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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّ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

  حتوىالم

  شؤون سياسية

  ٤  شرط السالم العادل والشامل زوال االحتالل: الصفدي •

  اعتداءات

  ٥  طقوس تلمودية مستفزة والنفخ بالقرن في األقصى •

  ٦  عائلة مقدسية تهدم منزلها في مدينة القدس بضغط من االحتالل •

  اعتداءات/تقارير

  ٦   تستنكر هجمة االحتالل بحق موظفيها"أوقاف القدس" •

  ٧  "المستوطنين الجدد"ل اب الضم تتواصل وتخصيص موارد إضافية الستقمخططات •

  ٨  ستوطنة بالخليلمفلسطينيون يرغمون االحتالل على إزالة خيمة استيطانية قبيل تحويلها ل •

  ١٠   سنوات٤تسجيل أعلى معدل هدم لمنازل الفلسطينيين منذ ": أوتشا"في تقرير لـ •

  ١١  ا لفرض واقع جديد على البلدة القديمة واألقصىاالحتالل يستغل كورون: خطيب األقصى  •

االحتالل يصعد الهدم في  ..وسادة بين الركام وأحالم أسرة مقدسية ردمتها الجرافات •

  ١٢  سلوان وجبل المكبر

  فعاليات

علماء ورجال دين مسلمون يؤكدون الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية  •

  ١٥  والمسيحية

  آراء عربية

  ١٦   المقدسي والتصدي لصفقة القرنالصمود •

  ١٨  !!.  الفلسطينية"اليمامة"ال تفقؤوا عيني  •

  اخترنا لكم

  ١٩   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة •

  اخبار باالنجليزية

End of Occupation Prerequisite for Peace – FM  ٢٠  

Occupation Forces Demolished 33 Palestinian- Ownes Structures in 

last two Weeks: OCHA ٢٠  
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  شؤون سياسية

  شرط السالم العادل والشامل زوال االحتالل: الصفدي

 

ــر أبــو ماجــدة ــة وزيــر قــال – طي ــوب التغييــر إن الــصفدي أيمــن المغتــربين وشــؤون الخارجي  المطل
 نمـ يأتيـا أن يجـب المنطقـة فـي والـشامل العـادل الـسالم تحقيـق علـى والقـادرة المطلوبـة األساسية والخطوة
 لألراضــي الالشــرعي االحــتالل وتنهــي الــدولتين حــل تقــوض التــي إجراءاتهــا إســرائيل توقــف بحيــث إســرائيل

 .الشقيق الفلسطيني للشعب المشروعة الحقوق جميع وتلبي الفلسطينية

 أسـاس أن اإلسـرائيلية – البحرينيـة العالقـات تطبيـع عـن اإلعالن بعد أمس بيان في الصفدي وقال
ــصراع ــسطينية، القــضية هــو ال ــسالم شــرط وأن الفل ــادل ال ــشامل الع ــة وتجــسيد االحــتالل زوال هــو وال  الدول

 علـى ١٩٦٧ حزيـران مـن الرابـع خطـوط على المحتلة القدس وعاصمتها السيادة ذات المستقلة الفلسطينية
 وشــدد .الـسالم مقابــل األرض ومعادلـة العربيـة الــسالم ومبـادرة الــدولي القـانون ووفـق الــدولتين حـل أسـاس

 يعتمـد إسـرائيل مـع السالم اتفاقات وكل اإلسرائيلية – البحرينية العالقات تطبيع اتفاق أثر أن على الصفدي
 التـي األسـس تنـسف التـي إجراءاتهـا فـي إسـرائيل واسـتمرت االحـتالل بقـي فإن إسرائيل، به ستقوم ما على
 األقـصى المسجد في واالنتهاكات وتوسعتها المستوطنات وبناء األراضي وضم السلمية العملية عليها قامت

 تقبلـه الـذي العـادل بالـسالم المنطقـة تـنعم ولن وسيتعمق الصراع سيتفاقم الشريف القدسي الحرم / المبارك
 اسـتقرار وال أمـن وال ًشـامال ًعـادال سـالم ال أن الـصفدي وأكـد .ودوليـة إقليميـة ضـرورة يمثل والذي الشعوب
 الحرية في حقه مقدمها وفي الشقيق، الفلسطيني للشعب المشروعة وقالحق جميع تلبية تم إذا إال شاملين
 .الدولتين حل وفق الوطني ترابه كامل على السيادة ذات المستقلة والدولة

 الـسالم تحقيـق أجـل مـن واألصـدقاء األشـقاء مـع بالتنـسيق تعمـل سـتظل المملكـة أن الصفدي وأكد
 قبلتـه اذا إال ًودائمـا ًشـامال يكـون لـن والـذي ًوعربيـا، ًوفلـسطينيا ًأردنيـا ًاسـتراتيجيا ًخيـارا يـشكل الذي العادل

 الدوليـة الـشرعية قـرارات وفـق الـشقيق الفلـسطيني الـشعب حقـوق جميع تلبية شرطه وذاك وتبنته، الشعوب
 هو الدولتين حل وفق وزواله وأساسه، الصراع سبب هو االحتالل الصفدي وأضاف .العربية السالم ومبادرة
  .والدائم والشامل العادل السالم لتحقيق لوحيدا الطريق

  ٤ صفحة ١٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 
٥

  اعتداءات

  طقوس تلمودية مستفزة والنفخ بالقرن في األقصى

 

 المتطــرف الحاخــام بقيــادة المــستوطنين عــشرات الخمــيس، أمــس صــباح اقــتحم – المحتلــة فلـسطين
 .االحتالل شرطة من مشددة أمنية ايةبحم المبارك، األقصى المسجد باحات غليك، يهودا

 المغاربــة، بــاب مــن األقــصى باحــات اقتحمــوا المــستوطنين عــشرات بــأن مقدســية، مــصادر وأفــادت
 .استفزازي ٍبشكل تلمودية ًطقوسا وأدوا االحتالل، شرطة من بحماية

 هاتفـه، عبـر حاخـام استـضافة علـى غليـك المتطـرف أقـدم االنتهاكـات، ضـمن مـن أنـه إلى وأشارت
 .األقصى المسجد داخل بالقرن للنفخ

 فــي والتوقــف المــستوطنين، لمجموعــات شــروحات إعطــاء إلــى يعمــدون المــستوطنين بــأن وأفــادت
 ممكــن وقـت أكبـر قـضاء لــضمان وذلـك االسـتراحات، بحجـة والجلـوس األقــصى، سـاحات فـي متفرقـة أمـاكن
 ونوعيـة، كبيـرة اقتحامـات لتنفيذ يطانيةاست جماعات بدعوات اليومية االقتحامات هذه وتأتي .المسجد داخل

 .ًومكانيا ًزمانيا وتقسيمه فيه، الواقع وتغيير المسجد، على السيطرة ومحاولة

ــى يــشار ــدقق للمــسجد، المــصلين دخــول علــى قيودهــا فــرض تواصــل االحــتالل قــوات أن إل  فــي وت
 واإلبعــاد االعتقــال اســةسي المــرابطين ضــد تمــارس كمــا الخارجيــة، بواباتــه عنــد بعــضها وتحتجــز هويــاتهم،
 .المبارك لألقصى الوصول من لحرمانهم المتكرر

 قـرار عـن واألغـوار طوباس محافظة في األغوار ملف رئيس بشارات معتز كشف آخر، موضوع في
 .باألغوار مناطق ثالث في االرتوازية اآلبار كافة بهدم يقضي إسرائيلي

 الميـــاه وســـلطة اإلســـرائيلي بـــالتنظيم يـــسمى مـــا إن اإلخباريـــة معـــا وكالـــة لمراســـل بـــشارات وقـــال
 ابلغـوا وقـد صـباح سـاعات منـذ االرتوازيـة الميـاه أبـار علـى بجولـة قاموا االحتالل جيش يرافقهم اإلسرائيلية

 كافـة ان علمـا قريبـا التنفيـذ وسـيتم المنـاطق هذه في اآلبار كافة بهدم عليا أوامر هناك بأن اآلبار أصحاب
 الجولـة شـملت األول أمـس يـوم بـأن مؤكـدا االتفاقيات، حسب" ب "المصنفة ناطقالم ضمن تقع اآلبار هذه

 عليهـا األغـوار منطقـة فـي الزراعـة نـصف تقـوم بئـرا ١٥ عـن يـدور الحـديث أن بشارات وأكد .بردلة منطقة
 االحـتالل قـوات طبقـت مـا إذا الـشواقل بماليين خسائر تتكبد سوف األغوار منطقة في المزروعات كافة وأن
 .المنطقة في االرتوازية اآلبار بهدم ارهاقر

 تـصعيدية بخطـوات وسـنقوم القـرار لهـذا والتـصدي المواجهة غير خيارات أمامنا ليس "بشارات وقال
ـــى الموضـــوع هـــذا فـــي ـــشوارع عل ـــث المـــستوطنات وأمـــام ال ـــد االحـــتالل قـــوات تقـــوم أن يعقـــل ال حي  بتزوي

 . "عنا وقطعها بمياهنا المستوطنات

  ١٢ صفحة ١١/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
٦

  عائلة مقدسية تهدم منزلها في مدينة القدس بضغط من االحتالل

 

 مـن بـضغط ًذاتيـا، المقدسـة، المدينـة فـي الكـائن منزلها بهدم السبت، اليوم مقدسية، عائلة شرعت
 .الترخيص عدم بحجة القدس، في االحتالل بلدية

 ومـصطفى محمـد الـشقيقين المـواطنين رتأجبـ االحـتالل بلديـة أن حلـوة وادي معلومـات مركـز وأفـاد
 غيـر البنـاء بـدعوى المـسجد األقـصى جنـوب سـلوان ببلـدة قـدوم واد حـي فـي ًذاتيـا منزلهمـا بهـدم الساليمة
 .ّالمرخص

 الكثيـر كلفنا .. هنا صامدون ونحن طريقة، بأي ترحيلنا يريد االحتالل" أن المقدسية العائلة وأكدت
  ".هنا من نرحل لن لكننا بأيدينا نهدمهما واليوم الشقتين لنبني المال من

 ١٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

   تستنكر هجمة االحتالل بحق موظفيها"أوقاف القدس"

 

أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المـسجد األقـصى المبـارك أن مـا تقـوم بـه شـرطة االحـتالل  
الحــرم /ي وحــراس وحارسـات وعمــال وســدنة المـسجد األقــصى المبــارك لمــوظفٕوابعـاد مــن مالحقــة اإلسـرائيلي

 اعتــداء ظــالم واســتهداف واضــح لــدائرة األوقــاف اإلســالمية وجميــع موظفيهــا إالالقدســي الــشريف مــا هــو 
 شــعلة تفـانيهم فــي ســبيل واجـبهم ســعيا لتفريــغ المـسجد األقــصى المبــارك ٕواطفــاءبمحاولـة يائــسة لتـرهيبهم 

 .وتهويده

 بالقــدس فــي بيــان لهــا ان هــذه األقــصى العامــة وشــؤون المــسجد اإلســالمية األوقــافة وقالــت دائــر
اإلجراءات الممنهجة والتعسفية التي تقوم بها شرطة االحتالل عمل مستنكر ومـدان، ولـن تفتـر مـن عزيمـة 
موظفي وحراس وسدنة المسجد األقصى المبارك ولن تثنـيهم عـن القيـام بـواجبهم بحمايـة وخدمـة المـسجد، 

ًبل سيبقون جميعا أوفياء محافظين على المسجد األقصى المبارك بمساحته البالغة  ً دونمـا نيابـة عـن ١٤٤ً
 .جميع مسلمي العالم كمسجد إسالمي غير قابل للتقسيم وال الشراكة

وشــددت علــى أن هــذه اإلجــراءات لــن تطفــئ الجهــود الكبيــرة التــي يقــوم بهــا موظفــو دائــرة األوقــاف 
المــسجد األقــصى المبــارك فــي حمايــة المــسجد ومراقبــة ورصــد أي اعتــداء عليــه، بحكــم اإلســالمية وشــؤون 

 األوقـــافالوصــاية الهاشــمية تحــت وصــاية ورعايـــة جاللــة الملــك عبــد اهللا الثـــاني، وكــدائرة تابعــة لــوزارة 
  . في عماناإلسالميةوالشؤون والمقدسات 

  ٤ صفحة ١٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 



 
٧

  "المستوطنين الجدد"ل لب موارد إضافية الستقمخططات الضم تتواصل وتخصيص

  

 االســتيطان فــي  قــال المكتــب الــوطني للــدفاع عــن األرض ومقاومــة- وكــاالت -فلــسطين المحتلــة 
يـوم الـسبت، إن مخططـات االسـتيطان والـضم تتواصـل وسـلطات االحـتالل تخـصص مـوارد تقريره االسبوعي 
 .“المهاجرين الجدد“إضافية الستقبال 

رير أنه بعد اسبوعين فقط على قـرار المحكمـة العليـا االسـرائيلية القاضـي بـإخالء وهـدم وأضاف التق
خــالل ثــالث ســنوات تجنــدت الحكومــة االســرائيلية " متــسبيه كــراميم"مبــان فــي البــؤرة االســتيطانية العــشوائية 

زيــر جــاء ذلــك بعــد مطالبــة و. للبحــث عــن مخــرج يمنــع تنفيــذ القــرار مــن خــالل ســن قــانون فــي الكنيــست 
االستيطان، تساحي هنغبي، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة ، رونين بيرتس، ورئيس مجلس مـستوطنات 

سـن مثـل هـذا القـانون، " متـسبيه كـراميم"في منطقـة رام اهللا، يـسرائيل غـانتس، ومـستوطنون مـن " بنيامين"
س الــوزراء البــديل رئــي. الــذي يــضفي شــرعية علــى البنــاء االســتيطاني فــي أراض بملكيــة فلــسطينية خاصــة 

عبر هو اآلخر عن دعمه للمستوطنين " كاحول الفان"ووزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس ، رئيس حزب 
ٕفي سعيهم إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بهـدم واخـالء مبـان فـي تلـك البـؤرة االسـتيطانية العـشوائية، حيـث 

اي مندلبليت، طالبه فيها العمل على إلغـاء قـرار بعث غانتس رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيح
باإلمكـان تقـديم طلـب إلـى المحكمـة العليـا مـن أجـل عقـد مـداوالت "المحكمة ، وكتب غانتس في رسالته أن 

قرار الحكم يـؤدي إلـى نتيجـة قاسـية ومـن الجـدير مطالبـة المحكمـة بـأن تنظـر مـرة أخـرى "، زاعما أن "أخرى
، بـأن "كـاحول الفـان"القـضاء اإلسـرائيلي ، آفـي نيـسانكورين ، وهـو أيـضا مـن كذلك طالـب وزيـر ". بقرارها 

 .تعيد المحكمة العليا النظر في قرارها

ــة العامــة  ــى زيــادة الميزاني ــسياق صــادقت الحكومــة اإلســرائيلية الخمــيس الماضــي عل ــي هــذا ال وف
 زيــادة مخصــصات  مليــار شــيكل ، تخــصص معظمهــا للجــيش اإلســرائيلي، وتــشمل١١اإلســرائيلية بمبلــغ 
  .يهود الفالشا ، وتعزيز البناء االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة" هجرة"المعاقين وتعزيز 

فـــي الوقـــت نفـــسه أقـــرت ســـلطات الهجـــرة ووزارة الداخليـــة فـــي حكومـــة االحـــتالل مـــؤخرا لعـــشرات 
م إغــالق المطــارات المتطــوعين المــسيحيين اإلنجيليــين المؤيــدين للحركــة الــصهيونية ، دخــول إســرائيل رغــ

رسميا بفعل فيروس كورونا، والوصول إلى األراضي الفلـسطينية المحتلـة لمـساعدة المـستوطنين فـي قطـف 
كروم العنب التي أقاموها على أراض تم االستيالء عليها لصالح المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

ائيا لهؤالء المسيحيين اإلنجيليين لـدعم المـستوطنين وقد اصدرت وزارة داخلية االحتالل إذنا استثن. المحتلة
. في قطف كروم عنب المستوطنين ، على الرغم من أن أراضي هذه الكروم هـي ملكيـة خاصـة لفلـسطينيين

 متطوعـا علــى األقــل مــن أنــصار المــسيحيين اإلنجيليــين ٧٠وحتـى االســبوع الماضــي ســمح االحــتالل لنحــو 
وتقـــع هــذه الكـــروم فــي مـــستوطنات إســرائيلية يقطنهـــا .مــستوطناتللقــدوم للعمـــل فــي قطـــف العنــب فـــي ال
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، "هـار برخـاه"، و"كيـرم نفـوت"المقامة على أراض من قرية البيرة، و" بساغوت"مستوطنون متطرفون، وهي 
   ."شيلو"و" عوفرا"و" ألون موريه"و) قرب الخليل(وسوسيا 

ي اتفـــاق دبلوماســـي، أن يغيـــر اعتبـــرت منظمـــة العفـــو الدوليـــة، أنـــه ال يمكـــن ألمـــن جانبهـــا، ... 
 .الواجبات القانونية إلسرائيل، كقوة محتلة، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب

يجـب أن تـشمل أي “، إنـه ”تـويتر“وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقـع التواصـل االجتمـاعي 
 .”لمستوطنات اإلسرائيلية غير القانونيةإزالة ا: فلسطين/ عملية تهدف إلى سالم عادل ودائم في إسرائيل

وضــع حــد لالنتهاكــات المنهجيــة لحقــوق اإلنــسان، وتحقيــق “كمــا يجــب أن تــشمل عمليــة الــسالم، 
 .، بحسب المنظمة”العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي

  ٣٢ ص١٣/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  

  تيطانية قبيل تحويلها لستوطنة بالخليلفلسطينيون يرغمون االحتالل على إزالة خيمة اس

  

 نجـــح مواطنـــون فلـــسطينيون، أمـــس، فـــي إرغـــام قـــوات االحـــتالل - عمـــان – ناديـــة ســـعد الـــدين
ٍاإلسرائيلي على إزالة خيمة استيطانية أقامها المستوطنون على أراض فلسطينية في الخليل بالضفة الغربية 

  .اسعةالمحتلة تمهيدا لتحويلها إلى بؤرة استيطانية و

ــــدلعت المواجهــــات بــــين المــــواطنين والمــــستوطنين إثــــر تــــصدي أصــــحاب األرض والنــــشطاء  ّوان
ّالفلسطينيين لقيام مجموعة كبيرة من المستوطنين بنصب خيمة قـرب منطقـة زيـف الواقعـة بـين بلـدتي بنـي 

  .نعيم ويطا، شرقي الخليل، بالضفة الغربية

 االستيطانية، التي يهدف المستوطنون إلى توسيعها وهرع أهالي المنطقة إلى المكان إلزالة الخيمة
اإلسرائيلية المقامة على أراضي بلـدة بنـي نعـيم، فـي الخليـل، ممـا ” بني حيفر“لتمتد بالقرب من مستوطنة 

  .أدى إلى نشوب مواجهات مع المستوطنين المتطرفين، بما أجبر قوات االحتالل على إزالتها

االسـتيطانية، إلـى االسـتيالء علـى األراضـي الفلـسطينيية فـي ويستهدف االحتالل، من خالل ذراعـه 
  .تلك المنطقة التي يعتمد سكانها على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رزقهم األساسي

مخططــات االســـتيطان والـــضم اإلســـرائيلي “ويــشي ذلـــك، وفـــق منظمــة التحريـــر الفلـــسطينية، بـــأن 
ــى تخــصيص ســلطات االحــ ــة إل ــا توقــف، إحال ــة إضــافية مــن أجــل اســتقبال تتواصــل دونم تالل لمــوارد مالي

  .”الجدد من المستوطنين في فلسطين المحتلة” المهاجرين“

ــك األمــر  ــابع للمنظمــة، إن ذل ــدفاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان، الت ــوطني لل ــب ال ــال المكت وق
طانية  آالف وحـدة اســتي٥يتجـسد عبـر توجـه وزيـر جـيش االحـتالل، بينـي غـانتس، للمـصادقة علـى إقامـة 

  .جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية
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اســتيعاب المزيــد مــن “وأوضــح، فــي تقريــره الــصادر أمــس، أن تلــك الخطــط االســتيطانية تــستهدف 
المهاجرين المستوطنين الجدد، حيث قامت سلطات االحتالل مـؤخرا بإقامـة الوحـدات الـسكنية فـي عـدد مـن 

  .”ستعدادا الستقبالهمالمستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية ا

ــشركة  ــذي اإلســرائيلي ل ــرئيس التنفي ــسان ال ــى ل ــه عل ــم نقل ــى تــصريح ت ــر إل ” كاديمــا“وأشــار التقري
 طوابـق ١٠لألعمال والبناء، غابرييل كلوغمان، تأكيده أن شركته تبنـي حاليـا مبنيـين حـديثين مكـونين مـن 

  .اإلسرائيلية في شمال رام اهللا” بيت إيل“في مستوطنة 

قيــام ســلطات االحــتالل بتغييــر خريطــة أراضــي شــرق وغــرب بيــت لحــم فــي “أفــاد التقريــر أن و... 
ًالضفة الغربيـة لـصالح المـستوطنات يـأتي، أيـضا، فـي سـياق خطـوات الـضم اإلسـرائيلي، بمـا يمهـد إلنـشاء 

سـعة ونوه إلى استيالء سلطات االحتالل على مـساحات وا. ”مشاريع استيطانية في بادية بيت لحم الشرقية
  .”من األراضي في تلك المنطقة بهدف تنفيذ مخطط ضم البادية الممتدة حتى ضفاف البحر الميت

ويشمل المخطـط اإلسـرائيلي تغييـر أراضـي فـي باديـة بيـت لحـم الـشرقية مـن منـاطق صـحراوية إلـى 
كز مر“مناطق سكنية لصالح االستيطان، أما في غرب بيت لحم فيتضمن المخطط تغييرها من منطقة أرض 

  .”إلى منطقة سكنية ومنطقة مباني مؤسسات عامة” زراعية“وأرض ” مدني

باستيالء سلطات االحـتالل مـؤخرا علـى قلعتـين أثـريتين فـي محافظـة سـلفيت “وندد تقرير المنظمة 
األثرية، الواقعة شمال غرب بلدة كفر الديك وموقع ديـر قلعـة االثـري فـي محافظـة ” دير سمعان“في خربة 

  .”عتبر المنطقة المستهدفة دير سمعان منطقة أثريةسلفيت، حيث ت

بوحـــدات ” ديـــر ســـمعان“وكانـــت قـــوات االحـــتالل قـــد شـــرعت فـــي اآلونـــة األخيـــرة بإحاطـــة خربـــة 
على أراضي قريتي دير ” ليشيم“استيطانية، كما وضعت الفتة تشير إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة باسم 

  .ها من أصحابها الفلسطينيينبلوط وكفر الديك الفلسطينية بعد استالب

ًوتسعى سلطات االحتالل للسيطرة على الموقعين اآلثريين منذ سنوات، حيث شرعت مـؤخرا بإحاطـة 
المقامـة ” بيـدوئيل“خربة دير سمعان بوحدات استيطانية، فضال عن سعيها لضم ديـر قلعـة إلـى مـستوطنة 

  .قامة بؤرة استيطانية جديدة قرب الموقعًعلى أراضي المواطنين بعدما وضعت مؤخرا الفتة تشير إلى إ

وقــد كثفــت مــا يــسمى ســلطة اآلثــار اإلســرائيلية، بحمايــة قــوات االحــتالل، مــن اقتحاماتهــا للمنطقــة 
وعمدت إلى تصوير المباني االثرية والمقامات الدينية فـي المحافظـة، حيـث تحـوي القلعتـان علـى مجموعـة 

ة ومبــان عامــة ومنــشآت تــصنيع وآبــار ومقــابر وشــواهد متعــددة مــن المعــالم األثريــة الهامــة، بمــا فيهــا أديــر
  .وفسيفساء، ال تمت للرواية اإلسرائيلية المزعومة باألحقية التاريخية بأي صلة

نكل جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم السبت، بشابين مـن جنـين، واسـتولى علـى دراجـة ناريـة 
  .كانا يستقالنها
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ت االحتالل نكلـت بالـشابين صـدام محمـود الـسعدي، وكمـال محمـد وذكرت مصادر فلسطينية أن قوا
أمــين الــسعدي، فــي العــشرينات مــن عمرهمــا، مــن حــي حليمــة الــسعدية فــي جنــين، حيــث اعتــدت عليهمــا 

 سـاعات، قبـل أن ٨بالضرب المبـرح واحتجزتهمـا، واسـتولت علـى دراجتهمـا الناريـة واحتجزتهمـا ألكثـر مـن 
  .المقام على أراضي المواطنين شمال شرق جنين” ةالجلم“تخلي سبيلهما من حاجز 

إلى ذلك قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منـصور، إن إسـرائيل 
وكمــا هــو موثــق فــي التقريــر الــسنوي لألمــين العــام لألمــم المتحــدة عــن األطفــال ) لالقــوة القائمــة بــاالحتال(

ا فــي االيفــاء بالتزاماتهــا، وانتهكــت تلــك االلتزامــات بــأكثر الطــرق ترويعــا، والنــزاع المــسلح، قــد فــشلت تمامــ
  . طفل٢٣,٠٠٠ حادثة في قطاع التعليم في فلسطين المحتلة، والتي أثرت على أكثر من ١١٨بتسجيل 

وأوضح السفير منصور في كلمته خالل االجتماع الذي عقده مجلس األمن الدولي أول مـن أمـس، 
 األطفــال والنــزاع المــسلح، أن أكثــر مــن نــصف هــذه الحــوادث تــضمنت إطــالق قــوات برئاســة النيجــر، حــول

االحتالل اإلسـرائيلي الـذخيرة الحيـة والغـاز المـسيل للـدموع والقنابـل الـصوتية فـي المـدارس وحولهـا، مـشددا 
 .على أن هذا األمر غير مقبول

  ٢٧ ص١٣/٩/٢٠٢٠الغد 

*** 

   سنوات٤ لمنازل الفلسطينيين منذ تسجيل أعلى معدل هدم": أوتشا"في تقرير لـ

 

 ْشـــهري بـــين الواقعـــة الفتـــرة إن "أوتـــشا" اإلنـــسانية الـــشؤون لتنـــسيق المتحـــدة األمـــم مكتـــب قـــال
 يملكـه ًمبنـى ٣٨٩لــ "اإلسـرائيلي" االحـتالل مـصادرة أو هـدم شـهدت ٢٠٢٠ أغسطس/آب حتى مارس/آذار

 أربعــة فــي الهـدم عمليــات لمعــدل متوسـط أعلــى يمثــل مـا وهــو ، ًشــهريا مبنـى ٦٥ بمعــدل أي فلـسطينيون،
 .أعوام

 أنهــا إلــى كورونــا جائحــة مــن األولــى المراحـل فــي أشــارت االحــتالل ســلطات أن" إلــى التقريــر ولفـت
 ًفلـسطينيا ٤٤٢ الهـدم سلـسلة تركـت ولألسـف .الفلـسطينيين منـازل هـدم فـي األمـد طويلـة سياستها ّستقيد
 .بالوبـاء المرتبطـة للمخاطر منهم ًكبيرا ًعددا ّعرض مما أغسطس،/وآب مارس/آذار شهري بين مأوى دون
هجــر وحــده، أغــسطس/آب شــهر وفــي  منــذ واحــد شــهر فــي ُهجــروا مــن يفــوق عــدد وهــو أشــخاص، ٢٠٥ ُ

 ".٢٠١٧ يناير/الثاني كانون

 الـصحية والنظافـة الميـاه منشآت المستهدفة الممتلكات تشمل المنازل، عدا وفيما :التقرير وأضاف
 ُسـبل إلـى الكثيـرين وصـول إمكانيـة تقـويض فـي ّتـسبب ممـا وغيرهـا، الزراعيـة والمبـاني لـصحي،ا والصرف
 وتـدمير إنـسانية، كمـساعدات للفلـسطينيين ُأعطي قد ًمبنى ٥٠ كان كما .الخدمات على وحصولهم عيشهم

 .الطوارئ عمليات ّوعطل اإلطالق، على ًضعفا األكثر الفئات على بظالله ألقى المباني هذه
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 اسـتخدام فـي تغـالي اإلسـرائيلية الـسلطات أن خـاص بوجـه القلـق على يبعث ما أن التقرير أوضحو
 ممـا بهـدمها، اإلخطـار تـسليم مـن ساعة ٩٦ غضون في المباني إلزالة) ١٧٩٧ األمر( المستعجل اإلجراء
 .كبير حد إلى المختصة القضائية الهيئات أمام بأقوالهم اإلدالء وبين أصحابها بين يحول

 العـيش سـبل ّتـؤمن التـي المبـاني أو المنازل اإلسرائيلية السلطات تهدم عندما ":اوتشا" تقرير قالو
ّيعــد التــي البنــاء، رخــص إلــى باالفتقــار تتــذرع مــا ًعــادة فهــي هــدمها، علــى تجبــرهم أو ألصــحابها  حــصول ُ

 هـؤالء يتـرك ممـا ي،والتمييـز التقييـدي التخطـيط نظـام بـسبب المـستحيل ضـرب مـن ًأمـرا عليها الفلسطينيين
 الـدولي القـانون بموجـب المحتـل اإلقليم في الممتلكات تدمير ُويحظر .ترخيص دون البناء سوى خيار دون

 المبــاني هـدم فـان ذلـك، علـى عـالوة .التـدمير هــذا ًحتمـا وتقتـضي حربيـة العمليـات كانـت إذا إال اإلنـساني،
 الــضفة فــي العــام الوضــع تعقيــد مــن يزيــد هألنــ خــاص بــشكل القلــق يثيــر كورونــا جائحــة خــالل األساســية

 .الغربية

 ضـعفهم، ُوأوجـه الفلـسطينيين احتياجـات مـن العـالم اجتـاح الـذي الوبـاء هذا زاد وقد :التقرير وتابع
 .أمـده طـال الـذي عـسكري احـتالل عـن الناشـئ الطبيعـي غيـر الوضـع وطـأة تحـت يرزحـون األصـل في وهم

  .الفور على وقفها وينبغي هذه الضعف حاالت تفاقم يف المشروعة غير الهدم عمليات ّوتتسبب

 ١٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يستغل كورونا لفرض واقع جديد على البلدة القديمة واألقصى: خطيب األقصى 

 

 جائحـة يـستغل االحـتالل إن صـبري، عكرمـة الـشيخ القـدس فـي العليـا اإلسـالمية الهيئـة رئيس قال
 .األقصى والمسجد القديمة البلدة على جديد واقع لفرض "كورونا"

 واألمــالك للمقدسـات الحاضـنة هـي البلـدة أن صـحفية، تــصريحات فـي صـبري، عكرمـة الـشيخ وأكـد
 إليهـا، الـدخول ومنـع اإلغالقـات خـالل مـن الجائحـة باسـم استهداف وهناك الخطر، عين في وتقع الوقفية،
 .األمنية الهيمنة وفرض

 أن أمـا االحـتالل، تـدخل بـدون وقائية إجراءات يتخذون القدس أهل: "األقصىالمسجد  خطيب وقال
 ".بليل دبر أمر فهذا اإلغالق في سببا الجائحة تكون

 واســتهدفها العريقــة التاريخيــة الحواضــر مــن وهــي القديمــة، بلــدتها القــدس مدينــة قلــب ":وأضــاف
 يقطنــون المــستوطنين مــن اآلالف كهنــا أصــبح حيــث واالســتيطان، بالحفريــات ١٩٦٧ عــام منــذ االحــتالل
 يعـيش المقدسـي وأصـبح النفـوس، مرضى لبعض واستغالل تزوير صفقات في عليها االستيالء بعد منازلها

 .الحي أو المنازل نفس في المستوطنين مع البلدة في

 ببنـاء وقـام األقـصى، المـسجد تحتضن التي القديمة البلدة تهويد على عمل االحتالل أن إلى وأشار
 .الساحات في أو األبواب على سواء السيطرة مظاهر من مظهرا نرى يوم كل وفي لكنس،ا



 
١٢

 يلتزمـون ال أنهـم مـع "كورونـا" جائحـة فـي باالقتحـام لهـم يـسمح المـستوطنون" :المنبر أمين وتابع
 ".الفيروس من الوقاية بإجراءات

 إلـى ودعـا األقـصى، لمسجدوا القديمة البلدة بحق االحتالل إجراءات تبعات من صبري الشيخ وحذر
 .الجائحة بسبب به لالستفراد فرصة االحتالل لدى تكون ال حتى األوقات، كافة في المسجد في التواجد

ــستغل االحــتالل" :وأضــاف ــاني ظــرف كــل ي ــى سياســي، أو صــحي أو زم ــنقض حت ــى ي  المــسجد عل
 يتدخل حتى سماعات، تركيب خالل من المسجد مرافق بكل يتغول كيف األخيرة األيام في وشاهدنا األقصى،

  ".األوقاف من إذن وبدون مباشر بشكل شؤونه في

  ١٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  ..وسادة بين الركام وأحالم أسرة مقدسية ردمتها الجرافات

 االحتالل يصعد الهدم في سلوان وجبل المكبر
  

بلــدتي ســلوان وجبــل المكبــر ال يــستهجن الزائــر ل قــد – المحتلــة  القــدس–الجنــدي  أســيل –الجزيــرة 
 .لتقاربها الشديد" ليغو"السير في طرق وعرة وضيقة، وقد ال يستهجن أيضا أن يصف منازلها بلعبة 

لكــن حتمــا يــستهجن الزائــر لهــا مــؤخرا حجــم الركــام الــذي خلفتــه الجرافــات التابعــة للبلديــة بعــد هــدم 
دم منــازلهم ذاتيــا، وهــو مــا يــصفونه بإقــدام المنــازل هنــاك، أو الركــام النــاتج عــن إجبــار المقدســيين علــى هــ

 .اإلنسان على انتزاع قلبه من جسده بيده

ّبدأت الجزيـرة نـت جولتهـا فـي بلـدة سـلوان مـن حـي وادي قـدوم فـي طريقهـا لمنـزل المقدسـي وائـل 
ّالطحان، الذي رغم اإلجهاز على منزله وتحويله لركام بدا متماسكا يصف موقـع المنـزل بدقـة متناهيـة رغـم 

  .لقضاء على أمله في العيش به ما تبقى من حياتها

هـذا هـو .. بعد محطة الوقود مقابل البوابات الـصفر يوجـد بـاب حديـدي مـدهون بـاللون الرصاصـي"
 ".منزلي

ّالبوابة الرصاصية المفتوحة كانت تفـضي لبنـايتين إحـداهما لوائـل واألخـرى لـشقيقه سـويتا بـاألرض 
 .آب الماضي/ أغسطس١١في 

ّركام المنزلين شجرة رمان مثمرة وضع وائل تحتها مقاعد قديمـة وطاولـة، وجلـس مقابـل يفصل بين 
 .الباب الرئيسي مع زوجته واثنتين من بناته

 عامـا قـضاها فـي بنـاء حلمـه الـذي بـدأ بمـساحة ٣٠يتنقل ببصره بين الركام ويتحـسر علـى شـقاء 
 متـرا مربعـا لكـل ٢٢٠بمـساحة - متر مربع ليتوسع بعدها ويمتلك بناية سكنية تحتـوي علـى طـابقين ١٠٠
 . وتضم البناية أربع شقق-منهما
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ت جاهدا للحصول علـى تـراخيص لكـن منذ قدومي للبناء في هذه األرض التي تمتلكها العائلة سعي"
 حتـى يومنـا هـذا دفعـت ١٩٩٢البلدية لـم تمنحنـي أي شـيء بـل أثقلـت كـاهلي بمخالفـات البنـاء فمنـذ عـام 

 ".كمخالفات)  ألف دوالر أميركي٨٢نحو ( ألف شيكل ٢٨٠

 ألـف ٣٠( ألـف شـيكل ١٠٠ قرر القاضي اإلسرائيلي مخالفة الطحان بمبلـغ ٢٠١٩في أواخر عام 
 .إضافية، على أن يهدم المنزل بعد عام من ذلك التاريخ) أميركيدوالر 

رفض وائل هذا الحكم وقـال للقاضـي إنـه ال يـستأجر منزلـه مـن البلديـة وال مـن الحكومـة كـي تثقلـه 
بكل هذه الـديون، وطلـب إمهالـه للمـضي فـي إجـراءات التـرخيص لكـن القاضـي أجابـه بـأن أرضـه ستـصادر 

  .ًستقبالوستقام مدرسة مكان منزله م

مغادرة أرضه رغم مرور ثالثة أسابيع على تحطيم كل ما بناه على "  عاما٤٧"يرفض وائل الطحان 
 .مدار ثالثة عقود

أنا يائس حاليا لكنهم لن يقـضوا علـى حلمـي بـامتالك منـزل فـي القـدس وأرفـض التفكيـر بـالخروج "
سـيئ وأدخـل بحـاالت هـستيرية عنـد أصـبحت إنـسانا متـوترا علـى مـدار الـساعة ومزاجـي .. من هذه المدينة

الغــضب، كيــف ال وكلمــا خلــدت للنــوم أتخيــل نفــسي واقفــا علــى الــشرفة الخارجيــة أحتــسي قهــوتي أو أتفقــد 
 ".؟أطفالي في غرف نومهم قبل أن أخلد للنوم، أيحتمل عقل بشري الدمار الذي حل بي

، وفـي الطريـق "نا راحة البـالبعدما انهدم البيت فقد"ّودعنا وائل على وقع صوت زوجته وهي تتمتم 
إلـى البوابــة الرئيــسية وجــدنا وسـادة نــوم بــين الركــام كانـت يومــا مــصدرا للــسكينة والراحـة ألحــد أفــراد األســرة 
وبالقرب من الباب دوالبان خشبيان من بقايا غرفة وائل وزوجته، وفي واجهة الدوالبين مـرآة كانـت تـنعكس 

ُا اليوم فتعكس ردما خلفته جرافات االحتالل ردمت معه أحـالم أسـرة عليها حتما تفاصيل غرفتهما الهادئة أم
 .مقدسية بأكملها

الستكمال الجولة باتجـاه حـي عـين اللـوزة فـي بلـدة سـلوان أيـضا ينعطـف الزائـر يمينـا وعلـى يمينـه 
ت ويساره ال يخلو الشارع الرئيسي من ركـام خلفتـه الجرافـات بعـد هـدم عـدد مـن المحـال التجاريـة علـى فتـرا

 .زمنية مختلفة

وال يستثني االحتالل من الهدم دور العبادة أيضا فمسجد القعقاع الواقع في الحي من المباني التي 
 .يهددها خطر الهدم أيضا

وقــال عــضو لجنــة الــدفاع عــن أراضــي وعقــارات بلــدة ســلوان خالــد أبــو تايــه، إن الطــابق األول مــن 
طابق الثاني قبل عـامين لتوسـيع المـسجد وتخـصيص طـابق المسجد بني قبل ثمانية أعوام واستكمل بناء ال

 .منه لصالة النساء

مفتش البلدية يصر على أن هذا البناء يعود لمنـزل ولـيس لمـسجد رغـم تـصوير عـدة صـلوات فيـه "
 ". آالف مقدسي يسكنون في المنطقة٧ٕوارسالها للبلدية لتقتنع بأن هذا البناء مكان للعبادة ويخدم 
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سية في الحي ذاته وهي مهددة بهـدم منازلهـا وتهجيرهـا مـن المنطقـة، ورغـم  أسرة مقد٥٢وتسكن 
سعي الكثيرين للحصول على رخصة البناء فإن البلدية تضع شروطا تعجيزيـة وتـرفض المـشروع التنظيمـي 

 .الذي قدمته لجنة التنظيم والتخطيط لحي عين اللوزة في بلدة سلوان

أبــو تايــه الــذي تالحقــه البلديــة منــذ بنــاء منزلــه لــيس بعيــدا عــن المــسجد يــسكن المقدســي محمــد 
، يسكن محمد مع أسرته في الطابق الثـاني بينمـا يـسكن شـقيقه فـي ٢٠١٥ مترا مربعا عام ١٤٤بمساحة 

الطابق الثالث ووالداه في الطابق األول، وبسبب صعوبة هدم منزله فإن البلدية تنوي حرمانه من استعماله 
حديد بعد لحمهـا أو بـسكب اإلسـمنت المـسلح بداخلـه كمـا فعلـت بمنـزل الـشهيد إما بإغالق بابه ونوافذه بال

المقدسـي عــدي أبــو جمـل، وال يــزال محمــد حـائرا فــي كيفيــة تحويــل منزلـه مــن جنــة إلـى مكــان يحظــر عليــه 
 .استعماله

 ألــف ٧٨أشـعر أننــي أســتأجر منزلــي مــن البلديــة ألن المحكمـة ألزمتنــي بــدفع مخالفــة بنــاء قــدرها "
ثـم أعطتنـي مهلـة ألصـوب وضـع المنـزل قانونيـا، لكـن مـع وصـول جائحـة )  ألف دوالر أميركـي٢٣(شيكل 

 أيـام، ألقـدم أوراقـا للبلديـة لكـن ١٠كورونا تعطل عمل المحاكم، وقبل ثالثة أسابيع أمهلنـي مفـتش البلديـة 
 ".األخيرة ترفض المشروع التنظيمي للمنطقة وليس لدي ما أقدمه

جاري ستعقد جلسة محكمة للبت في قضية منـزل محمـد وتأكيـد قـرار عـدم أيلول ال/ سبتمبر١٦في 
أنـا أقـف فـي منتـصف الطريـق ال يمكننـي المـضي "استعماله أو تأجيل الجلسة، وفي تعقيبه على ذلك، قـال 

 ."في إجراءات الترخيص وال يمكنني حماية منزلي الذي صرفت على بنائه وتجهيزه نصف مليون شيكل

ّ تجولنا في المنزل وطرحنا سؤاال عابرا على زوجته فيمـا إذا فكـرت بـإخالء أي برفقة محمد وزوجته
 ."سنبقى في منزلنا.. إن شاء اهللا ال"من محتوياته خوفا من اآلتي المجهول؟ أجابت بصوت منخفض 

آب / منشأة خالل شهر أغسطس٥٠وفقا لمركز معلومات وادي حلوة فإن االحتالل هدم في القدس 
ــدتي ســلوان وجبــل المكبــر المجــاورتين للمــسجد - وحــدة ســكنية٣٧منهــا -الماضــي   تقــع معظمهــا فــي بل
 .األقصى

  ١٠/٩/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 
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  فعاليات

  علماء ورجال دين مسلمون يؤكدون الوصاية الهاشمية 

  على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 

 مـع بالـشراكة القومي األمن ألبحاث فلسطين معهد نظمه الذي الرقمي العربي المؤتمر أكد – عمان
 . الخميساألول أمس الفلسطينية، اإلفتاء ودار الدينية، والشؤون األوقاف وزارة

 ثلـة فيـه وشـارك القـومي، األمـن ألبحـاث فلـسطين معهد عام مدير جراد نايف الدكتور الذي افتتحه
 فلـسطين مـن الـسامرية، ائفـةوالط والمـسيحية اإلسـالمية الـديانتين مـن الـدين ورجال والمفكرين العلماء من

 األولـى الجلـسة أدار جلـستين، علـى المؤتمر أعمال ودارت ولبنان، والعراق والجزائر وتونس ومصر واألردن
 إبـراهيم الـشيخ فضيلة من كل فيها وشارك القومي، األمن ألبحاث فلسطين معهد من العبادي جمال األستاذ
 والـدكتور مـصر، مـن حبيـب كمـال .د اإلسـالمي والمفكر ة،الفلسطيني والديار القدس مفتي نائب اهللا عوض
 والـدكتور تـونس، من المدني بدري والدكتور األردن، من الحافي عامر والدكتور فلسطين، من الراهب متري

 .الجزائر من السعدودي الشاذلي

 نجـم مـدمح الدكتور واألستاذ األردن، من الشلبي جمال البروفيسور فيها فشارك الثانية الجلسة أما
 الـشيخ وفـضيلة لبنـان، مـن الطرابلسي محمد والدكتور العراق، من الحسو أحمد والبروفيسور فلسطين، من

 وأدارهــا فلــسطين، مــن يوليــو اهللا عبــد واألرشــمنديت الــسامري، إيهــاب األســتاذ فلــسطين، مــن شــحادة حــسن
 .القومي األمن ألبحاث فلسطين معهد في الباحث رداد حسين الدكتور

 العقيدة في فلسطين مكانة تناولت عديدة عمل وأراق مداخالت الرقمي المؤتمر في لمشاركونا وقدم
 المقدسـات علـى والـضم القـرن وصـفقة اإلسـرائيلية السياسات ومخاطر والمسيحيين، المسلمين لدى الدينية

 .فلسطين عن الدفاع في الدين ورجال العلماء ودور الفلسطيني، الشعب حقوق وعلى والمسيحية اإلسالمية

ــذين والمهتمــين المختــصين مــن عــدد المــشاركين علــى وعقــب ــام وفــي .النــدوة حــضروا ال ــال الخت  ت
 الختــامي البيــان فــي المــشاركون أكــد حيــث المــؤتمر، عــن الــصادر الختــامي البيــان العبــادي جمــال األســتاذ
 :أبرزها تاليا المواضيع من عدد على المؤتمر عن الصادر

 ووطنـي ديني واجب كافة المحافل في عنها والدفاع المركزية، المسلمينو العرب قضية فلسطين أن
 عـاتق علـى ويقـع قـصوى، ضـرورة القـضية هـذه وأهميـة يتعـارض ما رفض على والعمل وأخالقي، ٕوانساني
 .المهم العمل هذا في كبير ٌعبء الدين ورجال العلماء

 احتـرام وعلـى الدينيـة أماكنهـا بكافـة المقدسـة المدينـة علـى بالـسيادة الفلسطيني الحق على التأكيد
 .فيها والمسيحية اإلسالمية المقدسة األماكن على الهاشمية والوصاية الرعاية

 المزيفــة التوراتيــة الروايــة وتبنــي تــرويج بخطــورة للتثقيــف أهميــة الــدين ورجــال العلمــاء يــولي أن
 .غيانوالط االحتالل تسويغ في الديني للخطاب الصهيونية واستغالل للتاريخ
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 التــي المتــصهينة، المــسيحية وبــين العميقــة الروحيــة منابعهــا فــي المــسيحية بــين التمييــز ضــرورة
 .واالحتالل االستبداد ألعمال الحقة، المسيحية وروح يتعارض ًدينيا، غطاء تعطي

 فـي المـسيحية الكنـائس لـبعض الـصهيوني االستغالل يكشف مشترك مسيحي إسالمي خطاب بلورة
 .ًدينيا صبغها يحاول التي االستعمارية وآلياته سياساته لتسويغ الغرب،

 ومـساعدتها الفلـسطينية للقـضية المناصـرة الغربيـة المـسيحية المجموعـات مـع التعـاون على العمل
 .للصهيونية البشع الوجه كشف في

 موتقــدي اإلســرائيلي، لالحــتالل الالإنــسانية الطبيعــة لكــشف أشــكاله بكافــة والتــدوين التــأليف تــشجيع
 بالقـضية تهـتم التـي المحافـل كـل مـع الـدائم التواصـل علـى والعمـل اإلنـسانية المقاومـة الفلسطينية النماذج

 القضية إلبقاء والمؤتمرات الفعاليات لعمل معها والتنسيق والدينية العلمانية المحافل تلك خاصة الفلسطينية
  .الشعوب أذهان في حية الفلسطينية

  ٣ صفحة ١٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 آراء عربية

 الصمود المقدسي والتصدي لصفقة القرن

 سري القدوة

 ان تصعيد قوات االحتالل اإلسرائيلي لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق
ٕبالتوسع والبناء االستعماري االستيطاني، وفرض سياسات الضم والتهويد على األرض، واطالق العنان 
للمستوطنين لالعتداء على أبناء شعبنا، واالقتحامات المتواصلة للمسجد األقصى المبارك، واالعتداء على 

الستدعاء التي تجري لكوادر المقدسات اإلسالمية المسيحية، وقد شكلت جملة استهداف الكوادر الوطنية وا
ٕفصائل العمل الوطني، بما فيها استدعاء محافظ القدس عدنان غيث بشكل متكرر، واغالق المؤسسات في 
المدينة المقدسة، لن تكسر إرادة الصمود والتحدي ألبناء الشعب الفلسطيني في القدس وسيستمر دفاعهم 

 تضحيات أبناء شعبنا من أجل االستمرار  تواصلعن مدينة القدس ومقدساتها بصدورهم العارية في ظل 
ٕفي نضال شعبنا وكفاحه، حتى الوصول الى الحرية واالستقالل، وان ما يقوم به االحتالل من سياسات 
عنصرية بحق المواطنين في األرض المقدسة، جريمة ال يمكن التغاضي عنها، ويجب مقاومتها بكل السبل 

  . والقوانين الدوليةالمتاحة، وهي صرخة في وجه العدالة

وفي ظل ذلك وتلك الحالة الرهيبة التي تعيشها القضية الفلسطينية ومؤامرات التصفية ومخططات 
االحتالل االسرائيلي وتطبيق صفقة القرن االمريكية ال بد من العمل المشترك على المستوى الشعبي 

احتضان قضية فلسطين ودعم الشعب والوطني والرسمي العربي لمواجهة سلطات االحتالل واالستمرار في 
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الفلسطيني في معركته من أجل التحرير والعودة وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني 
  وعاصمتها القدس

إنه وفي ضوء هذا التصعيد االسرائيلي المبرمج بحق اهلنا في القدس ال بد من العمل على تعزيز 
دا للموقف الفلسطيني، وخاصة في إطار االخطار المحدقة الموقف العربي والذي يجب أن يكون سن

بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بصفقة القرن، وخطة الضم، ومحاولة االحتالل العمل على تمرير هذه 
  .الصفقة المرفوضة على المستويات الفلسطينية كافة

بالنفس مع كل المساعي ان الثوابت الفلسطينية واضحة وان القيادة الفلسطينية تتجاوب بكل الثقة 
الدولية الحقيقية لتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية الدولية والمتمسك بالثوابت الوطنية ورفض الضم 
ٕوصفقة القرن وكل المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا، وان هذا التناغم في الموقف الفلسطيني الرسمي 

 األرض والمقدسات وأن الطريق الوحيد لتحقيق والشعبي هو الذي سيؤدي إلسقاط كل الخطط التي تطال
   األمن واالستقرار يمر فقط عبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني

ان محاصرة وتدمير كل المؤامرات التي تحاك للقضية الفلسطينية، مرهونة بوحدة وطنية فلسطينية 
ى الشرعية الدولية كأساس للحل، إضافة لوجوب وبموقف سياسي ونضالي وتنظيمي موحد، يرتكز عل

تحديد قواعد االشتباك وفق منظور وطني موحد والحفاظ على استقاللية الورقة الفلسطينية وأهمية العمل 
على التأكيد أن فلسطين بحاجة لموقف عربي موحد عبر مقاطعة دولة االحتالل اإلسرائيلي وعزلها سياسيا 

ائم االحتالل التي تمارسها حكومة التطرف واإلرهاب اليمينية العنصرية على المستوى الدولي وفضح جر
   المتطرفة

ٕان القضية الفلسطينية هي قضية دولية وعربية واسالمية، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهي حامية االرث الكفاحي والنضالي الوطني وال يوجد قوة على وجه 

كن ان تنال من الشعب الفلسطيني وصموده ومسيرته النضالية وانجازاته الوطنية، وأن التوافق االرض مم
على آليات إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتجسيد شراكة وطنية حقيقية هي االساس في 

المقبلة مع وحدة الموقف السياسي والنضالي والتنظيمي ومستويات العمل الجماهيري في هذه المرحلة 
 إلى الحقوق الفلسطينية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية كأساس  ضرورة الوقوف

ومرجعية شاملة لصناعة السالم العادل والشامل بالمنطقة تثمر عن قيام الدولة الفلسطينية والقدس 
  .عاصمتها

  لصباح الفلسطينيةرئيس تحرير جريدة ا - سفير االعالم العربي في فلسطين

  ١٢ص/١٣/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 

 



 
١٨

 !!.  الفلسطينية"اليمامة"ال تفقؤوا عيني 

 رشيد حسن

يشير محمد .. ٩٦روق الصادر عن دار الش« المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل «في كتابه 
والتي لن تتحقق اال بتشظية واضعاف الدول العربية .. حسنين هيكل الى اهداف المشروع الصهيوني

للسيطرة على المشرق العربي، ونهب خيراته، وبناء اسرائيل .. » مصر والعراق سوريا« المحيط باسرائيل 
  ..كقوة اقليمية كبرى في المنطقة

الحقيقة المؤلمة وهي ان العدو الصهيوني بقي مصرا على ما يعتبرها وفي هذا الصدد يؤكد هيكل  
  !!.ثوابتا، في حين تنازل العرب عن ثوابتهم ولم يحققوا شيئا

  .. وبالدخول في التفاصيل

.. مؤسس الحركة الصهيونية، والتي تصب في اضعاف مصر .. « هيرتسل «يشير الكاتب الى مخططات  
د ما بين حيفا ومدن، الضعاف الحركة في قناة السويس، وضرب مكانتها فهو أول من اقترح مد سكة حدي

  .. العالمية

، قبل ان يتم تداوله اليوم ، وها هو يعود اليوم ١٨٩٣هذه المخطط لمع في ذهن نبي الصهيونية عام 
 من ومد انبوب نفط.. مجددا الى التداول،كما تؤكد الصحافة االسرائيلية، وقد دخلت مرحلة مد سكة حديد 

  ..مرحلة النقاش الجدي..ابار النفط الى ميناء عسقالن المحتل

والمالحظ ان المشاريع االقتصادية ليست هي الوحيدة التي لمعت في الفكر الصهيوني، بل صاحبها  
  ..متقاتلة.. مشاريع اكثر خطورة، وهي تفكيك الدول العربية واقامة دويالت طائفية متناحرة

 الصهيوني هو اول من دعا الى اقامة دولة طائفية في جنوب لبنان، لحماية فابن غوريون مؤسس الكيان
  . «دويلة سعد حداد« وهذا ما تم بالفعل .. شمال اسرائيل

واثبتت الوقائع واالحداث ان للعدو الصهيوني دعما وال يزال الحركات التكفيرية، وامدها بالسالح، وفتح 
  ..ات في الجوالن المحتل، لعالج جرحى هؤالء الخوارجمعسكراته لتدريب التكفيرين، واقام مستشفي

والقادرة على تحقيق االنتصار .. لقد حرص العدو وطبقا الستراتجيته ان يبقى هو القوة العسكرية المتفوقة
قتبلة » ٢٠٠« وها هو يمتلك اكثر من .. ، فبنى مفاعل ديمونة، بمساعدة فرنسا.. على العرب مجتمعين

 على مصر، ٦٧وقام بعدوان حزيران ... ١٩٨١ير المفاعل النووي العراقي عام وقام بتدم.. «نووية 
عندما تاكد انها في طريقها لتصبح قوة عسكرية كبرى، وعلى شفا ان تمتلك صناعة عسكرية، وصناعة 

  ..صواريخ بعيدة المدى، لكسر التفوق العسكري االسرائيلي

تي تؤكد ان المشروع الصهيوني خطر على االمة كلها من ال مجال لالستمرار في ايراد الشواهد واالدلة، ال
   الماء الى الماء

   والبأس في هذا الصدد من التأكيد على حقيقتين وهما
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فعمل على تفريخ العديد من خاليا التجسس واختراق .. ان العدو استغل حالة السالم مع مصر: االولى
  .هذه الخاليا التخريبيةوقد اكتشفت مصر العديد من .. المجتمع المدني المصري 

لقد ثبت ان اميركا واسرائيل هما وراء دفع اثيوبيا، لبناء سد النهضة، الضعاف مصر، : الثانية 
  !!..فمعظم المهندسين والخبراء هم اسرائيليون. ومحاصرتها، و ضرب عناصر القوة في اقتصادها 

فنذر نقسه للدفاع عن االمة . .الشعب الفلسطيني وقف على الحقيقة مبكرا منذ اكثر من مائة عام
 لتطهير االرض من شذاذ االفاق.. وها هو يسجل اقدس فصول الملحمة بدم ابنائه.. ومقدساتها

  ..المشروع الصهيوني هو الخطر الحقيقي على االمة كلها

  ..فيا اهلنا العرب صدقوا زرقاء اليمامة الفلسطينية

   قبل ان ياخذكم الطوفان الصهيوني

  ..نيهاوال تفقؤوا عي

  !!.. فانها ترى ما ال ترون

 ١٢ص/١٣/٩/٢٠٢٠الدستور

***  

  اخترنا لكم

   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة

ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم 
  .المؤلفات التي تتعلق بالقدس من جوانب مختلفة

 الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره ولوضع القارئ في صورة بعض هذه
  اللجنة

  : ) خمسة قرونفي فلسطينكتاب " (وفيما يلي تعريف بكتاب 

)/ ١٠٩٩-٦٣٤(مــن الفـتح اإلسـالمي حتــى الغـزو الفرنجــي :  خمـسة قـرون فــي فلـسطينكتـاب " 
  ."ص٥٢٨ – . ٢٠٠٠مؤسسة الدراسات الفلسطينية، :  بيروت –. خليل عثامنة 

يقدم صورة مكتملة و  الكتاب الحقائق التاريخية الموجودة في المصادر األولية عن فلسطين،يتناول
 خالل القرون الخمسة التي تبدأ مع بداية الفتح العربي اإلسالمي قبيل منتصف القـرن الـسابع تاريخها عن

شام، والــذي اشــتهر باســم حتــى نهايــة القــرن الحــادي عــشر الــذي شــهد غــزو الفرنجــة لفلــسطين وبــالد الــ
 وقد خصص الكاتب فـتح فلـسطين بمـا فـي ذلـك القـدس بفـصل خـاص بعـد أن كـان هـذا ،الحمالت الصليبية

  . الموضوع يعالج ضمن إطاره األشمل مع فتوح بالد الشام عامة

***  
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  اخبار باالنجليزية

End of Occupation Prerequisite for Peace – FM 
 

AMMAN — The required change and fundamental step towards achieving a 

fair and comprehensive regional peace must be initiated by the Israeli side, Foreign 

Minister Ayman Safadi said on Friday. 

In a statement released after the announcement of normalisation of ties 

between Israel and Bahrain, Safadi said that the envisioned change will be achieved 

when Israel halts its measures that undermine the two-state solution, as well as ends 

the illegal occupation of the Palestinian lands and fulfils all the legitimate rights of 

the Palestinian people. 

The foreign minister stressed that a just and comprehensive peace is achieved 

through a two-state solution that ends the Israeli occupation and guarantees the 

establishment of an independent Palestinian state on the pre-1967 lines with East 

Jerusalem as its capital, based on international law, international legitimacy 

resolutions and the Arab peace initiative, as well as the principle of "land for 

peace", the Jordan News Agency, Petra, reported. 

Safadi pointed out that the impact of the normalisation agreement between 

Bahrain and Israel, as well as all normalisation deals with Israel, is tied to Israel's 

intended actions. 

He added that the continuation of the occupation, proceeding with annexation 

of lands, settlement activities and constant violations at Al Aqsa Mosque will deepen 

the conflict, Petra reported. 

Safadi also stressed that the Kingdom is working jointly with Arab and non-

Arab countries to realise peace, which is a strategic choice for Jordan, Palestine and 

the Arabs, adding that "the occupation is the core of conflict, while ending it is the 

sole way to a just, lasting and comprehensive peace". 

Jordan Times 12/9/2020 

*** 

Occupation Forces Demolished 33 Palestinian- Ownes Structures in last 

two Weeks: OCHA 
 

RAMALLAH – During the last two weeks, 33 Palestinian-owned structures 

were demolished or seized by the Israeli occupation authorities for the lack of 

Israeli-issued building permits, displacing 98 Palestinians, over half of whom were 

children, and otherwise affecting about 100 people, said the UN-OCHA in its 

biweekly Protection of Civilians Report. 

The UN-OCHA said most demolitions and displacements were recorded in 

Area C, with the largest number of displacements (45 people) recorded in two 

incidents in the Bedouin community of Wadi As Seeq near Ramallah. Also, 12 

people were displaced following the demolition of five structures in the herding 

community of Jinba, near Hebron, located in an area designated as a ‘firing zone’ 

for Israeli military training. 
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In Ras at Tin, another herding community located in a ‘firing zone’ in the 

Ramallah area, parts of a donor-funded school, which was under construction, 

along with equipment and construction materials, were seized. 

In addition, four demolitions in East Jerusalem resulted in the displacement 

of 39 people. In three of these incidents, the demolitions were carried out by the 

owners, who were forced to do so to avoid additional fees and fines. 

Meanwhile, Israeli occupation forces conducted 152 search-and-arrest 

operations across the occupied West Bank, arresting 117 Palestinians. On the 

overnight of 7 September, a large-scale operation took place across the Hebron 

governorate, with at least 30 Palestinians being arrested. Another large operation 

was carried out on 26 August across multiple East Jerusalem neighbourhoods 

simultaneously, in which ten people were arrested, reportedly for working for the 

Palestinian Authority in East Jerusalem, in contravention to Israeli law. Regular 

policing activities and related tensions in Al ‘Isawiya neighbourhood of East 

Jerusalem continued; in one incident, a journalist was arrested and his equipment 

was confiscated.  

During the same period, UN-OCHA said two Palestinians were injured and 

Palestinian-owned property was vandalized in settler-related incidents. Palestinians 

from Kafr Malik, near Ramallah, clashed with Israeli settlers, when the latter 

attempted to set up a new outpost on the village’s land. Israeli occupation forces 

who intervened in the incident shot with live ammunition and injured a Palestinian 

man. 

In another incident, a Palestinian woman was stoned and injured while 

travelling on Road 60, in the Nablus governorate, while three more cars sustained 

damage by stones. 

A shepherd from At Tuwani village, south of Hebron, reported that a settler 

had rammed into his sheep, killing ten and injuring five. 

In three separate incidents, settlers vandalized four vehicles in Asira al 

Qibliya and Huwwara, both in Nablus Governorate, where they sprayed graffiti on 

the walls of houses, and on Road 60 in the Hebron governorate. 

Additionally, a staircase leading to a kindergarten in the H2 area of Hebron 

was damaged by settlers. 
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