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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكتالغ •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  محتوىال
  

  شؤون سياسية

  ٤  . أمام األمم المتحدة درس سياسي نموذجيالملك عبداهللا الثانيخطاب  •

  ٦  .إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس االستقرار: قادة وزؤساء دول •

األمريكية " الوصاية"التأكيد على الرؤية الفلسطينية ورفض .. أبو مازن يخاطب األمم المتحدة •
  ٨  .ومقترحات عملية لحل الصراع

  ٩  . وشكري يؤكدان مركزية القضية الفلسطينيةالصفدي •

ًتحديات األونروا تستدعي تحركا إقليميا ودوليا فاعال وسريعا: وزير الخارجية • ً ً ً ً.  ١٠  

  ١١  .الرئيس األلماني يؤكد لنظيره الفلسطيني االلتزام بحل الدولتين •
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  اءاتاعتد

  ١٢  .ًاالحتالل يثبت االعتقال إداريا للنائب أحمد عطون •

  ١٣  .ًاالحتالل يحتجز عددا من المقدسيين ويحرر لهم مخالفات مالية عالية •
  

  اعتداءات/ تقارير

  ١٣  .استمرار مجزرة هدم المنازل في القدس •
  

  آراء عربية

  ١٥  .دة لألمم المتح٧٥قراءة في خطاب الملك عبداهللا الثاني في الدورة  •

  ١٦  .الملك، يؤكد على ثابت الحق الفلسطيني والوصاية المقدسية •

  ١٧  .ورفض السيادة مستمران" االستيطان" •

  ١٨  .القدس الهدف األبرز.. االستيطان ورفض السيادة اإلسرائيلية •
  

   معالم مقدسية/ال ننسىكي 

  ٢٠  .التراث الشعبي الفلسطينيمتحف  •
  

  اخبار باالنجليزية

• Global mobilization Launched for UN investigation of Israeli 

apartheis. ٢١  

• Jerusalemites senied access to Aqsa Musqe for Fajr Prayer. ٢٣  
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  شؤون سياسية

  درس سياسي نموذجي  أمام األمم المتحدةجاللة الملك عبداهللا الثانيخطاب 
  

رسـائل ودالالت غايـة فـي األهميـة تمثلـت فـي الخـروج بحلـول عمليـة لمـشاكل  - نيفين عبدالهادي
لثاني، خالل مشاركته عبر تقنيـة االتـصال المرئـي أمـس األول المرحلة حملتها كلمة جاللة الملك عبد اهللا ا

الثالثاء، في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامـسة والـسبعين، حيـث وضـع جاللتـه 
صيغا عملية للتعامل مع قضايا المرحلة والتي من أبرزها أزمة كورونا والقضية الفلـسطينية وعـودة العمليـة 

 .سارها الصحيحالسلمية لم

جاللة الملك، وصف في بداية كلمته استثنائية المرحلة التـي تعقـد بهـا هـذه الـدورة، ولعـل أكثـر مـا 
ّ عاما عبر تقنية اإلتصال المرئي، نظرا لتأثر ٧٥يجعلها ذلك أنها تعقد وألول مرة بتاريخ األمم المتحدة منذ 
ّبـاء الـذي بـات يهـدد العـالم بأسـره، مقـدما الحلـول العالم بوباء كورونا، حيث استعرض جاللته واقع هـذا الو

 .العملية لتجاوز تبعاته السلبية

ّوجه جاللة الملك عين العالم لجهة التكاتف والسعي يدا واحدة لمواجهة هذا العدو الـذي يهـدد دول 
ع العــالم دون اســتثناء، وفــي ربــط فــاق بالغــة اللغــة بــين جائحــة كورونــا والقــضية الفلــسطينية، عنــدما وضــ

العدالــة حــال للقــضيتين، فــي ذكــاء بــالطرح جعــل مــن رســائل جاللتــه التــي تــضمنتها الكلمــة دروســا سياســية 
 .واقتصادية يجب ان تدرس في أعرق المدارس السياسية

ال يمكــن تجــاوز الرســائل العبقريــة فــي خطــاب جاللــة الملــك والمــرور عنهــا مــرور الكــرام، هــي حقــا 
ما األهم خالل المرحلة الحالية، الـسالم وكورونـا، وفـي إشـارة جاللتـه مدرسة في ربط ملفين هامين، ربما ه

بأن هذه االزمة لحظة تاريخية إلعادة ترتيب الكثير من التفاصيل في العالم، ربمـا هـي حالـة سياسـية نـادرة 
 .يضعها جاللته أمام صانعي القرار العالمي، للوصول إلى حلول عملية

سياسيون أن خطاب الملك أكد أن جاللته رجـل قيـادة عـالمي، أكد » الدستور»وفي متابعة خاصة لـ
معتبــرين أنهــا كلمــة تــضمنت رســائل غايــة فــي الثــراء المعلومــاتي والحلــول الواقعيــة والعمليــة لكافــة قــضايا 

 .المرحلة وتحديدا القضية الفلسطينية وأزمة كورونا

ا من البحـث العلمـي الـدقيق أن جاللة الملك في كلمته حقق شكال نموذجي» الدستور«وأكد متحدثو 
والذي يجب األخذ به كنموذج يحتذى فـي الجامعـات والمـدارس، فـي وضـع مقدمـة وتفاصـيل هامـة ودقيقـة، 
وتــشخيص لمــا يحــدث فــي العــالم، وفــي رســالة هامــة ربــط جاللتــه بــين ازمــة كورونــا والقــضية الفلــسطينية، 

 . محمال العالم مسؤولية حماية المقدسات
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رأة اليوم بـدال مـن اإلختبـاء خلـف األزمـة وتبعاتهـا، بـل علـى العكـس لـتكن ظـروف ودعا جاللته للج
 .المرحلة دافعا لجرأة الطموح واألفعال وحتى في اإليمان بأننا قادرون

ّووفق آراء متحدثينا فإن جاللة الملك وجه العالم لبناء نظام عالمي جديد مبني على نهج انساني، 
دول العالم وكذلك بتحقيـق العدالـة، والغـاء أي فروقـات تبقـي معادلـة الفقـراء ّوهذا لن يحدث إال بوحدة كافة 

واألغنياء، وبطبيعة الحال بأهميـة تطبيـق القـانون، هـو فكـر الملـك الـذي طالمـا يجـدد التأكيـد علـى الثوابـت 
 .األردنية والتي هي في واقع الحال تستحق أن تكون ثوابت لإلنسانية في العالم

  العناني. د

رئـيس الـوزراء األســبق الـدكتور جـواد العنــاني قـال أن الرسـالة واضـحة جــدا فـي كلمـة جاللــة نائـب 
الملك بتقديمه مقترحا انسانيا لنظام عـالمي جديـد، مبنـي علـى العدالـة، وتقـديم جاللتـه لوضـع العـالم خـالل 

دالــة هــذه المرحلــة بــشكل واضــح وملخــص، أضــف لــذلك ربــط الموضــوع الحــالي وازمــة كورونــا بتحقيــق الع
والحوكمــة وتطبيــق القــانون علــى الجميــع، وهــذا فــتح لجاللتــه البــاب علــى مــصراعبه ليــدافع عــن القــضية 

 .الفلسطينية بعدالة

ــسانية والتعامــل مــع القــضية  ــي مكافحــة مــشكلة ان ــك ف ــة المل ــذكي لجالل ــربط ال ــاني ال وأضــاف العن
ى نــستعيد ثقتنــا بــان هنــاك مبــادئ الفلـسطينية، وربطهمــا بعدالــة البــشرية، وأن نتــصدى لهــذين األمــرين حتــ

 .اخالقية تسود العالم

  وشدد العناني على أن كلمـة جاللتـه أظهـرت أنـه مـن رجـاالت العـالم وقيـادي عـالمي ورجـل عـالم،
 ألسـلوب اعـداد الخطابـات تحمـل مقدمـة جنمـوذّكلمـة ثريـة تـصلح أن تـدرس لتعطـى كلغته قوية مختـصرة و

 .ة، كلمة ترقى الى مستوى الدرس السياسي النموذجيورأيا، وحلوال عملية ألزمات المرحل

 الحباشنه. م

من جانبه، قال الوزير األسبق المهندس سـمير الحباشـنه أن لكلمـة جاللـة الملـك قـراءات مختلفـة، 
لكن ما هو أساسي أنهـا كلمـة تنـاول جاللتـه بهـا الثوابـت األردنيـة التـي يـشدد عليهـا جاللـة الملـك فـي كـل 

 .يد ويؤكد عليها دوما وفي كافة المحافل الدوليةمناسبة، فالملك يع

وشدد الحباشنه على أننا يمكننا القول والتأكيد على ان الثوابت األردنيـة هـي ثوابـت لالنـسانية، إذا 
ما طبقت حقا يمكننا القول أننا وصلنا إلى السالم الشامل والعادل، مبينا أن جاللته دعا إلى تجديد العولمـة 

ّ، وأن الجائحة درس للعالم، ولـن نـتمكن مـن تجاوزهـا ومواجهتهـا إال بوحـدة وتنـسيق بـين بالمعنى االنساني
 .دول العالم كافة

وبــين الحباشــنه ان جاللــة الملــك اســتعرض واقــع المرحلــة فــي زمــن االنكفــاء الــذي يعيــشه العــالم، 
قضية الفسطينية، وهذا مجددا التأكيد على الثابت األردني، بضرورة انهاء الصراع في المنطقة بحل عادل لل
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ّاألمـر ال يقبـل إال حلــوال جذريـة بإقامــة الدولـة الفلـسطينية خــالف ذلـك ســتبقى األمـور فـي مهــب ريـح الحــل 
 .الحقيقي

ولفت الحباشنه إلى أن جاللـة الملـك دعـا فـي كلمتـه إلـى التنميـة المـستدامة، وتحقيـق العدالـة فـي 
خلل، فما دام هناك أغنياء وفقراء، حتما لن تتحقق العدالـة العالم بإنسانية، حتى ال تبقى األمور تعاني من 

 .ّوال أي من الحلول التي يرنو اليها الجميع، فقد أشر فكر الملك على البعد االنساني بوضوح

 المعايطه

بـدوره، قـال الـوزير األسـبق سـميح المعايطـه اعتقـد أن الرسـالة األهـم فـي حـديث الملـك اشـارته ان 
وهـذا يعنـي أن علـى العـالم ان يتعامـل بطريقـة مختلفـة فـي  ، صـعبة أو غيـر عاديـةيعيش في مرحلـةالعالم 

كافة المجاالت وان يكون تعـاون العـالم بأجنـدات وأولويـات تناسـب هـذه المرحلـة مثـل االمـن الغـذائي وحتـى 
 . دور العولمة ومفهومها الذي يجب أن يتغير

 فــإن القــضية الفلــسطينية احتلــت مكانــة وأضــاف المعايطــه وكمــا هــي دائمــا أولويــات الملــك واألردن
ودائمــا التأكيــد الملكــي علــى حقــوق الــشعب  كبيــرة وبخاصــة فــي ظــل التطــورات التــي تــشهدها المنطقــة،

ٕالفلسطيني والتي تمثل الغاية ألي عمليـة سـالم بـين العـرب واسـرائيل ،مـع إشـارة واضـحة إلـى ملـف القـدس 
ا الوصاية الهاشمية التي يتعامل من خاللها األردن كواجب ودور العالم في الحفاظ عليها مدينة سالم وأيض
 . في حماية المقدسات من االعتداءات الصهيونية

ــالم حــول  ــي نقاشــات الع ــه ف ــة رفيع ــك مــساهمة سياســية فكري ــة المل ــد المعايطــه أن كلمــة جالل وأك
ا المنطقــة وبخاصــة وتــذكير لهــذا العــالم بواجبــه تجــاه قــضاي القــضايا واألولويــات التــي تــشغل شــعوب العــالم،

 .قضية فلسطين

  ٢ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور

***** 

 إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس االستقرار  :قادة ورؤساء دول
 

قادة ورؤساء عدد من دول العالم، في كلمات ألقوها خالل اليـوم الثـاني مـن أعمـال  أكد –نيويورك 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس ٧٥دورة الـال

  .الشرقية، أساس االستقرار في الشرق األوسط

  مبادرة السالم العربية : العاهل السعودي

  تضمنت مرتكزات لحل عادل للصراع العربي اإلسرائيلي

سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن السالم فـي الـشرق األوسـط قال خادم الحرمين الشريفين الملك 
ًهو خيارنا االستراتيجي، وواجبنا أن ال ندخر جهدا للعمـل معـا نحـو تحقيـق مـستقبل مـشرق يـسوده الـسالم  ً

  .واالستقرار واالزدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة
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ــدورة الخامــسة والــسبعين للجم ــه، أمــام أعمــال ال ــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي وأضــاف فــي كلمت عي
نيويورك، عبر االتصال المرئي، أن المملكة تدعم جميع الجهـود الراميـة للـدفع بعمليـة الـسالم، وقـد طرحـت 

، وتــضمنت مبــادرة الــسالم العربيــة مرتكــزات لحــل شــامل وعــادل للــصراع ١٩٨١مبــادرات للــسالم منــذ عــام 
لــشقيق علــى حقوقــه المــشروعة، وفــي مقــدمتها قيــام العربــي اإلســرائيلي يكفــل حــصول الــشعب الفلــسطيني ا

  .دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

ــوس الطــرفين الفلــسطيني  ــي الــشرق األوســط مــن خــالل جل ــسالم ف ــد مــساندة جهــود إحــالل ال وأك
  .واإلسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل

  ادلالرئيس العراقي يؤكد أهمية إيجاد حل ع

  وشامل للشعب الفلسطيني بدولته المستقلة

 العـراق بـرهم صـالح موقـف بـالده الـداعم للقـضية الفلـسطينية، وضـرورة إيجـاد ةأكد رئيس جمهوري
  .حل عادل وشامل لها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة

ن للجمعيــة العامــة لألمــم وأشــار الــرئيس العراقــي فــي كلمتــه، أمــام أعمــال الــدورة الخامــسة والــسبعي
المتحدة في نيويورك، عبر االتصال المرئي، مساء اليوم األربعاء، إلى أن إقامة الدولـة الفلـسطينية يـساعد 

  .في استقرار المنطقة والعالم

  إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة: الرئيس الجزائري

  أساس االستقرار في الشرق األوسط

بـد المجيـد تبـون علـى ضـرورة إقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة ذات شدد رئيس جمهورية الجزائر ع
  .سيادة بعاصمتها القدس الشريف

وأضــاف الــرئيس تبــون فــي كلمتــه، أمــام أعمــال الــدورة الخامــسة والــسبعين للجمعيــة العامــة لألمــم 
ضية المتحــدة فــي نيويــورك، عبــر االتــصال المرئــي، مــساء اليــوم األربعــاء، أن ايجــاد حــل عــادل وشــامل للقــ

الفلـــسطينية، وحقـــوق الـــشعب الفلـــسطيني غيـــر القابـــل للتـــصرف أو المـــساومة بدولتـــه المـــستقلة، مفتـــاح 
  .االستقرار في الشرق األوسط

  ملتزمون بمبادرة السالم العربية: الرئيس اللبناني

  وضمان حقوق الالجئين الفلسطينيين

 علـى إنـشاء األمـم المتحـدة  عامـا٧٥قال رئيس الجمهورية اللبنانيـة ميـشيل عـون إنـه مـع مـرور 
والحديث عن الحلول في الشرق األوسط، نعيد التأكيد على التمـسك بالمبـادئ التـي قامـت عليهـا المنظمـة، 

  . الذي يضمن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة١٩٤ومنها قرار 

حفـاظ علــى بكــل أطيافـه يتمـسك بال وشـدد علـى التـزام بـالده بالمبــادرة العربيـة، وأن الـشعب اللبنـاني
  ...لبنان كبيرا موحدا دون أي تقسيم أو تجزئة
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  ندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: لرئيس الناميبيا

ٕأعرب رئيس ناميبيا حاج جينجوب عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وايجاد حـل 
  .دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية

 أمــام أعمــال الــدورة الخامــسة والــسبعين للجمعيــة العامــة لألمــم وقــال الــرئيس حينجــوب فــي كلمتــه،
ـــسياسية  ـــه رغـــم االنتكاســـات ال ـــوم األربعـــاء، إن ـــي، مـــساء ي ـــر االتـــصال المرئ ـــورك، عب المتحـــدة فـــي نيوي
والدبلوماسية واستمرار التهديد بضم أرض فلسطينية، ال يزال لدينا أمل بالتوصل لحل عـادل وشـامل يـضمن 

  .ني بالكامل والعودة لديارهحقوق الشعب الفلسطي

  ندعم الشعب العربي الفلسطيني: رئيس فنزويال

أكــد رئــيس جمهوريــة فنــزويال البوليفاريــة نيكــوالس مــادورو مــوروس، دعــم بــالده وتــضامنها مــع 
  .الشعب العربي في فلسطين

دة فـي وشدد موروس في كلمته، أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتح
ــى حــدود  ــة عل ــسطينية التاريخي ــة الفل ــرام أراضــي الدول ــى ضــرورة احت ــي، عل ــر االتــصال المرئ نيويــورك، عب

١٩٦٧.  

  ٢٤/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***** 

 األمريكية ومقترحات "الوصاية"التأكيد على الرؤية الفلسطينية ورفض .. أبو مازن يخاطب األمم المتحدة
 ععملية لحل الصرا

  

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه الهـام، أمـام الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة،  –غزة 
مــساء الجمعــة المقبــل، والــذي ســيكون موجهــا أيــضا للــشعب الفلــسطيني، ويحمــل فــي طياتــه خطــة التحــرك 

عمـال االسـتيطان من أ السياسية الفلسطينية المقبلة، لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية،
  .واتفاقيات التطبيع العربية الجديدة مع دولة االحتالل

 طـرح المبـادرة الفلـسطينية "الفيديو كـونفرنس"ومن المقرر أن يجدد الرئيس عباس في خطابه عبر 
إلنهـاء الـصراع مـع االحـتالل، والتـي كـان قـد طرحهـا علـى مجلـس األمـن فـي شـهر فبرايـر الماضـي، والتــي 

 التي طرحها في نهايات يناير الماضي الرئيس األمريكي "صفقة القرن"لفلسطينيين خطة جاءت بعد رفض ا
دونالد ترمب، كما سيعلن تمسك الفلسطينيين بالقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسيجدد طلب 

يين فـي عـدم تنفيذها، باإلضافة إلى طلبـه بعقـد مـؤتمر دولـي للـسالم، لحـل الـصراع، مـع اسـتمرار الفلـسطين
  .القبول بأن تبقى الواليات المتحدة هي الراعي الوحيد لعملية السالم
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وبحـــسب مـــسؤولين فلـــسطينيين، فـــإن األيـــام الماضـــية شـــهدت اتـــصاالت دبلوماســـية علـــى أعلـــى 
مستوى، مع العديد من الـدول العربيـة واإلسـالمية والـدول الـصديقة ومـن دول االتحـاد األوروبـي، مـن أجـل 

ا ألن تكون خطابات زعمائها داعمة للموقف الفلسطيني، حيث كـان مـن أبـرز تلـك االتـصاالت التنسيق معه
 .المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

وفــي هــذا الــسياق، قــال ريــاض منــصور، منــدوب فلــسطين الــدائم لــدى األمــم المتحــدة، إن الــرئيس 
عية العامة لألمم المتحـدة فـي مـسائل عديـدة أبرزهـا مقترحـات عمليـة، وذلـك فـي عباس سيتحدث أمام الجم

 لتأسيس األمم المتحـدة، وأكـد فـي تـصريحات لإلذاعـة ٧٥ الذي يتزامن مع الذكرى الـ ٧٥اجتماع الدورة الـ 
ون الفلسطينية الرسمية أن الرئيس عباس سـيلقي كلمتـه فـي األمـم المتحـدة يـوم الجمعـة القـادم، وأنـه سـيك

هناك خطاب آخـر يعبـر فيـه الـرئيس عبـاس عـن تهنئتـه لألمـم المتحـدة فـي ذكـرى تأسيـسها والتركيـز علـى 
  .>>...المبادئ في ميثاقها وخاصة حق تقرير المصير وانشغالها بالقضية الفلسطينية منذ تأسيسها

  ٢٤/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

***** 

  الصفدي وشكري يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية
  

قبل وزير الخارجية وشـؤون المغتـربين أيمـن الـصفدي اليـوم وزيـر خارجيـة جمهوريـة  است-َعمان 
مصر العربية الشقيقة سامح شكري الذي وصل عمان اليوم للمشاركة فـي اإلجتمـاع الـوزاري الربـاعي الـذي 
تستضيفه المملكة بمشاركة وزيـر الخارجيـة الفرنـسي جـان إيـف لودريـان ووزيـر الخارجيـة األلمـاني هـايكو 
ماس وبمشاركة مبعوثة االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط سوزانا تيرستيل لبحث تطورات 
عملية السالم في الشرق األوسط وسبل تفعيل الجهود إلعادة إطالق مفاوضات جـادة وفاعلـة لحـل الـصراع 

 .على أساس حل الدولتين

سطينية، وشددا على أن حل الدولتين الذي وأكد الصفدي وشكري خالل لقائهما مركزية القضية الفل
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران  يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة 

الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الـصلة ومبـادرة الـسالم العربيـة هـو الـسبيل الوحيـد 
 .لعادل والشاملوتحقيق السالم ا لحل الصراع 

وبحث الوزيران سبل تعزيـز التعـاون فـي جميـع المجـاالت وتعزيـز العالقـات األخويـة التاريخيـة بـين 
 .البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

 .مجاالتوأكدا الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في شتى ال

ــادة  ــى مخرجــات إجتمــاع الق ــة " الثالــث"كمــا نــاقش الــصفدي وشــكري ســبل البنــاء عل فــي إطــار آلي
َالتنسيق الثالثي األردنية العراقية المصرية الذي عقد في عمان بتاريخ  ، واآلليات التنفيذية ٢٠٢٠ آب ٢٥ُ

 .جتماعالمستهدفة ترجمة رؤى قادة الدول الثالث وفق البيان المشترك الصادر عن اإل
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وبحث الوزيران التطورات اإلقليمية والجهود المبذولة لتجـاوز التحـديات اإلقليميـة بمـا يكـرس األمـن 
 .واالستقرار في المنطقة، وأكدا إدامة التنسيق والتشاور إزاءها

 ٤ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور

***** 

ًوا تستدعي تحركا إقليميا ودوليا فاعال وسريعار األونتحديات: وزير الخارجية ً ً ً ً  
  

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيـرة خارجيـة  -  ماجدة ابو طير-عمان 
) األونــروا(الــسويد آن لينــد والمفــوض العــام لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجئــين الفلــسطينيين 

 اجتمــاع ثالثــي عبــر آليــة االتــصال المرئــي امــس، ســبل حــشد الــدعم الــدولي الــالزم فيليــب الزارينــي، خــالل
لتمكين الوكالة من تلبية احتياجاتها المالية في ظل الضغوطات المالية المتزايدة ومتطلبات مواجهـة انتـشار 

 .جائحة فيروس كورونا

عم الـالزم وخطـط الوكالـة وقدم الزاريني ايجازا حول الوضع المالي للوكالـة وجهودهـا فـي تـوفير الـد
 .المستقبلية

ونـاقش الـوزيران والمفـوض العـام للوكالـة التحـديات الماليـة التـي تواجـه األونـروا وتبعـات جائحـة   
فيروس كورونا المستجد على مجتمعات الالجئين الفلـسطينيين وميزانيـة الوكالـة وبرامجهـا، مؤكـدين أهميـة 

الدوليـة المـستهدفة احتـواء تبعـات هـذه الجائحـة، وتـوفير الـدعم االستمرار في برامج الوكالة ضمن الجهـود 
المــالي الــذي تحتاجــه الوكالــة الســتمرار خــدماتها الحيويــة لالجئــين الفلــسطينيين كركيــزة أساســية لالســتقرار 

 .واألمن اإلقليميين

لألونـروا كما أكدوا استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المـستدام 
وفقــا آلليــات تمويــل مــالي طويلــة األمــد تمكــن الوكالــة مــن االســتمرار بتقــديم خــدماتها الحيويــة لالجئــين 

وعرضــوا للتحــضيرات الجتمــاع مجموعــة ســتوكهولم الــذي ينظمــه األردن  .الفلــسطينيين بكفــاءة دون انقطــاع
 .لة ماليا وسياسياوالسويد الشهر المقبل للتباحث مع الشركاء الدوليين في سبل دعم الوكا

 نيـسان الماضـي كـال ٢٢وتضم المجموعة التي عقدت آخر اجتماع عبر آلية االتصال المرئـي فـي 
من األردن والسويد ومصر والكويت والنروج والمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان واالتحاد االوروبي، باإلضافة 

 .)األونروا(إلى وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ودعا الصفدي لالستمرار بتوفير الدعم سياسيا وماليـا للوكالـة لـضمان اسـتمرارية خـدماتها الحيويـة 
ًوفق تفويضها األممي لحين التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية الالجئـين وفقـا لقـرارات األمـم المتحـدة ذات 

 حـل شـامل للـصراع علـى ، وفـي سـياق١٩٤الصلة، بما فـي ذلـك قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم 
   .أساس حل الدولتين
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ــوفير  ــا فــاعال وســريعا لت ــا ودولي ــستدعي تحركــا إقليمي ــة ت ــي تواجــه الوكال ًوأوضــح أن التحــديات الت ً ً ً ً
المخصصات التي تحتاجها الوكالة لسد العجز في موازنتها، مشددا على ضرورة توفير الـدعم الطـارئ الـذي 

ً كورونا وتبعاتها، ومحذرا من أن أي خلل في مواجهة تبعات الجائحة ًتحتاجه الوكالة أيضا لمواجهة جائحة
 .نتيجة عدم توفر اإلمكانات المالية التي تحتاجها سيكون له تبعات على الجميع في المنطقة

وثمـن الـصفدي الـدور المركـزي الـذي تقـوم بــه الـسويد فـي جهـود دعـم األونـروا، ولـوزيرة الخارجيــة 
 .اعلة واألساسية والجهود المستمرة للمفوض العام للوكالةالسويدية على شراكتها الف

ــشكل ممــنهج  ــا ب ــضروري، ويعمــالن مع ــي هــذا الجهــد ال ــسويد شــريكان ف ــى أن األردن وال ًولفــت إل
وبـين الـصفدي أن دعـم الوكالـة وضـمان اسـتمرار تمويلهـا بمـا يمكنهـا مـن أداء . ومؤسـسي إلسـناد الوكالـة

 .>>...ر للمملكة بتوجيه مباشر من جاللة الملك عبداهللا الثانيواجباتها ازاء الالجئين جهد مستم

  ٤ ص٢٤/٩/٢٠٢٠الدستور 

***** 

  الرئيس األلماني يؤكد لنظيره الفلسطيني االلتزام بحل الدولتين
 

 الفلـسطيني نظيـره مـع هـاتفي اتـصال خـالل شـتاينماير، فـالتر فرانـك األلمـاني الرئيس أكد – أ ب د
  .الفلسطينية القضية لحل الدولتين بحل بالده التزام بعاء،األر اليوم عباس، محمود

 بحـل ألمانيا التزام لعباس أكد شتاينماير بأن الرسمية، الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة وأفادت
 رئــيس مــع عبــاس وبحــث.الحــل لهــذا الداعمــة األوروبيــة والمواقــف الــدولي القــانون أســاس علــى الــدولتين
 الفلـــسطينية، الداخليـــة واألوضـــاع الـــسياسية، المـــستجدات آخـــر األوروبـــي، االتحـــاد ستتـــرأ التـــي ألمانيـــا،

  .الفلسطينية بالقضية المتعلقة السياسية التطورات آخر إلى إضافة البلدين، بين الثنائية والعالقات

 تـؤدي أن شأنها من التي" حاليا الجارية واالتصاالت الداخلي، الفلسطيني الحوار عباس واستعرض
  ".المقبلة الفترة في لالنتخابات وصوللل

 الفلـسطينية الدولـة مؤسـسات لبنـاء ألمانيـا تقدمه الذي االقتصادي الدعم الفلسطيني الرئيس وثمن
 ًواصـال ،"أونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة دعم إلى إضافة التحتية، وبناها
  .كورونا وباء مواجهة في الخاصة المساعدات ديملتق السريعة االستجابة على شكره

 والشرعية الدولي القانون تطبيق وجوب على وشتيانماير عباس اتفق الفلسطينية، الوكالة وبحسب
  .الفلسطينية بالقضية بتعلق فيما

 ٢٣/٩/٢٠٢٠الشروق المصرية 

***** 
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  القدس إلى هندوراس لسفارة المرتقب للنقل فلسطيني استنكار
 

 إعــالن بــشدة عريقــات، صــائب الفلــسطينية، التحريــر لمنظمــة التنفيذيــة اللجنــة ســر مــينأ اســتنكر
 .القدس في لسفارتها الوشيك االفتتاح هندوراس

 نقـل نيتـه بـشأن هنـدوراس رئـيس إعـالن إن" :قـائال تـويتر، فـي صفحته على عريقات صائب وغرد
 .>>"...المتحدة األمم في بلدال لهذا المتواطئ للتصويت استمرار هو القدس إلى بالده سفارة

 االحــتالل دولــة لــدى ســفارتها ســتنقل أنهــا المنــصرم، األحــد ،أعلنــت قــد هنــدوراس، وكانــت... <<
 مكتبـا ًأيـضا "إسـرائيل" سـتفتح كمـا ".العـام نهايـة قبـل" المحتلـة القـدس إلـى أبيـب تـل مدينـة مـن اإلسرائيلي
 .هندوراس عاصمة تيغوسيغالبا في دبلوماسيا

 بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس مع تحدثت" :له تغريدة في هيرنانديز أورالندو خوان ئيسالر وقال
  ".ًتباعا والقدس تيغوسيغالبا في سفارتين فتح موعد على واالتفاق االستراتيجي تحالفنا لتعزيز نتنياهو

 ٢٣/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***** 

  اعتداءات

االحتالل يثبت االعتقال إداريا ل   لنائب أحمد عطونّ
 

محكمــة عــوفر العــسكرية، يــوم األربعــاء، اســتئناف حكــم النائــب المقدســي األســير  رفـضت –رام اهللا 
  .المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، دون تقديم أي مبررات

  .ً أشهر إداريا٤وثبتت المحكمة الحكم الصادر بحق النائب عطون 

 وحولتــه لالعتقــال ٢٦/٨/٢٠٢٠ عطــون بتــاريخ واعتقلــت قــوات االحــتالل النائــب المقدســي أحمــد
  .إداريا

وعطون نائب عن كتلة التغيـر واإلصـالح عـن محافظـة القـدس، وهـو أسـير محـرر أمـضى مـا يزيـد 
  . عاما في سجون االحتالل، ويوجد حاليا في سجن عوفر العسكري١٥على 

لديــه حــصوة فــي ويعــاني النائــب عطــون مــن مــشاكل صــحية كالــضغط والــسكري، وآالم فــي الظهــر و
وتعرض عطون إلى العديد من االعتقاالت من قوات االحتالل أغلبها إثر االنتخابات التـشريعية التـي  .الكلى

  .٢٠٠٦في عام " حماس"فازت بها حركة 

 علـى سـحب البطاقـة المقدسـية مـن النائـب عطـون، ٢٠١٠يذكر أن سلطات االحتالل أقـدمت عـام 
  .ًومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس تماما، وهو متزوج وأب لخمسة من األبناء

وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالـد 
  .حتالل، كما يزعم اال"خيانة الوالء للدولة"أبو عرفة؛ بدعوى 
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 يـوم مـع ٥٠٠وصمد النائب في خيمة االعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد على 
زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قـرار اإلبعـاد 

  .٢٠١١ ديسمبر ٦الصادر بحقهم، إال أنه أبعد في 

 ٢٣/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***** 

  عالية مالية مخالفات لهم ويحرر المقدسيين من ًعددا يحتجز االحتالل
 

 بحقهـم وحـررت القديمـة البلـدة فـي المقدسـيين مـن ًكبيـرا ًعددا أمس، ليلة االحتالل، قوات احتجزت
 ".كمامات بدون لهم صور وجود" بذريعة مالية مخالفات

 بحجــة ماليـة مخالفـات وتحريــر واحتجـازهم المقدسـيين ةبمالحقــ أيـام منـذ االحــتالل سـلطات وتتعمـد
  .الكورونا تفشي ظل في كمامات وضع عدم

 ٢٣/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***** 

  اعتداءات/ تقارير

 استـمرار مجزرة هدم المنازل في القدس
  

 أخطـــرت قـــوات االحــتالل اإلســـرائيلي العديـــد مــن المـــواطنين بهـــدم -  وكــاالت- فلــسطين المحتلـــة
زلهم في منطقة وادي الحمص قضاء القدس، وذلك على الـرغم مـن حـصول المبـاني علـى تـراخيص مـن منا

 .قبل السلطة الفلسطينية

وأفاد هيثم زيتون صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم بأنه وعائلته حاصلين على تـرخيص مـن قبـل 
ون بأنـه لـم يتلـق أي إخطـار وذكـر زيتـ. السلطة كون المنطقة تقع ضمن المنـاطق التابعـة لـسيطرة الـسلطة

  . منزله إلخطارهم بالهدمبناء بالهدم خالل عملية البناء، وتعمدت قوات االحتالل االنتظار حتى االنتهاء من 

 ألـف ٨٠٠متر مربع، وكلفهم نحو ١٠٠٠وأوضح أن مساحة البيت المكون من ثالثة طوابق تبلغ 
 .شيكل

يتة بحـق المنطقـة، بحجـة أن التواجـد الفلـسطيني وحذر المواطن زيتون من وجود نوايا احتاللية مب
من جانبه قال المواطن محمد عميرة صاحب بيت آخـر مهـدد بالهـدم إن  .يشكل خطر على األمن اإلسرائيلي

قوات االحتالل سلمته قرارا بهدم الطابق الثاني من منزله بعـد مـداوالت قـضائية وتوكيـل محـامي أفـضت فـي 
  . بق واإلبقاء على آخرهدم طابالنهاية إلى االكتفاء 

ويرى عميرة بأن قوات االحتالل ومن خالل تلك الممارسات ترغب بتهجير الفلـسطينيين مـن أرضـهم 
وأشار عميرة إلى أن قرارات الهدم طالت العديـد مـن العـائالت التـي . وال سيما في المناطق المحيطة بالجدار
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علـى اإلجـراءات الالزمـة للبنـاء مـن قبـل الـسلطة تمتلك منازل وأنفقت أموال طائلة في بنائها بعـد الحـصول 
 .كون المناطق تابعة للسيطرة المدنية الفلسطينية

يــشار إلــى أن ســلطات االحــتالل، أقــدمت قبــل عــام علــى هــدم عــشرات المــساكن فــي منطقــة وادي 
 ويعتبـر حـي وادي. الحمص، في إطار سياسة التهجير واالستيالء على األرض لصالح التوسـع االسـتيطاني

 .الحمص امتدادا لبلدة صور باهر الواقعة جنوب القدس وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثالثة آالف دونم

وحرم جيش االحتالل السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجـة قـرب األراضـي مـن 
 .جدار الفصل العنصري الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم

» أ« خــارج حــدود بلديــة القــدس وتــصنف غالبيــة أراضــيه ضــمن منــاطق ويقــع حــي وادي الحمــص
التابعة للسلطة الفلسطينية، األمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراض في الحي لعدم قـدرتهم علـى 

 .الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود بلدية االحتالل

 وقعـت بعـض المنـازل ٢٠٠٣لك المنطقـة عـام وعندما وضعت سلطات االحتالل مسار الجدار في ت
خارجه فاضطر األهالي لتقديم التماس ضد المسار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في داخـل 

 .الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية االحتالل

، تصاعدا في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هـدمها ٢٠٢٠وشهد شهر آب 
 .زال، وهو العدد األعلى منذ بداية العام، فضال عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم من٤٤

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجـر أمـس األربعـاء، حملـة مـداهمات وتفتيـشات بالـضفة 
فـراح وشـقة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما هدمت جرافات االحتالل قاعـة أ

  .. .سكنية جنوب طولكرم، بحجة عدم الترخيص

وأفاد نادي األسير بتنفيذ جيش االحتالل مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اعتقال عـدد 
من الشبان جـرى تحـويلهم للتحقيـق لـدى األجهـزة األمنيـة بحجـة المـشاركة فـي أعمـال مقاومـة شـعبية ضـد 

 .>>...المستوطنين وجنود االحتالل

العبرية الصادرة أمس األربعاء، النقاب عن أن أعضاء كبار في » هآرتس«وكشفت صحيفة ... <<
المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، حذروا مؤخرا القيادة السياسية في دولة االحتالل، مـن أن األزمـة االقتـصادية 

 .>>...ًفي السلطة الفلسطينية تزداد سوءا، ويمكن أن تؤدي إلى اندالع عنف

 ١٤ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور

***** 
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  آراء عربية

  لألمم المتحدة٧٥قراءة في خطاب الملك عبداهللا الثاني في الدورة 

 علي ابو حبلة

ــاني دول العــالم فــي اجتماعــات الهيئــة العامــة لألمــم المتحــدة الخامــسة  خاطــب الملــك عبــد اهللا الث
والسبعين عبر الفيديو كونفرس حيث يغيب غالبية قادة وممثلي دول العالم عن الحضور شخصيا عن هـذه 

القــضايا واضــعا العــالم أجمــع أمــام الــدورة بــسبب تفــشي فيــروس كورونــا، خــاطبهم بعقــل منفــتح علــى كافــة 
مسؤوليته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسؤولية األردن عن حماية األماكن المقدسة في القـدس كـون 

 .األردن صاحب الوالية والوصاية على هذه األماكن

 مــذكرا دول العــالم بــالقول أن للجمعيــة العامــة دورا حيويــا فــي مواجهــة المخــاطر أو اغتنــام الفــرص
فقبـل . هذا مـا وعـدتنا بـه األمـم المتحـدة«وهنا تكمن أهمية العمل الجماعي، مذكرا . التي يتيحها لنا عالمنا

نحو خمسة وسبعين عاما تم إنشاء هـذه المنظمـة بـإجراءات اتخـذتها كـل دولـة مـن الـدول األعـضاء بـشكل 
 كـل دولـة مـن الـدول األعـضاء ّواليوم، ما تزال بأمس الحاجة إلـى. فردي لتجتمع معا وترسم مستقبل أفضل

. »لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم األفضل واألكثر أمنا الذي نصبو إليه
ٍمضيفا أن انضمام األردن إلى األمم المتحدة بعـد عقـد مـن تأسيـسها، ومنـذ ذلـك الوقـت، عملنـا بكـل طاقتنـا 

 . السالم العالمي والتنمية المستدامةكعضو في هذه المنظمة، للسعي نحو تحقيق

وتكمن اهمية الخطاب في تسليط الضوء على أهمية وأولوية القضية الفلسطينية وهي مفتاح االمن 
إن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو الـصراع الوحيـد الـذي بـدأ منـذ «والسالم في المنطقة مذكرا دول العالم 
والسبيل الوحيد إلنهاء الصراع المركزي في منطقتـي، . إلى يومنا هذاتأسيس األمم المتحدة، وما زال يتفاقم 

والطريـق الوحيـد نحـو الـسالم العـادل . ًمبني على حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقـرارات األمـم المتحـدة
ط والدائم يجب أن يفضي إلى قيـام الدولـة الفلـسطينية المـستقلة، ذات الـسيادة، والقابلـة للحيـاة، علـى خطـو

 .، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في أمن وسالم إلى جانب إسرائيل١٩٦الرابع من حزيران عام 

وال يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القـدس الـشريف كمدينـة تجمعنـا 
ت اإلسـالمية كصاحب الوصاية الهاشمية، من واجبـي الحفـاظ علـى المقدسـا. ًورمزا للسالم، لجميع البشرية

ًوالمسيحية في القدس، ولكن مسؤولية حماية المدينة المقدسة تقع على عاتقنا جميعا ّ. 

ووفق ما جاء في خطاب الملك عبداهللا الثاني فان على كل دول العـالم يقـع عـبء مـسؤولية إنهـاء 
لـدولتين، وهـو الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والوصول إلى سالم عادل ودائم وشامل من خالل تحقيق حل ا

الحل وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، الذي ينهي الـصراع ويفـضي إلـى قيـام الدولـة الفلـسطينية 
، وعاصــمتها القــدس ١٩٦٧المــستقلة القابلــة للحيــاة وذات الــسيادة علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران عــام 

إن حـل الـدولتين هـو الحـل « الثـاني  اهللارؤيـة الملـك عبـد ب.الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسـرائيل
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ــر  ــة واحــدة تمــارس سياســة الفــصل العنــصري بقــوانين غي ــديل؟ هــل هــي دول ــد، واال فمــا الب ٕالحقيقــي الوحي
متساوية وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الـساعين نحـو الـسالم مـن كـال الطـرفين؟ فهـذه وصـفة 

 .واالستقرار والسالمللصراع المستمر وليست السبيل نحو األمن 

من تحقيق السالم الذي يجب أن يكون مبنيا على القرارات » الثابت«الملك مصر على موقف بالده 
، ١٩٦٧الدولية، وعلى أساس قيام دولتين جنبا إلى جنب، إسرائيل وفلسطين على حـدود الرابـع مـن يونيـو 

سبة لجاللــة الملــك عبــدا هللا الثــاني كــل والقـدس تعنــي بالنــ. مـع حــل عــادل لالجئــين الفلــسطينيين فــي العــالم
شيء ويرخص الروح في سبيلها، فال معنى بنظـره للحيـاة دون القـدس فهـو يفـضل الـشهادة فـي سـبيل اهللا 

 .ًدفاعا عن القدس على أن يراها محتلة من اليهود

 ١١ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور
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  ؤكد على ثابت الحق الفلسطيني والوصاية المقدسيةالملك، ي

  حازم قشوع. د

اكد جاللة الملك على ضرورة دعم دور االمم المتحدة والمنظمات الدولية االخرى لتصبح اكثر تاثيرا 
في التعامل مع التحديات القديمة والجديدة، سواء اكانت اوبئة او صـراعات محتدمـة، ومـادام الظلـم وانعـدام 

تمرين فــي اي مكــان فــي العــالم وعلــى االمـم المتحــدة بطريقــة اكثــر تــاثيرا النهــاء المعانــاة ورفــع الـسالم مــس
الظلم عن المظلوم وتحقيق العدالة التـي كفلهـا القـانون الـدولي وقـرارات الـشرعية الدوليـة، مـن خـالل انهـاء 

ة ومازال متفاقما الى يومنا حالة الصراع الفلسطيني االسرائيلي الذي كان قد اندلع منذ تاسيس االمم المتحد
هذا، على ان ياتي ذلك على اساس حل الدولتين لتكون القدس مدينة جامعة ومركز للسالم في ظل وصاية 

 .هاشمية على المقدسات

في خطاب جاللته للجمعية العمومية لالمم المتحدة الخامس والسبعين وعبر تقنية االتصال المرئـي 
ع الجمعية العموميـة الـسنوي منـذ ان تـم تاسـيس االمـم المتحـدة للتحـدث، التي تستخدم الول مرة في اجتما

اكد جاللة الملك على ضرورة تجديد اسـس التكامـل العـالمي، واعـادة ضـبط العولمـة بحيـث تـصبح الـسالمة 
واالزدهار االسـس الناظمـة العـادة التكـوين، وذلـك عبـر تـشكيل شـبكات امـان اجتماعيـة تحـافظ علـى تـدفق 

ـــة االمـــدادات ال ـــد هـــذه الجائحـــة بطريق ـــالم مـــا بع ـــل الع ـــضل لتعام ـــشكل اف ـــا ب ـــة دون انقطـــاع لتهييئن حيوي
افــضل،السيما فــي منطقتنــا التــي بحاجــة لتكــوين مركــز اقليمــي لالمــن الغــذائي يكــون االردن مركــزه لــضمانة 

 .االدامة المركزية الغذائية في االقليم

 الواحــد للحــد مــن تــداعيات وبــاء مــن جهــة اخــرى اعــرب جاللتــه عــن ضــرورة العمــل بــروح الفريــق
كورونا الذي مازالت ظالله الثقيلـة تجـثم علـى حركـة المجتمعـات العالميـة وتعيـق حركـة التقـدم االقتـصادي، 
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هــذا اضــافة الــى الــسالمة الــصحة التــي هــي االســاس التــي ينبغــي علــى المجتمــع الــدولي العمــل دون كلــل 
 .المة البشرية التي تعتبر االساس والمبتغىوضمن اعلى مستويات من التشاركية للمحافظة على س

كمــا اطلــق جاللــة الملــك مبــادرة لحمايــة البيئــة الطبيعيــة تكفــل حمايــة الوجــود والكائنــات الحيــة مــن 
نباتات وحيوانات من خالل ميثاق سيعرض على الجمعية العامة لالمم المتحدة يمنح الحق القانوني بالحياة 

ثاق يتماشـى مـع اهـداف االمـم المتحـدة فـي التنميـة المـستدامة ويـساهم واستمرارية وجود البشرية، وهو مي
 .في الحفاظ على البيئة وتضمن االزدهار لالنسانية والحياة وديمومتها

جاللة الملك الذي كان من اول المتحدثين في االجتماع الـسنوي للجمعيـة العموميـة لالمـم المتحـدة 
طلقت منها االمم المتحدة من اجـل الـسالم واالزدهـار ودعـا الـى اكد على ضرورة االلتزام بالمنطلقات التي ان

ضرورة االستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي تعيشها البشرية رغم كل التحديات التـي تواجـه االنـسانية 
لنكون اكثر جرأة فـي الطموحـات واكثـر جـرأة فـي األفعـال واكثـر جـرأة فـي االيمـان بـضرورة النجـاح وتحقيـق 

 .لتي انطلقت االمم المتحدة من اجلها برسالة سالم وتنمية للبشرية جمعاءاالهداف ا

 ٢٨ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور
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  ورفض السيادة مستمران" االستيطان"
  

  أسعد عبد الرحمن. د

ي علـى أرض الواقـع خاصـة علـى فما يجـر. خطة الضم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية في ذروتها
المدنية واألمنية عليها مع تقلـيص عـدد الفلـسطينيين الـذين يعيـشون » إسرائيل«يكرس سيطرة ) ج(أراضي 

 .هناك، في الوقت الذي تمنع فيه أي تنمية أو بناء ضروريين للسكان

لالحـتالل » اإلدارة المدنيـة«على مستوى التشريع في الكنيست اإلسرائيلي، تجدد الحديث حول حـل 
علــى الــضفة » الــسيادة اإلســرائيلية«لتحــل محلهــا مباشــرة الــوزارات اإلســرائيلية، ومــشروع قــانون يفــرض 

/ ثــــم توالــــت تــــصريحات القــــادة اإلســــرائيليين مؤكــــدة المــــضي قــــدما فــــي المــــشروع االســــتعماري. الغربيــــة
في «: »هآرتس«حيفة وبحسب ص. ، وأن تل أبيب لم تتخل عن خطة الضم ألراض فلسطينية»االستيطاني«

، أنه علـى الفلـسطينيين »يمينا«و» الليكود«اجتماعات لجنة الخارجية واألمن مؤخرا، أعلن نواب من حزبي 
تـوطين «بــ) نيـر بركـات(، حيث طالب النائب »من مساحة الضفة% ٣٩، أي »أ و ب«أن يكتفوا بالمناطق 

 !!!«مليوني يهودي في الضفة

سـلطات االحـتالل هـدمت خـالل «الفلـسطينية أكـدت أن » الستيطانهيئة مقاومة الجدار وا«مصادر 
. فـي الـضفة غالبيتهـا فـي األغـوار» ج« مسكن فلسطيني في المنـاطق المـصنفة ٣٣٠٠ أعوام الماضية ٦

وتطرق تقرير لمخططات ومشاريع االحتالل التي عملـت منـذ عقـود علـى تهجيـر سـكان األغـوار مـع تفعيـل 
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 يمنع االعتراف بـأي تجمـع فلـسطيني سـكني جديـد، وبالتـالي كـل بنـاء أو  الذي١٩٦٧عام ) ألون(مشروع 
 .ُخط مياه أو كهرباء يقدم له إخطار بوقف البناء ثم الهدم ثم اإلزالة

تحـدث «قـال إنـه ) غلعـاد اردان(لدى واشنطن ومندوبها الدائم في األمم المتحـدة، » إسرائيل«سفير 
 لـم يحـذف مـن جـدول األعمـال اإلسـرائيلية، وسـتتم مناقـشته وأن مخطط الـضم) نتنياهو(مع رئيس الوزراء 

مـا مـن أي تنـازل «): يـاريف ليفـين(من ناحيته، أوضح رئيس الكنيـست . »بعد انتخابات الرئاسة األمريكية
لم تقـم مـرة واحـدة، وعمليـة الـضم لـن تـتم فـي يـوم واحـد، سـنبلغ ) »إسرائيل«(لكن الدولة . عن خطة الضم

ال يرى أي إمكانيـة لقيـام دولـة فلـسطينية، والحـل هـو «فقال إنه ) يوفال شطاينتس(قة أما وزير الطا. »ذلك
وبـشأن . »بينما يحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي واسـع الـصالحيات» أرض إسرائيل«استيطان في كل أنحاء 

ا خاصة السيادة يمكن تأجيله«): ديفيد فريدمان(» إسرائيل«ملف الضم والسيادة، قال السفير االمريكي في 
 .«غوش عتصيون وبيت إيل ومعاليه أدوميم) »مستوطنات«(وأن األعالم اإلسرائيلية ترفرف حاليا في 

عجلة النشاط االستعماري الـصهيوني لـم تتوقـف فـي مختلـف محافظـات الـضفة، ولـن يكـون آخرهـا 
ت لحـم، جنـوب بيـ» أفـرات«وحـدة اسـتيطانية جديـدة، فـي مـستوطنة ) ٩٨٠(مصادقة االحـتالل علـى إقامـة 

وحــدة اســتعمارية جديــدة، باإلضــافة الــى إقــرار توســيع الــشارع ) ٥٦٠(بـــ » هــار جيلــو«وتوســيع مــستوطنة 
ــد بــالتجمع االســتعماري / الــرئيس لطريــق الولجــة االلتفــافي قــرب بيــت لحــم، ليــربط الــشارع االلتفــافي الجدي

 .ًبالقدس جنوبا» غوش عتصيون» «االستيطاني«

لتحرير الفلسطينية ودول عربية ال تردع االحتالل اإلسـرائيلي، والـشاهد نعم، االتفاقيات مع منظمة ا
باالسـتيالء علـى مزيـد مـن » المـستوطنين«/ على ذلك ما يحدث على األرض من تحقيق لرؤيا المستعمرين

 !!»أبارتايد«رسميا إلى دولة » إسرائيل«األرض الفلسطينية حتى لو تحولت 

  ٤٠ ص٢٤/٩/٢٠٢٠الرأي 

***** 

  القدس الهدف األبرز.. طان وفرض السيادة اإلسرائيليةاالستي
  

  غسان مصطفى الشامي. د

يواصــل االحــتالل الــصهيوني جرائمــه بحــق األرض الفلــسطينية وبحــق القــدس والمــسجد األقــصى 
المبارك، حيث تستعر جرائم هدم منازل المقدسين من قبـل سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، وتـزاد جـرائم القتـل 

االبعاد حق أهلنا في القدس المحتلة، ويواصل الكيان تنفيذ مخططات نقل السفارة اإلسرائيلية إلى والتشريد و
 .القدس، وحث الدول الغربية على نقل السفارة

قبــل أيــام أصــدر المكتــب الــوطني للــدفاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان تقريــره الــذي يؤكــد علــى 
 المحتلــة، ومواصـــلة جــرائم االحـــتالل بهــدف الـــسيطرة مواصــلة الزحـــف االســتيطاني علـــى الــضفة والقـــدس

) قــوانين(اإلسـرائيلية الكاملــة، وفــرض ســيادة االحــتالل علــى األرض الفلــسطينية، فيمــا يواصــل الكيــان إقــرار 
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تــستهدف تــشريع جــرائم االحــتالل وفــرض المزيــد مــن التــضييقات علــى أهلنــا فــي القــدس والمــسجد األقــصى 
 .المبارك

ح بدقه للتقارير واإلحصائيات التي تصدر حول جـرائم االسـتيطان فـي فن المتصويرى كاتب المقال أ
القدس المحتلة، وسياسات االحتالل في التهويد واجبار المقدسيين على هدم منـازلهم إضـافة إلـى سياسـات 

و  يجد أنه ال يكاد يمر يوم على القدس المحتلة دون تسجيل جريمة جديـدة أ- االبعاد واالعتقال والمالحقة
وضـع حجــر فـي مــستوطنة جديــدة، أو خطـة جديــدة اســتيطانية، هـذه الجــرائم ربمــا ال تتـصدر االعــالم بكثــرة 

 عليــه فــي القــدس المحتلــة، لنجــد المخططــات ا نــصحوًا كبيــرً وزلــزاالًالكنهــا علــى مــدى األيــام قــد تحــدث دمــار
 .الصهيونية قد تحققت وأساسها تهويد القدس المحتلة

حيـث أقـر األسـبوع الماضـي الكنيـست الـصهيوني علـى ) الكنـسيت(جـرائم جريمة جديدة تضاف إلى 
فـــي الكنيـــست الحـــديث فـــي الكيـــان حـــول حـــل االدارة المدنيـــة لتحـــل محلهـــا الـــوزارات ) التـــشريع(مـــستوى 

علــى الــضفة الغربيــة، ولكــن » الــسيادة اإلســرائيلية«اإلســرائيلية، بمــشروع قــانون يفــرض ضــمنا مــا تــسمى 
 .بمسار مختلف

ن فــــي الكيــــان قــــدما فــــي مواصــــلة المــــشاريع والمخططــــات وضي االحــــتالل والمــــسؤولمــــهــــذا وي
االسـتيطانية، وتنظــيم المخطــط االجرامــي لــضم الــضفة واألغــوار وهــو مــا أكــده ســفير الكيــان الــصهيوني فــي 

، شدد على أن مخطط الـضم لـم يحـذف مـن )غلعاد اردان(والمندوب الدائم في األمم المتحدة األبيض البيت 
لمقبلة، أما وزيـر  أعمال الحكومة الصهيونية، وستتم مناقشة األمر بعد انتخابات الرئاسة األمريكية اجدول

ّى قطعيـا قيـام دولـة فلـسطينية، وان الحـل مـن وجهـة نظـره هـو ف نفقد) يوفال شطاينتس (يالطاقة الصهيون ٕ
 ).أرض إسرائيل(استيطان إسرائيلي في كل أنحاء ما تسمى 

نات حـول المـشاريع االسـتيطانية تـشير إلـى أن المـشاريع االسـتيطانية لـم تتوقـف إن التقارير والبيا
وحـــدة ) ٩٨٠(فـــي الـــضفة الغربيـــة والقـــدس المحتلـــة حيـــث صـــادقت حـــديثا حكومـــة االحـــتالل علـــى تنفيـــذ

المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم، والتي تندرج فـي ) أفرات(استيطانية جديدة، في مستوطنة 
يات الضم والسرقة التـدريجي لـألرض الفلـسطينية المحتلـة، كمـا وافقـت مـا تـسمى اللجنـة اللوائيـة إطار عمل

ــصهيونية  ــى مخطــط توســيع المــستوطنة ال ــاء واإلســكان اإلســرائيلية عل ــو(للبن ـــ) هــار جيل وحــدة ) ٥٦٠( ب
 بيــت لحــم، اســتيطانية جديــدة، باإلضــافة الــى إقــرار توســيع الــشارع الــرئيس لطريــق الولجــة االلتفــافي قــرب

بالقدس ) غوش عتصيون(جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع االلتفافي الجديد بالتجمع االستيطاني الكبير 
 .ًجنوبا
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ويشدد كاتب المقال أنه أمام غول االستيطان الصهيوني المتواصل في الضفة الغربية لتطبيق خطة 
سيين واستمرار جرائم القتل واالعتقال والتشريد الضم الصهيونية األمريكية، واستمرار جرائم هدم منازل المقد

بحــق أهلنــا فــي القــدس؛ عليــه يمكــن التغييــر فــي العقليــة اإلســرائيلية والتعويــل عليهــا فــي إعــادة الحقــوق 
الفلسطينية، أو وقف المشاريع االستيطانية وخطة الضم، ووقف مخططات تهويد القدس والمسجد األقـصى 

 .المبارك

 إلى الملتقى،،

 ١١ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور

***** 

  ال ننسىكي 

  معالم مقدسية

   الفلسطيني الشعبيمتحف التراث
  

ــــسطيني عــــام  تأســــس ــــراث الفل ــــد الحــــسيني والــــسيدة ١٩٦٢متحــــف الت ــــود المقدســــية هن  بجه
فيوليــت بــاربر اللتــين رأتــا ضــرورة إنــشاء متحــف شــعبي فلــسطيني، لتعريــف الجمهــور المحلــي  البريطانيــة

 .ني العريقوالعالم الخارجي على التراث الشعبي الفلسطي

في البداية تم تجميع المقتنيات التراثية من خالل تبرعـات الفلـسطينيين الشخـصية ومـن البريطانيـة 
بمبنى تابع لمدرسة  ١٩٧٨باربر التي عاشت في القدس سنوات طويلة، وافتتح المتحف بشكل رسمي عام 

  .دار الطفل العربي في المدينة

ميم البنــاء القــديم، وأعيــد افتتاحــه الســتقبال الــزوار بعــد افتتاحــه بــسنوات أغلــق المتحــف بهــدف تــر
  .٢٠١٢واستضافة األنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة عام 

  بوابة التراث

يـضم المتحــف قاعــات عــرض دائمــة وأخــرى متغيــرة، وفــي الطــابق األرضــي يــؤدي مدخلــه إلــى ســت 
يــة مختلفــة ومحاضــرات لطلبــة قاعــات تحمــل كــل منهــا اســما، فقاعــة اإلعــالم مخصــصة لعــرض أفــالم وثائق

 .المدارس الذين يزورون المتحف

تحمــل القاعــة المجــاورة لقاعــة اإلعــالم اســم قريــة ديــر ياســين التــي شــهدت أبــشع مجــزرة علــى يــد 
العصابات الصهيونية إبان النكبة، وتحتوي القاعة على مجسم للقرية المقدسية المهجرة، باإلضافة لخريطة 

 قريــة فلــسطينية مهجــرة أو مــدمرة بــسبب النكبــة، وبعــض الــصور ٤٥٠ليهــا فلــسطين التاريخيــة وتظهــر ع
والمقتنيات الخاصة بقرية دير ياسين، ومن بينها عدد من مفاتيح منازل القرية التي حملهـا األهـالي معهـم 

  .أثناء تهجيرهم
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تهـا أما القاعة الثالثة فتحمل اسم مؤسسة المتحف السيدة المقدسية هند الحسيني التـي وهبـت حيا
، وتحتـوي الغرفـة علـى بعـض مقتنياتهـا الشخـصية باإلضـافة ١٩٤٨لرعاية األيتام الذين خلفتهم نكبة عـام 

  .لآللة الطابعة األثرية الخاصة بها وهاتف قديم وبعض المطرزات الفلسطينية

والفخـار واألدوات ) صناعات من القـش(ثالث قاعات أخرى في الطابق األرضي بالقشيات واختصت 
الزراعية باإلضافة إلى أدوات الطبخ، وعرضت محتويات هـذه القاعـات بـشكل يوضـح تنـوع األدوات الـشعبية 

  .في هذه المجاالت وطرق تصنيعها واستعماالتها المختلفة

صــغيرة تــم تجميــع أدوات الغــزل التقليديــة فيهــا، باإلضــافة بالــصعود إلــى األعلــى يمــر الزائــر بقاعــة 
غرفــة "لماكنــات خياطــة كانــت تــستخدم بــشكل واســع فــي البيــوت الفلــسطينية قــديما، وتجــاور هــذه القاعــة 

التي تعرض األثاث الدمـشقي والمحلـي الفلـسطيني الـذي اسـتخدم فـي أوائـل القـرن العـشرين وحتـى " القدس
  .١٩٤٨نكبة عام 

قاعات في متحف التراث الفلسطيني بالقدس لألزيـاء الـشعبية مـن شـمال فلـسطين وخصصت ثالث 
إلى جنوبها، لتعكس ذوقا رفيعا بالتطريز والغنى فـي التفاعـل بـين المـرأة الفلـسطينية والبيئـة المحيطـة بهـا، 

تم كما احتـوت إحـدى القاعـات علـى مجموعـة مـن الحلـي الـشعبية الفلـسطينية مـن القالئـد واألسـاور والخـوا
  .بمختلف أنواعها، ويقدم الشرح بجانب كل قطعة داخل المتحف باللغتين العربية واإلنجليزية

  سالح ثقافي

متحف رسالة سياسية مهمة تدعم الهوية الوطنية الفلسطينية على الصعيدين المحلي والعالمي، ولل
 . هذه األرضفالمقتنيات التاريخية داخله ترد على كل من يقول إنه ال حق للفلسطينيين على

يــستقبل المتحــف عــددا كبيــرا مــن الــزوار مــن أكــاديميين و يعــود تاريخهــا لمئــات الــسنين ٌ قطــعوفيــه
فــي ذلــك أهميــة لتعريــف اآلخــر علــى الثقافــة الفلــسطينية بــشكل وومــوظفي المؤســسات الثقافيــة وغيــرهم، 

وبعـضهم أقـاموا أنـشطة حضاري، ومن بين مرتادي المتحف عشرات القناصل والـسفراء والوفـود األوروبيـة، 
 المتحــف ســالحا قويــا يحــارب بــه الفلــسطينيون فــي ســبيل التــرويج للهويــة الوطنيــة ويعــد. متنوعــة فيــه

  .الفلسطينية بصورة مشرفة أمام العالم

***** 

  اخبار باالنجليزية

Global mobilization launched for UN investigation of Israeli apartheid 
 

RAMALLAH - In a letter released yesterday, 452 civil society groups – 
unions, movements, political parties and organizations – from tens of countries 

around the world called on the United Nations General Assembly and its Member 

States, currently meeting in New York, to investigate Israeli apartheid and to 
impose targeted sanctions to stop Israeli apartheid and illegal annexation of 

Palestinian land. 
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The letter marks the launch of a global public campaign calling on the UN to 
assume its responsibility for the investigation and eradication of Israel’s apartheid 

regime, similar to the role it had played in ending apartheid in Southern Africa. 
The global letter cites “the mounting recognition of Israel’s maintenance of 

an apartheid regime over the Palestinian people.” It notes that 47 independent 
human rights experts within the United Nations stated that the Israeli government 

plans to illegally annex large parts of the occupied West Bank would constitute “a 

vision of a 21st-century apartheid.” 
Released by the Palestinian Human Rights Organizations Council, the letter 

supports Palestinian civil society’s May call for sanctions on Israel to stop its 
ongoing annexation and apartheid. 

Palestinian civil society groups are organizing a global week of action from 
September 22 - 28 during the UNGA, focused around the hashtag 

#UNInvestigateApartheid. 

Among the many prominent signatories of the letter are: the Palestinian NGO 
Network (PNGO) with its 142 member organizations; the Argentinean League for 

Human Rights; La Via Campesina (South East Asia); National Alliance of People's 
Movements (India); Jewish Voice for Peace (US); La Cimade (France); French 

Communist Party; Trocaire (Ireland); Sinn Féin (Ireland); Confederación General 
del Trabajo, (CGT) (Spain); and Mwatana for Human Rights (Yemen). 

The global letter concludes by calling on the UN and all its Member States to: 

• Launch international investigations into Israel’s apartheid regime over the 
Palestinian people as a whole, as well as into associated State and individual 

criminal responsibility, including by reconstituting the UN Special Committee 
against Apartheid and the UN Centre Against Apartheid to end apartheid in 

the 21st century. 

• Ban arms trade and military-security cooperation with Israel. 

• Prohibit all trade with illegal Israeli settlements and ensure that companies 
refrain from and terminate business activities with Israel’s illegal settlement 

enterprise. 
The UN established the Special Committee against Apartheid in 1962 to 

investigate apartheid in South Africa, and eventually imposed sanctions that 
contributed to ending it. 

In addition to civil society groups, in the last months, prominent individuals 
from around the world have taken up the Palestinian call. Nine former presidents 

from Latin America to South Africa, along with hundreds of public figures from the 

Global South, have also called for targeted sanctions to stop Israel’s annexation and 
apartheid. Tens of Arab leaders, including former Prime Ministers, diplomats and 

cultural figures, have endorsed an initiative started by former UN diplomat 
Lakhdar Brahimi calling for sanctions on Israel in response to apartheid and 

ongoing annexation. 
WAFA September 23, 2020  

***** 
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Jerusalemites denied access to Aqsa Mosque for Fajr prayer 
 

OCCUPIED JERUSALEM - The Israeli occupation police on Wednesday 

continued, for the second consecutive day, to prevent the Jerusalemite worshipers 
from outside the Old City from performing the Dawn prayer at the Aqsa Mosque. 

According to local sources, the Israeli police intensified the presence of their 

forces at and around the entrances to the Old City and the Aqsa Mosque and only 
allowed those who are from the Old City to reach the Mosque for the Fajr prayer. 

Hundreds of Jerusalemites from neighborhoods and areas around the Old 
City were denied access to the Aqsa Mosque as part of escalating repressive 

practices aimed at reducing the number of Muslim worshipers and taking over the 
holy site. 

The Palestinian Information Center September, 23, 2020 

***** 


