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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

  أصلقرات مــنفال باختصار بعضيتم التصرف من قبل اللجنة  •

  ب ذلكـتي ترد في التقرير ليتناسمقاالت أو األخبار البعض ال

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .النظر المختلفةوجهات  فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٥   األذربيجاني يشيد بموقف الملك الداعم للفضية الفلسطينيةالسفير •

  شؤون سياسية

  ٦  الصفدي ووزير خارجية الفاتيكان يبحثان جهود تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة •

  ٧  منع تنفيذ الضم اإلسرائيلي حماية للسالم:  االردنيوزير الخارجية •

  ٧  "الضم"وبي رافض لـدور أردني فاعل بتشكيل موقف أور: سفراء سابقون •

  اعتداءات/تقارير

  ٩  أخطر مشروع تهويدي في القدس.. القطار الهوائي •

  اعتداءات

  ١٢  مستوطنون يحرقون مسجدا في البيرة ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه •

  تقارير

  ١٣  لصد اقتحامات المستوطنين" األقصى"مفتي القدس يطالب بتكثيف التواجد بـ •

  فعاليات

   يفتتح معرضه الجديد إلكترونيا*فلسطينيالمتحف ال •

١٣  

  ١٥  دعوات فلسطينية لمسيرات من يافا إلى األقصى الخميس •

  ١٦  ٌحملة لمساندة ودعم تجار البلدة القديمة في القدس".. ادعم ابن بلدك •

  آراء عربية

  ١٧  االحتالل تاريخ أسود من السرقة وسلب األرض •

  ١٨  ائيلسياسة الهيمنة واالستعمار تمارسها إسر •

  ٢٠  أزمة الكيان الصهيوني وتداعياتها •

  ٢١  نحو تحقيق االنتصار •

  

  



 
٤

  آراء غربية مترجمة

  ٢٣  لم أعد أؤمن بالدولة اليهودية  صهيوني  كاتب •

  ٢٤  فكرة الضم أضرت منذ اآلن •

  اخبار باالنجليزية

• Sharif’s execution by -Eyewitness testimony ofAbdul Fattah Al

rIsraeli soldie  ٢٥  

Hordes of Jewish settlers desecrate the Aqsa Mosque  ٢٧  

EU expresses deep concern about detention circumstances of 

Jerusalem Governor ٢٧  

Israel extends detention of Jerusalem intelligence chief, Fatah activist ٢٧  
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  االردن والقدس

  األذربيجاني يشيد بموقف الملك الداعم للفضية الفلسطينيةالسفير

 

 أشاد السفير األذربيجاني في عمان راسم رضاييف بجهود األردن بقيادة جاللة الملك -عمون 
عبداهللا الثاني في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بوجه المخطط االسرائيلي لضم أراض فلسطينية، معبرا 

  .ردن بهذا الخصوصعن دعم بالده لجهود األ

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم االثنين، إن األردن يقوم بدور كبير ومؤثر في منطقة ملتهبة سعيا 
  .إلنهاء أزماتها ليعم السالم واالستقرار في المنطقة

وعرض رضاييف لتطور العالقات األردنية االذربيجانية التي شهدت العديد من االنجازات والنجاحات 
  .مستويات السياسية واالقتصادية وعززتها قيادتا البلدينعلى مختلف ال

 اتفاقية تعاون في مختلف المجاالت مع األردن حتى اآلن، وهناك العديد من ٤٢وأشار إلى توقيع 
 شركات أردنية تعمل في مجال التجارة والخدمات في أذربيجان، ويجري اتخاذ ٩المشاريع المشتركة، ويوجد 

  .يع التعاون في مجال الطاقةالتدابير الالزمة لتوس

ولفت إلى أنه كان من المتوقع فتح خط جوي مباشر بين باكو وعمان بداية شهر تموز إال أن 
  .أزمة كورونا عطلت هذا الموضوع

وبين رضاييف أن هناك ازديادا في عدد السياح األردنيين بعد ادخال نظام التأشيرة اإللكترونية 
  .م من سرعة الحصول على التأشيرة إلى اذربيجانللمواطنين األردنيين بما يمكنه

، مشيرا إلى أن لهذه المنطقة بعدا ورات أزمة إقليم ناغورني كاراباخكما عرض رضاييف آلخر تط
للنفط والغاز وخط سكة الحديد الرئيسية   جيهان– تبليسي –استراتيجيا مميزا لقربها من خط انابيب باكو 

  .باكو والعاصمة الجورجية تبليسيواالوتوستراد البري الواصل بين 

المار قرب توفوز جراء العمليات العسكرية من شأنه إعاقة   جيهان– وقال إن تعطيل خط باكو
 )بترا.(التعاون االقتصادي بين تركيا واذربيجان وجورجيا

  ٣ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  شؤون سياسية

   األمن واالستقرار بالمنطقةالصفدي ووزير خارجية الفاتيكان يبحثان جهود تحقيق

  

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية  -  ماجدة أبو طير-عمان 
الفاتيكان رئيس األساقفة بول غاالغر، امس االثنين، استمرار العمل على تطوير العالقات بين المملكة 

وأكد الوزيران في . قرار والسالم في المنطقةوالفاتيكان وزيادة التعاون في جهود تحقيق األمن واالست
اتصال هاتفي امس متانة العالقات بين المملكة والفاتيكان والتي شدد جاللة الملك عبداهللا الثاني وقداسة 

 .٢٠١٧البابا فرنسيس على الحرص على تطويرها خالل المحادثات التي أجرياها في الفاتيكان نهاية العام 

خارجية الفاتيكان الجهود المبذولة للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل قرارها واستعرض الصفدي ووزير 
ٕضم أراض فلسطينية، وايجاد أفق حقيقي لتحقيق السالم العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل 

 .الدولتين وفق القانون الدولي

س القانون وأكد الصفدي أهمية موقف الفاتيكان الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين على أسا
ًالدولي سبيال لحل الصراع، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة منع تنفيذ الضم وتحقيق السالم 
على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة 

بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل  وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران 
ًسبيال وحيدا لتحقيق السالم العادل والشامل ً. 

ًوأكد الصفدي أيضا أن المملكة مستمرة في جهودها الدائمة التي يقودها جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، لحماية هذه المقدسات والوضع التاريخي والقانوني 

 .ئم وحماية الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية للقدس التي يؤكد جاللته أنها مفتاح السالمالقا

وأشاد وزير خارجية الفاتيكان بالدور الرئيس الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني في حماية 
 .المقدسات في القدس وجهوده من أجل تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

وغاالغر استمرار التشاور والتنسيق في إطار العالقات التاريخية إزاء الجهود وأكد الصفدي 
ًالمستهدفة تحقيق األمن واالستقرار والسالم الذين يشكلون هدفا مشتركا ً. 

  ٢ ص٢٨/٧/٢٠٢٠ الدستور

***  
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  اإلسرائيلي حماية للسالممنع تنفيذ الضم:  االردنيوزير الخارجية

 

اتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير  - ماجدة أبو طير-عمان 
خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشوس امس على عقد جولة من المشاورات السياسية على مستوى كبار 

االت الطاقة والسياحة المسؤولين عبر آلية التواصل المرئي لتحديد خطوات زيادة التعاون في مج
 .واالستثمار وتكنولوجيا المعلومات والتعليم وتنسيق المواقف إزاء القضايا اإلقليمية

 .وأكد الوزيران خالل محادثات عبر الهاتف التعاون والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها

قليمية وتكريس األمن واستعرض الوزيران التطورات اإلقليمية والجهود المبذولة لحل األزمات اإل
 .واالستقرار

وبين الصفدي أهمية استمرار الجهود الدولية المستهدفة ثني إسرائيل عن تنفيذ قرار ضم أراض 
ٕفلسطينية، واعادة إطالق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية 

 . والشاملالدولية سبيال وحيدا لحل الصراع وتحقيق السالم العادل

ًوشدد على أن منع تنفيذ الضم هو حماية للسالم وللقانون الدولي؛ ألن الضم يشكل خرقا واضحا  ً
 .للقانون الدولي وسيقوض حل الدولتين وبالتالي كل فرص تحقيق السالم

 .ًوأشاد الصفدي بموقف ليتوانيا المتمسك بالقانون الدولي والداعم لحل الدولتين سبيال لحل الصراع

  ٢٨/٧/٢٠٢٠ستور الد

*** 

 "الضم"دور أردني فاعل بتشكيل موقف أوروبي رافض لـ: سفراء سابقون

   

ٕ أكد دبلوماسيون سابقون واقتصاديون واعالميون عرب، أهمية الدور األردني في قيادة –عمان  ّ
ة الغربية الحملة الدبلوماسية مع معظم الدول األوروبية؛ لمعارضة خطة الضم اإلسرائيلية ألراضي في الضف

  .المحتلة

ّواعتبر البعض منهم، في لقاء نظمه منتدى الفكر العربي عبر تقنية االتصال المرئي، مؤخرا، أن 
الموقف األوروبي من القضية الفلسطينية يعد أكثر تقدما، حيث طالبوا بضرورة تعزيز دبلوماسية عربية 

  .متوافقة لمواجهة الرمال المتحركة في المنطقة

لقاء الذي ناقش مستقبل الدور األوروبي تجاه القضايا العربية الراهنة، إلى بلورة ودعوا، في ال
منطلقات لكتلة عربية تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع االتحاد األوروبي، وتفعيل هياكل للعالقات 

ودراسة نقاط االقتصادية والتجارية واالستثمارية، مؤكدين أهمية إعادة قنوات الحوار العربي األوروبي، 
  .القوة والضعف لدى الجانبين



 
٨

وأشار البعض منهم، إلى أن التوقعات حول مستقبل موقف االتحاد األوروبي من الخطة 
 .اإلسرائيلية لضم األراضي ربما تصل إلى تجميد أنشطة سفراء إسرائيل في دول االتحاد بحد أقصى

دكتور غازي فيصل حسين، خالل اللقاء، عرضا وقدم السفير العراقي األسبق وأستاذ العالقات الدولية ال
للكيفية التي يتبعها االتحاد األوروبي ومؤسساته في صياغة سياسة خارجية وعالقات تعاون اقتصادية 
وسياسية وأمنية مشتركة، وخاصة في ما يتعلق بالتعاون والشراكة مع جنوب البحر المتوسط والشرق 

التحاد يعتمد وفقا لذلك على منظومات جديدة لضمان التدفق األوسط والخليج العربي، مشيرا إلى أن ا
النفطي والوصول إلى األسواق في دول الجنوب النامية، ومواجهة احتماالت نتائج عدم االستقرار والتوتر 

  .في المنطقة

وقال الدكتور حسين، في اللقاء الذي أداره األمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو 
 إن صالبة الموقفين األردني والفلسطيني، وحجم االحتجاج العالمي، أوقفا الخطة اإلسرائيلية لضم حمور،

المزيد من أراضي الضفة الغربية مشددا على أهمية دور األردن في قيادة حملة دبلوماسية مع معظم 
بد اهللا الثاني حول الدول األوروبية التي تعارض خطة الضم اإلسرائيلية، وأهمية تحذيرات جاللة الملك ع

  .من صراع في المنطقة” صفقة القرن“السياسات اإلسرائيلية وما يسمى 

 

وأضاف، إن خطة إسرائيل لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية، جوبهت باعتراضات واحتجاجات من 
ارض ُ دولة على رسالة تع٢٥ من البرلمانيين األوروبيين في ١٠٨٠مئات النواب األوروبيين، حيث وقع 

الضم، وتنبه إلى مخاوف جدية من زعزعة االستقرار في المنطقة، مما يفرض مسؤولية أخالقية على 
  .أوروبا في هذا الصدد في تعزيز السلم واالستقرار في المنطقة والعالم

 األوروبية، –بدوره، دعا الدكتور أبو حمور إلى استثمار الجانب اإليجابي في العالقات العربية 
وار الجغرافي والمصالح المشتركة، في العمل على الوصول إلى الحل العادل والشامل للقضية وعالقة الج

الفلسطينية، واالستفادة من المناخ األوروبي المعارض لخطة الضم اإلسرائيلية، ومساندة الدور األردني في 
  .مزيد من الحشد والتأييد العالميين، إلى جانب الحق الفلسطيني والحقوق العربية

كما دعا أبو حمور إلى بلورة منطلقات لكتلة عربية تتعاون مع االتحاد األوروبي على تعزيز 
الشراكة التي تخدم مصالح الطرفين، والتعاون على إرساء االستقرار والتنمية المستدامة الشاملة في 

  .المنطقة

دة قنوات الحوار وأكد السفير اإلماراتي السابق وعضو المنتدى الدكتور يوسف الحسن، ضرورة إعا
 األوروبي الذي توقف بسبب تفضيل االتحاد األوروبي عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية –العربي 

ًوليس مع كتلة عربية موحدة؛ داعيا إلى دراسة نقاط القوة والضعف لدى الجانبين، ودراسة حصيلة نتائج 



 
٩

ين ما يزال يشهد هذا الجنوب استمرارية المشاريع المتوسطية على تنمية جنوب البحر المتوسط، في ح
  .الفقر وقلة التنمية وفقدان التماسك

وشارك في اللقاء أيضا، المديرة التنفيذية لمؤسسة صوت النيل اإلخبارية المصرية الدكتورة ابتسام 
في سيدني اإلعالمية عال بياض، ومدير عام مركز ” عرب أستراليا“مصطفى، ورئيسة تحرير مجلة 

ّشرق األوسط في عمان وعضو المنتدى المهندس جواد الحمد، وأستاذ العلوم السياسية دراسات ال
  )بترا (–. والعالقات الدولية وعضو المنتدى الدكتور جمال الشلبي

  ٣ص٢٨/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

  اعتداءات/ تقارير

  أخطر مشروع تهويدي في القدس.. القطار الهوائي

  فيحاء شلش- ٢١ عربي- رام اهللا

حتالل قبل عدة أشهر على إقامة مشروع استيطاني جديد في مدينة القدس المحتلة صادق اال
يحمل دالالت كثيرة؛ حيث اعتبر من أخطر المشاريع التهويدية شرق المدينة والذي يحمل بين طياته 

  .التي يتطلعون لها" القدس الموحدة"الكثير من األهداف لخدمة المستوطنين ورؤية 

ة قطار هوائي معلق مالصق للمسجد األقصى المبارك، حيث يربط جبل ويتمثل المشروع بإقام
الزيتون المطل على البلدة القديمة وباب المغاربة أحد أبواب المسجد، ويهدف في طاهره إلى تسهيل 

  .وصول المستوطنين من غرب القدس إلى البلدة القديمة

دف؛ فهو على أقل تقدير سيغير ولكن الفلسطينيين يرون أن هذا المشروع يحمل أكثر من هذا اله
المعالم الشهيرة للبلدة القديمة وسيضفي طابعا آخر على وجه القدس الشرقية ومحيط المسجد األقصى، 

  .ناهيك عن زيادة أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد ويستبيحون حائط البراق يوميا

ن أخطر وأكبر المشاريع التهويدية ويرى الناشط المقدسي فخري أبو دياب بأن هذا المشروع يعد م
التي ستقام في القدس؛ وذلك ألنه سيعمل على تغيير الوجه الحضاري للمدينة، كما يهدف لتحقيق أمور 

  .سياسية وأيدلوجية ومادية لدولة االحتالل

إن القطار سيبدأ من الجزء الغربي من القدس عند بداية محطة " ٢١عربي"ويقول أبو دياب لـ
ماني التاريخي باتجاه الجزء الشرقي من المدينة؛ حيث سيعمل على تشويه المعالم الواقعة بين القطار العث

  .١٩٦٧ و١٩٤٨المنطقتين المحتلتين عام 

 ٨٦ويبين بأن االحتالل يستهدف بذلك منطقة مسرح الخان قرب منطقة باب المغاربة؛ حيث تقطن 
لربابة وباب المغاربة سيمنعون من استخدام عائلة في منطقة سلوان على امتداد المسافة بين وادي ا
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أسطح وساحات منازلهم لصالح هذا القطار، موضحا بأن القطار سيلتف من منطقة القصور األموية شرقا 
  .وشماال حتى باب األسباط حيث سيتم إغالق األفق أمام المسجد األقصى

 األقصى فيقوم بحجب ولكن يصعب عليه هدم: االحتالل يريد إخفاء المعالم وهدمها: "ويضيف
الرؤية عن هذه المعالم؛ بحيث أن أي شخص من سلوان ورأس العامود والشيخ جراح وواد الجوز وجبل 
الزيتون حين ينظر لهذه المعالم سيقوم القطار بحجبها، فهو يريد حاجزا ليحجب الرؤية عن هذه المناطق، 

  ".لموبالتالي فهو يستهدف عقلية الناس في إبعادهم عن هذا المع

ويؤكد أبو دياب أن االحتالل يعمل من ناحية ايدلوجية يريدها وهذا القطار جزء من ذلك؛ وأن 
وجدت لطرد الفلسطينيين واالستيالء على المعالم العربية واإلسالمية، الفتا " إلعاد"جمعية استيطانية تسمى 

  .سرائيلية من المشروع تموله الجمعية باإلضافة للعديد من الجهات اإل�٪١٨إلى أن 

ويشير إلى أن االحتالل يريد إقامة العديد من المشاريع التي تهدف لعدم عودة المنطقة للوراء؛ بل 
  .لتحطيم اإلرث الحضاري ووضع مشاريع دائمة ال يمكن إعادتها للوراء من أجل تشويش المعالم

ول عشرات ويلفت أبو دياب إلى أن من أهم األهداف التي يسعى لها االحتالل هو تسهيل وص
 آالف خالل نصف ساعة إلى ١٠اآلالف من المستوطنين يوميا عبر العربات المعلقة؛ حيث تقوم بنقل 

منطقة الجزء الشرقي وحائط البراق لزيادة المقتحمين لألقصى؛ وهو هدف آخر يحدث خلال في التوازن 
  .الديمغرافي؛ وذلك من خالل تسهيل الوسائط أمام نقل المستوطنين

لناحية الصحية والبيئية يحمل القطار التهويدي خطرا على المقدسيين، فبحسب أبو وحتى من ا
 متر من أثر موجات ٢٠٠دياب سيعاني الفلسطينيون الذين يقطنون في دائرة قطرها أكثر من 

كهرومغناطيسية أكد علماء بيئة دوليون ضررها الصحي الهائل لمن يعيش بشكل دائم في المساحة التي 
  .لقطاريقام فيها ا

ٕواضافة إلى كل هذه األضرار يؤكد أبو دياب بأن منطقة القصور األموية ومقبرة باب الرحمة 
ستكون مكانا إلنشاء قواعد للقطار باإلضافة لقواعده في مسرح الخان مرورا بواد الربابة وحي باب 

  . قاعدة بنية تحتية لتغيير المنطقة بشكل كبير١٦  المغاربة؛ حيث ستقام

منعنا االحتالل من دفن موتانا في المنطقة الجنوبية من مقبرة باب الرحمة وينوي سلب : "ويتابع
ومصادرة الجزء المتبقي منها؛ وهذا القطار سيمر من فوق المقبرة واألقصى من الناحية الجنوبية والشرقية 

ط البراق أمام فوق السور الجنوبي والشرقي ما يتيح مراقبة ما يدور في المسجد؛ وله محطة نزول في حائ
باب الرحمة من الخارج وهذه استراتيجية تخطيط للمستقبل بأن تكون محطة لنزول المستوطنين والزوار 

  ".الذين يستعملون القطار أمام باب الرحمة وله دالالت كبيرة
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ويصف أبو دياب المشروع بأنه تهويدي ضخم له آثار مدمرة على الطراز المعماري وحتى كل 
  .ة الجنوبية والشرقية؛ وسيكون من الصعب جدا رؤية المعالم اإلسالميةالقدس والمنطق

االستيطانية ووزارة المواصالت القائمة على المشروع تروج " إلعاد"ويوضح بأن موقع جمعية 
للروايات التلمودية؛ وتبين بأن العربات ستحمل أعالم دولة االحتالل والتي ستبقى ترفرف حول األقصى، 

ظر للبلدة القديمة من أي جهة سيرى هذا المشهد االستفزازي ألن من أهداف االحتالل بحيث أن من سين
  .مسح المنظر التاريخي، حسب تعبيره

ويحمل المشروع خطورة إضافية هي أنه سيرتبط مع األنفاق التي أنشأها االحتالل أسفل المسجد 
لكهربائي الذي سيقام في ساحة ومع المصعد ا" شتراوس"األقصى ومع المبنى الجديد الذي يسمى مبنى 

  .حائط البراق

  المشهد المعماري

أما الخبير المعماري المقدسي جمال عمرو فيرى بدوره أن المشروع يحمل خطورة كبيرة تتمثل في  
  .إعدام المشهد التاريخي للبلدة القديمة

شوه المناظر بأنه كما هو معلوم عالميا بأن القطار ال يفترض أن يقام أو ي" ٢١عربي"ويوضح لـ
التاريخية المسجلة كإرث إنساني تحت حماية منظمة اليونسكو العالمية، حيث أنه أقر على مدار عامي 

 بأن القدس إرث إنساني تحت حماية اليونسكو مسجل ومهدد بالخطر، وبالتالي يمنع ١٩٨١ و١٩٨٠
  .منعا باتا إجراء تغييرات دراماتيكية

ري يهودي بإقامة مبان بشعة في حي المغاربة الذي وأشار إلى المنظمة صدمت بقيام معما
استولى عليه االحتالل وسماه باسم حارة اليهود، بينما هذا القطار التهويدي يتلوى كحبل المشنقة قادما 

  .من جبل الزيتون نزوال إلى حي مالصق تماما للمسجد األقصى

ار القصور األموية، وهو  عربة ستهبط بجوار المسجد األقصى بجو٧٦ويقول إن القطار سيحمل 
بمشهده التكنولوجي بالخرسانة المسلحة والقواعد الضخمة المثبتة باألرض التي تحمل أعمدة فوالذية 
ضخمة جدا؛ بحيث ستحمل كل هذه العربات آالف المسافرين؛ وأن هذا النظام الفوالذي العمالق سيكون 

  .شيئا مشوها لمعالم القدس

علم الصهيوني والدعايات تعيد تلوين وتلويث المشهد العمراني ويشير إلى أن وقتها سيكون ال
التاريخي المقدسي بشكل خطير؛ ألنه في انسجام وذو ارتفاعات متجانسة بالحجر الجبري المقدسي الذي 
يغير لونه ثالث مرات يوميا مع الشمس صباحا وظهرا ومساء ويتجلى في منظر سوف يخطف بهذا 

  . المقدسة التي تشكل المسجد األقصى المبارك والتي تمتاز باالنسجامالمشروع؛ إضافة إلى المباني
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االحتالل ينوي التخلص من هذه المشاهد ولفت األنظار لعناصر يهودية ستكون على : "ويضيف
كل أجزاء القطار الذي سيخطف األبصار بشمعدانات يهودية عمالقة وأعالم يهودية وكبسوالت بلون العلم 

  ". مليون سائح يركبون القطار١٣ا تروي الرواية الصهيونية فقط أمام الصهيوني والتي كله

   ٢٧/٧/٢٠٢٠ ٢١ عربي

*** 

  اعتداءات

 مستوطنون يحرقون مسجدا في البيرة ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه

  

لدية مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة حرق  أكد رئيس ب–) األراضي الفلسطينية(البيرة 
مستوطنين من االحتالل االسرائيلي لمسجد في المدينة وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على 

  ”.مستعمرون“ّنفذها ” جريمة”جدرانه، في حادثة وصفتها الحكومة الفلسطينية بـ

المدينة حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر تفاجأ أهالي “وقال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل 
  ”.أمس، بنيران داخل المسجد

  ”.سارعوا إلى إطفائها قبل أن تلتهم المسجد بالكامل“وأضاف 

الواقع في مدينة البيرة ” أتت النيران على مرافق مسجد البر واالحسان“وبحسب إسماعيل 
  .المتاخمة لمستوطنة بسغوت اإلسرائيلية

ي المدينة لم يتمكنوا من تحديد إن كان المهاجمون قدموا من مستوطنة بسغوت وأشار إلى أن أهال
  .أو من مكان آخر

  .وشوهد بعض الدمار عند مدخل المسجد جراء النيران

حصار للعرب وليس “وخطت على جدران المسجد بالعبرية عبارات عنصرية ضد العرب مثل 
  ”.أرض إسرائيل لشعبي”و” لليهود

الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل االجتماع األسبوعي للحكومة من جهته، قال رئيس 
ندين جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر واإلحسان في مدينة البيرة وخط شعارات عنصرية على جدران “

المسجد، هذا فعل إجرامي وعنصري نحمل دولة االحتالل مسؤوليته ومسؤولية انفالت المستوطنين وعنفهم 
  ”.المتزايد

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، أن هذا االعتداء العنصري االثم يعبر عن همجية 
  )كاالت (..االحتالل ومليشيات مستوطنيه اإلرهابية، خاصة في ظل جائحة كورونا

 ٢٧ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الغد 

***  
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  تقارير

 وطنينلصد اقتحامات المست" األقصى"مفتي القدس يطالب بتكثيف التواجد بـ

  

 طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد (...
  .حسين، المقدسين بتكثيف تواجدهم بالمسجد االقصى للتصدي القتحامات المستوطنين اليهود

وشدد حسين في بيان أمس على خطورة الدعوات التي أطلقها المستوطنون، والداعية القتحام 
  .لمسجد االقصى المبارك يوم الخميس المقبل، مؤكدا أنها تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمعا

ودعا كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك، الى التحرك للوقوف 
” األقصى“في وجه االحتالل اإلسرائيلي، موضحا ان سلطات االحتالل بتسهيلها اقتحامات المستوطنين لـ 

  .تتحمل عواقب هذه الجرائم التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله

واضاف ان المسجد االقصى حق خالص للمسلمين، وال يحق لسلطات االحتالل التدخل في شؤونه، 
وال العمل على إفراغه من رواده، ضمن مسلسل واضح لتهويد القدس واالستيالء على مسجدها المبارك 

وجدد حسين مطالبته للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها .  جديد على األرضلخلق واقع
، واألمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع إلى حماية ”اليونسكو“منظمة االمم المتحدة للثقافة والعلوم 

  .المسجد األقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية

ع لوقف االعتداءات المتزايدة على المسجد األقصى المبارك واكد ضرورة التدخل الفوري والسري
وحراسه والمرابطين فيه، محمال سلطات االحتالل عواقب هذه االستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية 

 )وكاالت (.والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية ال يمكن تخيل عواقبها

  ٢٧ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 

  فعاليات

  ًا يفتتح معرضه الجديد إلكتروني*تحف الفلسطينيالم

 

ُمستملون جدد: ُِطبع في القدس“ افتتح المتحف الفلسطيني معرضه الجديد - بيرزيت  ُ َ ْ إلكترونيا ” ُ
ومواقع التواصل االجتماعي، بعد أن تم إنجاز تركيب ” يوتيوب“من خالل منصاته اإللكترونية على 
تحف رغم ظروف الوباء والحجر الصحي، علما أن هذا المعرض المعرض داخل قاعة المعارض في الم

ُينظم بالشراكة مع متحف التراث الفلسطيني في مؤسسة دار الطفل العربي في القدس، ويستمر حتى 
  .٢٠٢٠) ديسمبر(كانون األول 

يحاول المعرض تفكيك ثنائية الظهور واالختفاء التي اتسمت بها منشورات المدينة والتي خضعت 
ُبة االحتالل، كما يستعرض دور المدينة السياسي والسياحي والثقافي، ويشير إلى موقعها المركزي في لرقا



 
١٤

ُمجال طباعة وتطوير المواد التعليمية ونشرها، كما ويلقي الضوء على حياتها الثقافية، وحياة أهلها 
  .االجتماعية، باإلضافة إلى استعراض نشاطها االقتصادي والتجاري

، الذي افتتح في متحف ”ُِطبع في القدس“عرض المحطة الثانية في رحلة معرض يعد هذا الم
ُ، مستندا إلى مجموعة ٢٠١٨التراث الفلسطيني في مؤسسة دار الطفل العربي في القدس أواخر العام 

، التي أنشئت في أوائل الثالثينيات واستمرت بالعمل حتى الثمانينيات، ”مطبعة لورنس“المطبعة العصرية 
  .١٩٩٨ تم التبرع بالمجموعة للمؤسسة العام حيث

 من كليشيهات المطابع والمطبوعات التاريخية، من كتب وكراسات مدرسية ٢٠٠ويضم المعرض 
ٕواعالنات تجارية ومواد دعائية سياحية ودينية وصحف ومجالت سياسية وثقافية ودعوات لمناسبات 

ة دار األيتام اإلسالمية في القدس، إلى جانب اجتماعية ومخططات وخرائط، من المطبعة العصرية ومطبع
ستة تدخالت قيمية، وفيديو يوثق عمل مطبعة دار األيتام، إضافة إلى التركيز على أنسنة رواية القدس 

الرسامة : من خالل عرض كراسات ومذكرات وكليشيهات لشخصيات مقدسية كانت فاعلة في المدينة، مثل
كما يستكمل .  ومؤسس المطبعة العصرية السيد شكري لورنسفاطمة المحب، والكاتب محمود شقير،

المتحف رحلة المعرض في فضائه الزجاجي من خالل محطات أللعاب وأنشطة تعليمية تفاعلية لجمهور 
  .المعرض بفئاته المختلفة، من أطفال وعائالت وجمهور عام

.  مدير عام المتحف، دٕوتضمن االفتتاح اإللكتروني فيديو تقديميا للمعرض واضاءات حوله من
  . هنية، ومدير متحف التراث الفلسطيني خالد الخطيب- عادلة العايدي

عادلة، في حديثها، أهمية إنجاز المعرض مع التغلب على ظروف الوباء والحجر . وأكدت د
الصحي، وأهمية هذه النسخة من المعرض من خالل توسيع جوانب عدة فيه، كتاريخ الصحافة في القدس 

اة المجتمعية وعرض مطبوعات نادرة ومثيرة لالهتمام، كما أثنت على أول شراكة مؤسساتية مع والحي
الصندوق العربي لإلنماء : متحف التراث الفلسطيني، وتقدمت بالشكر الجزيل لداعمي المعرض وهم

نماء : الفنون البصرية“ُاالقتصادي واالجتماعي، ومؤسسة عبد المحسن القطان، عبر منحة مشروع 
الممول من السويد، بعد أن عبرت عن آمالها بتمكن الجمهور من زيارة المعرض بعد اإلعالن ” واستدامة

  .عن إعادة افتتاح المتحف

ومن ناحيته، أكد خالد الخطيب، مدير متحف التراث الفلسطيني في مؤسسة دار الطفل العربي، 
لوصول إلى المدى األوسع من في المتحف الفلسطيني ل” ُِطبع في القدس“أهمية استضافة معرض 

الجمهور الفلسطيني، وأهمية تطوير فكرته وتطوير برامج حوله؛ حيث يعد من أنجح وأهم المعارض التي 
إضافة إلى تأكيده ضرورة إتاحة مجموعة دار الطفل التاريخية . نظمها متحف التراث الفلسطيني في القدس

  . خالل شراكات مختلفة مع المتحفالمهمة أمام الجمهور الممنوع من زيارة القدس من



 
١٥

وجدير بالذكر أن المتحف الفلسطيني سينظم سلسلة من الجوالت التوضيحية عبر اإلنترنت من 
َداخل قاعة المعرض، لتكون متاحة أمام الجمهور في كل مكان، برفقة قيمي المعرض بهاء الجعبة وعبد  

ة إلى سلسلة حافلة من األنشطة والفعاليات إضاف. ّالرحمن شبانة، والقيمة المساعدة ساندي رشماوي
الرقمية التي بدأت منذ منتصف هذا الشهر، وتتضمن محاضرات ونقاشات فكرية، وورشا تعليمية تفاعلية، 

 .، وعروضا أدائية، وغيرها”ُاستكشاف المجموعات عن قرب“وعروض 

  ١٣ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 

ًلقدس، ويضم عددا من القاعات مثل قاعة القشيات م في ا١٩٦٢تأسس متحف التراث الفلسطيني عام * 
وقاعة لألدوات التي تستخدم في البيوت التقليدية في الريف الفلسطيني وقاعة غرفة الفخار واألدوات 
الزراعية والطبخ وقاعة العزل والحياكة إضافة إلى عينات من المالبس الشعبية والتراثية، إضافة إلى 

أنواع من األثاث التراثي المقدسي المستخدم في القدس حتى عام قاعة القدس التي تحتوي على 
  .م١٩٤٨

*** 

  دعوات فلسطينية لمسيرات من يافا إلى األقصى الخميس

دعا نشطاء في الداخل الفلسطيني المحتل إلى تنظيم  - المركز الفلسطيني لإلعالم-القدس المحتلة
المسجد األقصى المبارك، يوم الخميس المقبل الذي مسيرة دراجات نارية تنطلق من مدينة يافا المحتلة إلى 

ّووجه النشطاء دعوة إلى شباب مدينة يافا والمناطق المجاورة من أصحاب الدراجات  ".يوم عرفة"يوافق 
  .ًالنارية، للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء

ّوبينت الدعوات أن التجمع سيكون في حديقة الغزا زوة في يافا، واالنطالق إلى المسجد األقصى ّ
  .المبارك، وتناول طعام اإلفطار في باحاته

ولفت النشطاء إلى أن هذه المسيرة تأتي ردا على دعوات المستوطنين الذين يتجهزون القتحام 
  ".يوم عرفة"األقصى في 

خراب "ى بذكرى وكانت جماعات استيطانية دعت لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خالل ما يسم
  .ً، وذلك بدءا من اليوم االثنين وحتى يوم الخميس المقبل"الهيكل

وسبق أن دعا خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد األقصى 
في يوم عرفة، وتناول اإلفطار في ساحاته والتصدي لدعوات المستوطنين باقتحامه بدعوى ما يسمى 

  .لهيكل المزعومبذكرى خراب ا
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  ٌحملة لمساندة ودعم تجار البلدة القديمة في القدس".. ادعم ابن بلدك

   المركز الفلسطيني لإلعالم-القدس المحتلة 

حملة تحت " فيسبوك"مع اقتراب عيد األضحى المبارك انطلقت عبر موقع التواصل االجتماعي 
ّ، لمساندة ودعم تجار القدس في البلدة القديمة وأسواقها العتيقة، لكل من يستطيع "ن بلدكادعم اب"عنوان 

  .الوصول إلى المدينة المحتلة

وغرد عشرات النشطاء على صفحاتهم وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل عدة تغريدات 
  :كان منها

دجاج؟ هي سوق اللحامين في من األحد للخميس، وفي هذا األسبوع قبل العيد، بدك لحمة و"
، بدك بهارات وتوابل وقهوة؟ هي سوق العطارين بدك )بمعنى أن هناك سوقا لهذا الشيء(القدس العتيقة 

ودعت الناشطة المقدسية سارة دجاني لضرورة  دعوات لمساندتهم ".مالبس وأحذية؟ هي سوق الواد
 أشهر ٤منهم بدون عمل منذ % ٨٠من مساندة تجار البلدة القديمة ودعم صمودهم، موضحة أن أكثر 

  .بفعل أزمة الكورونا، وبسبب اعتماد عدد كبير من أصحاب المحالت في البلدة القديمة على السياحة

وأضافت دجاني أنه ومنذ توقف السياحة في القدس، فإن كثيرا من التجار توقفوا عن العمل أو 
نعلم أنه ليس باستطاعة : "وأردفت دجاني .جاريةأعلنوا إفالسهم في السوق، واضطروا إلغالق محالهم الت

 شيكل؛ أنه بذلك هو يساند تجار ١٠٠الجميع أن يشتري، لكن فليعلم كل فرد يستطيع أن يشتري ولو بـ 
، الفتة إلى أن سوق البلدة القديمة مليء بالمحالت التجارية الخاصة بالمالبس والعطور "البلدة القديمة

 دجاني أن فرق السعر بالبلدة القديمة عن أي مول إسرائيلي هو بسبب حجم ّوبينت .واللحوم والبهارات
الضرائب الباهظة التي يفرضها االحتالل إلجبار أهل القدس على إغالق محالهم ضمن سياسة التضييق 

وشددت دجاني على أن تجار القدس ليس من مسؤوليتهم فقط الرباط ومواجهة االحتالل،  .والتهويد
تغني بصمودهم، مشيرة إلى أن كل مبلغ نشتري به من تجار القدس هو في رصيدنا ونكتفي نحن بال

  .كفلسطينيين لنحافظ على قدسنا ومقدساتنا من باب الواجب األخالقي تجاهها

ًويعد سوق البلدة القديمة من أبرز معالم مدينة القدس، التي تمثل جزءا أصيال من هويتها، وتمتاز  ً
ها، وتعد العمود الفقري القتصاد المدينة؛ إذ تضم بين جنباتها العديد من المحالت ببهاء قبابها وبديع مناظر

التجارية، وقد اكتسبت هذه األسواق أسماءها إما من البضائع التي تباع فيها، أو من نسبتها إلى 
أشخاص، أو أماكن، أو معالم معينة، كما وترتبط هذه األسواق بشبكة كبيرة من الطرق والعقبات 

  .حواشواأل
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  آراء عربية

  االحتالل تاريخ أسود من السرقة وسلب األرض

  

  *سري القدوة

على مدار اكثر من نصف قرن مارس االحتالل االسرائيلي انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان 
ادة أركان االحتالل على استهدفت الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة وعملت قي

االستمرار في ارتكاب الجرائم التي ساعدت في احتدام الصراع فكان االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية واستمرار هذا االحتالل هو السبب المباشر في استمرار النضال الفلسطيني حيث ال يمكن 

الحتالل على أنه خالف عابر أو وجهات نظر مهادنة هذا االحتالل على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوز ا
ٕوان االحتالل هو المشكلة الكبرى وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني هو األساس وال يمكن لمن كان أن 
ٕيحاول القفز عن القيادة الشرعية ونضال الشعب الفلسطيني للنيل من صمود اإلنسان الفلسطيني وارادته 

  .ٕقوقه لتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلةٕوعزيمته واثناؤه عن المطالبة بح

إن حكومة االحتالل تمارس الكذب وتستمر في تضليل الرأي العام الدولي وتعمل على النيل من 
الحقوق الفلسطينية المشروعة وتستمر في ممارسة االستيطان وتصادر االراضي الفلسطينية وتعمل على 

 مخططات الضم وما يسمى بصفقة القرن االمريكية وتستمر في تلفيق نهبها وسرقتها بشكل يومي لتنفيذ
الحجج الواهية واألكاذيب التي من شأنها فقط ان تستمر في خداع العالم والنيل من الشعب الفلسطيني 

  .وحقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا مما يعني استمرار االحتالل لألراضي الفلسطينية

إن الصراع ال يمكن أن ينتهي بأي حال من األحوال في ظل استمرار العدوان واحتالل األرض 
الفلسطينية واغتصاب ومصادرة األراضي وال يمكن لالحتالل أن يستمر في ظل عدوانه الظالم على شعبنا 

الحكومة حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية واستمرار خداع المجتمع الدولي ومحاولة 
االسرائيلية تمرير مشروعها بضم االراضي الفلسطينية الهادف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها 

  . الوطني ضمن نهج قائم على العنصرية وممارسة العدوان

في الوقت الذي يصعد فيه االحتالل عدوانه الهمجي وهجماته المدمرة على شعبنا بارتكاب مجازر 
سلسل الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا واغتيال مناضلينا واستمرار جديدة تضاف إلى م

اعتقال االسري ومحاربتهم وفرض حصاره الظالم الذي حول مدننا ومخيماتنا في الضفة الفلسطينية وغزة 
 إلى معازل وكانتونات وتحول قطاع غزة إلى سجن كبير وهو ما يساهم في تعميق األزمات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية التي باتت تعصف بمكونات مجتمعنا الفلسطيني والواقع العربي وتهدد بالمزيد من 
مظاهر التفسخ والتفكك للوحدة الوطنية الفلسطينية والتماسك الداخلي بفعل دعم االحتالل لمظاهر االنقسام 

  . الفلسطيني
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ية العظيمة والتي قدمت خاللها مئات ان مسيرة الشعب الفلسطيني تميزت بالتضحية الفلسطين
الشهداء وآالف الجرحى واألسرى وبالصمود األسطوري الذي أكد تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بحقهم 
ووطنهم وأرضهم ومقدساتهم كما إن نضال الشعب الفلسطيني تميز بالعدد الكبير من الشهداء والقادة 

هم ولم يتنازلوا ولم يتهاونوا وضربوا المثال والنموذج وأناروا الذين ارتقوا إلى العال وهم على ثباتهم وصمود
  . بدمائهم طريق النصر والحرية والعودة والتحرير

ًإن مسيرة النضال الوطني الفلسطيني تمثل إنجازا سياسيا وشعبيا يستحق التوقف أمام محطاته في  ً ً ّ
ارس ويخوض حرب منظمة ضد ظل استمرار تضحيات شعبنا وتعاظم عطائه حيث ما زال االحتالل يم

الشعب الفلسطيني وفي ظل هذه الممارسات بات من المهم التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي قبل 
فوات االوان وانفجار المنطقة وتأجيج حالة الصراع ووقف اعتداءات المستوطنين وحالة الفوضى وما نتج 

 . م جراء ممارسات الحكومة االحتالل االسرائيليعنها من أجواء خطرة أدت إلى تدمير وتوقف عملية السال
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  سياسة الهيمنة واالستعمار تمارسها إسرائيل

  المحامي علي أبو حبلة

في الوقت الذي يفتقد فيها النظام العربي الستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التمدد الصهيوني 
 وانتظار ما يخططه  لمستقبلية العربية وتوحيد الجهود العربيةخارج حدود فلسطين، مع غياب المخططات ا

ًاآلخرون لنا دائما، حتى نقوم بالشجب واإلدانة، فقد عكف مئتان وخمسون من كبار العلماء والخبراء 
 طيلة ثالث سنوات لوضع المخططات التوسعية واإلستراتيجية للدولة الصهيونية، ٩٤اإلسرائيليين عام 

ً، وضعوا خاللها ثمانية عشر مجلدا ومئات الخرائط، ٩٧، وانتهوا من ذلك بالفعل عام ٢٠٢٠وحتى العام 
ٕرسموا من خاللها مستقبل إسرائيل ومطامعها التوسعية تجاه الدول العربية في عصر السالم، واسرائيل 

نه وفرض اليوم تنفذ مخططاتها التوسعيه وفق ما رسمته إستراتجيتها للدولة الصهيونية تسعى لبسط الهيم
النفوذ على كامل الجغرافية الفلسطينية ومخطط الضم يمهد لفرض السيادة وتهويد فلسطين كل فلسطين، 
ّولم يقف التوسع وبسط الهيمنة والنفوذ عند هذه الحدود بل بات العدوان الصهيوني المتكرر على األراضي 

أي انفعال عند المواطن العربي، هو  إلى خبر روتيني عادي ال يثير  السورية، الذي يقتل ويدمر ليتحول
نتاج الفشل المتراكم وخطأ السياسة والتقدير في كيفية التعامل مع العدوان الصهيوني وانتهاكاته المستمرة 

 .للسيادة الوطنية العربية

ّأن يتقبل أحد االستيطان الصهيوني، بأريحية ويتغاضى عن مخطط الضم وتهويد القدس، هذه 
ّانية المنهجية التي امتدت إلى تنفيذ هجمات على المنشآت النووية على األرض اإليرانية اإلستراتيجية العدو

 دون االكتراث بالعواقب، ال تعكس عدوانية هذا المجتمع فحسب،  وضرب العراق وسوريا ولبنان وفلسطين
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ّبل، أيضا، وهو األخطر، والنابع من الثقة بعدم قدرة الجانب المعتدى عليه على الرد وا ستعداده المتصاص ً
ويتساءل الكثيرون منذ زمن . االعتداءات واالكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار بالوقت والزمان المناسب 

عن كيفية التعامل بعقالنية مع االعتداءات االسرائيلية التي باتت خطرا يتهدد امن االمة العربية ويتهدد 
 .وحدانية الدول العربية

ٍن عدوان مستمر ومتكرر وممنهج على الشعب الفلسطيني، وعدوان إن ما تقوم به إسرائيل م ٍ ٍ
ًمستمر في سورية أو في إيران او في العراق، يجب أن ينظر إليه باعتباره جزءا من إستراتيجية الهيمنة 

ًفهي، بعدوانها، تفترض أنها تضرب كل ما يمكن أن يشكل تهديدا لهيمنتها . واالستعمار في المنطقة
ّوال تقدم على هذه اإلستراتيجية . الستيطاني المباشر لفلسطين والجوالن العربي السوريواستعمارها ا ِْ ُ

. ّالعدوانية إال لخدمة مصالحها، مثلها القوى الخارجية التي عبثت وتعبث بأمن ومقدرات المة العربية
ثقفين العرب مغيبون فغالبية الم. والمواطن العادي أو المتعلم المستقطب ال يدرك حقائق هامة في ما يجري

عن االهتمام باولى قضاياهم المتمثلة في التنمية والنهوض االقتصادي والتغلب على البطاله لحماية 
وطنهم من محاوالت االستحواذ والهيمنة تحت مسميات وعناوين جميعها تشكل لالستفراد والهيمنة 

تقرار الوطن والمواطن وأولوية الصراع واالستعمار، فالصهيونية خطر يتهدد عالمنا العربي ويهدد امن واس
ضد النظام االستعماري الكولونالي في فلسطين والمنطقة العربية يجب ان يتصدر اولى اولويات اهتمام 

 .النظام العربي والمواطن العربي

 يتساءل هل يجب أن تدفع الشعوب العربية مقابل ذلك كل - المواطن العربي بمختلف انتماءاته 
ًاهظ من القتل وتمزيق المجتمعات، اجتماعيا ومذهبيا، كما هو الحال في العراق وسورية هذا الثمن الب ً

ولبنان وفلسطين؟ وهل يجب أن تتواصل طريقة التعامل مع مقومات القوة وعوامل النهضة الشاملة، 
لشعبية؟ وشروط التحرر بطريقة مجتزأة، قوامها فصل التحرر عن البناء الداخلي، والديمقراطية والتنمية ا

ّليست المنطقة العربية متخلفة وخارجة عن سياق التطور بسبب االستعمار فقط، بل بسبب تحول حالة  ّ
االستقطاب وتعدد الوالءات في البلد الواحد وبات توحيد الصف والجهود المخرج من تلك المعاناة للتغلب 

 .على الهيمنة واالستعمار والنفوذ الصهيوني
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  أزمة الكيان الصهيوني وتداعياتها

 

  فايز بصبوص الدوايمة. د  

 

درج التي اتبعها الكيان الصهيوني سياسة التصعيد المتدرج، فقوات كما هي سياسة القضم المت
ًاالحتالل الصهيوني باشرت بحمالت تصعيدية تمحورت حول مدينة القدس وفي داخلها استهدافا متصاعدا  ً
ضد المقدسيين مثال على ذلك عدنان غيث محافظ القدس، والذي منذ تعيينه قبل سنتين حتى اآلن تم 

ً مرة بحجج مختلفة، ففي الخطوة األخيرة كان االتهام واضحا والسبب الذي كان ١٧ اعتقاله أكثر من
ًمستترا دائما وأوضحه الكيان الصهيوني هو ألنه يقوم باتصاالت مع القيادة الفلسطينية، ما يعني أن  ً

ظيفي ًمسألة التهويد والضم بدأت تأخذ مفاعيلها ليس على الصعيد السياسي إنما أيضا على الصعيد الو
ٕواإلداري ألنه وبسياق مشروع الضم تعتبر مدينة القدس تابعة إداريا ووظيفيا وادارتها المدنية للكيان  ً ً
الصهيوني فهنا تبدأ الخطوات التدريجية لترجمة موضوع الضم الصهيوني بشكل ال يوحي بالضم المباشر 

فيذية واإلدارية لمتابعة الشؤون والكلي إنما بفرض معايير الواقع على األرض، ومعايير الضرورات التن
ٕالمدنية ومركزيتها من خالل قنوات االحتالل اإلدارية، ذلك يأتي مع التصعيد على باب الرحمة واغالقه 
والضغط المتراكم على المقدسيين والمحاوالت الرامية إلى شراء أراض فلسطينية بإغراءات غير مسبوقة 

تصادية التي يمر فيها الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيون والتي باءت بالفشل كلها رغم الضائقة االق
  .خاصة

 

فتح «يقابل ذلك ذكاء فلسطيني بإدارة الصراع من خالل ليس فقط اللقاءات بين الفصائل وخاصة 
ًإنما أيضا بالعمل على فعاليات مشتركة وأنشطة ما زالت سلمية الطابع، وذلك ألن » وحماس والجهاد

 في وضعة الذاتي المأساوي وتصاعد االصطفافات الحزبية والمدنية في الكيان االحتالل ما زال يتخبط
وبوادر االختالالت المركزية واالستراتيجية في بنيته االقتصادية إثر » الفاسد«الصهيوني ضد رئيس وزرائه 

وقرب ًفشله في احتواء وباء كورونا وتداعياته، ما يعطي مؤشرا على مرحلة انهيار الحكومة الصهيونية 
  .االنقالب على نتانياهو ووضعه أمام المحاكم

 

ًإن المؤشرات توحي أيضا بأن شريكه في االئتالف الحاكم غانتس لن يستطيع أن يقدم على خطوة 
ال على الصعيد الداخلي وال الخارجي اتجاه موضوع الضم، وخاصة أنه وخالل االستهداف األخير للطيران 

يا أدى إلى مقتل أحد عناصر حزب اهللا وهدد الحزب بأنه سيرد بشكل الصهيوني لمواقع إيرانية في سور
مباشر وخالل فترة قصيرة، وأنه يدرس الرد المناسب على الكيان وهذا ما جعل جيش الدفاع الصهيوني في 
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ٕحالة استنفار شامل واعادة تموضع لقواته في الشمال على الحدود اللبنانية، وبدأ يبعث برسائل من خالل 
ًالثة إلى أنه ال يطمح إلى التصعيد العسكري، وأنه سيكون جاهزا للرد بقسوة اذا ما تجرأ حزب اهللا أطراف ث

واستهدف الكيان الصهيوني، وكان الرد من قبل حزب اهللا أنه سيرد مهما كانت ردود الفعل للكيان 
ٕنسيق وادارة الصراع مع الصهيوني، هذا هو اإلرباك المتراكم والذي عمقته الوحدة الفلسطينية باألداء والت

الكيان الصهيوني في المرحلة التصاعدية القادمة والتي توحي ببوادر حرب كل األطراف تريدها محدودة 
  .ولكن ال ضمانات تذكر لذلك

  ٧ص/٢٨/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  نحو تحقيق االنتصار

  

  حمادة فراعنة

ي وأفعاله، مثله مثل المشروع ثالثة خيارات تواجه برنامج المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطين
 :االستعماري التوسعي اإلسرائيلي

خيار مواجهة االحتالل واستمراريته واستيطانه وتوسعه وقضم األرض وتمزيق المجتمع  - ١
 ما بين القدس والضفة والقطاع، وتعميق االنقسام بينهم وفصلهم عن مناطق ٦٧الفلسطيني في مناطق 

 . بالجدار العازل٤٨

 .١٩٦٧ وضمن حدود عام ١٨١ الدولتين المتجاورتين على أساس قرار التقسيم خيار حل - ٢

خيار الدولة الواحدة الديمقراطية ثنائية القومية عربية عبرية، ثنائية الهوية فلسطينية  - ٣
إسرائيلية، متعددة الديانات من المسلمين والمسيحيين واليهود والدروز، تحتكم إلرادة الناخبين عبر 

 .قتراعصناديق اال

ًلمواجهة الخيار األول، والعمل من أجل تحقيق الخيار الثاني، وصوال نحو الخيار الثالث يتطلب 
 :توفير ثالثة عوامل هي

 - ١وحدة الموقف والبرنامج واألدوات الفلسطينية لدى المكونات الفلسطينية الثالثة من : ًأوال
  .ي الشتات والمنافي من الالجئين فلسطيني-٣، ٦٧ فلسطينيي مناطق -٢، ٤٨فلسطينيي مناطق 

ًتضامن واسناد وتعاطف دولي رسميا وشعبيا حزبيا وبرلمانيا ومؤسسات مختلفة:ًثانيا ً ً ً ٕ.  

اختراق المجتمع اإلسرائيلي المتفوق، وفكفكة تماسكه وتحالفاته الداخلية القائمة على : ًثالثا
 الشريك أو الشركاء اإلسرائيليين الذين يقبلون االحتالل والتوسع واالستيطان، والغوص بين مساماته إليجاد

بالشراكة والعمل ضد االحتالل، ويربطون مصيرهم ومستقبلهم وعملهم مع الشعب الفلسطيني والخيارات 
 .المشتركة المتاحة
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ًواعتمادا على النتائج السياسية والعملية لمسار الحركة الوطنية الفلسطينية في محطاتها الثالثة 
، ثبت أنها أخفقت في كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة القضية ١٩٤٨بعد النكبة عام منذ فترة ما 

الفلسطينية، ومطالبها المشروعة، وحقوق شعبها التي أقرتها الشرعية الدولية، وخاصة حق الدولة 
  .١٩٤، وحق العودة للمشردين الالجئين وفق القرار ١٨١المستقلة وفق قرار التقسيم 

ء عن المجتمع اإلسرائيلي الشريك األساسي والوحيد للشعب الفلسطيني على أرض العزلة واالنكفا
 :فلسطين هو العنوان األبرز الذي لم ينجح الفلسطينيون في التعامل معه وفق ثالث مفردات هي

  .أنه العدو، الذي يجب العمل على تفتيت صفوفه  - ١

  .أنه الجار، الذي يجب العمل على تحسين العالقات معه  - ٢

 .ًأن بعضهم قد يكون صديقا كالشيوعيين حيث يجب التحالف والعمل المشترك معه  - ٣

 حينما ٌأقر المجلس الوطني الفلسطيني البرنامج المرحلي في دورته الثانية عشرة، ١٩٧٤منذ عام 
، صاغ أهمية الحوار مع ممثلي ٢٤٢، واالعتراف بالقرار ١٥/١١/١٩٨٨ٕواعالن الدولة في الجزائر في 

لمجتمع اإلسرائيلي، وجرت محاوالت خجولة أو متعثرة مع إسرائيليين، وحدها حققت االختراق في أوسلو ا
وأثمرت عن االتفاق واالعتراف المتبادل، والحل التدريجي متعدد المراحل، وانتقال القرار الفلسطيني 

 ممثلي المجتمع ومؤسساته، من المنفى إلى الوطن الفلسطيني مما اتاح فرص التعامل المباشر مع
اإلسرائيلي، ولكنها لم تثمر في تحقيق اختراق جدي مؤثر على مسار وسياسات ورؤى بارزة من المجتمع 
اإلسرائيلي، بل بالعكس جرى تراجع عن دور ومكانة حزبي العمل وميرتس اللذان فعال اتفاق أوسلو وقبال 

 ١٩٩٦دين برئاسة نتنياهو وشارون عام به، قبل أن ينقض اليمين واليمين المتطرف والمتدينين المتشد
على مؤسسات صنع القرار لدى المستعمرة اإلسرائيلية والتحول نحو المزيد من التطرف، وقد ساهم في 

 وميرتس، العمليات االنتحارية  الدفع نحو هذا التطرف لصالح الجموح اليميني العنصري، وهزيمة العمل
 . ما يتطلع له الشعب الفلسطينيالفلسطينية التي لم توفق في تحقيق نتائج

وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية في برنامجها ومؤسساتها وأدواتها هي األساس، واختراق 
المجتمع اإلسرائيلي وكسب انحيازات من بين صفوفه لصالح عدالة ومطالب وتطلعات الشعب الفلسطيني 

 نجاح خيار الدولة - ٢هزيمة االحتالل،  -١: المشروعة هو العامل الثاني األهم لتحقيق االنتصار نحو
 .المستقلة أو الدولة الموحدة الديمقراطية

  ١٥ ص٢٨/٧/٢٠٢٠ الدستور

*** 
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  آراء غربية مترجمة

  لم أعد أؤمن بالدولة اليهودية  صهيوني  كاتب

 ٢١ عربي-لندن

الفرنسي تقريرا سلط فيه الضوء على ما قال إنها ) "Orient XXI (٢١أورينت " نشر موقع 
يوليو الجاري، دعا / ، الذي نشر مقالين متتاليين أوائل تموز"بيتر بينارت"للعالم األمريكي اليهودي " قنبلة"

  .اواة في فلسطين، فيما أعلن في الثاني صراحة أنه لم يعد يؤمن بالدولة اليهوديةفي األول إلى المس

أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك، يعرف نفسه بأنه صهيوني " بينارت" وأوضح التقرير أن
  .، وهو يخاطب بشكل مباشر من ينتمون إلى هذه البيئة"ليبرالي"تقدمي 

رة أنه تمسك بحماس بالفكرة الرئيسية التفاقيات أوسلو الموقعة عام وأكد بينارت في كتاباته األخي
تقدميا "، ولذلك كتب أنه يمكن للمرء أن يبقى "دولتان لشعبين يعيشان في سالم جنبا إلى جنب: "١٩٩٣

  ".وداعما للدولة اليهودية

ئم وهو أن ، والدليل قا"أطفأت هذا األمل) التي أعقبت أوسلو(األحداث : "لكنه استدرك بالقول
  ".إسرائيل ضمت الضفة الغربية عمليا منذ فترة طويلة جدا"

، أن إمكانية قيام دولتين منفصلتين قد اختفت، ولم يبق منها "٢١أوريان "واعتبر بينارت، بحسب  
نحن اليهود التقدميين يجب أن نواجه "على زيادة تفاقم حرمان الفلسطينيين المحتلين، وعليه " التغطية"إال 

لم يعد الهدف قيام الدولتين، بل الحقوق المتساوية "، فالقضية محسومة، إذ "الحقيقة وأن نتخذ قراراتناهذه 
  .الذين يسكنون األرض نفسها" لليهود والفلسطينيين

وحاول بينارت اإلجابة على مسألة المستقبل السياسي لليهود على هذه األرض المشتركة، وكيفية 
جوهر الصهيونية لم يكن إقامة دولة يهودية " الدولة اليهودية، قائال إن بقاء الصهيونية مع التخلي عن

 ."في أرض إسرائيل، بل إنشاء بيت يهودي هناك

وأكد الرجل في الوقت ذاته أن تلك الرؤية يستبعد أن يتم العمل عليها واقعيا في ظل الظروف 
 "المركز الروحي اليهودي"أو  " اليهوديالبيت"الراهنة، أوال ألن الكتاب التأسيسي للصهيونية ليس بعنوان 

بل الدولة اليهودية، وثانيا ألن المفكرين الذين تبنوا تلك األفكار التقدمية ظلوا هامشيين جدا داخل الحركة 
الذي أظهر  "الحقيقي"الصهيونية، وأخيرا ألنه من الصعب تجاوز أكثر من قرن من التاريخ الصهيوني 

 .ة يهودية عرقية على حساب السكان األصليين في فلسطينباستمرار أنه ينوي إقامة دول

ويعتقد بينارت أن المطلوب هو الخروج من الفخ الجهنمي الذي يمنع أي تطور للقضية، ويرى أن  
جديد للفلسطينيين،  "طرد جماعي"الوضع الراهن يؤدي إلى األسوأ، أي تفاقم النزعة اإلسرائيلية الهادفة إلى 

اء من الضفة الغربية الذي يخطط له رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اآلن مشيرا إلى أن ضم أجز
 ."ليس نهاية الطريق، بل مجرد محطة على طريق الجحيم"
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ويشير تقرير الموقع الفرنسي إلى أن مقاالت بينارت األخيرة تم تجاهلها في االحتالل اإلسرائيلي، 
العبرية، بالقول إن  "يديعوت أحرونوت"، الكاتب بصحيفة "درور يميني"وكذلك في فرنسا، فيما علق 

نواياه  .بينارت ليس معاديا للسامية .حرمان اليهود من الحق في منزل وطني نوع من معاداة السامية"
 ."مختلفة، لكن موقفه يدعم حملة معادية للسامية

يذكرنا بأن "غير آراء بينارت ت وبعيدا عن ردود الفعل والجدل بشأن اآلراء المختلفة، يؤكد التقرير أن
 ."الوضع الراهن غير مقبول

  ٢٧/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

*** 

 فكرة الضم أضرت منذ اآلن

 موسي راز / اسرائيل هيوم 

طرح دنيس ) ٢١/٧(” ضار ومردود ايضا: الضم“في مقال نشر في هذه الصفحة تحت عنوان 
يقول . الضم واالخرى هي أن الضم مردوداالولى هي أن اسرائيل ستدفع ثمنا على : روس حجتين مركزيتين

وهو يضيف بأن الضم مردود، وبودي . روس ان الضم سيضر، وبودي أن أدعي بأن الضرر وقع منذ االن
يجب أن نفهم بأن . أن أدعي بأن مثل هذا القول يبث فكرة أن الضم وان كان سيضر اال انه ال بأس به

 لن يكون، يخلق وعيا عاما للفكرة بل ويقرر مستوى مجرد البحث في المسألة اذا كان سيكون ضما أم
  .اساسيا جديدا لكل حل مستقبلي سيكون هنا

سول علوزن الهائل الذي كان للخطاب المالذي نشر قبل بضعة ايام ا” زولت“سلة عيكشف تقرير م
 فالتقرير يصف المراحل التي قطعت من حيث كانت الفكرة في هوامش. عن تطبيع خطوة الضم وقبولها

غريبي االطوار في السياسة االسرائيلية، فتحولت لتصبح موقفا سياسيا وخطة عمل لحكومة اسرائيل، في 
ظل اخفاء المعاني واآلثار السلبية على الفلسطينيين، الذين هم الضحايا الفوريون، وعلى اسرائيل ومكانها 

  .في العالم الديمقراطي

من االحتالل هو واقع خرق حقوق االنسان بشكل  سنة ٥٣ينبغي أن نفهم بأن الواقع اليوم، بعد 
يسمح بتعذيب الفلسطينيين، بحبس . فالنظام االسرائيلي في المناطق يميز بين دم ودم. خطير ومتواصل

  .ابنائهم، باعتقاالت ادارية بال محاكمة وهدم بيوتهم

بشر على ولكن ضما من طرف واحد بالتشريع او بقرار حكومي، سيؤطر نظاما يميز بين بني ال
مومة، فالسيادة لن تبسط اال على المواطنين االسرائيليين الذين يسكنون في المناطق المض. اساس إثني

” الضم“مثل هذه الخطوة من . نتوستانات، عديمة الحقوق السياسيةاوالفلسطينيون سيسكنون في ب
  .لة أبرتهايد واضحة الى دو–سيحول دولة اسرائيل من دولة تقيم نظام احتالل ذي مزايا ابرتهايد 
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في ” بسط السيادة“سولة عإذ ان استخدام الكلمات الم” زولت“هكذا يمكن أن نرى وفقا لتقرير 
 و كانون الثاني ٢٠١٩ في المائة بين كانون االول ٤٢٥,٣وسائل االعالم التي فحصت، ارتفع بمعدل 

ينبغي . عض من وسائل االعالمبقي بال تغيير مهم بل وهبط في ب” ابرتهايد“بينما ذكر اصطالح . ٢٠٢٠
لترامب هو الذي شجع الخطاب الذي يخفي االبرتهايد ورفع مسيرة ” خطة السالم“االنتباه الى أن نشر 

  .االحتالل الى ذروة جديدة

وفقا لروس، يريد مؤيدو الضم استغالل اللحظة انطالقا من التفكير بأن المنطقة المضمومة ستقرر 
فتثبيت مستوى كهذا يلحق ضررا جسيما ألنه يثبت في الرأي .  مستقبليةمستوى اساسيا لبدء مفاوضات

العام االسرائيلي الفكرة المغلوطة بأنه يمكن اقامة دولة فلسطينية دون تواصل اقليمي بخالف القانون 
  .الدولي، في ظل خلق نظام ابرتهايد

 ”حياة وبيئة“كان نائبا عن ميرتس وامين عام حركة السالم اآلن، واآلن رئيس جمعية *

  ٢٦ ص٢٨/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزيه
Sharif’s execution by Israeli soldier-Eyewitness testimony ofAbdul Fattah Al 

By Ramzy Baroud 

-As illegal settlers increase their attacks on Palestinian civilians in the occupied city of Al

the people of the Palestinian city continue to mount a campaign of , )Hebron(Khalil 

.popular resistance 

-non, “a grassroots, )HRD(One of the channels of resistance is Human Rights Defenders 

nce working to support nonviolent popular resista, partisan Palestinian organisation

through popular direct action and documentation of human rights violations committed by 

”.the occupation 

head of Human , I spoke to Badee Dwaik, To understand the situation in Hebron better

a British solidarity , asand Flora Thom, a journalist, Raghad Neiroukh; Rights Defenders

.activist 

the courageous , Imad Abu Shamsiyah, The conversation included another member of HRD

.Sharif-Abdul Fattah Al, activist who filmed the murder of a young Palestinian man 

Sharif in cold blood in -lled Alki, Elor Azaria, Israeli army medic, 2016, 24On March 

tried to , and another Palestinian, Sharif-The Israeli army later claimed that Al. Hebron

.stab an Israeli soldier 

The murder was rightly dubbed an “extrajudicial execution” by human rights 

sentencing him to , Israel tried Azaria in court, pressureUnder international . organisations

to be received as a ,  months later14but eventually released him ,  months’ imprisonment18

.his family and ordinary people, hero by many Israeli politicians 

when he had , t took place on that dayI asked Abu Shamsiyah about the events tha

.personally witnessed and filmed the execution of the young Palestinian man 

I heard the .  o’clock in the morning and I was having coffee with my wife8“It was about 

.bu Shamsiyah began” A,very close to my house, sound of shooting outside 

She brought . and my wife followed me, “I immediately went out to see what was going on

”.the camera with her 
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shirt and -He was wearing a black t. “I found out that a person was lying in the street

”.trousers 

I moved my camera to capture . other person on the ground“I saw that there was also an

”.him on film and noticed that he was bleeding from his face 

they were ; “I observed a few Israeli soldiers approaching one of the people on the ground

”.very close to me 

Sharif was a Palestinian only when I saw an Israeli soldier - Al“I realised that Abdul Fattah

”.kicking him 

I . Sharif moved both of his legs and his hands-Al, “When the Israeli soldier kicked him

”.captured this with my camera 

’ and tried to help the ,haram, ‘Haram: saying, my wife started shouting, “At that moment

”.wounded young man 

So they . they noticed our presence in the street, “When the soldiers heard her screams

”.they chased us away; forced us to leave the street 

I climbed on to the . ng“I went home but I began to think of another way to continue filmi

”.roof of a neighbour’s house and resumed filming the execution 

; Sharif-but it didn’t go towards Al, “I saw an Israeli ambulance arriving in the area

I , thenOnly . it went towards the other person who was still lying on the ground, instead

”.an Israeli soldier, in fact, realised that the other person was 

looked as if he [who , “So I zoomed in the camera to capture a better image of the soldier

while they denied , The ambulance gave him first aid and treated him. slightly injured] was

”.Sharif and the other wounded Palestinian-ny treatment to Ala 

and he was already , I zoomed in again; “They carried the Israeli soldier into the ambulance

”.only slightly injured] clearly[he was , as I said before; standing 

It was then that I heard the sound . nd to leave the area“The ambulance began to turn arou

still [Sharif was -He got closer and closer to where Al. of one of the soldiers loading his gun

”.Sharif’s head-he pointed the gun at Al, When he was about one metre away]. lying down 

whose name was revealed later in the , ot pose any threat to the soldierSharif did n-“Al

”.It was Azaria who shot the wounded Palestinian in the head. media to be Elor Azaria 

told the soldiers about , who noticed me, and one of the Jewish settlers, “I was still filming

but I was , One of the soldiers turned towards me and ordered me to leave the area. me

”.already leaving because I had filmed the entire scene 

where I uploaded the video and , “I immediately went to the Human Rights Defenders

”.many people watched it 

while accusing Palestinians of trying to stab , ldiers kill Palestinians in cold blood“Israeli so

”.soldiers 

Abu Shamsiyah and his family , throughout Azaria’s trial, Following the incident and

 that Israel experienced a lot of harassment by the Israeli army for revealing the truth

and the intrinsic relationship between , the brutality of its soldiers: wishes to keep hidden

.the occupation army and the illegal settlers 

the Palestinian , Sharif-Speaking to Abu Shamsiyah four years after the tragic death of Al

ns steadfast in his belief that the ongoing Israeli human rights violations must activist remai

.not hesitation or fear, His voice conveys determination. be exposed 

continues to channel and , like many other Palestinian groups, Human Rights Defenders

istance of the Palestinian people in Hebron and many towns and guide the popular res

,  brave–They are a testament to the resolve of Palestinian society . villages across Palestine

.steadfast and unbroken  
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secrate the Aqsa MosqueHordes of Jewish settlers de 
 

Hordes of Jewish settlers desecrated the holy Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem on 

.police forces Monday morning accompanied by a rabbi and heavily armed Israeli 

g their tour of the Local sources said that the settlers performed Talmudic rituals durin

.holy Islamic site 

, Jewish fanatic groups had called for desecrating the holy site en masse starting from today

.till Thursday to mark the destruction of the “Temple”, Monday 

Palestinian Information Center 27-7-2020  
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EU expresses deep concern about detention circumstances of Jerusalem 

Governor 
  

JERUSALEM, Tuesday, July 28, 2020 (WAFA) – The European Union (EU) Monday night 

expressed deep concern about the circumstances of the detention of Jerusalem Governor 

Adnan Ghaith. 

Office of the EU Representative in Jerusalem described in a press statement Ghaith, who 

was recently arrested for the 18th time since he took office and transferred this time for 

detention inside Israel, as “an important interlocutor”. 

“We are deeply concerned about the circumstances and conditions of his detention.  The 

EU has always called for the full respect of bilateral agreements between Israel and the 

PLO particularly with regard to East Jerusalem,” EU Representative Sven Kühn von 

Burgsdorff stated in response to a media inquiry about the case of Ghaith. 

“We have also repeatedly called on Israel to respect international humanitarian law and 

human rights obligations towards all prisoners,” he added. 

“The detention of Palestinians, who qualify as "protected persons" under Article 4 of the 

Fourth Geneva Convention, in prisons in Israel is in contravention of Article 76 of the 

Fourth Geneva Convention which prohibits the transfer of prisoners outside of occupied 

territory. Detainees also have the right to be informed about the charges underlying any 

detention, must be granted access to legal assistance, and be given a fair trial within a 

reasonable time or be released,” he concluded. 

wafa2020-7-28   
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Israel extends detention of Jerusalem intelligence chief, Fatah activist 
  

RAMALLAH, Monday, July 27, 2020 (WAFA) – An Israeli military court has extended the 

detention of a Palestinian intelligence chief and a Fatah activist, said the Prisoners’ Affairs 

Commission on Monday. 

The Commission announced in a press statement that the Israeli military court of Ofer, a 

notorious detention facility, extended the detention of chief of the Palestinian general 

intelligence for Jerusalem district Jihad al-Faqih and Secretary-General of Fatah branch 

in al-Eizariya town Sami Abu Ghalieh for nine days, citing incomplete interrogation as a 

pretext. 

Al-Faqih, 51, was detained as he was driving his car to his hometown of Qatanna, 

northwest of Jerusalem, on July 19. Abu Ghalieh was detained during a predawn military 

raid into his hometown of al-Eizariya on July 24. 
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Israeli forces frequently raid Palestinian houses almost on a daily basis across the West 

Bank on the pretext of searching for “wanted” Palestinians, triggering clashes with 

residents. 

These raids, which take place also in areas under the full control of the Palestinian 

Authority, are conducted with no need for a search warrant, whenever and wherever the 

military chooses in keeping with its sweeping arbitrary powers. 

According to Palestinian figures, roughly 5,700 Palestinians -- including numerous women 

and children -- are currently languishing in Israeli detention facilities. 

Under Israeli military law army commanders have full executive, legislative and judicial 

authority over 3 million Palestinians living in the West Bank. Palestinians have no say in 

how this authority  
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