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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

  أصلمــنقرات فال باختصار بعضيتم التصرف من قبل اللجنة  •

  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

  يتيح للقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما 

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  االردن والقدس

  ٧  األردنيون خلف الملك وجهوده لمنع الضم •

  شؤون سياسية

ًنريد موقفا عالميا واضحا يرفض الضم: الصفدي  • ً ً  ٨  

  ٨  باألقصى" إسرائيل"األردن تحتج على انتهاكات  •
  ٩  تصعيد إسرائيل لجرائمها دليل على مضيها في تنفيذ مخطط التوسع والضم  عشراوي •

  ١٠  تعقد المؤتمر الدولي السنوي السابع حول القدس" حدةاألمم المت •

  اعتداءات

  ١١  عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى •

  ١٢  االحتالل ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم •

  اعتداءات/تقارير 

  ١٣  "يوم عرفة"عصابات الهيكل تجري استعدادات ضخمة الستباحة المسجد األقصى في  •

  تقارير

  ١٣  األقصى في والرباط العام للنفير يدعو حلبية أبو النائب •

  ١٤  خيارات األردن في مواجهة خطة الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية •

  ١٧  األردنيون راضون عن جهود المملكة لمنع خطة الضم االسرائيلية: استطالع •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٨  يرة حرق المسجد في البمنالرسالة  •

إسرائيل تضع ركبتها على عنق فلويد الفلسطيني وال تريد :  الحقوقية"بتسيلم"مدير  •

  ١٩  إنهاء االحتالل بل تسعى لتجميله
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  اخبار باالنجليزية

• Azeri ambassador hails Jordan’s anti-annexation drive ٢١  

• Palestinian cultural centers call on rights organizations, 

UNESCO, EU to denounce Israeli raid of their Jerusalem 

premises 
  ٢٢  

• In a step seen as creating facts on the ground, Israel sets up 

mobile homes on Palestinian land near Bethlehem ٢٣  

• Israel to demolish two homes, halts work on two barns east 

of Hebron ٢٣  

• Israel demolishes five shacks, razes 14 donums in Jerusalem 

neighborhood ٢٤  
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  االردن والقدس

  األردنيون خلف الملك وجهوده لمنع الضم

  رأي الدستور

بقي األردنيون على الدوام، في موقف ثابت وصلب ال يلين خلف قيادتهم، ليبرهنوا عند كل 
منعطف، أن مصلحة الوطن العليا تتقدم على سواها، وأن ثقتهم بقيادتهم وتماسك جبهتهم هي عنوان قوة 

 .األردن ومنعته

ًكن مستغربا حجم الثقة والرضا ألبناء الوطن تجاه وطنهم بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني ولم ي
ٍلمنع إسرائيل من ضم أراض من الضفة الغربية وغور األردن، وهي نتائج أظهرها استطالع لمركز الدراسات 

ضاهم عن جهود األردن في اإلستراتيجية في الجامعة األردنية، أكد فيه الغالبية العظمى من المستجيبين ر
 .قضية الضم

لـقـد أبـرقـت نـتـائـج اسـتـطـالع الـمـركـز، بـرسـائـل مـهـمـة مـفـادهـا أن األردنـيـيـن يختلفون في عديد 
ًالقضايا على الساحة المحلية، لكنهم ال يختلفون أبدا على قيادتهم وعلى رسالة هذه القيادة التي تحمل 

ًكبرى، ومبادئها وقيمها النبيلة، والتي تستند أيضا على شرعية تاريخية في الوصاية إرث الثورة العربية ال
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وترتكز على محبة وثقة وتضحيات وفداء 

ال، ٕواخالص أبناء الشعب األردني العظيم، ومن قبل هي قيادة تجلت فيها معاني الحكمة والتوازن واالعتد
 .ًفاختطت طريق العدل منهجا للحكم

كما تحمل نتائج االستطالع، برسالة إلى الداخل الفلسطيني، لجهة لحمة ووحدة صف األشقاء 
والذهاب نحو المصالحة التي توحدهم في وجه مشاريع ونوايا االحتالل، حيث أظهر االستطالع أن غالبية 

سرائيل في اتخاذ قرار بضم أراض من الضفة الغربية المستجيبين يرون في حالة االنقسام مدعاة لمضي إ
 .وغور األردن

إنهم األردنيون الذين بقوا على الدوام أول من لبى نداء األشقاء وروت دماء جيشهم ثرى فلسطين 
الطهور، يبرهنون أن فلسطين والقدس على رأس األولويات، وأن قضيتها أم القضايا، فال تراجع وال تنازل 

 .التي يعبر عنها جاللة الملك عبد اهللا في مختلف المحافلعن ثوابتهم 

خالصة القول إن هذا الشعب العظيم، بتوحده وتماسكه خلف قيادته وجيشه وأجهزته األمنية، لن 
ُيقبل مهما تعالت الضغوط وتعاظمت الكروب أن يبدل مواقفه ومبادئه تجاه الوطن والقائد، وتجاه فلسطين 

ة على صراع الحق مع الباطل، وعلى صبر وتضحيات الشعب األعزل بوجه آلة التي ستبقى قضيتها شاهد
 .الدمار والقتل

  ١٢ ص٢٩/٧/٢٠٢٠ الدستور

***  
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  شؤون سياسية

ًنريد موقفا عالميا واضحا يرفض الضم: الصفدي  ً ً  
  

تربين أيمن الصفدي ووزير خارجية رومانيا بوغدان أجرى وزير الخارجية وشؤون المغ الرأي-ّعمان
اوريسكو اليوم محادثات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي والتضامن في مواجهة جائحة كورونا إضافة 

 .إلى القضايا اإلقليمية

واتفق الوزيران خالل المحادثات التي تمت عبر الهاتف على عقد جولة من المشاورات السياسية 
بار المسؤولين عبر آلية التواصل المرئي لتحديد خطوات لزيادة التعاون االقتصادي والثقافي على مستوى ك

 .والسياحي وتنسيق المواقف إزاء القضايا اإلقليمية

وأكد الصفدي خالل االتصال الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض 
ًادل، وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا فلسطينية محتلة على فرص تحقيق السالم الع ً

ًوفاعال يرفض الضم خرقا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق السالم ويحول دون تنفيذه ً ً.  

وشدد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود إلعادة إطالق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع 
 يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وحل الدولتين الذي

ً وعاصمتها القدس الشرقية سبيال وحيدا لحل ١٩٦٧والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران  ً
واستعرض الوزيران التطورات اإلقليمية والجهود المبذولة لحل األزمات اإلقليمية وتكريس األمن .الصراع

ران على استمرار التنسيق واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون واتفق الوزي.واالستقرار
  .وتطوير العالقات في جميع المجاالت بين البلدين

  ١ص/٢٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  باألقصى" إسرائيل"األردن تحتج على انتهاكات 

 

بـالده  إن لثالثـاء،باسـم وزارة الخارجيـة األردنيـة ضـيف اهللا الفـايز ا المتحـدث قـال –  صـفا–عمان 
 .للمسجد األقصى أرسلت مذكرة احتجاج إلسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي

استمرار قيام السلطات اإلسرائيلية بأعمـال فـي  ونقل بيان الخارجية عن الفايز قوله إنها دانت اليوم
 المبـارك، الحـرم القدسـي ًالـذي يـشكل جـزءا ال يتجـزأ مـن المـسجد األقـصى الحائط الغربـي للمـسجد األقـصى،

(...) األعمـال  الوزارة أرسلت مذكرة احتجـاج رسـمية للجانـب اإلسـرائيلي بخـصوص هـذه"أن  وذكرت.الشريف
 ".ًا فوراألعمالبهذا الشأن ووقف  ٕوان على إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، احترام التزاماتها

قـصى هـي الـسلطة الوطنيـة صـاحبة القـدس وشـؤون المـسجد األ إدارة أوقـاف"وبحـسب الفـايز فـإن 
 ".إدارة جميع شؤون المسجد األقصى المبارك بموجب القانون الدولي االختصاص الحصري في
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فـي ذلـك  ً دونمـا، بمـا١٤٤إن جميـع أعمـال الـصيانة والتـرميم فـي المـسجد البالغـة مـساحته  وقـال
 .األسوار، هي ضمن الصالحيات الحصرية إلدارة أوقاف القدس

ّ، وحملهـا "األقـصى ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد"ز الفاي وأكد
  ".وأسواره كقوة قائمة باالحتالل كامل المسؤولية عن سالمة المسجد"

 ٢٨/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

 

*** 

  ع والضمتصعيد إسرائيل لجرائمها دليل على مضيها في تنفيذ مخطط التوس  عشراوي
  

 أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، -  وفا٢٠٢٠- ٧- ٢٨رام اهللا 
  .االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية الخطيرة والمستمرة في االراضي الفلسطينية المحتلة

ي واكدت في بيان لها، اليوم الثالثاء، أن هذا التصعيد المتواصل يعود إلى المعاملة الخاصة الت
تحظى بها دولة االحتالل من قبل المجتمع الدولي وعدم إخضاعها للقانون الدولي والمساءلة والمحاسبة، 
إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه من قبل اإلدارة األميركية واستغاللها للوقت الحالي قبل إجراء االنتخابات 

ة االستعمارية القائمة على التوسع االميركية لفرض أمر واقع على األرض الستكمال مخططاتها االستيطاني
وحذرت عشراوي من تداعيات الممارسات واالجراءات اإلسرائيلية الخطيرة في القدس، والتي شملت .والضم

 دونما، ١٤مؤخرا هدم عدد من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية في بلدة العيسوية، وتجريف نحو 
ءات ألبناء القدس ومسؤوليها بما في ذلك استدعاء مخابرات ومواصلة المداهمات واالعتقاالت واالستدعا

االحتالل أمين عام المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة، ومواصلة اعتقال محافظ القدس عدنان 
عيث ومدير المخابرات فيها العميد جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة فتح في بلدة العيزرية سامي أبو 

لشقيقين عبادة وعدي دنديس بعد مداهمة منزليهما في حي واد قدوم من سلوان وتفتيشه غالية، واعتقال ا
إضافة إلى االعتداءات المتكررة على المقدسات الدينية االسالمية . بطريقة وحشية والعبث بمحتوياته

يس والمسيحية ومواصلة اقتحام المسجد االقصى من قبل المستوطنين ودعوتهم مؤخرا إلى اقتحامه الخم
كما أشارت، الى التصعيد اإلسرائيلي في المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما في ذلك .المقبل

اإلخطار بهدم منزلين أحدهما قيد االنشاء، وبوقف العمل بحظيرتي أغنام واالستيالء على رافعة شوكية 
رات، واالستيالء معداتها في بلدة وهدم مغسلة للسيا. تابعة لبلدية الخليل في قرية بيرين شرق الخليل

وتجريف مساحات جديدة من أراضي بلدة بروقين في . الخضر جنوب بيت لحم بحجة عدم الترخيص
ومنع عدد من المواطنين من ". بروخين"محافظة سلفيت بهدف انشاء خط للمياه العادمة لصالح مستوطنة 

زات سفر بعضهم تم تجديدها حديثا من قبل دولة السفر عبر معبر الكرامة بحجج وذرائع واهية منها أن جوا
فلسطين ولم يتم تسجيلها لدى دولة االحتالل، هذا إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتطرفين المتكررة 
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 رأسا ٦٠على المواطنين وممتلكاتهم وقيامهم مؤخرا برش السموم في المراعي ما ادى الى نفوق أكثر من 
وشددت .ا في األغوار وحرق اجزاء من مسجد البر والتقوى في مدينة البيرةمن الماشية في منطقة العوج

عشراوي في ختام بيانها، على ان الشعب الفلسطيني صامد وثابت على أرضه وسيواصل وقوفه في وجه 
هذه االنتهاكات والجرائم، كما أكدت أن االستمرار في تمكين دولة االحتالل ومنحها الحصانة يؤدي الى 

ها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني األعزل ومضيها قدما في عدوانها على المجتمع إطالق يد
  .الدولي ومنظومته القانونية

  ٢٨/٧/٢٠٢٠ وفا

***  

  تعقد المؤتمر الدولي السنوي السابع حول القدس" األمم المتحدة
   

 عقدت لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني - وفا٠٢٠٢-٧-٢٩نيويورك 
لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي، وبالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين 

 -الضم عمليا"لدى األمم المتحدة في نيويورك، المؤتمر الدولي السنوي السابع حول قضية القدس بعنوان 
  .، علما أنه المؤتمر الدولي السنوي السابع الذي تنظمه اللجنة حول القدس" الفلسطينيين في القدسحياة

وافتتح المؤتمر ممثل األمم المتحدة، األمين العام المساعد للشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ 
 علي الغوتالي، خالد الخياري، ومدير دائرة فلسطين وشؤون القدس بمنظمة التعاون اإلسالمي السفير
وتطرق منصور، .والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور

في كلمته، إلى تاريخ نشوء قضية القدس التي بدأت مع نهاية األربعينات، مؤكدا أن إسرائيل تقوم بعمليات 
ة ذات الصلة منذ اليوم األول الحتاللها الضم في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات األمم المتحد

  .لألرض الفلسطينية

وفيما يتعلق بحياة الفلسطينيين، نوه منصور إلى الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي يتعرض  
لها الشعب الفلسطيني جراء االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 

وشدد على أهمية اتخاذ . جه الخصوص، إلى جانب إجراءات تغيير معالم المدينة التاريخيةالمحتلة على و
باتجاه المساءلة ومحاسبة القوة القائمة باالحتالل على جميع انتهاكاتها لقرارات الشرعية  إجراءات عملية

القاهرة لدراسات مها عبد اهللا من معهد : وتبع الجلسة االفتتاحية، جلسة نقاش بمشاركة كل من.الدولية
في القدس، وأسامة خليل من جامعة " السالم اآلن"حقوق اإلنسان في القدس، وحاجيت عفران من 

الضم اإلسرائيلي غير القانوني   سيراكيوز في الواليات المتحدة األميركية، الذين سلطوا الضوء على تاريخ
  .ين في ظل هذا النظامللقدس الشرقية منذ عقود، والواقع المعاصر للمقدسيين الفلسطيني

  ٢٩/٧/٢٠٢٠ وفا 

***  
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  اعتداءات

  عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى
  

 -  اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الثالثاء، باحات المسجد االقصى المبارك - عواصم 
 .محتلةالحرم القدسي الشريف بمدينة القدس ال

، إن أكثر من )بترا(وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل 
 مستوطن اقتحموا ساحات االقصى من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة االحتالل االسرائيلي، ١٠٠

ع أرجاء الحرم القدسي وقاموا بجوالت استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في جمي
 .الشريف

 فلسطينيا خالل حملة دهم ١٧إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر أمس الثالثاء، 
 .طالت مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن اريحا 
رام اهللا والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين و

 .السبعة عشر بزعم أنهم مطلوبون، كما انها استدعت آخرين لمقابلة مخابراتها

من جهة اخرى، هدمت سلطات االحتالل أمس، عددا من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية 
واوضح عضو لجنة متابعة .  دونما١٤عيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، وجرفت نحو في بلدة ال

االنتهاكات االسرائيلية في العيسوية محمد أبو الحمص، في بيان، إن طواقم بلدية االحتالل في القدس 
ية  أخرى في المنطقة الجنوب٤ دونمات في المنطقة الشمالية، و١٠اقتحمت البلدة، وجرفت آلياتها نحو 

وأضاف، أن قوات . الشرقية من البلدة، كما احتجزت عشرات المركبات قرب األراضي التي تم تجريفها
 رؤوس أغنام، وآخر للخيول، وآخرين ٣ بركسات، منها بركسان لألغنام واستولت على ٥االحتالل هدمت 

سلة للسيارات، واستولت كما هدمت سلطات االحتالل مغ. تعود لعائلة فلسطينية بالبلدة" معرشات"عبارة عن 
 .على جميع المعدات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

في السياق، تنفذ قوات المستعربين في جيش االحتالل اإلسرائيلي حمالت االعتقال بحق 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في المدن الكبرة مثل الخليل ورام اهللا، في األسابيع األخيرة، وذلك 

عليق السلطة الفلسطينية للتنسيق األمنية في أعقاب إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، على خلفية ت
 .بنيامين نتنياهو، عزمه تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة إلسرائيل

اإللكتروني أمس الثالثاء، أن استخدام وحدات المستعربين، في " يديعوت أحرونوت"وذكر موقع 
يأتي بادعاء االمتناع عن االصطدام بقوات أجهزة األمن الفلسطينية، جيش االحتالل ووحدة حرس الحدود، 



 
١٢

التي نصبت الحواجز عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية من أجل فرض إغالقات في إطار مواجهة 
 .انتشار فيروس كورونا

وحسب الموقع، فإنه خالل األشهر الثالثة األخيرة، وخاصة في األسابيع األخيرة، ارتفع عدد 
حمالت االعتقال التي تنفذها قوات إسرائيلية تنكر أفرادها بأنهم عرب في قلب المدن والبلدات الفلسطينية، 

 .خالل الليل والنهار، بعشرات النسب المئوية

وأضاف الموقع أن حواجز الشرطة الفلسطينية، التي يشغلها أفراد شرطة مسلحون، تضع مصاعب 
ووحدة " دوفدوفان"لك لجأ الجيش إلى استخدام وحدة المستعربين أمام تحركات الجيش اإلسرائيلي، ولذ

 .المستعربين التابعة لوحدة حرس الحدود من أجل تنفيذ االعتقاالت

إلى ذلك، أقدم المستوطنون بمنطقة األغوار على رش المنطقة الرعوية بالسموم مما أدى إلى ... 
وأفاد الناشط .  حسن الزواهرة من سكان العوجا رأس تعود ملكيتها إلى المواطن أحمد٤٠نفوق ما يقارب 

في مقاومة االستيطان عارف دراغمة، بأن المواطن الزواهرة من منطقة العوجا، فقد العشرات من أغنامه 
  )وكاالت (.بسبب المخلفات الزراعية للمستوطنين والمتمثلة بالسموم التي قاموا برشها في المناطق الرعوية

  ١٦ ص٢٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  االحتالل ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم
 

 نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي بيوتا متنقلة في أراض جرفتها - وفا٢٠٢٠-٧-٢٧بيت لحم 
  .في قرية كيسان شرق محافظة بيت لحم، اليوم الثالثاء

ريجية لمراسلنا، إن قوات وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن ب
يشار  ".ايبي هناحل"االحتالل نصبت اليوم الثالثاء، بيتين متنقلين في أراضي قرية كيسان، قرب مستوطنة 

  .إلى أن جرافات االحتالل تعمل على تجريف األراضي منذ أسبوعين

  ٢٧/٧/٢٠٢٠وفا 

***  
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  اعتداءات/ تقارير 

  "يوم عرفة"الستباحة المسجد األقصى في عصابات الهيكل تجري استعدادات ضخمة 
 

 األقــصى المــسجد واســتهداف الســتباحة الــضخمة اســتعداداتها المزعــوم الهيكــل عــصابات تواصــل
 "تمويـل مـاراثون" وإلطـالق ،"عرفـة وقفة" مع تزامنا القادم الخميس يوم "ومكثفة نوعية" باقتحامات المبارك،

 يوليـو /تمـوز مـن ٣٠( عرفـة يـوم العام هذا تصادف والتي ،"المعبد خراب ذكرى" يسمى ما خالل ألنشطتها
  ).الجاري

 دعاياتهــا تــرويج فــي "الهيكــل منظمــات اتحــاد" يــسمى مــا إطــار فــي المنــضوية العــصابات وتتــسابق
 .الحدث لهذا المختلفة االجتماعي التواصل ومواقع مواقعها عبر ودعواتها

 علــى العــام هــذا تركــز المزعــوم الهيكــل عــصابات فــإن الماضــية، الــسنوات فــي عادتهــا غيــر وعلــى
 مؤســسة ،)المعبــد ألجــل طــالب (جماعــة ،)المعبــد جبــل مدرســة( :أطلقــت وقــد اإللكترونيــة، التبــرع حمــالت

 التبرعـات لجمـع إلكترونيـة حمـالت )المعبـد ألجـل نـساء( وجماعـة ،)المعبد منظمات اتحاد( ،)القدس سالم(
 العــاملين رواتــب ولتغطــي المقبــل، العــام مــدى علــى ألقــصىا علــى وعــدوانها اقتحاماتهــا مــصاريف لتغطيــة

 .المتفرغين والمقتحمين اإلداريين

 كل من الذكرى هذه في كبير جماعي بشكل األقصى اقتحام تكريس إلى الهيكل عصابات تسعى كما
  .األقصى داخل التلمودية الطقوس ممارسة وتكريس الرحمة باب إغالق إلى والسعي عام،

  ٢٨/٧/٢٠٢٠دس موقع مدينة الق

*** 

  تقارير

  األقصى في والرباط العام للنفير يدعو حلبية أبو النائب
  

 ورئـيس فلـسطين، فـي الدوليـة القـدس مؤسـسة رئـيس حلبيـة أبـو يوسف أحمد الدكتور النائب دعا
 العــام منــذ المحتلــة والــداخل القــدس أهــل باإلنابــة الفلــسطيني التــشريعي بــالمجلس واألقــصى القــدس لجنــة

 مـن ًبـدءا فيـه والربـاط إليـه الرحـال لـشد المبـارك، األقـصى المـسجد إلى الوصول يستطيع من وكل ،١٩٤٨
 المبارك، األضحى عيد أيام آخر وحتى ٢٠٢٠ يوليو /تموز ٣٠ الخميس يوم يوافق والذي عرفة وقفة يوم

  .فيه الصلوات وأداء التواجد بتكثيف المبارك المسجد األقصى واعمار

 العــائالت وطالــب الفتــرة هــذه طيلــة ًفارغــا األقــصى المــسجد تــرك عــدم ضــرورة ىإلــ حلبيــة أبــو ونــوه
 فـي والمعايـدة التهنئـة تكـون أن وكـذلك األقـصى، المـسجد سـاحات في عرفة يوم باإلفطار وغيرها المقدسية

 أي لـصد فيـه وعائليـة وثقافيـة دينية فعاليات بإقامة به واالحتفاء المبارك، األقصى المسجد داخل العيد يوم
 ًخـصوصا الـصهيونية الرسـمية للمؤسـسة المتعددة األذرع قبل من به واالستفراد القتحامه صهيونية محاولة
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 اليـوم هـذا فـي وأنـشطة فعاليـات إطـالق نيتهـا المعبـد جماعـات يـسمى ما أعلنت حيث المستوطنين، قطعان
 األقـصى المـسجد اقتحـام تالفعاليـا هـذه ضـمن ومـن ،"الهيكل خراب ذكرى"بـ لديهم يسمى ما يصادف والذي
  .علني بشكل فيه المزعومة الدينية والطقوس الصلوات إقامة وفرض

 وأن عـام، بعـد ًعامـا ويتكثـف يرتفـع المبـارك األقـصى للمـسجد االقتحامـات عدد أن حلبية أبو ولفت
 فــي ،"الهيكــل خــراب" يــسمى مــا ذكــرى فــي وأكثــر أكبــر بــصورة ملحوظــة بــدت االقتحامــات هــذه فــي الزيــادة

 عيــد أيـام أول فـي بــدأتها فعاليـات الجماعـات هــذه نفـذت حيـث ،٢٠١٩ عــام فـي حـدث بمــا ّوذكـر الـسابق،
 حراسه وعلى المبارك األقصى المسجد في المتواجدين على االحتالل قوات خاللها اعتدت المبارك، األضحى
 .مقتحم ١٨٠٠ من أكثر حينها األقصى للمسجد الصهاينة المقتحمين عدد وبلغ واالعتقال، بالضرب

 هـذه مقدسـات أقـدس وهـو اإلسـالمية األمة عقيدة من ٌجزء هو األقصى المسجد أن حلبية أبو وأكد
 .ومقدساتها كلها لألمة استهداف هو واستهدافه الشام بالد وفي فلسطين في األمة

 بعـد ًعامـا القدس أهل يسجله الذي وثباتهم ونساء ًرجاال المقدسيين صمود حلبية أبو النائب ّوثمن
 مخططـات ُيفـشل والـذي كلهـا اإلسـالمية األمـة عـن نيابة النظير منقطع وشموخ وتحد ببسالة يوم وكل عام

 صـمود دعـم ضرورة على ًومشددا المبارك، األقصى ومسجدها القدس بحق االستيطانية وجماعاته االحتالل
  .باستمرار الباسلة البطولية ومقاومتهم الجماهيرية وانتفاضاتهم هباتهم ومساندة المقدسيين

 المبارك األقصى المسجد والقتحام أنشطتها لدعم تهويدي ماراثون إلقامة دعت قد "المزعوم الهيكل"
 يــوم المــسلمين لــدى عرفــة يــوم يــصادف الــذي آب مــن التاســع فــي "الهيكــل خــراب" يــسمونه مــا ذكــرى فــي

  .هـ١٤٤١ الحجة ذي ٩ الموافق ،٣٠/٠٧/٢٠٢٠ المقبل الخميس

  ٢٨/٧/٢٠٢٠ القدس موقع مدينة

*** 

 خيارات األردن في مواجهة خطة الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية
  

 األردن غور ضم حول) ١١٨تقدير استراتيجي  (ًتقريرا واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز أصدر
  :يلي ما التقرير مقدمة في وجاء

 ومــستوطنات األردن غــور ضــم خطــة بتنفيــذ ياإلســرائيل القــرار إزاء القلــق مــن بكثيــر األردن يــشعر
 وقـد .وهويـة ًونظامـا ًكيانـا األردنيـة الدولـة الستقرار ًخطيرا ًتهديدا ذلك في ويرى اإلسرائيلية، للسيادة الضفة

 تنفيـذها، حـال فـي اإلسـرائيلية الخطوة على ّالرد في مفتوحة ستكون األردن خيارات بأن األردني العاهل ّلوح
ًمحذرا  .األردن مع كبير صدام إلى سيؤدي لكذ أن من ّ

 ّالتكيف لخيار المتوقعة الخطيرة النتائج ضوء وفي معها، والتساوق الخطة قبول خيار استبعاد ومع
 والترحيل البديل والوطن التوطين مشاريع وتمرير ،"القرن صفقة "تنفيذ أمام األبواب يفتح والذي الخطة، مع

 واألقدر المعلن، األردني الموقف مع ًوانسجاما واقعية األكثر الخيار اوتعطيله الخطة مواجهة تغدو القسري،
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 التهديـد مـع الـصراع إلدارة جديـدة مقاربـة اعتمـاد مـن ذلك يتطلبه بما العليا، األردنية المصالح تحقيق على
 الجانـب مـع الوثيـق والتنـسيق االحـتالل، دولة مع واالتفاقيات العالقات مجمل في النظر ٕواعادة اإلسرائيلي،
 .القرن وصفقة الضم خطة مواجهة في الفلسطيني

 الغربيـة، الـضفة مـن أجـزاء ضـم خطـة لتنفيـذ اإلسـرائيلية التحركـات مـع قويـة بـصورة األردن تفاعل
 إزاء ًواضــحا ًقلقــا وأبــدى اإلســرائيلية، للــسيادة الغربيــة الــضفة فــي والمــستوطنات األردن غــور ًوخــصوصا
 .األردنية الوطنية المصالح على الخطرة تداعياتها

 خطــة تنفيـذ فـي ًقـدما اإلســرائيلي الجانـب مـضي مـن حـذرت التــي الثـاني اهللا عبـد الملـك تـصريحات
 عـن ّوعبـرت اإلسـرائيلية، اإلجـراءات تجـاه األردنـي الخطـاب فـي الـسابقة الـسقوف قوتهـا فـي تجاوزت الضم
 علـى رده وفـي .األخيـرة األعـوام خـالل حالـسط علـى طفا الذي اإلسرائيلية األردنية العالقات في التوتر حجم
 بمعاهدة للعمل األردن تعليق إمكانية حول ٢٠٢٠ مايو /أيار شهر في األلمانية شبيغل دير لصحيفة سؤال

 أهيـئ أن أو التهديـدات أطلـق أن أريـد ال ":اهللا عبـد الملـك قـال الضم، خطة" إسرائيل "نفذت حال في السالم
 مـن أجـزاء بالفعـل إسـرائيل ضـمت مـا إذا ":ًمضيفا ،"الخيارات جميع ندرس اولكنن والمشاحنات، للخالف ًجوا

 ."الهاشمية األردنية المملكة مع كبير صدام إلى سيؤدي ذلك فإن ،٢٠٢٠ يوليو /تموز في الغربية الضفة

 ّيعبـر الـذي األردنـي الشارع في واسع شعبي بتأييد الضم خطة تجاه القوية الملك تصريحات حظيت
 معاهدة إللغاء الدعوة وشكلت االحتالل، دولة مع المبرمة والمعاهدات لالتفاقيات رفضه عن صلمتوا بشكل
ــة األردن فــي الــشعبية لألوســاط األول الــسياسي المطلــب عربــة وادي ــسنوات طيل  أعقبــت التــي الماضــية ال

 نظمـت فقـد كورونـا، جائحـة مواجهـة فـي األردن فـي المشددة اإلجراءات من وبالرغم .١٩٩٤ سنة توقيعها
 الـضم، لخطـة الرافـضة واالعتصامات المسيرات من العديد الفائتة األسابيع خالل األردنية الشعبية الفعاليات
 .مواجهتها في الرسمي للموقف والمؤيدة

 ضـــم لخطـــة القـــوي الطـــرفين رفـــض علـــى يقتـــصر لـــم والـــشعبي الرســـمي المـــوقفين بـــين التطـــابق
 بنقـل األمريكيـة اإلدارة ولقـرار القـرن لـصفقة رافـض ّموحـد ردنـيأ موقـف سـبقها فقد واألغوار، المستوطنات

 .االحتالل لدولة عاصمة بها واالعتراف القدس إلى األمريكية السفارة

ــسؤال ــذي األهــم وال ــي يطــرح ال ــساحة ف ــة ال ــام هــذه األردني ــق األي ــارات ّيتعل ــة األردن بخي ــي العملي  ف
 يناقـشه مـا وهـو .ّبتـدرج أو واحـدة دفعـة تنفيـذها لـىع اإلسـرائيلي الجانب أقدم حال في الضم خطة مواجهة

 مـن عليهـا يترتـب ومـا الـضم، خطـة علـى الـرد فـي المتاحـة األردنيـة الخيـارات يقـرأ الذي هذا الموقف تقدير
  >>...وانعكاسات نتائج
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 التقريـــر وخلـــص الـــضم، خطـــة مـــع التعامـــل فـــي وخياراتـــه األردن قلـــق أســـباب التقريـــر وبـــين...
  :تاليةال بالتوصيات

 مواقف ّتبني على تساعد مهمة قوة أوراق يملكان الفلسطيني والجانب األردن أن إدراك من ًوانطالقا
ــة ــا يغــدو القــرن، وصــفقة الــضم خطــة مــع التعامــل فــي قوي ــألردن التوصــية تقــديم ًمنطقي ــار باعتمــاد ل  خي

 األردن عـن ًدفاعـا القرن، صفقة مشروع إلفشال كمقدمة ٕوافشالها، لتعطيلها والسعي الضم لخطة المواجهة
 .الفلسطينية والقضية فلسطين تجاه واإلسالمية القومية مسؤولياته جانب إلى الوطنية؛ لمصالحه وحماية

 :التالية التوصيات تقديم ًضروريا يغدو الرؤية هذه مع ًوانسجاما

 تعاطيهـا عبـر تأظهر التي االحتالل، دولة مع األردنية واالتفاقيات العالقات مجمل في النظر إعادة .١
 ًمقـــصودا ًوتجـــاوزا األردنيـــة، الوطنيـــة للمـــصالح ًواضـــحا ًتجـــاهال الـــضم وخطـــة القـــرن صـــفقة مـــع

 .األردن مع المبرمة والمعاهدات لالتفاقيات

 خطـة لمواجهـة ممكـن، مستوى أعلى على الفلسطيني، والجانب األردن بين التنسيق تعزيز ضرورة .٢
 .المشتركة المصلحة تحقق الطرفين بين لألدوار لتكام عملية إطار في القرن، وصفقة الضم

 األطــراف لتــشجيع ّالجــاد ّوالتحــرك الفلــسطينية، المعادلــة أطــراف جميــع علــى األردن انفتــاح ضــرورة .٣
 األردن يحظى حيث الضم، خطة مواجهة في الجهود وتوحيد االنقسام حالة تجاوز على الفلسطينية

 .الدور بهذا للقيام تؤهله ةالفلسطيني األطراف مختلف مع جيدة بعالقات

 الرسـمي المستويين بين األردني الموقف في التوافق حالة وعلى الداخلي الصف وحدة على الحفاظ .٤
 ومــشاريع القـرن وصـفقة الــضم خطـة مواجهـة فــي الداخليـة الجبهـة تمتــين علـى والعمـل والـشعبي،
 .ًظاماون وهوية ًوشعبا كيانا األردن تستهدف التي البديل والوطن التوطين

 .ّالضم خطط مواجهة في الرسمي العربي الصف لتعزيز الممكنة الجهود بكافة األردن قيام .٥

 اتخــاذ علــى وحثهــا الــضم، مخــاطر لتبيــين الدوليــة القــوى كافــة مــع الفعــال للتواصــل األردن ســعى .٦
 .اإلسرائيلي الجانب تجاه مشددة إجراءات

 التقــدير واالستــشارات للدراســات الزيتونــة مركــزلالطــالع علــى كامــل التقريــر الرجــاء العــودة إلــى موقــع 
  .https://www.alzaytouna.net) ١١٨(االستراتيجي 

***  
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  األردنيون راضون عن جهود المملكة لمنع خطة الضم االسرائيلية: استطالع
 

أعرب االردنيون عن رضاهم ومباركتهم لجهود االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا  - بترا–عمان   
  .ثاني لمنع إسرائيل من ضم أراض من الضفة الغربية وغور األردنال

الستراتيجية في الجامعة االردنية اكد ان الغالبية جاء ذلك في استطالع اجراه مركز الدراسات ا
 بالمئة ابدوا رضاهم عن جهود االردن في قضية منع اسرائيل من ٩١العظمى من المستجيبين وبنسبة 

 من ضمن سلسلة ٢٢وركز االستطالع رقم  .تنفيذ قرار ضم أراض من الضفة الغربية وغور االردن
ّالذي نفذته دائرة استطالعات الرأي العام والمسوح " ارع األردني نبض الش- ّالمؤشر األردني "استطالعات 

 تموز الجاري، على عينة ممثلة ٢٢-١٥الميدانية في المركز ونشر اليوم الثالثاء، خالل الفترة من 
ًللمجتمع األردني ومن المحافظات كافة، على أبرز القضايا التي تواجه األردن محليا، والقضايا التي تواجه 

ويعتقد  .ٍم إضافة الى التركيز على المشروع اإلسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية وغور األردناإلقلي
 بالمئة أن األردن قام بكل ما بوسعه من أجل منع إجراءات الضم، ويعتقد ٦٤غالبية المستجيبين بنسبة 

ً وغور األردن سيؤثر سلبا ٍ بالمئة أن القرار اإلسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية٧٦الغالبية وبنسبة 
 بالمئة أن عملية الضم تشكل اعتداء على األراضي ٨٣على االستقرار الداخلي في األردن، فيما يعتقد 

وحسب االستطالع، تصدرت القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن قائمة القضايا اإلقليمية  .األردنية
ٍتالها المشروع اإلسرائيلي لضم أراض من الضفة  بالمئة ٤٥التي تواجه منطقة الشرق األوسط بنسبة 

 بالمئة العالقات األردنية ٥٣وقيم غالبية المستجيبين بنسبة  . بالمئة٢٩الغربية وغور األردن بنسبة 
 ٨٧ بالمئة من المستجيبين، في حين أفاد ٣١اإلسرائيلية بالسيئة في اآلونة األخيرة، فيما قيمها بالجيدة 

ٍ بسماعهم بالمشروع اإلسرائيلي الذي تنوي من خالله ضم أراض من الضفة الغربية بالمئة من المستجيبين
 بالمئة من المستجيبين الذين سمعوا عن المشروع اإلسرائيلي أن على األردن ٢٢ويعتقد . وغور األردن

ررت إسرائيل في حال ق) ٕاألردن واسرائيل(وقف العمل باالتفاقيات الموقعة وااللتزامات المتبادلة بين الطرفين 
 بالمئة من المستجيبين بأنهم راضون عن موقف الحكومة األردنية ٥٩وأفاد  .المضي في مشروع الضم

 ٦٥ٍتجاه القرار اإلسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية وغور األردن، فيما أفاد ثلثا المستجيبين بنسبة 
 ٧٠ويعتقد غالبية المستجيبين بنسبة .ئيليبالمئة عن رضاهم من موقف الدولة األردنية تجاه القرار اإلسرا

بالمئة ان حالة االنقسام الداخلي في فلسطين ساعدت في مضي إسرائيل في اتخاذ قرار بضم أراض من 
  .الضفة الغربية وغور األردن

 بالمئة أن مصلحة األردن في المرحلة الحالية هي الحفاظ ٥٧وافاد غالبية المستجيبين بنسبة 
  .من العالقة مع إسرائيلعلى الحد األدنى 

  ٢ص/٢٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

   حرق المسجد في البيرةمنالرسالة 
  

   هآرتس– عميره هاس: بقلم

؟ سألت، صباح االثنين، السائق في موقف السيارات، الذي يقع »البر واإلحسان«أين يقع مسجد 
  .«ال أعرف«: السائق، وأجاب، سأل »المسجد الذي أحرقه اليهود؟«. شمال شرقي البيرة

 ومعظم األشخاص الذين سألتهم، بمن فيهم سائقو سيارات األجرة، ٢٠١٦افتتح المسجد في آب 
  .ًلم يعرفوه أبدا

وافترضت أن يكون موجودا في مكان يسهل الوصول اليه لمن يريد التسبب بضرر، مع وجود 
  .مسار مريح للهرب

  .ماية أو قرب موقع للجيش اإلسرائيليًقرب مستوطنة أو قريبا من كاميرات الح

التخمين االولي لي كان أن المسجد يوجد في المنطقة الصناعية في البيرة، خلف الحاجز العسكري 
 جاء مجهولون الى هناك بسيارة وقاموا بثقب ٢٠١٩في تشرين االول . بيت إيل وقاعدة االدارة المدنية

ى ال يكون هناك شك في هويتهم، تركوا كتابات باللغة وحت.  سيارة تابعة للفلسطينيين٣٠اطارات نحو 
هو : وفي التخمين الثاني أصبت الهدف. ولكن ال، المسجد غير موجود في المنطقة الصناعية. العبرية

ومقابله من الجنوب، أقل من كيلومتر . موجود في الحرم التعليمي في المدينة، بالضبط قرب ستاد كرة القدم
  .نة بسغوت في خضرة كثيفة من النباتات واالشجاربخط هوائي تغرق مستوط

كعادته في كل يوم، ايضا جاء المؤذن جالل محمود عايش، أول من أمس، الى المسجد في 
واعتقد . وقبل أن ينزل من السيارة الحظ أن الكهرباء في المبنى قطعت. الساعة الثالثة وعشر دقائق فجرا

  .لمدخل الشرقي وعلى الفور شم رائحة حريقدخل الى قاعة الصالة من ا. أن هناك خلال

كانت يد الباب ساخنة وعندما فتح الباب . سار عايش في أعقاب الرائحة الى بوابة المدخل الشرقي
  .شاهد النار تتصاعد على البالط الخارجي

وافترض أن أوالدا أحرقوا الخزانة المصنوعة من . لم يضيع عايش الوقت وقام باالتصال باالطفائية
رجال االطفاء، الذين وصلوا خالل دقائق، قالوا له . خشب والبالستيك التي يضع فيها المصلون أحذيتهمال

إن االمر ال يتعلق بأوالد، وأشاروا الى كتابات باللغة العبرية باللون االسود على الحائط الالمع من اللون 
  .االبيض

وعالمة تعجب » ليس لليهوداالغالق للعرب و«: بعد ذلك وصل اشخاص ترجموا له الكتابات
توجد . بؤرة اخرى للحريق كانت في المراحيض. وبعدها عالمة تعجب» ارض إسرائيل لشعب إسرائيل»و

  .الحائط والبالط اصبح لونهما أسود وأيضا زجاج النافذة الذي تصدع. هناك سجادة على االرض تم احراقها
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سطينيين وصلوا الى المكان ولكن في الساعة التاسعة صباحا قال شخص ما إن رجال شرطة فل
  .بمالبس مدنية؛ ألن هذه المنطقة تعتبر منطقة ج؛ سيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة

يدور الحديث عن اراضي بلدية البيرة، حي سكني داخل حدود البلدية، استمرار طبيعي : مالحظة
فيم أن تهدم االدارة المدنية ملعب  طلبت مستوطنة بسغوت وجمعية رغا٢٠٠٩في العام . الحياء أكثر قدما

  .كرة القدم الذي كان في المراحل النهائية من بنائه

حسب (وقد حذرتا ايضا من أن آالف المشجعين المتحمسين لكرة القدم يمكن أن يطلقوا المقاليع 
سكري ولكن تبين أنه في بداية الثمانينيات صادق الحكم الع. على المستوطنة) التماسهم للمحكمة العليا

  .وتم افشال محاولة الهدم. للبلدية على البناء في تلك المنطقة

كيف وصل من أشعلوا النار إلى المسجد؟ ربما عبر الشارع المتعرج من المستوطنة إلى مكب 
وقد كان يمكنهم الوصول بسيارتهم الى هناك، إن لم يكن حارس . قمامة المدينة ومن هناك إلى الملعب

  .ك الفترة أو أن يوقفوها على سفح التلة والصعود مشيا على االقدامالمزبلة موجودا في تل

ألن الشرطة لن تكلف نفسها عناء . نحن نفعل وسنفعل ما نريد. شاهدونا: رسالة مشعلي النار هي
العثور علينا، والجيش لن يسلمنا، واذا تم القاء القبض علينا فلن يقدمونا للمحاكمة، واذا قدمونا للمحاكمة 

يجب : رسالة االحراق واضحة. هكذا يستمر االمر منذ سنوات. قضاة سيقومون بتبرئتنا بذريعة مافان ال
واذا لم يفعلوا ذلك بارادتهم فسنقوم، نحن اليهود المجهولين، . على الفلسطينيين االختفاء من هناك

  .بإجبارهم على االختفاء

  ٢٦ ص٢٩/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 

  تضع ركبتها إسرائيل :  الحقوقية"بتسيلم"مدير 

  على عنق فلويد الفلسطيني وال تريد إنهاء االحتالل بل تسعى لتجميله

  حجاي العاد في مقابلة مع – رفيت هيخت :بقلم/ هارتس

، ”بتسيلم”في حركة عكسية لقمع االحتالل في المجتمع اإلسرائيلي أصبحت صورة المدير العام لـ
ومثل نشطاء حقوق إنسان . ممة من المعارضينحجاي العاد، بارزة بشكل متزايد على الجبهة المص

، افنير غبرياهو، تحول إلى هدف متحرك بالنسبة ”نحطم الصمت”آخرين، فإن نموذج المدير العام لـ
ًهذه العملية يمكنها أن تعلمنا بشأن الواقع اآلخذ في التصاعد، وأيضا بشأن ضعف المنبر . لليمين

األمر . علة النضال لتنظيمات، وحتى ألشخاص بارزين فيهإالسياسي في النضال ضد االحتالل واعطاء ش
أو اليسار، بل وجه في حملة كراهية، ال توجد أي طريقة أخرى لتفسيرها باستثناء أنها ” بتسيلم“لم يعد 

  .عقد على رأسه
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” بتسيلم”هو رجل فيزياء فلكية في ثقافته، تولى منصب المدير العام لـ)  سنة٥٠(حجاي العاد 
وأمام واقع . ”عملية الجرف الصامد“، التي تسمى ٢٠١٤صيرة من الحرب في غزة في العام قبل فترة ق

ًمستشر من كراهية العرب ونزع الشرعية عن اليسار، قاد العاد خطا ثابتا، وثمة من يقول إنه خط أكثر  ً
رأسها راديكالية أساسه تشجيع ضغط دولي على إسرائيل ووقف التعاون مع الجهات اإلسرائيلية وعلى 

ظهر العاد مرتين في مجلس األمن، الخطوة التي امتنعت عنها . الجيش اإلسرائيلي والشرطة العسكرية
ً، وألقى هناك خطابا توبيخيا ضد جرائم االحتالل اإلسرائيلي، من خالل ”بتسيلم“منظمات يسار أخرى مثل  ً

  .دعوة واضحة وصريحة للمؤسسات الدولية للعمل ضد إسرائيل

تنع الجمهور في إسرائيل بعدالة طريقكم، إلى درجة أنك تتوجه إلى شعوب العالم كي لماذا لم يق
  يغيروا أساليبهم؟

باإلجمال الحياة . الحقوق لدينا والتفوق لدينا والقوة لدينا. ًاإلسرائيليون ال يريدون وضعا آخر“
  .”ًلدينا مريحة، فنحن ال ندفع أي ثمن تقريبا

  يين من أجل إنهاء االحتالل؟أي ثمن يجب أخذه من اإلسرائيل

  .”ًأعتقد أن أثمانا اقتصادية مستقبلية يمكنها بالتأكيد أن تكون ناجعة“

  هل تعتقد أن هذا سيحدث؟

في كل الخطاب الفارغ حول مسألة الضم، . ًأنا متفائل جدا بأن هذا سيحدث. آمل أن يحدث ذلك“
ًثال سياسيون أمريكيون بارزون مثل بيرني م. ًما لم يكتب هو فجأة أن هناك أصواتا كثيرة في الخارج

ساندرز والكسندرا كورتيز، قالوا بأن ال يمكن مواصلة الطلب بصورة مهذبة من إسرائيل كي ال تفعل كل 
  .”قبل فترة غير بعيدة، أمر كهذا كان سيؤدي إلى إنهاء حياة السياسي. أنواع األفعال

  اس؟.دي.هل تؤيد حركة بي

  .”اس، ولن يكون لنا أي موقف.دي.يليس لنا أي موقف حول ب“

ًلماذا؟ هناك حركة تؤيد النضال غير العنيف ضد إسرائيل مع خطاب يشبه جدا خطابك، من 
  .الطبيعي أن تتعاونوا معها

نحن نركز الضغط على الجهات الدولية مثل الحكومات التي لها مسؤولية عن العمل من أجل “
نحن بالطبع نعتقد أن كل جهود .  في خرق حقوق اإلنسانالدفاع عن حقوق اإلنسان، ولن نكون شركاء

  .ولكننا ال نقول للناس ما عليهم فعله. اس، سواء هنا أو في الخارج، أمر مرفوض.دي.التشريع ضد بي

. ًإذا كان هناك لشخص ما أي فكرة أفضل حول كيفية إنهاء االحتالل فسأكون مسرورا بتبنيها “
وهذه هي الطريق العملية واألخالقية وغير العنيفة . ذ سنوات كثيرةهذه مهمة مستعجلة، وهي تنتظر من

  .”التي نراها
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ً قيامه فعليا؛ -حسب رأيه- سبب آخر اللعاد كي ال يتفاجأ من إعالنات الضم، وهو  ثمة          
. الحقيقة هي أننا قمنا بضم المناطق في السابق“. ًفعدد من الذين يحذرون منه وافقوا أيضا على مبادئه

أنا أفكر في أنفسنا . واألغلبية العظمى من الجمهور اإلسرائيلي تتعايش مع ذلك بسالم كامل
وفي هذا الوقت ندير . نحن نضع الركبة على عنقهم. وبالفلسطينيين، وتوجد معي صورة لجورج فلويد

ا باألساس أشعر أن هذ“هل مات حل الدولتين؟.”ًحوارا مع أنفسنا، كيف استطعنا االستمرار في فعل ذلك
ولكن ما الذي نقصده عندما نقول دولتان؟ منذ . الجميع يؤيد حل الدولتين. هو حرف لألنظار عن الواقع

عشرين سنة وهناك مفاوضات، لكن ما الذي حدث في الواقع في هذه الفترة؟ في هذه األثناء، ازداد عدد 
وفي هذه األثناء . ائق على األرضوفي هذه األثناء وضعنا المزيد من الحق. المستوطنين بثالثة أضعاف

نحن نضع ركبتنا على عنقهم . في غزة وقتلنا بضعة آالف من الفلسطينيين” الجوالت“قمنا بعدد من 
ال تبين وجوب ‘ قادة من أجل أمن إسرائيل‘إن أفكار “: العاد وقال.”ونتحاور فيما بيننا عن كيفية فعل ذلك

 هذه إعالنات تشرح للجمهور اليهودي في –قي وال يحتمل وقف قمع الفلسطينيين، وهذا األمر غير أخال
ندخل ونخرج من . نحن نسيطر على كل األرض ونفعل ما نشاء. من الذي يريد وجع الرأس هذا: إسرائيل

ًإذا ما الحاجة إلى . ونحن ال ندفع عن غزة أي ثمن. ًوالسلطة تدير األمور بدال منا. رام اهللا متى نشاء
أعتقد أن ما هو موجود هناك في الداخل كذبة . ًمحتمل وهو أيضا يطرح نفسه كيسارالضم؟ هذا أمر غير 

هم يوافقون على أن يقوم اليهود بإدارة شؤون الفلسطينيين، هم يريدون ذلك، لكنهم ال يقولون . ًكبيرة جدا
  .”بصراحة إنهم بشر وكأنهم ليبراليون

  ٢٧/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 

 اخبار باالنجليزية

Azeri ambassador hails Jordan’s anti-annexation drive 
 

By JT - Jul 27,2020 - Last updated at Jul 27,2020 

AMMAN — Azeri Ambassador to Jordan Rasim Rzayev on Monday praised Jordan’s 

efforts, under the leadership of His Majesty King Abdullah, in supporting the Palestinian 

cause and stand against the Israeli plan to annex Palestinian lands, voicing his country’s 

support to the Kingdom in this regard. 

During a press conference, Rzayev said that Jordan plays a “vital and influential” role in a 

“turbulent region” to end  regional crises and achieve peace and stability, the Jordan News 

Agency, Petra, reported. 

The diplomat also reviewed Jordanian-Azeri relations that have witnessed several 

achievements at the political and economic levels. 

27/7/2020Jordantimes   
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Palestinian cultural centers call on rights organizations, UNESCO, 

EU to denounce Israeli raid of their Jerusalem premises 

 
JERUSALEM, Tuesday, July 28, 2020 (WAFA) - Yabous Cultural Centre and the 

Jerusalem Society for Music Education (the National Conservatory of Music) today called 

on human rights organization, UNESCO and the European Union to strongly denounce 

Israeli police raid of their premises in occupied East Jerusalem last week and to support 

the right of these and other Palestinian organizations and scholars in the city to function 

freely without Israeli interference. 

A squad of Israeli police and income tax personnel raided last Wednesday morning the 

home of the director of the Jerusalem Society for Music Education, Suhail Khoury, and his 

wife Rania Elias, the director of Yabous Cultural Center. 

Their children were held in one room while the police searched their bedroom and 

confiscated their passports, documents, computers, phones, and car after which they led 

Rania to the Yabous Center and Suhail to the interrogation center in Jabal Abu Ghneim. 

Concurrently a squad of Israeli police and income tax personnel raided the Conservatory 

and Yabous premises and the home of Daoud al Ghoul, the ex-director of Shafaq- a 

network of cultural organizations in Jerusalem, where they confiscated documents, files, 

computers, and CCTV equipment. Rania was then taken to the interrogation center at Abu 

Ghneim where she and Suhail remained under interrogation until the evening after which 

they were released on bail. Al-Ghoul was detained. 

"The Boards of the two organizations denounce the police statement on Wednesday 

22/7/2020 which falsely charges the two directors and attempts to blemish the reputation of 

those two outstanding cultural organizations which are overseen by reputed volunteers, 

executive boards and are manned by capable directors and staff members," said a 

statement by the two Palestinian cultural organizations. "The integrity and commitment of 

the directors and staff members to the mission of promoting culture and offering the public 

productions of high quality for decades, have earned them the confidence of the 

community."The statement said the boards also "denounce the confiscation of documents 

and computers and the manner in which the home of the Khoury's was raided which 

terrorized their children."Both cultural organizations refuted all the Israeli charges and 

allegations, carried under the pretext of an “Experiment” according to the statement of the 

Israeli Ministry of Justice, especially since their financial accounts are audited by the 

renowned international auditing firms PricewaterhouseCoopers PwC and Deloitte. 

"Both Yabous and the National Conservatory of Music call on all human rights 

organizations and UNESCO as well as the European Union and representatives of 

consulates and diplomats to support these organizations in Jerusalem and to hold to 

account the occupying forces for their daily violations of the rights of the Palestinians and 

their organizations and to stop all attacks on scholars, artists and musicians and those 

involved in the cultural life," said the statement. 

Yabous Cultural Center is considered the main and the largest in the city that holds 

cultural events and artistic activities including music, dance, theater, poetry and literature 

as well as cinema, and serves various age groups and mainly youth. 

The National Conservatory of Music is a prominent music school that teaches classical 

music to children and organizes concerts around the year. The school manages choirs, 

music ensembles and orchestras. 

wafa2020-7-28   
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In a step seen as creating facts on the ground, Israel sets up mobile 

homes on Palestinian land near Bethlehem 
 

BETHLEHEM, Tuesday, July 28, 2020 (WAFA) – In a step seen as creating facts on the 

ground, the Israeli occupation authority today set up mobile homes on Palestinian land in 

the village of Kisan, east of the southern West Bank city of Bethlehem, according to a local 

activist. 

Hasan Breijieh, from the Wall and Settlements Resistance Committee, told WAFA that the 

Israeli occupation forces set up two mobile homes on Kisan land near the illegal settlement 

of Eibi Hanhel after razing the land. 

He said the military has been working on this land for two weeks, leveling it and preparing 

to place mobile homes on it as a prelude to linking them to the settlement I order to expand 

it at the expense of the local Palestinian landowners and residents. 

28/7/2020Wafa   
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Israel to demolish two homes, halts work on two barns east of 

Hebron 
  

HEBRON, Tuesday, July 28, 2020 (WAFA) – Israeli forces today issued military 

demolition orders against two houses and  a stop-construction order against two barns in 

the village of Birin, to the east of the occupied West Bank city of Hebron. 

WAFA correspondent confirmed that Israeli forces handed Fayez al-Azazma a demolition 

order against his 120-meter-square house and gave Isma‘eel Barqan another order against 

his 150-meter-quare house. 

Soldiers also issued a military order to halt the construction of two livestock barns; a 200-

meter-square barn belonging to Emran Barqan and a 400-meter-square another belonging 

to Yousef al-Ajlouny. 

The villagers voiced their concerns that the planned demolitions are part of the wider 

Israeli measures designed to displace them and grab their land to make room for the 

expansion of the nearby illegal colonial settlement of Bani Haiver. 

They called on local and international organizations to help revoke Israel's demolition and 

displacement decisions and to protect them against settler violence. 

According to the Land Research Center, Israel has frequently issued military stop-

construction and demolition orders against various residential and agricultural structures 

and dismantled barns in the locality, citing the lack of rarely-issued construction permits as 

a pretext. 

In December 2017, Israel delivered stop-construction orders to the locality’s sole clinic and 

building intended to serve as a primary school for the community’s 60 children 

In June 2019, as showed in a PLO’s Negotiations Affairs Department’s report, Israel seized 

4,800 dunams of land from several localities, including Birin, for the expansion of Bani 

Haiver. 

Located to the southwest of Bani Na‘im, Birin has a population of 160 and is flanked by 

Bani Haiver colonial settlement from the east and the settler-only bypass Road No. 60 from 

the west. Its residents were originally expelled from Naqab in southern Israel and now 

depend on agriculture and livestock as their main source of livelihood. 

  

srael demolishes five shacks, razes 14 donums in Jerusalem neighborhood 
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JERUSALEM, Tuesday, July 28, 2020 (WAFA) – Israeli police Tuesday demolished 

several Palestinian structures and razed some 14 donums of land in the East Jerusalem 

neighborhood of Issawyia, a local source said. 

Member of the Local Follow-up Committee Mohammad Abu al-Humms told WAFA that 

police and staff of the Israeli Jerusalem municipality escorted bulldozers into the area, 

where the heavy machineries razeed some 14 donums of land in the northern and 

southeastern part of the neighborhood. 

He added that the bulldozers demolished five shacks; including two livestock shacks and a 

horse shack, and seized three sheep. 

Some of the demolished structures belong to the Abu al-Humms and Darwish families. 

Wadi Hilweh Information Center, a Silwan-based monitor, posted a video showing police 

confiscating three sheep that the neighborhood residents prepared for the upcoming 

Muslim holiday of Eid al-Adha. 

Another video show police and municipal staff cordoning off the area as the bulldozers 

proceeded with the demolition. 

For the residents of Issawiya, a Palestinian village of some 20,000 people, and other parts of 

occupied East Jerusalem, military raids, land grab and demolitions are a daily reality. 

The village is plagued by poor infrastructure, residents are constantly harassed by the 

Israeli Border Police and anyone, including children, runs the risk of arbitrary arrest. 

Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 

Palestinian expansion in occupied Jerusalem. 

At the same time, the municipality and government build tens of thousands of housing 

units in illegal settlements in East Jerusalem for Jews with a goal to offset the demographic 

balance in favor of the Jewish settlers in the occupied city. 

wafa2020-7-28  
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Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 

Palestinian expansion in occupied Jerusalem. 

At the same time, the municipality and government build tens of thousands of housing 

units in illegal settlements in East Jerusalem for Jews with a goal to offset the demographic 

balance in favor of the Jewish settlers in the occupied city. 
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