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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 أوـّ المترجمة لكتالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت •

ّ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

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤   يبرز موقف الملك الثابت والداعم للشعب الفلسطيني"الشؤون الفلسطينية"تقرير  •

  شؤون سياسية

  ٥  اسرائيل دولة فصل عنصري ويجب االعتراف بدولة فلسطين: برلماني أوروبي •

  ٥  كل ما يحصل في المنطقة واإلقليم هدفه أسرلة فلسطين وتمرير صفقة القرن: بري •

  تداءاتاع

  ٦  شقيقان يهدمان منزلهما بضغط من االحتالل: أمر هدم بالقدس ٦٥٠ •

  ٧  االحتالل يمنع ترميم المسجد األقصى •

  ٨  والمفرقعات" المولوتوف"االحتالل يقتحم العيسوية والشبان يتصدون لها بـ •

  ٩  كوشنير يؤدي صلوات تلمودية أمام حائط البراق بالقدس •

  اعتداءات/ تقارير

الحفرة المكتشفة في الساحة الجنوبية الغربية  : عن مؤسسة القدس الدوليةبيان صادر •
لألقصى هي حصيلة المنع المستمر من الترميم ونطالب األوقاف بتشكيل لجنة فنية تحت 

  ٩  إشراف المرجعيات الدينية في القدس

  ١١  احتجاز جثامين الشهداء انتهاك خطير للقوانين الدولية •

فانات المستوطنين على التالل، ومنع الفلسطينيين من استغالل كر.. خطة الضم مستمرة •

  ١٢  أرضهم

  اخترنا لكم

  ١٤  المكتبة الخالدية - مدينة القدس وقائع ومعالم

  آراء عربية

  ١٦  !!.. صرخة اإلبراهيمي •

  عبرية مترجمة آراء

  ١٨  الطريق إلى دولة ثنائية القومية •

  اخبار باالنجليزية

Over 100 settlers defile Aqsa Mosque under police guard ١٩  

IOA forces Palestinian family to demolish their home in Jerusalem ١٩  
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  االردن والقدس

  يبرز موقف الملك الثابت والداعم للشعب الفلسطيني"الشؤون الفلسطينية"تقرير 

 

/ ين، تقريرها الشهري لشهر تموزأصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية، أمس االثن -  ماجدة أبو طير- عمان 
 حول تطورات القضية الفلسطينية مبرزا تأكيد جاللة الملك عبداهللا الثاني، على موقف األردن ٢٠٢٠

ٕالثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية ودعمه للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه واقامة دولته المستقلة 
لته ما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات كما أبرز التقرير تأكيد جال. على ترابه الوطني

، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي ١٩٦٧السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران العام 
إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص 

  .المنطقةتحقيق السالم واالستقرار في 

واستعرض التقرير االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة في األراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها 
ٍومقدساتها وممتلكاتها في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته 

ة، دون االكتراث بالقرارات واالتفاقيات االستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين بأشكالها كاف
  .الدولية لتنفيذ مطامعه، مبددا سائر الجهود الرامية للتوصل إلى حل دولتين لشعبين

ويبين مدى » مدار«وعلى صعيد الشأن اإلسرائيلي أشارت الدائرة الى التقرير الذي أعده مركز   
 الضم، إذ يسود االعتقاد أن أي خسارة محتملة تأثر قوة حزب الليكود داخليا في أعقاب تأجيل تنفيذ مخطط

لنتنياهو والليكود بين المستوطنين قد يتم تعويضها لدى جمهور من اإلنجاز السياسي الذي حققه نتنياهو 
إعادة توطين دولة إسرائيل «تقريرا آخرا بشأن خطة » مدار«من خالل االتفاق مع اإلمارات، كما استعرض 

ٕل الفلسطينيين البدو من صحراء النقب واسكان مليون مستوطن مكانهم، التي تهدف إلى ترحي» ٢٠٤٠
  .ٕواسكان نصف مليون مستوطن في الجليل

  ٢ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 اسرائيل دولة فصل عنصري ويجب االعتراف بدولة فلسطين: برلماني أوروبي

 

روبي النائب مانو بينيدا، إن اسرائيل  قال رئيس لجنة العالقات مع فلسطين في البرلمان األو-رام اهللا 
ًدولة فصل عنصري، داعيا المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها ضد الشعب 

أصدقاء «وأضاف بينيدا في حديث لبرنامج  .الفلسطيني، ومطالبا بضرورة االعتراف بدولة فلسطين
 القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة إسرائيل تنتهك بشكل منهجي«: عبر تلفزيون فلسطين» فلسطين

ودعا بينيدا المجتمع الدولي واالتحاد  .«والمعاهدات التي وقعت عليها، ومن ضمنها اتفاقية أوسلو
األوروبي إلى عدم االكتفاء بالتصريحات واالعتراف بدولة فلسطين، وفرض العقوبات على اسرائيل إذا ما 

 وتوفير طاقم ١٩ق سراح األسرى المعرضين لإلصابة بكوفيد وحول مطالبته إطال .استمرت على نهجها
 فاقم إلى حد ١٩إن داء فيروس كوفيد «: طبي للتحقيق في ظروف اعتقالهم والرعاية المقدمة لهم، قال

، »كبير وضعية السجناء الفلسطينيين، ونطالب بإطالق سراحهم ألن الوضع في هذه اللحظة أكثر خطورة
وباإلشارة  .«تمرار في المطالبة باإلفراج عنهم، ووقف ما يسمى باالعتقال اإلداريًمشددا على ضرورة االس

إلى قرار محكمة العدل العليا التابعة لالتحاد االوروبي حول وسم منتجات المستوطنات بين أنه يجب على 
تعمرات، وهي االتحاد األوروبي عدم االكتفاء بوسمها، بل عدم استيرادها باعتبارها منتجات قادمة من المس

وفيما يخص اعتراف اسبانيا  .منتجات مسروقة من الشعب الفلسطيني، وغير شرعية ويجب منع استيرادها
نشكل طرفا في الحكومة االئتالفية ) أونيداس بوديموس(نحن في حزب «: بالدولة الفلسطينية، قال

ًأعتقد أن هذا سيحدث عاجال ًبإسبانيا، وندافع علنا، ودون شروط عن االعتراف بالدولة الفلسطينية، و
  )وفا. (ًوليس آجال

  ١٤ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  كل ما يحصل في المنطقة واإلقليم هدفه أسرلة فلسطين وتمرير صفقة القرن: بري
 

واإلقلـيم  رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن كل ما يحصل في المنطقـة أكد – وفا – بيروت
فلـسطين وتهويـد القـدس وتمريــر   حـصار إيــران هدفـه أسـرلةإلـىالجـوالن  إلـى مـأرب إلـىمـن سـد النهـضة 

بري في كلمة له االثنين، علـى أن فلـسطين كانـت وسـتبقى تحتـل  وشدد .صفقة القرن وضم منطقة األغوار
إن غدر الصهاينة "بري  وقال . على أيدي المؤمنينإالفي وجداننا وميثاقنا والقدس تأبى أن تتحرر  األولوية
علــى حــد ســواء، والتــاريخ شــاهد علــى اضــطهادهم  اتهم لــم يــنج منهــا ال المــسيحيون وال المــسلمونومــؤامر

لألحاديث النبوية الشريفة ومقـاومتهم للـدعوة اإلسـالمية ومنـذ  وعلى تحريفهم) ليه السالمع(للسيد المسيح 
ومـسلمين، أولئـك  يينوهـا هـو خطـرهم اليـوم يتهـددنا جميعـا مـسيح. وانطالقتهـا فـي الجزيـرة العربيـة بدايتها

  ".األعداء ال يفرقون في غدرهم بين مسلم ومسيحي

  ١/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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  اعتداءات

 شقيقان يهدمان منزلهما بضغط من االحتالل: أمر هدم بالقدس ٦٥٠

 

 أجبرت بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة، أمس اإلثنين، شقيقين من -فلسطين المحتلة 
  . على هدم منزلهما ذاتيا بحجة البناء دون ترخيصبلدة بيت حنينا

 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ٦٥٠وأصدرت سلطات االحتالل منذ بداية العام الجاري نحو 
وأفاد الشقيقان عبد السالم وعدي .ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد

بضغط من بلدية االحتالل في القدس، . لعاشرة من صباح أمسالرازم أنهما شرعا بهدم شقتيهما الساعة ا
واضطرت العائلة إلى هدم منزلها ذاتيا باستخدام جرافة خشية من تغريمها عشرات  .بحجة عدم الترخيص

وتعيش بلدة بيت حنينا معاناة مستمرة بسبب  .آالف الشواقل فيما لو نفذت قوات االحتالل عملية الهدم
لتي طالت جميع مناحي الحياة، إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من أراضي إجراءات االحتالل، ا

وقسم جدار الفصل العنصري بيت حنينا من الشمال إلى الجنوب، وفصل  .المواطنين لصالح االستيطان
أراضيها في الغرب، لتبقى وحيدة، وليحيط الجدار بالبلدة القديمة من ثالث جهات، مما أدى لخسارة الكثير 

واألحد، أجبرت بلدية االحتالل المقدسي خالد محمود بشير  .ان البلدة القديمة لتجارتهم ووظائفهممن سك
. على هدم منزله بيديه، في حي بشير ببلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بدعوى عدم الترخيص

 العراقيل ومن بين هذه اإلجراءات، هدم سلطات االحتالل المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من
في موضوع آخر، منعت سلطات االحتالل  .والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين

وبينت . ً وقتا خالل شهر آب الماضي٥٠اإلسرائيلي، رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل 
منع رفع األذان في المسجد وزارة األوقاف والشؤون الدينية في رام اهللا، أمس االثنين، أن االحتالل 

ًمتجاهال بذلك مشاعر المسلمين والقوانين والشرائع والمواثيق الدولية التي كفلت " حجج واهية"اإلبراهيمي لـ 
  .حرية العبادة والوصول إلى األماكن المقدسة

ت وتجددت المواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات االحتالل التي اقتحمت بلدة العيسوية وألق... 
 .قنابل الغاز تجاه المواطنين فيما رد الشبان باستهداف مركبات االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة

وأغلقت قوات االحتالل، مساء األحد، بوابة المغاربة ومخارج بلدة سلوان ومنعت المواطنين من التنقل 
نطقة بسبب زيارة روبرت أوبراين وجاء إغالق االحتالل للم. بسياراتهم األمر الذي تسبب بأزمة سير كبيرة

كما . االستيطانية للمنطقة ولساحة البراق" إلعاد"مستشار األمن القومي األميركي إلى جانب رئيس جمعية 
عمدت قوات االحتالل إلى فرض مزيد من الغرامات المالية بحق المقدسيين بحجة عدم االلتزام باإلجراءات 

  )وكاالت. (المرافقة لحالة الطوارئ

  ١٤ص/١/٩/٢٠٢٠دستور ال

*** 
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  االحتالل يمنع ترميم المسجد األقصى

  

 منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أعمال الترميم في المسجد –عمان  -  نادية سعد الدين
األقصى المبارك، عبر منع إدخال مواد الترميم بعد اكتشاف حفرة في ساحته، بما يمس بالمسجد وبالمباني 

ة في القدس المحتلة، وفق المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد العربية واإلسالمي
  .األقصى، الشيخ محمد حسين

هدم مسجد القعقاع “ً، منددا بقرارها ”سلطات االحتالل عواقب هذا المنع“ّوحمل الشيخ حسين 
دة سلوان، مما يدل بعين اللوزة جنوبي المسجد األقصى المبارك، إضافة إلى خمسة مساجد أخرى في بل

  .”على أن سلطات االحتالل تصر على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد بحجج واهية

تسعى إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في “وقال إن سلطات االحتالل 
ولية من ضمان لحرية مساجدهم، منتهكة بذلك ما تدعو إليه الشرائع السماوية والقوانين واألعراف الد

العبادة، وهذه ليست االعتداءات األولى من نوعها، بل سبقها كثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى 
ًمراحل خطيرة جدا ال يمكن السكوت عنها ّ”.  

ًالشعب الفلسطيني، سيبقى مدافعا عن قضيته العادلة، حتى نيل حريته، ومن ذلك التزامه “وأكد أن 
  .”قصى المبارك، مهما بلغت التضحياتبحراسة المسجد األ

المنظمات والهيئات، التي تعنى بحقوق اإلنسان، التدخل لوقف االنتهاكات “وناشد الشيخ حسين 
  .”اإلسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه

إنقاذ الدول العربية واإلسالمية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، إلى بذل الجهود الفاعلة تجاه “ودعا 
المقدسات الدينية في فلسطين، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك من آلة الدمار والعدوان 

  .”الصهيونية

ّفي غضون ذلك؛ وفرت قوات االحتالل الحماية األمنية المشددة القتحام عشرات المستوطنين 
، وسط ”باب المغاربة “المتطرفين وطلبة المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة، للمسجد األقصى، من جهة

  .ّتصدي المصلين لعدوانهم

ً طالبا من طالب المعاهد ٣٠ً مستوطنا، بينهم ١١٧“وأفادت األنباء الفلسطينية، أن أكثر من 
  .”ًالدينية المتطرفة، اقتحموا باحات المسجد األقصى، وأدوا صلوات وطقوسا تلمودية داخله

، وتجولوا في ”باب المغاربة“ى، من جهة المستوطنين اقتحموا المسجد األقص“وأوضحت، أن 
  .”باب السلسلة“المنطقة الشرقية من المسجد األقصى، وذلك قبيل اندحارهم من 

ًالمستوطنين، أدوا طقوسا تلمودية علنية، كما تعمدوا الجلوس في المنطقة الشرقية “ولفتت إلى أن 
  .”ألقصىبحجة االستراحة، واعتدوا على مشارب المياه في باحات المسجد ا



 
٨

وتأتي هذه االقتحامات اليومية تلبية لدعوات جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحامات كبيرة 
ًوواسعة، في محاولة للسيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا ً.  

اتهم، وتواصل قوات االحتالل، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد األقصى، وتدقق في هوي
وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس سياسة اإلبعاد ضد حراس ومرابطين في المسجد 

  .األقصى، وفق األنباء الفلسطينية

ويشهد المسجد األقصى اقتحامات وانتهاكات يومية من المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، 
  .هوديةفيما تزداد وتيرتها خالل فترة ما يسمى األعياد الي

الماضيين، ) يوليو(وتموز ) يونيو(وكان المستوطنون المتطرفون قد نفذوا خالل شهري حزيران 
ً اقتحاما للمسجد األقصى، تركزت معظمها في المنطقة الشرقية من المسجد، قرب باب ٤٧أكثر من 

  . ًالرحمة، وفقا لتقرير أعدته وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية

ًالمستوطنون مؤخرا يجلسون بحجة االستراحة في نقاط محددة في المنطقة الشرقية، وعند فيما بدأ 
أدراج ساحة الصخرة الغربية، وذلك في إطار مساعي االحتالل لفرض واقع جديد في المسجد، وتقسيمه 

ًزمانيا ومكانيا، وهو ما جدد مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين، رفضه له مؤخرا بتأكيده أن  ً لمسجد ا“ً
  .”األقصى للمسلمين وحدهم، ال يشاركهم فيه أحد

 

  ١ ص١/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

  والمفرقعات" المولوتوف"االحتالل يقتحم العيسوية والشبان يتصدون لها بـ

 

اقتحمت قوات االحتالل، مساء األحد، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلـة، وانتـشرت فـي شـوارعها 
 .بشكل استفزازي للسكان

، )قنابـل مولوتـوف(ولمركبـاتهم بالحجـارة والزجاجـات الحارقـة  بنـاء البلـدة لقـوات االحـتاللوتـصدى أ
  .النارية، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقاالت وبالمفرقعات

  ٣١/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  كوشنير يؤدي صلوات تلمودية أمام حائط البراق بالقدس
 

 برفقــة ،االثنــين ترامــب، دونالــد األمريكــي، الــرئيس شارمستــ كوشــنير، جاريــد أدى – القــدس – أمــد
 تلموديـة صـلوات إسـرائيلي، لدى فريدمان ديفيد األمريكي والسفير منوشين، ستيف األمريكي الخزانة ووزير

 .المحتلة القدس في البراق حائط أمام

 بنيــامين  ياإلســرائيل الــوزراء رئــيس خاللهــا، التقــى زيــارة فــي االثنــين، إســرائيل، كوشــنير، ووصــل
 .الجديدة الحكومة بتشكيل المكلف "أبيض أزرق" تحالف زعيم غانتس وبيني نتنياهو،

 مرة ألول لقاء عقد كما األخير، مكتب في نتنياهو التقي كوشنير فإن العبرية، "مكان" قناة وبحسب
 .المحتلة بالقدس األمريكية السفارة مقر في لوحده غانتس مع

 خطــة علــى التركيــز جانــب إلــى مختلفــة واقتــصادية وسياســية أمنيــة قــضايا االجتماعــات وســتبحث
  ".ترامب صفقة"

  ٢٨/٨/٢٠٢٠أمد لإلعالم 

*** 

  اعتداءات/ تقارير

  :بيان صادر عن مؤسسة القدس الدولية

الحفرة المكتشفة في الساحة الجنوبية الغربية لألقصى هي حصيلة المنع المستمر من الترميم 

 ة فنية تحت إشراف المرجعيات الدينية في القدسونطالب األوقاف بتشكيل لجن
  

 األقــصى المــسجد ســاحة فــي حفــرة اكتــشاف عــن ٣٠/٨/٢٠٢٠ األحــد يــوم عــصر األنبــاء تــواترت
 كـشف وقـد اإلسـالمية، اآلثـار ومتحف القبلي المسجد بين ما الواقعة الغربية الجنوبية الساحة في المبارك،
 األقـصى المـسجد فـي الخطيـر التطـور هـذا وأمـام .بالحجارة بنيةم أنها الحفرة فتحة يغطي كان الذي الحجر

 هـذه انكـشاف يجـدد مهمتـين قـضيتين أمـام التوقـف ضرورة نؤكد الدولية القدس مؤسسة في فإننا المبارك،
 :إليهما النظر لفت الحفرة

 االســـتهداف مجهـــر تحـــت موضـــوعة المبـــارك األقـــصى للمـــسجد الغربيـــة الجنوبيـــة الجهـــة إن :ًأوال
 تستولي الذي المغاربة باب من المستوطنون إليها يدخل التي الجهة فهي الزمن، من عقود منذ هيونيالص

 يــسميها التــي األمويــة القــصور حفريــات تجــري الخــارجي محيطــه وفــي ،١٩٦٧ منــذ عليــه االحــتالل قــوات
 الــسور َيــدعم كــان الــذي الــردم مــن رأســية ٌأمتــار خاللهــا ُكــشفت وقــد ،"ديفيدســون مركــز" حفريــات االحــتالل
 لبنــاء مـداوالت ٢٠١٠ عـام منـذ االحـتالل أروقـة فـي تــدور ذلـك علـى عـالوة .الخـارج مـن الغربـي الجنـوبي

 الصالة منصة" أو "شارانسكي مشروع" بـ تعرف الخارج، من السور هذا بمحاذاة لليهود علوية صالة منصة
 ســلطات واســتغلت ،٢٠١٨-٧ هرشـ فــي حجارتـه أحــد لـسقوط ًتحديــدا الجـدار هــذا تعـرض وقــد ،"المختلطـة
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 األقـصى سـالمة يـضع الـذي التـرميم وهـذا ،٢٠١٩-١ شـهر فـي ترميمـه صـالحيات لتغتصب ذلك االحتالل
 .أخرى إلى الجدار على نقطة من وينتقل ًومستمرا ًجاريا زال ما "اإلسرائيلية اآلثار سلطة" بيد أجزائه وتكامل

 الماثل اإلعمار تحدي تأكيد يعيد الغربية الجنوبية الساحة حجارة من سطحي حجر انهيار إن :ًثانيا
 اآلثـــار ومتحــف النــساء ومــصلى القبلــي المــسجد يقــوم .المبـــارك األقــصى المــسجد مــن الزاويــة هــذه فــي

 تمهيـد بنائهـا مـن ُقـصد األمـوي، العهـد فـي مبنيـة تـسوية فـوق بهمـا المحيطـة الـساحات وسطح اإلسالمية
 فوقهـا يقـوم التـي التلـة فـي االرتفاعـات اخـتالف علـى تتغلب متصلة منبسطة لتكن األقصى المسجد أرضية

 إعمـار منـذ وآبارهـا بـسورها المطلـوب بـالترميم َتحـظ لـم الغربيـة الجنوبية والزاوية .المبارك األقصى المسجد
 يفـاقم حتـى ترميمها من األوقاف يمنع اليوم واالحتالل ،١٩٢٩ عام انتهى الذي األعلى اإلسالمي المجلس

 صـالحية اغتـصب الـذي لألقـصى الغربـي الجنـوبي الـسور فـي فعـل كمـا فيها، لتدخله الباب ويفتح كلةالمش
 هـذا فـإن التـداعي، بـدأت قـد التـسوية هـذه فـي الـسطحية الحجـارة كانـت ٕواذا .٢٠١٩-١ شـهر في ترميمه

 تخـزين حجـرات تفـصل التـي الداخلية التسوية وجدران تحملها، التي األعمدة حالة حول ًعريضا ًسؤاال يفتح
 .اإلسرائيلية اآلثار سلطة رحمة تحت بات أنه ًخصوصا ذاته، الغربي الجنوبي السور وحالة فيها، المياه

 بكــل لألقــصى الغربيــة الجنوبيــة الزاويــة مــصير يــضع أن شــأنه مــن التــرميم مــن المــستمر المنــع إن
ــا أبنيتهــا ــام وكينونته ــوي، خطــر أم ــول بني ــه ّيع ــذ االحــتالل علي ــه لينف ــى من ــدخل إل ــي الت ــار ف  األقــصى إعم

 التفاصــيل علــى بــاألمس األوقــاف بيــان اقتــصار نــستهجن يجعلنــا مــا وهــو منــه، مــساحات علــى لالســتحواذ
 مـن المـستمر المنـع ضـوء فـي بكثيـر أبعـد دالالت تحمـل أنهـا حـين فـي وعمقها، وقياسها للحفرة المعمارية
 األوقــاف دائــرة مــن المبــارك األقــصى المــسجد ميمتــر صــالحيات النتــزاع والمطبــق المعلــن والمخطــط التــرميم،

 .اإلسالمية

 تحت فنية لجنة تشكيل بضرورة القدس في اإلسالمية واألوقاف األردن نطالب فإننا ذلك من ًانطالقا
 الغربـي الجنـوبي والـسور الغربيـة الجنوبيـة التـسوية عناصر معاينة تتولى الدينية، القدس مرجعيات إشراف

 أمـام األقـصى على الخطر حقيقة وتضح األمة، تجاه األقصى ألمانة ًأداء تقريرها تائجن تصدر وأن لألقصى
 .لألمة نتائجها وأعلنت األقصى على ٢٠١٧ عدوان آثار عاينت التي الفنية باللجنة أسوة الجميع،

  ٢٠٢٠- ٨- ٣١ بيروت

 ٣١/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 

*** 
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 احتجاز جثامين الشهداء انتهاك خطير للقوانين الدولية

 سري القدوة

 الفلسطيني، تمارس حكومة االحتالل العسكري االسرائيلي أبشع صور اإلرهاب المنظم بحق الشعب
من سرقة وتدمير وتزيف ونهب وسلب للحقوق الفلسطينية، وما تلك الممارسات إال دليل على فظاعة 
اإلرهاب المنظم الذي تقوده أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية المعروفة باسم الشين بيت وأمان والموساد، 

ل تتعمد حكومة االحتالل والطواقم حيث تستمر في احتجازها جثمانين الشهداء وتحرم اهلهم من دفنهم، ب
الطبية االسرائيلية سرقة أعضاء جثث الشهداء ويتم االستيالء عليهم، حيث يشرف عدد من األطباء 
اإلسرائيليين على تنفيذ أدق واخطر عمليات السرقة المنظمة ألعضاء وأجهزة الشهداء الفلسطينيين دون 

الل تقف إمام عمليات كبرى من التزوير والنهب، فبعد أن موافقة وعلم أسرهم، وبالتالي فان حكومة االحت
سرقت األرض والتاريخ الفلسطيني فإنها تقوم بسرقة األعضاء البشرية في عمليات معقدة تنفذها عصابات 

   االحتالل مخالفة بذلك كل القوانين وتعد هذه جريمة بشعة وواقعا مريرا بكل المقاييس

 جثمانا لشهداء ٦٦لي القائمة بقوة االحتالل تواصل احتجاز ان سلطات الحكم العسكري االسرائي
 فلسطينيا في المقابر الجماعية السرية ٢٥٤فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثالجات، باإلضافة لوجود 

   .التي تشرف عليها اجهزة مخابرات االحتالل والتي تعرف باسم مقابر االرقام

وم بها سلطات االحتالل حيث تعد سياسة احتجاز اننا نقف امام سياسة خطيرة وممنهجة تق
الجثامين من جرائم الحرب الدولية مما تتركه من اثار واضحة على العائالت واسر الشهداء والمجتمع 
الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة، وهي تنتهك مواد القانون الدولي لحقوق 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي،  من٧االنسان وخاصة المادة 
 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي ٩٠الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 

يتوجب على دولة االحتالل االلتزام بها في تعاملها مع السكان باألراضي الفلسطينية المحتلة، وتحرم 
ياسة حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائالتهم المنكوبة والتحقيق في مالبسات عمليات س

القتل، وبالتالي تتستر حكومة االحتالل على الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين والشرطة 
ٕاء تمنع فتح واجراء التحقيقات وجنود االحتالل وتحيل دون فضح هذه الجرائم، وباحتجازها لجاثمين الشهد

والمعاقبة والمالحقة لمرتكبي هذه الجرائم، متسترين على الجرائم البشعة حيث تحيل عمليات الحجز 
السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت األسرة ذلك او التقدم للمحاكم 

   الدولية ومعاقبة مرتكبى هذه الجرائم

الحتالل االسرائيلي تنتهك حقوق االنسان الفلسطيني وتستمر في ارتكاب الجرائم ان سلطات ا
ليب القتل المتعمد المباشر من االبشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، ممارسة العدوان ومستخدمة اس

خالل استخدام الرصاص الحي، وبذلك تواصل االنتهاك المباشر لحقوق االنسان، وفي ظل ذلك ال بد من 
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دخل الدولي والمؤسسات الدولية وفتح تحقيق بما يجرى من جرائم وخاصة احتجاز جثمانين الشهداء، الت
ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات االحتالل المنهجية 

للوضع في والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته األولية 
ٕفلسطين والقاضية بفتح تحقيقات واجراء محاكمات لقيادة االحتالل ومرتكبى جرائم الحرب، وحثت المقررين 
الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة 

عمل على فتح هذا الملف الخطير التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح، وال
وضرورة الوقوف وقفة جادة للمطالبة بفرض رقابة على جرائم االحتالل من خالل ردع قانوني دولي وفتح 

   .تحقيق واسع في جرائم االحتالل

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

 ١١ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  كرفانات المستوطنين على التالل، ومنع الفلسطينيين من استغالل أرضهم.. مرةخطة الضم مست

  

 أصبحت ظاهرة نصب الخيام والكرفانات على الـتالل فـي منـاطق الـضفة -مصطفى صبري -قلقيلية
ــب  ــسطينيين، وجــيش االحــتالل يراق ــة ضــد الفل ــاتهم اليومي ــي فعالي ــة ظــاهرة يجــسدها المــستوطنون ف الغربي

ُد ويتدخل عنـدما يعتـرض الفلـسطيني عليهـا حمايـة للمـستوطن، فيمـا يحـرم الفلـسطيني مـن الظاهرة من بعي ً
 .االستثمار في أرضه، ولو من خالل بناء حظيرة متواضعة أو دفيئة زراعية

ًفي قرية سنجل، شمال شرق رام اهللا، نصب مستوطنون خياما على الطريـق الزراعـي والقريـب مـن 
  . المجاورةالطريق المؤدي إلى قرية عبوين

ٍهذه لمنطقة التي تم نصب الكرفانات فيهـا هـي أراض : "وقال رئيس مجلس قرية عبوين ناجي حمد
، وفوجئنــا بقيــام المــستوطنين بنــصب الكرفانــات فــي المكــان، وقــد "ج"خاصــة فيهــا طــابو، وليــست منــاطق 

رفانـات جـاهزة، وهـذا صنعت في المكان، فهي تقام في المكان من قبل المستوطنين دون الحاجة إلـى نقـل ك
تحد واضح لنا من هؤالء المستوطنين في أرضنا الخاصة بنـا ومـن حقنـا، ويتجمـع المـستوطنون حـول هـذه 
ًالكرفانات استفزازا لنا، ونحن لن نسكت على هذا العمل، ألن هـذه البـؤرة سـتهدد عبـوين وسـنجل وجلجليـة، 

  .نفهم يضعون بؤرة حتى تكون مستوطنة لشل الحياة في المكا

بلـدة سـنجل مقامـة علـى أراضـيها خمـس ": "القـدس"بدوره، قال رئيس بلدية سنجل معتز طوافـشة لــ
مستوطنات مستهدفة من مجلس المـستوطنات، وتمـت إقامـة بـؤرة اسـتيطانية فـي المنطقـة بهـدف الـسيطرة 

نات علــى األراضــي الواقعــة بــين ســنجل وعبــوين وجلجليــة وغيرهــا مــن القــرى المجــاورة، فمجلــس المــستوط
  ".يواصل الليل والنهار من أجل االستيالء على أراضي المواطنين في المنطقة
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الكرفانات الجديدة للمستوطنين هي ناقوس خطر، ألن تثبيت هذه الكرفانـات يعنـي ضـياع : "وأضاف
  ".ثمانية آالف دونم

 إلــى هــذه االحــتالل يــساند المــستوطنين فــي المكــان، وعنــدما نــأتي: "أمــا المــزارع عمــاد عــزام، فقــال
األرض نــضع دمنــا علــى كفنــا، فالمــستوطنون يهــددوننا بالقتــل، ويقومــون بنــصب الخيــام والعــيش فيهــا مــع 

  ".عائالتهم ومعهم أسلحتهم وكالبهم

هنـاك نمـط جديـد مـن االسـتيطان، : "من جانبـه، قـال المخـتص بالـشأن االسـتيطاني بـشار القريـوتي
الحظائر ونصب الخيام والكرفانـات، فهـذا االسـتيطان أصـبح وهو االستيطان الرعوي الزراعي من خالل بناء 

ًيشكل خطرا حقيقيا على الفلسطينيين، فهو اسـتيطان عيـر مكلـف، وال يحتـاج إلـى دعـم كبيـر، فـدعم بـسيط  ً
مـن مجلــس المــستوطنات بتــوفير مــواد لنــصب الكرفانــات والخيــام وتــوفير الميــاه مــن خــالل خزانــات متنقلــة، 

رض بين البؤرة الجديدة والمستوطنات التي حولها، وفـي أيـام قليلـة يفقـد الفلـسطيني وبعدها تتم مصادرة األ
  ".مصدر حياته ومعيشته

في المقابل، يقوم مجلس المستوطنات بنهب وسرقة الثروات الطبيعيـة وتخريـب األراضـي : "وأضاف
 قريـوت، ويـتم دعـم المزروعة من خالل التلويـث المتعمـد لألراضـي القريبـة منهـا، كمـا هـي الحـال فـي قريـة

ًالمستوطنين قانونيـا فـي المحـاكم كمـا حـدث فـي اآلونـة األخيـرة مـن تجميـد قـرار إخـالء مـستوطن مـن بـؤرة 
  ".استيطانية في أراضي قريوت، بدعم من مجلس المستوطنات

وفي محافظة سلفيت، تمنع سلطات االحتالل بلدية سلفيت من تنفيـذ مـشاريع إنمائيـة فـي أراضـيها 
  ".ج"، التي يطلق عليها "أ"رج األراضي المصنفة الواقعة خا

" ج"المـشاريع اإلنمائيـة فـي األراضـي المـصنفة : "يقول خالد معالي المختص في قضايا االسـتيطان
َ، فالفلسطيني تحظر عليه االستفادة من أرضه، وتتم مصادرة اآلليات "اإلدارة المدنية"ُمحظورة من ما يسمى  ُ

ن أجل تـسهيل وصـول المـزارعين إلـى أراضـيهم، فـاإلجراءات الميدانيـة صـارمة التي تشق الطرق الزراعية م
  ".بحق الفلسطينيين، متساهلة بحق المستوطنين

  ٢٩/٨/٢٠٢٠ القدس  مدينةموقع

*** 
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  خترنا لكما

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  المكتبة الخالدية

  

بالتعاون مع متحف ومكتبة المخطوطات التابعة لجامعـة سـانت  -  القدس المحتلة-أسيل الجندي 
 الفهرسـة جون فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة أعلنـت المكتبـة الخالديـة فـي البلـدة القديمـة بالقـدس إنجـاز

 .الرقمية لمخطوطاتها ومطبوعاتها لتصبح متاحة للجمهور لتصفحها عبر اإلنترنت

تضم المكتبة الخالدية نحو ألفي عنوان لمخطوطات تاريخية مختلفة تتعلق بالفقه اإلسالمي والطب 
 .والتاريخ والجغرافيا والفلك وتفسير القرآن والبالغة والمنطق والشعر

إشــارات األســرار فــي الفقــه "المكتبــة للقــرن العاشــر المــيالدي وعنوانهــا وتعــود أقــدم مخطوطــة فــي 
 بخـط الناسـخ محمـد ١١٣٧ُلمؤلفها عبد الرحمن بن محمد بن أميـر ويـه الكرمـاني، ونـسخت عـام " الحنفي

 . ورقة٣٤٢بن أبي سعيد بن محمد بن موسى وعدد أوراق المخطوط 

، ٢٠ وأوائــل ١٩ب المطبوعــة فــي القــرن  آالف كتــاب مــن الكتــ٦وشــملت الفهرســة الرقميــة أيــضا 
 .وتتوزع على لغات عدة أبرزها العربية واإلنجليزية واأللمانية والفرنسية والتركية العثمانية والعبرية

   أمهات المخطوطات

، وهي التي كتبت بخـط يـد "المخطوطات األم"ومن أهم المخطوطات في المكتبة ما يطلق عليه اسم 
ومن أمهات المخطوطات في الخالدية عدد من التحف الفنية النادرة التي تعـرف المؤلف دون نقل أو نسخ، 

 .بالمخطوطة المكرمة

، ١٢٠١ومن المكرمات التي تحويها المكتبة الخالدية هدية قدمت ألبناء صالح الدين األيوبي عام 
، وتــضم "كتــاب منــادح الممـادح وروضــة المــآثر والمفـاخر فــي خــصائص الملـك الناصــر رحمــه اهللا"عنوانهـا 

 .سجال لبطوالت األيوبي وتاريخه المجيد

وفي المكتبة مكرمة أخرى هي نسخة عـن مخطوطـة قـدمت كهديـة إلـى حـاكم الموصـل الزنكـي نـور 
، ألف المخطوطة الطبيب "كتاب شاناق في السموم والترياق"عنوانها ) ١٢١١-١١٩٣(الدين أرسالن شاه 

ة القديمـة والـسريانية إلـى العربيـة، هادفـا تحـذير األميـر مـن ُالهنـدي شـاناق، وترجمـت مـن اللغتـين الفارسـي
 .السموم لحمايته من االغتيال

 فـي طريـق بـاب السلـسلة فـي البلـدة القديمـة -١٩٠٠التـي تأسـست عـام -وتقع المكتبة الخالديـة 
بالقــدس بــين المــسجد األقــصى وســاحة البــراق، ويعــود بناؤهــا للعــصر المملــوكي، وهــي أول مكتبــة مقدســية 

ّمومية حفظت مقتنياتها في وقف عائلي ذريع ُ. 
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 -وقبل التطرق ألهمية األرشيف الرقمـي الـذي أطلقتـه المكتبـة مـؤخرا-مدير المكتبة خضر سالمة 
ُأوضح للجزيرة نت أن المبنى الذي حفظت فيه كتب الخالدية ومخطوطاتها هو مبنى تربة األمير الخوارزمي 

 بــدر الــدين وحــسام الــدين كــره، الــذين كانــت تجمعهــم بالــسلطان حــسام الــدين بركــة خــان وولديــه األميــرين
 .ّالمملوكي الفذ الظاهر بيبرس روابط متينة

 علــى يمــين الزائــر وأعلــى كــل منهــا نقــش قــديم يــدلل علــى اســم ٣وفــي مــدخل المكتبــة تقــع القبــور 
تـى يومنـا هـذا تزينهـا المدفون وتاريخ وفاته، وعلى الواجهة المقابلة للقبور حكاية المكتبة منذ تأسيـسها ح

 .صور أثرية جميلة

 قـال للجزيـرة نـت إن -الذي بدا ملمـا بتفاصـيل تـاريخ المكتبـة الخالديـة ومحتوياتهـا-خضر سالمة 
الفهرسة الرقمية خطوة مهمة ال بـد للمكتبـات اتخاذهـا فـي عـصرنا الحـديث، الـذي يعتمـد فيـه الجميـع علـى 

 .المعلومات المتاحة رقميا

أهمية وصول الباحثين للمعلومـات التاريخيـة القيمـة التـي تـضمها المخطوطـات وتطرق سالمة إلى 
من خالل إتاحتها رقميا، خاصة أن هذه المخطوطات ولقدمها قد تتعرض للتلف فـي ظـل عـدم قـدرة المكتبـة 

 .على ترميمها كافة

عـدات ُبتمويل شخصي من وليد الخالدي أحـد أفـراد العائلـة رممـت مئـة مخطوطـة، ولـدينا بعـض الم"
التي يحتاجها الترميم لكن تكلفته عالية جدا، ورغم ذلك لم نفرط بأي مخطوطة، فهـي مـصنفة فـي صـناديق 
خاصة، ونقوم بتبخيرها بين فترة وأخرى للحفـاظ عليهـا مـن التلـف ومـن الرطوبـة العاليـة، التـي تعـاني منهـا 

 .، كما يقول للجزيرة نت"مباني البلدة القديمة بالقدس

، وتــوفير "ميكــروفيلم"ســة الرقميــة قيــام ســالمة بتــصوير كافــة المخطوطــات بتقنيــة ســبق هــذه الفهر
نسختين لكل مخطوطة في كل من العاصمة األردنيـة ومقـر المكتبـة الخالديـة فـي القـدس حفاظـا عليهـا مـن 

 .االندثار، وكان ذلك في تسعينيات القرن الماضي

  تسهيل مهمة الباحثين

سة الرقمية لمحتويات المكتبة يمكن للباحثين حول العـالم مباشـرة اآلن وبعد إطالق األرشيف والفهر
أبحــاثهم حــول التــراث العربــي واإلســالمي بكــل سالســة، ومــن هــؤالء الباحــث فــي التــاريخ الفلــسطيني أحمــد 

 .الحروب

وفي تعليقه على هذه الخطوة قال إنه من المشرف إطـالق أرشـيف رقمـي لمكتبـة مقدسـية تعـد مـن 
ـــات ا ـــل المكتب ـــي عـــالم أوائ ـــارئ ف ـــيح الخـــدمات للباحـــث والق ـــا مـــستقال، وتت ـــك موقع ـــي تمل ـــسطينية، الت لفل

 ."العلوم اإلنسانية الرقمية"المخطوطات لالطالع عليها، وبذلك تنضم لمنظومة 



 
١٦

ــة  ــة الخالدي ــة المكتب ــى -حــسب الحــروب-وتكمــن أهمي ــع عل ــة اطل ــه خــالل مــسيرته البحثي ــي أن ّ ف
عربـي تبـين أن مـصدرها هـذه المكتبـة العائليـة المقدسـية، وهـذا يـدل ُمخطوطات حققت في دول من العـالم ال

 .على أن المخطوطات التي تملكها هذه المكتبة تعد من أندر المخطوطات في العالم

هذا التطور الرقمي سينتزع الحكر على توفير المحتوى الرقمي في المكتبات الغربية فقـط، ويجعلنـا "
، بحــسب الباحــث فــي "نطقــة المهمــة واالســتراتيجية فــي العــالم العربــيجــزءا مــن إنتــاج المعرفــة فــي هــذه الم

 .التاريخ الفلسطيني

ّوتطــرق الحــروب أيــضا إلــى أهميــة إتاحــة محتــوى المكتبــات رقميــا فــي ظــل جائحــة كورونــا، التــي 
نقل المحتوى مـن المكتبـة نفـسها إلـى بيـوت "ّصعبت الوصول للمعلومات المتاحة في رفوف المكتبات فقط، 

 ."حثين والقراء رقميا إنجاز عظيمالبا

وعنــد ســؤاله فيمــا إذا احتــاج ألرشــيف المكتبــة الخالديــة خــالل إعــداده بحثــا عــن تــاريخ الطــب فــي 
، قال إنه نظم جوالت لمستشفيات القدس التي عملت فـي تلـك ١٩٦٠ و١٨٣٠المشرق العربي بين عامي 

نحدرون من عائلة الخالدي، وقاده ذلك للمكتبة  من األطباء في تلك المستشفيات كانوا ي٣الفترة، ووجد أن 
لالطالع على تاريخ الطب في مدينة القدس من خالل هؤالء األطباء، والتعدد الثقافي والديني الـذي شـهدته 

 .المدينة آنذاك

  ٣١/٨/٢٠٢٠الجزيرة 

***  

  آراء عربية

 !!.. صرخة اإلبراهيمي

 رشيد حسن

 

فاجأتنا مبادرة االخضر االبراهيمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، النها جاءت في ذروة العدوان 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني ، لتصفية قضيته ، والحكم عليه بالنفي االبدي خارج التاريخ -االميركي

.. غيابا كليا ، فلم ينتفض تضامنا مع المرابطين عن االقصى والقيامة .. الشارع العربي ، وفي ظل غياب 
   هذا اوال..!! الذين يتصدون بصدورهم العارية ، العتى واشرس عدوان همجي عرفته البشرية

مثقف عروبي .. ان هذه المبادرة السياسية المهمة جدا ، جاءت من رجل سياسي نزيه : ثانيا
ما يؤكد ان مثقفي االمة ورجاالتها االبرار ال يزالون .. من بلد المليون ونصف المليون شهيدبامتياز ، 

 بدليل ردود الفعل الواسعة على هذه المبادرة - قضية فلسطين–مخلصين لمبادئهم ، ولقضية العرب االولى 
 االمة ومثقفيها وهو ما يعني ان هذه النخبة من سياسي.. وطلب المئات ال بل االالف بالتوقيع عليها
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ويخرجهم من .. من يقودهم .. من يوحدهم .. وفنانيها وقانونيها وكتابها وصحفييها بانتظار من يجمعهم 
  .من حالة الضياع التي يعيشونها.. صحراء التيه 

   التضامن الواسع مع صرخة االبراهيمي: ثالثا

  :رسالة االبراهيمي للمجتمع الدولي باسره هي

غير مسبوق من اميركا تنكرت لكافة القوانين والشرائع الدولية ، وها هي تصادر ان اسرائيل وبدعم 
حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وهو الحق الذي كفلته الشرعية الدوليه ، وتجعل هذا الحق 

ع يعني ان حكومة تل ابيب تمارس التمييز العنصري ، بابش ما.. مقتصرا فقط على الشعب اليهودي حصرا
   البغيضة» االبرتهايد«صوره ، كما مارسته جنوب افريقيا خالل حقبة 

صفقة «واشارت المبادرة بذكاء الى ان خطة ضم الضفة الغربية هي ركيزة اساسية من ركائز 
وفق رؤية نبي .. وتتماهي مع الرؤية الصهيونية الهادفة الى السيطرة على كامل اراضي فلسطين.. »القرن

  !!. «ر هرتسلثيودو«الصهيونية 

دعت المبادرة المجتمع الدولي ، ان ال يكتفي بالتنديد والشجب واالستنكار ، بل الى .. ومن هنا
ودعمه في ..اتخاذ اجراءات عملية لردع هذا العدوان الغاشم ، وهذا يستدعي دعما ماليا للشعب الفلسطيني

بما في ذلك حق هذا الشعب في استعمال الطرق المشروعة في مقاومة االضطهاد والتميز العنصري ، 
   النضال والمقاطعة وسحب االستثمارات ، وفرض العقوبات على اسرائيل كا فرضت على جنوب افريقيا

ان هذه االساليب والطرق المشار اليها، هي ادوات نضالية سلمية ،استخدمها بنجاح االيرلنديون 
الى االعتراف بالحقوق القومية والمدنية ما يؤدي . و الهنود وشعوب جنوب افريقيا في نضالهم العادل

  ..«١٩٤«والوطنية للشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة دولته ، وحقه في العودة وفقا للقرار االممي رقم 

مبادرة االبراهيمي حركت مياه السياسة العربية االسنة ، ونتمنى ان ال تكون صرخة في برية ، بل 
 الخ..ياسيين والفنانين والقانونبين والصحفيينصرخة توقظ النائمين من المثقفين والس

   فيعيدوا الحياة الى الشوارع العربية

  ..وما ذلك على اهللا بعزيز

  ١٠ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  الطريق إلى دولة ثنائية القومية

  

 ٣١/٨/٢٠٢٠ درور يميني –بن / يديعوت آحرونوت

، ٢٠١٠ض بسيادة اسرائيلية، كما يقضي قانون اتخذ في كل تسوية تنطوي على تنازل عن أر
استفتاء : والحقا اتخذ قانون اساس.  نائبا٨٠تستوجب اقرارا في استفتاء شعبي او تأييدا لما ال يقل عن 

شعبي، ينص على الحاجة الى استفتاء شعبي في حالة وقف انطباق القضاء االسرائيلي في ارض ما 
رفع النائب تسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية . قانون على هضبة الجوالنويسري مفعول ال. ينطبق فيها

 مستوطنة في يهودا والسامرة ايضا، والتي كانت الحكومة ١٣٠واالمن مشروع قانون يطبق القانون على 
  .هذا يصبح شبه متعذر! اما اخالء مستوطنات؟ يوك. قررت اقامتها

 االمارات، الذي شطب بسط السيادة عن جدول ان خلفية مشروع قانون هاوزر هو االتفاق مع
ينبغي االعتراف . ويفترض بهذا ان يكون مثابة تعويض لليمين. االعمال، على االقل في المدى المنظور

… ٍلن يكون فك ارتباط ثان“: انه في برنامج أزرق أبيض االنتخابي توجد مادة تؤيد مشروع قانون هاوزر
  .”سم الشعب في استفتاء شعبي او يقر في الكنيست باغلبية خاصةكل قرار سياسي تاريخي يطرح على ح

في (غير أن ثمة مشكلة، الن مشروع قانون هاوزر أبعد اثرا بكثير من برنامج أزرق أبيض 
فثمة ). المرحلة التي كتب فيها البرنامج كان يضم كل عناصر القائمة للكنيست، بما فيها يوجد مستقبل

وبين اخالء بؤرة طرح استيطانية انشئت على االرض وتلقت اقرارا ” خيقرار سياسي تاري“فارق بين 
 تعهدت اسرائيل، في ٢٠٠٣واكثر من ذلك، في خريطة الطرق من العام . حكوميا في اعقاب ضغط حزبي

منذئذ وحتى اليوم لم تنفذ . ٢٠٠١عهد حكومة برئاسة الليكود، باخالء المستوطنات التي اقيمت منذ 
ولما كان مشروع هاوزر يتطابق والرؤية السياسية لترامب، ففي واقع االمر يفترض بكل . اسرائيل تعهدها

  .المستوطنات ان تحظى بحماية متشددة جدا

بعض من المستوطنات هي بؤر استيطانية اقامتها المجموعات االكثر تطرفا في يهودا والسامرة 
يطان في الجانب الغربي من جدار الفصل ال يدور الحديث عن است. بهدف معلن لعرقلة كل اتفاق مستقبلي

 نائبا قبل قرار ٨٠ِلم يجر احد استفتاء كما لم يطلب اغلبية . بل، احيانا، في قلب السكان الفلسطينيين
وال يوجد اي منطق في طرح هذا المطلب االشتراطي المتشدد لغرض قرار معاكس . حكومة باقامة مستوطنة

وفي كل االحوال، حتى اليوم لم ينقل احد الى .  مخول بن يزيلفمن هو مخول بان يقيم،. من الحكومة
  اما هاوزر بالذات فيسير في هذا االتجاه؟. فتيان التالل المفاتيح للتسوية السياسية

وال حاجة لتجميد . المفاوضات السياسية في جمود عميق. ال يوجد اي اتفاق سالم في االفق
 وربما من واجبها ايضا، ان تسعى الى تسوية تمنع واقع حتى ال اتفاق سياسي من حق اسرائيل،. اعمق

ال توجد اي حاجة الخالء كتل استيطانية، فهذا ليس على جدول . دولة ثنائية القومية او دولة واحدة كبيرة
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فهو لن يضر فقط بشكل جسيم باحتماالت . االعمال، ولكن مشروع القانون سيضر فقط بالمصلحة الوطنية
ياسي، بل من شأنه ان يكون عالمة طريق في تحول الدولة اليهودية الى دولة الوصول الى اتفاق س

 .ثنائية القومية

  ٢٦ ص١/٩/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Over 100 settlers defile Aqsa Mosque under police guard 
 

OCCUPIED JERUSALEM, Dozens of Jewish settlers on Monday morning stormed the 

Aqsa Mosque and desecrated its courtyards under tight police protection. 

At least 117 settlers toured the Mosque’s courtyards in groups, especially its eastern area, 

and some of them were seen performing Talmudic prayers, according to local sources. 

Students of Jewish religious institutes were also among those settlers who defiled the 

Mosque in the morning hours. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in the 

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the 

afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are 

imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are 

seized until they leave the holy place. 

Palestinian Information Center August 31, 2020 

***  

IOA forces Palestinian family to demolish their home in Jerusalem 
 

OCCUPIED JERUSALEM, Israeli occupation authorities (IOA) on Monday forced two 

Palestinian brothers to demolish their home in BeitHanina town in Jerusalem. 

The brothers said that they were forced to bring a bulldozer and demolish their own house 

to avoid paying a fine estimated at thousands of shekels to Israel’s Jerusalem Municipality. 

Since the occupation of Jerusalem in 1967, Israel has demolished over 1,900 Palestinian 

houses in the city as part of a policy to force Palestinian residents out. 

The demolitions are usually done over “unlicensed construction”. At the same time, the 

IOA refuses to issue building permits for the Palestinians living in Jerusalem but allows 

construction activities carried out by Israeli settlers. 

Palestinian Information Center August 31, 2020  
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