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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلالبعض يتم التصرف من قبل اللجنة باختصار  •

  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

  رائيل، مما يتيح للقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إس

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٥  اإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخيرة: أبو الغيط •
  ٦  السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة •
  ٦  الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية: أردان •
  ٦  اسيةجادو تبحث مع ممثل االتحاد األوروبي آخر التطورات السي •

  اعتداءات

  ٧  ًتدعو القتحام مركزي واسع لألقصى غدا" الهيكل الزعوم"منظمات •

  اعتداءات/تقارير

  ٩  مركز حماية لحقوق اإلنسان يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدس •
 محل تجاري ُأغلق بظل كورونا ٤٠٠ •

  ١٠   ألف مقدسي٢٠٠الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد : الحموري لصفا

  ١٢  ًالقدس الدولية تحذر من اقتحامات لألقصى ومن إغالقه مجددا بسبب كورونا •

  ١٣  ْالمستوطنون يطبقون على أراضي الفارسية •

  تقارير

  ١٤  منظمة متطوعية لحقوق اإلنسان تشير إلى نوايا الضم اإلسرائيلية •

  ١٥  نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين: زعيم المعارضة اإلسرائيلية •
  

  شؤون مقدسية

  ١٦  اشتية يعلن عن تقديم جهاز متطور لفحص الشبكية لمستشفى العيون بالقدس •

  برنامج عين على القدس

  ١٧  "كسر المحرمات"االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجية : عين على القدس •
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  آراء عربية

  ١٩  مغروسون كالتين والزيتون •

  ٢٠  الهاشميون في عيون المقدسيين •

  ٢١   اسرائيلية في ذكرى انتفاضة األقصىمالحظات •

  اخترنا لكم

  ٢٢  :تاريخ القدس في العهد العثماني تاريخ القدسمدينة القدس وقائع ومعالم  •

  كي ال ننسى

  ٢٤  ٢٧١صدور القرار رقم  •

  اخبار باالنجليزية

President Abbas to deliver two speeches at UNGS – diplomat  ٢٦  

Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque  ٢٦  

Israeli occupation Police detain Halawani, Summon others  ٢٧  

Israeli court orders eviction of Jerusalemite Family from its home  ٢٧  
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  شؤون سياسية

  يرةاإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخ: أبو الغيط
 

 التطـورات أن مـن ثقـة علـى إنـه العربيـة الـدول جامعة ـل العام األمين الغيط أبو أحمد قال – أ ش أ
ـــي ـــشهدها الت ـــة ت ـــاألخص ..ًمـــؤخرا المنطق ـــا وب ـــق م ـــصراع ب منهـــا يتعل ـــسطينية وال ـــضية الفل ـــي الق  العرب

 الفلـسطينية لي لألراضـياالحـتالل اإلسـرائي إنهـاء حتميـة بـشأن العربـي ٍاإلجمـاع علـى تؤثر لن ..اإلسرائيلي
ــق لكــي أساســي كاشــتراط ــسالم يتحق ــادل ال ــشامل الع ــي وال ــشرق ف ــو وأضــاف . األوســط ال ــيط أب ــي – الغ  ف

 األخيـر الـوزاري االجتمـاع شهدها التي المناقشات أن – العامة األمانة بمقر االثنين يوم صحفية تصريحات
 حـدث الـذي اللغـط عـن النظـر وبغـض ..نية القـضية الفلـسطي حـول الجـاري سـبتمبر ٩ فـي العربيـة للجامعة

 ويتمثـل ..العربيـة الدول كافة بين يجمع مشترك عامل وجود ًمجددا أكدت ..بعينه قرار مشروع مصير حول
 الدولـة وخـروج ٦٧ يونيـو ٤ منـذ احتلـت التـي الفلـسطينية االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي إنهاء ضرورة في

 القــدس فيهــا بمــا األراضــي هــذه كامــل علــى النــور إلــى الــسيادة وذات للحيــاة القابلــة المــستقلة الفلــسطينية
 فـي أزمـات وجود عن يحكي مما الكثير مع أختلف" ًقائال العام األمين وأوضح .السالم يتحقق حتى الشرقية
 مزقــت التــي الــصعبة العــشرية نتــاج األزمــات هــذه ..القــضية الفلــسطينية  علــى أهميتهــا فــي تعلــو المنطقــة
 أوجاع كل أصل تبقي فلسطين قضية لكن ..دول عدة في قائمة تزال ال كبيرة معاناة وهناك سفلأل المنطقة
 ًاسـتقرارا يعـرف لـن اإلقلـيم أن لـي بالنـسبة يعني ما وهو ..اآلن حتى حل دون تزال ال لألسف وهي المنطقة

  ".الدولتين أساس على القائم الحل هذا إلى التوصل بدون ًحقيقيا ًأمنا وال

 ذات المفــاهيم بعــض حــول ًعربيــا ًخالفــا هنــاك أن صــحيح" بــالقول تــصريحاته العــام األمــين وتــابع
 الفلسطينية والحقوق المطالب سقف بدعم ملتزم قلت كما الجميع ولكن .. إسرائيل مع السالم بإقامة الصلة

 ينبغي ال سيأسا أمر وهذا .. هذا تغيير إلى طرف أي يسع ولم .. الفلسطيني الجانب ويصيغها يضعها كما
 تجـاه العربيـة المواقف في كثيرة مشتركات" وجود إلى الصدد هذا في وأشار ؛"أهميته من اإلقالل أو تجاهله

 إلسـرائيل عاصـمة القدس واعتبار اإلسرائيلية الضم خطط رفض المثال سبيل على القضية الفلسطينية منها
 المحتلتين الشرقية والقدس الغربية الضفة في ائيلإلسر االستيطانية والسياسة إليها األجنبية السفارات ونقل

  ..".الكثير وغيرها

 مـن األدنـى الحـد علـى بالحفـاظ وأساسـي كبيـر بـشكل معنـي إننـي" ًقـائال تصريحه الغيط أبو واختتم
 مهــام إحــدى هــذه .. ســلبية تكــون قــد تــداعيات العربــي النظــام تجنيــب ومحاولــة المــشتركة العربيــة القواســم
  ".فيها التوفيق اهللا ونسأل ..وحكمة صبر بكل بها يضطلع أن يجب التي الرئيسية العام األمين

  ١٥/٩/٢٠٢٠األهرام المصرية 

***  
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  السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة

 

 وســيادة وحــدة علــى حرصــها ،)الثالثــاء( يــوم الــسعودية، أكــدت –" أوناليــن األوســط الــشرق" :نيــوم
  ..المنطقة استقرار يهدد مساس بأي قبولها وعدم العربية، ضياألرا وسالمة

 الـشريفين الحـرمين خـادم برئاسـة – المرئي االتصال عبر – الوزراء لمجلس جلسة خالل ذلك جاء
 فــي ومــستجداتها األحــداث تطــورات حــول الموضــوعات مجمــل استعرضــت العزيــز، عبــد بــن ســلمان الملــك

 والـسياسية األمنيـة األوضـاع مـن العـرب الخارجيـة وزراء اجتمـاع إليـه تطرق ما ذلك ومن والعالم، المنطقة
 الفلـسطيني، الـشعب جانـب إلـى وقوفهـا مـن المملكـة أكدتـه مـا إلـى ًمـشيرا العربـي، الـوطن في واالجتماعية

 إقامـة من الشعب يمكن بما الفلسطينية، للقضية شامل عادل لحل الوصول إلى الرامية الجهود جميع ودعم
 ومبـادرة الدوليـة الـشرعية قـرارات وفق الشرقية، القدس وعاصمتها ،١٩٦٧ عام حدود على مستقلةال دولته
  ....العربية السالم

  ١٥/٩/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

  الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية: أردان

 

م األربعـاء، قال جلعاد أردان الـسفير اإلسـرائيلي لـدى األمـم المتحـدة، اليـو – سما –القدس المحتلة 
 .ُإن مخطط الضم لم يلغ بل سقط من أولويات اإلدارة األميركية

وأضــاف أردان فــي تــصريحات إلذاعــة الجــيش اإلســرائيلي، كنــا نعلــم أنــه ال يمكــن أن يحــدث بــدون 
 ...تعاون إدارة الرئيس دونالد ترامب

  ١٦/٩/٢٠٢٠سما اإلخبارية 

***  

  تطورات السياسيةجادو تبحث مع ممثل االتحاد األوروبي آخر ال
  

 بحثــت وكيلــة وزارة الخارجيــة والمغتـــربين أمــل جــادو مــع ممثـــل االتحــاد األوروبــي فـــي -رام اهللا 
فلسطين سفين كوهن فون بيرجسدورف آخر التطورات السياسية، مؤكدة أنه ال سالم أو تطبيع دون انهـاء 

 .دهوراالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، وأن الوضع االقتصادي الفلسطيني في ت

  .جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا، اليوم الثالثاء

وأطلعـــت جـــادو بيرجـــسدورف علـــى آخـــر المـــستجدات والتطـــورات الـــسياسية المتعلقـــة بالقـــضية 
ًالفلـسطينية التــي تمـر بفتــرة عـصيبة جــدا، خاصــة فـي ظــل قرصـنة الحكومــة اإلسـرائيلية األمــوال المــستحقة 

مة، وتزامن ذلك مـع وجـود جائحـة كورونـا التـي سـاهمت فـي تـردي األوضـاع االقتـصادية، ومحـاوالت للحكو



 
٧

ــر  ــة لتمري ــة مــن إدارة ترمــب لكــسب أصــوات "صــفقة القــرن"اإلدارة األميركي ــسطينيا، ومحاول ً، المرفوضــة فل
  .المتطرفين على حساب قضيتنا الوطنية

د األوروبــي فــي المنطقــة منــذ ســنوات، والجهــد وتطرقــت جــادو إلــى الــدور الهــام الــذي يلعبــه االتحــا
  .الكبير الذي يبذله لتطبيق العدالة والشرعية الدولية وتحقيق حل منصف للقضية الفلسطينية

وشكرت االتحاد األوروبي على الدعم المـستمر الـذي يقدمـه للحكومـة والـشعب الفلـسطيني، منوهـة 
  .ألهمية استمرار وتطور العالقات بين الطرفين

ــدوره ــوانين ب ــي الق ــة ف ــسطيني المكفول ــشعب الفل ــدعم حقــوق ال ــزام االتحــاد ب ــد بيرجــسدورف الت ، أك
ًالدوليـة، ودعمـه لحــل الـدولتين، مـشيرا ألهميــة اسـتمرار التعـاون بــين الجـانبين علـى عــدة محـاور سياســية 

  .واقتصادية وبيئية واجتماعية

ف تعزيـز العالقـات الثنائيـة بـين دولـة كما أكد الطرفان التزامهما باستمرارية التعـاون والتنـسيق بهـد
  .فلسطين واالتحاد األوروبي

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اعتداءات

  ًتدعو القتحام مركزي واسع لألقصى غدا" الهيكل الزعوم"منظمات
  

  اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى،-  وكاالت- فلسطين المحتلة
  .المزعوم لتنفيذ اقتحام مركزي يوم غد الخميس" منظمات الهيكل"بالتزامن مع دعوات لما يسمى اتحاد 

ــأن  ــة، ب ــاف اإلســالمية بالقــدس المحتل ــرة األوق ــادت دائ ــنهم ٦٩وأف ــا ١٣ً مــستوطنا بي ــا يهودي ً طالب ً
  .اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته

المزعــوم، وحــاول بعــضهم " الهيكــل"وأوضــحت أن المــستوطنين تلقــوا خــالل االقتحــام شــروحات عــن 
  .ًأداء طقوس تلمودية باألقصى، وتحديدا بالجهة الشرقية منه

المزعــوم لتنظــيم اقتحــام مركــزي واســع للمــسجد " اتحــاد منظمــات الهيكــل"وفــي الــسياق ذاتــه، دعــا 
منظمــات "وبحــسب اعــالن . الجديــدة" رأس الــسنة العبريــة"سمى األقــصى، غــدا الخمــيس، قبيــل حلــول مــا تــ

، "السلـسلة"و" األسـباط"لنفخـه داخـل األقـصى أو عنـد بـابي " بـوق الـشوفار"المزعوم، فـسيتم إدخـال " الهيكل
  .ضمن الطقوس التلمودية التي يؤديها اليهود

قـصى، بحمايـة الـشرطة ، فـي الجـدار الغربـي للمـسجد األ"بـاب المغاربـة"وتتم االقتحامات من خـالل 
  .اإلسرائيلية

، قــرارا يقــضي بــإخالء عائلــة مقدســية مــن "العليــا"إلــى ذلــك، أصــدرت محكمــة االحــتالل اإلســرائيلي 
  .االستيطانية" العاد"لصالح جمعية ) جنوبي القدس المحتلة" (سلوان"في بلدة " وادي حلوة"منزلها في حي 



 
٨

قـوقي، علـى موقعـه االلكترونـي، أمـس الثالثـاء، الح" وادي حلـوة"ده مركز معلومات روبحسب ما أو
. فإن محكمة االحتالل أمهلت عائلة عزات صالح حتى الخامس من تشرين ثاني القادم، لتنفيذ قرار اإلخالء

، حينمــا طالـب مالــك العقـار األصــلي ٢٠١٥وأضـاف المركـز أن قــضية منـزل عائلــة صـالح بــدأت منـذ عـام 
وحسب .  سكنية وبمحاذاتها غرفة سكنية ومنافعها ومخزن وساحةبه، وهو عبارة عن شقة. ق. المدعو ع

، مـا جعلـه "غيـر محمـي"حينها من أخذ جزء من العقار، باعتبـار العائلـة مـستأجر . ق. المركز فقد تمكن ع
  .٢٠١٧ّيسرب العقار للمستوطنين في شباط 

ثناء شــقة عائلــة تمكنــت حينهــا مــن الـسيطرة علــى معظــم العقــار باســت" العــاد"ولفـت إلــى أن جمعيــة 
  .١٩٦٨تعيش فيه منذ عام " مستأجر محمي"صالح فهي كونها 

ــل الراشــد، أن قــرارات المحــاكم الــثالث  ــة نائ ــة"و" الــصلح"مــن جانبــه أوضــح محــامي العائل " المركزي
االستيطانية، والتي رفعـت قـضية إخـالء علـى عائلـة صـالح إلخراجهـا " العاد"حكمت لصالح جمعية " العليا"و

  ".مستأجر محمي" رغم إنها من الشقة،

ّوبين الحاج عزات صـالح أنـه وعائلتـه تعرضـوا إلغـراءات ماليـة ومـضايقات متكـررة خـالل الـسنوات 
هـذا المنـزل القريـب مـن القـدس : "وقـال صـالح. الماضية في محاولة للتنازل عن منزلهم الـذي عاشـوا فيـه

ــا بكــل ــه، حاولن ــي عن ــا التخل  الطــرق حمايتــه مــن المــستوطنين، إال أن القديمــة والمــسجد األقــصى ال يمكنن
  ".المحاكم اإلسرائيلية حكمت لصالح المستوطنين وهذه قرارات باطلة وظالمة ونحن صامدون في منزلنا

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

الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك من خالل سلسلة من القرارات واإلجراءات التعسفية والتي طالت جميع 
  .جوانب حياة المقدسيين اليومية

ّوصعدت السلطات اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة، من عمليات هدم المنـازل الفلـسطينية، وخاصـة 
  .بلدة سلوان، وخالل السنوات الماضية، استولى مستوطنون، على عشرات المنازل في البلدةفي 

االسـتيطانية اإلسـرائيلية، إنهـا تريـد تحويـل بلـدة سـلوان، إلـى منطقـة يهوديـة " إلعـاد"وتقول منظمة 
لقديمـة، مـن هـي القريـة األكثـر التـصاقا بأسـوار وأبـواب القـدس ا" سـلوان"و". مدينـة داود"ُتطلق عليها اسم 

الناحية الجنوبية الشرقية المحاذية للمسجد االقصى وحائطه الخـارجي، وتعتبـر مـن أكثـر المنـاطق اكتظاظـا 
  .بالسكان، في مدينة القدس

في موضوع آخر، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء مداهمات واقتحامـات بمنـاطق 
ــين، تخللهــا اع ــسطينيين، فيمــا شــرع جــيش االحــتالل مختلــف بالــضفة والقــدس المحتلت تقــال عــدد مــن الفل

  .بمناورات عسكرية في مناطق واسعة من األغوار الشمالية
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وأفاد نـادي األسـير بـشن االحـتالل مـداهمات فـي منـاطق مختلفـة بالـضفة والقـدس، تخللهـا اعتقـال 
ل مقاومة شـعبية، فيمـا  فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعما١٢

  .اندلعت مواجهات مع شرطة االحتالل خالل اقتحامها لبلدة العيسوية واقتحام المنازل

. وفي األغوار، أجـرت قـوات االحـتالل، تـدريبات عـسكرية فـي منـاطق واسـعة مـن األغـوار الـشمالية
منــاطق وهــي خربــة وقــال الناشــط الحقــوقي عــارف دراغمــة إن التــدريبات بــدأت بعــد ظهــر اإلثنــين فــي عــدة 

وأضاف أن التدريبات تجري بالمعدات الثقيلة داخل األراضـي الزراعيـة . الشق، وخربة سمرة، وخربة اوحيش
 .وعلى مقربة من خيام المواطنين

  ١٦ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدسمركز حماية لحقوق اإلنسان

 

 القـدس مدينـة فـي اإلسرائيلي االحتالل سلطات انتهاكات تصاعدنسان اإل لحقوق حماية مركز أدان
ــة، ــق فــي واســتمرارها المحتل ــة المخططــات رســم سياســة تطبي ــل الهادف ــة لتحوي ــى المدين ــة إل ــة" مدين  يهودي

 .الفلسطينيين المواطنين أراضي من المزيد ادرةومص وسلب لالستيالء مساعيها إطار في ،"مركزية

 هـدم على المقدسيين المواطنين إجبار سياسة تواصل االحتالل قوات أن له، بيان في حماية، وذكر
 الـسكينة منـشآتهم هـدم علـى االثنـين يـوم مقدسـية عـائالت خمـسة أجبـرت أنههـا إلـى مشيرا ًذاتيا؛ منازلهم
 .المنازل تلك بهدم حتاللاال بلدية من قرار صدور بعد ذاتيا،

 هـدم إخطـارات وعلقـت األقـصى، جنوبي سلوان بلدة األحد يوم اقتحمت االحتالل قوات أن إلى ولفت
 تايـه أبـو حـي فـي "القعقـاع مـسجد" ضـمنها ومـن البلـدة، فـي منـشآت عـدة علـى للبلدية استدعاء وبالغات

 .بالبلدة

 خالل أنه فيه ذكر ًتقريرا أصدر "أوتشا" يةاننساإل الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أن وأوضح
 ٣٨٩ مـصادرة أو بهـدم االحـتالل قـوات قامـت ٢٠٢٠ أغـسطس/وآب مـارس/آذار ْشهري بين الواقعة الفترة
 في الهدم عمليات لمعدل متوسط أعلى يمثل ما وهو ًشهريا، مبنى ٦٥ بمعدل أي فلسطينيون، يملكه ًمبنى
 .أعوام أربعة

 ي،نـساناإل الـدولي القـانون لمبـادئ ًصـارخا ًانتهاكـا تمثـل االحـتالل سـلطات سياسـة أن حمايـة وأكد
 العــالمي اإلعــالن أقرهــا التــي للمبــادئ واضــحة ومخالفــة وحقــوقهم بالمــدنيين ًمــساسا تــشكل لكونهــا ًإضــافة
 .نساناإل لحقوق
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 عقوبـات بـةبمثا المحتلـة األراضـي في المدنية والممتلكات والمنشأة المنازل هدم سياسة أن واعتبر
 دوليـة، جريمـة وتمثـل المحتلـة األراضـي فـي الفلـسطينيين المـدنيين ضد االحتالل سلطات تمارسها جماعية
 .الدولية الجنائية بالمحكمة الخاص روما ميثاق في ذكرها ورد التي الحرب جرائم إطار في وتندرج

 بالتـدخل الرابعـة جنيـف اقيـةاتف على الموقعة األطراف الدول سيما وال الدولي المجتمع المركز ودعا
 هـدم لـسياسة الفـوري الوقـف أجـل مـن االحتالل سلطات على الضغط خالل ومن المقدسيين لحماية الفوري
  .الخصوص وجه على القدس مدينة وفي ًعموما المحتلة األراضي في والمنشآت المنازل

  ١٦/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 محل تجاري ُأغلق بظل كورونا ٤٠٠

   ألف مقدسي٢٠٠الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد : وري لصفاالحم

 

ــة القــدس ــال – صــفا خــاص – المحتل ــة للحقــوق القــدس مركــز مــدير ق ــة القانوني ــاد واالجتماعي  زي
 مـن فلـسطيني ألـف ٢٠٠ من أكثر طرد إلى متسارع بشكل تسعى اإلسرائيلي االحتالل سلطات إن الحموري

 .مكانهم المستوطنين إحالل بهدف ،)الزرقاء الهوية ملةح( المحتلة القدس مدينة

 قائمـة القـدس فـي األساسـية المعركـة أن الثالثـاء" صـفا" لوكالـة خاص حديث في الحموري وأوضح
 يهوديـة" حلـم تحقيـق وألجـل االسـتيطانية، الجمعيات لصالح منازلهم، من ٕواخالئهم المقدسيين، ترحيل على

 ".الدولة

 الفلــسطيني بــالوجود يتعلــق مــا كــل تــشمل وشرســة طويلــة بالقــدس ســرائيليةاإل المعركــة أن وأضــاف
 مثلمـا المـستوطنين، لـصالح منـازلهم مـن الـسكان عـشرات بـإخالء االحـتالل محـاكم قـرارات بينها ومن فيها،
 .١٩٤٨ عام قبل للبيوت اليهود ملكية بادعاء سلوان، وبلدة جراح الشيخ حي في يحدث

 المقدسـيين ملكيـة تثبـت والتـي االحـتالل، لمحكمـة الثبوتيـة األوراق بعض تقديم رغم أنه إلى وأشار
 .المستوطنين لصالح ًدائما قرارات تصدر المحكمة أن إال للمنازل،

 لكـن صـعبة، بظروف بالمدينة يعيشون مقدسي ألف ٣٢٠ - ٣٠٠ بين ما أن إلى الحموري ولفت
 .األصليين سكانها من المدينة وتفريغ طردهم، أجل من الوسائل كافة االحتالل استخدام معاناتهم يزيد ما

 عشرات بإخالء مختلفين، التماسين في الماضي، األسبوع أمرت القدس في االحتالل محكمة وكانت
 ملكيــة بادعــاء المـستوطنين، جمعيــات لـصالح المدينــة شـرقي أحيــاء فـي منــازلهم مـن الفلــسطينيين الـسكان
 .١٩٤٨ عام قبل لألرض اليهود

 حـرب قبـل الممتلكـات إعادة" فإن اإلسرائيلي، للقانون ًوفقا فإنه العبرية، "هآرتس" يفةصح وبحسب
 ".مالكها إلى الحرب خالل المهجورة الفلسطينية الممتلكات إعادة تتم ال بينما فقط، لليهود تتم ٤٨
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 مـن بـسلوان الهـوى بطن حي في رجبي الفتاح عائلة من ًفردا ٢٦ إخالء بضرورة المحكمة وقضت
 .١٩٦٦ عام منذ فيها يعيشون أنهم ًعلما ،"كوهانيم عطيرت" منظمة لصالح نازلهمم

 الوجـود علـى للـضغط اإلسـرائيلي القانون تستغل االحتالل محاكم أن الحموري أوضح الصدد، وبهذا
 .القدس أسوار من القريبة المناطق في ًوتحديدا الوسائل، بكل ومحاربته بالقدس الفلسطيني

 اسـتمرار خالل من وذلك وجودهم، تستهدف طويلة ةديموغرافي لحرب يتعرضون يينالمقدس أن وأكد
 ًقـسريا منهـا بـإخالئهم قـرارات ٕواصـدار تـرخيص، دون البنـاء بحجـة منـازلهم، مـن وتهجيـرهم الهـدم عمليات
 .المستوطنين إلحالل ذلك كل ًأيضا،

 بالمدينــة وصــمودهم دســيينالمق ثبــات أن إال الممنهجــة، اإلجــراءات تلــك رغــم أنــه علــى شــدد لكنــه
 .التهويدية ومشاريعه العنصرية سياساته ومواجهة االحتالل، حلق في الوحيدة الشوكة يشكل

ــة وتتعامــل ــرت" جمعي ــا االســتيطانية "كوهــانيم عطي ــسكان ضــد اإلخــالء قــضايا عــشرات مــع ًحالي  ال
 مـن مكونـة عائلـة ١١ جالءبـإ الثـاني كـانون / ينـاير فـي "الـصلح" محكمـة أمرت إحداها، في الفلسطينيين،

 .بعد األمر في البت يتم ولم للمحكمة العائالت استأنفت وقد الهوى، بطن من ًشخصا ٦٧

 لـصالح حلـوة وادي حـي فـي منزلهـا مـن صـالح عـزات عائلـة إخـالء "العليـا المحكمة" قررت واليوم،
ـــة وأمهلـــت ،"االســـتيطانية العـــاد جمعيـــة"  وأقـــرت اإلخـــالء، رارقـــ لتنفيـــذ ٥/١١/٢٠٢٠ تـــاريخ حتـــى العائل

 ".شيكل ألف ٣٦١ قيمته مالي بمبلغ" العقار في محمية مستأجرة عائلة كونها" بتعويضها،

 أجـل مـن بالقـدس، صـمودهم وتعزيـز للمقدسـيين الـدعم أشـكال كـل تقديم بضرورة الحموري وطالب
 .وجودهم القتالع الهادفة اإلسرائيلية المخططات كل ومواجهة البقاء

 مــستمرة، زالــت ال المعركــة أن ًمؤكــدا الــراهن، الوقــت فــي القــدس لــه تتعــرض مــا خطــورة مــن وحــذر
 ضــراوة أشــد احتالليــة ٕواجــراءات العتــداءات المدينــة ســتتعرض بحيــث قبــل، ذي مــن أشــرس تكــون وســوف
 .سكانها تستهدف وصرامة

 بفعــل للغايــة، وســيئ صــعب بأنــه الوضــع الحمــوري وصــف بالقــدس، االقتــصادي الوضــع وحــول
 "كورونا" فيروس انتشار األوضاع تلك فاقم وما الباهظة، والمخالفات بالضرائب المتمثلة االحتالل سياسات
 .التجارية المحال عشرات ٕواغالق بالمدينة،

 فــي ًومهمـا ًرئيــسا ًعـامال باعتبــاره المقدسـيين، علـى ًاقتــصاديا ًضـغطا يمــارس االحـتالل أن وأوضـح
 .الفلسطيني الوجود حسم

 ٕواقامــة محيطهــا، عــن القــدس عــزل علــى أوســلو اتفــاق بعــد عملــت االحــتالل اتســلط أن إلــى ونــوه
 بالمدينــة، كبيــر بــشكل زادت االقتــصادية المــشكلة فــإن "كورونــا" تفــشي مــع لكــن العنــصري، الفــصل جــدار

 .كارثية وستكون
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 آثـار أدت كمـا الفقـر، خط تحت يعيشون المقدسيين من %٨٠ نحو فإن حقوقية، مؤسسات ووفق
 واالجتماعيـة االقتصادية األوضاع تفاقم إلى الفاصل والجدار األساسية، الحقوق على اإلسرائيلية السياسات
 كبـدت ممـا ،"كورونـا" بظـل إغالقه تم بالقدس تجاري محل ٤٠٠ أن الحموري وذكر .للسكان ًأصال المتردية

 بالتــدخل القــدس شؤونبــ والمعنيــة واإلســالمية العربيــة المؤســسات ًمطالبــا كبيــرة، ماليــة خــسائر أصــحابها
  .وسكانها القدس لخدمة دعمها وتكريس العاجل

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  ًالقدس الدولية تحذر من اقتحامات لألقصى ومن إغالقه مجددا بسبب كورونا
  

حــذرت مؤســسة القــدس الدوليــة مــن اقتحامــات محتملــة للمــسجد األقــصى خــالل األعيــاد  -وكــاالت 
 .ودية، وكذلك من احتمال إغالق إسرائيل المسجد؛ بحجة زيادة اإلصابات بفيروس كورونااليه

ــى رئــيس مجلــس األوقــاف  ــك فــي رســالة وجههــا المــدير العــام للمؤســسة ياســين حمــود إل ّجــاء ذل
 -والقــدس الدوليــة  .اإلســالمية فــي القــدس الــشيخ عبــد العظــيم ســلهب، وصــلت الجزيــرة نــت نــسخة منهــا

ٕ هي مؤسـسة مدنيـة مـستقلة غيـر حكوميـة، تـضم شخـصيات وهيئـات عربيـة واسـالمية - انومقرها في لبن
وعالمية تعمل على إنقـاذ القـدس والمحافظـة علـى هويتهـا العربيـة ومقدسـاتها اإلسـالمية والمـسيحية، وفـق 

ّودعـت المؤسـسة إلـى التنبـه للتطـورات المتعلقـة بالمـسجد األقـصى، وخاصـ .الموقع اإللكتروني للمؤسسة ة ّ
أيلـول الجـاري  / سـبتمبر١٩تحضيرات الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة السـتغالل فتـرة األعيـاد اليهوديـة بـين 

ّوشددت على ضرورة عدم إغالق المـسجد األقـصى أمـام المـصلين ألي  .تشرين األول المقبل / أكتوبر١١و
كمــا دعــت  .لجــسديســبب كــان، مؤكــدة علــى ضــرورة فتحــه مــع مراعــاة شــروط الوقايــة الــصحية والتباعــد ا

المؤسسة إلى عدم إشراك االحتالل في أي قرار يخص األقصى، وأكدت على دعم وحمايـة موظفيـه، وتـوفير 
وأهابـت المؤسـسة فـي ختـام  ".ليقوموا بمهامهم في التـصدي للمقتحمـين الغاصـبين"كل اإلمكانات المطلوبة 

ر المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي الصوت عاليا لألشقاء في األردن ليكونوا على قد"رسالتها برفع 
وصادقت سـلطات  ".ّتمر بالمسجد األقصى، والكشف لكل العالم عن صنوف اإلجرام اإلسرائيلي بحق المسجد
عـشية رأس الـسنة (االحتالل اإلسـرائيلي األسـبوع الماضـي علـى فـرض إغـالق شـامل، يبـدأ الجمعـة المقبـل 

 ١٠ شخــصا داخــل األمــاكن المفتوحــة و٢٠ إلــى  المجموعــاتلمــدة أســبوعين، مــع تقلــيص عــدد ) العبريــة
ويقـول الفلـسطينيون إن إسـرائيل تـضيق الخنـاق علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية،  .باألماكن المغلقـة

 .وبينها المسجد األقصى، ضمن مخططاتها لطمس الهوية اإلسالمية العربية لمدينة القدس

  ١٥/٩/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 
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 ْطبقون على أراضي الفارسيةالمستوطنون ي
  

لـم يكـن وجـود عالمـات حديديـة هرميـة الـشكل فـي عـدة  - الحـارث الحـصني -) الفارسية(األغوار 
فبعـد بـضعة أيـام مـن تثبيـت . نقاط على مقربة من خيـام المـواطنين فـي الفارسـية بـاألغوار الـشمالية، عبثـا

م المواطنين في المنطقة، دأب المستوطنون، المستوطنين لتلك العالمات الحديدية على سفح مطل على خيا
   . منذ يومين، على وضع سياج حولها

مــن بعيــد يختلــف المــشهد كليــا، فــال تظهــر التفاصــيل بــشكل واضــح، ســوى تلــك العالمــات الحديديــة 
َُالممتدة، أما السياج المشبك الموضوع على العالمات الحديدية لم ير من مـسافة بعيـدة، لكـن عنـد االقتـراب 

   . بوضوح) غير المكتمل(ن مشاهدة السياج يمك

، يجـب إخـراج المـستوطن (...)هذا ال يحتمـل : "مواطنون من الفارسية علقوا على ما يجري بقولهم
   ". من األرض

فــي الــشتاء، تتحــول هــذه األراضــي لمنــاطق رعويــة أمكــن لهــا عبــر الــسنين تــوفير الطعــام المجــاني 
، لكـن المـواطنين قـالوا إن المـستوطنين بهـذا الـسياج سـيحرمونهم لمالكي الماشية، حسب المواسم المطريـة

   . من الوصول إليها

فالــسياج الــذي وضــعه المــستوطنون خــالل اليــومين الماضــيين، يحــيط بــسفح جبــل مــزروع بأشــجار 
   . الزيتون، وعلى قمته معرش وخزان مياه

ب جـامعي يـسكن فـي عند منتصف نهار أمكـن استـشعار الحـر فيـه، كـان محمـد دراغمـة، وهـو طالـ
خيام ذويه بالقرب من السياج، مستظال تحـت ظـل شـجرة متوسـطة الحجـم جنـوب خيامـه، قـال إن أكثـر مـن 

   . عشرة مستوطنين جاؤوا صباح أول أمس، واستمروا بوضع السياج حتى وقت الظهيرة ثم انصرفوا

 وأكملــوا جــزءا مــن ، أن المــستوطنين جــاؤوا"وفــا"اليــوم أيــضا أخبــر مواطنــون مــن المنطقــة، مراســل 
في الواقع، أمكن مشاهدة السياج الممتد من الشمال حتى الجنوب، لكن الجهة الجنوبية لم يضع   . عملهم

   . المستوطنون أي سياج فيها، ما جعلها مفتوحة وغير مسيجة

نحن أمام خيارين، إما أنهم سـيكملون فـي األيـام القادمـة، أو : "قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة
   ". نهم يفكرون في االستيالء على المزيد من األراضي، ولهذا أبقوا عليها دون سياجأ

بالنظر عن كثب لما حدث في المنطقة، فقد وضع المستوطنون عالمتين هرميتي الشكل حول خيام 
من الشمال والغرب، وهو ما أمكن تصور المشهد أنهم يعزلون ) غير المأهولة حتى اللحظة(أحد المواطنين 

 شـافع دراغمـة وهـو أقـرب الـساكنين إلحـدى العـائالت الفلـسطينية التـي وقـال . لك الخيام عن سـفح الجبـلت
أقامت خيامها في المنطقة منذ سنوات، إنهما في الخطر نفسه، فماشيتهما لـن تـتمكن مـن الوصـول غربـا، 

   . وهو المكان الذي تواجد فيه المستوطن
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ية هــذا الموســم، كــان المــستوطنون قــد جــاؤوا ووضــعوا عنــدما انتقلــت مــن طوبــاس للفارســ: "وتــابع
   ". المعرش، وزرعوا الزيتون، نحن لن نستطيع الرعي غربا

فعليا، يستولي المستوطنون على مئات الدونمات من األراضي الرعوية فـي األغـوار الـشمالية، لكـن 
ام المـواطنين بـشكل يـهذه واحدة من المرات التي يـستولي فيـه المـستوطنون علـى أراض علـى مقربـة مـن خ

  .>>...واضح المعالم

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  تقارير

  منظمة متطوعية لحقوق اإلنسان تشير إلى نوايا الضم اإلسرائيلية
  

":  منظمـة متطـوعين لحقـوق اإلنـسان- ييش دين" ُجاء في ورقة نشرت على الموقع اإللكتروني لــ
ّرائيلية إلـى رغبتهـا بخلـق وضـعية دائمـة أحاديـة الجانـب، مـن خـالل تعميـق انتهـاك ّتشير نوايـا الـضم اإلسـ" ّ ّ

والبـؤر (ّأن تكـريس وجـود المـستوطنات : فقـد ذكـرت المؤسـسة الحقوقيـة  . ّحقوق الفلسطينيين بشكل دائم
ّ النتهاك القانون الدولي فحسب، بل يشكل مأسسةًاّ، ال يشكل استمرار) غير المرخصةاالستيطانية ً وتوسـيعا ّ

ًلمراكز تنتهـك حقـوق اإلنـسان المكفولـة للفلـسطينيين بـشكل مثـابر وممـنهج، بـدءا بنهـب أراضـيهم وانتهـاء  ً ّ
ّبــالعنف الممــارس ضــدهم ، إنهــم منــذ "وفــا"مواطنــون مــن المنطقــة، وجلهــم يربــي الماشــية قــالوا لمراســل   . َ

ــساع ــت ت ــي كان ــة الت ــدوا مــساحات واســعة مــن األراضــي الرعوي ــام المجــاني ســنوات فق ــوفير الطع ــي ت دهم ف
منـذ "، نـشر أنـه، "بتـسيلم"مركز المعلومات اإلسـرائيلي لحقـوق اإلنـسان فـي األراضـي المحتلـة   . لماشيتهم

ّفـي أمـاكن كثيـرة فـي أنحـاء الـضفة الغربيـة" ّبـؤرة اسـتيطانية "١٠٠تسعينات القرن العشرين أنشئت نحو  ّ .
ــؤر االســتيطانية"هــذه  ّرة المــستوطنات وتــضاعف مــرات ومــرات مــساحات األراضــي ّتوســع مجــال ســيط" الب ّ

ّالفلـــسطينية المنهوبـــة، هـــذا النهـــب ترافقـــه أعمـــال العنـــف والتهديـــدات ومهاجمـــة الرعـــاة وســـلب األراضـــي  ّ
   ". ّالفلسطينية

" اســتثناءات"ّإن أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا المــستوطنون ليــست : "وتابعــت المؤســسة الحقوقيــة
ّوانما هي جزء من ّ نشاط اسـتراتيجي تـسمح بـه الدولـة وتـشارك فيـه وتـستفيد مـن تبعاتـه، والنتيجـة البعيـدة ٕ

ّالمدى لهذه األعمال هي سلب المزيد والمزيد من األراضي من أيدي الفلـسطينيين فـي جميـع أنحـاء الـضفة  ّ
ّالغربية، وهو األمر الذي يسهل على الدولة السيطرة على الضفة الغربية ومواردها ّّ ّ ّ ."   

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين: زعيم المعارضة اإلسرائيلية
  

» ال نيــة«أكــد زعــيم المعارضــة اإلســرائيلية يــائير البيــد، أمــس، أنــه  –) ب.ف.أ (–القــدس المحتلــة 
الفلسطينيين، وذلك قبـل سـاعات مـن توقيـع لدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلجراء محادثات سالم مع 

  .إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العالقات مع اإلمارات والبحرين

ــدء  ــى وجــوب ب ــه شــدد عل ــين، لكن ــدولتين الخليجيت ــات مــع ال ــع العالق ــاقيتي تطبي ــد باتف ورحــب البي
تقول الحكومة الحاليـة «: وقال الزعيم الوسطي لوكالة الصحافة الفرنسية. مفاوضات سالم مع الفلسطينيين

وأضــاف أن . »إننــا أبرمنــا اتفاقيــات مــع دول ســنية معتدلــة مــن دون دفــع ثمــن هــذا التفــاوض للفلــسطينيين
  .»هذا ليس ثمنا، إنها مصلحة إسرائيلية«

البقاء فـي أمـاكنهم، وانتظـار أن يعمـل «وانتقد البيد موقف الفلسطينيين معتبرا أنه لم يعد بإمكانهم 
ــة عــنهمالعــالم العر ــدولي نياب ــال . »بــي والمجتمــع ال ــوا عــن لعــب دور «وق ــوا ســباقين ويتوقف يجــب أن يكون

ويطالــب . »غيــر واقعــي«ويــرى البيــد، أن الفلــسطينيين لــن يحــصلوا علـى كــل مطــالبهم ألن ذلــك . »الـضحية
 علـى أن تكـون القـدس الـشرقية. ١٩٦٧الفلسطينيون بإقامة دولـتهم المـستقبلية علـى أسـاس حـدود العـام 

 ألـف فلـسطيني هـاجروا أو نزحـوا مـن ديـارهم منـذ حـرب العـام ٧٦٠كما يطـالبون بعـودة نحـو . عاصمة لها
إنهـم بحاجـة «وقـال . »هـذا غيـر مجـد«وبحسب الصحافي السابق .  التي مهدت لقيام دولة إسرائيل١٩٤٨

  .»للعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات

ــــي العــــام وتوقفــــت الم ــــسطيني ف ــــين الجــــانبين اإلســــرائيلي والفل ــــد رفــــض . ٢٠١٤فاوضــــات ب وق
  .الفلسطينيون مبادرات اإلدارة األميركية الستئنافها واتهموها باالنحياز إلسرائيل

الماضي، أعلنت القيـادة الفلـسطينية وقـف اتفاقيـات التنـسيق األمنـي مـع إسـرائيل ) أيار(وفي مايو 
  . في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور األردن االستراتيجيةبسبب مخططها ضم مستوطناتها

الماضـي، اسـتعدادها إلحيـاء المفاوضـات المباشـرة ) حزيـران(وأبدت الـسلطة الفلـسطينية فـي يونيـو 
وانفتاحها على إجراء تعديالت طفيفـة علـى الحـدود، فـي اقتـراح مـضاد لخطـة الـسالم األميركيـة المعلنـة فـي 

  ).يكانون الثان(يناير 

أقولهـا بـصراحة، يجـب أن نمـضي «): يـش عتيـد(» هناك مـستقبل«ويضيف الزعيم الوسطي لحزب 
لكـــن هـــذه الحكومـــة لـــيس لـــديها نيـــة (...) قـــدما ونتباحـــث مـــع الفلـــسطينيين علـــى أســـاس حـــل الـــدولتين 

  .»للتفاوض

، خاصة »ال تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين«ويتهم زعيم المعارضة حكومة نتانياهو بأنها 
وأشـار البيـد إلـى . أن كثيرا من الناخبين اإلسرائيليين المؤيـدين لنتانيـاهو، يعارضـون إقامـة دولـة فلـسطينية

المأزق القانوني الذي يواجهه رئيس الـوزراء الـذي يحـاكم بـتهم فـساد، معتبـرا أن هـذا سـبب آخـر السـتبعاد 
  .محادثات السالم مع الفلسطينيين من جدول أعماله
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، صـوره مـع عـدد مـن )الكنيست(يم المعارضة في مكتبه في مقر البرلمان اإلسرائيلي ويستعرض زع
قــادة العــالم وبيــنهم المستــشارة األلمانيــة أنجــيال ميركــل، والمرشــح الرئاســي األميركــي جــو بايــدن، فــي حــين 

  .غابت صورة الرئيس دونالد ترمب

التـزم المعارضـة بعـد انتخابـات مـارس لكنـه . وتولى البيد سابقا حقيبة الماليـة تحـت قيـادة نتانيـاهو
العــام الماضــي، قبــل أن ينــشق حلفــاؤه الــسابقون بينــي غــانتس وغــابي أشــكنازي وينــضموا لحكومــة ) آذار(

ويشغل غانتس اليوم منصب رئيس الوزراء باإلنابة ويتولى حقيبة الـدفاع، فـي حـين أوكلـت وزارة . نتانياهو
  .الخارجية ألشكنازي

 اتفاقيتي تطبيـع العالقـات بـين إسـرائيل واإلمـارات والبحـرين، يـرى البيـد أن وحول دور الوزيرين في
  .في الحكومة» ليس لهما أي تأثير مطلقا«الوزيرين 

ـــاهو  ـــال زعـــيم المعارضـــة إن نتاني ـــا البحـــرين مـــن دون أن «وق ـــصفقة مـــع اإلمـــارات والحق ـــع ال وق
  . »يخبرهما

  .باألمر» ليس األمر أنه لم يشاورهما فقط، بل لم يكونا حتى على دراية«: ويضيف

في الوقت الذي تتجه أنظار العالم إلى مراسم توقيع االتفاقيتين فـي واشـنطن، وصـف زعـيم حكومـة 
  ".وحش بيروقراطي"، بأنها ١٩ً وزيرا وأخفقت في إدارة أزمة كوفيد ٣٦نتنياهو االئتالفية التي تضم 

 ٣١ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الغد

***  

  شؤون مقدسية

  اشتية يعلن عن تقديم جهاز متطور لفحص الشبكية لمستشفى العيون بالقدس

 

لتشخيص أمراض  رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثالثاء، عن تقديم جهاز أعلن – وفا – اهللا رام
ات مـن سـيادة الـرئيس دوالر، بتوجيه  ألف١٤٠الشبكية لمستشفى سانت جون للعيون في القدس، بتكلفة 

 .المحتلة محمود عباس، دعما لصمود مؤسسات القدس

 األول من نوعه في فلسطين، وهـو أحـدث جهـاز فـي العـالم لتـصوير   Clarus 700جهاز ويعتبر

درجــة، مــا  ٢٠٠ وتــشخيص أمــراض الــشبكية، حيــث يتميــز بتــصوير شــبكية العــين بزاويــة كبيــرة تــصل إلــى
  .الدقيقة في العين جوانب الشبكية، واألوعية الدمويةيساعد على تشخيص دقيق لجميع 

 ١٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  برنامج عين على القدس

  "كسر المحرمات"االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجية : عين على القدس

ًيجب دعم األردن سياسيا واعالميا واقتصاديا للتصدي للهجمة الصهيونية: مقدسيون ً ًٕ  
  

سلط برنامج عين على القدس، الذي بثه التلفزيون االردني، أمس االثنين، الـضوء  – بترا –عمان 
على تصعيد االحتالل االنتهاكات ضد المـسجد االقـصى المبـارك ودائـرة اوقـاف القـدس واسـتهداف موظفيهـا 

  .بشكل مباشر

شـرطة وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس اظهـر فيـه جانبـا مـن االعتـداءات التـي تقـوم بهـا 
ــرة اوقــاف القــدس، بعــد ان قامــت باقتحــام المــسجد االقــصى وانتهــاك قدســيتة،  ــى مــوظفي دائ االحــتالل عل

  .واعتقلت وابعدت أربعة من موظفي الدائرة

الحارســة فــي المــسجد االقــصى، هبــه ســرحان، قالــت خــالل التقريــر، بانهــا وقفــت فــي وجــه شــرطة 
للنساء بهدف حماية النساء وحرمة المـسجد االقـصى االحتالل للحيلولة دون دخولهم من الباب المخصص 

  .المبارك، اال ان الضابط المسؤول قام باعتقالها وضربها هي وباقي الموظفين، كما تم رشهم بالغاز

ّوذكــر التقريــر بــان دائــرة االوقــاف االســالمية ومجلــس االوقــاف حمــل ســلطات االحــتالل المــسؤولية 
ــة عــن هــذه االنتهاكــات بحــق المــسج ــان آخرهــا تركيــب الكامل ــه، والتــي ك ــارك والعــاملين في د االقــصى المب

سماعات خارجية على الجدارين الشمالي والغربي للمسجد بالقوة، في انتهـاك واضـح لـسيادة االوقـاف علـى 
اولى القبلتـين، مـا حـدا بمجلـس االوقـاف ووزارة الخارجيـة االردنيـة الـى اصـدار مـذكرات احتجـاج علـى هـذه 

  .االنتهاكات

ى البرنــامج، الــذي يقدمــه االعالمــي جريــر مرقــة، خــالل اتــصال فيــديو عبــر القمــر الــصناعي، والتقــ
بــوزير شــؤون القــدس األســبق وعــضو مجلــس اوقــاف القــدس، حــاتم عبــد القــادر، الــذي أكــد بــان المــسجد 

  .١٩٦٧االقصى يمر اآلن بأخطر مراحله منذ العام 

مـن خـالل ” كـسر المحرمـات“ة تحت عنوان وأضاف ان االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجيته الجديد
عــدة ممارســات، منهــا محاولــة تغييــر الــدور الــوظيفي لألوقــاف االســالمية، ودورهــا الــسيادي المــستند علــى 

  .الوصاية الهاشمية الى دور شرفي يتعلق بأمور الصالة واالمامة والتنظيف وغيرها

ــ ــين الم ــدأ المــساواة ب ــى ان االحــتالل يحــاول ترســيخ مب سلمين واليهــود مــن حيــث اوقــات وأشــار ال
ــد دخــولهم  ــاموا بتحديــد مــسارات خاصــة لليهــود عن ــارك، لدرجــة انهــم ق ــى المــسجد االقــصى المب الــدخول ال
للمسجد، اضافة لمحاولة فرض واقع جديد في المنطقة الشرقية من المسجد االقصى بمـا فيهـا منطقـة بـاب 

  .قضايا الحراسةالرحمة التي تعادل نحو ثلث مساحة المسجد والتدخل في 



 
١٨

واضــاف عبــد القــادر انــه باالضــافة الجــراءات االبعــاد واالعتقــال، فــان دولــة االحــتالل تحــاول تغييــر 
ــشمالية  ــسماعات ووضــع اســالك شــائكة فــي المنطقــة ال المــشهد داخــل حــرم المــسجد االقــصى، كتركيــب ال

مسجد االقصى المبارك، مشيرا والغربية منه بهدف اعطاء المستوطنين هامشا كبيرا إلقامة الصلوات داخل ال
ــسماح  ــتش العــام للــشرطة بال ــداخلي فــي حكومــة االحــتالل بإعطــاء تعليمــات للمف ــر االمــن ال ــام وزي ــى قي ال

وثمن الوزير عبـد القـادر الـدور . للمستوطنين بإقامة بعض الطقوس الدينية داخل المسجد االقصى المبارك
القصى عبر جهوده الدبلوماسية ودعم دائرة االوقـاف االردني بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة ضد المسجد ا

  .االسالمية في القدس

واشار بان الجميع مطلع علـى المـذكرات التـي اصـدرتها وزارة الخارجيـة االردنيـة، والتـي ان لـم تكـن 
رادعـــة لحكومـــة االحـــتالل، فهـــي تـــنعش الـــذاكرة بالوصـــاية الهاشـــمية علـــى المـــسجد االقـــصى والمقدســـات 

سيحية في القدس، كما ترسل رسائل للمجتمع الدولي باالنتهاكات االسرائيلية التـي تقـوم بهـا االسالمية والم
وأشار عبد القادر الى ان الدول العربية واالسـالمية ال يجـب ان تتـرك االردن وحيـدا . داخل المسجد االقصى

دس واســالمية فــي مواجهــة هــذا المخطــط االســرائيلي، وهــو يمثــل رأس الحربــة فــي الــدفاع عــن عروبــة القــ
  .المسجد االقصى

ال بــد مــن تــضافر جميــع الجهــود العربيــة واالســالمية لــدعم الــدور االردنــي سياســيا واعالميــا : وقــال
واقتصاديا حتى يستطيع التصدي لهذه الهجمة التي اخذت بعدا سياسيا ودينيا ما اصبح يشكل خطرا حقيقيا 

في توقيـت التـصعيد االسـرائيلي فـي االقـصى يعـود وبين ان السبب . على مستقبل اسالمية المسجد االقصى
السباب سياسية، بدأت منذ اعالن الرئيس االمريكي دونالد ترمـب القـدس عاصـمة السـرائيل، ونقـل الـسفارة 

  .االمريكية اليها

وأشار الى ان ضم االراضي الفلسطينية تأجل اعالميـا فقـط، مـشيرا بـان مـا يجـري علـى االرض هـو 
ــاطق الف ــي للمن ــد فــي ضــم فعل ــل بمــصادرة االراضــي واقامــة المــستوطنات وفــرض واقــع جدي لــسطينية ويتمث

ــة  ــسياسية التــي تحــاول دول ــر جــزء مــن المنظومــة ال ــسطينية، كمــا ان المــسجد االقــصى يعتب ــاطق الفل المن
  .االحتالل تكريسها على االرض على الصعيد الديموغرافي وعلى صعيد االماكن المقدسة

ينيين، أوضــح عبــد القــادر بــان آخــر اســتطالع اجرتــه مؤســسات وفــي حديثــه عــن صــمود الفلــسط
ــات  ــدليل مقــاطعتهم لالنتخاب ــان معظــم مــواطني القــدس متمــسكون بهــويتهم الفلــسطينية، ب اســرائيلية أكــد ب

 .١٩٦٧البلدية االسرائيلية منذ العام 

  ٢ ص١٦/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  آراء عربية

  مغروسون كالتين والزيتون

  حمادة فراعنة

ــشا ــاب هد شــباب حــارة ن ــشهداء ب ــل، يواجهــون حــاجز شــارع ال ــة الخلي ــصغار وســط مدين ــة ال الزاوي
نصغر ونكبـر، نفـرح ونخجـل، : العسكري اإلسرائيلي، يتصدون لجنود االحتالل، يجتاحنا شعور من التناقض

ة، نيــأس مــن الواقــع ونثــق بالمــستقبل، معطيــات مــدمرة مــن االنقــسام الفلــسطيني، الحــروب البينيــة العربيــ
التشتت اإلسالمي بين مرجعيـة طهـران الـشيعية ومرجعيـة أنقـرة الـسنية، والبـاقي تائـه بـين الفقـر والكورونـا 
والـــتحكم االنفـــرادي األحـــادي بالـــسلطة، واالهتمامـــات الدوليـــة لمواجهـــة جمـــوح ترامـــب الرجعيـــة العنـــصرية 

  .الصهيونية اإلنجيلكية، وصراع تركيا وتطلعاتها التوسعية في المتوسط

أتينا الفرح والثقة واألمل من هؤالء الـصغار فـي أعمـارهم والكبـار فـي أفعـالهم، وذاك الكهـل الكبيـر ي
القابض على العلم الفلسطيني حتى ال يسقط في مواجهة ركبة جند االحتالل كما فعلوا مع جورج فلويـد فـي 

شبثين بفلــسطين حتــى امريكــا، ومــن عزيمــة أهــالي كفــر قــدوم، والعراقيــب فــي النقــب، وامتــدادهم مــن المتــ
ًالنخــاع، فــي مواجهــة قــوات االحــتالل المــدججين، المــزروعين مــع مــستوطناتهم عنــوة وتعــسفا نتــاج الفكــرة 

  .الباطلة، والدولة العنصرية، ومن معطيات تدميرية تدريجية متالحقة

التــي إنهــم نتــاج الحــرب العالميــة األولــى التــي أعطــتهم وعــد بلفــور، ونتــاج الحــرب العالميــة الثانيــة 
أعطــتهم ثلثــي جغرافيــة خارطــة فلــسطين، ونتــاج هزيمــة العــرب التــي أعطــتهم كــل فلــسطين، ونتــاج الحــرب 

ًمشروع استعماري توسعي يحتل فلسطين والجوالن السوري، وجـزءا مـن جنـوب لبنـان، أرض لثالثـة  .الباردة
تخفاف لقـرارات األمـم بلدان عربية، ويتطاول علـى أقـدس مقدسـات المـسلمين والمـسيحيين، بـال رادع، وباسـ

المتحــدة، واليونــسكو، ومنظومــات األخــالق األمميــة، ومــع ذلــك تتراجــع مكانــة العــرب، ويــتم تــدمير بلــدانهم، 
بتخطيط من أعدائهم، وبأيديهم من أدوات محلية، يتم تسليح طرفي الصراع وتمويلهم في ليبيـا، فـي العـراق 

  .لذاتي، لتبقى أمة العرب أسيرة التخلف والفقر والحاجةكما في سوريا، والنتيجة الخراب والدمار والتآكل ا

ُسـوريا بلــد الخــضرة والفواكـه واللحــوم وشــماة الهـواء، ال تــستطيع إطعــام شـعبها، العــراق بلــد الثــروة 
والنفط ودجلة والفرات، بال ماء، بال رصيد، وبال سيادة يتصادم على أرضها تطلعات طهـران ونفـوذ واشـنطن 

ش المأساة بكل أبعادها وتالوينها بسبب ما ذكرناهم، وأزمات من لـم نـذكرهم، فالحـال نعي .لمصلحة تل أبيب
من بعضه، ولذلك يأتينا األمل من أبناء فلسطين وثباتهم، فالعدو الذي يحتل أرضهم هو أحد أسباب الدمار 

سـات تحويليـة والخراب المنظم للعراق وسوريا وليبيا واليمن، وتقسيم الـسودان، والتـدخل الـدولي لفـرض سيا
يغتــصبون بالدنــا، ويحتلــون أرضــنا، وينتهكــون كرامتنــا، ومطلــوب أن نــصمت، بــل أن نفــرح ونهلــل  .ذليلــة

لالغتــصاب ولالحــتالل ولالنتهــاك، لألقــصى كمــا لمــسجد إبــراهيم الخليــل، وللقيامــة كمــا لكنيــسة المهــد، بــال 
ويتـصارع المنقـسمون علـى انتظـار تـدفق ضوابط وال أخالق، بال قيم وال حدود، حالة من االنحدار والمذلة، 
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ــه ــل  .المــال وفــق مكرمــة االحــتالل وأجهزت ــق بالمــستقبل مــن شــباب الخلي ــتعش، نث ــر، نن ــرح، نكب ــذلك نف ول
ًورجــاالت كفــر قــدوم، وصــمود العراقيــب، وأولئــك الــذين يرفــضون الماليــين ثمنــا لبيــوتهم فــي القــدس وبلــدة 

 متواضـع أمــام هجمــات المـستعمرين للــشراء ونيــل الــشرعية، ًالخليـل القديمــة، يرفــضون الماليـين ثمنــا لبيــت
ٕوتتم هزيمة برنامجهم أمام كرامة الفلسطيني وعروبته واسالمه ومسيحيته ودرزيته، نكبـر بهـم ونتحـسر أن 
هؤالء الصامدين ال مظالت لهم خارج فلسطين، ال أحد يذكرهم رغم تضحياتهم وبسالتهم وصـمودهم للحفـاظ 

ًخ والتـراث لتبقـى فلـسطين للفلـسطينيين تراثـا وأرضـا وتاريخـا ومعـالم مـن الماضـي لتبـق على الكرامة والتاري ً ً
 .للغد وللمستقبل، كما كانت وكما يجب أن تكون

  ١٧ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

 الهاشميون في عيون المقدسيين

 محمد عبدالجبار الزبن

ًجميل أن يكتب اإلنسان ما يعايشه من وقائع ومواقف ذات بهجة، تزيد القارئ نظرة لما يدور حوله 
ّظام، ليتعرف على موقعه على خريطة العالم، وأين وصل في مسيرة حياته التي تتأثر من دوائر جسام ع

  .بمسيرة الوطن

ّبدأت القصة حينما التقيت رحالة أردنيا، يجوب العالم بحثا عن جمال الطبيعة، وبكلمات أخذت لبي 
نابلس ورام اهللا وأخيرا ّووجداني، وهو يتحدث عن زيارته لفلسطين الحبيبة، في يافا وحيفا ومدن الجليل ثم 

القدس الشريف، كيف أن كل مدينة لها رائحتها، ولها عبيرها وأجواؤها الخالبة التي تسلب الفؤاد وتأخذك 
مولد موسى ومولد عيسى : عبر التاريخ الممتد إلى الكنعانيين العرب، مرورا بأنبياء اهللا تعالى، منهم

ّا، وخاتمتها المسك مسرى النبي محمد صلوات ربي عليه وبينهما يوسف وداود وسليمان ويحيى وأبوه زكري
ّوفي القدس رأيت صور الرحالة األردني يتناول الحلوى المقدسية حيث المكان  .وعلى أنبياء اهللا جميعا

ما أجمل : ٕالتقليدي لتناولها، واذ بصورة الملك الراحل الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه، فاستوقفتني، فسألت
ًوراح الرحالة األردني يمأل المكان صدى وهو يحدثني عن عشق المقدسيين  .بالءالوفاء من الن ّ

ّللهاشميين، أهل الوصاية على المقدسات، وكيف أنهم يحملون الوفاء والمحبة لمليك األردن عبداهللا الثاني  ّ
  .ّابن الحسين، في نظرة للواقع الذي يعيشونه وأن األردنيين أهل اإلخاء والوفاء

ّإن األردن واألردنيين هم المتنفس الوحيد لنا بل «:  له وجداني ما نقله الرحالة عنهمومما اهتز ّ
نعم، قد يقوم اإلنسان بواجبه نحو الوطن وأهل الجوار وتكون أصالته ال . »الرئة التي نتنفس من خاللها

ّتستدعي من الناس شكرا، غير أن سماع تلك الكلمات يرفع المعنويات، فكانت أجمل أمني اتي أن أنقل ما ّ
  .ّسمعته مما يتناقله المقدسيين المرابطين عن األمة عند مسرى نبينا صلى اهللا عليه وسلم
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لقد زرت عشرات من دول العالم شرقا وغربا، فلم أجد أجمل من : ّويختم الرحالة األردني الذي يقول
ات ضابط كبير متقاعد من ّإن محبة المقدسيين لألردنيين، ذكرتني بما قرأته مؤخرا من مذكر .فلسطين

الموساد، وهو يتناول ما سببه الملك المؤسس لهم في منعهم تجاوز وادي عارة، ويغضب الضابط في 
لو لم يقم الملك عبداهللا األول بحنكته السياسية الستطعنا السيطرة على فلسطين كلها : مذكراته قائال

ّلم يتشكل لنا كل تلك المتاعب في التعامل مع ودخول الضفة الغربية وعددهم آنذاك ثالثمئة ألف نسمة، و
  .مليوني نسمة هذه األيام

ّإن ما قام به الهاشميون ومن ورائهم تضحيات األردنيين تفوق الوصف، وسينصف التاريخ 
ّالشرفاء وأهل التضحيات، وأما فيما نعايشه، ونستشعره من محبة المقدسيين فهي فوق كل اعتبار، وفيها 

  .لها من عناوين المجد نصبو ونتطلعٕنتغنى، والى أمثا

ّفاألردن بحكمة قيادته وأصالة شعبه وسمو مبادئه، يجعل منا نبراسا يهتدى به في لجج األيام  ّ
 .ومدلهمات الليالي

  ٦ص/١٦/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  مالحظات إسرائيلية في ذكرى انتفاضة األقصى

  عدنان أبو عامر. د

ــات  ــام يومي ــذ يحيــي اإلســرائيليون هــذه األي ــي عاشــوها، ال ســيما عــشية تنفي ــة الت االنتفاضــة الثاني
العمليات االستشهادية التـي نفـذتها الفـصائل الفلـسطينية، وقـاد مقاتلوهـا زمـام القيـادة بالفعـل، حتـى شـكلت 
ــذلك المطــاعم  ــرات فظاعــة، حــين بــدأت الحــافالت باالنفجــار، وك ــا أكثــر الفت ــا إســرائيلية ســوداء، وربم ًأيام

د الحرب مع الفلسطينيين داخل الحدود، أو على أعتابهـا، بـل دخلـت إلـى المنـازل، وقلبـت والمقاهي، ولم تع
  .كل شيء

ًيطلق اإلسرائيليون على تلك األحداث أوصافا قاسـية، حـين خـافوا مـن ركـوب الحافلـة، وارتعبـوا مـن 
 تخلـصوا مـن اسـتغرق األمـر سـنوات حتـى. المرور بالسيارة بجانبها، أو الوقوف عنـد إشـارة المـرور خلفهـا

هذا الخوف، بسبب مشاهد االستشهاديين والمفجرين في الحـافالت والمطـاعم والمقـاهي والفنـادق والحانـات 
  .والنوادي، حين انتشر الخوف في كل مكان

اليوم في الذكرى السنوية العـشرين النـدالع انتفاضـة األقـصى بعـد شـهرين مـن فـشل مـؤتمر كامـب 
حـول مـا إذا كانـت االنتفاضـة عفويـة، كتعبيـر عـن : والفلـسطيني فـي ذروتـهديفيد، ال زال الجدل اإلسرائيلي 

  .ّغضب شعبي حقيقي، أم أن السلطة الفلسطينية ورئيسها وجهوها من فوق، وقادوها منذ اللحظة األولى

بجانب النقـاش المـشروع حـول الـسبب المباشـر النطـالق انتفاضـة األقـصى، يخـرج جـدل فلـسطيني 
، انتفاضة الحجارة، أو أنها جاءت ١٩٨٧بين كونها تشبه االنتفاضة األولى : عتهإواسرائيلي آخر حول طبي



 
٢٢

بثــوب جديــد مختلــف عــن ســابقتها، ألن أبــرز ســماتها اســتخدام األســلحة الناريــة والعمليــات االستــشهادية، 
وخاضتها جميع التنظيمات المسلحة، ممن ألقت نفسها فـي قلـب المعركـة، وشـنت هجمـات إطـالق نـار فـي 

  . غزة والضفة الغربية، وتسللت للمستوطنات، وفي وقت الحق أرسلت المفجرين لداخل الخط األخضرقطاع

، فقـد عـرف "ّالجنـي قـد خـرج مـن القمقـم"بات واضحا بعـد مـرور أشـهر علـى انـدالع االنتفاضـة أن 
ة بفقـدان الفلسطينيون كيف يبدؤون انتفاضتهم، لكنهم لم يعرفون كيـف ينهونهـا، وخـاطرت القيـادة التقليديـ

مقـار " إسـرائيل"السيطرة على عجلتها، ألنه عنـدما غرقـت الـسلطة الفلـسطينية بأحـداث االنتفاضـة، ودمـرت 
  .قواتها األمنية، كان األوان قد فات

ًحماس من جهتها رأت أمرا رئيسا واحدا أمام عينها من االنتفاضة الثانية، على األقل وفق التحليـل  ً ً
 أال يـــتم اســـتغالل هـــذه االنتفاضـــة كـــسابقتها، وهكـــذا خرجـــت أقـــوى مـــن اإلســـرائيلي، وهـــو أنهـــا مـــصممة

، انسحبت إسرائيل من غزة، وأخلت المـستوطنات، واعتبرتـه حمـاس انتـصارا ٢٠٠٥االنتفاضة، وفي صيف 
  .واضحا لها

يقدر اإلسرائيليون أن حماس رأت في انسحابهم من غزة نجاحا، حيث فشلت الـسلطة طـوال سـنوات 
على الهروب من غزة على وقـع الهجمـات المـسلحة، لكنهـا لـم تكمـل هـدفها " إسرائيل"برت المفاوضات، وأج

الحقيقـي كـان وال يـزال الـضفة " الكـرز"الشامل، صحيح أنها استولت على غزة منذ قرابة عقـد ونـصف، لكـن 
بـات الغربية، رغم أنه بعد أقل من ستة أشهر، حصدت حماس فوائـد هـذه الرسـالة عبـر نجاحهـا فـي االنتخا

  .البرلمانية

 ١٤/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  اخترنا لكم

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  تاريخ القدس

  :تاريخ القدس في العهد العثماني
  

  ."سليم األول"على يد السلطان تحت الحكم العثماني القدس دخلت   م١٥١٦

سنوات زمن السلطان  ٤نتهاء من اعمار سور القدس الحالي الذي استغرق اإل  م١٥٤٠
  ."سليمان القانوني"العثماني 

 الروسية تنشيء وقفية خاصكي سلطان "سليمان القانوني" زوجة السلطان "روكسالنه"  م١٥٥١
  .في القدس

ً احتجاجا على تزايد "ولمصطفى األ"لي القدس يرفعون عريضة الى السلطان أها  م١٦٢١
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  .نصل لها في المدينةوروبية بعد محاولة فرنسا تعيين قطماع األاأل

  . يبني قلعة عند برك سليمان لحماية الينابيع والبرك في المنطقة"مراد الرابع"السلطان   م١٦٣٠

ُ يصدر فرمانا يعيد فيه تأكيد حق الروم األ"عثمان الثالث"السلطان العثماني   م١٦٩٠ رثوذوكس ً
  .ماكن المسيحية في القدسعلى جميع األ

  ."محمد بن مصطفى الحسيني"شراف رئاسة نقيب األثورة أهل القدس ب  م١٧٠٣

ساس الوضع القائم أتنظيم العالقات بين الطوائف المسيحية في القدس على   م١٧٥٧
  ."الستاتيكو"

ثورة أهل القدس على حاكمها العثماني والي دمشق بسبب الضرائب الباهظة التي   م١٨٢٥
  .فرضها على سكان المدينة

  . والي مصر"محمد علي باشا" على القدس، بأمر من والده "اشاإبراهيم ب"سيطرة   م١٨٣١

  ."براهيم باشاإ" ممثال بابنه "محمد علي"هل القدس على حكم أثورة   م١٨٣٤

المساجد والكنائس  لى تدمير سور المدينة وبعضإزلزال يضرب فلسطين والقدس يؤدي   م١٨٣٤
  .فيها

  .بريا وأحياء في القدسمن صفد وط ًزلزال في  فلسطين يدمر قسما  م١٨٣٧

  .افتتاح القنصلية البريطانية في القدس  م١٨٣٨

  .خراج المصريين منهاإإعادة سيطرة العثمانيين على القدس بعد   م١٨٤٠

إقامة قصر المفتي في الشيخ جراح، كمقدمة النتشار البناء خارج حدود األسوار في   م١٨٤٠
  .النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  :افتتاح القنصليات التالية في القدس  م١٨٥٧-١٨٤٢

  .يطالية، الروسيةميركية، النمساوية، اليونانية، اإل، األ"لمانيةاأل"الفرنسية، البروسية 

  .نشاء بلدية القدسإ  م١٨٦٣

  .شراف الباب العاليإوضع القدس والمناطق التابعة لها تحت   م١٨٦٤-١٨٥٨

  . بوالية سوريالحاقهإاتشكيل متصرفية القدس و  م١٨٧٤-١٨٦٤

  .شراف الدولة العثمانية على نفقة روسيا وفرنساإتعمير كنيسة القيامة ب  م١٨٦٨

لحاقها ٕااإلعالن عن سنجق القدس وحدة إدارية مستقلة وفصلها عن والية سورية و  م١٨٧٤
  .نبولطمباشرة بالباب العالي في إس

  . فيها القدسبدء موجات الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين بما  م١٨٨٢

  .١٨٩٢نجازه عام ٕا يافا الحديدي و– البدء ببناء خط القدس  م١٨٨٩

  . لخدمة المناطق السكنية خارج السور"الباب الجديد" سمي سور القدس فتح باب في   م١٨٨٩
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  .ول مستشفى بلدي عثماني في القدسأافتتاح   م١٨٩١

  .إنجاز بناء المدرسة الرشيدية  م١٩٠٦

  .الساعة فوق باب الخليلإقامة برج   م١٩٠٧

نشاء إصدور وعد بلفور المشؤوم والذي وعدت فيه بريطانيا بمساعدة اليهود على   م٢/١١/١٩١٧
  . واالنتداب تحت االحتالل البريطاني.وطن قومي لليهود في فلسطين

  .، وخروج القوات العثمانية منهااحتالل الجيش البريطاني للقدس  م٩/١٢/١٩١٧

١٦/٩/٢٠٢٠ 

***  

   ال ننسىكي

  ٢٧١صدور القرار رقم 
  

 حـرق إسـرائيل  بهيدين الذي ٢٧١ قرار رقم ١٥/٩/١٩٦٩صدر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ 
 تغيير شأنها من التي اإلجراءات جميع إلغاء إلى فيه ويدعو ٢١/٨/١٩٦٩ يوم )الحريق( األقصى المسجد

  .القدس وضع

  ة وأسوارهااليونسكو تضع البلدة القديمة في القدس المحتل

  ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر
  

 البلـدة وضـع قـرار "اليونـسكو" لمنظمـة التابعـة العـالمي التـراث لجنـة ّتبنـت) ١٥/٩/١٩٨٢(بتاريخ 
 دورتهـا في وذلك بالخطر، ُالمهددة العالمي التراث مواقع قائمة ضمن  وأسوارها المحتلة القدس في القديمة

  .البحرين عاصمة المنامة في عقدتالتي  )٤٢( رقم

 ممارسة رغم ّواإلسالمية، العربية المجموعة بدعم وفلسطين األردن قبل من ُالمعد القرار ّتبني وجاء
 لــ العامـة المـديرة قدمته الذي القرار إلفشال "اليونسكو"و التراث لجنة في األعضاء الدول على كبيرة ضغوط

  .تصويت وبدون دولة )٢١( العالمي التراث ءأعضا بإجماعوقد تبنته  ،"اليونسكو"

 ّأن علـى تـنص التـي "اليونـسكو" لــ السابقة القرارات ّوتبني بتنفيذ الدولية، القانونية ُالمطالبة أهمية
ــشريف، الحــرم كامــل هــو األقــصى المــسجد ــراقوأكــدت أن  ال ــاب الب  المــسجد مــن يتجــزأ ال جــزء الرحمــة وب
  قراراهــا هــذا علــىالتــراث لجنــةوقــد أكــدت  .وحــدهم بالمــسلمين اصخــ عبــادة مكــان األقــصى ّوأن األقــصى،

 القـدس مدينـة فـي القـائم الوضـع ّأن وقـررت وأسـوارها، القـدس في القديمة بالبلدة المتعلقة السابقة قراراتها
  .)٤١( رقم العالمي التراث لجنة قرار في موصوف هو كما يبقى وأسوارها

 الممتلكـات حمايـة بـشأن الهـاي واتفاقيـة ،١٩٤٩ لعـام "جنيـف" اتفاقيات بأحكام لجنة التراث ّذكرت
 لحظـر ُتستخدم التي بالوسائل الخاصة واالتفاقية وبروتوكوليها، ،١٩٥٤ لعام مسلح نزاع حالة في الثقافية
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 حمايـة واتفاقيـة ،١٩٧٠ لعـام مـشروعة غيـر بطـرق الثقافيـة الممتلكات ّملكية ونقل وتصدير استيراد ومنع
 فيمـا ١٩٥٦ عـام دلهـي فـي اليونـسكو اتفاقيـة وبتوصـيات ،١٩٧٢ لعـام والطبيعـي الثقـافي يالعـالم التراث
 األردن، طلـب علـى ًبنـاء وأسـوارها، القديمـة القـدس مدينـة وبـإدراج الــمحتلة، الـمناطق في الحفريات يخص

 ،١٩٨٢ معــا فـي بــالخطر الــمهدد العالـــمي التـراث قائمــة وفـي ١٩٨١ عــام فـي العالـــمي التـراث قائمــة فـي
 أصـالة صون تحقيق إلى يرمي الذي القرار، هذا في يوجد ال أنه ًأيضا وتؤكد .اليونسكو وقرارات وبتوصيات

 قــرارات فــي األحــوال مــن حــال بــأي يــؤثر مــا أســوارها، وخــارج داخــل القــدس لـــمدينة الثقــافي التــراث وتكامــل
ـــمقررات والقــرارات األمــن مجلــس ـــ األمــم عــن الــصادرة األخــرى وال ــانوني الوضــع بــشأن متحدةال ـــمدينة الق  ل
 بلـدة علـى اإلبقـاء علـى القـرار ّنـصو .٢٠١٦ لعـام ،٢٣٣٤ رقـم األمـن مجلـس قـرار ذلـك فـي بمـا القـدس،
  .بالخطر ُالمهدد العالمي التراث قائمة على وأسوارها، القديمة القدس

 تلتـزم لـم "بـاالحتالل لقائمـةا الـسلطة" إسـرائيل بـأن الـصدد هـذا في القدس لشؤون الملكية اللجنة وتشير *
 اعتـداءاتها فـي تمـادت بـل المختلفـة ومنظماتها المتحدة األمم عن الصادرة الدولية الشرعية قرارات من بأي

  .هذا يومنا حتى والمقدسات والتراث والحجر والشجر البشر على المختلفة

 األيام هذه في تحتفل التي المنظمة وهي اإلسرائيلية، االعتداءات إزاء صامتة المتحدة األمم تبقى متى فإلى
 بــه تقــوم مــا وهــل العــالم، فــي والــسالم األمــن حفــظ أهــدافها مــن وكــان والــسبعين، الخــامس تأسيــسها بعيــد

  .السالم في رغبتها على يدل المحتلة العربية األرضي في عدوان من الديمقراطية تدعي التي إسرائيل

  

  وشتيال صبرا مذبحة ذكرى
  

 حبيقة إيلي مع بالتعاون ايتان ورافائيل شارون أرييل بقيادة اإلسرائيلي الجيش ابه قام مذبحة هي
 واستمرت لمدة ثالث أيام راح ضحيتها مئات من ١٦/٩/١٩٨٢ بتاريخ اللبناني الكتائب بحزب المسؤول

  .ًالرجال واألطفال والنساء والشيوخ المدنيين أغلبيتهم من الفلسطينيين وبينهم لبنانيون أيضا

 وكانـت العالم هزت التي المجزرة تنفيذ بدأرا وشاتيال بين صالمخيم إلى المعتدية القوات دخول دوبع
 اإلسـرائيلي الجـيش مهمـة وكانـت المخـيم، سـكان قتـل عمليـات فـي وغيرهـا البيـضاء األسـلحة استخدمت قد

ْالمخيمـي وعـزل شـخص أي هـرب ومنع المضيئة، بالقنابل ًليال ٕوانارته المخيم محاصرة َ وبهـذا العـالم، عـن ن 
  .واحدة رصاصة خسارة دون الفلسطينيين قتل وأتاحت اللبنانية، ّالقوات على المهمة إسرائيل ّسهلت

***  
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  اخبار باالنجليزية

President Abbas to deliver two speeches at UNGS – diplomat 
 

RAMALLAH – President Mahmoud Abbas is set to deliver two speeches to 

United Nations General Assembly (UNGA), scheduled to convene from September 

15 to 30, according to a Palestinian official. 

Speaking to the official Voice of Palestine radio, Palestine’s permanent envoy 

to the United Nations, Riyad Mansour, said that President Abbas is set to deliver a 

recorded speech on Monday on the 75th anniversary for the adoption of the UN 

Charter in which he is expected to highlight the goals of the creation of the UN and 

the right of peoples and nations to self-determination. 

Abbas is set to deliver another speech before the UNGA general discussion on 

Friday, September 25, addressing the current challenges to the Palestinian question, 

including the US-touted Mideast plan, dubbed deal of the century, Israel’s 

annexation plan, colonial settlement construction and the recent wave of Arab-

Israeli normalization. 

UNGA opens its 75th session on Tuesday, 15 September, at the UN 

headquarters in New York. 

Among the items related to Palestine placed on the UNGA session are an item 

on the situation if the Middle East, another on the Question of Palestine, and 

another on the UN agency responsible for Palestinian refugees (UNRWA). 

Among the reports to be discussed in the session is the Report of the Special 

Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the 

Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories. 

Wafa 15/9/2020 

***  

Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Dozens of Jewish settlers escorted by police 

forces on Tuesday morning entered the Aqsa Mosque and desecrated its courtyards. 

According to local sources, different groups of settlers toured the Mosque’s 

courtyards under police guard and some of them performed Talmudic prayers. 

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 15/9/2020 

  

***  
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Israeli occupation Police detain Halawani, Summon others  
 

 

The Israeli occupation police arrested Hanadi Halawani and another young 

man and summoned others from Occupied Al-Quds (Jerusalem) on Tuesday. 

Local sources reported that Israeli policemen stormed the house of the Al-

Quds teacher Hanadi Halawani in the Wadi Al-Joz neighborhood in Occupied Al-

Quds, tampered with its contents, and took her for investigation at the Al-

Maskobiyya investigation center. 

In a related context, the Israeli police arrested Jerusalemite Yousef Hamdan 

from his house in Anata town, northeast of Occupied Al-Quds. 

The police also summoned several other young men from Occupied Al-Quds 

to be investigated at Al-Qishla center, west of Al-Quds. 

The police practices against Halawani come two days before the major 

incursions that settler groups intend to implement against the Aqsa Mosque at the 

end of the Hebrew year event. 

Halawani became famous for her insistence on praying at the Aqsa Mosque 

even after her forced removal from the Mosque as she did not hesitate to pray at the 

gates of the Aqsa Mosque in a clear message to the Israeli occupation that such 

restrictions imposed on her would not dissuade her and her female colleagues from 

defending the holy Islamic site. 

The occupation blacklisted Halawani and her women colleagues and they 

were subjected to many sanctions and restrictions but they were adamant on their 

stance in defense of the Aqsa Mosque. 

Palestinian Information Center 15/9/2020 

*** 

Israeli court orders eviction of Jerusalemite Family from its home 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Monday issued a verdict allowing the 

evacuation of a Jerusalemite family from its house in Wadi Hilweh neighborhood in 

Silwan district and giving the property to Jewish settlers. 

The court order was issued in favor of the Elad settler group, a right-wing 

organization that seeks to Judaize the holy city. 

The court gave the family of Ezzat Salah until November 5, 2020 to comply 

with its decision. 

According to the Wadi Hilweh Information Center, the case of the Salah 

family started in 2015 when someone called Aref Qara’ein claimed to have been the 

landowner and filed a request to take possession of the house, which contains an 

apartment, a yard and other premises. 

Later, Qara’ein was able to take part of the house following a court order in 

this regard and decided to sell it in 2017 to Jewish settlers. At the time, Elad group 

was able to take over most of the property except for the apartment in which the 

Jerusalemite family has been living since 1968 before managing today to extract 

another court decision ordering the eviction of the family from its home. 

Palestinian Information Center 15/9/2020 

*** 
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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلالبعض يتم التصرف من قبل اللجنة باختصار  •

  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

  رائيل، مما يتيح للقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إس

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٥  اإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخيرة: أبو الغيط •
  ٦  السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة •
  ٦  الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية: أردان •
  ٦  اسيةجادو تبحث مع ممثل االتحاد األوروبي آخر التطورات السي •

  اعتداءات

  ٧  ًتدعو القتحام مركزي واسع لألقصى غدا" الهيكل الزعوم"منظمات •

  اعتداءات/تقارير

  ٩  مركز حماية لحقوق اإلنسان يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدس •
 محل تجاري ُأغلق بظل كورونا ٤٠٠ •

  ١٠   ألف مقدسي٢٠٠الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد : الحموري لصفا

  ١٢  ًالقدس الدولية تحذر من اقتحامات لألقصى ومن إغالقه مجددا بسبب كورونا •

  ١٣  ْالمستوطنون يطبقون على أراضي الفارسية •

  تقارير

  ١٤  منظمة متطوعية لحقوق اإلنسان تشير إلى نوايا الضم اإلسرائيلية •

  ١٥  نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين: زعيم المعارضة اإلسرائيلية •
  

  شؤون مقدسية

  ١٦  اشتية يعلن عن تقديم جهاز متطور لفحص الشبكية لمستشفى العيون بالقدس •

  برنامج عين على القدس

  ١٧  "كسر المحرمات"االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجية : عين على القدس •
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  آراء عربية

  ١٩  مغروسون كالتين والزيتون •

  ٢٠  الهاشميون في عيون المقدسيين •

  ٢١   اسرائيلية في ذكرى انتفاضة األقصىمالحظات •

  اخترنا لكم

  ٢٢  :تاريخ القدس في العهد العثماني تاريخ القدسمدينة القدس وقائع ومعالم  •

  كي ال ننسى

  ٢٤  ٢٧١صدور القرار رقم  •

  اخبار باالنجليزية

President Abbas to deliver two speeches at UNGS – diplomat  ٢٦  

Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque  ٢٦  

Israeli occupation Police detain Halawani, Summon others  ٢٧  

Israeli court orders eviction of Jerusalemite Family from its home  ٢٧  
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  شؤون سياسية

  يرةاإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخ: أبو الغيط
 

 التطـورات أن مـن ثقـة علـى إنـه العربيـة الـدول جامعة ـل العام األمين الغيط أبو أحمد قال – أ ش أ
ـــي ـــشهدها الت ـــة ت ـــاألخص ..ًمـــؤخرا المنطق ـــا وب ـــق م ـــصراع ب منهـــا يتعل ـــسطينية وال ـــضية الفل ـــي الق  العرب

 الفلـسطينية لي لألراضـياالحـتالل اإلسـرائي إنهـاء حتميـة بـشأن العربـي ٍاإلجمـاع علـى تؤثر لن ..اإلسرائيلي
ــق لكــي أساســي كاشــتراط ــسالم يتحق ــادل ال ــشامل الع ــي وال ــشرق ف ــو وأضــاف . األوســط ال ــيط أب ــي – الغ  ف

 األخيـر الـوزاري االجتمـاع شهدها التي المناقشات أن – العامة األمانة بمقر االثنين يوم صحفية تصريحات
 حـدث الـذي اللغـط عـن النظـر وبغـض ..نية القـضية الفلـسطي حـول الجـاري سـبتمبر ٩ فـي العربيـة للجامعة

 ويتمثـل ..العربيـة الدول كافة بين يجمع مشترك عامل وجود ًمجددا أكدت ..بعينه قرار مشروع مصير حول
 الدولـة وخـروج ٦٧ يونيـو ٤ منـذ احتلـت التـي الفلـسطينية االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي إنهاء ضرورة في

 القــدس فيهــا بمــا األراضــي هــذه كامــل علــى النــور إلــى الــسيادة وذات للحيــاة القابلــة المــستقلة الفلــسطينية
 فـي أزمـات وجود عن يحكي مما الكثير مع أختلف" ًقائال العام األمين وأوضح .السالم يتحقق حتى الشرقية
 مزقــت التــي الــصعبة العــشرية نتــاج األزمــات هــذه ..القــضية الفلــسطينية  علــى أهميتهــا فــي تعلــو المنطقــة
 أوجاع كل أصل تبقي فلسطين قضية لكن ..دول عدة في قائمة تزال ال كبيرة معاناة وهناك سفلأل المنطقة
 ًاسـتقرارا يعـرف لـن اإلقلـيم أن لـي بالنـسبة يعني ما وهو ..اآلن حتى حل دون تزال ال لألسف وهي المنطقة

  ".الدولتين أساس على القائم الحل هذا إلى التوصل بدون ًحقيقيا ًأمنا وال

 ذات المفــاهيم بعــض حــول ًعربيــا ًخالفــا هنــاك أن صــحيح" بــالقول تــصريحاته العــام األمــين وتــابع
 الفلسطينية والحقوق المطالب سقف بدعم ملتزم قلت كما الجميع ولكن .. إسرائيل مع السالم بإقامة الصلة

 ينبغي ال سيأسا أمر وهذا .. هذا تغيير إلى طرف أي يسع ولم .. الفلسطيني الجانب ويصيغها يضعها كما
 تجـاه العربيـة المواقف في كثيرة مشتركات" وجود إلى الصدد هذا في وأشار ؛"أهميته من اإلقالل أو تجاهله

 إلسـرائيل عاصـمة القدس واعتبار اإلسرائيلية الضم خطط رفض المثال سبيل على القضية الفلسطينية منها
 المحتلتين الشرقية والقدس الغربية الضفة في ائيلإلسر االستيطانية والسياسة إليها األجنبية السفارات ونقل

  ..".الكثير وغيرها

 مـن األدنـى الحـد علـى بالحفـاظ وأساسـي كبيـر بـشكل معنـي إننـي" ًقـائال تصريحه الغيط أبو واختتم
 مهــام إحــدى هــذه .. ســلبية تكــون قــد تــداعيات العربــي النظــام تجنيــب ومحاولــة المــشتركة العربيــة القواســم
  ".فيها التوفيق اهللا ونسأل ..وحكمة صبر بكل بها يضطلع أن يجب التي الرئيسية العام األمين

  ١٥/٩/٢٠٢٠األهرام المصرية 

***  
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  السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة

 

 وســيادة وحــدة علــى حرصــها ،)الثالثــاء( يــوم الــسعودية، أكــدت –" أوناليــن األوســط الــشرق" :نيــوم
  ..المنطقة استقرار يهدد مساس بأي قبولها وعدم العربية، ضياألرا وسالمة

 الـشريفين الحـرمين خـادم برئاسـة – المرئي االتصال عبر – الوزراء لمجلس جلسة خالل ذلك جاء
 فــي ومــستجداتها األحــداث تطــورات حــول الموضــوعات مجمــل استعرضــت العزيــز، عبــد بــن ســلمان الملــك

 والـسياسية األمنيـة األوضـاع مـن العـرب الخارجيـة وزراء اجتمـاع إليـه تطرق ما ذلك ومن والعالم، المنطقة
 الفلـسطيني، الـشعب جانـب إلـى وقوفهـا مـن المملكـة أكدتـه مـا إلـى ًمـشيرا العربـي، الـوطن في واالجتماعية

 إقامـة من الشعب يمكن بما الفلسطينية، للقضية شامل عادل لحل الوصول إلى الرامية الجهود جميع ودعم
 ومبـادرة الدوليـة الـشرعية قـرارات وفق الشرقية، القدس وعاصمتها ،١٩٦٧ عام حدود على مستقلةال دولته
  ....العربية السالم

  ١٥/٩/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

  الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية: أردان

 

م األربعـاء، قال جلعاد أردان الـسفير اإلسـرائيلي لـدى األمـم المتحـدة، اليـو – سما –القدس المحتلة 
 .ُإن مخطط الضم لم يلغ بل سقط من أولويات اإلدارة األميركية

وأضــاف أردان فــي تــصريحات إلذاعــة الجــيش اإلســرائيلي، كنــا نعلــم أنــه ال يمكــن أن يحــدث بــدون 
 ...تعاون إدارة الرئيس دونالد ترامب

  ١٦/٩/٢٠٢٠سما اإلخبارية 

***  

  تطورات السياسيةجادو تبحث مع ممثل االتحاد األوروبي آخر ال
  

 بحثــت وكيلــة وزارة الخارجيــة والمغتـــربين أمــل جــادو مــع ممثـــل االتحــاد األوروبــي فـــي -رام اهللا 
فلسطين سفين كوهن فون بيرجسدورف آخر التطورات السياسية، مؤكدة أنه ال سالم أو تطبيع دون انهـاء 

 .دهوراالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، وأن الوضع االقتصادي الفلسطيني في ت

  .جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا، اليوم الثالثاء

وأطلعـــت جـــادو بيرجـــسدورف علـــى آخـــر المـــستجدات والتطـــورات الـــسياسية المتعلقـــة بالقـــضية 
ًالفلـسطينية التــي تمـر بفتــرة عـصيبة جــدا، خاصــة فـي ظــل قرصـنة الحكومــة اإلسـرائيلية األمــوال المــستحقة 

مة، وتزامن ذلك مـع وجـود جائحـة كورونـا التـي سـاهمت فـي تـردي األوضـاع االقتـصادية، ومحـاوالت للحكو
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ــر  ــة لتمري ــة مــن إدارة ترمــب لكــسب أصــوات "صــفقة القــرن"اإلدارة األميركي ــسطينيا، ومحاول ً، المرفوضــة فل
  .المتطرفين على حساب قضيتنا الوطنية

د األوروبــي فــي المنطقــة منــذ ســنوات، والجهــد وتطرقــت جــادو إلــى الــدور الهــام الــذي يلعبــه االتحــا
  .الكبير الذي يبذله لتطبيق العدالة والشرعية الدولية وتحقيق حل منصف للقضية الفلسطينية

وشكرت االتحاد األوروبي على الدعم المـستمر الـذي يقدمـه للحكومـة والـشعب الفلـسطيني، منوهـة 
  .ألهمية استمرار وتطور العالقات بين الطرفين

ــدوره ــوانين ب ــي الق ــة ف ــسطيني المكفول ــشعب الفل ــدعم حقــوق ال ــزام االتحــاد ب ــد بيرجــسدورف الت ، أك
ًالدوليـة، ودعمـه لحــل الـدولتين، مـشيرا ألهميــة اسـتمرار التعـاون بــين الجـانبين علـى عــدة محـاور سياســية 

  .واقتصادية وبيئية واجتماعية

ف تعزيـز العالقـات الثنائيـة بـين دولـة كما أكد الطرفان التزامهما باستمرارية التعـاون والتنـسيق بهـد
  .فلسطين واالتحاد األوروبي

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اعتداءات

  ًتدعو القتحام مركزي واسع لألقصى غدا" الهيكل الزعوم"منظمات
  

  اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى،-  وكاالت- فلسطين المحتلة
  .المزعوم لتنفيذ اقتحام مركزي يوم غد الخميس" منظمات الهيكل"بالتزامن مع دعوات لما يسمى اتحاد 

ــأن  ــة، ب ــاف اإلســالمية بالقــدس المحتل ــرة األوق ــادت دائ ــنهم ٦٩وأف ــا ١٣ً مــستوطنا بي ــا يهودي ً طالب ً
  .اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته

المزعــوم، وحــاول بعــضهم " الهيكــل"وأوضــحت أن المــستوطنين تلقــوا خــالل االقتحــام شــروحات عــن 
  .ًأداء طقوس تلمودية باألقصى، وتحديدا بالجهة الشرقية منه

المزعــوم لتنظــيم اقتحــام مركــزي واســع للمــسجد " اتحــاد منظمــات الهيكــل"وفــي الــسياق ذاتــه، دعــا 
منظمــات "وبحــسب اعــالن . الجديــدة" رأس الــسنة العبريــة"سمى األقــصى، غــدا الخمــيس، قبيــل حلــول مــا تــ

، "السلـسلة"و" األسـباط"لنفخـه داخـل األقـصى أو عنـد بـابي " بـوق الـشوفار"المزعوم، فـسيتم إدخـال " الهيكل
  .ضمن الطقوس التلمودية التي يؤديها اليهود

قـصى، بحمايـة الـشرطة ، فـي الجـدار الغربـي للمـسجد األ"بـاب المغاربـة"وتتم االقتحامات من خـالل 
  .اإلسرائيلية

، قــرارا يقــضي بــإخالء عائلــة مقدســية مــن "العليــا"إلــى ذلــك، أصــدرت محكمــة االحــتالل اإلســرائيلي 
  .االستيطانية" العاد"لصالح جمعية ) جنوبي القدس المحتلة" (سلوان"في بلدة " وادي حلوة"منزلها في حي 
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قـوقي، علـى موقعـه االلكترونـي، أمـس الثالثـاء، الح" وادي حلـوة"ده مركز معلومات روبحسب ما أو
. فإن محكمة االحتالل أمهلت عائلة عزات صالح حتى الخامس من تشرين ثاني القادم، لتنفيذ قرار اإلخالء

، حينمــا طالـب مالــك العقـار األصــلي ٢٠١٥وأضـاف المركـز أن قــضية منـزل عائلــة صـالح بــدأت منـذ عـام 
وحسب .  سكنية وبمحاذاتها غرفة سكنية ومنافعها ومخزن وساحةبه، وهو عبارة عن شقة. ق. المدعو ع

، مـا جعلـه "غيـر محمـي"حينها من أخذ جزء من العقار، باعتبـار العائلـة مـستأجر . ق. المركز فقد تمكن ع
  .٢٠١٧ّيسرب العقار للمستوطنين في شباط 

ثناء شــقة عائلــة تمكنــت حينهــا مــن الـسيطرة علــى معظــم العقــار باســت" العــاد"ولفـت إلــى أن جمعيــة 
  .١٩٦٨تعيش فيه منذ عام " مستأجر محمي"صالح فهي كونها 

ــل الراشــد، أن قــرارات المحــاكم الــثالث  ــة نائ ــة"و" الــصلح"مــن جانبــه أوضــح محــامي العائل " المركزي
االستيطانية، والتي رفعـت قـضية إخـالء علـى عائلـة صـالح إلخراجهـا " العاد"حكمت لصالح جمعية " العليا"و

  ".مستأجر محمي" رغم إنها من الشقة،

ّوبين الحاج عزات صـالح أنـه وعائلتـه تعرضـوا إلغـراءات ماليـة ومـضايقات متكـررة خـالل الـسنوات 
هـذا المنـزل القريـب مـن القـدس : "وقـال صـالح. الماضية في محاولة للتنازل عن منزلهم الـذي عاشـوا فيـه

ــا بكــل ــه، حاولن ــي عن ــا التخل  الطــرق حمايتــه مــن المــستوطنين، إال أن القديمــة والمــسجد األقــصى ال يمكنن
  ".المحاكم اإلسرائيلية حكمت لصالح المستوطنين وهذه قرارات باطلة وظالمة ونحن صامدون في منزلنا

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

الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك من خالل سلسلة من القرارات واإلجراءات التعسفية والتي طالت جميع 
  .جوانب حياة المقدسيين اليومية

ّوصعدت السلطات اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة، من عمليات هدم المنـازل الفلـسطينية، وخاصـة 
  .بلدة سلوان، وخالل السنوات الماضية، استولى مستوطنون، على عشرات المنازل في البلدةفي 

االسـتيطانية اإلسـرائيلية، إنهـا تريـد تحويـل بلـدة سـلوان، إلـى منطقـة يهوديـة " إلعـاد"وتقول منظمة 
لقديمـة، مـن هـي القريـة األكثـر التـصاقا بأسـوار وأبـواب القـدس ا" سـلوان"و". مدينـة داود"ُتطلق عليها اسم 

الناحية الجنوبية الشرقية المحاذية للمسجد االقصى وحائطه الخـارجي، وتعتبـر مـن أكثـر المنـاطق اكتظاظـا 
  .بالسكان، في مدينة القدس

في موضوع آخر، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء مداهمات واقتحامـات بمنـاطق 
ــين، تخللهــا اع ــسطينيين، فيمــا شــرع جــيش االحــتالل مختلــف بالــضفة والقــدس المحتلت تقــال عــدد مــن الفل

  .بمناورات عسكرية في مناطق واسعة من األغوار الشمالية
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وأفاد نـادي األسـير بـشن االحـتالل مـداهمات فـي منـاطق مختلفـة بالـضفة والقـدس، تخللهـا اعتقـال 
ل مقاومة شـعبية، فيمـا  فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعما١٢

  .اندلعت مواجهات مع شرطة االحتالل خالل اقتحامها لبلدة العيسوية واقتحام المنازل

. وفي األغوار، أجـرت قـوات االحـتالل، تـدريبات عـسكرية فـي منـاطق واسـعة مـن األغـوار الـشمالية
منــاطق وهــي خربــة وقــال الناشــط الحقــوقي عــارف دراغمــة إن التــدريبات بــدأت بعــد ظهــر اإلثنــين فــي عــدة 

وأضاف أن التدريبات تجري بالمعدات الثقيلة داخل األراضـي الزراعيـة . الشق، وخربة سمرة، وخربة اوحيش
 .وعلى مقربة من خيام المواطنين

  ١٦ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدسمركز حماية لحقوق اإلنسان

 

 القـدس مدينـة فـي اإلسرائيلي االحتالل سلطات انتهاكات تصاعدنسان اإل لحقوق حماية مركز أدان
ــة، ــق فــي واســتمرارها المحتل ــة المخططــات رســم سياســة تطبي ــل الهادف ــة لتحوي ــى المدين ــة إل ــة" مدين  يهودي

 .الفلسطينيين المواطنين أراضي من المزيد ادرةومص وسلب لالستيالء مساعيها إطار في ،"مركزية

 هـدم على المقدسيين المواطنين إجبار سياسة تواصل االحتالل قوات أن له، بيان في حماية، وذكر
 الـسكينة منـشآتهم هـدم علـى االثنـين يـوم مقدسـية عـائالت خمـسة أجبـرت أنههـا إلـى مشيرا ًذاتيا؛ منازلهم
 .المنازل تلك بهدم حتاللاال بلدية من قرار صدور بعد ذاتيا،

 هـدم إخطـارات وعلقـت األقـصى، جنوبي سلوان بلدة األحد يوم اقتحمت االحتالل قوات أن إلى ولفت
 تايـه أبـو حـي فـي "القعقـاع مـسجد" ضـمنها ومـن البلـدة، فـي منـشآت عـدة علـى للبلدية استدعاء وبالغات

 .بالبلدة

 خالل أنه فيه ذكر ًتقريرا أصدر "أوتشا" يةاننساإل الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أن وأوضح
 ٣٨٩ مـصادرة أو بهـدم االحـتالل قـوات قامـت ٢٠٢٠ أغـسطس/وآب مـارس/آذار ْشهري بين الواقعة الفترة
 في الهدم عمليات لمعدل متوسط أعلى يمثل ما وهو ًشهريا، مبنى ٦٥ بمعدل أي فلسطينيون، يملكه ًمبنى
 .أعوام أربعة

 ي،نـساناإل الـدولي القـانون لمبـادئ ًصـارخا ًانتهاكـا تمثـل االحـتالل سـلطات سياسـة أن حمايـة وأكد
 العــالمي اإلعــالن أقرهــا التــي للمبــادئ واضــحة ومخالفــة وحقــوقهم بالمــدنيين ًمــساسا تــشكل لكونهــا ًإضــافة
 .نساناإل لحقوق
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 عقوبـات بـةبمثا المحتلـة األراضـي في المدنية والممتلكات والمنشأة المنازل هدم سياسة أن واعتبر
 دوليـة، جريمـة وتمثـل المحتلـة األراضـي فـي الفلـسطينيين المـدنيين ضد االحتالل سلطات تمارسها جماعية
 .الدولية الجنائية بالمحكمة الخاص روما ميثاق في ذكرها ورد التي الحرب جرائم إطار في وتندرج

 بالتـدخل الرابعـة جنيـف اقيـةاتف على الموقعة األطراف الدول سيما وال الدولي المجتمع المركز ودعا
 هـدم لـسياسة الفـوري الوقـف أجـل مـن االحتالل سلطات على الضغط خالل ومن المقدسيين لحماية الفوري
  .الخصوص وجه على القدس مدينة وفي ًعموما المحتلة األراضي في والمنشآت المنازل

  ١٦/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 محل تجاري ُأغلق بظل كورونا ٤٠٠

   ألف مقدسي٢٠٠الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد : وري لصفاالحم

 

ــة القــدس ــال – صــفا خــاص – المحتل ــة للحقــوق القــدس مركــز مــدير ق ــة القانوني ــاد واالجتماعي  زي
 مـن فلـسطيني ألـف ٢٠٠ من أكثر طرد إلى متسارع بشكل تسعى اإلسرائيلي االحتالل سلطات إن الحموري

 .مكانهم المستوطنين إحالل بهدف ،)الزرقاء الهوية ملةح( المحتلة القدس مدينة

 قائمـة القـدس فـي األساسـية المعركـة أن الثالثـاء" صـفا" لوكالـة خاص حديث في الحموري وأوضح
 يهوديـة" حلـم تحقيـق وألجـل االسـتيطانية، الجمعيات لصالح منازلهم، من ٕواخالئهم المقدسيين، ترحيل على

 ".الدولة

 الفلــسطيني بــالوجود يتعلــق مــا كــل تــشمل وشرســة طويلــة بالقــدس ســرائيليةاإل المعركــة أن وأضــاف
 مثلمـا المـستوطنين، لـصالح منـازلهم مـن الـسكان عـشرات بـإخالء االحـتالل محـاكم قـرارات بينها ومن فيها،
 .١٩٤٨ عام قبل للبيوت اليهود ملكية بادعاء سلوان، وبلدة جراح الشيخ حي في يحدث

 المقدسـيين ملكيـة تثبـت والتـي االحـتالل، لمحكمـة الثبوتيـة األوراق بعض تقديم رغم أنه إلى وأشار
 .المستوطنين لصالح ًدائما قرارات تصدر المحكمة أن إال للمنازل،

 لكـن صـعبة، بظروف بالمدينة يعيشون مقدسي ألف ٣٢٠ - ٣٠٠ بين ما أن إلى الحموري ولفت
 .األصليين سكانها من المدينة وتفريغ طردهم، أجل من الوسائل كافة االحتالل استخدام معاناتهم يزيد ما

 عشرات بإخالء مختلفين، التماسين في الماضي، األسبوع أمرت القدس في االحتالل محكمة وكانت
 ملكيــة بادعــاء المـستوطنين، جمعيــات لـصالح المدينــة شـرقي أحيــاء فـي منــازلهم مـن الفلــسطينيين الـسكان
 .١٩٤٨ عام قبل لألرض اليهود

 حـرب قبـل الممتلكـات إعادة" فإن اإلسرائيلي، للقانون ًوفقا فإنه العبرية، "هآرتس" يفةصح وبحسب
 ".مالكها إلى الحرب خالل المهجورة الفلسطينية الممتلكات إعادة تتم ال بينما فقط، لليهود تتم ٤٨
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 مـن بـسلوان الهـوى بطن حي في رجبي الفتاح عائلة من ًفردا ٢٦ إخالء بضرورة المحكمة وقضت
 .١٩٦٦ عام منذ فيها يعيشون أنهم ًعلما ،"كوهانيم عطيرت" منظمة لصالح نازلهمم

 الوجـود علـى للـضغط اإلسـرائيلي القانون تستغل االحتالل محاكم أن الحموري أوضح الصدد، وبهذا
 .القدس أسوار من القريبة المناطق في ًوتحديدا الوسائل، بكل ومحاربته بالقدس الفلسطيني

 اسـتمرار خالل من وذلك وجودهم، تستهدف طويلة ةديموغرافي لحرب يتعرضون يينالمقدس أن وأكد
 ًقـسريا منهـا بـإخالئهم قـرارات ٕواصـدار تـرخيص، دون البنـاء بحجـة منـازلهم، مـن وتهجيـرهم الهـدم عمليات
 .المستوطنين إلحالل ذلك كل ًأيضا،

 بالمدينــة وصــمودهم دســيينالمق ثبــات أن إال الممنهجــة، اإلجــراءات تلــك رغــم أنــه علــى شــدد لكنــه
 .التهويدية ومشاريعه العنصرية سياساته ومواجهة االحتالل، حلق في الوحيدة الشوكة يشكل

ــة وتتعامــل ــرت" جمعي ــا االســتيطانية "كوهــانيم عطي ــسكان ضــد اإلخــالء قــضايا عــشرات مــع ًحالي  ال
 مـن مكونـة عائلـة ١١ جالءبـإ الثـاني كـانون / ينـاير فـي "الـصلح" محكمـة أمرت إحداها، في الفلسطينيين،

 .بعد األمر في البت يتم ولم للمحكمة العائالت استأنفت وقد الهوى، بطن من ًشخصا ٦٧

 لـصالح حلـوة وادي حـي فـي منزلهـا مـن صـالح عـزات عائلـة إخـالء "العليـا المحكمة" قررت واليوم،
ـــة وأمهلـــت ،"االســـتيطانية العـــاد جمعيـــة"  وأقـــرت اإلخـــالء، رارقـــ لتنفيـــذ ٥/١١/٢٠٢٠ تـــاريخ حتـــى العائل

 ".شيكل ألف ٣٦١ قيمته مالي بمبلغ" العقار في محمية مستأجرة عائلة كونها" بتعويضها،

 أجـل مـن بالقـدس، صـمودهم وتعزيـز للمقدسـيين الـدعم أشـكال كـل تقديم بضرورة الحموري وطالب
 .وجودهم القتالع الهادفة اإلسرائيلية المخططات كل ومواجهة البقاء

 مــستمرة، زالــت ال المعركــة أن ًمؤكــدا الــراهن، الوقــت فــي القــدس لــه تتعــرض مــا خطــورة مــن وحــذر
 ضــراوة أشــد احتالليــة ٕواجــراءات العتــداءات المدينــة ســتتعرض بحيــث قبــل، ذي مــن أشــرس تكــون وســوف
 .سكانها تستهدف وصرامة

 بفعــل للغايــة، وســيئ صــعب بأنــه الوضــع الحمــوري وصــف بالقــدس، االقتــصادي الوضــع وحــول
 "كورونا" فيروس انتشار األوضاع تلك فاقم وما الباهظة، والمخالفات بالضرائب المتمثلة االحتالل سياسات
 .التجارية المحال عشرات ٕواغالق بالمدينة،

 فــي ًومهمـا ًرئيــسا ًعـامال باعتبــاره المقدسـيين، علـى ًاقتــصاديا ًضـغطا يمــارس االحـتالل أن وأوضـح
 .الفلسطيني الوجود حسم

 ٕواقامــة محيطهــا، عــن القــدس عــزل علــى أوســلو اتفــاق بعــد عملــت االحــتالل اتســلط أن إلــى ونــوه
 بالمدينــة، كبيــر بــشكل زادت االقتــصادية المــشكلة فــإن "كورونــا" تفــشي مــع لكــن العنــصري، الفــصل جــدار

 .كارثية وستكون
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 آثـار أدت كمـا الفقـر، خط تحت يعيشون المقدسيين من %٨٠ نحو فإن حقوقية، مؤسسات ووفق
 واالجتماعيـة االقتصادية األوضاع تفاقم إلى الفاصل والجدار األساسية، الحقوق على اإلسرائيلية السياسات
 كبـدت ممـا ،"كورونـا" بظـل إغالقه تم بالقدس تجاري محل ٤٠٠ أن الحموري وذكر .للسكان ًأصال المتردية

 بالتــدخل القــدس شؤونبــ والمعنيــة واإلســالمية العربيــة المؤســسات ًمطالبــا كبيــرة، ماليــة خــسائر أصــحابها
  .وسكانها القدس لخدمة دعمها وتكريس العاجل

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  ًالقدس الدولية تحذر من اقتحامات لألقصى ومن إغالقه مجددا بسبب كورونا
  

حــذرت مؤســسة القــدس الدوليــة مــن اقتحامــات محتملــة للمــسجد األقــصى خــالل األعيــاد  -وكــاالت 
 .ودية، وكذلك من احتمال إغالق إسرائيل المسجد؛ بحجة زيادة اإلصابات بفيروس كورونااليه

ــى رئــيس مجلــس األوقــاف  ــك فــي رســالة وجههــا المــدير العــام للمؤســسة ياســين حمــود إل ّجــاء ذل
 -والقــدس الدوليــة  .اإلســالمية فــي القــدس الــشيخ عبــد العظــيم ســلهب، وصــلت الجزيــرة نــت نــسخة منهــا

ٕ هي مؤسـسة مدنيـة مـستقلة غيـر حكوميـة، تـضم شخـصيات وهيئـات عربيـة واسـالمية - انومقرها في لبن
وعالمية تعمل على إنقـاذ القـدس والمحافظـة علـى هويتهـا العربيـة ومقدسـاتها اإلسـالمية والمـسيحية، وفـق 

ّودعـت المؤسـسة إلـى التنبـه للتطـورات المتعلقـة بالمـسجد األقـصى، وخاصـ .الموقع اإللكتروني للمؤسسة ة ّ
أيلـول الجـاري  / سـبتمبر١٩تحضيرات الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة السـتغالل فتـرة األعيـاد اليهوديـة بـين 

ّوشددت على ضرورة عدم إغالق المـسجد األقـصى أمـام المـصلين ألي  .تشرين األول المقبل / أكتوبر١١و
كمــا دعــت  .لجــسديســبب كــان، مؤكــدة علــى ضــرورة فتحــه مــع مراعــاة شــروط الوقايــة الــصحية والتباعــد ا

المؤسسة إلى عدم إشراك االحتالل في أي قرار يخص األقصى، وأكدت على دعم وحمايـة موظفيـه، وتـوفير 
وأهابـت المؤسـسة فـي ختـام  ".ليقوموا بمهامهم في التـصدي للمقتحمـين الغاصـبين"كل اإلمكانات المطلوبة 

ر المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي الصوت عاليا لألشقاء في األردن ليكونوا على قد"رسالتها برفع 
وصادقت سـلطات  ".ّتمر بالمسجد األقصى، والكشف لكل العالم عن صنوف اإلجرام اإلسرائيلي بحق المسجد
عـشية رأس الـسنة (االحتالل اإلسـرائيلي األسـبوع الماضـي علـى فـرض إغـالق شـامل، يبـدأ الجمعـة المقبـل 

 ١٠ شخــصا داخــل األمــاكن المفتوحــة و٢٠ إلــى  المجموعــاتلمــدة أســبوعين، مــع تقلــيص عــدد ) العبريــة
ويقـول الفلـسطينيون إن إسـرائيل تـضيق الخنـاق علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية،  .باألماكن المغلقـة

 .وبينها المسجد األقصى، ضمن مخططاتها لطمس الهوية اإلسالمية العربية لمدينة القدس

  ١٥/٩/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 
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 ْطبقون على أراضي الفارسيةالمستوطنون ي
  

لـم يكـن وجـود عالمـات حديديـة هرميـة الـشكل فـي عـدة  - الحـارث الحـصني -) الفارسية(األغوار 
فبعـد بـضعة أيـام مـن تثبيـت . نقاط على مقربة من خيـام المـواطنين فـي الفارسـية بـاألغوار الـشمالية، عبثـا

م المواطنين في المنطقة، دأب المستوطنون، المستوطنين لتلك العالمات الحديدية على سفح مطل على خيا
   . منذ يومين، على وضع سياج حولها

مــن بعيــد يختلــف المــشهد كليــا، فــال تظهــر التفاصــيل بــشكل واضــح، ســوى تلــك العالمــات الحديديــة 
َُالممتدة، أما السياج المشبك الموضوع على العالمات الحديدية لم ير من مـسافة بعيـدة، لكـن عنـد االقتـراب 

   . بوضوح) غير المكتمل(ن مشاهدة السياج يمك

، يجـب إخـراج المـستوطن (...)هذا ال يحتمـل : "مواطنون من الفارسية علقوا على ما يجري بقولهم
   ". من األرض

فــي الــشتاء، تتحــول هــذه األراضــي لمنــاطق رعويــة أمكــن لهــا عبــر الــسنين تــوفير الطعــام المجــاني 
، لكـن المـواطنين قـالوا إن المـستوطنين بهـذا الـسياج سـيحرمونهم لمالكي الماشية، حسب المواسم المطريـة

   . من الوصول إليها

فالــسياج الــذي وضــعه المــستوطنون خــالل اليــومين الماضــيين، يحــيط بــسفح جبــل مــزروع بأشــجار 
   . الزيتون، وعلى قمته معرش وخزان مياه

ب جـامعي يـسكن فـي عند منتصف نهار أمكـن استـشعار الحـر فيـه، كـان محمـد دراغمـة، وهـو طالـ
خيام ذويه بالقرب من السياج، مستظال تحـت ظـل شـجرة متوسـطة الحجـم جنـوب خيامـه، قـال إن أكثـر مـن 

   . عشرة مستوطنين جاؤوا صباح أول أمس، واستمروا بوضع السياج حتى وقت الظهيرة ثم انصرفوا

 وأكملــوا جــزءا مــن ، أن المــستوطنين جــاؤوا"وفــا"اليــوم أيــضا أخبــر مواطنــون مــن المنطقــة، مراســل 
في الواقع، أمكن مشاهدة السياج الممتد من الشمال حتى الجنوب، لكن الجهة الجنوبية لم يضع   . عملهم

   . المستوطنون أي سياج فيها، ما جعلها مفتوحة وغير مسيجة

نحن أمام خيارين، إما أنهم سـيكملون فـي األيـام القادمـة، أو : "قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة
   ". نهم يفكرون في االستيالء على المزيد من األراضي، ولهذا أبقوا عليها دون سياجأ

بالنظر عن كثب لما حدث في المنطقة، فقد وضع المستوطنون عالمتين هرميتي الشكل حول خيام 
من الشمال والغرب، وهو ما أمكن تصور المشهد أنهم يعزلون ) غير المأهولة حتى اللحظة(أحد المواطنين 

 شـافع دراغمـة وهـو أقـرب الـساكنين إلحـدى العـائالت الفلـسطينية التـي وقـال . لك الخيام عن سـفح الجبـلت
أقامت خيامها في المنطقة منذ سنوات، إنهما في الخطر نفسه، فماشيتهما لـن تـتمكن مـن الوصـول غربـا، 

   . وهو المكان الذي تواجد فيه المستوطن
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ية هــذا الموســم، كــان المــستوطنون قــد جــاؤوا ووضــعوا عنــدما انتقلــت مــن طوبــاس للفارســ: "وتــابع
   ". المعرش، وزرعوا الزيتون، نحن لن نستطيع الرعي غربا

فعليا، يستولي المستوطنون على مئات الدونمات من األراضي الرعوية فـي األغـوار الـشمالية، لكـن 
ام المـواطنين بـشكل يـهذه واحدة من المرات التي يـستولي فيـه المـستوطنون علـى أراض علـى مقربـة مـن خ

  .>>...واضح المعالم

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  تقارير

  منظمة متطوعية لحقوق اإلنسان تشير إلى نوايا الضم اإلسرائيلية
  

":  منظمـة متطـوعين لحقـوق اإلنـسان- ييش دين" ُجاء في ورقة نشرت على الموقع اإللكتروني لــ
ّرائيلية إلـى رغبتهـا بخلـق وضـعية دائمـة أحاديـة الجانـب، مـن خـالل تعميـق انتهـاك ّتشير نوايـا الـضم اإلسـ" ّ ّ

والبـؤر (ّأن تكـريس وجـود المـستوطنات : فقـد ذكـرت المؤسـسة الحقوقيـة  . ّحقوق الفلسطينيين بشكل دائم
ّ النتهاك القانون الدولي فحسب، بل يشكل مأسسةًاّ، ال يشكل استمرار) غير المرخصةاالستيطانية ً وتوسـيعا ّ

ًلمراكز تنتهـك حقـوق اإلنـسان المكفولـة للفلـسطينيين بـشكل مثـابر وممـنهج، بـدءا بنهـب أراضـيهم وانتهـاء  ً ّ
ّبــالعنف الممــارس ضــدهم ، إنهــم منــذ "وفــا"مواطنــون مــن المنطقــة، وجلهــم يربــي الماشــية قــالوا لمراســل   . َ

ــساع ــت ت ــي كان ــة الت ــدوا مــساحات واســعة مــن األراضــي الرعوي ــام المجــاني ســنوات فق ــوفير الطع ــي ت دهم ف
منـذ "، نـشر أنـه، "بتـسيلم"مركز المعلومات اإلسـرائيلي لحقـوق اإلنـسان فـي األراضـي المحتلـة   . لماشيتهم

ّفـي أمـاكن كثيـرة فـي أنحـاء الـضفة الغربيـة" ّبـؤرة اسـتيطانية "١٠٠تسعينات القرن العشرين أنشئت نحو  ّ .
ــؤر االســتيطانية"هــذه  ّرة المــستوطنات وتــضاعف مــرات ومــرات مــساحات األراضــي ّتوســع مجــال ســيط" الب ّ

ّالفلـــسطينية المنهوبـــة، هـــذا النهـــب ترافقـــه أعمـــال العنـــف والتهديـــدات ومهاجمـــة الرعـــاة وســـلب األراضـــي  ّ
   ". ّالفلسطينية

" اســتثناءات"ّإن أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا المــستوطنون ليــست : "وتابعــت المؤســسة الحقوقيــة
ّوانما هي جزء من ّ نشاط اسـتراتيجي تـسمح بـه الدولـة وتـشارك فيـه وتـستفيد مـن تبعاتـه، والنتيجـة البعيـدة ٕ

ّالمدى لهذه األعمال هي سلب المزيد والمزيد من األراضي من أيدي الفلـسطينيين فـي جميـع أنحـاء الـضفة  ّ
ّالغربية، وهو األمر الذي يسهل على الدولة السيطرة على الضفة الغربية ومواردها ّّ ّ ّ ."   

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين: زعيم المعارضة اإلسرائيلية
  

» ال نيــة«أكــد زعــيم المعارضــة اإلســرائيلية يــائير البيــد، أمــس، أنــه  –) ب.ف.أ (–القــدس المحتلــة 
الفلسطينيين، وذلك قبـل سـاعات مـن توقيـع لدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلجراء محادثات سالم مع 

  .إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العالقات مع اإلمارات والبحرين

ــدء  ــى وجــوب ب ــه شــدد عل ــين، لكن ــدولتين الخليجيت ــات مــع ال ــع العالق ــاقيتي تطبي ــد باتف ورحــب البي
تقول الحكومة الحاليـة «: وقال الزعيم الوسطي لوكالة الصحافة الفرنسية. مفاوضات سالم مع الفلسطينيين

وأضــاف أن . »إننــا أبرمنــا اتفاقيــات مــع دول ســنية معتدلــة مــن دون دفــع ثمــن هــذا التفــاوض للفلــسطينيين
  .»هذا ليس ثمنا، إنها مصلحة إسرائيلية«

البقاء فـي أمـاكنهم، وانتظـار أن يعمـل «وانتقد البيد موقف الفلسطينيين معتبرا أنه لم يعد بإمكانهم 
ــة عــنهمالعــالم العر ــدولي نياب ــال . »بــي والمجتمــع ال ــوا عــن لعــب دور «وق ــوا ســباقين ويتوقف يجــب أن يكون

ويطالــب . »غيــر واقعــي«ويــرى البيــد، أن الفلــسطينيين لــن يحــصلوا علـى كــل مطــالبهم ألن ذلــك . »الـضحية
 علـى أن تكـون القـدس الـشرقية. ١٩٦٧الفلسطينيون بإقامة دولـتهم المـستقبلية علـى أسـاس حـدود العـام 

 ألـف فلـسطيني هـاجروا أو نزحـوا مـن ديـارهم منـذ حـرب العـام ٧٦٠كما يطـالبون بعـودة نحـو . عاصمة لها
إنهـم بحاجـة «وقـال . »هـذا غيـر مجـد«وبحسب الصحافي السابق .  التي مهدت لقيام دولة إسرائيل١٩٤٨

  .»للعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات

ــــي العــــام وتوقفــــت الم ــــسطيني ف ــــين الجــــانبين اإلســــرائيلي والفل ــــد رفــــض . ٢٠١٤فاوضــــات ب وق
  .الفلسطينيون مبادرات اإلدارة األميركية الستئنافها واتهموها باالنحياز إلسرائيل

الماضي، أعلنت القيـادة الفلـسطينية وقـف اتفاقيـات التنـسيق األمنـي مـع إسـرائيل ) أيار(وفي مايو 
  . في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور األردن االستراتيجيةبسبب مخططها ضم مستوطناتها

الماضـي، اسـتعدادها إلحيـاء المفاوضـات المباشـرة ) حزيـران(وأبدت الـسلطة الفلـسطينية فـي يونيـو 
وانفتاحها على إجراء تعديالت طفيفـة علـى الحـدود، فـي اقتـراح مـضاد لخطـة الـسالم األميركيـة المعلنـة فـي 

  ).يكانون الثان(يناير 

أقولهـا بـصراحة، يجـب أن نمـضي «): يـش عتيـد(» هناك مـستقبل«ويضيف الزعيم الوسطي لحزب 
لكـــن هـــذه الحكومـــة لـــيس لـــديها نيـــة (...) قـــدما ونتباحـــث مـــع الفلـــسطينيين علـــى أســـاس حـــل الـــدولتين 

  .»للتفاوض

، خاصة »ال تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين«ويتهم زعيم المعارضة حكومة نتانياهو بأنها 
وأشـار البيـد إلـى . أن كثيرا من الناخبين اإلسرائيليين المؤيـدين لنتانيـاهو، يعارضـون إقامـة دولـة فلـسطينية

المأزق القانوني الذي يواجهه رئيس الـوزراء الـذي يحـاكم بـتهم فـساد، معتبـرا أن هـذا سـبب آخـر السـتبعاد 
  .محادثات السالم مع الفلسطينيين من جدول أعماله
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، صـوره مـع عـدد مـن )الكنيست(يم المعارضة في مكتبه في مقر البرلمان اإلسرائيلي ويستعرض زع
قــادة العــالم وبيــنهم المستــشارة األلمانيــة أنجــيال ميركــل، والمرشــح الرئاســي األميركــي جــو بايــدن، فــي حــين 

  .غابت صورة الرئيس دونالد ترمب

التـزم المعارضـة بعـد انتخابـات مـارس لكنـه . وتولى البيد سابقا حقيبة الماليـة تحـت قيـادة نتانيـاهو
العــام الماضــي، قبــل أن ينــشق حلفــاؤه الــسابقون بينــي غــانتس وغــابي أشــكنازي وينــضموا لحكومــة ) آذار(

ويشغل غانتس اليوم منصب رئيس الوزراء باإلنابة ويتولى حقيبة الـدفاع، فـي حـين أوكلـت وزارة . نتانياهو
  .الخارجية ألشكنازي

 اتفاقيتي تطبيـع العالقـات بـين إسـرائيل واإلمـارات والبحـرين، يـرى البيـد أن وحول دور الوزيرين في
  .في الحكومة» ليس لهما أي تأثير مطلقا«الوزيرين 

ـــاهو  ـــال زعـــيم المعارضـــة إن نتاني ـــا البحـــرين مـــن دون أن «وق ـــصفقة مـــع اإلمـــارات والحق ـــع ال وق
  . »يخبرهما

  .باألمر» ليس األمر أنه لم يشاورهما فقط، بل لم يكونا حتى على دراية«: ويضيف

في الوقت الذي تتجه أنظار العالم إلى مراسم توقيع االتفاقيتين فـي واشـنطن، وصـف زعـيم حكومـة 
  ".وحش بيروقراطي"، بأنها ١٩ً وزيرا وأخفقت في إدارة أزمة كوفيد ٣٦نتنياهو االئتالفية التي تضم 

 ٣١ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الغد

***  

  شؤون مقدسية

  اشتية يعلن عن تقديم جهاز متطور لفحص الشبكية لمستشفى العيون بالقدس

 

لتشخيص أمراض  رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثالثاء، عن تقديم جهاز أعلن – وفا – اهللا رام
ات مـن سـيادة الـرئيس دوالر، بتوجيه  ألف١٤٠الشبكية لمستشفى سانت جون للعيون في القدس، بتكلفة 

 .المحتلة محمود عباس، دعما لصمود مؤسسات القدس

 األول من نوعه في فلسطين، وهـو أحـدث جهـاز فـي العـالم لتـصوير   Clarus 700جهاز ويعتبر

درجــة، مــا  ٢٠٠ وتــشخيص أمــراض الــشبكية، حيــث يتميــز بتــصوير شــبكية العــين بزاويــة كبيــرة تــصل إلــى
  .الدقيقة في العين جوانب الشبكية، واألوعية الدمويةيساعد على تشخيص دقيق لجميع 

 ١٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  برنامج عين على القدس

  "كسر المحرمات"االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجية : عين على القدس

ًيجب دعم األردن سياسيا واعالميا واقتصاديا للتصدي للهجمة الصهيونية: مقدسيون ً ًٕ  
  

سلط برنامج عين على القدس، الذي بثه التلفزيون االردني، أمس االثنين، الـضوء  – بترا –عمان 
على تصعيد االحتالل االنتهاكات ضد المـسجد االقـصى المبـارك ودائـرة اوقـاف القـدس واسـتهداف موظفيهـا 

  .بشكل مباشر

شـرطة وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس اظهـر فيـه جانبـا مـن االعتـداءات التـي تقـوم بهـا 
ــرة اوقــاف القــدس، بعــد ان قامــت باقتحــام المــسجد االقــصى وانتهــاك قدســيتة،  ــى مــوظفي دائ االحــتالل عل

  .واعتقلت وابعدت أربعة من موظفي الدائرة

الحارســة فــي المــسجد االقــصى، هبــه ســرحان، قالــت خــالل التقريــر، بانهــا وقفــت فــي وجــه شــرطة 
للنساء بهدف حماية النساء وحرمة المـسجد االقـصى االحتالل للحيلولة دون دخولهم من الباب المخصص 

  .المبارك، اال ان الضابط المسؤول قام باعتقالها وضربها هي وباقي الموظفين، كما تم رشهم بالغاز

ّوذكــر التقريــر بــان دائــرة االوقــاف االســالمية ومجلــس االوقــاف حمــل ســلطات االحــتالل المــسؤولية 
ــة عــن هــذه االنتهاكــات بحــق المــسج ــان آخرهــا تركيــب الكامل ــه، والتــي ك ــارك والعــاملين في د االقــصى المب

سماعات خارجية على الجدارين الشمالي والغربي للمسجد بالقوة، في انتهـاك واضـح لـسيادة االوقـاف علـى 
اولى القبلتـين، مـا حـدا بمجلـس االوقـاف ووزارة الخارجيـة االردنيـة الـى اصـدار مـذكرات احتجـاج علـى هـذه 

  .االنتهاكات

ى البرنــامج، الــذي يقدمــه االعالمــي جريــر مرقــة، خــالل اتــصال فيــديو عبــر القمــر الــصناعي، والتقــ
بــوزير شــؤون القــدس األســبق وعــضو مجلــس اوقــاف القــدس، حــاتم عبــد القــادر، الــذي أكــد بــان المــسجد 

  .١٩٦٧االقصى يمر اآلن بأخطر مراحله منذ العام 

مـن خـالل ” كـسر المحرمـات“ة تحت عنوان وأضاف ان االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجيته الجديد
عــدة ممارســات، منهــا محاولــة تغييــر الــدور الــوظيفي لألوقــاف االســالمية، ودورهــا الــسيادي المــستند علــى 

  .الوصاية الهاشمية الى دور شرفي يتعلق بأمور الصالة واالمامة والتنظيف وغيرها

ــ ــين الم ــدأ المــساواة ب ــى ان االحــتالل يحــاول ترســيخ مب سلمين واليهــود مــن حيــث اوقــات وأشــار ال
ــد دخــولهم  ــاموا بتحديــد مــسارات خاصــة لليهــود عن ــارك، لدرجــة انهــم ق ــى المــسجد االقــصى المب الــدخول ال
للمسجد، اضافة لمحاولة فرض واقع جديد في المنطقة الشرقية من المسجد االقصى بمـا فيهـا منطقـة بـاب 

  .قضايا الحراسةالرحمة التي تعادل نحو ثلث مساحة المسجد والتدخل في 
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واضــاف عبــد القــادر انــه باالضــافة الجــراءات االبعــاد واالعتقــال، فــان دولــة االحــتالل تحــاول تغييــر 
ــشمالية  ــسماعات ووضــع اســالك شــائكة فــي المنطقــة ال المــشهد داخــل حــرم المــسجد االقــصى، كتركيــب ال

مسجد االقصى المبارك، مشيرا والغربية منه بهدف اعطاء المستوطنين هامشا كبيرا إلقامة الصلوات داخل ال
ــسماح  ــتش العــام للــشرطة بال ــداخلي فــي حكومــة االحــتالل بإعطــاء تعليمــات للمف ــر االمــن ال ــام وزي ــى قي ال

وثمن الوزير عبـد القـادر الـدور . للمستوطنين بإقامة بعض الطقوس الدينية داخل المسجد االقصى المبارك
القصى عبر جهوده الدبلوماسية ودعم دائرة االوقـاف االردني بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة ضد المسجد ا

  .االسالمية في القدس

واشار بان الجميع مطلع علـى المـذكرات التـي اصـدرتها وزارة الخارجيـة االردنيـة، والتـي ان لـم تكـن 
رادعـــة لحكومـــة االحـــتالل، فهـــي تـــنعش الـــذاكرة بالوصـــاية الهاشـــمية علـــى المـــسجد االقـــصى والمقدســـات 

سيحية في القدس، كما ترسل رسائل للمجتمع الدولي باالنتهاكات االسرائيلية التـي تقـوم بهـا االسالمية والم
وأشار عبد القادر الى ان الدول العربية واالسـالمية ال يجـب ان تتـرك االردن وحيـدا . داخل المسجد االقصى

دس واســالمية فــي مواجهــة هــذا المخطــط االســرائيلي، وهــو يمثــل رأس الحربــة فــي الــدفاع عــن عروبــة القــ
  .المسجد االقصى

ال بــد مــن تــضافر جميــع الجهــود العربيــة واالســالمية لــدعم الــدور االردنــي سياســيا واعالميــا : وقــال
واقتصاديا حتى يستطيع التصدي لهذه الهجمة التي اخذت بعدا سياسيا ودينيا ما اصبح يشكل خطرا حقيقيا 

في توقيـت التـصعيد االسـرائيلي فـي االقـصى يعـود وبين ان السبب . على مستقبل اسالمية المسجد االقصى
السباب سياسية، بدأت منذ اعالن الرئيس االمريكي دونالد ترمـب القـدس عاصـمة السـرائيل، ونقـل الـسفارة 

  .االمريكية اليها

وأشار الى ان ضم االراضي الفلسطينية تأجل اعالميـا فقـط، مـشيرا بـان مـا يجـري علـى االرض هـو 
ــاطق الف ــي للمن ــد فــي ضــم فعل ــل بمــصادرة االراضــي واقامــة المــستوطنات وفــرض واقــع جدي لــسطينية ويتمث

ــة  ــسياسية التــي تحــاول دول ــر جــزء مــن المنظومــة ال ــسطينية، كمــا ان المــسجد االقــصى يعتب ــاطق الفل المن
  .االحتالل تكريسها على االرض على الصعيد الديموغرافي وعلى صعيد االماكن المقدسة

ينيين، أوضــح عبــد القــادر بــان آخــر اســتطالع اجرتــه مؤســسات وفــي حديثــه عــن صــمود الفلــسط
ــات  ــدليل مقــاطعتهم لالنتخاب ــان معظــم مــواطني القــدس متمــسكون بهــويتهم الفلــسطينية، ب اســرائيلية أكــد ب

 .١٩٦٧البلدية االسرائيلية منذ العام 

  ٢ ص١٦/٩/٢٠٢٠الدستور 
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  آراء عربية

  مغروسون كالتين والزيتون

  حمادة فراعنة

ــشا ــاب هد شــباب حــارة ن ــشهداء ب ــل، يواجهــون حــاجز شــارع ال ــة الخلي ــصغار وســط مدين ــة ال الزاوي
نصغر ونكبـر، نفـرح ونخجـل، : العسكري اإلسرائيلي، يتصدون لجنود االحتالل، يجتاحنا شعور من التناقض

ة، نيــأس مــن الواقــع ونثــق بالمــستقبل، معطيــات مــدمرة مــن االنقــسام الفلــسطيني، الحــروب البينيــة العربيــ
التشتت اإلسالمي بين مرجعيـة طهـران الـشيعية ومرجعيـة أنقـرة الـسنية، والبـاقي تائـه بـين الفقـر والكورونـا 
والـــتحكم االنفـــرادي األحـــادي بالـــسلطة، واالهتمامـــات الدوليـــة لمواجهـــة جمـــوح ترامـــب الرجعيـــة العنـــصرية 

  .الصهيونية اإلنجيلكية، وصراع تركيا وتطلعاتها التوسعية في المتوسط

أتينا الفرح والثقة واألمل من هؤالء الـصغار فـي أعمـارهم والكبـار فـي أفعـالهم، وذاك الكهـل الكبيـر ي
القابض على العلم الفلسطيني حتى ال يسقط في مواجهة ركبة جند االحتالل كما فعلوا مع جورج فلويـد فـي 

شبثين بفلــسطين حتــى امريكــا، ومــن عزيمــة أهــالي كفــر قــدوم، والعراقيــب فــي النقــب، وامتــدادهم مــن المتــ
ًالنخــاع، فــي مواجهــة قــوات االحــتالل المــدججين، المــزروعين مــع مــستوطناتهم عنــوة وتعــسفا نتــاج الفكــرة 

  .الباطلة، والدولة العنصرية، ومن معطيات تدميرية تدريجية متالحقة

التــي إنهــم نتــاج الحــرب العالميــة األولــى التــي أعطــتهم وعــد بلفــور، ونتــاج الحــرب العالميــة الثانيــة 
أعطــتهم ثلثــي جغرافيــة خارطــة فلــسطين، ونتــاج هزيمــة العــرب التــي أعطــتهم كــل فلــسطين، ونتــاج الحــرب 

ًمشروع استعماري توسعي يحتل فلسطين والجوالن السوري، وجـزءا مـن جنـوب لبنـان، أرض لثالثـة  .الباردة
تخفاف لقـرارات األمـم بلدان عربية، ويتطاول علـى أقـدس مقدسـات المـسلمين والمـسيحيين، بـال رادع، وباسـ

المتحــدة، واليونــسكو، ومنظومــات األخــالق األمميــة، ومــع ذلــك تتراجــع مكانــة العــرب، ويــتم تــدمير بلــدانهم، 
بتخطيط من أعدائهم، وبأيديهم من أدوات محلية، يتم تسليح طرفي الصراع وتمويلهم في ليبيـا، فـي العـراق 

  .لذاتي، لتبقى أمة العرب أسيرة التخلف والفقر والحاجةكما في سوريا، والنتيجة الخراب والدمار والتآكل ا

ُسـوريا بلــد الخــضرة والفواكـه واللحــوم وشــماة الهـواء، ال تــستطيع إطعــام شـعبها، العــراق بلــد الثــروة 
والنفط ودجلة والفرات، بال ماء، بال رصيد، وبال سيادة يتصادم على أرضها تطلعات طهـران ونفـوذ واشـنطن 

ش المأساة بكل أبعادها وتالوينها بسبب ما ذكرناهم، وأزمات من لـم نـذكرهم، فالحـال نعي .لمصلحة تل أبيب
من بعضه، ولذلك يأتينا األمل من أبناء فلسطين وثباتهم، فالعدو الذي يحتل أرضهم هو أحد أسباب الدمار 

سـات تحويليـة والخراب المنظم للعراق وسوريا وليبيا واليمن، وتقسيم الـسودان، والتـدخل الـدولي لفـرض سيا
يغتــصبون بالدنــا، ويحتلــون أرضــنا، وينتهكــون كرامتنــا، ومطلــوب أن نــصمت، بــل أن نفــرح ونهلــل  .ذليلــة

لالغتــصاب ولالحــتالل ولالنتهــاك، لألقــصى كمــا لمــسجد إبــراهيم الخليــل، وللقيامــة كمــا لكنيــسة المهــد، بــال 
ويتـصارع المنقـسمون علـى انتظـار تـدفق ضوابط وال أخالق، بال قيم وال حدود، حالة من االنحدار والمذلة، 
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ــه ــل  .المــال وفــق مكرمــة االحــتالل وأجهزت ــق بالمــستقبل مــن شــباب الخلي ــتعش، نث ــر، نن ــرح، نكب ــذلك نف ول
ًورجــاالت كفــر قــدوم، وصــمود العراقيــب، وأولئــك الــذين يرفــضون الماليــين ثمنــا لبيــوتهم فــي القــدس وبلــدة 

 متواضـع أمــام هجمــات المـستعمرين للــشراء ونيــل الــشرعية، ًالخليـل القديمــة، يرفــضون الماليـين ثمنــا لبيــت
ٕوتتم هزيمة برنامجهم أمام كرامة الفلسطيني وعروبته واسالمه ومسيحيته ودرزيته، نكبـر بهـم ونتحـسر أن 
هؤالء الصامدين ال مظالت لهم خارج فلسطين، ال أحد يذكرهم رغم تضحياتهم وبسالتهم وصـمودهم للحفـاظ 

ًخ والتـراث لتبقـى فلـسطين للفلـسطينيين تراثـا وأرضـا وتاريخـا ومعـالم مـن الماضـي لتبـق على الكرامة والتاري ً ً
 .للغد وللمستقبل، كما كانت وكما يجب أن تكون

  ١٧ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

 الهاشميون في عيون المقدسيين

 محمد عبدالجبار الزبن

ًجميل أن يكتب اإلنسان ما يعايشه من وقائع ومواقف ذات بهجة، تزيد القارئ نظرة لما يدور حوله 
ّظام، ليتعرف على موقعه على خريطة العالم، وأين وصل في مسيرة حياته التي تتأثر من دوائر جسام ع

  .بمسيرة الوطن

ّبدأت القصة حينما التقيت رحالة أردنيا، يجوب العالم بحثا عن جمال الطبيعة، وبكلمات أخذت لبي 
نابلس ورام اهللا وأخيرا ّووجداني، وهو يتحدث عن زيارته لفلسطين الحبيبة، في يافا وحيفا ومدن الجليل ثم 

القدس الشريف، كيف أن كل مدينة لها رائحتها، ولها عبيرها وأجواؤها الخالبة التي تسلب الفؤاد وتأخذك 
مولد موسى ومولد عيسى : عبر التاريخ الممتد إلى الكنعانيين العرب، مرورا بأنبياء اهللا تعالى، منهم

ّا، وخاتمتها المسك مسرى النبي محمد صلوات ربي عليه وبينهما يوسف وداود وسليمان ويحيى وأبوه زكري
ّوفي القدس رأيت صور الرحالة األردني يتناول الحلوى المقدسية حيث المكان  .وعلى أنبياء اهللا جميعا

ما أجمل : ٕالتقليدي لتناولها، واذ بصورة الملك الراحل الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه، فاستوقفتني، فسألت
ًوراح الرحالة األردني يمأل المكان صدى وهو يحدثني عن عشق المقدسيين  .بالءالوفاء من الن ّ

ّللهاشميين، أهل الوصاية على المقدسات، وكيف أنهم يحملون الوفاء والمحبة لمليك األردن عبداهللا الثاني  ّ
  .ّابن الحسين، في نظرة للواقع الذي يعيشونه وأن األردنيين أهل اإلخاء والوفاء

ّإن األردن واألردنيين هم المتنفس الوحيد لنا بل «:  له وجداني ما نقله الرحالة عنهمومما اهتز ّ
نعم، قد يقوم اإلنسان بواجبه نحو الوطن وأهل الجوار وتكون أصالته ال . »الرئة التي نتنفس من خاللها

ّتستدعي من الناس شكرا، غير أن سماع تلك الكلمات يرفع المعنويات، فكانت أجمل أمني اتي أن أنقل ما ّ
  .ّسمعته مما يتناقله المقدسيين المرابطين عن األمة عند مسرى نبينا صلى اهللا عليه وسلم
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لقد زرت عشرات من دول العالم شرقا وغربا، فلم أجد أجمل من : ّويختم الرحالة األردني الذي يقول
ات ضابط كبير متقاعد من ّإن محبة المقدسيين لألردنيين، ذكرتني بما قرأته مؤخرا من مذكر .فلسطين

الموساد، وهو يتناول ما سببه الملك المؤسس لهم في منعهم تجاوز وادي عارة، ويغضب الضابط في 
لو لم يقم الملك عبداهللا األول بحنكته السياسية الستطعنا السيطرة على فلسطين كلها : مذكراته قائال

ّلم يتشكل لنا كل تلك المتاعب في التعامل مع ودخول الضفة الغربية وعددهم آنذاك ثالثمئة ألف نسمة، و
  .مليوني نسمة هذه األيام

ّإن ما قام به الهاشميون ومن ورائهم تضحيات األردنيين تفوق الوصف، وسينصف التاريخ 
ّالشرفاء وأهل التضحيات، وأما فيما نعايشه، ونستشعره من محبة المقدسيين فهي فوق كل اعتبار، وفيها 

  .لها من عناوين المجد نصبو ونتطلعٕنتغنى، والى أمثا

ّفاألردن بحكمة قيادته وأصالة شعبه وسمو مبادئه، يجعل منا نبراسا يهتدى به في لجج األيام  ّ
 .ومدلهمات الليالي

  ٦ص/١٦/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  مالحظات إسرائيلية في ذكرى انتفاضة األقصى

  عدنان أبو عامر. د

ــات  ــام يومي ــذ يحيــي اإلســرائيليون هــذه األي ــي عاشــوها، ال ســيما عــشية تنفي ــة الت االنتفاضــة الثاني
العمليات االستشهادية التـي نفـذتها الفـصائل الفلـسطينية، وقـاد مقاتلوهـا زمـام القيـادة بالفعـل، حتـى شـكلت 
ــذلك المطــاعم  ــرات فظاعــة، حــين بــدأت الحــافالت باالنفجــار، وك ــا أكثــر الفت ــا إســرائيلية ســوداء، وربم ًأيام

د الحرب مع الفلسطينيين داخل الحدود، أو على أعتابهـا، بـل دخلـت إلـى المنـازل، وقلبـت والمقاهي، ولم تع
  .كل شيء

ًيطلق اإلسرائيليون على تلك األحداث أوصافا قاسـية، حـين خـافوا مـن ركـوب الحافلـة، وارتعبـوا مـن 
 تخلـصوا مـن اسـتغرق األمـر سـنوات حتـى. المرور بالسيارة بجانبها، أو الوقوف عنـد إشـارة المـرور خلفهـا

هذا الخوف، بسبب مشاهد االستشهاديين والمفجرين في الحـافالت والمطـاعم والمقـاهي والفنـادق والحانـات 
  .والنوادي، حين انتشر الخوف في كل مكان

اليوم في الذكرى السنوية العـشرين النـدالع انتفاضـة األقـصى بعـد شـهرين مـن فـشل مـؤتمر كامـب 
حـول مـا إذا كانـت االنتفاضـة عفويـة، كتعبيـر عـن : والفلـسطيني فـي ذروتـهديفيد، ال زال الجدل اإلسرائيلي 

  .ّغضب شعبي حقيقي، أم أن السلطة الفلسطينية ورئيسها وجهوها من فوق، وقادوها منذ اللحظة األولى

بجانب النقـاش المـشروع حـول الـسبب المباشـر النطـالق انتفاضـة األقـصى، يخـرج جـدل فلـسطيني 
، انتفاضة الحجارة، أو أنها جاءت ١٩٨٧بين كونها تشبه االنتفاضة األولى : عتهإواسرائيلي آخر حول طبي
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بثــوب جديــد مختلــف عــن ســابقتها، ألن أبــرز ســماتها اســتخدام األســلحة الناريــة والعمليــات االستــشهادية، 
وخاضتها جميع التنظيمات المسلحة، ممن ألقت نفسها فـي قلـب المعركـة، وشـنت هجمـات إطـالق نـار فـي 

  . غزة والضفة الغربية، وتسللت للمستوطنات، وفي وقت الحق أرسلت المفجرين لداخل الخط األخضرقطاع

، فقـد عـرف "ّالجنـي قـد خـرج مـن القمقـم"بات واضحا بعـد مـرور أشـهر علـى انـدالع االنتفاضـة أن 
ة بفقـدان الفلسطينيون كيف يبدؤون انتفاضتهم، لكنهم لم يعرفون كيـف ينهونهـا، وخـاطرت القيـادة التقليديـ

مقـار " إسـرائيل"السيطرة على عجلتها، ألنه عنـدما غرقـت الـسلطة الفلـسطينية بأحـداث االنتفاضـة، ودمـرت 
  .قواتها األمنية، كان األوان قد فات

ًحماس من جهتها رأت أمرا رئيسا واحدا أمام عينها من االنتفاضة الثانية، على األقل وفق التحليـل  ً ً
 أال يـــتم اســـتغالل هـــذه االنتفاضـــة كـــسابقتها، وهكـــذا خرجـــت أقـــوى مـــن اإلســـرائيلي، وهـــو أنهـــا مـــصممة

، انسحبت إسرائيل من غزة، وأخلت المـستوطنات، واعتبرتـه حمـاس انتـصارا ٢٠٠٥االنتفاضة، وفي صيف 
  .واضحا لها

يقدر اإلسرائيليون أن حماس رأت في انسحابهم من غزة نجاحا، حيث فشلت الـسلطة طـوال سـنوات 
على الهروب من غزة على وقـع الهجمـات المـسلحة، لكنهـا لـم تكمـل هـدفها " إسرائيل"برت المفاوضات، وأج

الحقيقـي كـان وال يـزال الـضفة " الكـرز"الشامل، صحيح أنها استولت على غزة منذ قرابة عقـد ونـصف، لكـن 
بـات الغربية، رغم أنه بعد أقل من ستة أشهر، حصدت حماس فوائـد هـذه الرسـالة عبـر نجاحهـا فـي االنتخا

  .البرلمانية

 ١٤/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  اخترنا لكم

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  تاريخ القدس

  :تاريخ القدس في العهد العثماني
  

  ."سليم األول"على يد السلطان تحت الحكم العثماني القدس دخلت   م١٥١٦

سنوات زمن السلطان  ٤نتهاء من اعمار سور القدس الحالي الذي استغرق اإل  م١٥٤٠
  ."سليمان القانوني"العثماني 

 الروسية تنشيء وقفية خاصكي سلطان "سليمان القانوني" زوجة السلطان "روكسالنه"  م١٥٥١
  .في القدس

ً احتجاجا على تزايد "ولمصطفى األ"لي القدس يرفعون عريضة الى السلطان أها  م١٦٢١
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  .نصل لها في المدينةوروبية بعد محاولة فرنسا تعيين قطماع األاأل

  . يبني قلعة عند برك سليمان لحماية الينابيع والبرك في المنطقة"مراد الرابع"السلطان   م١٦٣٠

ُ يصدر فرمانا يعيد فيه تأكيد حق الروم األ"عثمان الثالث"السلطان العثماني   م١٦٩٠ رثوذوكس ً
  .ماكن المسيحية في القدسعلى جميع األ

  ."محمد بن مصطفى الحسيني"شراف رئاسة نقيب األثورة أهل القدس ب  م١٧٠٣

ساس الوضع القائم أتنظيم العالقات بين الطوائف المسيحية في القدس على   م١٧٥٧
  ."الستاتيكو"

ثورة أهل القدس على حاكمها العثماني والي دمشق بسبب الضرائب الباهظة التي   م١٨٢٥
  .فرضها على سكان المدينة

  . والي مصر"محمد علي باشا" على القدس، بأمر من والده "اشاإبراهيم ب"سيطرة   م١٨٣١

  ."براهيم باشاإ" ممثال بابنه "محمد علي"هل القدس على حكم أثورة   م١٨٣٤

المساجد والكنائس  لى تدمير سور المدينة وبعضإزلزال يضرب فلسطين والقدس يؤدي   م١٨٣٤
  .فيها

  .بريا وأحياء في القدسمن صفد وط ًزلزال في  فلسطين يدمر قسما  م١٨٣٧

  .افتتاح القنصلية البريطانية في القدس  م١٨٣٨

  .خراج المصريين منهاإإعادة سيطرة العثمانيين على القدس بعد   م١٨٤٠

إقامة قصر المفتي في الشيخ جراح، كمقدمة النتشار البناء خارج حدود األسوار في   م١٨٤٠
  .النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  :افتتاح القنصليات التالية في القدس  م١٨٥٧-١٨٤٢

  .يطالية، الروسيةميركية، النمساوية، اليونانية، اإل، األ"لمانيةاأل"الفرنسية، البروسية 

  .نشاء بلدية القدسإ  م١٨٦٣

  .شراف الباب العاليإوضع القدس والمناطق التابعة لها تحت   م١٨٦٤-١٨٥٨

  . بوالية سوريالحاقهإاتشكيل متصرفية القدس و  م١٨٧٤-١٨٦٤

  .شراف الدولة العثمانية على نفقة روسيا وفرنساإتعمير كنيسة القيامة ب  م١٨٦٨

لحاقها ٕااإلعالن عن سنجق القدس وحدة إدارية مستقلة وفصلها عن والية سورية و  م١٨٧٤
  .نبولطمباشرة بالباب العالي في إس

  . فيها القدسبدء موجات الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين بما  م١٨٨٢

  .١٨٩٢نجازه عام ٕا يافا الحديدي و– البدء ببناء خط القدس  م١٨٨٩

  . لخدمة المناطق السكنية خارج السور"الباب الجديد" سمي سور القدس فتح باب في   م١٨٨٩
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  .ول مستشفى بلدي عثماني في القدسأافتتاح   م١٨٩١

  .إنجاز بناء المدرسة الرشيدية  م١٩٠٦

  .الساعة فوق باب الخليلإقامة برج   م١٩٠٧

نشاء إصدور وعد بلفور المشؤوم والذي وعدت فيه بريطانيا بمساعدة اليهود على   م٢/١١/١٩١٧
  . واالنتداب تحت االحتالل البريطاني.وطن قومي لليهود في فلسطين

  .، وخروج القوات العثمانية منهااحتالل الجيش البريطاني للقدس  م٩/١٢/١٩١٧

١٦/٩/٢٠٢٠ 

***  

   ال ننسىكي

  ٢٧١صدور القرار رقم 
  

 حـرق إسـرائيل  بهيدين الذي ٢٧١ قرار رقم ١٥/٩/١٩٦٩صدر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ 
 تغيير شأنها من التي اإلجراءات جميع إلغاء إلى فيه ويدعو ٢١/٨/١٩٦٩ يوم )الحريق( األقصى المسجد

  .القدس وضع

  ة وأسوارهااليونسكو تضع البلدة القديمة في القدس المحتل

  ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر
  

 البلـدة وضـع قـرار "اليونـسكو" لمنظمـة التابعـة العـالمي التـراث لجنـة ّتبنـت) ١٥/٩/١٩٨٢(بتاريخ 
 دورتهـا في وذلك بالخطر، ُالمهددة العالمي التراث مواقع قائمة ضمن  وأسوارها المحتلة القدس في القديمة

  .البحرين عاصمة المنامة في عقدتالتي  )٤٢( رقم

 ممارسة رغم ّواإلسالمية، العربية المجموعة بدعم وفلسطين األردن قبل من ُالمعد القرار ّتبني وجاء
 لــ العامـة المـديرة قدمته الذي القرار إلفشال "اليونسكو"و التراث لجنة في األعضاء الدول على كبيرة ضغوط

  .تصويت وبدون دولة )٢١( العالمي التراث ءأعضا بإجماعوقد تبنته  ،"اليونسكو"

 ّأن علـى تـنص التـي "اليونـسكو" لــ السابقة القرارات ّوتبني بتنفيذ الدولية، القانونية ُالمطالبة أهمية
ــشريف، الحــرم كامــل هــو األقــصى المــسجد ــراقوأكــدت أن  ال ــاب الب  المــسجد مــن يتجــزأ ال جــزء الرحمــة وب
  قراراهــا هــذا علــىالتــراث لجنــةوقــد أكــدت  .وحــدهم بالمــسلمين اصخــ عبــادة مكــان األقــصى ّوأن األقــصى،

 القـدس مدينـة فـي القـائم الوضـع ّأن وقـررت وأسـوارها، القـدس في القديمة بالبلدة المتعلقة السابقة قراراتها
  .)٤١( رقم العالمي التراث لجنة قرار في موصوف هو كما يبقى وأسوارها

 الممتلكـات حمايـة بـشأن الهـاي واتفاقيـة ،١٩٤٩ لعـام "جنيـف" اتفاقيات بأحكام لجنة التراث ّذكرت
 لحظـر ُتستخدم التي بالوسائل الخاصة واالتفاقية وبروتوكوليها، ،١٩٥٤ لعام مسلح نزاع حالة في الثقافية
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 حمايـة واتفاقيـة ،١٩٧٠ لعـام مـشروعة غيـر بطـرق الثقافيـة الممتلكات ّملكية ونقل وتصدير استيراد ومنع
 فيمـا ١٩٥٦ عـام دلهـي فـي اليونـسكو اتفاقيـة وبتوصـيات ،١٩٧٢ لعـام والطبيعـي الثقـافي يالعـالم التراث
 األردن، طلـب علـى ًبنـاء وأسـوارها، القديمـة القـدس مدينـة وبـإدراج الــمحتلة، الـمناطق في الحفريات يخص

 ،١٩٨٢ معــا فـي بــالخطر الــمهدد العالـــمي التـراث قائمــة وفـي ١٩٨١ عــام فـي العالـــمي التـراث قائمــة فـي
 أصـالة صون تحقيق إلى يرمي الذي القرار، هذا في يوجد ال أنه ًأيضا وتؤكد .اليونسكو وقرارات وبتوصيات

 قــرارات فــي األحــوال مــن حــال بــأي يــؤثر مــا أســوارها، وخــارج داخــل القــدس لـــمدينة الثقــافي التــراث وتكامــل
ـــمقررات والقــرارات األمــن مجلــس ـــ األمــم عــن الــصادرة األخــرى وال ــانوني الوضــع بــشأن متحدةال ـــمدينة الق  ل
 بلـدة علـى اإلبقـاء علـى القـرار ّنـصو .٢٠١٦ لعـام ،٢٣٣٤ رقـم األمـن مجلـس قـرار ذلـك فـي بمـا القـدس،
  .بالخطر ُالمهدد العالمي التراث قائمة على وأسوارها، القديمة القدس

 تلتـزم لـم "بـاالحتالل لقائمـةا الـسلطة" إسـرائيل بـأن الـصدد هـذا في القدس لشؤون الملكية اللجنة وتشير *
 اعتـداءاتها فـي تمـادت بـل المختلفـة ومنظماتها المتحدة األمم عن الصادرة الدولية الشرعية قرارات من بأي

  .هذا يومنا حتى والمقدسات والتراث والحجر والشجر البشر على المختلفة

 األيام هذه في تحتفل التي المنظمة وهي اإلسرائيلية، االعتداءات إزاء صامتة المتحدة األمم تبقى متى فإلى
 بــه تقــوم مــا وهــل العــالم، فــي والــسالم األمــن حفــظ أهــدافها مــن وكــان والــسبعين، الخــامس تأسيــسها بعيــد

  .السالم في رغبتها على يدل المحتلة العربية األرضي في عدوان من الديمقراطية تدعي التي إسرائيل

  

  وشتيال صبرا مذبحة ذكرى
  

 حبيقة إيلي مع بالتعاون ايتان ورافائيل شارون أرييل بقيادة اإلسرائيلي الجيش ابه قام مذبحة هي
 واستمرت لمدة ثالث أيام راح ضحيتها مئات من ١٦/٩/١٩٨٢ بتاريخ اللبناني الكتائب بحزب المسؤول

  .ًالرجال واألطفال والنساء والشيوخ المدنيين أغلبيتهم من الفلسطينيين وبينهم لبنانيون أيضا

 وكانـت العالم هزت التي المجزرة تنفيذ بدأرا وشاتيال بين صالمخيم إلى المعتدية القوات دخول دوبع
 اإلسـرائيلي الجـيش مهمـة وكانـت المخـيم، سـكان قتـل عمليـات فـي وغيرهـا البيـضاء األسـلحة استخدمت قد

ْالمخيمـي وعـزل شـخص أي هـرب ومنع المضيئة، بالقنابل ًليال ٕوانارته المخيم محاصرة َ وبهـذا العـالم، عـن ن 
  .واحدة رصاصة خسارة دون الفلسطينيين قتل وأتاحت اللبنانية، ّالقوات على المهمة إسرائيل ّسهلت

***  
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  اخبار باالنجليزية

President Abbas to deliver two speeches at UNGS – diplomat 
 

RAMALLAH – President Mahmoud Abbas is set to deliver two speeches to 

United Nations General Assembly (UNGA), scheduled to convene from September 

15 to 30, according to a Palestinian official. 

Speaking to the official Voice of Palestine radio, Palestine’s permanent envoy 

to the United Nations, Riyad Mansour, said that President Abbas is set to deliver a 

recorded speech on Monday on the 75th anniversary for the adoption of the UN 

Charter in which he is expected to highlight the goals of the creation of the UN and 

the right of peoples and nations to self-determination. 

Abbas is set to deliver another speech before the UNGA general discussion on 

Friday, September 25, addressing the current challenges to the Palestinian question, 

including the US-touted Mideast plan, dubbed deal of the century, Israel’s 

annexation plan, colonial settlement construction and the recent wave of Arab-

Israeli normalization. 

UNGA opens its 75th session on Tuesday, 15 September, at the UN 

headquarters in New York. 

Among the items related to Palestine placed on the UNGA session are an item 

on the situation if the Middle East, another on the Question of Palestine, and 

another on the UN agency responsible for Palestinian refugees (UNRWA). 

Among the reports to be discussed in the session is the Report of the Special 

Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the 

Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories. 

Wafa 15/9/2020 

***  

Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Dozens of Jewish settlers escorted by police 

forces on Tuesday morning entered the Aqsa Mosque and desecrated its courtyards. 

According to local sources, different groups of settlers toured the Mosque’s 

courtyards under police guard and some of them performed Talmudic prayers. 

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 15/9/2020 

  

***  



 
٢٧

Israeli occupation Police detain Halawani, Summon others  
 

 

The Israeli occupation police arrested Hanadi Halawani and another young 

man and summoned others from Occupied Al-Quds (Jerusalem) on Tuesday. 

Local sources reported that Israeli policemen stormed the house of the Al-

Quds teacher Hanadi Halawani in the Wadi Al-Joz neighborhood in Occupied Al-

Quds, tampered with its contents, and took her for investigation at the Al-

Maskobiyya investigation center. 

In a related context, the Israeli police arrested Jerusalemite Yousef Hamdan 

from his house in Anata town, northeast of Occupied Al-Quds. 

The police also summoned several other young men from Occupied Al-Quds 

to be investigated at Al-Qishla center, west of Al-Quds. 

The police practices against Halawani come two days before the major 

incursions that settler groups intend to implement against the Aqsa Mosque at the 

end of the Hebrew year event. 

Halawani became famous for her insistence on praying at the Aqsa Mosque 

even after her forced removal from the Mosque as she did not hesitate to pray at the 

gates of the Aqsa Mosque in a clear message to the Israeli occupation that such 

restrictions imposed on her would not dissuade her and her female colleagues from 

defending the holy Islamic site. 

The occupation blacklisted Halawani and her women colleagues and they 

were subjected to many sanctions and restrictions but they were adamant on their 

stance in defense of the Aqsa Mosque. 

Palestinian Information Center 15/9/2020 

*** 

Israeli court orders eviction of Jerusalemite Family from its home 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Monday issued a verdict allowing the 

evacuation of a Jerusalemite family from its house in Wadi Hilweh neighborhood in 

Silwan district and giving the property to Jewish settlers. 

The court order was issued in favor of the Elad settler group, a right-wing 

organization that seeks to Judaize the holy city. 

The court gave the family of Ezzat Salah until November 5, 2020 to comply 

with its decision. 

According to the Wadi Hilweh Information Center, the case of the Salah 

family started in 2015 when someone called Aref Qara’ein claimed to have been the 

landowner and filed a request to take possession of the house, which contains an 

apartment, a yard and other premises. 

Later, Qara’ein was able to take part of the house following a court order in 

this regard and decided to sell it in 2017 to Jewish settlers. At the time, Elad group 

was able to take over most of the property except for the apartment in which the 

Jerusalemite family has been living since 1968 before managing today to extract 

another court decision ordering the eviction of the family from its home. 

Palestinian Information Center 15/9/2020 

*** 
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  الھاشيمةالمملكة ا�ردنية 

  العامة ا�مانة

  القدس لشؤون الملكية اللجنة
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 

  

 القدس وواقع أخبار

  

  يومي تقرير

  ١٦/٩/٢٠٢٠ األربعاء

١٩٣ العدد  
 

 

:على تابعونا األخبار من للمزيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلالبعض يتم التصرف من قبل اللجنة باختصار  •

  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

  رائيل، مما يتيح للقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إس

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٥  اإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخيرة: أبو الغيط •
  ٦  السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة •
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  شؤون سياسية

  يرةاإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخ: أبو الغيط
 

 التطـورات أن مـن ثقـة علـى إنـه العربيـة الـدول جامعة ـل العام األمين الغيط أبو أحمد قال – أ ش أ
ـــي ـــشهدها الت ـــة ت ـــاألخص ..ًمـــؤخرا المنطق ـــا وب ـــق م ـــصراع ب منهـــا يتعل ـــسطينية وال ـــضية الفل ـــي الق  العرب

 الفلـسطينية لي لألراضـياالحـتالل اإلسـرائي إنهـاء حتميـة بـشأن العربـي ٍاإلجمـاع علـى تؤثر لن ..اإلسرائيلي
ــق لكــي أساســي كاشــتراط ــسالم يتحق ــادل ال ــشامل الع ــي وال ــشرق ف ــو وأضــاف . األوســط ال ــيط أب ــي – الغ  ف

 األخيـر الـوزاري االجتمـاع شهدها التي المناقشات أن – العامة األمانة بمقر االثنين يوم صحفية تصريحات
 حـدث الـذي اللغـط عـن النظـر وبغـض ..نية القـضية الفلـسطي حـول الجـاري سـبتمبر ٩ فـي العربيـة للجامعة

 ويتمثـل ..العربيـة الدول كافة بين يجمع مشترك عامل وجود ًمجددا أكدت ..بعينه قرار مشروع مصير حول
 الدولـة وخـروج ٦٧ يونيـو ٤ منـذ احتلـت التـي الفلـسطينية االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي إنهاء ضرورة في

 القــدس فيهــا بمــا األراضــي هــذه كامــل علــى النــور إلــى الــسيادة وذات للحيــاة القابلــة المــستقلة الفلــسطينية
 فـي أزمـات وجود عن يحكي مما الكثير مع أختلف" ًقائال العام األمين وأوضح .السالم يتحقق حتى الشرقية
 مزقــت التــي الــصعبة العــشرية نتــاج األزمــات هــذه ..القــضية الفلــسطينية  علــى أهميتهــا فــي تعلــو المنطقــة
 أوجاع كل أصل تبقي فلسطين قضية لكن ..دول عدة في قائمة تزال ال كبيرة معاناة وهناك سفلأل المنطقة
 ًاسـتقرارا يعـرف لـن اإلقلـيم أن لـي بالنـسبة يعني ما وهو ..اآلن حتى حل دون تزال ال لألسف وهي المنطقة

  ".الدولتين أساس على القائم الحل هذا إلى التوصل بدون ًحقيقيا ًأمنا وال

 ذات المفــاهيم بعــض حــول ًعربيــا ًخالفــا هنــاك أن صــحيح" بــالقول تــصريحاته العــام األمــين وتــابع
 الفلسطينية والحقوق المطالب سقف بدعم ملتزم قلت كما الجميع ولكن .. إسرائيل مع السالم بإقامة الصلة

 ينبغي ال سيأسا أمر وهذا .. هذا تغيير إلى طرف أي يسع ولم .. الفلسطيني الجانب ويصيغها يضعها كما
 تجـاه العربيـة المواقف في كثيرة مشتركات" وجود إلى الصدد هذا في وأشار ؛"أهميته من اإلقالل أو تجاهله

 إلسـرائيل عاصـمة القدس واعتبار اإلسرائيلية الضم خطط رفض المثال سبيل على القضية الفلسطينية منها
 المحتلتين الشرقية والقدس الغربية الضفة في ائيلإلسر االستيطانية والسياسة إليها األجنبية السفارات ونقل

  ..".الكثير وغيرها

 مـن األدنـى الحـد علـى بالحفـاظ وأساسـي كبيـر بـشكل معنـي إننـي" ًقـائال تصريحه الغيط أبو واختتم
 مهــام إحــدى هــذه .. ســلبية تكــون قــد تــداعيات العربــي النظــام تجنيــب ومحاولــة المــشتركة العربيــة القواســم
  ".فيها التوفيق اهللا ونسأل ..وحكمة صبر بكل بها يضطلع أن يجب التي الرئيسية العام األمين

  ١٥/٩/٢٠٢٠األهرام المصرية 

***  
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  السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة

 

 وســيادة وحــدة علــى حرصــها ،)الثالثــاء( يــوم الــسعودية، أكــدت –" أوناليــن األوســط الــشرق" :نيــوم
  ..المنطقة استقرار يهدد مساس بأي قبولها وعدم العربية، ضياألرا وسالمة

 الـشريفين الحـرمين خـادم برئاسـة – المرئي االتصال عبر – الوزراء لمجلس جلسة خالل ذلك جاء
 فــي ومــستجداتها األحــداث تطــورات حــول الموضــوعات مجمــل استعرضــت العزيــز، عبــد بــن ســلمان الملــك

 والـسياسية األمنيـة األوضـاع مـن العـرب الخارجيـة وزراء اجتمـاع إليـه تطرق ما ذلك ومن والعالم، المنطقة
 الفلـسطيني، الـشعب جانـب إلـى وقوفهـا مـن المملكـة أكدتـه مـا إلـى ًمـشيرا العربـي، الـوطن في واالجتماعية

 إقامـة من الشعب يمكن بما الفلسطينية، للقضية شامل عادل لحل الوصول إلى الرامية الجهود جميع ودعم
 ومبـادرة الدوليـة الـشرعية قـرارات وفق الشرقية، القدس وعاصمتها ،١٩٦٧ عام حدود على مستقلةال دولته
  ....العربية السالم

  ١٥/٩/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

  الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية: أردان

 

م األربعـاء، قال جلعاد أردان الـسفير اإلسـرائيلي لـدى األمـم المتحـدة، اليـو – سما –القدس المحتلة 
 .ُإن مخطط الضم لم يلغ بل سقط من أولويات اإلدارة األميركية

وأضــاف أردان فــي تــصريحات إلذاعــة الجــيش اإلســرائيلي، كنــا نعلــم أنــه ال يمكــن أن يحــدث بــدون 
 ...تعاون إدارة الرئيس دونالد ترامب

  ١٦/٩/٢٠٢٠سما اإلخبارية 

***  

  تطورات السياسيةجادو تبحث مع ممثل االتحاد األوروبي آخر ال
  

 بحثــت وكيلــة وزارة الخارجيــة والمغتـــربين أمــل جــادو مــع ممثـــل االتحــاد األوروبــي فـــي -رام اهللا 
فلسطين سفين كوهن فون بيرجسدورف آخر التطورات السياسية، مؤكدة أنه ال سالم أو تطبيع دون انهـاء 

 .دهوراالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، وأن الوضع االقتصادي الفلسطيني في ت

  .جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا، اليوم الثالثاء

وأطلعـــت جـــادو بيرجـــسدورف علـــى آخـــر المـــستجدات والتطـــورات الـــسياسية المتعلقـــة بالقـــضية 
ًالفلـسطينية التــي تمـر بفتــرة عـصيبة جــدا، خاصــة فـي ظــل قرصـنة الحكومــة اإلسـرائيلية األمــوال المــستحقة 

مة، وتزامن ذلك مـع وجـود جائحـة كورونـا التـي سـاهمت فـي تـردي األوضـاع االقتـصادية، ومحـاوالت للحكو
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ــر  ــة لتمري ــة مــن إدارة ترمــب لكــسب أصــوات "صــفقة القــرن"اإلدارة األميركي ــسطينيا، ومحاول ً، المرفوضــة فل
  .المتطرفين على حساب قضيتنا الوطنية

د األوروبــي فــي المنطقــة منــذ ســنوات، والجهــد وتطرقــت جــادو إلــى الــدور الهــام الــذي يلعبــه االتحــا
  .الكبير الذي يبذله لتطبيق العدالة والشرعية الدولية وتحقيق حل منصف للقضية الفلسطينية

وشكرت االتحاد األوروبي على الدعم المـستمر الـذي يقدمـه للحكومـة والـشعب الفلـسطيني، منوهـة 
  .ألهمية استمرار وتطور العالقات بين الطرفين

ــدوره ــوانين ب ــي الق ــة ف ــسطيني المكفول ــشعب الفل ــدعم حقــوق ال ــزام االتحــاد ب ــد بيرجــسدورف الت ، أك
ًالدوليـة، ودعمـه لحــل الـدولتين، مـشيرا ألهميــة اسـتمرار التعـاون بــين الجـانبين علـى عــدة محـاور سياســية 

  .واقتصادية وبيئية واجتماعية

ف تعزيـز العالقـات الثنائيـة بـين دولـة كما أكد الطرفان التزامهما باستمرارية التعـاون والتنـسيق بهـد
  .فلسطين واالتحاد األوروبي

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اعتداءات

  ًتدعو القتحام مركزي واسع لألقصى غدا" الهيكل الزعوم"منظمات
  

  اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى،-  وكاالت- فلسطين المحتلة
  .المزعوم لتنفيذ اقتحام مركزي يوم غد الخميس" منظمات الهيكل"بالتزامن مع دعوات لما يسمى اتحاد 

ــأن  ــة، ب ــاف اإلســالمية بالقــدس المحتل ــرة األوق ــادت دائ ــنهم ٦٩وأف ــا ١٣ً مــستوطنا بي ــا يهودي ً طالب ً
  .اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته

المزعــوم، وحــاول بعــضهم " الهيكــل"وأوضــحت أن المــستوطنين تلقــوا خــالل االقتحــام شــروحات عــن 
  .ًأداء طقوس تلمودية باألقصى، وتحديدا بالجهة الشرقية منه

المزعــوم لتنظــيم اقتحــام مركــزي واســع للمــسجد " اتحــاد منظمــات الهيكــل"وفــي الــسياق ذاتــه، دعــا 
منظمــات "وبحــسب اعــالن . الجديــدة" رأس الــسنة العبريــة"سمى األقــصى، غــدا الخمــيس، قبيــل حلــول مــا تــ

، "السلـسلة"و" األسـباط"لنفخـه داخـل األقـصى أو عنـد بـابي " بـوق الـشوفار"المزعوم، فـسيتم إدخـال " الهيكل
  .ضمن الطقوس التلمودية التي يؤديها اليهود

قـصى، بحمايـة الـشرطة ، فـي الجـدار الغربـي للمـسجد األ"بـاب المغاربـة"وتتم االقتحامات من خـالل 
  .اإلسرائيلية

، قــرارا يقــضي بــإخالء عائلــة مقدســية مــن "العليــا"إلــى ذلــك، أصــدرت محكمــة االحــتالل اإلســرائيلي 
  .االستيطانية" العاد"لصالح جمعية ) جنوبي القدس المحتلة" (سلوان"في بلدة " وادي حلوة"منزلها في حي 
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قـوقي، علـى موقعـه االلكترونـي، أمـس الثالثـاء، الح" وادي حلـوة"ده مركز معلومات روبحسب ما أو
. فإن محكمة االحتالل أمهلت عائلة عزات صالح حتى الخامس من تشرين ثاني القادم، لتنفيذ قرار اإلخالء

، حينمــا طالـب مالــك العقـار األصــلي ٢٠١٥وأضـاف المركـز أن قــضية منـزل عائلــة صـالح بــدأت منـذ عـام 
وحسب .  سكنية وبمحاذاتها غرفة سكنية ومنافعها ومخزن وساحةبه، وهو عبارة عن شقة. ق. المدعو ع

، مـا جعلـه "غيـر محمـي"حينها من أخذ جزء من العقار، باعتبـار العائلـة مـستأجر . ق. المركز فقد تمكن ع
  .٢٠١٧ّيسرب العقار للمستوطنين في شباط 

ثناء شــقة عائلــة تمكنــت حينهــا مــن الـسيطرة علــى معظــم العقــار باســت" العــاد"ولفـت إلــى أن جمعيــة 
  .١٩٦٨تعيش فيه منذ عام " مستأجر محمي"صالح فهي كونها 

ــل الراشــد، أن قــرارات المحــاكم الــثالث  ــة نائ ــة"و" الــصلح"مــن جانبــه أوضــح محــامي العائل " المركزي
االستيطانية، والتي رفعـت قـضية إخـالء علـى عائلـة صـالح إلخراجهـا " العاد"حكمت لصالح جمعية " العليا"و

  ".مستأجر محمي" رغم إنها من الشقة،

ّوبين الحاج عزات صـالح أنـه وعائلتـه تعرضـوا إلغـراءات ماليـة ومـضايقات متكـررة خـالل الـسنوات 
هـذا المنـزل القريـب مـن القـدس : "وقـال صـالح. الماضية في محاولة للتنازل عن منزلهم الـذي عاشـوا فيـه

ــا بكــل ــه، حاولن ــي عن ــا التخل  الطــرق حمايتــه مــن المــستوطنين، إال أن القديمــة والمــسجد األقــصى ال يمكنن
  ".المحاكم اإلسرائيلية حكمت لصالح المستوطنين وهذه قرارات باطلة وظالمة ونحن صامدون في منزلنا

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

الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك من خالل سلسلة من القرارات واإلجراءات التعسفية والتي طالت جميع 
  .جوانب حياة المقدسيين اليومية

ّوصعدت السلطات اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة، من عمليات هدم المنـازل الفلـسطينية، وخاصـة 
  .بلدة سلوان، وخالل السنوات الماضية، استولى مستوطنون، على عشرات المنازل في البلدةفي 

االسـتيطانية اإلسـرائيلية، إنهـا تريـد تحويـل بلـدة سـلوان، إلـى منطقـة يهوديـة " إلعـاد"وتقول منظمة 
لقديمـة، مـن هـي القريـة األكثـر التـصاقا بأسـوار وأبـواب القـدس ا" سـلوان"و". مدينـة داود"ُتطلق عليها اسم 

الناحية الجنوبية الشرقية المحاذية للمسجد االقصى وحائطه الخـارجي، وتعتبـر مـن أكثـر المنـاطق اكتظاظـا 
  .بالسكان، في مدينة القدس

في موضوع آخر، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء مداهمات واقتحامـات بمنـاطق 
ــين، تخللهــا اع ــسطينيين، فيمــا شــرع جــيش االحــتالل مختلــف بالــضفة والقــدس المحتلت تقــال عــدد مــن الفل

  .بمناورات عسكرية في مناطق واسعة من األغوار الشمالية
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وأفاد نـادي األسـير بـشن االحـتالل مـداهمات فـي منـاطق مختلفـة بالـضفة والقـدس، تخللهـا اعتقـال 
ل مقاومة شـعبية، فيمـا  فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعما١٢

  .اندلعت مواجهات مع شرطة االحتالل خالل اقتحامها لبلدة العيسوية واقتحام المنازل

. وفي األغوار، أجـرت قـوات االحـتالل، تـدريبات عـسكرية فـي منـاطق واسـعة مـن األغـوار الـشمالية
منــاطق وهــي خربــة وقــال الناشــط الحقــوقي عــارف دراغمــة إن التــدريبات بــدأت بعــد ظهــر اإلثنــين فــي عــدة 

وأضاف أن التدريبات تجري بالمعدات الثقيلة داخل األراضـي الزراعيـة . الشق، وخربة سمرة، وخربة اوحيش
 .وعلى مقربة من خيام المواطنين

  ١٦ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدسمركز حماية لحقوق اإلنسان

 

 القـدس مدينـة فـي اإلسرائيلي االحتالل سلطات انتهاكات تصاعدنسان اإل لحقوق حماية مركز أدان
ــة، ــق فــي واســتمرارها المحتل ــة المخططــات رســم سياســة تطبي ــل الهادف ــة لتحوي ــى المدين ــة إل ــة" مدين  يهودي

 .الفلسطينيين المواطنين أراضي من المزيد ادرةومص وسلب لالستيالء مساعيها إطار في ،"مركزية

 هـدم على المقدسيين المواطنين إجبار سياسة تواصل االحتالل قوات أن له، بيان في حماية، وذكر
 الـسكينة منـشآتهم هـدم علـى االثنـين يـوم مقدسـية عـائالت خمـسة أجبـرت أنههـا إلـى مشيرا ًذاتيا؛ منازلهم
 .المنازل تلك بهدم حتاللاال بلدية من قرار صدور بعد ذاتيا،

 هـدم إخطـارات وعلقـت األقـصى، جنوبي سلوان بلدة األحد يوم اقتحمت االحتالل قوات أن إلى ولفت
 تايـه أبـو حـي فـي "القعقـاع مـسجد" ضـمنها ومـن البلـدة، فـي منـشآت عـدة علـى للبلدية استدعاء وبالغات

 .بالبلدة

 خالل أنه فيه ذكر ًتقريرا أصدر "أوتشا" يةاننساإل الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أن وأوضح
 ٣٨٩ مـصادرة أو بهـدم االحـتالل قـوات قامـت ٢٠٢٠ أغـسطس/وآب مـارس/آذار ْشهري بين الواقعة الفترة
 في الهدم عمليات لمعدل متوسط أعلى يمثل ما وهو ًشهريا، مبنى ٦٥ بمعدل أي فلسطينيون، يملكه ًمبنى
 .أعوام أربعة

 ي،نـساناإل الـدولي القـانون لمبـادئ ًصـارخا ًانتهاكـا تمثـل االحـتالل سـلطات سياسـة أن حمايـة وأكد
 العــالمي اإلعــالن أقرهــا التــي للمبــادئ واضــحة ومخالفــة وحقــوقهم بالمــدنيين ًمــساسا تــشكل لكونهــا ًإضــافة
 .نساناإل لحقوق
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 عقوبـات بـةبمثا المحتلـة األراضـي في المدنية والممتلكات والمنشأة المنازل هدم سياسة أن واعتبر
 دوليـة، جريمـة وتمثـل المحتلـة األراضـي فـي الفلـسطينيين المـدنيين ضد االحتالل سلطات تمارسها جماعية
 .الدولية الجنائية بالمحكمة الخاص روما ميثاق في ذكرها ورد التي الحرب جرائم إطار في وتندرج

 بالتـدخل الرابعـة جنيـف اقيـةاتف على الموقعة األطراف الدول سيما وال الدولي المجتمع المركز ودعا
 هـدم لـسياسة الفـوري الوقـف أجـل مـن االحتالل سلطات على الضغط خالل ومن المقدسيين لحماية الفوري
  .الخصوص وجه على القدس مدينة وفي ًعموما المحتلة األراضي في والمنشآت المنازل

  ١٦/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 محل تجاري ُأغلق بظل كورونا ٤٠٠

   ألف مقدسي٢٠٠الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد : وري لصفاالحم

 

ــة القــدس ــال – صــفا خــاص – المحتل ــة للحقــوق القــدس مركــز مــدير ق ــة القانوني ــاد واالجتماعي  زي
 مـن فلـسطيني ألـف ٢٠٠ من أكثر طرد إلى متسارع بشكل تسعى اإلسرائيلي االحتالل سلطات إن الحموري

 .مكانهم المستوطنين إحالل بهدف ،)الزرقاء الهوية ملةح( المحتلة القدس مدينة

 قائمـة القـدس فـي األساسـية المعركـة أن الثالثـاء" صـفا" لوكالـة خاص حديث في الحموري وأوضح
 يهوديـة" حلـم تحقيـق وألجـل االسـتيطانية، الجمعيات لصالح منازلهم، من ٕواخالئهم المقدسيين، ترحيل على

 ".الدولة

 الفلــسطيني بــالوجود يتعلــق مــا كــل تــشمل وشرســة طويلــة بالقــدس ســرائيليةاإل المعركــة أن وأضــاف
 مثلمـا المـستوطنين، لـصالح منـازلهم مـن الـسكان عـشرات بـإخالء االحـتالل محـاكم قـرارات بينها ومن فيها،
 .١٩٤٨ عام قبل للبيوت اليهود ملكية بادعاء سلوان، وبلدة جراح الشيخ حي في يحدث

 المقدسـيين ملكيـة تثبـت والتـي االحـتالل، لمحكمـة الثبوتيـة األوراق بعض تقديم رغم أنه إلى وأشار
 .المستوطنين لصالح ًدائما قرارات تصدر المحكمة أن إال للمنازل،

 لكـن صـعبة، بظروف بالمدينة يعيشون مقدسي ألف ٣٢٠ - ٣٠٠ بين ما أن إلى الحموري ولفت
 .األصليين سكانها من المدينة وتفريغ طردهم، أجل من الوسائل كافة االحتالل استخدام معاناتهم يزيد ما

 عشرات بإخالء مختلفين، التماسين في الماضي، األسبوع أمرت القدس في االحتالل محكمة وكانت
 ملكيــة بادعــاء المـستوطنين، جمعيــات لـصالح المدينــة شـرقي أحيــاء فـي منــازلهم مـن الفلــسطينيين الـسكان
 .١٩٤٨ عام قبل لألرض اليهود

 حـرب قبـل الممتلكـات إعادة" فإن اإلسرائيلي، للقانون ًوفقا فإنه العبرية، "هآرتس" يفةصح وبحسب
 ".مالكها إلى الحرب خالل المهجورة الفلسطينية الممتلكات إعادة تتم ال بينما فقط، لليهود تتم ٤٨
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 مـن بـسلوان الهـوى بطن حي في رجبي الفتاح عائلة من ًفردا ٢٦ إخالء بضرورة المحكمة وقضت
 .١٩٦٦ عام منذ فيها يعيشون أنهم ًعلما ،"كوهانيم عطيرت" منظمة لصالح نازلهمم

 الوجـود علـى للـضغط اإلسـرائيلي القانون تستغل االحتالل محاكم أن الحموري أوضح الصدد، وبهذا
 .القدس أسوار من القريبة المناطق في ًوتحديدا الوسائل، بكل ومحاربته بالقدس الفلسطيني

 اسـتمرار خالل من وذلك وجودهم، تستهدف طويلة ةديموغرافي لحرب يتعرضون يينالمقدس أن وأكد
 ًقـسريا منهـا بـإخالئهم قـرارات ٕواصـدار تـرخيص، دون البنـاء بحجـة منـازلهم، مـن وتهجيـرهم الهـدم عمليات
 .المستوطنين إلحالل ذلك كل ًأيضا،

 بالمدينــة وصــمودهم دســيينالمق ثبــات أن إال الممنهجــة، اإلجــراءات تلــك رغــم أنــه علــى شــدد لكنــه
 .التهويدية ومشاريعه العنصرية سياساته ومواجهة االحتالل، حلق في الوحيدة الشوكة يشكل

ــة وتتعامــل ــرت" جمعي ــا االســتيطانية "كوهــانيم عطي ــسكان ضــد اإلخــالء قــضايا عــشرات مــع ًحالي  ال
 مـن مكونـة عائلـة ١١ جالءبـإ الثـاني كـانون / ينـاير فـي "الـصلح" محكمـة أمرت إحداها، في الفلسطينيين،

 .بعد األمر في البت يتم ولم للمحكمة العائالت استأنفت وقد الهوى، بطن من ًشخصا ٦٧

 لـصالح حلـوة وادي حـي فـي منزلهـا مـن صـالح عـزات عائلـة إخـالء "العليـا المحكمة" قررت واليوم،
ـــة وأمهلـــت ،"االســـتيطانية العـــاد جمعيـــة"  وأقـــرت اإلخـــالء، رارقـــ لتنفيـــذ ٥/١١/٢٠٢٠ تـــاريخ حتـــى العائل

 ".شيكل ألف ٣٦١ قيمته مالي بمبلغ" العقار في محمية مستأجرة عائلة كونها" بتعويضها،

 أجـل مـن بالقـدس، صـمودهم وتعزيـز للمقدسـيين الـدعم أشـكال كـل تقديم بضرورة الحموري وطالب
 .وجودهم القتالع الهادفة اإلسرائيلية المخططات كل ومواجهة البقاء

 مــستمرة، زالــت ال المعركــة أن ًمؤكــدا الــراهن، الوقــت فــي القــدس لــه تتعــرض مــا خطــورة مــن وحــذر
 ضــراوة أشــد احتالليــة ٕواجــراءات العتــداءات المدينــة ســتتعرض بحيــث قبــل، ذي مــن أشــرس تكــون وســوف
 .سكانها تستهدف وصرامة

 بفعــل للغايــة، وســيئ صــعب بأنــه الوضــع الحمــوري وصــف بالقــدس، االقتــصادي الوضــع وحــول
 "كورونا" فيروس انتشار األوضاع تلك فاقم وما الباهظة، والمخالفات بالضرائب المتمثلة االحتالل سياسات
 .التجارية المحال عشرات ٕواغالق بالمدينة،

 فــي ًومهمـا ًرئيــسا ًعـامال باعتبــاره المقدسـيين، علـى ًاقتــصاديا ًضـغطا يمــارس االحـتالل أن وأوضـح
 .الفلسطيني الوجود حسم

 ٕواقامــة محيطهــا، عــن القــدس عــزل علــى أوســلو اتفــاق بعــد عملــت االحــتالل اتســلط أن إلــى ونــوه
 بالمدينــة، كبيــر بــشكل زادت االقتــصادية المــشكلة فــإن "كورونــا" تفــشي مــع لكــن العنــصري، الفــصل جــدار

 .كارثية وستكون
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 آثـار أدت كمـا الفقـر، خط تحت يعيشون المقدسيين من %٨٠ نحو فإن حقوقية، مؤسسات ووفق
 واالجتماعيـة االقتصادية األوضاع تفاقم إلى الفاصل والجدار األساسية، الحقوق على اإلسرائيلية السياسات
 كبـدت ممـا ،"كورونـا" بظـل إغالقه تم بالقدس تجاري محل ٤٠٠ أن الحموري وذكر .للسكان ًأصال المتردية

 بالتــدخل القــدس شؤونبــ والمعنيــة واإلســالمية العربيــة المؤســسات ًمطالبــا كبيــرة، ماليــة خــسائر أصــحابها
  .وسكانها القدس لخدمة دعمها وتكريس العاجل

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  ًالقدس الدولية تحذر من اقتحامات لألقصى ومن إغالقه مجددا بسبب كورونا
  

حــذرت مؤســسة القــدس الدوليــة مــن اقتحامــات محتملــة للمــسجد األقــصى خــالل األعيــاد  -وكــاالت 
 .ودية، وكذلك من احتمال إغالق إسرائيل المسجد؛ بحجة زيادة اإلصابات بفيروس كورونااليه

ــى رئــيس مجلــس األوقــاف  ــك فــي رســالة وجههــا المــدير العــام للمؤســسة ياســين حمــود إل ّجــاء ذل
 -والقــدس الدوليــة  .اإلســالمية فــي القــدس الــشيخ عبــد العظــيم ســلهب، وصــلت الجزيــرة نــت نــسخة منهــا

ٕ هي مؤسـسة مدنيـة مـستقلة غيـر حكوميـة، تـضم شخـصيات وهيئـات عربيـة واسـالمية - انومقرها في لبن
وعالمية تعمل على إنقـاذ القـدس والمحافظـة علـى هويتهـا العربيـة ومقدسـاتها اإلسـالمية والمـسيحية، وفـق 

ّودعـت المؤسـسة إلـى التنبـه للتطـورات المتعلقـة بالمـسجد األقـصى، وخاصـ .الموقع اإللكتروني للمؤسسة ة ّ
أيلـول الجـاري  / سـبتمبر١٩تحضيرات الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة السـتغالل فتـرة األعيـاد اليهوديـة بـين 

ّوشددت على ضرورة عدم إغالق المـسجد األقـصى أمـام المـصلين ألي  .تشرين األول المقبل / أكتوبر١١و
كمــا دعــت  .لجــسديســبب كــان، مؤكــدة علــى ضــرورة فتحــه مــع مراعــاة شــروط الوقايــة الــصحية والتباعــد ا

المؤسسة إلى عدم إشراك االحتالل في أي قرار يخص األقصى، وأكدت على دعم وحمايـة موظفيـه، وتـوفير 
وأهابـت المؤسـسة فـي ختـام  ".ليقوموا بمهامهم في التـصدي للمقتحمـين الغاصـبين"كل اإلمكانات المطلوبة 

ر المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي الصوت عاليا لألشقاء في األردن ليكونوا على قد"رسالتها برفع 
وصادقت سـلطات  ".ّتمر بالمسجد األقصى، والكشف لكل العالم عن صنوف اإلجرام اإلسرائيلي بحق المسجد
عـشية رأس الـسنة (االحتالل اإلسـرائيلي األسـبوع الماضـي علـى فـرض إغـالق شـامل، يبـدأ الجمعـة المقبـل 

 ١٠ شخــصا داخــل األمــاكن المفتوحــة و٢٠ إلــى  المجموعــاتلمــدة أســبوعين، مــع تقلــيص عــدد ) العبريــة
ويقـول الفلـسطينيون إن إسـرائيل تـضيق الخنـاق علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية،  .باألماكن المغلقـة

 .وبينها المسجد األقصى، ضمن مخططاتها لطمس الهوية اإلسالمية العربية لمدينة القدس

  ١٥/٩/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 
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 ْطبقون على أراضي الفارسيةالمستوطنون ي
  

لـم يكـن وجـود عالمـات حديديـة هرميـة الـشكل فـي عـدة  - الحـارث الحـصني -) الفارسية(األغوار 
فبعـد بـضعة أيـام مـن تثبيـت . نقاط على مقربة من خيـام المـواطنين فـي الفارسـية بـاألغوار الـشمالية، عبثـا

م المواطنين في المنطقة، دأب المستوطنون، المستوطنين لتلك العالمات الحديدية على سفح مطل على خيا
   . منذ يومين، على وضع سياج حولها

مــن بعيــد يختلــف المــشهد كليــا، فــال تظهــر التفاصــيل بــشكل واضــح، ســوى تلــك العالمــات الحديديــة 
َُالممتدة، أما السياج المشبك الموضوع على العالمات الحديدية لم ير من مـسافة بعيـدة، لكـن عنـد االقتـراب 

   . بوضوح) غير المكتمل(ن مشاهدة السياج يمك

، يجـب إخـراج المـستوطن (...)هذا ال يحتمـل : "مواطنون من الفارسية علقوا على ما يجري بقولهم
   ". من األرض

فــي الــشتاء، تتحــول هــذه األراضــي لمنــاطق رعويــة أمكــن لهــا عبــر الــسنين تــوفير الطعــام المجــاني 
، لكـن المـواطنين قـالوا إن المـستوطنين بهـذا الـسياج سـيحرمونهم لمالكي الماشية، حسب المواسم المطريـة

   . من الوصول إليها

فالــسياج الــذي وضــعه المــستوطنون خــالل اليــومين الماضــيين، يحــيط بــسفح جبــل مــزروع بأشــجار 
   . الزيتون، وعلى قمته معرش وخزان مياه

ب جـامعي يـسكن فـي عند منتصف نهار أمكـن استـشعار الحـر فيـه، كـان محمـد دراغمـة، وهـو طالـ
خيام ذويه بالقرب من السياج، مستظال تحـت ظـل شـجرة متوسـطة الحجـم جنـوب خيامـه، قـال إن أكثـر مـن 

   . عشرة مستوطنين جاؤوا صباح أول أمس، واستمروا بوضع السياج حتى وقت الظهيرة ثم انصرفوا

 وأكملــوا جــزءا مــن ، أن المــستوطنين جــاؤوا"وفــا"اليــوم أيــضا أخبــر مواطنــون مــن المنطقــة، مراســل 
في الواقع، أمكن مشاهدة السياج الممتد من الشمال حتى الجنوب، لكن الجهة الجنوبية لم يضع   . عملهم

   . المستوطنون أي سياج فيها، ما جعلها مفتوحة وغير مسيجة

نحن أمام خيارين، إما أنهم سـيكملون فـي األيـام القادمـة، أو : "قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة
   ". نهم يفكرون في االستيالء على المزيد من األراضي، ولهذا أبقوا عليها دون سياجأ

بالنظر عن كثب لما حدث في المنطقة، فقد وضع المستوطنون عالمتين هرميتي الشكل حول خيام 
من الشمال والغرب، وهو ما أمكن تصور المشهد أنهم يعزلون ) غير المأهولة حتى اللحظة(أحد المواطنين 

 شـافع دراغمـة وهـو أقـرب الـساكنين إلحـدى العـائالت الفلـسطينية التـي وقـال . لك الخيام عن سـفح الجبـلت
أقامت خيامها في المنطقة منذ سنوات، إنهما في الخطر نفسه، فماشيتهما لـن تـتمكن مـن الوصـول غربـا، 

   . وهو المكان الذي تواجد فيه المستوطن
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ية هــذا الموســم، كــان المــستوطنون قــد جــاؤوا ووضــعوا عنــدما انتقلــت مــن طوبــاس للفارســ: "وتــابع
   ". المعرش، وزرعوا الزيتون، نحن لن نستطيع الرعي غربا

فعليا، يستولي المستوطنون على مئات الدونمات من األراضي الرعوية فـي األغـوار الـشمالية، لكـن 
ام المـواطنين بـشكل يـهذه واحدة من المرات التي يـستولي فيـه المـستوطنون علـى أراض علـى مقربـة مـن خ

  .>>...واضح المعالم

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  تقارير

  منظمة متطوعية لحقوق اإلنسان تشير إلى نوايا الضم اإلسرائيلية
  

":  منظمـة متطـوعين لحقـوق اإلنـسان- ييش دين" ُجاء في ورقة نشرت على الموقع اإللكتروني لــ
ّرائيلية إلـى رغبتهـا بخلـق وضـعية دائمـة أحاديـة الجانـب، مـن خـالل تعميـق انتهـاك ّتشير نوايـا الـضم اإلسـ" ّ ّ

والبـؤر (ّأن تكـريس وجـود المـستوطنات : فقـد ذكـرت المؤسـسة الحقوقيـة  . ّحقوق الفلسطينيين بشكل دائم
ّ النتهاك القانون الدولي فحسب، بل يشكل مأسسةًاّ، ال يشكل استمرار) غير المرخصةاالستيطانية ً وتوسـيعا ّ

ًلمراكز تنتهـك حقـوق اإلنـسان المكفولـة للفلـسطينيين بـشكل مثـابر وممـنهج، بـدءا بنهـب أراضـيهم وانتهـاء  ً ّ
ّبــالعنف الممــارس ضــدهم ، إنهــم منــذ "وفــا"مواطنــون مــن المنطقــة، وجلهــم يربــي الماشــية قــالوا لمراســل   . َ

ــساع ــت ت ــي كان ــة الت ــدوا مــساحات واســعة مــن األراضــي الرعوي ــام المجــاني ســنوات فق ــوفير الطع ــي ت دهم ف
منـذ "، نـشر أنـه، "بتـسيلم"مركز المعلومات اإلسـرائيلي لحقـوق اإلنـسان فـي األراضـي المحتلـة   . لماشيتهم

ّفـي أمـاكن كثيـرة فـي أنحـاء الـضفة الغربيـة" ّبـؤرة اسـتيطانية "١٠٠تسعينات القرن العشرين أنشئت نحو  ّ .
ــؤر االســتيطانية"هــذه  ّرة المــستوطنات وتــضاعف مــرات ومــرات مــساحات األراضــي ّتوســع مجــال ســيط" الب ّ

ّالفلـــسطينية المنهوبـــة، هـــذا النهـــب ترافقـــه أعمـــال العنـــف والتهديـــدات ومهاجمـــة الرعـــاة وســـلب األراضـــي  ّ
   ". ّالفلسطينية

" اســتثناءات"ّإن أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا المــستوطنون ليــست : "وتابعــت المؤســسة الحقوقيــة
ّوانما هي جزء من ّ نشاط اسـتراتيجي تـسمح بـه الدولـة وتـشارك فيـه وتـستفيد مـن تبعاتـه، والنتيجـة البعيـدة ٕ

ّالمدى لهذه األعمال هي سلب المزيد والمزيد من األراضي من أيدي الفلـسطينيين فـي جميـع أنحـاء الـضفة  ّ
ّالغربية، وهو األمر الذي يسهل على الدولة السيطرة على الضفة الغربية ومواردها ّّ ّ ّ ."   

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين: زعيم المعارضة اإلسرائيلية
  

» ال نيــة«أكــد زعــيم المعارضــة اإلســرائيلية يــائير البيــد، أمــس، أنــه  –) ب.ف.أ (–القــدس المحتلــة 
الفلسطينيين، وذلك قبـل سـاعات مـن توقيـع لدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلجراء محادثات سالم مع 

  .إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العالقات مع اإلمارات والبحرين

ــدء  ــى وجــوب ب ــه شــدد عل ــين، لكن ــدولتين الخليجيت ــات مــع ال ــع العالق ــاقيتي تطبي ــد باتف ورحــب البي
تقول الحكومة الحاليـة «: وقال الزعيم الوسطي لوكالة الصحافة الفرنسية. مفاوضات سالم مع الفلسطينيين

وأضــاف أن . »إننــا أبرمنــا اتفاقيــات مــع دول ســنية معتدلــة مــن دون دفــع ثمــن هــذا التفــاوض للفلــسطينيين
  .»هذا ليس ثمنا، إنها مصلحة إسرائيلية«

البقاء فـي أمـاكنهم، وانتظـار أن يعمـل «وانتقد البيد موقف الفلسطينيين معتبرا أنه لم يعد بإمكانهم 
ــة عــنهمالعــالم العر ــدولي نياب ــال . »بــي والمجتمــع ال ــوا عــن لعــب دور «وق ــوا ســباقين ويتوقف يجــب أن يكون

ويطالــب . »غيــر واقعــي«ويــرى البيــد، أن الفلــسطينيين لــن يحــصلوا علـى كــل مطــالبهم ألن ذلــك . »الـضحية
 علـى أن تكـون القـدس الـشرقية. ١٩٦٧الفلسطينيون بإقامة دولـتهم المـستقبلية علـى أسـاس حـدود العـام 

 ألـف فلـسطيني هـاجروا أو نزحـوا مـن ديـارهم منـذ حـرب العـام ٧٦٠كما يطـالبون بعـودة نحـو . عاصمة لها
إنهـم بحاجـة «وقـال . »هـذا غيـر مجـد«وبحسب الصحافي السابق .  التي مهدت لقيام دولة إسرائيل١٩٤٨

  .»للعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات

ــــي العــــام وتوقفــــت الم ــــسطيني ف ــــين الجــــانبين اإلســــرائيلي والفل ــــد رفــــض . ٢٠١٤فاوضــــات ب وق
  .الفلسطينيون مبادرات اإلدارة األميركية الستئنافها واتهموها باالنحياز إلسرائيل

الماضي، أعلنت القيـادة الفلـسطينية وقـف اتفاقيـات التنـسيق األمنـي مـع إسـرائيل ) أيار(وفي مايو 
  . في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور األردن االستراتيجيةبسبب مخططها ضم مستوطناتها

الماضـي، اسـتعدادها إلحيـاء المفاوضـات المباشـرة ) حزيـران(وأبدت الـسلطة الفلـسطينية فـي يونيـو 
وانفتاحها على إجراء تعديالت طفيفـة علـى الحـدود، فـي اقتـراح مـضاد لخطـة الـسالم األميركيـة المعلنـة فـي 

  ).يكانون الثان(يناير 

أقولهـا بـصراحة، يجـب أن نمـضي «): يـش عتيـد(» هناك مـستقبل«ويضيف الزعيم الوسطي لحزب 
لكـــن هـــذه الحكومـــة لـــيس لـــديها نيـــة (...) قـــدما ونتباحـــث مـــع الفلـــسطينيين علـــى أســـاس حـــل الـــدولتين 

  .»للتفاوض

، خاصة »ال تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين«ويتهم زعيم المعارضة حكومة نتانياهو بأنها 
وأشـار البيـد إلـى . أن كثيرا من الناخبين اإلسرائيليين المؤيـدين لنتانيـاهو، يعارضـون إقامـة دولـة فلـسطينية

المأزق القانوني الذي يواجهه رئيس الـوزراء الـذي يحـاكم بـتهم فـساد، معتبـرا أن هـذا سـبب آخـر السـتبعاد 
  .محادثات السالم مع الفلسطينيين من جدول أعماله
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، صـوره مـع عـدد مـن )الكنيست(يم المعارضة في مكتبه في مقر البرلمان اإلسرائيلي ويستعرض زع
قــادة العــالم وبيــنهم المستــشارة األلمانيــة أنجــيال ميركــل، والمرشــح الرئاســي األميركــي جــو بايــدن، فــي حــين 

  .غابت صورة الرئيس دونالد ترمب

التـزم المعارضـة بعـد انتخابـات مـارس لكنـه . وتولى البيد سابقا حقيبة الماليـة تحـت قيـادة نتانيـاهو
العــام الماضــي، قبــل أن ينــشق حلفــاؤه الــسابقون بينــي غــانتس وغــابي أشــكنازي وينــضموا لحكومــة ) آذار(

ويشغل غانتس اليوم منصب رئيس الوزراء باإلنابة ويتولى حقيبة الـدفاع، فـي حـين أوكلـت وزارة . نتانياهو
  .الخارجية ألشكنازي

 اتفاقيتي تطبيـع العالقـات بـين إسـرائيل واإلمـارات والبحـرين، يـرى البيـد أن وحول دور الوزيرين في
  .في الحكومة» ليس لهما أي تأثير مطلقا«الوزيرين 

ـــاهو  ـــال زعـــيم المعارضـــة إن نتاني ـــا البحـــرين مـــن دون أن «وق ـــصفقة مـــع اإلمـــارات والحق ـــع ال وق
  . »يخبرهما

  .باألمر» ليس األمر أنه لم يشاورهما فقط، بل لم يكونا حتى على دراية«: ويضيف

في الوقت الذي تتجه أنظار العالم إلى مراسم توقيع االتفاقيتين فـي واشـنطن، وصـف زعـيم حكومـة 
  ".وحش بيروقراطي"، بأنها ١٩ً وزيرا وأخفقت في إدارة أزمة كوفيد ٣٦نتنياهو االئتالفية التي تضم 

 ٣١ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الغد

***  

  شؤون مقدسية

  اشتية يعلن عن تقديم جهاز متطور لفحص الشبكية لمستشفى العيون بالقدس

 

لتشخيص أمراض  رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثالثاء، عن تقديم جهاز أعلن – وفا – اهللا رام
ات مـن سـيادة الـرئيس دوالر، بتوجيه  ألف١٤٠الشبكية لمستشفى سانت جون للعيون في القدس، بتكلفة 

 .المحتلة محمود عباس، دعما لصمود مؤسسات القدس

 األول من نوعه في فلسطين، وهـو أحـدث جهـاز فـي العـالم لتـصوير   Clarus 700جهاز ويعتبر

درجــة، مــا  ٢٠٠ وتــشخيص أمــراض الــشبكية، حيــث يتميــز بتــصوير شــبكية العــين بزاويــة كبيــرة تــصل إلــى
  .الدقيقة في العين جوانب الشبكية، واألوعية الدمويةيساعد على تشخيص دقيق لجميع 

 ١٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  برنامج عين على القدس

  "كسر المحرمات"االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجية : عين على القدس

ًيجب دعم األردن سياسيا واعالميا واقتصاديا للتصدي للهجمة الصهيونية: مقدسيون ً ًٕ  
  

سلط برنامج عين على القدس، الذي بثه التلفزيون االردني، أمس االثنين، الـضوء  – بترا –عمان 
على تصعيد االحتالل االنتهاكات ضد المـسجد االقـصى المبـارك ودائـرة اوقـاف القـدس واسـتهداف موظفيهـا 

  .بشكل مباشر

شـرطة وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس اظهـر فيـه جانبـا مـن االعتـداءات التـي تقـوم بهـا 
ــرة اوقــاف القــدس، بعــد ان قامــت باقتحــام المــسجد االقــصى وانتهــاك قدســيتة،  ــى مــوظفي دائ االحــتالل عل

  .واعتقلت وابعدت أربعة من موظفي الدائرة

الحارســة فــي المــسجد االقــصى، هبــه ســرحان، قالــت خــالل التقريــر، بانهــا وقفــت فــي وجــه شــرطة 
للنساء بهدف حماية النساء وحرمة المـسجد االقـصى االحتالل للحيلولة دون دخولهم من الباب المخصص 

  .المبارك، اال ان الضابط المسؤول قام باعتقالها وضربها هي وباقي الموظفين، كما تم رشهم بالغاز

ّوذكــر التقريــر بــان دائــرة االوقــاف االســالمية ومجلــس االوقــاف حمــل ســلطات االحــتالل المــسؤولية 
ــة عــن هــذه االنتهاكــات بحــق المــسج ــان آخرهــا تركيــب الكامل ــه، والتــي ك ــارك والعــاملين في د االقــصى المب

سماعات خارجية على الجدارين الشمالي والغربي للمسجد بالقوة، في انتهـاك واضـح لـسيادة االوقـاف علـى 
اولى القبلتـين، مـا حـدا بمجلـس االوقـاف ووزارة الخارجيـة االردنيـة الـى اصـدار مـذكرات احتجـاج علـى هـذه 

  .االنتهاكات

ى البرنــامج، الــذي يقدمــه االعالمــي جريــر مرقــة، خــالل اتــصال فيــديو عبــر القمــر الــصناعي، والتقــ
بــوزير شــؤون القــدس األســبق وعــضو مجلــس اوقــاف القــدس، حــاتم عبــد القــادر، الــذي أكــد بــان المــسجد 

  .١٩٦٧االقصى يمر اآلن بأخطر مراحله منذ العام 

مـن خـالل ” كـسر المحرمـات“ة تحت عنوان وأضاف ان االحتالل يحاول ترسيخ استراتيجيته الجديد
عــدة ممارســات، منهــا محاولــة تغييــر الــدور الــوظيفي لألوقــاف االســالمية، ودورهــا الــسيادي المــستند علــى 

  .الوصاية الهاشمية الى دور شرفي يتعلق بأمور الصالة واالمامة والتنظيف وغيرها

ــ ــين الم ــدأ المــساواة ب ــى ان االحــتالل يحــاول ترســيخ مب سلمين واليهــود مــن حيــث اوقــات وأشــار ال
ــد دخــولهم  ــاموا بتحديــد مــسارات خاصــة لليهــود عن ــارك، لدرجــة انهــم ق ــى المــسجد االقــصى المب الــدخول ال
للمسجد، اضافة لمحاولة فرض واقع جديد في المنطقة الشرقية من المسجد االقصى بمـا فيهـا منطقـة بـاب 

  .قضايا الحراسةالرحمة التي تعادل نحو ثلث مساحة المسجد والتدخل في 
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واضــاف عبــد القــادر انــه باالضــافة الجــراءات االبعــاد واالعتقــال، فــان دولــة االحــتالل تحــاول تغييــر 
ــشمالية  ــسماعات ووضــع اســالك شــائكة فــي المنطقــة ال المــشهد داخــل حــرم المــسجد االقــصى، كتركيــب ال

مسجد االقصى المبارك، مشيرا والغربية منه بهدف اعطاء المستوطنين هامشا كبيرا إلقامة الصلوات داخل ال
ــسماح  ــتش العــام للــشرطة بال ــداخلي فــي حكومــة االحــتالل بإعطــاء تعليمــات للمف ــر االمــن ال ــام وزي ــى قي ال

وثمن الوزير عبـد القـادر الـدور . للمستوطنين بإقامة بعض الطقوس الدينية داخل المسجد االقصى المبارك
القصى عبر جهوده الدبلوماسية ودعم دائرة االوقـاف االردني بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة ضد المسجد ا

  .االسالمية في القدس

واشار بان الجميع مطلع علـى المـذكرات التـي اصـدرتها وزارة الخارجيـة االردنيـة، والتـي ان لـم تكـن 
رادعـــة لحكومـــة االحـــتالل، فهـــي تـــنعش الـــذاكرة بالوصـــاية الهاشـــمية علـــى المـــسجد االقـــصى والمقدســـات 

سيحية في القدس، كما ترسل رسائل للمجتمع الدولي باالنتهاكات االسرائيلية التـي تقـوم بهـا االسالمية والم
وأشار عبد القادر الى ان الدول العربية واالسـالمية ال يجـب ان تتـرك االردن وحيـدا . داخل المسجد االقصى

دس واســالمية فــي مواجهــة هــذا المخطــط االســرائيلي، وهــو يمثــل رأس الحربــة فــي الــدفاع عــن عروبــة القــ
  .المسجد االقصى

ال بــد مــن تــضافر جميــع الجهــود العربيــة واالســالمية لــدعم الــدور االردنــي سياســيا واعالميــا : وقــال
واقتصاديا حتى يستطيع التصدي لهذه الهجمة التي اخذت بعدا سياسيا ودينيا ما اصبح يشكل خطرا حقيقيا 

في توقيـت التـصعيد االسـرائيلي فـي االقـصى يعـود وبين ان السبب . على مستقبل اسالمية المسجد االقصى
السباب سياسية، بدأت منذ اعالن الرئيس االمريكي دونالد ترمـب القـدس عاصـمة السـرائيل، ونقـل الـسفارة 

  .االمريكية اليها

وأشار الى ان ضم االراضي الفلسطينية تأجل اعالميـا فقـط، مـشيرا بـان مـا يجـري علـى االرض هـو 
ــاطق الف ــي للمن ــد فــي ضــم فعل ــل بمــصادرة االراضــي واقامــة المــستوطنات وفــرض واقــع جدي لــسطينية ويتمث

ــة  ــسياسية التــي تحــاول دول ــر جــزء مــن المنظومــة ال ــسطينية، كمــا ان المــسجد االقــصى يعتب ــاطق الفل المن
  .االحتالل تكريسها على االرض على الصعيد الديموغرافي وعلى صعيد االماكن المقدسة

ينيين، أوضــح عبــد القــادر بــان آخــر اســتطالع اجرتــه مؤســسات وفــي حديثــه عــن صــمود الفلــسط
ــات  ــدليل مقــاطعتهم لالنتخاب ــان معظــم مــواطني القــدس متمــسكون بهــويتهم الفلــسطينية، ب اســرائيلية أكــد ب

 .١٩٦٧البلدية االسرائيلية منذ العام 

  ٢ ص١٦/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  



 
١٩

  آراء عربية

  مغروسون كالتين والزيتون

  حمادة فراعنة

ــشا ــاب هد شــباب حــارة ن ــشهداء ب ــل، يواجهــون حــاجز شــارع ال ــة الخلي ــصغار وســط مدين ــة ال الزاوي
نصغر ونكبـر، نفـرح ونخجـل، : العسكري اإلسرائيلي، يتصدون لجنود االحتالل، يجتاحنا شعور من التناقض

ة، نيــأس مــن الواقــع ونثــق بالمــستقبل، معطيــات مــدمرة مــن االنقــسام الفلــسطيني، الحــروب البينيــة العربيــ
التشتت اإلسالمي بين مرجعيـة طهـران الـشيعية ومرجعيـة أنقـرة الـسنية، والبـاقي تائـه بـين الفقـر والكورونـا 
والـــتحكم االنفـــرادي األحـــادي بالـــسلطة، واالهتمامـــات الدوليـــة لمواجهـــة جمـــوح ترامـــب الرجعيـــة العنـــصرية 

  .الصهيونية اإلنجيلكية، وصراع تركيا وتطلعاتها التوسعية في المتوسط

أتينا الفرح والثقة واألمل من هؤالء الـصغار فـي أعمـارهم والكبـار فـي أفعـالهم، وذاك الكهـل الكبيـر ي
القابض على العلم الفلسطيني حتى ال يسقط في مواجهة ركبة جند االحتالل كما فعلوا مع جورج فلويـد فـي 

شبثين بفلــسطين حتــى امريكــا، ومــن عزيمــة أهــالي كفــر قــدوم، والعراقيــب فــي النقــب، وامتــدادهم مــن المتــ
ًالنخــاع، فــي مواجهــة قــوات االحــتالل المــدججين، المــزروعين مــع مــستوطناتهم عنــوة وتعــسفا نتــاج الفكــرة 

  .الباطلة، والدولة العنصرية، ومن معطيات تدميرية تدريجية متالحقة

التــي إنهــم نتــاج الحــرب العالميــة األولــى التــي أعطــتهم وعــد بلفــور، ونتــاج الحــرب العالميــة الثانيــة 
أعطــتهم ثلثــي جغرافيــة خارطــة فلــسطين، ونتــاج هزيمــة العــرب التــي أعطــتهم كــل فلــسطين، ونتــاج الحــرب 

ًمشروع استعماري توسعي يحتل فلسطين والجوالن السوري، وجـزءا مـن جنـوب لبنـان، أرض لثالثـة  .الباردة
تخفاف لقـرارات األمـم بلدان عربية، ويتطاول علـى أقـدس مقدسـات المـسلمين والمـسيحيين، بـال رادع، وباسـ

المتحــدة، واليونــسكو، ومنظومــات األخــالق األمميــة، ومــع ذلــك تتراجــع مكانــة العــرب، ويــتم تــدمير بلــدانهم، 
بتخطيط من أعدائهم، وبأيديهم من أدوات محلية، يتم تسليح طرفي الصراع وتمويلهم في ليبيـا، فـي العـراق 

  .لذاتي، لتبقى أمة العرب أسيرة التخلف والفقر والحاجةكما في سوريا، والنتيجة الخراب والدمار والتآكل ا

ُسـوريا بلــد الخــضرة والفواكـه واللحــوم وشــماة الهـواء، ال تــستطيع إطعــام شـعبها، العــراق بلــد الثــروة 
والنفط ودجلة والفرات، بال ماء، بال رصيد، وبال سيادة يتصادم على أرضها تطلعات طهـران ونفـوذ واشـنطن 

ش المأساة بكل أبعادها وتالوينها بسبب ما ذكرناهم، وأزمات من لـم نـذكرهم، فالحـال نعي .لمصلحة تل أبيب
من بعضه، ولذلك يأتينا األمل من أبناء فلسطين وثباتهم، فالعدو الذي يحتل أرضهم هو أحد أسباب الدمار 

سـات تحويليـة والخراب المنظم للعراق وسوريا وليبيا واليمن، وتقسيم الـسودان، والتـدخل الـدولي لفـرض سيا
يغتــصبون بالدنــا، ويحتلــون أرضــنا، وينتهكــون كرامتنــا، ومطلــوب أن نــصمت، بــل أن نفــرح ونهلــل  .ذليلــة

لالغتــصاب ولالحــتالل ولالنتهــاك، لألقــصى كمــا لمــسجد إبــراهيم الخليــل، وللقيامــة كمــا لكنيــسة المهــد، بــال 
ويتـصارع المنقـسمون علـى انتظـار تـدفق ضوابط وال أخالق، بال قيم وال حدود، حالة من االنحدار والمذلة، 
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ــه ــل  .المــال وفــق مكرمــة االحــتالل وأجهزت ــق بالمــستقبل مــن شــباب الخلي ــتعش، نث ــر، نن ــرح، نكب ــذلك نف ول
ًورجــاالت كفــر قــدوم، وصــمود العراقيــب، وأولئــك الــذين يرفــضون الماليــين ثمنــا لبيــوتهم فــي القــدس وبلــدة 

 متواضـع أمــام هجمــات المـستعمرين للــشراء ونيــل الــشرعية، ًالخليـل القديمــة، يرفــضون الماليـين ثمنــا لبيــت
ٕوتتم هزيمة برنامجهم أمام كرامة الفلسطيني وعروبته واسالمه ومسيحيته ودرزيته، نكبـر بهـم ونتحـسر أن 
هؤالء الصامدين ال مظالت لهم خارج فلسطين، ال أحد يذكرهم رغم تضحياتهم وبسالتهم وصـمودهم للحفـاظ 

ًخ والتـراث لتبقـى فلـسطين للفلـسطينيين تراثـا وأرضـا وتاريخـا ومعـالم مـن الماضـي لتبـق على الكرامة والتاري ً ً
 .للغد وللمستقبل، كما كانت وكما يجب أن تكون

  ١٧ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

 الهاشميون في عيون المقدسيين

 محمد عبدالجبار الزبن

ًجميل أن يكتب اإلنسان ما يعايشه من وقائع ومواقف ذات بهجة، تزيد القارئ نظرة لما يدور حوله 
ّظام، ليتعرف على موقعه على خريطة العالم، وأين وصل في مسيرة حياته التي تتأثر من دوائر جسام ع

  .بمسيرة الوطن

ّبدأت القصة حينما التقيت رحالة أردنيا، يجوب العالم بحثا عن جمال الطبيعة، وبكلمات أخذت لبي 
نابلس ورام اهللا وأخيرا ّووجداني، وهو يتحدث عن زيارته لفلسطين الحبيبة، في يافا وحيفا ومدن الجليل ثم 

القدس الشريف، كيف أن كل مدينة لها رائحتها، ولها عبيرها وأجواؤها الخالبة التي تسلب الفؤاد وتأخذك 
مولد موسى ومولد عيسى : عبر التاريخ الممتد إلى الكنعانيين العرب، مرورا بأنبياء اهللا تعالى، منهم

ّا، وخاتمتها المسك مسرى النبي محمد صلوات ربي عليه وبينهما يوسف وداود وسليمان ويحيى وأبوه زكري
ّوفي القدس رأيت صور الرحالة األردني يتناول الحلوى المقدسية حيث المكان  .وعلى أنبياء اهللا جميعا

ما أجمل : ٕالتقليدي لتناولها، واذ بصورة الملك الراحل الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه، فاستوقفتني، فسألت
ًوراح الرحالة األردني يمأل المكان صدى وهو يحدثني عن عشق المقدسيين  .بالءالوفاء من الن ّ

ّللهاشميين، أهل الوصاية على المقدسات، وكيف أنهم يحملون الوفاء والمحبة لمليك األردن عبداهللا الثاني  ّ
  .ّابن الحسين، في نظرة للواقع الذي يعيشونه وأن األردنيين أهل اإلخاء والوفاء

ّإن األردن واألردنيين هم المتنفس الوحيد لنا بل «:  له وجداني ما نقله الرحالة عنهمومما اهتز ّ
نعم، قد يقوم اإلنسان بواجبه نحو الوطن وأهل الجوار وتكون أصالته ال . »الرئة التي نتنفس من خاللها

ّتستدعي من الناس شكرا، غير أن سماع تلك الكلمات يرفع المعنويات، فكانت أجمل أمني اتي أن أنقل ما ّ
  .ّسمعته مما يتناقله المقدسيين المرابطين عن األمة عند مسرى نبينا صلى اهللا عليه وسلم
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لقد زرت عشرات من دول العالم شرقا وغربا، فلم أجد أجمل من : ّويختم الرحالة األردني الذي يقول
ات ضابط كبير متقاعد من ّإن محبة المقدسيين لألردنيين، ذكرتني بما قرأته مؤخرا من مذكر .فلسطين

الموساد، وهو يتناول ما سببه الملك المؤسس لهم في منعهم تجاوز وادي عارة، ويغضب الضابط في 
لو لم يقم الملك عبداهللا األول بحنكته السياسية الستطعنا السيطرة على فلسطين كلها : مذكراته قائال

ّلم يتشكل لنا كل تلك المتاعب في التعامل مع ودخول الضفة الغربية وعددهم آنذاك ثالثمئة ألف نسمة، و
  .مليوني نسمة هذه األيام

ّإن ما قام به الهاشميون ومن ورائهم تضحيات األردنيين تفوق الوصف، وسينصف التاريخ 
ّالشرفاء وأهل التضحيات، وأما فيما نعايشه، ونستشعره من محبة المقدسيين فهي فوق كل اعتبار، وفيها 

  .لها من عناوين المجد نصبو ونتطلعٕنتغنى، والى أمثا

ّفاألردن بحكمة قيادته وأصالة شعبه وسمو مبادئه، يجعل منا نبراسا يهتدى به في لجج األيام  ّ
 .ومدلهمات الليالي

  ٦ص/١٦/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  مالحظات إسرائيلية في ذكرى انتفاضة األقصى

  عدنان أبو عامر. د

ــات  ــام يومي ــذ يحيــي اإلســرائيليون هــذه األي ــي عاشــوها، ال ســيما عــشية تنفي ــة الت االنتفاضــة الثاني
العمليات االستشهادية التـي نفـذتها الفـصائل الفلـسطينية، وقـاد مقاتلوهـا زمـام القيـادة بالفعـل، حتـى شـكلت 
ــذلك المطــاعم  ــرات فظاعــة، حــين بــدأت الحــافالت باالنفجــار، وك ــا أكثــر الفت ــا إســرائيلية ســوداء، وربم ًأيام

د الحرب مع الفلسطينيين داخل الحدود، أو على أعتابهـا، بـل دخلـت إلـى المنـازل، وقلبـت والمقاهي، ولم تع
  .كل شيء

ًيطلق اإلسرائيليون على تلك األحداث أوصافا قاسـية، حـين خـافوا مـن ركـوب الحافلـة، وارتعبـوا مـن 
 تخلـصوا مـن اسـتغرق األمـر سـنوات حتـى. المرور بالسيارة بجانبها، أو الوقوف عنـد إشـارة المـرور خلفهـا

هذا الخوف، بسبب مشاهد االستشهاديين والمفجرين في الحـافالت والمطـاعم والمقـاهي والفنـادق والحانـات 
  .والنوادي، حين انتشر الخوف في كل مكان

اليوم في الذكرى السنوية العـشرين النـدالع انتفاضـة األقـصى بعـد شـهرين مـن فـشل مـؤتمر كامـب 
حـول مـا إذا كانـت االنتفاضـة عفويـة، كتعبيـر عـن : والفلـسطيني فـي ذروتـهديفيد، ال زال الجدل اإلسرائيلي 

  .ّغضب شعبي حقيقي، أم أن السلطة الفلسطينية ورئيسها وجهوها من فوق، وقادوها منذ اللحظة األولى

بجانب النقـاش المـشروع حـول الـسبب المباشـر النطـالق انتفاضـة األقـصى، يخـرج جـدل فلـسطيني 
، انتفاضة الحجارة، أو أنها جاءت ١٩٨٧بين كونها تشبه االنتفاضة األولى : عتهإواسرائيلي آخر حول طبي
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بثــوب جديــد مختلــف عــن ســابقتها، ألن أبــرز ســماتها اســتخدام األســلحة الناريــة والعمليــات االستــشهادية، 
وخاضتها جميع التنظيمات المسلحة، ممن ألقت نفسها فـي قلـب المعركـة، وشـنت هجمـات إطـالق نـار فـي 

  . غزة والضفة الغربية، وتسللت للمستوطنات، وفي وقت الحق أرسلت المفجرين لداخل الخط األخضرقطاع

، فقـد عـرف "ّالجنـي قـد خـرج مـن القمقـم"بات واضحا بعـد مـرور أشـهر علـى انـدالع االنتفاضـة أن 
ة بفقـدان الفلسطينيون كيف يبدؤون انتفاضتهم، لكنهم لم يعرفون كيـف ينهونهـا، وخـاطرت القيـادة التقليديـ

مقـار " إسـرائيل"السيطرة على عجلتها، ألنه عنـدما غرقـت الـسلطة الفلـسطينية بأحـداث االنتفاضـة، ودمـرت 
  .قواتها األمنية، كان األوان قد فات

ًحماس من جهتها رأت أمرا رئيسا واحدا أمام عينها من االنتفاضة الثانية، على األقل وفق التحليـل  ً ً
 أال يـــتم اســـتغالل هـــذه االنتفاضـــة كـــسابقتها، وهكـــذا خرجـــت أقـــوى مـــن اإلســـرائيلي، وهـــو أنهـــا مـــصممة

، انسحبت إسرائيل من غزة، وأخلت المـستوطنات، واعتبرتـه حمـاس انتـصارا ٢٠٠٥االنتفاضة، وفي صيف 
  .واضحا لها

يقدر اإلسرائيليون أن حماس رأت في انسحابهم من غزة نجاحا، حيث فشلت الـسلطة طـوال سـنوات 
على الهروب من غزة على وقـع الهجمـات المـسلحة، لكنهـا لـم تكمـل هـدفها " إسرائيل"برت المفاوضات، وأج

الحقيقـي كـان وال يـزال الـضفة " الكـرز"الشامل، صحيح أنها استولت على غزة منذ قرابة عقـد ونـصف، لكـن 
بـات الغربية، رغم أنه بعد أقل من ستة أشهر، حصدت حماس فوائـد هـذه الرسـالة عبـر نجاحهـا فـي االنتخا

  .البرلمانية

 ١٤/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  اخترنا لكم

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  تاريخ القدس

  :تاريخ القدس في العهد العثماني
  

  ."سليم األول"على يد السلطان تحت الحكم العثماني القدس دخلت   م١٥١٦

سنوات زمن السلطان  ٤نتهاء من اعمار سور القدس الحالي الذي استغرق اإل  م١٥٤٠
  ."سليمان القانوني"العثماني 

 الروسية تنشيء وقفية خاصكي سلطان "سليمان القانوني" زوجة السلطان "روكسالنه"  م١٥٥١
  .في القدس

ً احتجاجا على تزايد "ولمصطفى األ"لي القدس يرفعون عريضة الى السلطان أها  م١٦٢١
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  .نصل لها في المدينةوروبية بعد محاولة فرنسا تعيين قطماع األاأل

  . يبني قلعة عند برك سليمان لحماية الينابيع والبرك في المنطقة"مراد الرابع"السلطان   م١٦٣٠

ُ يصدر فرمانا يعيد فيه تأكيد حق الروم األ"عثمان الثالث"السلطان العثماني   م١٦٩٠ رثوذوكس ً
  .ماكن المسيحية في القدسعلى جميع األ

  ."محمد بن مصطفى الحسيني"شراف رئاسة نقيب األثورة أهل القدس ب  م١٧٠٣

ساس الوضع القائم أتنظيم العالقات بين الطوائف المسيحية في القدس على   م١٧٥٧
  ."الستاتيكو"

ثورة أهل القدس على حاكمها العثماني والي دمشق بسبب الضرائب الباهظة التي   م١٨٢٥
  .فرضها على سكان المدينة

  . والي مصر"محمد علي باشا" على القدس، بأمر من والده "اشاإبراهيم ب"سيطرة   م١٨٣١

  ."براهيم باشاإ" ممثال بابنه "محمد علي"هل القدس على حكم أثورة   م١٨٣٤

المساجد والكنائس  لى تدمير سور المدينة وبعضإزلزال يضرب فلسطين والقدس يؤدي   م١٨٣٤
  .فيها

  .بريا وأحياء في القدسمن صفد وط ًزلزال في  فلسطين يدمر قسما  م١٨٣٧

  .افتتاح القنصلية البريطانية في القدس  م١٨٣٨

  .خراج المصريين منهاإإعادة سيطرة العثمانيين على القدس بعد   م١٨٤٠

إقامة قصر المفتي في الشيخ جراح، كمقدمة النتشار البناء خارج حدود األسوار في   م١٨٤٠
  .النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  :افتتاح القنصليات التالية في القدس  م١٨٥٧-١٨٤٢

  .يطالية، الروسيةميركية، النمساوية، اليونانية، اإل، األ"لمانيةاأل"الفرنسية، البروسية 

  .نشاء بلدية القدسإ  م١٨٦٣

  .شراف الباب العاليإوضع القدس والمناطق التابعة لها تحت   م١٨٦٤-١٨٥٨

  . بوالية سوريالحاقهإاتشكيل متصرفية القدس و  م١٨٧٤-١٨٦٤

  .شراف الدولة العثمانية على نفقة روسيا وفرنساإتعمير كنيسة القيامة ب  م١٨٦٨

لحاقها ٕااإلعالن عن سنجق القدس وحدة إدارية مستقلة وفصلها عن والية سورية و  م١٨٧٤
  .نبولطمباشرة بالباب العالي في إس

  . فيها القدسبدء موجات الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين بما  م١٨٨٢

  .١٨٩٢نجازه عام ٕا يافا الحديدي و– البدء ببناء خط القدس  م١٨٨٩

  . لخدمة المناطق السكنية خارج السور"الباب الجديد" سمي سور القدس فتح باب في   م١٨٨٩
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  .ول مستشفى بلدي عثماني في القدسأافتتاح   م١٨٩١

  .إنجاز بناء المدرسة الرشيدية  م١٩٠٦

  .الساعة فوق باب الخليلإقامة برج   م١٩٠٧

نشاء إصدور وعد بلفور المشؤوم والذي وعدت فيه بريطانيا بمساعدة اليهود على   م٢/١١/١٩١٧
  . واالنتداب تحت االحتالل البريطاني.وطن قومي لليهود في فلسطين

  .، وخروج القوات العثمانية منهااحتالل الجيش البريطاني للقدس  م٩/١٢/١٩١٧

١٦/٩/٢٠٢٠ 

***  

   ال ننسىكي

  ٢٧١صدور القرار رقم 
  

 حـرق إسـرائيل  بهيدين الذي ٢٧١ قرار رقم ١٥/٩/١٩٦٩صدر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ 
 تغيير شأنها من التي اإلجراءات جميع إلغاء إلى فيه ويدعو ٢١/٨/١٩٦٩ يوم )الحريق( األقصى المسجد

  .القدس وضع

  ة وأسوارهااليونسكو تضع البلدة القديمة في القدس المحتل

  ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر
  

 البلـدة وضـع قـرار "اليونـسكو" لمنظمـة التابعـة العـالمي التـراث لجنـة ّتبنـت) ١٥/٩/١٩٨٢(بتاريخ 
 دورتهـا في وذلك بالخطر، ُالمهددة العالمي التراث مواقع قائمة ضمن  وأسوارها المحتلة القدس في القديمة

  .البحرين عاصمة المنامة في عقدتالتي  )٤٢( رقم

 ممارسة رغم ّواإلسالمية، العربية المجموعة بدعم وفلسطين األردن قبل من ُالمعد القرار ّتبني وجاء
 لــ العامـة المـديرة قدمته الذي القرار إلفشال "اليونسكو"و التراث لجنة في األعضاء الدول على كبيرة ضغوط

  .تصويت وبدون دولة )٢١( العالمي التراث ءأعضا بإجماعوقد تبنته  ،"اليونسكو"

 ّأن علـى تـنص التـي "اليونـسكو" لــ السابقة القرارات ّوتبني بتنفيذ الدولية، القانونية ُالمطالبة أهمية
ــشريف، الحــرم كامــل هــو األقــصى المــسجد ــراقوأكــدت أن  ال ــاب الب  المــسجد مــن يتجــزأ ال جــزء الرحمــة وب
  قراراهــا هــذا علــىالتــراث لجنــةوقــد أكــدت  .وحــدهم بالمــسلمين اصخــ عبــادة مكــان األقــصى ّوأن األقــصى،

 القـدس مدينـة فـي القـائم الوضـع ّأن وقـررت وأسـوارها، القـدس في القديمة بالبلدة المتعلقة السابقة قراراتها
  .)٤١( رقم العالمي التراث لجنة قرار في موصوف هو كما يبقى وأسوارها

 الممتلكـات حمايـة بـشأن الهـاي واتفاقيـة ،١٩٤٩ لعـام "جنيـف" اتفاقيات بأحكام لجنة التراث ّذكرت
 لحظـر ُتستخدم التي بالوسائل الخاصة واالتفاقية وبروتوكوليها، ،١٩٥٤ لعام مسلح نزاع حالة في الثقافية
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 حمايـة واتفاقيـة ،١٩٧٠ لعـام مـشروعة غيـر بطـرق الثقافيـة الممتلكات ّملكية ونقل وتصدير استيراد ومنع
 فيمـا ١٩٥٦ عـام دلهـي فـي اليونـسكو اتفاقيـة وبتوصـيات ،١٩٧٢ لعـام والطبيعـي الثقـافي يالعـالم التراث
 األردن، طلـب علـى ًبنـاء وأسـوارها، القديمـة القـدس مدينـة وبـإدراج الــمحتلة، الـمناطق في الحفريات يخص

 ،١٩٨٢ معــا فـي بــالخطر الــمهدد العالـــمي التـراث قائمــة وفـي ١٩٨١ عــام فـي العالـــمي التـراث قائمــة فـي
 أصـالة صون تحقيق إلى يرمي الذي القرار، هذا في يوجد ال أنه ًأيضا وتؤكد .اليونسكو وقرارات وبتوصيات

 قــرارات فــي األحــوال مــن حــال بــأي يــؤثر مــا أســوارها، وخــارج داخــل القــدس لـــمدينة الثقــافي التــراث وتكامــل
ـــمقررات والقــرارات األمــن مجلــس ـــ األمــم عــن الــصادرة األخــرى وال ــانوني الوضــع بــشأن متحدةال ـــمدينة الق  ل
 بلـدة علـى اإلبقـاء علـى القـرار ّنـصو .٢٠١٦ لعـام ،٢٣٣٤ رقـم األمـن مجلـس قـرار ذلـك فـي بمـا القـدس،
  .بالخطر ُالمهدد العالمي التراث قائمة على وأسوارها، القديمة القدس

 تلتـزم لـم "بـاالحتالل لقائمـةا الـسلطة" إسـرائيل بـأن الـصدد هـذا في القدس لشؤون الملكية اللجنة وتشير *
 اعتـداءاتها فـي تمـادت بـل المختلفـة ومنظماتها المتحدة األمم عن الصادرة الدولية الشرعية قرارات من بأي

  .هذا يومنا حتى والمقدسات والتراث والحجر والشجر البشر على المختلفة

 األيام هذه في تحتفل التي المنظمة وهي اإلسرائيلية، االعتداءات إزاء صامتة المتحدة األمم تبقى متى فإلى
 بــه تقــوم مــا وهــل العــالم، فــي والــسالم األمــن حفــظ أهــدافها مــن وكــان والــسبعين، الخــامس تأسيــسها بعيــد

  .السالم في رغبتها على يدل المحتلة العربية األرضي في عدوان من الديمقراطية تدعي التي إسرائيل

  

  وشتيال صبرا مذبحة ذكرى
  

 حبيقة إيلي مع بالتعاون ايتان ورافائيل شارون أرييل بقيادة اإلسرائيلي الجيش ابه قام مذبحة هي
 واستمرت لمدة ثالث أيام راح ضحيتها مئات من ١٦/٩/١٩٨٢ بتاريخ اللبناني الكتائب بحزب المسؤول

  .ًالرجال واألطفال والنساء والشيوخ المدنيين أغلبيتهم من الفلسطينيين وبينهم لبنانيون أيضا

 وكانـت العالم هزت التي المجزرة تنفيذ بدأرا وشاتيال بين صالمخيم إلى المعتدية القوات دخول دوبع
 اإلسـرائيلي الجـيش مهمـة وكانـت المخـيم، سـكان قتـل عمليـات فـي وغيرهـا البيـضاء األسـلحة استخدمت قد

ْالمخيمـي وعـزل شـخص أي هـرب ومنع المضيئة، بالقنابل ًليال ٕوانارته المخيم محاصرة َ وبهـذا العـالم، عـن ن 
  .واحدة رصاصة خسارة دون الفلسطينيين قتل وأتاحت اللبنانية، ّالقوات على المهمة إسرائيل ّسهلت

***  
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  اخبار باالنجليزية

President Abbas to deliver two speeches at UNGS – diplomat 
 

RAMALLAH – President Mahmoud Abbas is set to deliver two speeches to 

United Nations General Assembly (UNGA), scheduled to convene from September 

15 to 30, according to a Palestinian official. 

Speaking to the official Voice of Palestine radio, Palestine’s permanent envoy 

to the United Nations, Riyad Mansour, said that President Abbas is set to deliver a 

recorded speech on Monday on the 75th anniversary for the adoption of the UN 

Charter in which he is expected to highlight the goals of the creation of the UN and 

the right of peoples and nations to self-determination. 

Abbas is set to deliver another speech before the UNGA general discussion on 

Friday, September 25, addressing the current challenges to the Palestinian question, 

including the US-touted Mideast plan, dubbed deal of the century, Israel’s 

annexation plan, colonial settlement construction and the recent wave of Arab-

Israeli normalization. 

UNGA opens its 75th session on Tuesday, 15 September, at the UN 

headquarters in New York. 

Among the items related to Palestine placed on the UNGA session are an item 

on the situation if the Middle East, another on the Question of Palestine, and 

another on the UN agency responsible for Palestinian refugees (UNRWA). 

Among the reports to be discussed in the session is the Report of the Special 

Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the 

Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories. 

Wafa 15/9/2020 

***  

Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Dozens of Jewish settlers escorted by police 

forces on Tuesday morning entered the Aqsa Mosque and desecrated its courtyards. 

According to local sources, different groups of settlers toured the Mosque’s 

courtyards under police guard and some of them performed Talmudic prayers. 

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 15/9/2020 

  

***  
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Israeli occupation Police detain Halawani, Summon others  
 

 

The Israeli occupation police arrested Hanadi Halawani and another young 

man and summoned others from Occupied Al-Quds (Jerusalem) on Tuesday. 

Local sources reported that Israeli policemen stormed the house of the Al-

Quds teacher Hanadi Halawani in the Wadi Al-Joz neighborhood in Occupied Al-

Quds, tampered with its contents, and took her for investigation at the Al-

Maskobiyya investigation center. 

In a related context, the Israeli police arrested Jerusalemite Yousef Hamdan 

from his house in Anata town, northeast of Occupied Al-Quds. 

The police also summoned several other young men from Occupied Al-Quds 

to be investigated at Al-Qishla center, west of Al-Quds. 

The police practices against Halawani come two days before the major 

incursions that settler groups intend to implement against the Aqsa Mosque at the 

end of the Hebrew year event. 

Halawani became famous for her insistence on praying at the Aqsa Mosque 

even after her forced removal from the Mosque as she did not hesitate to pray at the 

gates of the Aqsa Mosque in a clear message to the Israeli occupation that such 

restrictions imposed on her would not dissuade her and her female colleagues from 

defending the holy Islamic site. 

The occupation blacklisted Halawani and her women colleagues and they 

were subjected to many sanctions and restrictions but they were adamant on their 

stance in defense of the Aqsa Mosque. 

Palestinian Information Center 15/9/2020 

*** 

Israeli court orders eviction of Jerusalemite Family from its home 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Monday issued a verdict allowing the 

evacuation of a Jerusalemite family from its house in Wadi Hilweh neighborhood in 

Silwan district and giving the property to Jewish settlers. 

The court order was issued in favor of the Elad settler group, a right-wing 

organization that seeks to Judaize the holy city. 

The court gave the family of Ezzat Salah until November 5, 2020 to comply 

with its decision. 

According to the Wadi Hilweh Information Center, the case of the Salah 

family started in 2015 when someone called Aref Qara’ein claimed to have been the 

landowner and filed a request to take possession of the house, which contains an 

apartment, a yard and other premises. 

Later, Qara’ein was able to take part of the house following a court order in 

this regard and decided to sell it in 2017 to Jewish settlers. At the time, Elad group 

was able to take over most of the property except for the apartment in which the 

Jerusalemite family has been living since 1968 before managing today to extract 

another court decision ordering the eviction of the family from its home. 

Palestinian Information Center 15/9/2020 

*** 
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