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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •
 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـخبار التي ترد في التقرير ليتناسبعض المقاالت أو األ

 .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

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤  المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة يعتمد قرارين ضد االحتالل اإلسرائيلي •
  ٥  المستوطنات توسيع وقف "إسرائيل" وعلى الضم سأعارض :بايدن •

  ٥  الواليات المتحدة موجودة في الشرق األوسط لحماية إسرائيل: ترمب •

  اعتداءات

  ٦   وحدة استيطانية٩٨٠ إقامة الخارجية الفلسطينية تدين •
  ٦  بـ األقصى ويدنسونه بأحذيتهم" باب الرحمة" جنود االحتالل يقتحمون مصلى  •
االحتالل يصدر قرار بهدم مسجد في القدس المحتلة ويصعد عمليات التعذيب بحق  •

  ٦  الفلسطينيات
  ٧  االحتالل يتقصد تحرير مخالفات مالية للمقدسيين •
  ٨  ا على هدم منزله ويقرر هدم آخر في جبل المكبراالحتالل يجبر مقدسي •

  ٩  بالقدس شادي مطور وزوجته" فتح"االحتالل يعتقل أمين سر  •

  اعتداءات/تقارير

  ٩  االحتالل يوسع سياسة إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا": شمس" •
  ١٠   نساء٩ وً طفال١٢ معتقلين بينهم ١٠٣: القدس وبلداتها أعلى نسبة اعتقال في آب •

  ١٢  ُمبعدان عن األقصى يرويان أسباب وتفاصيل إبعادهما •

  اخترنا لكم

  ١٣  اسرائيل لن تبقى: اسرائيليون يقولون  •

  اخبار باالنجليزية

Israeli police storm Jerusalem’s Bab al-Rahma prayer area  ١٤  

Report: Israeli occupation forces detained 297 Palestinians, including 12 

minors, in August  ١٤  

Pakistan’s position regarding Palestinian Issue has not changed, says 

Spokesperson  ١٥  

Israeli Municipality threatens to demolish Mosque in OJ  ١٥  

Several Palestinians kidnaped overnight by IOF in W. Bank and J’lem  ١٦  

Settlers, Police Forces Defile Aqsa Mosque  ١٦  



 
٤

  شؤون سياسية

  المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة يعتمد قرارين ضد االحتالل اإلسرائيلي
 

 اليــوم نيويــورك، فــي المتحــدة لألمــم واالجتمــاعي االقتــصادي المجلــس اعتمــد – وفــا – نيويــورك
 لـــألرض ييلســـرائاإل لالحـــتالل واالجتماعيـــة االقتـــصادية التبعــات" بـــشأن قـــرارين ســـاحقة بأغلبيـــة االثنــين،

 حالـة"و ،"المحتـل الـسوري الجـوالن فـي العـرب وللـسكان الـشرقية، القـدس ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية
 ".لها المساعدة وتقديم الفلسطينية المرأة

 بمـا المحتلـة، الفلـسطينية لـألرض يسـرائيلاإل لالحـتالل واالجتماعيـة االقتـصادية التبعات" قرار وأكد
 للـشعب للتـصرف القابـل غيـر الحق ،"المحتل السوري الجوالن في العرب وللسكان ،الشرقية القدس ذلك في

 .واالقتصادية الطبيعية مواردهم جميع في المحتل السوري الجوالن في العرب والسكان الفلسطيني

 تتـسبب أو للخطـر تعرضـها أو المـوارد هـذه تـستغل أال بـاالحتالل، القائمة السلطة ،إسرائيلب وأهاب
 المائيـــة المـــوارد فيهـــا بمـــا الطبيعيـــة، للمـــوارد اســـتغاللها بإنهـــاء طالبهـــا كمـــا اســـتنزافها، أو انهافقـــد فـــي

 فيهــا بمــا المحتلــة، الفلــسطينية األرض فــي النفايــات أنــواع مــن نــوع أي إلقــاء عــن تتوقــف وأن والمعدنيــة،
 لتلـك الطبيعيـة لمواردبـا جـسيمة أضـرار مـن ذلـك يلحقـه لما المحتل، السوري الجوالن وفي الشرقية، القدس

 .المناطق

 المتحـدة، الواليـات :وهـي دول ٣ اعتـراض مقابل دولة،  ٤٧  تأييد على هذا القرار مشروع وحصل
 .وأوكرانيا وتوغو، وماالوي، البرازيل، :وهي دول ٤ وامتناع وأستراليا، وكندا،

 الحمايــة تــوفير رورةضــ علــى القــرار شــدد ،"لهــا المــساعدة وتقــديم الفلــسطينية المــرأة حالــة" وحــول
 االحــتالل تحــت القابعــة الفلــسطينية للمــرأة الــدعم وتــوفير واألطفــال، النــساء خاصــة الفلــسطيني، للــشعب

 المتحــدة، الواليــات :وهـي دول ٣ اعتــراض مقابـل دولــة، ٤٣ تأييــد علـى القــرار مـشروع وحــصل .يسـرائيلاإل
 وسويــسرا، وهولنــدا، ومــونتينيجرو، وجمايكــا ،وألمانيــا البرازيــل، :وهــي دول ٨ وامتنــاع وأســتراليا، وكنــدا،
 .وأوكرانيا وتوغو،

ــدائم المراقــب وأشــار ــة ال ــسطين لدول ــدى فل ــوزير المتحــدة األمــم ل ــاض ال ــى منــصور، ري  هــذا أن إل
 فـي غـدا التوقيـع وقبـل التطبيـع وخطـوات "القـرن صـفقة" إعالن عقب جاء ألنه األهمية غاية في التصويت
 من أصوات ثالثة إلى بصوتين التصويت زاد بل المنصرم، العام تصويت على فقط نحافظ لم حيث واشنطن،

 تأييـد علـى إجمـاع هنـاك العالم في أنه يؤكد وهذا واالجتماعي، االقتصادي المجلس أعضاء دولة ٥٤ أصل
 فلـــسطين دولـــة واســـتقالل المحتلـــة الفلـــسطينية لــألرض يســـرائيلاإل االحـــتالل ٕوانهـــاء الفلـــسطينية القــضية
  .الشرقية القدس هاوعاصمت

 ١٥/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  



 
٥

   وقف توسيع المستوطنات"إسرائيل"سأعارض الضم وعلى : بايدن

 

 التوسـع سياسـة بايـدن، جو األميركية الرئاسة الديمقراطي الحزب مرشح هاجم – وكاالت – عواصم
  .الضم عن الحديث واستمرار االستيطاني،

 علـى "إن الخمـيس، أمـس مـن أول ،"سـتريت جـي "منظمة متهنظ حفل خالل كلمته في بايدن وقال
 للنهـوض والـسعي ّالـضم عـن الحـديث ووقـف ّالغربيـة، الـضفة في المستوطنات توسيع عن التوقف إسرائيل

  ."اإلسرائيليين أمام هذا موقفه أوضح "أنه مؤكدا ،"الدولتين بحل

 نتنيـاهو طاولـة عن بعيد هو مدى أي إلى أعلم ال لكن الطاولة على ليس اليوم الضم إن ":وأضاف
 الـدعم ويعيـد الفلـسطينيين، مـع الحـوار وسـيجدد بالرئاسـة، فاز إذا الضم سيعارض أنه ًموضحا ،"وتوجهاته

 بايـدن وجـدد ."القـدس شـرقي بـالده قنـصلية مجددا وسيفتتح األميركي، القانون بالحسبان األخذ مع المادي
ــده ــى تأكي ــدولتين حــل أن عل ــق هــو ال ــدالو الطري ــسطينيين حــق لــضمان حي ــدولتهم الفل  وألمــن جهــة، مــن ب

 األميركــي الــرئيس االنتخابــات فــي خــصمه أن إلــى ًمــشيرا أخــرى، جهــة مــن البعيــد المــستوى علــى" إســرائيل"
  ....الدولتين بحل األمل تقويض على ويعمل للفلسطينيين، المصير تقرير قضية زعزع ترمب، دونالد الحالي

 ١٢/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

  الواليات المتحدة موجودة في الشرق األوسط لحماية إسرائيل: ترمب

 

الــرئيس األميركــي دونالــد ترمــب، إن الواليــات المتحــدة ليــست  قــال – وفــا ٢٠٢٠-٩-١٥واشــنطن 
 .معنية بالشرق األوسط من أجل النفط ولكن لحماية إسرائيل

ميركيــة الــسائدة لــم وأضــاف ترمــب فــي تــصريحات أدلــى بهــا األســبوع الماضــي، ولكــن الــصحافة األ
يجـب علينـا التواجـد فـي "تتداولها لسبب غير مفهوم، أن الواليات المتحدة ليست بحاجة ماسة للـنفط ولكـن 

  ".الشرق األوسط لحماية إسرائيل

ــرت الــصحفية األميركيــة المحافظــة بــاربرا بالنــد، وهــي الــصحفية ــي التقطــت هــذه  وذك الوحيــدة الت
أحــد يهــتم، ولكنهــا طرحــت عالمــات اســتفهام بــشأن المــزاعم األميركيــة التعليقــات، أنــه مــن الواضــح أن ال 

  .السائدة بأنها موجودة في الشرق األوسط بسبب النفط لدرجة التورط في حرب ضد العراق

وترتبط هذه التعليقات التي أدلى بها ترمب بنظرية تفسر سبب تسرع اإلدارة األميركيـة لغـزو العـراق 
لمزعومـة، إذ يبـدو أن تهديـد الـرئيس العراقـي الراحـل صـدام حـسين إلسـرائيل بحجة أسـلحة الـدمار الـشامل ا

  .كان الدافع لهذه الحرب، ولكن البيت األبيض لم يجرؤ على االعتراف بذلك في ذلك الوقت

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  



 
٦

  اعتداءات

   وحدة استيطانية٩٨٠الخارجية الفلسطينية تدين إقامة 
  

دانــت وزارة الخارجيــة الفلــسطينية، قــرار حكومــة االحــتالل ... << – وكــاالت – ن المحتلــةفلــسطي
المقامـة علـى أراضـي " أفـرات" وحدة استيطانية جديدة فـي مـستوطنة ٩٨٠اإلسرائيلي المصادقة على إقامة 

  . المواطنين الفلسطينيين جنوبي بيت لحم

ثنين، قرار حكومة االحتالل االسرائيلي بــــ ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أمس اال
، وينــدرج فــي "حلقــة فــي سلــسلة متواصــلة مــن االنتهاكــات المتــصاعدة ضــد المــواطنين الفلــسطينيين العــزل"

  . إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة

  .>>...لتي تبثها إسرائيلوقالت إن هذا القرار يكشف زيف الدعاية المضللة والمواقف المزيفة ا

 ١٨ ص١٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  

  بـ األقصى ويدنسونه بأحذيتهم" باب الرحمة" جنود االحتالل يقتحمون مصلى 
  

داخل المسجد األقصى المبارك، وسمحت ” باب الرحمة“اقتحمت قوات االحتالل أمس، مصلى 
  .ّله، وسط تصدي المصلين لعدوانهمللمستوطنين المتطرفين باستباحته وتنفيذ جوالتهم وصلواتهم داخ

قوات االحتالل لم تحترم حرمة “وأفادت دائرة أألوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة أن ...  
المصلى، حيث اقتحمه جنود االحتالل بأحذيتهم، وقاموا بعمليات تصوير داخل المصلى بشكل استفزازي 

  .للمواطنين الفلسطينيين

 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة ١٤ل االسرائيلي، إلى ذلك اعتقلت قوات االحتال
الغربية ومدينة القدس المحتلة، من بينهم أمين سر حركة فتح في مدينة القدس شادي المطور 

  .”.وزوجته

  ٣٤ص/١٥/٩/٢٠٢٠الغد 

*** 

  تاالحتالل يصدر قرار بهدم مسجد في القدس المحتلة ويصعد عمليات التعذيب بحق الفلسطينيا
  

 قال مركـز معلومـات وادي حلـوة فـي سـلوان بمدينـة القـدس المحتلـة، – وكاالت – فلسطين المحتلة
ــارك، وعلقــت إخطــارات هــدم  ــدة ســلوان جنــوب المــسجد األقــصى المب ــة االحــتالل اقتحمــت بل إن طــواقم بلدي

  .لدةفي حي أبو تايه بالب" مسجد القعقاع"وبالغات استدعاء للبلدية على عدة منشآت من ضمنها 

ً يومـا لالعتـراض علـى ٢١وأضاف المركز فـي بيـان لـه، أمـس االثنـين، إن البلديـة أمهلـت الـسكان 
  . قرار الهدم، وفي حال عدم االعتراض وحضور الجلسة ستقوم المحكمة بتنفيذ قرار الهدم خالل شهر



 
٧

ه قبـل  سـنوات وتـم توسـعت٨ُوبين أن مسجد القعقاع بني بتبرعـات مـن أهـالي المنطقـة قبـل حـوالي 
  .  آالف نسمة٧عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي الذي يزيد عددهم عن 

  .>>...وأكد ان بلدية االحتالل تتذرع بعمليات الهدم بحجة عدم الترخيص

  ١٨ ص١٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  

  االحتالل يتقصد تحرير مخالفات مالية للمقدسيين

 

ٕواجراءاتهـا  قوات االحتالل من انتـشارها شددت – جويحان االدي – الجديدة الحياة – المحتلة القدس
ًلمــدة أســبوعين، بــدءا مــن يــوم   فــي إغــالق شــاملإســرائيلفــي مدينــة القــدس المحتلــة، وذلــك قبيــل دخــول 

وشـوارع   البلـدة القديمـةأزقـةشـرطة االحـتالل منـذ سـاعات نهـار اليـوم انتـشارها فـي  وكثفت .الجمعة المقبل
المصرارة، وحـررت عـشرات المخالفـات  ع صالح الدين، وشارع السلطان سليمان، وشارعشار: المدينة، منها

عدة مواطنين أن االحتالل يترصد لهم ويتعمد تحريـر  وأوضح .الكمامة المالية للمواطنين، بحجة عدم ارتداء
 ية التيإزاحة الكمامة عن الفم، من أجل شرب المياه، وذلك ضمن السياسة العنصر مخالفات بحقهم، لحظة

 .ٕينتهجها االحتالل بحق المقدسيين، واثقال وتنغيص حياتهم في المدينة

االحـتالل، أمـام أحـد  إنـه تفاجـأ عنـدما أوقفـه جنـود" الحيـاة الجديـدة"الشاب أحمد أبـو عمـر لــ  وقال
، فمـه لـشرب الميـاه، فـي ظـل ارتفـاع درجـات الحـرارة المحال التجارية فـي المدينـة، بعـدما أزاح الكمامـة عـن

 مالية له، والحجة انه يمنع الشرب أمام المحل، وأن عليه اختيار زاويـة بعيـدة وكانوا ينوون تحرير مخالفة

منــذ بدايــة جائحــة كورونــا، فرضــت "أبــو عمــر،  وأضــاف .للــشرب، لكنــه رفــض تزويــدهم بهويتــه الشخــصية
 ن، على الرغم من الوضـعمالية، وتعمدت إرهاق كاهل المواطنين والمقدسيي سلطات االحتالل عدة مخالفات

القاصـران  أمـا .بمبـالغ باهظـة ًاالقتصادي الصعب أصال، و المتدهور بتسارع، فهـم يترصـدون لنـا بمخالفـات
لكل منهما، بحجـة جلوسـهم قـرب   شيقل٥٠٠أحمد ومحمد فقد حررت شرطة االحتالل مخالفة مالية بقيمة 

قال المواطن نـور مطـور صـاحب أحـد  بدوره، .يرلشرب العص ٕباب العامود، وازاحتهما الكمامة عن وجوههما
ًاالحـتالل يـداهم يوميـا وعلـى مـدار الـساعة المحـالت، لمراقبـة  المحال التجارية في منطقة بـاب العـامود، إن

 وأكـد .لهـن ًالمخالفات، مشيرا إلى أن عدد كبير من النساء قد تم تحرير مخالفـات ماليـة المواطنين وتحرير

سيتكبد الكثير منهم خسائر  على المواطن، وعلى أصحاب المحال التجارية، حيثمطور أن األوضاع صعبة 
 .األيام القادمة بسبب االغالقات وتشديد االجراءات والقيود خالل

وكانــت حكومــة االحــتالل قــررت فــرض إغــالق شــامل، ســيبدأ يــوم الجمعــة المقبــل، لمــدة أســبوعين، 
  .إسرائيلوذلك لمواجهة تفشي وباء الكورونا في 

  ١٥/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 



 
٨

  االحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله ويقرر هدم آخر في جبل المكبر

 

قـوات االحـتالل، اليـوم األحـد، مقدسـيا علـى  أجبرت – الفلسطيني لإلعالم  المركز–القدس المحتلة 
ًهدم منزله ذاتيا، وأصدرت قرارا بهدم منزل مقدسي آخر في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة .  

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل أجبرت المواطن المقدسي أسامة طالـب زحايكـة علـى هـدم 
  .منزله في منطقة بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، بدعوى عدم الترخيص

جبــل ًكمــا أصــدرت قــوات االحــتالل قــرارا بهــدم منــزل المــواطن المقدســي وليــد أبــو ادهــيم فــي منطقــة 
  .ًا عام٢٠ شقق سكنية، والمبني منذ أكثر من ٤ّالمبكر بالقدس المحتلة، المكون من 

ورصد تقرير أعده المكتب اإلعالمي لحركـة حمـاس فـي الـضفة تـصاعدا فـي عمليـات هـدم المنـازل 
منزال، وهو ) ٤٤(في الضفة والقدس، خالل أغسطس الماضي حيث بلغ عدد المنازل التي هدمها االحتالل 

  .دد األعلى منذ بداية العام، فضال عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدمالع

منـشأة، ) ٥٢(كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها 
) ١٢٧(ممتلكات تنوعت بين معدات ومركبـات، وبلـغ عـدد مـداهمات المنـازل ) ٨(في حين صادر االحتالل 

  .مداهمة

وأوضح التقرير أن مناطق بيت لحم والقـدس والخليـل، األكثـر تعرضـا لالنتهاكـات اإلسـرائيلية بواقـع 
  .ًاًانتهاكا توالي) ٢٥٤، ٢٧٩، ٢٩٢(

 منــزل فــي القــدس، كمــا اتبــع ١٩٠٠، هــدم االحــتالل أكثــر مــن ١٩٦٧ومنــذ احــتالل المدينــة عــام 
م السيطرة على القـدس وتهويـدها وتـضييق سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكا

الخنــاق علــى ســكانها األصــليين؛ وذلــك مــن خــالل سلــسلة مــن القــرارات واإلجــراءات التعــسفية، والتــي طالــت 
  .جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية

ومن هذه اإلجـراءات هـدم سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي المنـازل والمنـشآت بعـد وضـعها العديـد مـن 
  .والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيينالعراقيل 

وتهدف سلطات االحتالل بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلـسطيني فـي المدينـة؛ حيـث 
ّوضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطـي وظيفـي مـشدد؛ بحيـث تمـضي  ً ً

  .لنهائيةسنوات قبل أن تصل إلى مراحلها ا

  ١٤/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  

  



 
٩

  بالقدس شادي مطور وزوجته" فتح"االحتالل يعتقل أمين سر 

 

، أمــين ســر حركــة االثنــينيــوم   اعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي،-دوت كــوم" القــدس "-القــدس
 .تلةبيت حنينا شمال القدس المح إقليم القدس شادي المطور وزوجته، من حي" فتح"

وأفاد شهود عيان بأن قوات االحـتالل اختطفـت المطـور وزوجتـه بعـد أن أوقفـت المركبـة التـي كانـا 
 .يستقالنها في حي بيت حنينا حيث يقطن

يشار إلى أن المطور مبعد عن المسجد األقصى منذ شهور ويتعرض لمضايقات متواصلة مـن قبـل 
 .مخابرات االحتالل في القدس

 .ل كانت قد سحبت إقامة زوجة المطور من القدس المحتلةويذكر أن قوات االحتال

 ١٤/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  اعتداءات/ تقارير

  االحتالل يوسع سياسة إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا": شمس"
 

، "شــمس"مركــز إعــالم حقــوق اإلنــسان والديمقراطيــة  أدان – الفلــسطيني لإلعــالم  المركــز–رام اهللا 
ضـحايا "الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، ضـد الفلـسطينيين " إسـرائيل"سياسة العنصرية القهرية التـي تمارسـها ال

  .، بإجبارهم على هدم منشآتهم بأنفسهم"جريمة الهدم

إن سلطات االحتالل ترفـع مـستوى الجريمـة بإجبـار ) ٩-١٤(وقال المركز في بيان،  اليوم االثنين 
، تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، وتحميلهم تكلفـة الهـدم الفلسطينيين على هدم منشآتهم

  .بالهدم الذاتي"مضاعفة، في حال لم تهدمها  بلديات االحتالل، ضمن ما يعرف 

ًأن جرائم الهدم، تتزايد وترتفـع علـى نحـو خطيـر غيـر مـسبوق، مبينـا أنـه رصـد " شمس"وأكد مركز 
ــا خــالل النــصف األ٣٥هــدم   منــشآت فــي شــهر ٥ول مــن العــام الجــاري، باإلضــافة إلــى هــدم  منــشأة ذاتي
أغــسطس وحــده فقــط، / منــشأة خــالل شــهر آب٢٤يوليــو الماضــي، لتقفــز هــذه الجريمــة وتــصل إلــى /تمــوز

 منـشأة ٧٤ منشآت خالل الـشهر الجـاري، والـذي مـا زال فـي بدايتـه، بمجمـوع يـصل إلـى ١٠باإلضافة إلى 
  . تجارية ومخازن أجبر سكانها الفلسطينيين على هدمها ذاتيامعظمها منازل، باإلضافة إلى محال

ــؤري، إذ تقــع غالبيتهــا " شــمس"وشــدد  مركــز  علــى أن هــذه الجريمــة تأخــذ شــكل االســتهداف الب
الــساحقة فــي مدينــة القــدس حيــث النفــوذ األكبــر لــسلطات االحــتالل، واالســتهداف األكثــر كثافــة فــي ســياق 

  .صفقة القرن وخطط الضم



 
١٠

مركز إلى أن وتيرة تنفيذ عمليات الهدم تزداد كلما كانت المنطقة أقـرب مـن الحـرم القدسـي، ولفت ال
  .ما يؤكد سياسة التهويد العنصرية االستعمارية"

، )جنـوب القـدس(عن تضامنه المطلق مع الضحايا، وبالـذات فـي بلـدة سـلوان " شمس"وعبر مركز 
  .من المقدسيين، من مناطق مختلفةالذين أعلنوا رفضهم لهذه السياسة ليتبعهم العديد 

فـي الوقـت الـذي نـدرك فيـه كـم مـن الـصعب تخيـل كميـة ونـوع القهـر الـذي يـشعر بـه : وقال المركز
ـــي  المواطنـــون الفلـــسطينيون، عنـــدما يـــضطرون لهـــدم منـــازلهم ومنـــشآتهم بأيـــديهم، وكميـــة الـــضغوط الت

مارية، مـن محـاكم، وهيئـات المحليـة، يتعرضون لها، في سـياق معقـد تتمـاهى فيـه أدوات المنظومـة االسـتع
وقوات الجيش والشرطة االحتاللية؛ لتجبر بصلف ضحايا الجرائم من الفلسطينيين علـى االشـتراك فـي تنفيـذ 
الجريمة ضد أنفسهم، والقضاء بأيديهم على المكان الذي يؤويهم ويشعرهم باألمان في ترسـيخ لبنـى القهـر 

  .وفعله

ــة " شــمس"ودعــا مركــز  ــدولي إلــى تحمــل مــسؤولياته، والعمــل فــورا علــى تــوفير الحماي ًالمجتمــع ال
ٕللمــدنيين الفلــسطينيين بــشكل عــام، والــى األشــخاص المهــددين علــى وجــه التحديــد، واعمــال اتفاقيــة جنيــف  ٕ

حتالل أنها الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين، ووقف سياسة الصمت والالمباالة التي توحي لدولة اال
ــة "ذات حــصانة مطلقــة فــي ارتكــاب الجــرائم، وهــو  ــد الفلــسطينيون ثقــتهم فــي المنظومــة الدولي ــدأ يفق ُمــا ب

  .وتشريعاتها وأدواتها

  ١٤/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

   نساء٩ً طفال و١٢ معتقلين بينهم ١٠٣: القدس وبلداتها أعلى نسبة اعتقال في آب
  

ًأصدرت مؤسسات حقوقية مهتمة بشأن األسرى تقريـرا تـشير ... << –كاالت  و– فلسطين المحتلة
 نـساء، خـالل آب ١٠ً طفـال، و١٢ً فلـسطينيا، بيـنهم ٢٩٧قوات االحتالل اإلسـرائيلي، اعتقلـت "فيه إلى أن 

  ".الماضي

وأوضــحت مؤســسات األســرى وحقــوق اإلنــسان فــي ورقــة حقــائق صــدرت عنهــا أمــس اإلثنــين، أن 
 ٤٠ مـن الخليـل، و٤٢ مـن رام اهللا والبيـرة، و٣٣ فلـسطينيين مـن القـدس، و١٠٣ل اعتقلـت قوات االحـتال"

 من ٨ من قلقيلية، و١١ من طولكرم، و٢٠ من نابلس، و١٠ من بيت لحم، فيما اعتقلت ٢٣من جنين، و
  ". من طوباس، واثنين من سلفيت، إضافة إلى فلسطيني واحد من غزة٤أريحا، و

لمعتقلــين الفلــسطينيين فــي ســجون االحــتالل بلــغ حتــى شــهر آب، قرابــة عــدد األســرى وا"وبينــت أن 
ً طفـال، والمعتقلـين اإلداريـين ١٤٠ أسيرة، فيمـا بلـغ عـدد المعتقلـين األطفـال قرابـة ٤١ أسير، منهم ٤٥٠٠

 أمــرا ٣٤ أمــر اعتقــال إداري، مــن بينهــا ٧٣، وبلــغ عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري الــصادرة ٣٤٠لمــا يقــارب 
  ". تمديدا٣٩جديدا، و



 
١١

ويواصل األسرى فـي سـجون االحـتالل مـواجهتهم لـسياسة االعتقـال اإلداري باإلضـراب عـن الطعـام، 
ّوخالل آب الماضي، نفذ ثمانية أسرى إضرابات فردية، وما يزال اثنان منهم يواصـالن اإلضـراب حتـى تـاريخ 

  .ًالتقرير، رفضا العتقالهما اإلداري

لنــساء والفتيــات الفلــسطينيات، وممارســة كافــة أشــكال التعــذيب وتواصــل ســلطات االحــتالل اعتقــال ا
وسوء المعاملة بحقهن، واحتجازهن في ظروف قاسـية وال إنـسانية، وقـد تـصاعدت عمليـات التعـذيب بـشكل 

، بحــق النــساء والفتيــات، ســيما خــالل فتــرة التحقيــق الــذي يتــضاعف فيــه ٢٠١٩واضــح منــذ نهايــة عــام 
ُالسجانين، حيث يحرمن من حقوقهن األساسـية، كالرعايـة الـصحية، والطعـام التعذيب على أيدي المحققين و

ّوالمــاء، والــذهاب للمرحــاض، ويتعرضــن للتفتــيش العــاري والعــزل، إضــافة إلــى تعرضــهن لالعتــداء الجــسدي 
والنفسي والشتم والسب والتهديد بهدم منازل عائالتهن واعتقال أبنائهن وأزواجهن والتهديد بالقتـل، وغيرهـا 

ًطفـال ) ١٤٠(وقالت مؤسسات األسرى إن عدد األطفـال المعتقلـين فـي سـجون االحـتالل بلـغ  .ن انتهاكاتم
ّمــوزعين علــى ثالثــة ســجون ّوأوضــحت أن األطفــال يتعرضــون خــالل عمليــة  ".الــدامون"، "ّمجــدو"، "عــوفر: "ُ

ّداري أو اعتقـال أقـاربهم، اعتقالهم والتحقيق معهم لالنتهاكات والمضايقات، والتهديد بتحـويلهم لالعتقـال اإل
ّإضافة إلى االعتداء عليهم والتنكيل بهم خالل عملية االعتقال وخالل التحقيق وواصـلت سـلطات االحـتالل  .ً

ٍخالل جائحة كورونا اعتقال األطفال رغم تفشي الفيروس داخل السجون وخارجها، في ظروف سيئة تفتقـر  ّ
 حاالت اعتقال في مدينة القـدس، ١٠٣ركز معلومات وادي حلوة ورصد م .ّلكل اإلجراءات والتدابير الوقائية

 ٣٧ حالـة اعتقـال، و٣٨وتركـزت االعتقـاالت فـي بلـدة العيـسوية بــ.  نـساء٩ً قاصـرا و١٢من بينها اعتقال 
ُحالة اعتقال من البلدة القديمة واألقصى وطرقاته، وسجلت عملية اعتقال لفتاة قاصر من العيساوية وُأفـرج 

 ١٠ة سـاعات بـشروط الحـبس المنزلـي لمـدة يـومين، واإلبعـاد عـن منطقـة بـاب العـامود لمـدة عنها بعد عـد
واعتقلت الفتاة بعد توقيف حافلة وتفتيشها في شـارع نـابلس، ولـدى ترجـل الفتـاة مـن الحافلـة اعتـدى . أيام

ضـع الكمامـة عدم و"عليها أحد أفراد الشرطة بالدفع والضرب، وتم اعتقالها مع عدد آخر من الركاب بحجة 
وبينت مؤسـسات األسـرى فـي تقريرهـا،  .، كما وجهت للفتاة تهمة االعتداء على شرطي"بالطريقة الصحيحة

وجـددت هـذه  .أن القدس وبلداتها تواجه أعلى نـسبة فـي عمليـات االعتقـال مقارنـة مـع المحافظـات األخـرى
لمرضــى، والنــساء واألطفــال، المؤســسات مطالبتهــا بالــضغط علــى ســلطات االحــتالل لإلفــراج عــن األســرى ا

والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع األسرى ونتائج العينات التي تؤخذ من األسرى في ظل 
ودعت اللجنة الدولية للصليب األحمر كجهة اختصاص، بأن تضاعف طاقهما في األراضـي  .انتشار كورونا

ــة احتياجــات األ ــتمكن مــن تغطي ــة، لت ــسطينية المحتل ــى التواصــل مــع الفل ســرى وعــائالتهم، ومــساعدتهم عل
  .أبنائهم األسرى

  ١٨ ص١٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
١٢

  ُمبعدان عن األقصى يرويان أسباب وتفاصيل إبعادهما

 

 هبة سرحان تفاصيل وأسباب المسجد األقصى روى موظف دائرة األوقاف عمران األشهب، وحارسة

 .وع الماضياالحتالل لهما عن المسجد األقصى األسب إبعاد

كنـا مـع األصـدقاء والـزمالء فـي سـاحات المـسجد ) ٥/٩ (يوم السبت بتاريخ: "األشهبوقال عمران 
توجهنا لمكان الـصوت بالبـاب الـشمالي لألقـصى، فكـان الـضابط يعتـدي علـى  األقصى، سمعنا صوت صياح

 ".لنا ئمهبة سرحان، حاولنا منعه تم االعتداء علينا ورشنا بالغاز وتوجيه الشتا الحارسة

تم سحبنا لمركز توقيف القشلة وتسلمنا قرار بإبعادنا عن المسجد األقصى ألسـبوع لحـين : "وأضاف
 ".قرار اإلبعاد الكامل

 شـهور كمـا تـم ٣مـع الموظـف عمـاد عابـدين لمـدة  األقـصى  عـنإبعـاديبعـد أسـبوع تقـرر : "وتابع
 ". شهور٥ شهور وهبة سرحان ٤إبعاد بالل عوض اهللا 

 بـسبب محـاولتي األقـصىٕاالعتـداء علـي وابعـادي عـن  تـم: "قالت الحارسة هبة سرحانمن جهتها، 
 ".حاولوا الدخول للمسجد األقصى من باب النساء فمنعتهم لحرمة المكان التصدي لجنود االحتالل الذين

 لمركــز أخــذناالمــوظفين تــم اعتقــالهم ورشــهم بالغــاز ثــم  تــم االعتــداء علــي، وعنــد تــدخل: "وتابعــت
 ".هناك حتى الثامنة مساءا القشلة، وبقيناتحقيق 

وموظفيـه  حـراس األقـصى وأوضحت سرحان أن سلطات االحتالل تواصل بـشكل دائـم االعتـداء علـى
 .ٕبهدف تخويفهم وافراغ األقصى من موظفينه

الجمعة إبعاد عدد من الموظفين عـن المـسجد األقـصى،  وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، جددت
 .اعتقلتهم وأبعدتهم يوم السبت الماضي لمدة أسبوع ة، بعد أنلفترات مختلف

وشؤون المسجد األقصى المبارك، بأن مـا تقـوم بـه شـرطة   ذلك، أكدت دائرة األوقاف اإلسالميةإلى
ظـالم  اعتداء ما هو إال  لموظفي وحراس وعمال وسدنة المسجد األقصى المباركٕوابعاد االحتالل من مالحقة
 .راغ األقصىومحاولة يائسة إلف

واضـح لـدائرة األوقـاف اإلسـالمية وجميـع موظفيهـا  وعدت األوقاف خطوات االحتالل تلـك اسـتهداف
  شعلة تفانيهم في سبيل واجبهم سعيا لتفريـغ المـسجد األقـصى المبـاركٕواطفاء في محاولة يائسة لترهيبهم

 .وتهويده

تـي تقـوم بهـا شـرطة االحـتالل عمـل الممنهجـة والتعـسفية ال كما وأكـدت الـدائرة بـأن هـذه اإلجـراءات
 تفتر مـن عزيمـة مـوظفي وحـراس وسـدنة المـسجد األقـصى المبـارك ولـن تثنـيهم عـن مستنكر ومدان، ولن

  .القيام بواجبهم في حماية وخدمة المسجد

  ١٤/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  اخترنا لكم
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  اخبار باالنجليزية

Israeli police storm Jerusalem’s Bab al-Rahma prayer area  
 

 

JERUSALEM – Israeli police Monday afternoon stormed Bab al-Rahma 

prayer area inside Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque compound. 

The Islamic Religious Endowments (Waqf) Department said that police 

barged their way into the site and took photos for it, a step that provoked 

Palestinian worshipers inside. 

In 2019, tension escalated over this section of the mosque compound 

when Israeli police closed its gate with chains and locks, a step that was perceived by 

Palestinian Muslims as a harbinger to the division of the mosque compound and 

allocation of the eastern section for Israeli Jewish settlers. 

Palestinian Muslim worshipers protested the closure, and eventually opened 

Bab al-Rahma, which was shuttered by Israeli since 2003, and used it as a prayer 

area. 

Messianic Jewish settlers are hoping to establish an increased presence on the 

site of the Al-Aqsa mosque, among the most important Muslim shrines in the world 

and potent symbols of Palestinian nationalism, and calling for building a third 

temple on what they term the “Temple Mount”. 

Their far-right beliefs were once considered a small fringe movement, but in 

recent years, they have found favor in the administration of Israeli Prime Minister 

Benjamin Netanyahu, receiving the endorsement of many lawmakers. 

Settlers incursions into the mosque compound coupled with the takeover of 

church property in Jerusalem are perceived as part of the plan to transform a 

multi-religious and multi-cultural city into a “reunified” Jewish city under the 

exclusive control and sovereignty of Israel. 

Wafa 14/9/2020 

*** 

Report: Israeli occupation forces detained 297 Palestinians, including 12 

minors, in August 
 

RAMALLAH – Israeli occupation forces detained 297 Palestinians, including 

12 minors and 10 women, during the month of August, according to human rights 

and prisoners’ advocacy organizations. 

According to a report by The Palestinian Commission for Detainees and Ex-

Detainees Affairs, the Palestinians Prisoner Society, Addameer Prisoner Support 

and Human Rights Association and Wadi Hilweh Information Center, Israeli 

soldiers detained 103 from the Jerusalem district, 33 from the Ramallah district, 42 

from the Hebron district, 40 from the Jenin district, 23 from the Bethlehem district, 

10 from the Nablus district, 20 from the Tulkarm district, 11 from the Qalqilya 

district, eight from the Jericho district, four from Tubas, two from Salfit, and one 

from the Gaza Strip. 



 
١٥

The organizations noted that the total number of Palestinian prisoners behind 

Israeli bars is 4500, including 41 women, 140 minors, and 340 held in administrative 

detention. 

The report said that eight prisoners began a hunger strike in August in 

protest of their administrative detention, noting that two of them are still until today 

on strike. 

Wadi Hilweh Information Center noted that 103 Jerusalemites were detained 

in August, including 12 minors and nine females. 

Wafa 14/9/2020 

*** 

Pakistan’s position regarding Palestinian Issue has not changed, 

says Spokesperson 
 

ISLAMABAD - Pakistan's Foreign Affairs spokesperson, Zahid Hafeez 

Chaudhry, said today that his country’s position regarding the Palestinian issue has 

not changed, affirming Pakistan’s full support of the legitimate rights of the 

Palestinian people. 

“Our position has not changed, and we insist that the Palestinian people 

obtain their full right, and we support them in that," he said. 

He stressed that Pakistan supports the two-state solution according to 

resolutions of the United Nations and the Organization of Islamic Cooperation on 

Palestine, the establishment of a Palestinian state on the 1967 borders with 

Jerusalem as its capital, and the achievement of security and stability in the region. 

Wafa 13/9/2020  

*** 

Israeli Municipality threatens to demolish Mosque in OJ 
 

OCCUPIED JERUSALEM - The Israeli municipality issued on Monday a 

demolition order against Al-Qaqaa Mosque in Ain al-Luza neighborhood in Silwan 

town in Occupied Jerusalem, and set a period of 30 days to object to the decision. 

The municipality had issued several notices to demolish the mosque, claiming 

that it was a house. The mosque has an area of 130 square meters and it was built 

eight years ago and includes two floors. The first is the women’s prayer hall and the 

second is for men. 

 Meanwhile, the Israeli occupation forces (IOF) handed a demolition notice 

against the house of Secretary of the Fatah movement, Ahmed Al-Abbasi, in Silwan 

in Occupied Jerusalem. 

 On the other hand, the IOF arrested Khalil Zahida and Mansour al-Hindi 

from their houses in Shuafat refugee camp in Jerusalem and took them to the 

military checkpoint in the camp. 

Palestinian Information Center 14/9/2020 

*** 
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Several Palestinians kidnaped overnight by IOF in W. Bank and J’lem 
 

WEST BANK - The Israeli occupation forces (IOF) last night and at dawn 

Monday kidnaped several Palestinian young men, including a high school student, 

in the West Bank and Jerusalem. 

According to local sources, the IOF stormed Deir Sammit town and kidnaped 

Mohamed al-Sharawneh, 36, after searching his home. 

The IOF also broke into and ransacked other homes during its campaign in 

Deir Sammit. 

Another young man identified as Khalil Assous, a resident of Dura town in al-

Khalil, was also kidnaped as he was en route to his workplace in Israel (the 1948 

occupied lands) and transferred him to Ofer jail. 

Two young men were also kidnaped by the IOF during campaigns in Qalqilya 

city and Ramallah. One of them is a 17-year-old high school student called Saleh al-

Rifa’ei from Kafr Ein village. 

In Jerusalem, Israeli police forces kidnaped a young man from at-Tur 

neighborhood in the east of the Old City and an elderly man called Abdul-Rahim 

Barbar from his home in Silwan district, south of the Aqsa Mosque. 

Police forces also stormed Anata village in east Jerusalem and raided the 

house of Mahmoud al-Ashqar, without making arrests. 

Palestinian Information Center 13/9/2020 

*** 

Settlers, Police Forces Defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Hordes of Jewish settlers escorted by police 

forces desecrated the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem on Sunday morning. 

According to local sources, 56 settlers entered the Mosque through al-

Maghariba Gate in groups and toured its courtyards under police guard. 

A number of settlers, including students of religious institutes and intelligence 

officers, reportedly performed Jewish prayers loudly during their tours at the 

Mosque. 

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

forces in the morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

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

the Mosque, at 10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy 

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

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry 

restrictions are imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the 

Mosque and their IDs are seized until they leave the holy place. 

Palestinian Information Center 13/9/2020 

*** 
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