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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه  حجم التقريـر مع

  

 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 فرصة اإلطالع على

  

  شؤون القدساللجنة الملكية ل



 ٣

  لمحتوىا

  شؤون سياسية

  ٤  لوقف مخطط االحتالل بالحرم اإلبراهيمي” اليونسكو“تنسيق أردني فلسطيني في : خيري •

  اعتداءات

  ٦  االحتالل يغلق باب العامود •

  ٧  "العيسوية"مواجهات ليلية ضد االحتالل في : القدس •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٧   المحتلةتحذير من مشروع استيطاني يعزل قرى فلسطينية شرق القدس •

  ٩   قرار إبعاد خالل الشهر الماضي١٤ منشأة بالقدس و٢٠هدم : تقرير •

  ١٠   وحدة استيطانية في القدس المحتلة٣٢٠٠ًاإلعالن قريبا عن مناقصات لبناء  •

ٕاقتحام منازل الفلسطينيين في الليل وافزاع اُألسر جزء من نظام يديره االحتالل": بتسيلم" • ّ  ١١  

  ١١  تخدم مناطق إطالق النار كأداة لترحيل الفلسطينييناالحتالل يس: وثائق •

  تقارير

  ١٣  االحتالل يعمل على فرض حاضنة يهودية تحاصر األقصى: الشيخ صالح •

  فعاليات

  ١٤  ًدعوات مقدسية لموقف وطني وتحرك جماهيري رفضا لهدم المنازل •

  آراء عربية

  ١٤  العالم في مواجهة سياسة الضم واألبرتهايد اإلسرائيلية •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٥  من أجل الدقة •

  من مكتبة اللجنة -اخترنا لكم 

 ١٥٦ – . ٢٠١٩ –. كلمات له وعنه لتأبينه: أيقونة مقدسية:  صبحي غوشةالدكتوركتاب  •
  ١٨  .ص

  

  اخبار باالنجليزية

  

Dozens of Jewish settlers defile al-Aqsa Mosque ١٩  

IOF raids homes, arrests Palestinians in West Bank and Jerusalem ١٩  
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  شؤون سياسية

  لوقف مخطط االحتالل بالحرم اإلبراهيمي” اليونسكو“تنسيق أردني فلسطيني في : خيري
 

القيادة “، إن "الغد"ّ قال السفير الفلسطيني في عمان، عطا اهللا خيري، لـ-عمان -نادية سعد الدين
 المشترك النشط في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم ّالفلسطينية تنسق مع األردن بشأن تحركهما

ّ ضد انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي الخطيرة بحق الحرم اإلبراهيمي الشريف في "اليونسكو"والثقافة 
  ."ًمدينة الخليل، وبحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية عموما، في األراضي المحتلة

ينسقان جهودهما الكثيفة، مع الدول “ إن األردن وفلسطين ،طالغد"وأضاف خيري في حديث لـ
ٕ لجهة وقف عدوان االحتالل ضد المسجد اإلبراهيمي، والغاء "اليونسكو"العربية والدول األعضاء، داخل  ّ

  ."تنفيذ مخططه الخطير إلحكام السيطرة الكاملة عليه

، يأتي في إطار التنسيق "اليونسكو" األردني النشط داخل - التحرك الفلسطيني"ونوه إلى أن 
تواصله الكثيف حتى اجتماع المجلس التنفيذي "ً، مشيرا إلى "والتعاون والتشاور المستمر بين الجانبين
  ."المقبل) سبتمبر(ّللمنظمة األممية المقرر نهاية شهر أيلول 

درج ولفت إلى وجود بند متعلق بالقضية الفلسطينية حول القدس والخليل وبيت لحم وقطاع غزة م
  .للبحث على جدول االجتماع المقبل

، منير انسطاس، في تصريح له، إن التحرك كاليونسكو:من جانبه؛ قال المندوب الفلسطيني لدى 
في المنظمة الدولية ضد االنتهاكات اإلسرائيلية في الحرم اإلبراهيمي الشريف متواصل على كافة “

  .”المستويات

إلى المديرة ” شديدة اللهجة“ياض المالكي، وجه رسالة وبين أن وزير الخارجية الفلسطينية، ر
  .العامة للمنظمة الدولية بشأن ما يجري في الحرم من قبل السلطات اإلسرائيلية

البعثة الفلسطينية وجهت رسالة أخرى إلى لجنة التراث العالمي المسؤولة عن تلك “وأضاف أن 
الماضي، ولكنه تأجل بسبب مرض فيروس ) يونيو(ًالمواقع التي كانت مقررا أن تجتمع في شهر حزيران 

  ”.ِالمستجد إلى العام القادم، ما يعني عدم استصدار أي قرار في هذا الشأن” كورونا“

لكن “وكشف انسطاس أن المديرة العامة لليونسكو وجهت رسائل لسلطات االحتالل اإلسرائيلي 
  .”األخيرة تضرب بعرض الحائط المراسالت والقرارات الدولية

” كورونا“سلطات االحتالل باستغالل انشغال العالم بمرض فيروس “واتهم الدبلوماسي الفلسطيني 
الموقع “ً، مشيرا إلى أن ”وتسابق الزمن من أجل العمل على وضع رؤيتها على كامل الحرم اإلبراهيمي

  ”.٢٠١٧مدرج على الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 

قرار قضائي إسرائيلي قبل أيام يقضي بسحب صالحيات اإلشراف على يأتي ذلك في أعقاب صدور 
  .الحرم اإلبراهيمي في الخليل من بلدية المدينة، بحسب ما قال مسؤولون فلسطينيون
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المحكمة اإلسرائيلية في القدس المحتلة “وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة في حينه، إن 
منع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم اإلبراهيمي، ًرفضت التماسا تقدمت به بلدية الخليل ل

بدال من البلدية التخاذ قرارات تخص ) الحكومي(ومنحت الصالحيات لمجلس التخطيط األعلى االستيطاني 
  .”الحرم

ًباطل وال ينشئ أي حق، مثلما يعد اعتداء سافرا على “واعتبر أبو سنينة، أن القرار اإلسرائيلي  ً ّ
التدخل لوقف تغيير معالم الحرم االبراهيمي كونه مسجال “إلى ” اليونسكو“ً، داعيا ”ديان والعبادةحرية األ

  ”.على الئحة األماكن التراثية والتاريخية لديها

ُيشار إلى أن القرار اإلسرائيلي يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في الخليل إلقامة طريق لمرور 
 .ًن إلى الحرم اإلبراهيمي، فضال عن إقامة مصعد لهمالمقتحمين من المستوطنين المتطرفي

الماضي، الضوء ) فبراير(وكان وزير الجيش اإلسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أعطى، في شهر شباط 
 .األخضر إلنشاء مشروع مصعد ضخم بالمسجد اإلبراهيمي، على حساب أراض يمتلكها فلسطينيون

ة على ذلك، علما أن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، ولم تعقب المصادر اإلسرائيلية الرسمي
الماضي، على قرار مصادرة أراض من الحرم ) أبريل(أفيحاي ماندلبليت صادق نهاية شهر نيسان 

اإلبراهيمي والتي تديرها دائرة األوقاف اإلسالمية، من أجل مالءمة المكان للمستوطنين واليهود والسياح 
  .األجانب

، الحرم ٢٠١٧) تموز(، قد أعلنت في يوليو ”اليونسكو”ة التراث العالمي التابعة لـوكانت لجن
ًاإلبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا ً ً.  

ًولم تكتف قوات االحتالل بذلك؛ بل تمارس عدوانها يوميا ضد المواطنين الفلسطينيين في الخليل، 
دي إسرائيلي، حيث داهمت أمس  جن١٥٠٠ مستعمر تحت حراسة زهاء ٤٠٠التي يستوطن فيها نحو 

ًعددا من منازل المواطنين في بلدتي السموع وبني نعيم بالمدينة، وفتشتها، ونصبت عدة حواجز على 
  .مداخل المحافظة

 ومنذ نحو شهر، تشن قوات االحتالل حمالت مداهمة واعتقال شبه يومية في مناطق متعددة من

ًت األخيرة أسرى محررين، ونوابا في المجلس التشريعي الضفة الغربية المحتلة، وقد طالت االعتقاال
  .الفلسطيني، وغيرهم من الناشطين

  ٣١ص/١٠/٨/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  اعتداءات

 االحتالل يغلق باب العامود

  مستوطنون يقتحمون األقصى واعتقاالت بالضفة والقدس

 

األقصى المبارك، اقتحم عشرات المستوطنين أمس المسجد  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
  .تحت حماية مشددة من أفراد الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسالح

ً مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى، في الفترة الصباحية ٥٧وأفادت األوقاف اإلسالمية أن 
  .لالقتحامات اليومية، بينهم ضباط في مخابرات االحتالل وطالب معاهد دينية

مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية للمسجد، وأدوا طقوسا تلمودية وأشارت المصادر إلى أن ال
قرب مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى وقالت ان قوات االحتالل التي أعلنت المنطقة الشرقية من 
المسجد، منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المصلين من دخولها وشددت الحراسة على المستوطنين في تلك 

  .المنطقة

ه االقتحامات اليومية بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، وتأتي هذ
  .ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا

المزعوم كشفت أنه منذ مطلع العام الجاري » جماعات الهيكل«وكانت مواقع تابعة للمستوطنين ولـ
 من المستوطنين وطالب المعاهد الدينية اليهودية بجمع األموال وتجنيد تم توظيف وتكليف مجموعات

العناصر والترويج لالقتحامات لقاء مبلغ عن كل طالب أو مستوطن يأتي بهدف االقتحامات اليومية 
شباب ونساء من «وحسب صفحة . »يهودا غليك«لألقصى، لتوضع في صندوق بإدارة الحاخام المتطرف 

الهدف من الحملة والتبرعات وحملة الترويج لالقتحامات استعادة السيطرة على المسجد ، فإن »أجل الهيكل
وتواصل قوات االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في . األقصى وتغيير الواقع فيه

  .هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية

ًحتالل تمرينا عسكريا بمشاركة الشرطة والقوات هذا ولليوم الثاني على التوالي تنفذ قوات اال ً
ٕالخاصة حيث يتم انتشار مئات الجنود والعناصر واغالق باب العامود في البلدة القديمة، بزعم وجود جسم 

  .مشبوه

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل المتواجدة في نقطة عسكرية على باب العامود أغلقت 
  .را من المواطنين المقدسيين والمصلين في المسجد األقصىالمنطقة، واحتجزت عددا كبي

وتداولت مواقع التواصل االجتماعي مقاطع مصورة أظهرت فيه مئات المواطنين العالقين داخل 
  .أسوار البلدة القديمة بعد إغالق االحتالل لباب العامود ومنعهم من الدخول والخروج
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سياساتها التنكيلية، قامت قوات االحتالل بتوقيف ٕوالى جانب إجراءاتها األمنية المشددة وضمن 
  .عدد من المصلين داخل باحات المسجد األقصى

وتنتهج سلطات االحتالل سياسة التضييق على المقدسيين والمرابطين والمصلين في المسجد 
تاحة األقصى، باالعتقال واإلبعاد واالستهداف الجسدي المتكرر بهدف ترهيب المواطنين وتفريغ المسجد إل

  .المجال أمام المستوطنين بتنفيذ مخططاتهم التهويدية

ِفلسطينيا من ١٩واستأنفت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة االعتقاالت اليومية وأعلنت عن اعتقال 
الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم أسرى محررون، فيما نفذت مجموعة من المستوطنين اعتداءات 

  >>...ب من مدينة نابلسعلى فلسطينيين بالقر

  ٦ص/١٠/٨/٢٠٢٠الرأي 

***  

  "العيسوية" في االحتالل ضد ليلية مواجهات :القدس
 

 القـدس وسـط العيـسوية بلـدة فـي الماضـية، الليلـة االحـتالل، وقـوات الـشبان بـين مواجهـات اندلعت
 .الليل من متأخرة ساعات إلى امتدت المحتلة

ــاز وقنابــل المطــاطي الرصــاص – المواجهــات خــالل – االحــتالل قــوات وأطلقــت  فيمــا الــسامة، الغ
  ).مولوتوف قنابل( الحارقة والزجاجات والحجارة النارية بالمفرقعات االحتالل دوريات الشبان استهدف

 ٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات/ تقارير

  تحذير من مشروع استيطاني يعزل قرى فلسطينية شرق القدس المحتلة

 

 لمنظمـة التـابع االسـتيطان ومقاومـة األرض عـن للـدفاع الـوطني المكتـب عـن الـصادر التقرير حذر
 عناتــا، الطــور، قــرى أراضــي علــى اســتيطانية وحــدة ألــف لبنــاء إســرائيلي؛ اســتيطاني مخطــط مــن التحريــر،
 الكبــرى القــدس مــشروع يــسمى مــا ضــمن ،(E1) ١شــرق المــسماة المنطقــة فــي ديــس، وأبــو العيزريــة،

 .االستيطاني

 ًتمامــا، القــدس مــن الــشرقية المنطقــة يغلــق أن تنفيــذه، حــال المــشروع شــأن مــن أن التقريــر رأىو
 .الشرق باتجاه مستقبلية ّتوسع إمكانية ّأي من ُتحرم بحيث ،)حزما الطور، عناتا،( المناطق ّويطوق
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 فـي عةالواق المستوطنات جميع ربط إلى سيؤدي االستيطاني المشروع هذا تنفيذ أن التقرير وأوضح
 بلديــة حــدود داخــل المــستوطنات مــع المحتلــة، القــدس فــي االحــتالل بلديــة حــدود وخــارج الــشرقية المنطقــة

 .محاصرة معازل إلى المنطقة هذه في الفلسطينية القرى ّويحول ،"ليئون موشيه"

 بلديــة لحــدود الــضفة الغربيــة فــي األراضــي مــن واســعة لمــساحات االحــتالل ضــم مــن التقريــر وحــذر
 .المشروع لتنفيذ الكبرى؛ القدس

 اإلسـرائيلي الحكـومي االئـتالف داخـل خلفيـة اتـصال قنوات في جرى قد نقاشا أن إلى التقرير وأشار
 محـيط فـي اسـتيطانية كتـل ّلـضم التخطـيط سـياق فـي المـذكورة المنطقـة في البناء لبدء األبيض البيت ومع

 ".الكبرى القدس" االحتالل تسلطا تسميه لما وصوال حدودها لتوسيع المدينة إلى القدس

 الـرئيس رؤيـة وتطبيـق )الـسلب( الـضم عملية في البداية نقطة يكون قد المشروع أن التقرير ورأى
 .ترمب دونالد األميركي

 الكتـــل الجـــانبين بـــين تجـــرى كانـــت التـــي للمـــداوالت وفقـــا سيـــشمل المـــشروع أن التقريـــر وأوضـــح
 هـي إضـافية رابعـة كتلـة وربمـا ،"زئيف جفعات"و ،"عتصيون شغو"و ،"أدوميم معاليه" :الثالث االستيطانية
 شــمال ويعــزل الغربيــة الــضفة يمــزق أن وحــده شــأنه مــن الــذي األمــر ،"يعقــوب كوخــاف – آدم" مــستوطنات

 ".للحياة وقابلة متصلة فلسطينية دولة قيام يمنع"و جنوبها، عن الضفة ووسط

 فـي تعـيش التـي البدويـة التجمعـات ميرتـد إلـى يـؤدي أن االسـتيطاني، ١ شـرق مـشروع شأن ومن
 الفلـسطينية التجمعات من كبير عدد يخضع حيث الغور، مشارف وحتى القدس مدينة من الشرقية المنطقة

 .ومنازلهم أراضيهم من وحرمانهم لتهجيرهم متواصلة إسرائيلية لجهود المناطق هذه في

ــة وكانــت ــد االحــتالل بلدي ــة خطــة إطــالق عــن أعلنــت ق ــ تهويدي ــة، شــرق فــي دةجدي  تــشمل المدين
 مـساحات توسـيع بموجبهـا سـيتم خطـة وهو ،"فالي السيليكون" أو السيليكون وادي إلنشاء ضخما مشروعا

 المنطقـة حـساب علـى القـدس شـرق كبيـر بحجـم الفندقيـة والغـرف التجاريـة والمحـال واألعمـال المـال قطـاع
 .الصناعية

 مدينـة أحيـاء داخـل الجـاري العـام مـن األول نـصفال خـالل نفـذت االحتالل سلطات أن التقرير وأكد
 جبـل المكبـر، العيـسوية، سـلوان،: أحيـاء فـي تركـزت ذاتـي، هـدم عمليـة ٣٠ منها هدم، عملية ٧٤ القدس

 بالهـدم إخطـارا ٥٣ وزعـت حـين فـي والطـور، العـامود راس وادي الجـوز، شـعفاط، صور بـاهر، حنينا، بيت
 .البناء ووقف

 فـي شـرقها الواقعـة ّاإلسـرائيلية ُالمـستوطنات من بعدد القدس ربط إلى ياالستيطان المخطط ويهدف
َمصادرة خالل من وذلك ّالغربية، الضفة  .جديدة مستوطنات ٕوانشاء بالمنطقة ّفلسطينية ٍأراض ُ
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المخطط ويمنع َمحتمل فلسطيني ّتوسع أي ُ  تطويقهـا خـالل مـن المنطقـة هـذه في الواقعة القرى في ُ
ِتطلــق بمــا القــدس تهويــد سياســية ضــمن ديمــوغرافي تغييــر حــداثٕوا ُبالمــستوطنات  االحــتالل حكومــة عليــه ُ

ّتشكل والتي ،"الكبرى القدس"  .ّالغربية الضفة مساحة من %١٠ نسبته ما مساحتها ُ

المخطـط هـذا ويخالف المحتلـة الدولـة ّسـكان نقـل تحظـر التـي الـدولي القـانون أحكـام ُ  المنطقـة إلـى ُ
  .لالحتالل الخاضعة المنطقة داخل في دائمة تغييرات إجراء تحظر كما ل،لالحتال الخاضعة

  ٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

   قرار إبعاد خالل الشهر الماضي١٤ منشأة بالقدس و٢٠هدم : تقرير

 

 المحتلة بالقدس منشأة ٢٠ هدمت االحتالل قوات بأن القدس في حلوة وادي معلومات مركز كشف
 .ترخيص دون البناء بزعم وذلك الماضي، )ويولي( تموز خالل

 قوات أن الماضي، الشهر االحتالل انتهاكات عن ،)٨-٩( األحد اليوم له تقرير في المركز وأوضح
 .المحتلة القدس ومدينة األقصى المسجد عن إبعاد قرار ١٤ أصدرت االحتالل

ــز وأوضــح ــين مــن أن المرك ــشآت ب ــي المن ــدمت الت ــشآت ٤ ُه ــدمت من ــدي ُه ــت ًأصــحابها، بأي  وكان
 أكبـر وكـان مخـازن، ٣و زراعيـة، غرفـة سـور، للمواشـي، بركـسين تجاريتين، منشأتين ًمنزال، ١١ :كالتالي

 .المكبر جبل قرية في المنشآت لهدم عدد

 تـرخيص إلجراءات الطائلة والمبالغ التعجيزية الشروط تفرض بالقدس االحتالل بلدية أن إلى وأشار
 .طويلة لسنوات تدتم والتي المنازل، بناء

 في الدونمات عشرات على إخالء إخطارات الماضي الشهر االحتالل سلطات علقت أخرى، جهة من
 ".إسرائيل لدولة ملكيتها" بدعوى العيسوية، بلدة

 منــذ عليهــا المقامــة المخــازن وهــدمت ســلوان، بلــدة فــي أرض قطعــة "الطبيعــة ســلطة" صــادرت كمــا
 ".لعامةا المنفعة" بدعوى السنين، عشرات

 وادي حـي مـن الغذائيـة الطـرود عشرات الماضي الشهر االحتالل سلطات صادرت التقرير، وبحسب
 .العيسوية بلدة من األضحى عيد خالل أضاحي أغنام وصادرت الجوز،

 مدينـة عـن ٣ األقـصى، المـسجد عـن قـرارات ٩ :إبعـاد قـرار ١٤ أصدرت االحتالل سلطات أن وبين
 .مةالقدي القدس عن ٢و القدس،

 داخـل الرحمـة بـاب مـصلى بـإغالق يقـضي ًقـرارا تموز خالل أصدرت االحتالل محكمة أن إلى ولفت
 إلبالغهـا بالقـدس، اإلسـالمية األوقـاف دائـرة إلـى ًكتابـا االحـتالل شـرطة مديريـة ووجهـت األقـصى، المسجد

 .المحكمة بقرار
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ًيوميــا، تــتم والتــي ى،األقــص للمــسجد المــستوطنين اقتحامــات تواصــلت المنــصرم، الــشهر وخــالل ّ 
 بــاب عبــر ،"الظهــر صــالة وبعــد صــباحية" فتــرتين خــالل أســبوع، كــل مــن والــسبت الجمعــة يــومي باســتثناء
 .القدس احتالل منذ مفاتيحه على االحتالل سلطات تسيطر الذي المغاربة

ــز ورصــد ــوة وادي معلومــات مرك ــة ٢٠١ حل ــال حال ــي اعتق ــة ف ــو، خــالل المدين ــدة وســجلت يولي  بل
 .االعتقاالت أعداد أعلى سويةالعي

 سـلوان، بلـدة في منزله من اعتقل حيث غيث، عدنان القدس محافظ المعتقلين بين من أن وأوضح
 مخـابرات اسـتدعت كما أسابيع، ٣ حوالي االحتالل مخابرات تحقيق في وقضى عسقالن، زنازين إلى وحول

 .مطور شادي القدس في فتح حركة رس أمين واعتقلت صيام، اهللا عبد القدس محافظ نائب االحتالل

 الثانويـة" التـوجيهي نتـائج إعـالن يـوم القـدس مـن االعتقـاالت عـشرات االحـتالل سـلطات نفذت كما
 اعتقلـت أنهـا لها بيان في االحتالل شرطة وذكرت المدينة، في المفرقعات واستخدام إطالق بدعوى ،"العامة

  .دسالق من ويومها النتائج إعالن عشية مقدسيا ٣٩

  ٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

   وحدة استيطانية في القدس المحتلة٣٢٠٠ًاإلعالن قريبا عن مناقصات لبناء 

 

 البنــاء علــى تــشرف والتــي اإلســرائيلي، االحــتالل لــسلطات تابعــة لجنــة أعلنــت – وكــاالت – القــدس
 ببناء للشروع المناقصات عن سيعلن أنه المحتلة، القدس مدينة شرقي شمال" E1 "منطقة في االستيطاني

 .أسابيع غضون في جديدة، استيطانية وحدة ٣٢٠٠

 للتنميــة القــدس "موريــا" شــركة البنــاء، فــي ستــشارك التــي الــشركات بــين مــن أنــه إلــى وأشــارت
ــــة التابعــــة المحــــدودة،  .وأريئيــــل عيــــدن وشــــركة ،"القــــدس تطــــوير ســــلطة مجموعــــة"و االحــــتالل، لبلدي

 اإلســكان ووزارة نتنيــاهو، بنيــامين اإلســرائيلي الــوزراء رئــيس مكتــب أن ةاللجنــ أوضــحت أخــرى، ناحيــة مــن
 فـي اسـتيطانية وحـدة ١٠٠٠ نحـو لبنـاء مناقصات طرح عن المقبلة المرحلة خالل اإلعالن بصدد والبناء،
 وأم بــاهر وصــور صــفافا بيــت أراضــي وعلــى القــدس، جنــوب ،)اســتيطانية بــؤرة( "همطــوس جفعــات" منطقــة

 .غنيم أبو جبل أراضي على المقامة ،"هارحوماه" مستوطنة في استيطانية وحدة ٢٢٠٠ طوبا

 للتجميـد، خاضـعة كانـت التـي المنطقـة في تنفيذها سيتم مناقصات عن يدور الحديث أن وأوضحت
 الطــور أراضــي علــى البنــاء مــشروع خاصــة آنــذاك، عليهــا للبنــاء وألمانيــا المتحــدة الواليــات لمعارضــة ًنظــرا

  ".E1"مشروع وعناتا، عيموالز والعيزرية

  .ذلك عقب متصاعدة، بوتيرة يتم سوف الجديدة، االستيطانية البناء عمليات تنفيذ أن إلى وأشارت

  ١٠/٨/٢٠٢٠األيام 

*** 
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ٕاقتحام منازل الفلسطينيين في الليل وافزاع اُألسر ": بتسيلم" ّ  

  جزء من نظام يديره االحتالل

 

ّالجـيش لمنـازل الفلـسطينيين  اقتحام"إن : الحقوقي اإلسرائيلي" بتسيلم"قال مركز ": األيام "-القدس 
ٕفي دجى الليل وافزاع اُألسر من نومها، بما في ّ ًذلـك األطفـال الـصغار والرضـع، أصـبح منـذ زمـن بعيـد جـزءا  ُ ّ ّ

وأشار إلى مثال على ذلك اقتحام عشرات  ".ّأنشأه ويديره نظام االحتالل في الضفة الغربية من الروتين الذي
يـومي الخـامس والعـشرين مـن حزيـران والـسابع مـن تمـوز، منـزلين  لجنـود اإلسـرائيليين، فـي سـاعات فجـرا

ّفي مخيم الفوار لالجئين بحجة البحث عن ثالثة مطلوبين من أفراد العائلة لعائلة أبو هشهش ّّ دخل : "وقال .ّ
ّة مـن أفـراد األسـرة وفجـروا خزانـة ضـربوا ثالثـ ّفي المنزل األول. ّالجنود إلى المنازل من دون كمامات واقية

ًفي المنزل الثاني حرضوا كلبا على ثالثة من أفراد األسرة وضربوا. أفرادها ّكهرباء في مصلحة تجارية ألحد ّ 

ّيذكر أنه ال توجد أي شبهة ضد األسرتين نفسيهما، ورغم ذلـك: "وأضاف ".أحدهم ّ ّاتـصل بهمـا فـور انتهـاء  ّ
ّويتوعد إحداهما بصريح العبارة أن الجنود سوف   يطالب بتسليم المطلوبين"الشاباك"االقتحامين شخص من  ّ

هـذه "على أن " بتسيلم"وشدد  ".ّإذا لم يسلم المطلوبون أنفسهم" ساحة حرب "يعودون إلى المنزل ويجعلونه
ّأمامنا على ممارسة العنف ضـد أفـراد العائلـة وتـرهيبهم اشتملت في الحالة التي  التي–االقتحامات  ٕ واتـالف ُ
ًّتحدث دون أن يحتاج الجنود إلى أوامر تفتيش أو حتى تقديم أسباب أيا - ممتلكاتهم  ".كانت ّ

ّإنه فقط مثال آخر على الطريقة التي يستغل بها الجيش قوته حتى: "وقال ّ ّفي أيام الوباء العصيبة  ّ
ّهذه حيث يعم الحجر الصحي معظم مناطق الـضفة ْ ّلـق لـدى الـسكان أعلـى مـن ّالغربيـة، وحيـث الخـوف والق ّ

  ".ّأي وقت آخر

  ١٠/٨/٢٠٢٠األيام 

*** 

 االحتالل يستخدم مناطق إطالق النار كأداة لترحيل الفلسطينيين: وثائق
  

كشفت وثيقة إسرائيلية تم العثور عليها في أرشيف الدولة، ...  <<–وكاالت  – فلسطين المحتلة
من أجل ترحيل فلسطينيين عن أراضيهم بهدف السيطرة مؤخرا، عن أساليب يمارسها االحتالل اإلسرائيلي 

، وذلك من دون أن تكون هناك "مناطق تدريب باألسلحة النارية"عليها، من خالل اإلعالن عنها أنها 
 .حاجة عسكرية لالحتالل لهذه األراضي

ين وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الوثيقة إلى المحكمة العليا، في إطار التماس مواطن
وعثر على الوثيقة . من قرى في منطقة بلدة يطا، في جنوب جبل الخليل، ضد عملية ترحيلهم عن أراضيهم

 ." الفلسطيني– لدراسة الصراع اإلسرائيلي -معهد عكيفوت "
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، وتوثق إيعاز وزير الزراعة اإلسرائيلي حينذاك، أريئيل شارون، ١٩٨١وتعود الوثيقة إلى العام 
بالسيطرة على أراض في منطقة يطا، وترحيل سكانها عنها وتحويلها إلى مناطق تدريبات بالنيران الحية 

وفقا للوثقة، إنه وقال شارون، . فيها" انتشار عرب الجبل القرويين"لصالح الجيش اإلسرائيلي، ووقف 
وينبغي إغالق مناطق . أريد القول لمندوبي هيئة األركان العامة، إننا نقترح عليكم مناطق أخرى للتدريبات"

ٕواثر هذه الظاهرة . تدريبات أخرى عند الحدود الواقعة عند منحدرات جبال الخليل باتجاه صحراء يهودا
وأضاف شارون أن ". خلفي من الجبل باتجاه الصحراءالمتمثلة بانتشار عرب الجبل القرويين في الجزء ال

لدينا مصلحة بتوسيع وزيادة حجم مناطق التدريبات بالنيران الحية هناك، من أجل الحفاظ على تلك "
يمكن أن نضيف مناطق تدريبات لصالحكم هناك، ولدينا مصلحة ... المناطق بأيدينا، وهي هامة للغاية

 ."انكبيرة بأن تتواجدوا في هذا المك

، فيما تم االتفاق الحقا أن يلتقي "يسرنا جدا الحصول عليها"وأجاب مندوب الجيش اإلسرائيلي أنه 
مستشار شارون لشؤون االستيطان مع مندوبي الجيش اإلسرائيلي ويستعرض أمامهم المناطق التي 

 ."من أجل الحفاظ على تلك المناطق بأيدينا"يريدون توسيع مناطق التدريبات فيها 

يتوقع أن تعزز "، ليئور يافنيه، قوله إنه "عكيفوت"أمس األحد، عن مدير " هآرتس"قلت صحيفة ون
وقالت المحامية روني بيلي، من جمعية . ضد ترحيلهم من أراضيهم" الوثيقة موقف السكان الفلسطينيين

ق المواطن وقالت جمعية حقو". استخدام مستهتر لمناطق التدريبات"حقوق المواطن، إن الوثيقة تكشف 
تتجاهل بالكامل التوثيق التاريخي الواضح، وبينها بيانات وزارة األمن، "في التماسها أن مزاعم االحتالل 

كذلك شددت الجمعية الحقوقية على أن ". التي تدل على أن الفلسطينيين يسكنون هذه القرى منذ أجيال
ية إلى المحكمة وثيقة تاريخية أخرى، وقدمت الجمع .ترحيل الفلسطينيين عن قراهم سيبقيهم بدون مأوى

، ١٩٨١عبارة عن رسالة بعثها مندوب وزارة الزراعة اإلسرائيلية إلى الجيش اإلسرائيلي، في نهاية العام 
الوضع الميداني "وبعد عدة أشهر من قرار شارون، وطالب فيها جيش االحتالل بتنفيذ القرار، بادعاء أن 

الستيالء على األراضي والسكان يزرعون المزيد من األراضي وانتقلوا إلى وتتزايد عمليات ا... يزداد خطورة
) قرار شارون(وينبغي تنفيذ التوصيات . ويبدو لي أننا نخسر سنة أخرى ومناطق أخرى. سكن دائم فيها

وقدمت جمعية حقوق المواطن وثيقة ثالثة إلى المحكمة العليا، وهي عبارة عن وجهة نظر ". بسرعة
، مئير شمغار، الذي أصبح الحقا رئيس المحكمة ١٩٦٧ها المدعي العسكري العام، في العام قانونية كتب

وجاء في هذه الوثيقة أنه . العليا، وتقضي بعدم ترحيل سكان مدنيين عن مناطق لصالح تدريبات عسكرية
جيش يحظر إخالء سكان مدنيين من مناطق من أجل إنشاء مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح ال"

 ".ٕاإلسرائيلي، وذلك ألسباب سياسية وانسانية وكذلك ألسباب مرتبطة بنصوص القانون الدولي

  ٢٨ ص١٠/٨/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  تقارير

  االحتالل يعمل على فرض حاضنة يهودية تحاصر األقصى: الشيخ صالح
  

 أن مـن لالمحتـ الـداخل فـي اإلسـالمية الحركـة رئـيس صـالح رائـد الشيخ حذر –الين  أون فلسطين
 ووجـودا أرضـا تهويدها إلى يسعى االحتالل ألن خطر، في ومسيحية إسالمية مقدسات من فيها بما القدس

 العروبـي الفلـسطيني امتـداده عـن وتقطعـه األقصى، المسجد تحاصر يهودية حاضنة يفرض كي ومقدسات؛
   .المقدسة بالمدينة وليستفرد واإلسالمي

 والمقدسـات األقـصى والمـسجد المحتلـة القـدس حمايـة راتيجياتإسـت" بعنـوان الكترونيـة نـدوة وخالل
 مـع يتعامـل الموجـودة والخطابـات المـشهود وفـق االحـتالل :"صـالح الـشيخ قـال "اإلسـرائيلية االنتهاكات من

 المـسجد تهويد إلى يسعى ال فهو الهيكل، جبل عليه يطلق ٕوانما أصال، موجود غير أنه على األقصى ملف
   >>...يحتويه وما تفاصيله بكافة تهويده إلى بل فقط اسما

 الرحــال شــد عبــادة إحيــاء علــى دائمــا وحــثهم الــداخل وفــي المقدســين همــم بإحيــاء صــالح وطالــب
   .القدس في الفلسطينيين شرعية إثبات أشكال كأحد األقصى المسجد في والرباط والنفير

 وأن تردد، أي دون التهويدية هاإجراءات في ماضية اإلسرائيلية الحكومة أن إلى األقصى شيخ ولفت
 بكـرة عـن اإلسـرائيلية األحـزاب بان مؤكدا كله، اإلسرائيلي المجتمع لدى عليها متفق األقصى المسجد تهويد
 بـأي فتحـه يمكـن ال مغلق وملف للتفاوض قابلة غير محسومة األقصى والمسجد القدس قضية تعتبر أبيها

   .قادمة مفاوضات

 هنـاك إن بـل الـصهيوني، للمشروع وال فقط لالحتالل هدفا ليست القدس أن إلى صالح الشيخ ونوه
 األقـصى، المسجد حساب على هيكل بناء مرحلة إلى وتسعى والهدف، الجهود نفس في تلتقي عالمية قوى
 فــي مؤســسات ولهــم بأمريكــا يتحكمــون الــذين الجــدد والــصهاينة المتحــدة الواليــات فــي الحاكمــة القــوى مثــل

   .أوروبا

 إلـى الوصـول لهـم يتـاح الـذين المحتل الداخل وأهالي المقدسيين مع يتعامل االحتالل :"صالح وقال
  ".الحق صاحب وهو محتلين الفلسطينيين وأن الشرعي الوجود صاحب وهو الغرباء وكأنهم األقصى المسجد

 لقـائم،ا بالوضـع حتـى وال اإلسـالمية، األوقـاف بهيئـة يعتـرف ال بأنـه يجـاهر االحتالل بدأ" :وأضاف
  ".متواصل وخطاب سلوك نتاج وهو

  ٨/٨/٢٠٢٠ الين أون فلسطين

***  
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  فعاليات

  ًدعوات مقدسية لموقف وطني وتحرك جماهيري رفضا لهدم المنازل
  

نــــشطاء مقدســــيون دعــــوات للتــــصدي لعمليــــات الهــــدم التــــي  أطلــــق – الــــوطن دنيــــا – رام اهللا
 .والتي تصاعدت بشكل خطر في اآلونة األخيرة دسالق لمنازل وممتلكات المواطنين في االحتالل ينفذها

 فلـسطينية إسـتراتيجيةوشدد الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسـم عبيـدات علـى ضـرورة وجـود 
مـن  ).حريـة نيـوز(القـدس، بحـسب مـا جـاء علـى موقـع  موحدة لـرفض عمليـات الهـدم الـذاتي للمنـازل فـي
يخـشى تجمـع المقدسـيين خلـف أي  االحـتالل و سـنينة أنجانبه أكد عضو الدفاع عن سلوان عبد الكـريم أبـ

 .قضية ألنه يكتب لهم النجاح فيها، كما حـدث فـي هبـة بـاب األسـباط واالعتـصامات التـي شـهدتها المدينـة
وشدد أبو سنينة على أن الحراك الجماهيري والشعبي هو الضامن الوحيد لبقاء المقدسـيين وحمايـة بيـوتهم 

قد يـنجح فـي هـدم بيـت لكنـه سـيرتدع عـن  االحتالل ونوه أبو سنينة الى أن .درةوكبح سياسة الهدم والمصا
بـدوره قـال رئـيس الهيئـة المقدسـية لمناهـضة  .تدمير المزيد إذا وجد اعتصامات للمواطنين لحماية المنـازل

 يالحق المقدسيين بالهدم والضرائب مـن خـالل سياسـة ممنهجـة لـدفعهم االحتالل التهجير ناصر الهدمي إن
وأوضـح  .وحرمـانهم مـن الـصالة فـي المـسجد األقـصى والخـروج منهـا لفقـدان حقهـم فيهـا القـدس علـى تـرك

يريــد أن ينفــرد بالقــدس ومــا يــشجعه علــى ذلــك هــو الــدعم األمريكــي لجرائمــه واعتبــار  االحــتالل الهــدمي أن
 .االحتالل المدينة عاصمة لدولة

  ٩/٨/٢٠٢٠ دنيا الوطن

*** 

  آراء عربية

 واجهة سياسة الضم واألبرتهايد اإلسرائيليةالعالم في م
 

  *سري القدوة

تستمر سلطات االحتالل في االستهداف المباشر لتدمير البنية التحتية للمؤسسات والسلطة 
الفلسطينية وخاصة بعد اقراراهم العمل بمخطط صفقة القرن االمريكية وخطة الضم واألبرتهايد الهادفة الى 

والمشروع الفلسطيني وتدمير مبدأ حل الدولتين والتنكر لحق الشعب الفلسطيني تصفية القضية الفلسطينية 
واستمرار العدوان االسرائيلي واستهدافه اليومي عبر حمالت االعتقال المستمرة والقتل المباشر والمتعمد 

اسية ومما ال شك فيه بان الدبلوم .ألبناء الشعب الفلسطيني والتنكيل بالحقوق التاريخية الفلسطينية
الفلسطينية وخطة العمل الفلسطيني االردني المشترك لمواجهة صفقة القرن ومؤامرات تصفية القضية 
الفلسطينية والتوجه الي دول العالم جند موقف عربي دولي واضح لوضع نقاط هامة لتشكيل االئتالف 

 التمسك بالقانون  الدولي لمواجهة مخططات االحتالل وسياسة الضد واألبرتهايد والتأكيد مجددا على



 ١٥

الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية بما يضمن إنهاء االحتالل وتجسيد استقالل دولة فلسطين 
 وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون ١٩٦٧بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 

د كانت مواقف القيادة الفلسطينية واضحة لق .استثناء استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
بخصوص صفقة القرن ومواجهتها والتصدي لها وقد اتخذت القيادة قرارات تاريخية ومهمة وهي قرارات 
تعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني في الحفاظ وحماية المشروع الوطني الفلسطيني وهذا يأتي ضمن 

ي ال بد من التحرك العاجل إلجبار سلطات االحتالل االعالن الموقف الدولي المساند للشعب الفلسطيني والذ
الواضح عن تراجعها عن مخططات صفقة القرن والعمل لالستجابة للموقف الدولي ووضع حد للتكتل 
العنصري االمريكي االسرائيلي الهادف لضرب كل قيم العمل من اجل تحقيق السالم الدولي مع اهمية 

ية الواحدة والتي ال يمكن تجزئتها وربطها في عروض ال تتوافق مع المسلحة التحرك وفقا للرؤية الفلسطين
الوطنية للشعب الفلسطيني مع اهمية استمرار دعم الحكومة الفلسطينية في جهودها الكبيرة بتحمل 
مسؤولياتها ودعمها المادي من قبل المجتمع الدولي حتى تتمكن من مواجهة الحصار المالي وتعزيز 

اننا نثمن عاليا الموقف االردني الثابت والمستمر . ني في مواجهة سياسات الضم االسرائيليةالصمود الوط
في رفض ما يمسى بصفقة القرن والداعم للحقوق التاريخية والثوابت الفلسطينية وكل مواقف الدول 

االحتالل االوروبية ومختلف دول العالم التي رفضت خطة الضم واألبرتهايد التي تسعى لتكريس وترسيخ 
بمسميات تحدد هدف ديمومة االحتالل اإلسرائيلي كأساس لحل الصراع حسب طروحاتها التي تستند إلى 

اننا نؤكد علي اهمية االلتزام التام . اإلمالءات وشريعة الغاب بدال من القانون الدولي والشرعية الدولية
فاقات مع سلطات االحتالل واإلدارة بقرار القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير في حل من كل االت

األميركية وان المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل مع مختلف دول العالم لبلورة ودعم 
االستراتيجية الفلسطينية واستمرار العمل من أجل بناء ائتالف دولي ضد خطة الضم واألبرتهايد واالستيطان 

امل الصالحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية واإلصرار على عقد مؤتمر دولي للسالم ك
والمرجعيات المحددة وبما يضمن إنهاء االحتالل وتحقيق استقالل دولة فلسطين بعاصمتها القدس وتحت 
رعاية اللجنة الرباعية الدولية وان حكومة االحتالل تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه 

حرب االحتالل المفتوحة على القدس والوجود الوطني واإلنساني الفلسطيني والتي االنتهاكات وتداعيات 
تجري وتتصاعد تحت مظلة قرارات ترامب وصفقته المشؤومة فحان الوقت لتدخل المجتمع الدولي والشروع 
في فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم االحتالل وفي مقدمتها االستيطان 
وصوال لمحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين المتورطين فيها وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا 

 . التصعيد االستيطاني الخطير

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

  ١١ ص١٠/٨/٢٠٢٠الدستور 
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  آراء عبرية مترجمة

 من أجل الدقة

 ٩/٨/٢٠٢٠عميره هاس : بقلم -  هآرتس  

  :صحيفةثالث مالحظات غير عرضية لألمور التي نشرت في ال

دورون كورن في مقاله عن الحرب القانونية لجنود احتياط . اكثر من ألف قتيل اسرائيلي
، يذكر بأنه في االنتفاضة الثانية قتل اكثر من ”جنين، جنين“وعائالتهم ضد الممثل محمد بكري وفيلمه 

لفلسطينيين في كورن ال يشير الى مجمل القتلى ا).  في المائة منهم من المدنيين٧٠(ألف اسرائيلي 
 ٣١٠٠هو لم يعتقد أنه يجب عليه االشارة الى أن أكثر من . سنوات االنتفاضة الفلسطينية الثانية

واهمال هذا الرقم .  على أيدي الجيش االسرائيلي وحرس الحدود٢٠٠٥فلسطيني قتلوا حتى كانون الثاني 
من : هذا التجاهل يعني. لسطينيهو جزء من االحتقار الذي نمارسه نحن االسرائيليون تجاه حياة الف

  .وليس من الطبيعي أن يقتل اسرائيليون. الطبيعي أن يقتل فلسطينيون

كم من بين القتلى كانوا مدنيين، فلسطينيين غير مسلحين؟ بتسيلم اكثر من أي جهة موثقة اخرى 
شارك في “يل تفعل كل ما في استطاعتها من اجل توثيق ظروف قتل كل شخص، واالشارة الى أنه هل القت

التقدير هو أن نصف القتلى بين نهاية . عندما ال تكون متأكدة فهي ال تشير الى أي شيء. أم ال” القتال
  . كانوا غير مسلحين٢٠٠٥ وبداية العام ٢٠٠٠العام 

 فلسطيني في قطاع غزة ١٦، قتل ٢٠٠٠ ايلول ٣٠ – ٢٩نذكر بأنه في اول يومين لالنتفاضة، 
في . ، أي أنهم مدنيون عاديون”لم يشاركوا في القتال “١٠ بينهم على االقل وفي الضفة الغربية، من

 من ١٢ونذكر ايضا بأن الفلسطينيين الـ.  بينما قتل جندي واحديهذين اليومين لم يقتل أي مواطن اسرائيل
عرب اسرائيل والذين شاركوا في المظاهرات التضامنية مع أبناء شعبهم في االسبوع االول من تشرين 

كذلك مواطن اسرائيلي قتل بسبب رشق . االول، وعندما قام رجال الشرطة بإطالق النار عليهم وقتلهم
حجر، هذه االحصائيات يوجد لها دور مهم في التسلح المتزايد للتنظيمات الفلسطينية وفي اختيار تكتيك 

  .العمليات االنتحارية

لى االوائل فيه، بل يبدأ بحقيقة أن أصل من اجل الدقة، تاريخ مخيم جنين لالجئين ال يبدأ بالقت
 .، وأن أصل عائلة الزبيدي من قيصاريا)اآلن هي عين هود(عائلة أبو الهيجا هو من عين حود 

نحن نعرفها من تناولها لالحصائيات المتسرعة التي تنشر لدينا بين الحين . البروفيسور دينا بورات
يد ”في مقال كورن يتم ذكرها باعتبارها المؤرخة االولى لـولكن . واآلخر، عن منحنى الالسامية في العالم

وحسب قوله، هي كتبت له . أحد المدعين ضد بكري، اسرائيل كسبي، طلب منها موقف حول الفيلم. ”واسم
  .بأن هتلر قال اقوال مشابهة لالقوال التي قالها أحد من اجرى الفيلم مقابلة معهم حول اليهود



 ١٧

ب في أي يوم من بورات موقف حول اقوال بتسلئيل سموتريتش عن من اجل الدقة، أنا لم اطل
احراق المساجد وعن الكتابات العنصرية باللغة العبرية، وعن قتل عائالت كاملة غير يهودية، وعن قصف 

ولم اطلب في أي يوم من بورات موقفها حول يهود يهاجمون غير اليهود الذين . متعمد من قبل اسرائيل
أنا أعرف أن طرح موقف بشأن مس يهودي بسماء غير . تون، حتى سفك دمائهميقومون بقطف الزي

  .يهودية يتجاوز صالحياتها

القضاة يعتريهم تضارب مصالح، هذه بديهية تحلق فوق الثرثرة السياسية في اسرائيل وتعكس 
فها بمفهوم التهمة هي اليسارية، لكن تم تغلي. نجاح آخر لليمين، هنا بوضع القضاة على كرسي المتهمين

مهني وتفاصيل معلوماتية مجرمة كما يبدو، مثل مقاالت الصحفي كلمان لبسكين عن رئيسة المحكمة 
  .العليا استر حيوت

” ذي ماركر“في يوم الجمعة نشرت حيوت قائمة بمعايير لبلورة قائمة دوافع القضاة، من تقرير 
الرد على سؤال حسب قانون حرية أوال، النشر هو مبادر اليه وهو ليس جزء من . ٧/٨في تاريخ 
صحيح ان مشروع القانون لبتسلئيل سموتريتش في اقامة لجنة تحقيق لفحص تضارب . المعلومات

مصالح القضاة، سقط، لكننا نستطيع أن نستنتج من أن دمج انتقادات انتقائية لمراسلين من اليمين مع 
  .الضغط ينجح. دعاية يمينية مركزة وسامة، يفعل فعله

في الثمانينيات، نشيط من اليسار، . اربة ذات يوم كانت أن القضاة هم فوق أي انتقاد واشتباهالمق
جدعون سبيرو، هو الذي مهد الطريق لخفض القضاة الى درجة البشر، عندما قال إنهم في قرارات حكمهم 

رسال رسائل وقد تم تقديمه للمحاكمة وحظر عليه ا. ضد الفلسطينيين هم يتأثرون من األجواء العامة
  .انتقادية للقضاة، الى أن تمكن نضال قانوني ادارته جمعية حقوق المواطن من الغاء الحظر عنه

يبدو أن انتقاد اليمين للقضاة يسير في نفس االتجاه وينبع من فهم أن كل قاض هو نمط يعكس 
  .اضي في مكانهاالنتقاد استهدف خلق مناخ عام يضع كل ق. مكانته االجتماعية واالقتصادية وعرقه

من اجل الدقة نؤكد بأن كل قاض اسرائيلي، سواء كان مستوطن أو غير مستوطن، متدين أو 
 يعتوره تضارب –علماني، قاض في محكمة عسكرية أو محكمة مدنية، من مواليد البالد أو مهاجر 
لناهب، والمتظاهر مصالح عميق عندما يحاكم فلسطينيا يعارض فعليا الحكم العسكري االسرائيلي الغريب وا

الفرق . ضد طرده من ارضه على أيدي يهود، والذي يبني بدون ترخيص ألن الرخصة فقط تعطى لليهود
  . اليهودي، وعلى رأسه أمراء اليمين، ال يجد هنا أي تضارب في المصالح–هو أن الجمهور االسرائيلي 

  ٣٠ص/١٠/٨/٢٠٢٠الغد 

*** 

  

  



 ١٨

  اخترنا لكم

  لشؤون القدس الملكية من مكتبة اللجنة

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

 – . ٢٠١٩ –. كلمات له وعنه لتأبينـه: أيقونة مقدسية:  صبحي غوشةالدكتور(تاب وفيما يلي تعريف بك
  : ). ص١٥٦

  

 القـدس ابـن التـي تحـدثت  عـن مناقـب المناضـل الكبيـر لتأبينيـة مـن الكلمـات اجموعـة هو مالكتاب
كرة الراحل الدكتور صبحي غوشة الذي حمل هموم فلسطين واألمة في وجدانه وعقله وفكـره، وزرع فـي الـذا

الوطنية الفلسطينية والقومية العربية المفاهيم واألفكـار، فقـام بـدور القائـد والمربـي فـي صـناعة الـرأي العـام 
 لـه العطـاء الفكــري الممتـد ألكثـر مــن فكــان ، القـضية الفلــسطينية وخاصـة مدينـة القــدس مـسقط رأسـهتجـاه

ً بـذلك مـشروعا ثقافيــا فكريـا تربويـا ًمـشكالنـصف قـرن مـن الـزمن،  ً ً ًمتكـامال فـي خدمـة القـضية الفلــسطينية ً
  :هي التي مدينة القدس، عن كلها ؤلفاته مجاءتوالقدس، ف

  من النافذة العاليةالشمس •

  لن تغيبشمسنا •

  االجتماعية في القدس في القرن العشرنالحياة •

   الذاكرة والمذكراترحلة •
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 ١٩

  اخبار باالنجليزية

Dozens of Jewish settlers defile al-Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Hordes of Jewish settlers on Sunday morning broke 

into al-Aqsa Mosque under police escort. 

Local sources said that about 60 Israeli settlers stormed al-Aqsa Mosque in the early 

morning hours, including extremist rabbis and intelligence officers. 

The settlers roamed al-Aqsa Mosque’s courtyards and performed Talmudic rituals near 

Bab al-Rahma prayer area in the eastern side of the Mosque. 

The Israeli police forces accompanying the settlers announced the eastern area of the 

Mosque a “closed military zone” during the settler break-in and forced Palestinian 

worshipers out. 

Israeli settlers break into al-Aqsa Mosque in several groups on a daily basis, except on 

Fridays and Saturdays, and these incursions are usually intensified during Jewish holidays. 

 

The Palestinian Information Center August 9, 2020 

*** 

 

IOF raids homes, arrests Palestinians in West Bank and Jerusalem 
 

RAMALLAH, (PIC) - Israeli occupation forces (IOF) at dawn Sunday launched large-scale 

home raids in the West Bank and Jerusalem and kidnapped a number of Palestinian 

citizens. 

Local sources said that the IOF arrested at least six Palestinian citizens after breaking into 

their homes and wreaking havoc on them in Jenin, Tulkarem, al-Khalil, and Jerusalem. 

In Jerusalem, the IOF stormed al-Isawiya town and attacked the Palestinian youths who 

confronted the raid with rubber-coated metal bullets, tear gas canisters, and stun grenades. 

The Palestinian youths responded by throwing Molotov cocktails and launching fireworks. 

No injuries were reported. 

Meanwhile, a Palestinian citizen was wounded when a group of Israeli settlers attacked 

Palestinian cars on a road between Nablus and Qalqilya with rocks. 

Several cars were partially damaged in the attack and one Palestinian citizen suffered 

minor injuries, according to the Palestinian Information Center’s reporter . 

The Palestinian Information Center August 10, 2020 
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