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 .ابهاّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كت •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

 ابـّتٕمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الك

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  لمحتوىا

  االردن والقدس
  

  ٥  الخاليلة يحذر من المساس بالعاملين باألقصى •

  شؤون سياسية

  ٥  الصفدي وعريقات يبحثان تطورات القضية الفلسطينية •

  ٦  مشاورات فلسطينية عربية تسبق اجتماع مجلس الجامعة العربية •

  حاله إلى الواقع األمر بعودة نسمح لن الضم توقف إن حتى: اشتية •

  ٨   مع وزير الدولة األلماني للشؤون الخارجية آخر المستجداتبحث    

  ٨  دولة ليست" الجيتوات"و ًسالما ليس" األبرتهايد" •
  

  

  اعتداءات

  ١١  االحتالل يقتحم األقصى ويعتدي على طلبة المدرسة الشرعية •

  ١٢  االحتالل ينصب مجسات في األقصى •

  ١٣  وناكور بسبب األقصى إغالق تدرس إسرائيل: عبرية قناة •

ًبلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في القدس القديمة • ً  ١٤  

  فعاليات

في  محاولة االحتالل تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني: الهيئات اإلسالمية •
  ١٤  األقصى بالقوة لن يكون

  ١٥  تمديد فترة التقدم لجائزة مركز دراسات القدس •
  

  تقارير

  ١٦  انطالق العام الدراسي بالقدس.. الحتالل وسندان كورونابين مطرقة ا •

  

  

  

  



 
٤

  آراء عربية

  ١٨  عرض كوشنير يجتزئ الحقوق الوطنية الفلسطينية •

  ٢٠  ًاألردن واألقصى ملف سياسي أيضا •

ًتمهيدا لرفضهم عنصريا" الخوف من العرب"هكذا تشرعن إسرائيل  • ً  ٢١  

  ٢٣  كليتهالصهيونية الدولية تتحدى العالم المسيحي ب •

  اخبار باالنجليزية

٢٤ Safadi, PLO’s Erekat discuss Mideast peace prospects 

٢٥ Presidency: Only the Palestinians, not the US or Israel, will draw the 

map of Palestine 

٢٥ Turkey concerned over Serbia’s relocation of embassy to Jerusalem 

٢٦ Ashrawi: World must intervene to stop Israeli plunder of 

Palestinian archeological sites  
٢٧ IOA threatens to seize the ancient ruins of Deir seaman 

٢٧ Sheikh Sabri warns of Israeli intents to close Aqsa Mosque  
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  ألقصىالخاليلة يحذر من المساس بالعاملين با
  

حذر وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور محمد الخاليلة، من  -  الرأي-عمان
االعتداءات المتكررة من قبل سلطات االحتالل على موظفي األوقاف اإلسالمية، ومن استدعائهم المستمر 

السعي لقتل حبهم للتحقيق، ومن ثم اعتقالهم أو ابعادهم عن مواقع عملهم في المسجد، لترهيبهم و
  .وتفانيهم في سبيل واجبهم

وقال وزير األوقاف في بيان صحافي اليوم األحد، إن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس 
ًوحراس المسجد األقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إداريا لوزارة األوقاف والشؤون 

 االسالمية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة ٕوالمقدسات اإلسالمية األردنية، وان دائرة األوقاف
  .الصالحية الحصرية إلدارة شؤون المسجد األقصى المبارك

وأشار الخاليلة إلى أن هذه االعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم 
ف، الفتا الى الدعم ٕالذي تقوم به في حماية وادارة المسجد االقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشري

  .الكبير الذي يلقاه موظفو أوقاف القدس بتوجيهات من القيادة الهاشمية

  ٤ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  شؤون سياسية

  الصفدي وعريقات يبحثان تطورات القضية الفلسطينية
 

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أمين سر اللجنة  - الرأي–عمان  
ع تشاوري بحث تطورات القضية التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات في اجتما

الفلسطينية والجهود المبذولة إليجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات 
  .المعتمدة

وأكد الصفدي وعريقات أن تحقيق السالم العادل والشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه حل 
مستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية ال

 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم ١٩٦٧
  .العربية ومبدأ األرض مقابل السالم

ًوشدد الصفدي وعريقات على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها الالشرعية وخصوصا ضم 
  .وبناء المستوطنات وتوسعتها والتي تقوض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السالم العادلاألراضي 



 
٦

ّمن جانبه ثمن الدكتور عريقات مواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جاللة الملك 
تقلة ًعبداهللا الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وخصوصا حقه في الحرية والدولة المس

  .ذات السيادة على ترابه الوطني

كما أكد عريقات أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في 
  .حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم

ًيق تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني وأكد الصفدي وعريقات استمرار التشاور والتنس
  .وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس

  ٦ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  مشاورات فلسطينية عربية تسبق اجتماع مجلس الجامعة العربية
  

تجـري القيـادة الفلـسطينية اتـصاالت ومـشاورات مكثفـة مـع  -وكـاالت  - عمان - نادية سعد الدين
عربية، في إطار االستعدادات الجارية الجتماع مجلـس الجامعـة العربيـة المقـرر عقـده عـن عدد من الدول ال

بعد يوم بعد غد األربعاء برئاسة فلسطين، وذلـك لتأكيـد التمـسك بالمبـادرة العربيـة للـسالم، وأهميـة مواجهـة 
  .تحديات المرحلة الراهنة

، الـدكتور صـائب عريقـات، انـه جـرت وقال أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية
اتــصاالت مــع عــدد مــن وزراء الخارجيــة العــرب، بيــنهم وزراء خارجيــة األردن والمملكــة العربيــة الــسعودية “

ُومــصر وســلطنة عمــان، إضــافة إلــى األمــين العــام المــساعد للجامعــة العربيــة، حــسام زكــي، قبيــل اجتمــاع 
  .”اريمجلس الجامعة العربية في التاسع من الشهر الج

وأوضح، عبر الموقع اإلخباري لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن االتصاالت الفلسطينية التـي جـرت 
 لمجلـس جامعـة الـدول العربيـة المقـرر انعقادهـا ١٥٤ًاسـتباقا ألعمـال الـدورة “مع المسؤولين العرب تـأتي 

  .”عن بعد يوم بعد غد

ــي أجراهــا  ــصاالت الت ــضمنت االت ــد ت ــا للمنظمــة؛ فق ــد ًوطبق ــات تأكي ــات “عريق ــسطين بثب ــة فل مطالب
  .٢٠٠٢، التي اعتمدتها الجامعة العربية في بيروت عام ”وتمسك العرب بمبادرة السالم العربية

عدم إقدام أي طرف على تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي إال بعد “وشددت االتصاالت على 
ــام، وبمــا يــضمن  ــادرة الــسالم العربيــة بــشكل ت ــة فلــسطين تنفيــذ مب إنهــاء االحــتالل، وتجــسيد اســتقالل دول

ــة علــى حــدود العــام  ً، وحــل قــضية الالجئــين الفلــسطينيين اســتنادا للقــرار ١٩٦٧بعاصــمتها القــدس المحتل
  .” واإلفراج عن األسرى١٩٤الدولي 

الماضـي، مـن الجامعـة العربيـة، عقـد اجتمــاع ) أغــسطس( آب ١٣وكانـت فلـسطين قـد طلبـت، فـي 
  .إلجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية ومبادرة السالم العربيةطارئ لتأكيد ا



 
٧

ّبيد أن التحـديات الثقيلـة تواصـلت مـع إقـدام دول أخـرى التخـاذ خطـوة نقـل سـفارات بالدهـا إلـى ... 
مـن ) مـايو(القدس المحتلة، أسوة بما فعل الرئيس األميركي، دونالد ترامب، عشية نكبـة فلـسطين فـي أيـار 

  .العام الماضي

، ”فلسطين، ستقطع عالقاتها مع أي دولـة، تنقـل سـفارتها إلـى القـدس المحتلـة“وأكد عريقات، إن 
ًسـوف نبـذل جهـودا جبـارة؛ لمنـع مخالفـة القـانون الـدولي، ونقـل أي “: ”تـويتر“ًمضيفا في تغريدة له عبـر 

ن، سـوف تقطـع ُسفارة إلى القدس المحتلة، ولكن أي دولة، سوف تـصر وتنقـل سـفارتها، فـإن دولـة فلـسطي
  .عالقاتها، وتسحب سفيرها

وكان الرئيس االميركي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضي، أن صربيا، التزمت بنقل سـفارتها إلـى 
  .ٕ، فيما اتفقت كوسوفو والكيان اإلسرائيلي على التطبيع، واقامة عالقات دبلوماسية)المحتلة(القدس 

مين نتنيـاهو، أن دولتـي صـربيا وكوسـوفو، تعتزمـان نقـل فيما أعلن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيـا
  ).المحتلة(سفارتي بلديهما إلى مدينة القدس 

من جانبها؛ قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عـشراوي، إن 
يمنتهـا فـي المنطقـة االدارة االميركية تعمل لصالح سلطات االحتالل ووكيلة لهـا بهـدف تقويتهـا وضـمان ه“

  ”.واعادة موضعتها باعتبارها قوة اقليمية

هذا السلوك غير القانوني يكافئ المحتـل بـدال مـن اخـضاعه “وقالت عشراوي، في تصريح لها، إن 
  .”للمساءلة والقانون الدولي ويقدم جوائز مجانية لالحتالل على حساب الشعب الفلسطيني األعزل

ــرئيس  ــى أن ال ــت إل ــة بهــدف خدمــة مــصالح االحــتالل ترامــب ي“ولفت ــسياسة الالأخالقي ــذ هــذه ال نف
اإلسرائيلي، وعلى وجه الخصوص مصالح نتنياهو التـي تتقـاطع مـع مـصالحه، ولخدمـة مـصالح ترامـب مـع 

  .”ٕقاعدته االنتخابية واعطاء انطباع أنه صانع سالم

ق القــانون صــربيا وكوســوفو اصــطفتا إلــى جانــب القــوى التــي تعمــل خــارج نطــا“وشــددت علــى أن 
  .”والعدالة واحترام حقوق الشعوب

قبول كوسوفو بتطبيع عالقاتهـا مـع االحـتالل اإلسـرائيلي، واعتـزام صـربيا نقـل “وأكدت عشراوي أن 
ســفارتها للقــدس هــو خــرق للقــانون الــدولي ومتطلبــات الــسالم، وتــصريح واضــح بــضم االحــتالل الالشــرعي 

  .”وأراضي اآلخرينللقدس وسرقة المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

أميركا تستخدم كل وسائل الضغط والترغيب والترهيب لدفع هذه الـدول علـى اتخـاذ “وأشارت الى أن 
  .”قرارات ال شرعية لحماية االحتالل االسرائيلي

 ٣١ ص٧/٩/٢٠٢٠الغد 
*** 
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 حاله إلى الواقع األمر بعودة نسمح لن الضم توقف إن حتى: اشتية

  اني للشؤون الخارجية آخر المستجدات مع وزير الدولة األلمبحث
 

يـوم األحـد، فـي مكتبـه فـي رام اهللا،  بحث رئيس الوزراء محمد اشـتية، - وفا٢٠٢٠-٩-٦ اهللا رام
  .مع وزير الدولة األلماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية

ــداعم لحــوشــكر ــرافض لخطــة الــضم وال ــوزراء الموقــف األلمــاني ال ــرا أن  رئــيس ال ــدولتين، معتب ل ال
  .ٕالموقف الدولي والعربي الصلب وارادة القيادة والشعب الفلسطيني هو ما أفشل مخططات الضم اإلسرائيلية

 اشــتية التأكيــد علــى انفتــاح القيــادة الفلــسطينية للعــودة لمــسار سياســي يكــون علــى أســاس وجــدد
سـرائيلي، أو القـانون والقـرارات الدوليـة التـي مرجعية واضحة، سواء كانت االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإل

يعتــرف بهــا كــل العــالم، مؤكــدا دعــوة الــسيد الــرئيس محمــود عبــاس إلقامــة مــؤتمر دولــي مــن أجــل القــضية 
  .طينيةالفلس

ٕحتـى وان توقـف الـضم، لـن نـسمح بعـودة األمـر الواقـع إلـى حالـه، حيـث يـستمر االسـتيطان : "وقال
، داعيــا ألمانيــا للعــب دور فــي كــسر األمــر الواقــع مــن خــالل مــسار "ينية دولــة فلــسطإقامــةوتــدمير إمكانيــة 

  .ّسياسي جدي

 أكــد الــوزير األلمــاني علــى اســتمرار دعــم بــالده لحــل الــدولتين ووقوفهــا إلــى جانــب القــانون بــدوره،
  .والقرارات الدولية

  ٦/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  دولة ليست" تالجيتوا"و ًسالما ليس" األبرتهايد"
 

  )األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (مصطفى البرغوثي. بقلم د

ال يختلــف اثنــان علــى أن الحركــة الــصهيونية قامــت بعمليــة مركبــة ضــد الــشعب الفلــسطيني شــملت 
ــرواســتخداماالســتعمار االســتيطاني،  ــى واحــدة مــن أكب ــك المجــازر، وصــوال إل  ً العنــف المــسلح، بمــا فــي ذل

ً، مرورا بنظام االحـتالل العـسكري األطـول ١٩٤٨عمليات التطهير العرقي في عصرنا والتي نفذتها في عام 
  .في التاريخ الحديث

 على األرض بالقوة المـسلحة االستيالء: عقيدة الحركة الصهيونية بنيت على أساس تحقيق هدفين
  .وبالمصادرة واالحتيال، وتهجير الفلسطينيين من هذه األرض

ذا كــان هــدف احــتالل كــل أرض فلــسطين تحقــق بــالقوة العــسكرية، فــإن الهــدف الثــاني تعثــر، ثــم ٕوا
فـشل، بــسبب صــمود جــزء باســل مــن الــشعب الفلــسطيني الــذي أصــر علــى البقــاء فــي وطنــه بعــد نكبــة عــام 

، وبـسبب بـسالة ١٩٦٦ المخـابراتي اإلسـرائيلي حتـى عـام –، وتحمل آالم ومآسـي الحكـم العـسكري ١٩٤٨
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، وفضل مواجهة خطر الموت على الرحيل وصمد في القـدس وبـاقي ١٩٤٨خر، تعلم من تجربة عام جزء آ
  .١٩٤٨ُالضفة الغربية وقطاع غزة، وجزء هام منه كان من الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 

هـذا الــصمود لــم يحــدث صــدفة، ولـم يــتم ببــساطة، بــل كــان حـصيلة جهــد ال يقــدر بــثمن مــن العمــل 
 الشعبية األولـى االنتفاضة والتوعية، والصمود االقتصادي والمجتمعي، والنضال الشعبي الذي كانت الوطني

  .من أنقى تجلياته

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك، أن عدد الفلسطينيين اليوم على أرض فلسطين التاريخية يعادل، إن لم 
  .عدد اليهود اإلسرائيليين، يفق بقليل

والتمييـز " االبرتهايـد"لـصهيونية حـسابه، ولـم تجـد سـوى تبنـي منظومـة هذا ما لـم تحـسب الحركـة ا
ًالعنصري عالجا له، وبفعلها، أعادت موضوعيا توحيد مكونات الشعب الفلسطيني التي انقـسمت بعـد   اتفـاقً

  .أوسلو

، يــشمل الفلــسطينيين فــي "االســكوا"، كمــا أوضــح بدقــة علميــة مميــزة تقريــر فريــق "األبرتهايــد"نظــام 
، وفلسطينيي الضفة والقطاع بمـا فـي ذلـك القـدس، والالجئـين الفلـسطينيين المحـرومين مـن ١٩٤٨أراضي 

  .حق العودة أو التواجد في وطنهم

العنــصرية، التــي فاقــت فــي ظلمهــا وبــشاعتها نظــام التمييــز العنــصري فــي " األبرتهايــد"أمـا منظومــة 
يعطـي حـق تقريـر المـصير فـي كـل فلـسطين ، فقـد تعـززت بقـانون القوميـة اإلسـرائيلي، الـذي إفريقيـاجنوب 

  .التاريخية لليهود فقط

ــوم تعــاني مــن عنــصرية فظــة، فهــم محرومــون مــن أرضــهم،  ــسطينيين الي ــاحي عــيش الفل ــل من ك
وممنوعون من البناء في معظمها، ومحرومون من مياههم التي تصادر إسرائيل معظمها، وفي حين تعطي 

تر مكعب سـنويا منهـا لليهـودي المـستوطن، فإنهـا تحـدد مـا ال  م٢٤٠٠ استعمالالسلطات اإلسرائيلية حق 
 مـرة عـن ٤٨أي أن للمستوطن اليهـودي حـق اسـتعمال الميـاه بكميـة تزيـد . ً مترا للفلسطيني٥٠يزيد على 

  .الفلسطيني في األراضي المحتلة

مليــون مــنهم فــي ســجن " ٢" ومعظــم الفلــسطينيين محرومــون مــن التنقــل وحريــة الحركــة، ويعــيش 
 حـاجزا ٦٥٠، اسمه قطاع غزة، ومعظم أهل الضفة عليهم التنقل عبر اعتقالزول ومغلق أشبه بمعسكر مع

  .عسكريا، وال يسمح لهم بالوصول إلى القدس

اإلسـرائيلي الحـق ألي يهـودي فـي العـالم سـواء كـان يعـيش فـي " األبرتهايـد"وفي حـين يعطـي نظـام 
لــى المواطنــة فــور هبوطــه فــي أي مطــار إســرائيلي، أن يحــصل ع، نيويــورك أو ســيبيريا أو أي مكــان آخــر

ويعطيه حق اإلقامة أينما شاء في كل أرض فلسطين بما في ذلك في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فإنه 
يحــرم أكثــر مــن ســتة ماليــين الجــئ مــن الفلــسطينيين المهجــرين بــالقوة مــن حــق العــودة إلــى األرض التــي 

  .ف السنينعاشت فيها عائالتهم منذ مئات وآال
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وال يتجاوز ألفي دوالر للفـرد فـي الـضفة ،  ألف دوالر٤٢الدخل القومي للفرد في إسرائيل يصل إلى 
ًولكن الفلسطينيين أينما كانوا يدفعون نفس ما يدفعه اإلسرائيليون ثمنا للمنتجات والبضائع بسبب . والقطاع

  .إلحاق السوق الفلسطيني باإلسرائيلي

، وعــشرات اآلالف ١٩٦٧عتقــال وأســر تمــت ضــد الفلــسطينيين منــذ عــام أكثــر مــن مليــون عمليــة ا
  .قضوا شهداء أو أصيبوا بجراح

لكن الجانب األهم أن هناك نظاما قانونيا خاصا باليهود وأنظمـة قانونيـة أخـرى للفلـسطينيين حـسب 
رائيلية، ًويـــستعمل اإلســـرائيليون ضـــد الفلـــسطينيين مزيجـــا مـــن القـــوانين العـــسكرية اإلســـ. مكـــان معيـــشتهم

والقوانين العثمانية، واالنتدابية البريطانية، بما فيها قانون الطوارئ الـذي ألغتـه بريطانيـا، ومـا يعجـبهم مـن 
ٕالقانون األردني، باإلضافة إلى حوالي ألفين من القوانين العسكرية، واذا كان ذلك كله ال يكفي فإن بمقـدور 

  .حكام إسرائيل إصدار مزيد من القوانين العسكرية

كمـا يـسمونها، لــن تنـشئ دولـة فلــسطينية، ولـن تنهـي االســتيطان " صـفقة القــرن"خطـة ترامـب، أو 
وهــي تعبــر عــن قــرار الحركــة الــصهيونية، بعــد أن تالعبــت . ولــن تحقــق الحريــة للفلــسطينيين، االســتعماري

لتهويـد لكـل ، إلغـاء فكـرة الحـل الوسـط مـع الفلـسطينيين، وتكـريس الـضم وا"عمليـة الـسالم"لعقود بما سمي 
  .فلسطين

إن " بانتوستان"، أو "معزل"، أو "جيتو "٢٢٤كما ان خطة ترامب تشرعن تجزئة الضفة الغربية إلى 
كبير في غزة، محاصرة جميعها بـالجيش اإلسـرائيلي، وجـدار الفـصل العنـصري، والحـواجز " جيتو"شئتم، مع 
  .والمستعمرات، العسكرية

 باإلضـافةائيلية علـى أرض وميـاه وأجـواء فلـسطين بكاملهـا، وخطة ترامب تؤكد بقاء السيطرة اإلسـر
  .، في الضفة والقطاع"دولة فلسطين" المجال الكهرومغناطيسي، بما في ذلك البقع التي ستسمى إلى

العنـصري ضـد الفلـسطينيين، وقبولهـا " االبرتهايد"ُخطة ترامب التي كتبت بقلم نتنياهو، تكرس نظام 
ركة إســرائيل فــي خــرق القــانون الــدولي، وقــيم اإلنــسانية والعدالــة، وتــصفية أو التعامــل معهــا ســيعني مــشا

  .حقوق الشعب الفلسطيني

ًلـيس سـالما، ولـن يجلبـه، والجيتـوات والمعـازل ليـست، وال يمكـن أن تكـون دولـة، " األبرتهايد"نظام 
  .لسالم واالستسالمًوالفلسطينيون لن يوقفوا كفاحهم ومقاومتهم ألنهم يعرفون جيدا، الفرق الشاسع بين ا

  ٧/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

 

***  
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  اعتداءات

  االحتالل يقتحم األقصى ويعتدي على طلبة المدرسة الشرعية
  

 اقـــتحم جنـــود االحـــتالل، أمـــس األحـــد، ســـاحات المـــسجد األقـــصى – وكـــاالت – فلـــسطين المحتلـــة
قـصى، وصـعدوا أعلـى سـطح المبارك، وشرعوا بتركيـب أجهـزة وسـماعات فـي منطقـة بـاب األسـباط داخـل األ

 .مدرسة األقصى الشرعية بين بابي األسباط وحطة

وأوضح مـصدر مـسؤول مـن دائـرة األوقـاف اإلسـالمية أن قـوات االحـتالل طالبـت قبـل يـومين بفـتح 
" األوقـاف"، وأن "تركيـب سـماعات فـي المكـان"غرفة اآلذان في منطقة باب األسباط العـتالء الـسطح بحجـة 

قامت سلطات االحتالل أمس، باقتحام األقصى، وبـالقوة : "المصدر في تصريح مكتوبوأضاف  .رفضت ذلك
وقــال مــصدر مــسؤول مــن دائــرة األوقــاف  ."وشــرعت بتركيــب معــداتها" جهــة بــاب االســباط"اعتلــت ســطحه 

أن مــا يجــري هــو مخــالف لكــل األعــراف ولــم يحــدث منــذ احــتالل مدينــة : "اإلخباريــة" معــا"اإلســالمية لوكالــة 
وفــي حـدث آخـر، اعتـدت قـوات االحـتالل علـى طلبــة  ." واألقـصى، وال نعـرف األهـداف مـن وراء ذلـكالقـدس

مدرسـة األقــصى الــشرعية فــور خـروجهم مــن المدرســة، فيمــا واصـل مــستوطنون تدنيــسهم لباحــات المــسجد 
وتواصــل ســلطات االحــتالل سياســتها بحــق المــسجد وأهلــه، حيــث اعتقلــت عناصــر مــن الوحــدات  .االقــصى

صة بشرطة االحـتالل، الـسبت، موظـف دائـرة األوقـاف فـي المـسجد األقـصى بـالل عـوض اهللا، واقتادتـه الخا
إلــى أحــد مراكزهــا فــي المدينــة المقدســة للتحقيــق معــه وكــذلك عمــران االشــهب، وعمــاد عابــدين، وحارســة 

 .األقصى هبة سرحان، بعد االعتداء عليهم داخل المسجد األقصى المبارك

وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب في معرض استعراضـه التقريـر الـذي تعـده من جانب آخر، قال 
الوزارة عن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسجد األقـصى واإلبراهيمـي إن قـوات االحـتالل واصـلت انتهاكاتهـا 
في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة فـي المـسجد األقـصى واإلبراهيمـي حيـث سـجل شـهر آب الماضـي 

وبـين .  وقتـا منـع رفـع األذان فـي المـسجد اإلبراهيمـي٥٠ تدنيسا واقتحاما للمـسجد األقـصى و٢٠ر من أكث
ابــو الــرب ان االنتهاكــات فــي المــسجد األقــصى تنوعــت مــا بــين اقتحامــات لــسوائب المــستوطنين أو طلبــة 

 كثفت مـن دعواتهـا المعاهد الدينية ومخابرات وخبراء آثار أو القائمين على ما يسمى جماعات الهيكل التي
وشهد شهر آب كما باقي الشهور جملة من االبعادات شملت حراس المسجد  .واقتحاماتها للمسجد األقصى

االقصى والمرابطين والمرابطات وكشف التقرير اسـتمرار االحـتالل فـي فـرض حـصاره علـى المـسجد األقـصى 
إلـى ذلـك،  .از بعـض هويـات المـصلينومنع العديد من الدخول اليه اضافة الـى سياسـة االحـتالل فـي احتجـ

تواصل مجموعات من المستوطنين تنفيذ االعتداءات على الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، 
واالعتـداء علـى ممتلكــات المـواطنين فــي منطقـة جنــين والخليـل، فيمــا أخطـرت ســلطات االحـتالل اإلســرائيلي 

 .األثرية" دير سمعان"باالستيالء على خربة 
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فـي شــمال الــضفة الغربيــة، حطـم مــستوطنون صــباح أمــس األحـد مــركبتين اثنــاء مهاجمــة قريــة ...
 مركبات بالحجـارة فـي منطقـة جنـين وتـسببوا بأضـرار لـشبابيك وهياكـل ١٠حوارة جنوب نابلس، فيما رشقوا 

 . المركبات

 منــاطق وشــن جــيش االحــتالل اإلســرائيلي فجــر أمــس األحــد، حملــة مــداهمات واقتحامــات فــي... 
مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عـدد مـن الـشبان، فيمـا انـدلعت مواجهـات بـبعض المنـاطق، 

 .بينما أطلق جنود االحتالل النار صوب األراضي الزراعية في قطاع غزة

  ٢٨ ص٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  

 االحتالل ينصب مجسات في األقصى

وات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، مجسات وسماعات نصب ق -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة  
 ةخاصة فوق الرواق الشمالي داخل المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على طلب

المدرسة الشرعية في المسجد، في يومهم الدراسي األول، أثناء محاولتهم منع اعتالء السطح وتركيب 
ف اإلسالمية في القدس أن شرطة االحتالل اعتلت سطح المدرسة الشرعية وأفادت األوقا .المعدات الخاصة

وقالت دائرة  .الثانوية للبنين قرب باب األسباط باستخدام ساللم ومعدات، لنصب مجسات وسماعات
ٍاألوقاف اإلسالمية، في بيان مقتضب، أنها رفضت فتح باب مئذنة األسباط أمام االحتالل لتنفيذ مهمة 

أن شرطة االحتالل مدعومة » :بدوره قال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني  .تتركيب المجسا
بقواتها الخاصة اقتحمت المسجد األقصى ومعها ساللم حديدية، وشرعت بقوة السالح بتركيب سماعات 

وأوضح أن دائرة األوقاف اإلسالمية  .وأجهزة على الجدار الشمالي للمسجد بالقرب من باب األسباط
القدس ترفض هذا اإلجراء اإلسرائيلي، والذي يأتي بعد رفض األوقاف قبل أيام فتح باب المئذنة لقوات ب

وأشار إلى أن عناصر شرطة االحتالل استعانوا بالساللم الحديدية لتجاوز  .االحتالل لتركيب هذه اآلالت
وقال  .تركيب تلك المعداتالمدخل الوحيد لسطح السور الشمالي عبر بوابة مئذنة باب األسباط من أجل 

نحن ننظر بعين الخطورة لهذه الممارسات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى، ومحاوالت «: الكسواني
نرفض هذه اإلجراءات، والتي «وأضاف  .«االحتالل فرض سيادة على المسجد، بادعاء أنها إجراءات أمنية

جميع لموقف األوقاف ضد إجراءات االحتالل ً، داعيا ألن يكون هناك دعم واضح من ال»تتم بقوة السالح
وعلى خلفية اقتحام قوات االحتالل لألقصى والشروع  .هذه، وفرض سيطرته وسيادته الكاملة على األقصى

وفي  .بتركيب السماعات واألجهزة اإللكترونية، سادت حالة من التوتر الشديد ساحات المسجد األقصى
 على طلبة مدرسة األقصى الشرعية فور خروجهم من المدرسةسياق متصل، اعتدت قوات االحتالل أمس 

ًوتعليقا على مناقشة االحتالل إغالق المسجد األقصى أمام المصلين، بسبب زيادة أعداد المصابين 
، قال الكسواني إن قرار إغالق األقصى يتعلق بمجلس األوقاف اإلسالمية، وليس »كورونا«بفيروس 
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وأشار إلى أن هذا القرار تحدده األوقاف، بما فيه مصلحة  .شأن له بهلالحتالل أي عالقة بذلك، وال 
ومن المقرر أن يبحث مجلس األمن القومي التابع لالحتالل األحد،  .للمصلين الذين يتوافدون لألقصى

خالل اجتماع وصف بالحساس إغالق المسجد األقصى أمام المصلين، وذلك في ظل االرتفاع الحاد في 
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات االحتالل  .شرقي القدس المحتلة» كورونا« بفيروس أعداد المصابين

 بمبادرة من الملك المغربي ١٩٩٨اإلسرائيلي، مقر وكالة بيت مال القدس الشريف التي تأسست سنة 
 .ت بمحتوياتهاثوعب..الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آنذاك، والمنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي

صعيد اخر شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة على 
ً فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات ببعض المناطق، بينما أطلق ١١بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 

تالل اإلسرائيلي، إنها فيما، أعلنت داخلية االح .جنود االحتالل النار صوب األراضي الزراعية في قطاع غزة
 .بدأت إجراءات لترحيل المحامي الفلسطيني صالح حموري، عن مدينة القدس المحتلة

  ٨ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 كورونا بسبب األقصى إغالق تدرس إسرائيل: عبرية قناة
  

 األحـــد، أن  العبريـــة، صـــباح١٢ كـــشفت قنـــاة - ترجمـــة خاصـــة -دوت كـــوم " القـــدس "-رام اهللا 
تــدرس إمكانيــة إغــالق المــسجد األقــصى، أمــام المــصلين، والــزوار، بــسبب تزايــد أعــداد اإلصــابات إســرائيل 

وبحسب القناة، فإن مجلس األمن القومي  .بفايروس كورونا، في األحياء الفلسطينية المقدسية بشكل كبير
قـة والقفـزة اإلسرائيلي سيجري مناقشة حساسة وبشكل خاص حول إغالق األقصى، في ضوء البيانـات المقل

وأشارت إلى أن بلدية االحتالل في القدس كانت طالبت بـإغالق األقـصى، لكـن  .الكبيرة في أعداد المصابين
ًووفقا للقناة، فـإن رونـي جـامزو المـسؤول عـن  .لم يتم اتخاذ هذه الخطوة بسبب معارضة الوقف اإلسالمي

لبلـدة القديمـة المحيطـة باألقـصى بـأن تكـون ملف الكورونا في وزارة الصحة اإلسرائيلي، طلب إدراج أحياء ا
  ".الحمراء"ضمن المناطق المصنفة بـ 

ًوأثار ذلك تساؤال حول كيفية إغـالق األقـصى وكنيـسة القيامـة وحـائط البـراق، فـي ظـل الحـساسيات 
ية في المناقشة التي ستجري اليوم، سيتم إيجاد حلول عملية للجنة الوزار"وتقول القناة  .السياسية والدينية

  ."حول كيفية التعامل مع هذه الحساسيات

  ٧/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  
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ًبلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في القدس القديمة ً  
 

 القـدس مدينـة فـي ًذاتيـا منزلـه هـدم علـى ًمقدسـيا السبت، أمس القدس، في االحتالل بلدية أجبرت
  .المحتلة

 القديمـة البلـدة فـي طـابقين مـن المكـون منزلـه هـدم علـى حمـاد حامـد طنالمـوا االحـتالل أجبـر وقد
  .الترخيص عدم بحجة المحتلة، بالقدس

 ٦/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  فعاليات

  محاولة االحتالل تغيير : الهيئات اإلسالمية

  في األقصى بالقوة لن يكون الواقع التاريخي والديني والقانوني
 

 الواقع تغيير االحتالل محاولة إن فلسطين، في اإلسالمية الهيئات قالت – دةالجدي الحياة – القدس
 .ًغدا وال اليوم ال يكون لن بالقوة المبارك األقصى المسجد في والقانوني والديني التاريخي

 اإلسـالمية، والمقدسـات والـشؤون األوقـاف مجلـس عن األحد، يوم صدر مشترك بيان في ذلك جاء
 المــسجد وشــؤون القــدس أوقــاف ودائــرة القــضاة، قاضــي ومكتــب اإلفتــاء، ودائــرة العليــا، اإلســالمية والهيئــة
 بالمــسجد الغزالــي ســاحة فــي صــوتية ســماعات بنــصب االحــتالل شــرطة قيــام علــى تعقيبــا المبــارك، األقـصى
 .الغوانمة باب مئذنة وقرب األقصى

 قبـل مـن شرسـة هجمـة تشهد ومالي المبارك األقصى المسجد يعيشها التي الحالة أن البيان وأوضح
 األوقــاف مــوظفي كافــة وعلــى واإلنــسانية المعماريــة مكوناتــه بكــل المــسجد علــى وأدواتــه وشــرطته االحــتالل
 .فيه والعاملين

 المبارك األقصى المسجد لحرمة وانتهاك استخفاف االحتالل شرطة من اليوم جرى ما أن إلى وأشار
 رفض رغم بالقوة، األسباط وباب المدرسة سطح إلى والصعود األسباط باب مئذنة مدخل على ساللم بنصب

 علـى االحـتالل شـرطة إصـرار أن وبينـت .الماضـي الخميس يوم ومنذ استجابتها وعدم اإلجراء لهذا األوقاف
 شـرطة بنوايـا ويبـوح يـوحي ،"والغربـي الـشمالي الـسور وعلـى" الغزالـي سـاحة باتجـاه الـسماعات هذه تركيب

 .الديار هذه في المسلمين مقدسات وأقدس األولى المسلمين قبلة بحق هتخفي وما االحتالل

 سياســـات للجـــم الـــسريع التـــدخل اهللا عبـــد الملــك القـــدس مدينـــة فـــي اإلســـالمية الهيئـــات وناشــدت
  .الغاشمة بالقوة تمريرها يحاول التي إجراءاته كافة ٕوالغاء االحتالل

  ٧/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  لجائزة مركز دراسات القدستمديد فترة التقدم 
 

أعلن مركز دراسات القدس في عمان، تمديد فترة التقدم لجائزته ألفضل  - فاتن الكوري- عمان   
ّ تشرين الثاني المقبل، وذلك نظرا للظروف التي يمر ١٥، حتى »الحركة النسائية في القدس«بحث عن  ً

 .بها العالم بسبب جائحة كورونا

 الحركة النسائية منذ بداية القرن التاسع عشر، لما للحركة النسائية في وتهدف الجائزة إلى توثيق
القدس من دور بالغ األهمية، حيث شاركت المرأة في النضال الفلسطيني ومقاومة االحتالل الصهيوني من 
أجل الوحدة العربية وبناء دولة فلسطينية على األرض التاريخية من البحر إلى النهر، وتعود الحركة 

سائية في القدس إلى جذور الحركة النسائية في فلسطين ما قبل النكبة، حين خرجت تظاهرة نسائية في الن
ً، احتجاجا على إنشاء أول مستوطنة يهودية على أرضها، والهجرة ١٨٩٣في فلسطين عام » العفولة«

ي عكا عام اليهودية، وقد تبلور عن هذه التظاهرة تأسيس جمعيات نسائية، فتأسست جمعية نسائية ف
 .، برئاسة نبيهة المالكي، ثم توالت الجمعيات في مدن فلسطينية أخرى١٩٠٣

ّويشترط أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من طلبة الجامعات في األردن وفلسطين، وأال يكون المتقدم  َ ُ
ّقد نال جائزة عن البحث المقدم من أي جهة أخرى، وأال يكون المتقدم قد نال جائزة أخرى من  جوائز مركز ّ

ًدراسات القدس، وأال يقل عدد صفحات البحث عن عشرين صفحة، مطبوعا على نظام ّ (Word) وبخط ،
)١٤ Simplified Arabbic) وأن يكون باللغة العربية، مراعيا سالمة اللغة ودقتها، وأن يعتمد الباحث ،ً

 .هاالتوثيق العلمي، والحرص على أصالة المصادر، وحداثة المراجع وشموليت

  يرسل البحث وكتاب الترشيح من الجامعة إلى البريد االلكتروني

 (jerusalemstudiescenter@gmail.com). 

وستخضع األبحاث المقدمة للمشاركة بالجائزة للتحكيم من لجنة متخصصة، ويمنح الفائز األول 
ًمبلغا مقداره خمسمئة دينار أردني، والفائز الثاني مبلغا مقداره ثالثمئة دي ًنار، والفائز الثالث مبلغا مقداره ً

ًوستنشر البحوث في كتاب يصدره المركز الحقا. مئتا دينار ُ.  

  ٢٧ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  تقارير

 انطالق العام الدراسي بالقدس.. بين مطرقة االحتالل وسندان كورونا
 

ي الجديـد فـي مـدارس يـوم األحـد العـام الدراسـ نطلـق ا– المحتلـة القدس – الجندي أسيل –الجزيرة 
 ألــف ١٢ الفلــسطينية، ويجلــس علــى مقاعــد هــذه المــدارس نحــو يمالقــدس التــي تتبــع لــوزارة التربيــة والتعلــ

 . مدرسة في مدينة القدس٥٤طالب وطالبة يتوزعون على 

ّ هــذه المــدارس وطلبتهــا تحــديات جمــة تــضاعفت هــذا العــام بــسبب اســتمرار قــرار االحــتالل وتواجــه
يــة التربيــة والتعلــيم الفلــسطينية فــي القــدس مــن جهــة، وبــسبب اســتمرار أزمــة فيــروس إغــالق مكتــب مدير

 . جهة أخرىنكورونا وتعطيل انطالق العام الدراسي بشكل طبيعي م

 فيصل الحسيني التي تعمل منذ سنوات طويلة جنبا إلى جنب مع مدارس المدينة المحتلة، مؤسسة
ليم عن بعـد خـالل الموجـة األولـى للفيـروس التـي اجتاحـت أجرت دراسة على ضوء تجربة المدارس في التع

 .آذار الماضي/فلسطين مطلع شهر مارس

 التـي شـملت تحـديات مـدارس القـدس فـي مواجهـة كورونـا خلـصت إلـى نتيجـة أن مـستقبل الدراسة
 آالف جهــاز ٧الطلبــة فــي خطــر إن لــم تؤخــذ التــدابير المناســبة، إذ تحتــاج الفــرق التعليميــة والطلبــة إلــى 

 دورة تدريبية مع انطالق العام الدراسي الجديد الذي يندمج به التعليم الوجاهي مـع التعلـيم ١٥٠حاسوب و
 .عن بعد، وقد يضطر الجميع إلى التحول بشكل كامل إلى التعليم عن بعد مرة أخرى

 التنفيذيــة لمؤســسة فيــصل الحــسيني فــدوى الحــسيني عبــرت للجزيــرة نــت عــن قلقهــا علــى المــديرة
 الطلبــة التعليمـي إذا اســتمرت الحـال علــى مـا هــي عليـه ولــم تؤخـذ التــدابير المناسـبة، وبنــاء علــى مـستقبل

الدراسة التي أجرتها مؤسستها ترى أن الخطر األول يكمن في عدم تمكن المدارس من الوصول لمـا يقـارب 
جهـزة المـستخدمة ٕمن طلبتها بالشكل المناسب ألسباب تتعلق إما بعدم توفر األجهزة واما بـضعف األ% ٣٥

 .ٕواما لعدم رغبة الطلبة في التواصل

 الخطر الثاني، حسب الحسيني، في الخشية مـن تراجـع جـودة التعلـيم بـسبب تركيـز غالبيتـه ويكمن
 .على التعليم التلقيني أو استخدام األنشطة البسيطة بعيدا عن الحوار والتفكير الناقد والبحث العلمي

من الهيئات التدريسية إلى % ٥٤مدرسة، وبرزت خاللها حاجة  ١٧ المؤسسة دراستها على أجرت
إلى مهارات أخرى خاصة بـالتعليم عـن بعـد، ويكمـن % ٤٥تدريبات على استخدام التكنولوجيا في التعليم، و

 . دورة تدريبية لتغطية المجالين١٥٠الحل في تنظيم نحو 

 جهـاز ٥٦٤٠علمـين، ونحـو  جهـاز حاسـوب للم١٠١٥ الدراسة برزت الحاجة أيـضا لتـوفير وخالل
 . ماليين دوالر أميركي٥حاسوب للطلبة، وتبلغ تكلفة ذلك 
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ــوفير أجهــزة حاســوب لمــساعدةال ــى ت ــى االنخــراط فــي  تقتــصر التحــديات عل ــة والمعلمــين عل  الطلب
المسيرة التعليمية عن بعد فحسب، بل في توفير احتياجات مدارس القدس لبنية تحتية مناسبة للوقايـة مـن 

 .الفيروس إذا فتحت أبوابها طيلة العام للطلبة

 معظـم مـدارس القـدس الفلـسطينية هـي عبــارة عـن مبـان سـكنية، فإنهـا ال تتمتـع بالمواصــفات وألن
لتي يجب توفرها من ناحية التهوية واإلضاءة والعدد الكافي من الوحدات الصحية وصنابير المياه الصالحة ا

 .للشرب

 مـن الواجـب توفيرهـا سـية خالل الدراسة، أوضحت فـدوى الحـسيني أنـه ال بـد مـن تـدخالت أساومن
 اكتـشاف ارتفـاع حـرارة بالمدارس في حال عودة الطلبة، أبرزها توفير غرفة خاصة للحجر المؤقـت فـي حـال

أحد الموظفين أو الطلبة، وموازين حرارة وكمامات وقفازات وقواطع شفافة بين الطلبة داخل الغرف الصفية، 
 .أو توفير حاميات شفافة للوجه لكافة الطلبة

 خـشية لمجـسات إلى ذلك ضرورة تجهيز كـل مـا يـستخدمه الطلبـة والمعلمـون بالعمـل عبـر ايضاف
اللمس المتكرر، ولتوفير كل ما يتعلق بالبنية التحتية في المدارس، فإن مؤسسة فيـصل نقل العدوى بسبب 

 . ماليين دوالر أميركي٩,٥الحسيني تقدر تكلفة ذلك بـ

 الحسيني أن مستقبل آالف الطلبة بات مهددا بسبب الوباء والتحديات التي تواجهها مـدارس وتؤكد
اشـتر "لتي توصـلت لهـا مـن خـالل دراسـتها إطـالق مبـادرة القدس، فقررت المؤسسة وبناء على المعطيات ا

 .٢٠٠١التي أطلقها والدها فيصل الحسيني قبل رحيله بشهور عام " زمنا في القدس

 لــدعم اســتمرار تطــوير العمليــة التعليميــة فــي المدينــة المحتلــة، وضــمان حــصول رة المبــادوتهــدف
 شــراء زمــن لمــدارس القــدس تعكــس أهميــة الطلبــة علــى تعلــيم ذي جــودة عاليــة، وأوضــحت فــدوى أن فكــرة

 .ّالوقت إلنقاذ مسيرة التعليم فيها، وتمت ترجمة ذلك عبر توفير عدة خيارات لدعم المدارس

 التعلـيم ذلك عبر تقديم األفراد الدعم وفق إمكانياتهم مـن خـالل شـراء دقـائق أو سـاعات لـزمن ويتم
 أيام أو أسـابيع للمـدارس عبـر التبـرع بمبـالغ في مدارس القدس، وستتمكن الشركات والمؤسسات من شراء

أعلى قيمة، في حين سيكون بإمكان الصناديق والمؤسسات الرسمية المحلية والعربية والدولية شراء أشهر 
 .لمساندة التعليم في المدينة

ُ المؤسـسة أن التكلفـة اإلجماليـة لتلبيـة متطلبـات التعلـيم عـن بعـد، ومراعـاة شـروط الوقايـة وكشفت
 المدارس وتهيئتهـا لتكـون بيئـة تعليميـة آمنـة وتمكينهـا مـن مواصـلة تطـوير العمليـة التعليميـة، تبلـغ داخل

 . مليون دوالر١٤,٥حوالي 

 

 الدراسة والتوصيات الناجمة عنها ناقشتها الجزيرة نت مع مديرة وحدة شـؤون القـدس فـي معطيات
 تعاني منذ عقود من تحديات جمـة فـي زارةلت إن الوّوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ديما السمان، التي قا
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القدس بسبب تزوير المناهج الفلسطينية وتشويهها ومحاولة أسرلة التعليم في المدينة بشكل كامـل، ويـأتي 
 .هذا العام وباء كورونا ليزيد هموم المدارس ومعيقاتها

 ٢٥٠٠ الـصفية بواقـع  أن المخاوف كبيرة هذا العام بـسبب الـنقص الحـاد فـي عـدد الغـرفوأضافت
 تنفيـذ التباعـد االجتمـاعي فـي ظـل عوبةغرفة، وبسبب عدم وجود تهوية كافية في الصفوف، باإلضـافة لـص

 .ضيق مساحات المدارس

ّ التدابير التي اتخذتها الوزارة، حسب السمان، تلخـيص الكتـب المدرسـية واسـتخراج الزبـدة منهـا من
 .ى مدار العاموجمعها في رزمة تعليمية ستعطى للطلبة عل

 تطرقــت إلطــالق الــوزارة فــضائية تعليميــة بالتعــاون مــع هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلــسطينية، كمــا
والتي ستبث من خاللها حصصا دراسية ألهـم أربعـة مـساقات هـي اللغتـان العربيـة واإلنجليزيـة والرياضـيات 

  .والعلوم

  ٦/٩/٢٠٢٠ الجزيرة

***  

  آراء عربية

  قوق الوطنية الفلسطينيةعرض كوشنير يجتزئ الح
  

  المحامي علي أبو حبلة

بين اآلونة واألخرى تخرج علينا مجموعـات صـهيو امريكيـة بمبـادرات لحلـول سياسـية تفتقـد لرؤيـة 
وطنيـــة اســـتراتجية تحفـــظ الحقـــوق الوطنيـــة والتاريخيـــة للـــشعب الفلـــسطيني بحقوقـــه فـــي فلـــسطين، وهـــذه 

وتـدخل ضـمن عبثيـة التوصـل لحلـول مجتزئـة، أبعـد مـا  صبةعقائديـة دينيـة متعـ المبادرات تـأتي فـي سـياق
تكون عن تطلعات الشعب الفلسطيني وصون حقوقه الوطنية بما يضمن الحق الوطني الفلسطيني والسيادة 

 .  ٦٧الوطنية الفلسطينية على كامل الجغرافية الفلسطينية لحدود دولة فلسطين في الرابع من حزيران 

تـشاري الـرئيس األميركـي، إن قيـام دولتـين إسـرائيلية وفلـسطينية وفقـا قال جاريد كوشـنر، كبيـر مس
لخطــة الــسالم األميركيــة ســيكون مــستندا إلــى أســاس الخريطــة التــي كــشف عنهــا الــرئيس األميركــي دونالــد 

 .ترامب اليوم في مؤتمر صحفي بالبيت األبيض

 ء بنيـامين نتنيـاهوالتي كشف ترامب عن تفاصيلها بحضور رئيس الوزرا -ووصف كوشنر الخطة 
 بالرائعة؛ ألنها تتيح إلسرائيل العيش بأمان في محيطها، وتتيح للفلسطينيين عرضا لن يتكرر مرة أخرى، -

وهو الحصول على دولة، وأن يحيوا حيـاة كريمـة فيهـا، حيـث سيحـصلون علـى خمـسين مليـار دوالر لبنـاء 
رائيل قــدمت تنـــازال كبيــرا بموجـــب الخطـــة  إن إســـ- فــي لقـــاء مـــع الجزيــرة -دولــتهم المرتقبـــة، جــاء ذلـــك 

. »األميركية، حيث وافقت للمرة األولى على تجميد االستيطان لمدة أربع سنوات، وهو أمر لم يحدث من قبل
وقــال إن القــدس ســتكون عاصــمة موحــدة إلســرائيل، موضــحا أن حــدود القــدس تغيــرت علــى مــر الــسنوات 
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، ٢٠١٠، ثـم عـام ٢٠٠٠اتهـا التـي كانـت عليهـا عـام  ليست هـي الحـدود ذ١٩٦٧الماضية، حدودها عام 
ٕوان ترسيم الحدود البلدية أمر سيتم التفـاوض عليـه لتمكـين الفلـسطينيين مـن إقامـة عاصـمتهم علـى أرض 
بالقدس، مع التشديد على أن القدس الـشرقية والغربيـة الحاليـة هـي عاصـمة إسـرائيل، وهـو مـا يفـسر وعـد 

 . عاصمة لهم بالقدس الشرقيةترامب اليوم للفلسطينيين بإقامة

واتهــم كوشــنر القيــادات الفلــسطينية علــى مــدى الــسنوات الماضــية بإضــاعة كــل فــرص الــسالم، لــم 
يتأخر الرد على تصريحات كوشنير من قبل صائب عريقات ، أن كوشنر لم يقـل أن القـدس الـشرقية قـد تـم 

قــل إن الــسيادة األمنيــة الكاملــة مــن الــضفة، ولــم ي% ٣٣ضــمها بالكامــل إلســرائيل، وأنــه ســوف يــتم ضــم 
 .ستكون بيد إسرائيل من النهر إلى البحر

كوشنير لم يقرأ التاريخ ولم يتمعن في مـا قدمـه ممـن سـبقوه مـن خطـط ومخططـات جميعهـا ذهبـت 
أدراج الرياح ألنها تجاهلت الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني ولن تكون صـفقة القـرن بأفـضل 

ــة وغيرهــا مــن مــن ســابقتها، ت ــوان ومــؤتمرات وتحالفــات إقليمي ــدة تحــت عن ــادرات جدي كــرار البحــث عــن مب
التسميات مضيعة للوقت وبعثرة ال لزوم لها، ما يلبي تطلعات وطموحات شعبنا الفلـسطيني هـو اقامـة دولـة 

وأن  ،٦٧ مستقلة عاصمتها القدس على كامـل الجغرافيـة الفلـسطينية بحـدود الرابـع مـن حزيـران  فلسطينية
، وأن الفلــسطينيون ة هــو ضــمن قــرارات الــشرعية الدوليــةإســرائيل مغتــصبه لــألرض الفلــسطينية وحــق العــود

 تبعية للكيان الغاصب   الوطنية الفلسطينية وبناء اقتصاد وطني بسيادة وطنية وأي يتطلعون لبناء هويتهم
أن شـعبنا الفلـسطيني يـرفض المحتل مرفوضة، ورهن مقدرات شعبنا لحكومـة االحـتالل أيـضا مرفوضـة كمـا 

 وان كان لنا من تطلعات لبناء وحدة تكاملية نتطلـع لبنـاء هـذه الوحـدة مـع األردن ،ة اشكالهاالستيطان بكاف
وليس مـع الكيـان اإلسـرائيلي، مـا يعرضـه كوشـنير وغيـره هـو انتقـاص مـن حقوقنـا الوطنيـة والتاريخيـة فـي 

قامة دولتـه المـستقلة وعاصـمتها القـدس بحـدود الرابـع مـن تطلعات شعبنا الفلسطيني إل   فلسطين وال تلبي
 الـشعب الفلـسطيني وتطلعاتـه  حزيران وال بد من وقف العبثية الصهيو أمريكيـة فـي بحـث مـستقبل ومـصير

وان كـل محـاوالت البحـث  نحو الحرية واالستقالل وفق مخططات ال تلبـي أدنـى متطلبـات حقوقـه التاريخيـة،
ال يلبـي طموحـات الـشعب الفلـسطيني مرفوضـة، ولـسان حـال كـل فلـسطيني  يلي مـع اإلسـرائ عن أفق للحـل

 .وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية وغير ذلك مرفوض يقول متمسكون بثوابتنا الوطنية

  ١١ ص٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  ًاألردن واألقصى ملف سياسي أيضا
  

  ماهر أبو طير

الذي يجعل عمان تواصل التعامل مع ملف المـسجد سألت ذات مرة، ولم أحظ بالجواب، عن السبب 
ــــــــة، دون أي زاويــــــــة سياســــــــية بمــــــــا تعنيــــــــه هــــــــذه الزاويــــــــة  .األقــــــــصى، مــــــــن زاويــــــــة دينيــــــــة بحت

كلما تعرض المسجد األقصى إلـى مهـددات يخـرج وزراء األوقـاف الواحـد تلـو اآلخـر، للتعبيـر عـن غـضبهم، 
ارة الملف بهذه الطريقة تؤدي إلى حـصر دالالت وغضب األردن مما يجري، لكن علينا أن نالحظ هنا، أن إد

المسجد األقصى في كونه مسجدا، لـه أهميتـه الخاصـة، لكنـه مـسجد مـن بـين آالف المـساجد التـي يرعاهـا 
األردن هنا، أو في القدس، وهذا التكثيف الديني على صحته، ال يلغي الجانب السياسي في كل الملـف، وال 

  .للقصةاإلدارة اإلسرائيلية السياسية 

بالنسبة لإلسرائيليين المسجد األقصى ليس مجرد مسجد، إذ إن االعتـداءات علـى مـوظفي األوقـاف 
واالقتحامات وسجن الموظفين ومنع اعمال التـرميم، ومـشاريع الهـدم الكلـي أو الجزئـي، أو التقاسـم الزمنـي 

ياسـي، ولـيس فـي سـياق س- ٕأو الجغرافي، وادخال المستوطنين إلى ساحات المسجد، يأتي في سياق دينـي
ديني فقط يريد إقامـة الهيكـل، وهـذا يعنـي أن اإلدارة اإلسـرائيلية تقـوم علـى مبـدأ فـرض الـسيادة اإلسـرائيلية 
السياسية على الحرم القدسي، ضمن سيادة االحتالل على كل القـدس، وتهويـد المدينـة، باعتبارهـا عاصـمة 

  .إسرائيل

 مـسؤول دينـي فـي األردن فقـط، أو إدارة القـصة فقـط هذا سياق سياسـي، ال يمكـن الـرد عليـه عبـر
علـى أســاس ان هــذا مــسجد لــه مكانتــه، ويرعــاه األردن، ويـدير كــل شــيء فيــه فقــط، ألننــا نعــرف ان اإلدارة 
اإلســرائيلية الــسياسية تريــد الــسيطرة علــى الحــرم القدســي، فــي ســياق تهويــد الحــرم لغايــات سياســية تتعلــق 

  .المشروع اإلسرائيليبرمزية المكان السياسية، في 

ليس كافيا الـرد بهـذه الطريقـة، والكـل يعـرف ان حمايـات الحـرم القدسـي اليـوم، قائمـة علـى طـرفين 
اساســـيين فقـــط، همـــا المقدســـيون والفلـــسطينيون فـــي القـــدس، والطـــرف الثـــاني هـــو األردن بقدرتـــه علـــى 

  .ث كبرىاالعتراض والتأثير ولوال الطرفان معا، لتعرض المسجد األقصى إلى كوار

علينا ان نقر هنا ان المسجد األقصى يخضع في الحسابات اإلسرائيلية لتوظيفات من باب مضايقة 
األردن، ومحاولة ارسال رسائل له، أو تحجيم مساحته، وهـذا توجـه ال يخفـى علـى احـد، وهـو علـى االغلـب 

 في القدس، أو التـأثيرات سوف يشتد خالل السنين المقبلة، دون أي مراعاة لما يظنه بعضهم مكانة األردن
  .اإلقليمية والدولية، لحدوث ازمة داخل القدس

هذا ملف يجـب رفـع سـقف التـدخل فيـه، وعـدم حـصره بمـسؤولي األوقـاف، أو اللجـوء إلـى تعبيـرات 
ــا، مهــم جــدا، خــصوصا، مــع تزايــد المؤشــرات علــى  منخفــضة عبــر وزارة الخارجيــة، إذ إن رفــع الــسقف هن

لخطيرة ضد الحرم القدسي والمسجد األقـصى، والـذي يقـرأ الخـط البيـاني لـن يـستغرب التصرفات اإلسرائيلية ا
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في مرحلة ما، انهاء رعاية األردن على المقدسات، ومنع موظفي األوقاف األردنية في القـدس مـن الـدخول 
  .للحرم، فال احد سيمنع إسرائيل لحظتها

 الــشريفين، ولــه مكانــة دينيــة، وداللــة بالنــسبة لنــا المــسجد األقــصى أولــى القبلتــين وثالــث الحــرمين
سياسية تتعلـق بكـون القـدس عاصـمة للفلـسطينيين، واالفتـراض هنـا ان سـلطة رام اهللا عليهـا دور سياسـي 
في ملف األقصى، كونـه رمـز العاصـمة المفترضـة والدولـة التـي لـم تقـم، وهـذا الـدور منـاط بـسلطة رام اهللا، 

، ألننا نـدرك كلنـا ان سـلطة رام اهللا واهنـة وهـشة ويحتـاج كبـار وليس باألردن، افتراض ال يقوم على أساس
المسؤولين فيها إلى تصريح إسرائيلي للخروج من رام اهللا إلى البيرة البعيدة كيلومترات عـن رام اهللا، فيمـا ال 
احد يصدق أساسا ان لدى السلطة أولوية للـدفاع عـن األقـصى، وال القـدرة أيـضا، هـذا فـي حـال تـوفر النيـة 

  .لعزم اصالوا

ملف األقصى ديني، لكنه أيضا سياسي، والمفترض ان التـصرفات اإلسـرائيلية توجـه تهديـدا مباشـرا 
لدور األردن السياسي، في هذه القصة، التي يراد تحويلها إلـى قـصة أبـاريق وضـوء بالسـتيكية، أو وجبـات 

  .إفطار في رمضان، فيما القصة أعقد من ذلك بكثير

 مــن زاويــة دينيــة فقــط فيمــا االحــتالل يتعامــل مــع ذات الملــف مــن زاويــة نحــن نتعامــل مــع األقــصى
 .ّسياسية، وهذا يعني ان ردنا يجب ان يكون مختلفا-دينية

 ٣٦ ص٧/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

ًتمهيدا لرفضهم عنصريا" الخوف من العرب"هكذا تشرعن إسرائيل  ً  

  )٦/٩/٢٠٢٠ هآرتس (عرابي أمل :بقلم

: بهـا مـسلم كحقيقـة قيلـت التـي آدم، معيـان أقـوال بعـد االجتماعيـة الشبكات ضجت أيام بضعة قبل
 أثـار عربـي، سـائقها ألن سـيارة مـن تنـزل مـسافرة وثـق الـذي التـصريح ذلك إن. "العرب من نخاف جميعنا"

 الـشعور إلـى االنـضمام يتابعونهـا ممـن فيـه أرادت ًمثيـرا ًنـصا تنـشر آدم معيـان جعلت عاصفة، ردود موجة
 .الخوف في اآلخرين وحق حقها عن والدفاع للخوف، عليه المسيطر وغير والطبيعي األصيل الذاتي

 العـرب مـن الخـوف تعـرض أن معيـان حاولت العاصفة، انفجار بعد أقوالها عن الدفاع محاولتها في
 حـسب- وضع وهو المواجهة، أو الهرب في يتمثل ًوطبيعيا ًمعقوال ًردا ويستدعي أساس، له حقيقي كخوف

  .والمشروع األفضل الخيار هو والهرب وفوري، واضح خطر فيه – رأيها

ــارت ــوال أث ــدي المتقاعــدة الناجيــة أق ــي متــساوون نحــن هــل. الخــوف حــول تــساؤالت ل  مواجهــة ف
  مشروع؟ خوف كل هل الخوف؟

 العـيش يمكـن ال لكـن الخـوف، بـسبب ًموتـا هنـاك أن ويبـدو كحيوانـات، بقائنا في مهم دور للخوف
 عمليـة أعقـاب فـي يثور الذي الخوف وهو المكتسب، الخوف أحدها للخوف، أنواع عدة هناك. خوف بدون
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 عـام بـشكل مـشاعرنا تـشكيل علـى ًحاسـما ًتـأثيرا دمـوي قـومي نـزاع ظـل فـي للعيش أن شك وال. وتعلم خبرة
  .عنه الكثير وعلمنا الخوف أورثنا النزاع ظل في العيش. خاص بشكل الخوف وعلى

 الـسنين؛ خـالل كبيرة مساحة الخوف احتل إسرائيل في الفلسطيني العربي التجمع مشاعر طيف في
 العـسكري، الحكـم سـنوات فـي والتعـذيب السجن من وتواصل النكبة، زمن اللجوء وحياة بالطرد األمر بدأ فقد
  .األخيرة العقود في احتجاج محاولة كل إلحباط ًجهدا توفر لم التي األمن وقوات الشاباك من الخوف تاله ثم

 تعلمــت هكــذا الــضفة، فــي العمليــات أو غــزة علــى الهجمــات تجــدد عنــد االزديــاد فــي آخــذ الخــوف
  .رؤوسنا فوق تحلق الخوف من ثقيلة غيمة ظل في العيش جيلي، أبناء من والكثيرين

 قــذارة ألن اآلخــرين، أنظــار عــن ٕواخفائــه أعماقنــا، فــي ًعميقــا الخــوف هــذا نبعــد أن إلــى اضــطررنا
 إيــاد أظهــر عنــدما. لــذلك ًنموذجــا شــاهدنا فقــد ًباهظــا، ًثمنــا تكلفنــا قــد العــام الفــضاء يفــ بــالخوف الــشعور
 النهـار، وضـح فـي عليـه النـار إلطـالق ًسـببا وشـكل مهـدد، كعامـل عليـه للتأشـير ًكافيا كان الخوف الحالق

 مـواطنينال نحـن ٕواحـساسنا، لمـشاعرنا يكن ولم. فيها يدرس كان التي المؤسسة عن أمتار بضعة بعد على
  .مشروع ًخوفا خوفنا يكن ولم ما، ًيوما العام الفضاء في مكان الفلسطينيين، العرب

. إســرائيل فــي العبــري اإلعــالم فــي أساســية اســتهالكية ســلعة العــرب مــن الخــوف األثنــاء، هــذه فــي
 مــن التحــذير مــع –العــرب– "الوجــودي التهديــد" عــن تقــارير منتظمــة بــصورة يكتبــون ٕواعالميــون سياســيون

 اليهـود بخـوف الـسياسيون يتـاجر حـين ففـي. واألطفـال النساء ذلك في بما اليهود، حياة على حقيقي خطر
 منــصة اإلعالميــون يقــدم الــصفوف، ورص التحــريض أجــل مــن سياســي مــورد أنــه علــى معــه ويتعــاملون
  .العرب من الخوف الجمهور ويعلمون التصريحات لهذه جماهيرية

ــم الظــاهرة هــذه ــدأ ل ــديو تب ــدفقون العــرب" بفي ــى يت ــراع صــناديق إل ــد وهــي ،"االقت ــن بالتأكي  تنتهــي ل
 مـن نخـاف جميعنـا" كيف لكم قالوا إذا تندهشوا ال ذلك كل بعد. "العرب من نخاف جميعنا" الجديدة بنسختها

  ."العرب

 ٧/٩/٢٠٢٠ القدس العربي

*** 
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  الصهيونية الدولية تتحدى العالم المسيحي بكليته
  

   سوداحاألكاديمي مروان

ُ بالمئـة مـن أراضـي محافظـة بيـت لحـم الفلـسطينية الكنعانيـة العربيـة؛ التـي ولـد الـسيد ٨٧باحتالل 
المسيح في أحد كهوفها قبل أكثـر مـن ألفـي سـنة، تكـون الـصهيونية الدوليـة بمختلـف مدارسـها وفلـسفاتها 

ًت تحــديا تاريخيــا ودوليــا علنيــا وادعاءاتهــا الــسياسية والدينيــة واأليديولوجيــة والــدول الداعمــة لهــا، قــد أعلنــ ً ً ً
ًســافرا وصــريحا وشــامال للفــضاء المــسيحي برمتــه، يــشمل العــالم العربــي الواســع جغرافيــا بدولــه وحكوماتــه  ً ً ً
ٍوشـعوبه وأحزابـه ومــسلميه قبـل مــسيحييه، فالمـسجد األقــصى ومـا حولــه مـن أراض وعقــارات وقفيـة وأثريــة 

ُباتت مهددة، ويصيب هذا التهديد والوع ٍيد الصهيوني كل مسلم ومواطن دولي شريف على وجه البسيطة ٍ. 

ًأصبحت بيت لحم وقدس األقداس وبقية فلسطين، التي تـشكل جـزءا حيويـا وبنيويـا ماديـا ومعنويـا   ً ً ً ًُ َ ّ ُ ُ
من كيان كل إنسان عربي، تعاني من اغتـصاب لـصورتها وجوهرهـا، وصـارت محاصـرة بالمـستوطنين الـذين 

ِقلبهـا، ويقتطعـون منـه مـا يحلـو لهـم مـن أراض وأشـجار وتـراب، ويالحقـون أهلهـا، يجولون ويصولون فـي  ُ ٍَ ٍ ٍ
ُوتهـب قـوات االحــتالل المـستوطنين المحتلـين الجــدد مـا يقـسمونه بــين بعـضهم الـبعض مــن مواقـع جغرافيــة  ّ ُ ُ َ

َومـسمع كذلك، يتم نهـب مبـاني الكنـائس علـى مـرأى . مسكونة بالفلسطينيين ومؤسساتهم اإلنتاجية العاملة َ
ِمن كل القيادات المسيحية العالمية والكهنة، وها هم المستوطنون يتطلعون بنهم إلى مـسجد عمـر المواجـه  َ

، »أم بطــرس«لكنيــسة المهــد، وهــو مجــاور لبيــت جــدي جــريس موســى دبــدوب؛ وجــدتي ريحانــة؛ والجــدة 
ِابلة له، ولكل مسجد غيره، وهي ُوجداتي اُألخريات اللواتي كن يقدمن هدايا لهذا المسجد وكنيسة المهد المق

مـن أراضـيهم الـشاسعة الواسـعة » ِنخب أول من العـصرة البكـر«زيت زيتون نقي وطازج » تنكة«عبارة عن 
 .التي يستولي االحتالل عليها، وغيرها الكثير من الهدايا

َهذه اللياقة الشعبية والتقاليد المسيحية اإلسالمية في بيت لحم تؤكـد اللحمـة األبديـة   لـشعبنا علـى ُ
ّاألرض المقدسة، التي أرادها اهللا أيقونة سالم بوجه صراعات العالم ُأنا ُأؤمن بأن عـدوان كـل عـدو ومحتـل . ُ ٍ ِ ْ

على أرض اهللا سيلقى جزاءه القاصم من عنده تعالى قبل شـروع البـشر بمحاسـبة لقطـاء األرض المـدججين 
 .بتكنولوجيات تدميرية أجنبية

ــ  ــا قــديما، نــشره فــي كنــت أود اليــوم نــشر مقال ًة أخــرى غيــر هــذه، أتنــاول فيهــا كتاب  أخــي ١٩٨٩ً
ّ، وهو كاتب ومحلل سياسي تاريخي شهير وأحد أفذاذ عائلتنا الكبيرة، الذي )سعاده صالح سوداح(المناضل  ُ

ِيحافظ بإبداعاته النشرية على ألق ومسيرة ونهج والده المرحوم   .َ، ويحفظ مكانته في األعالي)صالح(ُ

؛ يتحـدث عـن طائفـة واسـعة مـن »أسئلة صعبة في زمن االنتفاضة واالسـتقالل«اب؛ وعنوانه الكت  
هذا اإلصدار هو األول الذي أجده على أرفـف الكتـب . القضايا ومنها الفلسطينية والمشروع التحرري العربي

ٍرر موثقـة ُلقـد انـشغلت عـشرات الـسنين فـي البحـث عـن د. فـي نيقوسـيا) سـعاده(األردنية، وكان قد أصـدره 
ّورقيـا ألدبــاء وسياسـيي وكتــاب عائلـة ســوداح، إال أننـي لــم أوفـق ســوى اإلثنـين الماضــي حـين وجــدت هــذا  ً
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ُالــشهيرة القريبــة مــن منزلــي، والتــي يــديرها صــديقي » مكتبــة األزبكيــة«ًالكتــاب الــذي يــزن ثقلــه ذهبــا، فــي 
 .الوطني والمثقف والكاتب الكبير حسين ياسين

ٌ الــصهيواسرائيلية فــي بيــت لحــم تتــصدر نــشرات األنبــاء، ولزامــا علينــا الكتابــة الــنقالت االحتالليــة  ٕ
َ، وُأقـدس كـل حجـر ١٩٦٧فبيت لحم التي كنت أنتقل للعيش فيها ثالثة أشهر كل سنة، قبل عـدوان . عنها ّ

ّوذرة تراب فيها، غـدت مـشردة، يتـاجر بهـا حـراس جهـنم، وتتعـرض فيهـا كلمـة اهللا اآلب وآثـار اإليمـا ُّ َُ ن إلـى ُ
َلقــد آن اآلوان لكــنس المعتــدين الــذين ال يفهمــون ســوى لغــة القــوة المــسنودة بقــيم .. اعتقــال ودهــم وتــدمير ُ َ ِ

ّالعدالة والقدسية وال يرتدون عن غيهم سوى بوحدتنا ووعينا وتحالفاتنا الدولية الفاعلة َ. 

  ١٥ ص٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Safadi, PLO’s Erekat discuss Mideast peace prospects 
 

By JT - Sep 06,2020 - AMMAN — Foreign Minister AymanSafadi on Sunday met 

Secretary of the Central Committee of the Palestine Liberation OrganisationSaebErekat 

and discussed latest developments in the Palestinian-Israeli conflict.  

The two sides went over efforts exerted towards opening a "real horizon" to resolve the 

conflict on the basis of the two-state solution in accordance with the approved references, 

according to a Foreign Ministry statement. 

During the consultative meeting, the two sides reiterated that a just, lasting and 

comprehensive peace, “a strategic choice”, is achieved through the two-state solution that 

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

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

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

Safadi and Erekat also stressed the necessity of stopping all illegal Israeli measures, 

notably the annexation of land and the construction and expansion of settlements, which 

undermine the two-state solution and all peace opportunities. 

Erekat, for his part, valued the Kingdom's “firm” stances, lauding His Majesty King 

Abdullah's supportive role to the Palestinians' legitimate rights, mainly, freedom and 

statehood on their national land. 

He also reaffirmed the importance of the Hashemite Custodianship of Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem, highlighting the Kingdom’s role in maintaining the holy 

city’s Arab identity and its historical and legal status quo. 

Safadi and Erekat affirmed ongoing coordination and consultation, as per the directives of 

the two leaderships. 

Jordan Times Sep 06,2020  

*** 
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 Presidency: Only the Palestinians, not the US or Israel, will draw the 

map of Palestine 
 

RAMALLAH – Nabil Abu Rudaieh, spokesman for President Mahmoud 

Abbas, said today that only the Palestinian people, and not the United States or 

Israel, has the right to draw the map of the State of Palestine, with East Jerusalem 

as its capital. 

He said the recent meeting of the secretary-generals of the Palestinian 

factions, headed by President Abbas, sends a "strong and clear message that lays 

the foundation of a new phase of steadfastness in the face of all the conspiracies 

targeting our cause". 

"The meeting carried the message of the Palestinian people and their 

leadership to all, that this is the historic moment to protect our homeland, sanctities 

and national identity," Abu Rudeineh added. 

He continued, "In his important speech before the meeting in which he spoke 

on behalf of the Palestinian people, President Mahmoud Abbas set a new dimension 

for the next phase, based on the inclusive relationship of the Palestinian people, built 

upon the national constants and the high interests of our people." 

"Having the courage to take serious positions at this critical stage that the 

Palestinian issue is going through marks the beginning of an important stage for 

thwarting the colonial intervention on the land of Palestine," said Abu Rudeineh. 

"The unified Palestinian people and leadership will maintain our national constants 

in order to establish an independent Palestinian state with East Jerusalem as its 

capital on the 1967 borders." 

"By preserving Jerusalem and its sanctities and preserving the independent 

national decision led by the Palestine Liberation Organization under the leadership 

of President Mahmoud Abbas, and with the resilience of the Palestinian people and 

their determination and will, we will overcome the dangerous stage that threatens 

the future of the entire region," he concluded. 

Wafa 6/9/2020 

*** 

Turkey concerned over Serbia’s relocation of embassy to Jerusalem 
 

ANKARA - Turkey Saturday expressed "deep concern" over Serbia’s decision to relocate 

its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem. 

"We call on all countries to abide by the UN resolutions adopted on this matter, respect the 

historical and legal status of Jerusalem, and refrain from steps that will make the 

resolution of the Israeli-Palestinian conflict even more difficult," said the Foreign Ministry 

in a written statement. 

It recalled that the annexation of Jerusalem by Israel was rejected by the international 

community and the UN. 

"It has been repeatedly emphasized in various UN resolutions that the Palestinian issue can 

only be solved with the establishment of an independent and sovereign Palestine state on 

the basis of the 1967 borders with East Jerusalem as its capital," it underlined. 

Any country’s moving its embassy to Jerusalem would be a clear violation of international 

law, it added. 
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Turkey’s response came after US President Donald Trump announced Friday that Serbia 

agreed to move its embassy to the contested city in July. 

Serbian and Kosovar leaders met in a US-sponsored two-day dialogue in Washington 

where they reached an historic milestone -- agreeing to normalize economic ties. 

Serbia and Kosovo signed separate agreements with the US in which Serbia agreed to move 

its embassy to Jerusalem. Kosovo and Israel agreed to normalize relations and establish 

diplomatic ties. 

Serbia also agreed to open a commercial office in Jerusalem in September. 

Wafa 6/9/2020  

*** 

Ashrawi: World must intervene to stop Israeli plunder of Palestinian 

archeological sites 
 

RAMALLAH - The PLO Executive Committee member Hanan Ashrawi said in a 

statement that Israeli occupation authorities' decision to confiscate Deir Samaan 

and Dei Qal'a, two important archeological sites in the Salfit area, is an act of 

looting and cultural appropriation. 

It is the final step in a gradual yet deliberate scheme that has continued over nearly 

ten years with the intention of annexing these two sites to nearby illegal settlements, 

said the statement. 

Other historical sites, including Sebastia and the Battir Terraces, which are 

inscribed as a World Heritage site, have also been targeted recently. 

“The systematic Israeli theft of archeological sites across Palestine is illegal and 

immoral,” said Ashrawi. 

These sites stand as testaments to the Palestinian people's deep roots and history in 

our land. They are part of our history and identity. That is why Israel's systematic 

annexation of historic and archeological sites is the ultimate act of cruelty and 

aggression, she added. 

“Israel's colonial regime strives to systematically usurp Palestinian archeological 

sites, as part of its drive to colonize Palestinian land and replace the Palestinian 

people.” 

In addition to assaulting the Palestinian people's present and hijacking their future, 

this regime wants to confiscate our collective past and historical narrative, said the 

statement. 

“As the Trump administration employs its political and economic weight to extort 

international political rewards for Israel, the Israeli government is accelerating its 

systematic and willful annexation of Palestinian land, resources, and cultural 

heritage,” said Ashrawi. 

She stressed that ignoring these destructive acts will not diminish their strategic 

impact on Palestinian rights. 

“States and international organizations, especially UNESCO, must intervene to put 

an end to such plunder,” she concluded. 

Wafa 6/9/2020 

*** 
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IOA threatens to seize the ancient ruins of Deir seaman 
 

SALFIT - The Israeli occupation authorities (IOA) notified the seizure of the 

ancient ruins of Deir Samaan located northwest of the town of Kafr al-Dik, west of 

the Salfit province on Saturday. 

Local sources reported that IOA published a written Hebrew announcement 

declaring the appropriation of the aforementioned site. 

The targeted region has an area of 6 dunums and 57 square meters, registered in 

plot No. 2 under the name of Khirbet Deir Samaan archaeological site. 

IOA recently began surrounding the Khirbet Deir Samaan with settlement housing 

units, and placed a sign indicating a new settlement outpost called "Leshem" on the 

lands of the villages of Deir Ballut and Kafr Ad-Dik. 

Deir Samaan is an ancient Byzantine village located on top of a hill 350 meters 

above sea level with an area of 3 dunums of archaeological building. 

It is located three kilometers to the northwest of the town of Kafr El-Dik and it is 

dated back more than 1,600 years. 
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Sheikh Sabri warns of Israeli intents to close Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Sheikh Ekrima Sabri, head of the Higher Islamic 

Council in Occupied Jerusalem, has warned of Israel intents to exploit the 

coronavirus crisis in order to close the Aqsa Mosque to Muslim worshipers. 

“The occupation is using the coronavirus pandemic as a flimsy pretext to escalate 

the situation at the Aqsa Mosque, carry out its plans, take the Mosque’s affairs off 

the hands of the Islamic Awqaf and shut it down,” Sheikh Sabri said, affirming that 

the Islamic Awqaf would not allow such thing to happen. 

He expressed his regret that the Aqsa Mosque has no presence on the agendas of the 

Arabs and Muslims, whose “compass has deviated from Jerusalem.” 

Sheikh Sabri made his remarks after the Hebrew media revealed Israeli intents to 

shut down the Aqsa Mosque and prevent Muslim prayers at the pretext of fighting 

the virus. 
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