الـذي األمـر" اإلنترنـت علـى يـستخدمونها التـي والتطبيقـات يرونـه، الـذي المحتـوى فـي الـتحكم من اإلنترنت
  :يلي ما مراعاة المهم فمن اإللكتروني" اإلعدام "هذا خضم وفي .الواقع في يتم ما حقيقة يجافي

 إدانة باتجاه والجهد الضغط تصعيد وجب لذلك األخيرة، تكون ولن األولى ليست أثبتنا كما المعركة - ١
  .المحذوف واستعادة الشركة

 اإلنــسان حقــوق لمؤســسات التوجــه عبــر القــرار لعكــس الــسعي بــل الواقــع، لهــذا االستــسالم عــدم - ٢
 والمطالبة واآليكان، اآليانا مؤسستا فيها بما العالقة، ذات والمؤسسات لالتصاالت الدولي تحادواال

 لألفـواه، اإللكترونـي تكميمهـا االحـتالل دولـة توقـف أن حـين إلـى اإلسرائيلي بالنطاق العمل بتعليق
  .الصهيونية ةالقرصن استمرار ووقف التعبير حرية وقتل الحقائق، واغتيال الحريات على واالعتداء

 علـى واسـتحواذه حـضوره وقـوة اللغـات، وبكـل مـصادره لكثافـة غوغل لمحرك بدائل عن البحث عدم - ٣
  .العالم لغات بكامل المحتوى بل والفلسطيني، العربي المحتوى من ضخم قدر

ــة المحركــات اســتخدام نجاعــة عــدم - ٤ ــوازي لعــدم والروســية الــصينية والمحركــات األخــرى، األمريكي  ت
 الفتـة وسـرعة دقيقـة، وخوارزميـات بيانات من غوغل تمتلكه ما مع والدقة، الكم حيث من محتواها

  .الوقت إضاعة عن ًبعيدا للباحث المنشود الهدف إلى ًوصوال البحث، مساحات تضييق في

 االحــتالل لــضغوط وباســتمرار تخــضع الدوليــة، واألنظمــة المؤســسات مــن كغيرهــا غوغــل، شــركة إن
 علـى يجـثم ًاحـتالال هنـاك أن طالمـا وارتخـاء وشـد وجـزر مـد بـين مـا الحال هذه قىوستب وداعميه؛ وأعوانه

 اغتـصاب حـدود عنـد تقـف لـم جانبـه، إلـى يقـف ومن االحتالل مع المعركة أن يالحظ وهنا، .فلسطين صدر
ــك تعــدت بــل األرض ــم المــاء، إلــى ذل  االتــصال أوكــسجين اســتنفاد تــستهدف التــي المعركــة حيــث الهــواء ث
 أن مفادهـا، أزليـة حقيقـة عـن مغيبين أو غافلين سكانها يعد لم كونية، بقرية أشبه بات عالم في صلوالتوا

 َسـماءها وعطـرت ترابهـا دمـاؤهم روت لمـن إال ًيومـا تكون ولن لم والهواء والماء واإلنسان األرض فلسطين
 الجميـع، مـن تكاملي لجهد اجيحت لكنه ًمستحيال، ًأمرا ليس المعركة هذه في االنتصار إن .شهدائها ُأنفاس
 االحـتالل لغطرسـة حـد ووضع القرار، هزيمة على وأفراد وشركات مؤسسات من الجميع بقدرة عميق ٕوايمان
  .والماء والهواء األرض معركة في وصلفه

  ٢١/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 الضم سيكون له ثمن

 ٢١/٧/٢٠٢٠دنيس روس  -إسرائيل هيوم 

. معهد القدس لالستراتيجية واألمن منذ زمن غير بعيد تمثيلية لتصوير اآلثار المتوقعة للضمأجرى 
يخيل أنه ثار جدال بين باحثي المعهد حول النتائج المحتملة في الواليات المتحدة، واذا ما تطور جدال 

لضم ان يروا ذي ميول سياسية يمينية، فانه يفترض بمؤيدي ا) مخاض فكريThink Tank،،، ( كهذا في
  .في ذلك اشارة تحذير

وفقا لنهج مؤيدي الضم، فاننا نوجد في لحظة مميزة، تبدي فيها ادارة ترامب استعدادا لتأييد فرض 
ينبغي استغالل هذه اللحظة، كما .  في المائة من مناطق يهودا والسامرة٣٠سيادة اسرائيل على نحو 

قبل به باقي العالم، بمرور الزمن، وفي كل مفاوضات يدعون، ألن الضم سيحدد مستوى اساسيا جديدا، سي
  .في المستقبل ستكون هذه نقطة البداية

فما الذي سيحصل اذا ما خسر ترامب في . غير أن هذه ليست الحقيقة. يبدو هذا جيدا للسمع
ا االنتخابات وانتخب بايدن رئيسا؟ هذا سبب وجيه اكثر وجاهة الستغالل اللحظة الحالية، كما يروج لن

وانتصر بايدن فألغى االعتراف –وهذه امكانية معقولة بالتأكيد–ولكن اذا خسر ترامب . مؤيدو الضم
فماذا ستربح اسرائيل؟ ال توجد جهة دولية واحدة تعترف بالضم، ولن ينشأ مستوى … األميركي بالضم

 السيادة في بالعكس، عندما تشير أربع دول اوروبية على االقل بانها سترد على بسط. اساسي جديد
، فان من شأن الضم أن يخلق مستوى اساسيا من ناحية ١٩٦٧االعتراف بدولة فلسطينية في حدود 
  . زائد الكتل االستيطانية١٩٦٧خطوط : اسرائيل هو اسوأ من ذاك القائم اآلن

بايدين هو صديق اسرائيل وحتى لو لم يتعاط بعطف : لهذا ايضا يوجد جواب على لسان المؤيدين
بايدن ، بالذات، هو صديق اسرائيل، ولكنه . ة اسرائيلية من طرف واحد فانه لن يلغي االعتراف بهامع خطو

ودرء للشك حول . عبر بوضوح عن معارضته الي خطوات من طرف واحد، بما في ذلك الضم االسرائيلي
ي ستضعف بشكل سألغي خطوات إدارة ترامب التي برأي“: نواياه، قال بايدن مؤخرا لمجموعة متبرعين يهود

  ”.كبير فرص السالم

ودون التطرق لمسألة اذا كان بادين سينتخب، واذا كان نعم، كيف سيتصرف تجاه الضم، يوجد 
الضم، بالتأكيد، سيعمق االنقسام السياسي القائم في الواليات المتحدة تجاه . بعد اضافي يجب مراعاته

صلحة اميركية، ليست شأنا ديمقراطيا او جمهوريا، لقد كانت اسرائيل موضوعا للحزبين وتعتبر م. اسرائيل
  .ولكن صورتها ثنائية الحزب باتت منذ اآلن في خطر، والضم سيسيء ويفاقم فقط هذا الوضع

كما ان الضم سيعزز بشكل دراماتيكي الموقف غير العاطف تجاه اسرائيل من جانب الجناح 
في ضوء االرتفاع البارز في .  الفلسطينييناليساري في الحزب الديمقراطي، حيث يتعاظم التضامن مع
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اهمية مفهوم العدل في الواليات المتحدة، فان الضم االسرائيلي سيساعد الرواية التي تعرض الفلسطينيين 
 أي –” رجل واحد، صوت واحد“وما سيستوعب هنا هو الشعار الفلسطيني بمساواة الحقوق، . كضحايا

  ثل هذا المطلب؟فمن في أميركا سيعارض م. دولة واحدة

  . يمكن الجدال حول التأييد أو المعارضة للضم، ولكن من الحيوي ان يكون للجدال اتصال بالواقع

. لسوء الحظ، فان من يعتقد أنه يمكن تنفيذ الضم دون دفع ثمن في الواليات المتحدة يوهم نفسه
 اطرة؟للضم سيكون ثمن، واذا لم يكن الربح اال وهما، فما المعنى من أخذ المخ

  ٣٠ ص٢٢/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 

  

 حان الوقت ألن تأخذ إسرائيل حركة المقاطعة على محمل الجد

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

 ٦/٧/٢٠٢٠) ريل كلير وورلد (–* روني أوليسكر

بعد خمسة أيام من مقتل جورج فلويد في الواليات المتحدة، أطلقت الشرطة اإلسرائيلية النار 
ولم تفلح حفنة . ً عاما، في القدس٣٢الحالق، وهو فلسطيني غير مسلح يبلغ من العمر القاتلة على إياد 

ًمن المقاالت واالحتجاجات الغاضبة ردا على الحادثة في مجرد االقتراب من مستوى الدعم العالمي الذي 
  ”.حياة السود تهم“اجتذبته حركة 

ًر شيوعا عندما ظهرت الحركة أكث” حياة السود تهم“كان استدعاء فلسطين في مسيرات حركة 
ومع ذلك، فإن حركة المقاطعة . ًأما هذه المرة، فظل ذلك مقتصرا حتى اآلن على الدوائر الفكرية. أول األمر

وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، التي كان لها تأثير اقتصادي أو دبلوماسي محدود في 
ى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأكاديمية على إسرائيل، السنوات الخمس عشرة األولى من دعوتها إل

  .من حيث الجاذبية والتأثير” حياة السود تهم“قد تصبح اآلن في نهاية المطاف في وضع مشابه لحركة 

لطالما ربط النشطاء منذ فترة طويلة بين القمع الذي يتعرض له السود في الواليات المتحدة وذلك 
وفي بعض األحيان، انزلق هذا الربط إلى مناطق الالسامية، حيث . الفلسطينيينالذي تمارسه إسرائيل ضد 

وكان هذا هو واقع الحال . تم إلقاء اللوم على اليهود عن األمراض المجتمعية في أجزاء أخرى من العالم
اء في األسبوع الماضي، عندما أعادت السياسية من حزب العمال البريطاني، ريبيكا لونج بيلي، نشر ادع

غير مدعوم بأن شرطة مينيسوتا تعلمت تقنية الخنق التي قتلت فلويد من خالل التدريب مع القوات 
لكن رفض حركة المقاطعة وسحب االستثمارات بأكملها على أنها معاداة للسامية هو من نوع . اإلسرائيلية

  .من محاربة طواحين الهواء والمغالطة البهلوانية
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ًلوقت مع حركة المقاطعة وسحب االستثمارات باعتبارها تهديدا لألمن لقد تعاملت إسرائيل لبعض ا
وجلبت استجابتها لحركة . ٕواتخذت إجراءات عدوانية في محاولة إلضعاف الحركة واعاقة نجاحها. القومي

المقاطعة وسحب االستثمارات، والتي تميزت بمحاوالت خفية وصريحة للحد من حرية التعبير، اتهامات لها 
ويتعارض مثل هذا النهج مع نظام القيم الذي يدفع المواطنين إلى التظاهر في الشوارع . ليبراليةبعدم ال

اليوم، والذين يجب على إسرائيل أن تكسب قلوبهم وعقولهم إذا كانت تأمل في مكافحة حركة المقاطعة 
  .ًبشكل فعال غدا

براليين الذين يتعاطفون مع ، وجد مركز بيو لألبحاث أن عدد الديمقراطيين اللي٢٠١٨في العام 
، انخفضت نسبة ٢٠٠١الفلسطينيين يقترب من ضعف أولئك الذين يتعاطفون مع إسرائيل، ومنذ العام 

 بالمائة في ١٩ إلى ٢٠٠١ بالمائة في العام ٤٨الديمقراطيين الليبراليين الذين يتعاطفون مع إسرائيل من 
أولئك الذين يشاركون في المسيرات واالحتجاجات -ًوعا ًبل إن ليبراليين أصغر سنا وأكثر تن. ٢٠١٨العام 

  . هم أقل تعاطفا مع إسرائيل من األجيال السابقة- حياة السود تهم“الجارية اليوم لدعم حركة 

لقد تمكنت حركة المقاطعة وسحب االستثمارات من اختراق المعاقل التي كانت موالية إلسرائيل 
ًأعضاء الكونغرس المنتخبون حديثا الذين يدعمون حركة المقاطعة ويشمل . ًسابقا في السياسة األميركية

ٕوسحب االستثمارات كال من النائبات الديمقراطيات رشيدة طليب من ميشيغان، والهان عمر من مينيسوتا،  ً
  .وألكسندرا أوكاسيو كورتيز من نيويورك

 إليوت إنجل، وفي المقابل، خسر الديمقراطي والمؤيد المتحمس إلسرائيل منذ وقت طويل،
وأعرب بومان عن .  في نيويورك أمام مدير المدرسة التقدمي جمال بومان١٦االنتخابات األولية للمقاطعة 

ًدعمه لتكييف المساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل اعتمادا على مدى حماية األخيرة لحقوق اإلنسان 
  .الفلسطيني

 الغربية مع حرمان الفلسطينيين من المواطنة واآلن، تشكل خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة
وقد نظمت منظمات حركة المقاطعة وسحب االستثمارات . نقطة اشتعال لمزيد من االحتجاجات األكثر قوة

- ووقع بيرني ساندرز على رسالة أوكاسيو. وفرض العقوبات مظاهرات عبر الواليات المتحدة ضد إسرائيل

العسكرية األميركية إلسرائيل إذا مضت األخيرة في خططها لضم أجزاء كورتيز التي تهدد بقطع المساعدات 
وليس الليبراليون األميركيون وحدهم هم الذين يعارضون خطة الضم بشدة، فقد هدد . من الضفة الغربية

  .ًاالتحاد األوروبي أيضا بمعاقبة إسرائيل بسبب هذه القضية

اآلن، . علق بمقاطعة إسرائيل، لكن ذلك قد يتغير والية أميركية األنشطة التي تت٢٩ًحاليا، تحظر 
ًيدرك الشباب األميركيون، وخاصة الكوادر التقدمية المتزايدة في الحزب الديمقراطي، تماما أوجه التشابه 

، وينبغي أن يشكل ذلك دعوة ”حركة المقاطعة وسحب االستثمارات”و” حياة السود تهم“بين حركتي 
  .إلسرائيل إلعادة حساباتها
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النظر إلى الغضب الدولي من االضطهاد الذي تتعرض له األقليات في الواليات المتحدة، يمكن أن ب
يكون األمر مسألة وقت فقط قبل أن يصل الضجيج من أجل المساواة الفلسطينية إلى نقطة تحول مماثلة 

سرائيليون ، وسيكون من الخطأ الجسيم أن يستهين المسؤولون اإل”حياة السود تهم“لما وصلته حركة 
ًوهي خطط يمكن اعتبارها تعديا آخر على -ًبهذا االحتمال بينما يضغطون للمضي قدما بخطط الضم 

  .ًحقوق اإلنسان السيئة أصال في حالة الفلسطينيين

ًبدال من مناقشة مقدار الضم الذي سيطال األراضي الفلسطينية، حان الوقت ألن يستعد 
الخاصة بهم، والتي قد تأتي في شكل حملة مقاطعة وسحب ” محياة السود ته“اإلسرائيليون للحظة 

 .استثمارات موحدة، منسقة وفعالة ضدهم

 .أستاذ الحوكمة المشارك في جامعة سانت لورانس، وأستاذ منتسب في جامعة حيفا*

 ١١ ص٢٢/٧/٢٠٢٠الغد 

***  

  اخبار باالنجليزية

King, Abu Dhabi crown prince discuss Jordan-UAE ties, region 
 

By JT - Jul 23,2020 - Last updated at Jul 23,2020 

AMMAN — His Majesty King Abdullah and Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, the 

crown prince of Abu Dhabi and the deputy supreme commander of the UAE Armed 

Forces, on Wednesday discussed bilateral ties and means to advance them across all sectors 

to serve mutual interests. 

In talks in Abu Dhabi, King Abdullah and Sheikh Mohamed reviewed Jordan-UAE 

cooperation and coordination on a number of political, economic, and development-related 

issues, according to a Royal Court statement. 

The talks covered a number of regional and international issues of mutual concern, 

foremost of which is the Palestinian cause and the dangerous ramifications of the Israeli 

government’s announced steps to annex lands in the West Bank. 

His Majesty and the crown prince of Abu Dhabi expressed their rejection of any unilateral 

measures, stressing that they violate international laws and undermine the prospects of 

achieving peace in the region. 

The King reaffirmed that the two-state solution is the only way to end the Palestinian-

Israeli conflict and achieve just and comprehensive peace, leading to the establishment of 

an independent, sovereign and viable Palestinian state on the  June 4, 1967 lines with East 

Jerusalem as its capital. 

Sheikh Mohamed commended Jordan’s steadfast position in support of the Palestinian 

cause and its efforts to safeguard holy sites in Jerusalem, in line with the Hashemite 

Custodianship. 

The talks covered efforts to reach political solutions to crises in the region, to enable its 

peoples to live in peace, security and stability....) 

23/7/2020 Jordantimes  

*** 
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PLO: Israel's assault on everything Palestinian in Jerusalem aims to 

erase its Palestinian presence 
 

RAMALLAH, Wednesday, July 22, 2020 (WAFA) - The raid by Israeli forces of various 

Palestinian cultural centers in occupied Jerusalem “is the latest of a long history of 

targeting everything Palestinian in our occupied capital,” and aims to erase the Palestinian 

presence in the city, today said Hanan Ashrawi, member of the Executive Committee of the 

Palestine Liberation Organization (PLO). 

Today, Israeli occupation forces raided the Yabous Cultural Centre and The Edward Said 

National Conservatory of Music in East Jerusalem and confiscated documents and 

equipment, after detaining the centers' directors Rania Elias and Suheil Khoury from their 

home. Additionally, Israeli forces wreaked havoc in the home of the director of SHAFAQ 

Jerusalem Arts Network, Daoud Al-Ghoul. 

“Israel's violent and systematic campaign against Palestinians in occupied Jerusalem aims 

to erase the Palestinian presence and alter the demographic and cultural make-up of the 

city through numerous home demolitions, forced evictions and targeting the daily 

livelihoods of Palestinian Jerusalemites,” said Ashrawi in a statement. “It has recently and 

repeatedly detained Palestinian officials such as the Governor of Jerusalem Adnan Ghaith 

and Jerusalem Minister Fadi al-Hidmi as well as civilians and activists on a daily basis.” 

The PLO official stressed that the international community should hold Israel accountable 

for its actions. 

“Accountability for Israel is certainly long overdue. The international community should 

muster the courage to translate its statements into concrete action in order to stop constant 

Israeli crimes and violations,” said Ashrawi, calling on UNESCO and its Director-General, 

Audrey Azoulay, “to fulfill its mandate in Palestine to protect Palestinian culture and 

heritage." 
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Israel arrests Palestinian cultural leaders, raids centres 

 
Yabous Cultural Centre celebrates Arab heritage 

By AFP - Jul 22,2020 - Last updated at Jul 22,2020 

OCCUPIED JERUSALEM — Israeli forces arrested two prominent Palestinian cultural 

leaders on Wednesday at their home in East Jerusalem on a suspicion of "funding 

terrorism", their lawyer and police said. 

Rania Elias, who heads the Yabous Cultural Centre and her husband Suhail Khoury, 

director general of the Edward Said National Conservatory of Music, were detained at 

their home in Jerusalem's Beit Hanina neighbourhood. 

The Yabous centre and the conservatory were also raided by police and Israeli tax 

investigators, with documents confiscated. 

The Palestine Liberation Organisation condemned the arrests and raids as part of "Israel's 

violent and systematic campaign against Palestinians in occupied Jerusalem". 

According to Elias' lawyer Nasir Odeh, the couple was "detained on charges of financing 

terrorist organisations". 

But he stressed that Israel's broad anti-terrorism laws include a wide range of offences, 

including accepting money from organisations that the Israel has labelled as "terrorist". 
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Israeli forces spokesman Micky Rosenfeld said in a statement that police, with tax 

authorities, detained "three suspects... in connection with tax evasion and fraud", without 

mentioning the individuals by name. 

It confirmed the searches "at two organisations that were run in east Jerusalem claiming 

that they were involved in Palestinian culture". 

Rosenfeld said the individuals were being questioned and the investigation was ongoing. 

His statement makes no mention of terror-related offences. 

But Odeh sent AFP documents given to his client by police ahead of their detention, which 

indicate they were "under suspicion of money laundering [and] funding terror". 

The Yabous Cultural Centre in East Jerusalem was established in the mid 1990s with a 

mandate to celebrate Palestinian culture and Arab heritage in the city. 

The conservatory, named after the late Palestinian intellectual Said, has branches in 

Jerusalem and across the occupied West Bank. 

Its mandate is to promote music and music education among Palestinian communities. 

Israel occupied East Jerusalem in the 1967 Six-Day War and later annexed it in a move 

never recognised by the international community. 
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Over 200 Jewish settlers defile al-Aqsa Mosque 
 

Scores of Israeli settlers on Wednesday stormed al-Aqsa Mosque in Jerusalem amid heavy 

police presence. 

Local sources reported that 228 Israeli settlers forced their way into al-Aqsa Mosque in the 

morning and performed Talmudic rituals near Bab al-Rahma prayer area. 

Large police forces accompanied the settlers as they carried out provocative tours inside 

the compound and prevented Palestinian worshipers from approaching the eastern side of 

the Mosque. 

Restrictions were tightened on the Palestinian worshipers entering the site, and many of 

them were ordered to stay outside during the settler break-in. 
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Israel’s West Jerusalem municipality demolishes Palestinian house 

in the occupied city 
 

  

JERUSALEM, Wednesday, July 22, 2020 (WAFA) – The Israeli municipality of West 

Jerusalem today demolished a Palestinian-owned house that was still in the construction 

stage in East Jerusalem’s Jabal al-Mukabber neighborhood, according to local sources. 

They said Israeli forces escorted a bulldozer into the neighborhood where it knocked down 

the 90-square-meter house, purportedly for being built without Israeli permission. 

Palestinians in East Jerusalem say they have no choice but to build without a permit 

because getting one from the Israeli municipality is almost impossible in light of a policy by 

the right-wing Israeli city council to keep the city’s Palestinian population at a bare 

minimum while multiplying its Jewish settlers by building thousands of new housing units 

for them in all-Jewish settlements. 
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