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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 مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّ غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكتمفكرين  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى
  

  االردن والقدس
  

  ٥  األردن واصل دوره التاريخي حيال القدس والمقدسات •

  

  سياسيةون شؤ

  

يحذر من ارتفاع عمليات الهدم  لمنسق اإلنساني األممي في األراضي الفلسطينيةا •

  ٥  غير المشروعة

  ٦  ٕتشنها واشنطن واسرائيل على السلطة" حرب مالية"اشتية يندد بـ  •

  ٧  الفلسطيني الشعب مناصرة في ثابت موقفنا :موريتانيا •
  

  اعتداءات

  ٧  متطرفون يهود يوسعون تدنيسهم لألقصى •

  ٩  االحتالل يعتقل شابا بالقدس بعد االعتداء عليه بالضرب •

  ٩  مواجهات في العيساوية تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة •

  ٩  مستوطنون يعتدون على سيارات المواطنين جنوب القدس المحتلة •

  

  يرتقار
  

يستعرض االنتهاكات اإلسرائيلية في  تقرير الشؤون الفلسطينية لشهر آب الماضي •

  ١٠  األراضي الفلسطينية 

  ١١   مبنى منذ بداية العام٥٠٠إسرائيل هدمت أكثر من : األمم المتحدة •

  

  فعاليات
  

  ١١  اليوم الثاني من ندوات عين على األقصى •

  

  

  



 
٤

  آراء عربية
  

  ١٣  دة النهضة األربعةاألمير الحسن بن طالل وأعم •

  ١٥  المجتمع الدولي يدعم ويساند الحقوق الفلسطينية •

  اخترنا لكم
  

  )تاريخ القدسمن (  مدينة القدس وقائع ومعالم :اخترنا لكم •

  ١٧  )م١٩٦٧ –م ١٩٤٨(القدس الشرقية في العهد األردني         

  

  

  اخبار باالنجليزية

Three Palestinians kidnaped by IOF in J’lem and Bethlehem ١٨  

Israeli police allow dozens of settlers to defile Aqsa Mosque ١٨  

Israeli army closes Ibrahimi Mosque to Muslim worshipers ١٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥

  االردن والقدس

 األردن واصل دوره التاريخي حيال القدس والمقدسات

  

على  دائرة الشؤون الفلسطينية، لشهر آب الماضي، هأصدرت  أكد تقرير موجز– ماجدة أبو طير
ثابت بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني حيال موقف األردن وان فلسطينية، مركزية وجوهرية القضية ال

ٕأرضها وشعبها ومقدساتها، ومواصلة دعمه لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه واقامة دولته المستقلة 
 مواصلة األردن تأدية دوره التاريخي حيال القدس ، حسب بيان الدائرة، كما أكد التقرير.على ترابه الوطني

ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، انطالقا من الوصاية الهاشمية الحريصة على الحفاظ على هوية المدينة 
محاوالت لتغيير ٕعربيا واسالميا، الفتا إلى تشديد جاللة الملك على احترام األماكن المقدسة ورفض أية 

  ....الوضع القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية للمدينة المقدسة

  ٤ص/٢٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  لمنسق اإلنساني األممي في األراضي الفلسطينيةا

  يحذر من ارتفاع عمليات الهدم غير المشروعة

  

 ماكغولـدريك، جيمـي المحتلـة الفلـسطينية األراضي في األممي اإلنساني المنسق حذر....  :القدس
 ."كورونا فيروس جائحة خالل حادا ارتفاعا تشهد المشروعة غير الهدم عمليات "أن من

 السلطات تهدم عندما "الجاري، أيلول/سبتمبر شهر من العاشر في أصدره مكتوب تصريح في وقال
 مـا ًعـادة فهـي هـدمها، علـى تجبـرهم أو األصـحابه العـيش سـبل ّتـؤمن التـي المباني أو المنازل اإلسرائيلية

ّيعـد التـي البنـاء، رخص إلى باالفتقار تتذرع  بـسبب المـستحيل ضـرب مـن ًأمـرا عليهـا الفلـسطينيين حـصول ُ
 ."ترخيص دون البناء سوى خيار دون هؤالء يترك مما والتمييزي، التقييدي التخطيط نظام

 كانـت إذا إال اإلنـساني، الدولي القانون بموجب المحتل اإلقليم في الممتلكات تدمير ُيحظر "وأضاف
 ."التدمير هذا ًحتما تقتضي و حربية العمليات

 القلـق يثيـر كورونـا، جائحـة خـالل األساسية المباني هدم فان ذلك، على عالوة "ماكغولدريك وتابع
 ."الغربية الضفة في العام الوضع تعقيد من يزيد ألنه خاص بشكل

 فـي الفلـسطيني البنـاء ّتقيـد إسـرائيل أن مـن ودوليـة ٕواسرائيلية لسطينيةف حقوقية منظمات وتشتكي
   .الغربية والضفة الشرقية بالقدس االستيطان عمليات من فيه تصاعد الذي الوقت

  ٢٩/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 



 
٦

  ٕتشنها واشنطن واسرائيل على السلطة" حرب مالية"اشتية يندد بـ 

  

 اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس أن ... <<-  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
  .ٕالتي تشنها عليها الواليات المتحدة واسرائيل» حرب المال«السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية سببها 

هذه األزمة تسببت بها حرب «وقال اشتية في مستهل إجتماع الحكومة الفلسطينية عبر االنترنت 
  .«ٕا اإلدارة االميركية واسرائيل وانقطاع المساعدات العربيةالمال التي تشنها علين

إسرائيل وأميركا تريدان أن تهزمانا لكي نستسلم ونقبل مشروعهما وسوف نصمد ولن «وأضاف 
  .«نهزم ولن نستسلم

من قيمة نفقاتها التشغيلية، بسبب أزمتها % ٧٠واوضح اشتية أن حكومته خفضت نحو 
  .االقتصادية

 مليون دوالر فقط من احتياجاتها ٦٠ن السلطة الفلسطينية تجبي شهريا نحو وبحسب إشتية فإ
  . مليون دوالر شهريا٣٥٠الشهرية البالغة نحو 

شهريا، كان يأتي منها من )  مليون دوالر٣٥٠حوالى ( مليار شيكل ١.٢نحن بحاجة الى «وقال 
وكنا نجني من ). مليون دوالر ١٥٠( مليون شيكل ٥٠٠المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالحنا حوالى 

  .« مليون شيكل٢٠٠انخفضت الى نحو )  مليون دوالر١٠٠( مليون شيكل ٣٥٠الضرائب المحلية 

وأوقفت الواليات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، عقب االحتجاجات 
  .ظمة التحرير الفلسطينية في واشنطنالفلسطينية على نقل السفارة االميركية الى القدس واغالق مكتب من

 مليون دوالر وتوقفت هذه االموال، ٥٠٠الواليات المتحدة كانت تقدم لنا حوالى «وقال اشتية 
 مليون دوالر، وما زالت هذه المساعدات متوقفة ولم تلتزم الدول العربية ٣٥٠والدول العربية كانت تقدم 

  .«ماية فلسطين من اإلبتزازقراراتها المتعلقة بشبكة األمان المالية لح

وبحسب أكثر من مسؤول فلسطيني، ووفق التقارير الفصلية التي تنشرها وزارة المالية 
الفلسطينية، فان الدول العربية توقفت عن تقديم الدعم المالي لخزينة السلطة الفلسطينية منذ بداية العام 

  .الحالي

  ١٠ ص٢٩/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 

  

  

  

  



 
٧

  الفلسطيني الشعب مناصرة في ثابت موقفنا :موريتانيا

 

 الـشيخ ولـد إسماعيل الموريتاني الخارجية وزير أبلغ - )أ ب د( - كوم دوت "القدس" - نواكشوط
 فـي الفلـسطيني الـشعب حـق مناصـرة فـي الثابت بالده موقف "بنواكشوط الفلسطيني السفير ،االثنين أحمد،
ــه ــشريف القــدس وعاصــمتها المــستقلة دولت ــا ال ــرارات قتــضىلم ًطبق ــصلة ذات المتحــدة األمــم ق ــادرة ال  والمب
 ".السالم أجل من العربية

 مرشـحة موريتانيـا أن مفادها معلومات تداول ظل في للفلسطينيين طمأنة بمثابة التأكيد هذا ويأتي
 .اإلعالمية األوساط بعض حسب إسرائيل مع للتطبيع

 موريتانيـا، لـدى فلـسطين دولـة سـفير هـديب محمـد بـن ماجـد الموريتـاني الخارجيـة وزيـر واسـتقبل
  .أمس

 ٢٩/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  اعتداءات

  متطرفون يهود يوسعون تدنيسهم لألقصى

  

تستعد جماعات الهيكل المزعوم اليوم لتدنيس وتوسيع دائرة  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
مستنفرة عناصرها وموظفيها » لتوراةفرحة ا«و» العرش «دي ياالقتحامات للمسجد االقصى المبارك خالل ع

  .على كافة صفحات التواصل االجتماعي ومن خالل االتصال المباشرة والرسائل النصية

ًووزعت الجماعات المتطرفة امس بيانا في البلدة القديمة وساحة البراق تدعو فيه للمزيد من 
  . الواقع في المسجد االقصىالضغط على المصلين والمرابطين واالوقاف اإلسالمية بهدف قلب وتغير

ة اإلسرائيلية بتشديد قبضتها ومنع المعترضين على طوطالبت هذه الجماعات المتزمته الشر
ٕاالقتحامات االستيطانية لالقصى ومعاقبتهم وابعادهم عن القدس والبالد، معتبرين ان من حقوقهم الصالة 

  .في كل ما هو تحت السيادة اإلسرائيلية، وفق زعمهم

جماعات الهيكل المزعوم الى ضرورة استغالل الدعم االميركي للمواقف اإلسرائيلية والدفع ولفتت 
باتجاه العديد من المشاريع التهويدية وكررت سرد عدد من المشاريع االستيطانية بالمنطقة الجنوبية من 

جد القبلي خاصة  المس-البلدة القديمة وحائط البراق والقصور االموية المالصقة لجدار المسجد األقصى 
وجميعها «فخرة إسرائيل م«غربي ساحة البراق وكنيس )بيت هليبا (في سلوان، و) كيدم(مشروع مركز 

سيجري تفعيلها  وهو بناء الهيكل المثالث مؤكدة ان اقتحامات المسجد االقصى األساسلهدف تقرب من ا
االفالم المدمجة والمدعمة بكم هائل وجذابة اكثر بعد افتتاح القاعة وعرض » مشوقة  «والترويج لها بطرق

  .من الصور واالفالم الوثائقية التي تم اعدادها لهذا الهدف



 
٨

جنوب شرق المسجد المرواني من خارج اسوار )المطهرة(وطالبت تلك الجماعات ببناء البركة بـ
قاف ًالمسجد االقصى على جزء من اراضي مقبرة باب الرحمة، تمهيدا لمشروع كبير على اراضي االو

 –ختراع اً، علما ان األثار اإلسرائيلية وجمعيات استيطانية قاموا ب)السلودحة(اإلسالمية المعروفة باسم 
زراعة القبور الفارغة في اجزاء من هذه االرض المجاورة للقصور االموية، باالضافة الى تخطيط ومد 

عير (ـ عين سلوان وما يمسى ب سلوان ولى البؤر االستيطانية فيالعديد من المسارات التوراتية التي تمتد ا
في نفس السياق اقتحمت المجموعات االستيطانية، أمس المسجد األقصى، تحت حماية قوات كبرة ). ديفيد

في ظل حظر تجوال ومنع دخول البلدة القديمة و مدينة القدس من خارجها، . من الشرطة والقوات الخاصة
لمخالفات وبالتحديد على حواجز القدس الرئيسية ومحيط حيث واصلت الشرطة والقوات الخاصة حملة ا

وقالت االوقاف االسالمية وشؤون المسجد االقصى ان الفترة  .البلدة القديمة وعلى ابواب المسجد االقصى
ً مستوطنا، نفذوا جوالت في نفس المسار وتلقوا شروحات عن ٤٤الصباحية من االقتحامات شارك فيها 

  .ين وتوقفوا في المنطقة الشرقيةالهيكل المزعوم من مرشد

ً مستوطنا أدى عدد١٧شارك فيها واضافت االوقاف االسالمية أن الفترة المسائية من االقتحامات  ً 
من جانب اخر  .منهم طقوسا تلمودية استفزازية أمام الشرطة التي منعت الحراس من التدخل لوقفهم

 اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح امس، الحرم
الغربية المحتلة أمام المصلين، مشددة من إجراءاتها في محيطه وبالبلدة القديمة بالخليل بحجة تأمين 

وقال مدير الحرم االبراهيمي حفظي أبو اسنينة في بيان، ان  .احتفاالت المستوطنين بـعيد الغفران اليهودي
نودها بأعداد كبيرة في محيط الحرم، والبلدة القديمة، وضيقت على المواطنين الذين قوات االحتالل نشرت ج

  .يقطنون المنطقة، تمهيدا الحتفاالت المستوطنين

وأكد ان سلطات االحتالل أغلقت الحرم اإلبراهيمي بجميع أروقته وساحاته وباحاته، أمام المصلين 
غالقه حتى الساعة العاشرة من أمس، موضحا أن من الساعة الثالثة بعد عصر أمس االحد وستواصل ا

كما  .المستوطنين نصبوا خياما في حديقة ومتنزه الحرم االبراهيمي، وأقاموا فيها طقوسا تلمودية استفزازية
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة، خالل مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان 

اقتحمت بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز المقدسيين وشرطة االحتالل التي 
  .>>...والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة تجاه المواطنين ومنازلهم

  ١٠ ص٢٩/٩/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  



 
٩

 االحتالل يعتقل شابا بالقدس بعد االعتداء عليه بالضرب
  

حتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، شابا بعد قوات اال اعتقلت –  وفا٢٠٢٠-٩-٢٩القدس 
  .االعتداء عليه بالضرب المبرح قرب باب الساهرة أحد أبواب القدس القديمة

وقال شهود عيان إن قوات االحتالل اقتادت الشاب إلى مغفر شرطة االحتالل في شارع صالح 
  .الدين بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح

  ٢٩/٩/٢٠٢٠سطينية وفا وكالة األنباء الفل

***  

  مواجهات في العيساوية تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة

 

ٍشهدت بلدة العيساوية، في القدس، فجر اليوم مواجهات عنيفة بين شـبان البلـدة، وقـوات االحـتالل 
واســتهدف شــباب العيــساوية مركبــات قــوات االحــتالل بالمرفقعــات  .الــصهيوني، التــي حاولــت اقتحــام البلــدة

والزجاجات الحارقة، والحجـارة، فـي حـين أطلـق جنـود االحـتالل الرصـاص المطـاطي، وقنابـل الـصوت والغـاز 
ٍوتــشهد العيـــساوية مواجهــات شــبه يوميــة مـــع قــوات االحــتالل الــصهيوني التـــي  .علــى المــواطنين العــزل

  .تستهدف البلدة باالعتقاالت واإلغالقات بشكل مستمر

حــتالل الــصهيوني، صــباح اليــوم مــداخل العيــساوية، وحــي ٍوفــي ســياق متــصل أغلقــت ســلطات اال
  ).يوم الغفران(، بزعم احتفال الكيان الصهيوني بما يسمى باإلسمنتيةالثوري في القدس بالمكعبات 

  ٢٨/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  مستوطنون يعتدون على سيارات المواطنين جنوب القدس المحتلة

 

طنين الـــصهيونية، مـــساء أمـــس، األحـــد، علـــى ســـيارات اعتـــدت مجموعـــة مـــن عـــصابات المـــستو
المقامـة علـى أراضـي ) هـار حومـا(المواطنين الفلسطينيين، ورشقتها بالحجارة، وذلك بالقرب من مـستوطنة 

وبحـسب مـا أفـاد بـه  .جبل أبو غنيم، الواقع بين قريتي صور بـاهر وبيـت سـاحور، جنـوب القـدس المحتلـة
عالم، فقد نجم عن االعتداءات إصابة عـدد مـن المركبـات بأضـرار ماديـة شهود عيان للمركز الفلسطيني لإل

المقامة على آالف الدونمات المسلوبة مـن أراضـي الفلـسطينيين، مـن ) هار حوما(وتعد مستوطنة  .متنوعة
ًأخطر المستوطنات استراتيجيا على مستقبل مدينة القدس، حيث تعمل المستوطنة على عزل جنـوب مدينـة 

  .تدادها الجغرافي الفلسطيني مع مدينة بيت لحمالقدس عن ام

  ٢٨/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 
١٠

  تقارير

  تقرير الشؤون الفلسطينية لشهر آب الماضي

 يستعرض االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 

  

 ضي الذي أصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر آب المااستعرض التقرير ... ماجدة أبو طير
، انتهاكاته المعهودة في األراضي الفلسطينية المحتلة ٢٠٢٠/ل اإلسرائيلي خالل شهر آب مواصلة االحتال

تسبب : بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، كان أبرزها
 ٦٤ن الضفة الغربية، إضافة إلى إصابة  فلسطينيين م٣ممارسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية باستشهاد 

فلسطينيا، غالبيتهم من قطاع غزة في إطار مواصلة االحتالل اإلسرائيلي نهجه الوحشي حيال 
  .الفلسطينيين

 منهم في الضفة الغربية وواحـد فـي قطـاع غـزة، ٣٨١ فلسطينيا، ٣٨٢كما اعتقلت قوات االحتالل 
 عملية، مع جملة من االنتهاكات المعتادة ٩٠عتقال بواقع وأشارت المعطيات إلى تصدر القدس عمليات اال

كمــا اســتمر االحــتالل اإلســرائيلي حــسب التقريــر بممارســة انتهاكاتــه الممنهجــة ضــد المقدســات . لحقــوقهم
اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير آبه بالقرارات الدولية ذات الصلة، حيث شـهدت 

 حالة اعتداء من جيش االحتالل ومستوطنيه على المقدسات اإلسـالمية، شـملت اقتحـام ٢٢الضفة الغربية 
  .ٕالمسجد األقصى، واقامة طقوس يهودية فيه

ٕكمـا واصـلت سـلطات االحــتالل سياسـاتها العنـصرية ضـد الفلــسطينيين، ومـصادرة أراضـيهم واخطــار 
وأشـار . فـي الـضفة الغربيـة والقـدسً بيتا ومنـشأة ٤٠الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر آب هدم 

 تكثيف االستيطان إلى عددا من المشروعات االستيطانية التي تهدف اإلسرائيليةالتقرير إلى إقرار السلطات 
  .وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن في طليعتها القدس

 عــن اعتمــاد  تحــدث"مــدار"وعلــى صــعيد الــشأن اإلســرائيلي اســتعرض التقريــر، تقريــرا نــشره مركــز 
  .ّإسرائيل الكلي على الحلول العسكرية والتكنولوجية في مواجهة التحديات الماثلة أمامها

 فــي "معهــد أبحـاث األمـن القـومي"، الـذي أجـراه "مؤشــر األمـن القـومي"وتنـاول التقريـر اسـتطالعا لــ
الـسياسية ومؤسـسات جامعة تل أبيب، خالل شهر آب، بين أن الجمهور في إسرائيل يكـاد ال يثـق بالقيـادة 

  .الدولة التي تعنى بالجوانب المختلفة ألزمة كورونا

ولفــت التقريــر إلــى مــا نــشرته منظمــة حقوقيــة إســرائيلية تعنــى بتوثيــق جــرائم االحــتالل عــن قيامــه 
  .بالسيطرة على مقامات إسالمية في الضفة الغربية تمهيدا للعبث بها

  ٤ص/٢٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
١١

   مبنى منذ بداية العام٥٠٠رائيل هدمت أكثر من إس: األمم المتحدة

  

 تقريـر فـي ،االثنين ،"أوتشا "المتحدة لألمم التابع اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب وقال... القدس 
  .الجاري العام مطلع منذ ،)الشرقية القدس فيها بما( الغربية الضفة في مباني ٥٠٦ هدمت إسرائيل إن

 .الشرقية القدس في مبنى ١٣٤ هدم تم ،)٥٠٦(الـ المباني بين من إن وأضاف

 .الماضيين األسبوعين خالل مبنى ٢٢ هدمت إسرائيل أن إلى" أوتشا "مكتب ولفت

 التــي البنــاء، رخــص إلــى االفتقــار بحجــة فلــسطينيون يملكــه ًمبنــى ٢٢ مــصادرة أو هــدم تــم "وقــال
 ."آخرين ٢٠٠ بنحو األضرار حاقٕوال ًفلسطينيا ٥٠ تهجير إلى أدى مما اإلسرائيلية، السلطات تصدرها

 في أنفسهم، المباني أصحاب أيدي على منها ثمانية ُنفذت والتي هدم، عملية ١٢ ُسجلت "وأضاف
 ."والرسوم الغرامات من المزيد لتجنب الشرقية، القدس

 الضفة مساحة من %٦٠ نحو تبلغ التي ،)ج( المنطقة في تقع األخرى، العشرة، المباني أن وذكر
  )األناضول(....الكاملة اإلسرائيلية السيطرة تحت وتقع الغربية

  ٢٩/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 

  فعاليات

  اليوم الثاني من ندوات عين على األقصى

 

ٍمؤسسة القدس الدوليـة بالتعـاون مـع عـدد  استأنفت –  خاص موقع مدينة القدس–كمال الجعبري 
جزائـر، والمغـرب، وتـونس اليـوم الثـاني مـن فعاليـة من المؤسسات المهتمة بالشأن المقدسـي فـي لبنـان، وال

 األحـد، واستـضافت الفعاليـة فـي يومهـا الثـاني، األسـتاذ هـشام يعقـوب، ، مـساء)ٌندوات عين على األقـصى(
رئــيس قــسم األبحــاث والمعلومــات فــي مؤســسة القــدس الدوليــة، واألســتاذ محمــد الزبيــري، الباحــث وعــضو 

  .ي المغربجمعية الرائد للثقافة والتنمية، ف

ّافتتح الجلسة األستاذ محمد الزبيري بالتأكيد على أن هذه السلسلة مـن النـدوات، إنمـا تـأتي بهـدف 
ٌمدارسة التغطية المعمقـة التـي قـام بهـا تقريـر عـين علـى األقـصى، الرابـع العـشر، لواقـع القـدس، والمـسجد 

  . المسجد األقصىًاألقصى المبارك، والذي يتزامن سنويا في وقت صدوره مع ذكرى إحراق

ٌاستهل األسـتاذ هـشام يعقـوب بعـد ذلـك الحـديث فـي النـدوة، حيـث بـدأ بـالتعريف بتقريـر عـين علـى 
ٌاألقصى، فالتقرير ليس مؤلفا ثقافيا جامدا، وانما هو عمل بحثي جاد يهـدف لوضـع الحقـائق أمـام أصـحاب  ٌ ٌ ٕ ً ً ً

  .القرار والعاملين للقدس والمسجد األقصى



 
١٢

ًالمسجد األقصى ليس مكانا للعبادة وحـسب بـل : "ًية المسجد األقصى قائالوتحدث يعقوب عن مركز
ًهو موطن رباط للمرابطين والثابتين على الحق، وهو ليس م حصورا بأهل فلسطين والقدس، بل هـو ميـدان 

  ".ٌمفتوح لكل األمة، وليس لها سبيل واحد، بل العديد من السبل

ًوال زالت ميدانا للـصراع بـين الحـق والباطـل، وهـو شـرارة ًكانت القدس دوما : "وأضاف األستاذ هشام
ــه الفكريــة  ــة اإلســالمية المقدســة، وللمــسجد األقــصى قيمت ــث للجغرافي ــضلع الثال ــورات، واألقــصى هــو ال الث

  ".والتاريخية والمعرفية، بقبابه ومصاطب علمه، ومدارسه

المـسجد األقـصى، ومحيطـه، ّوبين هشام يعقوب األهداف المركزية لالحـتالل الـصهيوني مـن تهويـد 
ٍوهـو هـدم األقــصى أو أجـزاء منــه، وعنـد عجـزه عــن ذلـك يتجــه االحـتالل لتقـسيم المــسجد األقـصى، بنوعيــة 
ٕالمكاني والزماني، ويتجه أيضا لتهويد األقصى، وافقاده رمزيته الثقافية والمعرفيـة، ومـن ثـم فـرض الـسيادة  ً

  .الصهيونية عليه

وحينما يعجز االحتالل عن ذلك لمحاوالت إغراق المسجد األقـصى بالمـشاريع التهويديـة، فـاالحتالل 
 معلــم تــاريخ فــي محــيط األقــصى، ممــا يــدفع االحــتالل لتــشويه ٢٠٠الــصهيوني يقلــق مــن وجــود أكثــر مــن 

ين الفــضاء المكــاني للمــسجد األقــصى، ويقلــق كــذلك مــن المــد البــشري فــي المــسجد األقــصى، مــن المــصل
  .والمرابطين، والحراس، فيسعى لتحجيم دور هذا المد وتحييده وتقليله

وتحدث األستاذ هشام يعقوب حول األهداف مـن المـشاريع التهويديـة فـي محـيط المـسجد األقـصى، 
  :والتي تنقسم إلى

  .أهداف سياحية اقتصادية

وطـــرق ضـــمان وصـــول أكبـــر عـــدد مـــن المـــستوطنين الـــصهاينة للمـــسجد األقـــصى، عبـــر شـــبكات 
  .المواصالت

أما عن أبرز المشاريع التهويديـة فـي محـيط المـسجد األقـصى، فقـد لخـصها األسـتاذ هـشام يعقـوب 
  :ب

وشـهد هـذا المـشروع المـصادقة عليـه خـالل فتـرة الرصـد، وتـم ): التليفريـك(ر الهوائي امشروع القط
  .ّطلب تأكيدات من الجهة المنفذة بأن الهدف من المشروع تشجيع السياحة

ًديد خط القطار السريع ليصل إلى نقطة تقع تماما عند سور المسجد األقصى الغربـي تحـت اسـم تم
  .ٍ، في موقع يسير أسفل بيوت المقدسيين في سلوان)محطة ترامب(

  .النفق التهويدي بين سلوان والمسجد األقصى المبارك، والساحة الغربية له

  .صى، على سفح جبل الزيتون ألف قبر، شرق المسجد األق٢٤مقبرة يهودية تتسع ل

  .متحف توراتي في منطقة سلوان

  .الجسر السياحي بين جبل الزيتون وسلوان، وهو جسر مشاة تهويدي



 
١٣

  .وضع مجسم المعبد المزعوم، على مدخل باب المغاربة، غرب المسجد األقصـى المبارك

  .الدوالب الترفيهي في جبل المكبر، المطل على المسجد األقصى

صى بحجـــة تـــرميم أســـواره، وذلـــك عبـــر محاولـــة اختـــراق ســـور األقـــصى مـــن الناحيـــة اختـــراق األقـــ
  .الجنوبية، ومحاولة أخرى الختراق سور المسجد األقصى الغربي

وختم األستاذ هشام يعقوب تقديمه للندوة باستعراض نقـاط الـضعف فـي مـسار المـشاريع التهويديـة 
  :في المسجد األقصى، ومحيطه، وهي

  ).كيدم يورشاليم(ك المخططات اليهودية، ومن األمثلة على ذلك مشروع ء وقت تنفيذ تلبط

 واألطــراف الــصهيونية المعارضــة لتلــك المــشاريع الفلــسطينيكميــة االعتراضــات الكبيــرة مــن الــشعب 
  .التهويدية

  ٢٨/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  آراء عربية

  األمير الحسن بن طالل وأعمدة النهضة األربعة

  

 * عانعبداهللا كن

تنهض المجتمعات اإلنسانية وتتحقق غايتها في توفير أساسيات عيش أفرادها ورفاهيتهم 
وكرامتهم اإلنسانية، بوجود نخبة فكرية تخطط لقواعد بنيانها المؤسسية وفق منهج علمي يناسب واقعها 

يبرز فكر صاحب السمو ٕوامكاناتها المتوفرة، وفي هذا االتجاه التنموي الوطني والقومي واإلنساني والعالمي 
الملكي األمير الحسن بن طالل، الذي تجسد في مساهمة سموه الفاعلة في بناء مسيرة بلدنا العزيز 
وتطوره في ظل قيادتنا الهاشمية والى جانب أبناء شعبنا األصيل، خالل عقود مشرقة من النهضة ما زلنا 

  .نلمس الكثير من ثمارها في مختلف المجاالت

، والتي )النماء واالنتماء(ه في نهجه الفكري العملي من المواطنة الجامعة لقيم إذ ينطلق سمو
يكون الفرد فيها بغض النظر عن جنسه وعرقه وعقيدته وأفكاره مدركا لمسؤوليته المجتمعية في أداء 

إدارة واجباته، لينال عن استحقاق جملة الحقوق القانونية واإلنسانية، وبشكل يجعل منه عمليا مشاركا في 
ًالتنمية وبناء المؤسسات، مؤمنا بقدرته على اإلبداع والبذل، واألهم شعوره بقيمة الغير ممن يشاركهم 

  .الوطن والحقوق والحياة

وبالتالي فإننا إذا استطعنا تحقيق المواطنة نكون وبحسب فكر سموه حفظه اهللا قد أسسنا لمشروع 
 المصطنعة التي صنعها االستعمار وألجل مصلحته في الوحدة الشاملة التي تتجاوز الجغرافيا والحدود

وال شك فإن ” فرق تسد“االستحواذ على ثرواتنا، وتعميق الفرقة واالنشقاق والخالف لتطبيق قاعدة 



 
١٤

المتمعن بعمق في اإلرث الهاشمي يجده يتضمن الكثير من نماذج ودعوات الوحدة، التي انطلقت جذورها 
م بقيادة الشريف الحسين بن علي، ومواد الدستور ١٩١٦ى العام من رسالة النهضة العربية الكبر

م الذي أمر به جاللة الملك فيصل األول والقائم على المساواة والتعددية واالعتراف ١٩٢٠الفيصلي العام 
باآلخر والمواطنة وحفظ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين بمن فيهم غير المسلمين، وعمد إلى بناء 

لف بين جميع التيارات سواء الليبرالية أو الوطنية أو الدينية أو غيرها، ومشروع سورية الكبرى قاعدة للتحا
ووحدة بالد الشام والعراق وغيرها مما نادى بها الملك عبد اهللا االول، وعلى خطاهم الثابتة تكررت 

يعا، كانت منطلقات طروحات الملك طالل بن عبد اهللا والملك الحسين بن طالل ومن فكرهم رحمهم اهللا جم
سمو األمير الحسن بن طالل الفكرية وما تـزال مواقف وسيـاسة جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين 
تتمسـك بالفكـر النهضوي والوحدوي الهاشمي، لتنعم أمتنا العربية واإلسالمية بمكانتها التي تستحقها، كذلك 

ري بثقافته وحضارته وذاكرته الوحدوية يعزز لدينا إرادة يرى سمو األمير الحسن بن طالل أن المشرق الث
الصمود والوحدة وأمل إعادة إحياء دورنا الحضاري اإلنساني، وما تزال الوحدة تشكل مضامين طروحات 

  .العديد من الساسة في عالمنا العربي ولكن بصيغ وحدوية جديدة

انشاء (وه بضرورة االتجاه نحو فمن صميم ثقافتنا وعقيدتنا االسالمية السمحة جاء نداء سم
، إذ أن فريضة الزكاة تقدر بالمليارات لو جمعت لسنوات فقط، فهي بنظر )صندوق عالمي إنساني للزكاة

سموه استثمار أمني إجتماعي اقتصادي، باعتبارها أداة تمكننا من مجابهة جميع المشكالت التي يعاني 
الشارة إلى أن الزكاة أصبحت اليوم أحد الحلول المالية منها عالمنا العربي واإلسالمي، ومن المناسب ا

مليون ) ٤٣(للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، حيث استطاعت المفوضية جمع حوالي 
دوالر من أموال الزكاة والصدقات لمساعدة الالجئين، وهذا دليل على عقالنية وواقعية الحلول التي يطرحها 

ًبن طالل، ليثبت للجميع أن الزكاة نموذجا ماليا إسالميا عمليا يمكن اعتماده في سمو األمير الحسن  ً ً ً
  .تحقيق التكافل اإلنساني

وبناء على ما سبق من األطر العامة لألعمدة النهضوية التي نادى بها سموه يتحقق واقع 
، ) الضمير اإلنسانينداء التضامن ويقظة: (التضامن اإلنساني، والذي عبر عنه سموه في مقاله بعنوان

خاصة والعالم يشهد تحديات مختلفة ال يجب علينا البقاء أمامها مكتوفي األيدي، وفي مقدمتها تحدي 
جائحة كورونا وقضية الالجئين والبطالة والفقر،الى جانب تحدي ومطلب السالم المنشود، المتمثل في 

قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار حل بتطبيق ) السلطة القائمة باالحتالل(ضرورة التزام اسرائيل 
م وعاصمتها القدس الشرقية، اذا أرادت أسرائيل ١٩٦٧الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 

ًفهي بنظر سموه ستكون سببا رئيسا في نشوب الحرب والنزاع وعدم . المشاركة في صنع وتحقيق السالم ً
المنطقة وحدها فقط بل في العالم أجمع طالما اتخذت سياسة القوة وعدم تحقيق األمن واالستقرار ليس في 
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تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن قضية القدس وفلسطين، إن جوهر الحلول المطروحة في نظر سموه 
  .تتطلب توافق انساني بين الشرق والغرب تكون المصالح اإلنسانية والسالم واألمن أولويته

ُترجم رؤى وطروحات سمو األمير الحسن بن طالل من قبل المؤسسات لقد آن األوان أن ت
ُوالجهات المعنية، بل هي ضرورة ملحة نأمل لتحقيقها اتخاذ خطوات سريعة تضع في أجندتها خطوة 
تشبيك وتعزيز الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل البدء بمأسسة مشروع عالمية الزكاة واحياء 

التكافل االنساني التي دعا لهما سموه منذ عقود، والعودة للتمسك بالدستور الفيصلي فكرة التضامن و
واإليمان بأن وحدة بالد الشام والعراق ضرورة لنهوض هذه المنطقة وبالتالي ينعكس ذلك على بقية أقطار 

  .عالمنا العربي واإلسالمي فقوة أي بقعة في وطننا هي قوة ألشقائها على الدوام

ردن بقيادته الهاشمية موطنا للوحدة والتضامن والمحبة واألمن والسالم ألشقائه العرب وسيبقى األ
والمسلمين ولإلنسانية كلها، كما أراد له على الدوام الهاشميون بقيادة صاحب الجاللـة الملك عبد اهللا 

  .الثاني ابن الحسين حفظه اهللا

 لشؤون القدس أمين عام اللجنة الملكية* 

  ٦ ص٢٩/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

 المجتمع الدولي يدعم ويساند الحقوق الفلسطينية

 سري القدوة

 

عية العامة لألمم  للجم٧٥أكد قادة ورؤساء عدد من دول العالم، في كلمات ألقوها خالل أعمال الدورة الـ
المتحدة، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، أساس االستقرار في 
الشرق األوسط وان هذا التأكيد يثبت ويبرهن بدون ادنى شك فشل المؤامرات االمريكية ومشاريع صفقة 

م تعد قائمة وان اي خيار ممكن تحقيقة هو ٕالقرن التي تحاول االدارة االمريكية تسوقيها، وانها فعليا ل
السالم الشامل والقائم على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وان لهذا االجماع القائم 
وما نتج عنه من مبادرات تعد في غاية االهمية ورد عملي على مشاريع التسوية المختلقة حيث تأتي 

، ١٩٨١لرامية للدفع بعملية السالم، وفقا لمبادرات للسالم منذ عام اهمية العمل ودعم جميع الجهود ا
والتي تضمنت مبادرة السالم العربية مرتكزات الحل الشامل والعادل للصراع العربي اإلسرائيلي الذي يكفل 

 . حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس

ل القمة االممية حملت هموم القضية الفلسطينية التي كانت المحور الرئيسي لمختلف كلمات قادة ان اعما
العالم وخاصة الدول العربية والتي اجمعت على ان السالم في الشرق األوسط هو خيار استراتيجي، 

سالم ًوواجب العمل واالستمرار بادخار كل الجهود للعمل معا نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده ال
  .واالستقرار واالزدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة
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ان استمرار الهجمة الصهيونية ووضع المخططات وتنفيذ مؤامرات تهويد القدس واعتبارها عاصمة 
للكيان اإلسرائيلي والسعى لتطبيق صفقة القرن هي محاوالت مارقة وعابره وال يمكن ان تستمر، وتبقي 

 االولي المركزية على المستوى الدولي والعربي وهي بوصلة كل االحرار قضية فلسطين هي القضية
والشرفاء عبر العالم، وصوت الحق الذي يصدع في كل المؤسسات العربية والدولية وهي قبلة العرب 
وبوصلتهم وعنوان التحدي للمسلمين والمسيحيين، وأن هذا االحتالل ال يمكن ان يستمر وهو احتالل 

ًفلسطينية ومصيره الى الزوال الحتمي مهما طال الزمن وأيا كانت التضحيات والشعب غاصب للحقوق ال
الفلسطيني يشكل العنوان الكفاحي الحر واألمة العربية هي العمق الكفاحي واألحرار في العالم هم البعد 

لسطيني الدولي لشمولية معركة تحرير فلسطين التي تشهد تضامنا من مختلف دول العالم مع النضال الف
لتعيد رسم خارطة فلسطين وتفرض مكانتها بين الدول من اجل منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية 

   ٕحتى نيل االستقالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ولعل الجميع مطالب بعد هذا التأكيد الدولي العمل على لجم المشروع الصهيوني االستعماري 
لمنظمة وسرقة الحقوق الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل العسكري ووقف كل اشكال االبادة ا

االسرائيلي، والجميع مطالب وخصوصا دول العالم العربي واإلسالمي والعالم أجمع التمسك بخيار حل 
الدولتين إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه من اجل وضع حد لهذا 

مده وتفاقمت تداعياته بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية والعالقات الدولية بين الصراع الذي طال أ
شعوب األرض، وأن استمرار سلطات االحتالل وممارساته غير القانونية وانتهاكاته الخطيرة الفاضحة 

راضي للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واإلجماع الدولي واالعتداءات اليومية المتكررة على اال
ٕالفلسطينية وسرقتها، هو تدمير ممنهج لحل الدوليتين وامعان في تنفيذ مخطط صفقة القرن االمريكية، 
ويعد استمرارا لتهديد االمن والسلم الدوليين وينذر بانفجار فلسطيني عربي حتمي في نهاية المطاف امام 

اجمع، مستغلة التحالف مع تكتل ترامب هذا الطوفان والعربدة التي تمارسها حكومة االحتالل متنكرة للعالم 
العنصري لفرض سياسة االمر الواقع واستمرار االحتالل ومخططاته التصفوية الرافضة ألسس عملية 

   السالم

 ئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ر-سفير االعالم العربي في فلسطين* -

  ١١ص/٢٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اخترنا لكم

  معالممدينة القدس وقائع و

  تاريخ القدسمن 

  )م١٩٦٧ –م ١٩٤٨(القدس الشرقية في العهد األردني 

  

فلسطين بعد انسحاب القوات ومنها الجيش العربي األردني دخول الجيوش العربية   م١٥/٥/١٩٤٨
  .البريطانية منها

  .ردنية الى القدسوصول الكتيبة السادسة األ  م١٧/٥/١٩٤٨

 الذي دخل المعركة بأمر من جاللة ردنيدة القديمة لقوات الجيش األاستسالم اليهود في البل  م٢٨/٥/١٩٤٨
رحمه اهللا مما كان له الفضل في الحفاظ على القدس " عبداهللا األول"المغفور له الملك 
  .الشرقية ومقدساتها

  . في القدس من قبل العصابات الصهيونية"برنادوت"اغتيال المبعوث الدولي الكونت   م١٧/٩/١٩٤٨

ردني واإلسرائيلي التي اعتمدت  في توقيع مبدئي لخرائط وقف إطالق النار بين الجانبين األ  م٣٠/١١/١٩٤٨
  . كخط  وقف إطالق نار ثابت٣/٤/١٩٤٩

عقد مؤتمر أريحا الذي طالب فيه الشعب العربي الفلسطيني الوحدة مع المملكة األردنية   م١/١٢/١٩٤٨
  . الشرقية إلى األردنضم الضفة الغربية بما فيها القدسالهاشمية و

 القدس الغربية عاصمة إلسرائيل، ونقل مقر الكنيست أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  م٢٣/١/١٩٥٠
  .ليهاإوالحكومة 

اعتبر جميع ، وبموجبه م١٩٥٠ الغائبين لسنة كالمأسرائيلية تصدر قانون الحكومة اإل  م١٣/٣/١٩٥٠
ً استنادا مالكهمأدرت وم غائبين وص٢٩/١١/١٩٤٧الذين غادروا مناطقهم في القدس بعد 

  .لهذا القانون

  .تمت الموافقة من قبل البرلمان األردني على وحدة الضفتين  م٢٤/٤/١٩٥٠

  .ول انتخابات بلدية في القدس الشرقيةأإجراء   م١٣/٧/١٩٥١

  .على عتبات المسجد األقصى المبارك" عبداهللا األول"استشهاد جاللة الملك   م٢٠/٧/١٩٥١

 بعد المصادقة على مخطط جديد ٢كم ٦توسيع مساحة بلدية شرق القدس إلى حوالي   م١/٤/١٩٥٢
رض السمار والجزء أليها قرية سلوان، رأس العمود، الصوانة، إلبلدية القدس حيث ضمت 

  .الجنوبي من قرية شعفاط

  .٢كم٣٣ر٥إلى " بلدية غرب القدس" توسيع مساحة ما يسمى  م١٤/٨/١٩٥٢

ًعلما بأن االعمار األردني . ل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك والصخرة المشرفةتشكي  م١٩٥٤
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م في عهد الشريف ١٩٢٤للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشرقية قد بدأ عام 
طيب اهللا ثراه، وظلت الرعاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية " الحسين بن علي"

  .هذافي القدس إلى يومنا 

  .إعالن تحويل بلدية شرق القدس إلى أمانة واعتبارها عاصمة ثانية لألردن  م١/٩/١٩٥٩

  .نشاء منظمة التحرير الفلسطينيةإول في القاهرة والذي قرر انعقاد مؤتمر القمة العربي األ  م١٦/١/١٩٦٤-١٣

 على جبل "كونتننتالاإلنتر"انعقاد الدورة األولى للمجلس الوطني الفلسطيني في فندق   م٢٨/٥/١٩٦٤
  .الزيتون، واإلعالن عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

  .احتالل الجيش اإلسرائيلي للشطر الشرقي من القدس والضفة الغربية  م٧/٦/١٩٦٧

٢٩/٩/٢٠٢٠  

***  

  اخبار باالنجليزية
 

Three Palestinians kidnaped by IOF in J’lem and Bethlehem 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation forces (IOF) on Monday 

kidnaped three Palestinian young men from their homes in Jerusalem and Bethlehem. 

According to local sources in Bethlehem, the IOF kidnaped a young man called Mohamed 

Shusha from his home in Husan town. 

In Jerusalem, police forces kidnaped a young man identified as Imad Abeisan from his 

home in Ein al-Loza neighborhood in Silwan district and later detained his brother Ali 

after he went to a police station in response to a summons issued against him. 

The Palestinian Information Center September 28, 2020   

*** 

Israeli police allow dozens of settlers to defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - While persisting in preventing the Jerusalemite 

citizens from outside the Old City from reaching the Aqsa Mosque as an alleged anti-

coronavirus measure, the Israeli occupation police on Monday morning continued to allow 

dozens of Jewish settlers to desecrate the Islamic holy site. 

According to local sources, hordes of settlers toured the Mosque’s courtyards under police 

escort, and some of them wearing special clothing performed Talmudic rituals on its 

plateaus. 

Meanwhile, the Israeli police continued to impose a complete lockdown on the holy city and 

to ban the Jerusalemite citizens who live in areas other than the Old City from reaching the 

Aqsa Mosque. 

The Palestinian Information Center September 28, 2020   
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Israeli army closes Ibrahimi Mosque to Muslim worshipers 
 

 

AL-KHALIL, (PIC) - The Israeli occupation army has closed the Ibrahimi Mosque in al-

Khalil city to Muslim worshipers and intensified its military measures in the Old City and 

around it at the pretext of securing the area for Jewish celebrations. 

Sheikh Hefdi Abu Sneineh, director of the Ibrahimi Mosque’s affairs, said that a large 

number of Israeli forces were deployed in the Old City and the vicinity of the Mosque and 

restricted the movement of local residents. 

Sheikh Abu Sneineh added that the Israeli army closed on Sunday evening the Ibrahimi 

Mosque in its entirety to Muslim worshipers and would lift the closure at 10:00 pm on 

Monday, pointing out that Jewish settlers pitched tents in the Mosque’s yards. 

He condemned such Israeli measure, describing it as “one of the most severe acts of 

injustice” and “contrary to all religious and human norms .”  

The Palestinian Information Center September 28, 2020   
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