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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـالمقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناسبعض 

 .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

  .وجهات النظر المختلفة رصة اإلطالع علىف

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية
  

واالنشغال بكورونا لفرض وقائع  االحتالل يستغل الظروف العربية والدولية: عطون •
  ٥  جديدة بالقدس

  اعتداءات

  ٦  عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى المبارك •
ًاالحتالل يجرف أرضا ويجبر فلسطينيا على الهدم الذاتي في جبل المكبر • ُ ً ّ  ٧  
  ٧  اب من القدس المحتلةتمديد اعتقال ش •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٨  حمالت هدم مسعورة في القدس ودعوات للتصدي لمخططات االحتالل •
  ٩  االحتالل يترجم مخطط الضم على أرض الواقع •
  ١١  "األقصى"المنطقة الشرقية جزء ال يتجزأ من : مرجعيات دينية •

  تقارير

تطوير مباني كلية األمة الجامعية تتسلم مشروع توسعة و"  الفلسطينيالتعليم العالي •
  ١٢  الحكومية بالقدس

  ١٢  !على هدم بيته بيديه تكلم بحرقة وبصدق عندما أجبر... أبا ادهم المقدسي •

  برنامج عين على القدس
  

  ١٤  يناقش معاناة االقتصاد المقدسي ما بين كورونا ومضايقات االحتالل •

  اخترنا لكم

  ١٦  اني ابن الحسين في القدسمن أقوال جاللة الملك عبد اهللا الث •
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  آراء عربية

  ١٦  رؤية الدولتين •

  ١٨  ممارسة اإلرهاب والتطرف ضد القيادة الفلسطينية •

  ١٩  الضم ومنطق الصهيونية •

  ٢١  ُمخطط ابتالع المسجدين األقصى واإلبراهيمي •

  آراء غربية مترجمة

  ٢٢  هل نتنياهو جاد في ضم غور األردن؟ •

  ٢٥  عبئا عليهم" إسرائيل"يرون " يوناليهود التقدم: "صحيفة •

  اخبار باالنجليزية

QFM pays Fruitful Visit to Minister of Religious Affairs of Malaysia ٢٦  

Palestinian woman captures beauty amid suffering in Jerusalem ٢٦  

Dozens of Jewish settlers break into al-Aqsa Mosque ٢٧  

IOA razes three-story house, displaces families in J’lem ٢٧  
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  شؤون سياسية

  االحتالل يستغل الظروف العربية والدولية: عطون

  واالنشغال بكورونا لفرض وقائع جديدة بالقدس

 

 عـن التـشريعي المجلـس فـي الـسابق النائـب قـال -خـضير أبو محمد -كوم دوت "القدس" -القدس
 والدوليـة العربيـة والظـروف كورونـا، بجائحـة العـالم انـشغال يـستغل االحتالل إن عطون أحمد القدس مدينة
 .الغربية الضفة من ممكنة مساحة أكبر وضم القدس، في التوسعية وأهدافه أجندته لفرض الراهنة

ــى عطــون ّوعقــب ــاع عل ــرة ارتف ــازل هــدم وتي ــي المن ــة، الــضفة ف  خــالل القــدس، فــي خاصــة الغربي
 عائالتهـا، وتـشريد المقدسـيين منـازل هـدم مـن ًمـؤخرا االحتالل قوات صعدت لقد :وقال خيرين،األ الشهرين
 واضـح تـصعيد فـي الماضيين، الشهرين غضون في ًمنزال ٢٥ من أكثر هدمت حيث الترخيص عدم بدعوى
 .المحتلة المدينة في وخطير

 التهديـد تحـت بأيـديهم ممنـازله بهـدم ُمـضطرين المقدسـيين بعـض يقوم أن المؤلم" :عطون وأضاف
 ثـالث مـن مكونـة سـكنية لبنايـة هـدم مـن االحـتالل بلديـة طـواقم بـه قامـت ما إلى إضافة ،"والعقاب بالغرامة

 .المبارك األقصى المسجد جنوب سلوان في شقق

 حيث بسلوان، قدوم وادي حي في )الثالثاء( تكرر) اإلثنين( المكبر جبل في شهدناه كنا ما" :وتابع
 ".العيسوية في وقبلها الطحان، ونادر وعالء، وائل، :اإلخوة عائالت نازلم هدم تم

 منزلـه، هـدم علـى صـيبعة إبـراهيم المقدسي المواطن أجبرت االحتالل سلطات أن إلى عطون وأشار
 خالد المقدسي المواطن عائلة أجبر الذي نفسه التهديد وهو الباهظة، المالية الغرامات وفرض التهديد تحت
 .جراح الشيخ حي في منزلها هدم على ةطاع أبو

 الــسكنية الوحــدات مئــات بنــاء يعلــن هــذه الهــدم عمليــات وبمــوازاة االحــتالل" أن إلــى عطــون وأشــار
 لتغيير القدس إلى المستوطنين من بمزيد والدفع الفلسطينية، األراضي ومصادرة االستيطانية، الطرق وشق

 ".فيها الديمغرافية الخارطة

 المــستوطنين، اقتحامــات توســيع خــالل مــن التلموديــة، الروايــة فــرض االحــتالل ويحــاول" :وأضــاف
 من يوجد ال بأنه للعالم برسالة ليرسل واهية، ذرائع تحت اإلسالمية المقدسات ٕواغالق لهم، الحماية وتوفير
 ".اركالمب واألقصى القدس عن والسياسية الدينية الوصاية نزع خالل من القدس، على السيادة على ينازعه

ًواســالميا ًعربيــا جــادة، وقفــة إلــى عطــون ودعــا  مــا" :وقــال الــسياسات، لهــذه للتــصدي ًوفلــسطينيا، ٕ
 وفـرض المزيـد اللتهـام االحـتالل نهـم مـن يزيد الذي األمر مقدساتنا، بحق مسبوق غير األرض على يجري
 ".القدس في جديدة وقائع
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 وتوقـف إنقـاذه، يمكـن مـا تنقـذ أن الهاشـمية األردنيـة والمملكـة الفلسطينية السلطة تستطيع" :وقال
 ".االحتالل سلوك تجرم التي الدولية الموقفة االتفاقيات وفق الدولية، المحافل في حده عند االحتالل

 وفـضحه لالحـتالل للتـصدي الفلـسطينية القيـادة مـن المعالم واضحة خطة وضع ضرورة على وشدد
 لتثبيـتهم ًماديـا المقدسـيين دعـم ضـرورة" على ًمشددا كاتهم،وممتل المقدسيين بحق يرتكبه ما إزاء وتجريمه

 ".صمودهم ودعم

 المنظمـــات خاصــة ًورســميا، ًشــعبيا الفلــسطيني، الـــسياسي الطيــف ألــوان مختلــف عطــون وناشــد
ــة ــى العمــل واإلســالمية اإلغاثي ــز عل  الممارســات خــالل مــن يــسعى االحــتالل ألن" المقدســيين، صــمود تعزي
  ".المقدسة المدينة على الكاملة سيطرةال وبسط الناس لتهجير

  ١٢/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  اعتداءات

  عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى المبارك
  

اقتحم عشرات المستوطنين أمس، باحات المسجد األقصى ...  <<- وكاالت -القدس المحتلة 
ل مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وقا.  الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة- المبارك 

في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من ) بترا(وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل 
جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل االسرائيلي المدججين بالسالح، موضحا ان 

في الجهة الشرقية من المسجد االقصى وسط التصدي لهم » تلمودية«ًا المستوطنين المقتحمين أدوا طقوس
  .بالطرد والتكبيرات االحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد االقصى المبارك

ٕإلى ذلك، تواصل بلدية االحتالل في القدس التضييق على الفلسطينيين واصدار إخطارات الهدم 
ة البناء دون ترخيص، وكذلك إرغام العديد من المواطنين على هدم منازلهم وتنفيذ عمليات الهدم بذريع

 .ذاتيا تفاديا لتكاليف الهدم

في سلوان، حاصرت قوات االحتالل معززة بالوحدات الخاصة صباح أمس الثالثاء، عمارة سكنية 
 اإلثنين، أجبرت ومساء. مكون من طابقين تعود ملكيتها لعائلة الطحان في حي واد قدوم تمهيدا لهدمها

 .شرطا االحتالل مواطنا مقدسيا على هدم منزله بزعم البناء دون ترخيص

كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية 
 .>>...تخللها اعتقال عدد من المواطنين

  ١٤ ص١٢/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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ُاالحتالل يجرف أرضا وي ً   ًجبر فلسطينيا على الهدم الذاتي في جبل المكبرّ

 

آليــات بلديــة االحــتالل صــباح اليــوم األربعــاء إحــدى  ّجرفــت – اإلخباريــة  قــدس–القــدس المحتلــة 
 ."ًذاتيا"ًاألراضي في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس، في حين أجبرت فلسطينيا على هدم جزء من منزله 

 "الصلعة"لة اقتحمت برفقة عناصر من شرطة االحتالل منطقة وأفادت مصادر محلية بأن آليات ثقي
  . في المكبر وشرعت بتجريف إحدى األراضي هناك

ًكما بدأ يوم أمس الفلسطيني عزيز عليان بهدم أجـزاء مـن منزلـه ذاتيـا، بمـساحة مائـة متـر بحجـة 
 .ّالبناء غير المرخص

 مـع مرافقهـا حيـث بناهـا قبـل نحـو هذه األجزاء عبارة عن توسعة لمنزلـه، وتتكـون مـن ثـالث غـرف
  .عشر سنوات

 منـشأة سـكنية وتجاريـة وزراعيـة فـي مدينـة ١٤ُيشار إلى أن االحتالل هدم وأجبر علـى هـدم نحـو 
ّهدم مبـان مكونـة مـن عـدة شـقق(القدس وحدها منذ بداية شهر آب وحتى اليوم  وذلـك فـي قـرى وبلـدات؛ ) ٍ

  .والشيخ جراحسلوان، العيساوية، جبل المكبر، بيت حنينا، 

ــو صــبيح،  ــسات، أب ــون، عوي ــو طاعــة، عل ــل الهــدم هــي؛ الطحــان، أب ــضررت بفع ــي ت ــائالت الت الع
ــت  ــات الهــدم التــي طال ــاتوا دون مــأوى جــراء عملي ــذين ب ــو جمعــة، وشــيحة، ال شــقيرات، القــاق، عمــرو، أب

  .منشآتهم، وآخرون بانتظار الهدم في أية لحظة كعائلة عليان في العيساوية

 منــشأة ٩٥نحــو   العــام الجــاري، هــدم االحــتالل اإلســرائيلي وأجبــرت البلديــة علــى هــدمومنــد بدايــة
  .في سلوان مختلفة داخل مدينة القدس بحسب توثيق مركز معلومات وادي حلوة

 ١٢/٨/٢٠٢٠ اإلخبارية قدس

*** 

  تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة

 

 ٧/٩/٢٠٢٠ سـميح العباسـي لتـاريخ مددت سلطات االحتالل أمـس الثالثـاء اعتقـال الـشاب محمـد
 .المسجد األقصى جنوب سلوان وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة

  .محرر أسير  ويقبع حاليا بسجن مجدو وهو٢٤/٥/٢٠٢٠وكان االحتالل اعتقل العباسي بتاريخ 

 ١٢/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  اعتداءات/ تقارير

  تصدي لمخططات االحتاللحمالت هدم مسعورة في القدس ودعوات لل

 

 )٢٠٢٠ آب ١١ في بيروت – القدس مدينة موقع خاص (محمد وسام إعداد

 بهـدم اإلسـرائيلي، االحـتالل سـلطات قيـام المتحـدة، األمم مؤسسات إحدى أصدرته جديد تقرير وثق
 األســـبوعين خـــالل المحتلـــة والقـــدس الغربيـــة بالـــضفة )ج( المـــسماة المنطقـــة فـــي مبنـــى، ٣٠ مـــصادرة أو

 فـي ًفلـسطينيا ًمنـزال ٢٠ االحـتالل هـدم المقدسـية، المؤسـسات إحـدى أصـدرته تقريـر رصـد فيما الماضيين،
 .الماضي الشهر خالل القدس مدينة

 اإلســرائيلية الــسلطات إن ":"أوتــشا" المتحــدة لألمــم التــابع اإلنــسانية الــشؤون تنــسيق مكتــب وقــال
 أخـرى مبـاني وهنـاك اإلسـرائيلية، الـسلطات قبـل مـن تـرخيص على الحصول عدم بحجة المباني هذه هدمت
 .الغرامة لدفع تجنبا أصحابها، أيدي على هدمت

 .المصادرة أو للهدم ًفلسطينيا منشأة ٢٨٢ ّتعرض الطوارئ، حالة بداية منذ أنه "أوتشا" وأوضحت

 اللاالحـت دمرهـا التـي والمنـازل المنـشآت عـدد ارتفـاع القدس، مدينة لموقع مقدسية مصادر وأكدت
 المحتلــة، القــدس مدينــة ســيما ال الغربيــة الــضفة فــي ٢٠٢٠ أغــسطس -آب شــهر بدايــة منــذ اإلســرائيلي

 .الدولي اإلنساني للقانون ًانتهاكا ّيشكل مما البناء، رخص إلى االفتقار بحجة

 لــسنوات تمتــد والتــي التــرخيص إلجــراءات طائلــة ومبــالغ تعجيزيــة ًشــروطا االحــتالل بلديــة وتفــرض
 .طويلة

 ًمنـزال، )٣٧( تمـوز /يوليـو شـهر نهايـة وحتـى العـام بدايـة منذ ًذاتيا ُهدمت التي المنازل عدد بلغو
 ما وفق السابقة، السنوات مع مقارنة األعلى الرقم وهو االحتالل، همجية ظل في خاصة للزيادة قابلة وهي
 .حموري زياد واالجتماعية االقتصادية للحقوق القدس مدير ذكر

 منـازل ٦ بلـغ ٢٠١٩ عـام ذاتيـا ُهـدمت التـي المنـازل عـدد بـأن صـحفية مقابلـة يفـ حمـوري وأفاد
  .أضعاف عدة العام هذا الهدم وتيرة زيادة على يدلل ما وهو فقط،

 االحـتالل، محـاكم طاولـة" علـى القـدس مدينـة فـي لمنـازل هـدم أمـر ألـف ٢٢-٢٠ وجـود إلى ّونبه
 ."الفعلي للتنفيذ ٕواقراره االحتالل رؤية وفق ذلكو ممكن، وقت أي في تنفيذها يتم أن الممكن ومن

 االحـتالل يفرضـه الـذي والتـشريد العقوبات أنواع أقسى من" ذاتيا، البيوت هدم سياسة حموري ّوعد
 بيــوت ّدمــر ًحينمــا ١٩٤٨ عــام منــذ الــسياسة هــذه يــستخدم االحــتالل أن إلــى ًمــشيرا ،"المقدســيين علــى

 .منها ّوهجرهم الفلسطينيين
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 علـــى حـــصولها عــدم مثـــل واهيــة، مختلفـــة ُمـــسميات تحــت الـــسياسة يــستخدم االحـــتالل أن ّوبــين
 المـــواطن عقوبـــة كلهـــا منهـــا القـــصد لكـــن فدائيـــة، عمليـــات نفـــذوا لمـــواطنين تعـــود أنهـــا وأخـــرى تـــراخيص

 .واقتصاديا معيشيا الفلسطيني

 يالحـــق حـــتاللاال إن :"الهـــدمي ناصـــر التهجيـــر لمناهـــضة المقدســـية الهيئـــة رئـــيس قـــال بـــدروه،
 وحرمـانهم فيهـا حقهم لفقدان منها والخروج القدس ترك على لدفعهم ممنهجة سياسة خالل من المقدسيين

 ".األقصى المسجد في الصالة من

 هـو ذلـك علـى يـشجعه ومـا بالقدس ينفرد أن يريد االحتالل أن صحفي تصريح في الهدمي وأوضح
 .االحتالل لدولة ةعاصم المدينة واعتبار لجرائمه األمريكي الدعم

 لألمـام جديـدة خطـوة والتقـدم منهـا وينتهي "أوسلو" يتخطى أن يريد االحتالل أن إلى الهدمي وأشار
 ًداعيـا ،"تهجيـره يتم دولته لغير والئه إظهار أو لقوانينه مخالف أي وأن" لقوانينه الفلسطينيين إخضاع عبر
 الهـدم سياسـة وخاصـة القـدس مدينة في االحتالل مخططات مواجهة أجل من الوحدة إلى كافة شعبنا أبناء

 .الجوانب جميع من المقدسيين كاهل ترهق التي الذاتي

 وممتلكـات لمنـازل االحـتالل ينفـذها التـي الهـدم لعمليـات للتـصدي دعـوات مقدسيون نشطاء وأطلق
 اراتعقــ عــن الــدفاع عــضو وقــال .األخيــرة اآلونــة فــي خطــر بــشكل تــصاعدت والتــي القــدس فــي المــواطنين

 قـضية أي خلـف المقدسـيين تجمـع يخـشى االحـتالل إن :"سـنينة أبـو الكريم عبد القدس في سلوان وأراضي
 أبو وشدد .المدينة شهدتها التي واالعتصامات األسباط باب هبة في حدث كما فيها، النجاح لهم يكتب ألنه

 وكــبح بيــوتهم وحمايــة ســيينالمقد لبقــاء الوحيــد الــضامن هــو والــشعبي الجمــاهيري الحــراك أن علــى ســنينة
 .والمصادرة الهدم سياسة

 وجـد إذا المزيـد تـدمير عـن سـيرتدع لكنـه بيت، هدم في ينجح قد االحتالل أن إلى سنينة أبو وختم
  .المنازل لحماية للمواطنين اعتصامات

  ١١/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 االحتالل يترجم مخطط الضم على أرض الواقع

 كشف مركز فلسطيني متخصص بمراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية لألراضي -فلسطين المحتلة 
الفلسطينية المحتلة والنشاطات االستيطانية النقاب عن أن سلطات االحتالل وزعت أوامر عسكرية 

 . آالف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة٦تستهدف مصادرة أكثر من 

على نسخة عنه، أمس » قدس برس«في تقرير، حصلت » أريج« التطبيقية وقال معهد األبحاث
اإلسرائيلية مخططات هيكلية » اإلدارة المدنية«ُ أصدرت ما تسمى ١٩٩١الثالثاء، إنه منذ عام 
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للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، شملت مناطق توسع مستقبلية للمستوطنات القائمة، مع األخذ 
 .اعتماد مساحات إضافية إلقامة مستوطنات جديدةبعين االعتبار 

 ألف دونم، ٤٨٦وأشار التقرير إلى أن مجموع مساحة المخططات الهيكلية الصادرة آنذاك بلغت 
 ألف ٦٩ والبالغة ١٩٩١وهي سبعة أضعاف مساحة المستوطنات اإلسرائيلية التي كانت قائمة حتى العام 

 .دونم

 على التوالي ١٩٩٥ و١٩٩٣سلو االولى والثانية في األعوام وأضاف أنه عقب توقيع اتفاقيتي أو
وتصنيف األراضي الفلسطينية إلى مناطق أ، ب، ج، تجاهلت سلطات االحتالل إصدار مخططات هيكلية 

لتلبية احتياجاتها العمرانية ومواكبة الزيادة السكانية، » ج«للتجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة 
 .لة لتسيير األمور اإلدارية واألمنية، كما فعلت مع المستوطناتبصفتها الجهة المخو

وتابع التقرير، أن ذلك جعل هذا التجاهل الممنهج التجمعات الفلسطينية تحت خطر الهدم لعدم 
مقدرتها على إصدار التراخيص الالزمة التي تجنبها عمليات الهدم والتشريد بسبب فرض سلطات االحتالل 

دة ومكلفة على الفلسطينيين المتقدمين للحصول عليها، عدا رفض معظم الطلبات إجراءات طويلة ومعق
 .المقدمة بزعم عدم موافاة المخططات الشروط الالزمة للبناء

وذكر التقرير أن مساحة نفوذ المستوطنات تتخطى مساحة المخططات الهيكلية االسرائيلية الصادرة 
الراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جاءت هذه الزيادة من  للمستوطنات اإلسرائيلية في ا١٩٩١في العام 

خالل أوامر عسكرية إسرائيلية تمنح مجالس المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية السيطرة على 
أراض فلسطينية جديدة في الضفة، إضافة إلى تلك التي تحتلها وتلك التي تأتي تحت إطار المخططات 

ح ضمن حدود المستوطنات اإلسرائيلية المستقبلية، حتى بلغت المساحة التي الهيكلية االسرائيلية لتصب
، أي بزيادة مقدارها ٢٠١٩ ألف دونم مع نهاية العام ٥٤٢تأتي ضمن مناطق نفوذ المستوطنات إلى نحو 

 .١٩٩١ً دونما عن مساحة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في العام ٣٧٩ ألف و٥٥

 استخدمت سلطات ١٩٦٧ى أنه منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام وأشار التقرير إل
االحتالل اإلسرائيلي، آلية قانونية وبيروقراطية معقدة تخطت إجراءات العدالة الطبيعية للسيطرة على جزء 
كبير من االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس، حيث أصبحت هذه 

ًضي فيما بعد جزءا من المستوطنات والبؤر االستيطانية والقواعد العسكرية، وتكريس مساحات ُأخرى األرا
 .لتوسيع هذه المستوطنات في المستقبل

وأوضح أن األداة الرئيسية التي استخدمتها سلطات االحتالل، للسيطرة على األراضي الفلسطينية 
، منها ألغراض عسكرية، وُأخرى إعالن األراضي أمالك هي األوامر العسكرية العنصرية لمصادرة األراضي

ٕغائبين، وُأخرى لمصادرة األراضي لتلبية احتياجات العامة، واعالن ُأخرى محميات وحدائق طبيعية، وغيرها 
 .من األوامر العنصرية التي استندت كل منها إلى أسس قانونية مختلفة
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ائيلي ما هو إال ترجمة لمخطط الضم االسرائيلي ورأى التقرير أن ما تقوم به دولة االحتالل اإلسر
على أرض الواقع وتطبيق رغبة إسرائيل في التسلل بعمق، والسيطرة على المناطق االستراتيجية والحيوية 
ٕفي الضفة الغربية المحتلة، واحكام قبضتها على ومواردها وخيراتها وضمها في نهاية المطاف حتى تضمن 

ًرا لمساحة األراضي التي أصبحت تسيطر عليها، وما زالت تسعى للسيطرة على ديمومتها كدولة احتالل، نظ
 .>>...المزيد منها من خالل القوانين العنصرية

  ١٤ص/١٢/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  "األقصى"المنطقة الشرقية جزء ال يتجزأ من : مرجعيات دينية 
 

 الرحمـة، بـاب مـصلى ومنهـا الـشرقية المنطقـة أن دينيـة مرجعيـات أكدت – صفا – المحتلة القدس
 الـشرقية المنطقـة مـساحة" إن بيـان فـي المرجعيـات وقالـت ".المبـارك األقصى المسجد من يتجزأ ال جزء هي
 متـر٩٠٠و ًدونمـا ١٤٤ تبلـغ والتـي األقـصى، للمـسجد الكليـة المـساحة ثلـث تمثل أنها أي ًدونما، ٥٠ هي

 المروانـي والمـصلى الرحمـة بـاب ومـصلى القـديم ىواألقـص األمـامي المـسجد تـشمل أنها إلى وأشارت .مربع
 دار مـا وكـل البراق، حائط فيها بما الخارجية، والجدران واللواوين والممرات المصاطب وسائر البراق ومصلى

 اقتحمــوا مــستوطنين مجموعــة بــأن ًمــؤخرا اإلعــالم وســائل تناقلتــه مــا علــى ًردا ذلــك جــاء .الــسور عليــه
 إعـالم" يرفعـون وكـانوا الرحمـة، باب مصلى قرب مرات، علنية بصورة تلمودية اًطقوس أدوا وأنهم ،"األقصى"

 ســاحاته بجميــع األقــصى المــسجد إن" :بيــان فــي المرجعيــات وقالــت .والتحــدي االســتفزاز قبيــل مــن "إســرائيل
 تـراب ذرة عـن للتنـازل وال للتفـاوض وال للنقـاش قابـل غيـر ربـاني يهـإل بقرار وحدهم للمسلمين هو ومرافقه

 وأنهـم عـسكرية، منطقـة هـي الـشرقية المنطقـة بـأن االحـتالل سـلطات تدعيـه لمـا رفضها عن وعبرت ".منه
ــا وبــاء يــستغلون  اإلســرائيلية الحكومــة الدينيــة المرجعيــات وحملــت .األقــصى فــي أطمــاعهم لتحقيــق كورون
 للوضـع تغييـر أي عـن أو وبـسيادته األقـصى بالمـسجد مساس أي عن الكاملة المسؤولية المحتلة اليمينية

 .١٩٦٧ عام منذ قائما كان والذي فيه، القائم

 فـي أمانـة فهـو األقـصى، تجـاه مـسؤولياتهم تتحمل بأن واإلسالمية العربية الدول حكومات وطالبت
 .جميعا أعناقهم

 اعتـداء أي وصـد وتعميـره فيـه للـصالة األقـصى إلـى الرحـال شـد إلـى فلـسطين في المسلمين وحثت
 والمرابطـات المـرابطين مثمنـة بـواجبهم، يقومـون الـذين المـسجد حراس جهود لمرجعياتا وحيت .له يتعرض
 الظالمــة االبعــادات تثنــيهم ولــن علــيهم، التــضييقات رغــم األقــصى، يعمــرون الــذين العلــم مــصاطب وطــالب
  .عنه بحقهم

  ١١/٨/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 
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  تقارير

   مشروع توسعة وتطوير تتسلم"  الفلسطينيالتعليم العالي

 مباني كلية األمة الجامعية الحكومية بالقدس

   دنيا الوطن- رام اهللا 

 مشروع توسعة وتطوير مباني كلية الفلسطينية يومّتسلمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
، ضمن برنامج األمة الجامعية الحكومية في بلدة الرام بالقدس، والذي نفذ بتمويل من الحكومة األلمانية

 .زيادة فرص العمل للشباب من خالل تطوير وتحديث التعليم التقني والمهني في فلسطين

 ألف يورو وشمل بناء أربع طوابق كتوسعة أفقية للكلية لتوفير ٥٠٠وبلغت تكلفة المشروع   
ائم وتزويد مشاغل جديدة لتطوير تخصصات الكهرباء والتصميم الجرافيكي وغيرها، وعمل صيانة للمبنى الق

  .الكلية بتجهيزات وأثاث للمختبرات الجديدة

ويأتي هذا المشروع الحيوي الهام ضمن المنحة المقدمة من بنك التنمية األلماني لفلسطين والتي 
 ماليين يورو، بهدف توسعة وصيانة الكليات التقنية والمدارس والمراكز المهنية في فلسطين ١٠تبلغ 

  .، ودعم برامج الدراسات الثنائية في فلسطين لزيادة فرص العمل لدى الشبابوتجهيزها بالمعدات الالزمة

 ١١/٨/٢٠٢٠الغد 

***  

  !على هدم بيته بيديه تكلم بحرقة وبصدق عندما أجبر... أبا ادهم المقدسي
 

 عبيدات راسم

 قـسرية هـدم عمليـة الماضـي الجمعـة يـوم صـباح بـدأ المكبـر جبـل من شقيرات صبيح أبو ادهم أبو
 بـل عمـره، شـقى فقـط فيـه يـدفع لـم طـابقين مـن منزل...المكبر جبل في السنة دير منطقة في لمنزله ةذاتي

 أجـل مـن سـنوات سـبع العـالم عـن وانقطعـا متواصل، عمل في بالليل النهار يوصالن كانا ابنه، عمر وشقى
 سـنوات خمـس منـذ رقالطـ بـشتى حاوال ...ريفية فنية تحفة البيت هذا كان وبالفعل .لهم بيت بناء يتما أن
ــه يحــصال ان ــى ل ــات ودفعــا تــرخيص، عل ــاء يــسمى مــا مخالفــة كغرامــات الــشواقل مــن اآلالف مئ ــدون بن  ب

 فــإن ٕواال ًذاتيــا منزلهمــا بهــدم لهمــا ًمــراأ تــصدر أن مــن االحــتالل بلديــة يمنــع لــم هــذا كــل ولكــن تــرخيص،
 عمليـة تكاليف وتدفيعهما وجدرانه ساتهأسا في "أنيابها" وغرس بهدمه ستقوم االحتالل وجرافات "بلدوزرات"

 البيـت هـدم ولكـن الهـدم مـن الـشكل هـذا يـرفض عنيـد وطنـي شـهم كانـسان فيـه بمعرفتـي ادهـم أبو . الهدم
 عمليـة عن الناتج التخريب تكاليف وربما والحديقة، واألسوار األرض سيدمر االحتالل "بلدوزرات"و بجرافات

 ًمكرها االحتاللي للقرار رضخ ولذلك ًجدا، وباهظة كبيرة ستكون "وزراتهبلد"و االحتالل جرافات بواسطة الهدم
 لكونـه لمنزلـه الـذاتي الهـدم أثنـاء وبانفعـال، وحرقـة وحـسرة داخلـي بقهـر تكلم عندما وهو....مضض وعلى
  .....عينيه أمام يهدم حلمه يرى
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 بـد فـال والرايـات، الصور برفع وال بالشعارات وال بالبيانات وال ًفرديا مواجهتها يمكن ال الهدم سياسة
 موحدتين ٕواستراتيجية رؤيا ضمن جماعية ومواجهة جماعي موقف من

 مـستوى إلـى ترتقـي جريمـة بـل العرقـي، التطهيـر أشـكال مـن شـكال فقط ليس ذاته، بحد هو فالهدم
  ....حرب جرائم

ــا  راتيجيةإســت هنــاك ســيكون فهــل ...وشــطبها الروايــة وتزييــف وجــود ٕوالغــاء إقــصاء سياســة إنه
 الحبـل تـرك بدل ؟..القدس مدينة في الصهيونية والمشاريع المخططات هذه مثل لمواجهة جمعية فلسطينية

 .الفردي خالصه عن يبحث المقدسي بات بحيث غاربه، على

 هــذا فـي العمــال يكـون ان إلــى عمـد المحتــل ان وكيـف األمريكــي، الـشارع بمــشروع ادهـم أبــو ُيـذكر
 فهـو ... منهـا الـدونمات مئـات على ويستولي وأشجارها أرضها ويدمر فيه يمر تيال القرى أهل من الشارع

 سـيدفع فرديـة مكاسـب مقابـل ومخططاته مشاريعه وتنفيذ لتسيير له مسهلين أو مفاتيح له يشكلوا ان يريد
 . الجميع ثمنها

ــا ــالقول أخــتم وأن ــذاتي الهــدم سياســة ب ــى بحاجــة باتــت ال  ذهفهــ منهــا، فلــسطيني جمعــي موقــف إل
 شاشــات علــى وجرافاتــه الياتــه صــور تنتــشر كمحتــل القبــيح وجهــه يخفــي ان االحــتالل منهــا يريــد الــسياسة

 من ساكنيها وتشريد المقدسيين بيوت هدم في توغل وهي االجتماعي، التواصل ووسائل والتلفزة الفضائيات
ــاظر ومقعــدين، وشــيوخ ونــساء أطفــال ــال ومن ــسين األطف ــوتهم ركــام علــى الجال ــا عــن يبحثــون وهــم بي  بقاي

 مـع التعـاطف مـن حالـة وتخلـق العام، الرأي من قطاعات مشاعر تحرك دراسية، وكتب العاب من مقتنياتهم
 يرتكبه وما القمعية وممارساته ٕواجراءاته وسياساته االحتالل وتعري تفضح فهي وكذلك الفلسطيني، الشعب

 .الفلسطيني الشعب بحق جرائم من

 بــدون مقامــة يعتبرهــا التــي بيــوتهم هــدم علــى ًقــسرا المقدســيين إجبــار خيــار الــى يلجــأ هــو ولــذلك
 المقدســي ســيكلف "بلدوزراتــه "و وآلياتــه جرافاتــه خــالل مــن الهــدم بعمليــة قيامــه ان طائلــة تحــت تــراخيص،

 مـسؤولية تحميلـه وعـدم المحتـل صـورة لتجميـل خبيثـة سياسة هي ... دوالر ألف ٢٠ عن يقل ال ما مبلغا
 .الهدم

 وتلـك الـسياسة هذه وتعري تفضح أخرى خيارات عن يبحثوا ان الفلسطيني القرار صناع على ولذلك
 فـال الـسياسة، لهـذه والمواجهة بالمجابهة ًفرديا ًقرارا يتخذ أن له يمكن ال ًوحيدا المقدسي فاإلنسان الجرائم،
 فارغـة بوعـود تـهومعانيا همومـه زيـادة إلـى يحتـاج ال والمقدسـي .ومدعوم مسنود جمعي موقف من مناص
  .وجوفاء
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  برنامج عين على القدس
 

  يناقش معاناة االقتصاد المقدسي ما بين كورونا ومضايقات االحتالل

 االثنين، معاناة االقتصاد  الذي بثه التلفزيون االردني، ناقش برنامج عين على القدس- عمان
وس كورونا ومضايقات سلطات االحتالل للتجار والمواطنين في المقدسي ما بين تداعيات انتشار فير

وعرض البرنامج، في تقريره الذي تم تصويره في القدس، فيديو تظهر فيه االسواق . المدينة المقدسة
التاريخية وقد خلت من الزبائن بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، االمر الذي عمق االزمة االقتصادية 

. ر البلدة القديمة بشكل خاص، بسبب عدم اكتراث االحتالل لما تمر به المدينة من أزماتالتي يعيشها تجا
التاجر المقدسي محمد السلفيتي، قال في لقاء معه خالل التقرير ان المحالت تغلق ابوابها بسبب االوضاع 

 عن مخطط الصعبة وانه شخصيا ال يستطيع توفير اجرة اصطفاف سيارته، مشيرا الى ان ما يحدث ناتج
واشار التقرير الى ان سلطات االحتالل تمارس ضغطا على . التهويد الذي ينتهجه االحتالل في القدس

المواطنين والتجار المقدسيين من خالل المخالفات الباهظة التي تحررها بحق من ال يرتدي الكمامة في 
 طابعا عنصريا بحقهم، فبحسب القدس، االمر الذي ولد لدى المقدسيين شعورا بأن هذه المخالفات تحمل

احصائيات االحتالل، كان للواء القدس نصيب االسد من هذه المخالفات، كما جاء بإحدى الصحف المحلية 
القدس اكثر مدينة تم "الحاج المقدسي هاشم الساليطة، أكد في حديث له خالل التقرير ان . في اسرائيل

، مضيفا ان الجميع يعلم ان " بتدابير السالمة الصحيةمخالفة المواطنين العرب فيها رغم شدة التزامهم
المقصود بهذه التدابير والمخالفات المقدسيين بشكل خاص، في حين ان اليهود والمواطنين االسرائيليين 
. المتواجدين بالمدينة ال يرتدون الكمامة، حيث يتم تزويدهم بالكمامة وال يتم اصدار اي مخالفة بحقهم

الذي يقدمه االعالمي الزميل جرير مرقة، خالل اتصال فيديو من القدس عبر القمر والتقى البرنامج، 
الصناعي بمدير مركز القدس للحقوق القانونية واالجتماعية، زياد الحموري، الذي اكد بدوره ان اجراءات 

 جيدا االحتالل لطرد سكان القدس بدأت مع اول يوم من احتالل وضم المدينة، وتم العمل على هذا الهدف
وضمن مخططات مدروسة حتى وصل االمر الى اوسلو، وهنا بدأت بوادر االزمة االقتصادية بالظهور فقد 

 وبالتالي تم ٢٠٠٢، كما تم بناء الجدار بالعام "اغالق القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني"تم 
وأشاد . ء من القدسيين اليهامنع االهل بالضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها الى جانب صعوبة تنقل جز

الحموري بعزيمة وقوة المقدسيين سواء كانوا تجارا او مواطنين في الوقوف بوجه مخططات التهويد 
وأوضح انه اضافة الى ". اشتغل عامال من اجل الحفاظ على محله"والتهجير، مشيرا الى ان بعض التجار 

 متجر آخر تعمل في المجال ٣٠٠يد عن  متجرا في القدس، تم اغالق ما يز٤٥٠اغالق ما يقارب 
 بالمئة من اجمالي عدد المتاجر في ٥٠السياحي، وبذلك تجاوزت نسبة المتاجر التي تم اغالقها الــ 

القدس، مؤكدا الحاجة الملحة لدراسة هذا الوضع المزري الذي يعيشه االقتصاد المقدسي ومحاولة إسناد 
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ان مخطط بلدية القدس ومؤسسات االحتالل ببناء مجمعات وبين الحموري . المقدسي للبقاء في القدس
صناعية بمناطق من القدس كمنطقة وادي الجوز يهدف الى تغيير معالم القدس، فهو سيقام على مساحة 

 الف متر مربع وسيتم هدم المنشآت الموجودة بالكامل بدعوى خدمة المقدسيين وتوفير فرص العمل ٢٠٠
.  ستقوم بربط بعض المناطق االستيطانية ببعضها وخدمة المستوطنينلهم، ولكنها في نهاية المطاف

وتحدث نائب رئيس ملتقى االعمال الفلسطيني االردني، صالح مرقة، الذي حل ضيفا على البرنامج، عن 
تعتبر حقيقية على ارض " االردن رئة فلسطين"دور االردن بدعم االقتصاد المقدسي مؤكدا ان مقولة 

الحتالل يحاصر المقدسيين ويدفعهم ألخذ الجنسية االسرائيلية والسفر عبر المطارات الواقع، حيث ان ا
االسرائيلية واستعمال مرافق االحتالل، وهو االمر الذي ترفضه اغلبيتهم، مشيرا الى ان االردن يبقى المنفذ 

كثير من المفروض، الوحيد لهم، كما ان ابقاء الجسور مفتوحة يتيح المجال لتدفق البضائع برغم انه اقل ب
، وهو امر مهم بالنسبة لمجتمع وصلت "ويشكل متنفسا كبيرا للمقدسيين"ولكن هذا الباب ما زال مفتوحا 

وعن ما يمكن ان يقدمه ملتقى االعمال في غرفة .  بالمئة٣٨نسبة البطالة فيه للرجال بسن العمل الى 
حتاج الى تضافر الجهود الرسمية والقطاع تجارة عمان لالقتصاد المقدسي، بين مرقة ان هذا الموضوع ي

الخاص ويحتاج الى جهود عالمية، اال ان المجال مفتوح للتحرك في مجال انتقال الخدمات كخدمات 
البرمجة التي يمكن نقلها عبر االنترنت، واستشهد على ذلك بمحاوالت افتتاح سوق على الشبكة 

هذه المحاوالت ما زالت في طور التحضير، كما ان غرفة العنكبوتية لتسويق المنتجات المقدسية، علما بان 
وأكد ان هناك العديد من . تجارة عمان بصدد اقامة معرض دائم لعرض المنتجات الفلسطينية وتسويقها

العقبات التي تواجههم، كنقص التمويل برغم الفجوة الكبيرة التي تسدها البنوك االردنية في هذا المجال، اال 
كبر لتمويل المشروعات الصغيرة في ظل عزوف المقدسيين عن التعامل مع البنوك ان هنالك حاجة ا

ودعا مرقة الى ضرورة المساعدة بشراء وتسويق المنتجات المقدسية نظرا لعدم وجود مدن . االسرائيلية
ة صناعية داخل القدس وهروبها للضفة الغربية لزيادة الكلف والضرائب الباهظة عليها والتهديدات ومحارب

يشكل فرصة للسوقين االردني والفلسطيني لالنفتاح على "العمالة، اضافة الى ان شراء المنتجات المقدسية 
  ."بعضهما البعض من خالل االردن
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  اخترنا لكم

  من أقوال جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في القدس
  

ة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا أمام البرلمان األوروبي جاء في الخطاب السامي لجالل    
  :م عن القدس مايلي٢٠٢٠/ كانون الثاني١٥ فرنسا بتاريخ –في ستراسبورغ 

  

 لعائلتي، ًماذا لو بقيت القدس، المدينة العزيزة على قلبي شخصيا وذات األهمية التاريخية الكبير    
واقب سلب المسلمين والمسيحيين على حد سواء من الروحانية والسالم موضع نزاع؟ هل يمكننا تحمل ع

  والعيش المشترك الت ترمز أليها هذه المدينة، والسماح لها بدال من ذلك باالنحدار الى صراع سياسي؟

  

  آراء عربية

 رؤية الدولتين

 علي ابو حبلة

تجاهل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره أسوة بدول وشعوب العالم 
يهدد األمن والسلم العالمي للخطر ، وأن استمرار سلطات االحتالل االسرائيلي بفرض سياسة األمر الواقع 

لجغرافية بشق الطرق والتوسع في البناء االستيطاني توطئة لسياسة الضم يعد والشروع بتغيير البنية ا
خرق فاضح لقرارات األمم المتحدة والجمعية العامة وجميعها تعتبر اإلجراءات اإلسرائيلية مخالفة لقراري 

 وقد أقرت جميعها بأن األراضي الفلسطينية بحدود الرابع من ٢٣٣٤ و ٣٣٨ و ٢٤٢مجلس األمن 
 تعتبر االستيطان غير شرعي وأن  ، محتلة وال يجوز لقوات االحتالل تغيير معالمها   أراضيحزيران

إجراءات ضم القدس وتغيير معالمها غير شرعي وغير قانوني ومخالف التفاقية جنيف الثالثة والرابعة ، 
جاهل المطالب  والتركيز على أهمية التعاون االقتصادي وت تطبيع العالقات مع إسرائيل .الئحة الهاي

السياسية الفلسطينية المحقة هو عمل يخالف قرارات وتوصيات الجامعة العربية والقمم العربية ، ففي 
الوقت الذي ترتفع فيه األصوات لوقف التطبيع مع إسرائيل ومقاطعة المنتجات االسرائيليه ضمن تطلعات 

قرار في المنطقة بإقامة دولة فلسطين الفلسطينيين إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق األمن واالست
المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي الوقت الذي تتجاهل سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمطالب الفلسطينية 
تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي بكافة الوسائل والسبل لترسيخ وتطوير العالقات االقتصادية التي تميل 

اب تطوير االقتصاد الفلسطيني ، وان اتفاقية باريس االقتصادية سيئة لصالح االقتصاد اإلسرائيلي على حس
الصيت الموقعة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية جعلت االقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور 

ت االحتالل اإلسرائيلي للتركيز على الجوانب وفي سبيل تحقيق أهداف سلطا .في فلك االقتصاد اإلسرائيلي
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االقتصادية وتطويرها لصالح تقوية االقتصاد اإلسرائيلي على حساب نمو وتطور االقتصاد الفلسطيني و 
تجاهل سلطات االحتالل اإلسرائيلي جل االهتمامات الفلسطينية السياسية والتي تتمحور في إنهاء االحتالل 

ٕي ووقف البناء االستيطاني وازالة االستيطان ووقف تهويد القدس وهدم البيوت اإلسرائيلي ومصادرة األراض
كل المطالب الفلسطينية المحقة تتجاهلها  .ووقف سياسة االعتقاالت واإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين

رى سلطات االحتالل وتتجاهل المطالب اإلنسانية وتركز على االقتصاد وتسعى لبناء عالقات اقتصادية ت
فيهم وسيلتها للنفاذ للمجتمع الفلسطيني ضمن سعيها الدؤوب لتقويض أركان السلطة الوطنية الفلسطينية 
وبيقينها أن اإلمبراطوريات أالقتصاديه من تحقق أهداف وطموحات االحتالل اإلسرائيلي في تمرير 

 . على الضفة الغربيةمخططاتها االحتاللية وفي مقدمها مخطط الضم توطئة لفرض السيادة اإلسرائيلية

 إلطالق التسميات على ما يسمى مراكز لتنمية وتطوير   اإلسرائيلي مسعى سلطات االحتالل
العالقات االقتصادية هو ضمن عناوين االمتداد اإلسرائيلي لتطوير عالقات اقتصادية ممن تعتبرهم سلطات 

 أطلقت عليها تسمية صاالت رجال  صاالت على المعابر االحتالل النخبة ومن أجل ذلك شرعت في إقامة
األعمال ، وتهدف تلك الصاالت لتطوير العالقات االقتصادية مع الجانب االسرائيلي وهي تهدف لجلب 
المعنيين بلقاءات مع رجال أعمال إسرائيليين وتخص الممنوعين من الدخول إلى إسرائيل في محاولة منها 

ت االقتصادية على حساب الحقوق الوطنية والسياسية إلضعاف البنية السياسية وتقوية اإلمبراطوريا
 على   بين رجال اعمال فلسطينيين وهنا تكمن اهمية التساؤل عن أهداف وغايات التواصل   .الفلسطينية

 وهي تحمل أبعاد كثيرة ضمن  المعابر وااللتقاء بنظرائهم اإلسرائيليين وكذلك االلتقاء برجال أعمال عرب
لدول العربية المجاورة وربما تسهيل الترويج للمنتجات لإلسرائيليين والترويج للبضائع التغلغل في اقتصاد ا

وهذه جميعها تندرج تحت  .االسرائيليه وخاصة تجارة األلماس وااللكترونيات وأخرى تهم اإلسرائيليين
جسرا لالقتصاد  ليكون  عناوين إفشال حمالت المقاطعة للمنتجات االسرائيلية واستغالل الفلسطيني والعربي

ومهما كانت أهداف وغايات المسعى اإلسرائيلي للتركيز  .اإلسرائيلي في المناطق المحتلة وفي العالم العربي
على التطبيع االقتصادي وتحت أي عنوان كانت تبقى األولوية لكل فلسطيني حر وشريف وغيور هو إنهاء 

سرائيلي وبناء وتطوير االقتصاد الفلسطيني االحتالل واالنفكاك لالقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد اإل
 االلتقاء باالسرائيليين  المستقل ، وهنا تكمن أهمية مقاطعة رجال األعمال بمختلف انتماءاتهم وجنسياتهم

 ، واقصر  تحت عناوين التطبيع وبناء االمبراطوريات االقتصادية على حساب الحقوق الوطنية والسياسية
ة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات ومرجعيات الطرق لتحقيق السالم اقام

   .األمم المتحدة

 ١١ص/١٢/٨/٢٠٢٠الدستور
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 ممارسة اإلرهاب والتطرف ضد القيادة الفلسطينية

 سري القدوة

ويكتمل مشهد ممارسة االرهاب الفكري والقمع الممنهج ضد الرئيس محمود عباس والقيادة 
ٕالفلسطينية الذين وقفوا بكل قوة واصرار ليقولوا كلمة حق فلسطينية ثابتة على المواقف المبدئية ومتصدين 

وة الحقوق الفلسطينية المغتصبة ليتطور لمخطط صفقة القرن االمريكية ليقولوا ال كبيرة المريكيا وبق
المشهد ليصل الى شكل جديد من اشكال القمع واإلرهاب الفكري وبعد تهديدات المستوطنين ومطالبتهم 
  بقتل الرئيس عباس يطل علينا بعض رؤوس التكتل اليميني المتطرف في امريكا حيث يطالب بعض

على الرئيس محمود عباس وقيادات فلسطينية أعضاء بمجلس النواب األمريكي فرض عقوبات شخصية 
حيث ووجه المبرون وفق تصريحات له سارعت وسائل اعالم عنصرية اسرائيلية بنشر رسالته إلى الرئيس 
ترامب رمز العنصرية واالستبداد يحثه فيها على فرض تلك العقوبات بحجة أن الرئيس عباس وقيادات 

سرى وعوائل الشهداء بزعم أن ذلك يشجع على اإلرهاب ويعتبر السلطة ال زالوا يواصلون دفع األموال لأل
بمثابة تمويل له على حد تعبيره متناسين ان انتهاكات واستمرار االحتالل االسرائيلي يعد مصدر االرهاب 

 . المنظم وهو الذي يولد العنف ويشجع استمرار االحتالل في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني

ذه السياسة العنصرية تريد الضغط على الرئيس عباس البتزازه بمواقف إن اإلدارة األمريكية وه
سياسية وثنيه عن المواقف الثابتة في الوقت الذي يواجه شعبنا كل هذا الدمار والعدوان االسرائيلي المنظم 
وان الشعب الفلسطيني على ثقة أن كل هذه المحاوالت والضغوط األمريكية لن تنجح ولن تنال من اصرار 

قيادة على مواصلة مسيرتها الرافضة لكل اشكال ممارسة االرهاب الفكري والقمع االمريكي والعدوان على ال
الشعب الفلسطيني وهي ليس المرة االولي فقبل ثالث سنوات مارس التكتل العنصري نفس هذه االساليب 

فلسطينية وعلى رأسها ونفذوا حملة واضحة ضد القيادة ال بالتعاون مع االحزاب العنصرية االسرائيلية
الرئيس محمود عباس مطالبين برحيله وقتله وهذا األمر يتم ضمن الحرب المدروسة ومحاولة منهم لتمرير 

   . صفقة القرن والمؤامرة على الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه التاريخية

 اماني ان مواقف الرئيس عباس واللجنة التنفيذية ال لبس فيها وواضحة تماما وعبرت عن
ٕوتطلعات الشعب الفلسطيني بكل قوة واصرار وهو يقف بثبات في كل المناسبات ليعبر عن االرادة 
الفلسطينية والحق الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها ومهما اشتدت 

ة التي ستنتصر مهما المؤامرات شراسة وتنوعت االساليب فلن تنال من ارادة شعب فلسطين وعزيمته الحر
ٕطال الزمن وان كل هذه التهديدات ستفشل ولن تنال من وحدة الشعب الفلسطيني وارادته وصالبة مواقفه 
السياسية التي تعبر عن اماني وتطلعات الشعب الفلسطيني كانت وستبقي بكل مراحل النضال الوطني 

 . التحرري الفلسطيني
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 بكل شجاعة واقتدار ليكمل المسيرة بعد رحيل ان الرئيس محمود عباس حمل االمانة ووقف
الشهيد الرئيس ياسر عرفات وكان خير من دافع عن الشعب الفلسطيني وعن حقوقنا الوطنية المشروعة 
فكانت مواقفه تجاه عملية السالم والقضية الفلسطينية مواقف واضحة وثابتة وتعبر عن رؤية شعبه وعن 

 العادل والشامل ليس في فلسطين فحسب بل بالمنطقة كلها على مواقف فصائله وهو من يطالب بالسالم
ٕاساس منح الشعب الفلسطيني حقوقه وفقا للمعايير الدولية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولكن 

 يرفضون السالم ويقف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي  الحقيقة واضحة بان االحتالل اإلسرائيلي وعمالءه
ي مطلق موقف همجي رافضين االعتراف باستحقاقات السالم ومتسمرين في بناء المستوطنات وبدعم امريك

ومصادرين لألراضي وقامعين ومنتهكين الحقوق الفلسطينية في محاولة منهم لتمرير مخططات الضم 
 . وصفقة القرن االمريكية

  ١١ص/١٢/٨/٢٠٢٠الدستور   

*** 

  الضم ومنطق الصهيونية

  وليد الهودلي

 سلطات االحتالل عمليات الضم يوميا لكثير من مناطق الضفة الغربية والقدس خاصة، لقد تواصل
صادروا مئات الدونمات في بيت لحم وبدؤوا بزراعة األشجار في األغوار ومنعوا المواطنين من الوصول 

مة الى اراضيهم، إضافة طبعا لما يقومون به في القدس عاصمتنا الموعودة ومحيطها، وكانت الحكو
ّاالسرائيلية قد صدقت في اجتماعها يوم االحد الماضي على بناء الف وحدة استيطانية في قرى عناتا وابو 
ديس والعيزرية والطور، وهي كلها من القدس او محيطها وذلك في سياق مخطط ما يسمونه مشروع 

ونها من جهة، كما انهم يعملون على ربط المستوطنات من خالل الطرق التي يقيم» القدس الكبرى«
  .وتقطيع اوصال الضفة من جهة اخرى

هذه الممارسات ليست سرا ابدا وهي مكشوفة ومعروفة للجميع، كما ان قادة االحتالل من نتنياهو 
، ورغم ان العالم كله، تقريبا يقف )اسرائيل الكبرى(الى اصغر مسؤول، يتسابقون للحديث عن االستيطان و

ون النقد مجرد كالم بال اي تأثير او فاعلية وال سيما انهم يلقون التأييد ضد هذه الممارسات اال انهم يعد
والتشجيع من االدارات االميركية المختلفة واخرها ادارة الرئيس ترامب التي تعلن انها تقبل أن يضم نتنياهو 

 ان معروف .التي ماتت منذ زمن» صفقة القرن«كل المستوطنات وال ترى في ذلك تناقضا لما يسمونها 
الحركة الصهيونية منذ اتخذت قرارها بإنشاء ما يسمى وطنا قوميا لليهود في فلسطين، وهي تعمل بكل 
السبل وتسخر كل الطاقات واالمكانات من أجل اقامة هذا الوطن المزعوم على انقاض الشعب الفلسطيني، 

، ووضعت نفسها في خدمة مستعينة بالدول االستعمارية على اعتبار انها تشكل جزءا من هذا االستعمار
  .المستعمر خاصة خالل الحربين العالميتين االولى والثانية
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وقد استخدمت الحركة الصهيونية ممثلة بالعصابات الصهيونية كل الوسائل من اجل تشريد شعبنا 
عد وال ٕواحالل اليهود من مختلف بقاع العالم مكانه، ومن أبرز هذه الوسائل المجازر التي ارتكبتها التي ال ت

تحصى، مستعينة بما يسمى االنتداب البريطاني على فلسطين الذي هو شكل من أشكال االستعمار، بل 
العبرية قبل يومين عن الوثيقة التي تم اعدادها منذ » هآرتس«وجاء كشف صحيفة  .هو االستعمار بعينه

فلسطيني من جنوب ًعاما، وهي خطة ارئيل شارون، رئيس وزراء االحتالل السابق لطرد ألف ) ٤٠(
ًالخليل، تحت ستار توسيع مناطق التدريب العسكري لقوات االحتالل، لتدلل بما ال يدع مجاال للشك أن هذا 
األسلوب وغيره من األساليب المستخدمة في السابق وحاليا، هو تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين 

 لتبقى ١٩٦٧ها القدس الشرقية المحتلة عام سواء من الداخل الفلسطيني أو من الضفة والقطاع بما في
وما قرار ضم االغوار وشمال البحر الميت سوى أسلوب آخر من بين  .االرض والبالد لهم كما يتوهمون

العديد من أساليب التهجير لشعبنا، حيث يمنع االهالي من الوصول الى اراضيهم هناك، وكذلك يتم بصورة 
نين ويقوم قطعان المستوطنين باالستيالء على االراضي هناك شبه يومية هدم منازل وخيام المواط

وتسييجها بدعم من قوات االحتالل التي ترفض اعطاء تراخيص بناء لألهالي هناك وتهدم ما يتم بناؤه، 
وتجرف المدارس والمساجد، حتى التي يتم انشاؤها بدعم من دول االتحاد االوروبي، الذي ساهمت العديد 

 دولة االحتالل على االرض الفلسطينية لتكون حجر العثرة التي يحول دون وحدة العالم من دوله في إقامة
العربي الذي ال تريد له الدول الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة االميركية الوحدة، ليتسنى لها 

بما فيها التي استغالل موارده وثرواته وخاصة الثروة النفطية التي تحرك عجلة االقتصاد في هذه الدول، 
ًتدعي زورا وبهتانا الديمقراطية وحقوق االنسان ولكن ما غفل ويغفل عنه االحتالل، والدول التي ساهمت  .ً

فشعبنا الذي قدم التضحيات الجسام وأثبت وجوده على الخارطة . في ايجاده ودعمه، ان شعبنا حي
 وان جميع هذه األساليب التي استخدمت السياسية، ما زال لديه الكثير ليقدمه على مذبح قضيته الوطنية،

وال تزال تستخدم ضده سيكون مصيرها الفشل المحتوم، ولن يبقى في الوادي غير الحجارة، والتاريخ 
ولكن ما يظل شوكة قوية وكبيرة في  .سيثبت ذلك وما مصير االحتالل سوى الزوال وهذه المرة الى األبد

ا البشري وتكاثرنا وصالبة مواقفنا الرافضة لكل تطلعاتهم الال حلق االحتالل واطماعه التوسعية هو وجودن
إنسانية، إن ماليين الفلسطينيين بالضفة والقدس وغزة والداخل المحتل هم اقوى اسلحتنا الذين يؤكدون ان 
المستقبل لنا واالرض لنا، مهما كانت احالمهم وغطرستهم وعمى العيون الذي يتحكم في سياساتهم بحيث 

طريق الال سلم والغد المظلم بدل العيش وفق الحقوق والقوانين واالنسانية، اننا نعاني كثيرا يختارون 
ولكننا صابرون والتحديات كبيرة ولكننا سنظل صامدين وكلنا ثقة بأن المستقبل لنا طال الزمان أو 

  ....!!!قصر

  ١١/٨/٢٠٢٠ فلسطين أونالين

*** 
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 يُمخطط ابتالع المسجدين األقصى واإلبراهيم
 محمد داودية

تقرير وزارة االوقاف الفلسطينية الذي قدمة وكيلها الشيخ حسام ابو الرب امس االول، يبين ان 
 اقتحاما للمسجد االقصى ٤٧ي حزيران وتموز الماضيين سلطات االحتالل اإلسرائيلي نفذت خالل شهر

 !!  مرة واستهدفته بقرارات تهويدية تهدد كيانه واسالميته٩٦ومنعت رفع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي 

 مع وفد كبير من رؤساء االندية ١٩٩٦زرت المسجدين المباركين االقصى واالبراهيمي عام 
 .ع لشرح االستهداف اليهودي الصهيوني المبرمج لهذين المسجدينال يوجد متس. واالتحادات الرياضية

بعد انتهاء مراسم االحتفال الذي اقامه لنا الزعيم الوطني الفلسطيني المهندس مصطفي النتشة 
عمدة الخليل بحضور الصديقين محمد امين الجعبري ومحمد سعيد مضية، زرنا الحرم االبراهيمي الشريف 

اليهود عليه، فاقتطعوا قسما كبيرا منه، في حالة تقاسم شبيهة بما يخططونه ّالذي تغول المتطرفون 
 .للمسجد االقصى المبارك

ولما علم امام الحرم االبراهيمي الشريف انني من الطفيلة قال ان اضاءة وصيانة الحرم كانت من 
 .زيت الطفيلة لعدة عقود

ى الخليل للصالة في حرمها الشريف، وبالفعل كان أهل الطفيلة يتوجهون منذ عشرات األعوام ال
الحرم الشريف، بزيت الزيتون، إلنارة مصابيح الحرم طيلة  وكانوا يتولون تزويد. والتبرك بأبي األنبياء

 .عشرات العقود

ْكان الطفايلة يفرزون من بيادرهم كل صيف، بفرح واعتزاز، ما كانوا يسمونه مد الخليل، ويرسلون  ُ
 .مع، الى اهلهم في الخليل، التي هي اقرب للطفيلة من عمانالغالل الوفيرة التي تتج

وكان جزء من ثمن قمح الطفيلة، ينفق على صيانة الحرم، ال لقلة عند اهلنا الخاليلة، بل تبركا 
 .«من راس الكوم«ّمن الطفايلة يبرونها 

ْو كان يكال بالمد ايام حبيبنا رسول اهللا، وهو يساوي حفنتي رجل وبما يعادل  ُ .  غرام٦٠٠- ٥٠٠ُ
ُفي حين ان المد يساوي في حسابات فالحي . ُوالمد عند الشافعية والحنابلة هو نصف كيلوغرام تقريبا

  . كيلو غرامات١٠-٨بالدنا 

لقد ظل هذا االلتزام المبارك مستمرا بال انقطاع، إلى ان جثم االحتالل اإلسرائيلي االغتصابي، على 
 .١٩٦٧الضفة الغربية في حزيران سنة 

هذا العدوان اليهودي ذو اللبوس الديني على المسجدين االقصى واالبراهيمي، برهان دامغ على انه 
  .عدوان ال يترك اية فرصة للسالم مهما كانت ضئيلة

  ١٤ص/١٢/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء غربية مترجمة

 هل نتنياهو جاد في ضم غور األردن؟

 * إيفلين ليوبولد 

 ةعالء الدين أبو زين: ترجمة

وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضم جزء من غور األردن في األول من تموز 
ولم ينفذ ما وعد به، لكنه ربما يفعل ذلك قبل قدوم االنتخابات األميركية المقرر إجراؤها في ). يوليو(

  .أن يكون ذلك إرثهويمكن . ، بينما ما يزال الرئيس دونالد ترامب في منصبه)نوفمبر(تشرين الثاني 

انضم منافس ترامب، نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن، إلى جوقة زعماء العالم الذين يعترضون 
على الضم، بحجة أن القليل المتبقي من حل الدولتين سينتهي، وبشكل قانوني، لكنه قال إنه سيواصل 

صغيرة من األراضي، فسيكون الجدل وحتى لو قام نتنياهو بضم قطعة . منح المساعدة األميركية إلسرائيل
  .لن يكون مقدار ما يضمه ذا صلة. هو نفسه

ال توجد معارضة داخلية واضحة في إسرائيل في حال . لماذا قد يفعل نتنياهو ذلك؟ ألنه يستطيع
قرر الدعوة إلى إجراء انتخابات أخرى، على الرغم من مزاعم بالتزوير في محاكمته المقبلة في كانون 

ويتجاهل رئيس الوزراء قدر اإلمكان منافسه . وتزايد في أعداد اإلصابات بفيروس كورونا) يسمبرد(األول 
  .الرئيسي، الجنرال بيني غانتس، الذي هو جزء من حكومته

سوف يعني الضم إعالن السيادة على حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية التي تخضع بالفعل 
. ً ميال على طول الحدود مع األردن٦٠ً كيلومترا، أو حوالي ٩٧وسيشمل . للسيطرة العسكرية اإلسرائيلية

في حال وضعت خطة الضم موضع ” صدام كبير”وقد هدد العاهل األردني الملك عبد اهللا، إسرائيل بـ
  .١٩٩٤التنفيذ، بما في ذلك التأثير على معاهدة السالم اإلسرائيلية األردنية للعام 

وهو يواجه، مثل نتنياهو، مشاكل حياة أو .  أخرى في ذهنهلكن لدى الرئيس دونالد ترامب أشياء
  .كالهما منغمس في أزمة جائحة فيروس كورونا؛ وكالهما يواجه مظاهرات واحتجاجات يومية. موت

اليومية اإلسرائيلية إن وزارة الصحة اإلسرائيلية ” هآرتس“، قالت صحيفة )يوليو( تموز ١١بحلول 
ً، وان لديها، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ثالث أعلى ″١٩ -كوفيد” حالة إصابة بـ٣٧.٠٠٠أبلغت عن  ٕ

، كان لدى )يوليو(وبحلول نهاية تموز . معدل يومي لإلصابة بفيروس كورونا مقارنة بالدول األوروبية
  . حالة وفاة٥٠٠ و حالة إصابة٧٠.٠٣٦إسرائيل 

االحتجاجات المتزايدة “، أن ”هآرتس“كتب شيمي شاليف، محرر الشؤون األميركية في صحيفة 
واألكثر أهمية، -هي نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في منع العودة المقلقة لتفشي وباء فيروس كورونا 

  .”حزم مساعداتها االقتصادية المخيبة لآلمال
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من المؤكد أن الرئيس ترامب ال يركز على الضم، على الرغم من افتراض أنه يؤيده ومن المتوقع 
فالعديد من اإلنجيليين الذين يشكلون قاعدة دعم مهمة لترامب، .  الضوء األخضر لتنفيذهأن يمنح إسرائيل

وكان أكثر من ثلثي الناخبين األميركيين . يؤيدون اإلجراء، لكن من المتوقع أن يخسر ترامب أصوات اليهود
  .٢٠١٦اليهود قد دعموا ترشيح هيالري كلينتون في العام 

  ”صفقة القرن“

ًنظرية، يعد ضم وادي األردن جزءا من الخطة التي كشف عنها مستشار ترامب، من الناحية ال
وتوقع كوشنر في ذلك الحين قيام الدول العربية بضخ . ”صفقة القرن“جاريد كوشنر، قبل عام تحت اسم 

وعلى الرغم من الميل إلى دعم إسرائيل بين . الماليين أو المليارات لتحسين مستويات معيشة الفلسطينيين
  .دول الخليج كحصن ضد إيران، فإن األموال المتوقعة ال تتدفق

كما تدعو الخطة إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يشكل نقطة خالف بين المستوطنين 
لكن ديفيد فريدمان، السفير األميركي في إسرائيل، أخبرهم بأن ال يقلقوا، . اإلسرائيليين في الضفة الغربية

سيكون عليكم أن تعيشوا مع الدولة الفلسطينية عندما يصبح “: روط المسبقةألن هناك العديد من الش
  .”وعندما يصبح الفلسطينيون كنديين، يجب أن تختفي كل مشاكلكم. الفلسطينيون كنديين

ًاحتجاجا على مخطط إسرائيل للضم، أوقفت السلطة الفلسطينية التعاون األمني مع إسرائيل، مما 
، فإن ”نيويورك تايمز“ًووفقا لصحيفة . بارات الذي كان يفيد كال الجانبينأضعف عمل الشرطة واالستخ

توقفت عن قبول الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، وبسبب أزمة الميزانية “السلطة الفلسطينية 
  .”الناتجة، ال يتلقى معظم أفراد األمن الفلسطيني سوى رواتب جزئية

  قادة العالم يتحدثون ضد الضم

أحدهما لوزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا واألردن -، أكد بيانان مشتركان )يوليو( تموز ٧ في
.  معارضتهم لهذه الخطوة-واآلخر لوزراء خارجية سبع دول عربية واألمين العام لجامعة الدول العربية

إن االقتراح ) يونيو( حزيران ١٦وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لمجلس العموم في 
  .”انتهاك للقانون الدولي“اإلسرائيلي هو 

وقال لمجلس األمن . وقاد االحتجاج ضد الضم أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة
إذا تم تنفيذ الضم، فإنه سيشكل “): يونيو(التابع لألمم المتحدة في مؤتمر عبر اإلنترنت في حزيران 

ًانتهاكا خطيرا للقانون الدو ًلي، ويلحق ضررا خطيرا باحتمال حل الدولتين ويقوض احتماالت استئناف ً ً
  .”المفاوضات

  من يهتم بالفلسطينيين؟

كوشنر إلى توقف، عادت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل -اآلن بعد أن وصلت خطة ترامب
ي شابت عملها في العام ، إلى أداء مهماتها بعد أشهر من الفضيحة الت)األونروا(الالجئين الفلسطينيين، 
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وكانت المساهمات في تمويلها قد توقفت، لكنها شرعت في التدفق مرة .  واستقالة مديرها السابق٢٠١٩
وكانت إدارة ترامب، التي أسهمت بمبلغ . أخرى، خاصة من الدول األوروبية والمنظمات غير الحكومية

ٕ، والى ٢٠١٨ مليون دوالر في العام ٦٠ً مليون دوالر سنويا من قبل، قد خفضت مساهمتها إلى ٣٦٠
  .تخفيضات في عمليات الوكالة ، مما أدى إلى٢٠١٩صفر في العام 

واآلن، في العام .  لمساعدة الالجئين الفلسطينيين١٩٤٩قد تأسست في العام ) األونروا(وكانت 
، وسورية،  مليون فلسطيني في األردن، ولبنان٥.٦، تهدف الوكالة إلى تقديم المساعدة لنحو ٢٠٢٠

وتشمل الخدمات التي تقدمها التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات االجتماعية . والضفة الغربية وقطاع غزة
  :”األسوشييتد برس“ويقول تقرير لوكالة . ًوأشكاال أخرى من المساعدة

كالة عن قال المدير العام للوكالة، فيليبي الزاريني، للصحفيين في أعقاب مؤتمر لجمع األموال للو“
فإننا ما نزال في ‘من المانحين الدوليين، ’ التعبير القوي عن الدعم‘طريق اإلنترنت إنه على الرغم من 

  .”’الظالم وال نعرف ما إذا كانت عملياتنا ستستمر حتى نهاية العام

ًوقال إن المانحين غطوا جزءا صغيرا فقط من عجز الميزانية الذي تواجهه الوكالة، والبالغ نحو“ ً 
 .” مليون دوالر٤٠٠

في األمم المتحدة ” رويترز“كانت مديرة مكتب . صحفية مستقلة تكتب تقاريرها من األمم المتحدة*
وفي وقت سابق، عملت في رويترز كمحررة أخبار ألميركا الشمالية، ومحررة لمنطقة . ً عاما١٧لمدة 

يا وبريطانيا وكذلك في نيويورك إفريقيا، ومحررة مشاركة في جميع أنحاء العالم ومراسلة في ألمان
  .وواشنطن

 Is Netanyahu Serious About Annexing Jordan :نشر هذا المقال تحت عنوان*

Valley?  

  ١٠ ص١٢/٨/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  عبئا عليهم" إسرائيل"يرون " اليهود التقدميون: "صحيفة

 

 المتحـدة الواليـات فـي "التقـدميين اليهـود "إن إسـرائيلي كاتـب قـال – عـامر أبـو عـدنان – ٢١عربي
 روغـان سـيث :اليهـوديين الكوميـديين، الممثلين مالحظات إلى مشيرا عليهم، عبئا إسرائيل دولة يرون باتوا

 ممـن المتحـدة، الواليـات فـي التقـدمي اليهـودي الجيـل أفكـار عـن تعبـر" التـي إسـرائيل، عـن مـارون، ومارك
 ".ثقيال اسياسي عبئا بنظرهم إلسرائيل االنتماء أصبح

ــاريتس ران وأضــاف ــه فــي ب ــى مقال ــة" أن ،"٢١عربــي" ترجمتــه ريــشون مكــور صــحيفة عل  اليهودي
 ودعـا الثـاني، الـصهيوني المـؤتمر فـي الـصهيونية الحركة آباء أحد نورداو، ماكس صاغها عبارة "العضلية

 عــن روغــان ودياليهــ الكوميــدي الممثــل تحــدث عامــا، وعــشرين مئــة وبعــد جديــد، مــن قويــة يهوديــة لخلــق
 الكوميدي الممثل مع أسبوعين قبل سجلها طفيفة بعاصفة تسبب بودكاست، في "العضالت أصحاب اليهود"

  ".مارون مارك اليهودي

 دعـم اليهوديـة، األجيـال بـين فرقـا يجـد ألنه إسرائيل، في يعيش نفسه يتخيل ال روغان" أن وأوضح
 على للحفاظ كان ٕواذا يوافق، ال فهو دينية، ألسباب كان ذافإ جدا، قديم فكر هذا لكن إسرائيل، األجداد جيل

 لكـن أجـدادهم، فظاظـة علـى المتحدة الواليات يهود يلوم أحد ال أنه مع منطقي، غير فهو اليهودي، الشعب
 وقــدامى العــضالت، أصــحاب واليهــود الالأخالقيــة، إلســرائيل ممثلــون أنهــم علــى إلــيهم ُينظــر يــشعر الــبعض

  ".يينالذهان المحاربين

 وعـدد أنـه صحيح حياته، طوال إسرائيل حول األكاذيب من هائال قدرا عمس كيهودي" أنه إلى وأشار
 فالفجوة مختلفة، قصة إسرائيل لكن مفيدا، وأحيانا مقبوال، أمرا اليهودية يعتبرون التقدميين اليهود من آخر
 إنقاذ مشروع إسرائيل في رأى ،"العضلي" السابق الجيل حدة، أكثر اليهودية بالدولة يتعلق فيما األجيال بين

  .قوله حد على ،"معه مشكلة فلديه الجديد، "اللين" الجيل أما لحمايتها، هناك وكان وضروري، أخالقي

 مـن آبـائهم بعكـس اليهـود، التقـدميون أمـا قـسوة، أكثـر اإلسـرائيليين بـأن االعتـراف يجـب" أنـه وأكد
 جيل ميزت التي والسلوكيات القيم هذه لهم، وبالنسبة ذلك، ريروتب فهم في صعوبة يجدون السامية، معاداة

 والفجـوة أيـضا، الخطـأ القـرن فـي بل فحسب، الخطأ المكان في اإلسرائيليون يعيش ال نظرهم ففي أجدادهم،
 عـام مئـة فـي أيـضا ولكـن المتحدة، الواليات ويهود إسرائيل بين المسافة وهي كيلومتر، ٩٠٠٠ فقط ليست
  ".ينجيل بين تفصل

 الجماعيـة، واإلبـادة للنهـب اسـتعماري كمـشروع إسـرائيل أخالقيـا يلطخ األمريكي اليسار" أن وأوضح
ــد التهمــة وهــذه ــدميين اليهــود تطــال ق ــضا، التق ــأنهم أي ــا، ملطخــون ب ــومهم أحــد وال أخالقي ــى يل  فظاظــة عل

 يـرون الـذين ومـارون، نروغـا أمثـال اليهـود على عبئا باتت إسرائيل أن فرضية ينفي ال ذلك لكن أجدادهم،
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 فــي األخالقيــة مكــانتهم لتأكيــد محاولــة فــي منهــا، للــتخلص يــسارعون فهــم وأخالقيــين، مــستنيرين أنفــسهم
  ".السياسي مجتمعهم

 األمريكـي، اليـسار قـيم فـي الكبيـر التغييـر عـن الناتجـة المشكلة حجم توضح الظاهرة هذه" أن وأكد
 بـألف مـنهم أكبـر ألنهـا المـشكلة، هـذه تحـل لـن والـشتات تيعاباالسـ ووزارات اليهوديـة الوكالة أن حين في

 هـذا يلتـئم ولن األمريكي، اليسار في حدثت التي الهائلة والثقافية االجتماعية التغيرات من تنبع وباتت مرة،
  ".عضلية" تكون أن إسرائيل توقفت إذا إال الصدع

  ١١/٨/٢٠٢٠ – ٢١عربي

*** 

 اخبار باالنجليزية
 

QFM pays Fruitful Visit to Minister of Religious Affairs of Malaysia 

 

A delegation from Al-Quds Foundation Malaysia (QFM) visited His Excellency, the 

Minister of Religious Affairs of Malaysia, YB Senator Dato' Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-

Bakri, in his office in Kuala Lumpur, to brief him on the Foundation's work and to discuss 

the current conditions in Jerusalem city and Masjid al-Aqsa. 

Dr. Sharif Abu Shammala, CEO of QFM, gave a presentation on the Foundation's work 

and its role in spreading the culture of al-Quds among the Malaysian people and 

strengthening their relationship and their right in Masjid al-Aqsa through its scientific and 

educational projects and publications. 

Abu Shammala briefed the minister on the latest developments and attacks by the Israeli 

occupation and the campaign to deport activists and Murabitin (frontline guards), 

especially Sheikh Ikrimah Sabri, Khatib and Imam of the blessed Masjid al-Aqsa. 

The meeting concluded with fruitful cooperation between QFM and the Ministry in the 

field of prints and modern publications, which will be launched soon, Insha'Allah. 

At the end of the visit, QFM thanked the Minister for his interest in the Palestinian cause 

and presented him with a set of books issued by the Foundation. 
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Palestinian woman captures beauty amid suffering in Jerusalem 
 

Raeda Saeed is a 45-year-old Palestinian woman who has found in photography a way to 

highlight beauty and hope despite the suffering in Jerusalem and al-Aqsa Mosque. 

About six years ago, Raeda, a resident of Shu’fat refugee camp in Jerusalem, started to 

take photos of the daily life in Jerusalem, particularly at al-Aqsa Mosque, expressing her 

love for the holy city and shedding light, albeit dim, on the suffering of its residents. 

Raeda shares the photos she takes on her social media platform, allowing hundreds of 

followers to see Jerusalem through her eyes, especially those who cannot visit the city. 

Raeda, taking advantage of her job as a guide who knows al-Aqsa Mosque very well, makes 

sure to provide detailed descriptions along with the photos she posts of the holy site and its 
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corners. 

When asked about how her passion started, Raeda said that first she only used her mobile 

phone to document the Israeli harassments, violations and assaults against the Palestinian 

worshipers at al-Aqsa Mosque. 

When she noticed that she had a large audience, Raeda decided to take her passion to a 

higher level and started to capture the daily life of the Jerusalemite people under and away 

from the Israeli occupation. 

The Palestinian activist told the Palestinian Information Center that she has always been 

harassed and threatened because of her work by the Israeli police. 

Raeda said that countless times she has been exposed to beating and tear gas and pepper 

gas inhalation while covering Israeli police assaults against men, women, and children at 

al-Aqsa Mosque. 

Raeda’s activism has subjected her to arrest, interrogation, and expulsion from Jerusalem 

multiple times over made up charges and allegations. She even has recently received a five-

month ban from entering al-Aqsa Mosque. 

Raeda said that she will never bow down to Israeli harassment and pressure, stressing that 

every photo is worth the trouble. 

*** 

Dozens of Jewish settlers break into al-Aqsa Mosque 
 

Hordes of Jewish settlers, escorted by a large police force, on Tuesday morning desecrated 

al-Aqsa Mosque. 

Local sources said that about 90 Israeli settlers defiled al-Aqsa Mosque in the early 

morning hours and roamed its courtyards. 

Heavily armed police officers accompanied the settlers as they toured the site and 

performed Talmudic rituals. 

Settlers break-ins into al-Aqsa Mosque are witnessed on almost a daily basis, and they are 

usually accompanied by tight entry restrictions on Palestinian worshipers. 

*** 

IOA razes three-story house, displaces families in J’lem 
 

The Israeli occupation authority (IOA) on Tuesday morning demolished a three-story 

house belonging to the family of Tahhan in the Jerusalem district of Silwan and displaced 

its residents. 

According to local sources, Israeli police forces escorting a municipal crew encircled the 

house and embarked on removing its furniture before demolishing it. 

Five families were living in that house, which was built 20 years ago. 

Last night, the IOA forced a Jerusalemite citizen called Ibrahim Sayba’ah to knock down 

his own house in the holy city to avoid paying exorbitant demolition expenses and fines to 

the Israeli municipality. 

Palestinian Information Center 11-8-2020 
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