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  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

  واء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئســ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  االردن والقدس

  نرفض أي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية: الملك
  

ُأشاد جاللة الملك عبداهللا الثاني بالجهود التي بذلت خالل األشهر الماضية في  – بترا –عمان 
  .ّ، وميزت األردن عن باقي دول العالم"كورونا"مجابهة وباء 

 الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، وجهاء وأعرب جاللته، خالل لقائه بحضور سمو األمير
ّوشخصيات من محافظات عدة في قصر الحسينية اليوم األربعاء، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها جاللته، 

  >>...ًعن فخره لوصول األردن إلى مرتبة متقدمة عالميا في محاربة كورونا

لقضية الفلسطينية، ودعم األشقاء ّوجدد جاللته التأكيد على موقف األردن الثابت تجاه ا... <<
ًالفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددا على رفض المملكة ألي إجراء إسرائيلي أحادي 

  .الجانب لضم أراض في الضفة الغربية

ّمن جهتهم، عبر الحضور عن فخرهم واعتزازهم بنهج التواصل لجاللة الملك مع أبناء شعبه، 
اللته للمعنيين خالل أزمة جائحة كورونا، والتي استطاع األردن أن يتعامل معها مثمنين توجيهات ج

  .باقتدار، وأظهرت قوة مؤسسات الدولة

وأشادوا باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع األزمة، وأسهمت في الحفاظ على حياة 
  .المواطن وصحته

النتخابات النيابية، ما يؤكد أن األردن قوي وماض وثمنوا صدور اإلرادة الملكية السامية بإجراء ا
باإلصالح برغم كل الظروف العالمية والمحيطة، الفتين إلى أهمية أن يشارك الشباب بفعالية في 

  .االنتخابات المقبلة، ومحاربة المال السياسي بقوة

لقدس، من ّكما ثمن الحضور دور جاللة الملك في رعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في ا
منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مشيدين بدور جاللته وموقفه الثابت إزاء القضية 

ُالفلسطينية بخاصة في ملف الضم حيث كان الموقف حازما ال لبس فيه ً...<<.  

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ... <<
 جاللة الملك لشؤون العشائر، ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم، ورئيس هيئة األركان ومستشار
  .>>...المشتركة

  ٢ ص٣٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  
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   القدس المحتلةشرقياألردن يدين بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية 
  

 علــى اإلســرائيلية سلطاتالــ مــصادقة األردنيــة، المغتــربين وشــؤون الخارجيــة وزارة أدانــت – أ ش أ
 القـدس شـرقي الواقعـة (E1) منطقـة فـى اسـتيطانية سـكنية وحـدة ١٠٠٠ مـن أكثـر بنـاء فـي قدما المضي
  .المحتلة

 علــي اهللا ضــيف الــسفير األردنيــة المغتــربين وشــؤون الخارجيــة وزارة باســم الرســمي النــاطق وأكــد
 االســتيطانية للــسياسات بــالده رفــض - /األحــد/ اليــوم األردنيــة األنبــاء وكالــة أوردتــه تــصريح فــي – الفــايز

 األمــن، مجلــس وقــرارات الــدولي للقــانون ًخرقــا تــشكل والتــي المحتلــة، الفلــسطينية األراضــي فــي اإلســرائيلية
  .الدولية الشرعية قرارات أساس على الدولتين حل فرص تقوض أحادية وخطوة

 المحتلـة، الفلـسطينية األراضـي كافـة وفـي (E1) منطقة في البناء خطورة من التحذير الفايز وجدد
 توسـعتها أو بناؤها كان سواء والالشرعية، الالقانونية االستيطانية الممارسات كافة وقف ضرورة إلى مشيرا

 تهدم االستيطان سياسة أن على مشددا باالحتالل، قائمة كقوة إسرائيل اللتزامات وفقا األراضي، مصادرة أو
  .التوتر وزيادة اليأس عميقت على وتعمل الدولتين حل فرص

 ٢/٨/٢٠٢٠اليوم السابع المصرية 

***  

  شؤون سياسية

  ترفض إجراء تعديالت على قانون القومية العنصري" الكنيست"
  

قانون أساس «ً رفضت الهيئة العامة للكنيست، أمس األربعاء، مقترحا لتعديل -فلسطين المحتلة 
 .« تيلم–يش عتيد «ّتقدمت به قائمة » ّالقومية

التي » كاحول الفان«، قائمة ٢٠١٨ّوعارض القانون، باإلضافة إلى األحزاب التي سنته عام 
ّوتغيب رئيس القائمة ووزير األمن، بيني . ّوعدت خالل الجوالت االنتخابية الماضية بتعديل القانون

 .غانتس، عن الجلسة

الموقف األساسي «ّأن وامتنعت القائمة المشتركة عن التصويت على القانون، وعزت ذلك إلى 
ٕوالجوهري للقائمة المشتركة هو إلغاء كل القانون وارساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في 

 .«البالد

ّوقالت المشتركة إن تعديل القانون الذي تقدمت به النائبة عن  ، غدير كمال مريح، »يش عتيد«ّ
ّى جوهره العنصري المتنكر لوجود وحقوق الشعب العربي ُيطرح تعديالت طفيفة على القانون، تبقي عل«

وال يطرح االقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي . الفلسطيني واألقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل
ٍتنضح بالرواية الصهيونية؛ وال أي تحد سياسي أو حقوقي جذري لتعريف المواطنة المتساوية التي هي 



 
٧

في الحقوق القومية والمدنية؛ وال يتحدى حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي وال جوهر المساواة 
ّنظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط هذا القانون الناظم الذي يكرس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين 

 .«ًجماعة وفرادى

ّيكرس، عمليا، ضم إسرائيل للقدس«وأضاف بيان المشتركة أن التعديل  ً  الشرقية المحتلة، في حين ّ
ُتؤكد المشتركة على أن القدس الشرقية أرض محتلة، ويجب أن يكنس عنها االحتالل لتكون عاصمة  ّ

 .«الدولة الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات األمم المتحدة وموقف السواد األعظم من المجتمع الدولي

دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد ّوأشارت المشتركة إلى أن مقترح القانون يكرس مكانة 
 .ما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية» لغة الدولة«العبرية التي بحسب القانون هي 

ّوأكدت المشتركة أن المساواة المنشودة،  ّوالتي طورتها الجماهير العربية على مدار عقود طويلة «ّ
قوق القومية والمدنية، الجماعية والفردية، غير المنقوصة وغير من النضال، هي المساواة التامة في الح

المشروطة؛ وهي مشتقة من كون المواطنين العرب أهل البالد األصليين، ومن حقهم في هذا الوطن وعلى 
هذا الوطن، وكجزء حي وفاعل ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، ومن حقه في تقرير المصير؛ 

 .«القومية للشعب اليهوديالدولة «ّوليست منة من 

ًيميط اللثام مجددا عن «ّواعتبرت القائمة المشتركة أن تصويت االئتالف الحاكم ضد االقتراح  ُ
 )وكاالت. (الدوافع العنصرية الفظة لنتنياهو وحكوماته المتعاقبة

 ٢٠ ص٣٠/٧/٢٠٢٠ الدستور

***  

  اعتداءات

 اليوم..مستوطن يقتحمون األقصى وجماعات متطرفة تحشد القتحامه ٢٠٠

  

بقيادة وزير الزراعة السابق أوري ارئيل والحاخام يهودا كرويزر  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة  
مفتي جماعات الهيكل المزعوم اقتحم مستوطنون متطرفون صباح أمس المسجد األقصى المبارك بحماية 

طة والقوات الخاصة المدججة بالسالح والذين انتشروا من باب المغاربة حتى خروج مشددة من الشر
المستوطنين من باب السلسلة، في ظل تضيق على دخول المصلين والمرابطين في المسجد االقصى على 

  .كافة ابواب المسجد

 صلوات وتأتي هذه االقتحامات متزامنة مع دعوات جماعات الهيكل المزعوم المتواصلة لتنفيذ
خراب «بذكرى ما يسمى «يوم عرفة «للمسجد األقصى اليوم الخميس » واسعة ونوعية«واقتحامات 

  .«الهيكل



 
٨

ً مستوطنا بينهم وزير الزراعة اإلسرائيلي ١٦٥وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة أن 
  .الت استفزازية في ساحاتهالسابق أوري أرئيل اقتحموا المسجد األقصى من ساعات الصباح، ونظموا جو

وأوضحت أن المستوطنين حاولوا خالل االقتحام، أداء طقوس تلمودية في ساحات األقصى، ما 
  .أثار غضب الحراس والمصلين

ودعا الحاخام يهودا كرويزر أمس وأفتى بوجوب تدنيس اليهود للمسجد األقصى اليوم الخميس، 
  .صيام ذلك اليوم» فريضة«حتى لو اضطروا للتخلي عن ) يوم عرفة(

ًإسرائيليا تحت مسمى السياحة ٢٥وقالت األوقاف االسالمية ان االقتحام الصباحي تخلله اقتحام 
  .الداخلية لغير المسلمين

 ٣٥رك اوأوضحت األوقاف اإلسالمية انه في الفترة الثانية من االقتحامات بعد صالة الظهر ش
ًمستوطنا متزمتا، ليصبح مجموع المقتحمين ليو   .ً متطرفا٢٠٠م التروية ً

وحذرت األوقاف االسالمية في القدس أمس من خطورة هذه االقتحامات ومن تفاقمها اليوم على 
وعشية عيد » يوم عرفة «ضوء منشورات ودعوات المستوطنين المتواصلة القتحام المسجد اليوم الخميس 

  .االضحى المبارك

قصى المبارك عموم أبناء الشعب الى االلتزام ودعت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األ
وحملت االوقاف اإلسالمية الشرطة والحكومة اإلسرائيلية  .بتعليمات الصحة والسالمة العامة خالل العيد

  .مسؤولية التصعيد، ودعت الى االخذ على يد المستوطنين وردعهم ووقف انتهاكاتها

الفلسطينيين للمسجد ألقصى، وتحتجز وتواصل شرطة االحتالل فرض إجراءاتها على دخول 
الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية للشبان والنساء، فيما اعتقلت أمس شابين من أمام باب المجلس 
خارج المسجد، كما اعتقلت المدرسة المرابطة هنادي الحلواني من منزلها بعد اقتحامه وتخريب محتوياته 

المزعوم من دعواتها لعناصرها والمستوطنين باقتحام » لجماعات الهيك«وصعدت ما تسمى .فجر أمس
ٕ، واقامة ماراثون تهويدي لدعم أنشطتها واقتحاماتها بذكرى »يوم عرفة«المسجد األقصى اليوم الخميس 

ًوتزامنا مع هذا االقتحام انطلقت دعوات لصالة الفجر في المسجد األقصى والرباط حتى  .«خراب الهيكل«
 صالة الظهر اليوم، تحت شعار احيوا فريضة الرباط في أعظم هذه األيام، ال تبرح حتى انتهاء االقتحام بعد

  .ينتهي االقتحام، حلقات التكبير تصدح في المسجد األقصى

كما شن جيش االحتالل فجر أمس، حملة دهم واعتقاالت واسعة في مناطق متفرقة بالضفة 
  .هم أسرى محررينًمواطنا من بين٢٩الغربية والقدس المحتلتين، طالت 

  .واقتحمت القوات المدينة وبلدات مجاورة ونفذت حملة اعتقاالت واسعة، طالت أسرى محررين

  ٧ص/٣٠/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 



 
٩

  األقصى يقتحمون مستوطن ألف من أكثر

 

 اسـتفزازات ط وسـأمـس، األقـصى، المـسجد باحـات مستوطن ألف من أكثر اقتحم ":األيام" - القدس
  .االحتالل شرطة بحماية دينية طقوس إقامة ومحاولة سرائيلياإل العلم رفع شملت

 من شبان ٤ واعتقلت المسجد إلى القادمين المصلين هويات في االحتالل شرطة دققت المقابل في
 صــالة وقــت الــصائمين المــصلين إلـى اإلفطــارات إدخــال ًأيــضا االحــتالل شـرطة عرقلــت فيمــا المــسجد باحـات
  .المغرب

 أمـس، البـاكر، الـصباح سـاعات منـذ البـراق حـائط إلـى بالتوافد بدؤوا مستوطنينال من المئات وكان
  .المغاربة باب خالل من مجموعات شكل على المسجد باقتحام لهم االحتالل شرطة سماح قبل

 الـصباح سـاحات فـي المـسجد اقتحمـوا ًمستوطنا ٨٥٠ إن :بالقدس اإلسالمية األوقاف دائرة وقالت
  .الظهر صالة بعد ما ًمستوطنا ١٩٨و

 المـسجد أن ًمـرددا المـسجد داخـل اإلسـرائيلي بـالعلم يلـوح وهـو لنفـسه ًتسجيال نشر مستوطن وكان
  .ضده إجراء أي اتخاذ دون العلم إخفاء إسرائيلي شرطي منه يطلب أن قبل لليهود األقصى

 قــواوأل دينيــة طقــوس أداء المـستوطنين عــشرات حــاول األقــصى المـسجد مــن الــشرقية الناحيــة وفـي
  .األرض على بأجسادهم

 علـى مـن المـستوطنين رفـع علـى االحـتالل شـرطة وأجبـروا الممارسـات هـذه علـى المـصلون واحتج
  .المكان ٕواخالء األرض

 اســتفزازات علــى االحتجــاج بــداعي المــسجد باحــات داخــل مــن شــبان ٤ االحــتالل شــرطة واعتقلــت
  .المستوطنين

 االحــتالل شــرطة إن :ًقــائال صــحافي بيــان فــي نينالمــستوط اســتفزازات بــشدة األوقــاف مجلــس ودان
 ذلـك وكـل مبلـغ، كـل والغطرسـة الـصالفة مـن ًحـدا بلغـت المتطـرفين مجموعـات خلفهـا ومـن منية األوأذرعها

 واالسـتخباراتية واألمنيـة العـسكرية وحـداتها بمختلـف تعـج عـسكرية ثكنـة إلـى المـسجد سـاحات تحويـل عبر
 القمعيـة إجراءاتهـا وتـشديد القديمـة، والبلـدة المقدسـة المدينـة كامـل على ًمطبقا ًحصارا فرضها مع بالتزامن

  ".التعسفية الممارسات من وغيرها للمصلين الشخصية البطاقات باحتجاز المسجد أبواب على

 ولــن اليهوديــة األعيــاد بحجــة التعــسفية االجــراءات هــذه لكافــة المطلــق رفــضنا" علــى المجلــس وأكــد
 فـي حـق ئ◌ا للمعتـدين تنـشئ لم أنها كما األوقات، من وقت ئ◌ا في ًعابرا ًاحدث الممارسات هذه تصبح

  ".المبارك األقصى المسجد

  ٣١/٧/٢٠٢٠األيام 

*** 



 
١٠

  ٕاالحتالل يشن حملة اعتقاالت واستدعاءات وابعاد لشبان في القدس

 

ثنــين، قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، اليــوم اال شــنت – الفلــسطيني لإلعــالم المركــز – القــدس المحتلــة
ــة، وأبعــدت آخــرين عــن أمــاكن  حملــة اعتقــاالت واســتدعاءات طالــت عــددا مــن الــشبان فــي القــدس المحتل

  .سكنهم

واقتحمت قوات االحتالل شارع الواد في مدينة القدس، واعتقلت الشاب عبـد الـرحمن البـشيتي، بعـد 
  .دهم وتفتيش منزله

يب، من سكان شـارع الـواد، للتحقيـق كما استدعت قوات االحتالل الشاب المقدسي محمود سليم نج
  .لديها في مركز المخابرات

ًوسلمت مخابرات االحتالل الشاب مصطفى الترهوني، استدعاء للتحقيق لديها خالل اقتحامها منزله  ّ
  .في مدينة القدس ظهر اليوم والعبث بمحتوياته وتخريبها

  . أيام٥ عن بلدة العيساوية وأفرجت قوات االحتالل عن الشاب محمد بسام عليان، شرط اإلبعاد

  .وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب عليان، الليلة الماضية، عقب دهم منزل ذويه

بالتزامن مع ذلك أجلت سلطات االحتالل محاكمة الشاب آدم قراعين حتى األربعاء بعد اعتقاله فجر 
  .اليوم من منزله وتفتيشه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان

المقامـة " بزغـات زئيـف"الحتالل تحرير مخالفات للمقدسيين، بـالقرب مـن مـستوطنة وتواصل قوات ا
  .على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، ضمن سياسات التنكيل بالمواطن المقدسي

 ٧٥٠، أكثـر مـن ٢٠٢٠وبحسب اإلحصائيات؛ فإن قوات االحتالل اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 
  .الت الفئات كافة، بما فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاءًمواطنا من القدس، ط

وتهدف سياسـة االعتقـال الممنهجـة التـي تنفـذها سـلطات االحـتالل بكثافـة عاليـة فـي القـدس، إلـى 
ًتقويض أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المـواطن المقدسـي، وحمايـة المـسجد األقـصى، علمـا 

ل عــشرات المــرات، إضــافة إلــى التحقيــق المتكــرر معهــم عبــر حمــالت أن بعــض المــواطنين تعرضــوا لالعتقــا
ُوتتركز قرارات االحتالل التي تصدرها بحق المعتقلين المقدسيين، على إصدار أوامر إبعاد عن .االستدعاءات

  .ًالمسجد األقصى، وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس المنزلي، التي طالت الفتية واألطفال خصوصا

ــد اال حــتالل ضــمن سياســاته التنكيليــة الممنهجــة بحــق المقدســيين، إعــادة اعتقــال األســرى ويتعم
المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص علـيهم وسـرقة فرحـة عـائالتهم وأصـدقائهم لحظـة تحـررهم، يرافـق ذلـك 

  .منعهم من أي مظاهر لالحتفاء بحريتهم

  ٣/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 



 
١١

 شابا مقدسيا من راس العامودقوات االحتالل تعتقل   

 

الـسبت  مـساء –قوات االحتالل اإلسـرائيلي  اعتقلت – الفلسطيني لإلعالم  المركز–القدس المحتلة 
  . شابا من حي رأس العامود في مدينة القدس المحتلة-)٨-١(

  .ومةوأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب عمر شويكي، ونقلته إلى جهة غير معل

وتواصل قوات االحتالل اعتقـال الـشبان فـي مدينـة القـدس المحتلـة، بهـدف النيـل مـن إصـرارهم فـي 
ــدفاع عــن المدينــة ومقدســاتها مــن اقتحامــات المــستوطنين المتكــررة وبحــسب اإلحــصائيات؛ فــإن قــوات .ال

لقـدس، طالـت ً مواطنـا مـن ا٧٥٠، أكثـر مـن ٢٠٢٠االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلـت منـذ مطلـع العـام الجـاري 
  .جميع الفئات، بمن فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاء

وتهدف سياسة االعتقال الممنهجة التـي تنفـذها سـلطات االحـتالل بكثافـة عاليـة فـي القـدس، إلـى  
ًتقويض أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المـواطن المقدسـي، وحمايـة المـسجد األقـصى، علمـا 

 لالعتقــال عــشرات المــرات، إضــافة إلــى التحقيــق المتكــرر معهــم عبــر حمــالت أن بعــض المــواطنين تعرضــوا
ُوتتركز قرارات االحـتالل التـي تـصدرها بحـق المعتقلـين المقدسـيين، علـى إصـدار أوامـر إبعـاد  .االستدعاءات

ــال  ــة واألطف ــت الفتي ــي طال ــي، الت ــرارات الحــبس المنزل ــى ق عــن المــسجد األقــصى، وعــن القــدس، إضــافة إل
يتعمد االحتالل وفي سياق سياساته التنكيلية الممنهجة بحق المقدسيين، إعادة اعتقـال األسـرى و.ًخصوصا

المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص عليهم وسرقة فرحة عـائالتهم وأصـدقائهم بلحظـة تحـررهم، يرافـق ذلـك 
  .منعهم من أي مظاهر لالحتفاء بحريتهم

  ١/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  ًسي إياد أبو صبيح يهدم منزله ذاتياالمقد

 

، المقدســي إيــاد أبــو صــبيح، علــى هــدم االثنــينأجبــرت ســلطات االحــتالل الــصهيوني، مــساء اليــوم 
 .منزله في ضاحية عين اللوزة، في قلب سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك

اثــت فيــه ، وع١٢/٧/٢٠٢٠وكانــت قــوات االحــتالل الــصهيوني قــد اقتحمــت منــزل أبــو صــبيح فــي 
ًفسادا واعتدت على أفراد من عائلة أبو صبيح، وأخطرت عائلة أبو صبيح بهدم منزله، حيث تتذرع سلطات 
االحتالل الصهيوني بعدم الترخيص للقيام بهدم هذا المنزل كما تتذرع بهدم المئات من المنازل في القدس، 

ٍلــدى المقدســيين، وبــشروط شــبه مــستحيلة، ّفــاالحتالل الــصهيوني ال يمــنح إال القليــل مــن التــصاريح للبنــاء 
  .ًليتخذ من ذلك وسيلة لتطبيق سياساته االستعمارية في هدم المنازل في القدس، وتهجير أهلها منها

  ٣/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 
١٢

  االحتالل يقتحم حي عبيد في العيساوية

 

عيـساوية، وشـرعت قـوات اقتحمت قـوات االحـتالل الـصهيوني، مـساء اليـوم األحـد، حـي عبيـد فـي ال
 .ٕاالحتالل في مداهمة الحي واغالق الطريق الرئيسي، فيه

ًويتعــرض حــي عبيــد فــي ســلوان، والــذي ســماه أهــل العيــساوية نــسبة للــشهيد محمــد عبيــد، الــذي 
ً، القتحامـــات صـــهيونية شـــبه يوميـــة، عـــادة مـــا تنتهـــي ٢٧/٦/٢٠١٩استـــشهد برصـــاص االحـــتالل فـــي 

ٍل، واعتقـال عـدد مـن شـبان الحـي، وفتيانـه، وكـان آخـر تلـك االقتحامـات، ذاك ٍبمواجهات مـع قـوات االحـتال
، والذي اعتقلت قوات االحـتالل خاللـه الطفـل محمـد ٢٥/٧/٢٠٢٠االقتحام الذي نفذته قوات االحتالل، في 

  .الرجبي

  ٢/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  شرطة االحتالل تحرر مخالفات للمقدسيين بالقرب من بيت حنينا

 

ًحرر شرطة االحتالل الصهيوني، في مدينة القدس، عددا من المخالفات بحـق المقدسـيين، بـالقرب 
 .، شمال القدس، والتي تغتصب أراضي حي بيت حنينا شمال المدينة)بسغات زئيف(من مستوطنة 

ا وتستخدم سلطات االحتالل الصهيوني المخالفات المرورية، ومخالفات البيئة كوسائل من ضمن وسائله
  .في تطبيق سياساتها االستعمارية في القدس

***  

  اعتداءات/ تقارير 

 محافظ القدس أمام محكمة احتاللية جائرة غدا
  

الثالثـاء فـي " محكمـة الـصلح"المقرر ان تنظر ما يـسمى بــ من – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
الماضي، حيث كانت المحكمة قـد   تموز١٩اعتقال محافظ القدس عدنان غيث والذي جرى اعتقاله بتاريخ 

 مـرة منـذ تعيينـه ١٧مددت اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس الماضي، بعـد اعتقالـه اكتـر مـن 
 .٢٠١٨محافظ القدس في العام 

 فــي األوروبـي باعتقـال محـافظ القــدس حيـث اعتبـر مكتــب االتحـاد اإلدانــةوتوالـت حمـالت وبيانـات 
 األوروبـيباسمه محافظ القدس عدنان غيث شريكا مهما لمكتب ممثل االتحـاد تصريح صدر عن المتحدث 

االحتـرام الكامـل  إلـى في القدس الشرقية حيث عبر عـن قلقـه للغايـة بـشأن ظـروف وحيثـات اعتقالـه داعيـة
 ومنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالقدس الـشرقية، وطالبـت إسرائيللالتفاقيات الثنائية بين 

  . فيما يتعلق باعتقال المحافظ غيثاإلنساني باحترام القانون الدولي إسرائيل



 
١٣

 علـي، ان الجامعـة أبوالعربية على لسان أمينها العام المساعد الدكتور سعيد  وكانت جامعة الدول
العربية تنظر بقلق شديد اسـتمرار اسـتهداف مؤسـسات القـدس وشخـصياتها والقيـادات الوطنيـة فيهـا والتـي 

 . اعتقال محافظ القدس عدنان غيثأخرهاكان 

ــاون  ــة التع ــرت منظم ــا اعتب ــسفير احمــد اإلســالميفيم ــسطين ال ــة فل ــا لــدى دول ــسان ممثله ــى ل  عل
فــرض  الرويــضي ان اعتقــال المحــافظ غيــث هــو اعتقــال سياســي الهــدف منــه اســتمرار محــاوالت االحــتالل

 االتــصاالت مــع بــإجراءمنظمــة مــستمرة  ومالحقتــه للنــشطاء والمؤســسات، مؤكــدا أن الاألرضســيادته علــى 
، اإلنـساني القـوة القائمـة بـاالحتالل الحتـرام القـانون الـدولي إسـرائيل الدولية المختلفة للضغط علـى األطراف
  . عاصمة لدولة فلسطينٕوانهااحترام التعهدات الدولية باعتبار القدس الشرقية محتلة  إلى والدعوة

ــد ا ــوطني الفلــسطيني ق ــان المجلــس ال ــه المؤســسات وك ــا دعــى في ــسانيةصــدر بيان  والحقوقيــة اإلن
للـضغط علـى سـلطات   تـضامنها مـع محـافظ القـدس عـدنان غيـث، والتحـرك العاجـلإعـالنوبرلمانات العالم 

للتحقيـق المتواصـل فـي سـجن عـسقالن فـي ظـروف  سيما وانه يتعـرض  سراحهإلطالقي سرائيلاالحتالل اإل
يــف ذات الــصلة، واعتبــر المجلــس الــوطني اســتمرار اعتقــال المحــافظ اعتقــال قاســية ومخالفــة التفاقيــات جن

  .استهدافا مباشرا لمدينة القدس المحتلة ومؤسساتها وقيادتاتها ورموزها الدينية غيث

 الفلــسطينية والــذي يــضم فــي عــضويته عــددا مــن اإلنــسانكمــا اعتبــر مجلــس منظمــات حقــوق 
قيق مع عدد من مدراء المؤسسات المقدسـية يـأتي فـي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية اعتقال غيث والتح

والهوية الفلسطينية في المدينة  طمس الوجود الفلسطيني إلى  االعتداء على مؤسسات القدس الهادفإطار
ي العمـل سـرائيل المجلس بـشدة منـع االحـتالل اإلوأداني، سرائيلوتعزيز المشروع االستيطاني االستعماري اإل

 فوريــة إجــراءاتالفلــسطينيين فــي مدينــة القــدس وطالــب المجتمــع الــدولي باتخــاذ الــسياسي والمــدني علــى 
 . المتحدةاألممي تنفيذا لقرارات سرائيللمحاسبة دولة االحتالل اإل

 فيـه اعتقـال المحـافظ غيـث حيـث طالـب المجتمـع أدانوكان اتحاد المحامين العرب قد اصـدر بيانـا 
 العاجــل عــن المحــافظ غيــث واإلفــراجي الحتــرام المواثيــق الدوليــة ســرائيلالــدولي بالــضغط علــى االحــتالل اإل

ية فـي القــدس المحتلـة، كمـا دعــا االتحـاد الــدول العربيـة مــن ســرائيلوتحمـل مـسؤولياته تجــاه االنتهاكـات اإل
ية فـي القـدس سـرائيلالتحرك الجاد والفوري لتفعيـل حـشد ضـد االنتهاكـات اإل إلى خالل جامعة الدول العربية

  .االت بحق قياداتها وبشكل خاص محافظ القدسواالعتق

 األوروبيـةوطالبت حملة التـضامن الفرنـسي مـع الـشعب الفلـسطيني البرلمـان الفرنـسي والبرلمانـات 
 الفـوري والعاجـل واإلفـراجية فـي القـدس سـرائيلبتحمل مسؤولياتها والتحرك لوفق االنتهاكات واالعتداءات اإل

  .عن المحافظ غيث

 الجاليـة أقامـت وعربية تضامنا مع المحـافظ غيـث، حيـث أوروبيةة في عدة دول وتوالت وقفات عد
 وقفـة تـضامن مـع األسـرى عامـة والمحـافظ غيـث  وألمانيـافـي اسـبانيا  ي دولة فلـسطينتالفلسطينية وسفار
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 حركـة فـتح وقفـة فـي كـل مـن سـوريا ولبنـان تـضامنا مـع المحـافظ أقامـت العاجل عنه، كمـا باإلفراجطالبت 
 .غيث

 بشدة اعتقال أدان قد أوروباوكان اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية المستقبل في 
 عنـه لإلفراج طغض للاألوروبيةانها على تحرك مع المؤسسات  إلى وأشارتسلطات االحتالل للمحافظ غيث 

  .المحافظ غيث

ومــة الفلــسطينية فــي بيــانين  الرئاســة الفلــسطينية والحكأدانــتوعلــى المــستوى الرســمي الفلــسطيني 
 القـدس أبنـاءي للمناضـلين مـن سـرائيلمنفصلين اعتقال المحافظ غيث مستنكرة حملة استهداف االحتالل اإل

 اإلسـالمية التعسفية بحقهم، وحيت صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها واإلجراءات
القدس عاصـمة فلـسطين ومناضـليها هنـاك لـن تثنـي عـن ية بحق سرائيلوالمسيحية مؤكدة ان االجراءات اإل

  .التمسك بالثوابت الفلسطينية والدفاع عن المقدسات

 ذاتــه كانــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية وزارة الخارجيــة والمغتــربين اإلطــاروفــي 
  ..... حول اعتقال المحافظ غيث بيانات مماثلةتاراإصد

  ٤/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  آراء عربية

  شيطنة الكيانية الفلسطينية
  

  *فادي أبو بكر

ومن خلفها الواليات المتحدة األميركية تسعى في هذه اآلونة إلى تقويض أي » إسرائيل«ال تزال 
شكل من أشكال الكيانية الفلسطينية وتدفع باتجاه الحل اإلقليمي واستكمال سيطرتها على األرض 

 . بها دولة يهودية خالصةالفلسطينية وضمان االعتراف

التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد » صفقة القرن«ُوقد تضمنت أحد أهم وأبرز بنود ما تسمى بـ  
، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تدمير «ًيجب االعتراف بالقدس دوليا كعاصمة لدولة إسرائيل «ترامب، بأنه 

ًود الماضية، ما يعني وجوبا تدمير الكيانية الفلسطينية الجهود الدبلوماسية الفلسطينية المبذولة طيلة العق
 . اإلسرائيلي–ًكهدف بات واضحا للثنائي األميركي 

ُوفي نفس السياق، فقد نشرت خالل األسابيع األخيرة العديد من التقارير الصحفية في بعض 
منظمة » شيطنة«ّالصحف الورقية والمواقع اإللكترونية ركزت معظمها على ما يمكن تسميته محاولة 

وتزامنت هذه الفبركات والحشرجات مع أزمات . التحرير والسلطة الفلسطينية وقادتها على وجه التحديد
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ً اإلسرائيلية وكورونا وغيرها، لتظهر وكأنها جزءا من - ّمركبة تعاني منها السلطة بفعل الضغوط األميركية 
 .لفلسطينيةالكيانية ا» شيطنة«سياق كامل يعمل على الترويج لفكرة 

ّالقيادة الفلسطينية ليست منزهة عن الخطأ، إال أنه من الضروري الوعي بأن الفبركات .. نعم
ّاإلعالمية ال تستهدف أشخاص بعينهم، وانما الكيانية الفلسطينية برمتها، وألن اإلعالم المسؤول ينتج  ٕ

ًتلقائيا مجتمعا عادال، فإن القوى العدائية تسعى إلى ضرب النسيج ا ً لمجتمعي عبر توجيه اإلعالم إلى ً
 .مسارات غير وطنية أو مسؤولة

ٍمن جهة أخرى، فإنه من الطبيعي القول بأن سلوك المواطن الفلسطيني كما هو السلوك البشري 
ّاليوم قد تأثر بوباء الكورونا، والتجربة التي تمر بها البشرية جمعاء تحتاج إلى أن تتنبه الدول إلى تلك  ّ

فما بالكم بفلسطين التي تعاني من وبائي االحتالل وكورونا، والتي تحتاج . اعية على اإلنساناآلثار االجتم
إلى جهود مضاعفة من قبل المنظومة الرسمية الفلسطينية لمواجهة كافة اآلثار المترتبة والتي قد يستغلها 

 .كل من يريد اإلطاحة بالكيانية الفلسطينية

يني بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية مهمة وطنية تقع على عاتق الجسم الصحفي الفلسط
كبيرة، تتمثل في توحيد الدور االعالمي الوطني ومواجهة الروايات والفبركات التي تسعى إلى شيطنة 

وال بد أن تتخذ المؤسسات اإلعالمية والنقابات التمثيلية للمهنة والهيئات . الكيانية الفلسطينية وتنحيتها
ّإلعالم خطوات واجراءت حازمة تجاه كل وكالة أو شبكة إعالمية محلية تسير في سكة المنظمة لقطاع ا ٕ

ّخارجة عن السكة الوطنية، بما يتضمنه ذلك من وضع دليل إجراءات أو ما شابه أمام العاملين في 
ٍالمجال، بهدف تقديم أخبار تحترم المقاييس المهنية والوطنية على حد سواء
. 

 كاتب وباحث فلسطيني *

  ١٧ ص٣٠/٧/٢٠٢٠ الدستور

***  

  جدلية الترابط بين الضم وصفقة القرن في االستراتيجية الملكية
  

  ردينة العطي

في سياق ما يحصل من عمليات صهيونية متراكمة من خالل قطعان المستوطنين والتصعيد الذي 
باب الرحمة هناك أيضا االحراق المتعمد الذي حصل لمسجد البر واالحسان أشرت إليه مسبقا فيما يتعلق ب

في مدينة البيرة والذي أرفق بعبارات عنصرية عبرت عن البنية التربوية والثقافية لقطعان المستوطنين 
والذين يحاولون كل يوم تدنيس المسجد األقصى لترسيخ مشروع التقاسم الزماني والمكاني للمسجد 

  المبارك

كل ذلك يحصل والتركيز قائم على إجهاض مشروع الضم ذي األهمية القصوى في هذه المرحلة 
لكن حتى نكون منصفين تماما فكل من راقب خطابات جاللة الملك والدبلوماسية األردنية لم تخرج أبدا عن 
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مة عملية من ربط موضوع الضم بحل الدولتين، لماذا يا ترى كان هذا الربط دائما من قبل جاللته وبترج
رأس الدبلوماسية األردنية وزير الخارجية الدكتور أيمن الصفدي بتوجيه مباشر وغير مباشر من قبل 

  جاللة الملك

حول ذلك الربط السر يكمن في أن التركيز على موضوع الضم دون الحل الشمولي أي حل 
دس من تكريس لمحاولة التهويد الدولتين يعني بكل التفاصيل تغيب االنتهاكات التي تحصل في مدينة الق

وتغيير المالمح التاريخية وتغيير قواعد االشتباك الغير مباشرة المنصوص عليها والتي ترجمت من خالل 
  .الدم والنضال المتكامل بين الموقف األردني والمقدسيين

 كل ذلك يحصل وهنالك تركيز على االعالم العربي والدولي حول مواجهة الضم وتغييب موضوع
القدس وهذا أحد األهداف الصهيونية التي تراهن على مركزية الثانوي وثانوية المركز لذلك كان دائما 
جاللة الملك ينوه لموضوع الربط االستراتيجي بين المواجهة للجزء اي الضم مع عدم تغيب الكل وهو 

ع والذي يعتبر مشروع مواجهة صفقة القرن بكليتها دون الذهاب إلى المرجعيات الثانوية في هذا الصرا
الضم بالنسبة للدبلوماسية األردنية والفلسطينية مدخال للمواجهة الكلية وليست محورا للصراع وهذا ما 

  .يجب أن يتنبه له كل أردني وفلسطيني خاصة من خالل منصاته االعالمية

  حمى اهللا األردن وحمى اهللا األقصى الشريف

 .وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة

 ١٦ ص٣٠/٧/٢٠٢٠تور الدس

***  

  ..!والتعلق بالوهم" الضم"حقيقة 
  

  عالء الدين أبو زينة

. ، مثل الذي أخذ منه بلطجي بيته وأسر عائلته وطرده٤٨، بعد تسليم فلسطين ٦٧حال فلسطين 
ُقاتل وحاول، ثم أُنهك وترك، فوقف خارج السور يصرخ َ ال تلمس، ال تأخذ، القانون، وعائلته في الداخل : ِ

ّالبلطجي يتحكم بكل شؤونهم ويشغلهم في الخدمة، لكنهم يصرخون . َنقل من غرفة ضيقة إلى أصغر منهاُت
  .يجوز وال يجوز، وهو يشرب القهوة مسترخيا في الحديقة: أيضا

غير «، وكأن غرفة الخادمة في البيت المستلب كله »الضم«مع ذلك، يتحدثون بجدية عن 
الضفة . »مضمومة«ٕالضفة محتلة، وانما ليست :  ويتغطى بالمفرداتوالضعيف يتعلل باألماني! »مضمومة

. »سلطة االحتالل«تحكمها : ُوال تستكمل الجملة –» سلطة وطنية«تحت سيطرة االحتالل، ولكن تحكمها 
، والخارجيين ليسوا جديين في جلب حق »القوي عايب«ألن » اإلدانات«و » القرارات«وال تنفع 

  .حق الفلسطينيين بالطريقة الوحيدة المعروفة، ليس ممكنا وال مطروحاللفلسطينيين، واستعادة 
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بنيامين … إذا أوفى«: »تيارات يهودية«يكتب بيتر بينارت، محرر مجلة . الحقيقة يقولها اآلخرون
نتنياهو بتعهده بفرض السيادة اإلسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية، فإنه سيضفي الصفة الرسمية 

  .«في الممارسة، ضمت إسرائيل الضفة الغربية منذ فترة طويلة: م منذ عقودعلى واقع قائ

أورينت «ويقول روبرت مالي، مستشار باراك أوباما السابق للشرق األوسط، في مقابلة مع موقع 
وثمة العشرات على األقل من األصوات . »تم ضم األراضي الفلسطينية منذ عقود على أرض الواقع«: »٢١

في مشروع » السلطة الفلسطينية« تعلن حقيقة ضم الضفة، وتفصيل الدور الوظيفي الحقيقي لـالوازنة التي
  .الضم الزاحف وتكريس االحتالل كواقع

 مستوطن يهودي اآلن في القدس الشرقية والضفة ٦٤٠.٠٠٠يعيش حوالي «: يكتب بينارت
وتتصور . فلسطينية من أي معنى حقيقيالغربية، وقامت الحكومتان اإلسرائيلية واألميركية بتجريد الدولة ال

 في المائة فقط من ٧٠ًخطة السالم التي وضعتها إدارة ترامب أرخبيال من المدن الفلسطينية المتناثرة عبر 
أحزاب يسار الوسط ال يدعمون قيام دولة … وحتى قادة. الضفة الغربية، تحت السيطرة اإلسرائيلية

  .«فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة

َمن واقع ضمني إلى واقع معلن ال داعي له » الضم«حويل ت  ألن الكيان مسيطر - يقول كثيرون -ُ
، »أوسلو«و » عملية السالم«وهو أيضا آمن ومرتاح تحت غطاء . فعليا، وقتل فرصة الدولة الفلسطينية

  .محليا ودوليا

احد ألراض تسيطر إن ضما تقوم به إسرائيل من جانب و«: يكتب دينيس روس؛ وديفيد ماكوفسكي
وال أحد يعرف ما إذا كان سيؤدي إلى انهيار . إنه لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا. عليها مسبقا ليس هو الحل

السلطة الفلسطينية، أو أنه سينهي التعاون األمني بين الجيش اإلسرائيلي وقوات األمن التابعة للسلطة 
  .«الفلسطينية

فمع استعداده للتعاون مع . ما تحقق بالنسبة لنتنياهوكان عباس حل«: ويكتب آرون ديفيد ميلر
إسرائيل في مجال األمن وتجنب كل من العنف وطاولة المفاوضات، فعل عباس الكثير لتعزيز حملة نتنياهو 

  .«إلغالق الباب تماما أمام إقامة دولة فلسطينية ذات معنى

ن خطر انهيار السلطة قد يخفف أيضا م) الضم المرحلي(كما أنه «: ويكتب جوناثان كوك
ويقال إن الجيش اإلسرائيلي قلق بشأن ما . الفلسطينية، وهي المقاول األمني اإلسرائيلي في الضفة الغربية

  .«إذا كان يمكنه تحمل عبء مراقبة مدن الضفة الغربية بشكل مباشر

َلم  ‘:السؤال الذي يزعج هؤالء هو«: ويقول مالي عن أعضاء كونغرس أميركيين يعارضون الضم
بالنسبة … ؟ وأضيف أنها ال تدفع مقابل ذلك أي ثمن سياسي’تضم إسرائيل أراض وهي تتحكم فيها

لهؤالء، فإن الوضع الحالي هو أفضل حل بالنسبة إلسرائيل، وهم يخافون من أن اليسار الديمقراطي بدأ 
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ع الوجه الحقيقي فليضموا األراضي الفلسطينية حتى يسقط القناع ويرى الجمي‘: يرفع صوته بالقول
  .«إلسرائيل

لكن . بدعم األميركان–يعرف الكيان بتكرار الخبرة أن كالم العرب واآلخرين هو شيء اعتاد تحمله 
من الضمني » األبارتيد«، ومن تحويل واقع »يهودية الدولة«الذي يجعله يتردد في الضم هو خوفه على 

حتالل واسمه، وهو الذي يستمتع اآلن باحتالل عبء اال» السلطة«وسوف يعيد إليه انهيار . إلى الواضح
  .بال أعباء

لقد اتخذت إسرائيل قرارها بالكامل «: يسمي بينارت، من بين آخرين كثيرين، الشيء باسمه
ويقترح، مع عدد . »دولة واحدة تضم ماليين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى الحقوق األساسية: ونفذته

حان الوقت للتخلي عن حل الدولتين التقليدي وتبني هدف المساواة في «: متزايد من اليهود الليبراليين
 .«حان الوقت لتخيل وطن يهودي، والذي ال يكون دولة يهودية. الحقوق لليهود والفلسطينيين

 ٦ ص٣٠/٧/٢٠٢٠الغد 

***  

  اخترنا لكم

  شخصيات فلسطينية

  فلسطيتن تودع شاعر العودة هارون هاشم رشيد
  

  *سري القدوة

 فلسطين الشاعر الوطني الفلسطيني الكبير شاعر العودة والثورة هارون هاشم رشيد بعد ودعت
حياة حافلة بالنضال المخلص لفلسطين وشعبها وان الشعب الفلسطيني يودع أخا عزيزا وصديقا وفيا 
 ومناضال صلبا قدم الكثير لفلسطين وشعبها وكان مثاال للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية
والشرعية الفلسطينية وحق العودة التي تربت عليها االجيال عبر مسيرة طويلة من الكفاح والنضال من 
اجل الحرية ونيل االستقالل وتقرير المصير فكان مثال القائد والمعلم وعلما من أعالم فلسطين ومسيرتها 

ت فيها الثورة الفلسطينية حيث التحررية مدافعا صلبا عن القرار الوطني المستقل في كل المراحل التي مر
تمترس في مواقع النضال وكان الكلمة االمينة المعبرة عن صوت فلسطين النقي والحقيقي متمسكا 
بالمبادئ الثورية وموجها وشاعرا ودبلوماسيا متابعا الثوار المناضلين في كل مراحل حياته وسنظل على 

  .عبنا العادلةعهده ووصاياه في صدق االنتماء وااللتزام بأهداف ش

 ومنذ ١٩٢٧ولد الشاعر والمناضل الكبير هارون هشام رشيد، في حارة الزيتون بمدينة غزة العام 
طفولته شهد على األحداث والتطورات التي شكلت المأساة الفلسطينية غنت له فيروز سنرجع يوما الى 
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ه كبار المطربين وحفظ االجيال ٕحينا وغنت له فايدة كامل لن ينام الثأر في صدري وان طال مداه وغنى ل
  .كلماته لتكون شاهدة على العصر

أطلقت عليه تسميات مختلفة مستوحاة من مراحل عذابات شعبنا فهو شاعر النكبة وشاعر العودة 
وشاعر الثورة بعد عرضة قصيدة االرض والدم التي ابدع فيها وقد تمسك الشاعر الذي عمل كسفير 

ية بأسس النضال الوطني الفلسطيني ليكون ايقونة الكفاح والنضال الوطني ودبلوماسي لدي الجامعة العرب
  .مدافعا عن الفقراء ومتمسكا باألرض والهوية والعنوان

ًلقد خسرت فلسطين علما من أعالمها البارزين والمبدعين تاركا خلفه إرثا ثقافيا وطنيا غنيا سيمتد  ً ً ً
حافة والتأليف تغنى خاللها بالشهداء األبرار والمعتقلين لألجيال القادمة في حقول الشعر والكتابة والص

االبطال وجسدت أشعاره الوطنية مأساة الالجئين الفلسطينيين الذين عاصر نكبتهم وفي المقابل فقد تمسك 
  .بأمل عودتهم الى ارضهم وارض ابائهم وأجدادهم

ره مملوء بالرومانسية  وشع١٩٥٤ ديوانا شعريا بدأها عام ٢٢اصدر هارون هاشم رشيد اكثر من 
الوطنية التي تغنت بها االجيال العربية من المحيط الى الخليج لما فيها من قدرة رائعة على استنهاض 
المشاعر والهمم ومقت للغزاة وعشق للحرية والحياة بشرف وكرامة اضافة الى عدد من المسرحيات 

طنية الملتزمة والشاعر الوطني الكبير شاعر الشعرية التي مزجت بين المتعة الفنية والقيمة الفكرية الو
الثورة هارون هاشم رشيد سيظل في قلوب وعقول كل من عرفه وسيبقى حاضرا في الذاكرة الفلسطينية 

  .حتى تحقيق االهداف الوطنية لشعبنا

وأبدع الشاعر الذي ترك تراثا من االدب والثقافة وليكون نبراسا لألجيال القادمة لتبقى صورة 
حية في الذاكرة الجماعية الفلسطينية ولتحافظ على وصية الشهداء والعهد من اجل ضمان حق الوطن 

العودة وتقرير المصير وبهذه المناسبة ننعي الى الشعب الفلسطيني اجمع واألمة العربية وجميع االحرار 
صاحب كلمات في العالم رحيل شاعر العودة الذي كان وسيبقى نبراسا وطنيا تسترشد منه االجيال وان 

عائدون فالحدود لن تكون يرحل عنا وتبقى قضايا الوطن امانة في اعناقنا جميع ويشكل تراثه .. عائدون
الفكري والثقافي محورا هاما في التمسك بحق العودة ومواجهة المحتل الغاصب بعزيمة االنتصار واستمرار 

  .م ولكل عشاق الحرية والحياةالنضال بثبات وتحد حتى اقامة الدولة الفلسطينية ولروحك السال

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية/ سفير االعالم العربي في فلسطين* 

 ١٦ ص٣٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  
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ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم 
  .المؤلفات التي تتعلق بالقدس من جوانب مختلفة

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره 
  اللجنة

دار :  بيــروت-.فانــسان لــومير؛ ترجمــة غــازي بــرو /زمــن التعــايش و التحــوالت(وفيمــا يلــي تعريــف بكتــاب 
  : ). ص٣٣٥-.٢٠١٥الفارابي، 

  

  من كتب مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

ــ ــومير؛ ترجمــة غــازي بــرو /زمــن التعــايش و التحــوالت : ١٩٠٠دس الق ــروت-.فانــسان ل دار :  بي
  . ص٣٣٥-.٢٠١٥الفارابي، 

ً الذي يعد أحد مؤرخي القدس الجـدد وأكثـرهم تفـردا -يستعرض المؤلف الفرنسي  ْ  فـي كتابـه هـذا  -ُ
انتقالهـا مـن المدينـة القديمـة ما كانت عليه أحوال القدس في العقود المحيطة ببدايات القرن العشرين عنـد 

إلى المدينة الحديثة، فخالفا لما درج التأريخ التقليدي على تقديمه طوال زمن مديد فقـد ثبـت لديـه  أن ثمـة 
حركية حقيقية كانت تربط جميع الطوائف بنوع من المشاريع المشتركة مشكلة أنموذجا حـضريا مـن العـيش 

وهـو التقـسيم الـذي رعتـه -ّ للمجتمـع علـى قاعـدة مليـة وطائفيـة ًمعا، وبعيدا عن حتمية االنقسام السياسي
ْ ، فقــد تــم تقــسيم بلــدة القــدس القديمــة إلــى أربــع حــارات وفــق تقــسيم طــائفي -ســلطات االنتــداب البريطــاني ُ
  .ًمفتعل  يخدم أهدافا سياسية

العشرين وبشكل عام يقد م لنا الكتاب مساهمة أساسية في فهم أحوال فلسطين منذ  بدايات القرن 
رافض الجميع الرؤى الالحقة التي أخفت لنا الحقـائق التاريخيـة التـي سـادت عنـد منعطـف ذاك القـرن، كمـا 

ًيمكننا من فهم ما قد يشكله ذلك من إطار للمعالجات السياسية المخصصة لوضعها اليوم وغدا ّ. 

  ٤/٨/٢٠٢٠مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*** 
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  اخبار باالنجليزية

Jordan condemns Israel’s plan to build new housing units in J’lem 
 

 1,000Jordan’s foreign ministry has denounced Israel’s approval of a plan to build over 

.east of Occupied Jerusalem,  area1new illegal settler homes in E 

s rejection of all forms of 'allah Fayez reiterated JordanSpokesperson for the ministry Deif

which he said constitute a violation of international law and UN , Israeli settlement activities

.Security Council resolutions 

ement policy and honor Fayez stressed the need for Israel to immediately halt its illegal settl

.its obligations as an occupying power 

 

Palestinian Information Center 4-8-2020 

*** 

Jordan slams Israel's provocations and violations at Aqsa Mosque 
 

AMMAN, (PIC) - Jordan on Thursday said it sent Israel a memo, via diplomatic channels, 

urging it to respect the Islamic sanctity of the Aqsa Mosque and halt all its provocative 

practices there. 

In a diplomatic letter to Tel Aviv, Jordan’s Ministry of Foreign Affairs stated that Israel as 

an occupying power should “respect the sanctity of the Aqsa Mosque (al-Haram al-Sharif) 

and end all provocations and violations there .”  

Its spokesman Dhaifallah al-Fayez also condemned in a press release the continued Israeli 

violations against the Aqsa Mosque, the most recent of which was when the Israeli 

occupation police allowed hundreds of Jewish extremists to storm the Mosque on 

Thursday. 

Al-Fayez stressed that the Aqsa Mosque, with its total area of 144 dunums, is an Islamic 

holy site belonging exclusively to the Muslim nation, adding that the Jerusalem Awqaf 

Department, which reports to Jordan, is the only institution responsible for administrating 

the Mosque’s affairs. 

The spokesman called on the international community to assume its responsibility in this 

regard and pressure Israel to end its violations at the Aqsa Mosque . 

The Palestinian Information Center August 3, 2020 

*** 

  

Israel okays plan to build commercial complex in east of Issawiya 
 

e Israeli municipality in Occupied Jerusalem on Saturday approved a plan to build an  

additional commercial complex on about 90 dunums of land in the east of Issawiya district. 

In press remarks, chief of the municipality pledged to continue carrying out settlement and 

Judaization projects in the holy city. 

The Israeli occupation authority had already announced its plan to carry out a huge 

settlement project in the east Jerusalem neighborhood of Wadi al-Joz called Silicon Wadi 

(Silicon Valley), which will include high-tech industrial employment centers and tens of 

thousands of shopping centers and hotels. 

The only Palestinian industrial area in east Jerusalem is to be demolished in order to make 

way for this Silicon Wadi project. 

The Palestinian Information Center August 2, 2020 

*** 
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Israeli police kidnap two Jerusalemites, close road in Old City 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation police on Wednesday evening 

kidnaped two Jerusalemite young men and blocked a road in the Old City of Jerusalem. 

According to local sources, police officers arrested Mohamed Zagheer and Mohamed 

Najeeb from during their presence in Bab al-Asbat area near the Aqsa Mosque. 

Meanwhile, the Israeli police closed the road leading to the Aqsa Mosque’s Maghariba 

Gate and Silwan district near the Old City. 

The Israeli police have launched an intensive arrest campaign recently against the 

Jerusalemites and tightened security measures in and around the Old City ahead of intents 

by Jewish groups to defile the Aqsa Mosque en masse to mark what they call the 

anniversary of the temple destruction. 

The Palestinian Information Center July30, 2020 

*** 
  


