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 كّتابها. نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات 
 
 أصل مــن فقراتال بعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم 

 ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض
 وموضوعه. التقريـر حجم مع

 
 أو ابـلكتّ  ةالمترجم المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية 

 ابـالكتّ  هؤالء نظر وجهة إبراز هو وإسرائيليين غربيين مفكرين
 للقارئ  يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء
 المختلفة. النظر وجهات على اإلطالع فرصة

 
 اللجنة الملكية لشؤون القدس
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 شؤون سياسية
 لتحـقـيــق الســالم الشـامــل والـدائـــم الصفدي: حل الدولتين السبيل الوحيد

 
مغتـربين أيمـن الصـفدي أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون ال - الدستور –عّمان 

التعاون وتعزيـز  محادثات بحثا خالها سبل توسعة ووزير خارجية البرتغال أوغوستو سانتوس سيلفا اليوم
 ...العالقات الثنائية والمستجدات اإلقليمية

العمـل  أكد الصفدي وسيلفا الذي ترأس بالده الدورية الحالية لمجلس االتحـاد األوروبـي اسـتمرارو 
 ...راكة األردنية األوروبية الصلبة، لتجاوز التحديات المشتركة وتوسعة آفاق التعاون على تعزيز الش

واستعرض الصفدي وسـيلفا التطـورات اإلقليميـة وأكـدا اسـتمرار التعـاون فـي جهـود حلهـا وتحقيـق 
 .األمن واالستقرار اإلقليميين

لــى أســاس القــانون وثمــن الصــفدي مولــت البرتغــال الــداعم لحــل الــدولتين، مؤكــدا أن تح يقــه ع
الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران  الــدولي وبمــا يضــمن تجســيد

ها القدس الشـرلية لتعـيش بـ من وسـالم إلـى جانـب إسـرائيل هـو السـبيل الوحيـد لتحقيـق وعاصمت 1967
 .السالم الشامل والدائم

ــة الملــك واشــاد ســلفا بــدور المملكــة والجهــود التــي يقودهــا ــاني لتحقيــق األمــن  جالل ــد ا الث عب
 .واالستقرار والسالم والرخاء، وتكريس االعتدال وثقافة السالم والتنمية الشاملة في المنطقة

 .وأتفق الصفدي وسيلفا على إدامة التواصل والتنسيق إزاء التطورات اإلقليمية
 7صفحة  18/2/2021الدستور 

*** 
 اعتداءات

 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى
 

-18مجموعة مـن المسـتوطنين، اليـوم الخمـيس   اقتحم – المركز الفلسطيني لإلعالم -القدس المحتلة 
 .(، باحات المسجد األقصى المبارك، تحت حماية قوات االحتالل2

مستوطًنا اقتحموا المسـجد األقصـى وتجولـوا فـي باحاتـه بحمايـة  17وأفادت مصادر مقدسية ب ن 
 .ن انطلقوا من باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازيةشرطة االحتالل عبر مجموعتي

وت تي اقتحامات المستوطنين ضمن جوالت دورية يقومـون بهـا تهـدف لتغييـر الواقـع فـي المدينـة 
 .المقدسة والمسجد األقصى المبارك
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وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يسـتطيع 
لألقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيت شد الرحال نحو المسجد األقصى المبارك وإعمـاره  الوصول

 .بالمصلين والمرابطين، إلفشال مخططات المستوطنين
واستهدفت قوات االحتالل المقدسيين من خالل االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن 

 .األطماع االستيطانية المسجد األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام
ويستهدف االحتالل موظفي وحراس األقصى باالعتقال واإلبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم 

 .في حماية المسجد وت مينه
 18/2/2021 المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 
 جماعات المعبد تواصل اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك

 
ـــــاء،  ـــــوم األربع ـــــد، ي ـــــتحم مســـــتوطنو جماعـــــات المعب المســـــجد  باحـــــات 2021شـــــباط  17اق

 .المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة االحتالل األقصى
مسـتوطنًا قـّد اقتحمـوا باحـات المسـجد األقصـى المبـارك، خـالل فتـرة  22وأفاد شـهود ييـان، بـ ّن 

االقتحامـــــات الصـــــباحية، ونفـــــذوا جـــــوالتق اســـــتفزازية، وأدوا طقوســـــا تلموديـــــة فـــــي المنطقـــــة الشـــــرلية 
 .المبارك األقصى للمسجد

 17/2/2021موقع مدينة القدس 
*** 

 اعتقاالت وتنكيل بالمواطنين في القدس
  

تواصل سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، اليـوم األربعـاء، انتهاكاتهـا  -وفا 2021-2-17محافظات 
 شبان من القدس، ونكلت بآخر... 3بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، حيث اعتقلت 

أحــد ابــواب القــدس  نكلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، مســاء األربعــاء، بشــاب قــرب بــاب العــامود
 .القديمة، واستدعت طفال من سلوان للتحقيق

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، ب ن الشاب ساجد ساليمة، تعرض لمحاولة خنق مـن مجموعـة مـن 
 ...أفراد من يسمون حرس الحدود االسرائيلي قرب باب العامود

 .ة الطور في القدس المحتلةواعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من بلد 
عامــا(، بعــد  21وقالــت مصــادر محليــة لـــ"وفا"، إن قــوات االحــتالل اعتقلــت الشــاب رامــي صــالح  

 .إيقاف مركبته على حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليـوم األربعـاء، شـابين مـن مخـيم قلنـديا شـمال مدينـة القـدس 

 .المحتلة
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وأفــادت مصـــادر محليــة، بـــ ن قــوات االحـــتالل اقتحمــت مخـــيم قلنــديا، واعتقلـــت الشــابين محمـــد 
 .مصطفى أبو رموز، ومحمد ماهر مطير، بعد أن داهمت منزلي ذويهما

عاما للتحقيق في  14وفي سياق متصل، استدعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الفتى عدنان صيام 
 ...فرجت عنه للحبس المنزليمعتقل المسكوبية، بعد أن اعتقلته وأ

 17/2/2021وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
*** 

 االحتالل يعتقل شابين من بلدة شعفاط
 

اعتقلـت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، بعـد منتصـل الليلـة الماضـية،  -وفا 2021-2-18القدس 
شابين قرب الشارع الرئيسي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، واقتادتهما إلى مركز توليت في مستوطنة 

 ".النبي يعقوب"
وقال عضو اللجنة التنظيمية في شعفاط باسل عابد لـ"وفا"، إن قوات االحتالل اعتقلت سامي أبـو 

 .(عاماً  20عاما(، وليث أبو خضير   21خضير  
 18/2/2021وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

 تقارير / اعتداءات
 االحتالل اإلسرائيلي يهّود المدينـة المقدسـة المحتـلـة ويسيـطــر عليـهــا بوسـائــل شـتـى

 
ــان  ــين –عم ــد الهــادي نيف ــال – عب ــام للهيإلــة اإلســالمية المســيحية لنصــرة القــدس  ق األمــين الع

ــا ييســى، إن االحــتالل االســرائيلي يعمــل جاهــدا علــى تفريــ  مدينــة القــدس  ــدكتور حّن مــن والمقدســات ال
سكانها االصـليين المقدسـيين واسـتبدالهم بـاليهود بخمـس وسـائل، اولهـا مصـادرة األراضـي والعقـارات مـن 
أهلها ال سيما الغائبين، إضافة لتهجيرهم خارج المدينة، وذلك بسّن قـوانين تخـدم مشـروعهم، وفـي نهايـة 

 .االمطاف منح هذه األراضي لليهود من خالل اقامة مستوطنات في القدس ومحيطه
وأوضح ييسـى فـي حـديث لــ "الدسـتور" ان االحـتالل االسـرائيلي يهـّود المدينـة المقدسـة المحتلـة 
ويســيطر عليهــا بوســائل شــتى، مــن حيــث القــرارات الدوليــة، وســن القــوانين الداخليــة، والتغييــر الــديمغرافي 

 .والجغرافي، وفرض األمر الواقع
االحـتالل بهـدف تفريــ  المدينـة، هـي عــزل  وأضـاف، أن الوسـيلة الثانيـة التــي تعمـل بهـا ســلطات

أحيــاء مقدســّية بجــدار الفصــل العنصــري علــى غــرار العيزريــة وأبــو ديــس والــرام وضــاحية البريــد وغيرهــا، 
واعتبارها خارج المدينة المقدسة، وبالتالي سحب الهويات المقدسية من أهلها ومنعهم من دخول المدينـة 

، ســحبت ســلطات 2007وحتــى عــام  1967الل المدينــة فــي عــام واإلقامــة بهــا، الفتــا الــى أنــه منــذ احــت
 .فلسطينيًا من القدس الشرلية المحتلة 8558االحتالل الهوية من 
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وشدد أن سلطات كيان االحتالل تتبـع ايضـا وسـيلة اخـرى هـي تضـييق الخنـاق علـى المقدسـيين، 
 .وتقليل فرص العمل لديهم ليضطروهم إلى الهجرة خارجها

طــر الوسـائل التـي تتبــع مـن االحــتالل االسـرائيلي لتفريـ  المدينــة مـن ســكانها وقـال ييسـى إن أخ
االصليين المقدسيين هي بناء المستوطنات الصهيونية حول مدينة القدس المحتلة بشكل دائري، وضـمها 
إلى المدينة لتكثيت الوجود اليهودي وإلعطاء صـبغة يهوديـة للمنطقـة، منوهـا ان هـذا الطـوق يشـمل كـال 

"بزغــات زئيــت" و أراضــي أبــو ديــس، –"معاليــه أدومــيم" و ســتوطنات "هــار حومــا" جبــل أبــو غنــيم،مــن الم
"جبعـات زئيـت" علـى و أراضي حزما وبيت حنينا، و"نفي يعقوب" على أراضي بيـت حنينـا وضـاحية البريـد،

 ."ريخيس شفاط" على أراضي شعفاطو أراضي الجيب وبّدو،
رة لنــزع الهويــة العربيــة اإلســالمية التاريخيــة مــن مدينــة واكــد أن "اســرائيل" تقــوم بمحــاوالت مســتم

القدس المحتلة، وفرض طـابع مسـتحدج جديـد وهـو الطـابع اليهـودي، منوهـا ان هـذا هـو هـدف المشـروع 
الصــهيوني، بجعــل القــدس عاصــمة لــدولتهم اليهوديــة وبنــاء الهيكــل علــى أنقــاض األقصــى، بجعــل محــي  

يهوديــة ســاحقة للســيطرة علــى المدينــة والمســجد باالســتيالء علــى  األقصــى يهوديــًا صــرفًا، أو ذا أغلبيــة
ممتلكات فلسطينية وتحويلها الى بؤر استيطانية ومدارس دينية، وبتغيير أسماء الشوارع واألماكن العربية 

 .اإلسالمية إلى أسماء عبرّية تلمودّية، كتسمية القدس ذاتها يورشاليم أو أورشليم
مــن وســائل التهويــد تحويــل المعــالم اإلســالمية والمســيحية إلــى معــالم ونــوه االمــين العــام الــى ان 

، أو المصـليات إلـى كـنس، أو هـدمها وبنـاء مبـان يهودية، كتحويل المدارس اإلسالمية القديمـة التاريخيـة
مكانها. وبتكريس الوجود اليهودي داخل المسجد األقصى، وذلك بالصالة فيه يوميًا، وباقتحام باحاتـه فـي 
وضح النهار وأيام أييادهم وبحماية من الشرطة االسرائيلية أو ما يسمى حـرس الحـدود، لتثبيـت مبـدأ أن 

التدخل في صالحيات األوقاف االسالمية المشرفة على المسجد، ومنعهـا مـن األح ية لهم في األقصى، وب
ال يام ب عمالها ال سيما ترميم المسجد وأبنيته وساحاته، حتى كادت جدران بعض أماكنه أن تسق ، وذلك 

، أو أهـل 48بسبب الحفريات التي تجري تحته أيضا، وبمنع المصلين اآلتـين مـن األراضـي المحتلـة عـام 
زة، أو الضفة الغربّيـة، أو حتـى المقدسـيين أنفسـهم مـن الـدخول إلـى المسـجد، مـع وضـع عراقيـل قطاع غ

 ".عامًا من دخول المسجد 40وشروط لذلك على غرار منع الرجال الذين دون الـ 
ان سلطات االحتالل تقوم بحفر األنفاق تحت المسجد األقصـى، األمـر الـذي يهـدد المسـجد ، وبين

لية لسقوطه عند حدوج هـزة أرضـية، أو بافتعـال تفجيـرات أسـفل منـه، الفتـا الـى ان بحيث ان هناك احتما
حفريــة موزعــة باالتجاهــات  25مجمــوع األنفــاق التــي تــم حفرهــا تحــت المســجد وفــي محيطــه يصــل الــى 

الثالثة: الجنوب، الشمال، الغـرب، وبنـاء مدينـة داود المزعومـة تحـت المسـجد فـي منطقـة سـلوان العربيـة 
 .ه وفق الوصل التلموديوفي محيط

وتناول ييسى االسـتيطان فـي مدينـة القـدس المحتلـة، وقـال، اتبــعت "اســــرائيل" ســـــلسلة قـوانين 
وأنظمــة لتجســـيد االســتيطان في القدس وتهويدها، ومن هذه القـوانين واألنظمـة الفاشـية قـوانين مصـادرة 

األسـرلة، والوضـع القـانوني للفلسـطينيين المقدسـيين، و  األراضي وقوانين التنظـيم والبنـاء وقـانون الغـائبين
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علما أن إسرائيل تنظر إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهـم مواطنـون أردنيـون يعيشـون فـي 
إسرائيل، وذلك طبقـًا للقـوانين التـي فرضـتها علـى المدينـة، حيـث أعلنـت فـي األيـام األولـى لالحـتالل سـنة 

واعتبــرت أن جــداول هــذا اإلحصــاء هــي الحكــم ، إحصــاء للفلســطينيين هنــاك منــع التجــول وأجــرت 1967
 .على األساس إلعطاء بطاقة اإلقامة للفلسطينيين في القدس

وأضاف، "ومـن يوجـد مـن المقدسـيين ألسـباب خـارج القـدس، سـواء أكـان ذلـك خـارج فلسـطين أم 
وتعديالتـه  1952انون اإلقامة لسـنة خارج المدينة  ال يحق له العودة إليها( وطبقت على الفلسطينيين ق

ألنظمــة الــدخول والــذي يقضــي بشــروط وتعليمــات خاصــة متعلقــة  11بمــا فيهــا األمــر رقــم  1974لســنة 
باإلقامة لكل مـن يـدخل إلـى إسـرائيل، وبـذلك اعتبـرت جميـع الفلسـطينيين الم يمـين فـي القـدس قـد دخلـوا 

باإلقامــة فــي إســرائيل، وبــذلك فهــم ليســوا  بطريقــة غيــر شــريية فــي الخــامس مــن حزيــران، ثــم ســمح لهــم
مــواطنين وإنمــا أجانــب ي يمــون إقامــة دائمــة داخــل إســرائيل، هــذا هــو الوضــع القــانوني للفلســطينيين فــي 

 ".القدس
مــن تعليمــات وأنظمــة الــدخول إلــى إســرائيل، كــل مــن يغيــر مكــان  11وتــابع، "بموجــب األمــر رقــم 

ر مكان اإلقامة لـيس إلـى خـارج فلسـطين  إسـرائيل( فقـ  وإنمـا اإلقامة يفقد حق العودة إلى القدس، وتغيي
خارج حدود البلدية، وبالتالي يتم سحب حق اإلقامة وإخراجه خارج البالد، كل ذلك من أجل إعادة التوازن 

 ".الديمغرافي لصالح اإلسرائيليين وجعل السكان العرب أقلية في المدينة
 10صفحة  18/2/2021الدستور 

*** 
 هكذا تعيش عائالت مقدسية ُقبيل تهجيرها من الشيخ جراح

 
والت وصـوالت فـي أروقـة محـاكم االحـتالل جـ - الزهـراء العـويني فاطمـة – غزة – القدس المحتلة

م أرهقـت عـائالت فـي حـي الشـيخ جـراح بمدينـة القـدس المحتلـة، واسـتنزفتهم 1972اإلسرائيلي منذ عـام 
التـوتر قبـل إخـالء ماليًّا ونفسيًّا. وتعيش عائالت "سكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم" أجواء من القلق و 

منازلها قسًرا في الحـي الواقـع شـرقي القـدس المحتلـة. وردكت محكمـة االحـتالل المركزيـة، مسـاء االثنـين، 
مته العائالت المقدسية؛ للمطالبـة بولـت إخـالء منازلهـا لصـالح المسـتوطنين، وأمهلـت  االستإلناف الذي قدك

 يذ قرار اإلخالء. العائالت حتى تاريخ الثاني من شهر أيار المقبل لتنف
وتزعم جهات استيطانية ملكية األرض المقام عليها عقارات األهالي في حي "كـرم الجـاعوني" فـي 

 الشيخ جراح. 
ووصل سامي الجاعوني أوضاع عائلته وجيرانهم في الحي، بـ "غاية الصعوبة وخاصة بعـد قـرار 

 المحكمة الذي ينذر بإخالء منازلنا في أي لحظة". 
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ل  35ني  وقال الجاعو  عاًما(: "لم يتبَق لنا سوى اللجوء إلى محكمة االحتالل العليا، التـي ال نعـوّ 
عليها كثيًرا ولـن نتحصـل منهـا سـوى علـى ت جيـل اإلخـالء قلـياًل"، مؤكـًدا أن قضـاء االحـتالل "لـن ينصـفنا 

 أبًدا".
تــًرا وهــو قــديم م 60وأشــار إلــى أن بيــت العائلــة الــذي ي ــيم فيــه برفقــة والــده ال تتجــاوز مســاحته 

فـي مدينـة القـدس المحتلـة. وأضـاف الجـاعوني أن هـذا البيـت الواقـع  استراتيجيومتهالك، لكنه ذو موقع 
في المدينة المقدسة هو سبب كافق للصمود والدفاع عن البيت والمدينـة ومسـجدها المبـارك مـن األطمـاع 

انـه، لكـن محكمـة االحـتالل رفضـت ذلـك. اإلسرائيلية. ولفت إلى أن العائلة حاولت ترميم البيـت وإعـادة ده
وتــابع: "ال نفكــر بالرحيــل فهــذا بيتنــا الــذي ال نملــك غيــره". وتــابع الجــاعوني: "إذا فقــدنا البيــت لــن يكــون 

 بمقدورنا البتة امتالك غيره في القدس". 
وذكر أن سلطات االحتالل تسعى بمختلل الطُرق إلى تهجيـر المقدسـيين مـن مـدينتهم ومنـازلهم، 

بيًتا خطر االستيالء. وأكـد المقدسـي أن هنـاك خطـوات  28سيما حي الشيخ جراح الذي يواجه بداخله وال 
وانتقـد ييـاب الـدعم الفلسـطيني الرسـمي  إسرائيلية متسارعة لالستيالء على البيوت المقدسـية أو هـدمها.

والعربي لصمود المقدسيين في مدينتهم، وقال: "ناشدنا السلطة الفلسطينية والملك األردني مراًرا لكن دون 
 جدوى". 

 .فرًدا 13المعاناة ذاتها تعيشها عائلة سكافي المجاورة لعائلة الجاعوني التي تضم 
م بعـدما طردنـا االحـتالل 1956ا(: "نحـن هنـا منـذ عـام عاًمـ 70وقال الحاج عبد الفتاح سكافي  

 من غرب القدس واغتصب أراضينا، منحتنا األردن هذه البيوت، وهنا تزوجُت وأنجبت وأصبح لي أحفاد".
م والمستوطنون يدكعون ب ن هذه األراضي لهم منذ عـام 1967وأضاف سكافي: "منذ نهاية حرب 

م رغـم أنهـم ال يملكـون أي 1972( بتسجيلها ب سمائهم في عام م وقد ساندهم  الطابو اإلسرائيلي1885
ورقة ملكية لهـا ونحـن نسـكنها". وأشـار إلـى أن هـذا التسـجيل اإلسـرائيلي أطلـق للمسـتوطنين والجمعيـات 
االستيطانية اإلنذار بالتضييق على أهالي الحي في محاولة إلخراجهم من بيوتهم التاريخية. وتابع: بعدما 

رفعوا قضية على العائالت الفلسطينية مطالبينها بإخالئها المنازل أو دفع اإليجار لمالكها  فشلوا في ذلك،
لوه بالقضية لـ -حسب زعمهم–اليهود   عاًما.  15بعد أن خدعهم المحامي اليهودي الذي وكك

م ســيطرت الجمعيــات االســتيطانية علــى خمســة 2009وأفــاد المســن المقدســي ب نــه "حتــى عــام 
عائالت أخرى منها عائلت ي، فقمنا برفع قضية ضدهم في  8رفعت دعوى إخالء على  2010بيوت، وفي 

م". وأكــد أن قــرار المحكمــة الصــادر قبــل أيــام أصــاب أهــالي حــي الشــيخ جــراح 2020الثــامن أكتــوبر عــام 
 90بـل فرضـوا علـى كـل عائلـة غرامـة مقـدارها  -وفًقـا لسـكافي–بالصدمة. ولم ي ل الظلم عند هذا الحد 

ــل المســؤولية لــألردن ووكالــة األونــروا  ألــل شــيقل. ولخــح الحــال: "نحــن اآلن ال نعــرف مــاذا نفعــل! نحمّ 
الذين تركونا نصارع االحتالل وحدنا". ويتمسك سكافي بحق عائلته فـي منزلهـا القـديم والـذي ال يبعـد عـن 

 .دقائق 10المسجد األقصى المبارك سوى مسافة السير لمدة 
 18/2/2021فلسطين أون الين 
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 آراء عربية
 كذبة اآلثار لمصادرة األراضي

 
 عمر حلمي الغول

ة لعبــة االســتغماية الكاذبــة المتعلقــة مــرة جديــدة يعــود قــادة دولــة االســتعمار اإلســرائيلية لمواصــل
ــا المختصــون اإلســرائيليون، والبريطــانيون  ــار" لليهــود فــي فلســطين، التــي نفاهــا كلي باالدعــاء بوجــود "آث
وغيــرهم ممــن حــاولوا إيجــاد أثــر مــا فــي األرض الفلســطينية تحــاكي مــا جــاء فــي العهــد القــديم "التــوراة"، 

لصــهاينة. ولكــن كــل أبحثــاهم وحفريــاتهم منــذ مطلــع القــرن والتــاريخ المــزور الــذي دونــه المســتعمرون ا
العشــرين وحتــى يــوم الــدنيا الــراهن لــم يحالفهــا الحــم. ولهــذا كتــب شــلومو ســاند كتابــه عــن كذبــة "اختــراع 
الشــعب اليهــودي". فضــال عمــا كتبــه كــل مــن زئيــت هرتســوا، وإســرائيل فنكلشــتاين، وولــيم فوكوســويل 

 .ألبرايت.. وغيرهم
ات وأكاذيب ال يادات الصهيونية المختلفة، ادعاء وزير البناء واإلسـكان األسـبق، ومن أحد ادعاء

اريإليل "اكتشاف مذبح يوشع بن نون" على جبل عيبال في نابلس، وقـام مـع مجموعـة ومـن يسـمى مـدير 
عام سلطة اآلثار، يرافقهم رئيس مجلس االستيطان االستعماري في الضفة بزيارة الموقع في نيسان/ابريل 

 .عاما 41، وتم تسييج المكان. وكان هذا االفتراء تم على يد البروفيسور آدم زرتل قبل 2015
مع أن ما يسمونه "مذبح يوشع بن نون" ال يمت بصلة له ال من قريب أو بعيد، وإنما هو ووفـق 

القـرابين  قبل الميالد، وهو مذبح كنعاني، أليم لتقديم 1300خبراء اآلثار، يعود للعصر البرونزي المت خر 
آللهتهم الكنعانية. فضال عن أن تلك الح بة من التاريخ تشير لعدم وجود ديانات توحيدية، بتعبير أدق لم 
تكن اليهودية وجدت آنذاك. وهذا ما يؤكده الكاهن، حسني السامري، أحـد كهنـة الطائفـة السـامرية، وهـي 

لبني إسرائيل موجودة على جبـل جـرزيم، وهـو الساللة الح ي ية لبني إسرائيل، فقال "إن المعابد الح ي ية 
 جبل البركة( حسب بني إسـرائيل، ولـيس لـه صـلة باليهوديـة". وأضـاف أن "المعابـد اليهوديـة مفتعلـة فـي 
القدس، ومن المستحيل أن يكون هناك مذبح لبني إسرائيل علـى جبـل عيبـال؛ ألنـه حسـب التـوراة يسـمى 

 ؟ناك مذبح على جبل اللعنة"جبل  اللعنة(، فكيت من الممكن أن يكون ه
إذن ما هي خلفية األمر؟ ولماذا الضجة المفتعلة حولـه سـابقا وراهنـا؟ حيـث هـدد رئـيس الـوزراء 
الفاسد، نتنياهو يوم الجمعـة الماضـي مـن تعـرض للمـذبح بعظـائم األمـور، والشـيء نفسـه، طلـب الـرئيس 

المـذبح مـا اإلسرائيلي، ريفلين من وزير الحرب، غانتس مالحقة الفلسطينيين، الـذين شـقوا طريقـا بجانـب 
أثــر علــى الجــدار الخــارجي المحــي  بــه، وأضــيت لهــم بــاقي الجوقــة االســتعمارية ومــنهم النائــب الفاشــي 
ــر ورئــيس وأعضــاء مجلــس االســتيطان االســتعماري، الــذين شــنوا حملــة مفتعلــة  ســموتيريتش وبــن غفي

مارية في مستعمرة ومفضوحة النوايا والخلفيات. وتالزم مع ذلك حملة أكاذيب لمجموعات استيطانية استع
بيت إيـل افتـرت علـى أصـحاب األرض الح يقيـين، أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، بـ نهم "اسـتولوا" علـى أراض 

 !؟للمستعمرين
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استمراء الكذب والتزوير  -كل هذه األكاذيب، وعمليات التزوير االستعمارية تهدف إلى اآلتي: أوال
قلب الحقائق التاريخيـة رأسـا  -م "حقوقا" و"آثارا"؛ ثانياإليهام الذات والرأي العام الداخلي والعالمي، ب ن له

تشـويه صـورة  -مصادرة وتهويد األراضي الفلسطينية بذريعة وجود "آثار" لليهود؛ رابعـا -على عقب؛ ثالثا
أبناء الشعب الفلسطيني، وك نهم ال يهتمون لألثار والموروج الحضاري. وهـذه جميعهـا أكاذيـب ال أسـانيد 

المعطــى وال فــي حقــائق التــاريخ، ألن ال يــادات الفلســطينية عمومــا وجهــات االختصــاص لهــا فــي الواقــع 
خصوصا المعنية باآلثار تعمل جاهدة وبكل الوسائل، ورغم المعيقات واالنتهاكات اإلسـرائيلية علـى حمايـة 
كل اكتشاف أثـري مـن أي ح بـة تاريخيـة، ألن هـذا جـزء أصـيل مـن المـوروج الحضـاري والثقـافي للشـعب 

 .لفلسطينيا
إذن على قادة دولة االسـتعمار الصـهيونية الكـل عـن أالعيـبهم وادعـاءاتهم المـزورة والمفضـوحة 
إسرائيليا وأوروبيا وأميركيا وروسيا وعربيا، ألنـه ال يوجـد للديانـة اليهوديـة أيـة آثـار فـي فلسـطين، ولعبـة 

الفلســطيني  مصــادرة وتهويــد وضــم األراضــي الفلســطينية لــم تعــد تنطلــي علــى أحــد، ولــن يســمح الشــعب
 لألرضوليادته الشريية وقواه ونخبه السياسية للصهاينة المستعمرين بمواصلة سياسة القضم التدريجي 

الفلسطينية العربيـة، وسـتعمل مـن خـالل الكفـاح الشـعبي والسياسـي والدبلوماسـي، وكـل المنـابر اإلقليميـة 
ة كل البؤر والمسـتعمرات داخـل حـدود والدولية على تعرية أهداف المخط  االستعماري اإلسرائيلي، وتصفي

 .دولة فلسطين المحتلة
 16/2/2021الحياة الجديدة 

*** 
 التهويد..!!المساعي الروسية االميركية ومخططات 

 
 حديث القدس

ألـــل فلســـطيني عـــن القـــدس فـــي المســـاعي لتهويـــد المدينـــة  140يســـعى االحـــتالل لعـــزل نحـــو 
الى المخططات االستيطانية الواسـعة فـي هـذا السـياق كمـا هـي الحـال، فـي هـذه المرحلـة، بحـي  باإلضافة

 من التهجير واالستيطان والتهويد.الشيخ جراح الذي يتعرض لحملة واسعة 
٪ من  38وبحسب تصريحات مسؤولين اسرائيليين فإن نسبة المواطنين المقدسيين حاليا تساوي 

٪ عــن  12 - 10ســكان القــدس بشــطريها الغربــي والشــرقي، وهــم يخططــون لتقلــيح هــذه النســبة الــى 
ــادة أعــداد المســتوطنين مــن جهــة أخــرى، ومــن ــة لهــذا  طريــق التهجيــر مــن جهــة، وزي الوســائل المحتمل

ــق بالقــدس هــو تجريــد آالف المقدســيين مــن حــق االقامــة وســلخ تجمعــات  المخطــ  خاصــة فــي مــا يتعل
المدنية االسرائيلية بالضفة، كما ان القضاء االسرائيلي  لإلدارةمقدسية في محي  المدينة عنها، وتحويلها 

عائالت فلسطينية على إخالء  6قرارا يجبر  يساهم بتنفيذ هذه المخططات، وقد أصدرت المحكمة المركزية
عامــا، وأمهلــت الســكان حتــى الثــاني مــن أيــار  70منازلهــا فــي الشــيخ جــراح رغــم انهــا تســكنها منــذ نحــو 

 لتنفيذ قرار االخالء االحتاللي هذا.
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أي أن مخططات التهويد والتهجير ال تتولت ، رغم كل االنتقادات الدولية، وفي هذا المجـال، فقـد 
جرت اتصاالت روسية اميركية للبحث عن وسائل لتفعيل عملية السالم التي تحاول اسرائيل قتلهـا او هـي 

إن علـى المجتمـع قتلتها تقريبا باالستيطان والغطرسـة ومصـادرة األرض واقامـة المسـتوطنات، ومـع هـذا فـ
الدولي، خاصة اللجنة الربايية الدولية، التحرك بجدية لتحقيق السالم المنشود، ووضع حد لهذا االحتالل 
الذي ال يهدد المصير الفلسطيني واألرض فق ، وانما يضع منطقة الشرق األوس  كلها في مجـال الخطـر 

نحــن رغــم كــل مــا يواجهنــا مــن تحــديات، والتــوتر وإســالة الــدماء والعنــل ســواء أطــال الزمــان أم قصــر، و 
صامدون ومتمسكون بالحقوق وسنظل ب عدادنا المتزايدة شوكة في حلق االحتالل وأطماعه ولن نستسـلم 

 أو نصمت أبدا.
وسيظل صوتنا عاليا يسمعه العالم كلـه، كمـا تسـمعه روسـيا وأميركـا والرباييـة حاليـا، وان بشـكل 

حتالل وقادته الذين يزدادون تطرفا ويمينية، ان يدركوا ان القـادم لنـا غير فّعال في هذه المرحلة، وعلى اال
 ...!وان هذه الغطرسة لن تطول، وستنتهي كما انتهت مراحل احتالل سابقة في كثير من دول العالم

 18/1/2021القدس المقدسية 
*** 
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 اخبار باالنجليزية
Settlers defile Al-Aqsa courtyards 

 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Jewish settlers broke into the courtyards of the holy Al-

Aqsa Mosque from the Maghareba Gate, under Israeli police protection, on Wednesday. 

Jerusalemite sources reported that 22 settlers entered the Al-Aqsa Mosque during the morning 

period, carried out provocative tours and performed Talmudic rituals in the eastern area. 

The settler incursions are part of periodic tours aiming to change the fait accompli in the Holy 

City and Al-Aqsa Mosque. 

Calls continue for all Muslims in 1948 Occupied Palestine and the inhabitants of Jerusalem to 

intensify their presence at Al-Aqsa Mosque to confront the Jewish settlers’ incursions. 

The Israeli occupation targets Jerusalemites and employees of Al-Aqsa with arrests, 

deportation orders and fines with the aim of dissuading them from frequenting the Al-Aqsa 

Mosque and leaving it an easy prey for Israeli settlers. 

The Palestinian Information Center 17 February 2021 

*** 

Israeli police assault Palestinian near Aqsa Mosque 
 

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

evening physically assaulted a Palestinian young man near the Aqsa Mosque and summoned a 

child from Silwan district for interrogation. 

According to Jerusalemite sources, police officers assaulted an unidentified young man and 

tried to strangulate him during his detention in Bab al-Amud area. 

Meanwhile, the Israeli police summoned 14-year-old Adnan Siyam for questioning at al-

Moskobiya detention center in west Jerusalem. He had been arrested recently and placed under 

house confinement. 

The Palestinian Information Center 18 February 2021 

 


