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 .الموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتّابها •

 

فقرات مــن ال التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض يتم •

 أصل

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 

  

اب ـالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكتّ •

 أو

مفكرين غربيين وإسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء 

 ابـالكتّ

ء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح ســوا

  للقارئ
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  حتوىالم

  شؤون سياسية
  

  ٥  الفلسطينية القضية تطورات األربعاء يناقشون العرب الخارجية وزراء •
  ٥  سعي أميركي إسرائيلي لصناعة قيادة فلسطينية بديلة تقبل خطة ترامب •
  ٧  إجراء باطل ومدان افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة: أبو الغيط •
  ٨  ربيا نقل سفارتها للقدستركيا تعرب عن قلقها من قرار ص •
  ٨  "الجنائية الدولية"االتحاد األوروبي يرفض فرض واشنطن عقوبات ضد مسؤولين في  •

  اعتداءات
  ٩  االحتالل يعتقل سيدة وشابا من القدس بعد التنكيل بهما •
  ٩  من حراس المسجد األقصى المباركاالحتالل يعتقل ثالثة  •
  ١٠  "األقصى"يقتحمون مستوطنا بينهم طلبة معاهد دينية  ١٢٣  •
  ١١  ألنها جمعت الجهود ضد هدم المنازل "خيمة البستان"االحتالل يستهدف ": مناهضة التهجير •
  ١٢  االحتالل يسلم أسيرا محررا قرارا يقضي بسحب إقامته المقدسية •

  اعتداءات/ تقارير
  ١٣  أغسطس/  مقدسيين خالل شهر آب١٠٣ منشأة بالقدس واعتقل ٥١االحتالل هدم  •
  ١٤  منطقة استيطانية صناعية جديدة في الضفة لتكريس الضم •

  عنصرية
  ١٥  في جيش االحتالل أعدم طفالً فلسطينيا في القدس محكمة االحتالل ترفض محاكمة عقيد  •

  تقارير
  ١٦  ال مكان في المسجد األقصى لغير المسلمين: مفتي القدس •
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  فعاليات
  ١٧  إسرائيلية أسلحة انعمص بإغالق للمطالبة بريطانيا في تظاهرة •
  ١٧  جامعة البترا تفوز بجائزة دولية إلعادة إعمار القرى الفلسطينية •

  اخترنا لكم

  من مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس
  ١٨  ارض السفارة األميركية في القدس •

  اخبار باالنجليزية
18 • Arab League Secretary-General condemns decision by Serbia and Kosovo to 

move embassies to Jerusalem 
19 • In August, Israel demolished 51 Palestinian structures in Jerusalem,displacing 

85 people – center 
19 • Pro-Palestine activists protest in London against UK's complicity in Israeli 

apartheid 
20 • IOA revokes citizenship of Jerusalemite ex-detainee 
20 • Dozens of settlers defile Aqsa Mosque under police guard 
20 • Israeli police detain four Aqsa employees 
21 • Dozens choke on tear gas in Issawiya town 
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  شؤون سياسية

  الفلسطينية القضية تطورات األربعاء يناقشون العرب الخارجية وزراء
 

ـ       -  وفا ٢٠٢٠-٩-٥ القاهرة لمجلس جامعـة   ) ١٥٤( تنطلق بعد غد االثنين، أعمال الدورة ال
الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير ألعمال تلـك الـدورة علـى مـستوى وزراء                 

 . ، األربعاء المقبل، برئاسة فلسطين)فتراضياإ(الخارجية العرب 

 األمين العام المساعد في الجامعة العربية السفير حسام زكي، إن اجتماعـات المنـدوبين               وقال
 وزراء الخارجية العرب من حيث إعـداد مـشروع جـدول          الجتماع والتحضير   باإلعدادالدائمين ستقوم   

  . لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادهااألعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها 
 زكي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مشروع جدول األعمال يتضمن عددا من              وأضاف

 تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها       تي واالجتماعية والصحية واإلدارية، ال    األمنيةالبنود السياسية   
  .تي شهدتها مؤخراتطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات ال

 هاتفي مـع المنـسق      اتصال العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد خالل           األمين وكان
الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم نيكوالي ميالدنو، على ثوابت القضية المركزية الفلسطينية، والتـي              

 الشرعية الدولية، وقرارات مجلس  وفق مبادئ القانون الدولي ومقرراتئيلتضمن حل الصراع مع إسرا
  .األمن، وأن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربي كامل وبتأييد ودعم من المجتمع الدولي واألمم المتحدة

  ٥/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا
****  

  سعي أميركي إسرائيلي لصناعة قيادة فلسطينية بديلة تقبل خطة ترامب
 

 إسرائيلية –محاوالت أميركية "ل مسؤولون فلسطينيون إن هناك  قا–عمان  -نادية سعد الدين 
، الفتين إلى "صفقة القرن"مكثفة للبحث عن قيادة فلسطينية جديدة بديلة عن الحالية للقبول بما يسمى 

  . إسرائيلية الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على قاعدة الخطة األميركية–ضغوط أميركية 
ستصطدم بالموقف الفلسطيني الرافض للتدخل في شؤونه "لون أن تلك المحاوالت وأكد المسؤو

، مشددين على رفضهم ألي محاولة أميركية وإسرائيلية لصناعة قيادة بديلة للشعب الفلسطيني "الداخلية
واستبعدوا وجود أية فرصة حالياً الستئناف  .متواطئة مع خطة الرئيس األميركي، دونالد ترامب

صفقة " اإلسرائيلية والتي تضغط اإلدارة األميركية تجاه الدفع بها على قاعدة –ات الفلسطينية المفاوض
عبد الرحمن،  وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقا الدكتور أسعد."القرن

 االحتالل "لشرعنة" اإلسرائيلية، والقوى المؤيدة لهما، مستمرة –المحاوالت األميركية "، إن "الغد"لـ



 
٦

اإلسرائيلي، والبحث عبثا عن قيادات فلسطينية تقبل بما رفضته القيادة والشعب الفلسطيني فيما يخص 
  ."صفقة القرن"

تلك المحاوالت مستمرة ولكنها ستصطدم بموقف "، إن "الغد"وأضاف عبد الرحمن، في حديثه لـ
ك بحقوقه الوطنية المشروعة والمناهض للخطة القيادة الفلسطينية الحالية وبالشعب الفلسطيني المتمس

القيادة الفلسطينية تعتبر في أقوى حاالتها نظير االلتفاف الوطني الجمعي الراهن "، معتبرا أن "األميركية
ونوه إلى أن االجتماع الذي جمع القوى والفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس،  ."حولها

ذا االلتفاف عبر اإلجماع، ألول مرة، على قبول رئاسة الرئيس عباس بسبب جسد ه"مؤخرا في رام اهللا، 
 والسياسة األميركية المنحازة بالمطلق لالحتالل "صفقة القرن"المواقف التي تمسك بها في مواجهة 

  ."اإلسرائيلي في عهد ترامب
ول بما ال يقبل  فلسطينية، من أجل القب"قيادات"المحاوالت ستستمر إليجاد "وقال عبدالرحمن إن 

به أكثر الفلسطينيين اعتداال، وهو الرئيس عباس، بما يجعله جنوحا خارج الموقف المجمع عليه 
  .")٢٠٠٢(فلسطينيا وهو مطلب الحد األدنى الممثل في المبادرة العربية للسالم 

الخروج عن الموقف الفلسطيني يضع صاحبه في خندق الخروج عن دائرة الوطنية "ورأى أن 
القبول بخطة ترامب، وهي خطة رئيس الوزراء "، معتبرا أن "غريد خارج سرب االعتدال الفلسطينيوالت

  .، وفق قوله"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو واليميني المتطرف، يعد خروجا من دائرة الوطنية
ود وج" اإلسرائيلية، الفتا إلى –واستبعد وجود أية فرصة حاليا الستئناف المفاوضات الفلسطينية 

، وهو أمر "صفقة القرن" إسرائيلية للدفع باتجاه استئناف المفاوضات على قاعدة –ضغوط أميركية 
ال توجد أية فرصة حاليا الستئناف المفاوضات، إال أذا كانت قائمة على قاعدة "وقال  ."مرفوض فلسطينيا

وكان مستشار األمن  ."الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهذا أمر غير وارد في عهد الرئيس ترامب
، معتبراً "إيجاد قيادة فلسطينية من الجيل الجديد"القومي األميركي، روبرت أوبراين، دعا، مؤخرا، إلى 

 .، بحسب تعبيره"المشكلة تكمن في بعض القيادات القديمة المتحصنة بمنظمة التحرير الفلسطينية"أن 
ادة الفلسطينيين، شبان يريدون مستقبال رائعاً نحتاج إلى جيل جديد من الق"وأضاف، خالل تصريح له، 

  .، وفق قوله"بجانب أشقائهم العرب وجيرانهم اإلسرائيليين
وتعد هذه ثاني دعوة مشابهة لمسؤول أميركي خالل يومين، إذ قال كبير مستشاري الرئيس 

  ."يق حياة أفضلقيادة قادرة على تحق"األميركي، جاريد كوشنير، قبله، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى 
الشعب الفلسطيني "بدوره، قال الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، الدكتور نبيل شعث، إن 

  ."فقط يحدد قيادته وليس الرئيس ترمب وال جماعته حلفاء نتنياهو
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ال نحتاج نصائح من الواليات المتحدة، فالقيادة الحالية منتخبة وهي الوحيدة التي تمثل ": وتابع
جزءا من المؤامرة اإلسرائيلية "، معتبرا أن تصريحات المسؤول األميركي، تعد "سطينيالشعب الفل

  ."األميركية الخبيثة ضد الشعب الفلسطيني
من جانبه؛ قال أمين عام المبادرة الوطنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مصطفى 

اإلخالص لمصالح وقضايا الشعب الشرعية القيادية في فلسطين ال تكتسب إال ب"البرغوثي، إن 
الواليات المتحدة وسلطات االحتالل اإلسرائيلي ال "وأضاف إن . "الفلسطيني، وعبر االنتخاب الديمقراطي

صفقة "الواليات المتحدة تريد فرض قيادة متواطئة مع "، معتبرا أن "تقرران من يقود الشعب الفلسطيني
صفقة "الواليات المتحدة وسلطات االحتالل أدركتا أن "أن ورأى . " وضد مصلحة الشعب الفلسطيني"القرن
  ." مرفوضة لذلك هم يحاولون االلتفاف على الموقف الفلسطيني الموحد"القرن

من جانبه وصف عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير، عمر حلمي الغول، تصريحات 
  ."تحريض وإرهاب موجه للقيادة والشعب الفلسطيني"أوبراين بأنها 

هذا تدخل سافر وتهديد وتحريض في ذات الوقت، رداً على ثبات وصمود القيادة "واعتبر أن 
  ."صفقة القرن"الفلسطينية في مواجهة التحديات وفي طليعتها 

  ٢٧ص/٦/٩/٢٠٢٠الغد 
****  

  إجراء باطل ومدان افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة: أبو الغيط 
  

و الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، عن شديد االنزعاج واإلدانة           أعرب أحمد أب  : القاهرة
ما في مدينـة    ها أمس الجمعة بافتتاح كل من كوسوفو وصربيا سفارات ل         هللخطوة التي تم اإلعالن عن    

 .القدس المحتلة

عية ذا اإلجراء باطل ومخالف لقرارات الشر     هوأوضح األمين العام في بيان له، اليوم السبت، أن          
ا لمدينـة القـدس     هالدولية وللقانون الدولي وقرارات مجلس األمن التي تحظر على الدول نقل سفارات           

 الذي حظر على الدول إقامـة     ١٩٨٠ لعام   ٤٧٨، وبخاصة القرار    ١٩٦٧ا تحت االحتالل منذ عام      هكون
  .مدينةا تغيير الوضعية القانونية للهبعثات دبلوماسية في القدس، ورفض أي إجراءات من شأن

وأكد مصدر مسؤول باألمانة العامة لجامعة الدول العربية مجدداً على الموقف الثابت للجامعـة              
ي أحد موضوعات التفاوض الذي رغب المجتمع الدولي فـي تحقيقـه بـين              هوالذي يعتبر أن القدس     

ل هولتين يتجا الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وتعنت فيها األخير، وأن مساعي بعض الدول مثل تلك الد            
القرارات الدولية، واستباق نتائج التفاوض يمثل عمالً خاطئاً وغير قانوني وعرقل بشدة فرص التوصل              

  )د ب أ( .١٩٦٧ يونيو ٤إلى سالم حقيقي قائم على حل الدولتين على أساس خطوط 
  ٦/٩/٢٠٢٠القدس العربي 
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  تركيا تعرب عن قلقها من قرار صربيا نقل سفارتها للقدس
 

 صـربيا  قرار إزاء "العميق قلقها" عن التركية الخارجية وزارة أعربت – الجديدة الحياة – أنقرة
 .المحتلة القدس مدينة إلى أبيب تل من إسرائيل لدى سفارتها بنقل

 الـدولي  المجتمع من مقبول غير أمر إسرائيل قبل من القدس ضم أن بيان، في الوزارة وأكدت
 .المتحدة واألمم

 علـى  سيادة وذات مستقلة، فلسطينية دولة تأسيس على قائم الفلسطينية القضية حل إن" وقالت
 ".الشرقية القدس وعاصمتها ،١٩٦٧ عام حدود

 الدوليـة،  للقـوانين  سـافرا  انتهاكا يعد القدس مدينة إلى لسفاراتها الدول نقل أن على وشددت
 والقـانوني،  التـاريخي  القدس وضع واحترام المتحدة، األمم قرارات مراعاة إلى كافة العالم دول داعية

 .اإلسرائيلي الفلسطيني الخالف تعزيز شأنها من خطوات أي عن واالبتعاد

 نقـل  وكوسـوفو  صـربيا  اعتزام أعلن قد نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن يذكر
  .القدس مدينة إلى بلديهما سفارتي

  ٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
****  

  "الجنائية الدولية"وروبي يرفض فرض واشنطن عقوبات ضد مسؤولين في االتحاد األ
 

 المتحـدة  الواليـات  لفـرض  رفـضه  عن الخميس، أمس األوروبي، االتحاد أعرب – بروكسيل
 .بنسودا فاتو للمحكمة العامة المدعية بينهم الدولية، الجنائية المحكمة في المسؤولين كبار على عقوبات

 أمس، إعالمية إحاطة في ستانو، بيتر الخارجية للشؤون المفوضية باسم الرسمي المتحدث وقال
 حجـر  هـي  التـي  الدولية، الجنائية المحكمة عمل لتحجيم محاوالت أية ضد يقف األوروبي االتحاد إن

 فرضـتها  التـي  العقوبـات  هذه يرفض االتحاد "أن على ستانو بيتر وشدد ."العدالة تحقيق في األساس
 مـوظفين  ضد خطوات نرى بأن سعيدين لسنا ونحن للمحكمة دعمنا سنواصل نحن "وأضاف ."واشنطن
 أمـس  فرضـت،  بـالده  أن أعلـن  قد بومبيو، مايك األمريكي الخارجية وزير أن إلى يشار ."بالمحكمة
 إذا فيمـا  تحقيقاتها بسبب الدولية الجنائية للمحكمة العامة المدعية بنسودا فاتو على عقوبات األربعاء،

 .أفغانستان في حرب جرائم ارتكبت قد األمريكية قواتال كانت

 فاتو( الشخصين لهذين مادي دعم أي تقديم تواصل التي والكيانات األفراد أن إلى بومبيو ولفت
 الجنائية المحكمة في والتعاون والتكامل القضائي االختصاص قسم رئيس موشوشوكو وفاكيسو بنسودا،
  )سبوتنيك(. اً أيضتللعقوبا بالتعرض يخاطرون )الدولية

  ١٣ صفحة ٤/٩/٢٠٢٠الدستور 
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  اعتداءات

  االحتالل يعتقل سيدة وشابا من القدس بعد التنكيل بهما
سيدة فـي البلـدة    قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء السبت، اعتقلت – الجديدة الحياة – القدس

اعتقال شاب فـي العيـسوية شـمال    أخرى ب القديمة بمدينة القدس بعد أن التنكيل بها، فيما قامت قوة
 .المدينة، بعد االعتداء عليه

هويتها عقب  محلية، بأن قوات االحتالل قامت باحتجاز واعتقال مقدسية لم تعرف مصادر وأفادت
 .االعتداء عليها بمنطقة باب األسباط في القدس المحتلة

بالتزامن  بعد التنكيل به،قوات االحتالل الشاب معتصم حمزة عبيدة من بلدة العيساوية  واعتقلت
  .مع إغالق أحد مداخل البلدة ومنع المواطنين من التنقل

  ٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
****  

  من حراس المسجد األقصى المباركاالحتالل يعتقل ثالثة 
 من حراس المـسجد األقـصى       ٣اعتقل جنود االحتالل، أمس السبت،       .... – فلسطين المحتلة 

 فلسطينية، أن جنود االحتالل اعتقلوا الحارسة هبة سرحان من أمام باب مصلى           وأفادت مصادر . المبارك
ووفقا للمصادر ذاتها، اعتقل الجنـود حارسـين        . قبة الصخرة المشرفة، بعد منعها لهم دخول المصلى       

آخرين، قدما المساعدة لسرحان، بعد اعتداء جنود االحتالل عليها، وهمـا عمـران األشـهب وعمـاد                 
 .عابدين

يب شقيقان، أمس السبت، أحدهما بجروح خطيرة، بشظايا قنبلة يدوية أطلقتها قوات خاصة            وأص
ـ   إسرائيل ، داخل منزلهما في مخيم جنـين، حـسبما أفـادت وكالـة األنبـاء              "مستعربين"ية من وحدة ال

 )."وفا"(الفلسطينية 

بمركبة إسعاف   اختطفوا الشقيقين وتم نقلهما      "المستعربين"وذكرت المصادر أن قوات من وحدة       
اندالع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل على مدخل المخـيم، دون أن   إلى  ية، ما أدى  إسرائيل

ي اقتحم عدة منازل داخل المخيم، وسط       سرائيلوذكر شهود عيان أن جيش االحتالل اإل      . يبلغ عن إصابات  
 .اندالع مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين

أن األجواء  إلى  شؤون األسرى والمحررين، أمس السبت، بيانًا تشير فيهإلى ذلك، أصدرت هيئة
جحيم  إلى   يسرائيلشديدة الحرارة والرطوبة العالية، حولت حياة األسرى في مختلف سجون االحتالل اإل           

 .خالل األيام الماضية

نـذ أكثـر مـن    ومع دخول موجة الحر الشديد التي تجتاح الـبالد م  "وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه      
مضاعفة معاناة األسرى عشرات المرات، بسبب الحرارة والرطوبة، وقلة التهوية خاصة            إلى   أسبوع، أدى ذلك  

  )وكاالت. ("في السجون الصحراوية والساحلية، كالنقب، ونفحة، وعسقالن، والدمون، وجلبوع، وغيرها
  ١٥ص/٦/٩/٢٠٢٠الدستور 
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 "األقصى" يقتحمون  مستوطنا بينهم طلبة معاهد دينية ١٢٣
 الجامعـات  مـن  طالبا ٧٠ بينهم مستوطنًا ١٢٣ نحو الخميس، أمس اقتحم – المحتلة فلسطين

 "الهيكل" عن شروحات تلقيهم وسط ساحاته، في وتجولوا المبارك، األقصى المسجد اليهودية، والمعاهد
 وتجولـوا  المـسقوفة  مسجدال مصليات اقتحموا االحتالل، مخابرات من عنصرا ١١ يرافقهم" المزعوم،

 ".بداخلها

 فرض تواصل االحتالل شرطة إن بيان، في اهللا، رام في الدينية والشؤون األوقاف وزارة وقالت
 بواباتـه  عنـد  الشخصية الهويات بعض وتحتجز األقصى، إلى الفلسطينيين المصلين دخول على قيودها

 .الخارجية

 وتحتجـز  األقصى، إلى الفلسطينيين لمصلينا دخول على قيودها فرض االحتالل شرطة وتواصل
 .عنه العشرات تبعد فيما بواباته، عند الشخصية الهويات بعض

 العـزل  زنـازين  إلى ،٢٠و ١٩ قسمي في األسرى من عددا "عوفر" سجن إدارة نقلت ذلك، إلى
 عقـب  عاء،األرب االحتالل، سجون لمصلحة التابعة القمع قوات العتداء مقاومتهم أعقاب في االنفرادي،

 .الخطيب داوود األسير استشهاد إعالن إثر األسرى استنفار

 تـسود  الـشديد  التوتر من حالة" أن الخميس، أمس عنه، صدر بيان في األسير نادي وأوضح
 ."الخطيب رفيقهم استشهاد عقب عوفر سجن في األسرى عاشها ليلة بعد كافة، األسرى أقسام

 سجن تسود االستنفار من حالة" أن بكر أبو قدري ين،والمحرر األسرى شؤون هيئة رئيس وأكد
 والتكبير األبواب على بالطرق األسرى قام حيث الماضية، قبل الليلة منذ االحتالل سجون ومختلف عوفر

 ."الحداد وأعلنوا كافة، األقسام وأغلقوا الخطيب، استشهاد نبأ سماعهم لحظة منذ

 حالة على ردا الزنازين، إلى ونقلتهم أسرى ١٠ تعزل "عوفر" سجن إدارة أن إلى بكر أبو ولفت
 طلـب  تقـديم  لمتابعـة  تعمل الهيئة، في القانونية الوحدة أن مضيفا بها، قاموا التي واالستنفار الغضب
 .لجثمانه والمعاينة الفحص إجراء بعد الخطيب الشهيد جثمان لتسليم

 بالغـاز  األسرى ورشت األقسام، اقتحمت" السجون لمصلحة التابعة القوات أن األسير نادي وأكد
 ."عليهم االعتداء بعد الزنازين، إلى آخرين نقل وتم باالختناق، منهم عدد بإصابة تسبب ما

 ٨٥٠ عـددهم  والبـالغ  عوفر سجن في األسرى يعيشها الشديد القلق من حالة أن على وشدد
 بفيروس السجانين أحد إصابة عن الكشف بعد فيهما، األسرى وحجر ١٢و ١١ قسمي إغالق بعد أسيرا،
 األسـرى،  وخـالط  أيام ثالثة لمدة القسمين في تواجد بكورونا المصاب السجان أن إلى ولفت .كورونا
 .السن كبار من األسرى من مجموعة يضم ١٢ قسم أن موضحا

 المرضـى  األسـرى  عـن  لإلفـراج  االحتالل على الضغط بضرورة مطالبته األسير نادي وجدد
 واستمرار مصيرهم، على المخاطر وتصاعد الفيروس، انتشار استمرار مع اصةخ" أسير، ٧٠٠ وعددهم

 ".وترهيب وتنكيل قمع كأداة الفيروس باستخدام االحتالل سجون إدارة
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 سـجن  فـي  األربعـاء،  مساء قلبية، بجلطة )عاما ٤١( الخطيب طلعت داوود األسير واستشهد
 القمـع  قـوات  قالبتهـا  والغـضب  االستنفار حالة األسرى ليعلن المتعمد، الطبي لإلهمال نتيجة عوفر؛

 .والتنكيل باالعتداء

 الخطيـب،  األسـير  جثمان نقلت اإلسرائيلي، االحتالل سجون إدارة إن بكر، أبو قال جانبه، من
 ظـاهري  وفحص خارجية، معاينة إلجراء ،"كبير أبو" في الجنائي الطب معهد إلى الخميس، أمس صباح

 حيـث  األسرى، حياة عن الكاملة المسؤولية سجونها وإدارة االحتالل، لطاتس بكر، أبو وحمل .للجثمان
 االحتالل يشجع المتفرج، دور ولعب الدولي السكوت" إن وقال والحياتية، الصحية ظروفهم إهمال تتعمد
 اإلنـسان،  حقـوق  ومؤسـسات  الدولية المؤسسات" بكر أبو وداعا ".األسرى بحق جرائمه تصعيد على

 حيث األسرى، يعيشها التي األوضاع خطورة على لالطالع السجون وزيارة خاصة، حقيقت لجنة لتشكيل
 مـداهمات  حملـة  الخمـيس،  أمـس  فجـر  اإلسرائيلي االحتالل جيش وشن ".واإلجرام والتعذيب القمع

 فـي  مواجهـات  اندلعت فيما المواطنين، من عدد اعتقال تخللها المحتلة الغربية الضفة في واقتحامات
 .االحتالل وجنود شبان بين اطقالمن بعض

 فـي  تفتيشات إجراء تم خالل بالضفة مختلف مناطق االحتالل قوات بمداهمة األسير نادي وأفاد
 المواطنين من عددا اعتقال تم كما الحواسيب، وأجهزة الممتلكات بعض ومصادرة ثقافية ومراكز منازل
 المستوطنين ضد شعبية مقاومة أعمال في ةالمشارك بحجة األمنية األجهزة لدى للتحقيق تحويلهم جرى

  )وكاالت( .االحتالل وقوات
  ١٣ صفحة ٤/٩/٢٠٢٠الدستور 
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  ألنها جمعت الجهود ضد هدم المنازل "خيمة البستان"االحتالل يستهدف ": مناهضة التهجير

ـ  سـلوان  في البستان خيمة يخشى االحتالل أن التهجير لمناهضة المقدسية الهيئة أكدت  وبجن
 والنشطاء الوطنية والشخصيات المقدسيين جهود جمعت ألنها فيها المشاركين ويالحق األقصى المسجد

 .المقدسيين عقارات على واالستيالء الهدم أوامر وجه في

 مـن  وخاصة القدس مدينة من يخرج صوت كل يعتبر االحتالل أن لها، بيان في الهيئة، وأكدت
 .مخططاته ويحبط يهدده صوتاً سلوان

 البستان منطقة استهداف ضد ٢٠٠٩ العام في أنشئت التي "البستان خيمة "أن إلى البيان ولفت
  .الجديدة الهدم قرارات وجه في ومستمرة باقية وبيتا، عقارا ٨٠ من أكثر بهدم االحتالل وقرارات

  ٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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  مقدسيةاالحتالل يسلم أسيرا محررا قرارا يقضي بسحب إقامته ال
 

 أسـيرا  الخمـيس،  يـوم  صباح اإلسرائيلي، االحتالل سلطات سلمت – الجديدة الحياة – القدس
 .المحتلة القدس في إقامته بسحب يقضي قرارا محررا  مقدسيا

 المحـرر  األسير سلم االحتالل إن عصب، أبو أمجد المقدسيين األسرى أهالي لجنة رئيس وقال
 .لالعتراض يوما ثالثين ومنحه المقدسية، إقامته سحب جراءإ ببدء يقضي قرارا الحموري، صالح

 عبـر  األربعـاء  يـوم  استدعائي تم ،"الجديدة الحياة "لـ  الحموري صالح المحرر األسير وقال
 يـضيف  ،الخمـيس  يـوم  الغربية القدس في المسكوبية ومقرها )٤( غرف في للتحقيق هاتفي اتصال

 اإلسـرائيلية  الداخليـة  وزير نية الجائر القرار تسليمي يقالتحق لغرف الوصول فور تأتفاج الحموري،
  .القرار هذا على لالعتراض يوماً ٣٠ مدة إعطاء مع المقدسية اإلقامة بسحب

 الفترة هذه خالل الجائر القرار هذا إبطال أجل من القانونية باإلجراءات سأقوم" الحموري أوضح
 .القدس مدينة في والعيش البقاء على مؤكداً ،"المحددة

 جانـب  إلى الزرقاء الهوية يحمل وهو مرات عدة اعتقل الحموري صالح المحرر األسير أن كما
 لمـدة  اعتقل ٢٠٠٤ وعام شهور، ٥ لمدة عاماً ١٦ ـال في األولى المرة في اعتقل الفرنسية، الجنسية

 شـهور  ٩و سـنوات  ٦ مـنهم  قضى سنوات ٧ لمدة بحقه حكم واصدر اعتقل ٢٠٠٥ وعام شهور، ٤
 شـهور  ٤ لمدة الغربية الضفة دخول وعدم السفر ممنوع شروط ضمن شاليط صفقة ضمن عنه وأفرج

 .السجن في له الباقية المدة أي

 أصـدر  حيـث  فرنـسا،  في ومقيمة الفرنسية الجنسية تحمل فلسطينية من ٢٠١٤ عام وتزوج
 عـام  اإلداري لالعتقـال  ضافةإ عامين، لمدة الغربية الضفة دخول بعدم بحقه قراراً اإلسرائيلي االحتالل
 .شهر ١٣ لمدة ٢٠١٧

 مـن  متزوج وهو االحتالل، سجون في أعوام ثمانية نحو أمضى محرر أسير الحموري أن يذكر
 ٢٠١٦ عام فلسطين عن االحتالل سلطات أبعدتها فرنسية سيدة

 وجتـه لز االحـتالل  إبعـاد  من بالرغم القدس، في البقاء اختار لكنه الفرنسية، الجنسية ويحمل
 في الفلسطينيين على التضييق سياسة في االحتالل سلطات وتستمر .٢٠١٦ منذ فلسطين عن الفرنسية

 .االحـتالل  لصالح يكون يديموغراف تغيير بهدف البيوت، وهدم واإلبعاد باالعتقال المتمثلة القدس مدينة
 ورئيس حراس بينهم ىواألقص القدس عن والمواطنين المرابطين إبعاد سياسة االحتالل قوات وواصلت

 .فيه المرابطين هيئة

 بـصفة  القـدس  أهـالي  الستهداف الطريق ويمهد خطير القرار بأن وحقوقيون نشطاء واعتبر
  .السياسي نشاطهم بدعوى أهلها من المقدسة المدينة إفراغ بهدف عامة،

  ٤/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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  اعتداءات/ تقارير 

  أغسطس/  مقدسيين خالل شهر آب١٠٣اعتقل  منشأة بالقدس و٥١االحتالل هدم 
 

 مدينـة  فـي  منشأة ٥١ هدمت اإلسرائيلي االحتالل سلطات بأن حلوة وادي معلومات مركز أفاد
 األقـصى  والمـسجد  القدس عن إبعاد قرار ١٥ وأصدرت الماضي، أغسطس /آب خالل المحتلة القدس

  .المبارك
 الوحـدات  معظم أن أغسطس، خالل المدينةب االحتالل انتهاكات يرصد تقرير في المركز وأوضح

 ٥ واحد، منزل من جزء سكنية، وحدة ٣٦ :كالتالي وكانت بالسكان، مأهولة هدمها جرى التي السكنية
 .زراعية بركسات ٧ منازل، أساسات ٢و تجارية منشآت

 مـن  بقـرار  أصحابها قبل من اً قسري نُفذت هدم عملية ٢٧ أيضا بينها من أن إلى المركز ولفت
 .االحتالل وآليات بجرافات هدمت والبقية االحتالل، بلدية

 ومعظمهـا  جبل المكبر،  في منشأة ١٣و منشأة، ١٦ بـ سلوان بلدة في تركز الهدم أن وأضاف
 ١٨ مـن  أقـل  "األطفال من معظمهم فردا، ٨٥ عن يزيد ما تشريد إلى أدى ما سكنية، ووحدات منازل
 ".اًعام

 القـدس  عـن  ٢و المـسجد األقـصى،    عن إبعاد قرار ١١ منها إبعاد، قرار ١٥ المركز ورصد
 غيث عدنان القدس لمحافظ الضفة الغربية  دخول منع قرار رصد كما القدس، مدينة عن وواحد القديمة،

 حطة باب عند هلسة أشرف الشاب ١٧/٨/٢٠٢٠ بتاريخ قتلت االحتالل سلطات أن وذكر .أشهر ٦ لمدة
 سلطات أن إلى ولفت .جثمانه واحتجزت عملية طعن،  تنفيذ محاولته بحجة األقصى، المسجد أبواب أحد–

 منـذ  مصباح أبـو صـبيح   :وهم الثالجات في مقدسيين شهداء أربعة جثامين احتجاز تواصل االحتالل
 منـذ  عويسات عزيز األسيرة الحركة وشهيد ،٢٠١٧ ثاني كانون منذ القنبر فادي ،٢٠١٦ أول تشرين

 ١٠٣ اعتقلـت  االحـتالل  سـلطات  بـأن  وأفاد .٢٠٢٠ شباط منذ عاترةز ماهر والشهيد ،٢٠١٨ أيار
 والقدس العيسوية بلدة وسجلت سيدات، ٩و قاصرا ١٢ اعتقال بينها من الماضي، الشهر خالل مقدسيين
 المقاصد مستشفى االحتالل قوات اقتحمت المستشفيات، لحرمة انتهاك وفي .معتقلين عدد أعلى القديمة
 عـدة  تمركـزت  حيـث  أصبع، أبو محمد الشاب إصابة يوم كانت األولى لماضي،ا الشهر خالل مرتين
 بتـاريخ  كانـت  والثانيـة  ،"الرصاصـة  مـن  التحقـق " بحجة وداخله، المستشفى ساحات في ساعات

٢١/٨/٢٠٢٠.  
  ٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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 منطقة استيطانية صناعية جديدة في الضفة لتكريس الضم

 

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االسـتيطان فـي تقريـره              قال –فلسطين المحتلة   
انه وفي خطوة جديدة تعكس جميع معاني االستخفاف بالقانون الدولي وقـرارات الـشرعية              " األسبوعي

أشكاله وتعتبره شكال من أشكال جرائم الحرب، أعلن إيلي كوهين           الدولية، التي تجرم االستيطان بجميع    
ي أن منطقة صناعية جديدة سوف تقيمها دولة االحتالل على أراضي           سرائيلصناعة اإل وزير االقتصاد وال  

جنوب المدينة،  ) مصانع جيشوري  ("نيتساني شلوم "قرى جنوب مدينة طولكرم لتكون الثانية بعد منطقة         
 إقامة حزام استيطاني صناعي جديد على أراضي قريتـي شـوفة            يسرائيلاإلحيث تعتزم دولة االحتالل     

، وربطه بأراضي مدينة الطيبة في المثلث ، ليلتقي مع حزام صناعي استيطاني             )قضاء طولكرم (ة  وجبار
، فيمـا   )براعم السالم (،  " نيتسني شالوم  "آخر قريب من المكان نفسه الذي تسميه دولة االحتالل متنزه           

 وليتجـه   "شجاعةبراعم ال "، وتعني   "نيتسني عوز "يطلق على المستوطنة التي يتبع لها هذا المتنزه اسم          
منطقة وادي عارة، حيث أقام االحتالل في الثمانينيات، مستوطنتي كتسير وحـريش، علـى               إلى   شماالً

ان الهدف من "وقال التقرير  . "جانبي الخط األخضر وفق مخطط شارون المعروف بمخطط النجوم السبع
 في فلسطين وطمس    ١٩٦٧ ومناطق   ١٩٤٨وراء ذلك فهو محو الخط األخضر، أي الحدود بين مناطق           

. حدود الرابع من حزيـران     إلى   معالمه بمستوطنات ومدن صناعية للتأكيد على صعوبة االنسحاب الحقا        
وال يتوقف األمر عند حدود سرقة األرض وطمس معالمهـا عبـر زرعهـا بالمـستوطنات والمنـاطق         

ذي يصعب كما يفكر قـادة      الصناعية الملحقة بها بل يتعدى ذلك باتجاه تكريس حالة من الضم الفعلي، ال            
 وقادة مجالس المستوطنات التراجع عنه، حيث يجري استغالل هذه المشاريع الصناعية كمحرك             إسرائيل

لجلب الصناعات والشركات لالستثمار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز الوجود اليهـودي             
 وخاصة بعد إسرائيل التسعينيات حكومات فيها للسكن والعمل معا، واالنتقال من سياسة روجت لها مطلع

" اسكن في ارئيل واعمل في تل أبيب      "ي  سرائيل بين الجانبين الفلسطيني واإل    أوسلوالتوقيع على اتفاقيات    
 بات العمل في الحزام االستيطاني الجديد       "وجاء في التقرير   ."سياسة السكن والعمل في نفس المكان     إلى  

قة الصناعية االستيطانية، حيث لوحظ ارتفاع كبير في سـعر األرض           في مراحل متقدمة من إنشاء المنط     
ووفقا لخريطة نشرها موقع إلكتروني يتبع .  ألفا٢٢من نحو خمسة آالف دوالر للدونم الواحد ألكثر من         

 دونم وتغيير تخـصيص األرض      ٨٠٠، فان الهدف يتمثل في مصادرة نحو        إسرائيلإلدارة التخطيط في    
مناطق صناعية وتجارية ومواصالت ومباٍن ومؤسسات عامـة         إلى   يق معتمدة، من منطقة زراعية وطر   

وستمتد المنطقة الصناعية من داخـل مدينـة الطيبـة فـي            . ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق    
 المقامة على أراضي الفلـسطينيين فـي        "إيفني حيفتس "، حتى مستوطنة    ١٩٤٨األراضي المحتلة عام    

 المقامـة  "أفني حيفتس" و"سلعيت" منذ فترة على شق الطرق بين مستوطنات ويعمل االحتالل . "طولكرم
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وفي حال تمكنت سلطات االحتالل من إقامة هـذه         . على أراضي تلك القرى والمنطقة الصناعية الجديدة      
 منطقة يقيمها االحتالل داخل أو في امتـداد مئـات           ٢٥المنطقة الصناعية فسوف تكون واحدة من نحو        

بالضفة الغربية، تضم مئات المنشآت الصناعية التي       ) مستوطنات وبؤر استيطانية  (يطانية  المواقع االست 
وفي مناطق وسط    .ينتج غالبيتها مواد تحوي مخلفات ضارة تلحق اضرار واضحة على البيئة والصحة           

وجنوب الضفة الغربية تنتشر كذلك مناطق وأحزمة استيطانية صناعية، فعلى أراض محافظـة رام اهللا                
ية كالمنطقة الصناعية موديعين عيليـت      سرائيللبيرة يوجد عدد من المناطق الصناعية االستيطانية اإل       وا

والمنطقة الصناعية شيلو التي تعتمد على       والمنطقة الصناعية مافو حورون والمنطقة الصناعية حلميش      
لبالسـتيك،  صناعة الجلود، والفيبرجالس، واإلسمنت، وصناعة دباغة الجلود، وصـناعة المطـاط، وا           

وصناعة األلمنيوم، وصناعة اللدائن، فيما يوجد على أراضي محافظة القدس منطقتان صناعيتان همـا              
 التي تتبع مستوطنة معاليه أدوميم ومنطقة بنيامين الصناعية التـي           "ميشور ادوميم "المنطقة الصناعية   

واالسـمنت، ودباغـة    تتبع هذه المنطقة مستوطنة كوخاف يعقوب والمتخصصة في صناعة اللـدائن،            
وتنتشر . وصناعة الخمور والمواد التموينية   ،  األلمنيوم، وصناعة   األقمشةالجلود، والمنظفات، وصباغة    

أحزمة المناطق الصناعية أيضا في محافظتي بيت لحم والخليل، حيث توجد في محافظ بيت لحم المنطقة                
 والمتخصـصة فـي     "افرات"ت والمنطقة الصناعية    بيتار علي " التابعة لمستوطنة    "بيتار عليت "الصناعية  

صناعة المواد الكيماوية والكلور وغيرها، وصناعة الخبز، وخدمات مهنية ودراسات عقاريـة وتقـديم              
النصائح والخالصات وبعض الخدمات المحاسبية، وغيرها وتوجد في محافظة الخليـل أربـع منـاطق               

  )وكاالت(....صيون وناحل عوز وغيرهاصناعية استيطانية في كل من كريات اربع وغوش عت
  ١٥ص/٦/٩/٢٠٢٠الدستور 

****  

  عنصرية

  في جيش االحتالل أعدم طفالً فلسطينيا في القدس محكمة االحتالل ترفض محاكمة عقيد 
 

 طفـالً  أعـدم  االحـتالل،  بجـيش  عقيد لمحاكمة قضائية دعوى العليا، االحتالل محكمة رفضت
 المحكمة فإن العبرية، السابعة القناة وبحسب .النار إطالق لتعليمات اخالف المحتلة، القدس في فلسطينيا

 أحـد  إعدامـه  مـن  الرغم على وذلك "شومير يسرائيل" األسبق اهللا رام منطقة قائد محاكمة عدم قررت
 الحـق  بينما الضابط، يستقلها التي العسكرية المركبة باتجاه للحجارة إلقائه بعد ٢٠١٥ العام في الفتية

 المحكمة وبررت .المكان في فاستشهد إلعدامه سعياً قصيرة مسافة من النار عليه وأطلق الفتى الضابط
 الذي بالتوبيخ واكتفت يبرره ما له الضابط سلوك وأن بالقتل يتسبب وقد فتاك سالح الحجر بأن قرارها

 صـيف  جريمـة ال ووقعت .فقط مستقبلية ترقيات حول عليه قيود وفرض األركان قائد من الضابط تلقاه
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 حيـث  الجنود من ثالثة ومعه قلنديا حاجز قرب العسكرية مركبته في "شومير "كان عندما ٢٠١٥ العام
 خـرج  اللحظـة  تلك وفي .المكان من وفر للدورية األمامي الزجاج باتجاه حجر إللقاء الدورية تعرضت

 ظهـره  باتجـاه  لقـات ط ٣ وأطلـق  ربيعاً ١٧ الـ ابن كسبة محمد الفتى والحق المركبة من "شومير"
  .المكان في فاستشهد

  ٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
****  

  تقارير

 ال مكان في المسجد األقصى لغير المسلمين: مفتي القدس
 

الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والـديار الفلـسطينية، أن المـسجد             أكد – فلسطين المحتلة 
مـسجد  "الل خطبة الجمعة في األقصى أنه       وأضاف خ  ."للمسلمين وحدهم وال مكان لغيرهم فيه     "األقصى  

إسالمي للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد، وال مكان لغيرهم فيه، وقد قرر اهللا إسالميته في القرآن                 
حينما نقول إن المسجد األقصى لعبادة المـسلمين        "وأوضح أنه    ".الكريم، وهو عقيدة في قلب كل مؤمن      
وأضـاف مفتـي     ". من الناس؛ بل نؤكد على الحقيقة اإليمانيـة        ومكان خاص بهم، فإننا ال نتجاوز أحدا      

أماكن لعبادة المسلمين وحـدهم، والمـسيحيين لهـم         ) المسجد األقصى (هذه الديار المباركة    "القدس أن   
المفرط بذرة تراب من هذا المكان، مفـرط بعبـادة          "واعتبر الشيخ حسين أن      ".كنائسهم ولليهود كنسهم  

ـ    ".ئن هللا ولرسوله ولجماعة المسلمين    المسلمين وعقيدتهم، وخا   أي عـدوان علـى     "وعبر عن رفضه ل
المسجد األقصى المبارك أو محاوالت التقسيم أو محاوالت فرض األمر الواقع بقوة االحتالل وغطرسـة               

  ...."المحتلين
وأقيمت صالة الجمعة في المـسجد األقـصى بمـشاركة آالف الفلـسطينيين، وفـق مراسـل                 

  ....األناضول
 ١٤ صفحة ٥/٩/٢٠٢٠ستور الد
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  فعاليات

 إسرائيلية أسلحة مصانع بإغالق للمطالبة بريطانيا في تظاهرة
  

 إليها منظمة   دعت  نظم ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية تظاهرة      -  وفا ٢٠٢٠-٩-٦ لندن
كة  بإغالق مصانع شـر    للمطالبة  منطقة هولبورن،  في ،)مقرها لندن " (مجموعة العمل من أجل فسطين    "

 ". "Elbit Systemsالجيش اإلسرائيلية

 ا المشاركون العلم الفلسطيني والفتات تطالب بإغالق الشركة في هولبورن، التي تضم مكتب          ورفع
  . تبيع أسلحة التي تقتل أطفال فلسطينكونها لهذه الشركة،
ت  متحدث باسم المتظاهرين، إن هدفهم التنديد بالشركات والمؤسـسات التـي تـشكل أدوا      وقال

  .لالحتالل والظلم الممارس من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين
 أن الشركات اإلسرائيلية مثل هذه، تقوم باختبار األسلحة التي تنتجها علـى الفلـسطينيين               وأكد

  .وأطفالهم، قبل طرحها للبيع
 شركة جيش إسرائيلية تنشط في مجال الطـائرات المـسيرة، وأنظمـة    ،"Elbit Systems"و

  .الستطالع االستخبارية، والتقنيات الكهروضوئيةالمراقبة وا
  . الشركة مصانع في بريطانيا تعمل على إنتاج محركات الطائرات المسيرةولدى

  ٦/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا
****  

  جامعة البترا تفوز بجائزة دولية إلعادة إعمار القرى الفلسطينية

 

مارة بكلية العماره والتصميم في جامعة البترا قسم هندسة الع فاز – الحراوي احمد –مادبا 
بجائزة تقديرية في المسابقة الدولية إلعادة إعمار القرى الفلسطينية المهدمة بدورتها الرابعة والتي 
أعلنت نتائجها امس و نظمتها هيئة أرض فلسطين في بريطانيا بإدارة الدكتور سلمان أبو ستة، وذلك 

طية للتصميم المقترح إلعادة إعمار قرية جنداس في الرملة، بإشراف عن مشروع تخرج الطالبة شهد ع
  .الدكتور ياسر أبو هاشم

يذكر أن قسم هندسة العمارة شارك بثالثة مشاريع ضمن هذه الدورة، باالضافة إلى المشروع 
 الفائز، شاركت الطالبة يارا البدوي بمشروع تخرجها إلعادة إعمار قرية المسمية الكبيرة في غزة
بإشراف الدكتورة هدير مرزة، كذلك مشروع التخرج المقدم من الطالبة أسيل النجار إلعادة إعمار قرية 

  .الزيب في عكا بإشراف الدكتور عامر الجوخدار
  ٦/٩/٢٠٢٠/١٩الدستور 
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  اخترنا لكم
 

   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة
  

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

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

الملكية العربية والمأزق :  السفارة األميركية في القدسأرض(وفيما يلي تعريف بكتاب 
   )ركياألمي

وليـد الخالـدي؛    / الملكية العربية والمأزق األميركي   :  السفارة األميركية في القدس    أرضكتاب  
  . ص٩٧ – . ٢٠٠٠مؤسسة الدراسات الفلسطينية، :  بيروت –. ترجمة سميرة نعيم خوري 

 في القـدس    ركية المرتقب للسفارة األمي   موقع المؤرخ وليد الخالدي في هذا الكتاب عن ال        يتحدث
 ،١٩٤٨ لعدد من الالجئين الفلسطينيين صادرته إسرائيل منذ احتاللها لمدينة القدس سنة             لكي هو م  الذ

 بجهـد جمع األدلة التي تثبت الملكية الفلسطينية لهـذا الموقـع،           بعة من الفلسطينيين    وجمموقد قامت   
ار بين الواليات    شخصاَ، ويتضمن الكتاب مناقشة التفاقية اإليج      ٤٠ ستة أعوام وشارك فيه نحو       قاستغر

  .١٩٨٩المتحدة وإسرائيل التي ُأبرمت سنة 
****  

  اخبار باالنجليزية
Arab League Secretary-General condemns decision 

by Serbia and Kosovo to move embassies to Jerusalem 
 
  
CAIRO, Saturday, September 05, 2020 (WAFA) - Arab League Secretary-General Ahmed 
AboulGheit condemned today the decision by Serbia and Kosovo to open their embassies in 
occupied Jerusalem saying this decision is both null and void. 
He said in a statement that this move is contrary to United Nations decision, international law, 
and Security Council resolutions that prohibit countries from moving their embassies to 
Jerusalem since it is considered occupied since 1967, as well as Resolution 478 of 1980 
prohibiting countries from establishing diplomatic missions in Jerusalem and rejecting any 
measure that would change the legal status of the city. 
AboulGheit stressed the Arab League’s firm position which considers Jerusalem to be one of the 
final status issues to be negotiated between the Palestinian and Israeli sides. 
He indicated that ignoring international decisions and preempting the results of negotiations is a 
wrong and illegal act, and severely impedes the chances of reaching a real peace based on the 
two-state solution on the June 4, 1967 borders. 

WAFA September 05, 2020  
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In August, Israel demolished 51 Palestinian structures in Jerusalem, 
displacing 85 people – center 

 
JERUSALEM, Saturday, September 05, 2020 (WAFA) – The Israeli occupation authorities 
demolished 51 Palestinian structures during the month of August displacing 85 people, many of 
them children under 18 years of age, today said the Palestinian rights center WadiHilweh 
Information Center. 
It said in its monthly report on Israeli measures against the Palestinian population of the 
occupied city that the Israeli occupation municipality of West Jerusalem escalated in August its 
policy of demolishing Palestinian homes and facilities in East Jerusalem in an unprecedented 
manner under the pretext of building without a permit despite the difficult economic conditions 
in the city due to the Corona pandemic and the high number of cases in all sections of the 
occupied city. 
It said it had monitored the demolition of 51 facilities in East Jerusalem, most of which were 
inhabited housing units, including 36 housing units, part of one house, five commercial 
establishments, two house foundations, and seven agricultural shacks. 
It said 27 of the demolitions were self-destroyed by their owners under pressure from the 
municipality, while the rest were demolished by the occupation municipality. 
The demolitions were concentrated in Silwan, with 16 facilities, and 13 facilities in Jabal al 
Mukaber, most of which were homes and housing units. 
The center stated that the demolitions had left more than 85 people homeless, most of them 
children under the age of 18. 

WAFA September 05, 2020 

****  
Pro-Palestine activists protest in 

London against UK's complicity in Israeli apartheid 
 
LONDON, Sunday, September 6, 2020 (WAFA) – Dozens of pro-Palestine activists protested in 
London yesterday outside the headquarters of Elbit Systems, Israel’s biggest private arms firm in 
the country, calling for its immediate closure. 
Protesters gathered at the site from 1pm tomorrow to highlight Britain’s "complicity in Israeli 
apartheid" through the government allowing Elbit to operate in the country. 
The firm has 10 sites around the country including London, Oldham and Kent. 
Speaking ahead of the protest activist Huda Ammori told the Morning Star: "The UK has been 
complicit in the colonization of Palestine for over 100 year… They are openly allowing Elbit 
Systems, who market their weapons as ‘battle-tested’ on Palestinian civilians, to operate here in 
the UK. This cannot and will not continue. 
"We need all people of conscience in the UK to take a stand in solidarity with the Palestinian 
people, to disrupt ‘business as usual’ and mobilize to shut Elbit down." 
Elbit Systems supplies around 85 per cent of drones used by the Israeli occupation's military, 
which are used in daily surveillance and attacks on Gaza. 

WAFA September 6, 2020 
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IOA revokes citizenship of Jerusalemite ex-detainee 
 
OCCUPIED JERUSALEM, The Israeli occupation authority (IOA) on Thursday morning 
handed Salah al-Hamouri a written decision revoking his Jerusalemite citizenship documents. 
Amjad Abu Asab, head of the family committee of Jerusalemite prisoners, said the IOA 
informed Hamouri, a native Jerusalemite citizen, that he would be stripped of his citizenship 
documents and residency rights, and gave him 30 days to object to the measure. 
Hamouri spent about eight years in Israeli jails for his peaceful protest activities against the 
Israeli occupation. He is married to a French woman who was deported by Israel in 2016. 

Palestinian Information Center September 3, 2020 

****  
Dozens of settlers defile Aqsa Mosque under police guard 

 
OCCUPIED JERUSALEM, At least 123 Jewish settlers on Thursday morning stormed the Aqsa 
Mosque in Occupied Jerusalem and desecrated its courtyards under police escort. 
According to the Islamic Awqaf Department in Jerusalem, 70 students of Jewish religious 
institutes were among the groups of settlers who entered the Mosque through al-Maghariba Gate 
and toured its courtyards. 
Meanwhile, 11 intelligence officers defiled and toured the Aqsa Mosque’s main prayer buildings 
in the morning. 
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. 
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Israeli police detain four Aqsa employees 

 
OCCUPIED JERUSALEM, The Israeli occupation police on Saturday morning detained four 
Aqsa Mosque employees, one of them a female guard. 
According to local sources, police officers assaulted and detained Aqsa guard HibaSarhan after 
she prevented other officers from entering the Dome of the Rock building. 
The police also assaulted and detained three Aqsa employees after they intervened to defend 
Sarhan and prevent her arrest. They were identified as Imran al-Ashhab, ImadAbdeen and Bilal 
Awadallah. 
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Dozens choke on tear gas in Issawiya town 
 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC), Dozens of civilians suffered from inhaling tear gas during 
violent confrontations with Israeli soldiers on Thursday evening in Issawiya town in occupied 
Jerusalem. 
Local sources said that Israeli occupation police forces raided the martyr Muhammad Obeid 
neighborhood in the town and fired tear gas canisters indiscriminately towards the citizens’ 
homes who were forced to close them despite the hot weather and dozens of them suffered 
teargas suffocation. 
Israeli police forces have been raiding Issawiya town frequently, attacking and arresting 
Palestinians including women and children. 
The Israeli occupation authorities (IOA) prevent the townspeople from building, and embark on 
demolishing their homes and delivering demolish notices on a weekly basis under the pretext of 
unlicensed buildings. 
In return they refuse to approve building structural maps, which enable the residents to build new 
houses and expand their homes to match the natural increase. In addition IOA forces dozens of 
citizens to self-demolish their homes.  
IOA has confiscated ten years ago hundreds of dunums of Al-Issawiya's lands in its eastern 
borders, and built military camps on these lands. 
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