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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 صلفقرات مــن أاليتم 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 •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  لقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح ل

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٥  مهدت لها حادثة اإلسراء والمعراج عالقة وثيقة بين الهاشميين والمقدسات في القدس: كنعان •

  ٩  األردن يوجه مذكرة احتجاج إلسرائيل •

  شؤون سياسية

  ١٠  الصفدي يدعو إلطالق جهد دولي فاعل للتوصل لحل الدولتين •

  ١٠  ارتيهما إلى القدسنقل سف" صربيا وكوسوفو"األردن يدين قراري  •

  ١١  االتحاد األوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة •

  

  

  اعتداءات

  ١٢  تواصل اقتحامات األقصى والشيخ صبري يحذر من إغالقه بحجة كورونا •

  اعتداءات/ تقارير

  ١٣  "ألسباطباب ا"وتركيب سماعات بـ وزارة األوقاف الفلسطينية تندد باقتحام االحتالل لألقصى •

  ١٤  االحتالل يحاول تقويض سيادة األوقاف اإلسالمية على األقصى: الشيخ الكسواني •

  ١٤  للمستوطنين% ٨٧فقط مقابل % ١٣االستيطان يقلص المساحة الكلية بيد الفلسطينيين لـ  •

  ١٦  ٢٠١٦أبرز وأخطر االنتهاكات في القدس والخليل والمقابر والمقامات اإلسالمية خالل عام  •

  ١٧  !المنظمات األهلية في القدس في خطر •

  ١٩  الفلسطيني الديني التراث االحتالل يمحو هكذا إسرائيلي تحقيق •

  ٢١  متحف لسرقة اآلثار الفلسطينية •

  شؤون مقدسية

ّدعوات للمشاركة الحاشدة في صالة الجمعة بمسجد القعقاع المهدد بالهدم: القدس • ُ  ٢٢  
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  اخترنا لكم 
  

  ٢٣   بداية العهد العثماني–ن االحتالل الفرنجي تاريخ القدس م •

  آراء عربية

  ٢٤  إعالن صربيا وكوسوفو ضربة قوية للشرعية الدولية •

  ٢٥  تحذيرات أردنية للمستعمرة •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٧  جدا ضيق جسر •

  ٢٨   أيام دوران بين المعتقالت للتميمي قبل إطالق سراحه بال تهمة وال تحقيق٤ •

  ليزيةاخبار باالنج

٣٠ • Extremist settlers led by Glick storm Al-Aqsa Mosque 

٣١  • Kingdom deplores Israeli violations at Al Aqsa 

٣١  • Arab League Council's 154th session at permanent d elegates 

level kicks off in Cairo 
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  االردن والقدس

  شميين والمقدسات في القدسعالقة وثيقة بين الها: كنعان

 مهدت لها حادثة اإلسراء والمعراج
  

 إن كنعـان، عبـداهللا القـدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين قال – العرسان محمد – الساعة مدار
 بحادثة بحدث ترتبط ووقانونية، ودينية تاريخية لجذور تعود القدس في المقدسات على الهاشمية الوصاية"

 مكة في الحرام المسجد من وسلم عليه اهللا صلى محمد النبي الهاشميين جد بها قام التي والمعراج اإلسراء
 وبــين الهاشــمي نــسله بــين وثيقــة لعالقــة العظيمــة الحادثــة هــذه لتمهــد القــدس، فــيقــصى األ المــسجدإلــى 

 ".يةسالماإل مقدساتها

 البنـود مـن العديد على نص والذي م٢٠١٦ لعام لليونسكو التنفيذي المجلس قرار" أن كنعان وشدد
ــد أبرزهــا ــل ولــيس القدســي الحــرم/قــصى األ المــسجد تــسمية علــى التأكي  مــن المــسجد هــذا وأن الهيكــل جب

 للوضـع العـودة باتاحـة إسـرائيل القـرار طالـب كـذلك بـه، لليهـود عالقة ال وانه الخالصة يةسالماإل المقدسات
 اعتبـار كـذلك المـسجد، علـى المـشرفة الوحيدة طةالسل يةردناأل األوقاف كانت إذ م،٢٠٠٠ عام حتى القائم

  ".قصىاأل المسجد من تتجزأ ال أجزاء هما البراق وحائط المغاربة باب تلة

 بـن الحـسين الراحـل الملـك شـكلها وهـي القـدس، لـشؤون الملكيـة اللجنة عام أمين مع الحوار نص
 يسـالمواإل العربـي بعـدها عـن فـصلها وعـدم القـدس، قضية بأهمية الوعي نشر رسالتها ١٩٧١ عام طالل

 المقدسـيين تثبيـت علـى العاملـة الجهـود وزيادة يومية ية إسرائيلوانتهاكات تهويد من له تتعرض ما وفضح
  .معاناتهم ورفع صمودهم ودعم

  :الحوار نص

  

  القدس؟ في والمسيحية يةسالماإل المقدسات على الهاشمية للوصاية والتاريخية القانونية األسس ما

  

 اإليمــان علــى يقـوم القــدس، مدينــة وجوهرهـا الفلــسطينية القــضية تجـاه الثابــت يردنــاأل وقـفالم ان
ــق ــسطيني الــشعب بحــق المطل ــام تــضمن ال حلــول أي ورفــض مــصيره، بتقريــر الفل  الفلــسطينية الدولــة قي

ــاأل الحــرص كــذلك م،١٩٦٧ عــام حــدود علــى الــشرقية القــدس وعاصــمتها  أهلنــا صــمود دعــم علــى يردن
  .والشرعية التاريخية حقوقهم نيل حتى ساندتهموم ورباطهم

 والدينيـة والقوميـة التاريخيـة المتينـة الـروابط مـن تنطلـق التـي خصوصيته له يردناأل الموقف وهذا
 يةســالماإل المقدسـات علـى الهاشـمية الوصــاية إلـى إضـافة ًوشـعبا، ًأرضــا بفلـسطين تربطنـا التـي المـشتركة

 هـو مهـم دينـي رابـط إلـى يةسـالماإل للمقدسـات بالنـسبة التاريخية ورهاجذ تعود التي القدس في والمسيحية
 الحـرام المـسجد مـن وسـلم عليـه اهللا صـلى محمد النبي الهاشميين جد بها قام التي والمعراج اإلسراء حادثة
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 الهاشـمي نـسله بـين وثيقـة لعالقـة العظيمـة الحادثـة هـذه لتمهـد القـدس، فيقصى األ المسجد إلى مكة في
  .يةسالماإل قدساتهام وبين

 عليهــا والوصــاية والرعايــة التــسامح أواصــر فــإن المــسيحية المقدســات علــى للوصــاية بالنــسبة أمــا
 العمريـة، العهـدة وهـي المـشترك والعـيش للتـسامح وثيقـة أعظـم فـي المتمثـل يةسالماإل اإلدارة لميراث ترجع
 المسيحية الطوائف جميع فان س،واليومصفرونيو والبطريرك الخطاب بن عمر الراشدي الخليفة عقدها التي
  .القدس في المسيحية المقدسات على الهاشمية الوصاية أهمية على تؤكد

 ملـك علـي بـن الحسين الشريف لتمسك تعود الهاشمية الوصاية جذور فإن الحديث التاريخ في أما
 التاريخيـة فلـسطين فيها بما لقيامها يسعى كان التي المستقلة الموحدة العربية الدولة بحدود العرب وخليفة
 لحكومـة األعلى الممثل مكماهون الحسين برسائل ًتاريخيا يعرف فيما ذلك جاء حيث جميعها، وقراها مدنها

 الثـورة قيام ومع م،١٩١٦-١٩١٥ عام بين الحسين الشريف مع للتباحث فوض والذي مصر في بريطانيا
 منـابر علـى باسمه الخطبة كانت ًملكا الحسين لشريفل العرب األحرار ومبايعة م١٩١٦ عام الكبرى العربية

 ذلــك فــي بمــا علــيهم، ًملكــا بــه العــرب اعتــراف هــي سياســية داللــة لهــا والخطبــة المبــارك،قــصى األ المــسجد
 حسين للشريف مقدسي وفد زيارة وخالل م١٩٢٤ عام وفي القدس، في المقدسات على بوصايته االعتراف

 تبــرع فقــد والرعايــة، لالعمــار المبــاركقــصى األ المــسجد حاجــة ليــهع وعرضــهم المكرمــة مكــة فــي علــي بــن
 بعـده ومـن ذهبي، جنيه ألف )٣٨,٧٦١( عن الحقة مالية تبرعات مع مجموعة في زاد مالي بمبلغ جاللته
 عــن الــدفاع إلــى وعمــد المقدســة والرعايــة المهمــة بهــذه األول اهللا عبــد الملــك جاللــة لــه المغفــور اســتمر

 م١٩٥٠ عـام أريحـا مـؤتمر إثـر علـى جاللتـه عهـد فـي جـرى ثـم م،١٩٤٨ عـام حرب في والقدس فلسطين
 الملك جاللة له المغفور أعلن حيث م،١٩٨٨ عام حتى استمرت والتي، )والغربية الشرقية( الضفتين وحدة

 مـن القدس في المقدسة األماكن استثناء مع الضفتين بين واإلداري القانوني االرتباط فك طالل بن الحسين
  .عليها الهاشمية الوصاية لتستمر القرار، هذا

.  

  الهاشمية؟ للوصاية القانونية الركائز هي ما

  

 تتثمل الهاشمية، للوصاية الداعمة القانونية والثوابت الركائز من عدد فهناك القانونية الناحية ومن
 م،١٩٥٠ عـام تينالضف وحدة م،وقرار١٩٢٤ عام للعرب ًملكا علي بن الحسين الشريف مبايعة شرعية في
 القائمة السلطة (ٕردن واسرائيلاأل بين م١٩٩٤ عام عربة وادي السالم اتفاقية مثل اتفاقيات من تالهما وما

 الدور إسرائيل تحترم أن ( واشنطن إعالن مع يتماشى وبما االتفاقية نصت حيث، م١٩٩٤ عام )باالحتالل
ــةردناأل للمملكــة الخــاص الحــالي ــي الهاشــمية ي ــي المقدســة يةســالماإل األمــاكن ف ــد القــدس، ف  انعقــاد وعن

 كـذلك ،)األمـاكن هـذه فـي التـاريخي يردنـاأل للـدور كبـرى أولوية إسرائيل ستعطي النهائي الوضع مفاوضات
 التــاريخي الــدور إلــى اســتندت والتــي م،٢٠١٣ عــام وفلــسطينردن األ بــين اتفاقيــة بتوقيــع الوصــاية تأكــدت
 لهـذه القانونيـة الـصيغة بـذلك لتتعـزز م١٩٢٤ عام علي بن الحسين فالشري وصاية منذ الهاشمية للقيادة
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 للجامعـة الختاميـة والبيانـات اليونـسكو منظمـة قـرارات بـه وأشـادت وعززتـه بـدورها اعترفـت والتي الوصاية،
 لألراضــي باحتاللهــا ًأساســا إســرائيل أن التنبــه يجــب ذلــك إلــى إضــافة ي،ســالماإل التعــاون ومنظمــة العربيــة
 كمــا بــالقوة، الغيــر أراضــي علــى االســتيالء جــواز عــدم منهــا دوليــة قانونيــة قواعــد خالفــت المحتلــة العربيــة
 )٨٠٠( مـن وأكثر م،١٩٤٩ لعام األربع جنيف واتفاقيات م١٩٠٧ لعام الهاي اتفاقية صراحة بكل عارضت

  .اليونسكو مةومنظ األمن ومجلس المتحدة األمم هيئة من والقدس الفلسطينية القضية لصالح صادر قرار

 هـذه وقانونيـة تـاريخ عمـق مـدى علـى العمليـة والـشواهد الـدالئل مـن الكثيـر مالحظة يمكننا واليوم
 ابـن الثـاني اهللا عبـد الملـك الجاللـة صاحب وسياسة لدبلوماسية الكبير والتقدير االحترام خالل من الوصاية
 وجوهرهــا الفلـسطينية القـضية وملـف ةرايـ يحمـل الــذي والعـالمي، يسـالمواإل العربـي الـصعيد علـى الحـسين
 وال أمـن وال بـه، المـساس يجـوز ال أحمـر خـط القـدس أن جاللتـه ًمؤكـدا الدوليـة، المحافـل كافة في القدس
  .القدس في السالم دون من والعالم المنطقة في سالم

  األرض؟ على الوضع بهذا التغيير مخاطر وما القدس في الراهن الوضع على الحفاظ أهمية ما

 المتعلقــة التفاهمــات إلــى ًتاريخيــا )استاتيــسكو( الــراهن أو القــائم التــاريخي الوضــع مــصطلح يــشير
 مـن واالتفـاق القيامـة كنيـسة بـإدارة بدايـة المتعلقـة تلـك ًوتحديـدا القدس، مدينة في المقدسة األماكن بإدارة
 م١٨٥٦ بــاريس اتفاقيــة مثــل االوروبيــة والــدول العثمانيــة الدولــة بــين االتفاقيــات مــن العديــد توقيــع خــالل

 القـدس فـي المـسيحية للطوائـف المـشتركة األحقيـة علـى بنودهـا نـصت والتـي م،١٨٧٨ عام برلين واتفاقية
  .الزمن من لعقود بينها نشب الذي للخالف كحل وذلك القيامة، كنيسة داخل الطقوس وممارسة بإدارة

 بـه الخاصـة بالترتيبـات اإلقـرار فهـو ،المبـاركقـصى األ المـسجد فـي الـراهن بالوضـع يتصل فيما أما
 لعـام لليونـسكو التنفيـذي المجلس قرار في إليه المشار وهو الخالصة، يةسالماإل وملكيته بإدارته والمتصلة
 القدسـي الحـرم /قـصى األ المـسجد تـسمية علـى التأكيـد أبرزهـا البنـود مـن العديد على نص والذي م٢٠١٦
 كــذلك بــه، لليهــود عالقــة ال وانــه الخالــصة يةســالماإل المقدســات مــن المــسجد هــذا وان الهيكــل جبــل ولــيس
 الـسلطة يـةردناأل األوقـاف كانـت إذ م،٢٠٠٠ عـام حتـى القـائم للوضـع العـودة باتاحـة إسـرائيل القـرار طالب

 مــن تتجــزأ ال أجــزاء همــا البــراق وحــائط المغاربــة بــاب تلــة اعتبــار كــذلك المــسجد، علــى المــشرفة الوحيــدة
 مـن اليوميـة االقتحامـات فيها بما المتزايدة يةسرائيلاإل لالعتداءات القرار رفض جانب إلى ،ىقصاأل المسجد

 التابعـة والمنظمـات المتحدة األمم منظمة عن الصادرة القرارات من الكثير هناك بأن ًعلما المستوطنين، قبل
 التهويديـة التغييـرات بـبطالن روتق والمسيحية يةسالماإل المقدسات على يةسرائيلاإل االعتداءات تستنكر لها

 اتفاقيـة مثـل الدوليـة لالتفاقيـات ومخالفتهـا إسـرائيل التـزام بعـدم القـرارات هـذه وتـذكر ، إسـرائيلتجريهـا التي
  .م١٩٤٩ عام األربع جنيف واتفاقيات م ١٩٠٧ عام الهاي

 علـى الحفـاظ دتأكٕاسرائيل وردن األ بين م١٩٩٤ عام عربة وادي يةردناأل السالم اتفاقية بأن ًعلما
 الممنهجة التهويدية السياسة نشاهد اليوم ولكننا القدس، في المقدسات تجاهردن لأل القائم التاريخي الدور



 
٨

 مـن وخروجهم دخولهم بالية والتحكم المصلين على بالتضييق والمتمثلة القدس، في إسرائيل بها تقوم التي
 يةسـرائيلاإل االحـتالل سـلطات تـسمح وبالمقابـل ة،بالـصال لهـا المـسموح أعمـار وتحديـد بلقصى األ المسجد
 اليومية االقتحام بموجات الهيكل جبل بجماعات يسمى وما والمستوطنين المتطرفين مجموعات مع وبترتيب

 عـن اإلبعـاد قـرارات مـن الكثيـر إصـدار كـذلك التلموديـة، والـصلوات للطقـوس ٕواقـامتهم المـستوطنين قبل من
ــسير ومحاوالتهــاقــصى األ المــسجد  ًومــستقبال ،قــصىاأل للمــسجد والمكــاني الزمــاني التقــسيم مخطــط فــي ال
 واألنفـاق الحفريـات فـي االستمرار إلى إضافة ،قصىاأل المسجد أنقاض على المزعوم الهيكل إلقامة التمهيد

 جميـع رفـض ومواصـلة وغيـره، )التلفريـك( مـشروع مثل خطيرة مشاريع ٕواقامةقصى األ المسجد وتحت حول
  .لها التابعة والمنظمات المتحدة األمم هيئة عن الصادرة الدولية القرارات

  

  الراهن؟ الوضع وتغيير التهويد لسياسة إسرائيل مواصلة إلى اللجنة تنظر كيف

  

ــة إن ــة اللجن ــشؤون الملكي ــدس ل ــع ترصــد وهــي الق ــار واق ــدس، وأخب  إســرائيل مواصــلة أن تجــد الق
 تعقيد من يزيد الدولية، السياسية اإلدارات بعض دعم من لقاهت وما الراهن، الوضع وتغيير التهويد لسياسة
 أمـل مـن ويجعل به، التنبؤ ًأبدا يمكن ال الذي المجهول، إلى ويقودها والعالم المنطقة في السياسي المشهد
 وشـريعة القـوة سياسـة بـأن التـيقن إسـرائيل فعلـى الواقـع، أرض علـى تحقيقـه يـصعب ًحلمـا المنشود السالم
 القيــام الــشرعية ومنظماتــه العــالم وعلــى والــسالم، األمــن لمجتمعهــا تــوفر أن يمكــن ال تمارســها يالتــ الغــاب

 المناصـرة العـالم ودول يةسـالمواإل العربيـة أمتنا وعلى المظلوم، الفلسطيني الشعب لنصرة األخالقي بواجبها
 فـي والمـسيحية يةسـالماإل المقدسـات علـى التاريخيـة الوصـاية صـاحبة الهاشمية القيادة مع الوقوف للحق

 للحق الداعمة الدولة تحول أن األوان آن فقد، والقدس فلسطين في ألهلنا المساندة جهودها ودعم القدس،
 في ًرسميا ًوعضوا ًكامال ًاعترافا الفلسطينية بالدولة وتعترف األرض، على أفعال إلى تصريحاتها الفلسطيني
 تـسميه مـا لتحقيـق ًتدريجيا والقدس فلسطين تهويد سياسةيل  إسرائعلى لتفوت جميعها، الدولية المنظمات

  .الكبرىإسرائيل ب

  ٧/٩/٢٠٢٠مدار الساعة اإلخبارية 

***  

  

  

  

  

  

  



 
٩

  األردن يوجه مذكرة احتجاج إلسرائيل

  

، أمـس، اسـتمرار االنتهاكـات اإلسـرائيلية  االردنيـة دانت وزارة الخارجية وشـؤون المغتـربين- عمان
الحرم القدسي الشريف، والتـي كـان آخرهـا قيـام شـرطة االحـتالل اإلسـرائيلي  /مباركبحق المسجد األقصى ال

بتركيب سماعات فوق الجدارين الشمالي والغربي للمسجد األقصى المبارك، وقيامها كذلك باعتقال عدد من 
  .موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

سفير ضيف اهللا علي الفايز، في بيان صحفي، أن ما تقوم به وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ال
الشرطة اإلسـرائيلية فـي المـسجد األقـصى المبـارك تـصرفات عبثيـة غيـر مـسؤولة ومرفوضـة ومدانـة وتمثـل 
استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا سافرا اللتزامـات إسـرائيل بـصفتها القـوة القائمـة 

  .قا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع القائم القانوني والتاريخيباالحتالل وف

وحذر الفايز من مغبة استمرار هـذه االنتهاكـات، وطالـب بوقفهـا، وبـاحترام الوضـع القـائم التـاريخي 
والقانوني، مشددا علـى أن المـسجد األقـصى المبـارك هـو مـسجد خـالص للمـسلمين بكامـل مـساحته البالغـة 

ة أوقــاف القــدس وشــؤون المــسجد األقــصى المبــارك األردنيــة هــي الــسلطة الحــصرية  دونمــا وأن إدار١٤٤
  .المسؤولة عنه وعن اإلشراف على كافة شؤونه

ــدولي بالــضلوع بمــسؤولياته والتحــرك للــضغط علــى إســرائيل لوقــف االنتهاكــات  وطالــب المجتمــع ال
  .مخالفة للوضع القائم والقانون الدولي

احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، طالبت فيهـا إسـرائيل كقـوة وبين أن الوزارة وجهت مذكرة 
قائمـة بــاالحتالل بــالكف عــن انتهاكاتهـا واســتفزازاتها وبــاحترام ســلطة إدارة اوقـاف القــدس وشــؤون المــسجد 

 .األقصى المبارك األردنية

  ٥ ص٨/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٠

  شؤون سياسية

  توصل لحل الدولتينالصفدي يدعو إلطالق جهد دولي فاعل لل

  

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، امس االثنين،  -  ماجدة أبو طير-عمان 
مباحثات مع وزير خارجية رومانيا، بوغـدان أوريـسكو، ووزيـر خارجيـة لوكـسمبرغ جـان أسـلبورن، ووزيـر 

ة الفلـسطينية والعالقـات الثنائيـة الدولة للـشؤون الخارجيـة األلمـاني نيلـز أنـين، ركـزت علـى تطـورات القـضي
وأكد الصفدي خالل المباحثات التي جرت عبر الهاتف أهمية تحرك المجتمع الـدولي بـشكل  .وسبل تطويرها

سـريع وفاعــل إلطــالق جهــد حقيقــي يــستهدف التوصــل لحــل الــدولتين علــى أســاس قــرارات الــشرعية الدوليــة 
ًوالقانون الدولي سبيال وحيدا لتحقيق السالم ا وأكد ضرورة التزام إسرائيل وقف الضم وجميع  .لعادل والشاملً

اإلجراءات األحادية التي تقـوض حـل الـدولتين ألن اسـتمرار هـذه اإلجـراءات يهـدد كـل فـرص تحقيـق الـسالم 
كما أكد الصفدي أهمية الـدور األوروبـي فـي حمايـة فـرص العمليـة الـسلمية، مثمنـا موقـف االتحـاد  .العادل

 .ك بحل الدولتين والقانون الدولياألوروبي المتمس

 .كما استعرض الصفدي التطورات اإلقليمية وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية... 

وأكد أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية الذي يجسد الدولة 
 وعاصـمتها القـدس الـشرقية هـو ١٩٦٧ مـن حزيـران الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطـوط الرابـع

ًالــسبيل الوحيــد لحــل الــصراع وتحقيــق الــسالم العــادل والــذي يــشكل خيــارا اســتراتيجيا عربيــا وضــرورة لألمــن  ً ً
وأشار الى ضـرورة تكـاتف الجهـود الدوليـة المبذولـة لحـل الـصراعات اإلقليميـة  .والسلم اإلقليميين والدوليين

قيــق األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة ويــسهم فــي تحقيــق تطلعــات شــعوب المنطقــة ًسياســيا وبمــا يــضمن تح
 .بالنمو واالزدهار

 ٤ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

 نقل سفارتيهما إلى القدس" صربيا وكوسوفو"األردن يدين قراري 

 

المغتربين االثنين، قراري جمهورية صربيا وجمهورية دانت وزارة الخارجية وشؤون  - الرأي-عمان
وأكد الناطق الرسمي   .ًكوسوفو نقل سفارتيهما إلى القدس ورفضت القرارين خرقا صريحا للقانون الدولي

باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف اهللا علي الفايز أن القرارين يتعارضان بشكل صارخ 
 التي تؤكد جميعها على ٢٣٣٤ و٤٧٨ و٤٧٦ًولي، وخصوصا قرارات مجلس األمن مع أحكام القانون الد

أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو 
إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير 

 .ية ومنعدمة األثر القانونيشرع



 
١١

وأكد الفايز ان تحقيق السالم العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر 
  .١٩٦٧القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

 باسم المفوضية األوروبية فيما يتعلق وأشاد الفايز بموقف االتحاد األوروبي الذي اكده الناطق
ّبموقف االتحاد األوروبي الرافض لنقل السفارات إلى القدس وتشديده ان هذا الموقف ثابت لم يتغير ويدعم 

  .حل الدولتين

  ٢٠ص/٨/٩/٢٠٢٠الرأي

*** 

 االتحاد األوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

  أ ف ب-بروكسل  

بشأن تعهد بلغراد نقل سفارتها في " أسفه"و" قلقه الشديد"د األوروبي االثنين عن أعرب االتحا
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ما يلقي بظالله على استئناف المحادثات بين صربيا وكوسوفو في 

واستأنف الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبداهللا هوتي االثنين في  .بروكسل
سل حوارا يهدف إلى تطبيع العالقات بين بلغراد وبريشتينا بعد أيام من توقيع اتفاق اقتصادي بينهما بروك

ففي ختام اجتماع في البيت األبيض بحضور الرئيس األميركي دونالد ترامب، تعهد الزعيمان   .في واشنطن
ا في إسرائيل إلى القدس بحلول فيما أعلنت صربيا قرارها نقل سفارته" تطبيع العالقات االقتصادية"الجمعة 

  .ووافقت كوسوفو من جهتها على إقامة عالقات دبلوماسية مع الدولة العبرية .يوليو المقبل/تموز

ويتمسك االتحاد األوروبي بحل الدولتين مع القدس عاصمة لهما، وتتخذ بعثته الدبلوماسية في تل 
ه اعتماد النهج نفسه على صعيد السياسة ويشترط االتحاد على المرشحين لالنضمام إلي. أبيب مقرا
في هذا اإلطار كل "وقال بيتر ستانو الناطق باسم وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل  .الخارجية

مسعى دبلوماسي يعيد النظر في موقف االتحاد األوروبي المشترك من القدس هو مصدر قلق شديد 
كل العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان االسرائيلي من جهتها، قالت النائبة شارن هاس ."وأسف

انتقد دولة "، مؤكدة أن االتحاد "جهود االتحاد االوروبي لتثقيف صربيا وكوسوفو تثير الصدمة"االثنين إن 
  ."اسرائيل مرارا وشكك في حقنا التاريخي في دولة اسرائيل

ونقل سفاراتها الى القدس، العاصمة .) (..ادعو دوال أخرى الى دعم كوسوفو وصربيا "واضافت 
  ."االبدية للشعب اليهودي

  .وتسعى إدارة ترامب إلى إقناع دول أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس

 ٨ص/٨/٩/٢٠٢٠الرأي 

***  
  
  
  



 
١٢

  اعتداءات

  تواصل اقتحامات األقصى والشيخ صبري يحذر من إغالقه بحجة كورونا

  

، برفقـة عـشرات المـستوطنين، صـباح "يهـودا غليـك"ف  اقـتحم المتطـر– وكاالت – فلسطين المحتلة
 .أمس االثنين، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة

شـرطة االحـتالل أغلقـت بـاب "وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، في بيان لهـا، بـأن 
ً طالبا يهوديا، المسجد األقصى٣٥ك، و مستوطنا، بينهم المتطرف غلي٨٩المغاربة، عقب اقتحام  ً". 

وأوضـــحت أن المـــستوطنين نفـــذوا جـــوالت اســـتفزازية فـــي باحـــات األقـــصى، وتلقـــوا شـــروحات عـــن 
ًوفرضــت شــرطة االحــتالل قيــودا علــى  .المزعــوم، وحــاول بعــضهم أداء طقــوس تلموديــة بالمــسجد" الهيكــل"

 .ويات الشخصية عند بواباته الخارجيةدخول المصلين الفلسطينيين إلى األقصى، واحتجزت بعض اله

وكانــت شــرطة االحــتالل اقتحمــت، األحــد، المــسجد األقــصى، ونــصبت ســماعات صــوتية فــي ســاحة 
إن : ًوتعليقـا علـى ذلـك، قالـت الهيئـات االسـالمية فـي فلـسطين. الغزالي بالمسجد وقرب مئذنة باب الغوانمـة

القانوني في المسجد األقصى المبارك بالقوة، لن تكـون ال محاولة االحتالل تغيير الواقع التاريخي والديني و"
إصرار شرطة االحتالل علـى تركيـب هـذه الـسماعات باتجـاه سـاحة الغزالـي وعلـى "وبينت أن  ."ًاليوم وال غدا

السور الشمالي والغربي، يوحي ويبوح بنوايا شرطة االحتالل وما تخفيه بحق قبلة المسلمين األولى وأقدس 
 ."مين في هذه الديارمقدسات المسل

من جانبه، حذر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس المحتلة وخطيـب المـسجد األقـصى 
المبــارك الــشيخ عكرمــة صــبري مــن اســتغالل االحــتالل اإلســرائيلي أزمــة كورونــا إلغــالق المــسجد األقــصى 

وأكد صـبري فـي  .تحامات المستوطنينالمبارك، من خالل إخالء المنطقة بأكملها من المقدسيين وتسهيل اق
في رام اهللا نسخة منه، أن االحتالل يتخذ من فيروس كورونـا حجـة واهيـة ) بترا(بيان صحفي وصل مراسل 

مــن أجــل تــأزيم األوضــاع فــي األقــصى وتنفيــذ مخططاتــه، والتعــدي علــى صــالحيات األوقــاف اإلســالمية فــي 
ًالمسجد األقصى واغالقه، مـشيرا إلـى أن األوقـاف ودعـا إلـى االلتـزام بـاإلجراءات الوقائيـة .  لـن تـسمح بـذلكٕ

ٕلمنع تفشي كورونا خالل الصالة في المسجد األقصى، بوضع الكمامة واحضار كل مصل سجادته الخاصـة 
 . للصالة

وشـنت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي فجـر أمـس اإلثنـين، حملـة دهـم وتفتـيش فـي منـاطق مختلفــة ...
محتلتـين تخللهـا اعتقـال عـدد مـن الـشبان، فيمـا بلـغ عـن توغـل عـسكري محـدود بالضفة الغربية والقـدس ال

 .للعديد من جرافات وآليات االحتالل في قطاع غزة

ي األســير باقتحــام جنــود االحــتالل منــاطق مختلفــة بالــضفة، تخللهــا مداهمــة العديــد مــن دوأفــاد نــا
 الـشبان جـرى تحـويلهم للتحقيـق لألجهـزة المنازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها، فيما تم اعتقال عدد مـن

 .األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات االحتالل



 
١٣

وشهد مدخل مدينة نابلس الجنوبي بالقرب من بلدة حوارة في ساعات متأخرة من الليـل، اعتـداءات 
 .حتالل للحاجزوأعمال عربدة من قبل مجموعة مستوطنين تزامنا مع إغالق قوات اال

ٕتزامن ذلك مع استنفار قوات االحتالل واغالقها حاجز حـوارة فـي كـال االتجـاهين، وانتـشار العـشرات 
وتأتي هـذه االعتـداءات لليـوم الثـاني علـى  .من جنود االحتالل بالقرب من المستوطنين لتأمين الحماية لهم
ة مـن المـستوطنين بتحطـيم زجـاج عـدد مـن التوالي حيث شهدت بلدة حوارة الليلة قبـل الفائتـة قيـام مجموعـ

وأفـاد مـسئول ملـف االسـتيطان فـي شـمال الـضفة الغربيـة . مركبات المواطنين في بلدة حوارة جنـوب نـابلس
غسان دغلس، أن مستوطنين قاموا بأعمال عربدة في شارع حوارة وحطموا زجاج عدد من المركبات، عرف 

قتحم مستوطنون، صباح أمـس اإلثنـين، الموقـع األثـري فـي كما ا .من أصحابها المواطن مالك أحمد سعادة
 مـستوطنا اقتحمـوا الموقـع ٥٠وقال رئـيس بلديـة سبـسطية محمـد عـازم، إن مـا يقـارب مـن . بلدة سبسطية

وأضـاف أن قـوات االحـتالل انتـشرت بـشكل . األثري في البلدة، وسط حماية مشددة مـن قبـل قـوات االحـتالل
وشرعت قوات االحـتالل اإلسـرائيلي، أمـس اإلثنـين، بتجريـف ". مام المواطنينمكثف وأغلقت الموقع األثري أ

مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، وواد الجوايا شرق يطا، جنـوب 
 .الخليل

 ١٦ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  

  ءاتاعتدا/ تقارير 

  وزارة األوقاف الفلسطينية تندد باقتحام االحتالل لألقصى

  "باب األسباط"وتركيب سماعات بـ

 

المبـارك، مـن  األقـصى نددت وزارة األوقـاف الفلـسطينية باقتحـام قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي للمـسجد
 .خالل اعتالئها لسطح مدرسة األقصى الشرعية بين بابي األسباط وحطة

عمليـة االقتحـام "حـسام أبـو الـرب فـي بيـان صـحفي إن   األوقـاف والـشؤون الدينيـةوقال وكيل وزارة
مدججــة بالــسالح، تــأتي فــي ظــل االعتــداءات اليوميــة والمتكــررة مــن قبــل  وتركيــب الــسماعات مــن قبــل قــوة

لالقتحـام مـن قبـل  في خطوة لبسط سيادته على المسجد تمهيـدا لتقـسيمه زمنيـا ومكانيـا، وإلتاحتـه االحتالل
 ".ًطعان المستوطنين الذين يدنسون ساحاته بشكل يومي تقريباق

وتـدنيس  المسجد األقـصى اقتحام وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بكف يد االحتالل اإلسرائيلي عن
  .مرافقه، فهو ملكية إسالمية خالصة ووقف أبدي للمسلمين

  ٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  



 
١٤

  ل تقويض سيادة األوقاف اإلسالمية على األقصىاالحتالل يحاو: الشيخ الكسواني

 

 كامــل اإلســرائيلي االحــتالل حكومــة الكــسواني، عمــر الــشيخ المبــارك األقــصى المــسجد مــدير ّحمــل
 الجــدار علــى خارجيــة ســماعات تركيــب وآخرهــا األقــصى المــسجد فــي وتبعاتهــا االنتهاكــات عــن المــسؤولية

 .بالقوة للمسجد والجنوبي الشرقي

 األوقـاف سـيادة تقـويض يحـاول االحـتالل أن االثنـين، اليـوم صحفي تصريح في سواني،الك واعتبر
 ".اإلسرائيلية السيادة" وفرض األقصى، المسجد على اإلسالمية

 الـرافض موقفهـا فـي اإلسـالمية األوقاف لمساندة واإلسالمية العربية األمتين الكسواني الشيخ ودعا
 .العالم في المسلمين كل عن نيابة األقصى داخل السيادة صاحبة باعتبارها االحتالل، النتهاكات

 واعتداءاتـه سياسـاته علـى يعتـرض مـن كـل ضـد العنجهيـة ينـتهج يـزال مـا االحتالل أن على وشدد
 عـن ذلـك يثنـيهم أن دون مختلفـة، لفترات ويبعدهم فيعتقلهم وموظفين، حراس من األقصى بحق وانتهاكاته

 .واجبهم أداء

 بدايـة منـذ أبعـد فيمـا األقـصى، المـسجد عـن حـراس عـشرة االحـتالل يبعـد الحـالي الوقت في" :وقال
 ".ًحارسا ٢٥ الحالي العام

 األوقاف لدور إقصاء سياسة في األقصى، المسجد عن االحتالل وأبعده إال حارس يوجد ال أنه وأكد
  .األقصى داخل بواجبهم القيام من ومنعهم

  ٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  للمستوطنين% ٨٧فقط مقابل % ١٣طان يقلص المساحة الكلية بيد الفلسطينيين لـ االستي

  

 أدت سياسة االحتالل اإلسرائيلي في التضييق على البنـاء الفلـسطيني - عمان - نادية سعد الدين
ــة، وذلــك نتيجــة % ٤٥إلــى انخفــاض حــاد فــي عــدد رخــص األبنيــة بنــسبة  علــى مــستوى األراضــي المحتل

فقــط، بينمــا يــستغل المــستوطنون % ١٣ قلــص المــساحة الكليــة بيــد الفلــسطينيين إلــى االســتيطان الــذي
  .من المساحة اإلجمالية لألرض المحتلة% ٨٧اإلسرائيليون زهاء 

وقد نجم انحسار رقعة البنـاء الفلـسطيني عـن التمـدد االسـتيطاني المتـسارع فـي األراضـي المحتلـة، 
 آالف ٥سـرائيلي عـن مخطـط اسـتيطاني ضـخم إلقامـة حـوالي ًوالذي تجسد مجددا باألمس عبـر اإلعـالن اإل

  .وحدة استيطانية جديدة في أنحاء الضفة الغربية

عـــدد رخـــص األبنــــية الفلـــسطينية الـــصادرة للمبـــاني “وأفـــادت معطيـــات اإلحـــصاء الفلـــسطيني بـــأن 
رخصة أبنيـة  ٨١٣، منها ٢٠٢٠ رخصة خالل الربع الثاني من العام ١,٢١٧السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 

  .”جديدة



 
١٥

 ٢٠٢٠انخفــاض عــدد الــرخص الــصادرة فــي فلــسطين خــالل الربــع الثــاني مــن العــام “ونوهــت إلــى 
ــالربع األول مــن العــام % ٤٥بنــسبة  ــة ب ــالربع % ٤٦ً، كمــا ســجل انخفاضــا بنــسبة ٢٠٢٠مقارن ــة ب مقارن

  .”٢٠١٩المناظر من العام 

مقارنــة بــالربع االول مــن العــام % ٤٨ الجديــدة بنــسبة األبنيــةانخفــاض عــدد رخــص “وأشــارت إلــى 
  .”٢٠١٩مقارنة بالربع المناظر من العام % ٤٠ً، فضال عن انخفاضها بنسبة ٢٠٢٠

 ٣٧٤ ألـف متــر مربـع، منهــا ٤٦١بلــغ ) ســكني وغيـر سـكني(مجمـوع مــساحة األبنيـة “وقالـت إن 
  . ألف متر مربع مساحة األبنية القائمة٨٧ألف متر مربع مساحة األبنية الجديدة و

 ألـف متـر مربـع، ٣٥١ وحـدة سكنيــة مـساحاتها ٢,١٩٠كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 
 وحــدة ســكنية قائمــة مجمــوع ٤٦٢ ألــف متــر مربــع، ٢٧٩ وحــدة ســكنية جديــدة مــساحتها ١,٧٢٨منهــا 

  . ألف متر مربع٧٢مساحاتها 

الثــاني مــن العــام خــالل الربــع % ٥٠ًوقــد ســجل عــدد الوحــدات الــسكنية الجديــدة انخفاضــا بنــسبة 
ً، وسجل انخفاضا بنسبة ٢٠٢٠ مقارنة بالربع االول من العام ٢٠٢٠ خالل الربـع الثـاني مـن العـام % ٤٤َ
  .٢٠١٩ لدى مقارنته بالربع المناظر من العام ٢٠٢٠

وزيــر الجــيش اإلســرائيلي، ورئــيس الحكومــة اإلســرائيلية البــديل، بينــي “يــأتي ذلــك علــى وقــع دفــع 
رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، النعقــاد المجلــس األعلــى اإلســـرائيلي غــانتس، بالطلــب مــن 

، وفـق ” آالف وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي الـضفة الغربيـة٥للتخطيط والبنـاء للموافقـة علـى مخطـط إقامـة 
  . اإلسرائيلية١٢موقع القناة 

ـــة بعـــض الوحـــدات االســـتيط انية فـــي الكتـــل وبموجـــب المخطـــط االســـتيطاني الجديـــد؛ ســـيتم إقام
م بنـاء مئــات الوحــدات االسـتيطانية فــي منـاطق خــارج الكتـل الرئيــسية؛ مثــل تاالسـتيطانية الكبــرى، فيمـا ســي

  .وجنوب جبل الخليل” شيلو”و” بيت إيل”و” نوكديم“مستوطنات 

إذ أدى التـــسارع فـــي وتيـــرة االســـتيطان، بحـــسب هيئـــة مقاومـــة الجـــدار واالســـتيطان فـــي الـــسلطة 
ً موقعا عسكريا و٩٤ بؤرة استيطانية و١٢٨ مستوطنة و١٧٦وجود “لى الفلسطينية، إ ً موقعا صـناعيا ٥٠ً ً

ًوسياحيا وخدميا، وحوالي    .” ألف مستوطن يقطنون في هذه المستوطنات٧٠٠ً

ويشكل االستيطان أحـد أكبـر التحـديات الثقيلـة أمـام الفلـسطينيين؛ وسـط دعـوات فلـسطينية متـواترة 
، من أجل مواجهة تلـك ٢٠٠٧ٕوطنية وانهاء االنقسام الفلسطيني، الممتد منذ العام ًمؤخرا لتحقيق الوحدة ال

  .التحديات الوازنة المحدقة بالقضية الفلسطينية

  ٢٧ ص٨/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

  



 
١٦

  ٢٠١٦أبرز وأخطر االنتهاكات في القدس والخليل والمقابر والمقامات اإلسالمية خالل عام 

  

 * عبدالحميد الهمشري

ه الحلقــة ســرد انتهاكــات العــدو االحتاللــي للمقدســات اإلســالمية فــي فلــسطين، حيــث نتــابع فــي هــذ
 االعتـداء علـى المقدسـات ودور العبـادة ٢٠١٦ًواصل ممثال بأجهزته األمنية ورعاع المستوطنين في العـام 

 ١٢٠٠فيها خاصة المـسجدين األقـصى واإلبراهيمـي واقتحـام المقـابر والمقامـات اإلسـالمية والتـي فاقـت الــ 
ًاعتداء وانتهاكا، يضاف لها سياساته التعسفية تجاه االراضي الوقفية وحائط وساحة البراق ومحـاوالت منـع 
االذان من مساجد القدس والحرم اإلبراهيمي في الخليل ومواصلته الحفريات اسفل ومحيط المـسجد األقـصى 

ئـات الكـاميرات التـي تغطـي سـاحات وتدخله بشؤون المصلين والمرابطين،ومنعه ألعمال الترميم، ووضعه لم
المــسجد األقــصى، ومواصــلته فــي بنــاء الكــنس حولــه، ومــصادرته لألراضــي بحجــج إقامــة حــدائق عامــة 
ومتنزهــات، وامــاكن ترفيهيــة ومواقــف ســيارات لرســم الــصورة التهويديــة الكاملــة للقــدس، والــسماح لغــالة 

ٕقتحامات واسعة وهـدم المـسجد األقـصى واقامـة ًالمستوطنين بممارسة شعائرهم،إضافة الى الدعوات جهارا ال
 .الهيكل

فيما شهد المسجد اإلبراهيمي عربدات يهودية بمواصلة التفتيش والحصار، ومنع رفع االذان الذي  
ً وقتا، واستحداثه إضافات لغرف ومداخل الكترونية ومسارت تفتيشية، وحفريات في ٦٤٤تجازوز هذا العام 

ية المؤدية إلى الغار الشريف في المسجد اإلبراهيمي، واعتداءت شملت اقتحام السرداب من المنطقة الجنوب
مصلى النساء في مسجد صالح الدين االيوبي فـي بيـت لحـم ه، واقتحـام قريـة عورتـا جنـوب نـابلس وأداء 
صــلوات تلموديــة فــي أمــاكن يزعمــون أنهــا أضــرحة لهم،وتــدخلهم فــي مــسجد النبــي صــموئيل،واقتحام قبــر 

البنــاء فــي مــسجد عبــادة بــن الــصامت شــرق أبــو ديس،،واقتحــام بــرك ســليمان، وبلــدة كفــل يوســف ووقــف 
ــي القريــة، وهــدم  مــصلى شــارع «حــارس شــرق ســلفيت لتــأمين اقتحامــات للمقامــات الدينيــة اإلســالمية ف

 .في القدس» األنبياء

ر مــن فهنــاك انتهاكــات شــهرية متواصــلة ، ففــي شــهري كــانون الثــاني وشــباط ارتكــب االحــتالل أكثــ
 علــى القــدس واألقــصى ومرافقــه والمــسجد ٨٨ً اعتــداء وانتهاكــا علــى المقدســات ودور العبــادة منهــا ١٨٨

» راوستبيت ش«اصلة العمل ببناء ما يسمى  وقت ومو١٠٠اإلبراهيمي الذي منع رفع األذان فيه ألكثر من 
 .غربي األقصى

رر لرفـــع األذان فـــي المـــسجد ، منهـــا منعـــه المتكـــ١٠٠وفـــي شـــهر آذار تجـــاوزت االنتهاكـــات الــــ  
 .االبراهيمي

ً اعتداء واقتحاما، كان للمسجد األقصى نصيب األسد منها فالمـسجد اإلبراهيمـي، ١٢٤وفي نيسان 
 .ً وقتا٦٣بمنع رفع األذان فيه 



 
١٧

 اعتداء أغلبيتها من نصيب المسجد األقصى فالمسجد اإلبراهيمـي بمنـع ١٠٠وخالل أيار أكثر من 
 .ً وقتا٤٨ر من رفع االذان به ألكث

 علــى المــسجد اإلبراهيمــي بمنــع رفــع ٤٤ً انتهاكــا واعتــداء منهــا ٨٧ وفــي تمــوز ٨١وفــي حزيــران 
 .االذان به

  . من نصيب المسجد االبراهيمي بمنع رفع االذان فيه٤٩ اعتداء منها ١٠٧وخالل آب 

ذان بالمــسجد ً وقتــا منـع فيـه األ٥٤ً انتهاكـا بحـق األقــصى وأكثـر مـن ٩٠وخـالل أيلـول كـان هنــاك 
 .اإلبراهيمي

ً اعتـداء، و منـع رفـع االذان كثيـرا فـي ٤٥وخالل تشرين األول بلغ على المسجد االقصى أكثر مـن 
 .المسجد اإلبراهيمي

وفي تشرين الثاني زادت معدالت االعتداءات على المسجد األقصى المبـارك حيـث شـهد زيـادة فـي  
ً انتهاكا، و منع رفـع األذان ٩٥العبادة والمقابر بلغت نحو معدالت اقتحامه وانتهاك حرمة المقدسات ودور 

 .ً وقتا٤٨في المسجد اإلبراهيمي 

ً منعـا لـألذان ٥٤ لألقـصى و٥٥ منها ٩٩وفي كانون األول بلغت االعتداءت واإلنتهاكات أكثر من 
 .في المسجد اإلبراهيمي

  ١٣ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  !المنظمات األهلية في القدس في خطر

 

  عويضة ساما

 تعــد ولــم أحــد، علــى خافيــة تعــد لــم الفلــسطينيين الــسكان مــن وتفريغهــا القــدس، تهويــد مخططــات
 هــدم فمـن.…اإلنـسان حقـوق أبـسط علنـا تنتهـك التــي القـدس فـي ممارسـاتها مـن تخجـل االحـتالل سـلطات

 بيـوتهم عـن ٕوابعـادهم األطفـال اعتقـال إلـى مكـانهم، المـستوطنين حـاللٕوا بيوتهـا مـن سـكان طرد إلى بيوت
 إلــى باإلضــافة زمنيــة، لفتــرات ســكناهم منــاطق غيــر منــاطق فــي أقربــاء بيــوت فــي العــيش علــى ٕوارغــامهم
 مدني عمل ساعات العمل على األطفال هؤالء إرغام إلى الحكم، فترة خالل بالمدارس االلتحاق من حرمانهم

 معنويـا تـدميرهم بهـدف واالسـتغالل للخـوف معرضـينهم وغيرهـا التنظيـف أعمال في رائيليةإس مؤسسات في
 الـشباب بـين مـا القـدس في المخدرات انتشار ظاهرة وتكفينا .معنويا بل فقط ماديا ال القدس تفريغ وبالتالي

 فـي المـدارس مـن التـسرب ويكفينا فيها، كبير حد إلى ونجحت نشرها إلى اإلسرائيلية السلطات تسعى والتي
 المبكـر التزويج أو العمل سوق في األطفال التحاق من عنه نجم وما فيها، التعليم مستوى وانهيار القدس،
 …وغيرها للفتيات



 
١٨

 يعـانون مـا فيكفـيهم وحدها، مواجهته القدس ألهل يمكن ال حد إلى وصلت القدس تهويد مخططات
 الـدخل، وضـريبة" األرنونـا "بـضريبة تعـرف مـا أو المـسقفات ضـرائب أكانـت سـواء الـضرائب فـواتير دفـع من

 فـي )أ( تـصنيف ضـمن األرنونـا يـدفعون الشرقية القدس فأهل مكيالين، ضمن تعمل والتي الوطني والتأمين
 لمـا ذلـك بعـد العربيـة اللغـة فـي حـرف هناك كان ولو )ي( تصنيف ضمن إال خدمات على يحصلون ال وقت

 أرصـفة، توجـد ال حـين في )أ( تصنيف ضمن حنينا بيت في منطقة في أسكن مثال فأنا…وضعه في ترددت
 اسـتنادي سـور وجـود لعدم السيارات على تنهار ترابية وتلة نهارا، ليال برائحتها ننعم مفتوحة مجاري وهناك

 لألطفـال، حديقـة أي فيها يوجد وال تنظيفها يتم ال والشوارع للبلدية، تابعة أنها على مصنفة أرض وهي لها
 شـوارعهم فـي يعملـون بمـا أسـوة يزرعـوه أن وبـدل الـشارع فـي وضعه على عملوا الذي" ّالدوار "أن ىحت بل

 )ب( منـاطق بهـا تـنعم كمـا واألشـجار األزهار بشكل ننعم أن )أ( المناطق في نستحق ال ألننا بتزفيته اكتفوا
  .ممتازة ماتخد مقابل الضرائب في بتخفيضات يتمتعون والذين الغربية القدس مناطق في )ج(و

 سـأطرحها التي األسئلة ولكن كتاب، إلى وتحتاج كثيرة ألنها القدس، في المعاناة تعداد بصدد لست
  :عندها وتنتهي المسؤولية تحديد من ستبدأ

  الصمود؟ على القدس أهل مساعدة عن المسؤول من –

 والتـشريد لـإلذالل يوميـا المعرضـين وطفالتهـا أطفالهـا وشـاباتها، القـدس شباب مع سيعمل من –
 والتغييب؟

 اليومية؟ الناس مشكالت حل على سيعمل الذي من –

 القدس؟ في اإلنسان بناء إعادة على سيعمل الذي من –

 القدس؟ في التربوي التقصير سيعالج الذي من –

 المخدرات؟ في وأبناءهم أزواجهم لغرق كنتيجة المعنفات النساء مع سيعمل الذي من –

 ومن؟ ومن ومن –

 أن اختـارت الدوليـة والمنظمـات محـدودة، تـدخلها فإمكانيـات أوسـلو اتفـاق بوحـس الوطنية السلطة
 نـدر مـا إال بالبنـاء فيـه يـسمح ال وقـت فـي العقـارات إيجـارات رفـع علـى عملـت القـدس في ّمقرات لها يكون
 السلطة مواقع في وتحديدا القدس خارج عملها فيه خصصت الذي الوقت في القدس، أهل تشريد من لتزيد

 المنظمـات إال لنـا يبقـى ال ).االونـروا( الالجئـين تـشغيل وكالـة مـع الحـال هـو كمـا المخيمات في أو ةالوطني
 تطـوير فـي الوطنيـة والجهـات السلطة ذراع ولتكون القدس أهل مع مباشر بشكل لتعمل الفلسطينية األهلية
  من تسلم لم المنظمات هذه ولكن والتصدي، الصمود برامج

  االحتالل سلطات إغالقات –

 القدس من الهجرة على إلرغامها االحتالل سلطات من عليها ضرائبية مضايقات –

 لتهجيرها عملها على بيروقراطية مضايقات –



 
١٩

 القـدس، عـزل سياسـات لتمرير الممولة المنظمات بعض قبل من القدس منظمات تمويل تراجع –
 عاصـمة القـدس أن علـى اتفقت التي األمريكية المواقف بعد ستنشط كهذه محاوالت فإن وحتما
 بوعودهـا الوفـاء علـى القادمـة األمريكيـة الحكومـة وسـتعمل ،"إسـرائيل "يـسمى مـا لدولة موحدة

 .ذلك على األخرى الدول ٕوارغام القدس عزل على للناخبين

 المنظمــات لـصمود الـدعم وتقــديم لـذلك الوطنيـة الـسلطة تفهــم إال لنـا يبقـى ال ّتقـدم مــا كـل ظـل فـي
  :خالل من القدس في نيةالفلسطي األهلية

  القدس في األهلية للمنظمات موازنات تخصيص على العمل –

 الممكنة الحلول توفير على والعمل القدس منظمات مشكالت لمتابعة لجان تشكيل –

 للــسلطة، تــدفع التــي الــضرائب يخــص فيمــا ســيما وال المنظمــات لهــذه التــسهيالت بعــض تقــديم –
 أو باإلعفـاء سـابقة لوعـود كنتيجـة المنظمـات بعـض ىعلـ تراكمت والتي الدخل ضريبة وتحديدا

 ..التخفيض

 سـكان يواجههـا التـي المخـاطر مـن تـضاعف خطر في القدس في األهلية المنظمات معادلة إن
 وتبـدأ الجـرس ّتعلـق أن الفلـسطينية الوطنية السلطة من نطمح فهل والتصدي؟ الصمود في القدس

 وعلـــى الـــسلطة، فــي المـــسؤولين علــى أطرحـــه ؤالســـ !المنظمــات؟ هـــذه لمــساندة فعليـــة إجــراءات
  .لهم بالنسبة القدس زالت ما القدس كانت إن الحالية الحكومة

 مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية

 

*** 

  الفلسطيني الديني التراث االحتالل يمحو هكذا إسرائيلي تحقيق

 

  عامر أبو عدنان -٢١عربي

 موقـــع محادثـــة محليـــة - الدينيـــة للمـــسلمين فـــي فلـــسطينتعمـــد االحـــتالل إهمـــال بعـــض المواقـــع
 ويكــشف .العريـق الفلـسطيني الـديني التــراث بمحـو االحـتالل يقـوم كيــف إسـرائيلي تحقيـق كـشف اإلسـرائيلي

 مهجـورة، منـاطق إلـى أخـرى عبادة وأماكن بارزة، إسالمية لشخصيات أضرحة االحتالل ّحول كيف التحقيق
 ناشـطة وهـي سـيغولي، إيريت التحقيق معدة وتقول  .عسكرية لمناطق هابعض تحويل إلى إضافة ومهملة،
 األخيــرة الــسنوات "إن تحقيقهــا؛ فــي" االحــتالل وضــد اإلنــسان حقــوق أجــل مــن نــساء "منظمــة فــي حقوقيــة
ــاء شــهدت ــاة ونابــضة الــصيانة، جيــدة عامــة لحــدائق الفلــسطينيين بن ــة، المقامــات حــول بالحي  ّلكــن الديني
 بــين التعامــل فــي تمييــزا ُتظهــر ،١٩٦٧ فــي الغربيـة للــضفة اإلســرائيلي االحــتالل بــدء نــذم تاريخيــة مراجعـة

  ".واإلسالمية التوراتية المقامات



 
٢٠

 االعتـراف تـم "أنـه إلى" ٢١عربي "وترجمته ،"محلية محادثة "موقع نشره الذي التحقيق في وأشارت
 اليـوم وهـي وتجديدها، إسرائيل، في لدينيةا الشؤون مسؤول قبل من الدينية اليهودية بالمقامات اإلسرائيلي

 وأوضحت ".ٕواهمالها عنها، التخلي بل للمسلمين، الدينية باألماكن االعتراف عدم مقابل يهودية، حج مراكز
 محميــات ومنــاطق مــستوطنات، فــي اليــوم مــسجونة اإلســالمية واألثريــة التاريخيــة المواقــع مــن الكثيــر "أن

 بحــق المحتلـين يلـزم الـذي الـدولي القـانون ينتهـك بمــا وجودهـا، اسـتمرار دتهـد المتهالكـة وحالتهـا طبيعيـة،
 الـصارخ النمـوذج "أن إلـى وأشـارت ".موقعـا أربعـين تبلـغ التـي التراثيـة، مـواقعهم فـي الدينيـة الـشعائر إقامة
 طهمحي في ولكن المسلمون، يؤمه حيث جرير، دير قرية عند الزهراء السيدة بمقام يتمثل التمييز هذا على

 فلـسطين لتحريـر الـشعبية الجبهـة عناصـر قتلـه الـذي زئيفـي، رحبعام السياحة لوزير تذكاري نصب بناء تم
 والمـستوطنين، اإلسـرائيلي الجـيش جرافـات بفعـل بالكامـل، المقـام تـدمير تـم الوقـت مرور ومع ،٢٠٠١ في

  ".االستيطانية بؤرةال بوابة عبر يمر مدخله ألن الفلسطينيين، أمام مغلق إليه فالوصول ذلك ومع

 ارتفاعه جبل على مقام وهو يتسهار، مستوطنة قلب في الفارسي سلمان مسجد هناك "أن وأضافت
 التـرميم يـستجدي متـصدعا يقـف اآلن لكنـه القديمـة، البلوط أشجار من ببستان محاط متر، ٨٠٠ من أكثر

ــإن ذلــك ومــع والرعايــة، ــه المــسلمين وصــول ف ــة مغلــق إلي  ســلطة وضــعت فيمــا ،"يطاناالســت وســياج ببواب
 ".اإلسـالمي لالسـم متعمـد إغفـال مـع ،"يتـسهار ألـوني "عليهـا كتبـت مدخلـه علـى الفتـة الطبيعية المحميات

 مـصادرة تمـت ١٩٨٣ فـي "أنـه الجبـل، فـي أرض ومالـك بـورين قريـة مـن مـدرس موسى سمير عن ونقلت
 عـامين بعـد تفاجأنـا ثـم االعتـراض، أو االسـتئناف فرصـة أصـحابها ُيمـنح ولـم عـسكري، بـأمر األراضـي هذه

 مـرة ولـو المـسجد، أزور أن أتمنـى متطرفـون، يهـود يـسكنها مستوطنة ثم عسكرية بؤرة من المكان بتحول
  ".وجلست فيها صليت التي األماكن وأتذكر وأراه، أموت، أن قبل واحدة،

 محميـة فـي وريـهم إيلـون مـستوطنة أنقاضه على أقيمت الذي بالل الشيخ مقام وجود إلى وأشارت
 بوابــة مــن إليهــا الــدخول وتــم الفلــسطينية، الزراعيــة األراضــي مــن دونــم ألــف ٢٦ تغطــي ضــخمة، طبيعيــة

 وكــان اإلســالم، فــي مـؤذن ألول نــسبة المقــام، يقـف الكبيــر للجبــل الــشرقية الحافـة وعلــى .فقــط المـستوطنة
  .الجبل سفح عند نابلس دينةم ومن وعورتا وروجيب وعزموت وسالم الحطب دير قرى من مسلمون يأتيه

ــام "أن وأوضــحت ــه المق ــة ل ــة، قب ــوط، شــجرة عليهــا وتتكــئ مدبب ــه بل ــوم، لكن  ســلطة إدارة تحــت الي
 هــذه ُوتظهـر. المقــام علـى يـدل مــا لـيس مخزيــة، فيـه والقـذارة ومتــشققا، خرابـا أصــبح اإلسـرائيلية، الطبيعـة
 الدينيــــة والمواقــــع للتــــراث وتــــدمير ازدراء مــــع يترافــــق األرض علــــى االســــتيالء أن كيــــف الثالثــــة األمثلــــة

 مواقـع إنـشاء خـالل مـن المكـان وتهويـد التراثيـة، مواقعهم إلى الوصول من الفلسطينيين ومنع الفلسطينية،
 تـستطع لـم اإلسـرائيلية االحتالليـة المنظومـة "أن وأكـدت ".محتلـين إسرائيليين وجنراالت لمستوطنين تذكارية

 بـسبب صـموئيل النبـي بمقـام الـصالة مـن تمكنـوا مـنهم قلة لكن المعروفة، اجدالمس عن الفلسطينيين إبعاد
 الحــرم وفــي انقطــاع، دون هنــاك لليهــود الجماعيــة الوفــود تتواصــل حــين فــي طــريقهم، فــي الكثيــرة الحــواجز
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 تمكنـت بنـابلس، يوسـف وقبـر لحـم، ببيـت راحيل قبر في وكذلك التمييزي، الوضع يظهر بالخليل اإلبراهيمي
 بمدينـة يوسـف قبر "أن إلى ولفتت ".لليهود حصرية مواقع وأصبحت الفلسطينيين، وصول منع من ئيلإسرا

 مـع متفجـر احتكاك بؤرة وهو الليل، في يحدث الجماعي صعودهم ٕوان فقط، لليهود كموقع يستخدم نابلس،
 قـوات من العديد دتمت إليه، المؤدي الطريق طول على ًأيضا ولكن نفسه، القبر في فقط ليس الفلسطينيين،

 مـن العديـد وأصـيب المدينـة، فـي فلـسطينية أحيـاء عـدة عبـر يمـر الذي الطريق جانبي على ألميال الجيش
  ".الخلفية هذه على هناك بعضهم ُقتل بل الفلسطينيين،

  ٧/٩/٢٠٢٠ -٢١عربي 

***  

  متحف لسرقة اآلثار الفلسطينية

 

ــاة – لحــم بيــت ــدة الحي ــسة أســامة – الجدي ــز فــي – العي ــسامري لن ــديم، الطيــب ال ــى الق ــق عل  طري
 قبـل مـن سـمعان، دير مع استهدف، الذي قلعة، دير من سرقت فسيفسائية، أرضيات تقبع أريحا، -القدس

 اآلثــار دائـرة سـرقت ،٢٠٠٦ عــام فـي .ًمـؤخرا يبــدأ لـم المـوقعين اســتهداف أن يؤكـد مـا أيــام، قبـل االحـتالل
 شـرعية، غيـر أثريـة حفريـات بعـد االحـتالل، جـيش بحمايـة ،قلعـة ديـر مـن فسيفـسائية أرضيات االحتاللية،

 الكشف إلى إضافة بالرسوم، زاخرة والعادية، الملونة الفسيفسائية واألرضيات الغرف من سلسلة عن كشفت
 متـرا، ٥٤ بطـول بيزنطيـا ديـرا يمثل قلعة، دير موقع .ومدافن عنب، ومعاصر وصهاريج، مائية، قنوات عن

 فـي بنـي يكـون وقد الميالديين، والسابع السادس القرنين إلى يعود تاريخه أن يرجحو داخلية، ساحة ويضم
 الخزانــات أضــخم مــن الــدير، فــي المركــزي المــائي الــصهريج ويعتبــر .جوســتنيان البيزنطــي اإلمبراطــور عهــد

 إلـى نقلـت المـسروقة األرضـيات أن الحقـا تبـين .البيزنطي للعصر تعود التي فلسطين، في المعروفة المائية
 تتعلـق إنجيليـة، بقـصة الموقـع، ارتـبط حيـث بيزنطيـة، آثـار علـى عثمـاني، بنـاء وهو الطيب، السامري نزل

 للحــج ســياحي مقــصد إلــى الموقــع وتحــول القــدس، إلــى أريحــا مــن عائــد وهــو المــسيح، ســامري، بمــساعدة
 بإشـراف الجديـد، مكانهـا إلـى نقلـت، التـي الوحيـدة هـي قلعـة ديـر أرضـيات تكـن لـم .فلـسطين في المسيحي

 حفريــات فــي شــارك الــذي مــاغين، جمــع .الــضفة فــي االحتالليــة اآلثــار دائــرة فــي المــسؤول مــاغين، ديفيــد
 مـن المحتلـون سـرقها التـي الفسيفـسائية، القطـع طويلـة، سـنوات مـدار وعلـى المحتلـة، األراضي في عديدة
 نظـر وجهـة يقـدم متحـف، إلـى بالطيـ الـسامري نـزل بتحويـل واحـد مكـان فـي ووضعها غزة، وقطاع الضفة

ــة، ــار لقطــع احتاللي ــين مــن .مــسروقة آث ــي الفسيفــسائية القطــع ب ــزل، فــي وضــعت الت  وقطــع أرضــيات الن
 ســيلون، وخربــة الخربــة، وخربــة ســمارا، وخربــة جــرزيم، جبــل مــن ســرقت نفيــسة، أثريــة ولقــى فسيفــسائية،

 الـدير، وخربـة اهللا، رام محافظـة فـي اوغيرهمـ حوريـة، وخربـة سـيال، بيـت وخربـة الضفة، شمال في وغيرها
 بلغـو المتحـف، االحـتالل، سـلطات افتتحـت النفائس، هذه جمعت أن بعد .الضفة جنوب وغيرهما، وسوسيا،
 ســيطرة علــى تأكيــد هــو الميــت، البحــر صــحراء حــدود علــى المتحــف افتتــاح أن يؤكــد سياســي، -إعالمــي
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 سياسي، دعم إلعطاء حكوميون، مسؤولون االفتتاح في وشارك الفلسطينية، األراضي جميع على االحتالل
 حينـه في روج التي االستيطانية، أدوميم معاليه بمدينة الموقع، ُوربط .اآلثار مجال في االحتالل لممارسات

 ديـر نفـائس وتعرض .علنيا رسميا أميركيا وحتى دوليا، استنكارا آنذاك واجه ما وهو القدس، بمدينة لربطها
ــي اآلن قلعــة ــي، تحــفالم ف ــسة أرضــيات بينهــا، ومــن االحتالل ــود كني ــل وأشــكال البيزنطــي، للعــصر تع  تمث

 الفـصول، تقلبـات وكـذلك صـنعها، فتـرة فـي الفلـسطينية، البيئـة تمثـل التـي والحيوانـات، واألشـجار، النباتات
 .العشرين القرن من األول النصف حتى الفلسطينيين، الفنانين شغل مفضل موضوع وهو

 فــي الموزاييــك فــن تمثــل قلعــة، ديــر مــن ســرقت فسيفــسائية، أرضــية أيــضا، حــفالمت فــي وتعــرض
 .الفسيفساء حجارة ألوان في وثراء مختلفة، هندسية بأشكال تتمثل الكالسيكي، الروماني العصر

 ضــمنه مجلــدا، بإصــداره المــسروقة، الفسيفــسائية للقطــع مــيجن، إســحق وثــق ،٢٠١٠ عــام وفــي
 ومكتب اإلسرائيلية، اآلثار سلطة بدعم الطيب، السامري متحف :بعنوان المتحف في الموجودة القطع صور
  .الضفة في االحتاللي اآلثار

  ٨/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  شؤون مقدسية

ّدعوات للمشاركة الحاشدة في صالة الجمعة بمسجد القعقاع المهدد بالهدم: القدس ُ  

 

صــالة  ين للمــشاركة الحاشـدة فــي أداءالمــسجد األقــصى، المــواطن جنــوب سـلوان دعـا أهــالي بلــدة
ًاالحـتالل، رفـضا  م فـي مـسجد القعقـاع فـي البلـدة والمهـدد بالهـدم مـن قبـل٢٠٢٠-٩-١٢القادمـة  الجمعة

 وأكد أهالي سلوان، فـي دعـوتهم التـي عمموهـا .لسياسة قوات االحتالل بهدم منازل المقدسيين ومساجدهم

التمـسك بأرضـهم ورفـض  ًدمـه، وتأكيـدا مـن المـواطنين علـىًاليـوم، إن الـصالة سـتقام فـي المـسجد منعـا له
 .التهجير وهدم المنازل بشكل عام وخاصة في سلوان

ًرمـزا للـصمود والثبـات، وتحـديا ألوامـر الهـدم العنـصرية  وأوضح األهـالي أن مـسجد القعقـاع سـيمثل ً
 .االحتالل بحق الحي وسكانه ومساجده والطرد التي يتبعها

واحتــشادهم يــأتي للتأكيــد علــى حــق المقدســيين بحــق   حــضور المــصلينوشــدد األهــالي علــى أن
 وعلى أرضهم، وهو حق يعتبره المقدسـيين أزلـي ثابـت يعلـو علـى كـل القـوانين عبادتهم والعيش في بيوتهم

  .للحقوق اإلنسانية والربانية العنصرية وقرارات الهدم اإلدارية واألحكام القضائية المجحفة والمنافية

  ٧/٩/٢٠٢٠ القدس موقع مدينة

*** 
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  اخترنا لكم

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  تاريخ القدس

   بداية العهد العثماني–من االحتالل الفرنجي 
  

احتالل الفرنجة الصليبيين للقدس وارتكابهم مذبحة ذهب ضحيتها معظم سكان المدينة،   م١٠٩٩
  . الى كنيسةواالعالن عن قيام مملكة القدس الصليبية وتحويل مسجد قبة الصخرة

 وترميم اسوار  وبدء الفترة األيوبية للقدس من الصليبيين"صالح الدين األيوبي"تحرير   م١١٨٧
  .القدس بعد ذلك بأربعة اعوام، ثم بناء المدرسة الصالحية

يسمح للرهبان ، و يجعل القدس مقره الرئيسي"األيوبيعيسى "الملك المعظم   م١٢١٩-م١٢٠٤
ًيأمر بتدمير سور القدس، خوفا من ، وهم فوق جبل صهيونالفرنسيسكان ببناء دير ل

  .أن يحتلها الفرنجة من جديد ويتحصنوا فيها

 يحرر القدس، لكنه يعيدها للفرنجة نتيجة استمرار الخالف "داود األيوبي"الملك الناصر   م١٢٣٩
  .مع إخوته على السلطة

صليبيين ويبدأ بإعادة بناء السور  يستعيد القدس من ال"نجم الدين أيوب"الملك الصالح   م١٢٤٥
  ."عيسى"الذي هدمه عمه الملك المعظم 

  .نهاية الحكم األيوبي وبداية العهد المملوكي  م١٢٥٠

  . يزور القدس ست مرات"الظاهر بيبرس"السلطان المملوكي   م١٢٧٠-١٢٦٠

  . يزور القدس"المنصور سيف الدين قالوون"السلطان المملوكي الملك   م١٢٧٨

  . يزور القدس ثالث مرات"محمد قالوون"السلطان المملوكي الناصر   م١٣١٧-١٣١٠

  . يزور القدس وينفق االموال على سكانها"فرج بن برقوق"الملك الناصر   م١٤١٢

  . يزور القدس ويقيم فيها اربع سنوات"قايتباي"الملك   م١٤٧٥

  . بالقدس والخليل يتولى نظارة الحرمين"ناصر الدين محمد النشاشيبي"االمير   م١٤٧٥

  ".سليم األول"يبدأ الحكم العثماني في فلسطين ومنها القدس في عهد السلطان   م١٥١٦

 

***  
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  آراء عربية

  إعالن صربيا وكوسوفو ضربة قوية للشرعية الدولية

  *سري القدوة

يــشكل اعــالن جمهــوريتي صــربيا وكوســوفو عزمهمــا افتتــاح ســفارتيهما فــي القــدس، خطــوة خطيــرة 
ور واضح للقانون والشرعية الدولية وعربدة امريكية غير مفهومة حيث يصر الرئيس ترامب على دعم وتده

كيان االحتالل بل اصبحت ادارته تقوم بإعمال المقاولة نيابة عن االحـتالل وهـي خطـوة تحمـل معـاني كبيـرة 
 بالوضــع التــاريخي وضـربة موجهــة لكــل الجهــود الدوليـة الداعيــة للــسالم وتــشكل خطــورة بالغـة ألنهــا تمــس

 .والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة

إن هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضـع 
 بـشأن رفـض قـرار ١٩٨٠ لعـام ٤٧٨القانوني لمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس األمن الدولي رقـم 

لية ضم مدينة القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وقرار مجلس األمـن الـدولي رقـم الحكومة اإلسرائي
 بــشأن عــدم اعتــراف مجلــس األمــن بــأي تغييــرات تجريهــا حكومــة االحــتالل العــسكري ٢٠١٦ لعــام ٢٣٣٤

ر االسرائيلي على مدينة القـدس، فـضال عـن قـرارات الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ذات الـصلة ومنهـا القـرا
، الــذي أكــد أن أي قــرارات أو إجــراءات تهــدف إلــى تغييــر طــابع مدينــة ٢٠١٧ ديــسمبر ٢١الــصادر بتــاريخ 

القدس المحتلة أو تركيبتهـا الديموغرافيـة لـيس لهـا أي أثـر قـانوني وتعتبـر الغيـة وباطلـة بموجـب القـانون 
 . الدولي

نة القـدس باعتبارهـا واقعـة تحـت وهذه الخطوة لن تغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدي
االحتالل وال يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم، وال بد من التدخل الدولي العاجـل لـدي 
حكومــة وبرلمــان جمهــوريتي صــربيا وكوســوفو مــن اجــل مراجعــة هــذه القــرارات والعــدول عنهــا حيــث تمثــل 

قـــدس المحتلـــة وستـــضر بعالقاتهمـــا بالعـــالمين العربـــي مخالفـــة صـــريحة لإلجمـــاع الـــدولي بـــشأن مدينـــة ال
واإلسالمي، وضرورة اتخاذ موقف من قبل دول العالم باالبتعاد عن اتخاذ مثـل هـذه الخطـوات التـي سـتكون 
لها تأثيرات سلبية علـى مـستقبل عمليـة الـسالم وتـأجيج الـصراع فـي المنطقـة وضـرورة التـزام جميـع الـدول 

قنوات تعترف باالحتالل وخاصة بالقـدس بعيـدا عـن االجمـاع الـدولي لمـا تـشكله بالقانون الدولي وعدم فتح 
 .مدينة القدس من مكانة خاصة لدى المسلمين والمسحيين في جميع انحاء العالم

سلطات االحتالل تستمر في عدوانها الشامل على القدس وتمارس سياسة التهويد في ظـل تـشجيع 
عدوان على المسجد األقصى المبـارك ومحـاوالت التقـسيم وفـرض ودعم امريكي وصمت دولي حيث يستمر ال

األمـر الواقــع بقــوة االحــتالل وغطرسـة المحتلــين، وال بــد مــن التأكيــد علـى المــستوى العربــي ضــرورة االلتــزام 
 .  في حل القضية الفلسطينية٢٠٠٢ بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية لعام  الشامل
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خاذ خطوات خطيرة من قبل حكومة االحـتالل االسـرائيلي مـن اجـل تهويـد المدينـة إن ضم القدس وات
ٕواستمرار العدوان الـشامل عليهـا يعـد أمـر غيـر مقبـول مـن المجتمـع الـدولي واألمـم المتحـدة وان اي حلـول 
قائمة للقـضية الفلـسطينية يجـب ان تكـون وتنطلـق اساسـا مـن خـالل العمـل علـى تأسـيس دولـة فلـسطينية 

، والقدس عاصمتها وفقا لقرارات الشرعية الدوليـة ولـيس وفـق ١٩٦٧ وذات سيادة على حدود عام مستقلة
االنحياز االمريكي لالحتالل ودعم مشاريعه االستيطانية والتهويدية، وان تلك الخطـوات التـي قامـت بهـا كـل 

قـوانين الدوليـة، ويجـب  بشان انتقال سفاراتها إلى مدينـة القـدس يعـد انتهاكـا سـافرا لل من صربيا وكوسوفو
على هذه الدول التي تفكر بممارسة هذه الخطوات ان تراعى االلتزام بقرارات األمم المتحدة وتحترم الـشرعية 
ــة وضــرورة االبتعــاد عــن أي  ــة القــدس المحتل ــائم بمدين ــة والوضــع الق ــة والقانوني ــة التاريخي ــة والمكان الدولي

 . ئيليخطوات من شأنها تعزيز الصراع العربي اإلسرا

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير االعالم العربي في فلسطين* 

 ١١ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  

  تحذيرات أردنية للمستعمرة

  حمادة فراعنة

أجهــزة المــستعمرة تحــذير وزيــر األوقــاف عبــر بيانــه الــصحفي، نحــو االعتــداءات المتكــررة مــن قبــل 
ـــال  ـــألذى باالعتق ـــدس وحـــراس المـــسجد األقـــصى، وتعرضـــهم ل ـــاف الق ـــاملين ومـــوظفي أوق اإلســـرائيلية للع

  :واالستدعاء واإلبعاد عن مواقع العمل في المسجد، رسالة متعددة العناوين

ــوظيف:ًأوال ــدورهم ال ــديرا ل ــة لهــم تق ــة ومظل ــوفير الحماي ــاتهم وت ــع معنوي ــي رف ي ً للعــاملين أنفــسهم ف
ًوالكفاحي في مواجهة إجراءات أجهزة المستعمرة وتدخالتها، واقتحامات المستوطنين المتكررة يوميـا، تأكيـدا  ً
ًعلى أنهم يتبعون إداريا لوزارة األوقاف األردنية وهي مرجعيتهم، وأن رعايتهم الوظيفية والمعيـشية مـن قبـل 

الهاشــمية علــى مقدســات القــدس وســائر الحكومــة األردنيــة، تحظــى بتوجيهــات صــاحب الواليــة والوصــاية 
  .فلسطين

 لسلطات المستعمرة اإلسرائيلية وتنبيهها وتذكيرها بما هو مترتـب عليهـا نحـو الدولـة األردنيـة :ًثانيا
، ٢٦/١٠/١٩٩٤، ومعاهدة السالم الموقعـة يـوم ٢٥/٧/١٩٩٤والتزاماتها وفق بيان واشنطن الصادر يوم 

متفق عليه، يدفع نحو المزيد من التصادم والخالف واإلخالل بالعالقـات وأن اإلخالل بما هو قائم، وبما هو 
ــاف  ــة األوق ــسجل بمــا يخــصها وهــو رعاي ــه، ولكنهــا ت ــاف ب ــوزارة األوق ــين الطــرفين، وهــو شــأن ال صــلة ل ُب
اإلسالمية وفي طليعتها وفي قلبها المسجد األقـصى، ولـذلك اقتـصر بيـان وزارة األوقـاف بمـا يخـص واليتهـا 

  .في التحذير المقصودالوظيفية 
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ٕ رسالة تحذير وافاقـة للمـسلمين حكومـات وشـعوب، بهـدف إبـراز مـا يتعـرض لـه العـاملين مـن :ًثالثا
سندة المسجد األقصى، والتذكير بما يمثله كما أشار بيان وزير األوقاف، على أن المسجد األقصى هو أحد 

مين، ثالــث المــسجدين، ومــسرى ومعــراج أولــى القبلتــين، ثــاني الحــر:  أمــاكن لــدى المــسلمين، فهــو٣أقــدس 
ســيدنا محمــد، والمــس بــه هــو مــساس بالمــسجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة، والمــسجد النبــوي الــشريف فــي 
المدينة المنورة، ممـا يـستوجب مـن كافـة المـسلمين حكومـات وشـعوب إيـالء االهتمـام نحـو أحـد مقدسـاتهم 

يتـه، وأن المـشروع االسـتعماري التوسـعي العبــري الـذي يتعـرض للمـس واألذى، والعـاملين علـى خدمتـه ورعا
اإلسرائيلي يتطاول علـى مقدسـات المـسلمين، بمـا يتعـارض مـع القـيم الـسماوية، والقـرارات الدوليـة الـصادرة 
بحــق القــدس ومقدســاتها ومــسجدها األقــصى وكنيــسة القيامــة، واإلخــالل باالتفاقــات الثنائيــة واســتحقاقات 

ُلك بات على المـسلمين التنبـه لخطـورة مـا يجـري ومـا يعـد للمـسجد األقـصى معاهدة السالم ومضمونها، ولذ
  .ً دونما١٤٤في فرض التقاسم الزماني أو المكاني للحرم القدسي بمساحته المتكاملة 

ولهذه العوامل والمعطيات مجتمعة تدفع وزارة األوقاف األردنية لبـذل اهتماماتهـا، والتواصـل اليـومي 
 القدس، ومع مجلس األوقاف ألن هذا فـي صـلب عملهـا الـوظيفي المكلفـة بـه مـن المفتوح مع دائرة أوقاف

قبــل الدولــة األردنيــة، وألن مكانــة األقــصى المقدســة لهــا االعتبــار الكبيــر لــدى كافــة المــسلمين علــى وجــه 
ــة األقــصى وســائر  ــضالهم فــي حماي ــسطينيين ون ــون كرافعــة إســناد لعمــل الفل ــتهم األردني األرض وفــي طليع

  .ت اإلسالمية والمسيحيةالمقدسا

اعتقال رائد صالح أحد قيادات الداخل الفلسطيني وسجنه تسعة أشهر بسبب اهتماماته وعمله مـن 
ٕأجــل القــدس، وابعــاد الــشيخ عكرمــة صــبري عــن األقــصى، واعاقــة عمــل عبــدالعظيم ســلهب مــدير األوقــاف  ٕ

ار لمـا تفعلـه حكومـة المـستعمرة المقدسية والعديد من عنـاوين القـدس ورموزهـا وسـائل تهديـد وموجـات إنـذ
 !!نحو القدس بشكل عام ونحو المسجد األقصى بشكل خاص

 ١٧ ص٨/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

 جدا ضيق جسر

 )هآرتس(جدعون ليفي 

. متنـزه اليركـون إلـى  في كل منتهى سـبت علـى جـسر اليركـون وجـسر المـشاة الـذي يـؤديأراكمأنا 
 الطيبين، معظمهـم مـن سـكان المنطقـة يـصفرون بـصافراتهم، أو يـضربون علـى الطبـول عشرات االشخاص

 عـددا غيـر قليـل مـن الـشباب ًأيـضامعظمهم بالغون، لكن هناك .  السود والالفتات البيضاءاألعالمويرفعون 
ة يقظـ. المـشهد مفـرح ومـشجع. نزهـة اسـتجمام ثابتـة لهـا إلـى والعائالت التي حولت مظـاهرة نهايـة الـسبت
منـذ سـنوات وهـؤالء النـاس الطيبـين .  مـاذا نريـد أكثـر مـن ذلـك–سياسية، اهتمام، مواطنة جيـدة، احتجـاج 

مبـالين، وهـا هـو   تنفـسا اصـطناعيا، عميـان الإعطـاؤهمكانوا غارقين في سبات سياسـي، مخـدرين ويجـري 
لمـتهم بمخالفـات  رئـيس الحكومـة اإقـصاءهـم يريـدون أن يـتم .  هـذا سـبب جيـد لـذلك–اآلن حدث احتجاج 

طلباتهم محقة بدرجة ال . البيت إلى جنائية عن وظيفته، هم يريدون ثقافة سياسية مختلفة وأن يذهب بيبي
  .إليهمولكنني ال أتوقف وأنضم .  دمرتإسرائيل. مثيل لها، بهذا الشكل ال يمكننا المواصلة

ليــسار والوســط، بنــاة يين، مــصوتو اســرائيل فــي الحــي، مــن أفــضل اإلأصــدقائيهــم جيرانــي وأفــضل 
، المعتدلون والمتنورون ومن يطعمون القطط في الـشوارع، وهـم الـذين يتوقفـون علـى "هآرتس"البالد، قراء 

ومـع ذلـك، قلبـي لـيس .  والعنيـف الـذي نـشأ هنـاالـسيئهـم الجـزر الجميلـة فـي المجتمـع . كل ممـر للمـشاة
  .اضيق جدا جد. الجسر الذي يقفون عليه هو جسر ضيق جدا. معهم

.  حركة احتجاج كل هـدفها هـو القـضاء علـى الـسلطة الـسيئة، نظـام أو حـاكمإنشاءمسموح ويجب 
ولكــن جــسور . العــالم ملــيء بأمثــال هــؤالء حتــى فــي هــذا الوقــت، مــن روســيا البيــضاء وحتــى هونــغ كونــغ

 ان يمكن قبول االدعـاء الـذي يقـول. اليركون ضيقة جدا ألن احتجاج من يقفون هناك ضيق بدرجة مخيفة
  . الجميع يجب أن يقوموا بابعاد الشر، حكم نتنياهو

فــي روســيا البيــضاء يناضــلون مــن اجــل أن يــذهب . ولكــن هــذا االحتجــاج ال توجــد لــه مرحلــة ثانيــة
 عدالـة، أن يتغيـر النظـام، ولـيس أن وأكثـر أفضلواقع  إلى الكسندور لوكنشكو، ومن اجل أن يتحول الواقع

، في المقابل، حتى لـو ذهـب نتنيـاهو فـان واقـع الحيـاة والنظـام لـن يتغيـرا ائيلإسرفي .  الحاكم فقطإبعاديتم 
  .في جوهرهما

 اســـتقامة وعــدال، هنـــاك عــدد مـــن أكثــر والتحـــريض ســيتم اســـتبداله بخطــاب األكاذيــبإن خطــاب 
 صـدقا، وأكثـرالشخصيات السياسية السيئة ستختفي من حياتنا، رئيس الحكومة القـادم سـيكون أقـل جـشعا 

  .  مختلفةإسرائيلوعلى الخطوط ال يقف أي مرشح يقترح . إسرائيل ستبقى هي نفس سرائيلإلكن 

هناك اتفاق كاسح بين كل المدعين بوالية العـرش . تغيير النظام إلى ال يوجد أي مرشح بديل يدعو
بـر وهنـاك اتفـاق كاسـح اك. إسـرائيل واالضـطهاد للعـرب فـي اإلقـصاءعلى استمرار التفوق اليهـودي وتخليـد 
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 إسـرائيل نجحت انتفاضة الجسور وانهـار نتنيـاهو وحكومتـه فـان إذا حتى ًأيضا. على الحفاظ على االحتالل
  .لن تصحو على فجر يوم جديد، بل على فجر قديم من نفس الواقع السيئ

 كـف عـن أن إسـرائيلنظـام الحكـم فـي .  لـن يتغيـر حتـى لـو نجـح هـذا االحتجـاجإسـرائيلالنظام في 
 كنظـام إسـرائيلاالحـتالل هـو الـذي يحـدد النظـام فـي . ظاهرة دائمة إلى  منذ تحول االحتالليكون ديمقراطي

  . غير ديمقراطي بشكل واضح، احتجاج الجسور يتجاهل هذا تماما

. اعالمه السود موجهة ضد نتنياهو، الهدف السهل، وليس ضـد النظـام الـذي هـو الهـدف الـصحيح
البيـت فقـط  إلـى الـسجن أو إلـى  يـذهب"الفاسـد مـن بلفـور" أن يـرى في هذا الواقع فان االحتجاج الذي يريد

ولكـن عـن أي .  يناضـلون مـن اجـل الديمقراطيـة وهـذا جيـدإنهـمالمتظـاهرون يقولـون . ليس احتجاجـا جـديا
ديمقراطية تتحدثون، يا جيراني من رمات افيف؟ حيث انه على بعد مـسافة قـصيرة مـن منازلنـا يعـيش بـشر 

 ســتعود لتكـون ديمقراطيــة فـي نظــركم، إسـرائيلوحتــى لـو نجــح احتجـاجكم فــان . مـشينمثلنـا تحـت اســتبداد 
وهــذا . هــم سيواصــلون العــيش تحــت نفــس االســتبداد.  القديمــة التــي احببتموهــاإســرائيلوســيعيدون لكــم 

وضد هذا االستبداد يجب أن .  بأن تعتبر ديمقراطية، سواء مع نتنياهو أو دونهسرائيلاالستبداد ال يسمح إل
  . السوداألعالمنرفع 

 لمـاذا ال اذهـب.  فـي نـضالكم العـادلإلـيكم ألنـضم أتوقـففي كل منتهى سبت اسأل نفسي لمـاذا ال 
، هـو علـم األعـزاء األصـدقاءولكـن علمكـم، أيهـا . لماذا ال احمل علمـا اسـود فـي يـدي. بلفور وقيصارياإلى 

 .صغير من البالستيك وليس علما حقيقيا

 ٣٠ صفحة ٧/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

   أيام دوران بين المعتقالت للتميمي قبل إطالق سراحه بال تهمة وال تحقيق٤

  

 عميره هاس: بقلم - هآرتس

، فـي بيتـه فـي قريـة )أغـسطس( آب ٢٣، محمد التميمي، فجر يوم االحـد، )حمادة( الجنود اعتقلوا
لمـاذا تـم اعتقالـه، ولـم وتم اطالق سـراحه مـساء االربعـاء ولـم يـتم التحقيـق معـه، ولـم يعـرف . النبي صالح

  .يعتذر أحد عن هذا االعتقال العبثي

ــال ”فجــأة جــاء الــسجان الــى الغرفــة وقــال لــي بــأن أرتــدي مالبــسي ألنهــم ســيطلقون ســراحي“ ، ق
. بالضبط قمت بغسل القميص الوحيد الذي كان لـدي، وقـد كـان رطبـا عنـدما ارتديتـه“، ) سنة٢١(التميمي 

ولكن هذه كانت اربعة ايام من العـذاب النفـسي . وعيونه ايضا كانت تبتسم. ، حدثنا بابتسامة”أنا لم أصدق
اذا عملوا فيلما عن كل عائلة لـدينا، “. والجسدي له ولعائلته، من النوع المعتاد، الذي ال يعد وال يكتب عنه

  .، هكذا وصفت أمه منال هذا الروتين”فستغلق هوليوود
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لشهر وقالت إنه مر تقريبـا يومـان علـى االعتقـال،  من ذات ا٢٤صديقة للعائلة اتصلت مساء يوم 
  .ربما أن تقديم استجواب للسلطات سيسرع االمر. والعائلة ال تعرف مكان وجود ابنها حمادة

هو ال يوجد لدينا، بل هو موجـود فـي اعتقـال “. صباح يوم الثالثاء ردوا في الشباك على الصحيفة
ت، سـواء بالنـسبة لهمـا أو بالنـسبة الوالدهمـا أو اقربائهمـا، منال واألب بـالل، خبـراء فـي االعتقـاال. شرطي

ضـد سـيطرة مـستوطني حلمـيش علـى ) الـذي تـم تجميـده حاليـا(حيث ان هذا جزء من ثمن النضال الشعبي 
ولكـن هـذا التـأخير فـي االبـالغ عـن . اراضيهم وعلى النبـع الـذي يعـود لقريـة النبـي صـالح وقريـة ديـر نظـام

اصـيب حمـادة بنـار ) يناير( كانون الثاني ٣١القلق ازداد بشكل خاص ألنه في . ونهمكان االعتقال ال يذكر
وكــان مــن . الرصاصــة بقيــت عالقــة قــرب ذراعــه اليــسرى قــرب الــشريان الرئيــسي. قــوات الجــيش االســرائيلي

. ، قالــت األم منــال”اذا قــاموا بــضربه فــان الرصاصـة يمكــن أن تتحــرك“. الخطـر اخراجهــا، كمــا قــال االطبـاء
شـظية رصاصـة اخـرى اطلقهـا جنـود الجـيش االسـرائيلي اصـابته وبقيـت فـي . ”مؤخرا هو ايضا يشعر بألم“

  .٢٠١٥) يناير(ساقه اليسرى في كانون الثاني 

 عنـدما ٢٠١٨) ينـاير(رافقت ايضا عن كثب قلق العائلة على حمادة فـي كـانون الثـاني ” هآرتس“
جن عـوفر الـذي كـان مـسجونا فيـه لمـدة عـشرين اقتحمت مصلحة السجون والشرطة غرف السجناء في سـ

. مـصممون علـى عـدم الـصمت: لقد عاشـوا لـسنوات هـذه اللحظـات. شهرا بسبب رشق الحجارة على الجنود
  .وهكذا يربون اوالدهم ويخافون عليهم

في االسبوع الماضي وصل الجنود سيرا على االقدام، عدد منهم جاء من الشرق، وعدد آخـر مـنهم 
حمـادة الـذي كـان مـستيقظا ويقـف فـوق سـطح البيـت شـاهدهم عنـدما كـانوا . ادي مـن الغـربصعدوا من الو

اسـامة صـعد الـى الـسطح وهنـاك شـاهد . أيقظ شقيقه البكـر، اسـامة، ووالديـه.  مترا من البيت٢٥على بعد 
  .الجنود وهم يحيطون بالبيت وعدد منهم دخل الى الساحة االمامية

نـزل الـى اسـفل ورأى الجنـود وراء .  خمسين جنديا مـع بنـادقهمهو يقدر بأنه كان في المحيط نحو
رآه جنـدي وأدخـل البندقيـة فـي فتحـة فـي البـاب . الباب ينشغلون بأمر ما وقـدر بـأنهم ينـوون اقتحـام البـاب
هذا أصال ما كان اسامة ينوي القيـام بـه قبـل أن . الذي حطم الجنود زجاجه قبل فترة، وأمره بأن يفتح الباب

  .وعندما فتح الباب وجه الجندي مرة اخرى البندقية قرب رأسه.  البابيتم تخريب

الساعة كانت . في هذه االثناء ايقظ حمادة والديه اللذين بدورهما ايقظا سامرا ورند، االوالد الصغار
وقــد . ، وابنتهــا نــوال والحفيــدة جنــى) ســنة٧٤(فــي الــشقة المجــاورة تــسكن أم بــالل، حليمــة . الثالثــة فجــرا

فـي هـذه االثنـاء دخـل عـدد مـن الجنـود . ظن عندما هز أحد الجنود الشبك الموجود على نافذة الغرفـةاستيق
. ، قـال ذلـك بالعربيـة”بطاقـة هويتـك“. أحـدهم كـان يـضع قنـاع علـى وجهـه. الى الشقة وتجولوا في الغـرف

هـم لـم . باالنجليزيـةهـو تحـدث . ولم يجيبوا. بالل سألهم لماذا يريدونها. ، كرر أحد الجنود”بطاقة هويتك“
وفي مرحلة ما عندما أخذوا بطاقة هوية حمادة أمره أحد الجنود بارتداء مالبسه ومرافقته وأن . يردوا بالفعل
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سـامر بكــى طــوال “، اسـتنتجت منــال وقالــت ”حـسب معــرفتهم هــم يعرفـون أنــه مــريض“. يأخـذ معــه أدويتــه
أحـد االفـالم . أبنـاء العائلـة بتوثيـق مـا يحـدثفـور دخـول الجنـود الـى البيـت بـدأ  .”الوقت خوفـا علـى اخيـه

هذا العصيان المدني الصغير ضبط الجنود وهم غير مستعدين واثـار . القصيرة التي صوروها تم بثه مباشرة
أحـد . منال صرخت على الجنود، ورفضت التـسليم بالبـساطة التـي تـم انتـزاع ابنهـا بهـا مـن البيـت. غضبهم

: المتحدث بلسان الجيش االسرائيلي قـال ردا علـى ذلـك( وجه بالل ومنال الجنود ثار ورش غاز الفلفل على
لـذلك، اضـطر أحـد . عائلة المعتقل تصرفت بشكل عنيف مع القوة العسكرية وأزعجتها اثناء تنفيـذ مهمتهـا“

جهاز التكييف نشر الغاز مباشرة نحو حليمـة التـي تعـالج بغـسل ). ”الجنود للرد عن طريق رش غاز الفلفل
الطبيب قال لها إن صحتها تدهورت بسبب الغاز المـسيل للـدموع . وبعد أن اجتازت عملية في القلب. الكلى

في الوقت الذي وجدت فيه حليمة صعوبة فـي التـنفس، . الكثير الذي اطلقه الجنود في القرية خالل سنوات
وهــو رد .  تقـديرهاقالـت انهـا قالــت ذلـك بالعربيـة للـضابط الـدرزي حـسب. ”أنـت تريـد قتلهـا“: منـال صـرخت

اثناء اليوم شعروا بحرقة بـسبب ). المتحدث بلسان الجيش لم يتطرق الى ذلك(” لتمت“عليها حسب قولها 
المتحـدث بلـسان . الجنود صادروا خمسة هواتف محمولة وكاميرا فيديو ولم يعطوا أي وصل عن ذلك .الغاز

استثناء هاتف حمادة والكاميرا، تمت اعادتهـا اربعة هواتف منها ب. الجيش لم يرد لماذا لم يتم اعطاء وصل
حمـادة تـم اعتقالـه بنـاء “المتحـدث بلـسان الجـيش رد علـى هـآرتس بـأن ). سـبتمبر( ايلول ١الى بالل في 

 .”على طلب من قوات االمن ووفقا لتقديرات عملياتية

 ٢٦ ص٨/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

 اخبار با�نجليزية
 

Extremist settlers led by Glick storm Al-Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC), The extremist rabbi Yehuda Glick accompanied by 

dozens of Jewish settlers stormed Al-Aqsa Mosque on Monday from the Magharaba Gate 

under heavy police protection. 

The Islamic Endowments Department in occupied Jerusalem stated in a statement that the 

occupation police closed the Magharaba Gate after 89 settlers including Glick and 35 

Jewish students stormed Al-Aqsa Mosque. 

It explained that the settlers carried out provocative tours in the courtyards of Al-Aqsa 

Mosque, and received explanations about the alleged temple, and some of them tried to 

perform Talmudic rituals at its courtyards. 

Meanwhile, restrictions were tightened on the Palestinian worshipers entering Al-Aqsa 

Mosque. 

Israeli police stormed Al-Aqsa Mosque earlier on Sunday and set up loudspeakers in 

different parts of the holy Islamic site. 

Palestinian Information Center September 7, 2020  

***  
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Kingdom deplores Israeli violations at Al Aqsa 
 

By JT - Sep 07,2020 - AMMAN — The Foreign Ministry on Monday denounced the 

continuous Israeli violations at Al Aqsa Mosque, the latest of which are installing speakers 

over the northern and western walls of the mosque and Israel's arrest of several employees 

of the Jerusalem Awqaf and Aqsa Affairs Department.  

Ministry spokesperson Deifallah Fayez said that Israeli forces' "absurd practices are 

irresponsible, utterly rejected and condemned, and constitute a provocation of the feelings 

of Muslims all around the world”, according to a ministry statement.  

Fayez added that Israeli measures are "a flagrant violation" of its commitment, as an 

occupying force under international law, and a violation of the legal and historical status 

quo. 

He also warned against the continuation of these attacks, calling for their "immediate stop" 

and respect the historical and legal status quo. 

Fayez stressed that the 144-dunum Al Aqsa Mosque is a “pure” Islamic holy site and that 

the Jordan-run Jerusalem Awqaf and Aqsa Affairs Department is "the sole authority" 

tasked with supervising all its affairs.  

The spokesperson called on the international community to shoulder its responsibility and 

exert pressure on Israel to halt its attacks that alter the historical status quo and violate 

international law. 

Fayez said that the ministry had sent an official note of protest through diplomatic 

channels, calling on Israel, the occupying force, to stop its violations and provocations and 

respect the authority of the Jerusalem Awqaf and Aqsa Affairs Department. 

Jordan Times Sep 07,2020 

*** 

Arab League Council's 154th session at permanent d 

elegates level kicks off in Cairo 
 

CAIRO, Monday, September 07, 2020 (WAFA) – The 154th session of the Arab League 

Council kicked off on Monday at the level of permanent delegates to prepare for the 

meeting of Arab foreign ministers, which will be held on Wednesday. 

The delegation of Palestine was headed by the alternate ambassador to the Arab League, 

Muhannad al-Aklouk. 

Today's meeting, which is chaired by Palestine, will discuss a number of political, 

economic, social, and health issues in the Arab world, with the developments of the 

Palestinian cause and the Arab-Israeli conflict on top. 

The meeting will also focus on the need to activate the Arab Peace Initiative, follow up on 

ongoing developments in Jerusalem, settlements, refugees as well as supporting the budget 

of Palestine. 

The delegates will also discuss Arab cooperation in confronting the spread of coronavirus. 

The representative of Palestine to the Arab League, Ambassador Diab Al-Louh, who is also 

the chair of the session, said the session comes while the Palestinian issue is going through a 

complicated phase that has not been witnessed before. 

He added that the Palestinian leadership has repeatedly affirmed that it does not interfere 

in the internal affairs of Arab countries, but it also reaffirmed the demand of Arab 

countries to respect the independence of the Palestinian national decision and the 

inalienable national rights of the Palestinian people. 

Among these rights, he said, is ending the Israeli colonial occupation of the lands occupied 

on the 5th of June 1967, including occupied Jerusalem. 
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Al-Louh reiterated adherence to the peace option as a strategic choice to resolve the 

conflict with Israel, stressing that the basis of the peace process is a two-state solution in 

accordance with international legitimacy resolutions, the principle of land for peace, 

multiple international references, and President Mahmoud Abbas's vision for peace. 

WAFA September 07, 2020   

*** 
 

 

  
  
  


