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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناسب

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقار

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  . حماية مقدسات القدس جهد أردني دائم:الصفدي  •

  ؤون سياسيةش

  ٥  .وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السالم العربية •

  ١٦  .ةالقدس يدعو المجتمع الدولي لرفض سياسة هدم المنازل الفلسطينيوزير  •

 مليون دوالر حتى نهاية العام الجاري ٣٣٨الوكالة بحاجة ملحة إلى : األونروامفوض  •
  ١٦  .لالستمرار في تقديم خدماتها

  ١٨  ".غير نهائي" نقل سفارة صربيا إلى القدس أمر :صربيةمسؤولة  •

  ١٨  .السالم لن يتحقق إال بحل الدولتين واألرض مقابل السالم: خارجية سلطنة عمانوزير  •

ًفلسطين واألردن لدى اليونان يطلعان مسؤوال يونانيا على انتهاكات االحتالل فيسفيرا  •   ١٩  . القدسً

  اعتداءات

  ١٩  .يمدد اعتقال شاب ويقتحم منزل آخر في القدساالحتالل  •

ًيستدعي ناشطا مقدسيا للاالحتالل  •   ٢٠  .قيقحتً

  ٢٠  .يقيد اتصاالت وحركة محافظ القدس عدنان غيثاالحتالل  •

  ٢١  .يخطر بتغيير خارطة أراضي في بيت لحم لصالح االستيطاناالحتالل  •

  ٢١  .ً قسريا بالقدس خالل آب٢٧ً منزال بينها ٥١هدم  •

  اعتداءات/ تقارير

  ٢٢  ".عين على األقصى"القدس الدولية تنشر تقريرها السنوي الرابع عشر مؤسسة  •

  عربيةآراء 

  ٢٤  .يات المحاكم اإلسرائيليةسخرمن  •

  اخبار باالنجليزية

٢٥ • Arab countries adhered to peace as a strategic voice: Arab 

foreign ministers. 

٢٥  • Israel restricts movement of Jerusalem's Palestinian governor to 

his hometown. 

٢٦  • Chad denies plan to open diplomatic mission in Jerusalem. 

٢٦  • Dozens of settlers, police forces defile Aqsa Mosque. 
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  االردن والقدس

  حماية مقدسات القدس جهد أردني دائم: الصفدي
  

 شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم األربعاء، في اجتماع - عمان 
  . لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية االتصال المرئي١٥٤الدورة العادية 

ألمانة العامة للجامعة، حيث اقتصرت الجلسة في كلمة المملكة التي سلمت ل -وقال الصفدي 
على كلمات لوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، رئيس الدورة العادية السابقة للمجلس الوزاري، 
ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، رئيس الدورة العادية الحالية، وأمين عام جامعة 

كل ما حدث منذ اجتمعنا في جلستنا األخيرة يؤكد مرة أخرى الثابت " أن -  الغيط الدول العربية احمد ابو
الذي قامت عليه جامعتنا، وهو أن تفعيل عملنا الجماعي شرط ال يمكن تجاوزه لالنتصار على التحديات 

  ."الجسيمة التي تنعكس آثارها علينا جميعا

 لمواجهة أكثر فاعليةنحتاج أن نضع خريطة طريق واضحة وآلية عمل : "وأضاف الصفدي
  ."تحدياتنا المشتركة وخدمة قضايانا وتحقيق طموحات شعوبنا

القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية األولى، هي أساس الصراع وحلها على األسس "وأكد، أن 
التي تضمن تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل 

يتحقق السالم بانتهاء االحتالل وتجسيد الدولة الفلسطينية “وأضاف الصفدي ”.ه الشعوبوالعادل الذي تقبل
 على أساس ١٩٦٧الحرة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

  ."حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

ًعادال ما بقي االحتالل وما استمرت اإلجراءات اإلسرائيلية التي تنسف كل ًال سالم شامال : "وقال
  ."ًفرص السالم واألسس التي قامت عليها العملية السلمية وخصوصا معادلة األرض مقابل السالم

يجب أن نستمر في العمل مع المجتمع الدولي لوقف جميع اإلجراءات اإلسرائيلية "وشدد الصفدي 
وندين كل االنتهاكات التي تستهدف الهوية العربية . سالم العادل الذي تقبله الشعوبالتي تقوض فرص ال

  ."اإلسالمية والمسيحية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

حماية المقدسات في القدس جهد دائم ال ينقطع للمملكة األردنية الهاشمية "وبين الصفدي أن 
  ."بتوجيه ومتابعة مباشرين من الوصي على المقدسات جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين

يحب . ًأي تهديد ألي من دولنا هو تهديد ألمننا جميعا. أمننا العربي واحد ال يتجزأ: "وقال الصفدي
  .>>...."في مواجهة أي تدخل في شؤوننا العربيةًأن نقف معا 
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نحمي . تتفاقم التحديات وتتعاظم الحاجة لعمل عربي مشترك أكثر فاعلية"وختم الصفدي  ...<<
مصالحنا ونوقف تدخالت اآلخرين بوحدة مواقفنا وتكامل جهودنا في مواجهة التحديات السياسية 

  .>>...."واالقتصادية واالجتماعية

  ٣ ص١٠/٩/٢٠٢٠الرأي 

***** 

  شؤون سياسية

  وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السالم العربية
  

 أكــد وزراء الخارجيــة العــرب تمــسكهم بالــسالم كخيــار اســتراتيجي، وحــل الــصراع العربــي -القــاهرة 
، ١٥١٥ و٣٣٨ و٢٤٢اإلســرائيلي وفــق القــانون الــدولي وقــرارات الــشرعية الدوليــة ذات الــصلة بمــا فيهــا 

 بكافــة عناصــرها، والتــي تــنص علــى أن الــسالم الــشامل مــع إســرائيل ٢٠٠٢سالم العربيــة لعــام وبمبــادرة الــ
وتطبيــع العالقــات معهــا، يجــب أن يــسبقه إنهــاء احتاللهــا لألراضــي الفلــسطينية والعربيــة المحتلــة منــذ عــام 

ــر الق١٩٦٧ ــسطيني غي ــشعب الفل ــوق ال ــسطين وحق ــة فل ــشرقية، واعترافهــا بدول ــدس ال ــا الق ــا فيه ابلــة ، بم
ٍللتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض لالجئـين الفلـسطينيين، وحـل قـضيتهم بـشكل 

  .١٩٤٨ لعام ١٩٤عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

لمجلـس الجامعـة العربيـة علـى مـستوى وزراء ) ١٥٤(وأكد مجلس الجامعة في ختام أعمال الدورة 
برئاسـة وزيـر الخارجيـة والمغتـربين ريـاض المـالكي، والتـي عقـدت عبـر الفيـديو كـونفرنس الخارجية العـرب 

اليــوم األربعــاء، بحــضور األمــين العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغــيط، بــالقرارات الــصادرة بــشأن متابعــة 
 العربيـة، رفـضه التطورات السياسية للقضية الفلـسطينية والـصراع العربـي االسـرائيلي وتفعيـل مبـادرة الـسالم

 اإلســرائيلية، باعتبــار أنهــا ال تلبــي الحــد األدنــى مــن حقــوق وطموحــات الــشعب –األميركيــة " صــفقة القــرن"
الفلــسطيني، وتخــالف مرجعيــات عمليــة الــسالم المــستندة إلــى القــانون الــدولي وقــرارات األمــم المتحــدة ذات 

اون مـع اإلدارة األميركيـة فـي تنفيـذها، بـأي الصلة، مؤكدا عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفـة، أو التعـ
شكل من األشكال، ورفض محاوالت تصفية القضية الفلسطينية من خـالل قـصر حلهـا علـى حلـول إنـسانية 
ُواقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضـغوط سياسـية أو ماليـة تمـارس علـى الـشعب الفلـسطيني 

  .سطينيةوقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفل

وأكــد وزراء الخارجيــة دعمهــم وتأييــدهم لخطــة تحقيــق الــسالم التــي أعــاد طرحهــا الــرئيس محمــود 
، والعمـل مـع األطـراف الدوليـة الفاعلـة، ١١/٢/٢٠٢٠ّعباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس األمن يوم 

م، بمـا فـي ذلـك الـدعوة بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف لرعاية عمليـة الـسال
إلى عقد مؤتمر دولي إلعادة إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحـددة بإطـار زمنـي، علـى أسـاس قـرارات 
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الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي الـذي بـدأ 
  .١٩٦٧عام 

 االحتالل اإلسرائيلي علـى تنفيـذ مخططاتهـا بـضم أي جـزء كما أكد مجلس الجامعة أن إقدام حكومة
، بما فيها غور األردن وشمال البحر الميـت واألراضـي المقامـة ١٩٦٧من األرض الفلسطينية المحتلة عام 

عليها المستوطنات اإلسرائيلية ومحيطهـا يمثـل جريمـة حـرب جديـدة تـضاف إلـى الـسجل اإلسـرائيلي الحافـل 
الــشعب الفلــسطيني واالنتهاكــات الفاضــحة لميثــاق وقــرارات األمــم المتحــدة والقــانون بــالجرائم الغاشــمة بحــق 

الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عملية رادعة على حكومـة االحـتالل لحملهـا علـى وقـف 
ذ هـذه تنفيـذ مخططـات الـضم العدوانيـة، وتحميـل حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي واإلدارة األميركيـة تبعـات تنفيـ

  .المخططات على االستقرار واألمن والسلم الدوليين

القـــوة القائمـــة (كمـــا أدان وزراء الخارجيـــة، عمليـــة القرصـــنة الممنهجـــة التـــي تقـــوم بهـــا إســـرائيل 
ألموال الشعب الفلسطيني، من خالل تطبيق القـانون العنـصري اإلسـرائيلي الـذي يـسمح لحكومـة ) باالحتالل

 الـشهداء واألسـرى الفلــسطينيين، مـن عائـدات الــضرائب الفلـسطينية التــي االحـتالل بـسرقة مخصــصات ذوي
تــسيطر عليهــا حكومــة االحــتالل، وذلــك ضــمن سياســات وممارســات االحــتالل لنهــب مــصادر عــيش الــشعب 

  .ومطالبة المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية. الفلسطيني

لة فلسطين للحصول علـى العـضوية الكاملـة فـي األمـم المتحـدة، وأكد المجلس تبني ودعم توجه دو
والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، وتبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلى المنظمـات والمواثيـق 

  .الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها على أرضها المحتلة

عضاء، واألمين العام، لالسـتمرار بالعمـل المباشـر مـع الـدول التـي لـم تعتـرف بدولـة ودعا الدول األ
فلسطين، من خالل زيـارات واتـصاالت ثنائيـة ومتعـددة األطـراف لحثهـا علـى االعتـراف بدولـة فلـسطين علـى 

  .، بما فيها القدس الشرقية المحتلة١٩٦٧حزيران / خطوط يونيو

عيـــة العامـــة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وأجهـــزة المحكمـــة كمـــا حـــث وزراء الخارجيـــة العـــرب، المد
المعنية، على سرعة االنتهـاء مـن اإلجـراءات الالزمـة لفـتح تحقيـق جنـائي فـي جـرائم الحـرب، والجـرائم ضـد 
اإلنسانية، التي ترتكبها إسـرائيل بحـق الـشعب الفلـسطيني األعـزل، ومـساءلة مجرمـي الحـرب اإلسـرائيليين، 

  .عقابوعدم إفالتهم من ال

وأعـــرب المجلـــس رفـــضه ألي تجزئـــة لـــألرض الفلـــسطينية، والتأكيـــد علـــى مواجهـــة المخططـــات 
اإلسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية 

  .ذات حدود مؤقتة

شرعي والوحيـد للـشعب وأكد وزراء الخارجية احتـرام شـرعية منظمـة التحريـر الفلـسطينية، الممثـل الـ
الفلــسطيني، برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس، وتثمــين جهــوده فــي مجــال المــصالحة الوطنيــة الفلــسطينية، 
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ودعــوة الفــصائل والقــوى الفلــسطينية إلــى ســرعة إتمــام المــصالحة الوطنيــة وفــق اتفــاق القــاهرة الموقــع فــي 
، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ٢٠١٧ة  وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهر٢٠١١أيار / مايو

ٕتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، واجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت، واإلشادة بالجهود الحثيثة 
التي تبذلها جمهورية مصر العربيـة لتحقيـق المـصالحة الوطنيـة الفلـسطينية، ودعوتهـا لالسـتمرار فـي تلـك 

  .الجهود

ار تكليـف المجمـوعتين العـربيتين فـي مجلـس حقـوق اإلنـسان واليونـسكو، وطالب المجلس، باسـتمر
بــالتحرك لــدعم ومتابعــة تنفيــذ هــذا القــرار، وقــرارات فلــسطين فــي المنظمتــين، واســتمرار تكليــف المجموعــة 

لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة، : العربية في األمم المتحدة
ٕومتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم الـدوليين، وانهـاء االحـتالل، 
ٕووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية، واجراء المشاورات واإلجـراءات الالزمـة للتـصدي الحتمـال 

 المحتلــة، متابعــة تنفيــذ قــرار قيــام ســلطات االحــتالل بــضم غيــر قــانوني ألجــزاء مــن أراضــي الــضفة الغربيــة
 بــشأن االســتيطان اإلســرائيلي غيــر القــانوني، ومتابعــة حــصول دولــة فلــسطين علــى ٢٣٣٤مجلــس األمــن 

العـضوية الكاملــة فـي األمــم المتحــدة، واتخـاذ كافــة التـدابير الالزمــة للتــصدي لترشـيح إســرائيل للعــضوية أو 
األمـين العـام متابعـة تنفيـذ هـذا القـرار وتقـديم تقريـر لمنصب في أجهزة ولجان األمـم المتحـدة، والطلـب إلـى 

  .حول اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس

ٕوأيـــد المجلـــس دعمـــه لقـــرارات واجـــراءات دولـــة فلـــسطين فـــي مواجهـــة اعتـــراف الواليـــات المتحـــدة 
هــا رفــع دعــوة أمــام محكمــة العــدل األميركيــة، أو أي دولــة أخــرى، بالقــدس عاصــمة لدولــة االحــتالل، بمــا في

الدولية ضد أي دولة تنتهك االتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمـل مـع دولـة 
  .ُفلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد

 يــستهدف حــق وأدان وزراء الخارجيــة اإلجــراءات اإلســرائيلية المتمثلــة فــي تطبيــق قــانون عنــصري
المقدســيين الفلــسطينيين فــي مــدينتهم، والــذي بموجبــه يــتم ســحب بطاقــات الهويــة مــن آالف الفلــسطينيين 

قـانون أمـالك "ٕالمقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القـدس المحتلـة أو خارجهـا، وادانـة اسـتئناف تطبيـق 
لــدولي بالــضغط علــى إســرائيل والــذي يــستهدف مــصادرة عقــارات المقدســيين، ومطالبــة المجتمــع ا" الغــائبين

لوقـف قراراتهـا وقوانينهـا العنـصرية والتـي تعمـل علـى تفريـغ المدينـة مـن سـكانها ) القوة القائمة بـاالحتالل(
  .ًاألصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسرا، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء

يلية التعــسفية باعتقــال وفــرض اإلقامــة الجبريــة علــى كمــا أدان مجلــس الجامعــة اإلجــراءات اإلســرائ
شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، واستمرار إغالق المؤسسات الوطنيـة العاملـة فـي القـدس، 
والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين 

وجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، ومطالبة جميـع الـدول بتنفيـذ القـرارات الـصادرة المقدسيين وحماية ال
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عن األمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونـسكو بخـصوص القـضية الفلـسطينية، بمـا فـي ذلـك لجنـة التـراث 
وقــع الحــرم القدســي الــشريف هــو م/ العــالمي التابعــة لليونــسكو، والتــي أكــدت أن المــسجد األقــصى المبــارك

إسالمي مخصص للعبادة وجزء ال يتجزأ من مواقع التـراث العـالمي الثقـافي، وأدانـت االعتـداءات اإلسـرائيلية 
  ...غير القانونية

كمـــا أكـــدوا علـــى المـــسؤولية العربيـــة واإلســـالمية الجماعيـــة تجـــاه القـــدس، ودعـــوة جميـــع الـــدول 
مجتمــع المــدني، إلــى تــوفير التمويــل الــالزم والمنظمــات العربيــة واإلســالمية والــصناديق العربيــة ومنظمــات ال

-٢٠١٨(لتنفـــيذ المــشـروعات الــواردة فــي الخطـــة اإلستراتيجيـــة للتنميـــة القطاعيـــة فــي القـــدس الــشرقيـة 

ّ، التــي قدمـــتها دولـــة فلــسطين، بهــدف إنقــاذ المدينــة المقدســة وحمايــة مقدســاتها وتعزيــز صــمود )٢٠٢٢
ت اإلسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها، والعمل على متابعة تنفيـذ أهلها، في مواجهة الخطط والممارسا

، ٢٠/١/٢٠١٩قرار دعم االقتصاد الفلسطيني، الذي تبنته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت 
  .والذي تبنى آلية تدخل عربي إسالمي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين

ر تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتهـا لكـشف خطـورة وطالب المجلس باستمرا
ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيـرة، وذات انعكاسـات 
وخيمة على األمن والسلم الدوليين، والطلب إلـى األمـين العـام متابعـة تنفيـذ هـذا القـرار وتقـديم تقريـر حـول 

  .إلجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلسا

ُوأشـــاد وزراء الخارجيـــة، بقـــرارات ومواقـــف االتحـــاد األوروبـــي والبرلمانـــات األوروبيـــة التـــي تـــدين 
االستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل المشاريع في المستوطنات اإلسـرائيلية 

) القـوة القائمـة بـاالحتالل(سطينية المحتلة، والـذي أكـد علـى التمييـز بـين أراضـي إسـرائيل داخل األرض الفل
، واإلشادة بالقرار األخير لمحكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي، ١٩٦٧واألرض الفلسطينية المحتلة عام 

تحـاد األوروبـي إلـى القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات اإلسرائيلية، ودعوة اال
) القـوة القائمـة بـاالحتالل(االستمرار في ربط التقدم في العالقات األوروبية اإلسرائيلية بمـدى التـزام إسـرائيل 
  .بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني

واألفـراد إلـى وقـف كافـة أشـكال وطالب الوزراء باستمرار دعوة جميع الـدول والمؤسـسات والـشركات 
التعامــل مــع المــستوطنات اإلســرائيلية المقامــة علــى األرض الفلــسطينية المحتلــة ومقاطعتهــا، بمــا فــي ذلــك 
حظر استيراد منتجاتها أو االستثمار فيهـا، بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر لمخالفتهـا للقـانون الـدولي، وبمـا 

ى الدول، وحث مجلس حقـوق اإلنـسان والمفوضـة الـسامية، يشمل حظر دخول المستوطنين اإلسرائيليين إل
على متابعة تحديث قاعدة البيانـات للـشركات التـي تتعامـل مـع المـستوطنات اإلسـرائيلية غيـر القانونيـة فـي 

ــة المحتلــة عــام  ــات العمــل غيــر ١٩٦٧األراضــي الفلــسطينية والعربي ، ومتابعــة تحميــل هــذه الــشركات تبع
  .القانوني الذي تقوم به
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مــا أدان المجلــس جــرائم المــستوطنين اإلرهابيــة المــستمرة ضــد الفلــسطينيين العــزل وممتلكــاتهم ك
وأمــــاكن عبــــادتهم، تحــــت حمايــــة ســــلطات االحــــتالل، وتحميلهــــا المــــسؤولية الكاملــــة عــــن هــــذه الجــــرائم 

ًواالعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجـرائم العنـصرية التـي تعـد انتهاكـا صـارخا  للقـانون ً
الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف األربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيـق الدوليـة التـي تكفـل سـالم وأمـن 
الشعوب الواقعة تحت االحتالل، ودعا إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هـذه الجـرائم 

دان الممارســات اإلســرائيلية فــي اســتخدام األرض علــى قــوائم اإلرهــاب، واتخــاذ التــدابير القانونيــة بحقهــم، وأ
الفلسطينية المحتلة كمكب للتخلص من النفايات الصلبة والسامة الناتجة عن استخدام سـكان المـستوطنات 
اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في اآلثار الصحية والبيئية لذلك، على األرض واإلنسان 

  .الفلسطيني

مجلس كافة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجـزاء كبيـرة وأدان ال
مــن مدينــة الخليــل وحرمــان الــسكان الفلــسطينيين مــن الوصــول إلــى الحــرم اإلبراهيمــي ومنــازلهم ومدارســهم 

فلــسطينيين فــي وأعمــالهم، ودعــوة أمــين عــام األمــم المتحــدة إلــى ايجــاد البــدائل الفعالــة لحمايــة المــدنيين ال
  مدينة الخليل

ًودعــا المجلــس العواصــم العربيــة مجــددا للتوأمــة مــع مدينــة القــدس، ودعــوة المؤســسات الحكوميــة 
وغير الحكومية التعليميـة والثقافيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة والـصحية، للتوأمـة مـع المؤسـسات المقدسـية 

ًالمماثلــة دعمــا لمدينــة القــدس المحتلــة وتعزيــزا لــصمود  أهلهــا ومؤســساتها، واإلشــادة بجهــود جاللــة الملــك ً
عبــداهللا الثــاني ابــن الحــسين، ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية، صــاحب الوصــاية علــى األمــاكن المقدســة 
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عـن المقدسـات وحمايتهـا وتجديـد رفـض كـل محـاوالت 

المـساس بهـذه الرعايـة والوصـاية الهاشـمية، وتثمـين الـدور األردنـي فـي ) القوة القائمـة بـاالحتالل(إسرائيل 
رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسـالمية والمـسيحية فـي القـدس فـي إطـار الرعايـة والوصـاية الهاشـمية 
التاريخية، التي أعاد التأكيد على االتفاق الموقـع بـين الملـك عبـداهللا الثـاني ابـن الحـسين والـرئيس محمـود 

، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقـاف القـدس والمـسجد األقـصى األردنيـة فـي ٣١/٣/٢٠١٣باس، بتاريخ ع
  .الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واالعتداءات اإلسرائيلية

كما أشاد وزراء الخارجية بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس ملك المملكـة المغربيـة، رئـيس 
المدينـة المقدسـة ودعـم صـمود الـشعب الفلـسطيني، واإلشـادة بـالجهود التـي لجنة القـدس، فـي الـدفاع عـن 

تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، وتوجيه التقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين، الملـك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية في دعم مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة 
فلــسطين، وتعزيــز صــمود أهلهــا، وتوجيــه التقــدير للجهــود التــي تبــذلها الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 
ًالشعبية، دعما للقضية الفلسطينية، سـواء مـن خـالل المواقـف الـسياسية التاريخيـة، أو مـن خـالل التزامهـا 
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لعربيـة الهادفـة إلـى الحفـاظ علـى بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتوجيه التقـدير لكـل الجهـود ا
مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، اإلسالمية والمسيحية، ومقدسـاتها وتراثهـا 
الثقافي واإلنساني، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويد والتزويـر اإلسـرائيلية الممنهجـة، مثمنـا جهـود 

طينية وحمايــة المكانــة القانونيــة والروحيــة والتاريخيــة لمدينــة القــدس البرلمــان العربــي لــدعم القــضية الفلــس
  ...المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم

ــة  ــة األمــم المتحــدة المعني ــي دعــم عمــل لجن ــدول األعــضاء االســتمرار ف ــة ال وطالــب وزراء الخارجي
يد جدار الفصل العنصري في األرض الفلسطينية المحتلة، والمساهمة في بتسجيل األضرار الناشئة عن تشي

سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك ألهمية استمرار عملهـا فـي توثيـق األضـرار الناجمـة عـن 
  .بناء الجدار

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل مـسؤولياته فـي التـصدي ألي عمليـة تهجيـر ألبنـاء الـشعب 
ًلفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وأيضا إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية ا

ًبــشأن إقامــة جــدار الفــصل العنــصري، واحالــة ملــف الجــدار إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تمهيــدا إلدراجــه  ٕ
  .ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي

لبنائها جدار الفصل والضم العنصري داخـل أرض ) القوة القائمة باالحتالل(وأدان المجلس، إسرائيل 
ً، واعتبــار هــذا الجــدار شــكال مــن أشــكال الفــصل العنــصري وجــزءا مــن ١٩٦٧دولــة فلــسطين المحتلــة عــام  ً

منظومة االحتالل االستعماري االستيطاني، وطالـب جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة ومجلـس األمـن باتخـاذ 
ت الالزمة إلرغام إسرائيل على إزالة مـا تـم بنـاؤه مـن هـذا الجـدار، والتعـويض عـن األضـرار الناتجـة اإلجراءا

ــة بتــاريخ  ــالرأي االستــشاري الــصادر عــن محكمــة العــدل الدولي ــذا لقــرار ٩/٧/٢٠٠٤ًعنــه، التزامــا ب ً، وتنفي
 اعتبــر إقامــة ، والــذي٢٠/٧/٢٠٠٤بتــاريخ ) A/RES/ES-10/15(الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 

  .ًالجدار انتهاكا للقواعد اآلمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير

ودعا وزراء الخارجية، المجتمع الـدولي لتحمـل مـسؤولياته فـي التـصدي ألي عمليـة تهجيـر ألبنـاء 
 محكمة العدل ًالشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وأيضا إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى

ًالدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، واحالة ملف الدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا إلدراجه  ٕ
  .ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي

وأدان وزراء الخارجية، الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطـاق ضـد أبنـاء الـشعب الفلـسطيني، 
ــدولي والتــي تــصنف  جــرائم حــرب، وجــرائم ضــد اإلنــسانية، بموجــب القــانون الــدولي اإلنــساني، والقــانون ال

لحقوق اإلنسان، بما فيها العدوان اإلسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، والـذي يـستهدف الـشعب الفلـسطيني 
ينيين الـسلميين ٕوبنيته التحتية المدنية واالقتصادية، وادانة االعتـداءات الوحـشية علـى المتظـاهرين الفلـسط

  .في أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة



 
١١

وأدان المجلس قيام قوات االحـتالل اإلسـرائيلي باإلعـدامات الميدانيـة واالعتقـاالت لألطفـال والفتيـات 
والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائيـة الدوليـة وبـاقي آليـات العدالـة الدوليـة بـالتحقيق فـي هـذه 

ٕوادانـــة سياســـة ســـلطات االحـــتالل باحتجـــاز جثـــامين الـــشهداء .  مرتكبيهـــا إلـــى المحاكمـــةٕالجـــرائم، واحالـــة
  .الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم

وطالـب المجتمــع الـدولي بتنفيــذ القــرارات ذات الـصلة بحمايــة المــدنيين الفلـسطينيين، الســيما قــراري 
ــس األمــن رقــم  ــم ) ١٩٩٤ (٩٠٤مجل ــة العامــة لأل)١٩٨٧(ورق ــم المتحــدة حــول حمايــة ، وقــرار الجمعي م

، وحـــث دول ومؤســـسات المجتمـــع الـــدولي )ES/RES/A (2018-٢٠/١٠المــدنيين الفلـــسطينيين رقـــم 
للمشاركة فـي حمايـة المـدنيين الفلـسطينيين وتـشكيل آليـة عمليـة وفعالـة لتنفيـذ مـا جـاء فـي قـرار الجمعيـة 

ـــارات قا ـــذي تـــضمن خي ـــق لحمايـــة المـــدنيين العامـــة وتقريـــر األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة، وال ـــة للتطبي بل
  .الفلسطينيين

القــوة القائمــة (وأكــد الــوزراء دعمهــم للجهــود والمــساعي الفلــسطينية الهادفــة إلــى مــساءلة إســرائيل 
، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنيـة والماليـة الالزمـة لهـذه المـساعي )باالحتالل

قانونيــة استـــشارية فــي إطـــار جامعــة الـــدول العربيــة لتقـــديم المـــشورة الفلــسطينية، وتفعيـــل تــشكيل لجنـــة 
والمقترحات حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن االنتهاكـات اإلسـرائيلية لحقـوق الـشعب الفلـسطيني 
وأرضــه وممتلكاتــه ومقدســاته، وكــذلك بــشأن المظــالم التاريخيــة التــي لحقــت بالــشعب الفلــسطيني، بمــا فيهــا 

  .١٩١٧عام " وروعد بلف"

ـــضغط علـــى إســـرائيل  ـــة بممارســـة ال ـــدولي والمنظمـــات الدولي ـــب المجتمـــع ال القـــوة القائمـــة (وطال
، لرفــع حــصارها المفــروض علــى قطــاع غــزة بــشكل فــوري، مــن أجــل إنهــاء المأســاة اإلنــسانية )بــاالحتالل

  .واالقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع

 الـشؤون االجتماعيـة العـرب إلـى مواصـلة متابعـة توصـيات ومخرجـات ودعا الوزراء، مجلس وزراء
التفاقيــة ) القـوة القائمـة بـاالحتالل(المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلـسطيني فـي ظـل انتهـاك إسـرائيل 

  .١٣/١١/٢٠١٧ و١٢ُحقوق الطفل، والذي عقد باستضافة كريمة من دولة الكويت يومي 

ة سلطات االحـتالل الممنهجـة لالسـتهتار بحيـاة األسـرى الفلـسطينيين، وأدان وزراء الخارجية سياس
واإلهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من األسـرى، ودعـوة المجتمـع الـدولي 
ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات االحتالل بخصوص 

ــسطينيين مــن تفــشي ف ــضغط عليهــا إلطــالق ســراح األســرى الفل ــين األســرى، وممارســة ال ــا ب ــروس كورون ي
ًالــسجون اإلســرائيلية، وخاصــة المرضــى وكبــار الــسن، حمايــة لهــم مــن تفــشي الفــايروس، وتحميــل ســلطات 
االحــتالل اإلســرائيلي المــسؤولية الكاملــة عــن أي تبعــات تتعلــق بحيــاة وصــحة األســرى الفلــسطينيين فــي 

  .سجون اإلسرائيلية، بمن فيهم الذين يخوضون إضرابات عن الطعام والمصابين بفايروس كوروناال
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وطالــب المجلــس، الجهــات والمؤســسات والهيئــات الدوليــة وهيئــات حقــوق اإلنــسان المعنيــة بتحمــل 
ات الدوليــة مـسؤولياتها بتــدخلها الفــوري والعاجــل إللــزام الحكومــة اإلسـرائيلية، بتطبيــق كافــة القــوانين والقــرار

المتعلقة بمعاملة األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، بما فيها القانون الـدولي اإلنـساني واتفاقيـات 
، واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والعهـد الـدولي الخاصـة بـالحقوق ١٩٤٩جنيف لعام 

سفي لمئــات األســرى الفلــسطينيين، والتحــذير مــن ٕالمدنيــة والــسياسية، وادانــة سياســة االعتقــال اإلداري التعــ
  .سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقالت االحتالل

ودعا المجتمع الدولي والهيئات الحقوقيـة الدوليـة للـضغط علـى سـلطة االحـتالل اإلسـرائيلي لإلفـراج 
 والمرضـــى واألطفـــال والنـــواب والمعتقلـــين ُالفـــوري عـــن كافـــة األســـرى والمعتقلـــين خاصـــة قـــدامى األســـرى،

ٕاإلداريــين، واجبارهــا علــى التخلــي عــن سياســة العقــاب الجمــاعي والفــردي الــذي يتنــافى مــع اتفاقيــة جنيــف 
، وإلرسال لجنة تحقيق إلى الـسجون اإلسـرائيلية لالطـالع علـى االنتهاكـات التـي ترتكـب ١٩٤٩الرابعة لعام 
  .بحق األسرى

 علــى قــانون عنــصري ٢/٧/٢٠١٨اإلســرائيلي بتــاريخ " الكنيــست"مــصادقة وأدان وزراء الخارجيــة 
باطل آخـر، يـسمح لحكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي اقتطـاع مخصـصات ذوي الـشهداء واألسـرى الفلـسطينيين، 
ًمــن عائــدات الــضرائب الفلــسطينية التــي تــسيطر عليهــا حكومــة االحــتالل، واعتبــار ذلــك ابتــزازا غيــر شــرعي 

ًوتــشريعا صــريحا  لــسرقة أمــوال ومقــدرات الــشعب الفلــسطيني، ومخالفــة لالتفاقيــات الموقعــة بــين الجــانبين، ً
وتأييـد اإلجـراءات التـي تقـوم بهـا دولـة فلـسطين . ًوانتهاكا للقانون الـدولي، بمـا فيهـا اتفاقيـة جنيـف الرابعـة

  .لمواجهة هذه القرصنة العلنية

 إلى دعم الصندوق العربـي لـدعم األسـرى الـذي ودعا الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد
) ١٩( فقــرة ٥٧٤بــالقرار رقــم ) ٢٤(تــشرف عليــه جامعــة الــدول العربيــة، والــذي أقرتــه قمــة الدوحــة الــدورة 

  .٢٦/٣/٢٠١٣بتاريخ 

وأكد مجلس وزراء الخارجية أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى 
 وغير القابل للتصرف ألجيال الالجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلـى ديـارهم التمسك بالحق األصيل

ًالتي شردوا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامـة رقـم  ، ومبـادرة )١٩٤٨ (١٩٤ُ
اسية واألخالقيــة عــن القانونيــة والــسي) القــوة القائمــة بــاالحتالل(الــسالم العربيــة، وتأكيــد مــسؤولية إســرائيل 

  .نشوء واستمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين

ـــة االحـــتالل  ـــة وحكوم ـــات المتحـــدة األميركي ـــك الوالي ـــي ذل ـــا ف ـــن أي طـــرف، بم وأدان أي تحـــرك م
اإلسرائيلي، إلسقاط حق العـودة أو تـشويه قـضية الالجئـين الفلـسطينيين، مـن خـالل محـاوالت التـوطين، أو 

ُقــف تمويلهــا، أو مــا يــسمى بإعــادة تعريــف الوضــع القــانوني لالجــئ الفلــسطيني تــصفية وكالــة األونــروا وو
بهدف حرمان أجيال الالجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة، ودعوة الدول األعضاء واألمانة العامة 
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ر إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاوالت غي
  .القانونية

وأعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء أوضاع مخيمات الالجئـين الفلـسطينيين فـي سـوريا، واسـتمرار 
ٕالمطالبـة بإبقائها خالية من السـالح والمسلحين، وفك الحصار عنها واعادة إعمارهـا وعـودة سـكانها إليهـا، 

دعوة األونروا إلى تحمل مسؤولياتها في وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم الالجئين الفلسطينيين فيها، و
هذا الـشأن، والـدعوة لتـوفير مقومـات الـصمود والحيـاة الكريمـة والتنــقل لالجئـين الفلـسطينيين، مـع الحفـاظ 

  .على وضعهم كالجئين فلسطينيين إلى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض

وفــق قــرار ) األونــروا(الفلــسطينيين وأكــد علــى التفــويض الممنــوح لوكالــة غــوث وتــشغيل الالجئــين 
، ورفض المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير )١٩٤٩ لعام ٣٠٢قرار الجمعية العامة رقم (إنشائها 

أو نقل مسؤوليتها إلى جهـة أخـرى، وكـذلك التأكيـد علـى ضـرورة اسـتمرار األونـروا بتحمـل مـسؤولياتها فـي 
 المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بمـا فيهـا القـدس تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين داخل

ًالمحتلة، إلى أن يتم حل قضية الالجئين الفلـسطينيين حـال عـادال وفـق قـرار األمـم المتحـدة رقـم   لعـام ١٩٤ً
)١٩٤٨.(  

ٕوأكد مجلس وزراء الخارجية رفضه وادانته للحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضد وكالـة األونـروا، بمـا 
ٕلك السعي إلغالق كافة مراكز ومدارس الوكالة في مدينـة القـدس المحتلـة واحـالل مؤسـسات احتالليـة في ذ

ًإسـرائيلية بــدال منهــا، ورفــض قــرار الواليــات المتحـدة أو أي قــرار مماثــل بوقــف تمويــل األونــروا أو تخفيــضه 
ارة الخــدمات الــصحية ًوالتحــذير مــن خطــورة ذلــك بمــا يعــرض أجيــاال كاملــة مــن الالجئــين الفلــسطينيين لخــس

ًوالتعليميــة والخدماتيــة، ويــشكل محاولــة مرفوضــة لطمــس قــضية الالجئــين والتــي تــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن 
  ".الحل النهائي"قضايا 

ودعـا المجتمـع الــدولي إلـى تــأمين . كمـا أعـرب عــن القلـق إزاء العجـز الــسنوي فـي موازنـة األونــروا
ٍازنتها وأنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنهـا مـن مواصـلة القيـام الموارد والمساهمات المالية الالزمة لمو

بتفويضها ودورها، واألمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجـالس الـسفراء العـرب إلـى مواصـلة االتـصال مـع 
  .الدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة

ــسديد ــى اســتكمال ت ــدول األعــضاء عل ــيال وحــث ال ــروا، تفع ــسنوية لألون ــة ال ــي الموازن ً مــساهمتها ف
، وتوجيـه التقـدير لجهـود الـدول ١٩٨٧للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عـام 

األعضاء المستضيفة لالجئـين الفلـسطينيين السـيما لبنـان واألردن وسـوريا، وللـدول األعـضاء التـي تـساهم 
  .في دعم وكالة األونروا

ودعــا المجلــس وكالــة األونــروا إلــى إيجــاد الوســائل الكافيــة لتوســيع قاعــدة الــدول المانحــة وزيــادة 
ًاألموال الملزمـة بهـا وفـق احتياجـات الوكالـة مـع عـدم تقلـيص أٍي مـن الخـدمات التـي تقـدمها الوكالـة وفقـا 
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متطلبــات الالجئــين، ، واالســتمرار فــي إعــداد موازنتهــا حــسب أولويــات و)١٩٤٩ (٣٠٢لقــرار إنــشائها رقــم 
والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الـدول، والعمـل 
على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضـافية لتحـسين أحـوال الالجئـين 

  .جاه األونرواًعلى أال يكون ذلك بديال اللتزامات الدول المانحة ت

وحمل وزراء الخارجية، حكومة االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء التـي تتكبـدها األونـروا نتيجـة 
إجـراءات اإلغـالق والحــصار وتقييـد حركــة إيـصال المـساعدات لمــستحقيها، ومطالبتهـا بــالتعويض عـن هــذه 

ة التي قدمتها في المؤتمرات الدولية لـدعم الخسائر، ودعوة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالي
ـــسياسي تجـــاه الالجئـــين  ـــسانية وتفويـــضها ال ـــا اإلن ـــا مـــن أداء مهامه ـــروا، مـــن أجـــل تمكينه ـــة األون وكال

  .الفلسطينيين، وتقديم الشكر للدول الصديقة التي تقدم الدعم لألونروا

ق الترتيبات الثنائية مع دولة ودعا المجلس، الدول العربية لالستمرار بدعم االقتصاد الفلسطيني وف
فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسـوم الجمركيـة، 
ًوذلــك تنفيــذا للقــرارات الــسابقة الــصادرة بهــذا الــشأن، ودعــوة الــدول األعــضاء لمتابعــة تنفيــذ قــرارات القمــم 

ٕار اإلسرائيلي واعادة إعمار قطاع غزة، وتحويـل األمـوال التـي تعهـدت العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحص
  .٢٠١٤بها في مؤتمر القاهرة إلعادة بناء ما دمره االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوان صيف 

كما دعا وزراء الخارجية، مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في االسـتثمار 
الخـاص الفلـسطيني، والطلـب إلـى األمـين العـام متابعـة تنفيـذ هـذا القـرار وتقـديم في فلسطين ودعـم القطـاع 

  .تقرير حول اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس

وأدان المجلس التدابير اإلسـرائيلية الممنهجـة الهادفـة إلـى اسـتمرار تقـويض االقتـصاد الفلـسطيني، 
حقـه غيـر القابـل للتـصرف فـي التنميـة، ومطالبـة المجتمـع الـدولي بالعمـل وحرمان الـشعب الفلـسطيني مـن 

على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنميـة علـى كامـل أرضـه 
  . ومياهه اإلقليمية١٩٦٧المحتلة عام 

 A/RES/74/272 رقـم كما أكد وزراء الخارجية، على تنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة

االســتمرار ) األونكتــاد(، خاصــة طلــب الجمعيــة العامــة مــن مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )2019)
التـي ) األونكتـاد(بتقديم تقارير إليها عن التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي، والترحيـب بجهـود أمانـة 

توثيق تكلفة االحتالل والحقوق االقتصادية للـشعب الفلـسطيني، تقدم تقارير للجمعية العامة لألمم المتحدة ل
 ٥بــ ) األونكتـاد(ودعوة الدول األعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقيـة المهمـة، والتـي قـدرتها 

  .مليون دوالر

 ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيـز وتمكـين بنـاء
ــي أعــدتها دولــة  ــرامج التنمويــة الت ــه الخاصــة بــدعم الخطــط والب ــسطين، وتنفيــذ تعهدات مؤســسات دولــة فل
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فلــسطين، والــدول العربيــة لاللتــزام بمقــررات الجامعــة وبتفعيــل شــبكة أمــان ماليــة بأســرع وقــت ممكــن بمبلــغ 
ً مليون دوالر أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات واألزمات١٠٠  المالية التي تتعـرض ً

باتخـاذ إجـراءات اقتـصادية وماليـة عقابيـة، بينهـا ) القـوة القائمـة بـاالحتالل(لها، بما فيها استمرار إسـرائيل 
احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبيـر منهـا بمـا يتنـافى مـع القـوانين والمواثيـق الدوليـة واالتفاقيـات بـين 

  .الجانبين

العربيـة التــي أوفــت بالتزاماتهـا فــي دعــم موازنـة دولــة فلــسطين، وأعـرب المجلــس عـن شــكره للــدول 
ــسديد  ــان تلتزمــان بت ــشعبية، اللت ــة ال ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــسعودية، والجمهوري ــة ال ــة العربي خاصــة المملك
التزاماتهمــا بانتظــام، وتوجيــه الــشكر إلــى دولــة الكويــت وجمهوريــة العــراق وجمهوريــة مــصر العربيــة علــى 

ن مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها فـي تسديد أجزاء م
هذا الشأن وبالمتـأخرات المـستحقة عليهـا بأقـصى سـرعة، والتأكيـد علـى أهميـة اسـتمرار الـدول العربيـة فـي 

  .دعم موازنة دولة فلسطين

، بـــشأن زيـــادة رأس مـــال ٢٩/٣/٢٠١٧ودعــا، الـــدول األعـــضاء لتنفيـــذ قـــرار قمـــة عمـــان بتـــاريخ 
ــغ   مليــون دوالر أميركــي، وتوجيــه الــشكر لكــل مــن للمملكــة العربيــة ٥٠٠صــندوقي األقــصى والقــدس بمبل

السعودية ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية العراق على قيامهم بـدفع أجـزاء مـن مـساهماتهم فـي 
ًلتزاماتهـا فـي دعـم مـوارد الـصندوقين وفقـا لقـرارات هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول األعضاء التـي أوفـت با

 بدعم ٢٠١٠، وتفعيل قرار قمة سرت لعام ٢٠٠٢، وقمة بيروت لعام ٢٠٠٠قمة القاهرة غير العادية لعام 
ِالقـــدس، ودعـــوة الـــدول العربيـــة التـــي لـــم تـــف بالتزاماتهـــا لـــسرعة الوفـــاء بهـــا، ودعـــوة البرلمـــان العربـــي، 

مع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهـود لتعزيـز مـوارد صـندوقي األقـصى والبرلمانات ومنظمات المجت
ًوالقــدس، دعمــا لنــضال الــشعب الفلــسطيني، والطلــب مــن الــدول األعــضاء االلتــزام بتنفيــذ قــرار قمــة تــونس 

ً وفقــا لآلليــات التــي ١/٤/٢٠١٩، لــدعم موازنــة دولــة فلــسطين لمــدة عــام يبــدأ مــن ٣١/٣/٢٠١٩بتــاريخ 
  .٢٠٠٢قمة بيروت لعام أقرتها 

 ٩/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*****  
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  الفلسطينية المنازل هدم سياسة لرفض الدولي المجتمع يدعو القدس وزير
 

 والـدول االتحـاد األوروبـي حـذو يحـذو ألن الـدولي المجتمـع الهدمي فادي القدس شؤون وزير دعا
ــه، األعــضاء ــازل هــدم سياســة بــرفض في ــة القــدس فــي المــواطنين من  هــذه لوقــف االحــتالل ودعــوة المحتل
 .السياسة

 المنـــازل هـــدم سياســـة لوقـــف الـــداعي األوروبـــي اإلجمـــاع موقـــف لـــه، بيـــان فـــي الهـــدمي وثمـــن
 الفلـسطيني، والـشعب المقدسـيين بحـق اإلسـرائيلية االنتهاكـات مـن وغيرهـا المحتلـة القـدس فـي الفلسطينية

 .الفلسطيني الموقف مع منسجما جاء أنه إلى مشيرا

 أن يؤكـــد والـــذي عنـــه التعبيـــر تـــم الـــذي الثابـــت األوروبـــي االتحـــاد موقـــف نـــثمن" :الهـــدمي وقـــال
ــر االســتيطان ــسري، والتهجي ــى واالســتيالء والهــدم والطــرد، الق ــازل عل ــر إجــراءات المن ــة غي  بموجــب قانوني

 ".الفلسطينية المباني هدم عمليات وقف إلى االحتالل وندعو الدولي، القانون

ــات تــصاعد مخــاطر مــن الهــدمي وحــذر ــشاران ظــل فــي خاصــة اإلســرائيلية الهــدم عملي ــروس ت  في
  .المستجد "كورونا"

 ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

   دوالر مليون ٣٣٨ إلى ملحة بحاجة الوكالة: األونروا مفوض

 خدماتها تقديم في لالستمرار الجاري العام نهاية حتى
  

أكد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الـشرق  - رام اهللا
 مليـون دوالر أميركـي علـى المـدى ٣٣٨ّحاجة ملحة إلـى مبلـغ فيليب الزريني، أن الوكالة ب" أونروا"األدنى 

 مليـون دوالر ٩٥ مليـون دوالر لموازنتهـا البرامجيـة باإلضـافة إلـى ٢٠٠القريب وبنهاية العام الجاري منها 
 مليـون دوالر مـن أجـل سـوريا ٤٣ فضال عن ١٩-كوفيد" كورونا المستجد" لالستجابة للمناشدة الخاصة بـ

ينية المحتلة بشكل أساسي ليتسنى لها االستمرار في تقـديم المـساعدات الغذائيـة والنقديـة واألراضي الفلسط
  . ألف في سوريا ولبنان٤٠٠لمليون الجئ فقير في غزة وأكثر من 

ونبـه الزرينـي فــي كلمـة وجههـا األربعــاء إلـى اجتمـاع مجلــس جامعـة الـدول العربيــة علـى مــستوى 
برئاسـة دولـة فلـسطين " الفيـديو كـونفرانس"التي عقـدت عبـر تقنيـة  ١٥٤وزراء الخارجية العرب في دورته 

  .إلى أن عدم تلقي األموال الالزمة سيؤثر على الخدمات الحيوية لماليين الالجئين الفلسطينيين

إن لم نتمكن من تنفيذ واليتنا لعدم كفاية المـوارد، فلـن يكـون أمـامي مـن خيـار سـوى العـودة : وقال
حصول على التوجيه بشأن أي جزء من الوالية ترغب في إيالئه األولوية، مضيفا إنـه إلى الجمعية العامة لل
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بمقدرونا سويا تجنب هذا وبدعمكم الـسخي المـستمر سنـساعد بـشكل جمـاعي فـي الحفـاظ علـى اإلحـساس 
  .بالحياة الطبيعية وبالقابلية على التنبؤ واالستقرار في أوساط الجئي فلسطين وداخل المنطقة

ــد، أن  ــل أمــرا حاســما لوكالــة وأك ــا األعــضاء يمث ــدول العربيــة ودوله ــة ال ــذي تقدمــه جامع ــدعم ال ال
في مواجهة التحديات السياسية والمالية المتزايدة، مشددا على أهميـة أن يواصـل الجئـو فلـسطين " األونروا"

  ...تمتعهم بالحماية والحصول على الدعم طالما ظل وضعهم كما هو دون تغيير

إنه في حين تتعدد التحديات التي تواجه الجئي فلسطين واألونروا كانـت أولـويتي وأضاف الزريني، 
، "١٩-كوفيـد"القصوى لـدى تعيينـي مفوضـا عامـا للوكالـة هـي حمايـة مجتمـع الجئـي فلـسطين مـن جائحـة 

فـي مخيمـات الجئـي فلـسطين " ١٩-كوفيـد"مضيفا إلى أنه لشهور عديدة تسنى لوكالة األونروا منع تفشي 
إال أننــا انتقلنــا إلــى التعلــيم عــن بعــد والتطبيــب عــن بعــد " ظــة بــسكانها، وحافظــت علــى كافــة خــدماتها المكت

  ".وتوصيل األدوية األساسية واألغذية إلى المنازل

فـي أوسـاط " ١٩-كوفيـد "وقال الزريني منذ يوليو الماضـي نـسابق الـزمن حيـث قفـزت اإلصـابات بــ
حتـى يـوم الخمـيس الماضـي، واآلن ) ٤٣٠٠(إصابة إلى ما يربو عـن ) ٢٠٠(الجئي فلسطين من أقل من 

الجئـي يـؤجج جائحـة الفقـر المـدقع، منبهـا إلـى أن اليـأس والقنـوط يتنـامى فـي أوسـاط " ١٩-كوفيد "فإن الـ
فلسطين الذين تربوا أعينهم إلينا للحصول على المزيـد مـن المـساعدة، معتبـرا أن اليـأس شـعور خطيـر فـي 

  .منطقة شديدة االضطراب

إنه فـي هـذه البيئـة غيـر المـستقرة والتـي ال يمكـن التنبـؤ بهـا فإننـا بحاجـة ألكثـر مـن أي : وأضاف
نـروا هـو اسـتقرارها المـالي إذ تعمـل بكامـل طاقتهـا وقت مضى إلى وكالة مستقرة، وأن أكبـر تحـد يواجـه األو

بموارد غير كافية وعاما بعد آخر وشهرا بعـد شـهر والوكالـة علـى حافـة االنهيـار المـالي وهـذا نمـوذج غيـر 
  .مستدام

إنه برغم حدة الوضع المالي إال أنني ال أرغب في زيادة الشعور بالقلق وانعدام األمان الـذي : وتابع
باإلدالء بتصريحات علنية مثيرة للمخاوف، مشيرا إلى إنه حتى يومنـا هـذا ال أعلـم فيمـا إذا يعتري الالجئين 

، مبينـا أنـه علـى الـرغم مـن "كان سيتوفر لنا ما يكفي من الموارد لتشغيل عمليات األونروا حتى نهاية العام
نـه فـي األسـبوع الماضـي بـدأ  األولويـة لعـودة أطفـال الجئـي فلـسطين إلـى الـتعلم وأبإبالءذلك فقد اتخذ قرارا 

 نصف مليون فتاة وصبي بالعودة إلى التعلـيم فـي مـدارس األونـروا، مؤكـدا أن التعلـيم أمـر مركـزي  منأكثر
لكل الجهود الرامية لمنحهم األمل بمستقبل أفضل ، منبها إلى أن استمرارية التعلـيم تتطلـب نموذجـا مختلفـا 

  .بلة للتنبؤمن التمويل وموازناتنا معدة مسبقا وهي قا

 لـم تحـظ – ٢٠١٨ باسـتثناء عـام –وأشار الزريني، إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضـية 
 بالموارد الكافيـة لتقـديم البـرامج ذات الجـودة – والتي تعد العمود الفقري للوكالة –موازنة األونروا البرامجية 

مـا فتـيء التمويـل غيـر قابـل للتنبـؤ والـصورة  "التي تضاهي االلتزامات بموجب والية األونـروا الفتـا إلـى أنـه



 
١٨

تدين بالتقدير العميق للدول األعضاء فـي جامعـة الـدول " األونروا"معتمة فيما عدا أسابيع قليلة، مؤكدا أن 
العربية الداعمة للوكالة بتبرعات ماليـة، مـشيرا إلـى أنـه سـبق أن ناشـد الـدول األعـضاء فـي األمـم المتحـدة 

سي لواليـة األونـروا بمـا يكفـي مـن مـوارد، مناشـدا الـدول األعـضاء بالجامعـة العربيـة لمضاهاة دعمها السيا
  .للقيام بذات الشيء 

 ١٠/٩/٢٠٢٠ القدس المقدسية

***** 

 "نهائي غير "أمر القدس إلى صربيا سفارة نقل صربية مسؤولة
  

ــراد  شــككت مــسؤولة صــربية، اليــوم األربعــاء، فــي مــا إذا كانــت بلغــراد ســتنقل - )أ ف ب (- بلغ
، بعد أقل من أسبوع مـن إعـالن الـرئيس األميركـي دونالـد "غير نهائي"سفارتها إلى القدس، قائلة إن القرار 

ًوبــرز أن إســرائيل ســجلت انتــصارا غيــر متوقــع فــي القمــة التــي رعاهــا البيــت األبــيض  .عــن الخطــوةترامــب 
ــى  ــرة عل ــسابقين فــي حــرب البلقــان صــربيا وكوســوفو، إذ وافقــت األخي ــين الخــصمين ال األســبوع الماضــي ب

  .دسةاالعتراف بإسرائيل وسارت صربيا على خطى واشنطن لنقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة المق

حــتالل اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو بــأن صــربيا ستــصير أول دولــة أوروبيــة واحتفــى رئــيس وزراء ا
توافق على نقل سفارتها إلى القدس، بعد اعتراف واشنطن المثيـر للجـدل قبـل حـوالي ثـالث سـنوات بالقـدس 

  .عاصمة إلسرائيل بما في ذلك شطرها الشرقي المحتل

ــوم  ــة لــرئيس صــربيا، الي ــت المستــشارة اإلعالمي ــدم ترامــب الخطــوة علــى أنهــا أنجــزت، قال ِوبينمــا ق
ًليس قرارا نهائيا"األربعاء، إنه  ً."  

فــي الوقــت الحــالي لـم نقبــل أي شــيء ولــم يــتم "وقالـت ســوزانا فاســيليفيتش لوســائل إعـالم محليــة، 
 عنــدما يتعلــق األمــر إســرائيلستتــصرف ســنرى كيــف ســيتطور الوضــع وكيــف "وأضــافت،  ".توقيــع أي شــيء

  ...".بعالقاتها مع كوسوفو

  ١٠/٩/٢٠٢٠ القدس المقدسية

***** 

   بحل الدولتين واألرض مقابل السالمإالالسالم لن يتحقق :  خارجية سلطنة عمانوزير
  

وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، أنه ال يمكن تحقيق  أكد – )د ب أ( – القاهرة
سالم ٕسالم شامل وعادل بين الدول العربية واسرائيل بدون حل الـدولتين المبنـي علـى مبـدأ األرض مقابـل الـ

  .ٕوانهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

 لمجلس جامعـة الـدول ١٥٤ ألعمال الدورة فتتاحية أمام الجلسة اال"البوسعيدي" ذلك في كلمة جاء
  . اليوم األربعاءافتراضيا العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انعقدت
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ُ عن دعم سلطنة عمان للـشعب الفلـسطيني للحـصول علـى حقوقـه المـشروعة، "البوسعيدي" وأعرب
  .ودعم جهود ومبادرات السالم في المنطقة

، في كلمته، إلى األوضاع الراهنـة فـي الـشرق األوسـط، وكيفيـة إيجـاد الحلـول "البوسعيدي" وتطرق
  .الخالقة السلمية للقضايا والتحديات التي تهدد الشعوب العربية

  ٩/٩/٢٠٢٠ رأي اليوم

***** 

ًسفيرا فلسطين واألردن لدى اليونان يطلعان مسؤوال يونانيا على انتهاكات االحتالل بالقد   سً
أطلع سفيرا فلـسطين مـروان طوباسـي، والمملكـة األردنيـة الهاشـمية عاهـد سـويدات لـدى  -رام اهللا 

اليونان، سـكرتير عـام وزارة الخارجيـة اليونانيـة الـسفير ذيميـستوكليس ديميـريس، علـى انتهاكـات االحـتالل 
   .على الهوية العربية للمدينة اطر إجراءاتهاإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ومخ

واستعرض السفيران سياسـات االحـتالل لتهويـد القـدس خدمـة للمـشروع االسـتيطاني، وتفريغهـا مـن 
   .أصحاب األرض أبناء الشعب الفلسطيني،

وطالب السفيران، اليونان بضرورة التعاون والعمـل المـشترك لحمايـة هويـة مدينـة القـدس، والحفـاظ 
اثها ومقدساتها، التي تخضع لالتفاق الفلسطيني األردني للوصاية على المقدسـات، واعتبـار القـدس على تر

مدينة محتلة، وذات وضع خاص بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مـا يتطلـب حمايتهـا مـن 
 األوروبــي، لكافــة وشــددا علــى ضــرورة تحمــل المجتمــع الــدولي بمــا فيــه االتحــاد .كــل األطــراف ذات العالقــة

   .مسؤولياته السياسية والقانونية في هذا الخصوص حتى إنهاء االحتالل

يشار إلى أن السفير طوباسي سلم األسبوع الماضي، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، الى 
  .رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، تناولت ذات الموضوع

  ٩/٩/٢٠٢٠ األنباء الفلسطينية وفاوكالة 

***** 

  اعتداءات

  االحتالل يمدد اعتقال شاب ويقتحم منزل آخر في القدس

مـن بلـدة العيـسوية ) ً عامـا٢٠(مددت سلطات االحتالل، الثالثاء، اعتقال الشاب يزن عمران عبيـد 
من عناصـر مـن وحـدة المـستعربين اختطفـت الـشاب عبيـد وكـا .وسط القدس المحتلة، حتى الخميس القـادم

من جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتالل، بيت  . العيسوية وسط أجواء شديدة سادت المنطقة مناالثنينيوم 
  .المبارك المسجد األقصى جنوب سلوان المواطن المقدسي رمزي صالح من حي الثوري ببلدة

 ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***** 
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  االحتالل يستدعي ناشطا مقدسيا للتحقيق
 

اســتدعت مخــابرات االحــتالل، مــساء الثالثــاء، الناشــط المقدســي مــازن الجعبــري مــدير دائــرة تنميــة 
 .الشباب في بيت الشرق للتحقيق

قــرب أمامهــا بمركــز تحقيـق فــي الحــاجز العــسكري  وطلبـت مخــابرات االحــتالل مــن الجعبـري المثــول
  . بالقدسواألهليذريعة النشاط السياسي وعضوية هيئة العمل الوطني  قلنديا شمال القدس المحتلة، تحت

 ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***** 

  غيث عدنان القدس محافظ وحركة اتصاالت يقيد االحتالل
  

 ًقــرارا غيــث عــدنان القــدس محــافظ األربعــاء، مــساء االحــتالل، مخــابرات ســلمت – المحتلــة القــدس
 التواصـل ومـن سـلوان، بلدتـه علـى وجوده واقتصار القدس، مدينة داخل حركته بتقييد يقضي ًجديدا ًتعسفيا

 .اشتية محمد الوزراء ورئيس عباس محمود الرئيس رأسهم على وطنية، شخصية ٥٠ من أكثر مع

ًواســتهدافا خطيــرة ســابقة القــرار ويعتبــر  الــرئيس يمثــل الــذي القــدس لمحــافظ مــسبوق غيــر ًخطيــرا ٕ
 خـالل مـن حتلـةالم القـدس علـى اإلسرائيلية السيادة لفرض اإلحتالل معركة سياق في ويأتي عباس محمود
 الفلـسطينية المؤسـسات ٕواغـالق والـسياسية الوطنيـة بـالرموز المس عبر ٕوانهائه، الفلسطيني الوجود إلغاء
   .القدس مدينة داخل

 االحـتالل سـلطات اعتقلتـه للعاصـمة، ًمحافظا غيث عدنان القدس محافظ تكليف من عامين وخالل
 منــع منهــا جــائرة عــسكرية قــرارات ٤ وســلمته المــرات، عــشرات للتحقيــق واســتدعته مــرة، ١٧ عــن يزيــد لمــا

 فــي مــشاركته ومنــع والقياديــة، الوطنيــة الشخــصيات مــن قائمــة مــع التواصــل ومنــع الغربيــة، الــضفة دخــول
 ٦ كــل ًتلقائيــا القــرارات جــددت حيــث اإلنــسانية، المــساعدات تقــديم ومنــع والمناســبات االجتماعيــة الفعاليــات

   .شهور

 وبلـدات أحيـاء فـي ًوتحديـدا القـدس مدينـة داخـل حركتـه بتقييد يقضي إذ األخطر وهو الرابع والقرار
  .والقيادية الوطنية الشخصيات من ضخمة قائمة مع التواصل ومنع منها، الشرقي الشطر

 ١٠/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***** 
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 االستيطان لصالح لحم بيت في أراضي خارطة بتغيير يخطر االحتالل
  

 ألراضــي مفــصلة خارطــة بتغييــر األربعــاء، يــوم اإلســرائيلي، االحــتالل ســلطات أخطــرت – لحــم بيــت
   .المستوطنات لصالح لحم، بيت وغرب شرق

 إخطـارات تـسلم إنـه بريجيـة، حسن لحم يتب في واالستيطان الجدار مقاومة هيئة مكتب مدير وقال
 والواقعـة لحـم، بيـت شـرق التعـامرة عـرب أراضـي من" مهر أبو "منطقة في ،)٤ (حوض خارطة بتغيير تفيد

  .سكنية منطقة إلى بادية منطقة من فيها التخصيص لتغيير ،"نوكديم "مستوطنة بمحاذاة

 مجــال فــي قيــود ووضــع أخــرى، وفــتح طــرق إلغــاء ســيتم الجديــدة، الخارطــة بموجــب أنــه وأوضــح
 فـي اسـتيطانية مشاريع إلنشاء يمهد ما المستوطنين، من طوابق ألربعة البناء تحديد مع الهيكلية الخارطة

  .المنطقة تلك في الدونمات عشرات على االحتالل سلطات استولت أن بعد خاصة الشرقية، لحم بيت بادية

 مـن شـخيت وادي موقـع) ٧ (حـوض فـي رطـةخا تغييـر يتـضمن فاإلخطـار لحـم بيـت غـرب في وأما
 مـدني مركـز أرض منطقـة مـن التخـصيص لتغييـر ،"شـفوت ألـون "مـستوطنة بمحاذاة نحالين، بلدية أراضي
  .بريجية قول وفق عامة، مؤسسات مباني ومنطقة ،)ج (وسكن) ب (سكن منطقة إلى زراعية وأرض

  ٩/٩/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

***** 

  اعتداءات/ تقارير

  ً قسريا بالقدس خالل آب٢٧ً منزال بينها ٥١هدم 
  

 أجبرت سلطات االحتالل االسرائيلي مواطنا فلسطينيا على هدم منزله – وكاالت – فلسطين المحتلة
ًفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة قسريا، بقرار من بلدية االحتالل، تفاديا لدفع غرامات ومخالفات مالية  ً

 .دية الصعبة التي يمر بها منذ أشهر في ظل كورونافي ظل األوضاع االقتصا

وأوضحت عائلة المواطن الفلسطيني حامد حماد، في بيان، أنه اضطر لهدم الشقة السكنية 
ً مترا مربعا، مشيرة إلى أن ٨٠من البناية، والتي يعيش فيها نجاله، وتبلغ مساحتها » الطابق الرابع« ً

ًددا بالهدم، في حال عدم ترخيصه خالل عام ونصف، كما أصدرت الطابق الثالث من البناية ما يزال مه
، ١٩٩٨عام » الثالث والرابع«وأضافت العائلة أنه تم بناء الطابقين . محكمة االحتالل القرار قبل يومين

والمخالفة الثانية »  ألف شيكل٨٧األولى قيمتها «وحينها فرضت سلطات االحتالل عليه مخالفة بناء 
وصعدت سلطات االحتالل في اآلونة االخيرة من هدم منازل المقدسيين، حيث هدمت .» ألف شيكل٢٠«

ً عملية هدم، نفذت قسريا من قبل ٢٧ منشأة في مدينة القدس، من بينهما ٥١خالل آب الماضي  ُ
أصحابها بقرار من بلدية االحتالل، وذلك وفق مركز معلومات وادي حلوة، تركزت في بلدتي سلوان وجبل 

 .المكبر
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ً مستوطنا، أمس األربعاء، باحات المسجد األقصى خالل فترة االقتحامات الصباحية ٥٣واقتحم 
ًوتركزت االقتحامات في محيط باب الرحمة انطالقا من باب المغاربة، . بحراسة مشددة من شرطة االحتالل

 .حيث تجول المقتحمون في باحات المسجد بشكل استفزازي

إلسرائيلي فجر أمس األربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في إلى ذلك، شنت قوات االحتالل ا
مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما أخطر االحتالل بهدم أربعة منازل في 

 .بلدتي الرماضين وبني نعيم بمحافظة الخليل

ناطق بالضفة، وأغلقت واندلعت مواجهات، فجر أمس األربعاء، خالل اقتحام قوات االحتالل عدة م
 .>>...طرقا ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة

 ١٦ ص١٠/٩/٢٠٢٠الدستور 

***** 

  "األقصى على عين" عشر الرابع ّالسنوي تقريرها تنشر الدولية القدس مؤسسة
  

ــة القــدس مؤســسة نــشرت ــسنوي تقريرهــا الدولي ــع ّال ــى عــين" عــشر الراب ــذي "األقــصى عل  يرصــد ال
 إلـــى ١/٨/٢٠١٩ بـــين المختلفـــة الفعـــل وردود والمواقـــف المـــسجد علـــى اإلســـرائيلية االعتـــداءات تطـــورات

١/٨/٢٠٢٠...<<. 

 المبــارك األقــصى المــسجد علــى ستوطنيهومــ االحــتالل اعتــداءات وتيــرة ازديــاد التقريــر وأكــد ...<<
 المــسجد محــيط فــي التهويديــة المــشاريع وازديــاد اإلســرائيلية، والــسياسية األمنيــة الجهــات مــن كامــل بــدعم

 األقـصى المسجد إلى اليهود المستوطنين تدفق لتسهيل والجوية البرية المواصالت شبكات سيما ال األقصى
 عملهــا يهــدد بــشكل المحتلــة القــدس فــي اإلســالمية األوقــاف دائــرة ءأدا تراجــع ًملحوظــا كــان فيمــا المبــارك،
 .المسجد إدارة في ودورها ووجودها

 تجــاه الــصهيونية للمحــاكم ًنــشاطا األكثــر الحقبــة كورونــا وبــاء عنــوان تحــت اإلغــالق مــدة وشــكلت
 فــي ألقــصىا باقتحــام ألفرادهــا الــسماح يطلــب ًالتماســا "المعبــد جماعــات "مــن مجموعــة قــدمت إذ األقــصى،
 ذلـــك ردت المحكمـــة أن ورغـــم ،٩/٥/٢٠٢٠ الجمعـــة يـــوم توافـــق التـــي القـــدس الحـــتالل العبريـــة الـــذكرى

 ًالحقـا عليه بني ما وهو األقصى، في المسلمين مع المتساوي اليهود "حق" تأكيد جددت أنها إال االلتماس،
 للمسلمين، فيه ُفتح الذي نفسه ماليو في الصهاينة المقتحمين أمام األقصى بفتح االحتالل شرطة من تعهد

ــتح الــصهيوني الــضغط وجــاء  الوفــاء مــن االحــتالل شــرطة لتمكــين ٣١/٥/٢٠٢٠ األحــد يــوم األقــصى لف
 .هذا بالتزامها

 واألمنيــة والقانونيــة والــسياسية الدينيــة الرســمية الجهــات بــين مــسبوق غيــر ًتطــورا التقريــر ورصــد
 لتوسـيع المختلفة االحتالل أذرع جهود تضافرت حيث لمبارك،ا األقصى المسجد في اليهودي الوجود لتعزيز
 الـشعائر ٕواقامـة الـصالة مـن تمنعـه التـي القيـود وكسر ّمدته، وتمديد األقصى، في ّاليهودي الوجود مساحة
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 األولويــة المبــارك األقــصى المــسجد فــي اليهوديــة الــصلوات فــرض فكــرة وشــكلت .المــسجد فــي المختلفــة
 وقــد التقريــر، شــملها التــي المــدة خــالل الــديني القــومي - اليمــين وتيــار "المعبــد تجماعــا" لكتلــة األساســية

 حيـث الواجهـة، إلـى الفكرة هذه لدفع كموسم بعده وما قبله وما ١١/٨/٢٠١٩ في األضحى اقتحام ُاستثمر
 تـبن محـل وباتـت إردان جلعـاد الـداخلي األمـن ووزيـر نتنيـاهو، بنيـامين الصهيوني الوزراء رئيس بها تعهد
  .السياسية األحزاب مختلف من واسع

 مواصـالت بـشبكة األقـصى محـيط ربـط إلـى تسعى مشاريع ومحيطه األقصى تهويد مشهد ّوتصدرت
 جانــب إلــى وهــي ،)التلفريــك( ّالهــوائي والقطــار الخفيــف، والقطــار الــسريع، القطــار كمــشاريع ّوجويــة، ّبريــة،

 ًفـضال ،"الـسياح"و بالمـستوطنين األقـصى المـسجد منطقـة إغـراق إلـى تهـدف األقصى إلى ِالموصلة األنفاق
 لــم والحفــر التهويــد ماكينــة ّأن ًالفتــا وكــان .تهويديــة وثقافيــة ّموجهــة، ّســياحية أخــرى مكاســب تحقيــق عــن

ــر مــدة طــوال تتوقــف ــى التقري ــرغم عل ــا، جائحــة مــن ال ــة وهــي كورون  االحــتالل وزارات عليهــا أنفقــت ماكين
  .٢٠١٩و ٢٠٠٦ عامي بين دوالر مليون ٣٠٠ نحو ومؤسساته

 التـي المـدة في ّيومي شبه ٍبشكل االقتحامات استمرار على عملت االحتالل سلطات أن التقرير وأكد
 الرصـد مـدة وفـي فيهـا، للمشاركة المستوطنين حشد في عملها "المعبد منظمات" وتابعت التقرير، يرصدها

 الـسياسية الجهـات بـين التنـسيق متانـة اإلسـالمية، توالمناسـبا األعيـاد مـع بـالتزامن األقـصى اقتحام أظهر
 إلتمـــام الالزمـــة األرضـــية تحـــضير علـــى األذرع هـــذه عملـــت إذ المنظمـــات، هـــذه مـــع اإلســـرائيلية واألمنيـــة

  .عرقلتها من المصلين لمنع يلزم ما وتوفير االقتحامات،

 حتى ١/٨/٢٠١٩ من الممتدة الرصد مدة في األقصى اقتحموا ًمستوطنا ٢٨٦٧٤ أن التقرير وأكد
 ،١١/٨/٢٠١٩ في األضحى عيد ِأيام ِأول في ْحصلت التي تلك ِاالقتحامات ِأخطر من وكان ،١/٨/٢٠٢٠
ُمفادهـا ًخطيرة ًرسالة ُاالقتحام هذا َحمل إذ ُ َحمـراء ًخطوطـا ُتـشكل تعـد لـم َاإلسـالمية ِوالمناسـبات َاألعيـاد أن 

 ِالـسيطرة علـى ُعينـه بـل ِللمـسجد، الزمـاني التقـسيم مـن ُأبعد هو لما ُيخطط َاالحتالل وأن ِاالقتحامات، ُتمنع
ــــى ِالكاملــــة ــــد َالمــــتحكم َليــــصبح األقــــصى عل ــــل وفــــي ِشــــؤونه، فــــي َالوحي ــــواب ِتــــشريع ِمقاب  األقــــصى ِأب

 .>>...للمقتحمين

 ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***** 
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  آراء عربية

 يةسرائيلاإل المحاكم سخريات من
  

  حديث القدس

ًية قــرارا عجيبــا وغريبــا يقــضي بــإخالء بنايــة عائلــة الرجبــي فــي حــي بطــن إســرائيلأصــدرت محكمــة  ً ً
ً االسـتيطانية طلبـا بهـذا "عطيرت كوهـانيم"الهوى في سلوان من ضواحي القدس وذلك بعد ان قدمت جمعية 

  . عائالتأربعنية تؤوي الخصوص، والبناية مكونة من ثالث شقق سك

 رض بذريعـة ان األإلخالئهـاسـكان البنايـة  إلـى وكانت الجمعية االستيطانية قدمت بالغات قـضائية
ــذ العــام  ــك لليهــود من ــسكان١٨٨١التــي أقيمــت عليهــا هــي مل ــات ســرائيلالمحكمــة اإل إلــى ، ولجــأ ال ية إلثب

  . العائلة لهذه العمارةالءإخحقوقهم وكان القرار الصادم بتأكيد الملكية لليهود وضرورة 

 قـرارات بـإخالء عـدد أربعة من نوعه وال الوحيد، وقد سبقه األولوالقرار بإخالء عائلة الرجبي ليس 
 زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى ان المخطط االستيطاني يستهدف الـسيطرة أكدمن العائالت، كما 

 بنايـة، وهـؤالء المواطنـون يعيـشون ٣٥لـة فـي  عائ٨٠ من خمسة دونمات وتشريد نحو أكثرعلى مساحة 
  . الثبوتية الرسمية للملكيةاألوراقفي الحي منذ عشرات السنين ولديهم 

ًوقرار المحكمة هذا يشكل موقفا غير قانوني وال منطقي وأبعد ما يكون عن العدل، فإن كان لهـؤالء 
، فمـا ١٨٨١ لهم منـذ العـام رض القادمين من اليمن، حق االدعاء بأن األ"عطيرت كوهانيم" أعضاءاليهود 

ي مــن مئــات آالف المــساكن ومئــات آالف الــدونمات مــن ســرائيلهــو موقــف هــذه المحكمــة وكــل القــضاء اإل
ومن بينها أمالك ...  رسمية لعشرات آالف العائالت الفلسطينية أوراق التي هي ملك ثابت وبموجب رضاأل

ًان فلـسطين كانـت بمـساحتها الكليـة تقريبـا ملـك . ًبية التي ال تبعد عن مقر هذه المحكمة كثيـرابالقدس الغر
ًفلسطيني تمت سرقته واالستيالء عليه بالقوة االحتاللية ولم تحرك المحاكم ساكنا ضد ذلك وهي تجـيء فـي 

ن انـه ملـك يهـودي بينمـا ًهذه المرحلة لتقوم بموقف يعتبر نموذجا للسخرية وغياب العدالة ويؤكد مـا يقولـو
 التــي قامــت علــى إســرائيل أنحــاءهــو حــق فلــسطيني وملــك وطنــي مثلــه مثــل آالف وآالف المواقــع فــي كــل 

  . الفلسطينيةرضاأل

  ٩/٩/٢٠٢٠ القدس المقدسية

***** 
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  اخبار باالنجليزية

Arab countries adhered to peace as a strategic voice: Arab foreign 

ministers 
 

CAIRO – Arab foreign ministers affirmed today their adherence to peace as a 

strategic choice to resolve the Arab-Israeli conflict in accordance with international 

law and relevant United Nations resolutions. 

The commitment came during the Arab League Council's 154th session at the 

level of Arab foreign ministers, which was chaired by Palestinian Minister of 

Foreign Affairs and Expatriates RiyadMalki and held via video conference. 

The Arab foreign ministers also affirmed adherence to the 2002 Arab Peace 

Initiative which stipulates that comprehensive peace and the normalization of 

relations with Israel must be preceded by ending the Israeli occupation of the 

Palestinian and Arab lands occupied since 1967, including East Jerusalem, and 

recognizing the state of Palestine and the rights of the Palestinian people. 

The ministers also affirmed reactivating the Arab Peace Initiative as well as 

their rejection of the US-Israeli plan, known as the "deal of the century", since it 

does not meet the minimum rights and aspirations of the Palestinian people, and 

contravenes the references of the peace process based on international law and 

relevant United Nations resolutions. 

The foreign ministers affirmed their support for the peace plan proposed by 

President Mahmoud Abbas to the Security Council on February 11, 2020. 

The ministers stressed that annexing any parts by Israel of the Palestinian 

lands occupied in 1967, including the Jordan Valley, the northern Dead Sea and the 

lands on which Israeli settlements are built, constitutes a new war crime. 

The foreign ministers reaffirmed the legitimacy of the Palestine Liberation 

Organization, the sole legitimate representative of the Palestinian people, headed by 

President Mahmoud Abbas, appreciating his efforts in the field of Palestinian 

national reconciliation.  

They called on Palestinian factions to speed up the completion of national 

reconciliation in accordance with the Cairo Agreement signed in May 2011, urging 

for enabling the Palestinian government to fully assume its responsibilities in the 

Gaza Strip. The ministers also called for holding general elections as soon as 

possible, commending the relentless efforts made by Egypt to achieve Palestinian 

national reconciliation. 
WAFA September 09, 2020  

***** 

Israel restricts movement of Jerusalem's Palestinian governor to his 

hometown 
 

JERUSALEM - The Israeli occupation authorities today restricted the 

movement of the Palestinian Authority's Governor of Jerusalem, Adnan Ghaith, to 

his hometown, Silwan, and prohibited him from being in contact with more than 50 

people, including President Mahmoud Abbas and Prime Minister Mohammad 

Shtayyeh.  
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A statement issued by the governor's office considered this decision a 

dangerous and unprecedented measure against the governor of Jerusalem, who 

represents President Abbas, saying it comes in the context of the Israeli occupation's 

battle to impose Israeli sovereignty over occupied Jerusalem by abolishing and 

ending the Palestinian presence in the holy city. 

Since his appointment as governor of Jerusalem two years ago, Ghaith was 

detained more than 17 times, summoned for investigation dozens of times, and 

handed four military orders banning him from entering the West Bank, 

communicating with a list of national figures, and preventing him from 

participation in social events and occasions, and provision of humanitarian aid. 
WAFA September 09, 2020  

***** 

Chad denies plan to open diplomatic mission in Jerusalem 
 

N'DJAMENA – Chad Tuesday evening denied media reports claiming that it 

was considering opening a diplomatic mission in Jerusalem. 

The Chadian Minister of Foreign Affairs, Amine Abba Sidick, formally 

denied the media reports as “baseless information”. 

“The resumption of diplomatic relations between Chad and Israel in no way 

undermines Chad’s position on the question of Palestine and the occupied Arab 

territories”, he added.  

Chad “therefore remains very attached to the global dialogue for an 

acceptable political solution which involves peaceful coexistence between Palestine 

and the State of Israel, in accordance with the relevant United Nations resolutions 

and the Arab peace initiative.” 

The denial came after the son of Chad’s President IdrissDeby, Abdelkerim, 

indicated his country was willing to take this step during a meeting with Israeli 

officials yesterday, as reported in Israeli media. 

Chad, along with 30 African countries, broke off its relations with Israel 

in 1973.  

In 2018, the first Chadian president visited Israel and Netanyahu visited 

Chad the following year. 
WAFA September 09, 2020  

***** 

Dozens of settlers, police forces defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) Dozens of Jewish settlers on Wednesday 

morning desecrated the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem under police escort. 

According to the Islamic Awqaf Department, at least 53 settlers entered the 

Mosque through al-Maghariba Gate in different groups and toured its courtyards 

under police guard. 

Some settlers also tried to perform Jewish prayers in the eastern area of the 

Mosque. Meanwhile, 23 police officers entered and toured the Mosque’s domed 

prayer buildings.  

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. 
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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 September 9, 2020 

*****  


