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 .ّرير تعبر عن وجهة نظر كتابهاالموضوعات الواردة في التق •
 

 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 •

 ابـّراز وجهة نظر هؤالء الكتٕمفكرين غربيين واسرائيليين هو إب

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  

  

  

  



 
٤

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٥   في رسالة لجاللة الملك:رئيس مجلس األعيان •

  سياسيةون شؤ

  ٥   على أساس مبادرة السالم العربيةةفلسطيني دولة إلقامةدعمها  •

  اعتداءات

  ٦  تدعو لتوسيع االقتحامات" جماعات الهيكل"مستوطنون يقتحمون األقصى و •

  ٧   أشهر٤ و٣صى بين  شبان عن المسجد األق٣االحتالل يبعد  •

  ٧  االحتالل يمدد اعتقال المقدسي مراد مسك •

  اعتداءات/ تقارير

  ٨  إسرائيل تواصل قتل مواطنين فلسطينيين": عدالة" •

مساحات أكثر للضم  مشروع إسرائيل غير المعلن" القدس الكبرى اإلسرائيلية" •
  ٩  وفلسطينيون أقل

  برنامج عين على القدس

  ١٣  هاكات االحتالل للمقدسات والتمييز العنصري ضد المقدسيينعين على القدس يرصد انت •

  اخترنا لكم

  ١٤  محمد اسعاف النشاشيبي.. شخصيات مقدسية •

  اصدارات

  ١٦  التصوير واآلثار واالستعمار: ١٨٥٤القدس : كتاب •

  كي ال ننسى

  ١٧  الشريف البراق عن الدفاع لجنة •

  اخبار باالنجليزية

Jewish settlers defile Aqsa Mosque despite lockdown in J’lem ٢٠  
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  االردن والقدس

   في رسالة لجاللة الملك:رئيس مجلس األعيان

 تلقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، امس، رسالة من رئيس مجلس األعيان فيصل -   بترا- عمان
  .عاكف الفايز، أعرب فيها عن تقديره وأعضاء المجلس على الثقة الملكية السامية

عظيم الشكر واالمتنان على ثقتكم الملكية السامية، بإعادة تعييني « الفايز، في الرسالة، وقال
رئيسا لمجلس األعيان، فهي ثقة ملكية أعتز بها، تحملني مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، بأن أواصل 

كيمة العمل بكل جهد مخلص لرفعة وطننا، تحت ظل رايتكم الهاشمية الخفاقة، أستنير برؤيتكم الح
وتوجيهاتكم السديدة، من أجل أردن قادر على مواجهة التحديات، ويواصل مسيرة البناء بمختلف المجاالت 

  .>>...»بهمة جاللتكم العالية

ورغم التحديات التي تواجه وطننا، لم تبخلوا يا موالي بأي جهد «...<< :ومما جاء في الرسالة
من واالستقرار لشعوبها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ممكن، من أجل قضايا أمتنا العادلة، وعودة األ

فأنتم الصوت األقوى واألوحد، الذي يدوي عاليا دفاعا عن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وعن 
حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس 

  .>>...»الشريف

  ٣ ص٣٠/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  

  شؤون سياسية

   على أساس مبادرة السالم العربيةةفلسطيني دولة إلقامةُعمان تؤكد دعمها 

 

وزير خارجية سـلطنة عمـان بـدر بـن حمـد البوسـعيدي، مـساندة  أكد –  وفا٢٠٢٠-٩-٣٠مسقط 
 .السلطنة للمطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني

الــسلطنة " للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ٧٥نة أمــام الــدورة الـــوقــال البوســعيدي فــي كلمــة الــسلط
ٕتــساند المطالــب المــشروعة والعادلــة للــشعب الفلــسطيني، واقامــة الدولــة الفلــسطينية المــستقلة وعاصــمتها 
القـدس الــشرقية علـى أســاس القـانون الــدولي، وقـرارات مجلــس األمـن ذات الــصلة، ومبـادرة الــسالم العربيــة 

  ". مبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتينالتي تقوم على

  ٣٠/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  



 
٦

  اعتداءات
 

  تدعو لتوسيع االقتحامات" جماعات الهيكل"مستوطنون يقتحمون األقصى و

 

ـــة مجموعـــات مـــن المـــستوطنين، اليـــوم  واصـــلت – الفلـــسطيني لإلعـــالم المركـــز – القـــدس المحتل
ات المسجد األقصى المبـارك، رغـم اإلغـالق الـشامل الـذي تفرضـه قـوات االحـتالل علـى الثالثاء، اقتحام باح

  .مدينة القدس المحتلة بسبب األعياد اليهودية

 مـستوطنا اقتحمـوا باحـات المـسجد األقـصى وأدوا طقوسـا تلموديـة ٢٩وأفادت مصادر مقدسية، أن 
  .واستفزازية

لمستوطنين، ووفـرت لهـم الحمايـة منـذ دخـولهم باحـات ّوأمنت قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحامات ا
  .األقصى من باب المغاربة حتى مغادرته

المزعوم اليوم الثالثاء، لتوسيع دائرة االقتحامات للمسجد األقصى المبارك " جماعات الهيكل"ودعت 
تمــاعي ، مـستنفرة عناصـرها وموظفيهــا علـى صـفحات التواصـل االج"فرحــة التـوراة"و" العـرش "خـالل عيـدي 

  .كافة، ومن خالل االتصال المباشرة والرسائل النصية

ًووزعت الجماعات المتطرفة أمس االثنين، بيانا في البلدة القديمة وساحة البراق تدعو فيـه للمزيـد 
  .من الضغط على المصلين والمرابطين واألوقاف اإلسالمية بهدف قلب وتغير الواقع في المسجد األقصى

ٕائيلية بتشديد قبضتها والتـصدي للمـرابطين ومعـاقبتهم وابعـادهم عـن القـدس، وطالبت الشرطة اإلسر
  ّعادين أن من حقوقهم الصالة في كل ما هو تحت السيادة اإلسرائيلية، وفق زعمهم

ًوتــشهد مدينــة القــدس المحتلــة إغالقــا شــامال بــدأ منــذ عــدة أيــام ويــستمر ألســابيع بــسبب األعيــاد  ً
  .اليهودية وتفشي وباء كورونا

ــاالت  ــى وجــه الخــصوص، مــن خــالل االعتق ــنهم عل ــستهدف االحــتالل المقدســيين والمــرابطين م وي
واإلبعـــاد والغرامـــات، بهـــدف إبعـــاد المقدســـيين عـــن المـــسجد األقـــصى، وتركـــه لقمـــة ســـائغة أمـــام األطمـــاع 

  .االستيطانية

دعوى ًوشهدت مدينـة القـدس تـصاعدا فـي اقتحامـات المجموعـات االسـتيطانية للمـسجد األقـصى، بـ
  .االحتفال باألعياد اليهودية

 ٢٩/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  

  



 
٧

   أشهر٤ و٣ شبان عن المسجد األقصى بين ٣االحتالل يبعد 

 

 المـسجد األقـصى أبعدت سلطات االحتالل، أمـس الثالثـاء، ثالثـة شـبان مـن القـدس المحتلـة، عـن

 . أشهر٤ و٣المبارك لمدة تتراوح بين 

االحــتالل الــشاب رامــي الفــاخوري أنــه مبعــد عــن المــسجد األقــصى وكافــة المــداخل وأبلغــت شــرطة 
 . أشهر٤المؤدية إليه لمدة 

 أحـد -الجمعـة الماضـي خـالل خروجـه مـن بـاب النـاظر  وكانت الـشرطة قـد اعتقلـت الفـاخوري يـوم
  انتهـاء اإلبعـادقرارا باإلبعاد عن المـسجد لمـدة أسـبوع، علـى أن يعـود بعـد  المسجد األقصى، وسلمتهأبواب

 .لتسليمه قرارا باإلبعاد لعدة أشهر

ٕكما أبلغت شرطة االحتالل أمس كال من الشابين إبراهيم النتشة وايهاب أبـو سـنينة بقـرار إبعادهمـا 
  . أشهر٣عن المسجد األقصى لمدة 

 ٣٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يمدد اعتقال المقدسي مراد مسك

 

الحتالل، اليوم الثالثاء، اعتقال األسير المقدسـي مـراد مـسك، مـن سـكان حـي مددت محكمة صلح ا
  .١٤/١٠/٢٠٢٠بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، حتى تاريخ 

 بعـد مداهمـة بيتـه فـي بيـت صـفافا، ٢٣/٣/٢٠٢٠وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت مـسك بتـاريخ 
  .سيئ السمعةالمسكوبية،  ومنذ ذلك التاريخ واألسير مسك في مركز اعتقال

ًويذكر أن األسير مسك قد أنهى منذ عدة أيام عزال في الزنـازين االنفراديـة اسـتمر ل ّ ً يومـا، بعـد ١٨ّ
  ).كورونا(مخالطته أحد سجاني االحتالل المصابين بفايروس 

  ٢٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  

  

  

  

  



 
٨

  اعتداءات/ تقارير 

  يينإسرائيل تواصل قتل مواطنين فلسطين": عدالة"
  

 مواطنـا مـن ١٣ لهبـة القـدس واألقـصى واستـشهاد ٢٠الـذكرى الــ في – "القدس العربي" –الناصرة 
فلسطينيي الداخل وعلى ضوء المـستجدات فـي قـضية قتـل المربـي يعقـوب أبـو القيعـان خـالل هـدم وتهجيـر 

ن عمليـات قتـل  أ٤٨ داخـل أراضـي "عدالـة"قرية أم الحيـران فـي النقـب قبـل نحـو أربعـة أعـوام، يؤكـد مركـز 
المـواطنين الفلـسطينيين فــي الـداخل تتواصــل منـذ عقــدين حتـى اليــوم برصـاص إســرائيلي وأن المـشترك بــين 
جرائم القتل أنه لم يقدم أي مجرم أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر للمحاكمـة ولـم ينـل شـخص عقابـا 

  .على هذه الجرائم

 هــذه الملفــات مــن أجــل تقــديم المــسؤولين وفــصل مركــز عدالــة النــضال القــانوني الــذي خاضــه فــي
. اإلسرائيليين للمحاكمة، وأوضح كيـف تـرى الـسلطات اإلسـرائيلية المـواطنين الفلـسطينيين علـى أنهـم أعـداء

رغم توصية لجنة أور بوضـع حـد لتعامـل الـشرطة مـع المـواطنين الفلـسطينيين "وجاء في ورقة الموقف أنه 
 دون محاسبة قانونية، فإن سياسة سـلطات إنفـاذ القـانون اإلسـرائيلية على أنهم أعداء وأنه باإلمكان قتلهم

  ." غير القانونية والعنصرية"العدو األجنبي"ماضية في تمسكها بعقيدة 

كانت هـذه العقيـدة سـارية المفعـول حتـى نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، وبـررت ": "عدالة"ويضيف 
فــي هــذه . "أعــداء"موعــات داخليــة تــم تعريفهــا علــى أنهــا تعليــق حكــم القــانون فــي القــضايا التــي تــشمل مج

وتعتبـر هـذه العقيــدة كمخالفـة للقــانون . الحـاالت، لـم يعتبــر قتـل أفــراد هـذه الجماعـات بمثابــة ارتكـاب جــرائم
سياسة سلطات إنفاذ القانون اإلسرائيلية تعرض حياة المـواطنين "كما أكد عدالة على أن . "الدولي اإلنساني

للخطر مثلما أن تغيير هذه السياسة الخطيـرة يتطلـب أوال وقبـل كـل شـيء أن تتعـاطى إسـرائيل الفلسطينيين 
، والتــي تــشكل عــامال حاســما فــي مفهــوم المواطنــة لــدى هــذا ٢٠٠٠مــع أحــداث هبــة القــدس واألقــصى 

 ."الجمهور

ل  بتــشكي"عدالـة"وفـي نهايـة الورقـة وفــي الـذكرى الـسنوية العــشرين لهبـة القـدس واألقــصى، طالـب 
لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم يـتم اختيـارهم بموافقـة القيـادة الـسياسية العربيـة 

فحص اإلخفاقات والمخالفـات القانونيـة فـي : في إسرائيل وتكون قراراتها ملزمة قانونيا وصالحياتها كما يلي
كـذلك التوصـية بتوجيـه . يقـات وفحص مجمـل لعمـل جهـاز التحق٢٠٠٠جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 

االتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات والتحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلـسطينيين فـي 
  ... والتي أغلقتها دائرة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء٢٠٠٠إسرائيل منذ عام 

 بأحـداث هبـة القـدس واألقـصى قـد وجهـت يشار إلى أن لجنة التحقيق الرسمية اإلسرائيلية الخاصة
، وفي المقابل انتقدت الشرطة اإلسـرائيلية "التحريض"انتقادات للقيادات الفلسطينية واتهمتها بالمشاركة في 



 
٩

، ودعـــت لتغييـــر الـــسياسات "عـــدوا" و"طـــابورا خامـــسا"%) ١٨(العتبارهـــا المـــواطنين العـــرب الفلـــسطينيين 
را علــى ورق وامتنعــت عــن الــدعوة لمقاضــاة المجــرمين ومــصدري تجــاههم، لكــن توصــيات اللجنــة بقيــت حبــ

 بعـد خـروجهم للتظـاهر عقـب اقتحـام  ٕالتعليمات بفتح النـار علـى المتظـاهرين وقتـل واصـابة العـشرات مـنهم
  ....٢٠٠٠أيلول /أرئيل شارون الحرم القدسي الشريف في نهاية سبتمبر

  ٣٠/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  مشروع إسرائيل غير المعلن" يليةالقدس الكبرى اإلسرائ"

 مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل
  

 )مـدار( اإلسـرائيلية للدراسات الفلسطيني المركز يؤكد – "القدس العربي" – الناصرة – عواودة وديع
 عـــدد تقليـــل مـــع أوســـع فلـــسطينية مـــساحات تبتلـــع التـــي" الكبـــرى القـــدس "بنـــاء علـــى تعمـــل إســـرائيل أن

 اإلعـالن دون التهويـدي االحاللـي المـشروع تفـضح األرض علـى الوقـائع أن إلـى منوهـا ،فيهـا الفلسطينيين
 األشـهر فـي مفرطـة حـساسية واألمنيـة، المدنيـة أجهزتهـا بمختلـف إسـرائيل، وتبدي .بذلك خاصة خطة عن

 مجـرد النـشاط هـذا كان لو حتى المحتلة القدس في الفلسطيني النشاط مظاهر من مظهر أي تجاه األخيرة،
  .الفلسطينية الهوية عن رمزي تعبير

 أبــو الــرئيس قبـل مــن ّالمعـين القــدس محــافظ غيـث، عــدنان واسـتدعاء اعتقــال مــرات عـدد بلــغ وقـد
 البـــارزة الـــسلطة شخـــصيات معظـــم وتعرضـــت ،٢٠١٨ أيلـــول /ســـبتمبر فـــي تعيينـــه منـــذ مـــرة ١٧ مـــازن،

 النتـشة بـالل الـشعبي للمـؤتمر لعـاما واألمـين الهـدمي، فـادي القـدس شـؤون وزيـر ذلـك فـي بمن لالعتقال،
 منـع مـن الحيـاة؛ جوانـب معظم طالت التي واإلجراءات األوامر من طويلة سلسلة إلى ذلك يضاف .وآخرون
 لجـان فـي أعـضاء العتقـال وصـوال بـالقوة، وتفريقهـا العـزاء مجـالس اقتحـام إلـى وكشفية، رياضية نشاطات

  .ناكورو جائحة من والتحذير للتوعية تشكلت أهلية

 إقامـة مكـان وتحديـد ،٢٠٢٠ أيلـول شـهر مطلـع فـي صـدرت التي واالستدعاء االعتقال أوامر آخر
 فلـسطينية، شخـصية ٥٠ نحـو مـع التواصـل مـن منعـه كـذلك شـملت سـلوان، بلـدة فـي غيـث القدس محافظ

 هـذا نأ بذريعـة ذلـك وكل عباس، محمود الفلسطيني الرئيس اسم القائمة في ذكرها ورد التي األسماء ومن
 بأيـة القيـام مـن الفلـسطينية الـسلطة تمنـع التي االنتقالية المرحلة ترتيبات ومع أوسلو اتفاقات مع يتناقض
  .القدس في رسمية نشاطات

 ،٢٠٠١ فـي صـارما قـرارا إسـرائيل اتخـذت أوسـلو توقيع عقب التساهل من فترة بعد أنه إلى ويشار
 بيــت بينهــا مــن الفلــسطينية المؤســسات مــن ددعــ بــإغالق الحــسيني، فيــصل رحيــل مــن فقــط شــهرين بعــد

 الـضمانات لرسـالة خالفا العربية، الدراسات وجمعية الفلسطيني، األسير ونادي وفا، األنباء ووكالة الشرق،
 توقيـع مـع وتزامنـا هولـست، التـسعينيات مطلـع فـي النرويجـي الخارجيـة لـوزير بيريـز ونمع شـوجهها التي
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 اإلسـرائيلية اإلجـراءات كانـت إذا إنـه بـالقول األرض علـى يجـري مـا لخطـورة ينبـه" مدار "لكن .أوسلو اتفاق
 اإلجـراءات تلـك هـو منهـا األخطـر فإن العام، السياسي بالمناخ ومتأثرة وطارئة بوليسية طبيعة ذات السالفة

 سـة،المقد المدينـة مـستقبل علـى الصراع لحسم االحتالل دولة بها تقوم التي والصارمة، العميقة المنهجية،
 المدينـة مـن الـشرقي الـشطر مـصير حسم وتحديدا محتملة، مفاوضات أي عن وبمعزل مفاوضات دون من

 :الفلـسطينيون يـسميها التـي واإلجـراءات الـسياسات جميـع رغم عليه حافظت الذي التاريخي طابعها وتغيير
  .العرقي والتطهير التهويد سياسات

 الهــدم "طريقــة وابتــداع التــرخيص عــدم بحجــة المنــازل هــدم عمليــات تكثيــف اإلجــراءات هــذه ومــن
 الدراسـية والمناهج والمدارس التعليم على الشامل الهجوم ضحاياها، أيدي على السياسة هذه لتنفيذ" الذاتي

 نظـام فـي التغييـرات الـشرقية، القـدس مـدارس في معتمدة كانت التي الفلسطينية المناهج" تزوير "درجة إلى
 جنــوب تــربط التــي اهللا ورام لحــم بيــت بــين الطريــق بتــسيير البــدء خــاص كلوبــش بالقــدس، المحــيط الطــرق
 التـاريخي، عمـان -أريحـا -القـدس بـشارع المـرور دون وجـسور، أنفـاق بواسـطة وشمالها بوسطها الضفة

 التــدريجي الــضم مــشروع وتطبيــق الحاســمة الخطــوة لتنفيــذ أحيانــا، والــصريحة حينــا، الهادئــة واالســتعدادات
  .القدس شرقي األحمر الخان مستوطنات تجمع من بدءا

 اعتراف من حد أقصى إلى استفادت القدس، في مخططاتها تنفيذ ولدى االحتالل سلطات أن ويؤكد
ــرئيس إدارة ــد األمريكــي ال ــل إلســرائيل، عاصــمة بالقــدس ترامــب دونال ــسفارة ونق ــة ال ــة، األمريكي ــا للمدين  كم

 مـن معـه رسـمية عالقـات ٕواقامـة بـالتطبيع غيرهـا باشـرةوم العربيـة الـدول بعـض قيام من شك بال استفادت
  .شرط أو قيد دون

 الــسلطة وضــعف الفلــسطينية الداخليــة األزمــة انعكــاس مــن إســرائيل اســتفادت أيــضا" مــدار "وبــرأي
 وموحـدة، منظمـة مواجهـة أي غياب وبالتالي وشؤونهم، ألنفسهم الفلسطينيين تنظيم كيفية على واالنقسام

 والمالبـسات الظـروف هـذه ":ويتـابع .عينـه الوقـت فـي وتـضاربها تنافـسها بـل الفلسطينية المرجعيات وتعدد
 العــالم مــن بــه ومعترفــا بــه مــسلما أمــرا يــوم ذات ســيغدو الواقــع، األمــر بقــوة تفرضــه مــا بــأن إســرائيل تقنــع

  ."عنه التراجع ويصعب

 دقيـق بـشكل ّيبـين يإسـرائيل لمـسؤول تـصريح أو رسـمية، وثيقـة على العثور الصعب من كان ٕواذا
 ترامب دونالد األمريكي الرئيس بها اعترف التي هي قدس وأي اليومي، الحديث يجري قدس أي عن وقاطع

 إال اليهـودي" القوميـة قـانون "فـي ذكرهـا الـوارد" والموحـدة الكاملة القدس "حدود هي وما إلسرائيل، عاصمة
 بـالعين ومـشاهدتها ّتلمـسها يمكـن بل صعبة، ليست اإلسرائيليون يقصدها التي بالقدس العملية المعرفة أن

 يتمــدد العالمــات هــذه وبــين ١٩٦٧ عــام المحتلــة الفلــسطينية األرض كــل علــى أي األرض، علــى المجــردة
 كثيـرة مـستوطنات ويـشمل بالمعصم، السوار إحاطة جوانبها جميع من القدس بمدينة يحيط استيطاني جدار
 مبعثـرة جيوب إلى الفلسطينية العربية األحياء حولت والتي القدس نةمدي داخل للمستوطنات خالفا ذلك وكل
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ــاثرة،  ميــرون عنهــا المهمــة الدراســات وصــاحب األســبق القــدس بلديــة رئــيس نائــب المــؤرخ أن حتــى ومتن
 فـي ليفـي جـدعون القتبـاس وفقـا الهائـل، المـشروع هـذا وصـف الماضـي األسبوع في توفي الذي بنفينستي

" يريمـودين "بـل بعـد،" يروشـاليم "تكـون لـن ٢٠٥٠ العـام فـي ":بحـسرة قـائال ،٢٤/٩/٢٠٢٠ يـوم" هآرتس"
 البلـدة فـي مقدس حوض مع الساحلي السهل حتى األردن غور من واحدة مدينة موديعين، مع أريحا بدمج

  .القديمة

 المدينـة لوقـوع األولـى األيـام منـذ واضـحة كانـت القـدس بـشأن إسرائيل خطط أن إلى المركز ويشير
 الـــسكان مـــن عـــدد أقــل مـــع األراضـــي مــن ممكنـــة مـــساحة أكبــر ضـــم إلـــى ترمــي وكانـــت االحـــتالل، تتحــ

 شـمل كما المواطنة، حق دون الدائمة اإلقامة حق منحتهم السكان لهؤالء خاصة ترتيبات مع الفلسطينيين،
 فـي تالل،لالحـ األولـى العقـود خـالل نـسبيا وتـساهال المهـن، ممارسـة لـشروط ومؤقتـة خاصة ترتيبات األمر
 القاسـية الـسياسات مـن جملـة مـع ترافـق ذلـك إن ويقـول .القـدس ٕوالـى مـن والحركة والمناهج التعليم مجال
 والخــدمات الــضرائب، مجــال فــي خــاص وبــشكل واالقتــصادية التجاريــة الميــادين مختلــف فــي الــسكان تجــاه

  .العائالت شمل جمع على والقيود والبناء، السكن على والقيود العامة، والمرافق البلدية

 وعـزلهم القـدس فـي الفلـسطينيين أسـرلة إمـا هـو للعيـان الماثـل إسـرائيل هـدف أن إلى أيضا ويشير
 اتفـاق وتـضمنها إسـرائيل عليهـا أصـرت التـي اإلجراءات في ذلك ويتبدى الفلسطيني، وشعبهم محيطهم عن

 مغـادرة إلـى دفعهـم أو أجنبـي، دبل في تقيم جالية وكأنهم البريد صناديق خالل من االنتخابات بشأن أوسلو
  .منها والهجرة المدينة

 أو المدينة طابع لتغيير محاوالتها في إسرائيل حققتها التي النتائج أن الواضح من أنه" مدار "ويرى
 علـى االسـتدالل ويمكـن عكـسية، لنتـائج قـادت ربمـا بـل النجـاح، محـدودة كانت الفلسطينيين، سكانها هوية
 وجبـل العيـسوية أحيـاء فـي كمـا يوميـة وشـبه عنيفـة مواجهـات مـن المدينـة أحيـاء مختلف تشهده بما ذلك

 الفلـسطيني والـشعب االحتالل بين نشبت التي الكبرى المواجهات من عددا أن كما .وشعفاط وسلوان المكبر
 الــسكان عــدد أن عــن عــدا األقــصى، المــسجد مــن خــاص وبــشكل القــدس مــن أساســا انطلقــت عــام، بــشكل

 بـشطريها القـدس سـكان إلـى ونـسبتهم ألفـا، ٣٥٠ بنحـو ويقـدر كبيرا زال ما القدس في العرب الفلسطينيين
  .الثلث عن تزيد والغربي الشرقي

 مدينة على السياسات هذه ألحقتها التي التدميرية اآلثار مالحظة السهل من أخرى، ناحية من لكن
 انتـشرت التـي الهائلـة العـشوائية حيـاءاأل مالحظـة وتكفـي الفلـسطيني، بمحيطهـا وعالقتهـا وسـكانها القدس
 ومنطقـة والسواحرة وعناتا والعيزرية عقب، كفر في وخاصة القدس أطراف عند األخيرة السنوات في كالفطر

 خاضـعة أراض فـي الـسكنية الوحـدات وآالف الـشاهقة األبـراج مئـات انتشرت حيث شعفاط، في خميس راس
 التنظــيم مقومــات ألبــسط افتقارهــا عــن فــضال خــدمات، ألي فتقــرت لكنهــا اإلســرائيلية، البلديــة لنفــوذ رســميا

 ذلــك فــي بمــا فيهـا نــشاط أي مزاولــة مــن الفلـسطينية الــسلطة تمنــع كمــا التحتيـة، والبنــى والطــرق الحـضري



 
١٢

 نحـو تـأوي القـدس فـي البنـاء منع بسبب دفعا الناس إليها دفع التي العشوائيات هذه وباتت .الشوارع تعبيد
 إداري قــرار رحمــة تحــت بــاتوا لكــنهم )األرنونــا( ّوالمــسقفات المبــاني ضــريبة يــدفعون ،فلــسطيني ألــف ١٥٠

  .لحظة أي في الزرقاء، الهوية ومن القدس، في اإلقامة حق من جميعا يحرمهم قد إسرائيلي

 موقــف فــي التطــورات هــو مــدينتهم، فــي بالبقــاء وتمــسكهم المقدســيين يواجــه مــا أخطــر أن ويــرجح
 عمليـات تـسريع مهمـة" كيمينتس قانون "يتيح حيث المرخص، غير البناء قضية تجاه يةاإلسرائيل السلطات

 الفلسطينية والمنشآت المنازل عدد القدس في واألهلي الوطني العمل هيئة ّوتقدر الفلسطينية، المنازل هدم
 العــام فــي اإلســرائيلية الــسلطات هــدمت وقــد وحــدة، ألــف ٢١ مــن بــأكثر القــانون لهــذا وفقــا بالهــدم المهـددة
  .ومنشأة منزال ٢٢١ فقط ٢٠١٩

 هـدم نفقـات"بــ التهديـد خـالل مـن الـذاتي الهدم عمليات فهي المجال هذا في المستحدثة البدعة أما
 والمواجهـات العنـف مـشاهد تغيـب إذ حـصرها، يمكـن فـال الطريقـة هـذه من اإلسرائيلية المكاسب أما" باهظة

 ارتكـب كمـن بيتـه يهـدم الـذي الفلـسطيني ويبـدو العـام، الـرأيو الـصحافة واهتمام الشاشات عن الشرطة مع
 دولـة تكلـف ال الطريقـة هـذه فـإن المحـصلة وفـي نفـسه، تلقـاء مـن عنـه يتراجـع هو وها إسرائيل تجاه خطأ

  .بالهدم وتهديد بإنذار مشفوعة رسالة إرسال سوى وبلديتها االحتالل

 الغربـي شطريها وتشمل مربع، كيلومتر ١٠٠٠ إلى ٦٠٠ بين لها المخطط القدس مساحة وتتراوح
 بــين متبادلــة ومــزاودة تنــافس محــل المــشروع هــذا وكــان بالمدينــة، المحيطــة المــستوطنات وجميــع والــشرقي

ــوزير دفــع مــا وهــذا .االســتيطاني واليمــين الليكــود حزبــي ــرا حينهــا وكــان كــاتس، يــسرائيل الليكــودي ال  وزي
 قـانون تعـديل إلـى يهـدف متكامـل مـشروع بلـورة إلـى كيش، يوآف الكنيست عضو مع وبالتعاون للخارجية،

 ألــف ١٠٠ مــن أكثــر إخــراج إلــى بالنتيجــة يقــود ســوف مــا وهــو الكبــرى، القــدس ٕواعــالن القــدس، أســاس
 مـن كهـذه خطـة فـإن المحـصلة وفـي مـستوطن، ألـف ١٥٠ مـن أكثـر ٕوادخـال القـدس، حـدود مـن فلسطيني

 %٢٥ مـــن أقــل إلــى حاليــا %٣٨ مـــن الكبــرى مدينــةال فــي الفلـــسطينيين الــسكان نــسبة تخفــيض شــأنها
  .مستقبال

 إلـى إسـرائيل تـدفع ودبلوماسـية سياسـية واعتبـارات حـسابات أن الواضـح مـن أنـه إلـى" مدار "وينبه
 الدوليــة اإلدانــة تجنــب علــى الحــرص ذلــك ويــشمل القــدس، فــي الحقيقيــة مخططاتهــا عــن اإلعــالن تجنــب

 والتطبيــع إســرائيل لــصداقة المرشــحة العربيــة واألطــراف الــدول جإحــرا وعــدم خــاص، بــشكل أوروبــا واســتفزاز
  .معها

 إلــى اإلشــارة المهــم مــن القـدس، تجــاه إســرائيل بخطــط التــصريح أو إلخفـاء الــدوافع كانــت أيــا ولكـن
 الـذي المتطـرف اليمينـي التيـار علـى تقتـصر ال والتوجهـات الـسياسات هـذه أن هـو األول :رئيسيين عاملين

 بــه تقــوم مــا ميــزت وتطبيقاتهــا الــسياسة لهــذه العريــضة الخطــوط أن ذلــك األخيــر العقــد فــي إســرائيل يقــود
 األسـابيع خـالل ذلـك تطبيـق فـي االحـتالل حكومـة شـرعت وقد .١٩٦٧ منذ المتعاقبة اإلسرائيلية الحكومات
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 يلومترك ٢.٤ من المحتلة األراضي ضمن البلدية حدود وتوسيع القدس، أمانة ّحل بإعالن لالحتالل األولى
 وبوضـوح ،١٩٦٧ عـام مـن الثـاني النـصف منذ ًمربعا ًكيلومترا ٧٢ من أكثر إلى األردني، الحكم إبان مربع
 طرحـه الـذي ألـون مـشروع خـالل مـن كـذلك، الـضم ومخطط الكبرى، القدس مخطط على نتعرف سوف أكثر

 فهـو المهـم الثـاني لعامـلا أمـا .١٩٦٧ تمـوز /يوليـو في ألون يغئال العمالي الحكومة رئيس ونائب الوزير
 حكوميـة جهـات ًأيـضا تـشمل هـي بـل فقـط، الحكومـة علـى تقتصر ال القدس تجاه اإلسرائيلية السياسات أن

  .والكنيست والبلدية المستوطنين كجمعيات متعددة وأهلية ورسمية

  ٣٠/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 

  برنامج عين على القدس

 عين على القدس يرصد انتهاكات االحتالل للمقدسات والتمييز العنصري ضد المقدسيين
 

 تابع برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني، أمس االول االثنين، رصده الستمرار -عمان 
 .سيينانتهاكات االحتالل للمسجد االقصى المبارك، وسياسة التمييز العنصري التي ينتهجها ضد المقد

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس يتضمن بعض المقاطع المصورة القتحام المسجد االقصى، من 
قبل المتطرفين اليهود بأعداد كبيرة تحت حماية شرطة االحتالل، في الوقت الذي شددت فيه سلطات 

  .وباء كورونااالحتالل اجراءات االغالق وفرضت قيودا على المقدسيين لدخول االقصى بحجة تفشي 

وأشار التقرير الى أنه في الوقت الذي تحرر فيه سلطات االحتالل مخالفات باهظة ضد المقدسيين 
  .وتمنعهم من الدخول الى المسجد، تقوم بتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود

من جهته، أكد العامل ضمن كوادر االطفاء في المسجد االقصى عدنان ابو صبيح، أن سلطات 
ل تسمح للمتطرفين اقتحام االقصى دون االلتزام بقواعد السالمة العامة، كارتداء الكمامات، في حين االحتال

  .يتم التضييق والتدقيق على المقدسين لمنعهم من الدخول الى المسجد

واشار التقرير الى خطورة دعوات المتطرفين لتكثيف اقتحامات االقصى المبارك في فترة االعياد 
 الجاري بعيد رأس السنة العبرية، مرورا بعيدي الغفران والعرش، باالضافة ١٩ بدأت في اليهودية، التي

  .لعيد بهجة التوراة الذي ينتهي بالحادي عشر من تشرين االول المقبل

إمام وخطيب المسجد االقصى المبارك، الشيخ يوسف ابو سنينة، قال خالل التقرير من القدس، 
قديمة، ولكنها تأخذ باالزدياد في ظل انتشار جائحة كورونا، ودعا الجميع إن اقتحامات المتطرفين لألقصى 
  .الى الصبر والرباط من اجل النصر

والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير مرقة، خالل اتصال فيديو برئيس شبكة االعالم 
الثانية، حيث سيطرت المجتمعي، داوود كتاب، الذي قال إن المشاكل قد بدأت بالتصاعد منذ االنتفاضة 

سلطات االحتالل على باب المغاربة، واصبح المتطرفون يدخلون الى المسجد االقصى دون اخذ موافقة من 
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دائرة االوقاف االسالمية او حتى الحصول على تذكرة السياح غير المسلمين، والتي يفترض الحصول 
  .عليها للدخول الى األقصى

صهيونية ال تمت بصلة باإلنجيل واإلنجيلين، وبانها ظاهرة وأوضح كتاب بان ظاهرة المسيحية ال
وهو امر مرفوض » خلق واقع سياسي بغالف ديني«ذات اهداف سياسية، حيث انها تهدف الى محاولة 

  .كليا

وحول الحلول الممكنة لمعاناة المقدسيين في ظل هذه االوضاع، أكد كتاب ان المقدسيين بحاجة 
من جميع االطراف، مشيرا الى ان وحدة الشعب وطرح النزاعات والخالفات الى قيادة موحدة وعمل موحد 

الداخلية جانبا هي السبيل الوحيد للدفاع عن القدس، وان على الجميع االتفاق على امر واحد فقط وهو 
  .«عروبة القدس«

من واعتبر كتاب بان مجلس االوقاف االسالمية في القدس وحد المقدسيين من خالل تمثيل العديد 
الفئات، فهو يشتمل على تمثيل لالكاديميين واالعالميين، مشيرا الى الحاجة لوجود مؤسسات فاعلة تقدم 

  .«بترا«.خدمة حقيقية للمقدسيين

  ٣٠/٩/٢٠٢٠/٢الدستور 

*** 

  اخترنا لكم

  شخصيات مقدسية

  محمد اسعاف النشاشيبي
  

، في بيت جليل بعلمه وثرائه وحسبه ومكانته، قيل ١٨٨٥ سنةولد إسعاف النشاشيبي في القدس   
، ونسبت األسرة إلى صناعة النشاب الظاهر بيبرس إن جده األكبر قدم إلى بيت المقدس في عهد الملك

  .التي كانت تمتهنها

ًأما والده السيد عثمان بن سليمان النشاشيبي فمن أبرز رجاالت عصره ذكاء وعلما وبسطة حال،    ً
ًتقلب في مناصب الدولة العثمانية حتى أصبح عضوا في مجلس المبعوثان في األستانة، ووالدته ابنة 

  .في جبل القدس وابنة عمة أبيه عثمان) ملك البر(مصطفى أبو غوش الملقب بـالحاج 

ًنشأ إسعاف في بيت حصنه العلم والمال، فكانت تنعقد حلقات الدرس في بيت والده، وتضم عددا   
وغيرهم،  ومحمد جار اهللا وراغب الخالدي أسعد اإلمام: ًكبيرا من أعيان العلماء المقادسة والوافدين أمثال

ًوكان هؤالء يتقارضون الشعر ويتذاكرون األدب ومسائل الفقه، ولعل النشاشيبي ارتاد الحلقة مرارا، وسمع 
  .نوادر اللغة واألدب، ورأى الكتب النفيسة في خزائن والده وخزائن الشيوخ
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 بها ٕ، وانما تكنىبديع الزمان الهمداني فضل، وهي كنيةًاشتهر النشاشيبي بكنيتين ولقبين، فهو أوال أبو ال
ًعلى منواله في مقاماته، وهو ثانيا أبو عبيدة، ولعلها اقتداء بأبي عبيدة معمر إسعاف لتعلقه به ونسجه 

ًبن المثنى اللغوي األخباري المشهور، واسعاف أديب العربية وخطيب فلسطين، ألنه أخذ على نفسه عهدا  ٕ
  .بالدفاع عن العربية بأسلوب حماسي يعتمد الخطبة

 وحفظ بعض القرآن الكريم، بعدها التحق التحق إسعاف بكتاتيب القدس، وأخذ عن شيوخها  
بمدرسة دار الحكمة في بيروت وتتلمذ على يد كبار األساتذة خاصة الشيخ عبد اهللا البستاني الذي تأثر به 

  وطبع بطابعه اللغوي

  :نذكر منها  المصنفات اللغوية وله عدد من

لدور مصر في العربية المصرية، وفيه دفاع عن العربية وذكر لخصائصها، وتأكيد   -
 .المحافظة على العرب والعربية  

تحمس   العربية وشاعرها األكبر شوقي، ويدور حول شوقي في خدمة األدب ولغته، ويعكس   -
 .المؤلف وغيرته على اللسان العربي  

خطبته   اللغة العربية واألستاذ الريحاني، وهو مقالة رد فيه على األستاذ الريحاني الذي انتقد   -
 . عن العربية، واتهمه بتكلف الغريب والوحشيفي الدفاع  

ًالعربية في المدرسة، وهي خطبة كان إسعاف قد ألقاها عندما كان يعمل مفتشا في معارف   -
 .فلسطين، حيث ركز فيها على العروة الوثقى بين القرآن واللغة  

اني، تنم حماسة النشاشيبي، وهي نصوص مختارة قرآنية وأدبية، جزلة األلفاظ سامية المع  -
 .عن سعة إطالع واهتمام بمصادر اللغة  

ًكلمة في اللغة العربية، تعد أوضح مصنفات النشاشيبي داللة على اهتمامه باللغة، وتبيانا   -
 .لجهوده وفكره في مجالها  

َالبستان وهو كتاب مدرسي لغوي  - ُ. 

 .اإلسالم الصحيح، أبحاث إسالمية دعا فيها إلى تصفية اإلسالم من البدع  -

 .البطل الخالد صالح الدين والشاعر الخالد أحمد شوقي  -

*** 
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  اصدارات

  التصوير واآلثار واالستعمار: ١٨٥٤القدس : كتاب

 

 :١٨٥٤ القــدس "عنــوان تحــت ً كتابــاوالمــؤرخ الثقــة ّالبحاثــة الحــاج، بــدر أصــدر – شــريح محمــود
 Badr El (ّباإلنكليزيـة  صـدر الكتـابلـشهرا هـذاوفـي  ،)بيـروت - الكتـب دار(" واالستعمار واآلثار التصوير

Hage, Al Quds 1854: Photography, Archaeology, Colonisation, Beirut: Kutub, 2020( يــضمو 
 وهـي ١٨٥٤ عـام سـالزمان أوغـست التقطهـا التـي ١٨٥٤ شـتاء فـي القـدس لمدينـة الـصور مئـات الكتاب
 .القدس مدينة في ةّالديني للمواقع ًتوثيقا األكثر ّولعلها .نادرة صور

ًوحجاجـا ّورحالـة ّفنـانين العـصور ّمر على إليها جذبت القدس ّأن الحاج األستاذ يرىو  مـن وعلمـاء ّ
 ّالمؤلـف ّأن ّ إال.ّالمسيحية لظهور األولى األيام منذ إليها ّالحج تاريخ ّسطروا ُأدباء إلى إضافة عديدة، دول
 لموقعهـا ًأيـضا بـل ّالدينيـة، لقيمتهـا فقـط آنـذاك يكـن لـم قـدسال إلـى االنجـذاب ّأن علـى هنا ّيلح الحاج بدر

 مدى على ّاستعمارية لخطط ًمالئما غطاء الدين فكان الكبرى، سورية في االقتصادية ومكانتها ّاالستراتيجي
 الثـاني أوربـان البابـا أذاع ،١٠٩٥ عـام )نـوفمبر( الثاني تشرين من والعشرين السابع ففي .األخيرة ّاأللفية

 ّالمقدسـة، األراضـي واحـتالل المـسلمين وجـه فـي الـسالح حمل إلى أوروبا مسيحيي فيه دعا ًّتاريخيا ًباخطا
  .ّالمدمرة وآثارها ّالصليبية الحمالت فكانت

 الصوري، وليم وصفها على أتى كما ١٠٩٩ )يوليو( ّتموز في ّالصليبيون ارتكبها التي الفظائع ّإن
 ّأن األسـقف ّأقـر تأريخـه، ووفـق .ّالعرقـي التطهيـر علـى سـاطع مثـال لهـي هنـاك، الـصليبية المملكـة أسقف

 ارتكبـــه الـــذي ّالعرقـــي التطهيـــر هـــذا .الـــضحايا بـــدماء ّتـــضرج بأســـره المكـــان ّوأن بأحـــد َتلحـــق لـــم الرحمـــة
 ّخطتـه فـي عـشر التاسـع القـرن نهايـة منـذ فلسطين في ّالصهيوني المشروع األصل طبق ّيكرره ّالصليبيون

 .بامتيـاز ّيهوديـة دولـة تأسـيس يـزال وال كـان الجـدد االستعماريين هؤالء هدف ّإن .الدين باسم ّاالستعمارية
 علــى للــسيطرة الغربيــة والجهــود الكبــرى ســورية فــي األصــلي ّالــصهيوني المــشروع بــين الوثيقــة الــصلة ّإن

 بـل ّالعنـصري، ظـامالن إلقامـة ١٩٤٨ منـذ الغـرب ّيـوفره الذي الالمحدود الدعم في فقط ليس ّجلية، فلسطين
 الرامـي برنامجـه تنفيـذ فـي واالسـتمرار الحياة قيد على إلبقائه الالزمة الوسائل ّبكل النظام ذلك ّمد في كذلك
 إلـى ّأدت التـي التاريخيـة األحـداث َسـرد ّأن ّالمؤلف ّيقر ."الميعاد أرض "ّيسمونه لما ّالتدريجي االحتالل إلى
 مـن لكـن هنـا، البحث نطاق ضمن ليست األحداث فهذه غرضه، ليس الصهيوني االستيطاني المشروع قيام

 العنــصر إلـى ًأساسـا يرتكــز الـصهيوني االسـتيطاني المــشروع ّأن مـن الـرغم علــى ّأن إلـى اإلشـارة الـضروري
ِالمستعمر بين المواجهة تكن لم إذ بالضرورة، ّدينية تكن لم المشروع هذا مقاومة ّفإن الديني،  أهـل ّوسكان ُ
 والمـسيحيين اليهـود بين مواجهة ّأنه على النزاع ّوصور الغرب زعم كما ًدينية ًمواجهة عنها النازحين البالد

 التـي ّالدينيـة َالحجـج رغـم ّأنـه الحاج بدر يرى هنا .ّالمقدسة األماكن على السيطرة منها الغرض والمسلمين
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 وعليه، .القومي النضال صفة ّإال ّتتخذ ال المشاريع تلك مقاومة ّفإن ّوتروجها، االستعمارية المشاريع ُتخدم
  .الجوالن ومرتفعات وحيفا وصفد يافا مع واحد مصاف على القدس ّفإن

 فــي ُالمغــالين المــسيحيين ّالمتــشددين لنــشاط ّإن بقولــه يختزلهــا ّأساســية حقيقــة إلــى ّالمؤلــف ينتبــه
  .الصهيوني المشروع بداية إلى الصليبية الحمالت من ّالممتدة الحقبة خالل ًخطيرا ًدورا ّتعصبهم

َصور ّفإن وعليه، ّحمـى عـن تنفـصل ال سـالزمان أوغـست ُ  شـاع الـذي ّالـديني ّاالسـتعماري الحمـاس ُ
  .الشمالية أميركا في ما ّحد ٕوالى أوروبا في

 والمعجـزات القـصص وصـحيحة صائبة كانت إذا ما في مناقشة صدد في ليس أنه إلى الحاج يشير
 ّأن ذلـك دراسـته؛ إطـار ضـمن ليس الصور هذه نقاش ّأن يرى إذ وسالزمان، سولسي يوردها التي ّالتوراتية
 قديمـة وسـالالت إمبراطوريات بعث لخدمة ٕواخضاعه اآلثار علم استلهام ّكيفية في تكمن ّالجوهرية المسألة
 صواب، على" ّالمقدس ّالنص "ّأن على للبرهان فلسطين، في كما بالدهم، من األصليين ّالسكان طرد بغرض
َصـور ولفهـم الدين، ستار تحت استعمار ّفإنه وباختصار، .ُومهين فاضح ٌسياق ولهو  إطارهـا فـي سـالزمان ُ

ــارة الدينيــة األســباب فهــم الــضروري مــن ّأن ّالمؤلــف يــرى التــاريخي، ــى وسولــسي ســالزمان مــن ّكــل لزي  إل
  .فصول ثالثة في لكتابه معالجته هنا ومن فلسطين،

  ٢٦/٩/٢٠٢٠األخبار اللبنانية 

***  

  كي ال ننسى

  الشريف البراق عن الدفاع لجنة
  

 تهويـده محـاوالت لمجابهـة "الـشريف البـراق عـن الـدفاع لجنـة" تأسيس تم م٣٠/٩/١٩٢٨ بتاريخ 
 ثـورة مما تسبب فـي قيـام البريطانية االحتالل سلطة قبل من خفية وبمساعدة اليهودية، الجماعات قبل من

 .١٩٢٩ البراق

 للخالفـات يعـود ١٩٢٩ عـام .واليهـود العـرب بـين وقعـت التـي الصدامات في ئيسيالر السبب كانو
 صــغير مكــان والبــراق ،واليهــود المــسلمين لــدى مقدســا مكانــا يعتبــر الــذي البــراق حــائط حــول الطــرفين بــين

 فيـه ربـط الـذي المكـان اعتبـاره علـى اإلسـالمية التقاليـد جـرت وقد القدس في الشريف الحرم لجدار مالصق
 أن كمــا البــراقبحــائط  المــسلمين عنــد يعــرف فأصــبح اإلســراء ليلــة البــراق وســلم عليــه اهللا صــلى ســولالر

 الحـرم أيـضا ويعتبـر انقطـاع دون سـنة ٧٠٠ منذ إسالمية أوقاف هي بالبراق تحيط التي الخارجية الجهات
  .القرن ونصف قرنا عشر ثالثة منذ اإلسالمية لألمة وملكا مقدسا مكانا الشريف
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 مـن معارضـة أيـة دون   فقـطه والوقـوف امامـالبـراقحائط  بزيارة لليهود يسمح أن العادة رتج وقد
 أي لهـم يكـون أن دون يؤدونهـا شـعائر مجـرد أنهـا بـاب ومن الديني التسامح باب من وذلك المسلمين قبل
  .المكان هذا في مكتسب حق

 بعــض إجــراء العــشرينات ةفتــر خــالل اليهــود حــاول البريطــاني االنتــداب تحــت فلــسطين وقــوع وبعــد
 المقاعـد بنـصب قـاموا الغفـران عيداحتفالهم ب وبمناسبة ١٩٢٨ أيلول ٢٤ ففي القائم، الوضع في التغييرات

 الـذي الخـشبي الـستار ٕواقامـة التـوراة وكتـب العهـد وتـابوت والحصر والمصابيح الكراسي وجلب الحائط أمام
 احتجــاج إلــى أدى ممــا المكــان، هــذا فــي يهــودي نــيسك إلقامــة تمهيــدا وذلــك والنــساء، الرجــال بــين يفــصل

 اليهـود وضـعها التـي األغـراض كافـة ورفـع الـستار بإزالـة قامـت التـي البريطانيـة الحكومة وتدخل المسلمين
  .قبل من عليه معتادا كان ما تخالف والتي

 يفــ اإلســالمي الجــو إلثــارة عــام إســالمي مــؤتمر لعقــد يــدعوان  الحــسيني أمــين الحــاج ممــا دفــع
 مـن القـرارات مـن العديـد اتخذو  ١٩٢٨ الثاني تشرين أول في المؤتمر هذا وانعقد .العربية والبالد فلسطين

  :أهمها

 البـراق مكـان فـي لليهـود حـق أي إحـداث إلـى ترمي محاولة أو عمل أي على قوة بكل االحتجاج -
  .المجال هذا في الحكومة نم يبدو أن يمكن تأجيل أو تغاض أو تساهل كل على واالحتجاج ذلك واستنكار

 مؤقتا وضعا والقراءة والعبادة واإلنارة الجلوس أدوات من أداة أية وضع من باتا منعا اليهود منع -
 األصــوات رفــع مــن ومــنعهم الظــروف مــن رفظــ وأي األحــوال مــن حالــة أيــة فــي المكــان ذلــك فــي دائمــا أو

 مهمـا بأنفـسهم منعـه يباشـروا أن إلـى سلمونالمـ يـضطر ال حتـى باتـا المنـع يكـون بحيـث المقاالت ٕواظهار
  .فيه لهم الثابتة حقوقهم وعن المقدس المكان هذا عن دفاعا األمر كلفهم

 بآرائـه اشـتهر والـذي عـام كمـدع منـصبة عن البريطاني الصهيوني الزعيم بنتويش المستر إبعاد -
  .والمسلمين لإلسالم المعادية المتطرفة

 يكــون أن علــى "المقدســة األمــاكن حراســة جمعيــة"ب تعــرف عيــةجم إنــشاء المــؤتمرون قــرر كمــا -
 الجمعية بهذه وأنيط "الشريف البراق عن الدفاع لجنة" مع مهامها في تتعاون وأن القدس مدينة في مركزها
 مـع واالتـصال اإلسـالمي العـالم أنحـاء مختلـف فـي لهـا فـروع ٕوانـشاء اإلسـالمي المـؤتمر قـرارات تنفيذ مهام

  .المهجر في ميةاإلسال الجاليات

 لعـام البـراق أحـداث عن٢٢٢٩ رقم أبيض كتابا الحكومة أصدرت ١٩٢٨ الثاني تشرين أواخر وفي
 يأخـذوا وأن الحـائط فـي الـصالة أداء فـي اليهـود حقـوق علـى الحفاظ في الحكومة مسؤولية تضمن ١٩٢٨

  . العثمانيالحكم خالل بها مسموحا كان التي الجوهرية األشياء معهم

 بـين الكبيرة صداماتالمسلمين واليهود فوقعت  بين التوفيق في فشلت البريطانية الحكومة أن غير
 وقــد فلــسطين، أنحــاء كافــة لتــشمل وامتــدت القــدس مدينــة مــن ابتــدأت والتــي١٩٢٩ آب ٢٣ فــي الطــرفين
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 لتـدخ بعـد إال تهـدأ ولـم الجـانبين، كـال مـن والجرحـى الـضحايا مـن العديـد وقـوع عـن الصدامات تلك أسفرت
  .العرب بحق والعنف القمع أساليب كافة استخدمت التي البريطانية العسكرية القوات

 ١٣ فـي البريطانيـة الحكومـة فـي المـستعمرات وزيـر باسـفيلد اللـورد أعلـن األحـداث هـذه أثر وعلى
 وقــوع إلــى أدت التــي المباشــرة األســباب عــن) عرفــت بلجنــة شــو ( للتحقيــق لجنــة تعيــين ١٩٢٩ أيلــول

 رئيـسا، سـابقا ملقـا قـضاة قاضـي شـو والتـر الـسير مـن اللجنـة وتـشكلت .فلـسطين فـي األخيـرة اتاالضطراب
 ثانيـا، عـضوا األحـرار حزب من موريس هوبكن والمستر عضوا، المحافظين حزب من بتريون هنري والسير

 األول تــشرين ٢٤ فــي فلــسطين إلــى اللجنــة وصــلت .ثالثــا عــضوا العمــال حــزب مــن ســنل هنــري والمــستر
 ٕواحـدى علنيـة جلـسة وأربعين سبعا خاللها عقدت القدس مدينة في معظمها يوما ٦٦ فيها ومكثت ١٩٢٩
  .واليهود العرب واإلنجليز الثالثة األطراف من الشهود من العديد إلى فيها استمعت سرية جلسة عشرة

 فـي ينـتب وقـد باسـفيلد اللـورد المـستعمرات وزيـر إلـى تقريرهـا اللجنة قدمت ١٩٣٠ آذار ٣١ وفي
 القوميــة األمــاني لخيبــة نتيجــة كانــت أنهــا ١٩٢٩ آب ٢٣ فــي وقعــت التــي لالضــطرابات تحليلهــا معــرض

 فــي واليهــود العــرب بــين العالقــات أن إلــى وأشــارت االقتــصادي مــستقبلهم علــى وخــوفهم للعــرب والــسياسية
 وتـساهل وتـسامح محبـةو بألفـة جنـب إلـى جنبـا عاشـوا فقد جيدة كانت األولى العالمية الحرب قبل فلسطين

 جاء الشعبين بين العالقات في التغيير هذا أن اللجنة وترى ١٩٢٩ عام في وموجودا متوفرا يعد لم ما وهذا
 حسين للشريف قطعت التي والوعود بلفور بوعد يتعلق فيما البريطانية للحكومة المتناقضة للسياسة نتيجة
 يخـالف بـه فهـم الـذي الواسـع المعنـى حـسب لليهـود ميقـو وطن إنشاء فكان األولى، العالمية الحرب خالل

  .لليهود المقطوع العهد تحقيق المستحيل من ألصبح العربية القومية بالمطالب سلم لو بينما العرب مطالب

  

 بحـائط المتعلقة الطويلة الحوادث سلسلة في تتمثل لالضطرابات المباشرة األسباب أن اللجنة بينتو
 أقيمــت التــي اإلســالمية بالمظــاهرة وانتهــت ١٩٢٨ أيلــول شــهر فــي الغفــران عيــد يــوم ابتــدأت التــي البــراق
 الـشكاوي اللجنـة فنـدت كمـا االضـطرابات، وقـوع فـي مساعدة أكبر كانت ١٩٢٩ آب ١٥ في الحائط بجانب
 ورئــيس القــدس مفتــي الحــسيني أمــين محمــد الحــاج بحــق الــصهيونية التنفيذيــة اللجنــة بهــا تقــدمت التــي

ــى مياإلســال المجلــس ــت االضــطرابات أن ومفادهــا األعل ــة ومــن المفتــي مــن بتحــريض كان ــة اللجن  التنفيذي
 أصـبح ان بعـد األعلى اإلسالمي المجلس رئاسة في منصبة تأمين برغبة مدفوعا كان المفتي أن إذ العربية
 المجلـس نظـم تعـديل بـشأن ١٩٢٨ عـام الحكومـة وضـعته الـذي الجديـد النظـام لمـشروع وفقـا مهـددا مركزه

  .بمنصبه المفتي بقاء فترة لحدد الحكومة أقرته لو الذي األعلى اإلسالمي

 بحـائط المتعلقة المطالب الحقوق في للفصل دولية لجنة تعيين شو لجنة توصيات ضمن من كانو
 البـراق لجنـة باسـم عرفت أشخاص ثالثة من لجنة البريطانية الحكومة شكلت التوصية لهذا وتنفيذا .البراق

  .١٩٣٠ أيار ١٥ في اللجنة هذه األمم عصبة مجلس أقر وقد الدولية،
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 ٢٣ خاللـه عقـدت شـهرا فيهـا وأقامـت القـدس مدينـة إلـى اللجنـة وصـلت ١٩٣٠ حزيـران ١٩ وفي
  .والعرب اليهود من العديد بها أدلى شهادات إلى واستمعت جلسة

 الــشؤون روزيــ إلــى منــه نــسخة ورفعــت تقريرهــا اللجنــة أصــدرت ١٩٣١ الثــاني كــانون ١٤ وفــي
 حـق أن التقرير هذا في اللجنة بينت وقد األمم، عصبة إلى أخرى ونسخة البريطانية الحكومة في الخارجية

 مــن يتجــزأ ال جــزءا لكونــه نظــرا للمــسلمين ملــك فالحــائط للمــسلمين، عائــد بــه التــصرف وحــق الحــائط ملكيــة
 هــو صــلواتهم اليهــود يقـيم حيــث اربــةالمغ حــارة وأمـام الحــائط أمــام الكــائن الرصـيف أن كمــا الــشريف الحـرم
 ثبـت أنه إلى وأشارت والخير، البر لجهات اإلسالمي الشرع أحكام حسب موقوفا لكونه للمسلمين ملك أيضا
 األيـوبي الـدين صـالح ابـن األفـضل الملـك المـسلمين علـى قفهاو قد الرصيف تكتنف التي المنطقة أن لديها
 مــن يكــون  وال تعتبــر ال الحــائط مــن بــالقرب اليهــود يــضعها يالتــ العبــادة أدوات أن وبينــت م،١١٩٣ عــام

  .له المجاور الرصيف في أو الحائط في لليهود عيني حق أي إنشاء شأنها

 األوقــات جميــع فــي الدينيــة الــشعائر إلقامــة الغربــي للحــائط اليهــود وصــول بحريــة اللجنــة وأوصــت
 عنـد األسـفار عليهـا توضـع التـي والمائـدة راةالتو أسفار أو سفر على المحتوية الخزانة بوضع لهم ويسمح
  . ذكرت في توصيات اللجنة محددة مناسبات في الحائط عند فيها القراءة

 

***  

  اخبار باالنجليزية

Jewish settlers defile Aqsa Mosque despite lockdown in J’lem 
 

Hordes of Jewish settlers on Tuesday morning desecrated the Aqsa Mosque in Occupied 

Jerusalem despite the tight Israeli lockdown being imposed on the Old City. 

According to local sources, at least 29 settlers entered the Mosque under police escort and 

toured its courtyards. 

Some settlers reportedly performed Talmudic rituals during the tours at the Islamic holy 

site. 

Meanwhile, extremist Jewish groups have launched a social media campaign to incite their 

followers and supporters to participate in mass break-ins at the Aqsa Mosque to mark 

religious occasions in the coming days. 

They also called on the Israeli occupation police to tighten their grip on the Aqsa Mosque 

and take stricter punitive measures against Muslim worshipers, claiming Jews have the 

right to pray anywhere as long as it is under Israeli sovereignty. 
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