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  ١٤  . يبرز موقف الملك الثابت والداعم للشعب الفلسطيني"الشؤون الفلسطينية"تقرير  •

  ١٤  .الخاليلة يحذر من المساس بالعاملين باألقصى •

  ١٥  .األردن يوجه مذكرة احتجاج إلسرائيل •

ضرورة تحقيق السالم الشامل على اساس حل : ملكال.. السالم العادل باقامة الدولة الفلسطينية: الملك •
  ١٥  .الدولتين

إجراءات إسرائيلية : كنعان.. األردن صمام أمان يحفظ الهوية والثقافة العربية للقدس ومقدساتها •
  ١٦  .متسارعة لتهويد المدينة المقدسة

  ١٨  .حماية مقدسات القدس جهد أردني دائم:  الصفدي •

  ١٨  .مقدسات االسالمية والمسيحية في القدسواجبي الحفاظ على ال: الملك •

  ١٩  .موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية: الملك •

  ٢٠  .السفير الفلسطيني يثمن موقف الملك ورؤيته للسالم العادل المبني على حل الدولتين •

  ٢٠  .جهود دبلوماسية اردنية متواصلة تعيد القضية الفلسطينية الى الواجهة •

  ٢١  .ات الملك الثالثوالء.. بيان عمان •

  ٢٢  .األردن واصل دوره التاريخي حيال القدس والمقدسات •

  ٢٢  .في رسالة لجاللة الملك: رئيس مجلس األعيان •

�א
�����א������
�ون�א
	�س �
  ٢٣  .عالقة وثيقة بين الهاشميين والمقدسات في القدس مهدت لها حادثة اإلسراء والمعراج: كنعان •

  ٢٦  .ملك كفيلة بإنهاء أطول صراع في تاريخنا الحديثمضامين خطاب ال: كنعان •

 ٢٧  .األمير الحسن بن طالل وأعمدة النهضة األربعة •

���ون������� �
  ٢٩  .اسرائيل دولة فصل عنصري ويجب االعتراف بدولة فلسطين: برلماني أوروبي •

  ٣٠  .كل ما يحصل في المنطقة واإلقليم هدفه أسرلة فلسطين وتمرير صفقة القرن: بري •

  ٣٠  .العربية السالم بمبادرة التمسك وجوب يؤكدان والصفدي عريقات •

  ٣٠  .لى مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ععلى العالم رفض عقوبات اإلدارة األمريكية: عشراوي •

  ٣١  .ما عرضه كوشنر على الفلسطينيين خارج إطار نظام الدولة الوطنية: عريقات •

  ٣٢  ."الجنائية الدولية"طن عقوبات ضد مسؤولين في االتحاد األوروبي يرفض فرض واشن •
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  ٣٢  .الفلسطينية القضية تطورات األربعاء يناقشون العرب الخارجية وزراء •

  ٣٣  .سعي أميركي إسرائيلي لصناعة قيادة فلسطينية بديلة تقبل خطة ترامب •

  ٣٤  .نافتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة إجراء باطل ومدا: أبو الغيط •

  ٣٤  .تركيا تعرب عن قلقها من قرار صربيا نقل سفارتها للقدس •

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

  ٣٥  .الصفدي وعريقات يبحثان تطورات القضية الفلسطينية •

  ٣٦  .مشاورات فلسطينية عربية تسبق اجتماع مجلس الجامعة العربية •

  ٣٧  .ليست دولة" الديتوات"ًيس سالما ول" األبرتهايد" •

  ٣٩  .حازمة خطوات اتخاذ أوروبا وعلى خطير أمر فلسطينية أراض بضم اإلسرائيلي التهديد: ستوكهولم عمدة •

  ٤٠  .الصفدي يدعو إلطالق جهد دولي فاعل للتوصل لحل الدولتين •

  ٤٠  .نقل سفارتيهما إألى القدس" صربيا وكوسوفو"األردن يدين قراري  •

  ٤١  .التحاد األوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها إلى القدس المحتلةا •

  ٤١  .وزير الخارجية ونظيره المغربي يبحثان التطورات الفلسطينية والليبية •

  ٤٢  .تشاد تنفي فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس •

  ٤٢  .وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السالم العربية •

  ٥١  .يدعو المجتمع الدولي لرفض سياسة هدم المنازل الفلسطينيةوزير القدس  •

  ٥١  .السالم لن يتحقق إال بحل الدولتين واألرض مقابل السالم: وزير خارجية سلطنة عمان •

ًسفيرا فلسطين واألردن لدى اليونان يطلعان مسؤوال يونانيا على انتهاكات االحتالل في القدس • ً.  ٥١  

 مليون دوالر حتى نهاية العام الجاري لالستمرار في ٣٣٨ بحاجة ملحة إلى الوكالة: مفوض األونروا •
  ٥٢  .تقديم خدماتها

  ٥٣  ".غير نهائي"نقل سفارة صربيا إلى القدس أمر : مسؤولة صربية •

  ٥٤  .شرط السالم العادل والشامل زوال االحتالل: الصفدي •

  ٥٤  . وقف توسيع المستوطنات"إسرائيل"سأعارض الضم وعلى : بايدن •

قائمة "المالكي يدعو إلدراج جيش االحتالل ومستوطنيه على  :خالل لقائه الممثلة الخاصة لليونيسف •
  ٥٥  ".رالعا

  ٥٦  .أبو الرب يبحث مع السفير الياباني تطورات القضية الفلسطينية •

  ٥٦  .المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة يعتمد قرارين ضد االحتالل اإلسرائيلي •

  ٥٧  .الواليات المتحدة موجودة في الشرق األوسط لحماية إسرائيل: بترم •

  ٥٧  .اإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخيرة: أبو الغيط •

  ٥٨  .السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة •

  ٥٨  .سيةجادو تبحث مع ممثل االتحاد األوروبي آخر التطورات السيا •
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  ٥٩  .الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية: أردان •

  ٥٩  .يؤكد وقوف الكويت مع القضية الفلسطينية" مرزوق الغانم"رئيس مجلس األمة الكويتي  •

  ٦٠  .صبرا وشاتيال فصل مأساوي يفضح إرهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه شعبنا: عشراوي •

  ٦٠  .عم القضية الفلسطينيةموقفنا ثابت في د: سفير السنغال في باريس •

  ٦١  .خطة الضم بعد االنتخابات األمريكية: مسؤولون إسرائيليون •

  ٦١  . قرارا خاصا بفلسطين في األمم المتحدة وتوقعات بتأييد دولي١٩التصويت على  •

  ٦٢  .قطر تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية •

  ٦٢  .مسنفتتح سفارة بالقدس هذا العا: رئيس هندوراس •

  ٦٣  .الكويت تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية •

  ٦٣  .اإلسرائيلي" األبرتهايد "بمناهضة البريطاني العمال حزب يطالب زملط •

  ٦٤  .وحق القوة يتفوق على قوة الحق ..األمم المتحدة ما زالت قاصرة عن إيجاد اآلليات لفرض مبادئها:  قطرأمير •

  ٦٤  .شن هجوما على إسرائيل أمام الجمعية العامةأمير قطر ي •

  ٦٥  .حق الشعب الفلسطيني بأرضه لم يجد طريقه للتطبيق في عهد األمم المتحدة: الرئيس التونسي •

  ٦٥  .القضية الفلسطينية جرح نازف لإلنسانية: أردوغان •

  ٦٥  .قيام دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السالم: الصفدي •

  ٦٦  .سطينيون يتخلون عن رئاسة مجلس الجامعة العربيةالفل •

  ٦٦  .الرئيس األلماني يؤكد لنظيره الفلسطيني االلتزام بحل الدولتين •

  ٦٧  .استنكار فلسطيني للنقل المرتقب لسفارة هندوراس إلى القدس •

  ٦٧  . أمام األمم المتحدة درس سياسي نموذجيلة الملك عبداهللا الثانيخطاب جال •

  ٦٩  .إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس االستقرار: ساء دولقادة وزؤ •

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

  ٧٢  .الصفدي وشكري يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية •

ًتدعي تحركا إقليميا ودوليا فاعال وسريعاتحديات األونروا تس: وزير الخارجية • ً ً ً ً.  ٧٢  

  ٧٣  .اإليفاء بمسؤوليته في القضاء على نظام االحتالل وزير الخارجية الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي •

  ٧٤  .الوصاية الهاشمية على المقدسات ودور الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس •

  ٧٥  .األمم المتحدة حمل العديد من الرسائلخطاب الرئيس أمام : أردنيون •

من إقامة دولته  ال سالم عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني: رئيس الحكومة المغربية •
  ٧٦  .المستقلة القابلة للحياة

يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في األمم لمتحدة في سبيل تحقيق حل : رئيس وزراء سانت فينسنت •
  ٧٧  .الدولتين
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  ٧٧  .ضم األراضي المحتلة غير مقبول وندعم حل الدولتين: رئيس وزراء السويد •

  ٧٧  .ماليزيا تؤكد دعمها المطلق إلقامة الدولة الفلسطينية المسقلة •

  ٧٨  .حل الدولتين أساس االستقرار: قادة ورؤساء دول •

 ٧٩  .القضية الفلسطينية االمتحان األكبر لألمم المتحدة: عباس •

 ٨٠  . يحذر من ارتفاع عمليات الهدم غير المشروعةساني األممي في األراضي الفلسطينيةلمنسق اإلنا •

 ٨٠  .ٕتشنها واشنطن واسرائيل على السلطة" حرب مالية"اشتية يندد بـ  •

 ٨١  .موقفنا ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني: موريتانيا •

 ٨١  .م العربيةُعمان تؤكد دعمها إلقامة دولة فلسطينية على أساس مبادرة السال •
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  ٨٢  .احتجاز جثامين الشهداء انتهاك خطير للقوانين الدولية •

  ٨٣  .فلسطينيون يفترشون الكهوف بعد هدم االحتالل منازلهم وتدمير ممتلكاتهم •

  ٨٥  .٪ من مساحة محافظة بيت لحم٨٧االحتالل يسيطر على  •

  ٨٦  .ذلك واسرائيل تعرف –جدار الفصل في األراضي الفلسطينية وهم  •

  ٨٩  .٢٠٢٠ً مستوطنا اقتحموا األقصى في آب ٢٠٣٢: تقرير •

  ٨٩  .كورونا جائحة خالل األسيرات ابتز االحتالل": القدس "لـ عصب أبو •

  ٩٠  .أغسطس/  مقدسيين خالل شهر آب١٠٣ منشأة بالقدس واعتقل ٥١االحتالل هدم  •

  ٩١  .ال مكان في المسجد األقصى لغير المسلمين: مفتي القدس •

  ٩١  .نطقة استيطانية صناعية جديدة في الضفة لتكريس الضمم •

  ٩٢  .انطالق العام الدراسي بالقدس.. بين مطرقة االحتالل وسندان كورونا •

  ٩٤  ".باب األسباط"وزارة األوقاف الفلسطينية تندد باقتحام االحتالل لألقصى وتركيب سماعات بـ  •

  ٩٥  .ألوقاف اإلسالمية على األقصىاالحتالل يحاول تقويض سيادة ا: الشيخ الكسواني •

  ٩٥  .تحقيق إسرائيلي هكذا يمحو االحتالل التراث الديني الفلسطيني •

  ٩٧  .٢٠١٦أبرز وأخطر االنتهاكات في القدس والخليل والمقابر والمقامات اإلسالمية خالل عام  •

  ٩٨  !.المنظمات األهلية في القدس في خطر •

  ٩٩  .متحف لسرقة اآلثار الفلسطينية •

  ١٠٠  التركيبة السكانية المتغيرة في القدس الكتاب اإلحصائي السنوي للقدس؟… فقط عرب% ٣٨ •

  ١٠٢  .الدولتين حل إلمكانية قاضية ضربة سيوجه استمراره حال في الضم مخطط": أونكتاد" •

  ١٠٤  .تحذير من تصاعد هدم المنازل في القدس ودعوات لتدخل دولي لوقفه •

  ١٠٤  ".عين على األقصى"تقريرها السنوي الرابع عشر مؤسسة القدس الدولية تنشر  •

  ١٠٦  .ً قسريا بالقدس خالل آب٢٧ً منزال بينها ٥١هدم  •
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  ١٠٦  .االحتالل يصعد الهدم في سلوان وجبل المكبر ..وسادة بين الركام وأحالم أسرة مقدسية ردمتها الجرافات •

  ١٠٨  . تستنكر هجمة االحتالل بحق موظفيها"أوقاف القدس" •

  ١٠٩  . سنوات٤تسجيل أعلى معدل هدم لمنازل الفلسطينيين منذ ": أوتشا" تقرير لـفي •

  ١١٠  .االحتالل يستغل كورونا لفرض واقع جديد على البلدة القديمة واألقصى: خطيب األقصى •

  ١١٠  ".المستوطنين الجدد"ل ابتواصل وتخصيص موارد إضافية الستقمخططات الضم ت •

  ١١١  . على إزالة خيمة استيطانية قبيل تحويلها لستوطنة بالخليلفلسطينيون يرغمون االحتالل •

  ١١٣  . انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين الشهر الماضي٦": وفا" •

  ١١٤  ".تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة"و" أوسلو"دعوات فلسطينية إللغاء  •

  ١١٥  .ااالحتالل يوسع سياسة إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتي": شمس" •

  ١١٦  .ُمبعدان عن األقصى يرويان أسباب وتفاصيل إبعادهما •

  ١١٧  . نساء٩ً طفال و١٢ معتقلين بينهم ١٠٣: القدس وبلداتها أعلى نسبة اعتقال في آب •

الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد : الحموري لصفا.. محل تجاري ُأغلق بظل كورونا ٤٠٠ •
  . ألف مقدسي٢٠٠

١١٨  

  ١٢٠  .ً الدولية تحذر من اقتحامات لألقصى ومن إغالقه مجددا بسبب كوروناالقدس •

  ١٢٠  .ْالمستوطنون يطبقون على أراضي الفارسية •

  ١٢١  . لحقوق اإلنسان تشير إلى نوايا الضم اإلسرائيليةنمنظمة متطوعي •

  ١٢٢  .نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين: زعيم المعارضة اإلسرائيلية •

  ١٢٣  .حماية لحقوق اإلنسان يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدسمركز  •

ًدعوات مقدسية للرباط في األقصى واعماره بالمصلين بدءا من الخميس • ٕ.  ١٢٤  

  ١٢٤  . طفل وسيدة منذ أزمة كورونا٤٠٠اعتقال أكثر من  •

  ١٢٥  .ًال إغالق لألقصى وسيبقى مـفــتـوحـــا أمام المصـليـن: الشيخ صبري •

  ١٢٥  .ًاألقصى سيبقى مفتوحا ولن يغلق في األعياد: وقاف اإلسالميةاأل •

  ١٢٦  .المحامي زحايكة يطالب بتسليم جثمان الشهيد ماهر زعاترة لذويه •

  ١٢٧  .إليه" البوق"ٕعصابات الهيكل تستعد القتحام كبير للمسجد األقصى وادخال  •

  ١٢٧  .نسمة مليون ٩,٢٤٦ السكان عدد: اإلسرائيلية" اإلحصاء" •

  ١٢٨  ."األقصى" لـ يومية القتحامات ُيعدون والمستوطنون للقدس وحصار إغالق •

  ١٢٨  .يتجدد» فرض السيادة«االستيطـان يـواصـل زحفه وحديـث  •

  ١٢٩  .إجراءات مشددة تشهدها القدس المحتلة.. لليوم الثالث على التوالي •

ساعد في تمويل أنشطة  شيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي ت":سي.بي.بي" •
  ١٣٠  .استيطانية إسرائيلية

  ١٣١  .أميركا في اليهودي المجتمع داخل شعبنا مع التضامن نسبة ارتفاع: استطالع •
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  ١٣١  .ً انتهاكا إسرائيليا في فلسطين منذ بداية أيلول١٦٥٥ •

  ١٣٢  .داعمة لفلسطين في لندن" منصة دولية"ضغوط إسرائيلية تغلق  •

  ١٣٣  .ة هدم المنازل في القدساستمرار مجزر •

  ١٣٤  ".ثالثة"واالحتالل يخشى من .. عقدان على االنتفاضة الفلسطينية الثانية •

  ١٣٦  .تقرير الشؤون الفلسطينية لشهر آب الماضي يستعرض االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية •

  ١٣٦  .عام مبنى منذ بداية ال٥٠٠إسرائيل هدمت أكثر من : األمم المتحدة •

  ١٣٧  .إسرائيل تواصل قتل مواطنين فلسطينيين: عدالة •

  ١٣٨  .مشروع إسرائيل غير المعلن مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل" القدس الكبرى اإلسرائيلية" •

  ١٤١  .االحتالل يستغل كورونا لالستفراد باألقصى: مقدسيون •

  ١٤٢  . لتنظيم اقتحامات األقصىعصابات الهيكل تستعد الفتتاح مقر لها عند باب المغاربة •
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  ١٤٣  .االحتالل يمنع ترميم المسجد األقصى •

  ١٤٤  ".األقصى"عشرات المستوطنين يقتحمون  •

  ١٤٤  .ّهكذا نكل جنود االحتالل بمواطن مسن •

  ١٤٥  .ً صحفيا من منزله في القدس ويمدد اعتقال شاب آخرًاالحتالل يعتقل مصورا •

  ١٤٥  .يرين محررين في القدساالحتالل يقتحم منزل أس •

  ١٤٥  .غانتس يطالب بعدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين •

  ١٤٦  ."األقصى"مستوطنا بينهم طلبة معاهد دينية يقتحمون  ١٢٣  •

  ١٤٧  .االحتالل يسلم أسيرا محررا قرارا يقضي بسحب إقامته المقدسية •

  ١٤٨  .ألنها جمعت الجهود ضد هدم المنازل "خيمة البستان"االحتالل يستهدف : مناهضة التهجير •

  ١٤٩  .االحتالل يعتقل سيدة وشابا من القدس بعد التنكيل بهما •

  ١٤٩  .من حراس المسجد األقصى المباركاالحتالل يعتقل ثالثة  •

ًبلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في القدس القديمة • ً.  ١٤٩  

  ١٥٠  . على طلبة المدرسة الشرعيةاالحتالل يقتحم األقصى ويعتدي •

  ١٥١  .االحتالل ينصب مجسات في األقصى •

  ١٥٢  .إسرائيل تدرس إغالق األقصى بسبب كورونا: قناة عبرية •

  ١٥٢  .تواصل اقتحامات األقصى والشيخ صبري يحذر من إغالقه بحجة كورونا •

  ١٥٣  . محالت تجارية٥ُاالحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم  •

  ١٥٤  .ًيخطفون شابا من مخيم شعفاط وسط القدس" مستعربون •

  ١٥٤  .اعتقال طالب من األقصى واقتحام مستوطنين لباحاته •
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  ١٥٤  .الصخرة قبة على المطل منزله هدم على مقدسيا يجبر االحتالل •

  ١٥٥  ".األقصى"مستوطنون ومخابرات االحتالل يقتحمون  •

  ١٥٦  . في سلوان بالقدس المحتلةمحكمة االحتالل تقرر إخالء بناية عائلة الرجبي •

  ١٥٧  .االحتالل يمدد اعتقال شاب ويقتحم منزل آخر في القدس •

ًاالحتالل يستدعي ناشطا مقدسيا للتحقيق • ً.  ١٥٧  

  ١٥٧  .االحتالل يقيد اتصاالت وحركة محافظ القدس عدنان غيث •

  ١٥٧  .طقوس تلمودية مستفزة والنفخ بالقرن في األقصى •

  ١٥٨  .منزلها في مدينة القدس بضغط من االحتاللعائلة مقدسية تهدم  •

ّاالحتالل يحول النائب المقدسي المبعد  •   ١٥٩  . شهور٤ لـ اإلداريلالعتقال " عطون"ُ

  ١٥٩  .االحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزليهما قسرا •

  ١٥٩  .مخابرات االحتالل تعتقل مسنا من القدس •

  ١٦٠  .رر هدم آخر في جبل المكبراالحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله ويق •

  ١٦٠  .بالقدس شادي مطور وزوجته" فتح"االحتالل يعتقل أمين سر  •

  ١٦١  .بـ األقصى ويدنسونه بأحذيتهم" باب الرحمة" جنود االحتالل يقتحمون مصلى  •

  ١٦١  .االحتالل يصدر قرار بهدم مسجد في القدس المحتلة ويصعد عمليات التعذيب بحق الفلسطينيات •

  ١٦١  .حتالل يتقصد تحرير مخالفات مالية للمقدسييناال •

  ١٦٢  .ًتدعو القتحام مركزي واسع لألقصى غدا" زعوممالهيكل ال" منظمات •

  ١٦٤  . عائالت مقدسية على هدم منازلها٦واالحتالل يجبر . .المستوطنون يواصلون اقتحام االقصى •

  ١٦٤  .ًد بعدها للتحقيق مجدداًاالحتالل يبعد مقدسيا عن األقصى لمدة أسبوع على أن يعو •

  ١٦٤  .ً مواطنا فجر الخميس٢٠االحتالل يعتقل  •

  ١٦٥  .لنفخ بالبوق والحراس يتصدون لهلمستوطن يحاول اقتحام األقصى  •

  ١٦٥  .الفتعال حدث أمني في باب الرحمة حراس المسجد األقصى يحبطون محاولة صهيونية •

  ١٦٥  . من صالة الجمعة في األقصى المبارك مقدسيين بعد االنتهاء٧شرطة االحتالل تعتقل  •

  ١٦٦  .في سلوان االحتالل يعتقل شابين وطفل •

  ١٦٦  .مواجهات واعتقاالت في القدس والضفة الغربية •

ّسلطات االحتالل تقرر إبعاد زوجة أسير مقدسي سابق • ُ.  ١٦٦  

  ١٦٧  .عصابات المعبد تستعد ألسبوع كامل من االقتحامات للمسجد المبارك •

  ١٦٧  .مات وشعائر تلمودية باألقصى احتفـاال بالسنة العبريةقتحاا •

  ١٦٩  .ّأهالي سلوان يصدون محاولة اقتحام للمستوطنين •

  ١٦٩  .االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي بالخليل بحجة األعياد اليهودية •

  ١٧٠  .االحتالل يعتقل شابين ويمنع مصلين من دخول األقصى •
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  ١٧٠  . المقدسي عالء نجيب قبل وصوله لمنزلهاالحتالل يعاود اعتقال األسير •

  ١٧٠  .أهالي سلوان يصدون محاولة مستوطنين اقتحام منطقة العين ألداء طقوس تلمودية •

  ١٧٠  .صلوات تلمودية باألقصى: االحتالل يغلق باب المغاربة •

  ١٧٢  .االحتالل يخطر بإزالة منشأتين في خبر يرزا باألغوار الشمالية •

  ١٧٢  قدسيين خارج البلدة القديمة من صالة الفجر باألقصىاالحتالل يمنع م •

  ١٧٢  االحتالل يبعد شابا عن األقصى ويحتجز آخرين في البلدة القديمة •

  ١٧٣  االحتالل ينهب اآلثار الفلسطينية ويهودها •

  ١٧٣  .ًاالحتالل يثبت االعتقال إداريا للنائب أحمد عطون •

  ١٧٤  .حرر لهم مخالفات مالية عاليةًاالحتالل يحتجز عددا من المقدسيين وي •

  ١٧٤  .االحتالل يعتقل شابين من العيساوية بالقدس •

  ١٧٥  .ّاالحتالل يمنع الدخول إلى المسجد األقصى إال لسكان البلدة القديمة •

  ١٧٥  .عائلة فلسطينية تهدم بركسات ماشية في القدس بضغط من بلدية االحتالل •

ًاالحتالل يفرض حصارا مشددا على ا •   ١٧٥  .ألحياء العربية في القدسً

  ١٧٦  .اعتداءات على المواطنين جنوب القدس •

  ١٧٦  .مواجهات في العيساوية تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة •

  ١٧٦  .مستوطنون يعتدون على سيارات المواطنين جنوب القدس المحتلة •

  ١٧٧  .متطرفون يهود يوسعون تدنيسهم لألقصى •

  ١٧٨  . بعد االعتداء عليه بالضرباالحتالل يعتقل شابا بالقدس •

  ١٧٨  .تدعو لتوسيع االقتحامات" جماعات الهيكل"مستوطنون يقتحمون األقصى و •

  ١٧٩  .االحتال يمدد اعتقال المقدسي مراد مسك •

  ١٧٩  . أشهر٤ و٣ شبان عن المسجد األقصى بين ٣االحتالل يبعد  •

  ١٧٩  .ال القدساالحتالل يهدم غرفة زراعية في بيت لحم ومحطة محروقات شم •

  ١٨٠  .بلدية االحتالل تخطر بهدم شقتين لشقيقين في القدس •

  ١٨٠  .االحتالل يعتقل المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي •

  ١٨١  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت في أرجاء الضفة والقدس •

  ١٨١  .ًمستوطنون يقدمون التماسا للتظاهر داخل المسجد األقصى إلحياء أعيادهم •
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  ١٨١  .للمستوطنين% ٨٧فقط مقابل % ١٣االستيطان يقلص المساحة الكلية بيد الفلسطينيين لـ  •

  ١٨٢  .االحتالل يخطر بتغيير خارطة أراضي في بيت لحم لصالح االستيطان •

  ١٨٣  . وحدة استيطانية٩٨٠الخارجية الفلسطينية تدين إقامة  •
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  ١٨٣  .سيع شارع التفافي في الولجة وحدة استيطانية بالقدس وتو٥٦٠المصادقة على بناء  •

  ١٨٣  . مخططا استيطانيا جديدا بالضفة الغربية٥٠االحتالل ينفذ  •
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ًفي جيش االحتالل أعدم طفال فلسطينيا في القدس محكمة االحتالل ترفض محاكمة عقيد • ً.  ١٨٥  
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  ١٨٥  .األقصى انتفاضة اندالع على عاما ٢٠ •

  ١٨٧  . الشريفلجنة الدفاع عن البراق •
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  ١٩٠  .دعوات للمشاركة الحاشدة في صالة الجمعة بمسجد القعقاع المهدد بالهدم: القدس •

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

  ١٩٠  .القديمة القدس أسواق في التجار تواجه حقيقية كارثة •

  ١٩١  .جهاز حاسوب ألربع مدارس ثانوية في القدس ٧٥ّتسلم " فيصل الحسيني" •

  ١٩٢  .لفرض سيطرته على المسجد األقصى الشيخ صبري يؤكد أن االحتالل يتذرع بجائحة كورونا •
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  ١٩٣  .المكتبة الخالدية •
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  ١٩٤  .ليل السكاكينيخ •

!���,���א
	�س �
  ١٩٧  .بار المقدسيين على هدم منازلهمعين على القدس يناقش إجراءات االحتالل بإج •

  ١٩٨  .عين على القدس يناقش قوانين االحتالل لتشتيت العائالت المقدسية •

ًيجب دعم األردن سياسيا واعالميا واقتصاديا للتصدي للهجمة : مقدسيون ..عين على القدس • ً ًٕ
  ١٩٩  .الصهيونية

  ٢٠٠  . العنصري ضد المقدسيين يرصد انتهاكات االحتالل للمقدسات والتمييزعين على القدس •
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  ٢٠١  .إسرائيلية أسلحة مصانع بإغالق للمطالبة بريطانيا في تظاهرة •

  ٢٠٢  .جامعة البترا تفوز بجائزة دولية إلعادة إعمار القرى الفلسطينية •

صى بالقوة لن محاولة االحتالل تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني في األق: الهيئات اإلسالمية •
  ٢٠٢  .يكون

  ٢٠٣  .تمديد فترة التقدم لجائزة مركز دراسات القدس •

  ٢٠٣  .علماء ورجال دين مسلمون يؤكدون الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية •

  ٢٠٤  .UIAM تشارك بفعاليات أسبوع القدس الثقافي في جامعة" القدس ماليزيا" •

  ٢٠٥  .به من جديد أمام الجمهورالمتحف الفلسطيني يفتح أبوا •

ٌانطالق اليوم األول من فعالية ندوات عين على األقصى • ّ.  ٢٠٦  

  ٢٠٨  .اليوم الثاني من ندوات عين على األقصى •
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 المسميات وحقائق وفلسطين القدس اإلسرائيلي والتهويد القدس في والمسيحية اإلسالمية المعالم •

  ٢٠٩  .المغلوطة

  ٢١٠  . لعالية صالح"في الرواية العربية دراسات – القدستمثيالت "صدور  •

  ٢١١  .الصهيونية الرواية لمواجهة األقصى المسجد دليل إطالق •

  ٢١٣  ".التصوير واآلثار واالستعمار: ١٨٥٤القدس "كتاب  •
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  ٢١٥  !!..صرخة اإلبراهيمي •

  ٢١٦  .واحدة مةوجري متشابهتان صورتان "...الفلسطيني حنون"و" األميركي فلويد •

  ٢١٧  .أطماع الصهيونية عالمية •

  ٢١٨  .مطلوب موقف وقرار استراتيجي فلسطيني للخروج من المأزق •

  ٢١٩  ".الجنائية الدولية"على نيران   "إسرائيل"عندما تتقلب  •

  ٢٢٠  .!ر تجار القضيةّلن ينالوا من التاريخ مهما زو •

  ٢٢١  .عرض كوشنير يجتزئ الحقوق الوطنية الفلسطينية •

  ٢٢٢  .ًاألردن واألقصى ملف سياسي أيضا •

ًتمهيدا لرفضهم عنصريا" الخوف من العرب"هكذا تشرعن إسرائيل  • ً.  ٢٢٤  

  ٢٢٥  .الصهيونية الدولية تتحدى العالم المسيحي بكليته •
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  ٢٢٦  .إعالن صربيا وكوسوفو ضربة قوية للشرعية الدولية •

  ٢٢٧  .تحذيرات أردنية للمستعمرة •

  ٢٢٨  .ٕيخ وارث حاضري إسالميالمسجد األقصى تار •

  ٢٢٩  .من سخريات المحاكم اإلسرائيلية •

  ٢٣٠  .الصمود المقدسي والتصدي لصفقة القرن •

  ٢٣١  !. الفلسطينية"اليمامة"ال تفقؤوا عيني  •

  ٢٣٢  .رسالة السالم الفلسطينية •

  ٢٣٣  .مالحظات اسرائيلية في ذكرى انتفاضة األقصى •

  ٢٣٤  .مغروسون كالتين والزيتون •

  ٢٣٥  .هاشميون في عيون المقدسيينال •

  ٢٣٦  . بعيون بعض قادتها ومفكريها"مستقبل إسرائيل" •

  ٢٣٧  !!.حقيقية عملية وحدة إلى االتصاالت تحويل المطلوب •

  ٢٣٨  !!...ظاهرتان مضيئتان في القدس •

  ٢٣٩  .احتالل فلسطين ينخر إسرائيل من الداخل وال تطبيع يمكنه إخفاء ذلك: الغارديان •

  ٢٤٠  . وال استقرار وال سالم دون إنهاء االحتاللال أمن •

  ٢٤١  !!الصراع يحسم عل أرض فلسطين •

  ٢٤٢  .فلسطين جمهورية الزيتون •

  ٢٤٣  .رسالة سالم ملكية للعالم •

  ٢٤٤  . لألمم المتحدة٧٥قراءة في خطاب الملك عبداهللا الثاني في الدورة  •

  ٢٤٥  .دسيةالملك، يؤكد على ثابت الحق الفلسطيني والوصاية المق •

  ٢٤٦  .ورفض السيادة مستمران" االستيطان" •

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

  ٢٤٩  .األقصى عن ًدفاعا سالت دماء ذكرى النفق هبة •

  ٢٥٠  .الطريق الوحيد للسالم يتمثل بانتهاء االحتالل •

  ٢٥١  .المجتمع الدولي يدعم ويساند الحقوق الفلسطينية •
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  ٢٥٢  .الطريق إلى دولة ثنائية القومية •
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  والقدس ألردنا

 يبرز موقف الملك "الشؤون الفلسطينية"تقرير 
 الثابت والداعم للشعب الفلسطيني

  

أصدرت دائرة  - ماجدة أبو طير-عمان 
الشؤون الفلسطينية، أمس االثنين، تقريرها الشهري 

 حول تطورات القضية الفلسطينية ٢٠٢٠/ لشهر تموز
مبرزا تأكيد جاللة الملك عبداهللا الثاني، على موقف 

ن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية ودعمه األرد
ٕللشعب الفلسطيني لنيل حقوقه واقامة دولته المستقلة 

  . على ترابه الوطني

كما أبرز التقرير تأكيد جاللته ما يضمن إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، 

صمتها ، وعا١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران العام 
القدس الشرقية، وأن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب 
لضم أراض في الضفة الغربية أمر مرفوض، ومن شأنه 

  .تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

واستعرض التقرير االنتهاكات اإلسرائيلية 
المتواصلة في األراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها 

ٍفي تحد لجميع المواثيق ومقدساتها وممتلكاتها 
والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته 
االستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين 
بأشكالها كافة، دون االكتراث بالقرارات واالتفاقيات الدولية 
لتنفيذ مطامعه، مبددا سائر الجهود الرامية للتوصل إلى 

  .حل دولتين لشعبين

وعلى صعيد الشأن اإلسرائيلي أشارت الدائرة  
ويبين مدى تأثر » مدار«الى التقرير الذي أعده مركز 

قوة حزب الليكود داخليا في أعقاب تأجيل تنفيذ مخطط 
الضم، إذ يسود االعتقاد أن أي خسارة محتملة لنتنياهو 
والليكود بين المستوطنين قد يتم تعويضها لدى جمهور 

ي الذي حققه نتنياهو من خالل من اإلنجاز السياس
تقريرا آخرا » مدار«االتفاق مع اإلمارات، كما استعرض 

التي » ٢٠٤٠إعادة توطين دولة إسرائيل «بشأن خطة 
تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين البدو من صحراء النقب 
ٕواسكان مليون مستوطن مكانهم، واسكان نصف مليون  ٕ

  .مستوطن في الجليل

  ٢ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  الخاليلة يحذر من المساس بالعاملين باألقصى

  

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

دهم عن مواقع عملهم في المسجد، لترهيبهم والسعي ابعا
  .لقتل حبهم 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 

ات اإلسالمية األردنية، لوزارة األوقاف والشؤون والمقدس
ٕوان دائرة األوقاف االسالمية في القدس هي الجهة الوحيدة 
صاحبة الصالحية الحصرية إلدارة شؤون المسجد األقصى 

  .المبارك

وأشار الخاليلة إلى أن هذه االعتداءات من شأنها 
تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم الذي تقوم به 

د االقصى المبارك وعموم أوقاف ٕفي حماية وادارة المسج
القدس الشريف، الفتا الى الدعم الكبير الذي يلقاه موظفو 

  .أوقاف القدس بتوجيهات من القيادة الهاشمية

  ٤ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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  األردن يوجه مذكرة احتجاج إلسرائيل

  

  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتـربين- عمان
نتهاكـــات اإلســـرائيلية بحـــق ، أمـــس، اســـتمرار االاالردنيـــة

الحـرم القدسـي الـشريف، والتـي  /المسجد األقصى المبـارك
كــــان آخرهــــا قيــــام شــــرطة االحــــتالل اإلســــرائيلي بتركيــــب 
ــــسجد  ــــي للم ــــشمالي والغرب ــــوق الجــــدارين ال ســــماعات ف
األقصى المبارك، وقيامها كذلك باعتقال عـدد مـن مـوظفي 

  .باركإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى الم

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف 
اهللا علي الفايز، في بيان صحفي، أن ما تقوم به الشرطة 
اإلسـرائيلية فـي المـسجد األقـصى المبـارك تـصرفات عبثيـة 
غيـر مـسؤولة ومرفوضـة ومدانــة وتمثـل اسـتفزازا لمــشاعر 
ــــي جميــــع أنحــــاء العــــالم، وانتهاكــــا ســــافرا  ــــسلمين ف الم

إســرائيل بــصفتها القــوة القائمــة بــاالحتالل وفقــا اللتزامــات 
للقــــــانون الــــــدولي وانتهاكــــــا للوضــــــع القــــــائم القــــــانوني 

  .والتاريخي

وحذر الفايز من مغبـة اسـتمرار هـذه االنتهاكـات، 
ـــــائم التـــــاريخي  ـــــا، وبـــــاحترام الوضـــــع الق ـــــب بوقفه وطال
والقـانوني، مـشددا علـى أن المـسجد األقـصى المبـارك هــو 

 ١٤٤ن بكامــل مــساحته البالغــة مــسجد خــالص للمــسلمي
دونمــا وأن إدارة أوقــاف القــدس وشــؤون المــسجد األقــصى 
ــه  ــسلطة الحــصرية المــسؤولة عن ــة هــي ال ــارك األردني المب

  .وعن اإلشراف على كافة شؤونه

وطالـــب المجتمـــع الـــدولي بالـــضلوع بمـــسؤولياته 
والتحــرك للــضغط علــى إســرائيل لوقــف االنتهاكــات مخالفــة 

  .قانون الدوليللوضع القائم وال

ــين أن الــوزارة وجهــت مــذكرة احتجــاج رســمية  وب
عبـــر القنـــوات الدبلوماســـية، طالبـــت فيهـــا إســـرائيل كقـــوة 
ــــالكف عــــن انتهاكاتهــــا واســــتفزازاتها  ــــاالحتالل ب قائمــــة ب

ـــدس وشـــؤون المـــسجد  ـــاف الق ـــاحترام ســـلطة إدارة اوق وب
 .األقصى المبارك األردنية

  ٥ ص٨/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  السالم العادل باقامة الدولة الفلسطينية: الملك

ضرورة تحقيق السالم الشامل على : الملك
  اساس حل الدولتين

 

ــــان  ــــاني،  –عم ــــة الملــــك عبــــداهللا الث ــــد جالل أك
والـــرئيس الفرنـــسي إيمانويـــل مـــاكرون، عمـــق العالقـــات 
األردنيـــة الفرنـــسية، والحـــرص علـــى تعزيـــز الـــشراكة بـــين 

  .البلدين الصديقين

ات عقدت فـي قـصر اإلليزيـه مـساء وخالل مباحث
اليـــوم الثالثـــاء، تـــم التأكيـــد علـــى ضـــرورة توســـيع آفـــاق 
ـــف المجـــاالت، الســـيما  ـــدين، فـــي مختل ـــين البل التعـــاون ب
االقتــصادية واألمنيــة، ومواصــلة التنــسيق والتــشاور حيــال 

  .القضايا ذات االهتمام المشترك

ـــات، عـــن  ـــك، خـــالل المباحث ـــة المل وأعـــرب جالل
الذي تقدمه فرنـسا لـألردن فـي تنفيـذ برامجـه تقديره للدعم 

  .التنموية

وتطرقت المباحثات إلى الجهـود الثنائيـة والدوليـة 
ـــــار  ـــــا، والتـــــصدي لآلث المبذولـــــة لمجابهـــــة وبـــــاء كورون
اإلنــــسانية واالقتــــصادية الناجمــــة عنــــه، وحمايــــة صــــحة 

  .الشعوب وسالمتها

وتناولــت المباحثــات التطـــورات علــى المـــستويين 
لـــدولي، وفـــي مقـــدمتها القـــضية الفلـــسطينية، اإلقليمـــي وا

حيــث أكــد جاللــة الملــك ضــرورة تحقيــق الــسالم الــشامل 
ــام  ــذي يــضمن قي ــدولتين، وال ــادل علــى أســاس حــل ال والع
الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، 

، وعاصــمتها ١٩٦٧علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران عــام 
  .القدس الشرقية



  
  ١٦ 

 إلى األزمـات التـي تـشهدها المنطقـة، كما تطرقت
  .ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها

ــي  ــوطن امــس ف ــد غــادر ارض ال ــه ق وكــان جاللت
  .زيارة عمل الى فرنسا

وأدى ســـمو األميـــر الحـــسين بـــن عبـــداهللا الثـــاني 
ًولي العهـد اليمـين الدسـتورية بحـضور هيئـة الـوزارة نائبـا 

  .لجاللة الملك

  ١ص/٩/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن صمام أمان يحفظ الهوية والثقافة 
  العربية للقدس ومقدساتها

إجراءات إسرائيلية متسارعة لتهويد : كنعان
  المدينة المقدسة

  

يواصــــــل االردن جهــــــوده  - ماجـــــدة أبــــــو طيـــــر
ـــــزام اســـــرائيل بوقـــــف  ـــــة والدوليـــــة الل ومـــــساعيه االقليمي

ى اعتـداءاتها واقتحاماتهـا للمـسجد االقـصى والتـضييق علــ
ــــتم اســــتدعاؤهم  ــــذين ي ــــرة اوقــــاف القــــدس ال مــــوظفي دائ
ًللتحقيق بين يـوم وآخـر، واعتقـالهم وتهديـد حيـاتهم سـعيا 

 لعـزلهم بـشكل تـدريجي وابعـادهم  السلطات االسـرائيليةمن
 .عن المسجد

ًففـــــي الـــــشهر الماضـــــي وفقـــــا لـــــوزارة االوقـــــاف 
ــسطينية شــهد المــسجد االقــصى والمــسجد االبراهيمــي  الفل

اكثــر مــن ســبعين اقتحامــا، عــالوة علــى جملــة فــي الخليــل 
مــن االبعــادات شــملت حراســا للمــسجد االقــصى ومــرابطين 
ومرابطات، وواصلت قوات االحتالل سياسـتها بمنـع العديـد 
ــى المــسجد  ــدخول إل ــسطيني مــن ال ــشعب الفل ــاء ال مــن أبن

 .األقصى والصالة في رحابه

ًوشــملت االعتـــداءات ايـــضا جميــع العـــاملين فـــي 
اف القـــدس وحـــراس المـــسجد األقـــصى المبـــارك دائـــرة أوقـــ

ــوزارة  ــا ل ــاف القــدس رغــم انهــم يتبعــون إداري ــس أوق ومجل

ٕاألوقـــاف والـــشؤون والمقدســـات اإلســـالمية األردنيـــة، وان 
دائــرة األوقــاف االســالمية فــي القــدس هــي الجهــة الوحيــدة 
ــــإدارة شــــؤون المــــسجد  ــــصالحية الحــــصرية ب صــــاحبة ال

 .األقصى المبارك

واضــح وضــوح الــشمس مــن هــذه االردن موقفــه 
ًالتحركــــات، ويؤكــــد دومــــا إن المــــسجد االقــــصى المبــــارك 

 دونمـــا، غيـــر قابلـــة للتقـــسيم وال ١٤٤بمـــساحته البالغـــة 
لمـوظفين مـن ا  علـىالمشاركة، وان االعتـداءات المـستمرة

شأنها عرقلة وتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس والتشويش 
دارة المــسجد ٕعلــى دورهــا المهــم، حيــث تقــوم فــي حمايــة وا

 .االقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشريف

ـــــــشؤون  ًومـــــــؤخرا، حـــــــذر وزيـــــــر األوقـــــــاف وال
ــــة، مــــن  ــــد الخاليل ــــدكتور محم والمقدســــات االســــالمية ال
ـــل ســـلطات االحـــتالل علـــى  ـــن قب ـــررة م ـــداءات المتك االعت
مــوظفي األوقــاف اإلســالمية نتيجــة إقتحــام قــوات االحــتالل 

قـصى المبــارك حيـث قامــت اإلسـرائيلي سـاحات المــسجد األ
 .بتركيب معدات وأجهزة فوق سطح المسجد

أمين عام اللجنـة الملكيـة لـشؤون القـدس، عبـد  
إن : »الدســتور» اهللا توفيــق كنعــان قــال فــي تــصريحات لـــ

 من اسرائيلالمتابع لما يجري من االنتهاكات واالعتداءات 
ــاالحتالل( ــسلطة القائمــة ب ــة القــدس، يالحــظ ) ال فــي مدين

ارع فــــي اجــــراءات التهويــــد لهــــذه المدينــــة العربيــــة التــــس
  .المقدسة

واضــــاف ان الــــشرطة االســــرائيلية قامــــت مــــؤخرا 
بـــاجراءات ســـافرة تحـــدت بهـــا الـــشرعية الدوليـــة والقـــرارات 
األممية واالتفاقيات الدوليـة الثنائيـة التـي وقعتهـا باشـراف 
دولـــي، حيـــث تمثلـــت هـــذه االجـــراءات المرفوضـــة بتركيـــب 

ــــوق ا ــــسجد ســــماعات ف ــــشمالي للم ــــي وال لجــــدارين الغرب
األقــــــصى المبــــــارك، بــــــالتزامن مــــــع اســــــتمرار اقتحــــــام 

وبحراســـة شـــرطة ومخـــابرات ) المـــستعمرين(المـــستوطنين 
االحــتالل حيــث بلــغ عــدد المقتحمــين فــي شــهر تمــوز مــن 



  
  ١٧ 

ـــذا العـــام فقـــط حـــوالي  ًمقتحمـــا، الـــى جانـــب ) ٣٠٦٧(ه
القـصى االستمرار في اصدار قـرارات االبعـاد عـن المـسجد ا

بلغت في النصف األول من والتي والبلدة القديمة والقدس 
قــرار إبعــاد، شــملت الحــراس ) ٢٣٦( حــوالي ٢٠٢٠عــام 

ـــساء  ـــال والن ـــى األطف ـــاف وحت ـــنومـــوظفي األوق ـــة م  مدين
ـــراج عـــن  ًالقـــدس، واألخطـــر أن بعـــضها جـــاء شـــرطا لالف

 .المعتقلين المقدسيين

ووفـــــق كنعـــــان، فقـــــد بلغـــــت حـــــاالت االعتقـــــال 
 وحتـــى نهايـــة شـــهر ٢٠١٥يين منـــذ بدايـــة عـــام للمقدســـ

ألــــف حالــــة ) ١١(، مــــا يزيــــد علــــى ٢٠٢٠تمــــوز لعــــام 
ـــــين  ـــــين المعتقل ـــــث كـــــان ب طفـــــل ) ٣٥٠٠(اعتقـــــال، حي

   .امرأة) ٤٧٥(و

وقــال انــه بــالتزامن مــع هــذه االنتهاكــات اســتمرت 
المــشاريع االســـتيطانية والحفريــات تحـــت وحــول المـــسجد 

اســـتحداث ســـلطات االقـــصى المبـــارك، حيـــث مـــن الالفـــت 
االحــتالل االســرائيلية تقنيــة الكترونيــة حديثــة تتمثــل فــي 
ــاق المــستحدثة تحــت  ــوفير جــوالت افتراضــية داخــل االنف ت

ـــى حـــوالي  ـــم تقـــديمها إل ـــف ) ٢٠(ّالمـــسجد االقـــصى، ت أل
شـــخص حـــول العـــالم، يرافقهـــا شـــروح وروايـــات تاريخيـــة 
تلموديـــة مزيفـــة تـــدعي فيهـــا اســـرائيل الملكيـــة التاريخيـــة 

   .الدينية لهذه المواقعو

ــــة  ــــي مدين واضــــاف ان المقدســــات المــــسيحية ف
القــدس لــم تكــن بمعــزل عــن سياســة التــضييق واالعتــداء، 
وآخرها القرار الـصادر مـن المحكمـة االسـرائيلية فـي شـهر 
حزيران من هذا العام والذي وافقت فيه المحكمة على بيـع 
 ممتلكــات تتبــع للكنيــسة االرثوذكــسية فــي مدينــة القــدس
للمستوطنين، على الرغم مـن تقـديم الكنيـسة االرثوذكـسية 

 .االستئناف بهذا الخصوص

ــشؤون القــدس تقــف  ــة ل ــابع ان اللجنــة الملكي وت
خلـف القيــادة الهاشــمية صــاحبة الوصــاية التاريخيــة علــى 
المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس، مـشيرا 

ين إلــــى تــــصريحات وزارتــــي الخارجيــــة وشــــؤون المغتــــرب
واالوقاف التـي تـستنكر فيهـا جميـع االجـراءات االسـرائيلية 
ـــر  ـــة القـــدس، بمـــا فيهـــا االجـــراء االخي ـــرة فـــي مدين الخطي
المتمثـــــل بتركيـــــب الـــــسماعات علـــــى الجـــــدارين الغربـــــي 

ــــارك ــــصى المب ــــشمالي للمــــسجد األق الحــــرم القدســــي / وال
ـــــة االجـــــراءات  ـــــضا مخالف ـــــت خاللهـــــا أي ـــــشريف، وبين ًال

 األمــم المتحـدة والمنظمــات التابعـة لهــا االسـرائيلية لقـرارات
بمــا فــي ذلــك قــرار منظمــة اليونــسكو الــذي أكــدت بنــوده 
/ الملكيـــة االســـالمية الخالـــصة للمـــسجد االقـــصى المبـــارك

ًدونمــا، ) ١٤٤(الحــرم القدســي الــشريف بمــساحته الكليــة 
 .وأن ال عالقة لليهود به

ان اللجنـة تؤكـد علـى الـدوام  :وختم كنعـان قـائال 
ارة األوقاف االردنية ومديريـة أوقـاف القـدس التابعـة أن وز

لها هي صاحبة الواليـة االداريـة والدينيـة علـى المقدسـات 
ـــي اكـــدتها  ـــاف فـــي مدينـــة القـــدس، والت االســـالمية واألوق
قــرارات الــشرعية الدوليــة والمواقــف والتــصريحات العربيـــة 
ــــان  ــــة صــــمام األم ــــار الجهــــود االردني واالســــالمية، باعتب

القوي الذي يحفظ الهوية والثقافة العربيـة للقـدس والجدار 
ومقدساتها في وجه العنجهية والغطرسة االسرائيلية، التي 
ــــاني  ــــسيم الزم ــــة والتق ــــد المدين ــــي مخطــــط تهوي ــــسير ف ت
والمكـاني للمـسجد األقـصى المبــارك وبـشكل يـسعى لتغييــر 
الوضــع التــاريخي القــائم الــذي اكدتــه الكثيــر مــن القــرارات 

الدوليـــة منـــذ فتـــرة طويلـــة تـــسبق االحــــتالل واالتفاقيـــات 
 .االسرائيلي

  ٢ ص٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٨ 

حماية مقدسات القدس جهد أردني : الصفدي
  دائم

  

 شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين -عمان 
أيمن الصفدي، اليوم األربعاء، في اجتماع الدورة العادية 

لمستوى الوزاري  لمجلس جامعة الدول العربية على ا١٥٤
  .عبر تقنية االتصال المرئي

 في كلمة المملكة التي سلمت -وقال الصفدي 
لألمانة العامة للجامعة، حيث اقتصرت الجلسة على كلمات 
لوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، رئيس الدورة 
العادية السابقة للمجلس الوزاري، ووزير خارجية دولة 

مالكي، رئيس الدورة العادية فلسطين الدكتور رياض ال
 - الحالية، وأمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط 

كل ما حدث منذ اجتمعنا في جلستنا األخيرة يؤكد مرة "أن 
أخرى الثابت الذي قامت عليه جامعتنا، وهو أن تفعيل 
عملنا الجماعي شرط ال يمكن تجاوزه لالنتصار على 

  ".كس آثارها علينا جميعاالتحديات الجسيمة التي تنع

نحتاج أن نضع خريطة طريق : "وأضاف الصفدي
واضحة وآلية عمل عمالنية لمواجهة تحدياتنا المشتركة 

  ".وخدمة قضايانا وتحقيق طموحات شعوبنا

القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية "وأكد، أن 
األولى، هي أساس الصراع وحلها على األسس التي تضمن 

قوق الشعب الفلسطيني الشقيق هو السبيل تلبية جميع ح
  ".شامل والعادل الذي تقبله الشعوبالوحيد لتحقيق السالم ال

يتحقق السالم بانتهاء االحتالل “وأضاف الصفدي 
وتجسيد الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة ذات السيادة 
وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

لدولتين ووفق قرارات الشرعية  على أساس حل ا١٩٦٧
  ".الدولية ومبادرة السالم العربية

ًال سالم شامال عادال ما بقي االحتالل وما : "وقال ً
استمرت اإلجراءات اإلسرائيلية التي تنسف كل فرص السالم 

ًواألسس التي قامت عليها العملية السلمية وخصوصا 
  ".معادلة األرض مقابل السالم

ن نستمر في العمل مع يجب أ"وشدد الصفدي 
المجتمع الدولي لوقف جميع اإلجراءات اإلسرائيلية التي 

وندين كل . تقوض فرص السالم العادل الذي تقبله الشعوب
االنتهاكات التي تستهدف الهوية العربية اإلسالمية 

  ."والمسيحية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

لقدس حماية المقدسات في ا"وبين الصفدي أن 
جهد دائم ال ينقطع للمملكة األردنية الهاشمية بتوجيه 
ومتابعة مباشرين من الوصي على المقدسات جاللة الملك 

  ".عبداهللا الثاني بن الحسين

أي . أمننا العربي واحد ال يتجزأ: "وقال الصفدي
يحب أن نقف . ًتهديد ألي من دولنا هو تهديد ألمننا جميعا

  .>>...".ي شؤوننا العربيةًمعا في مواجهة أي تدخل ف

تتفاقم التحديات وتتعاظم "وختم الصفدي ... <<
نحمي مصالحنا . الحاجة لعمل عربي مشترك أكثر فاعلية

ونوقف تدخالت اآلخرين بوحدة مواقفنا وتكامل جهودنا في 
مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية 

  .>>...."واالجتماعية

  ٣ ص١٠/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

واجبي الحفاظ على المقدسات : لملكا
  االسالمية والمسيحية في القدس

  

شارك جاللة الملك عبداهللا الثاني، عبر تقنية 
االتصال المرئي اليوم الثالثاء، في اجتماعات الجمعية 
. العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين

ًوألقى جاللة الملك خطابا في الجلسة العامة 
وتعرض جاللته في بداية خطابة الى ما ت، لالجتماعا

يجابهه العالم من وباء كورونا وتداعياته وانه ال يمكن 
التغلب على هذا الوباء اال عبر تجديد التكامل في 

  .عالمنا
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  -:وعن القضية الفلسطينية جاء في خطاب جاللته مايلي

إن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو ""... 
 منذ تأسيس األمم المتحدة، وما الصراع الوحيد الذي بدأ
والسبيل الوحيد إلنهاء الصراع . زال يتفاقم إلى يومنا هذا

ًالمركزي في منطقتي، مبني على حل الدولتين، وفقا 
والطريق الوحيد . للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

نحو السالم العادل والدائم يجب أن يفضي إلى قيام 
لة، ذات السيادة، والقابلة الدولة الفلسطينية المستق

، ١٩٦٧للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في أمن وسالم إلى 

  .جانب إسرائيل

وال يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون 
ًالعمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمزا 

وصاية الهاشمية، وكصاحب ال. للسالم، لجميع البشرية
من واجبي الحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ّفي القدس، ولكن مسؤولية حماية المدينة المقدسة تقع 

  .ًعلى عاتقنا جميعا

أصدقائي،انضم األردن إلى األمم المتحدة بعد 
ٍعقد من تأسيسها، ومنذ ذلك الوقت، عملنا بكل طاقتنا 

 تحقيق السالم كعضو في هذه المنظمة، للسعي نحو
وفي الذكرى الخامسة . العالمي والتنمية المستدامة

والسبعين لتأسيس هذه المنظمة المهمة، ما زلنا ملتزمين 
ًبأهدافها في بناء عالم أكثر ازدهارا وسالما وتقبال  ً ً

ونحن نرى في هذه الفترة الدقيقة التي نمر بها، . للجميع
  .ًفرصة لتحقيق هذه األهداف

ً من هذه الفرصة لنكون أكثر جرأة دعونا نستفيد
ًفي طموحاتنا، وأكثر جرأة في أفعالنا، وأكثر جرأة في  ً

  .إيماننا بقدرتنا على النجاح

ًشكرا جزيال ً".  

  ٢ص/٢٣/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية: الملك

 

ــان  ــداهللا الثــاني، -عم ــك عب  اســتقبل جاللــة المل
ـــس الخمـــيس، وزيـــ ري خارجيـــة مـــصر ســـامح شـــكري أم

ـــان، والممثـــل الخـــاص لالتحـــاد  وفرنـــسا جـــان إيـــف لودري
ـــي الـــشرق األوســـط ســـوزانا  ـــسالم ف ـــة ال ـــي لعملي األوروب

 .تيرستال

وأكد جاللة الملـك، خـالل اللقـاء، أهميـة مواصـلة 
التنــــسيق إزاء مختلــــف القــــضايا ذات االهتمــــام المــــشترك 

األوسـط، وعلى رأسها مساعي تحقيق الـسالم فـي الـشرق 
ـــول سياســـية  ـــى حل وضـــرورة تكثيـــف الجهـــود للتوصـــل إل

 .لألزمات التي تشهدها المنطقة

وجــدد جاللتــه التأكيــد علــى موقــف األردن الثابــت 
تجـــــاه القـــــضية الفلـــــسطينية، وضـــــرورة إنهـــــاء الـــــصراع 
الفلـــسطيني اإلســـرائيلي علـــى أســـاس حـــل الـــدولتين، بمـــا 

ــسطينية المــستقلة، ذات  ــة الفل ــام الدول ــسيادة يــضمن قي ال
ـــاة، علـــى خطـــوط الرابـــع مـــن حزيـــران عـــام  والقابلـــة للحي

 وعاصــمتها القــدس الــشرقية، تعــيش بــأمن وســالم ١٩٦٧
ًإلـــى جانــــب إســــرائيل، الفتــــا جاللتـــه إلــــى أهميــــة الــــدور 

 .األوروبي بهذا الخصوص

ــــصر وفرنــــسا  ــــري خارجيــــة م ــــأتي زيــــارة وزي وت
والممثـــل الخـــاص لالتحـــاد األوروبـــي لعمليـــة الـــسالم فـــي 

شرق األوسط، إلـى المملكـة فـي إطـار مواصـلة التنـسيق ال
والتــشاور فيمــا يتعلــق بالقــضية الفلــسطينية، والعمــل مــن 
أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 

 .إلنهاء الصراع

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
  "بترا."ومستشار جاللة الملك للسياسات

  ٢ صفحة ٢٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  



  
  ٢٠ 

السفير الفلسطيني يثمن موقف الملك ورؤيته 
  للسالم العادل المبني على حل الدولتين

 

ثمن الـسفير الفلـسطيني فـي األردن  - بترا–عمان 
عطـااهللا خيــري تأكيــد جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني لمبــدأ حــل 
ــي  ــشامل ف ــادل وال ــسالم الع ــارا وحيــدا إلحــالل ال ــدولتين خي ال

   .قة الشرق األوسط وحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيليمنط

وأكـــد خيـــري فـــي تـــصريح لوكالـــة األنبـــاء األردنيـــة 
ـــــرا( ـــــر عـــــن الموقـــــف ) بت ـــــل ويعب ـــــه يمث أن موقـــــف جاللت

الفلسطيني، وعلى جميع الدول العربيـة واإلسـالمية الـشقيقة 
ودول العالم الصديقة لالقتداء بهذا الموقف المبدئي والراسخ 

ـــذر، ـــرارات الـــشرعية والمتج ـــذ ق ـــل علـــى تطبيـــق وتنفي  والعم
الدولية ومبدأ حل الدولتين إلفشال مخططات تصفية القضية 

   .الفلسطينية

وقـــال إن مـــا تـــضمنه خطـــاب جاللتـــه فـــي الـــذكرى 
الخامــسة والــسبعين لتأســيس األمــم المتحــدة بــشأن القــضية 
ــــة  ــــة الراســــخة والمبدئي ــــت األردني ــــسطينية يجــــدد الثواب الفل

لمـــساندة للحقـــوق الوطنيـــة الثابتـــة والمـــشروعة الداعمـــة وا
للشعب الفلسطيني، ويعبر عـن موقـف األردن ملكـا وحكومـة 
وشعبا، ولم يتغيـر إزاء القـضية الفلـسطينية وتحقيـق الـسالم 
خيــــارا عــــادال ودائمــــا وشــــامال بإقامــــة الدولــــة الفلــــسطينية 
المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة على حدود الرابـع مـن 

   . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧ان عام حزير

وأضــاف أن الـــشعب الفلــسطيني وقيادتـــه ينظـــرون 
بكل ارتياح لمضمون خطاب جاللته، ويقدرون عاليا مواقـف 
جاللته في هذه الظـروف الـصعبة التـي تعـد فـي غايـة الدقـة 
والخطورة والصعوبة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تمـر 

فهــا، ولكــن جاللــة الملــك يقــف بأصــعب مراحلهــا وأحلــك ظرو
بكــل شــجاعة وعنفــوان وحكمــة، مؤكــدا أن الثوابــت األردنيــة 
ــة ومبــادرة  ــرارات الــشرعية الدولي تتمــسك بخيــار الــدولتين وق
ٕالسالم العربية إلنهاء الصراع وانقـاذ المنطقـة وشـعوبها مـن 

   .العنف واإلرهاب وسفك الدماء

وأشــــاد خيــــري بنتــــائج اجتماعــــات وزراء خارجيــــة 
ردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثـل االتحـاد األوروبـي فـي األ

ـــدولتين  عمـــان التـــي أكـــدت وفـــق بيـــان عمـــان مبـــدأ حـــل ال
ٕومركزية وأولوية القضية الفلسطينية عربيـا واقليميـا ودوليـا، 
مشيرا إلى أن جاللة الملـك جـدد تأكيـد الموقـف األردنـي مـن 
، النــــزاع الفلــــسطيني اإلســـــرائيلي لــــدى اســــتقباله الـــــوزراء

والمتمثــل بمبــدأ حــل الــدولتين وأهميــة دور جاللتــه المركــزي 
   .والمحوري في هذا المجال

وأضــاف أن الرســائل التــي أوصــلها جاللتــه للعــالم 
خالل خطابه تحمـل دالالت كثيـرة، وأهمهـا تـذكير العـالم بـأن 
ـــصفية  ـــن ت ـــن تجاوزهـــا وال يمك ـــسطينية ال يمك ـــوق الفل الحق

القفز عنهـا، وأن جاللتـه لـم القضية الفلسطينية أو تغييبها و
يـــنس قـــضية الالجئـــين الفلـــسطينيين وأهميـــة اســـتمرار دور 
ــا وقيامهــا بواجباتهــا والعمــل  األونــروا والحفــاظ علــى وجوده

  .على تأمين التمويل الالزم لها

واختتم حديثه بالقول إن هذا ما عهدناه من جاللـة 
عبنا الملك عبداهللا الثاني السند الحقيقي والصادق والوفي لش

  .وقضيتنا وحقوقنا العادلة

  ٢ص/٢٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

جهود دبلوماسية اردنية متواصلة تعيد القضية 
 الفلسطينية الى الواجهة

 

بقيادة جاللة الملك  يبذل االردن -ماجدة ابو طير
ًعبد اهللا الثاني، جهوده الحثيثة والمتواصلة للوقوف جنبا 

لى الصعيدين الدولي الى جنب مع القضية الفلسطينية ع
واالقليمي، فالمرتكزات والثوابت االساسية هي ذاتها ال 
تتغير، ولطالما تم التأكيد عليها في كافة المحافل 

وتأخذ الثوابت األردنية حيال القضية الفلسطينية  والمناسبات
ّمكانة مقدرة عند الشعب والقيادة الفلسطينية، فالمطالبات 

ن قيام الدولة الفلسطينية دوما بحل الدولتين بما يضم



  
  ٢١ 

 هو السبيل ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
   .الوحيد لتحقيق السالم الشامل والدائم

ويعزز األردن مواقفه من القضية الفلسطينية من 
خالل عدة خطوات عملية، فقد شهدت عمان مؤخرا جهودا 
 دبلوماسية استثنائية، اعادت القضية الفلسطينية لواجهة
الحدث العربي والدولي، من خالل عدة أحداث كان من 

االردن  الذي جمع وزراء خارجية« عمان« ابرزها اجتماع
بحضور ممثل االتحاد االروربي، هذا  ومصر وفرنسا والمانيا

االجتماع جاء الستئناف عملية السالم في الشرق االوسط 
 ودعم كل الخطوات التي ،بعد حالة الجمود التي اصابتها

حيث اكد   شأنها ايجاد حل عادل للفضية الفلسطينية،من
وزير الخارجية ايمن الصفدي موقف االردن ان ال حل اال 

   .حل الدولتين والرجوع الى قرارات الشرعية الدولية

تأكيد أردني مستمر بأن القضية الفلسطينية هي 
جوهر الصراع في المنطقة، وان حل هذا الصراع ال يأتي اال 

ودة الى المرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة من خالل الع
السالم العربية التي نصت على مبدأ االرض مقابل السالم، 
والعودة لطاولة المفاوضات وان التعنت االسرائيلي يزيد من 

  . تعقيد المسأل

أضف لذلك، ان هناك رهان عربي على الدور 
االوروبي وقدرته بالضغط على االسرائليين، فهذا الضغط 

و رسالة لوضع حد للتجاوزات واالنتهاكات التي ترتكب ه
ًيوميا بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات االسالمية 

   .والمسيحية

كما ان االوروبيين طالبوا بشكل صريح بأن يتم 
المدخل   وهما٣٣٨، ٢٤٢بقراري االمم المتحدة  االلتزام

وما يجب  .االساسي النهاء الصراع العربي االسرائيلي
يد عليه في هذا السياق، ان االردن رغم حالة الجمود، التأك

بايجاد آليات لفتح قنوات حتى وان كان  فهو مستمر
االنسداد هو سيد الموقف، اذ ال يمكن الحديث عن تسوية 
عادلة شاملة دون تحرك اسرائيلي حقيقي، فالعرب قدموا كل 

ولكن اسرائيل لم تستجب للقرارات  ما يثبت حسن النوايا،
  .ليةالدو

الجانب الفلسطيني يقدر ما يبذله االردن بقيادة 
حيث االصرار على انصافهم  في هذا الجانب، جاللة الملك

تأكيد حقهم في ايجاد صيغة تسوية عادلة تضمن لهم قيام و
   .دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

الفلسطينيون اليوم بأمس الحاجة الى ما يبذله 
الى جانبهم في ظل اضطراب المنطقة، وكل االردن من وقفة 

خطوة تبذل هي خطوة غلى طريق السالم وعدم التأجيج 
واراقة الدم الفلسطيني الذي يواجه المرار للبقاء واثبات 

  .الحق

  ٧ص/٢٨/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 والءات الملك الثالث .. بيان عمان
  

 ابراهيم الزعبي

رحم اهللا شاعر األردن حبيب الزيودي عندما سطر 
... ياحنه على حنه... صباح الخير يا عمان«: إهزوجته

، نعم، هو األردني ال »حنا ما تبدلنا ... واذا تتبدل األيام
 وال يغير جلده، والمتابع للخطاب األردني على يبدل موقفه

، »فلسطين«مدى عقود من عمر قضية العرب المركزية 
ًيدرك تماما، أن هذا الخطاب، ثابت وراسخ ولم يتغير حتى 
في أحلك الظروف من عمر القضية، وما مورس على 
االردن من ضغوطات سياسية واقتصادية، كانت كفيلة 

   .لحق سلطانبتغيير موقفه، لكن صاحب ا

حين يجتمع وزراء خارجية األردن ومصر، فرنسا 
والمانيا، بحضور الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية 

التي لم تبدل  «الوفاق واالتفاق«السالم، في عاصمة 
موقفها يوما في كل القمم والمؤتمرات التي استضافتها، ال 
بد أن يكون اجتماعهم وبيانهم، صرخة حق للضمير 

المي، والنظر بعينين ال بعين واحدة الى قضية شعب ما الع
يزال يرزح تحت االحتالل في القرن الحادي والعشرين، وما 
يمارس يوميا بحقهم من مصادرة لألراضي وسلب 



  
  ٢٢ 

للممتلكات، وبناء مستوطنات غير قانونية، وتمييز صارخ 
   .حرمهم من أبسط حقوقهم األساسية

األساس، وهو ما وحل الدولتين هو ... بيان عمان
ينادي به الملك في كل المحافل الدولية، فال أمن أو استقرار 
في الشرق األوسط،دون حل ينهي االحتالل ويجسد دولة 
فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على خطوط الرابع من 

ً وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى ١٩٦٧حزيران 
كانت في صلب . ..القضية الفلسطينية.جنب إسرائيل بسالم

ًمباحثات الملك والرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرا في 
باريس، وما جاء في بيان عمان، هو استكمال لجهود 
دبلوماسية أردنية حثيثة لتحريك المياة الراكدة في ملف 
القضية الفلسطينية، وانهاء حالة الجمود في مفاوضات 
 السالم، واعادة األمل في استئناف محادثات جادة بين
طرفي الصراع، وفق مرجعيات القانون الدولي بمظلة أممية، 
واللجنة الرباعية ومبادرة السالم العربية، من أجل تحقيق 
السالم الشامل والحل العادل لقضية الالجئين وفق القرار 

  .١٩٤األممي 

ال للتوطين، ال للوطن .. الءات الملك الثالث
والتمسك البديل، ال تنازل عن شبر من القدس الشرقية 

بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
في القدس، هي مصلحة أردنية فلسطينية، وعنوان أردني 
ثابت في أي مفاوضات قادمة،وهي منسجمة مع بيان عمان 

جاء في ساعة ...  بيان عمان.والقرارات األممية ذات الصلة
ف حرجة من عمر القضية الفلسطينية، ونكوص في الموق

العربي بفعل الضغط األميركي، وهي ساعة بلغ فيها الباطل 
ذروته، فيما الحق في أقصى محنته،والثبات األردني 
الفلسطيني في هذه الساعة، ربما يكون عنوان التحول، 
لتهيئة الظروف المواتية الستئناف مفاوضات جادة لتحقيق 

  .السالم العادل والشامل الذي تستحقه شعوب المنطقة

  ٩ص/٢٨/٩/٢٠٢٠ الرأي

* * * * *  

األردن واصل دوره التاريخي حيال القدس 
 والمقدسات

  

 دائرة هأصدرت أكد تقرير موجز – ماجدة أبو طير
مركزية على الشؤون الفلسطينية، لشهر آب الماضي، 

موقف األردن ثابت وان وجوهرية القضية الفلسطينية، 
شعبها بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني حيال أرضها و

ومقدساتها، ومواصلة دعمه لنضال الشعب الفلسطيني لنيل 
  . ٕحقوقه واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

كما أكد التقرير، حسب بيان الدائرة، مواصلة 
األردن تأدية دوره التاريخي حيال القدس ومقدساتها 
اإلسالمية والمسيحية، انطالقا من الوصاية الهاشمية 

ٕلحفاظ على هوية المدينة عربيا واسالميا، الحريصة على ا
الفتا إلى تشديد جاللة الملك على احترام األماكن المقدسة 
ورفض أية محاوالت لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية 

  ....والهوية التاريخية للمدينة المقدسة

  ٤ص/٢٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

في رسالة لجاللة : رئيس مجلس األعيان
  الملك

 تلقى جاللة الملك عبداهللا -  بترا- عمان
الثاني، امس، رسالة من رئيس مجلس األعيان فيصل 
عاكف الفايز، أعرب فيها عن تقديره وأعضاء المجلس 

  .على الثقة الملكية السامية

عظيم الشكر «وقال الفايز، في الرسالة، 
واالمتنان على ثقتكم الملكية السامية، بإعادة تعييني 

لس األعيان، فهي ثقة ملكية أعتز بها، رئيسا لمج
تحملني مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، بأن أواصل العمل 
بكل جهد مخلص لرفعة وطننا، تحت ظل رايتكم الهاشمية 
الخفاقة، أستنير برؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة، 
من أجل أردن قادر على مواجهة التحديات، ويواصل 
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جاالت بهمة جاللتكم مسيرة البناء بمختلف الم
  .>>...»العالية

ورغم التحديات «...<<: ومما جاء في الرسالة
التي تواجه وطننا، لم تبخلوا يا موالي بأي جهد ممكن، 
من أجل قضايا أمتنا العادلة، وعودة األمن واالستقرار 
لشعوبها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فأنتم الصوت 

ليا دفاعا عن القدس األقوى واألوحد، الذي يدوي عا
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وعن حق الشعب 
الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني 

  .>>...»الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف

  ٣ ص٣٠/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  


	ون�א���س����א������א��

عالقة وثيقة بين الهاشميين : كنعان
مهدت لها حادثة  ت في القدسوالمقدسا

 اإلسراء والمعراج
  

أمين عام اللجنة الملكية  قال – العرسان محمد
الوصاية الهاشمية "لشؤون القدس عبداهللا كنعان، إن 

على المقدسات في القدس تعود لجذور تاريخية ودينية 
وقانونية، وترتبط بحدث بحادثة اإلسراء والمعراج التي قام 

لنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم من بها جد الهاشميين ا
المسجد الحرام في مكة إلى المسجد األقصى في القدس، 
لتمهد هذه الحادثة العظيمة لعالقة وثيقة بين نسله 

 ".الهاشمي وبين مقدساتها اإلسالمية

قرار المجلس التنفيذي "وشدد كنعان أن 
م والذي نص على العديد من البنود ٢٠١٦لليونسكو لعام 

الحرم  /التأكيد على تسمية المسجد األقصىأبرزها 
القدسي وليس جبل الهيكل وأن هذا المسجد من 
المقدسات اإلسالمية الخالصة وانه ال عالقة لليهود به، 
كذلك طالب القرار إسرائيل باتاحة العودة للوضع القائم 

 كانت األوقاف األردنية السلطة إذم، ٢٠٠٠حتى عام 
د، كذلك اعتبار تلة باب الوحيدة المشرفة على المسج

المغاربة وحائط البراق هما أجزاء ال تتجزأ من المسجد 
  ".األقصى

نص الحوار مع أمين عام اللجنة الملكية 
لشؤون القدس، وهي شكلها الملك الراحل الحسين بن 

 رسالتها نشر الوعي بأهمية قضية ١٩٧١طالل عام 
ضح القدس، وعدم فصلها عن بعدها العربي واإلسالمي وف

ما تتعرض له من تهويد وانتهاكات إسرائيلية يومية 
وزيادة الجهود العاملة على تثبيت المقدسيين ودعم 

  .صمودهم ورفع معاناتهم

  :نص الحوار

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

 ان الموقف األردني الثابت تجاه القضية
الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، يقوم على اإليمان 
المطلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ورفض 

تضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها  أي حلول ال
م، كذلك الحرص ١٩٦٧القدس الشرقية على حدود عام 

األردني على دعم صمود أهلنا ورباطهم ومساندتهم حتى 
  .ية والشرعيةنيل حقوقهم التاريخ

وهذا الموقف األردني له خصوصيته التي تنطلق 
من الروابط المتينة التاريخية والقومية والدينية المشتركة 
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ًالتي تربطنا بفلسطين أرضا وشعبا،   إلى الوصاية إضافةً
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

ت القدس التي تعود جذورها التاريخية بالنسبة للمقدسا
اإلسالمية إلى رابط ديني مهم هو حادثة اإلسراء والمعراج 
التي قام بها جد الهاشميين النبي محمد صلى اهللا عليه 
وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد األقصى 
في القدس، لتمهد هذه الحادثة العظيمة لعالقة وثيقة بين 

  .نسله الهاشمي وبين مقدساتها اإلسالمية

 للوصاية على المقدسات المسيحية أما بالنسبة
فإن أواصر التسامح والرعاية والوصاية عليها ترجع 
لميراث اإلدارة اإلسالمية المتمثل في أعظم وثيقة للتسامح 
والعيش المشترك وهي العهدة العمرية، التي عقدها 
الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب والبطريرك 

يحية تؤكد اليوم فان جميع الطوائف المس صفرونيوس،
 الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية أهميةعلى 

  .في القدس

أما في التاريخ الحديث فإن جذور الوصاية 
الهاشمية تعود لتمسك الشريف الحسين بن علي ملك 
وخليفة العرب بحدود الدولة العربية الموحدة المستقلة 
التي كان يسعى لقيامها بما فيها فلسطين التاريخية 

ًا وقراها جميعها، حيث جاء ذلك فيما يعرف تاريخيا مدنه
برسائل الحسين مكماهون الممثل األعلى لحكومة 
بريطانيا في مصر والذي فوض للتباحث مع الشريف 

م، ومع قيام الثورة ١٩١٦- ١٩١٥الحسين بين عام 
م ومبايعة األحرار العرب ١٩١٦العربية الكبرى عام 

 باسمه على منابر ًللشريف الحسين ملكا كانت الخطبة
المسجد األقصى المبارك، والخطبة لها داللة سياسية هي 
ًاعتراف العرب به ملكا عليهم، بما في ذلك االعتراف 

م ١٩٢٤بوصايته على المقدسات في القدس، وفي عام 
وخالل زيارة وفد مقدسي للشريف حسين بن علي في 
مكة المكرمة وعرضهم عليه حاجة المسجد األقصى 

 لالعمار والرعاية، فقد تبرع جاللته بمبلغ مالي المبارك
زاد في مجموعة مع تبرعات مالية الحقة عن 

ألف جنيه ذهبي، ومن بعده استمر المغفور ) ٣٨,٧٦١(
له جاللة الملك عبد اهللا األول بهذه المهمة والرعاية 
المقدسة وعمد إلى الدفاع عن فلسطين والقدس في حرب 

جاللته على إثر مؤتمر م، ثم جرى في عهد ١٩٤٨عام 
، )الشرقية والغربية(م وحدة الضفتين ١٩٥٠أريحا عام 

م، حيث أعلن المغفور ١٩٨٨والتي استمرت حتى عام 
له جاللة الملك الحسين بن طالل فك االرتباط القانوني 
واإلداري بين الضفتين مع استثناء األماكن المقدسة في 

  .اشمية عليهاالقدس من هذا القرار، لتستمر الوصاية اله

  ما هي الركائز القانونية للوصاية الهاشمية؟

ومن الناحية القانونية فهناك عدد من الركائز 
والثوابت القانونية الداعمة للوصاية الهاشمية، تتثمل في 
ًشرعية مبايعة الشريف الحسين بن علي ملكا للعرب عام 

م، وما تالهما ١٩٥٠م،وقرار وحدة الضفتين عام ١٩٢٤
م ١٩٩٤قيات مثل اتفاقية السالم وادي عربة عام من اتفا

عام ) السلطة القائمة باالحتالل( ٕبين األردن واسرائيل
م، حيث نصت االتفاقية وبما يتماشى مع إعالن ١٩٩٤

أن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة (واشنطن 
األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية المقدسة في 

نعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي القدس، وعند ا
إسرائيل أولوية كبرى للدور األردني التاريخي في هذه 

، كذلك تأكدت الوصاية بتوقيع اتفاقية بين األردن )األماكن
م، والتي استندت إلى الدور ٢٠١٣وفلسطين عام 

التاريخي للقيادة الهاشمية منذ وصاية الشريف الحسين 
ذلك الصيغة القانونية م لتتعزز ب١٩٢٤بن علي عام 

لهذه الوصاية، والتي اعترفت بدورها وعززته وأشادت به 
قرارات منظمة اليونسكو والبيانات الختامية للجامعة 

 إلى ذلك يجب إضافةالعربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، 
 العربية لألراضيًالتنبه أن إسرائيل أساسا باحتاللها 
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 منها عدم جواز المحتلة خالفت قواعد قانونية دولية
 الغير بالقوة، كما عارضت بكل أراضياالستيالء على 

م واتفاقيات جنيف ١٩٠٧صراحة اتفاقية الهاي لعام 
قرار صادر ) ٨٠٠(م، وأكثر من ١٩٤٩األربع لعام 

لصالح القضية الفلسطينية والقدس من هيئة األمم 
  .المتحدة ومجلس األمن ومنظمة اليونسكو

الكثير من الدالئل واليوم يمكننا مالحظة 
والشواهد العملية على مدى عمق تاريخ وقانونية هذه 
الوصاية من خالل االحترام والتقدير الكبير لدبلوماسية 
وسياسة صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن 
الحسين على الصعيد العربي واإلسالمي والعالمي، الذي 

لقدس في يحمل راية وملف القضية الفلسطينية وجوهرها ا
ًكافة المحافل الدولية، مؤكدا جاللته أن القدس خط أحمر 
ال يجوز المساس به، وال أمن وال سالم في المنطقة 

  .والعالم من دون السالم في القدس

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

و الراهن يشير مصطلح الوضع التاريخي القائم أ
ًتاريخيا إلى التفاهمات المتعلقة بإدارة ) استاتيسكو(

ًاألماكن المقدسة في مدينة القدس، وتحديدا تلك المتعلقة 
بداية بإدارة كنيسة القيامة واالتفاق من خالل توقيع 
العديد من االتفاقيات بين الدولة العثمانية والدول 

برلين م واتفاقية ١٨٥٦االوروبية مثل اتفاقية باريس 
م، والتي نصت بنودها على األحقية المشتركة ١٨٧٨عام 

 وممارسة الطقوس بإدارةللطوائف المسيحية في القدس 
داخل كنيسة القيامة، وذلك كحل للخالف الذي نشب 

  .بينها لعقود من الزمن

أما فيما يتصل بالوضع الراهن في المسجد 
 األقصى المبارك، فهو اإلقرار بالترتيبات الخاصة به

 وملكيته اإلسالمية الخالصة، وهو بإدارتهوالمتصلة 
المشار إليه في قرار المجلس التنفيذي لليونسكو لعام 

م والذي نص على العديد من البنود أبرزها التأكيد ٢٠١٦
الحرم القدسي وليس جبل  /على تسمية المسجد األقصى

الهيكل وان هذا المسجد من المقدسات اإلسالمية 
 عالقة لليهود به، كذلك طالب القرار الخالصة وانه ال

م، ٢٠٠٠إسرائيل باتاحة العودة للوضع القائم حتى عام 
 األردنية السلطة الوحيدة المشرفة على األوقاف كانت إذ

المسجد، كذلك اعتبار تلة باب المغاربة وحائط البراق هما 
أجزاء ال تتجزأ من المسجد األقصى، إلى جانب رفض 

إلسرائيلية المتزايدة بما فيها القرار لالعتداءات ا
ًاالقتحامات اليومية من قبل المستوطنين، علما بأن هناك 
الكثير من القرارات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها تستنكر االعتداءات اإلسرائيلية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتقر ببطالن 

جريها إسرائيل، وتذكر هذه التغييرات التهويدية التي ت
القرارات بعدم التزام إسرائيل ومخالفتها لالتفاقيات الدولية 

 م واتفاقيات جنيف األربع ١٩٠٧مثل اتفاقية الهاي عام 
  .م١٩٤٩عام 

ًعلما بأن اتفاقية السالم األردنية وادي عربة عام 
ٕم بين األردن واسرائيل أكدت الحفاظ على الدور ١٩٩٤

 لألردن تجاه المقدسات في القدس، ولكننا التاريخي القائم
اليوم نشاهد السياسة التهويدية الممنهجة التي تقوم بها 
إسرائيل في القدس، والمتمثلة بالتضييق على المصلين 

األقصى بل  والتحكم بالية دخولهم وخروجهم من المسجد
وتحديد أعمار المسموح لها بالصالة، وبالمقابل تسمح 

سرائيلية وبترتيب مع مجموعات سلطات االحتالل اإل
المتطرفين والمستوطنين وما يسمى بجماعات جبل 
الهيكل بموجات االقتحام اليومية من قبل المستوطنين 
ٕواقامتهم للطقوس والصلوات التلمودية، كذلك إصدار 
الكثير من قرارات اإلبعاد عن المسجد األقصى ومحاوالتها 

اني للمسجد السير في مخطط التقسيم الزماني والمك
 الهيكل المزعوم على إلقامةًاألقصى، ومستقبال التمهيد 



  
  ٢٦ 

 إلى االستمرار في إضافةأنقاض المسجد األقصى، 
 ٕواقامةالحفريات واألنفاق حول وتحت المسجد األقصى 

وغيره، ومواصلة ) التلفريك(مشاريع خطيرة مثل مشروع 
رفض جميع القرارات الدولية الصادرة عن هيئة األمم 

  .حدة والمنظمات التابعة لهاالمت

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

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد 
واقع وأخبار القدس، تجد أن مواصلة إسرائيل لسياسة 
التهويد وتغيير الوضع الراهن، وما تلقاه من دعم بعض 

ولية، يزيد من تعقيد المشهد اإلدارات السياسية الد
السياسي في المنطقة والعالم ويقودها إلى المجهول، 
ًالذي ال يمكن أبدا التنبؤ به، ويجعل من أمل السالم 
ًالمنشود حلما يصعب تحقيقه على أرض الواقع، فعلى 
إسرائيل التيقن بأن سياسة القوة وشريعة الغاب التي 

من والسالم، تمارسها ال يمكن أن توفر لمجتمعها األ
وعلى العالم ومنظماته الشرعية القيام بواجبها األخالقي 
لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى أمتنا العربية 
واإلسالمية ودول العالم المناصرة للحق الوقوف مع 
القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، ودعم 

ها المساندة ألهلنا في فلسطين والقدس، فقد آن جهود
األوان أن تحول الدولة الداعمة للحق الفلسطيني 
تصريحاتها إلى أفعال على األرض، وتعترف بالدولة 
ًالفلسطينية اعترافا كامال وعضوا رسميا في المنظمات  ً ً ً
الدولية جميعها، لتفوت على إسرائيل سياسة تهويد 

 لتحقيق ما تسميه بإسرائيل ًفلسطين والقدس تدريجيا
  .الكبرى

  ٧/٩/٢٠٢٠مدار الساعة اإلخبارية 

* * * * *  

 

  

مضامين خطاب الملك كفيلة بإنهاء : كنعان
  أطول صراع في تاريخنا الحديث

 

 قال أمين عام اللجنـة – ماجدة أبو طير –ّعمان 
الملكية لشؤون القدس، عبد اهللا توفيق كنعان، إن خطاب 

ًنطالقــا مــن أســس التعــاون ونــشر قــيم جاللــة الملــك جــاء ا
السالم والمحبة والوئام العالمي وبشكل شمولي، رصد فيه 
وحلــل واقــع التحــديات األمنيــة والــسياسية والــصحية التــي 

 .تجتاح عالمنا

جاء ذلك بمناسبة، احتفال العـالم فـي هـذه األيـام 
بالــذكرى الــسنوية الخامــسة والــسبعين إلنــشاء هيئــة األمــم 

، اســـتذكروا خاللهـــا والدة المنظمـــة ١٩٤٥المتحـــدة عـــام 
ـــسبيها وشـــمولية  ـــي عـــدد منت ـــا ف ـــى عالمي ـــشرعية األول ًال
مبادئهـــا وأهـــدافها اإلنـــسانية وشـــرعية قراراتهـــا المجمـــع 

 .عليها

وتضمن جدول األعمال تأكيد االنطـالق مـن مبـدأ 
ــــي  ــــشابكة الت ــــدولي لمواجهــــة التحــــديات المت ــــاون ال التع

فقـر وجائحـة كورونـا، وتعزيـز تواجهنا والسـيما البطالـة وال
الــسالم ومنــع نــشوب الحــروب والنزاعــات وااللتــزام بأحكــام 
القانون الدولي وبناء جسور الثقة بين الجميع بمـا يـؤدي 

 .إلى تحقيق الرفاهية والتنمية لكافة القطاعات والفئات

، أن جاللتــه "الدســتور"وبــين كنعــان فــي حديثــه لـــ
أ التعـاون الـدولي أكد فـي خطابـة علـى ضـرورة تفعيـل مبـد

وااللتزام بالشرعية التي قامت عليهما هيئة األمم المتحدة، 
بمعنى التعاون الدولي مـن جهـة فـي مجـال مواجهـة وبـاء 
كورونـــا وحـــل المـــشكالت االقتـــصادية، ومـــن جهـــة أخـــرى 
ًالمـــضي قـــدما تجـــاه إلـــزام جميـــع األطـــراف الدوليـــة ذات 

خص تجــاه العالقــة بتطبيــق قــرارات الــشرعية الدوليــة، بــاأل
ُالقــضايا المعقــدة، التــي بلــغ عمرهــا مــن عمــر هيئــة األمــم 
ــسطينية  ــى القــضية الفل المتحــدة نفــسها، وهــذا ينطبــق عل
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ـــصدر جـــداول  ـــزال تت ـــي ال ت ـــدس، الت ـــة الق وجوهرهـــا مدين
أعمال وملفات وتقارير ولجان وقرارات هيئة األمم المتحدة 
 والمنظمات التابعة لهـا، ولكـن دون تحقيـق جـدوى أو حـل

 .لها

وأكــــــد كنعــــــان، ان الموقــــــف األردنــــــي بقيادتــــــه 
ــــة  الهاشــــمية تجــــاه القــــضية الفلــــسطينية وجوهرهــــا مدين
القــدس ثابــت وراســخ علــى الــدوام، ال حيــاد عنــه وقــد أكــد 
ذلك صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات اإلسـالمية 

بــأن الــسبيل الوحيــد " والمــسيحية فــي القــدس فــي خطابــه 
ــصراع وضــمان ــدائم هــو حــل إلنهــاء ال ــشامل ال  الــسالم ال

ــرارات األمــم المتحــدة،  ــانون الــدولي وق ــدولتين، وفقــا للق ًال
التي أكدت على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
علــــى خطــــوط الرابــــع مــــن حزيــــران، وعاصــــمتها القــــدس 
ًالــــشرقية، مــــشيرا جاللتــــه أن مــــسؤولية حمايــــة القــــدس 

عـايش الـديني يقـع علـى باعتبارها رمز الـسالم والوئـام والت
عــــاتق الجميــــع مــــن المنظمــــات الدوليــــة ودعــــاة الحريــــة 

 ".والعدالة والحق في العالم

وأضــــاف كنعــــان، ان اللجنــــة الملكيــــة لــــشؤون 
القدس وهي ترصد أخبار وواقع مدينة القدس تؤكد أن مـا 
جاء في خطاب جاللته مـن مـضامين كفيلـة بإنهـاء أطـول 

يتعــرض بــسببه أهلنــا صــراع فــي تاريخنــا الحــديث، والــذي 
في فلسطين والقدس إلى مسلسل ممنهج مـن االعتـداءات 
واالنتهاكـــات شـــملت االعتقـــال واألســـر والتهجيـــر واإلبعـــاد 
وهــدم المنــازل وجــرف األراضــي وســحب الهويــات واقتحــام 
المسجد األقصى المبـارك واالعتـداء علـى بـاقي المقدسـات 

م المتحدة اإلسالمية والمسيحية؛ مما يتطلب من هيئة األم
ٕوالمنظمـــات التابعـــة لهـــا تفعيـــل قراراتهـــا والـــزام إســـرائيل 
ًبتنفيذها ليكون األمن والسالم في عالمنا بدال مـن شـريعة 

الـــسلطة القائمـــة (الغــاب والقـــوة التــي تقـــوم بهـــا إســرائيل 
 ).باالحتالل

وقال كنعان، أنه من حق دعاة السالم فـي العـالم 
لي وهـو إلـى متـى توجيه سؤال مـشروع إلـى المجتمـع الـدو

ٕستبقى إسـرائيل فـوق القـانون الـدولي؟ والـى متـى سـيبقى 
هذا الدعم الالمحدود الذي تتلقـاه إسـرائيل والـذي يـشجعها 
ـــشعب  ـــي حـــق ال ـــد مـــن العنجهيـــة والغطرســـة ف ـــى مزي عل
الفلسطيني؟ ألم يأن األوان أن يقف العالم ومنظماتـه أمـام 

عمار عــن واجــبهم القــانوني والتــاريخي لرفــع الظلــم واالســت
  .فلسطين والقدس؟

 ٣ صفحة ٢٦/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األمير الحسن بن طالل وأعمدة النهضة 
  األربعة

  

 * عبداهللا كنعان

تنهض المجتمعات اإلنسانية وتتحقق غايتها في 
توفير أساسيات عيش أفرادها ورفاهيتهم وكرامتهم 
اإلنسانية، بوجود نخبة فكرية تخطط لقواعد بنيانها 

ٕمؤسسية وفق منهج علمي يناسب واقعها وامكاناتها ال
المتوفرة، وفي هذا االتجاه التنموي الوطني والقومي 
واإلنساني والعالمي يبرز فكر صاحب السمو الملكي 
األمير الحسن بن طالل، الذي تجسد في مساهمة سموه 
الفاعلة في بناء مسيرة بلدنا العزيز وتطوره في ظل 

 جانب أبناء شعبنا األصيل، خالل قيادتنا الهاشمية والى
عقود مشرقة من النهضة ما زلنا نلمس الكثير من ثمارها 

  .في مختلف المجاالت

إذ ينطلق سموه في نهجه الفكري العملي من 
، والتي يكون )النماء واالنتماء(المواطنة الجامعة لقيم 

الفرد فيها بغض النظر عن جنسه وعرقه وعقيدته وأفكاره 
يته المجتمعية في أداء واجباته، لينال عن مدركا لمسؤول

استحقاق جملة الحقوق القانونية واإلنسانية، وبشكل 
يجعل منه عمليا مشاركا في إدارة التنمية وبناء 
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ًالمؤسسات، مؤمنا بقدرته على اإلبداع والبذل، واألهم 
شعوره بقيمة الغير ممن يشاركهم الوطن والحقوق 

  .والحياة

استطعنا تحقيق المواطنة نكون وبالتالي فإننا إذا 
وبحسب فكر سموه حفظه اهللا قد أسسنا لمشروع الوحدة 
الشاملة التي تتجاوز الجغرافيا والحدود المصطنعة التي 
صنعها االستعمار وألجل مصلحته في االستحواذ على 
ثرواتنا، وتعميق الفرقة واالنشقاق والخالف لتطبيق قاعدة 

 بعمق في اإلرث وال شك فإن المتمعن” فرق تسد“
الهاشمي يجده يتضمن الكثير من نماذج ودعوات 
الوحدة، التي انطلقت جذورها من رسالة النهضة العربية 

م بقيادة الشريف الحسين بن علي، ١٩١٦الكبرى العام 
م الذي أمر به ١٩٢٠ومواد الدستور الفيصلي العام 

جاللة الملك فيصل األول والقائم على المساواة والتعددية 
واالعتراف باآلخر والمواطنة وحفظ الحقوق المتساوية 
لجميع المواطنين بمن فيهم غير المسلمين، وعمد إلى 
بناء قاعدة للتحالف بين جميع التيارات سواء الليبرالية أو 
الوطنية أو الدينية أو غيرها، ومشروع سورية الكبرى 
ووحدة بالد الشام والعراق وغيرها مما نادى بها الملك 

 اهللا االول، وعلى خطاهم الثابتة تكررت طروحات عبد
الملك طالل بن عبد اهللا والملك الحسين بن طالل ومن 
فكرهم رحمهم اهللا جميعا، كانت منطلقات سمو األمير 
الحسن بن طالل الفكرية وما تـزال مواقف وسيـاسة جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين تتمسـك بالفكـر 

وي الهاشمي، لتنعم أمتنا العربية النهضوي والوحد
واإلسالمية بمكانتها التي تستحقها، كذلك يرى سمو 
األمير الحسن بن طالل أن المشرق الثري بثقافته 
وحضارته وذاكرته الوحدوية يعزز لدينا إرادة الصمود 
والوحدة وأمل إعادة إحياء دورنا الحضاري اإلنساني، وما 

 العديد من الساسة تزال الوحدة تشكل مضامين طروحات
  .في عالمنا العربي ولكن بصيغ وحدوية جديدة

فمن صميم ثقافتنا وعقيدتنا االسالمية السمحة 
انشاء صندوق (جاء نداء سموه بضرورة االتجاه نحو 

، إذ أن فريضة الزكاة تقدر )عالمي إنساني للزكاة
بالمليارات لو جمعت لسنوات فقط، فهي بنظر سموه 

اعي اقتصادي، باعتبارها أداة تمكننا استثمار أمني إجتم
من مجابهة جميع المشكالت التي يعاني منها عالمنا 
العربي واإلسالمي، ومن المناسب االشارة إلى أن الزكاة 
أصبحت اليوم أحد الحلول المالية للمفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، حيث استطاعت 

الر من أموال مليون دو) ٤٣(المفوضية جمع حوالي 
الزكاة والصدقات لمساعدة الالجئين، وهذا دليل على 
عقالنية وواقعية الحلول التي يطرحها سمو األمير 
ًالحسن بن طالل، ليثبت للجميع أن الزكاة نموذجا ماليا  ً
ًإسالميا عمليا يمكن اعتماده في تحقيق التكافل  ً

  .اإلنساني

 وبناء على ما سبق من األطر العامة لألعمدة
النهضوية التي نادى بها سموه يتحقق واقع التضامن 

نداء : (اإلنساني، والذي عبر عنه سموه في مقاله بعنوان
، خاصة والعالم يشهد )التضامن ويقظة الضمير اإلنساني

تحديات مختلفة ال يجب علينا البقاء أمامها مكتوفي 
األيدي، وفي مقدمتها تحدي جائحة كورونا وقضية 

الة والفقر،الى جانب تحدي ومطلب السالم الالجئين والبط
السلطة (المنشود، المتمثل في ضرورة التزام اسرائيل 

بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما ) القائمة باالحتالل
فيها قرار حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على 

م وعاصمتها القدس الشرقية، اذا أرادت ١٩٦٧حدود عام 
فهي بنظر .  في صنع وتحقيق السالمأسرائيل المشاركة

ًسموه ستكون سببا رئيسا في نشوب الحرب والنزاع وعدم  ً
تحقيق األمن واالستقرار ليس في المنطقة وحدها فقط بل 
في العالم أجمع طالما اتخذت سياسة القوة وعدم تطبيق 
قرارات الشرعية الدولية بشأن قضية القدس وفلسطين، إن 
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في نظر سموه تتطلب توافق جوهر الحلول المطروحة 
انساني بين الشرق والغرب تكون المصالح اإلنسانية 

  .والسالم واألمن أولويته

ُلقد آن األوان أن تترجم رؤى وطروحات سمو 
األمير الحسن بن طالل من قبل المؤسسات والجهات 
ُالمعنية، بل هي ضرورة ملحة نأمل لتحقيقها اتخاذ 

وة تشبيك وتعزيز خطوات سريعة تضع في أجندتها خط
الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل البدء 
بمأسسة مشروع عالمية الزكاة واحياء فكرة التضامن 
والتكافل االنساني التي دعا لهما سموه منذ عقود، 
والعودة للتمسك بالدستور الفيصلي واإليمان بأن وحدة 

تالي بالد الشام والعراق ضرورة لنهوض هذه المنطقة وبال
ينعكس ذلك على بقية أقطار عالمنا العربي واإلسالمي 

  .فقوة أي بقعة في وطننا هي قوة ألشقائها على الدوام

وسيبقى األردن بقيادته الهاشمية موطنا للوحدة 
والتضامن والمحبة واألمن والسالم ألشقائه العرب 
والمسلمين ولإلنسانية كلها، كما أراد له على الدوام 

يادة صاحب الجاللـة الملك عبد اهللا الثاني الهاشميون بق
  .ابن الحسين حفظه اهللا

 لشؤون القدس أمين عام اللجنة الملكية* 

  ٦ ص٢٩/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

�	ون�������

اسرائيل دولة فصل عنصري : برلماني أوروبي
 ويجب االعتراف بدولة فلسطين

  

 قال رئيس لجنة العالقات مع - وفا -رام اهللا 
ين في البرلمان األوروبي النائب مانو بينيدا، إن فلسط

ًاسرائيل دولة فصل عنصري، داعيا المجتمع الدولي 
لفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها ضد الشعب 

   .الفلسطيني، ومطالبا بضرورة االعتراف بدولة فلسطين

أصدقاء «وأضاف بينيدا في حديث لبرنامج 
ئيل تنتهك بشكل إسرا«: عبر تلفزيون فلسطين» فلسطين

منهجي القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة والمعاهدات 
   .«التي وقعت عليها، ومن ضمنها اتفاقية أوسلو

ودعا بينيدا المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي 
إلى عدم االكتفاء بالتصريحات واالعتراف بدولة فلسطين، 
وفرض العقوبات على اسرائيل إذا ما استمرت على 

   .جهانه

وحول مطالبته إطالق سراح األسرى المعرضين 
 وتوفير طاقم طبي للتحقيق في ١٩لإلصابة بكوفيد 

إن داء «: ظروف اعتقالهم والرعاية المقدمة لهم، قال
 فاقم إلى حد كبير وضعية السجناء ١٩فيروس كوفيد 

الفلسطينيين، ونطالب بإطالق سراحهم ألن الوضع في 
ً مشددا على ضرورة االستمرار ،»هذه اللحظة أكثر خطورة

في المطالبة باإلفراج عنهم، ووقف ما يسمى باالعتقال 
   .«اإلداري

وباإلشارة إلى قرار محكمة العدل العليا التابعة 
لالتحاد االوروبي حول وسم منتجات المستوطنات بين 
أنه يجب على االتحاد األوروبي عدم االكتفاء بوسمها، 

ها منتجات قادمة من بل عدم استيرادها باعتبار
المستعمرات، وهي منتجات مسروقة من الشعب 

   .الفلسطيني، وغير شرعية ويجب منع استيرادها

وفيما يخص اعتراف اسبانيا بالدولة الفلسطينية، 
نشكل طرفا ) أونيداس بوديموس(نحن في حزب «: قال
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ًفي الحكومة االئتالفية بإسبانيا، وندافع علنا، ودون 
ن هذا اف بالدولة الفلسطينية، وأعتقد أشروط عن االعتر

ًسيحدث عاجال وليس آجال ً.  

  ١٤ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

كل ما يحصل في المنطقة واإلقليم هدفه : بري
  أسرلة فلسطين وتمرير صفقة القرن

 

 أكد رئيس مجلس النواب اللبناني – وفا –بيروت 
 سد واإلقليم من نبيه بري، أن كل ما يحصل في المنطقة

النهضة إلى مأرب إلى الجوالن إلى حصار إيران هدفه 
فلسطين وتهويد القدس وتمرير صفقة القرن وضم  أسرلة

   .منطقة األغوار

بري في كلمة له االثنين، على أن فلسطين  وشدد
في وجداننا وميثاقنا والقدس  كانت وستبقى تحتل األولوية

   .تأبى أن تتحرر إال على أيدي المؤمنين

إن غدر الصهاينة ومؤامراتهم لم ينج "ري ب وقال
على حد سواء، والتاريخ  منها ال المسيحيون وال المسلمون

وعلى ) عليه السالم(شاهد على اضطهادهم للسيد المسيح 
لألحاديث النبوية الشريفة ومقاومتهم للدعوة  تحريفهم

وها . وانطالقتها في الجزيرة العربية اإلسالمية ومنذ بدايتها
ومسلمين، أولئك  م اليوم يتهددنا جميعا مسيحيينهو خطره

  ".األعداء ال يفرقون في غدرهم بين مسلم ومسيحي

  ١/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

عريقات والصفدي يؤكدان وجوب التمسك 
  بمبادرة السالم العربية

  

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية - وفا-رام اهللا 
ب عريقات، ووزير لمنظمة التحرير الفلسطينية صائ

الخارجية والمغتربين األردني أيمن الصفدي، وجوب 

التمسك العربي بمبادرة السالم العربية اآلن أكثر من أي 
  .وقت مضى

كما أكد الجانبان، خالل اتصال هاتفي، على 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتجسيد استقالل دولة 

 بعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧فلسطين على حدود 
  .والرفض للضم واالبارتهايد

والتقى عريقات مع ممثل االتحاد األوروبي في 
فلسطين سفن بورج سيدروف، والقنصل المصري العام 

  .مصطفى الشحات، كال على حدة

وقال عريقات إنه أجرى محادثات جدية مع  
سيدروف، حيث أكدا أن السالم يستند إلى إنهاء االحتالل 

 بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقالل دولة فلسطين
، كما تم التأكيد على رفض الضم ١٩٦٧على حدود 

وشدد عريقات على أن المطلوب من دول . واالبرتهايد
  .االتحاد األوروبي هو االعتراف بدولة فلسطين فورا

وخالل لقائه مع القنصل المصري العام، عبر 
الجانبان عن موقف مشترك يرفض الضم واالبرتهايد 

السالم يتطلب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ويؤكد أن 
والتمسك بمبادرة السالم العربية، وتجسيد استقالل دولة 

  ...١٩٦٧فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

كما تم التأكيد على التمسك بالقانون الدولي،  
ٕومبادرة السالم العربية، وانهاء االحتالل، وتحقيق مبدأ 

  .١٩٦٧م الدولتين على حدود عا

 ٢/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

على العالم رفض عقوبات اإلدارة : عشراوي

  األمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

 قالــت عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة –رام اهللا 
التحريــر الفلــسطينية حنــان عــشراوي، إن العدالــة األمميــة 

ض لهجمــة انتقاميــة مــن قبــل إدارة والــشرعية الدوليــة تتعــر
ترامـــب التــــي تحــــاول الـــسيطرة علــــى المنظومــــة الدوليــــة 



  
  ٣١ 

ٕواخضاعها باستخدام منطق القوة والعنجهية وسـحق مبـدأ 
 .ٕالمساءلة وكل ما هو قانوني وانساني

جــاءت تــصريحاتها هــذه ردا علــى إعــالن وزيــر 
الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو، أن واشــنطن ســتفرض 

مــسؤولين فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عقوبــات علــى 
وســــتدرج المدعيــــة العامــــة فــــاتو بنــــسودا، ومــــدير قــــسم 
االختـــصاص والتعـــاون والتكميـــل بمكتـــب المـــدعي العـــام 

 .فاكيسو موشوشوكو في القائمة السوداء

إن العـالم "وأضافت فـي بيـان لهـا، يـوم األربعـاء، 
ـــت مـــضى لحمايـــة قوانينـــه  ـــن أي وق ـــزم اآلن وأكثـــر م مل

بادئه وقيمه اإلنسانية وأسسه القائمة على العدالة مـن وم
خــــالل الوقــــوف فــــي وجــــه الــــنظم الــــشعبوية والــــسلطوية 
واالنفراديـــة التـــي تحـــاول إخمـــاد الـــضمير الحـــي فـــي هـــذا 

 ".الكون

وأكـــدت عـــشراوي أن معاقبـــة مـــسؤولي المحكمـــة 
ــــة أو مــــضايقتهم أو اضــــطهادهم بــــسبب  الجنائيــــة الدولي

حقيق في جرائم الحرب وغيرها مـن قيامهم بمهامهم في الت
ـــر  االنتهاكـــات الجـــسيمة لنظـــام رومـــا األساســـي أمـــر غي
قــانوني وغيــر مقبــول، كمــا أن المــسؤولين الــدوليين يجــب 
أن يتمتعوا بالحماية المطلوبة ألداء واجباتهم في محاسبة 

 .مجرمي الحرب

وأشارت إلى أنه ومنذ أن تولى الـرئيس األميركـي 
، صعدت إدارتـه مـن ٢٠١٧ي عام دونالد ترامب منصبه ف

هجومهــا علــى المنظمــات والمعاهــدات المتعــددة األطــراف 
ــى فــرض  ــة فباإلضــافة إل ــدولي بوســائل مختلف ــانون ال والق
العقوبــات علــى مــسؤولين فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــنهج الالمــسؤول بقــرارات منهــا وقــف تمويــل  تجلــى هــذا ال

لعـالم لجائحـة منظمة الصحة العالمية في خـضم مواجهـة ا
، واالنسحاب مـن مجلـس حقـوق اإلنـسان ومـن ١٩كوفيد 

، )يونــسكو(منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
 .وذلك في تجاهل متعمد للقانون الدولي والتعاون الدولي

 ودعت في ختام بيانها جميع الدول األطراف في 
ـــة  ـــدفاع عـــن اســـتقالل المحكم ـــا األساســـي، لل نظـــام روم

ينهــا مــن أداء واجباتهــا دون تــدخل أو أكــراه خــارجي وتمك
والوقــوف فــي وجــه حملــة التــشهير والتهديــد التــي تــشنها 
ــــل بالمحكمــــة  ــــة المتمث ــــة الدولي ــــى العدال إدارة ترامــــب عل

  .الجنائية الدولية وتمكينها من العمل دون تدخل وابتزاز

  ٣/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

الفلسطينيين ما عرضه كوشنر على : عريقات
  خارج إطار نظام الدولة الوطنية

قال أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
ـــد  ـــي جاري ـــرئيس األميرك ـــشار ال صـــائب عريقـــات إن مست
كوشنر أعلن أن هناك عرضا للفلسطينيين علـى الطاولـة، 
لكنــه لـــم يقـــل إن هـــذا العــرض خـــارج إطـــار نظـــام الدولـــة 

 .الوطنية

 لـه، مـساء األربعـاء، وأضاف عريقـات، فـي بيـان
ـــم يقـــل أن القـــدس الـــشرقية قـــد تـــم ضـــمها "إن  كوشـــنر ل

مـن الـضفة % ٣٣بالكامل إلسرائيل، وأنه سوف يـتم ضـم 
الغربية، ولم يقل إن الـسيادة األمنيـة الكاملـة سـتكون بيـد 

 ."إسرائيل من النهر إلى البحر

ــــــابع ــــــى المستــــــشارين وكبــــــار : "وت ــــــى عل أتمن
دولنــا العربيــة، أن يعرضــوا المــساعدين لــصناع القــرار فــي 
  ." نتنياهو- بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب

وكان كوشنر، قد وجه رسالة للـشعب الفلـسطيني 
أقول للشعب الفلسطيني، إن العـالم يريـد لكـم حيـاة : "ًقائال

" أفــضل، لكــن البــد أن تكــون لــديكم قيــادة قــادرة علــى ذلــك
  .على حد تعبيره

هنــاك "أن " يــرةالجز"وأضــاف كوشــنر، وفقــا لقنــاة 
خطـــة أمنيـــة تـــضمن األمـــن للفلـــسطينيين واإلســـرائيليين، 
وهناك عـرض علـى الطاولـة معـروض علـى الفلـسطينيين، 

  ."ونأمل أن يتواصلوا، وأن يقبلوا به



  
  ٣٢ 

  ٣/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

االتحاد األوروبي يرفض فرض واشنطن 
  "دوليةالجنائية ال"عقوبات ضد مسؤولين في 

 

 أعــــرب االتحــــاد األوروبــــي، أمــــس –بروكــــسيل 
ــات  ــات المتحــدة عقوب الخمــيس، عــن رفــضه لفــرض الوالي
علـــى كبـــار المـــسؤولين فـــي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، 

 .بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للـشؤون 
يـــة أمـــس، إن الخارجيـــة بيتـــر ســـتانو، فـــي إحاطـــة إعالم

االتحــاد األوروبــي يقــف ضــد أيــة محــاوالت لتحجــيم عمــل 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي هــي حجــر األســاس فــي 

ـــة االتحـــاد "وشـــدد بيتـــر ســـتانو علـــى أن ". تحقيـــق العدال
  ". يرفض هذه العقوبات التي فرضتها واشنطن

نحــن سنواصــل دعمنــا للمحكمــة ونحــن "وأضــاف 
".  ضـد مـوظفين بالمحكمـةلسنا سعيدين بأن نـرى خطـوات

يشار إلى أن وزيـر الخارجيـة األمريكـي مايـك بومبيـو، قـد 
أعلن أن بالده فرضت، أمس األربعاء، عقوبات على فاتو 
بنسودا المدعيـة العامـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـسبب 
تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات األمريكية قد ارتكبت جرائم 

 .حرب في أفغانستان

ومبيــــو إلـــى أن األفــــراد والكيانـــات التــــي ولفـــت ب
فـــاتو (تواصـــل تقـــديم أي دعـــم مـــادي لهـــذين الشخـــصين 

ــصاص  ــيس قــسم االخت ــسو موشوشــوكو رئ ــسودا، وفاكي بن
) القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية

  )سبوتنيك. (ًيخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضا

  ١٣ صفحة ٤/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

وزراء الخارجية العرب يناقشون األربعاء 
  تطورات القضية الفلسطينية

 

 تنطلق بعـد غـد االثنـين، أعمـال - وفا -القاهرة 
لمجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى ) ١٥٤(الـــدورة الــــ 

مستوى المندوبين الـدائمين للتحـضير ألعمـال تلـك الـدورة 
اء ، األربعـ)إفتراضـيا(على مستوى وزراء الخارجيـة العـرب 

 .المقبل، برئاسة فلسطين

وقال األمين العـام المـساعد فـي الجامعـة العربيـة 
الـــسفير حـــسام زكـــي، إن اجتماعـــات المنـــدوبين الـــدائمين 
ستقوم باإلعداد والتحضير الجتماع وزراء الخارجية العرب 
من حيث إعداد مشروع جدول األعمـال ومـشاريع القـرارات 

ـــــا لـــــوزراء الخارجيـــــة ل مناقـــــشتها الخاصـــــة بهـــــا ورفعه
  .واعتمادها

وأضــــاف زكــــي فــــي تــــصريحات صــــحفية، اليــــوم 
الـــسبت، أن مـــشروع جـــدول األعمـــال يتـــضمن عـــددا مـــن 
البنود السياسية األمنية واالجتماعيـة والـصحية واإلداريـة، 
التــي تهــم العمــل العربــي المــشترك وفــي مقــدمتها تطــورات 
القــضية الفلــسطينية فــي ضــوء المــستجدات التــي شــهدتها 

  .مؤخرا

كــان األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد و
أبو الغيط، أكد خـالل اتـصال هـاتفي مـع المنـسق الخـاص 
لألمم المتحدة لعملية السالم نيكوالي ميالدنو، على ثوابت 
القـضية المركزيـة الفلــسطينية، والتـي تــضمن حـل الــصراع 
مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية 

وقرارات مجلـس األمـن، وأن هـذه المبـادئ تحظـى الدولية، 
بإجمــاع عربــي كامــل وبتأييــد ودعــم مــن المجتمــع الــدولي 

  .واألمم المتحدة

  ٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  



  
  ٣٣ 

سعي أميركي إسرائيلي لصناعة قيادة 
  فلسطينية بديلة تقبل خطة ترامب

 

ـــة ســـعد الـــدين    قـــال مـــسؤولون – عمـــان -نادي
 إسـرائيلية مكثفـة –محـاوالت أميركيـة "لسطينيون إن هنـاك ف

للبحث عن قيادة فلسطينية جديدة بديلة عن الحالية للقبـول 
 –، الفتــين إلــى ضــغوط أميركيــة "صــفقة القــرن"بمــا يــسمى 

إسرائيلية الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على 
  .قاعدة الخطة األميركية

ـــك  ـــد المـــسؤولون أن تل ـــصطدم "المحـــاوالت وأك ست
، "بالموقف الفلسطيني الـرافض للتـدخل فـي شـؤونه الداخليـة

ٕمـــشددين علــــى رفـــضهم ألي محاولــــة أميركيـــة واســــرائيلية 
لصناعة قيـادة بديلـة للـشعب الفلـسطيني متواطئـة مـع خطـة 

 واستبعدوا وجود أية فرصـة .الرئيس األميركي، دونالد ترامب
 اإلسرائيلية والتـي –ية ًحاليا الستئناف المفاوضات الفلسطين

صـفقة "تضغط اإلدارة األميركية تجاه الـدفع بهـا علـى قاعـدة 
  ."القرن

ـــة التحريـــر  ـــة التنفيذيـــة لمنظم ـــال عـــضو اللجن وق
، إن "الغـد" الفلسطينية سابقا الدكتور أسـعد عبـد الـرحمن، لــ

 اإلســرائيلية، والقــوى المؤيــدة لهمــا، –المحــاوالت األميركيــة "
ــا عــن ا" لــشرعنة"مــستمرة  الحــتالل اإلســرائيلي، والبحــث عبث

قيــــادات فلــــسطينية تقبــــل بمــــا رفــــضته القيــــادة والــــشعب 
  ."صفقة القرن"الفلسطيني فيما يخص 

تلـك "، إن "الغـد" وأضاف عبد الرحمن، في حديثه لـ
المحـــــاوالت مـــــستمرة ولكنهـــــا ستـــــصطدم بموقـــــف القيـــــادة 
 الفلسطينية الحاليـة وبالـشعب الفلـسطيني المتمـسك بحقوقـه

، معتبـرا أن "الوطنية المشروعة والمناهض للخطـة األميركيـة
القيادة الفلسطينية تعتبر فـي أقـوى حاالتهـا نظيـر االلتفـاف "

   ."الوطني الجمعي الراهن حولها

ونوه إلى أن االجتماع الـذي جمـع القـوى والفـصائل 
الفلــسطينية برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس، مــؤخرا فــي رام 

تفـــاف عبــر اإلجمـــاع، ألول مــرة، علـــى ّجــسد هــذا االل"اهللا، 

قبول رئاسة الرئيس عباس بسبب المواقف التي تمـسك بهـا 
ــرن"فــي مواجهــة  ــسياسة األميركيــة المنحــازة " صــفقة الق وال

  ."بالمطلق لالحتالل اإلسرائيلي في عهد ترامب

ــدالرحمن إن  ــال عب ــستمر إليجــاد "وق المحــاوالت ست
ال يقبــل بــه أكثــر فلــسطينية، مــن أجــل القبــول بمــا " قيــادات"

الفلسطينيين اعتداال، وهو الرئيس عباس، بما يجعله جنوحا 
خــارج الموقــف المجمــع عليــه فلــسطينيا وهــو مطلــب الحــد 

  .)"٢٠٠٢(األدنى الممثل في المبادرة العربية للسالم 

ــف الفلــسطيني يــضع "ورأى أن  الخــروج عــن الموق
رج صاحبه في خندق الخروج عن دائرة الوطنيـة والتغريـد خـا

القبول بخطة ترامب، "، معتبرا أن "سرب االعتدال الفلسطيني
وهـــي خطـــة رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو 

، وفــق "واليمينــي المتطــرف، يعــد خروجــا مــن دائــرة الوطنيــة
  .قوله

ـــــا الســـــتئناف  ـــــة فرصـــــة حالي واســـــتبعد وجـــــود أي
ـــسطينية  ـــى –المفاوضـــات الفل ـــا إل وجـــود " اإلســـرائيلية، الفت

ـــــة ضـــــغوط ـــــدفع باتجـــــاه اســـــتئناف – أميركي  إســـــرائيلية لل
، وهـو أمـر مرفـوض "صـفقة القـرن"المفاوضات علـى قاعـدة 

   ."فلسطينيا

ـــــال  ـــــا الســـــتئناف "وق ـــــة فرصـــــة حالي ال توجـــــد أي
المفاوضات، إال أذا كانت قائمة على قاعدة الشرعية الدولية 
والقـــانون الـــدولي، وهـــذا أمـــر غيـــر وارد فـــي عهـــد الـــرئيس 

   ."ترامب

ان مستــشار األمــن القــومي األميركــي، روبـــرت وكــ
إيجاد قيادة فلـسطينية مـن الجيـل "أوبراين، دعا، مؤخرا، إلى 

ـــد ـــرا أن "الجدي ـــادات "ً، معتب ـــي بعـــض القي المـــشكلة تكمـــن ف
ــر الفلــسطينية ، بحــسب "القديمــة المتحــصنة بمنظمــة التحري

نحتـاج إلـى جيـل جديـد " وأضاف، خـالل تـصريح لـه، .تعبيره
ًلفلسطينيين، شبان يريدون مستقبال رائعا بجانـب من القادة ا

  .، وفق قوله"أشقائهم العرب وجيرانهم اإلسرائيليين

ــاني دعــوة مــشابهة لمــسؤول أميركــي  وتعــد هــذه ث
خــالل يـــومين، إذ قـــال كبيـــر مستـــشاري الـــرئيس األميركـــي، 



  
  ٣٤ 

جاريــد كوشــنير، قبلــه، إن الــشعب الفلــسطيني يحتــاج إلــى 
  ."اة أفضلقيادة قادرة على تحقيق حي"

بدوره، قال الممثل الخاص للرئيس محمود عبـاس، 
ـــدكتور نبيـــل شـــعث، إن  ـــشعب الفلـــسطيني فقـــط يحـــدد "ال ال

  ."قيادته وليس الرئيس ترمب وال جماعته حلفاء نتنياهو

ــابع ــات المتحــدة، : "وت ــن الوالي ــصائح م ال نحتــاج ن
فالقيــادة الحاليــة منتخبــة وهــي الوحيــدة التــي تمثــل الــشعب 

ّ، معتبـرا أن تـصريحات المـسؤول األميركـي، تعـد "الفلسطيني
جزءا من المؤامرة اإلسرائيلية األميركية الخبيثة ضد الـشعب "

  ."الفلسطيني

من جانبه؛ قـال أمـين عـام المبـادرة الوطنيـة عـضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، مــصطفى البرغــوثي، إن 

ص الـــشرعية القياديـــة فـــي فلـــسطين ال تكتـــسب إال بـــاإلخال"
ــــر االنتخــــاب  ــــسطيني، وعب ــــشعب الفل ــــضايا ال لمــــصالح وق

  ". الديمقراطي

الواليــات المتحــدة وســلطات االحــتالل "وأضــاف إن 
، معتبرا أن "اإلسرائيلي ال تقرران من يقود الشعب الفلسطيني

ــادة متواطئــة مــع " صــفقة "الواليــات المتحــدة تريــد فــرض قي
ورأى أن ". وضـــــد مـــــصلحة الـــــشعب الفلـــــسطيني" القـــــرن

صــــفقة "الواليــــات المتحــــدة وســــلطات االحــــتالل أدركتــــا أن "
مرفوضـة لـذلك هـم يحـاولون االلتفـاف علـى الموقـف " القرن

  ."الفلسطيني الموحد

مـــن جانبـــه وصـــف عـــضو المجلـــس المركـــزي فـــي 
منظمة التحرير، عمر حلمي الغول، تصريحات أوبراين بأنها 

  ."ٕتحريض وارهاب موجه للقيادة والشعب الفلسطيني"

هذا تدخل سـافر وتهديـد وتحـريض فـي "بر أن واعت
ًذات الوقت، ردا على ثبـات وصـمود القيـادة الفلـسطينية فـي 

  ."صفقة القرن"مواجهة التحديات وفي طليعتها 

  ٢٧ص/٦/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

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

أعــــرب أحمــــد أبــــو الغــــيط،  -) د ب أ (-القــــاهرة 
ــة، عــن شــديد االنزعــاج  ــدول العربي ــة ال األمــين العــام لجامع

ـــي تـــم اإلعـــالن عـــن ا أمـــس الجمعـــة ھواإلدانـــة للخطـــوة الت
مـا فـي مدينـة ھبافتتـاح كـل مـن كوسـوفو وصـربيا سـفارات ل

 .القدس المحتلة

وأوضح األمين العام في بيان له، اليوم السبت، أن 
لقرارات الشرعية الدولية وللقانون ذا اإلجراء باطل ومخالف ھ

الــدولي وقــرارات مجلــس األمــن التــي تحظــر علــى الــدول نقــل 
ا تحــت االحــتالل منــذ عــام ھا لمدينــة القــدس كــونھســفارات
 الذي حظر على ١٩٨٠ لعام ٤٧٨، وبخاصة القرار ١٩٦٧

ـــدول إقامـــة بعثـــات دبلوماســـية فـــي القـــدس، ورفـــض أي  ال
  .القانونية للمدينةا تغيير الوضعية ھإجراءات من شأن

وأكد مصدر مسؤول باألمانة العامة لجامعـة الـدول 
ًالعربية مجددا على الموقف الثابت للجامعة والذي يعتبـر أن 

ي أحــد موضــوعات التفــاوض الــذي رغــب المجتمــع ھالقــدس 
ــسطيني واإلســرائيلي  ــين الجــانبين الفل ــه ب ــدولي فــي تحقيق ال

ــر، وأن مــساعي بعــض الــدول ــت فيهــا األخي ــل تلــك وتعن  مث
ل القرارات الدوليـة، واسـتباق نتـائج التفـاوض ھالدولتين يتجا

ًيمثل عمال خاطئا وغير قانوني وعرقل بـشدة فـرص التوصـل  ً
إلى سالم حقيقي قائم على حل الدولتين على أساس خطـوط 

  . ١٩٦٧ يونيو ٤

  ٦/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تركيا تعرب عن قلقها من قرار صربيا نقل 
  تها للقدسسفار

 

قلقهـا " أعربت وزارة الخارجية التركية عن –أنقرة 
إزاء قـرار صـربيا بنقـل سـفارتها لـدى إسـرائيل مـن " العميق

 .تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة



  
  ٣٥ 

ّوأكدت الوزارة في بيان، أن ضـم القـدس مـن قبـل 
إســـرائيل أمـــر غيـــر مقبـــول مـــن المجتمـــع الـــدولي واألمـــم 

 .المتحدة

لقـــضية الفلـــسطينية قـــائم علـــى إن حـــل ا"وقالـــت 
تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة علـى حـدود 

 ".، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

وشددت على أن نقل الدول لسفاراتها إلـى مدينـة 
ــد انتهاكــا ســافرا للقــوانين الدوليــة، داعيــة دول  القــدس يع
 العــالم كافـــة إلـــى مراعـــاة قــرارات األمـــم المتحـــدة، واحتـــرام
وضــــع القــــدس التــــاريخي والقــــانوني، واالبتعــــاد عــــن أي 

 .خطوات من شأنها تعزيز الخالف الفلسطيني اإلسرائيلي

ــــذكر أن رئــــيس الــــوزراء اإلســــرائيلي بنيــــامين  ي
نتنيــاهو قــد أعلــن اعتــزام صــربيا وكوســوفو نقــل ســفارتي 

  .بلديهما إلى مدينة القدس

  ٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ن توقف الضم لن نسمح بعودة حتى إ: اشتية
 األمر الواقع إلى حاله

بحث مع وزير الدولة األلماني للشؤون 
  الخارجية آخر المستجدات

 

 بحث رئيس الوزراء محمد اشـتية، يـوم -رام اهللا 
األحــد، فــي مكتبــه فــي رام اهللا، مــع وزيــر الدولــة األلمــاني 

  .للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية

شــكر رئــيس الــوزراء الموقــف األلمــاني الــرافض و
ــدولتين، معتبــرا أن الموقــف  ــداعم لحــل ال ــضم وال لخطــة ال
ٕالدولي والعربي الـصلب وارادة القيـادة والـشعب الفلـسطيني 

  .هو ما أفشل مخططات الضم اإلسرائيلية

ـــــادة  ـــــاح القي ـــــى انفت ـــــد عل وجـــــدد اشـــــتية التأكي
ســـاس الفلـــسطينية للعـــودة لمـــسار سياســـي يكـــون علـــى أ

مرجعيـــة واضـــحة، ســـواء كانـــت االتفاقيـــات الموقعـــة مـــع 

الجانـــب اإلســـرائيلي، أو القـــانون والقـــرارات الدوليـــة التـــي 
يعترف بها كل العالم، مؤكـدا دعـوة الـسيد الـرئيس محمـود 

  .عباس إلقامة مؤتمر دولي من أجل القضية الفلسطينية

ٕحتـى وان توقـف الـضم، لـن نـسمح بعـودة : "وقال
إلــى حالــه، حيــث يــستمر االســتيطان وتــدمير األمــر الواقــع 

، داعيــا ألمانيــا للعــب دور "إمكانيــة إقامــة دولــة فلــسطينية
  .ّفي كسر األمر الواقع من خالل مسار سياسي جدي

بــدوره، أكــد الــوزير األلمــاني علــى اســتمرار دعــم 
بالده لحل الدولتين ووقوفها إلـى جانـب القـانون والقـرارات 

  .الدولية

  ٦/٩/٢٠٢٠لفلسطينية وفا وكالة األنباء ا

* * * * *  

الصفدي وعريقات يبحثان تطورات القضية 
  الفلسطينية

 

ـــــان  ـــــة وشـــــؤون –عم ـــــر الخارجي  اســـــتقبل وزي
المغتربين أيمن الصفدي اليوم أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة 
فــي منظمــة التحريــر الفلــسطينية الــدكتور صــائب عريقــات 
فــي اجتمــاع تــشاوري بحــث تطــورات القــضية الفلــسطينية 
والجهــود المبذولــة إليجــاد أفــق حقيقــي لحــل الــصراع علــى 

  . الدولتين وفق المرجعيات المعتمدةأساس حل

وأكد الصفدي وعريقات أن تحقيق الـسالم العـادل 
والـــشامل والـــدائم خيـــار اســـتراتيجي طريقـــه حـــل الـــدولتين 
الـــذي يـــضمن تجـــسيد الدولـــة الفلـــسطينية المـــستقلة ذات 

 وعاصمتها ١٩٦٧السيادة على خطوط الرابع من حزيران 
ـــدو ـــانون ال ـــى أســـاس الق ـــرارات القـــدس الـــشرقية عل لي وق

الـــشرعية الدوليـــة ومبـــادرة الـــسالم العربيـــة ومبـــدأ األرض 
  .مقابل السالم

ـــف  ـــى ضـــرورة وق ـــات عل ـــصفدي وعريق وشـــدد ال
ــــا الالشــــرعية وخــــصوصا ضــــم  ــــع إجراءاته ًإســــرائيل جمي
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األراضي وبناء المستوطنات وتوسـعتها والتـي تقـوض حـل 
  .الدولتين وجميع فرص تحقيق السالم العادل

الدكتور عريقـات مواقـف المملكـة ّمن جانبه ثمن 
الثابتــة ودورهــا الــرئيس الــذي يقــوده جاللــة الملــك عبــداهللا 
ــه المــشروعة  ــسطيني وحقوق ــي دعــم الــشعب الفل ــاني ف الث
ًوخصوصا حقه في الحرية والدولة المـستقلة ذات الـسيادة 

  .على ترابه الوطني

كما أكد عريقات أهميـة الوصـاية الهاشـمية علـى 
ة والمــسيحية فــي القــدس فــي حمايــة المقدســات اإلســالمي

ــــا العربيــــة اإلســــالمية  ــــاظ علــــى هويته المقدســــات والحف
  .والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم

ـــــات اســـــتمرار التـــــشاور  ـــــد الـــــصفدي وعريق وأك
ــاني  ــداهللا الث ــة الملــك عب ــذا لتوجيهــات جالل ًوالتنــسيق تنفي

  .وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس

  ٦ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

مشاورات فلسطينية عربية تسبق اجتماع 
  مجلس الجامعة العربية

  

ــدين   تجــري - وكــاالت - عمــان -ناديــة ســعد ال
القيــادة الفلــسطينية اتــصاالت ومــشاورات مكثفــة مــع عــدد 
من الدول العربية، في إطار االستعدادات الجارية الجتماع 

عد غد مجلس الجامعة العربية المقرر عقده عن بعد يوم ب
األربعاء برئاسـة فلـسطين، وذلـك لتأكيـد التمـسك بالمبـادرة 

  .العربية للسالم، وأهمية مواجهة تحديات المرحلة الراهنة

وقال أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
اتصاالت “الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، انه جرت 

يـة مع عدد من وزراء الخارجية العرب، بيـنهم وزراء خارج
ُاألردن والمملكة العربية السعودية ومصر وسلطنة عمـان، 
إضافة إلى األمين العام المساعد للجامعة العربيـة، حـسام 

زكــي، قبيــل اجتمــاع مجلــس الجامعــة العربيــة فــي التاســع 
  .”من الشهر الجاري

وأوضح، عبـر الموقـع اإلخبـاري لمنظمـة التحريـر 
ي جــرت مــع الفلــسطينية، بــأن االتــصاالت الفلــسطينية التــ

 ١٥٤ًاســـتباقا ألعمـــال الـــدورة “المـــسؤولين العـــرب تـــأتي 
لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة المقــرر انعقادهــا عــن بعــد 

  .”يوم بعد غد

ــي  ــصاالت الت ــا للمنظمــة؛ فقــد تــضمنت االت ًوطبق
ــد  ــات تأكي ــات وتمــسك “أجراهــا عريق ــسطين بثب ــة فل مطالب

امعــة ، التــي اعتمــدتها الج”العــرب بمبــادرة الــسالم العربيــة
  .٢٠٠٢العربية في بيروت عام 

عــدم إقــدام أي طــرف “وشــددت االتــصاالت علــى 
على تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي إال بعد تنفيذ 
مبـــادرة الـــسالم العربيـــة بـــشكل تـــام، وبمـــا يـــضمن إنهـــاء 
ـــسطين بعاصـــمتها  ـــة فل االحـــتالل، وتجـــسيد اســـتقالل دول

ــة علــى حــدود العــام  ــدس المحتل حــل قــضية ، و١٩٦٧الق
ـــــدولي  ـــــسطينيين اســـــتنادا للقـــــرار ال ـــــين الفل  ١٩٤ًالالجئ

  .”واإلفراج عن األسرى

 آب ١٣وكانــــــت فلــــــسطين قـــــــد طلبــــــت، فـــــــي 
الماضـي، مـن الجامعـة العربيـة، عقـد اجتمـاع ) أغسطس(

طــارئ لتأكيــد اإلجمــاع العربــي بــشأن القــضية الفلــسطينية 
  .ومبادرة السالم العربية

ة تواصــلت مــع إقــدام ّبيــد أن التحــديات الثقيلــ... 
دول أخرى التخـاذ خطـوة نقـل سـفارات بالدهـا إلـى القـدس 
المحتلة، أسوة بما فعـل الـرئيس األميركـي، دونالـد ترامـب، 

  .من العام الماضي) مايو(عشية نكبة فلسطين في أيار 

فلــسطين، ســتقطع عالقاتهــا “وأكــد عريقــات، إن 
، ”مــــع أي دولــــة، تنقــــل ســــفارتها إلــــى القــــدس المحتلــــة

ًسـوف نبـذل جهـودا “: ”تويتر“ًيفا في تغريدة له عبر مض
جبارة؛ لمنع مخالفة القانون الدولي، ونقـل أي سـفارة إلـى 
ـــل  ـــصر وتنق ـــة، ســـوف ت ـــة، ولكـــن أي دول ـــدس المحتل ُالق
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ســـفارتها، فـــإن دولـــة فلـــسطين، ســـوف تقطـــع عالقاتهـــا، 
  .وتسحب سفيرها

ـــب أعلـــن،  ـــد ترام ـــرئيس االميركـــي دونال ـــان ال وك
ي، أن صــربيا، التزمــت بنقــل ســفارتها إلــى الجمعــة الماضــ

، فيما اتفقت كوسوفو والكيان اإلسرائيلي )المحتلة(القدس 
  .ٕعلى التطبيع، واقامة عالقات دبلوماسية

ــامين  ــن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي، بني ــا أعل فيم
ــــل  ــــي صــــربيا وكوســــوفو، تعتزمــــان نق ــــاهو، أن دولت نتني

  ).المحتلة(سفارتي بلديهما إلى مدينة القدس 

من جانبها؛ قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
االدارة “التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنـان عـشراوي، إن 

ـــة لهـــا  االميركيـــة تعمـــل لـــصالح ســـلطات االحـــتالل ووكيل
بهـــدف تقويتهـــا وضـــمان هيمنتهـــا فـــي المنطقـــة واعـــادة 

  ”.موضعتها باعتبارها قوة اقليمية

هــــذا “وقالــــت عــــشراوي، فــــي تــــصريح لهــــا، إن 
الــسلوك غيــر القــانوني يكــافئ المحتــل بــدال مــن اخــضاعه 
للمساءلة والقانون الدولي ويقـدم جـوائز مجانيـة لالحـتالل 

  .”على حساب الشعب الفلسطيني األعزل

ترامب ينفذ هذه السياسة “ولفتت إلى أن الرئيس 
الالأخالقيـــة بهـــدف خدمـــة مـــصالح االحـــتالل اإلســـرائيلي، 

تنيـاهو التـي تتقـاطع مـع وعلى وجـه الخـصوص مـصالح ن
مـصالحه، ولخدمــة مــصالح ترامــب مــع قاعدتــه االنتخابيــة 

  .”ٕواعطاء انطباع أنه صانع سالم

صربيا وكوسـوفو اصـطفتا إلـى “وشددت على أن 
جانــب القــوى التــي تعمــل خــارج نطــاق القــانون والعدالــة 

  .”واحترام حقوق الشعوب

ــــع “وأكــــدت عــــشراوي أن  ــــول كوســــوفو بتطبي قب
 االحـــتالل اإلســرائيلي، واعتـــزام صـــربيا نقـــل عالقاتهــا مـــع

ســـفارتها للقـــدس هـــو خـــرق للقـــانون الـــدولي ومتطلبـــات 
السالم، وتصريح واضح بضم االحـتالل الالشـرعي للقـدس 

ــــــسيحية وأراضــــــي  وســــــرقة المقدســــــات اإلســــــالمية والم
  .”اآلخرين

ـــى أن  ـــل وســـائل “وأشـــارت ال ـــستخدم ك ـــا ت أميرك
الــدول علــى اتخــاذ الــضغط والترغيــب والترهيــب لــدفع هــذه 

  .”قرارات ال شرعية لحماية االحتالل االسرائيلي

  ٣١ ص٧/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ليست " الجيتوات"ًليس سالما و" األبرتهايد"
  دولة

 

األمــين العــام لحركــة المبــادرة (مــصطفى البرغــوثي . بقلــم د
  )الوطنية الفلسطينية

ال يختلــــف اثنــــان علــــى أن الحركــــة الــــصهيونية 
يــــة مركبــــة ضــــد الــــشعب الفلــــسطيني شــــملت قامــــت بعمل

االستعمار االستيطاني، واستخدام العنف المسلح، بما فـي 
ًذلـــك المجـــازر، وصـــوال إلـــى واحـــدة مـــن أكبـــر عمليـــات 
التطهيــــر العرقــــي فــــي عــــصرنا والتــــي نفــــذتها فــــي عــــام 

ً، مـــرورا بنظــــام االحـــتالل العــــسكري األطـــول فــــي ١٩٤٨
  .التاريخ الحديث

ـــت علـــى أســـاس عقيـــدة الحركـــة الـــصهيون ية بني
ــق هــدفين ــالقوة المــسلحة : تحقي ــى األرض ب االســتيالء عل

وبالمـــصادرة واالحتيـــال، وتهجيـــر الفلـــسطينيين مـــن هـــذه 
  .األرض

ٕواذا كان هـدف احـتالل كـل أرض فلـسطين تحقـق 
بـــالقوة العـــسكرية، فـــإن الهـــدف الثـــاني تعثـــر، ثـــم فـــشل، 
ــذي  ــسطيني ال ــشعب الفل بــسبب صــمود جــزء باســل مــن ال

، وتحمل ١٩٤٨ى البقاء في وطنه بعد نكبة عام أصر عل
ـــسكري  ـــم الع ـــابراتي اإلســـرائيلي –آالم ومآســـي الحك  المخ

ــم مــن ١٩٦٦حتــى عــام  ــسالة جــزء آخــر، تعل ، وبــسبب ب
ــى ١٩٤٨تجربــة عــام  ، وفــضل مواجهــة خطــر المــوت عل

الرحيــل وصــمد فــي القــدس وبــاقي الــضفة الغربيــة وقطــاع 
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 الفلـسطينيين الـذين غزة، وجزء هام منه كان من الالجئين
  .١٩٤٨ُهجروا عام 

هذا الصمود لم يحدث صـدفة، ولـم يـتم ببـساطة، 
بــل كــان حــصيلة جهــد ال يقــدر بــثمن مــن العمــل الــوطني 
والتوعيــــة، والــــصمود االقتــــصادي والمجتمعــــي، والنــــضال 
الشعبي الـذي كانـت االنتفاضـة الـشعبية األولـى مـن أنقـى 

  .تجلياته

أن عدد الفلسطينيين والنتيجة الطبيعية لكل ذلك، 
ــم يفــق  اليــوم علــى أرض فلــسطين التاريخيــة يعــادل، إن ل

  .بقليل، عدد اليهود اإلسرائيليين

هذا ما لم تحسب الحركة الصهيونية حسابه، ولم 
والتمييــز العنــصري " االبرتهايــد"تجــد ســوى تبنــي منظومــة 

ًعالجـــا لـــه، وبفعلهـــا، أعـــادت موضـــوعيا توحيـــد مكونـــات  ً
  .التي انقسمت بعد اتفاق أوسلوالشعب الفلسطيني 

، كما أوضـح بدقـة علميـة مميـزة "األبرتهايد"نظام 
، يــشمل الفلــسطينيين فــي أراضــي "االســكوا"تقريــر فريــق 

، وفلسطينيي الضفة والقطاع بما في ذلك القـدس، ١٩٤٨
والالجئــين الفلـــسطينيين المحـــرومين مـــن حـــق العـــودة أو 

  .التواجد في وطنهم

العنــصرية، التــي فاقــت " يــداألبرتها"أمــا منظومــة 
فــي ظلمهــا وبــشاعتها نظــام التمييــز العنــصري فــي جنــوب 
إفريقيــا، فقـــد تعـــززت بقـــانون القوميـــة اإلســـرائيلي، الـــذي 
يعطـــي حـــق تقريـــر المـــصير فـــي كـــل فلـــسطين التاريخيـــة 

  .لليهود فقط

كـل منــاحي عـيش الفلــسطينيين اليـوم تعــاني مــن 
وعــون عنــصرية فظــة، فهــم محرومــون مــن أرضــهم، وممن

ــاههم التــي  ــاء فــي معظمهــا، ومحرومــون مــن مي مــن البن
ـــسلطات  تـــصادر إســـرائيل معظمهـــا، وفـــي حـــين تعطـــي ال

 متـر مكعـب سـنويا منهـا ٢٤٠٠اإلسرائيلية حق استعمال 
ً مترا ٥٠لليهودي المستوطن، فإنها تحدد ما ال يزيد على 

أي أن للمـــستوطن اليهـــودي حـــق اســـتعمال . للفلـــسطيني

 مــرة عــن الفلـسطيني فــي األراضــي ٤٨ الميـاه بكميــة تزيـد
  .المحتلة

ومعظم الفلسطينيين محرومون من التنقل وحرية 
مليـــون مـــنهم فـــي ســـجن معـــزول " ٢" الحركـــة، ويعـــيش 

ومغلق أشبه بمعـسكر اعتقـال، اسـمه قطـاع غـزة، ومعظـم 
 حـاجزا عـسكريا، وال ٦٥٠أهل الضفة علـيهم التنقـل عبـر 
  .يسمح لهم بالوصول إلى القدس

اإلســـرائيلي " األبرتهايـــد"ن يعطـــي نظـــام وفـــي حـــي
الحـــق ألي يهـــودي فــــي العـــالم ســـواء كــــان يعـــيش فــــي 
نيويــورك أو ســيبيريا أو أي مكــان آخــر، أن يحــصل علــى 
المواطنة فور هبوطه في أي مطار إسرائيلي، ويعطيه حق 
اإلقامة أينما شاء في كل أرض فلسطين بمـا فـي ذلـك فـي 

نه يحرم أكثر من سـتة الضفة الغربية والقدس المحتلة، فإ
ماليين الجئ من الفلـسطينيين المهجـرين بـالقوة مـن حـق 
العودة إلى األرض التي عاشت فيهـا عـائالتهم منـذ مئـات 

  .وآالف السنين

 ٤٢الــدخل القــومي للفــرد فــي إســرائيل يــصل إلــى 
ألــــف دوالر، وال يتجــــاوز ألفــــي دوالر للفــــرد فــــي الــــضفة 

نوا يـدفعون نفـس مـا ولكن الفلسطينيين أينما كـا. والقطاع
ًيدفعه اإلسرائيليون ثمنا للمنتجات والبضائع بسبب إلحـاق 

  .السوق الفلسطيني باإلسرائيلي

أكثـر مـن مليـون عمليــة اعتقـال وأسـر تمـت ضــد 
ـــذ عـــام  ـــسطينيين من ـــضوا ١٩٦٧الفل ، وعـــشرات اآلالف ق
  .شهداء أو أصيبوا بجراح

لكن الجانب األهم أن هنـاك نظامـا قانونيـا خاصـا 
هود وأنظمــة قانونيــة أخــرى للفلــسطينيين حــسب مكــان بــالي

ًويستعمل اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين مزيجا . معيشتهم
مــن القــوانين العــسكرية اإلســرائيلية، والقــوانين العثمانيــة، 
واالنتدابيـــة البريطانيـــة، بمـــا فيهـــا قـــانون الطـــوارئ الـــذي 
ــــي،  ــــانون األردن ــــا، ومــــا يعجــــبهم مــــن الق ــــه بريطاني ألغت

ٕافة إلــى حــوالي ألفــين مــن القــوانين العــسكرية، واذا باإلضــ



  
  ٣٩ 

كان ذلك كلـه ال يكفـي فـإن بمقـدور حكـام إسـرائيل إصـدار 
  .مزيد من القوانين العسكرية

كما يسمونها، لن " صفقة القرن"خطة ترامب، أو 
تنشئ دولة فلسطينية، ولن تنهي االستيطان االستعماري، 

عــن قـــرار وهــي تعبـــر . ولــن تحقــق الحريـــة للفلــسطينيين
الحركـــة الـــصهيونية، بعـــد أن تالعبـــت لعقـــود بمـــا ســـمي 

، إلغاء فكرة الحل الوسط مع الفلسطينيين، "عملية السالم"
  .وتكريس الضم والتهويد لكل فلسطين

كما ان خطة ترامب تشرعن تجزئة الضفة الغربية 
إن شـئتم، " بانتوسـتان"، أو "معـزل"، أو "جيتـو "٢٢٤إلى 
، محاصـــرة جميعهـــا بـــالجيش كبيـــر فـــي غـــزة" جيتـــو"مـــع 

اإلسرائيلي، وجدار الفصل العنصري، والحواجز العـسكرية، 
  .والمستعمرات

وخطة ترامب تؤكد بقاء السيطرة اإلسرائيلية علـى 
أرض وميــــاه وأجــــواء فلــــسطين بكاملهــــا، باإلضــــافة إلــــى 
المجــــال الكهرومغناطيــــسي، بمــــا فــــي ذلــــك البقــــع التــــي 

  .لقطاع، في الضفة وا"دولة فلسطين"ستسمى 

ُخطـــة ترامـــب التـــي كتبـــت بقلـــم نتنيـــاهو، تكـــرس 
العنـصري ضـد الفلـسطينيين، وقبولهـا أو " االبرتهايد"نظام 

التعامل معها سـيعني مـشاركة إسـرائيل فـي خـرق القـانون 
الدولي، وقيم اإلنسانية والعدالـة، وتـصفية حقـوق الـشعب 

  .الفلسطيني

ًلــــيس ســــالما، ولــــن يجلبــــه، " األبرتهايــــد"نظــــام 
يتـــوات والمعـــازل ليـــست، وال يمكـــن أن تكـــون دولـــة، والج

ــــاومتهم ألنهــــم  ــــاحهم ومق ــــوا كف ــــن يوقف ــــسطينيون ل والفل
  .ًيعرفون جيدا، الفرق الشاسع بين السالم واالستسالم

  ٧/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

التهديد اإلسرائيلي بضم : عمدة ستوكهولم
أراض فلسطينية أمر خطير وعلى أوروبا اتخاذ 

  ات حازمةخطو

  

ــــدير – وفــــا -رام اهللا  ــــال عمــــدة ســــتوكهولم ق  ق
ٍكاســيرغا، إن التهديــد اإلســرائيلي بــضم أراض فــي الــضفة 
الغربيـــــة أمـــــر خطيـــــر واعتـــــداء واضـــــح علـــــى الحقـــــوق 

  .الفلسطينية

" أصــدقاء فلــسطين"وأضــاف فــي حــديث لبرنــامج 
أنه في حال تطبيق هذا  :الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين

 على منطقة الشرق األوسط، وليس فقـط التهديد، فسيؤثر
  .على الفلسطينيين واإلسرائيليين

وأكــد كاســيرغا أن الحــزب االشــتراكي الــديمقراطي  
وهو الحزب الـذي ينتمـي لـه، والحكومـة الـسويدية يؤمنـان 
بأن الحل يقع باالعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابـع 

  .١٩٦٧من حزيران عام 

كي الـديمقراطي لديـه ولفت إلى أن الحـزب االشـترا
تاريخ طويل من التعاون المشترك مع فلـسطين وبالتحديـد 

  .منظمة التحرير الفلسطينية

يملـك االتحـاد األوروبـي اتفاقيـات تعـاون :" وتـابع
مشتركة مع إسرائيل، أحد أساسيات تلك االتفاقات هـو أن 
ــسان، ففــي حــال أصــبح  ــوق اإلن ــرام حق ــى إســرائيل احت عل

يقــة يجـب علـى االتحـاد األوروبــي تهديـد ضـم األراضـي حق
  ".ًاتخاذ خطوات أكثر حزما

وأشار كاسيرغا إلى أن السويد كانت إحـدى أولـى 
البلــدان فــي االتحــاد األوروبــي التــي اعترفــت بفلــسطين، 
وكان ذلك االعتـراف مهمـا للغايـة علـى المـستوى الـدولي، 

  . الفلسطينية-وساهم في توطيد العالقات السويدية 

إلى قرار محكمة العدل األوروبيـة، ولفت كاسيرغا 
ــة، مــشددا  ًوســم المنتجــات المــصنعة فــي األراضــي المحتل ْ
علــى ضــرورة متابعــة تطبيقــه، وأنــه بجــب مراقبــة كيفيـــة 



  
  ٤٠ 

ًتطبيق االتحاد األوروبي لهذا القرار، مؤكـدا أن المـواطنين 
ًالــسويديين واعــون سياســيا ويتحققــون دائمــا مــن مــصدر  ً

ســـــواق، كمـــــا أن منظمـــــات البـــــضائع المتواجـــــدة فـــــي األ
ـــسطين تلفـــت  المجتمـــع المـــدني والمنظمـــات الـــصديقة لفل

  .انتباه المواطنين حول هذه النقطة

  ٧/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

الصفدي يدعو إلطالق جهد دولي فاعل 
  للتوصل لحل الدولتين

  

 أجرى وزير الخارجية - ماجدة أبو طير -عمان 
ين أيمـــــن الـــــصفدي، امـــــس االثنـــــين، وشـــــؤون المغتـــــرب

مباحثــات مــع وزيــر خارجيــة رومانيــا، بوغــدان أوريــسكو، 
ووزير خارجيـة لوكـسمبرغ جـان أسـلبورن، ووزيـر الدولـة 
للشؤون الخارجية األلماني نيلز أنين، ركزت على تطورات 

 .القضية الفلسطينية والعالقات الثنائية وسبل تطويرها

لتــي جــرت عبــر وأكــد الــصفدي خــالل المباحثــات ا
الهاتف أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل سـريع وفاعـل 
إلطالق جهد حقيقي يستهدف التوصل لحل الدولتين علـى 
ــدولي ســبيال  ــة والقــانون ال ًأســاس قــرارات الــشرعية الدولي

 .ًوحيدا لتحقيق السالم العادل والشامل

وأكــد ضــرورة التــزام إســرائيل وقــف الــضم وجميــع 
 التي تقوض حل الدولتين ألن استمرار اإلجراءات األحادية

 .هذه اإلجراءات يهدد كل فرص تحقيق السالم العادل

كمـــا أكـــد الـــصفدي أهميـــة الـــدور األوروبـــي فـــي 
ـــف االتحـــاد  ـــا موق ـــسلمية، مثمن ـــة ال ـــرص العملي ـــة ف حماي

 .األوروبي المتمسك بحل الدولتين والقانون الدولي

ــة ...  كمــا اســتعرض الــصفدي التطــورات اإلقليمي
 .في مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينيةو

وأكـــــد أن حـــــل الـــــدولتين علـــــى أســـــاس قـــــرارات 
ـــذي يجـــسد  ـــة ال ـــسالم العربي ـــادرة ال ـــة ومب الـــشرعية الدولي

الدولـــة الفلـــسطينية المـــستقلة ذات الـــسيادة علـــى خطـــوط 
 وعاصمتها القدس الـشرقية هـو ١٩٦٧الرابع من حزيران 

الـسالم العـادل والـذي السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيـق 
ـــسلم  ًيـــشكل خيـــارا اســـتراتيجيا عربيـــا وضـــرورة لألمـــن وال ً ً

 .اإلقليميين والدوليين

ــــود الدوليــــة  ــــاتف الجه وأشــــار الــــى ضــــرورة تك
ًالمبذولــة لحــل الــصراعات اإلقليميــة سياســيا وبمــا يــضمن 
تحقيق األمـن واالسـتقرار فـي المنطقـة ويـسهم فـي تحقيـق 

 .واالزدهارتطلعات شعوب المنطقة بالنمو 

 ٤ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

نقل " صربيا وكوسوفو"األردن يدين قراري 
 سفارتيهما إلى القدس

 

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - عمان
االثنين، قراري جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو نقل 

ًقدس ورفضت القرارين خرقا صريحا سفارتيهما إلى ال
  .للقانون الدولي

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين السفير ضيف اهللا علي الفايز أن 
القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع أحكام القانون 

 ٤٧٨ و٤٧٦ًالدولي، وخصوصا قرارات مجلس األمن 
 الشرقية  التي تؤكد جميعها على أن القدس٢٣٣٤و

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 شرعية ومنعدمة األثر القانوني

وأكد الفايز ان تحقيق السالم العادل والشامل 
 الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس طريقه

الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة 
 .١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران 



  
  ٤١ 

وأشاد الفايز بموقف االتحاد األوروبي الذي اكده 
الناطق باسم المفوضية األوروبية فيما يتعلق بموقف 

رات إلى القدس االتحاد األوروبي الرافض لنقل السفا
ّوتشديده ان هذا الموقف ثابت لم يتغير ويدعم حل 

  .الدولتين

 ٢٠ص/٨/٩/٢٠٢٠الرأي

* * * * *  

االتحاد األوروبي يحذر صربيا من نقل 
 سفارتها إلى القدس المحتلة

  

أعرب االتحاد األوروبي  -   أ ف ب-بروكسل 
بشأن تعهد بلغراد نقل " أسفه"و" قلقه الشديد"االثنين عن 

ارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ما يلقي سف
بظالله على استئناف المحادثات بين صربيا وكوسوفو 

  .في بروكسل

واستأنف الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش 
ورئيس وزراء كوسوفو عبداهللا هوتي االثنين في بروكسل 
حوارا يهدف إلى تطبيع العالقات بين بلغراد وبريشتينا بعد 

  .وقيع اتفاق اقتصادي بينهما في واشنطنأيام من ت

ففي ختام اجتماع في البيت األبيض بحضور 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، تعهد الزعيمان الجمعة 

فيما أعلنت صربيا قرارها " تطبيع العالقات االقتصادية"
يوليو /نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بحلول تموز

  .المقبل

ها على إقامة عالقات ووافقت كوسوفو من جهت
  .دبلوماسية مع الدولة العبرية

ويتمسك االتحاد األوروبي بحل الدولتين مع 
القدس عاصمة لهما، وتتخذ بعثته الدبلوماسية في تل 

ويشترط االتحاد على المرشحين لالنضمام . أبيب مقرا
  .إليه اعتماد النهج نفسه على صعيد السياسة الخارجية

ق باسم وزير خارجية وقال بيتر ستانو الناط
في هذا اإلطار كل "االتحاد األوروبي جوزيب بوريل 

مسعى دبلوماسي يعيد النظر في موقف االتحاد األوروبي 
  ."المشترك من القدس هو مصدر قلق شديد وأسف

من جهتها، قالت النائبة شارن هاسكل العضو 
في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان االسرائيلي 

جهود االتحاد االوروبي لتثقيف صربيا "االثنين إن 
انتقد دولة "، مؤكدة أن االتحاد "وكوسوفو تثير الصدمة

  ."اسرائيل مرارا وشكك في حقنا التاريخي في دولة اسرائيل

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

  ."االبدية للشعب اليهودي

ارة ترامب إلى إقناع دول أخرى بنقل وتسعى إد
  .>>...سفاراتها إلى القدس

 ٨ص/٨/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

وزير الخارجية ونظيره المغربي يبحثان 
  التطورات الفلسطينية والليبية

  

 أجرى وزير الخارجية -  ماجدة ابو طير-عمان 
ــــة  ــــر الخارجي ــــصفدي ووزي ــــربين أيمــــن ال وشــــؤون المغت

ة امس محادثات عبر الهاتف ركـزت المغربي ناصر بوريط
ًعلى التطورات اإلقليمية وخصوصا تلك المتعلقـة بالقـضية 

 .الفلسطينية وجهود التوصل لحل سياسي لألزمة الليبية

كمــا بحــث الــوزيران وفــق بيــان امــس، آفــاق رفــع 
وتيــرة التعـــاون فــي جميـــع المجــاالت، وأكـــدا المــضي فـــي 

 تــربط المملكتــين ترجمــة العالقــات األخويــة التاريخيــة التــي
الـــــشقيقتين تعاونـــــا أوســـــع واســـــتمرار عمليـــــة التنـــــسيق 
ــاني  ــداهللا الث ــك عب ــة المل ــذا لتوجيهــات جالل ًوالتــشاور تنفي

 .وأخيه جاللة الملك محمد السادس



  
  ٤٢ 

وبحـــــث الـــــصفدي وبوريطـــــة تطـــــورات القـــــضية 
ــة  ــذي يجــسد الدول ــدولتين ال ــدا أن حــل ال ــسطينية، وأك الفل

يادة على خطـوط الرابـع مـن الفلسطينية المستقلة ذات الس
 وعاصــمتها القــدس الــشرقية علــى أســاس ١٩٦٧حزيــران 

القــانون الــدولي وقــرارات الــشرعية الدوليــة ومبــادرة الــسالم 
العربية سبيال وحيـدا لحـل الـصراع وتحقيـق الـسالم العـادل 

 .والشامل

ن الــصفدي الجهــود التــي تقــوم بهــا المملكــة  ّــوثم
ــسات الحــوا ــة واستــضافتها جل ــة المغربي ــي فــي مدين ر الليب

بوزنيقـــة المغربيـــة للتوصـــل لحـــل سياســـي تـــوافقي بـــين 
األطراف الليبية يحفظ وحدة ليبيـا واسـتقرارها وأمنهـا وأمـن 
جوارهـــا، ويحـــافظ علـــى ســـيادتها ووحـــدة أراضـــيها ويمنـــع 

وأكــد دعــم المملكــة كــل . التــدخالت الخارجيــة فــي شــؤونها
 وتحقيــق ًالجهــود المــستهدفة حــل األزمــة الليبيــة سياســيا

 .طموحات شعبها الشقيق

  ٣ ص٩/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

  تشاد تنفي فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس

 

 نفــت تــشاد نيتهــا فــتح ســفارة لهــا فــي –أنجمينــا 
مدينــة القــدس، العــام القــادم كتبــادل للــسفراء بــين أنجمينــا 

 ."تل أبيب"و

ـــــاء  ـــــل الثالث ـــــشاد لي ـــــة الت ـــــت وزارة خارجي وأعلن
ـــاح بعثـــة دبلوماســـية فـــي  ـــاء، نفيهـــا القـــاطع بافتت األربع

 .القدس

وقالت الوزارة في نجمينـا فـي بيـان مقتـضب دون 
ـــضاحات  ـــة "إي ـــاح بعث ـــاطع أي خطـــة الفتت ـــشكل ق ـــي ب ننف

 ".دبلوماسية في القدس

ويـــأتي هـــذا البيـــان بعـــد ســـاعات مـــن لقـــاء وفـــد 
 .يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوالتشاد مع رئ

ــــشاد و ــــذكر أن ت ــــا " إســــرائيل"ي عــــادت عالقاتهم
 ٢٠١٩كــانون الثــاني / مــن ينــاير٢٠الدبلوماســية فــي الـــ 

 .عقب تبادل الزيارات بينهما

إســرائيل عـــادت إلـــى "وقــال بنيـــامين نتنيـــاهو إن 
 ".أفريقيا، واألخيرة عادت إلى إسرائيل

ي تغريـدة جديـدة لـه وجاءت تصريحات نتنياهو فـ
بعدما التقى بعبـد الكـريم ديبـي نجـل " تويتر"على حسابه بـ

ــي، الــذي يــزور  ــرئيس التــشادي، إدريــس ديب " إســرائيل"ال
ــع المــستوى ــشادي رفي ــد ت ــى رأس وف ــه  .ًســرا، عل ــر أن وذك

التقى اليوم بعبد الكريم ديبي ورئيس جهاز المخابرات فـي 
وفتح قنـصليات، تشاد أحمد كوغري، وبحثا تعيين السفراء 

ًفــضال عــن إمكانيــة فــتح ســفارة لتــشاد فــي مدينــة القــدس 
  .المحتلة

  ٩/٩/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم 
  بمبادرة السالم العربية

 أكــــد وزراء الخارجيــــة العــــرب تمــــسكهم -القــــاهرة 
لعربـي اإلسـرائيلي بالسالم كخيار اسـتراتيجي، وحـل الـصراع ا

وفــق القــانون الــدولي وقــرارات الــشرعية الدوليــة ذات الــصلة 
ــادرة الــسالم العربيــة ١٥١٥ و٣٣٨ و٢٤٢بمــا فيهــا  ، وبمب

 بكافــة عناصــرها، والتـي تــنص علــى أن الــسالم ٢٠٠٢لعـام 
الشامل مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجـب أن يـسبقه 

العربيــة المحتلــة منــذ إنهــاء احتاللهــا لألراضــي الفلــسطينية و
ــا فيهــا القــدس الــشرقية، واعترافهــا بدولــة ١٩٦٧عــام  ، بم

فلسطين وحقوق الـشعب الفلـسطيني غيـر القابلـة للتـصرف، 
بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض لالجئين 
ٍالفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عـادل وفـق قـرار الجمعيـة 

  .١٩٤٨م  لعا١٩٤العامة لألمم المتحدة رقم 

وأكـــد مجلـــس الجامعـــة فـــي ختـــام أعمـــال الـــدورة 
لمجلـــــس الجامعـــــة العربيـــــة علـــــى مـــــستوى وزراء ) ١٥٤(



  
  ٤٣ 

الخارجيــة العــرب برئاســة وزيــر الخارجيــة والمغتــربين ريــاض 
المالكي، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرنس اليوم األربعـاء، 
بحــضور األمـــين العــام للجامعـــة العربيـــة أحمــد أبـــو الغـــيط، 

رات الصادرة بشأن متابعة التطـورات الـسياسية للقـضية بالقرا
الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم 

ـــة، رفـــضه  ـــة " صـــفقة القـــرن"العربي  اإلســـرائيلية، –األميركي
ــى مــن حقــوق وطموحــات  ــار أنهــا ال تلبــي الحــد األدن باعتب
ــــسالم  ــــة ال ــــات عملي ــــسطيني، وتخــــالف مرجعي ــــشعب الفل ال

ــرارات األمــم المتحــدة ذات المــ ــدولي وق ــانون ال ستندة إلــى الق
الصلة، مؤكدا عدم التعـاطي مـع هـذه الـصفقة المجحفـة، أو 
ــأي شــكل مــن  التعــاون مــع اإلدارة األميركيــة فــي تنفيــذها، ب
األشكال، ورفـض محـاوالت تـصفية القـضية الفلـسطينية مـن 
خـالل قـصر حلهـا علـى حلـول إنـسانية واقتـصادية دون حـل 

ُ عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمـارس سياسي
علــى الــشعب الفلــسطيني وقيادتــه بهــدف فــرض حلــول غيــر 

  .عادلة للقضية الفلسطينية

ــــد وزراء الخارجيــــة دعمهــــم وتأييــــدهم لخطــــة  وأك
ّتحقيــق الــسالم التــي أعــاد طرحهــا الــرئيس محمــود عبــاس، 

، ١١/٢/٢٠٢٠رئيس دولة فلسطين، في مجلس األمن يوم 
 مـــع األطـــراف الدوليـــة الفاعلـــة، بمـــا فيهـــا الرباعيـــة والعمـــل

الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة األطـراف لرعايـة عمليـة 
السالم، بمـا فـي ذلـك الـدعوة إلـى عقـد مـؤتمر دولـي إلعـادة 
إطــالق عمليــة ســالم ذات مــصداقية ومحــددة بإطــار زمنــي، 
ــل  ــدأ األرض مقاب ــة ومب ــشرعية الدولي ــرارات ال ــى أســاس ق عل

م وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي السال
  .١٩٦٧الذي بدأ عام 

كما أكد مجلس الجامعة أن إقـدام حكومـة االحـتالل 
اإلسرائيلي على تنفيـذ مخططاتهـا بـضم أي جـزء مـن األرض 

، بمـــا فيهـــا غـــور األردن ١٩٦٧الفلـــسطينية المحتلـــة عـــام 
المـستوطنات وشمال البحر الميـت واألراضـي المقامـة عليهـا 

اإلسرائيلية ومحيطها يمثـل جريمـة حـرب جديـدة تـضاف إلـى 
ــالجرائم الغاشــمة بحــق الــشعب  ــل ب ــسجل اإلســرائيلي الحاف ال

ـــرارات األمـــم  ـــاق وق ـــات الفاضـــحة لميث ـــسطيني واالنتهاك الفل
المتحـــدة والقـــانون الـــدولي، داعيــــا المجتمـــع الـــدولي إلــــى 

لحملهـا ممارسة ضغوط عملية رادعة على حكومـة االحـتالل 
على وقف تنفيذ مخططات الضم العدوانيـة، وتحميـل حكومـة 
ـــذ هـــذه  ـــات تنفي ـــة تبع االحـــتالل اإلســـرائيلي واإلدارة األميركي

  .المخططات على االستقرار واألمن والسلم الدوليين

كمــــــا أدان وزراء الخارجيــــــة، عمليــــــة القرصــــــنة 
) القـوة القائمـة بـاالحتالل(الممنهجة التي تقوم بهـا إسـرائيل 

مــــوال الــــشعب الفلــــسطيني، مــــن خــــالل تطبيــــق القــــانون أل
العنــصري اإلســرائيلي الــذي يــسمح لحكومــة االحــتالل بــسرقة 
مخصـــــصات ذوي الـــــشهداء واألســـــرى الفلـــــسطينيين، مـــــن 
ــي تــسيطر عليهــا حكومــة  ــسطينية الت ــدات الــضرائب الفل عائ
االحتالل، وذلـك ضـمن سياسـات وممارسـات االحـتالل لنهـب 

ومطالبة المجتمع الـدولي . لسطينيمصادر عيش الشعب الف
  .بلجم هذه الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية

وأكـــد المجلـــس تبنـــي ودعـــم توجـــه دولـــة فلـــسطين 
للحصول على العـضوية الكاملـة فـي األمـم المتحـدة، والعمـل 
ــى حــشد التأييــد الــدولي لــذلك، وتبنــي ودعــم حــق دولــة  عل

الدوليـة بهـدف فلسطين باالنضمام إلى المنظمات والمواثيـق 
ــــة، وتجــــسيد اســــتقاللها  ــــة والدولي ــــز مكانتهــــا القانوني تعزي

  .وسيادتها على أرضها المحتلة

ــام، لالســتمرار  ــدول األعــضاء، واألمــين الع ودعــا ال
بالعمل المباشر مـع الـدول التـي لـم تعتـرف بدولـة فلـسطين، 
من خالل زيـارات واتـصاالت ثنائيـة ومتعـددة األطـراف لحثهـا 

حزيــران / دولــة فلــسطين علـى خطــوط يونيــوعلـى االعتــراف ب
  .، بما فيها القدس الشرقية المحتلة١٩٦٧

كمــا حــث وزراء الخارجيــة العــرب، المدعيــة العامــة 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأجهــزة المحكمــة المعنيــة، علــى 
سرعة االنتهـاء مـن اإلجـراءات الالزمـة لفـتح تحقيـق جنـائي 

ــسا ــي جــرائم الحــرب، والجــرائم ضــد اإلن ــي ترتكبهــا ف نية، الت
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني األعـزل، ومـساءلة مجرمـي 

  .الحرب اإلسرائيليين، وعدم إفالتهم من العقاب



  
  ٤٤ 

ـــــضه ألي تجزئـــــة لـــــألرض  وأعـــــرب المجلـــــس رف
الفلــسطينية، والتأكيــد علــى مواجهــة المخططــات اإلســرائيلية 
الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلـسطين، 

  . مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتةورفض أي

وأكد وزراء الخارجية احترام شرعية منظمة التحرير 
ــسطيني،  ــد للــشعب الفل ــل الــشرعي والوحي الفلــسطينية، الممث
برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس، وتثمــين جهــوده فــي مجــال 
المـــصالحة الوطنيـــة الفلـــسطينية، ودعـــوة الفـــصائل والقـــوى 

ام المـصالحة الوطنيـة وفـق اتفـاق الفلسطينية إلى سرعة إتم
ــايو ــاهرة الموقــع فــي م ــات ٢٠١١أيــار / الق ــات وتفاهم  وآلي

ـــاهرة  ـــاق الق ـــا اتف ـــذه وآخره ـــة ٢٠١٧تنفي ـــين الحكوم ، وتمك
الفلــسطينية مــن تحمــل مــسؤولياتها كاملــة فــي قطــاع غــزة، 
ٕواجراء االنتخابات العامة في أقـرب وقـت، واإلشـادة بـالجهود 

وريــــة مــــصر العربيــــة لتحقيــــق الحثيثــــة التــــي تبــــذلها جمه
المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار فـي تلـك 

  .الجهود

وطالـــب المجلـــس، باســـتمرار تكليـــف المجمـــوعتين 
العــربيتين فــي مجلــس حقــوق اإلنــسان واليونــسكو، بــالتحرك 
ـــسطين فـــي  ـــرار، وقـــرارات فل لـــدعم ومتابعـــة تنفيـــذ هـــذا الق

وعــة العربيــة فــي األمــم المنظمتــين، واســتمرار تكليــف المجم
ــد للقــرارات المتعلقــة بالقــضية : المتحــدة ــدعم والتأيي لحــشد ال

الفلـــسطينية فـــي الجمعيـــة العامـــة، ومتابعـــة الجهـــود داخـــل 
ــي حفــظ األمــن والــسلم  ــن لتحمــل مــسؤولياته ف مجلــس األم
ٕالـــــدوليين، وانهـــــاء االحـــــتالل، ووقـــــف كافـــــة الممارســـــات 

مــشاورات واإلجــراءات ٕاإلســرائيلية غيــر القانونيــة، واجــراء ال
الالزمة للتـصدي الحتمـال قيـام سـلطات االحـتالل بـضم غيـر 
قـانوني ألجـزاء مـن أراضـي الـضفة الغربيـة المحتلـة، متابعـة 

ـــــن  ـــــس األم ـــــرار مجل ـــــذ ق  بـــــشأن االســـــتيطان ٢٣٣٤تنفي
اإلســرائيلي غيــر القــانوني، ومتابعــة حــصول دولــة فلــسطين 

خـــاذ كافـــة علـــى العـــضوية الكاملـــة فـــي األمـــم المتحـــدة، وات
التـــدابير الالزمـــة للتـــصدي لترشـــيح إســـرائيل للعـــضوية أو 
لمنصب في أجهزة ولجان األمم المتحدة، والطلب إلى األمين 

العام متابعة تنفيذ هذا القـرار وتقـديم تقريـر حـول اإلجـراءات 
  .التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس

ــــس دعمــــه لقــــرارات واجــــراءات دولــــ ــــد المجل ة ٕوأي
فلسطين في مواجهة اعتراف الواليات المتحدة األميركيـة، أو 
أي دولة أخرى، بالقدس عاصـمة لدولـة االحـتالل، بمـا فيهـا 
رفع دعـوة أمـام محكمـة العـدل الدوليـة ضـد أي دولـة تنتهـك 
االتفاقيـــات الدوليـــة بمـــا يمـــس المكانـــة القانونيـــة لمدينـــة 

 مـن القدس، والعمل مع دولـة فلـسطين علـى تحقيـق الهـدف
  .ُتلك القرارات على كافة الصعد

ـــــــراءات اإلســـــــرائيلية  ـــــــة اإلج وأدان وزراء الخارجي
المتمثلـــــة فـــــي تطبيـــــق قـــــانون عنـــــصري يـــــستهدف حـــــق 
ــه يــتم  ــذي بموجب المقدســيين الفلــسطينيين فــي مــدينتهم، وال
ــن آالف الفلــسطينيين المقدســيين  ســحب بطاقــات الهويــة م

ارجهــا، الــذين يعيــشون فــي ضــواحي القــدس المحتلــة أو خ
ـــق  ـــذي " قـــانون أمـــالك الغـــائبين"ٕوادانـــة اســـتئناف تطبي وال

يــستهدف مــصادرة عقــارات المقدســيين، ومطالبــة المجتمــع 
) القـــوة القائمـــة بـــاالحتالل(الـــدولي بالـــضغط علـــى إســـرائيل 

لوقـف قراراتهـا وقوانينهـا العنــصرية والتـي تعمـل علـى تفريــغ 
ينتهم المدينــة مــن ســكانها األصــليين، عبــر إبعــادهم عــن مــد

ًقـــسرا، وفـــرض الـــضرائب الباهظــــة علـــيهم، وعـــدم مــــنحهم 
  .تراخيص البناء

كمـــا أدان مجلـــس الجامعـــة اإلجـــراءات اإلســـرائيلية 
التعــسفية باعتقــال وفــرض اإلقامــة الجبريــة علــى شخــصيات 
اعتباريـــة فلـــسطينية فـــي مدينـــة القـــدس، واســـتمرار إغـــالق 

عــادة المؤســسات الوطنيــة العاملــة فــي القــدس، والمطالبــة بإ
فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا 
مــن تقــديم الخــدمات للمــواطنين المقدســيين وحمايــة الوجــود 
الفلـــسطيني فـــي المدينـــة المقدســـة، ومطالبـــة جميـــع الـــدول 
بتنفيــــذ القــــرارات الــــصادرة عــــن األمــــم المتحــــدة والمجلــــس 

فـي التنفيذي لليونسكو بخـصوص القـضية الفلـسطينية، بمـا 
ذلك لجنة التراث العالمي التابعـة لليونـسكو، والتـي أكـدت أن 

الحرم القدسي الـشريف هـو موقـع / المسجد األقصى المبارك



  
  ٤٥ 

إســالمي مخــصص للعبــادة وجــزء ال يتجــزأ مــن مواقــع التــراث 
ــــر  ــــداءات اإلســــرائيلية غي ــــت االعت ــــافي، وأدان العــــالمي الثق

  ...القانونية

ـــة  ـــى المـــسؤولية العربي ـــدوا عل واإلســـالمية كمـــا أك
الجماعيـــة تجـــاه القـــدس، ودعـــوة جميـــع الـــدول والمنظمـــات 
العربيــة واإلســالمية والــصناديق العربيــة ومنظمــات المجتمــع 
المدني، إلى توفير التمويل الالزم لتنفـيذ المشـروعات الواردة 
فـــي الخطــــة اإلستراتيجيــــة للتنميــــة القطاعيــــة فـــي القــــدس 

ـتها دولـــة فلــسطين، ّ، التــي قدمــ)٢٠٢٢-٢٠١٨(الــشرقيـة 
بهــدف إنقــاذ المدينــة المقدســـة وحمايــة مقدســاتها وتعزيـــز 
صــمود أهلهــا، فــي مواجهــة الخطــط والممارســات اإلســرائيلية 
لتهويــد المدينــة وتهجيــر أهلهــا، والعمــل علــى متابعــة تنفيــذ 
قــرار دعــم االقتــصاد الفلــسطيني، الــذي تبنتــه الــدورة الرابعــة 

ــ ، والــذي ٢٠/١/٢٠١٩روت للقمــة العربيــة التنمويــة فــي بي
تبنى آلية تدخل عربي إسالمي لتنفيـذ الخطـة بالتنـسيق مـع 

  .دولة فلسطين

وطالب المجلس باستمرار تكليف المجموعة العربية 
في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له 
المسجد األقصى المبارك مـن إجـراءات وممارسـات إسـرائيلية 

عكاسات وخيمة علـى األمـن والـسلم تهويدية خطيرة، وذات ان
الدوليين، والطلب إلى األمـين العـام متابعـة تنفيـذ هـذا القـرار 
وتقـديم تقريــر حــول اإلجــراءات التـي تــم اتخاذهــا بــشأنه إلــى 

  .الدورة المقبلة للمجلس

وأشــاد وزراء الخارجيـــة، بقـــرارات ومواقـــف االتحـــاد 
ـــدين االســـت ـــي ت ـــة الت ـــات األوروبي ـــي والبرلمان يطان، ُاألوروب

ــر قانونيــة، وتحظــر تمويــل  وتعتبــر المــستوطنات كيانــات غي
ـــــي المـــــستوطنات اإلســـــرائيلية داخـــــل األرض  المـــــشاريع ف
الفلــسطينية المحتلــة، والــذي أكــد علــى التمييــز بــين أراضــي 

ــــاالحتالل(إســــرائيل  ــــة ب ــــوة القائم ــــسطينية ) الق واألرض الفل
لعـدل ، واإلشادة بالقرار األخير لمحكمة ا١٩٦٧المحتلة عام 

التابعــة لالتحــاد األوروبــي، القاضــي بوجــوب وســم منتجــات 
البـــضائع الـــصادرة مــــن المـــستوطنات اإلســـرائيلية، ودعــــوة 

االتحاد األوروبي إلى االستمرار في ربط التقدم في العالقـات 
ــزام إســرائيل  ــة اإلســرائيلية بمــدى الت ــوة القائمــة (األوروبي الق

ن خــرق القــانون بالعمليــة الــسياسية وتوقفهــا عــ) بــاالحتالل
  .الدولي، والقانون الدولي اإلنساني

ــــدول  ــــع ال ــــوزراء باســــتمرار دعــــوة جمي ــــب ال وطال
والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل 
مـــــــع المـــــــستوطنات اإلســـــــرائيلية المقامـــــــة علـــــــى األرض 
الفلسطينية المحتلة ومقاطعتهـا، بمـا فـي ذلـك حظـر اسـتيراد 

ثمار فيهـا، بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر منتجاتها أو االسـت
ــــشمل حظــــر دخــــول  ــــا ي ــــدولي، وبم ــــانون ال لمخالفتهــــا للق
المــستوطنين اإلســرائيليين إلــى الــدول، وحــث مجلــس حقــوق 
ــة تحــديث قاعــدة  ــى متابع ــسامية، عل ــسان والمفوضــة ال اإلن
البيانات للشركات التي تتعامـل مـع المـستوطنات اإلسـرائيلية 

ي الفلسطينية والعربية المحتلة عام غير القانونية في األراض
، ومتابعــة تحميــل هــذه الــشركات تبعــات العمــل غيــر ١٩٦٧

  .القانوني الذي تقوم به

ـــة  ـــس جـــرائم المـــستوطنين اإلرهابي كمـــا أدان المجل
المــــستمرة ضــــد الفلــــسطينيين العــــزل وممتلكــــاتهم وأمــــاكن 
ـــــة ســـــلطات االحـــــتالل، وتحميلهـــــا  ـــــادتهم، تحـــــت حماي عب

ة عـن هـذه الجـرائم واالعتـداءات، ومطالبـة المسؤولية الكاملـ
المجتمع الدولي بالتصدي لهـذه الجـرائم العنـصرية التـي تعـد 
ًانتهاكا صـارخا للقـانون الـدولي اإلنـساني، واتفاقيـات جنيـف  ً
األربع، وغيرها من المعاهـدات والمواثيـق الدوليـة التـي تكفـل 

ج سالم وأمن الشعوب الواقعة تحت االحتالل، ودعـا إلـى إدرا
مجموعات وعصابات المـستوطنين التـي ترتكـب هـذه الجـرائم 
على قوائم اإلرهاب، واتخـاذ التـدابير القانونيـة بحقهـم، وأدان 
الممارســـات اإلســـرائيلية فـــي اســـتخدام األرض الفلـــسطينية 
ـــسامة  ـــصلبة وال ـــات ال ـــتخلص مـــن النفاي ـــب لل ـــة كمك المحتل

دعوة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات اإلسرائيلية، و
المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في اآلثـار الـصحية والبيئيـة 

  .لذلك، على األرض واإلنسان الفلسطيني
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وأدان المجلس كافة ممارسات االحـتالل اإلسـرائيلي 
والمستوطنين الهادفة للـسيطرة علـى أجـزاء كبيـرة مـن مدينـة 
الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحـرم 

هيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعـوة أمـين عـام اإلبرا
األمــم المتحــدة إلــى ايجــاد البــدائل الفعالــة لحمايــة المــدنيين 

  الفلسطينيين في مدينة الخليل

ًودعا المجلس العواصم العربيـة مجـددا للتوأمـة مـع 
مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغيـر الحكوميـة 

ادية واالجتماعيـــة والــــصحية، التعليميـــة والثقافيـــة واالقتــــص
ًللتوأمــة مـــع المؤســسات المقدســـية المماثلــة دعمـــا لمدينـــة 
ًالقدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها، واإلشـادة 
ـــك  ـــن الحـــسين، مل ـــاني اب ـــك عبـــداهللا الث ـــة المل بجهـــود جالل
المملكة األردنيـة الهاشـمية، صـاحب الوصـاية علـى األمـاكن 

يحية فـــي القـــدس الـــشريف فـــي المقدســـة اإلســـالمية والمـــس
الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديـد رفـض كـل محـاوالت 

ــاالحتالل(إســرائيل  ــوة القائمــة ب ــة ) الق المــساس بهــذه الرعاي
ـــة  ـــي رعاي ـــي ف ـــدور األردن والوصـــاية الهاشـــمية، وتثمـــين ال
وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

هاشـمية التاريخيـة، التـي أعـاد في إطار الرعاية والوصـاية ال
التأكيـد علـى االتفـاق الموقـع بــين الملـك عبـداهللا الثـاني ابــن 

ــاريخ  ــاس، بت ــرئيس محمــود عب ، ٣١/٣/٢٠١٣الحــسين وال
والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى 
األردنية في الحفاظ على الحـرم ضـد الخروقـات واالعتـداءات 

  .اإلسرائيلية

 وزراء الخارجيـــة بـــالجهود التـــي يبـــذلها كمـــا أشـــاد
الملــك محمــد الــسادس ملــك المملكــة المغربيــة، رئــيس لجنــة 
القـــدس، فـــي الـــدفاع عـــن المدينـــة المقدســـة ودعـــم صـــمود 
ــة  ــي تبــذلها وكال ــالجهود الت ــشعب الفلــسطيني، واإلشــادة ب ال
بيــت مــال القــدس التابعــة للجنــة القــدس، وتوجيــه التقــدير 

ريفين، الملــك ســلمان بــن عبــد لجهــود خــادم الحــرمين الــش
العزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية في دعم مدينـة 
ــسطين، وتعزيــز صــمود  القــدس الــشريف، عاصــمة دولــة فل

أهلهـــا، وتوجيـــه التقـــدير للجهـــود التـــي تبـــذلها الجمهوريـــة 
ًالجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبية، دعمــا للقــضية الفلــسطينية، 

سياسية التاريخيـة، أو مـن خـالل سواء من خالل المواقف ال
التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتوجيـه 
التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلـى الحفـاظ علـى مدينـة 
القدس الـشرقية، عاصـمة دولـة فلـسطين، وهويتهـا العربيـة، 
اإلســــــالمية والمــــــسيحية، ومقدســــــاتها وتراثهــــــا الثقــــــافي 

اجهــــة سياســــات االســــتيطان والتهويــــد واإلنــــساني، فــــي مو
والتزوير اإلسرائيلية الممنهجة، مثمنا جهود البرلمان العربي 
لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية 
والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية 

  ...إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم

وزراء الخارجيـة الـدول األعـضاء االسـتمرار وطالب 
في دعم عمل لجنة األمم المتحدة المعنيـة بتـسجيل األضـرار 
ـــي األرض  ـــصري ف ـــصل العن ـــشييد جـــدار الف الناشـــئة عـــن ت
ــالي  ــي ســداد العجــز الم ــة، والمــساهمة ف ــسطينية المحتل الفل
الذي تعـاني منـه اللجنـة، وذلـك ألهميـة اسـتمرار عملهـا فـي 

  .ناجمة عن بناء الجدارتوثيق األضرار ال

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل مـسؤولياته 
فــي التــصدي ألي عمليــة تهجيــر ألبنــاء الــشعب الفلــسطيني 
ًنتيجة الممارسـات اإلسـرائيلية وأيـضا إلـى تحمـل مـسؤولياته 
فــي تفعيــل فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن إقامــة جــدار 

المحكمة الجنائيـة ٕالفصل العنصري، واحالة ملف الجدار إلى 
ًالدولية تمهيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقـانون 

  .الدولي

) القـوة القائمـة بـاالحتالل(وأدان المجلس، إسـرائيل 
لبنائهـــا جـــدار الفـــصل والـــضم العنـــصري داخـــل أرض دولـــة 

ً، واعتبــار هــذا الجــدار شــكال ١٩٦٧فلــسطين المحتلــة عــام 
 مــن منظومــة االحــتالل ًمــن أشــكال الفــصل العنــصري وجــزءا

ــات  ــدول والمنظم ــع ال ــب جمي االســتعماري االســتيطاني، وطال
الدوليـــة ومجلـــس األمـــن باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة إلرغـــام 
إسرائيل على إزالة مـا تـم بنـاؤه مـن هـذا الجـدار، والتعـويض 
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ًعن األضرار الناتجة عنه، التزاما بالرأي االستـشاري الـصادر 
ً، وتنفيـــذا ٩/٧/٢٠٠٤بتـــاريخ عـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة 

-A/RES/ES(لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 

، والذي اعتبر إقامة الجدار ٢٠/٧/٢٠٠٤بتاريخ ) 10/15
ــدولي بمــا فيهــا حــق  ــانون ال ــي الق ــا للقواعــد اآلمــرة ف ًانتهاك

  .تقرير المصير

ـــل  ـــدولي لتحم ـــة، المجتمـــع ال ودعـــا وزراء الخارجي
ي عمليــة تهجيــر ألبنــاء الــشعب مــسؤولياته فــي التــصدي أل

ًالفلسطيني نتيجـة الممارسـات اإلسـرائيلية وأيـضا إلـى تحمـل 
ــشأن  ــة ب ــوى محكمــة العــدل الدولي ــل فت ــي تفعي مــسؤولياته ف
ـــف الـــدار إلـــى  ـــة مل ـــصل العنـــصري، واحال ـــدار الف ٕإقامـــة ج
ًالمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب 

  .ليالمخالفة للقانون الدو

ـــــــــة، الجـــــــــرائم اإلســـــــــرائيلية  وأدان وزراء الخارجي
الممنهجــة واســعة النطــاق ضــد أبنــاء الــشعب الفلـــسطيني، 
والتـي تــصنف جــرائم حــرب، وجــرائم ضــد اإلنــسانية، بموجــب 
القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
بما فيها العدوان اإلسرائيلي المتكرر على قطاع غـزة، والـذي 

ستهدف الــــشعب الفلــــسطيني وبنيتــــه التحتيــــة المدنيــــة يــــ
ٕواالقتصادية، وادانة االعتـداءات الوحـشية علـى المتظـاهرين 
الفلـــــسطينيين الـــــسلميين فـــــي أنحـــــاء األرض الفلـــــسطينية 

  .المحتلة

وأدان المجلــــس قيــــام قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي 
باإلعدامات الميدانية واالعتقاالت لألطفال والفتيات والـشباب 
الفلـــسطينيين، ومطالبـــة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وبـــاقي 
ــة  ــذه الجــرائم، واحال ــي ه ــالتحقيق ف ــة ب ــة الدولي ــات العدال ٕآلي

ــى المحاكمــة ــة سياســة ســلطات االحــتالل . مرتكبيهــا إل ٕوادان
  .باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القـرارات ذات الـصلة 
بحماية المدنيين الفلـسطينيين، السـيما قـراري مجلـس األمـن 

، وقـرار الجمعيـة العامـة )١٩٨٧(ورقـم ) ١٩٩٤ (٩٠٤رقم 
ـــدة حـــول حمايـــة المـــدنيين الفلـــسطينيين رقـــم  لألمـــم المتح

٢٠/١٠-ES/RES/A (2018( وحــث دول ومؤســسات ،
المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المـدنيين الفلـسطينيين 

عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء فـي قـرار الجمعيـة وتشكيل آلية 
العامــة وتقريــر األمــين العــام لألمــم المتحــدة، والــذي تــضمن 

  .خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين

وأكد الوزراء دعمهم للجهود والمساعي الفلسطينية 
، عـن )القوة القائمة بـاالحتالل(الهادفة إلى مساءلة إسرائيل 

 بحــق الــشعب الفلــسطيني، وتقــديم المــساندة الفنيــة جرائمهــا
والمالية الالزمة لهذه المساعي الفلـسطينية، وتفعيـل تـشكيل 
لجنــة قانونيــة استـــشارية فــي إطــار جامعـــة الــدول العربيـــة 
لتقديم المـشورة والمقترحـات حـول رفـع قـضايا أمـام المحـاكم 
الدوليــــة بــــشأن االنتهاكــــات اإلســــرائيلية لحقــــوق الــــشعب 

ـــس طيني وأرضـــه وممتلكاتـــه ومقدســـاته، وكـــذلك بـــشأن الفل
المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بمـا فيهـا 

  .١٩١٧عام " وعد بلفور"

ـــــة  ـــــدولي والمنظمـــــات الدولي ـــــب المجتمـــــع ال وطال
، )القــوة القائمــة بــاالحتالل(بممارســة الــضغط علــى إســرائيل 

ن لرفع حصارها المفـروض علـى قطـاع غـزة بـشكل فـوري، مـ
أجـــل إنهـــاء المأســـاة اإلنـــسانية واالقتـــصادية التـــي يعيـــشها 

  .الشعب الفلسطيني في القطاع

ودعــا الــوزراء، مجلــس وزراء الــشؤون االجتماعيــة 
العـــرب إلـــى مواصـــلة متابعـــة توصـــيات ومخرجـــات المـــؤتمر 
ـــي ظـــل انتهـــاك  ـــسطيني ف ـــل الفل ـــاة الطف ـــدولي حـــول معان ال

اقيـــة حقــوق الطفــل، التف) القــوة القائمــة بــاالحتالل(إســرائيل 
 ١٢ُوالــذي عقــد باستــضافة كريمــة مــن دولــة الكويــت يــومي 

  .١٣/١١/٢٠١٧و

ـــة سياســـة ســـلطات االحـــتالل  وأدان وزراء الخارجي
الممنهجة لالسـتهتار بحيـاة األسـرى الفلـسطينيين، واإلهمـال 
الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الـشهداء 

دولي ومنظمـــة الـــصحة مـــن األســـرى، ودعـــوة المجتمـــع الـــ
ـــة  ـــى مراقب ـــر، إل ـــصليب األحم ـــة لل ـــة الدولي ـــة، واللجن العالمي
إجراءات سلطات االحتالل بخصوص تفـشي فيـروس كورونـا 
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بين األسرى، وممارسة الضغط عليها إلطالق سـراح األسـرى 
الفلـــسطينيين مـــن الـــسجون اإلســـرائيلية، وخاصـــة المرضـــى 

ــايروس، ــم مــن تفــشي الف ــة له ــار الــسن، حماي ــل ًوكب  وتحمي
ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي المـــسؤولية الكاملـــة عـــن أي 
تبعــــات تتعلــــق بحيــــاة وصــــحة األســــرى الفلــــسطينيين فــــي 
الــسجون اإلســرائيلية، بمــن فــيهم الــذين يخوضــون إضــرابات 

  .عن الطعام والمصابين بفايروس كورونا

وطالــب المجلــس، الجهــات والمؤســسات والهيئــات 
 المعنيـة بتحمـل مـسؤولياتها الدولية وهيئات حقوق اإلنـسان

بتدخلها الفوري والعاجل إللزام الحكومة اإلسـرائيلية، بتطبيـق 
ــة األســرى  ــة بمعامل ــرارات الدوليــة المتعلق ــوانين والق ــة الق كاف
ـــانون  ـــا الق ـــا فيه ـــسجون اإلســـرائيلية، بم ـــي ال ـــين ف والمعتقل

ــدولي اإلنــساني واتفاقيــات جنيــف لعــام  ، واتفاقيــة ١٩٤٩ال
ــدولي مناهــضة التعــذيب ــة حقــوق الطفــل، والعهــد ال ، واتفاقي

ــــة سياســــة  ــــسياسية، وادان ــــة وال ــــالحقوق المدني ٕالخاصــــة ب
االعتقــــال اإلداري التعــــسفي لمئــــات األســــرى الفلــــسطينيين، 
ــة والجماعيــة، ومــن  والتحــذير مــن سياســة العقوبــات الفردي

  .خطورة الوضع داخل معتقالت االحتالل

ة الدوليــة ودعــا المجتمــع الــدولي والهيئــات الحقوقيــ
للضغط على سلطة االحتالل اإلسرائيلي لإلفـراج الفـوري عـن 
ُكافــة األســرى والمعتقلــين خاصــة قــدامى األســرى، والمرضــى 
ٕواألطفال والنواب والمعتقلين اإلداريين، واجبارها على التخلي 
عــن سياســـة العقـــاب الجمـــاعي والفــردي الـــذي يتنـــافى مـــع 

ســال لجنــة تحقيــق ، وإلر١٩٤٩اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 
إلـــى الـــسجون اإلســـرائيلية لالطـــالع علـــى االنتهاكـــات التـــي 

  .ترتكب بحق األسرى

ـــــــــة مـــــــــصادقة  ـــــــــست"وأدان وزراء الخارجي " الكني
 علـى قـانون عنـصري باطـل ٢/٧/٢٠١٨اإلسرائيلي بتـاريخ 

آخــــــر، يــــــسمح لحكومــــــة االحــــــتالل اإلســــــرائيلي اقتطــــــاع 
 مخصـــــصات ذوي الـــــشهداء واألســـــرى الفلـــــسطينيين، مـــــن
ــي تــسيطر عليهــا حكومــة  ــسطينية الت ــدات الــضرائب الفل عائ
ًاالحتالل، واعتبـار ذلـك ابتـزازا غيـر شـرعي وتـشريعا صـريحا  ً ً

لـــــسرقة أمـــــوال ومقـــــدرات الـــــشعب الفلـــــسطيني، ومخالفـــــة 
ًلالتفاقيات الموقعة بين الجـانبين، وانتهاكـا للقـانون الـدولي، 

ت التـي تقـوم وتأييد اإلجـراءا. بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة
  .بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية

ودعـــــا الـــــدول العربيـــــة واإلســـــالمية والمؤســـــسات 
ـــذي  واألفـــراد إلـــى دعـــم الـــصندوق العربـــي لـــدعم األســـرى ال
تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحـة 

بتـــــــاريخ ) ١٩( فقــــــرة ٥٧٤بــــــالقرار رقـــــــم ) ٢٤(الــــــدورة 
٢٦/٣/٢٠١٣.  

وأكــد مجلــس وزراء الخارجيــة أن قــضية الالجئــين 
الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلـسطينية، وعلـى التمـسك 
ـــالحق األصـــيل وغيـــر القابـــل للتـــصرف ألجيـــال الالجئـــين  ب
ُالفلــسطينيين وذريــتهم، فــي العــودة إلــى ديــارهم التــي شــردوا 
ًمنهــا، وفقــا لقــرارات الــشرعية الدوليــة وخاصــة قــرار الجمعيــة 

، ومبادرة السالم العربيـة، وتأكيـد )١٩٤٨ (١٩٤ رقم العامة
ــــاالحتالل(مــــسؤولية إســــرائيل  ــــوة القائمــــة ب ــــة ) الق القانوني

والسياسية واألخالقية عن نـشوء واسـتمرار مـشكلة الالجئـين 
  .الفلسطينيين

ــــك  ــــي ذل ــــا ف ــــن أي طــــرف، بم وأدان أي تحــــرك م
ــات المتحــدة األميركيــة وحكومــة االحــتالل اإلســرائيلي،  الوالي
إلسقاط حق العودة أو تشويه قضية الالجئين الفلـسطينيين، 
ـــة األونـــروا  مـــن خـــالل محـــاوالت التـــوطين، أو تـــصفية وكال
ُووقــــف تمويلهــــا، أو مــــا يــــسمى بإعــــادة تعريــــف الوضــــع 
القــانوني لالجــئ الفلــسطيني بهــدف حرمــان أجيــال الالجئــين 
الفلــــسطينيين وذريــــتهم مــــن حــــق العــــودة، ودعــــوة الــــدول 

مانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على األعضاء واأل
الــساحة الدوليــة، وفــي األمــم المتحــدة، للتــصدي لمثــل هــذه 

  .المحاوالت غير القانونية

وأعــــرب المجلــــس عــــن بــــالغ القلــــق إزاء أوضــــاع 
ــــسطينيين فــــي ســــوريا، واســــتمرار  ــــين الفل مخيمــــات الالجئ
ـــك  ـــسـالح والمـــسلحين، وف ــــة بإبقائهـــا خاليـــة مـــن ال المطالب

ٕحصار عنها واعادة إعمارها وعـودة سـكانها إليهـا، وتقـديم ال



  
  ٤٩ 

كـل الخــدمات الــضرورية لــدعم الالجئــين الفلــسطينيين فيهــا، 
ودعـــوة األونـــروا إلـــى تحمـــل مـــسؤولياتها فـــي هـــذا الـــشأن، 
ـــقل  ــاة الكريمــة والتن والــدعوة لتــوفير مقومــات الــصمود والحي
لالجئــين الفلــسطينيين، مــع الحفــاظ علــى وضــعهم كالجئــين 
فلـــــسطينيين إلـــــى حـــــين ممارســـــتهم لحقهـــــم فـــــي العـــــودة 

  .والتعويض

وأكد على التفويض الممنوح لوكالـة غـوث وتـشغيل 
ــين الفلــسطينيين  ــرار (وفــق قــرار إنــشائها ) األونــروا(الالجئ ق

، ورفــض المــساس )١٩٤٩ لعــام ٣٠٢الجمعيـة العامــة رقــم 
بواليتها أو مـسؤوليتها وعـدم تغييـر أو نقـل مـسؤوليتها إلـى 

أخــرى، وكــذلك التأكيــد علــى ضــرورة اســتمرار األونــروا جهــة 
بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين 
داخــل المخيمــات وخارجهــا فــي كافــة منــاطق عملياتهــا، بمــا 
ـــة، إلـــى أن يـــتم حـــل قـــضية الالجئـــين  فيهـــا القـــدس المحتل

ًالفلسطينيين حال عـادال وفـق قـرار األمـم المتحـدة رقـم  ً١٩٤ 
  ).١٩٤٨(ام لع

ـــــه  ـــــضه وادانت ـــــة رف ـــــس وزراء الخارجي ـــــد مجل ٕوأك
للحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضد وكالـة األونـروا، بمـا فـي 
ذلك السعي إلغالق كافة مراكـز ومـدارس الوكالـة فـي مدينـة 
ًالقــدس المحتلــة واحــالل مؤســسات احتالليــة إســرائيلية بــدال  ٕ

ثل بوقف منها، ورفض قرار الواليات المتحدة أو أي قرار مما
تمويــل األونــروا أو تخفيــضه والتحــذير مــن خطــورة ذلــك بمــا 
ًيعـــرض أجيـــاال كاملـــة مـــن الالجئـــين الفلـــسطينيين لخـــسارة 
ــة  ــة، ويــشكل محاول ــة والخدماتي ــصحية والتعليمي الخــدمات ال
ًمرفوضة لطمس قضية الالجئين والتي تـشكل جـزءا ال يتجـزأ 

  ".الحل النهائي"من قضايا 

ـــق إ ـــي كمـــا أعـــرب عـــن القل ـــسنوي ف زاء العجـــز ال
ودعــا المجتمــع الــدولي إلــى تــأمين المــوارد . موازنــة األونــروا

والمساهمات المالية الالزمـة لموازنتهـا وأنـشطتها علـى نحـو 
ٍكاف مستدام يمكنها من مواصـلة القيـام بتفويـضها ودورهـا، 
واألمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العـرب 

 مع الدول المانحة، لحثها على الوفـاء إلى مواصلة االتصال
  .بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة

ــــسديد  ــــى اســــتكمال ت ــــدول األعــــضاء عل وحــــث ال
ــة الــسنوية لألونــروا، تفعــيال للقــرارات  ًمــساهمتها فــي الموازن
المتعاقبة لمجلس الجامعـة علـى المـستوى الـوزاري منـذ عـام 

لمستضيفة ، وتوجيه التقدير لجهود الدول األعضاء ا١٩٨٧
لالجئين الفلسطينيين السيما لبنان واألردن وسوريا، وللـدول 

  .األعضاء التي تساهم في دعم وكالة األونروا

ودعــا المجلــس وكالــة األونــروا إلــى إيجــاد الوســائل 
الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة األموال الملزمـة 
ٍبهـــا وفــــق احتياجــــات الوكالــــة مــــع عــــدم تقلــــيص أي مــــن 

 ٣٠٢ًلخدمات التي تقدمها الوكالة وفقـا لقـرار إنـشائها رقـم ا
ــات )١٩٤٩( ــي إعــداد موازنتهــا حــسب أولوي ، واالســتمرار ف

ومتطلبات الالجئـين، والتنـسيق مـع الـدول العربيـة المـضيفة 
ــع سياســات تلــك  ــا يتوافــق م ــذ برامجهــا بم ــي إعــداد وتنفي ف
ـــدول  ـــي ال ـــى إشـــراك القطـــاع الخـــاص ف ـــدول، والعمـــل عل ال

نحة في تمويل بـرامج ومـشاريع إضـافية لتحـسين أحـوال الما
ًالالجئين على أال يكون ذلـك بـديال اللتزامـات الـدول المانحـة 

  .تجاه األونروا

وحمل وزراء الخارجية، حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
مـــسؤولية األعبـــاء التـــي تتكبـــدها األونـــروا نتيجـــة إجـــراءات 

ـــــصال المـــــس ـــــد حركـــــة إي اعدات اإلغـــــالق والحـــــصار وتقيي
لمستحقيها، ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، ودعوة 
الـــدول والجهـــات المانحـــة للوفـــاء بالتزاماتهـــا الماليـــة التـــي 
قدمتها في المؤتمرات الدولية لدعم وكالة األونروا، مـن أجـل 
تمكينهــا مــن أداء مهامهــا اإلنــسانية وتفويــضها الـــسياسي 

ر للـدول الـصديقة تجاه الالجئين الفلـسطينيين، وتقـديم الـشك
  .التي تقدم الدعم لألونروا

ـــدول العربيـــة لالســـتمرار بـــدعم  ودعـــا المجلـــس، ال
االقتـــصاد الفلـــسطيني وفـــق الترتيبـــات الثنائيـــة مـــع دولـــة 
فلــــسطين، وفــــتح أســــواقها أمــــام التــــدفق الحــــر للمنتجــــات 
فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلـك 



  
  ٥٠ 

بقة الـصادرة بهـذا الـشأن، ودعـوة الـدول ًتنفيذا للقـرارات الـسا
األعــــضاء لمتابعــــة تنفيــــذ قــــرارات القمــــم العربيــــة الــــسابقة 
ٕالخاصــة بإنهــاء الحــصار اإلســرائيلي واعــادة إعمــار قطــاع 
غــزة، وتحويــل األمــوال التــي تعهــدت بهــا فــي مــؤتمر القــاهرة 
إلعادة بناء ما دمره االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوان صيف 

٢٠١٤.  

ا وزراء الخارجيـــــة، مؤســـــسات القطـــــاع كمـــــا دعـــــ
الخاص بالدول العربية للمـشاركة الفعالـة فـي االسـتثمار فـي 
فلــسطين ودعـــم القطــاع الخـــاص الفلــسطيني، والطلـــب إلـــى 
ــرار وتقــديم تقريــر حــول  ــذ هــذا الق األمــين العــام متابعــة تنفي
ـــى الـــدورة المقبلـــة  ـــشأنه إل ـــم اتخاذهـــا ب ـــي ت اإلجـــراءات الت

  .للمجلس

لـــــس التـــــدابير اإلســـــرائيلية الممنهجـــــة وأدان المج
الهادفة إلى استمرار تقويض االقتصاد الفلـسطيني، وحرمـان 
ـــي  ـــصرف ف ـــل للت ـــر القاب ـــه غي ـــسطيني مـــن حق ـــشعب الفل ال
ـــين  ـــى تمك ـــدولي بالعمـــل عل ـــة المجتمـــع ال ـــة، ومطالب التنمي
الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل مـوارده وممارسـة 

ــة علــى كامــل أر ــي التنمي ــه ف  ١٩٦٧ضــه المحتلــة عــام حق
  .ومياهه اإلقليمية

كما أكد وزراء الخارجية، علـى تنفيـذ قـرار الجمعيـة 
، )A/RES/74/272 (2019العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 

خاصـــة طلـــب الجمعيـــة العامـــة مـــن مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة 
االســتمرار بتقــديم تقــارير إليهــا ) األونكتــاد(للتجــارة والتنميــة 

دية لالحــتالل اإلســرائيلي، والترحيــب عــن التكــاليف االقتــصا
التـي تقـدم تقـارير للجمعيـة العامـة ) األونكتـاد(بجهود أمانـة 

لألمم المتحـدة لتوثيـق تكلفـة االحـتالل والحقـوق االقتـصادية 
للــشعب الفلــسطيني، ودعــوة الــدول األعــضاء للمــساهمة فــي 
ــــدرتها  ــــي ق ــــة، والت ــــة المهم ــــة التوثيقي ــــل هــــذه العملي تموي

  . مليون دوالر٥ـ ب) األونكتاد(

ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة 
التزامــه بتقــديم المــساعدات لتعزيــز وتمكــين بنــاء مؤســسات 
دولــــة فلــــسطين، وتنفيــــذ تعهداتــــه الخاصــــة بــــدعم الخطــــط 

والبـــرامج التنمويـــة التـــي أعـــدتها دولـــة فلـــسطين، والـــدول 
مـان ماليـة العربية لاللتزام بمقررات الجامعة وبتفعيل شـبكة أ

ً مليون دوالر أميركـي شـهريا ١٠٠بأسرع وقت ممكن بمبلغ 
ًدعما لدولة فلسطين لمواجهـة الـضغوطات واألزمـات الماليـة 

القـوة القائمـة (التي تتعرض لها، بما فيهـا اسـتمرار إسـرائيل 
باتخاذ إجراءات اقتـصادية وماليـة عقابيـة، بينهـا ) باالحتالل

 كبيـر منهـا بمـا يتنـافى احتجاز أمـوال الـضرائب وسـرقة جـزء
  .مع القوانين والمواثيق الدولية واالتفاقيات بين الجانبين

وأعـــرب المجلـــس عـــن شـــكره للـــدول العربيـــة التـــي 
ــسطين، خاصــة  ــة دولــة فل أوفــت بالتزاماتهــا فــي دعــم موازن
المملكـــــــة العربيـــــــة الـــــــسعودية، والجمهوريـــــــة الجزائريـــــــة 

 التزاماتهمـــا الديمقراطيـــة الـــشعبية، اللتـــان تلتزمـــان بتـــسديد
بانتظام، وتوجيه الشكر إلى دولة الكويـت وجمهوريـة العـراق 
وجمهورية مصر العربية على تسديد أجـزاء مـن مـساهماتها 
فــي دعــم موازنــة دولــة فلــسطين، ودعــوة الــدول العربيــة إلــى 
ــاء بالتزاماتهــا فــي هــذا الــشأن وبالمتــأخرات المــستحقة  الوف

ة اســتمرار الــدول عليهــا بأقــصى ســرعة، والتأكيــد علــى أهميــ
  .العربية في دعم موازنة دولة فلسطين

ودعـــا، الـــدول األعـــضاء لتنفيـــذ قـــرار قمـــة عمـــان 
ـــاريخ  ـــال صـــندوقي ٢٩/٣/٢٠١٧بت ـــادة رأس م ـــشأن زي ، ب

 مليون دوالر أميركـي، وتوجيـه ٥٠٠األقصى والقدس بمبلغ 
ــت  ــة الكوي ــسعودية ودول ــة ال ــشكر لكــل مــن للمملكــة العربي ال

وجمهوريـــة العـــراق علـــى قيـــامهم بـــدفع والمملكـــة المغربيـــة 
أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، وكـذلك الـشكر للـدول 
األعضاء التـي أوفـت بالتزاماتهـا فـي دعـم مـوارد الـصندوقين 

، وقمــة ٢٠٠٠ًوفقــا لقــرارات قمــة القــاهرة غيــر العاديــة لعــام 
 ٢٠١٠، وتفعيــل قــرار قمــة ســرت لعــام ٢٠٠٢بيــروت لعــام 

ِ الدول العربيـة التـي لـم تـف بالتزاماتهـا بدعم القدس، ودعوة
لـــسرعة الوفـــاء بهـــا، ودعـــوة البرلمـــان العربـــي، والبرلمانـــات 
ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والجاليـــات العربيـــة، إلـــى بـــذل 
ًالجهـــود لتعزيـــز مـــوارد صـــندوقي األقـــصى والقـــدس، دعمـــا 
لنــضال الـــشعب الفلـــسطيني، والطلـــب مـــن الـــدول األعـــضاء 



  
  ٥١ 

، لـدعم ٣١/٣/٢٠١٩ر قمة تونس بتاريخ االلتزام بتنفيذ قرا
ً وفقـا ١/٤/٢٠١٩موازنة دولة فلسطين لمدة عـام يبـدأ مـن 

  .٢٠٠٢لآلليات التي أقرتها قمة بيروت لعام 

 ٩/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

وزير القدس يدعو المجتمع الدولي لرفض 
  سياسة هدم المنازل الفلسطينية

 

قدس فادي الهـدمي المجتمـع دعا وزير شؤون ال
الدولي ألن يحذو حذو االتحاد األوروبي والدول األعـضاء 
ــدس  ــازل المــواطنين فــي الق ــه، بــرفض سياســة هــدم من في

 .المحتلة ودعوة االحتالل لوقف هذه السياسة

ـــه، موقـــف اإلجمـــاع  ـــان ل وثمـــن الهـــدمي فـــي بي
األوروبي الداعي لوقف سياسـة هـدم المنـازل الفلـسطينية 

ــد ــي الق ــة وغيرهــا مــن االنتهاكــات اإلســرائيلية ف س المحتل
بحق المقدسيين والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنـه جـاء 

 .منسجما مع الموقف الفلسطيني

ــال الهــدمي ــي : "وق نــثمن موقــف االتحــاد األوروب
الثابــت الــذي تــم التعبيــر عنــه والــذي يؤكــد أن االســتيطان 

ــــسري، والطــــرد، والهــــدم واالســــتيالء  ــــر الق ــــى والتهجي عل
المنــازل إجــراءات غيــر قانونيــة بموجــب القــانون الــدولي، 
ونـــــدعو االحـــــتالل إلـــــى وقـــــف عمليـــــات هـــــدم المبـــــاني 

 ".الفلسطينية

وحذر الهدمي من مخاطر تصاعد عمليات الهـدم 
ـــشار فيـــروس  ـــي ظـــل انت " كورونـــا"اإلســـرائيلية خاصـــة ف

  .المستجد

 ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

السالم لن يتحقق : نة عمانوزير خارجية سلط
  إال بحل الدولتين واألرض مقابل السالم

  

 أكــد وزيــر خارجيــة ســلطنة –) د ب أ (–القــاهرة 
عمان بدر بن حمد البوسعيدي، أنه ال يمكن تحقيق سالم 
ٕشـــامل وعـــادل بـــين الـــدول العربيـــة واســـرائيل بـــدون حـــل 
ٕالــدولتين المبنــي علــى مبــدأ األرض مقابــل الــسالم وانهــاء 

  .تالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةاالح

ــي كلمــة  ــك ف ــسة " البوســعيدي"جــاء ذل ــام الجل أم
 لمجلـــس جامعـــة الـــدول ١٥٤االفتتاحيـــة ألعمـــال الـــدورة 

العربية على مستوى وزراء الخارجية العـرب التـي انعقـدت 
  .افتراضيا اليوم األربعاء

ُعـــن دعـــم ســـلطنة عمـــان " البوســـعيدي"وأعـــرب 
ول علـــى حقوقـــه المـــشروعة، للـــشعب الفلـــسطيني للحـــص

  .ودعم جهود ومبادرات السالم في المنطقة

، فــي كلمتــه، إلــى األوضــاع "البوســعيدي"وتطــرق 
الراهنة في الشرق األوسط، وكيفية إيجاد الحلـول الخالقـة 

  .السلمية للقضايا والتحديات التي تهدد الشعوب العربية

  ٩/٩/٢٠٢٠رأي اليوم 

* * * * *  

 لدى اليونان يطلعان سفيرا فلسطين واألردن
ًمسؤوال يونانيا على انتهاكات االحتالل بالقدس ً  

  

 أطلع سفيرا فلـسطين مـروان طوباسـي، -رام اهللا 
والمملكة األردنية الهاشمية عاهـد سـويدات لـدى اليونـان، 
ــــــــسفير  ــــــــة ال ــــــــة اليوناني ســــــــكرتير عــــــــام وزارة الخارجي
ـــــات االحـــــتالل  ـــــى انتهاك ـــــريس، عل ـــــستوكليس ديمي ذيمي

لي فــــــي مدينــــــة القــــــدس المحتلــــــة، ومخــــــاطر اإلســــــرائي
   .على الهوية العربية للمدينة إجراءاته



  
  ٥٢ 

واســتعرض الــسفيران سياســات االحــتالل لتهويــد 
القـدس خدمــة للمـشروع االســتيطاني، وتفريغهـا مــن أبنــاء 

   .أصحاب األرض الشعب الفلسطيني،

ــــاون  ــــضرورة التع ــــان ب ــــسفيران، اليون ــــب ال وطال
ــ ة مدينــة القــدس، والحفــاظ والعمــل المــشترك لحمايــة هوي

على تراثها ومقدسـاتها، التـي تخـضع لالتفـاق الفلـسطيني 
األردني للوصاية علـى المقدسـات، واعتبـار القـدس مدينـة 
ــــدولي  ــــة، وذات وضــــع خــــاص بموجــــب القــــانون ال محتل
وقـــرارات الـــشرعية الدوليـــة، مـــا يتطلـــب حمايتهـــا مـــن كـــل 

مجتمـع  وشددا على ضرورة تحمل ال.األطراف ذات العالقة
ـــة مـــسؤولياته  ـــي، لكاف ـــه االتحـــاد األوروب ـــا في ـــدولي بم ال
ـــي هـــذا الخـــصوص حتـــى إنهـــاء  ـــة ف ـــسياسية والقانوني ال

   .االحتالل

ـــسفير طوباســـي ســـلم األســـبوع  ـــشار إلـــى أن ال ي
الماضـي، رســالة خطيــة مــن الـرئيس محمــود عبــاس، الــى 
رئـــــيس الـــــوزراء اليونـــــاني ميتـــــسوتاكيس، تناولـــــت ذات 

  .الموضوع

  ٩/٩/٢٠٢٠نباء الفلسطينية وفا وكالة األ

* * * * *  

الوكالة بحاجة ملحة إلى : مفوض األونروا
 مليون دوالر حتى نهاية العام الجاري ٣٣٨

 لالستمرار في تقديم خدماتها

  

 أكـــــد المفـــــوض العـــــام لوكالـــــة األمـــــم -رام اهللا 
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين فـي الـشرق 

ّ الزرينـي، أن الوكالـة بحاجـة ملحـة فيليـب" أونـروا"األدنـى 
 مليون دوالر أميركـي علـى المـدى القريـب ٣٣٨إلى مبلغ 

 مليــون دوالر لموازنتهــا ٢٠٠وبنهايـة العــام الجــاري منهــا 
 مليــــون دوالر لالســــتجابة ٩٥البرامجيــــة باإلضــــافة إلــــى 

 فـضال ١٩-كوفيـد" كورونـا المـستجد"للمناشدة الخاصة بـ 
ـــــن أجـــــل٤٣عـــــن  ـــــون دوالر م  ســـــوريا واألراضـــــي  ملي

الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي ليتـسنى لهـا االسـتمرار 
في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لمليون الجئ فقير 

  . ألف في سوريا ولبنان٤٠٠في غزة وأكثر من 

ونبـــه الزرينـــي فـــي كلمـــة وجههـــا األربعـــاء إلـــى 
اجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى مـستوى وزراء 

 التـي عقـدت عبـر تقنيـة ١٥٤ية العرب فـي دورتـه الخارج
ــة فلــسطين إلــى أن عــدم " الفيــديو كــونفرانس" برئاســة دول

ـــة  ـــى الخـــدمات الحيوي ـــة ســـيؤثر عل ـــي األمـــوال الالزم تلق
  .لماليين الالجئين الفلسطينيين

إن لم نتمكن مـن تنفيـذ واليتنـا لعـدم كفايـة : وقال
ــار ســوى العــودة ــن يكــون أمــامي مــن خي ــى المــوارد، فل  إل

الجمعية العامة للحصول على التوجيه بشأن أي جزء مـن 
الواليــة ترغــب فــي إيالئــه األولويــة، مــضيفا إنــه بمقــدرونا 
ســـويا تجنـــب هـــذا وبـــدعمكم الـــسخي المـــستمر سنـــساعد 
ــــاة  ــــى اإلحــــساس بالحي ــــاظ عل بــــشكل جمــــاعي فــــي الحف
الطبيعيـــة وبالقابليـــة علـــى التنبـــؤ واالســـتقرار فـــي أوســـاط 

  .اخل المنطقةالجئي فلسطين ود

وأكد، أن الدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية 
فــي " األونــروا"ودولهــا األعــضاء يمثــل أمــرا حاســما لوكالــة 

مواجهــة التحـــديات الـــسياسية والماليــة المتزايـــدة، مـــشددا 
علــى أهميــة أن يواصــل الجئــو فلــسطين تمــتعهم بالحمايــة 
والحــصول علــى الــدعم طالمــا ظــل وضــعهم كمــا هــو دون 

  ...ييرتغ

وأضـاف الزرينــي، إنــه فـي حــين تتعــدد التحــديات 
ـــي تواجـــه الجئـــي فلـــسطين واألونـــروا كانـــت أولـــويتي  الت
ــة  ــة هــي حماي القــصوى لــدى تعيينــي مفوضــا عامــا للوكال

، مـضيفا "١٩-كوفيـد"مجتمع الجئي فلـسطين مـن جائحـة 
إلى أنه لشهور عديـدة تـسنى لوكالـة األونـروا منـع تفـشي 

ــــد" ــــا" ١٩-كوفي ــــي مخيم ــــسطين المكتظــــة ف ــــي فل ت الجئ
ــا " بــسكانها، وحافظــت علــى كافــة خــدماتها  إال أننــا انتقلن



  
  ٥٣ 

إلى التعلـيم عـن بعـد والتطبيـب عـن بعـد وتوصـيل األدويـة 
  ".األساسية واألغذية إلى المنازل

وقال الزرينـي منـذ يوليـو الماضـي نـسابق الـزمن 
فــي أوســاط الجئــي " ١٩-كوفيــد "حيــث قفــزت اإلصــابات بـــ

إصــابة إلــى مــا يربــو عــن ) ٢٠٠(أقــل مــن فلــسطين مــن 
كوفيد "حتى يوم الخميس الماضي، واآلن فإن الـ) ٤٣٠٠(
يؤجج جائحـة الفقـر المـدقع، منبهـا إلـى أن اليـأس " ١٩-

والقنــوط يتنــامى فــي أوســاط الجئــي فلــسطين الــذين تربــوا 
أعينهم إلينا للحصول علـى المزيـد مـن المـساعدة، معتبـرا 

  .نطقة شديدة االضطرابأن اليأس شعور خطير في م

إنه في هذه البيئة غير المـستقرة والتـي : وأضاف
ال يمكن التنبؤ بها فإننا بحاجة ألكثر من أي وقـت مـضى 
إلـــى وكالـــة مـــستقرة، وأن أكبـــر تحـــد يواجـــه األونـــروا هـــو 
استقرارها المالي إذ تعمل بكامل طاقتها بموارد غيـر كافيـة 

 علــى حافــة وعامــا بعــد آخــر وشــهرا بعــد شــهر والوكالــة
  .االنهيار المالي وهذا نموذج غير مستدام

إنـه بـرغم حـدة الوضـع المـالي إال أننـي ال : وتابع
أرغب في زيادة الشعور بالقلق وانعدام األمان الذي يعتري 
ـــرة للمخـــاوف،  ـــة مثي ـــصريحات علني ـــاإلدالء بت ـــين ب الالجئ
مـــشيرا إلـــى إنـــه حتـــى يومنـــا هـــذا ال أعلـــم فيمـــا إذا كـــان 

ما يكفي من الموارد لتـشغيل عمليـات األونـروا سيتوفر لنا 
، مبينا أنه على الرغم من ذلك فقد اتخـذ "حتى نهاية العام

ــسطين إلــى  ــال الجئــي فل ــة لعــودة أطف ــرارا بــإبالء األولوي ق
الــتعلم وأنــه فــي األســبوع الماضــي بــدأ أكثــر مــن نــصف 
ـــي مـــدارس  ـــيم ف ـــى التعل ـــالعودة إل ـــون فتـــاة وصـــبي ب ملي

 التعليم أمر مركزي لكل الجهـود الراميـة األونروا، مؤكدا أن
 منبهــا إلــى أن اســتمرارية ،لمــنحهم األمــل بمــستقبل أفــضل

التعليم تتطلب نموذجا مختلفا من التمويل وموازناتنا معدة 
  .مسبقا وهي قابلة للتنبؤ

وأشـــار الزرينـــي، إلـــى أنـــه علـــى مـــدار الـــسنوات 
ـــم تحـــظ – ٢٠١٨ باســـتثناء عـــام –الخمـــس الماضـــية   ل

 والتـــي تعـــد العمـــود الفقـــري – األونـــروا البرامجيـــة موازنـــة
 بالموارد الكافية لتقديم البرامج ذات الجودة التي –للوكالة 

ما "تضاهي االلتزامات بموجب والية األونروا الفتا إلى أنه 
فتيء التمويل غير قابل للتنبـؤ والـصورة معتمـة فيمـا عـدا 

دير العميـق تـدين بالتقـ" األونـروا"أسابيع قليلـة، مؤكـدا أن 
للدول األعضاء في جامعة الدول العربية الداعمة للوكالـة 
بتبرعـــات ماليـــة، مـــشيرا إلـــى أنـــه ســـبق أن ناشـــد الـــدول 
األعــضاء فــي األمــم المتحــدة لمــضاهاة دعمهــا الــسياسي 
لواليـــة األونـــروا بمـــا يكفــــي مـــن مـــوارد، مناشـــدا الــــدول 

  .األعضاء بالجامعة العربية للقيام بذات الشيء

 ١٠/٩/٢٠٢٠المقدسية القدس 

* * * * *  

مسؤولة صربية نقل سفارة صربيا إلى القدس 
 "غير نهائي"أمر 

  

ــراد   شــككت مــسؤولة صــربية، -) أ ف ب (-بلغ
اليوم األربعاء، في ما إذا كانت بلغراد ستنقل سفارتها إلـى 

، بعد أقل مـن أسـبوع "غير نهائي"القدس، قائلة إن القرار 
.  دونالــد ترامــب عــن الخطــوةمــن إعــالن الــرئيس األميركــي

ًوبــرز أن إســرائيل ســجلت انتــصارا غيــر متوقــع فــي القمــة 
التـــــي رعاهـــــا البيـــــت األبـــــيض األســـــبوع الماضـــــي بـــــين 
الخصمين السابقين في حرب البلقان صربيا وكوسوفو، إذ 
وافقت األخيرة على االعتراف بإسرائيل وسارت صربيا على 

ــ ــل أبيــب إل ــسفارة مــن ت ــة خطــى واشــنطن لنقــل ال ى المدين
  .المقدسة

واحتفى رئـيس وزراء احـتالل اإلسـرائيلي بنيـامين 
نتنياهو بأن صربيا ستصير أول دولة أوروبية توافق على 
ــراف واشــنطن المثيــر  نقــل ســفارتها إلــى القــدس، بعــد اعت
للجدل قبل حوالي ثالث سنوات بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل 

  .بما في ذلك شطرها الشرقي المحتل



  
  ٥٤ 

ِامب الخطوة على أنها أنجزت، قالت وبينما قدم تر
المستـشارة اإلعالميـة لـرئيس صـربيا، اليـوم األربعـاء، إنــه 

ًليس قرارا نهائيا" ً."  

وقالت سوزانا فاسيليفيتش لوسائل إعالم محلية، 
فـي الوقـت الحـالي لـم نقبــل أي شـيء ولـم يـتم توقيــع أي "

ســنرى كيــف ســيتطور الوضــع وكيــف "وأضــافت، ". شــيء
ـــصرف إســـرائي ـــع ستت ـــا م ـــر بعالقاته ـــق األم ل عنـــدما يتعل

  "....كوسوفو

  ١٠/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

شرط السالم العادل والشامل زوال : الصفدي
  االحتالل

 

 قــال وزيــر الخارجيــة وشــؤون –ماجــدة أبــو طيــر 
المغتــربين أيمــن الــصفدي إن التغييــر المطلــوب والخطــوة 

لــسالم العــادل األساســية المطلوبــة والقــادرة علــى تحقيــق ا
والــشامل فــي المنطقــة يجــب أن يأتيــا مــن إســرائيل بحيــث 
توقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهـي 
االحـــتالل الالشـــرعي لألراضـــي الفلـــسطينية وتلبـــي جميـــع 

 .الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق

وقـال الـصفدي فـي بيــان أمـس بعـد اإلعـالن عــن 
ـــــة تطبيـــــع العالقـــــات ال  اإلســـــرائيلية أن أســـــاس –بحريني

الصراع هو القضية الفلسطينية، وأن شـرط الـسالم العـادل 
ــسطينية  ــة الفل ــشامل هــو زوال االحــتالل وتجــسيد الدول وال
المــستقلة ذات الــسيادة وعاصــمتها القــدس المحتلــة علــى 

 علــــى أســــاس حــــل ١٩٦٧خطــــوط الرابــــع مــــن حزيــــران 
ــادرة ا ــدولي ومب ــانون ال ــدولتين ووفــق الق ــة ال ــسالم العربي ل

  . ومعادلة األرض مقابل السالم

وشــــدد الــــصفدي علــــى أن أثــــر اتفــــاق تطبيــــع 
 اإلسرائيلية وكل اتفاقـات الـسالم مـع –العالقات البحرينية 

إســـرائيل يعتمـــد علـــى مـــا ســـتقوم بـــه إســـرائيل، فـــإن بقـــي 

االحـــتالل واســـتمرت إســـرائيل فـــي إجراءاتهـــا التـــي تنـــسف 
ة السلمية وضـم األراضـي األسس التي قامت عليها العملي

ــات فــي المــسجد  ــاء المــستوطنات وتوســعتها واالنتهاك وبن
الحرم القدسي الشريف سـيتفاقم الـصراع / األقصى المبارك

وسـيتعمق ولــن تــنعم المنطقــة بالـسالم العــادل الــذي تقبلــه 
  . الشعوب والذي يمثل ضرورة إقليمية ودولية

ًوأكــد الــصفدي أن ال ســالم عــادال شــامال وال أمــ ن ً
ــــوق  ــــع الحق ــــة جمي ــــم تلبي وال اســــتقرار شــــاملين إال إذا ت
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقـدمها حقـه 
في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه 

 .الوطني وفق حل الدولتين

وأكد الصفدي أن المملكة سـتظل تعمـل بالتنـسيق 
م العــادل مــع األشــقاء واألصــدقاء مــن أجــل تحقيــق الــسال

ــا،  ــسطينيا وعربي ــارا اســتراتيجيا أردنيــا وفل ــشكل خي ــذي ي ًال ً ً ً ً
ـــه الـــشعوب  ـــا إال اذا قبلت ـــون شـــامال ودائم ـــن يك ـــذي ل ًوال ً
وتبنتــــــه، وذاك شــــــرطه تلبيــــــة جميــــــع حقــــــوق الــــــشعب 
الفلسطيني الـشقيق وفـق قـرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة 

  . السالم العربية

لـــصراع وأضـــاف الـــصفدي االحـــتالل هـــو ســـبب ا
وأساســه، وزوالــه وفــق حــل الــدولتين هــو الطريــق الوحيــد 

  .لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم

  ٤ صفحة ١٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

وقف " إسرائيل"سأعارض الضم وعلى : بايدن
  توسيع المستوطنات

 

ـــــاالت –عواصـــــم   هـــــاجم مرشـــــح الحـــــزب – وك
ياسـة التوسـع الديمقراطي الرئاسة األميركية جو بايـدن، س

  .االستيطاني، واستمرار الحديث عن الضم

وقال بايدن في كلمتـه خـالل حفـل نظمتـه منظمـة 
علـى إسـرائيل "، أول من أمس الخمـيس، إن "جي ستريت"



  
  ٥٥ 

ّالتوقـــف عـــن توســـيع المـــستوطنات فـــي الـــضفة الغربيـــة، 
ّووقــــف الحــــديث عــــن الـــــضم والــــسعي للنهــــوض بحـــــل 

ــــــدولتين ذا أمــــــام أوضــــــح موقفــــــه هــــــ"، مؤكــــــدا أنــــــه "ال
  ".اإلسرائيليين

إن الضم اليوم ليس على الطاولة لكـن : "وأضاف
ال أعلـــم إلــــى أي مــــدى هــــو بعيــــد عــــن طاولــــة نتنيــــاهو 

ً، موضحا أنه سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، "وتوجهاته
وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع 

ددا األخــــذ بالحــــسبان القــــانون األميركــــي، وســــيفتتح مجــــ
وجدد بايدن تأكيده علـى أن ". قنصلية بالده شرقي القدس

حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان حق الفلسطينيين 
علـى المـستوى البعيـد " إسـرائيل"بدولتهم من جهة، وألمـن 

ــات  ــى أن خــصمه فــي االنتخاب ًمــن جهــة أخــرى، مــشيرا إل
الرئيس األميركي الحالي دونالد ترمب، زعزع قضية تقريـر 

ــى تقــويض األمــل بحــل ال مــصير للفلــسطينيين، ويعمــل عل
  ....الدولتين

 ١٢/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

: خالل لقائه الممثلة الخاصة لليونيسف
المالكي يدعو إلدراج جيش االحتالل 

  "قائمة العار"ومستوطنيه على 

 

 جــدد وزيــر الخارجيــة والمغتــربين ريــاض -رام اهللا 
ـــــــدعوة إلدراج جـــــــيش االحـــــــت الل اإلســـــــرائيلي المـــــــالكي ال

قائمــــة العــــار للجهــــات الــــضالعة فــــي "ومــــستوطنيه، علــــى 
 ".انتهاكات جسيمة بحق األطفال في حاالت النزاع المسلح

جاء ذلك خالل لقائه، اليوم األحد، فـي مقـر الـوزارة 
بمدينة رام اهللا، الممثلة الجديدة الخاصة لمنظمة اليونيسيف 

  .في فلسطين لوسيا المي

الل اللقــاء، إلــى امتنــاع األمــين وأشــار المــالكي، خــ
العــام لألمــم المتحــدة عــن إدراج جــيش االحــتالل اإلســرائيلي 

قائمــــة العــــار للجهــــات الــــضالعة فــــي "ومــــستوطنيه، علــــى 
" انتهاكـات جــسيمة بحـق األطفــال فـي حــاالت النـزاع المــسلح

ــى  خــالل الــسنوات الماضــية، األمــر غيــر المقبــول بــالنظر إل
ــــاالحت الل الملــــيء باالنتهاكــــات ســــجل الــــسلطة القائمــــة ب

ـــــــال  الجـــــــسيمة واالســـــــتهداف المتعمـــــــد والمباشـــــــر لألطف
   .الفلسطينيين

ــذي  وأشــاد بعمــل اليونيــسيف والتعــاون المــستمر ال
ــــال  ــــق جــــرائم االحــــتالل اإلســــرائيلي تجــــاه أطف ــــشمل توثي ي
فلــسطين، داعيــا إلــى تعزيــزه وتطــويره، بهــدف إيــصال صــورة 

ــات الممنهجــة وواســعة ا ــي تطــال شــاملة لالنتهاك لنطــاق الت
ٕأطفــال فلـــسطين، عبــر القيـــام بمزيـــد مــن التوثيـــق واصـــدار 
التقارير التي تعكس االنتهاكات اليومية، ومساءلة إسـرائيل، 

   .السلطة القائمة باالحتالل، عن جرائمها المستمرة

وأكد استمرار معاناة األطفال الفلسطينيين باستمرار 
إلـــى االنتهاكـــات االحـــتالل اإلســـرائيلي طويـــل األمـــد، مـــشيرا 

المـــذكورة مفـــصلة فـــي تقريـــر األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة 
  ...الخاص باألطفال والنزاع المسلح

مــــن جهتهــــا، أثنــــت الممثلــــة الخاصــــة لمنظمــــة 
اليونيسيف في فلـسطين علـى جهـود دولـة فلـسطين لـضمان 
حقوق الطفل، رغم وجود العديد من التحديات والعقبات النـي 

. الكامل لحقوق األطفال الفلـسطينيينتقف في وجه التحقيق 
وشــددت علــى اســتمرار العمــل الجمــاعي واالســتعداد الكامــل 
لبــــذل كافــــة الجهــــود الالزمــــة لتــــوفير الحمايــــة الــــضرورية 
لألطفـال وصـون حقــوقهم فـي الحمايـة والــسالمة والرفـاه فــي 
جميع األوقـات، خاصـة فـي هـذه الفتـرات العـصيبة وفـي ظـل 

  ".كورونا"تفشي وباء 

ر اللقاء رئيس إدارة األمم المتحدة ومنظماتها وحض
المتخصصة السفير عمـر عـوض اهللا، ومستـشار أول عبيـر 

  .رمحي، وملحق دبلوماسي جورجيت أجرب

  ١٣/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  



  
  ٥٦ 

أبو الرب يبحث مع السفير الياباني تطورات 
  القضية الفلسطينية

 

ر إدارة الشؤون العربيـة  بحث مدي- وفا-رام اهللا 
في وزارة الخارجية والمغتـربين الفلـسطينية المستـشار أول 
فــايز أبــو الــرب، مــع ســفير اليابــان لــدى دولــة فلــسطين 
ماسيوكي ماغوشي، اليوم األحـد، فـي مقـر الـوزارة بمدينـة 
ــة  ــسياسية المتعلق رام اهللا، آخــر المــستجدات والتطــورات ال

 .بالقضية الفلسطينية

ــو  ــع أب ــى نتــائج وأطل ــرب الــسفير ماغوشــي عل ال
اجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى مـستوى وزراء 
الخارجية الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري، والـذي 
ترأسته دولـة فلـسطين ممثلـة بـوزير الخارجيـة والمغتـربين 
رياض المالكي، الذي أكد موقـف القيـادة الـرافض لالتفـاق 

، إضـافة لـرفض )اإلمـاراتي-لياإلسـرائي-األميركـي(الثالثي 
ٕوادانة هذا االتفاق، والتمسك بمبادرة السالم العربية بكافـة 

  .بنودها وعناصرها

وأكـــد أبـــو الـــرب تبنـــي مجلـــس الجامعـــة العربيـــة 
لجميــع القــرارات الخاصــة بالقــضية الفلــسطينية، بمــا فيهــا 

وااللتـزام بمبـادرة الـسالم " صـفقة القـرن"الـرفض العربـي لــ 
ددا علـى أن فلـسطين وخـالل ترؤسـها للــدورة العربيـة، مـش

ــة  ــة، ســتعمل ) ١٥٤(الحالي ــدول العربي ــة ال ــس جامع لمجل
  .من منطلق الحرص على العمل الجماعي العربي

بـدوره، أكـد الـسفير اليابــاني موقـف بـالده الــداعم 
للقضية الفلسطينية، ولحقوق شعبنا وفق قـرارات الـشرعية 

وعاصـــمتها القـــدس ٕالدوليـــة، واقامـــة الدولـــة الفلـــسطينية 
  .١٩٦٧الشرقية على حدود الرابع من حزيران، عام 

  ١٣/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 
  يعتمد قرارين ضد االحتالل اإلسرائيلي

 

 اعتمـــد المجلـــس االقتـــصادي – وفـــا –نيويـــورك 
نيويــورك، اليــوم االثنــين، واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة فــي 

التبعــــات االقتـــــصادية "بأغلبيــــة ســــاحقة قـــــرارين بــــشأن 
واالجتماعيــــة لالحــــتالل اإلســــرائيلي لــــألرض الفلــــسطينية 
المحتلــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الــشرقية، وللــسكان العــرب 

حالـة المـرأة الفلــسطينية "، و"فـي الجـوالن الـسوري المحتــل
 ".وتقديم المساعدة لها

ــــرار  ــــد ق ــــصادية واالجتماعيــــة الت"وأك ــــات االقت بع
لالحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فـي 
ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري 

، الحــق غيــر القابــل للتــصرف للــشعب الفلــسطيني "المحتــل
والــسكان العــرب فــي الجــوالن الــسوري المحتــل فــي جميــع 

 .مواردهم الطبيعية واالقتصادية

وأهــاب بإســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، أال 
تـــستغل هـــذه المـــوارد أو تعرضـــها للخطـــر أو تتـــسبب فـــي 
فقــــدانها أو اســــتنزافها، كمــــا طالبهــــا بإنهــــاء اســــتغاللها 
للموارد الطبيعية، بما فيها الموارد المائيـة والمعدنيـة، وأن 
تتوقف عن إلقـاء أي نـوع مـن أنـواع النفايـات فـي األرض 

ـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الـــشرقية، وفـــي الفلـــ سطينية المحتل
الجـــوالن الـــسوري المحتـــل، لمـــا يلحقـــه ذلـــك مـــن أضـــرار 

 .جسيمة بالموارد الطبيعية لتلك المناطق

دولـة،  ٤٧ وحصل مشروع القرار هـذا علـى تأييـد
ــراض  ــل اعت ــدا، :  دول وهــي٣مقاب ــات المتحــدة، وكن الوالي

ــــاع  ــــل:  دول وهــــي٤وأســــتراليا، وامتن ــــاالوي، البرازي ، وم
 .وتوغو، وأوكرانيا

حالة المرأة الفلسطينية وتقـديم المـساعدة "وحول 
، شـــدد القــرار علـــى ضــرورة تـــوفير الحمايــة للـــشعب "لهــا

الفلسطيني، خاصة النساء واألطفال، وتوفير الـدعم للمـرأة 



  
  ٥٧ 

 وحـــصل .الفلـــسطينية القابعـــة تحـــت االحـــتالل اإلســـرائيلي
ــد  ــى تأيي ــة، م٤٣مــشروع القــرار عل ــل اعتــراض  دول  ٣قاب

 ٨الواليات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وامتنـاع : دول وهي
البرازيــــل، وألمانيــــا، وجمايكــــا ومــــونتينيجرو، : دول وهــــي

 .وهولندا، وسويسرا، وتوغو، وأوكرانيا

وأشــار المراقــب الــدائم لدولــة فلــسطين لــدى األمــم 
المتحدة الوزير رياض منصور، إلى أن هذا التصويت في 

" صـــفقة القـــرن"هميـــة ألنـــه جـــاء عقـــب إعـــالن غايـــة األ
وخطوات التطبيع وقبل التوقيع غدا في واشنطن، حيـث لـم 
نحافظ فقط على تصويت العام المنصرم، بل زاد التـصويت 

 دولــة أعــضاء ٥٤بــصوتين إلــى ثالثــة أصــوات مــن أصــل 
المجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، وهـــذا يؤكـــد أنـــه فـــي 

ٕلقـضية الفلـسطينية وانهـاء العالم هناك إجماع على تأييد ا
االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة واسـتقالل 

  .دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

 ١٥/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

الواليات المتحدة موجودة في الشرق : ترمب
  األوسط لحماية إسرائيل

 

 قــال الــرئيس األميركــي دونالــد – وفــا -واشــنطن 
ب، إن الواليات المتحدة ليست معنية بالشرق األوسـط ترم

 .من أجل النفط ولكن لحماية إسرائيل

وأضاف ترمـب فـي تـصريحات أدلـى بهـا األسـبوع 
الماضــي، ولكــن الــصحافة األميركيــة الــسائدة لــم تتــداولها 
ــات المتحــدة ليــست بحاجــة  ــر مفهــوم، أن الوالي لــسبب غي

 الشرق األوسـط يجب علينا التواجد في"ماسة للنفط ولكن 
  ".لحماية إسرائيل

ــــاربرا  ــــة المحافظــــة ب ــــصحفية األميركي ــــرت ال وذك
الوحيـــــدة التـــــي التقطـــــت هـــــذه  بالنـــــد، وهـــــي الـــــصحفية

ـــتم، ولكنهـــا  ـــن الواضـــح أن ال أحـــد يه التعليقـــات، أنـــه م

طرحت عالمات استفهام بشأن المـزاعم األميركيـة الـسائدة 
ــنفط لدر ــسبب ال ــشرق األوســط ب ــي ال جــة بأنهــا موجــودة ف

  .التورط في حرب ضد العراق

ـــى بهـــا ترمـــب  ـــي أدل ـــات الت ـــرتبط هـــذه التعليق وت
بنظريــة تفــسر ســبب تــسرع اإلدارة األميركيــة لغــزو العــراق 
بحجة أسلحة الدمار الشامل المزعومة، إذ يبدو أن تهديـد 
الرئيس العراقي الراحل صدام حـسين إلسـرائيل كـان الـدافع 

يجرؤ على االعتراف لهذه الحرب، ولكن البيت األبيض لم 
  .بذلك في ذلك الوقت

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

اإلجماع العربي على القضية : أبو الغيط
  الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخيرة

 

 قــال أحمــد أبــو الغــيط األمــين العــام لـــ –أ ش أ 
 جامعة الدول العربية إنه على ثقة مـن أن التطـورات التـي

وبــاألخص مــا يتعلــق منهــا ب .. ًتــشهدها المنطقــة مــؤخرا
لن تؤثر .. القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

ٍعلــــى اإلجمــــاع العربــــي بــــشأن حتميــــة إنهــــاء االحــــتالل 
اإلســـرائيلي لألراضـــي الفلـــسطينية كاشـــتراط أساســـي لكـــي 

   .يتحقق السالم العادل والشامل في الشرق األوسط

 في تـصريحات صـحفية يـوم –يط وأضاف أبو الغ
 أن المناقشات التي شهدها –االثنين بمقر األمانة العامة 

 سـبتمبر ٩االجتماع الـوزاري األخيـر للجامعـة العربيـة فـي 
 وبغــض النظــر عــن ..الجــاري حــول القــضية الفلــسطينية

أكـدت .. اللغط الذي حدث حول مصير مـشروع قـرار بعينـه
 كافــــة الــــدول ًمجــــددا وجــــود عامــــل مــــشترك يجمــــع بــــين

ويتمثــل فــي ضــرورة إنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي .. العربيــة
 ٦٧ يونيــــو ٤لألراضــــي الفلــــسطينية التــــي احتلــــت منــــذ 

وخروج الدولـة الفلـسطينية المـستقلة القابلـة للحيـاة وذات 



  
  ٥٨ 

الــسيادة إلــى النــور علــى كامــل هــذه األراضــي بمــا فيهــا 
  . القدس الشرقية حتى يتحقق السالم

أختلف مع الكثير مما "ًالعام قائال وأوضح األمين 
يحكــي عــن وجــود أزمــات فــي المنطقــة تعلــو فــي أهميتهــا 

 هــذه األزمــات نتــاج العــشرية ..علــى القــضية الفلــسطينية
الصعبة التي مزقت المنطقة لألسف وهناك معاناة كبيرة ال 

لكن قضية فلسطين تبقي أصل .. تزال قائمة في عدة دول
ف ال تــزال دون حــل حتــى كــل أوجــاع المنطقــة وهــي لألســ

ــن يعــرف .. اآلن ــيم ل ــي أن اإلقل ــسبة ل ــا يعنــي بالن وهــو م
ًاســـتقرارا وال أمنـــا حقيقيـــا بـــدون التوصـــل إلـــى هـــذا الحـــل  ً ً

  ".القائم على أساس الدولتين

صـحيح أن "وتابع األمين العام تصريحاته بالقول 
ًهناك خالفا عربيا حول بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة  ً

ولكـن الجميـع كمـا قلـت ملتـزم بـدعم ..  إسرائيلالسالم مع
سقف المطالب والحقوق الفلسطينية كما يضعها ويصيغها 

..  ولم يسع أي طرف إلـى تغييـر هـذا..الجانب الفلسطيني
ــــالل مــــن  ــــه أو اإلق وهــــذا أمــــر أساســــي ال ينبغــــي تجاهل

مشتركات كثيـرة "؛ وأشار في هذا الصدد إلى وجود "أهميته
 تجـاه القـضية الفلـسطينية منهـا علـى في المواقف العربية

سبيل المثال رفض خطط الضم اإلسرائيلية واعتبار القدس 
عاصمة إلسرائيل ونقل السفارات األجنبية إليهـا والـسياسة 
االستيطانية إلسرائيل في الضفة الغربيـة والقـدس الـشرقية 

  ..".المحتلتين وغيرها الكثير

عنـــي إننـــي م"ًواختـــتم أبـــو الغـــيط تـــصريحه قـــائال 
ـــى مـــن  ـــى الحـــد األدن ـــاظ عل ـــر وأساســـي بالحف ـــشكل كبي ب
القواسم العربية المشتركة ومحاولـة تجنيـب النظـام العربـي 

هذه إحـدى مهـام األمـين العـام .. تداعيات قد تكون سلبية
.. الرئيسية التـي يجـب أن يـضطلع بهـا بكـل صـبر وحكمـة

  ".ونسأل اهللا التوفيق فيها

  ١٥/٩/٢٠٢٠األهرام المصرية 

* * ** *   

السعودية تؤكد عدم قبولها بأي مساس يهدد 
  استقرار المنطقة

 

 أكــــــدت –" الــــــشرق األوســــــط أوناليــــــن: "نيــــــوم
ــوم  ــاء(الــسعودية، ي ــى وحــدة وســيادة )الثالث ، حرصــها عل

وسالمة األراضي العربية، وعدم قبولها بأي مـساس يهـدد 
  ..استقرار المنطقة

 عبــر –جــاء ذلــك خــالل جلــسة لمجلــس الــوزراء 
 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملـك –ال المرئي االتص

ســلمان بــن عبــد العزيــز، استعرضــت مجمــل الموضــوعات 
حول تطـورات األحـداث ومـستجداتها فـي المنطقـة والعـالم، 
ومــن ذلــك مــا تطــرق إليــه اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب 
من األوضـاع األمنيـة والـسياسية واالجتماعيـة فـي الـوطن 

ــي، مــشيرا إ ــا إلــى ًالعرب ــه المملكــة مــن وقوفه ــى مــا أكدت ل
جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى 
الوصول لحل عادل شامل للقضية الفلسطينية، بمـا يمكـن 
الـــشعب مــــن إقامــــة دولتــــه المــــستقلة علــــى حــــدود عــــام 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية ١٩٦٧
  ....الدولية ومبادرة السالم العربية

  ١٥/٩/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

جادو تبحث مع ممثل االتحاد األوروبي آخر 
  التطورات السياسية

  

 بحثت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين -رام اهللا 
أمل جادو مع ممثل االتحاد األوروبي فـي فلـسطين سـفين 
كوهن فون بيرجسدورف آخر التطورات الـسياسية، مؤكـدة 

تطبيـــع دون انهـــاء االحـــتالل اإلســـرائيلي أنـــه ال ســـالم أو 
 .لفلسطين، وأن الوضع االقتصادي الفلسطيني في تدهور

جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقـد فـي مقـر الـوزارة 
  .بمدينة رام اهللا، اليوم الثالثاء



  
  ٥٩ 

ـــــــر  ـــــــى آخ ـــــــت جـــــــادو بيرجـــــــسدورف عل وأطلع
المـــــستجدات والتطـــــورات الـــــسياسية المتعلقـــــة بالقـــــضية 

ًر بفتـرة عـصيبة جـدا، خاصـة فـي ظـل الفلسطينية التي تم
قرصنة الحكومـة اإلسـرائيلية األمـوال المـستحقة للحكومـة، 
وتــزامن ذلــك مــع وجــود جائحــة كورونــا التــي ســاهمت فــي 
تــردي األوضــاع االقتــصادية، ومحــاوالت اإلدارة األميركيــة 

ً، المرفوضة فلسطينيا، ومحاولة من "صفقة القرن"لتمرير 
لمتطرفين على حـساب قـضيتنا إدارة ترمب لكسب أصوات ا

  .الوطنية

ـــه  ـــذي يلعب ـــام ال ـــى الـــدور اله ـــادو إل ـــت ج وتطرق
االتحاد األوروبي في المنطقة منذ سنوات، والجهـد الكبيـر 
الذي يبذله لتطبيق العدالة والشرعية الدولية وتحقيـق حـل 

  .منصف للقضية الفلسطينية

وشــكرت االتحــاد األوروبــي علــى الــدعم المــستمر 
لحكومة والشعب الفلـسطيني، منوهـة ألهميـة الذي يقدمه ل

  .استمرار وتطور العالقات بين الطرفين

ـــدعم  ـــزام االتحـــاد ب ـــد بيرجـــسدورف الت ـــدوره، أك ب
حقوق الشعب الفلـسطيني المكفولـة فـي القـوانين الدوليـة، 
ًودعمه لحل الدولتين، مشيرا ألهمية استمرار التعاون بين 

ــى عــدة محــاور سياســية واقتــصا ــة الجــانبين عل دية وبيئي
  .واجتماعية

ــان التزامهمــا باســتمرارية التعــاون  كمــا أكــد الطرف
والتنــــسيق بهــــدف تعزيــــز العالقــــات الثنائيــــة بــــين دولــــة 

  .فلسطين واالتحاد األوروبي

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  

  

الضم سقط من أولويات اإلدارة : أردان
  األميركية

 

ــــدس المحتلــــة   قــــال جلعــــاد أردان –ا  ســــم–الق
السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة، اليـوم األربعـاء، إن 
ــــات اإلدارة  ُمخطــــط الــــضم لــــم يلــــغ بــــل ســــقط مــــن أولوي

 .األميركية

وأضـــاف أردان فـــي تـــصريحات إلذاعـــة الجـــيش 
اإلسرائيلي، كنا نعلم أنـه ال يمكـن أن يحـدث بـدون تعـاون 

 ...إدارة الرئيس دونالد ترامب

  ١٦/٩/٢٠٢٠بارية سما اإلخ

* * * * *  

" مرزوق الغانم"رئيس مجلس األمة الكويتي 
  يؤكد وقوف الكويت مع القضية الفلسطينية

 

 أكـد رئــيس مجلـس األمـة الكــويتي – أحمـد نزيـه
ًمرزوق الغانم، ثبات موقف الكويت حكومة وشعبا، بـشأن 
القــضية الفلــسطينية، وذلــك حــسبما أفــادت وكالــة األنبــاء 

 ".وفا"الفلسطينية 

وشـــدد الغـــانم، خـــالل اســـتقباله ســـفير دولـــة ... 
ــاء  ــدى الكويــت رامــي طهبــوب، يــوم األربع  ١٦فلــسطين ل

سبتمبر، علـى أن الكويـت مـع حـل الـدولتين، وفـق مبـادرة 
ــة  ــة، واقامــة دول ــشرعية الدولي ــرارات ال ــة، وق ٕالــسالم العربي

، بعاصــمتها ١٩٦٧فلــسطينية مــستقلة علــى حــدود عــام 
  .القدس الشرقية

  ١٦/٩/٢٠٢ابة أخبار اليوم المصرية بو

* * * * *  

  

  

  



  
  ٦٠ 

صبرا وشاتيال فصل مأساوي يفضح : عشراوي
  إرهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه شعبنا

 

 قالــت عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة -رام اهللا 
ـــسطينية حنـــان عـــشراوي، إن مجـــزرة صـــبرا  ـــر الفل التحري

ة وشاتيال وغيرها مـن المجـازر مـا تـزال شـاهدا علـى طبيعـ
الفكر الصهيوني العنصري المتطرف، وفصال مأسـاويا فـي 
التاريخ الفلسطيني يفضح إرهاب إسـرائيل وهمجيتهـا تجـاه 

 .الشعب الفلسطيني بأسره

وأضـــــافت عـــــشراوي فـــــي بيـــــان صـــــحفي اليـــــوم 
 لمجــزرة صــبرا وشــاتيال، ٣٨األربعــاء، لمناســبة الــذكرى الـــ

جـب أن كما غيرها من المجازر والجـرائم ي ان هذه المجزرة
ٕال تمــر دون عقــاب، فهــي ليـــست حــوادث عرضــية وانمـــا 
تأتي ضـمن نهـج مـستمر تقـوم مـن خاللـه دولـة االحـتالل 
بتنفيذ مخططاتها القائمـة علـى التطهيـر العرقـي والتهجيـر 

  .القسري وسرقة فلسطين التاريخية

وأكــدت انــه آن األوان لحمايــة شــعبنا الفلــسطيني 
ه وممتلكاتــــه أينمـــا كــــان ووقـــف اســــتباحة حياتـــه وأرضــــ

ومقدراتــــه وحقوقــــه وحرياتــــه المــــشروعة، كمــــا آن األوان 
علـى " القوة القائمة باالحتالل"لمحاسبة ومساءلة إسرائيل 

جرائمهـــا المتعاقبـــة والمتـــصاعدة ضـــد اإلنـــسانية وحقـــوق 
  ".اإلنسان

وأشــارت إلـــى أن الـــسالم واألمـــن واالســـتقرار فـــي 
رائيل المنطقـــة ال يكـــون بإقامـــة عالقـــات طبيعيـــة مـــع إســـ

ٕكونها مـصدر التحـريض والفوضـى والعنـصرية؛ وانمـا مـن 
خــالل إنهــاء االحــتالل الجــاثم علــى أرضــنا واحتــرام حقــوق 
ـــشرعية  ـــرارات ال ـــدولي وق ـــانون ال ـــسطيني والق ـــشعب الفل ال

  .الدولية

ـــــى أن شـــــعبنا ال ينـــــسى شـــــهداءه  وشـــــددت عل
وضــحاياه وســيبقى صــامدا وثابتــا علــى أرضــه، والمجتمــع 

الـــب اليــوم وأكثــر مـــن أي وقــت مـــضى الــدولي بأســره مط

بترسيخ مبادئه وحمايتها من الـنظم الـسلطوية والعنـصرية 
عبـــر تنفيـــذ العدالـــة األمميـــة التـــي نـــص عليهـــا القـــانون 
الدولي وقرارات األمم المتحدة فـي هـذا الـصدد، سـيما قـرار 

، )١٩٤٨( عــــام ١٩٤الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة 
ــام  ــف لع ــة جني ــين،  المتع١٩٥١واتفاقي لقــة بوضــع الالجئ

والعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والــــسياسية 
واإلعــالن العــالمي ) ١٩٦٦(الحقــوق المدنيــة والــسياسية 

  ).١٩٤٨(لحقوق اإلنسان 

إن الالجئـــين الفلـــسطينيين هـــم ضـــحايا : "وقالـــت
إقامة دولة إسرائيل على ارض فلسطين، كما أنهم ضـحايا 

علـــيهم كـــونهم بـــدون الظلـــم المـــضاعف والمركـــب الواقـــع 
  ".حماية ومستهدفين من قبل دولة االحتالل وشركائها

  ١٦/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

موقفنا ثابت في : سفير السنغال في باريس
  دعم القضية الفلسطينية

 

 أكد السفير السنغالي لدى فرنسا – وفا –باريس 
جـاه القـضية الحاجي ماغـاتي سـيي موقـف بـالده الثابـت ت

ــده  الفلــسطينية وعلــى الرمزيــة القويــة للقــدس بالنــسبة لبل
 .حكومة وشعبا

وشدد سيي خالل لقائه سفير دولة فلسطين لدى 
فرنــسا ســلمان الهرفــي، علــى تمــسك دولتــه بالتوصــل إلــى 
حــل عــادل ودائــم للقــضية الفلــسطينية العادلــة، واســترجاع 

رأسـها الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كاملـة وعلـى 
حــق تقريــر المــصير وحــق العــودة وحقــه فــي إقامــة دولتــه 
الفلـــسطينية المــــستقلة علـــى حــــدود الرابـــع مــــن حزيــــران 

 . والقدس الشرقية عاصمة لها١٩٦٧

من جهته، عبر السفير الهرفي خالل اللقـاء عـن 
شـــكر وتقـــدير دولـــة فلـــسطين والـــرئيس محمـــود عبـــاس 

ادة الـسنغالية والقيادة الفلسطينية، للرئيس السنغالي والقيـ
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على الموقـف الثابـت فـي دعـم حقـوق الـشعب الفلـسطيني 
خاصة منذ تأسيس لجنة األمم المتحـدة المعنيـة بممارسـة 
ــة للتــصرف والتــي  الــشعب الفلــسطيني لحقوقــه غيــر القابل

 .١٩٧٥ترأسها السنغال منذ تأسيس هذه اللجنة عام 

وعرض الهرفي أمام السفير سـيي موقـف القيـادة 
والشعب الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية الفلسطينية 

الدولية والمبادرة العربية للسالم والتي ترجمت في المبـادرة 
التــي طرحهــا الــرئيس محمــود عبــاس أمــام مجلــس األمــن 
ــة  ــدما بعملي ــدفع ق ــي مــن شــأنها أن ت ــات الت ــدولي واآللي ال
الــــسالم كتوســــيع الرباعيــــة واســــتئناف المفاوضــــات مــــع 

مـــع رفـــض كامـــل لمـــا يـــسمى صـــفقة الجانـــب اإلســـرائيلي 
  .القرن وما نتج عنها

  ١٧/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

خطة الضم بعد : مسؤولون إسرائيليون
 االنتخابات األمريكية

 

 قال سفير إسرائيل - وكاالت - فلسطين المحتلة 
لدى واشنطن ومندوبها الدائم في األمم المتحدة، غلعاد 

مس األربعاء، إنه تحدث اردان في حديث إذاعي صباح أ
مع رئيس الوزراء نتنياهو، وان مخطط الضم لم يحذف 
من جدول االعمال اإلسرائيلية، وانه ستتم مناقشة االمر 

  .بعد انتخابات الرئاسة االمريكية الوشيكة

من ناحيته تطرق رئيس الكنيست اإلسرائيلي 
ياريف ليفين، في حديث له الى خطة الضم االسرائيلية، 

لكن الدولة لم . ما من أي تنازل عن خطة الضم«: فقال
تقم مرة واحدة، وعملية الضم لن تتم في يوم واحد، 

  .»سنبلغ ذلك

  ٢٤ص/١٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 قرارا خاصا بفلسطين في ١٩التصويت على 
 األمم المتحدة وتوقعات بتأييد دولي

  

 تصوت الجمعية - عمان -نادية سعد الدين 
 المتحدة، أثناء اجتماعاتها التي تعقد خالل العامة لألمم

 قرارا خاصا بفلسطين، في ظل ١٩أأليام المقبلة، على 
توقعات بتأييد دولي واسع لها، وفق أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، 

فلسطين لن تنسحب من “الذي أكد في نفس الوقت أن 
، كما ” منظمة التعاون اإلسالميجامعة الدول العربية أو

تردد مؤخرا على خلفية محاوالت تصفية القضية 
  .الفلسطينية

أهمية “ونوه عريقات، في تصريح له أمس، إلى 
خطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه في الجمعية 
العامة لألمم المتحدة خالل األيام المقبلة، حيث سيكون 

، متوقعا أن ”ميةمن أهم الخطابات أمام المؤسسة األم
 المطروحة بمعدل ال يقل ١٩يتم التصويت على القرارات الـ

  . دولة١٧٠عن 

سيكون “وأوضح أن خطاب الرئيس عباس 
خطاب الرد والصمود والتحدي الفلسطيني في ظل الحملة 
التي تشنها الواليات المتحدة على القضية الفلسطينية، 

عب والتي سيقف في وجهها الرئيس عباس وخلفه الش
الفلسطيني بكافة فصائله، من أجل تحقيق الوحدة واسقاط 

، األميركية، عبر المقاومة ”صفقة القرن“ما يسمى 
  ”.الشعبية والقيادة الموحدة

وبين أن الهدف الفلسطيني اآلن يتمثل في 
ٕتثبيت الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام وانجاح القيادة “ ٕ

سسات الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية والتمسك بالمؤ
  ”.وتعزيزها

ولفت إلى إلى استمرار العمل مع المحكمة 
الجنائية الدولية ومجلس حقوق اإلنسان، وتحصيل 
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اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، بوصفها الطريق 
  .”حل الدولتين“لتنفيذ 

جرائم سلطات االحتالل “وحذر عريقات من أن 
، داعيا ”بهاستتواصل ما دام المجتمع الدولي ال يحاس

المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على 
  .االحتالل لوقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني

 قرارا صدرت لصالح فلسطين ٧١٢“وأوضح أن 
في مجلس األمن والجمعية العامة لالمم المتحدة، ولم يتم 
تنفيذها، بل يجري العمل على إلغاء بعضها، مثل القرارين 

، واألرض مقابل السالم من خالل طرح )٣٣٨(و) ٢٤٢(
  .”، األميركية”صفقة القرن“ما يسمى 

  ٣١ص/٢٠/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

قطر تؤكد على موقفها الثابت من القضية 
  الفلسطينية

 

 أكدت وزارة الخارجية القطرية على –رام اهللا 
 .موقف بالدها الثابت من القضية الفلسطينية

 أن موقفها الثابت وأوضحت الوزارة في بيان لها
ٕينص على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة دولة 
فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة مع منح كافة الالجئين 
الفلسطينيين حق العودة، وهو ما ترى دولة قطر أنه الحل 

 من الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام ألكثر
  .ًسبعين عاما

إنه لمن المؤسف "وأضافت الوزارة في بيان لها، 
أن نرى بعض الحمالت اإلعالمية المضللة التي تحاول 
خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب 
الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه 

  ".اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع

ن تألو جهدا في إن دولة قطر ل"وختم البيان 
تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة األشقاء 
الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه 

  ".المشروعة

  ٢١/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

سنفتتح سفارة بالقدس هذا : رئيس هندوراس
  العام

 

 قال رئيس هندوراس – صفا –القدس المحتلة 
دو هرنانديز إنه يأمل في أن تفتح بالده خوان أورالن

 .سفارة في القدس قبل نهاية العام الجاري

أن هذه الخطوة ستتم   وأضاف رئيس هندوراس
في ظل القيود المفروضة   حال تهيأت الظروف في

 .ًلمكافحة فيروس كورونا، وفقا لرويترز

أفادت   العبرية" يسرائيل هايوم"صحيفة  وكانت
في  ًسفارتها رسميا أعلنت نقل بأن هندوراس قبل أيام

 .إلى مدينة القدس" تل أبيب"  من مدينة" إسرائيل"

ليساندرو  عن وزير خارجية هندوراس ونقلت
عاصمة  القدس"أنه بعد اعتراف هندوراس بـ  روسيل

وافتتاح رئيسها لمكتب تجاري في القدس، فإن  إلسرائيل،
إلى خطوات أخرى، وهي نقل السفارة  االعتراف انتقل

 ".ًسميار

وأوضحت أن هندوراس ستفتح سفارة إلسرائيل 
 .ًعلى أراضيها، قريبا

يشار إلى أن دولة باراغواي افتتحت في مايو 
تل "، مبنى سفارتها في القدس بعد نقله من ٢٠١٨

 .بحضور الرئيس هوراسيو كارتيس" أبيب

وباتت باراغواي ثاني دولة في أمريكا الالتينية 
إلى القدس، " تل أبيب"من " لإسرائي"تنقل سفارتها في 

 .بعد غواتيماال
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هندوراس حذو الواليات المتحدة التي  وتحذو 
اعتزامه نقل  ٢٠١٧ أعلن رئيسها دونالد ترمب بديسمبر

سفارة بالده إلى القدس، وتم بالفعل افتتاح السفارة 
  .٢٠١٨ بمايو

  ٢١/٩/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

امة دولة فلسطينية مستقلة الكويت تؤيد إق
  عاصمتها القدس الشرقية

 

 أكد مجلس الوزراء –) د ب أ (–الكويت 
الكويتي اليوم االثنين، مركزية القضية الفلسطينية 

مشددا على " قضية العرب والمسلمين األولى"باعتبارها 
التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب 

   .الفلسطيني

صادر عن مجلس الوزراء جاء ذلك في البيان ال
عقب اجتماعه األسبوعي يوم االثنين، واستعرض خالله 
الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل 
التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين 
العربي والدولي وخاصة ما يتصل منها بمسيرة السالم في 

  . المنطقة

رات الشعب وأشار إلى دعم دولة الكويت لخيا
الفلسطيني وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول 
إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب 
ٕالفلسطيني إنهاء االحتالل وعودة الالجئين واقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع 

 وفق قرارات الشرعية الدولية ١٩٦٧من يونيو عام 
  .بادرة السالم العربية وحل الدولتينوم

  ٢١/٩/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

  

زملط يطالب حزب العمال البريطاني بمناهضة 
  اإلسرائيلي" األبرتهايد"

 رحب سفير فلسطين لدى المملكة -لندن 
حسام زملط، بمشروع قرار تقدم به اتحاد نقابات   المتحدة

ي لحزب العمال العمال البريطاني إلى المؤتمر السنو
البريطاني المنعقد حاليا والذي ينص على أن ما تقوم به 
إسرائيل من ممارسات غير قانونية، ومنها ضم األراضي 
الفلسطينية المحتلة، يؤسس لنظام فصل عنصري 

  ". األبرتهايد"

ودعا زملط إلى تأسيس حملة دولية مناهضة 
لنظام الفصل العنصري اإلسرائيلي كما فعلت الحركة 
العمالية البريطانية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب 

  . أفريقيا

في كلمة ألقاها اليوم على  ّوذكر الحاضرين
هامش المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني وحضره 

 من قيادات وأعضاء حزب العمال البريطاني، ٣٥٠
أن حرية جنوب أفريقيا تبقى "بمقولة نيلسون مانديال 

  ". حرية فلسطينغير مكتملة بدون 

وثمن زملط موقف نقابات العمال البريطانية 
المبدئي من القضية الفلسطينية، معتبرا أن الحركة 
العمالية البريطانية حليف طبيعي للشعب الفلسطيني 

   .وقضيته العادلة

وأكد أن نضال الشعب الفلسطيني وصموده أمام 
عن ابتزاز الرئيس األميركي دونالد ترمب ليس فقط دفاعا 

فلسطين، بل يعكس قيم العدالة والحرية والمساواة 
  .المشتركة والتي يؤمن بها حزب العمال البريطاني

إن القيادة والشعب الفلسطيني ال : وقال زملط
يناضالن من أجل حقوق أكثر بل من أجل حقوق 

  .متساوية للجميع

  ٢١/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  
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م المتحدة ما زالت قاصرة عن األم: أمير قطر
وحق القوة .. إيجاد اآلليات لفرض مبادئها

  يتفوق على قوة الحق

  

 أكد أمير قطر – الدوحة –سليمان حاج إبراهيم 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم االثنين، على أن 

األمم المتحدة ما زالت قاصرة عن إيجاد اآلليات الالزمة "
لقوة يتفوق على قوة لفرض مبادئها، وما زال حق ا

ودعا إلى ضرورة تجنب ازدواجية المعايير في ". الحق
التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي للمنظمة، الذي يعلق 
قضايا األمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس 

 .دول كبرى

جاء ذلك خالل مشاركة أمير قطر في االجتماع 
 األمم  لتأسيس٧٥رفيع المستوى لالحتفال بالذكرى الـ

المتحدة، والذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي من مقر 
المنظمة بنيويورك، بمشاركة عدد من قادة الدول 

 .ورؤساء الحكومات والوفود

وشدد آل ثاني على ضرورة العمل الجاد على 
تجاوز المعوقات التي تعترض الجهود المشتركة، وتحقيق 

ب العالم اإلصالح الشامل، وال سيما مسألة تمثيل شعو
وجدد على . في مجلس األمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته

تأكيد موقف قطر الثابت من دعم مبادئ وأهداف ميثاق 
نشدد على ضرورة "األمم المتحدة وتجسيدها، مضيفا 

تنفيذ اإلعالن السياسي الذي تم اعتماده اليوم من خالل 
ادة تعزيز التعددية والدبلوماسية الوقائية، واحترام سي

  ".الدول والمساواة فيما بينها

وقال الشيخ تميم، في الكلمة التي نقلها 
إن العالم، وهو على أعتاب العشرية "التلفزيون الرسمي، 

الثالثة من القرن الحالي، وعلى الرغم من هذه الجهود 
المقدرة، إال أنه ال زال يواجه تحديات مستجدة وغير 

وتر اإلقليمية مسبوقة وفي مقدمتها استفحال بؤر الت

ٕوالدولية واشكاليات نزع السالح وقضايا البيئة والتنمية 
  ". المستدامة واإلرهاب

وأكد أمير قطر على ضرورة إيجاد حلول لألزمات 
والنزاعات التي طال أمدها استنادا للقانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية، واحترام سيادة القانون على الصعيدين 

  . الوطني والدولي

ًاألمم المتحدة قطعت شوطا كبيرا "ًوقال أيضا إن  ً
في تحقيق األهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، 
ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد اآلليات الالزمة لفرض 
مبادئها على أعضائها، وما زال حق القوة يتفوق على 
قوة الحق في مناطق مختلفة في العالم وفي مجاالت 

  ".....نامختلفة من حيات

 ٢٢/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

أمير قطر يشن هجوما على إسرائيل أمام 
  الجمعية العامة

  

 شن أمير قطر، الـشيخ تمـيم بـن – وكاالت –قنا 
حمد آل ثاني، هجوما علـى إسـرائيل أمـام الجمعيـة العامـة 

أمام " عجزه"لألمم المتحدة، منتقدا المجتمع الدولي بسبب 
 .ئيلياإلسرا" التعنت"

ــاء  ــوم الثالث ــاني، فــي كلمــة ألقاهــا الي ــال آل ث وق
 للجمعيـــة العامـــة لألمـــم ٧٥عبــر الفيـــديو أمـــام الـــدورة الــــ

هناك إجماع دولي على عدالة قضية فلـسطين، : "المتحدة
وعلى الرغم من هذا اإلجماع يقف المجتمع الـدولي عـاجزا 
وال يتخذ أية خطوات فعالة في مواجهة التعنـت اإلسـرائيلي 

الستمرار فـي احـتالل األراضـي الفلـسطينية والعربيـة إلـى وا
جانـــب فـــرض حـــصار خـــانق علـــى قطـــاع غـــزة، والتوســـع 
المــستمر فــي سياســة االســتيطان، وفــرض سياســة األمــر 
الواقع، وذلك في انتهاك فاضـح لقـرارات الـشرعية الدوليـة، 

 ."وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي
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السالم العـادل والمنـشود "وشدد آل ثاني على أن 
ــــزام إســــرائيل التــــام  ــــن تحقيقــــه إال مــــن خــــالل الت ال يمك
ــي قبلهــا العــرب  ــة والت ــات وقــرارات الــشرعية الدولي بمرجعي

ـــة ـــادرة الـــسالم العربي ـــا مب ـــوم عليه ـــا إســـرائيل "وتق ، متهم
االلتفـاف عليهـا والتــصرف كـأن قـضية فلــسطين "بمحاولـة 

 ."غير موجودة

قـضية فلـسطين مـن دون بقاء "وأشار إلى أن ...
ــائع  ــق الوق حــل عــادل واســتمرار إســرائيل باالســتيطان وخل
علـــى األرض دون رادع، يـــضع أكبـــر عالمـــة ســـؤال علـــى 

 ."مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته

ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمـن إلـى 
ٕالقيــام بمــسؤوليته القانونيــة والــزام إســرائيل بفــك الحــصار "

ــى مــسارها مــن ٕعــن قطــاع غــزة واعــ ــسالم إل ــة ال ادة عملي
خالل مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم علـى القـرارات 
الدولية ولـيس علـى القـوة، وتتنـاول جميـع قـضايا الوضـع 
ٕالنهائي، وانهاء االحتالل خالل مـدة زمنيـة محـددة واقامـة  ٕ

ـــــستقلة علـــــى حـــــدود عـــــام  ـــــسطين الم ـــــة فل  ١٩٦٧دول
تالل اإلســرائيلي ٕوعاصــمتها القــدس الــشرقية، وانهــاء االحــ

  "...لجميع األراضي العربية المحتلة

  ٢٢/٩/٢٠٢٠روسيا اليوم 

* * * * *  

حق الشعب الفلسطيني : الرئيس التونسي
بأرضه لم يجد طريقه للتطبيق في عهد األمم 

 المتحدة

قـــال الـــرئيس التونـــسي، قـــيس ســـعيد، إن حـــق 
الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجـد طريقـه إلـى التطبيـق 

 . األمم المتحدةفي عهد

جـــاء ذلـــك فـــي كلمتـــه خـــالل االجتمـــاع الـــسنوي 
 لتأســيس األمــم المتحــدة، والمنعقــد ٧٥لالحتفــال بالــذكرى 

الكثيـــر مـــن "وأوضـــح أن ". فيـــديو كـــونفرنس"عبـــر تقنيـــة 

الحقوق لم تجد طريقها إلى التطبيـق، ومنهـا حـق الـشعب 
الوقــت حــان للتفكيــر "وأضــاف أن ". الفلــسطيني فــي أرضــه

مــستقبل اإلنــسانية جمعــاء ورفــع الظلــم عــن كــل معــا فــي 
  ".إنسان في العالم

  ٢٢/٩/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

* * * * *  

القضية الفلسطينية جرح نازف : أردوغان
  لإلنسانية

 

 وصف الرئيس التركي رجب طيب – قنا –أنقرة 
جرح نازف أبدا "أردوغان القضية الفلسطينية، بأنها 

 ."لإلنسانية

ن في كلمة خالل الجلسة العامة وقال أردوغا
للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة األمم 
: المتحدة، التي عقدت اليوم عبر تقنية االتصال المرئي

ال تزال القضية الفلسطينية تقض مضاجعنا، واأليدي "
القذرة التي تتعدى على القدس حيث توجد األماكن 

ث تزداد جرأة ووقاحة، المقدسة للديانات السماوية الثال
والشعب الفلسطيني الذين انبرى للتصدي لسياسات 
إسرائيل العدوانية والعنف وسياسة الترهيب على مدى 

  ".....أكثر من نصف قرن يواصل كفاحه

 ٢٣/٩/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

قيام دولة فلسطينية مستقلة السبيل : الصفدي
  الوحيد لتحقيق السالم

وزير الخارجية وشؤون  شارك -ّعمان 
المغتربين أيمن الصفدي يوم اإلثنين في اجتماع رفيع 

 إلنشاء األمم المتحدة في ٧٥المستوى إلحياء الذكرى 
كلمة أكد فيها أن استذكار الذكرى الخامسة والسبعين 
إلنشاء األمم المتحدة تأكيد على التزامنا مبادئ ميثاق 

 >>...األمم المتحدة والقانون الدولي
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الحاجة للعمل متعدد األطراف “أن  :وقال... >>
ًعلى أساس القانون الدولي أشد إلحاحا في منطقة 

هو ضرورة لتحقيق السالم الشامل . الشرق األوسط
والعادل وحل األزمات اإلقليمية التي يعاني األبرياء 
تداعياتها الكارثية ولتحقيق األمن الغذائي الذي بات 

 .ًمهددا في غير دولة

المملكة تدعو المجتمع “لصفدي أن وقال ا
الدولي لالستجابة لنداء األونروا والمفوضية السامية 
لشؤون الالجئين، وتوفير اإلمكانيات المالية التي 
. تحتاجها المنظمتان لمواصلة تقديم خدماتهما الحيوية

كما نؤكد على أهمية أن يكون دعم المجتمع الدولي 
ًا لمساعدتها على للبلدان المستضيفة لالجئين مستدام

 ”.تلبية احتياجاتهم وتوفير العيش الكريم لهم

االنتهاكات المستمرة لميثاق “وشدد الصفدي أن 
األمم المتحدة والقانون الدولي ما تزال تقوض مصداقية 

جهودنا المستهدفة تحقيق السالم العادل . عمل منظمتنا
السالم العادل خيارنا . تواجه عقبات غير مسبوقة

سبيل تحقيق هذا . تيجي وضرورة إقليمية ودوليةاالسترا
السالم الوحيد هو حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على 

 لتعيش بأمن وسالم إلى ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
جانب إسرائيل ولتنعم المنطقة وشعوبها بالسالم الذي 

الق مفاوضات جادة لتحقيق هذا إعادة إط. يستحقونه
 ”.السالم يجب أن تكون أولوية لعملنا المشترك

ستبقى المملكة شريكة في “وأضاف الصفدي 
العمل متعدد األطراف وفي كل جهودنا المستهدفة حل 
الصراعات وتعزيز التعاون وبناء مستقبل أفضل يسوده 
السالم ال الصراع، واألمل ال اليأس، والفرص ال 

  ”.الحرمان

  ٢٣/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الفلسطينيون يتخلون عن رئاسة مجلس 
  الجامعة العربية

  

 أعلن وزير الخارجية - أ ف ب -رام اهللا
" دولة فلسطين"الفلسطيني رياض المالكي الثالثاء تخلي 

عن رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها 
طبيع الحالية، احتجاجا على موقف أمانة الجامعة من ت

 .العالقات العربية مع إسرائيل

ولم يتوصل وزراء الخارجية العرب، في 
 لمجلس ١٥٤اجتماعهم االفتراضي في الدورة العادية الـ

جامعة الدول العربية الذي عقد في التاسع من الشهر 
الجاري، إلى مشروع قرار بشأن اتفاق التطبيع بين 

 .ى رفضهٕاإلمارات واسرائيل، والذي دعا الفلسطينيون إل

موقف "وكان المالكي قد طالب نظراءه العرب بـ
ّرافض لهذا الخطوة، واال سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة  ٕ
للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله 

  ."دولة فلسطين

  ٢٠ص/٢٣/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الرئيس األلماني يؤكد لنظيره الفلسطيني 
  نااللتزام بحل الدولتي

 

 أكـــــد الـــــرئيس األلمـــــاني فرانـــــك فـــــالتر –د ب أ 
شــتاينماير، خــالل اتــصال هــاتفي مــع نظيــره الفلـــسطيني 
محمود عباس، اليوم األربعاء، التـزام بـالده بحـل الـدولتين 

  .لحل القضية الفلسطينية

ـــسطينية  ـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفل وأفـــادت وكال
ا بحــل الرســمية، بــأن شــتاينماير أكــد لعبــاس التــزام ألمانيــ

الدولتين على أساس القانون الدولي والمواقـف األوروبيـة 
وبحث عباس مـع رئـيس ألمانيـا، التـي .الداعمة لهذا الحل

تتــرأس االتحـــاد األوروبـــي، آخـــر المـــستجدات الـــسياسية، 
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ــين  ــة ب ــسطينية، والعالقــات الثنائي واألوضــاع الداخليــة الفل
ــسياسية المتعل ــى آخــر التطــورات ال ــدين، إضــافة إل ــة البل ق

  .بالقضية الفلسطينية

ــسطيني الــداخلي،  ــاس الحــوار الفل واســتعرض عب
التـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤدي "واالتـــصاالت الجاريـــة حاليـــا 

  ".للوصول لالنتخابات في الفترة المقبلة

وثمن الرئيس الفلسطيني الدعم االقتصادي الـذي 
تقدمــه ألمانيــا لبنــاء مؤســسات الدولــة الفلــسطينية وبناهــا 

ــة األمــم المتحــدة إلغاثــة التحتيــة، إضــاف ــى دعــم وكال ة إل
ً، واصال شكره على "أونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ــــي  ــــسريعة لتقــــديم المــــساعدات الخاصــــة ف االســــتجابة ال
  .مواجهة وباء كورونا

وبحـــــسب الوكالـــــة الفلـــــسطينية، اتفـــــق عبـــــاس 
وشتيانماير على وجوب تطبيق القـانون الـدولي والـشرعية 

  .قضية الفلسطينيةفيما بتعلق بال

 ٢٣/٩/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

استنكار فلسطيني للنقل المرتقب لسفارة 
  هندوراس إلى القدس

 

اســــتنكر أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة 
ــــسطينية، صــــائب عريقــــات، بــــشدة إعــــالن  ــــر الفل التحري

 .هندوراس االفتتاح الوشيك لسفارتها في القدس

فحته فــي تــويتر، وغــرد صــائب عريقــات علــى صــ
إن إعالن رئيس هنـدوراس بـشأن نيتـه نقـل سـفارة : "قائال

بــالده إلــى القــدس هــو اســتمرار للتــصويت المتــواطئ لهــذا 
 .>>"...البلد في األمم المتحدة

ــــد ... << ــــت، األح ــــد أعلن ــــدوراس، ق ــــت هن وكان
المنــــصرم، أنهــــا ســــتنقل ســــفارتها لــــدى دولــــة االحــــتالل 

قبـل "لـى القـدس المحتلـة اإلسرائيلي مـن مدينـة تـل أبيـب إ

ًأيضا مكتبـا دبلوماسـيا " إسرائيل"كما ستفتح ". نهاية العام
 .في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس

وقال الرئيس خوان أورالندو هيرنانديز في تغريدة 
تحدثت مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو : "له

 لتعزيـــز تحالفنـــا االســـتراتيجي واالتفـــاق علـــى موعـــد فـــتح
  ".ًسفارتين في تيغوسيغالبا والقدس تباعا

 ٢٣/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 أمام األمم ة الملك عبداهللا الثانيخطاب جالل
  المتحدة درس سياسي نموذجي

  

 رســـائل ودالالت غايـــة فـــي -نيفـــين عبـــدالهادي 
األهمية تمثلت في الخروج بحلول عملية لمشاكل المرحلة 

لملك عبد اهللا الثاني، خالل مشاركته حملتها كلمة جاللة ا
عبـــر تقنيـــة االتـــصال المرئـــي أمـــس األول الثالثـــاء، فـــي 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي دورتهـــا 
الخامـــسة والـــسبعين، حيـــث وضـــع جاللتـــه صـــيغا عمليـــة 
للتعامل مع قضايا المرحلة والتي من أبرزهـا أزمـة كورونـا 

مليـــة الـــسلمية لمـــسارها والقـــضية الفلـــسطينية وعـــودة الع
 .الصحيح

جاللة الملـك، وصـف فـي بدايـة كلمتـه اسـتثنائية 
المرحلة التي تعقد بها هذه الدورة، ولعـل أكثـر مـا يجعلهـا 

 ٧٥ذلـك أنهــا تعقــد وألول مــرة بتـاريخ األمــم المتحــدة منــذ 
ّعاما عبر تقنية اإلتصال المرئي، نظرا لتـأثر العـالم بوبـاء 

ته واقع هذا الوباء الذي بات كورونا، حيث استعرض جالل
ّيهدد العالم بأسـره، مقـدما الحلـول العمليـة لتجـاوز تبعاتـه 

 .السلبية

ه جاللـــة الملـــك عـــين العـــالم لجهـــة التكـــاتف  ّـــوج
والــسعي يــدا واحــدة لمواجهــة هــذا العــدو الــذي يهــدد دول 
العـــالم دون اســـتثناء، وفـــي ربـــط فـــاق بالغـــة اللغـــة بـــين 

طينية، عندما وضـع العدالـة جائحة كورونا والقضية الفلس
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حال للقضيتين، في ذكاء بالطرح جعـل مـن رسـائل جاللتـه 
التي تضمنتها الكلمة دروسا سياسية واقتصادية يجـب ان 

 .تدرس في أعرق المدارس السياسية

ـــي خطـــاب  ـــة ف ال يمكـــن تجـــاوز الرســـائل العبقري
جاللة الملك والمرور عنها مرور الكرام، هي حقـا مدرسـة 

ــة فــي ربــط ملفــي ن هــامين، ربمــا همــا األهــم خــالل المرحل
ــه بــأن هــذه  ــا، وفــي إشــارة جاللت ــة، الــسالم وكورون الحالي
االزمة لحظة تاريخية إلعـادة ترتيـب الكثيـر مـن التفاصـيل 
في العـالم، ربمـا هـي حالـة سياسـية نـادرة يـضعها جاللتـه 

 .أمام صانعي القرار العالمي، للوصول إلى حلول عملية

أكـد سياسـيون » الدسـتور»ـوفي متابعـة خاصـة لـ
أن خطـــاب الملـــك أكـــد أن جاللتـــه رجـــل قيـــادة عــــالمي، 
ـــراء  ـــي الث ـــة ف ـــضمنت رســـائل غاي ـــة ت ـــا كلم ـــرين أنه معتب
ــــضايا  ــــة ق ــــة لكاف ــــة والعملي ــــول الواقعي ــــاتي والحل المعلوم

 .المرحلة وتحديدا القضية الفلسطينية وأزمة كورونا

أن جاللــة الملــك فــي » الدســتور«وأكــد متحــدثو 
حقــق شـــكال نموذجيــا مــن البحـــث العلمــي الـــدقيق كلمتــه 

والـــذي يجـــب األخـــذ بـــه كنمـــوذج يحتـــذى فـــي الجامعـــات 
والمـــدارس، فـــي وضـــع مقدمـــة وتفاصـــيل هامـــة ودقيقـــة، 
وتــشخيص لمــا يحــدث فــي العــالم، وفــي رســالة هامــة ربــط 
ــسطينية، محمــال  ــضية الفل ــا والق ــة كورون ــين ازم ــه ب جاللت

 .العالم مسؤولية حماية المقدسات

عا جاللته للجرأة اليوم بدال من اإلختباء خلـف ود
األزمــة وتبعاتهــا، بــل علــى العكــس لــتكن ظــروف المرحلــة 
دافعـــا لجـــرأة الطمـــوح واألفعـــال وحتـــى فـــي اإليمـــان بأننـــا 

 .قادرون

ّووفق آراء متحدثينا فإن جاللة الملك وجه العالم 
لبناء نظام عالمي جديد مبني على نهج انساني، وهذا لن 

 بوحدة كافة دول العـالم وكـذلك بتحقيـق العدالـة، ّيحدث إال
ــــراء واألغنيــــاء،  ــــاء أي فروقــــات تبقــــي معادلــــة الفق والغ
وبطبيعــة الحــال بأهميــة تطبيــق القــانون، هــو فكــر الملــك 

الذي طالما يجدد التأكيد على الثوابـت األردنيـة والتـي هـي 
فــي واقــع الحــال تــستحق أن تكــون ثوابــت لإلنــسانية فــي 

 .العالم

  لعنانيا. د

ــــدكتور جــــواد  ــــوزراء األســــبق ال ــــيس ال ــــب رئ نائ
العنـــاني قـــال أن الرســـالة واضـــحة جـــدا فـــي كلمـــة جاللـــة 
الملك بتقديمه مقترحا انـسانيا لنظـام عـالمي جديـد، مبنـي 
علـــى العدالـــة، وتقـــديم جاللتـــه لوضـــع العـــالم خـــالل هـــذه 
المرحلــــة بــــشكل واضــــح وملخــــص، أضــــف لــــذلك ربــــط 

نا بتحقيـق العدالـة والحوكمـة الموضوع الحالي وازمة كورو
وتطبيــق القــانون علــى الجميــع، وهــذا فــتح لجاللتــه البــاب 

 .على مصراعبه ليدافع عن القضية الفلسطينية بعدالة

وأضــاف العنــاني الــربط الــذكي لجاللــة الملــك فــي 
مكافحة مشكلة انسانية والتعامل مع القضية الفلـسطينية، 

ين األمـــرين وربطهمــا بعدالـــة البـــشرية، وأن نتـــصدى لهـــذ
 .حتى نستعيد ثقتنا بان هناك مبادئ اخالقية تسود العالم

وشدد العناني علـى أن كلمـة جاللتـه أظهـرت أنـه 
لغتـه قويـة  من رجاالت العالم وقيادي عالمي ورجل عـالم،

ــوذج  ــدرس لتعطــى كنم ــة تــصلح أن ت ّمختــصرة وكلمــة ثري
ـــوال  ـــا، وحل ألســـلوب اعـــداد الخطابـــات تحمـــل مقدمـــة ورأي

زمــات المرحلــة، كلمــة ترقــى الــى مــستوى الــدرس عمليــة أل
 .السياسي النموذجي

 الحباشنه. م

من جانبه، قـال الـوزير األسـبق المهنـدس سـمير 
الحباشنه أن لكلمة جاللة الملك قـراءات مختلفـة، لكـن مـا 
هو أساسي أنها كلمة تناول جاللتـه بهـا الثوابـت األردنيـة 

ة، فالملــك التــي يــشدد عليهــا جاللــة الملــك فــي كــل مناســب
 .يعيد ويؤكد عليها دوما وفي كافة المحافل الدولية

وشدد الحباشـنه علـى أننـا يمكننـا القـول والتأكيـد 
ــسانية، إذا مــا  ــت لالن ــة هــي ثواب ــت األردني ــى ان الثواب عل
طبقـت حقــا يمكننــا القـول أننــا وصــلنا إلـى الــسالم الــشامل 
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عنى والعادل، مبينا أن جاللته دعا إلى تجديد العولمة بـالم
ـــتمكن مـــن  ـــن ن االنـــساني، وأن الجائحـــة درس للعـــالم، ول
ــالم  ــين دول الع ــسيق ب ّتجاوزهــا ومواجهتهــا إال بوحــدة وتن

 .كافة

وبــين الحباشــنه ان جاللــة الملــك اســتعرض واقــع 
المرحلــة فــي زمــن االنكفــاء الــذي يعيــشه العــالم، مجــددا 
التأكيـد علـى الثابــت األردنـي، بـضرورة انهــاء الـصراع فــي 

ــة  بحــل عــادل للقــضية الفــسطينية، وهــذا األمــر ال المنطق
ــسطينية خــالف  ــل إال حلــوال جذريــة بإقامــة الدولــة الفل ّيقب

 .ذلك ستبقى األمور في مهب ريح الحل الحقيقي

ــة الملــك دعــا فــي  ــت الحباشــنه إلــى أن جالل ولف
كلمته إلى التنمية المـستدامة، وتحقيـق العدالـة فـي العـالم 

ور تعـاني مـن خلـل، فمـا دام بإنسانية، حتـى ال تبقـى األمـ
هناك أغنياء وفقراء، حتما لـن تتحقـق العدالـة وال أي مـن 
ّالحلول التي يرنو اليها الجميع، فقد أشر فكر الملـك علـى 

 .البعد االنساني بوضوح

 المعايطه

بدوره، قال الوزير األسبق سميح المعايطه اعتقد 
عيش أن الرسالة األهم في حديث الملك اشارته ان العالم ي

ــى  ــي أن عل ــة، وهــذا يعن فــي مرحلــة صــعبة أو غيــر عادي
العالم ان يتعامـل بطريقـة مختلفـة فـي كافـة المجـاالت وان 
يكــــون تعــــاون العــــالم بأجنــــدات وأولويــــات تناســــب هــــذه 
المرحلة مثل االمن الغذائي وحتى دور العولمة ومفهومهـا 

 .الذي يجب أن يتغير

ملـك وأضاف المعايطه وكما هي دائمـا أولويـات ال
واألردن فــــإن القــــضية الفلــــسطينية احتلــــت مكانــــة كبيــــرة 
وبخاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقـة، ودائمـا 
التأكيد الملكي على حقوق الشعب الفلسطيني والتي تمثـل 

ــين العــرب واســرائيل ــة ســالم ب ــة ألي عملي مع إشــارة ،ٕالغاي
واضحة إلـى ملـف القـدس ودور العـالم فـي الحفـاظ عليهـا 

 ســالم وأيــضا الوصــاية الهاشــمية التــي يتعامــل مــن مدينــة

خاللهــــــا األردن كواجــــــب فــــــي حمايــــــة المقدســــــات مــــــن 
 .االعتداءات الصهيونية

وأكــد المعايطــه أن كلمــة جاللــة الملــك مــساهمة 
سياســية فكريــة رفيعــه فــي نقاشــات العــالم حــول القــضايا 
واألولويات التي تشغل شـعوب العـالم، وتـذكير لهـذا العـالم 

 .تجاه قضايا المنطقة وبخاصة قضية فلسطينبواجبه 

  ٢ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

إقامة دولة فلسطينية  :قادة ورؤساء دول
 مستقلة أساس االستقرار

 

ـــورك   أكـــد قـــادة ورؤســـاء عـــدد مـــن دول –نيوي
ي مــن أعمــال العــالم، فــي كلمــات ألقوهــا خــالل اليــوم الثــان

ـــ ــدورة ال ــة لألمــم المتحــدة، أن إقامــة ٧٥ال  للجمعيــة العام
دولـــة فلـــسطينية مـــستقلة ذات ســـيادة بعاصـــمتها القـــدس 

  .الشرقية، أساس االستقرار في الشرق األوسط

  مبادرة السالم العربية : العاهل السعودي

  تضمنت مرتكزات لحل عادل للصراع العربي اإلسرائيلي

شريفين الملــك ســلمان بــن قــال خــادم الحــرمين الــ
عبد العزيـز آل سـعود إن الـسالم فـي الـشرق األوسـط هـو 
ًخيارنا االستراتيجي، وواجبنا أن ال ندخر جهـدا للعمـل معـا  ً
نحــو تحقيــق مــستقبل مــشرق يــسوده الــسالم واالســتقرار 

  .واالزدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة

وأضاف في كلمتـه، أمـام أعمـال الـدورة الخامـسة 
ــورك،  ــي نيوي ــة العامــة لألمــم المتحــدة ف والــسبعين للجمعي
ــع الجهــود  ــدعم جمي ــر االتــصال المرئــي، أن المملكــة ت عب
الرامية للدفع بعملية الـسالم، وقـد طرحـت مبـادرات للـسالم 

، وتضمنت مبادرة السالم العربية مرتكزات ١٩٨١منذ عام 
لحل شامل وعادل للصراع العربي اإلسرائيلي يكفل حصول 

ب الفلسطيني الشقيق علـى حقوقـه المـشروعة، وفـي الشع
  .مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
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ــد مــساندة جهــود إحــالل الــسالم فــي الــشرق  وأك
األوسط من خالل جلوس الطرفين الفلـسطيني واإلسـرائيلي 

  .على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل

  ية إيجاد حل عادلالرئيس العراقي يؤكد أهم

  وشامل للشعب الفلسطيني بدولته المستقلة

أكــد رئــيس جمهوريــة العــراق بــرهم صــالح موقــف 
بـــالده الـــداعم للقـــضية الفلـــسطينية، وضـــرورة إيجـــاد حـــل 
عادل وشـامل لهـا، وتلبيـة حقـوق الـشعب الفلـسطيني فـي 

  .دولته المستقلة

وأشــار الــرئيس العراقــي فــي كلمتــه، أمــام أعمــال 
خامسة والـسبعين للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة الدورة ال

في نيويورك، عبر االتصال المرئي، مساء اليوم األربعاء، 
ـــي اســـتقرار  ـــساعد ف ـــسطينية ي ـــة الفل إلـــى أن إقامـــة الدول

  .المنطقة والعالم

  إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة: الرئيس الجزائري

  أساس االستقرار في الشرق األوسط

ريـة الجزائـر عبـد المجيـد تبـون شدد رئيس جمهو
علــى ضــرورة إقامــة دولــة فلــسطينية مــستقلة ذات ســيادة 

  .بعاصمتها القدس الشريف

ــه، أمــام أعمــال  ــون فــي كلمت وأضــاف الــرئيس تب
الدورة الخامسة والـسبعين للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
في نيويورك، عبر االتصال المرئي، مساء اليوم األربعاء، 

ادل وشـامل للقـضية الفلـسطينية، وحقـوق أن ايجاد حل عـ
الـــشعب الفلـــسطيني غيـــر القابـــل للتـــصرف أو المـــساومة 

  .بدولته المستقلة، مفتاح االستقرار في الشرق األوسط

  ملتزمون بمبادرة السالم العربية: الرئيس اللبناني

  وضمان حقوق الالجئين الفلسطينيين

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عـون إنـه 
 عامـا علـى إنـشاء األمـم المتحـدة والحـديث ٧٥ مـرور مع

ـــد علـــى  ـــد التأكي ـــشرق األوســـط، نعي ـــي ال ـــول ف عـــن الحل

التمسك بالمبادئ التي قامت عليها المنظمـة، ومنهـا قـرار 
  . الذي يضمن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة١٩٤

وشــدد علــى التــزام بــالده بالمبــادرة العربيــة، وأن 
افــه يتمــسك بالحفـاظ علــى لبنــان بكـل أطي الـشعب اللبنــاني

  ...كبيرا موحدا دون أي تقسيم أو تجزئة

ندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير : لرئيس الناميبيا
  المصير

أعرب رئيس ناميبيا حاج جينجوب عن دعم حـق 
ٕالــشعب الفلــسطيني فــي تقريــر المــصير، وايجــاد حــل دائــم 

  .وعادل وشامل للقضية الفلسطينية

وب فــي كلمتــه، أمــام أعمــال وقــال الــرئيس حينجــ
الدورة الخامسة والـسبعين للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
في نيويورك، عبر االتصال المرئـي، مـساء يـوم األربعـاء، 
إنـــه رغـــم االنتكاســـات الـــسياسية والدبلوماســـية واســـتمرار 
التهديد بضم أرض فلسطينية، ال يزال لـدينا أمـل بالتوصـل 

ـــسطيني لحـــل عـــادل وشـــامل يـــضمن حقـــوق ا ـــشعب الفل ل
  .بالكامل والعودة لدياره

  ندعم الشعب العربي الفلسطيني: رئيس فنزويال

أكد رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية نيكـوالس 
ـــضامنها مـــع الـــشعب  ـــادورو مـــوروس، دعـــم بـــالده وت م

  .العربي في فلسطين

ــدورة  ــام أعمــال ال ــه، أم وشــدد مــوروس فــي كلمت
 لألمــم المتحــدة فــي الخامــسة والــسبعين للجمعيــة العامــة

نيويـــورك، عبـــر االتـــصال المرئـــي، علـــى ضـــرورة احتـــرام 
  .١٩٦٧أراضي الدولة الفلسطينية التاريخية على حدود 

  ٢٤/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  



  
  ٧١ 

التأكيد على .. أبو مازن يخاطب األمم المتحدة
األمريكية " الوصاية"الرؤية الفلسطينية ورفض 

 ت عملية لحل الصراعومقترحا

  

يلقــي الــرئيس الفلــسطيني محمــود عبــاس  –غــزة 
خطابه الهام، أمام الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة، مـساء 
ـــضا للـــشعب  ـــذي ســـيكون موجهـــا أي ـــل، وال ـــة المقب الجمع
ــل فــي طياتــه خطــة التحــرك الــسياسية  الفلــسطيني، ويحم
ـــصف  ـــي تع ـــة، لمواجهـــة التحـــديات الت ـــسطينية المقبل الفل

 الفلـــسطينية، مــن أعمـــال االســتيطان واتفاقيـــات بالقــضية
  .التطبيع العربية الجديدة مع دولة االحتالل

ومن المقرر أن يجدد الرئيس عبـاس فـي خطابـه 
طـرح المبـادرة الفلـسطينية إلنهـاء " الفيديو كونفرنس"عبر 

الصراع مع االحتالل، والتـي كـان قـد طرحهـا علـى مجلـس 
تـي جـاءت بعـد رفـض األمن في شـهر فبرايـر الماضـي، وال

التي طرحها في نهايـات " صفقة القرن"الفلسطينيين خطة 
يناير الماضي الرئيس األمريكي دونالد ترمب، كما سيعلن 
ــضية  ــة الخاصــة بالق ــالقرارات الدولي ــسطينيين ب تمــسك الفل
الفلـسطينية، وسـيجدد طلـب تنفيــذها، باإلضـافة إلـى طلبــه 

 اســتمرار بعقــد مــؤتمر دولــي للــسالم، لحــل الــصراع، مــع
الفلسطينيين في عـدم القبـول بـأن تبقـى الواليـات المتحـدة 

  .هي الراعي الوحيد لعملية السالم

وبحـــــسب مـــــسؤولين فلـــــسطينيين، فـــــإن األيـــــام 
الماضية شهدت اتصاالت دبلوماسية على أعلى مـستوى، 
مع العديد من الدول العربيـة واإلسـالمية والـدول الـصديقة 

ن أجـل التنـسيق معهـا ألن ومن دول االتحاد األوروبي، مـ
تكون خطابات زعمائها داعمة للموقـف الفلـسطيني، حيـث 
كان من أبرز تلك االتصاالت المكالمة الهاتفية التي جرت 

 .بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

وفــي هــذا الــسياق، قــال ريــاض منــصور، منــدوب 
ــاس ــرئيس عب ــدى األمــم المتحــدة، إن ال ــدائم ل  فلــسطين ال

سيتحدث أمـام الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي مـسائل 
عديدة أبرزها مقترحات عملية، وذلك في اجتماع الدورة الـ 

 لتأســــيس األمــــم ٧٥ الـــذي يتــــزامن مــــع الــــذكرى الـــــ ٧٥
المتحدة، وأكد في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية الرسمية 
أن الــرئيس عبــاس ســيلقي كلمتــه فــي األمــم المتحــدة يــوم 

 القادم، وأنـه سـيكون هنـاك خطـاب آخـر يعبـر فيـه الجمعة
الـــرئيس عبـــاس عـــن تهنئتـــه لألمـــم المتحـــدة فـــي ذكـــرى 
تأسيسها والتركيز على المبادئ فـي ميثاقهـا وخاصـة حـق 
ــــذ  ــــسطينية من ــــضية الفل ــــشغالها بالق ــــصير وان ــــر الم تقري

  .>>...تأسيسها

من جهتها قالت حركة حماس إن منظمـة ... <<
ي حماية الفلسطينيين من اإلرهـاب فشلت ف"األمم المتحدة 

 ســــنة، أو ٧٢الــــذي يمــــارس عليــــه بــــشكل يــــومي منــــذ 
مساعدتهم في إنجاز حقوقهم بالحرية واالسـتقالل وتقريـر 

، وأكدت في "المصير أحد األسس الصلبة لمبادئ المنظمة
تــصريح صــحافي فــي الــذكرى الخامــسة والــسبعين إلنــشاء 

ً عــارا يالحــق ســيبقى"األمــم المتحــدة علــى أن هــذا الفــشل 
المنظمة الدوليـة، حتـى تعيـد الحـق إلـى نـصابه، وتـصحح 

  ".الخطيئة التي ساهمت في صناعتها

انطلقــــت فعاليــــة اإلحيــــاء : "وجــــاء فــــي البيــــان
ـــذكرى إنـــشاء المنظمـــة، وتحـــدث الجميـــع عـــن  الرســـمي ل
اإلنجازات الكبيرة والتحديات المستقبلية، وهم محقون، فقد 

فـظ األمـن والـسلم الـدوليين كان للمنظمـة دور بـارز فـي ح
في العديد من المناطق حول العالم، وسـاهمت بـشكل جـاد 
في توجيه البوصلة الدولية نحو كثيـر مـن التحـديات التـي 

  ".ًتشكل خطرا حقيقيا على البشرية جمعاء

لكن لألسف لم يتحدث أحد عن الفشل : "وأضافت
 فـي مـؤتمر ١٩٤٥الذريع للمنظمة، فهي أنشئت في عام 

رانسيسكو الستبدال حكم القـوة بـسيادة القـانون فـي سان ف
كل مكان، ولكن يبدو أن هذه القاعدة ال تنطبق على دولة 

، وأعربـــت حمـــاس عـــن تطلعهـــا أن "االحـــتالل الـــصهيوني
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تساهم المنظمة بشكل جاد في مساعدة شعبنا على إنجاز 
حقوقـــــه بالحريـــــة واالســـــتقالل، والـــــتخلص مـــــن احـــــتالل 

رار هذا العدوان من أهم أسباب عنصري بغيض، ألن استم
غياب األمن والسلم الدوليين، وعبـرت عـن أملهـا ألن يعـم 
الـسالم والتنميـة أركــان الكوكـب، وتتحقـق كثيــر مـن أحــالم 

  .البشرية بالقضاء على الفقر والبطالة والعنصرية واألمية

  ٢٤/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

الصفدي وشكري يؤكدان مركزية القضية 
  سطينيةالفل

  

ـــــة وشـــــؤون -َعمـــــان  ـــــر الخارجي  اســـــتقبل وزي
المغتــربين أيمــن الــصفدي اليــوم وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
مــصر العربيــة الــشقيقة ســامح شــكري الــذي وصــل عمــان 
ـــوم للمـــشاركة فـــي اإلجتمـــاع الـــوزاري الربـــاعي الـــذي  الي
تستضيفه المملكة بمشاركة وزير الخارجية الفرنسي جـان 

ـــر الخار جيـــة األلمـــاني هـــايكو مـــاس إيـــف لودريـــان ووزي
ــة الــسالم فــي  وبمــشاركة مبعوثــة االتحــاد األوروبــي لعملي
ــشرق األوســط ســوزانا تيرســتيل لبحــث تطــورات عمليــة  ال
الــسالم فــي الــشرق األوســط وســبل تفعيــل الجهــود إلعــادة 
إطالق مفاوضات جادة وفاعلـة لحـل الـصراع علـى أسـاس 

 .حل الدولتين

ـــا ـــصفدي وشـــكري خـــالل لقائهم ـــد ال ـــة وأك  مركزي
القــضية الفلــسطينية، وشــددا علــى أن حــل الــدولتين الــذي 

ــسيادة ــة الفلــسطينية المــستقلة وذات ال علــى  يجــسد الدول
 وعاصـــمتها القـــدس ١٩٦٧خطـــوط الرابـــع مـــن حزيـــران 

الشرقية وفق القـانون الـدولي وقـرارات األمـم المتحـدة ذات 
ــد لحــل  ــسبيل الوحي ــة هــو ال الــصلة ومبــادرة الــسالم العربي

 .وتحقيق السالم العادل والشامل عالصرا

وبحــث الــوزيران ســبل تعزيــز التعــاون فــي جميــع 
المجاالت وتعزيز العالقات األخوية التاريخيـة بـين البلـدين 

ــاني  ــداهللا الث ــة الملــك عب ــذا لتوجيهــات جالل الــشقيقين تنفي
 .وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكــدا الحــرص المــشترك علــى إيجــاد آفــاق أوســع 
 .للتعاون في شتى المجاالت

ــاء علــى  ــاقش الــصفدي وشــكري ســبل البن ــا ن كم
فـي إطــار آليــة التنــسيق " الثالــث"مخرجـات إجتمــاع القــادة 

َالثالثــي األردنيــة العراقيــة المــصرية الــذي عقــد فــي عمــان  ُ
، واآلليـــات التنفيذيـــة المـــستهدفة ٢٠٢٠ آب ٢٥بتـــاريخ 

ـــان المـــ ـــثالث وفـــق البي ـــدول ال ـــادة ال شترك ترجمـــة رؤى ق
 .الصادر عن اإلجتماع

وبحــــث الــــوزيران التطــــورات اإلقليميــــة والجهــــود 
المبذولـــة لتجـــاوز التحـــديات اإلقليميـــة بمـــا يكـــرس األمـــن 
واالســتقرار فــي المنطقــة، وأكــدا إدامــة التنــسيق والتــشاور 

 .إزاءها

 ٤ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

تحديات األونروا تستدعي : وزير الخارجية
ًتحركا إقليميا ودوليا فاعال وسريعا ً ً ً ً  

  

 بحث وزير الخارجيـة -  ماجدة ابو طير-عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيـرة خارجيـة الـسويد 
آن لينـــد والمفـــوض العـــام لوكالـــة األمـــم المتحـــدة إلغاثـــة 

 فيليب الزارينـي، )األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ــر آليــة االتــصال المرئــي امــس،  خــالل اجتمــاع ثالثــي عب
سبل حشد الدعم الدولي الـالزم لتمكـين الوكالـة مـن تلبيـة 
احتياجاتهــا الماليــة فــي ظــل الــضغوطات الماليــة المتزايــدة 

 .ومتطلبات مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا

 وقدم الزاريني ايجازا حول الوضع المـالي للوكالـة
وجهودهـــــا فـــــي تـــــوفير الـــــدعم الـــــالزم وخطـــــط الوكالـــــة 

 .المستقبلية
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ـــــة   ـــــام للوكال ـــــوض الع ـــــوزيران والمف ـــــاقش ال ون
التحـــديات الماليـــة التـــي تواجـــه األونـــروا وتبعـــات جائحـــة 
فيــــروس كورونــــا المــــستجد علــــى مجتمعــــات الالجئــــين 
الفلــسطينيين وميزانيــة الوكالــة وبرامجهــا، مؤكــدين أهميــة 

 الوكالــــة ضــــمن الجهــــود الدوليــــة االســــتمرار فــــي بــــرامج
ــوفير الــدعم  ــات هــذه الجائحــة، وت ــواء تبع المــستهدفة احت
المــالي الــذي تحتاجــه الوكالــة الســتمرار خــدماتها الحيويــة 
ــين الفلــسطينيين كركيــزة أساســية لالســتقرار واألمــن  لالجئ

 .اإلقليميين

كما أكدوا استمرار التشاور مع الـشركاء الـدوليين 
سي والمــالي المــستدام لألونــروا وفقــا لتــوفير الــدعم الــسيا

آلليـــات تمويـــل مـــالي طويلـــة األمـــد تمكـــن الوكالـــة مـــن 
االســتمرار بتقــديم خــدماتها الحيويــة لالجئــين الفلــسطينيين 

 وعرضـــــوا للتحـــــضيرات الجتمـــــاع .بكفـــــاءة دون انقطـــــاع
مجموعــة ســتوكهولم الــذي ينظمــه األردن والــسويد الــشهر 

يين فـــي ســـبل دعـــم المقبـــل للتباحـــث مـــع الـــشركاء الـــدول
 .الوكالة ماليا وسياسيا

وتضم المجموعة التـي عقـدت آخـر اجتمـاع عبـر 
 نيــسان الماضــي كــال مــن ٢٢آليــة االتــصال المرئــي فــي 

األردن والسويد ومصر والكويت والنروج والمانيا وبريطانيا 
وفرنسا واليابـان واالتحـاد االوروبـي، باإلضـافة إلـى وكالـة 

 ).األونروا(فلسطينيين الغوث وتشغيل الالجئين ال

ودعــا الــصفدي لالســتمرار بتــوفير الــدعم سياســيا 
وماليــا للوكالــة لــضمان اســتمرارية خــدماتها الحيويــة وفــق 
تفويـــضها األممـــي لحـــين التوصـــل إلـــى حـــل دائـــم وعـــادل 
ًلقضية الالجئين وفقـا لقـرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة، 

دة رقـــم بمـــا فـــي ذلـــك قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــ
، وفــي ســياق حــل شــامل للــصراع علــى أســاس حــل ١٩٤

   .الدولتين

وأوضـــــح أن التحـــــديات التــــــي تواجـــــه الوكالــــــة 
ـــاعال وســـريعا لتـــوفير  ـــستدعي تحركـــا إقليميـــا ودوليـــا ف ًت ً ً ً ً

المخصــــصات التــــي تحتاجهــــا الوكالــــة لــــسد العجــــز فــــي 
موازنتها، مشددا علـى ضـرورة تـوفير الـدعم الطـارئ الـذي 

ً أيــضا لمواجهــة جائحــة كورونــا وتبعاتهــا، تحتاجـه الوكالــة
ًومحذرا من أن أي خلل في مواجهة تبعات الجائحة نتيجـة 
ــه  ــة التــي تحتاجهــا ســيكون ل ــات المالي ــوفر اإلمكان عــدم ت

 .تبعات على الجميع في المنطقة

وثمـــن الـــصفدي الـــدور المركـــزي الـــذي تقـــوم بـــه 
ــــة  الــــسويد فــــي جهــــود دعــــم األونــــروا، ولــــوزيرة الخارجي

يدية علــــى شــــراكتها الفاعلــــة واألساســــية والجهــــود الــــسو
 .المستمرة للمفوض العام للوكالة

ــسويد شــريكان فــي هــذا  ــى أن األردن وال ولفــت إل
ًالجهد الـضروري، ويعمـالن معـا بـشكل ممـنهج ومؤسـسي 

وبــين الــصفدي أن دعــم الوكالــة وضــمان . إلســناد الوكالــة
اء اســــتمرار تمويلهــــا بمــــا يمكنهــــا مــــن أداء واجباتهــــا از

الالجئين جهد مستمر للمملكـة بتوجيـه مباشـر مـن جاللـة 
 .>>...الملك عبداهللا الثاني

  ٤ ص٢٤/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب المجتمع 
الدولي اإليفاء بمسؤوليته في القضاء على 

  نظام االحتالل

 

ــي "–غــزة  ــدس العرب ــة  ":الق ــر الخارجي ــب وزي طال
ــــا ــــسطيني ري ــــاء ،ض المــــالكيالفل ــــدولي باإليف المجتمع ال

نظـام االحـتالل االسـتعماري "بمسؤوليته فـي القـضاء علـى 
، واســـتعادة الحقـــوق والحريـــات األساســـية "غيـــر الـــشرعي

 .للشعب الفلسطيني

وقــال المــالكي خــالل كلمتــه فــي مــؤتمر افتراضــي 
إننــا نعتمــد "حــول التفاعــل وتــدابير بنــاء الثقــة فــي آســيا، 

ألعضاء فـي مـؤتمر الـسيكا، وتـضامنهم على دعم الدول ا



  
  ٧٤ 

مع القضية الفلسطينية العادلة، وكفاحنا مـن أجـل تحقيـق 
  ".الحرية واالستقالل

اســـتعرض المـــالكي، آخـــر التطـــورات الــــسياسية 
والميدانية في األرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل 

ـــــا"جائحـــــة  ـــــسانية "كورون ـــــسياسية واإلن ـــــداعياتها ال ، وت
  .قتصادية غير المسبوقةواالجتماعية واال

وأشــار إلــى أن شــعوب العــالم باتــت تفهــم كيـــف 
تبــدو الحيــاة بالنــسبة للفلــسطينيين، مــن حظــر التجـــول، 
ــــسكرية، واغــــالق  ــــيش الع ــــاط التفت ــــد الحركــــة، ونق ٕوتقيي
األمــاكن العامــة، وعــدم القــدرة علــى الــسفر، وهــي أمـــور 

  .يعيشها شعبنا يوميا

يعكـس جـزءا هذا الواقـع العـالمي الجديـد "وأضاف 
بسيطا من التجربة الفلسطينية في المعاناة منذ قرابة قرن 
مــن االحــتالل االســتعماري اإلســرائيلي المــستمر، حيــث لــم 

المـــستجد ولـــو للحظـــة " كورونـــا"يعرقـــل تهديـــد فيـــروس 
الـــسياسات والممارســـات اإلســـرائيلية غيـــر القانونيـــة ضـــد 

لنـا الفلسطينيين، في حين تواصل قوات االحتالل هـدم مناز
  ".واالستيالء على ممتلكاتنا وأرضنا

وذكـــر أن ســـلطات االحـــتالل تواصـــل مـــن خـــالل 
ـــــضم،  ـــــة حـــــول ال ـــــصريحات علني ـــــسؤوليها، اإلدالء بت م
وخططها لتوسيع المستوطنات غير القانونيـة، خاصـة فـي 

  .القدس الشرقية المحتلة، ووادي األردن وحولهما

وتحدث المالكي عن الضوء األخـضر الـذي تـوفره 
ة ترمب لحكومة االحتالل من خالل خطة الضم، أو مـا إدار

، والدعم غير المشروط للـسياسات "رؤية السالم"يسمى بـ 
والممارســات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة ضــد الفلــسطينيين 
ــر  ــى إنكــار الحقــوق الفلــسطينية غي وأرضــهم، والهــادف إل

  .القابلة للتصرف، وتدمير حل الدولتين

الذي يعيشه األسرى " قالوضع المقل"وتطرق إلى 
ــيهم مــن  فــي ســجون االحــتالل اإلســرائيلي، والتــضييق عل
خالل منع دخول المعقمات، ومعدات التنظيـف، وحرمـانهم 

مــن الرعايــة الطبيــة الكافيــة، مؤكــدا أن ســلطات االحــتالل 
تـــرفض المطالـــب الفلـــسطينية المـــستمرة بـــاإلفراج عـــنهم، 

ال خاصـــــة المرضـــــى، وكبـــــار الـــــسن، والنـــــساء، واألطفـــــ
  .واإلداريين

  ٢٤/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في 
القدس ودور الوصاية الهاشمية على 

  المقدسات

 

ان   عقــد وزراء خارجيــة – ماجــدة أبــو طيــر –ّــعم
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية وجمهوريـــة مـــصر العربيـــة 

ـــــا اال ـــــة ألماني ـــــسية وجمهوري ـــــة الفرن ـــــة والجمهوري تحادي
َاجتماعــا فــي عمــان الســتكمال تنــسيقهم وتــشاورهم حــول 
ـــشرق األوســـط بهـــدف  ـــسالم فـــي ال ـــة ال ســـبل دعـــم عملي
تحقيــق الــسالم العــادل والــشامل والــدائم، بحــضور الممثــل 

 .الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم

فـــــي ختـــــام االجتمـــــاع البيـــــان  وزراء الخارجيـــــة وأصـــــدر
 :المشترك التالي

منـــا بـــدعم جميـــع الجهـــود المـــستهدفة نؤكـــد التزا .١
تحقيــق ســالم عــادل ودائــم وشــامل يلبــي الحقــوق 
المــشروعة لألطــراف كافــة، علــى أســاس القــانون 
ـــــصلة  ـــــم المتحـــــدة ذات ال ـــــرارات األم ـــــدولي وق ال
والمرجعيـــات المتفـــق عليهـــا، بمـــا فيهـــا مبـــادرة 

  .السالم العربية

اإلسرائيلي على -نؤكد أن حل الصراع الفلسطيني .٢
ل الدولتين، الذي يضمن تجـسيد الدولـة أساس ح

الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطـوط 
ـــى ١٩٦٧الرابـــع مـــن حزيـــران  ـــا إل ً، لتعـــيش جنب

لتحقيـق  جنب إسـرائيل بـأمن وسـالم، هـو الـسبيل
  .السالم الشامل والدائم واألمن اإلقليمي



  
  ٧٥ 

نؤكد اتفاقنا على أن بناء المستوطنات وتوسعتها  .٣
ــانون ومــصادرة المم ــسطينية خــرق للق تلكــات الفل

 وفــي هــذا الــصدد، ،الــدولي يقــوض حــل الــدولتين
نـــدعو طرفـــي الـــصراع إلـــى تطبيـــق قـــرار مجلـــس 

  . بالكامل وبجميع بنوده٢٣٣٤األمن رقم 

باإلشــارة للبيــان المــشترك الــصادر عــن اجتماعنــا  .٤
ً، نأخذ علما بتجميد ضم ٢٠٢٠ / ٧ / ٧بتاريخ 

ن عــن قــرار أراض فلــسطينية فــي أعقــاب اإلعــال
ــــة اإلمــــارات العربيــــة  تطبيــــع العالقــــات بــــين دول
ٕالمتحدة واسرائيل ونؤكد أن الضم يجب أن يوقـف 

 .بشكل دائم

ــــى الوضــــع .٥ ــــة الحفــــاظ عل ــــاريخي  نؤكــــد أهمي الت
ــــاكن المقدســــة فــــي  ــــانوني القــــائم فــــي األم والق
القدس، والدور الهام لألردن والوصاية الهاشمية 

 .على تلك األماكن المقدسة

 - علــــــى أن حــــــل الــــــصراع الفلــــــسطينينــــــشدد .٦
اإلسرائيلي على أساس حـل الـدولتين هـو أسـاس 
ــى أهميــة أن  ــق الــسالم الــشامل، ونؤكــد عل تحقي
تـــــسهم اتفاقـــــات الـــــسالم بـــــين الـــــدول العربيـــــة 
ًواسرائيل، بما فيها االتفاقيتان اللتان وقعتـا أخيـرا  ٕ
بــــين دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة ومملكــــة 

ل، في حل الصراع الفلـسطيني البحرين مع إسرائي
 اإلسرائيلي على أساس حل الـدولتين مـن أجـل -

 .أن يتحقق السالم الشامل والدائم

نعيــد التأكيــد علــى الــدور الجــوهري لوكالــة األمــم  .٧
ــسطينيين  ــين الفل ــة وتــشغيل الالجئ المتحــدة إلغاث

وضــرورة اســتمرار تــوفير الــدعم المــالي ) األنــروا(
في تنفيذ واليتها  والسياسي الذي تحتاجه للمضي

ــة  ــديم خــدماتها الحيوي ــة وتق وفــق القــرارات األممي
 .لالجئين

نؤكـــد أن إنهـــاء الجمـــود فـــي مفاوضـــات الـــسالم  .٨
ٕوايجـــــاد آفـــــاق سياســـــية، واعـــــادة األمـــــل عبـــــر  ٕ
مفاوضــات جــادة يجــب أن يكونــوا أولويــة، ونؤكــد 
ضــرورة اســتئناف مفاوضــات جــادة وفاعلــة علــى 

 المتفق عليها أساس القانون الدولي والمرجعيات
أو تحـت مظلـة  بشكل مباشـر بـين طرفـي الـصراع

األمـــم المتحـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك الرباعيـــة الدوليـــة 
لتحقيق هـذا الـسالم، ونـدعو جميـع األطـراف إلـى 
ــات جــادة  ــدء محادث ــات الــسابقة وب ــزام االتفاقي الت

ـــــى أساســـــها ـــــا . عل ـــــروس كورون إن جائحـــــة في
أكثـر ُالمستجد تظهر أن الحاجة للسالم والتعـاون 

إلحاحــــا اآلن مــــن أي وقــــت مــــضى، وسنــــستمر 
بالعمل معا ومع جميع األطراف المعنيـة مـن أجـل 
استئناف هـذه المفاوضـات، وستواصـل جمهوريـة 
مــصر العربيــة والجمهوريــة الفرنــسية وجمهوريــة 
ـــة الهاشـــمية  ـــة األردني ـــا االتحاديـــة والمملك ألماني
انخـــراطهم الفاعـــل ومـــساعيهم الحميـــدة لتهيئـــة 

لمواتيـــة وجهـــودهم المـــستهدفة إيجـــاد الظـــروف ا
الظــــروف الالزمــــة الســــتئناف مفاوضــــات جــــادة 
وتحقيـــق التقـــدم المطلـــوب نحـــو تحقيـــق الـــسالم 

  .العادل والشامل الذي تستحقه شعوب المنطقة

  ٤ صفحة ٢٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

خطاب الرئيس أمام األمم المتحدة حمل : أردنيون

 العديد من الرسائل

 قالت شخصيات حزبية ووطنية -  وفا-عمان 
أردنية، إن الرسائل التي وجهها الرئيس محمود عباس 
في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، أعطت 
رؤية شاملة للموقف الفلسطيني الموحد خلف قيادة 
منظمة التحرير، بما تمثله من شجاعة في تحدي تحالف 

  .نتنياهو ترمب
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المرحلة، ورغم اعتراف البعض بصعوبة 
خصوصا انسياق بعض الدول العربية وانجرارها للتطبيع، 
والتعنت اإلسرائيلي األميركي، إال ان المراهنة الحقيقية 
تكمن بصمود الشعب الفلسطيني الذي كان وما زال 
المدافع األول عن حقوقه وحقوق األمة العربية، مع 
اصراره على أن منظمة التحرير لم تفوض أحدا للحديث 

ويرى المحلل . لتفاوض باسم شعبنا الفلسطينيأو ا
ان حكمة الرئيس عباس "السياسي فوزي السمهوري 

وشجاعته جاءتا في رفضه لتقديم اي تنازالت للحقوق 
الفلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية، ورضي بها 
الشعب الفلسطيني كحد أدنى لمطالبه المحقة، وهي دولة 

  ". وعاصمتها القدسعلى حدود الرابع من حزيران 

وهذا يعني وفق السمهوري تحميل المجتمع 
الدولي مسؤولية تخليه عن واجباته في حماية الشعب 
الفلسطيني وحقه المشروع في االستقالل والحرية، إضافة 
الى ان الخطاب كان بمثابة صفعة لترمب وللعنجهية 
 والعنصرية الصهيونية، التي مارست كافة أشكال الضغوط

  . ة واالقتصادية على القيادة الفلسطينيةالسياسي

وأوضح أن دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر 
دولي بمشاركة األطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع 
العام المقبل، بهدف االنخراط في عملية سالم حقيقية 
على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات 

حتالل ونيل الشعب المحددة، هي الكفيلة بإنهاء اال
الفلسطيني حريته واستقالله في دولته بعاصمتها القدس 

، وحل قضايا الوضع النهائي ١٩٦٧على حدود عام 
  . ١٩٤كافة، وعلى رأسها قضية الالجئين استنادا للقرار 

وأشار إلى أن أحد أهم الرسائل التي وجهها 
الرئيس تمثلت بأن الدولة الفلسطينية دولة قائمة على 

مقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان، حيث أشار الى الدي
االنتخابات التشريعية التي سيشارك فيها الفلسطينيون 
بكل فصائلهم وأحزابهم دون إقصاء ألحد، والتفافهم حول 

منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
  . لشعبنا

ِمن جانبه، لم يخف األمين العام للحزب 
صعوبة المرحلة " وفا" أحمد الشناق لـالدستوري األردني

التي تمر بها القضية الفلسطينية والضغوط الهائلة التي 
  . تتعرض لها القيادتان األردنية والفلسطينية

ان خطاب الرئيس محمود عباس "وأكد الشناق 
كان دقيقا بحيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته 

اضية نتيجة القانونية، والتي غابت خالل السنوات الم
  ".تحكم قوى إقليمية بالقرار الدولي

وقال الشناق إن المراهنة الرئيسية تتمثل بصمود 
الشعب الفلسطيني، مشددا على أن تعزيز هذا الصمود 
يتم من خالل الوحدة وتالقي المواقف وتوحيد الجهود في 
خدمة القضية الرئيسية، مؤكدا تماهي المواقف االردنية 

  .مستويين الشعبي والرسميوالفلسطينة على ال

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

ال سالم عادل ودائم : رئيس الحكومة المغربية
من إقامة  دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني

 دولته المستقلة القابلة للحياة

  

 قال رئيس الحكومة المغربية سعد - وفا-الرباط 
الدين العثماني، إن اإلخفاق في تسوية القضية 

ٕ واعادة اطالق عملية السالم في الشرق الفلسطينية
األوسط، يشكل مصدر قلق عميق للمغرب، فال سالم 
عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة 
دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس 

 ٧٥ وأضاف العثماني في كلمته أمام الدورة الـ.الشريف
م السبت، أن المغرب للجمعية العامة لألمم المتحدة، يو

يرفض بشكل قاطع كل إجراءات االحتالل التي تعمق 
التوتر وعدم االستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الملك 
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محمد السادس يؤكد دائما أهمية المحافطة على مدينة 
القدس الشريف وعلى وضعها الحالي باعتبارها تراثا 

لتأكيد مشتركا لإلنسانية ورمزا للتعايش السلمي، وتم ا
على ذلك في نداء القدس الذي وقعه برعاية البابا 

  .فرانسيس العام الماضي

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

يجب منح : رئيس وزراء سانت فينسنت
في األمم لمتحدة في  فلسطين العضوية الكاملة

 سبيل تحقيق حل الدولتين

  

 قال رئيس وزراء سانت - وفا-كينجستون 
ف غونسالفيس، إنه يجب منح رال فينسنت والجرينادين،

دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة األمم المتحدة 
  .في سبيل تحقيق حل الدولتين

وأضاف رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر 
 للجمعية العامة ٧٥في كلمته أمام الدورة الـ غرينادين،

ٕأن حق تقرير المصير واقامة  لألمم المتحدة، يوم السبت،
ٕة واعادة النظر في عضويتها الكاملة في الدولة الفلسطيني

االمم المتحدة كجزء أساسي من حل الدولتين، يأتي في 
  .إطار البحث عن سالم مستدام في الشرق األوسط

وأوضح أن سان فينسنت تعلن تضامنها مع 
الشعب الفلسطيني، ألن حياته اليومية ما زالت مشوبة 
 في الضم غير الشرعي، ويجب منحه تقرير المصير

  .ٕواقامة دولته

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

  

ضم األراضي المحتلة : رئيس وزراء السويد
  غير مقبول وندعم حل الدولتين

 

 قال رئيس وزراء السويد - وفا-ستوكهولم 
ستيفان لوفين، إن بالده تدعم حل الدولتين من خالل 
التفاوض لتسوية الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

ير الدولية المتفق عليها بشكل يفضي إلنهاء وفق المعاي
  .االحتالل

وأضاف رئيس وزراء السويد في كلمته أمام 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم السبت، ٧٥الدورة الـ

أن موقف بالده واالتحاد األوروبي واضح وهو رفض ضم 
  .إسرائيل األراضي المحتلة باعتبار ذلك أمرا غير مقبول

 بالده تدعم المحكمة الجنائية وشدد على أن
الدولية في عملها وترفض كل ما تتعرض لها من 

  .مضايقات

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

ماليزيا تؤكد دعمها المطلق إلقامة الدولة 
 الفلسطينية المسقلة

  

 أكد رئيس الوزراء الماليزي - وفا-كوااللمبور 
محيي الدين محمد ياسين دعم بالده إلقامة دولة 

، ١٩٦٧ين على أساس حدود ما قبل عام فلسط
  .بعاصمتها القدس الشرقية

 ٧٥وقال ياسين في كلمته أمام الدورة الـ
إن ماليزيا "للجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم السبت، 

تدعم دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك األمين العام 
لألمم المتحدة، واللجنة الرباعية للشرق األوسط إليجاد 

ر متفق عليه من كافة األطرف إلعادة االنخراط في مسا
  ".اتجاه تسوية سلمية تفاوضية
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نواصل دعوة المجتمع الدولي إلى دعم : "وأضاف
حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والذي يشكل أحد 
المبادئ األساسية لألمم المتحدة عندما تم إنشاؤها قبل 

  ". عاما٧٥

رخة لألمم ورأى أن أحد أكثر اإلخفاقات الصا
المتحدة هو الحالة في األرض الفلسطينية المحتلة، رغم 
الدعوات التي ال حصر لها من قبل المجتمع الدولي منذ 
إنشاء األمم المتحدة، إال أن القلة ما زالت تنكر إرادة 
األغلبية، بإخفائهم نواياهم الحقيقية تحت ستار األمن 

  .القومي ومفهوم العدالة

وصل لتوافق دولي على وشدد على ضرورة الت
أساس القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة؛ وميثاق 
األمم المتحدة، من أجل أن احالل سالم دائم في الشرق 
األوسط، مطالبا إسرائيل بالكف عن جميع أنشطتها 
االستيطانية غير القانونية، وسحب قواتها من األرض 

بها، الفلسطينية المحتلة والدول العربية المحيطة 
والسماح بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم 
ٕوممتلكاتهم، واعادة الوضع األصلي للقدس، وعليها 
استعادة مصداقيتها والعودة إلى طاولة المفاوضات مع 

  .فلسطين

هذه ليست شروط مسبقة جديدة، : "وقال ياسين
إنها مجرد انعكاس لسنوات من العمل الدبلوماسي 

التوصل إليه على مدى عقود من واإلجماع الذي تم 
المفاوضات، فلم يعد بإمكان إسرائيل أن تكون في حالة 

  ".إنكار

وأضاف أن تواصل إسرائيل تهديد الدولة 
الفلسطينية بضم المزيد من األراضي الفلسطينية، يزيد 
من حرمان فلسطين من أي مظهر من مظاهر األمن أو 

ا من هذه السالم البشري، مشددا على أن موقف ماليزي
المسألة ال يزال واضحا وثابتا الضم غير قانوني، وينتهك 
ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف والقرارات ذات 

الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس األمن، 
ويعتبر االستيالء على أي أرض عن طريق الحرب أو 
القوة أمر غير مقبول وغير قانوني، وال مشروعية مطلقا 

  .صرفات اإلسرائيلية اتجاه فلسطينبالت

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

حل الدولتين أساس : قادة ورؤساء دول
  االستقرار

 

ـــــورك  ـــــد قـــــادة -دوت كـــــوم" القـــــدس "–نيوي  أك
ورؤســاء عــدد مــن دول العــالم، فــي كلمــات ألقوهــا خــالل 

 للجمعية العامة لألمـم ٧٥اليوم الرابع من أعمال الدورة الـ
لدولتين وفق مرجعيات العمليـة الـسلمية المتحدة، أن حل ا

وقـرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة الـسالم العربيـة، أســاس 
 .االستقرار في الشرق األوسط

 :رئيس الوزراء الكويتي

قـــال رئـــيس وزراء دولـــة الكويـــت الـــشيـخ صـــباح 
خالـــد الحمـــد الـــصباح، إن القـــضية الفلـــسطينية مـــا زالـــت 

ريـــة فـــي عالمينـــا تحظـــى بمكانـــة مركزيـــة تاريخيـــة ومحو
 .العربي واإلسالمي

وأكــــد فــــي كلمتــــه أمــــام الجمعيــــة العامــــة لألمــــم 
المتحــدة، اليــوم الجمعــة، موقــف الكويــت المبــدئي والثابــت 
فـــــي دعـــــم خيـــــارات الـــــشعب الفلـــــسطيني لنيـــــل حقوقـــــه 
المــشروعة، وكــذلك أهميــة مواصــلة بــذل الجهــود مــن أجــل 
إعـــادة إطـــالق المفاوضـــات ضــــمن جـــدول زمنـــي محــــدد 

ـــق مرجعيـــات للو صـــول إلـــى الـــسالم العـــادل والـــشامل وف
العملية السلمية وقـرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة الـسالم 
ـــــة  ـــــام الدول ـــــة، وانهـــــاء االحـــــتالل اإلســـــرائيلي وقي ٕالعربي
الفلــسطينية المــستقلة وعاصــمتها القــدس الــشرقية علـــى 

 .١٩٦٧حدود ما قبل الرابع من حزيران 

 في حل الصراعاتباكستان تدعو لدور أممي فاعل 
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قــال رئــيس وزراء جمهوريــة باكــستان اإلســالمية 
عمران خان، اليوم الجمعة، إن فلسطين تمثل جرحـا داميـا 
ــات التــي يمارســها  ــة االنتهاك ــدمل، فــي مواجهــة كاف ــم ين ل

 .االحتالل اإلسرائيلي

 ٧٥وأكــد خــان، فــي كلمــة خــالل أعمــال الــدورة 
افتراضـيا، عـدم للجمعية العامة لألمم المتحدة، التـي تعقـد 

شـــرعية مخططـــات الـــضم ومـــشاريع التوســـع االســـتيطاني 
اإلسرائيلية، مـشددا علـى عـدم جـدوى العقوبـات الجماعيـة 

 .التي يفرضها االحتالل في إمكانية تحقيق السالم

فرض الظروف المعيشية الصعبة وغير : "وأضاف
اإلنــسانية علــى الفلــسطينيين ال ســيما فــي قطــاع غــزة، ال 

 السالم في هـذه المنطقـة التـي انعـدم فيهـا يمكن أن يجلب
 ".االستقرار

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على دعـم بـالده 
األزلــــي لحــــل الــــدولتين، امتثــــاال لقــــرارات مجلــــس األمــــن 
والجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي إطار ما تم ا التفـاق 
عليـــه دوليـــا، بمـــا يكفـــل قيـــام دولـــة فلـــسطينية متواصـــلة 

ــا ومــس ــة جغرافي ــى حــدود األراضــي المحتل تقلة سياســيا عل
 وعاصمتها القدس، تعيش جنبا إلى جنب مع ١٩٦٧عام 

 .إسرائيل

ــل مــن  ــل أفــضل محف ــد أن األمــم المتحــدة تمث وأك
ــا  أجــل العمــل بــشكل جمــاعي، لتــسوية الــصراعات وكــل م
يمـس بالـسلم واألمـن الـدوليين، ولـدعم التنميـة المنــصفة، 

  .ةوإليجاد حلول للمشاكل العالمي

إن : رئيس المجلس األوروبي شـارل ميـشيل قـال
إحالل الـسالم فـي الـشرق األوسـط أصـبح أمـرا ملحـا أكثـر 

 .من أي وقت مضى

وأكـــد ميـــشيل، فـــي كلمتـــه أمـــام الجمعيـــة العامـــة 
ـــين  ـــسالم ب ـــة، أن قـــضية ال ـــوم الجمع لألمـــم المتحـــدة، الي
ًفلــــسطين واســــرائيل يجــــب أن تــــستمر، دعمــــا للتطلعــــات  ٕ

 .لطرفينالمشروعة لكال ا

ًوشدد على أهميـة االلتـزام بحـل الـدولتين، مـشيرا 
ًإلـى أن االتحـاد األوروبـي لـن يـدخر جهـدا للعمـل لتــسهيل 
عـــودة الجـــانبين إلـــى طاولـــة المفاوضـــات، بالتعـــاون مـــع 

 .الشركاء الدوليين، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية

نعمـل علـى إيجــاد حـل تفاوضـي ضــمن : "وأضـاف
االمعــايير المتفــ اللتزامنــا بالقــانون الــدولي . ًــق عليهــا دولي

 ".وقرارات األمم المتحدة

  : رئيس وزراء بلغاريا

دعــــى لوقــــف خطــــط الــــضم األحاديــــة لألراضــــي 
 .الفلسطينية المحتلة

ـــــو  ـــــا بويك ـــــة بلغاري ـــــيس وزراء جمهوري ْقـــــال رئ ُ
بوريـــسوف إنـــه ال بـــد مـــن تعليـــق خطـــط الـــضم األحاديـــة 

 .ع أمة وكارثة إنسانيةلألراضي الفلسطينية المحتلة لمن

ــة العامــة لألمــم  ــام الجمعي ــه أم ــي كلمت وأضــاف ف
ــوم الجمعــة،  ــضم أحــادي "المتحــدة، الي إن تعليــق خطــط ال

الجانب لألراضي الفلسطينية المحتلة يمنع كارثـة إنـسانية 
في سياق الوباء المـستمر، ولتجنـب االنتهاكـات الجـسيمة 

  ".لحقوق اإلنسان والقانون الدولي

  ٢٧/٩/٢٠٢٠دسية القدس المق

* * * * *  

القضية الفلسطينية االمتحان األكبر : عباس
  لألمم المتحدة

 

ــاس –رام اهللا  ــرئيس الفلــسطيني محمــود عب  قــال ال
ــــر  ــــسطينية هــــي االمتحــــان األكب ــــم –إن القــــضية الفل  لألم

  .المتحدة

ــرئيس الفلــسطيني بمناســبة  ــك فــي كلمــة لل جــاء ذل
  . م المتحدةالذكرى الخامسة والسبعين إلنشاء األم

وأكــد عبــاس أهميــة األمــم المتحــدة لقــضية بــالده، 
تبقى قضية فلسطين االمتحان األكبر لهذه المنظومـة : "قائال

الدوليــة، ومــصداقيتها ومــا أقـــرت بــه حقــا أصــيال للـــشعوب 
  ".كافة، وال نطلب أكثر ولن نقبل بأقل
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مــا زلنــا ننتظــر مــن األمــم المتحــدة إتمــام : "وأضــاف
ة فــي تحقيـــق التــسوية الــسلمية لقـــضية مــسؤوليتها الكاملــ

  ".فلسطين وفق الشرعية الدولية

ــابع ــشتد فيــه الهجــوم مــن : "وت ــذي ي ــي الوقــت ال ف
ـــى هـــذه  ســـلطة االحـــتالل اإلســـرائيلي واإلدارة األمريكيـــة عل
ـــى قـــرارات الـــشرعية الدوليـــة، يـــزداد  المنظومـــة الدوليـــة وعل

  ".تمسكنا بهذه المنظمة

 األمـل علـى األمـم وقال إن الشعب الفلسطيني عقـد
المتحــدة، لتكــون الــداعم لنــضاله المــشروع مــن أجــل حريتــه 

  .واستقالله

بالعمل لنيل الحق في العضوية الكاملـة فـي "وتعهد 
  ".األمم المتحدة

ـــى حـــضور منظمـــة  ـــسطيني إل ـــرئيس الفل وأشـــار ال
ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة  التحريـــر الفلـــسطينية فـــي الجمعي

ف بهــا دولـــة مراقبــا عـــام ، ثــم االعتـــرا١٩٧٤كمراقــب عـــام 
  .، وانضمامها الحقا لعدد من المواثيق الدولية٢٠١٢

وطلــب الـــرئيس الفلـــسطيني مـــن أمـــين عـــام األمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم 

بهدف االنخراط في عملية سالم حقيقية على  "٢٠٢١مطلع 
ــــة والمر ــــشرعية الدولي ــــدولي وال ــــانون ال ــــات أســــاس الق جعي

  )األناضول". (المحددة

  ٢٨/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

المنسق اإلنساني األممي في األراضي 
الفلسطينية يحذر من ارتفاع عمليات الهدم 

  غير المشروعة

حـذر المنـسق اإلنـساني األممـي فـي ... .:القدس
األراضي الفلـسطينية المحتلـة جيمـي ماكغولـدريك، مـن أن 

لمشروعة تـشهد ارتفاعـا حـادا خـالل عمليات الهدم غير ا"
 ."جائحة فيروس كورونا

وقال في تصريح مكتـوب أصـدره فـي العاشـر مـن 
عنـــدما تهـــدم الـــسلطات "أيلـــول الجـــاري،  /شـــهر ســـبتمبر

ّاإلســرائيلية المنــازل أو المبــاني التــي تــؤمن ســبل العــيش 
ًألصــحابها أو تجبــرهم علــى هــدمها، فهــي عــادة مــا تتــذرع 

ّالبناء، التي يعد حصول الفلسطينيين باالفتقار إلى رخص  ُ
ــسبب نظــام التخطــيط  ًعليهــا أمــرا مــن ضــرب المــستحيل ب
التقييــدي والتمييــزي، ممــا يتــرك هــؤالء دون خيــار ســوى 

 ."البناء دون ترخيص

ـــيم "وأضـــاف  ـــي اإلقل ـــات ف ُيحظـــر تـــدمير الممتلك
ــت  ــدولي اإلنــساني، إال إذا كان ــانون ال ــل بموجــب الق المحت

 ."ً تقتضي حتما هذا التدميرالعمليات حربية و

عــالوة علــى ذلــك، فــان هــدم "وتــابع ماكغولــدريك 
المباني األساسية خالل جائحة كورونا، يثير القلق بـشكل 
خـــاص ألنـــه يزيـــد مـــن تعقيـــد الوضـــع العـــام فـــي الـــضفة 

 ."الغربية

ٕوتــشتكي منظمــات حقوقيــة فلــسطينية واســرائيلية 
د البنـاء الفلـسطي ني فـي الوقـت ّـودولية من أن إسرائيل تقي

الذي تصاعد فيه من عمليات االستيطان بالقدس الشرقية 
  . والضفة الغربية

  ٢٩/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تشنها واشنطن " حرب مالية"اشتية يندد بـ 
  ٕواسرائيل على السلطة

اعلـــن ...  <<- كامـــل إبــراهيم -القــدس المحتلــة 
ــ ــوزراء الفلــسطيني محمــد اشــتية امــس أن ال سلطة رئــيس ال

التــي » حــرب المــال«الفلــسطينية تعــاني أزمــة ماليــة ســببها 
  .ٕتشنها عليها الواليات المتحدة واسرائيل

ـــــة  ـــــاع الحكوم ـــــستهل إجتم ـــــي م ـــــال اشـــــتية ف وق
هــذه األزمــة تــسببت بهــا حــرب «الفلــسطينية عبــر االنترنــت 

ٕالمال التـي تـشنها علينـا اإلدارة االميركيـة واسـرائيل وانقطـاع 
  .«المساعدات العربية
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إســرائيل وأميركـا تريــدان أن تهزمانـا لكــي «وأضـاف 
ــن  نستــسلم ونقبــل مــشروعهما وســوف نــصمد ولــن نهــزم ول

  .«نستسلم

من % ٧٠واوضح اشتية أن حكومته خفضت نحو 
  .قيمة نفقاتها التشغيلية، بسبب أزمتها االقتصادية

وبحـــسب إشـــتية فـــإن الـــسلطة الفلـــسطينية تجبـــي 
ن احتياجاتهـا الـشهرية  مليون دوالر فقـط مـ٦٠شهريا نحو 
  . مليون دوالر شهريا٣٥٠البالغة نحو 

حـوالى ( مليـار شـيكل ١.٢نحن بحاجـة الـى «وقال 
شــهريا، كــان يــأتي منهــا مــن المقاصــة )  مليــون دوالر٣٥٠

 مليــون شــيكل ٥٠٠التــي تجبيهــا إســرائيل لــصالحنا حــوالى 
وكنـــا نجنـــي مـــن الـــضرائب المحليـــة ).  مليـــون دوالر١٥٠(

انخفضت الى نحو )  مليون دوالر١٠٠(كل  مليون شي٣٥٠
  .« مليون شيكل٢٠٠

ــــسلطة  ــــات المتحــــدة مــــساعداتها لل ــــت الوالي وأوقف
الفلـــــسطينية بدايـــــة العـــــام الماضـــــي، عقـــــب االحتجاجـــــات 
الفلسطينية على نقل السفارة االميركيـة الـى القـدس واغـالق 

  .مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

ـــا الواليـــات «وقـــال اشـــتية  المتحـــدة كانـــت تقـــدم لن
 مليـــون دوالر وتوقفـــت هـــذه االمـــوال، والـــدول ٥٠٠حـــوالى 

ـــدم  ـــة كانـــت تق ـــا زالـــت هـــذه ٣٥٠العربي ـــون دوالر، وم  ملي
المساعدات متوقفة ولم تلتزم الدول العربية قراراتها المتعلقـة 

  .«بشبكة األمان المالية لحماية فلسطين من اإلبتزاز

ووفــــق وبحــــسب أكثــــر مــــن مــــسؤول فلــــسطيني، 
التقارير الفصلية التي تنشرها وزارة المالية الفلسطينية، فان 
ـــة  ـــدعم المـــالي لخزين ـــديم ال ـــت عـــن تق ـــة توقف ـــدول العربي ال

  .السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي

  ١٠ ص٢٩/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

موقفنا ثابت في مناصرة الشعب : موريتانيا
  الفلسطيني

لـــــغ وزيـــــر الخارجيـــــة  أب-) د ب أ( -نواكـــــشوط 
الموريتــاني إســماعيل ولــد الــشيخ أحمــد، االثنــين، الــسفير 

موقف بالده الثابـت فـي مناصـرة حـق "الفلسطيني بنواكشوط 
الــشعب الفلــسطيني فــي دولتــه المــستقلة وعاصــمتها القــدس 
ــصلة  ــم المتحــدة ذات ال ــرارات األم ــضى ق ــا لمقت ــشريف طبق ًال

 ".والمبادرة العربية من أجل السالم

تي هـذا التأكيـد بمثابـة طمأنـة للفلـسطينيين فـي ويأ
ظــل تــداول معلومــات مفادهــا أن موريتانيــا مرشــحة للتطبيــع 

 .مع إسرائيل حسب بعض األوساط اإلعالمية

ـــة الموريتـــاني ماجـــد بـــن  ـــر الخارجي واســـتقبل وزي
  .محمد هديب سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا، أمس

 ٢٩/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

مان تؤكد دعمها إلقامة دولة فلسطينية على ُع
  أساس مبادرة السالم العربية

 أكــد وزيــر خارجيــة ســلطنة عمــان – وفــا -مــسقط 
بــــدر بــــن حمــــد البوســــعيدي، مــــساندة الــــسلطنة للمطالــــب 

 .المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني

وقال البوسعيدي في كلمة الـسلطنة أمـام الـدورة الــ 
السلطنة تساند المطالـب "مم المتحدة  للجمعية العامة لأل٧٥

ٕالمــــشروعة والعادلــــة للــــشعب الفلــــسطيني، واقامــــة الدولــــة 
الفلـــسطينية المـــستقلة وعاصـــمتها القـــدس الـــشرقية علـــى 
أساس القانون الـدولي، وقـرارات مجلـس األمـن ذات الـصلة، 
ومبـادرة الـسالم العربيـة التـي تقـوم علـى مبـدأ األرض مقابـل 

  ".السالم وحل الدولتين

٣٠/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  

* * * * *  
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احتجاز جثامين الشهداء انتهاك خطير 
 للقوانين الدولية

  

 سري القدوة

سكري االسرائيلي تمارس حكومة االحتالل الع
أبشع صور اإلرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، من 
سرقة وتدمير وتزيف ونهب وسلب للحقوق الفلسطينية، 
وما تلك الممارسات إال دليل على فظاعة اإلرهاب المنظم 
الذي تقوده أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية المعروفة باسم 

 احتجازها الشين بيت وأمان والموساد، حيث تستمر في
جثمانين الشهداء وتحرم اهلهم من دفنهم، بل تتعمد 
حكومة االحتالل والطواقم الطبية االسرائيلية سرقة أعضاء 
جثث الشهداء ويتم االستيالء عليهم، حيث يشرف عدد 
من األطباء اإلسرائيليين على تنفيذ أدق واخطر عمليات 

ن السرقة المنظمة ألعضاء وأجهزة الشهداء الفلسطينيي
دون موافقة وعلم أسرهم، وبالتالي فان حكومة االحتالل 
تقف إمام عمليات كبرى من التزوير والنهب، فبعد أن 
سرقت األرض والتاريخ الفلسطيني فإنها تقوم بسرقة 
األعضاء البشرية في عمليات معقدة تنفذها عصابات 
االحتالل مخالفة بذلك كل القوانين وتعد هذه جريمة بشعة 

   يرا بكل المقاييسوواقعا مر

ان سلطات الحكم العسكري االسرائيلي القائمة 
 جثمانا لشهداء ٦٦بقوة االحتالل تواصل احتجاز 

فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثالجات، باإلضافة 
 فلسطينيا في المقابر الجماعية السرية التي ٢٥٤لوجود 

تشرف عليها اجهزة مخابرات االحتالل والتي تعرف باسم 
   .بر االرقاممقا

اننا نقف امام سياسة خطيرة وممنهجة تقوم بها 
سلطات االحتالل حيث تعد سياسة احتجاز الجثامين من 

جرائم الحرب الدولية مما تتركه من اثار واضحة على 
العائالت واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى 

اد المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة، وهي تنتهك مو
 من ٧القانون الدولي لحقوق االنسان وخاصة المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء 

 من دراسة القانون ٩٠المعاملة، بما في ذلك القاعدة 
الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة االحتالل االلتزام 

ها مع السكان باألراضي الفلسطينية بها في تعامل
المحتلة، وتحرم سياسة حجز الجثامين من الضحايا 
الفلسطينيين وعائالتهم المنكوبة والتحقيق في مالبسات 
عمليات القتل، وبالتالي تتستر حكومة االحتالل على 
الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين 

فضح هذه الجرائم، والشرطة وجنود االحتالل وتحيل دون 
ٕوباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع فتح واجراء التحقيقات 
والمعاقبة والمالحقة لمرتكبي هذه الجرائم، متسترين على 
الجرائم البشعة حيث تحيل عمليات الحجز السماح بإجراء 
تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا 

ية ومعاقبة طلبت األسرة ذلك او التقدم للمحاكم الدول
   مرتكبى هذه الجرائم

ان سلطات االحتالل االسرائيلي تنتهك حقوق 
االنسان الفلسطيني وتستمر في ارتكاب الجرائم البشعة 
بحق ابناء الشعب الفلسطيني، ممارسة العدوان 
ومستخدمة اساليب القتل المتعمد المباشر من خالل 

شر استخدام الرصاص الحي، وبذلك تواصل االنتهاك المبا
لحقوق االنسان، وفي ظل ذلك ال بد من التدخل الدولي 
والمؤسسات الدولية وفتح تحقيق بما يجرى من جرائم 
وخاصة احتجاز جثمانين الشهداء، ودعوة المجتمع 
الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد 
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لسياسات االحتالل المنهجية والتمييزية، ودعم عمل 
محكمة الجنائية الدولية في دراسته مكتب المدعي العام لل

األولية للوضع في فلسطين والقاضية بفتح تحقيقات 
ٕواجراء محاكمات لقيادة االحتالل ومرتكبى جرائم الحرب، 
وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في 
إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض 

ف على الجثث النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعر
والرفات ودفنها بشكل صحيح، والعمل على فتح هذا 
الملف الخطير وضرورة الوقوف وقفة جادة للمطالبة 
بفرض رقابة على جرائم االحتالل من خالل ردع قانوني 

   .دولي وفتح تحقيق واسع في جرائم االحتالل

 رئيس تحرير - سفير االعالم العربي في فلسطين* 
  طينيةجريدة الصباح الفلس

 ١١ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فلسطينيون يفترشون الكهوف بعد هدم 
  االحتالل منازلهم وتدمير ممتلكاتهم

  

ّ تفترش عائالت - عمان -نادية سعد الدين 
ًفلسطينية معاقل الكهوف سكنا لها بعدما قامت سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بهدم منازلهم وتدمير ممتلكاتهم في 

تلة، وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية، تاركة القدس المح
مصيرهم لغياهب المجهول، وذلك في انتهاك صارخ 

  .لإلنسانية

ّويضطر الفلسطينيون إلى استحضار مشاهد 
الزمن الغابر باتخاذ الكهوف منازل لهم رغم بدائيتها 
المفتقرة ألدنى مقومات الحياة الكريمة، بسبب منع قوات 

دة تشييد منازلهم المدمرة أو االحتالل قيامهم بإعا
ّاستئجار أخرى، وحتى يكونوا على مقربة من أراضيهم 

  .لحمايتها من االستيطان

وكلما حاول الفلسطينيون، المستهدفون 
بالتهجير من أراضيهم، بناء منازل من الطوب واإلسمنت، 
ًفإن جرافات االحتالل العدوانية سرعان ما تحيلها خرابا 

خيص، السيما في مدينة القدس بحجة البناء دون تر
حسب تصنيف اتفاق ” ج“المحتلة، والمناطق المسماة 

من % ٦٢، والتي تزيد مساحتها على نحو ”أوسلو“
  .إجمالي أراضي الضفة الغربية

ويعيش هؤالء الفلسطينيون تحت وطأة ظروف 
حياتية صعبة، وذلك بعدما يختبرون عدوان االحتالل 

ون آليات االحتالل تهدم ّمرتين؛ أوالهما حينما يشاهد
ًمنازلهم أمام أعينهم، ما لم يضطروا لهدمها ذاتيا، 

حينما يقفون عند أطالل موطنهم ويرون : وثانيهما
ّالمستوطنين يستولون على أراضيهم ومنازلهم عنوة 

ّودون وجه حق، باستثناء وجه االحتالل القبيح ّ.  

ّوال يتوانى االحتالل عن مالحقة قاطني الكهوف 
ًا للتضييق عليهم، واإلخالء قسرا من الكهوف التي مجدد ًّ

يسكنونها وترحيلهم بالقوة العسكرية بهدف إبعادهم عن 
المنطقة كلها، ولكنه يفشل عادة في تحقيق مراده أمام 
ٕصمود األهالي واصرارهم على البقاء لحماية المنطقة من 
أن تصبح بؤرة استيطانية، مما يؤدي إلى حدوث 

يفة ووقوع اإلصابات واالعتقاالت بين المواجهات العن
  .صفوف المواطنين الفلسطينيين

ّبيد أن قتامة الظروف المعيشية تبقى سيدة 
الحال؛ حيث يضطر المقدسي، والفلسطيني عموما، 

 ١٣للعيش في كهف بائس مع أفراد عائلة قد تتكون من 
ً فردا ضمن مساحة ال تتعدى، في كثير من ١٥ –

ّبعا، ولكنه يقيهم على األقل حرارة ً مترا مر٣٠األحيان،  ً
الصيف وبرودة الشتاء، فيما يعتاشون من وراء الزراعة 

  .وتربية األغنام

وقد يمر وقت طويل عليهم دون كهرباء؛ فقطعها 
ًوتحطيم المولد الكهربائي جزءا من جرائم االحتالل 
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االعتيادية للتضييق على الفلسطينيين، بحيث قد يكبر 
 يعرف من التكنولوجيا سوى الهاتف الطفل هناك وهو ال

  .المحمول، إذا توفر، والكهرباء، إذا لم تنقطع

وأمام تعنت االحتالل؛ فقد اضطر عدد من 
العائالت المقدسية للعيش داخل كهوف في أحد الجبال 
جنوب مدينة القدس المحتلة، بعدما منعتهم قوات 
االحتالل من بناء منازلهم المدمرة أو استئجار أخرى، 
ّوحظرت عليهم التزود بالكهرباء والمياه، فيعيشون على 
الحطب والشموع لإلضاءة، وعلى اآلبار للحصول على 

  .المياه

وينسحب هذا الحال على مناطق أخرى؛ حينما 
أجبر االحتالل عائالت فلسطينية للعيش داخل كهوف 
على سفوح جبال الخليل أقصى جنوبي الضفة الغربية 

، نتيجة منع االحتالل لهم ”فقرةبالم“ّالمحتلة، أسوة 
بالبناء، وفق منسق لجان المقاومة الشعبية جنوبي 

  .الخليل راتب الجبور

السكان يفتقرون ألدنى “وأوضح الجبور أن 
مقومات الحياة، حيث يعيشون في كهوف بال كهرباء وال 
ماء، ودون طرقات ممهدة تقود إليها، فيستخدمون 

حتالل يهدم أي مسكن اال“، مؤكدا أن ”الدواب للتنقل
ّيشيد، ويسعى إلى تهجيرهم، للسيطرة على مساكنهم 

  .”لصالح إقامة المستوطنات

  ”طلبة الكهوف“

وتقف إشكالية وازنة مع كل فصل دراسي جديد؛ 
حيث يتوجب على الطلبة السير على األقدام مسافة 
طويلة للوصول إلى المدرسة األقرب لهم، وهم يتعرضون 

ل واعتداءات المستوطنين المتكررة النتهاكات االحتال
  .ضدهم

وألن المقدسيين المهجرين يجدون أنفسهم خارج 
ًجدار الفصل العنصري بعيدا عن مدينتهم، فإن التحديات 

 ألف طالب ٢٠تزداد حينما تسبب الجدار في اضطرار 

ًمقدسي الجتياز الحواجز العسكرية يوميا من أجل  ّ
 من مدينتهم االلتحاق بمدارسهم في الجانب اآلخر

 ألف ٩٠المحتلة، بعدما طردهم االحتالل، مع زهاء 
  .فلسطيني، خارجها

ًوقبل فترة ماضية كان عدد هؤالء الطلبة مخيفا، 
إال أن سياسة االحتالل في تعميق المتغيرات القائمة أدت 

” المقاوالت“ً ألفا منهم في مدارس ١٢إلى استيعاب نحو 
لواقعة خارج الجدار، التي بناها االحتالل في المناطق ا

اليجاد هجرة معاكسة من داخل المدينة المقدسة إلى 
خارجها، وألجل تحسين صورته القبيحة أمام المجتمع 
الدولي وضغوط منظمات حقوق اإلنسان التي شنت حملة 
مضادة ضده، ولكن الوقائع المفروضة على األرض ال 

  .ًتخدمه كثيرا في هذا الشأن

جدار العنصري والحواجز بينما امتدت تأثيرات ال
ّالعسكرية، المتنقلة والثابتة، صوب إرباك العملية 
التعليمية وعرقلة مسارها، من خالل تقييد حركة وصول 
الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم، وتوقيفهم واحتجازهم مدة 
طويلة لتفتيشهم وتعريضهم لسياستها العدوانية أو منعهم 

بالتالي عدم انتظام ًمن الدخول إلى المدينة أحيانا، و
  .ّالدوام أو التسرب منه

ويستقيم ذلك مع سياسة التطهير العرقي 
الممنهجة التي تتبعها السلطات اإلسرائيلية في مدينة 
القدس المحتلة، لتهجير المواطنين المقدسيين منها، 
ّبهدف ضم أجزاء كبيرة من المدينة المقدسة وربطها 

  .بالمستوطنات اإلسرائيلية المجاورة

فيما يستخدم االحتالل أوامر الهدم العسكرية 
ًسالحا لمواجهة التمدد السكاني الفلسطيني بحجة البناء 

التي تخضع للسيطرة ” ج“دون ترخيص في المنطقة 
  .اإلسرائيلية الكاملة

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار واالستيطان  
 ألف مواطن فلسطيني ٦٧٠في السلطة الفلسطينية؛ فإن 
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، فيما يقيم االحتالل في ”ج“ المناطق المصنفة يسكنون
 ٧٠٠ مستوطنة يستعمرها أكثر من ١٧٦الضفة الغربية 

 بؤرة ١٢٨ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى 
ً موقعا عسكريا و٩٤استيطانية و ً موقعا استيطانيا ٥٠ً ً

  .تحت غطاء المواقع الخدماتية والصناعية

سطينيين ًوطبقا للمعطيات الفلسطينية؛ فإن الفل
% ١٢يستطيعون البناء دون إذن إسرائيلي في أقل من 

ًمن مساحة فلسطين التاريخية، وتحديدا ضمن مراكز 
 .المدن والقرى

  ٢٣ ص٢/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

٪ من مساحة ٨٧االحتالل يسيطر على 
  محافظة بيت لحم

 

 تتعرض محافظة بيت لحم - فلسطين المحتلة 
ستيطاني غير مسبوق خاصة خالل الفترة االخيرة لتوسع ا

في مستوطنة عصيون، وذلك بهدف السيطرة على المزيد 
من األراضي وفرض األغلبية الديمغرافية فيما يسمى 

  ."القدس الكبرى" بمشروع 

وبحسب مدير وحدة االستيطان في معهد 
سهيل خليلية في حديثه مع " أريج" األبحاث التطبيقية 

من % ٨٧ا يزيد عن مراسل معا، يسيطر االحتالل على م
 ٢٣أراضي محافظة بيت لحم، وينتشر في المحافظة 

 كم مربعا من مساحة ٢١مستوطنة، تستحوذ على 
من % ٢٠ كم مربعا ويتواجد فيها ٦٥٩المحافظة البالغة 

عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وسط وجود 
ٕمخططات إسرائيلية للمزيد من التوسع واقامة مناطق 

  .صة في جنوب وغرب المحافظةصناعية جديدة خا

وكالة معا "وأضاف خليلية، في تقرير نشرته 
من سكان المحافظة، في مناطق % ٩١يعيش " اإلخبارية

من مساحة المحافظة فقط، % ١٣، والتي تشكل "ب"و" أ"

فيما أكثر من نصف مساحة المحافظة خاصة في شرقها 
تعتبر مناطق عسكرية مغلقة، وهذه النسب تشير إلى ان 
الفلسطينيين سيواجهون الكثير من المشاكل في التمدد 
العمراني في مناطقهم السكنية في ظل عدم تبقي الكثير 

  .من المساحات العمرانية

ويؤكد خليلية أن االوضاع العامة تشير إلى ان 
االحتالل يسعى من كل هذه السيطرة والتوسع إلى تنفيذ 

 إلى الذي يسعى في النهاية" القدس الكبرى" مخطط 
زيادة نسبة المستوطنين وتقليل نسبة الفلسطينين في 

فقط % ١٨القدس، حيث يهدف هذا المشروع إلى بقاء 
اآلن، % ٣٧من الفلسطينين في القدس الكبرى من أصل 

 وتابع أن القدس الكبرى ،مستوطنين% ٨٢فيما يكون 
: ستكون عبارة عن ثالث تكتالت محيطة بالقدس وهي

" معالي ادوميم"ب القدس، وشمال غر" جفعات زئيف"
  .جنوب بيت لحم" غوش عتصيون"شرقها، و

ًوأوضح خليلية أن االحتالل يسعى أيضا إلى 
تنفيذ خطة متكاملة لتسهيل حركة المستوطنين، وربط 
المستوطنات ربطها مع بعضها ثم بشبكة الطرق 
اإلسرائيلية، وبالتالي رسم جغرافية المنطقة لتخلق طرقا 

رق للمستوطنين وفصل أخرى عنصرية لتحديد ط
  .للفلسطينيين

إلى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلية، 
. فجر أمس الثالثاء، مدينة الخليل واعتقلت فلسطينيا

، بأن قوات االحتالل اعتقلت "وفا"وأفادت مصادر أمنية لـ
المواطن مأمون حسين النتشة، بعد تفتيش منزله والعبث 

  .بمحتوياته في المدينة

اهمت قوات االحتالل عدة أحياء في المدينة ود
وفتشت منزل لعائلة مجاهد التميمي، ونصبت حاجزين 

" فرش الهوى"عسكريين على مدخل المدينة الغربي 
وفتشت مركبات المواطنين ودققت في " الفحص"والجنوبي 

  .هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم
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وفي سياق متصل، اعتقلت قوات من جيش 
 فجر أمس الثالثاء، شابين من مدينة بيت االحتالل،

قوات االحتالل اعتقلت شادي عبد "أن " وفا"وأوردت . لحم
، من منطقة شارع الصف وسط ) عاما٣١(اهللا الهريمي 

المدينة، وطوني قطان من شارع المهد الموصل لكنيسة 
وأضافت ". المهد، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما

مواجهات اندلعت إثر اقتحام " أن وكالة األنباء الفلسطينية
مدينة بيت لحم تحديدا في شارع المهد، أطلق جنود 

  ."االحتالل الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون إصابات

وفي سياق منفصل، استولت قوات االحتالل، 
أمس الثالثاء، على كمية كبيرة من الحجر والطوب 

يت الخاص في بناء المنازل في بلدة تقوع جنوبي شرق ب
قوة "وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح إن . لحم

كبيرة من جيش االحتالل يرافقها رافعتين اقتحمت منطقة 
 حزمة ١٥الحلقوم غرب البلدة وقامت باالستيالء على 

من حجر البناء ومثلها من الطوب تعود للمواطن محمد 
فهد شاورية من منزله الذي هو قيد اإلنشاء، بحجة عدم 

االحتالل هدد المواطن "وأضاف أبو مفرح أن ". صالترخي
بعدم االستمرار في بناء منزله، علما أنه تلقى في السابق 

  )وكاالت". (ًإخطارا بوقف البناء فيه

  ٢٤ص/٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 –جدار الفصل في األراضي الفلسطينية وهم 
  ٕواسرائيل تعرف ذلك

+) ٩٧٢مجلة  (–* ميرون رابوبورت؛ وأورن زيف
١٤/٨/٢٠٢٠ 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

يعتقد معظم اليهود اإلسرائيليين أن فرض الفصل 
لكن الفلسطينيين . العنصري هو شأن ضروري ألمنهم

ويقول كبار … يتحدون في الواقع هذا الفصل كل الوقت
جدار الفصل بين ” تآكل“المسؤولين اإلسرائيليين إن 

الفلسطينيين الذين سعوا إسرائيل والضفة الغربية بدأ ب
ُللوصول إلى قطع أراضيهم التي تركت على الجانب 

ّلكن نظام . ، أو إلى العمل داخل إسرائيل”اإلسرائيلي“
ًالدفاع اإلسرائيلي اكتشف أيضا، بالتدريج، مزايا هذا 

أدرك الجيش اإلسرائيلي أن فرص . التآكل المزعوم
” رهابيإ“مشاركة فلسطيني يعمل في إسرائيل في نشاط 

ًووفقا ألحد المسؤولين، بدأ جهاز . تقترب من الصفر
ًاإلسرائيلي أيضا في تخفيف معايير ) الشاباك(األمن العام 

 .منح التصاريح للفلسطينيين

كل يهودي إسرائيلي ينتقل إلى المناطق 
الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية 

دة فعلهم ًويصادف جنودا في طريقه إلى الخروج يألف ر
ماذا، كنت هناك، “سوف يسألونك . المعبرة عن الصدمة

كما لو أنك عائد للتو من أرض برية ” !في رام اهللا؟
  .ًجامحة؛ أو كما لو أنك خرجت حيا من الجحيم نفسه

وقد أسهم جدار الفصل، وهو امتداد للجدار 
المكون من الخرسانة والسياجات المعدنية، الذي قامت 

ي العقد األول من القرن الحادي إسرائيل ببنائه ف
والعشرين خالل االنتفاضة الثانية، بشكل كبير في 
صناعة هذا التصور الذي يتقاسمه معظم اليهود 
اإلسرائيليين؛ كما لو أن الجدار نجح في فصل 
اإلسرائيليين عن الفلسطينيين، نحن هنا وهم هناك، وراء 

  .ًحقا” يعمل“جبال الظالم؛ أو كما لو أن الحاجز 

ثمة عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين 
عبروا بحرية إلى إسرائيل من خالل الثغرات األخيرة في 
الجدار الفاصل، في كثير من الحاالت تحت أعين الجنود 

لكن ما . اإلسرائيليين الساهرة، الذين يتحدون هذا التصور
ًيحدث ليس مفاجئا حقا بالنسبة لبعض من كبار  ً

فالجدار . ليين المطلعين على الوضعالمسؤولين اإلسرائي
يعمل في الغالب كرمز، وال يفصل بين اإلسرائيليين 
ًوالفلسطينيين حقا، ألن الفلسطينيين يسافرون عبره طوال 
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ًويبدو جهاز األمن اإلسرائيلي غير مبال نسبيا . الوقت
. لكنه يهتم فقط بأن ال يتحدث الناس عنه. بذلك التنقل

ي يخدمه الجدار الفاصل، كما ولعل الهدف الوحيد الذ
يقول أحد المسؤولين المتقاعدين الذي تحدث شريطة 

-عدم الكشف عن هويته، هو تغيير العقل اإلسرائيلي 

  .لخلق وهم بالفصل

إنه هناك، . وهذا ال يعني أن الحاجز غير موجود
ٍوهو قاس ويجعل حياة الفلسطينيين صعبة للغاية، حيث 

راضيهم أو أماكن يفصلهم عن بعضهم بعضا وعن أ
 وأكثر -ولكن، حتى في يوم عادي . عملهم في إسرائيل

 فإنه ال يمنع عشرات اآلالف من -في األعوام األخيرة 
 سواء كانوا يحملون -الفلسطينيين من دخول إسرائيل 

التصاريح أم ال، من خالل ثقوب في الجدار، أو من 
عشرات الكيلومترات الممتدة من األرض حيث ما يزال 

  .لحاجز غير مكتملا

” تآكل“يقول كبار المسؤولين اإلسرائيليين إن 
الجدار بدأ بالفلسطينيين الذين سعوا للوصول إلى قطع 

، أو إلى ”اإلسرائيلي“ُأراضيهم التي تركت على الجانب 
ّلكن نظام الدفاع اإلسرائيلي اكتشف . العمل داخل إسرائيل

أدرك الجيش . ًأيضا، بالتدريج، مزايا هذا التآكل المزعوم
اإلسرائيلي أن فرص مشاركة فلسطيني يعمل في إسرائيل 

ًووفقا ألحد . تقترب من الصفر” إرهابي“في نشاط 
اإلسرائيلي ) الشاباك(المسؤولين، بدأ جهاز األمن العام 

  .أيضا في تخفيف معايير التصاريح

كما يستفيد االقتصاد اإلسرائيلي بطريقة مريحة 
فتكلفة العمال الفلسطينيين أقل . ًمن هذه الحركة أيضا

من تكلفة العمال اإلسرائيليين، وهم، على عكس العمال 
  .المهاجرين، ال يقومون بإرسال دخلهم إلى الخارج

  وهم االنفصال

في األعوام األولى بعد إنشاء الجدار الفاصل، 
مع وجود العديد من االلتماسات التي تعترض على 

اع اإلسرائيلي أن يثبت مساره، كان من المهم لنظام الدف
ولكن، بعد تراجع . للمحكمة العليا أن الجدار ضروري

الضغط من المحكمة العليا، وعندما أدرك المسؤولون 
األمنيون أن الفلسطينيين الذين يسافرون للعمل داخل 
ًإسرائيل ال يشكلون تهديدا أمنيا حقيقيا، أسهم ذلك في  ً ً

ير من العمال الجدار، ألن صيانته تتطلب الكث” تآكل“
والموارد والتمويل، التي فضل نظام الدفاع تخصيصها 

  .ألمور أخرى

بمعنى أن ما حدث خالل األيام العديدة الماضية 
وال يعرف معظم الجمهور . هو جزء من اتجاه مستمر

اليهودي حقيقة ما يجري وما يزالون يعتقدون أن الجدار 
سطينية أقيم ألسباب أمنية، وأن قلة عدد الهجمات الفل

لكن الواقع . في اآلونة األخيرة يعود إلى وجود الجدار فقط
ومع . ًعلى األرض مختلف، ونظام الدفاع يدرك ذلك جيدا

ًذلك، فإنه يظل صامتا ألن الحفاظ على وهم الفصل مهم 
  .بالنسبة للسياسيين اإلسرائيليين

كشفت الجوالت على طول الجدار هذا األسبوع، 
ن قلقيلية وطولكرم، عن وجود عدد في المنطقة الواقعة بي

ُوفي بعض المناطق، حطمت . كبير من الفجوات فيه
البوابات المؤدية إلى األراضي الزراعية، وتم تدمير 

ًوطبقا لكل من . عشرات األمتار من السياج بالكامل
الفلسطينيين الذين يعبرون من خالل الفجوات وكبار 

قابلناهم، فقد تم المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين الذين 
  .تقليل دوريات الجيش التي تتجول على طول السياج

في الواقع، حتى العمال الفلسطينيون الذين 
ٕلديهم تصاريح يفضلون السفر من إسرائيل واليها عبر 

وبهذه الطريقة يتجنبون الطوابير . الجدار الفتحات في
كما . الطويلة واإلذالل الذي يتعرضون له عند الحواجز

لمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الذين يقيمون يمر ا
في الضفة الغربية أو يزورونها عبر الثغرات التي تحولت 

  .”مدخل بديل“إلى 



  
  ٨٨ 

ٕواذن، ما الذي يحدث اآلن؟ هل هناك قرار بفتح 
الحاجز بشكل كامل؟ يقدر كبار المسؤولين أنه ليس 

لكن أحدهم . هناك قرار استراتيجي بشأن فتحه أو إغالقه
من ” االنتقام“ًول إن هذا قد يكون شكال من أشكال يق

السلطة الفلسطينية، ألنها أوقفت تنسيقها األمني مع 
ويهدف فتح . ًإسرائيل ردا على خطط نتنياهو للضم

 أو بشكل أكثر دقة، التغاضي عن الثغرات -الحاجز 
ُ إلى أن يظهر للفلسطينيين ما -والفجوات الموجودة فيه 
سوف تفعل : ا يوقفون التنسيقيمكن أن يحدث عندم

إسرائيل ما تريد، وتسمح للفلسطينيين بالدخول بغض 
النظر عن موقف السلطة الفلسطينية، في محاولة أخرى 

  .إلضعافها

. ًهكذا يشعر بعض سكان الضفة الغربية أيضا
وقد تحدثنا إلى سائقي حافالت كانوا ينقلون الفلسطينيين 

ع، الذين قالوا إن ٕمن والى ثغرات الحاجز هذا األسبو
معظم الفلسطينيين في األراضي المحتلة أصبحوا يشعرون 
باالختناق بعد خمسة أشهر من القيود الصارمة على 
. الحركة في سياق الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا

كما أدت هذه القيود إلى أزمة اقتصادية، حيث أصبح 
الكثيرون منهم عاطلين عن العمل أو ال يحصلون على 
. رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الوقت المحدد

المكان الوحيد -وعالوة على ذلك، فإن الحدود مع األردن 
  .الذي يمكن للفلسطينيين السفر إليه، مغلقة

من الممكن أن يكون غض الطرف عن آالف 
لتنفيس “الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل وسيلة 

ما يحدث كان نتيجة وثمة احتمال آخر هو أن . ”التوتر
غير مخطط لها لعملية بدأت أثناء الوباء، عندما كان 
العمال الفلسطينيون يدخلون عبر الثغرات بتشجيع 
صامت من إسرائيل، بينما كانت السلطة الفلسطينية 
تحاول منع مثل هذه الحركة على أساس القلق المبرر 

من أن العمال الفلسطينيين يمكن أن يلتقطوا الفيروس 
  . إسرائيل ويجلبوه إلى المناطق الفلسطينية المحتلةفي

ًوفقا لبعض الفلسطينيين الذين عبروا الحاجز 
األسبوع الماضي، فإن قرار إسرائيل بتجاهل الفجوات هو 

ًبناء على أسباب “بال شك قرار اتخذته القيادات العليا 
وبالنسبة للعديد من هؤالء . ”سياسية أو اقتصادية

دعونا نعيش، نريد أن “: لشعار هوالمسافرين، كان ا
ٕواسرائيل مهتمة، بطبيعة . ”ّنمتع أنفسنا وأن نعمل بسالم

الحال، بأن يركز الفلسطينيون على إيجاد وقت للترفيه أو 
  .ًالقلق بشأن العمل بدال من مقاومة االحتالل

كما أعرب بعض الفلسطينيين الذين كانوا 
طة ٕيعبرون الثقوب عن غضبهم واحباطهم من السل

وليست هذه المشاعر جديدة، لكن الفتحات . الفلسطينية
  .في الحاجز تضخمها بالتأكيد

ًإذا مضت إسرائيل قدما . ًوهناك شيء آخر أيضا
في خطتها لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية، 
ًفسوف يصبح الجدار فائضا عن الحاجة، ألنه سيفصل 

تمل ومن غير المح. مناطق تقع داخل إسرائيل الموسعة
أن يكون سبب السماح آلالف الفلسطينيين بالدخول إلى 
ٍإسرائيل من خالل الثغرات يستند إلى قرار واع يتعلق 

لكن مثل هذا النوع من التفكير يؤثر من دون . بالضم
  .شك على الجيش

يقدر مسؤول إسرائيلي أن تدفق عشرات اآلالف 
من الفلسطينيين إلى إسرائيل، الذي يقوم بتسويقه على 

رواد ” سياحة الثغرات“وسائل التواصل االجتماعي باسم 
أعمال فلسطينيون يحاولون الوقوف على أقدامهم، سوف 

فقد ضغطت الدعاية اإلعالمية على الجيش، . يتوقف
 وأي شخص لديه مصلحة -والشين بيت، والسياسيين 

وعلى هذا . في الحفاظ على وهم وجود حاجز مغلق
تواء عمليات العبور النحو، من الممكن أن يتم اح

ٕ وانما ليس -الجماعي من خالل الثغرات في الحاجز 
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المتزايد ” التآكل“سيكون من الصعب وقف . إيقافها
  .للحاجز؛ سيكون ذلك أشبه بمحاولة كبح مياه جارية

ومع ذلك، فإن السهولة التي يمكن للمرء أن يمر 
بها عبر الحاجز ومشاهد عشرات الفلسطينيين الذين 

 الكثير منهم من الجيلين -لشاطئ في إسرائيل يزورون ا
 تسمح لنا، ولو -الثاني والثالث من الجئي النكبة 

للحظة، بتخيل مستقبل مختلف، حيث ال يوجد فصل في 
  .المنطقة الممتدة من نهر األردن إلى البحر

. ”لوكال كول“محرر في : ميرون رابوبورت •
مصور صحفي وعضو مؤسس في : أورين زيف
” أكتيفستيلس“تصوير الفوتوغرافي مجموعة ال
، قام ٢٠٠٣منذ العام . ”لوكال كول“وكاتب في 

بتوثيق مجموعة من القضايا االجتماعية 
والسياسية في إسرائيل واألراضي الفلسطينية 
المحتلة مع التركيز على مجتمعات النشطاء 

تركز تقاريره الصحفية على . ونضاالتهم
لمستوطنات، االحتجاجات الشعبية ضد الجدار وا

واإلسكان ميسور التكلفة وغيرها من القضايا 
االجتماعية واالقتصادية، ومكافحة العنصرية 

  .والتمييز، والنضال من أجل تحرير الحيوانات

 :نشر هذا التقرير تحت عنوان •

The separation barrier is an illusion ― 

and Israel knows it 

  ٢/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ً مستوطنا اقتحموا األقصى في ٢٠٣٢: تقرير
  ٢٠٢٠آب 

ــشأن  ذكــر تقريــر أعــده مركــز القــدس لدراســات ال
اإلســـرائيلي والفلـــسطيني، أن أعـــداد المـــستوطنين الـــذين 

المــسجد األقــصى، خــالل شــهر آب، بلــغ عــددهم  اقتحمــوا
  .٢٠٣٢نحو 

وأوضــح المركــز أن عناصــر فــي جــيش االحــتالل 
سمون بطـالب ومـا يـ ،٦٤بلباسهم العسكري وبلغ عـددهم 

الهيكل المزعوم، وكذلك جماعـات نـساء مـن أجـل الهيكـل، 
ومـن بـين . ١٤٨بعـدد  اقتحامات األقصى بقوة في شاركوا

يهــودا غليــك،  المقتحمــين لألقــصى، الحاخــام المتطــرف
اقتحــام مــستوطنة للمــسجد األقــصى  وجــرى خــالل الــشهر

  .وهي ترتدي العلم اإلسرائيلي، الستفزاز مشاعر المصلين

شــــــهد شــــــهر آب الماضــــــي جملــــــة مــــــن كمــــــا 
المعتكفـــين داخـــل  االعتـــداءات وحـــاالت اإلقـــصاء طالـــت

األقصى، وتدنيسه واقتحامـه مـن قبـل المـستوطنين وجنـود 
  .االحتالل وشرطة

 ٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل ابتز األسيرات ": القدس"أبو عصب لـ 
  خالل جائحة كورونا

 

د أمجـد أبـو عـصب  أك- مصطفى صبري-القدس
رئيس لجنة أسرى القدس، أن هناك أسيرات مقدسيات في 
ًسجون االحتالل يكابدن ظروفا قاسـية مـع بـاقي األسـيرات 
من كل أنحاء فلسطين، منهن أسيرات متزوجـات وأسـيرات 

بيـــتح "و" الجلمـــة"مـــصابات وأســـيرات فـــي مركـــزي تحقيـــق 
  ".تكفا

ــــ  ـــدس"وأضـــاف ل ـــزت "الق ، ســـلطات االحـــتالل ابت
ـــل مـــن األ ـــا لتطـــويعهن والني ســـيرات خـــالل جائحـــة كورون

كرامتهن، كمـا حـدث مـع األسـيرتين فـدوى حمـادة وجيهـان 
  .ً يوما في ظروف قاسية٧٠حشيمة بعزلهما 

ــو عــصب عــن أوضــاع األســيرات ــال أمجــد أب : وق
االحتالل في مدينة القدس المحتلة اعتقل فتيات قاصـرات "

بــاكير ونورهــان وأطلــق النــار علــيهن، أمثــال األســيرة مــرح 
ًعواد، وهذا الوضع المأساوي لألسيرات يحتم علينا جميعـا 
التحــرك العاجــل، فاألســيرات القاصــرات بعــد قــضاء ســنوات 



  
  ٩٠ 

أصبحن أسيرات شابات قضين طفولتهن داخل األسر، وما 
ـــي األســـر فـــي أوضـــاع معيـــشية قـــاهرة ال  زلـــن يقـــبعن ف

  ". يتحملها األقوياء من بني البشر

ًعـــين أســـيرة تقريبـــا يقـــبعن فـــي يـــشار إلـــى أن أرب
ًسجن الدامون الذي ال يصلح للحياة اآلدمية، وبني قـديما 
فــي عهــد االنتــداب البريطــاني، وفيــه رطوبــة عاليــة تــؤثر 
علــى صــحة األســيرات، إضــافة إلــى انعــدام التهويــة وعــدم 
وجـــود إضـــاءة كافيـــة مـــن أشـــعة الـــشمس باإلضـــافة إلـــى 

ًيــؤثر ســلبا علــى تثبيــت الكــاميرات فــي ســاحة الفــورة، مــا 
حركـــــة األســـــيرات وحـــــريتهن الشخـــــصية بـــــسبب وجـــــود 

  .الكاميرات األمنية

  ٢/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

 منشأة بالقدس واعتقل ٥١االحتالل هدم 
  أغسطس/  مقدسيين خالل شهر آب١٠٣

 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن سلطات 
 القدس  منشأة في مدينة٥١االحتالل اإلسرائيلي هدمت 

 قرار ١٥أغسطس الماضي، وأصدرت / المحتلة خالل آب
  .إبعاد عن القدس والمسجد األقصى المبارك

وأوضح المركز في تقرير يرصد انتهاكات 
االحتالل بالمدينة خالل أغسطس، أن معظم الوحدات 
السكنية التي جرى هدمها مأهولة بالسكان، وكانت 

 ٥احد،  وحدة سكنية، جزء من منزل و٣٦: كالتالي
 . بركسات زراعية٧ أساسات منازل، ٢منشآت تجارية و

 عملية ٢٧ًولفت المركز إلى أن من بينها أيضا 
ًهدم نفذت قسريا من قبل أصحابها بقرار من بلدية  ُ

 .ُاالحتالل، والبقية هدمت بجرافات وآليات االحتالل

 ١٦وأضاف أن الهدم تركز في بلدة سلوان بـ 
 المكبر، ومعظمها منازل  منشأة في جبل١٣منشأة، و

 ٨٥ووحدات سكنية، ما أدى إلى تشريد ما يزيد عن 
 ".ً عاما١٨أقل من "ًفردا، معظمهم من األطفال 

 قرار ١١ قرار إبعاد، منها ١٥ورصد المركز 
 عن القدس القديمة، ٢إبعاد عن المسجد األقصى، و

وواحد عن مدينة القدس، كما رصد قرار منع دخول 
 ٦محافظ القدس عدنان غيث لمدة الضفة الغربية ل

 وذكر أن سلطات االحتالل قتلت بتاريخ .أشهر
 – الشاب أشرف هلسة عند باب حطة ١٧/٨/٢٠٢٠

أحد أبواب المسجد األقصى، بحجة محاولته تنفيذ عملية 
   .طعن، واحتجزت جثمانه

ولفت إلى أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز 
 :جات وهمجثامين أربعة شهداء مقدسيين في الثال

، فادي القنبر ٢٠١٦مصباح أبو صبيح منذ تشرين أول 
، وشهيد الحركة األسيرة عزيز ٢٠١٧منذ كانون ثاني 

، والشهيد ماهر زعاترة منذ ٢٠١٨عويسات منذ أيار 
   .٢٠٢٠شباط 

 ١٠٣وأفاد بأن سلطات االحتالل اعتقلت 
 ١٢مقدسيين خالل الشهر الماضي، من بينها اعتقال 

دات، وسجلت بلدة العيسوية والقدس  سي٩ًقاصرا و
   .القديمة أعلى عدد معتقلين

وفي انتهاك لحرمة المستشفيات، اقتحمت قوات 
االحتالل مستشفى المقاصد مرتين خالل الشهر الماضي، 
األولى كانت يوم إصابة الشاب محمد أبو أصبع، حيث 
تمركزت عدة ساعات في ساحات المستشفى وداخله، 

، والثانية كانت بتاريخ "لرصاصةالتحقق من ا"بحجة 
٢١/٨/٢٠٢٠.  

  ٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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ال مكان في المسجد األقصى : مفتي القدس
 لغير المسلمين

 أكد الشيخ محمد حسين، –فلسطين المحتلة 
مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن المسجد األقصى 

  ". للمسلمين وحدهم وال مكان لغيرهم فيه"

أضاف خالل خطبة الجمعة في األقصى أنه و
مسجد إسالمي للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد، وال "

مكان لغيرهم فيه، وقد قرر اهللا إسالميته في القرآن الكريم، 
  ". وهو عقيدة في قلب كل مؤمن

حينما نقول إن المسجد األقصى "وأوضح أنه 
وز أحدا لعبادة المسلمين ومكان خاص بهم، فإننا ال نتجا

  ". من الناس؛ بل نؤكد على الحقيقة اإليمانية

هذه الديار المباركة "وأضاف مفتي القدس أن 
أماكن لعبادة المسلمين وحدهم، ) المسجد األقصى(

  ". والمسيحيين لهم كنائسهم ولليهود كنسهم

المفرط بذرة تراب من "واعتبر الشيخ حسين أن 
دتهم، وخائن هللا هذا المكان، مفرط بعبادة المسلمين وعقي

  ". ولرسوله ولجماعة المسلمين

أي عدوان على المسجد "ّوعبر عن رفضه لـ 
األقصى المبارك أو محاوالت التقسيم أو محاوالت فرض 

  "....األمر الواقع بقوة االحتالل وغطرسة المحتلين

وأقيمت صالة الجمعة في المسجد األقصى 
  ....ضولبمشاركة آالف الفلسطينيين، وفق مراسل األنا

 ١٤ صفحة ٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

منطقة استيطانية صناعية جديدة في الضفة 
 لتكريس الضم

 

 قال المكتب الوطني للدفاع –فلسطين المحتلة 
انه "عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره األسبوعي 

وفي خطوة جديدة تعكس جميع معاني االستخفاف 
عية الدولية، التي تجرم بالقانون الدولي وقرارات الشر

االستيطان بجميع أشكاله وتعتبره شكال من أشكال جرائم 
الحرب، أعلن إيلي كوهين وزير االقتصاد والصناعة 
اإلسرائيلي أن منطقة صناعية جديدة سوف تقيمها دولة 
االحتالل على أراضي قرى جنوب مدينة طولكرم لتكون 

) جيشوريمصانع " (نيتساني شلوم"الثانية بعد منطقة 
جنوب المدينة، حيث تعتزم دولة االحتالل اإلسرائيلي 
إقامة حزام استيطاني صناعي جديد على أراضي قريتي 

، وربطه بأراضي مدينة )قضاء طولكرم(شوفة وجبارة 
الطيبة في المثلث، ليلتقي مع حزام صناعي استيطاني 
آخر قريب من المكان نفسه الذي تسميه دولة االحتالل 

، فيما يطلق على )براعم السالم(، "يتسني شالومن" متنزه 
، "نيتسني عوز"المستوطنة التي يتبع لها هذا المتنزه اسم 

ًوليتجه شماال إلى منطقة وادي " براعم الشجاعة"وتعني 
عارة، حيث أقام االحتالل في الثمانينيات، مستوطنتي 
كتسير وحريش، على جانبي الخط األخضر وفق مخطط 

   ."بمخطط النجوم السبعشارون المعروف 

ان الهدف من وراء ذلك فهو محو "وقال التقرير 
 ومناطق ١٩٤٨الخط األخضر، أي الحدود بين مناطق 

 في فلسطين وطمس معالمه بمستوطنات ومدن ١٩٦٧
صناعية للتأكيد على صعوبة االنسحاب الحقا إلى حدود 

وال يتوقف األمر عند حدود سرقة . الرابع من حزيران
طمس معالمها عبر زرعها بالمستوطنات األرض و

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

 في مستوطنات لجلب الصناعات والشركات لالستثمار
الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز الوجود اليهودي فيها 
للسكن والعمل معا، واالنتقال من سياسة روجت لها 
مطلع التسعينيات حكومات إسرائيل وخاصة بعد التوقيع 
على اتفاقيات أوسلو بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
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لسكن إلى سياسة ا" اسكن في ارئيل واعمل في تل أبيب"
   ."والعمل في نفس المكان

بات العمل في الحزام " وجاء في التقرير
االستيطاني الجديد في مراحل متقدمة من إنشاء المنطقة 
الصناعية االستيطانية، حيث لوحظ ارتفاع كبير في سعر 
األرض من نحو خمسة آالف دوالر للدونم الواحد ألكثر 

روني يتبع ووفقا لخريطة نشرها موقع إلكت.  ألفا٢٢من 
إلدارة التخطيط في إسرائيل، فان الهدف يتمثل في 

 دونم وتغيير تخصيص األرض من ٨٠٠مصادرة نحو 
منطقة زراعية وطريق معتمدة، إلى مناطق صناعية 
ٍوتجارية ومواصالت ومبان ومؤسسات عامة ومنطقة 

وستمتد المنطقة . مفتوحة ومواقف سيارات وطرق
ة في األراضي المحتلة الصناعية من داخل مدينة الطيب

المقامة " إيفني حيفتس"، حتى مستوطنة ١٩٤٨عام 
   ."على أراضي الفلسطينيين في طولكرم

ويعمل االحتالل منذ فترة على شق الطرق بين 
المقامة على أراضي " أفني حيفتس"و" سلعيت"مستوطنات 

وفي حال تمكنت . تلك القرى والمنطقة الصناعية الجديدة
من إقامة هذه المنطقة الصناعية سلطات االحتالل 

 منطقة يقيمها االحتالل ٢٥فسوف تكون واحدة من نحو 
داخل أو في امتداد مئات المواقع االستيطانية 

بالضفة الغربية، تضم ) مستوطنات وبؤر استيطانية(
مئات المنشآت الصناعية التي ينتج غالبيتها مواد تحوي 

  . ة والصحةمخلفات ضارة تلحق اضرار واضحة على البيئ

وفي مناطق وسط وجنوب الضفة الغربية تنتشر 
كذلك مناطق وأحزمة استيطانية صناعية، فعلى أراض 
محافظة رام اهللا والبيرة يوجد عدد من المناطق الصناعية 
االستيطانية اإلسرائيلية كالمنطقة الصناعية موديعين 
عيليت والمنطقة الصناعية مافو حورون والمنطقة 

يش والمنطقة الصناعية شيلو التي تعتمد الصناعية حلم
على صناعة الجلود، والفيبرجالس، واإلسمنت، وصناعة 

دباغة الجلود، وصناعة المطاط، والبالستيك، وصناعة 
األلمنيوم، وصناعة اللدائن، فيما يوجد على أراضي 
محافظة القدس منطقتان صناعيتان هما المنطقة 

مستوطنة معاليه التي تتبع " ميشور ادوميم"الصناعية 
أدوميم ومنطقة بنيامين الصناعية التي تتبع هذه المنطقة 
مستوطنة كوخاف يعقوب والمتخصصة في صناعة 
اللدائن، واالسمنت، ودباغة الجلود، والمنظفات، وصباغة 
األقمشة، وصناعة األلمنيوم، وصناعة الخمور والمواد 

  . التموينية

ي وتنتشر أحزمة المناطق الصناعية أيضا ف
محافظتي بيت لحم والخليل، حيث توجد في محافظ بيت 

التابعة لمستوطنة " بيتار عليت"لحم المنطقة الصناعية 
والمتخصصة في " افرات"بيتار عليت والمنطقة الصناعية "

صناعة المواد الكيماوية والكلور وغيرها، وصناعة الخبز، 
وخدمات مهنية ودراسات عقارية وتقديم النصائح 

 وبعض الخدمات المحاسبية، وغيرها وتوجد والخالصات
في محافظة الخليل أربع مناطق صناعية استيطانية في 
كل من كريات اربع وغوش عتصيون وناحل عوز 

  )وكاالت...(.وغيرها

  ١٥ص/٦/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

انطالق .. بين مطرقة االحتالل وسندان كورونا
 العام الدراسي بالقدس

 

ــ–أســيل الجنــدي   انطلــق يــوم –دس المحتلــة  الق
األحد العام الدراسي الجديد في مـدارس القـدس التـي تتبـع 
لــوزارة التربيــة والتعلــيم الفلــسطينية، ويجلــس علــى مقاعــد 

 ألف طالب وطالبة يتوزعـون علـى ١٢هذه المدارس نحو 
 . مدرسة في مدينة القدس٥٤

ّوتواجـــه هـــذه المـــدارس وطلبتهـــا تحـــديات جمـــة 
سبب اسـتمرار قـرار االحـتالل إغـالق تضاعفت هذا العـام بـ
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مكتب مديرية التربية والتعليم الفلـسطينية فـي القـدس مـن 
جهـــة، وبـــسبب اســـتمرار أزمـــة فيـــروس كورونـــا وتعطيـــل 

 .انطالق العام الدراسي بشكل طبيعي من جهة أخرى

مؤسسة فيصل الحسيني التـي تعمـل منـذ سـنوات 
 أجـرت طويلة جنبا إلى جنب مع مدارس المدينـة المحتلـة،

دراســة علــى ضــوء تجربــة المــدارس فــي التعلــيم عــن بعــد 
خــالل الموجــة األولــى للفيــروس التــي اجتاحــت فلــسطين 

 .آذار الماضي/مطلع شهر مارس

الدراسة التي شملت تحـديات مـدارس القـدس فـي 
مواجهة كورونا خلصت إلى نتيجة أن مستقبل الطلبة فـي 

 الفـــرق خطـــر إن لـــم تؤخـــذ التـــدابير المناســـبة، إذ تحتـــاج
ـــة والطلبـــة إلـــى  ـــاز حاســـوب و٧التعليمي  ١٥٠ آالف جه

ـــذي  ـــد ال دورة تدريبيـــة مـــع انطـــالق العـــام الدراســـي الجدي
ينــدمج بـــه التعلـــيم الوجـــاهي مـــع التعلـــيم عـــن بعـــد، وقـــد 
يضطر الجميـع إلـى التحـول بـشكل كامـل إلـى التعلـيم عـن 

 .بعد مرة أخرى

المديرة التنفيذية لمؤسسة فيصل الحسيني فـدوى 
حـــسيني عبـــرت للجزيـــرة نـــت عـــن قلقهـــا علـــى مـــستقبل ال

الطلبة التعليمي إذا استمرت الحال على ما هي عليـه ولـم 
تؤخذ التدابير المناسبة، وبناء علـى الدراسـة التـي أجرتهـا 
مؤســـستها تـــرى أن الخطـــر األول يكمـــن فـــي عـــدم تمكـــن 

ـــارب  ـــدارس مـــن الوصـــول لمـــا يق ـــن طلبتهـــا % ٣٥الم م
تتعلــق إمــا بعــدم تــوفر األجهــزة بالــشكل المناســب ألســباب 

ٕوامــا بــضعف األجهــزة المــستخدمة وامــا لعــدم رغبــة الطلبــة  ٕ
 .في التواصل

ـــاني، حـــسب الحـــسيني، فـــي  ويكمـــن الخطـــر الث
الخشية من تراجع جودة التعليم بسبب تركيز غالبيته على 
التعليم التلقيني أو استخدام األنـشطة البـسيطة بعيـدا عـن 

 .لبحث العلميالحوار والتفكير الناقد وا

 مدرســــة، ١٧أجــــرت المؤســــسة دراســــتها علــــى 
مـن الهيئــات التدريــسية إلــى % ٥٤وبـرزت خاللهــا حاجــة 

% ٤٥تــدريبات علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعلــيم، و
إلى مهارات أخرى خاصـة بـالتعليم عـن بعـد، ويكمـن الحـل 

 . دورة تدريبية لتغطية المجالين١٥٠في تنظيم نحو 

ــــوفير وخــــالل الدراســــة بــــر زت الحاجــــة أيــــضا لت
 جهـــاز ٥٦٤٠ جهـــاز حاســـوب للمعلمـــين، ونحـــو ١٠١٥

 ماليــــين دوالر ٥حاســــوب للطلبــــة، وتبلــــغ تكلفــــة ذلــــك 
 .أميركي

ال تقتــصر التحــديات علــى تــوفير أجهــزة حاســوب 
ــى االنخــراط فــي المــسيرة  ــة والمعلمــين عل لمــساعدة الطلب
ـــوفير احتياجـــات  ـــي ت ـــل ف ـــة عـــن بعـــد فحـــسب، ب التعليمي

لقدس لبنية تحتية مناسبة للوقاية مـن الفيـروس مدارس ا
 .إذا فتحت أبوابها طيلة العام للطلبة

وألن معظم مدارس القدس الفلسطينية هي عبـارة 
عن مبان سكنية، فإنها ال تتمتـع بالمواصـفات التـي يجـب 
ــة واإلضــاءة والعــدد الكــافي مــن  توفرهــا مــن ناحيــة التهوي

 .حة للشربالوحدات الصحية وصنابير المياه الصال

ومن خالل الدراسة، أوضحت فدوى الحسيني أنـه 
ال بد من تدخالت أساسـية مـن الواجـب توفيرهـا بالمـدارس 
في حال عودة الطلبة، أبرزهـا تـوفير غرفـة خاصـة للحجـر 
المؤقت في حـال اكتـشاف ارتفـاع حـرارة أحـد المـوظفين أو 
الطلبـة، ومــوازين حـرارة وكمامــات وقفـازات وقواطــع شــفافة 

ـــين ا ـــات ب ـــصفية، أو تـــوفير حامي ـــرف ال ـــة داخـــل الغ لطلب
 .شفافة للوجه لكافة الطلبة

يضاف إلى ذلك ضرورة تجهيز كـل مـا يـستخدمه 
ـــل  ـــر المجـــسات خـــشية نق ـــة والمعلمـــون بالعمـــل عب الطلب
العــدوى بــسبب اللمــس المتكــرر، ولتــوفير كــل مــا يتعلــق 
ــــصل  ــــإن مؤســــسة في ــــي المــــدارس، ف ــــة ف ــــة التحتي بالبني

 . ماليين دوالر أميركي٩,٥لفة ذلك بـالحسيني تقدر تك

وتؤكـــد الحـــسيني أن مـــستقبل آالف الطلبـــة بـــات 
مهـــددا بـــسبب الوبـــاء والتحـــديات التـــي تواجههـــا مـــدارس 
القـــدس، فقـــررت المؤســـسة وبنـــاء علـــى المعطيـــات التـــي 



  
  ٩٤ 

اشـتر زمنـا "توصلت لها من خالل دراسـتها إطـالق مبـادرة 
ني قبـــل التـــي أطلقهـــا والـــدها فيـــصل الحـــسي" فـــي القـــدس

 .٢٠٠١رحيله بشهور عام 

وتهــدف المبــادرة لــدعم اســتمرار تطــوير العمليــة 
ــة  ــة، وضــمان حــصول الطلب التعليميــة فــي المدينــة المحتل
علـــى تعلـــيم ذي جـــودة عاليـــة، وأوضـــحت فـــدوى أن فكـــرة 
شــراء زمــن لمــدارس القــدس تعكــس أهميــة الوقــت إلنقــاذ 

عــدة ّــمــسيرة التعلــيم فيهــا، وتمت ترجمــة ذلــك عبــر تــوفير 
 .خيارات لدعم المدارس

ويـــــتم ذلـــــك عبـــــر تقـــــديم األفـــــراد الـــــدعم وفـــــق 
إمكانياتهم من خالل شراء دقائق أو ساعات لزمن التعلـيم 
في مدارس القـدس، وسـتتمكن الـشركات والمؤسـسات مـن 
شــراء أيــام أو أســابيع للمــدارس عبــر التبــرع بمبــالغ أعلــى 
قيمــة، فــي حــين ســيكون بإمكــان الــصناديق والمؤســسات 

لرســمية المحليــة والعربيــة والدوليــة شــراء أشــهر لمــساندة ا
 .التعليم في المدينة

وكــشفت المؤســسة أن التكلفــة اإلجماليــة لتلبيــة 
ُمتطلبــات التعلــيم عــن بعــد، ومراعــاة شــروط الوقايــة داخــل 
المدارس وتهيئتها لتكون بيئة تعليمية آمنة وتمكينها مـن 

 ١٤,٥الي مواصـــلة تطـــوير العمليـــة التعليميـــة، تبلـــغ حـــو
 .مليون دوالر

 

ــــات الدراســــة والتوصــــيات الناجمــــة عنهــــا  معطي
ناقـشتها الجزيــرة نــت مــع مـديرة وحــدة شــؤون القــدس فــي 
ّوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ديما السمان، التي قالـت 
إن الوزارة تعاني منذ عقـود مـن تحـديات جمـة فـي القـدس 

حاولـــة بـــسبب تزويـــر المنـــاهج الفلـــسطينية وتـــشويهها وم
أسـرلة التعلـيم فـي المدينـة بـشكل كامـل، ويـأتي هـذا العــام 

 .وباء كورونا ليزيد هموم المدارس ومعيقاتها

وأضـــافت أن المخـــاوف كبيـــرة هـــذا العـــام بـــسبب 
ـــع  ـــصفية بواق ـــرف ال ـــي عـــدد الغ ـــنقص الحـــاد ف  ٢٥٠٠ال

ــصفوف،  ــة فــي ال ــة كافي ــة، وبــسبب عــدم وجــود تهوي غرف
االجتماعي في ظل ضـيق باإلضافة لصعوبة تنفيذ التباعد 

 .مساحات المدارس

مـــــن التـــــدابير التـــــي اتخـــــذتها الـــــوزارة، حـــــسب 
ّالسمان، تلخيص الكتـب المدرسـية واسـتخراج الزبـدة منهـا 
وجمعهــا فــي رزمــة تعليميـــة ســتعطى للطلبــة علــى مـــدار 

 .العام

كمـــا تطرقـــت إلطـــالق الـــوزارة فـــضائية تعليميـــة 
لـسطينية، والتـي بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيـون الف

ســتبث مــن خاللهــا حصــصا دراســية ألهــم أربعــة مــساقات 
  .هي اللغتان العربية واإلنجليزية والرياضيات والعلوم

  ٦/٩/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

وزارة األوقاف الفلسطينية تندد باقتحام 
باب "االحتالل لألقصى وتركيب سماعات بـ

  "األسباط

 

تحـــام قـــوات نـــددت وزارة األوقـــاف الفلـــسطينية باق
المبـارك، مـن خـالل  األقـصى االحتالل اإلسـرائيلي للمـسجد

ـــابي  ـــصى الـــشرعية بـــين ب اعتالئهـــا لـــسطح مدرســـة األق
 .األسباط وحطة

حـسام  وقال وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية
عمليــة االقتحــام وتركيــب "أبــو الــرب فــي بيــان صــحفي إن 

ل مدججـة بالـسالح، تـأتي فـي ظـ الـسماعات مـن قبـل قـوة
فـي خطـوة  االعتداءات اليومية والمتكررة من قبل االحتالل

لبــــسط ســــيادته علــــى المــــسجد تمهيــــدا لتقــــسيمه زمنيــــا 
لالقتحـام مـن قبـل قطعـان المـستوطنين  ومكانيـا، وإلتاحتـه

 ".ًالذين يدنسون ساحاته بشكل يومي تقريبا

وطالــــب أبــــو الــــرب المجتمــــع الــــدولي بكــــف يــــد 
وتـدنيس  المسجد األقـصى اقتحام االحتالل اإلسرائيلي عن



  
  ٩٥ 

ــــف أبــــدي  ــــصة ووق ــــة إســــالمية خال ــــو ملكي مرافقــــه، فه
  .للمسلمين

 ٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يحاول تقويض : الشيخ الكسواني
  سيادة األوقاف اإلسالمية على األقصى

ّحمل مدير المسجد األقصى المبارك الـشيخ عمـر 
يلي كامــل المــسؤولية الكــسواني، حكومــة االحــتالل اإلســرائ

عـــن االنتهاكـــات وتبعاتهـــا فـــي المـــسجد األقـــصى وآخرهـــا 
تركيــب ســماعات خارجيــة علــى الجــدار الــشرقي والجنــوبي 

 .للمسجد بالقوة

ـــوم  واعتبـــر الكـــسواني، فـــي تـــصريح صـــحفي الي
ـــويض ســـيادة األوقـــاف  االثنـــين، أن االحـــتالل يحـــاول تق

ــــصى، وفــــرض  الــــسيادة "اإلســــالمية علــــى المــــسجد األق
 ".إلسرائيليةا

ودعـــــــا الـــــــشيخ الكـــــــسواني األمتـــــــين العربيـــــــة 
واإلســــالمية لمــــساندة األوقــــاف اإلســــالمية فــــي موقفهــــا 
الــرافض النتهاكــات االحــتالل، باعتبارهــا صــاحبة الــسيادة 

 .داخل األقصى نيابة عن كل المسلمين في العالم

وشدد على أن االحتالل ما يزال ينـتهج العنجهيـة 
اساته واعتداءاتـه وانتهاكاتـه ضد كل من يعترض على سي

ــدهم  ــتقلهم ويبع بحــق األقــصى مــن حــراس ومــوظفين، فيع
 .لفترات مختلفة، دون أن يثنيهم ذلك عن أداء واجبهم

فــي الوقــت الحــالي يبعــد االحــتالل عــشرة : "وقــال
حــراس عــن المــسجد األقــصى، فيمــا أبعــد منــذ بدايــة العــام 

 ".ً حارسا٢٥الحالي 

 وأبعـده االحـتالل عـن وأكد أنه ال يوجد حـارس إال
ـــدور األوقـــاف  ـــصاء ل ـــصى، فـــي سياســـة إق المـــسجد األق

  .ومنعهم من القيام بواجبهم داخل األقصى

  ٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تحقيق إسرائيلي هكذا يمحو االحتالل التراث 
  الديني الفلسطيني

 

 تعمـد االحـتالل إهمـال بعـض -عدنان أبو عامر 
 موقــع محادثــة -مــسلمين فــي فلــسطينالمواقــع الدينيــة لل

محليـــة اإلســـرائيلي كـــشف تحقيـــق إســـرائيلي كيـــف ييقـــوم 
 .االحتالل بمحو التراث الديني الفلسطيني العريق

ّويكــشف التحقيــق كيــف حــول االحــتالل أضــرحة  
ـــى  ـــادة أخـــرى إل ـــاكن عب ـــارزة، وأم لشخـــصيات إســـالمية ب
منـــاطق مهجـــورة، ومهملـــة، إضـــافة إلـــى تحويـــل بعـــضها 

  . عسكريةلمناطق

وتقـــول معـــدة التحقيـــق إيريـــت ســـيغولي، وهـــي  
نــــساء مــــن أجــــل حقــــوق "ناشــــطة حقوقيــــة فــــي منظمــــة 

ــــسنوات "فــــي تحقيقهــــا؛ إن " اإلنــــسان وضــــد االحــــتالل ال
األخيـــرة شـــهدت بنـــاء الفلـــسطينيين لحـــدائق عامـــة جيـــدة 
ّالــصيانة، ونابــضة بالحيــاة حــول المقامــات الدينيــة، لكــن 

حـــتالل اإلســـرائيلي للـــضفة مراجعـــة تاريخيـــة منـــذ بـــدء اال
ــــة فــــي  ــــين ١٩٦٧الغربي ــــزا فــــي التعامــــل ب ُ، تظهــــر تميي

  ".المقامات التوراتية واإلسالمية

محادثــة "وأشـارت فــي التحقيــق الــذي نــشره موقــع 
تـــم االعتــــراف "إلـــى أنــــه " ٢١عربــــي"، وترجمتـــه "محليـــة

اإلســرائيلي بالمقامــات اليهوديــة الدينيــة مــن قبــل مــسؤول 
 إسرائيل، وتجديدها، وهي اليوم مراكـز الشؤون الدينية في

حـــج يهوديـــة، مقابـــل عـــدم االعتـــراف باألمـــاكن الدينيـــة 
  ".ٕللمسلمين، بل التخلي عنها، واهمالها

ــــع التاريخيــــة "وأوضــــحت أن  ــــن المواق الكثيــــر م
ــــي مــــستوطنات،  ــــوم ف ــــة اإلســــالمية مــــسجونة الي واألثري
ــــة تهــــدد  ــــة، وحالتهــــا المتهالك ــــات طبيعي ــــاطق محمي ومن

 وجودهــا، بمــا ينتهــك القــانون الــدولي الــذي يلــزم اســتمرار
ــــشعائر الدينيــــة فــــي مــــواقعهم  المحتلــــين بحــــق إقامــــة ال

  ".التراثية، التي تبلغ أربعين موقعا



  
  ٩٦ 

النمـــوذج الـــصارخ علـــى هـــذا "وأشـــارت إلـــى أن 
التمييز يتمثل بمقام السيدة الزهراء عنـد قريـة ديـر جريـر، 

ء نـصب حيث يؤمـه المـسلمون، ولكـن فـي محيطـه تـم بنـا
تذكاري لوزير السياحة رحبعام زئيفي، الـذي قتلـه عناصـر 

، ومـع مـرور ٢٠٠١الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 
ــام بالكامــل، بفعــل جرافــات الجــيش  ــدمير المق ــت تــم ت الوق
اإلسرائيلي والمستوطنين، ومـع ذلـك فالوصـول إليـه مغلـق 
أمـــام الفلـــسطينيين، ألن مدخلـــه يمـــر عبـــر بوابـــة البـــؤرة 

  ".تيطانيةاالس

هنــاك مــسجد ســلمان الفارســي فــي "وأضــافت أن 
قلب مستوطنة يتسهار، وهو مقام على جبل ارتفاعه أكثر 

 متر، محاط ببستان من أشجار البلوط القديمة، ٨٠٠من 
لكنه اآلن يقف متصدعا يـستجدي التـرميم والرعايـة، ومـع 
ذلـــك فـــإن وصـــول المـــسلمين إليـــه مغلـــق ببوابـــة وســـياج 

ما وضعت سلطة المحميات الطبيعية الفتـة ، في"االستيطان
، مــع إغفـــال "ألــوني يتـــسهار"علــى مدخلــه كتبـــت عليهــا 

  ".متعمد لالسم اإلسالمي

ونقلت عن سمير موسى مدرس من قرية بـورين 
ــه   تمــت مــصادرة ١٩٨٣فــي "ومالــك أرض فــي الجبــل، أن

ُهــذه األراضــي بــأمر عــسكري، ولــم يمــنح أصــحابها فرصــة 
، ثــم تفاجأنــا بعــد عــامين بتحــول االســتئناف أو االعتــراض

المكــان مـــن بــؤرة عـــسكرية ثــم مـــستوطنة يــسكنها يهـــود 
متطرفون، أتمنى أن أزور المـسجد، ولـو مـرة واحـدة، قبـل 
أن أمـــــوت، وأراه، وأتـــــذكر األمـــــاكن التـــــي صـــــليت فيهـــــا 

  ".وجلست

وأشارت إلى وجود مقام الشيخ بالل الـذي أقيمـت 
حميـة طبيعيـة على أنقاضه مستوطنة إيلـون موريـه فـي م

ـــة ٢٦ضـــخمة، تغطـــي  ـــم مـــن األراضـــي الزراعي  ألـــف دون
  .الفلسطينية، وتم الدخول إليها من بوابة المستوطنة فقط

وعلى الحافة الشرقية للجبل الكبيـر يقـف المقـام، 
نسبة ألول مؤذن فـي اإلسـالم، وكـان يأتيـه مـسلمون مـن 

قـرى ديــر الحطــب وســالم وعزمــوت وروجيــب وعورتــا ومــن 
  .س عند سفح الجبلمدينة نابل

المقام له قبة مدببة، وتتكئ عليها "وأوضحت أن 
شــــجرة بلــــوط، لكنــــه اليــــوم، تحــــت إدارة ســــلطة الطبيعــــة 
اإلســرائيلية، أصــبح خرابــا ومتــشققا، والقــذارة فيــه مخزيــة، 

ــدل علــى المقــام ــة . لــيس مــا ي ُوتظهــر هــذه األمثلــة الثالث
دمير كيف أن االستيالء على األرض يترافـق مـع ازدراء وتـ

للتــراث والمواقــع الدينيــة الفلــسطينية، ومنــع الفلــسطينيين 
مــن الوصــول إلــى مــواقعهم التراثيــة، وتهويــد المكــان مــن 
خـــــالل إنـــــشاء مواقـــــع تذكاريـــــة لمـــــستوطنين وجنـــــراالت 

  ".إسرائيليين محتلين

المنظومــة االحتالليــة اإلســرائيلية لــم "وأكــدت أن 
وفــة، لكــن تــستطع إبعــاد الفلــسطينيين عــن المــساجد المعر

قلة منهم تمكنوا من الصالة بمقـام النبـي صـموئيل بـسبب 
ــود  ــي حــين تتواصــل الوف ــي طــريقهم، ف ــرة ف الحــواجز الكثي
ـــــي الحـــــرم  ـــــاك دون انقطـــــاع، وف ـــــة لليهـــــود هن الجماعي
اإلبراهيمي بالخليل يظهر الوضع التمييزي، وكذلك في قبر 
راحيــل ببيــت لحــم، وقبــر يوســف بنــابلس، تمكنــت إســرائيل 

ع وصــول الفلــسطينيين، وأصــبحت مواقــع حــصرية مــن منــ
  ".لليهود

قبــــر يوســــف بمدينــــة نــــابلس، "ولفتــــت إلــــى أن 
ـــط، وان صـــعودهم الجمـــاعي  ـــود فق ـــع لليه ـــستخدم كموق ٕي
يحـــــدث فـــــي الليـــــل، وهـــــو بـــــؤرة احتكـــــاك متفجـــــر مـــــع 
ًالفلسطينيين، ليس فقط في القبر نفسه، ولكن أيضا على 

مـن قـوات الجـيش طول الطريق المؤدي إليه، تمتد العديـد 
ألميــال علــى جــانبي الطريــق الــذي يمــر عبــر عــدة أحيــاء 
فلسطينية فـي المدينـة، وأصـيب العديـد مـن الفلـسطينيين، 

  ".ُبل قتل بعضهم هناك على هذه الخلفية

  ٧/٩/٢٠٢٠ -٢١عربي 

* * * * *  



  
  ٩٧ 

أبرز وأخطر االنتهاكات في القدس والخليل 
والمقابر والمقامات اإلسالمية خالل عام 

٢٠١٦  

  

 * عبدالحميد الهمشري

نتـــابع فـــي هـــذه الحلقـــة ســـرد انتهاكـــات العـــدو 
االحتاللي للمقدسات اإلسالمية في فلسطين، حيـث واصـل 
ًممـــثال بأجهزتـــه األمنيـــة ورعـــاع المـــستوطنين فـــي العـــام 

ــــا ٢٠١٦ ــــادة فيه ــــى المقدســــات ودور العب ــــداء عل  االعت
خاصــة المــسجدين األقــصى واإلبراهيمــي واقتحــام المقــابر 

 اعتــــداء ١٢٠٠لمقامــــات اإلســــالمية والتــــي فاقــــت الـــــ وا
ًوانتهاكــا، يــضاف لهــا سياســاته التعــسفية تجــاه االراضــي 
الوقفيــة وحــائط وســاحة البــراق ومحــاوالت منــع االذان مــن 
مــساجد القــدس والحــرم اإلبراهيمــي فــي الخليــل ومواصــلته 
الحفريات اسفل ومحيط المسجد األقـصى وتدخلـه بـشؤون 

طين،ومنعــــه ألعمــــال التــــرميم، ووضــــعه المــــصلين والمراب
لمئــات الكــاميرات التــي تغطــي ســاحات المــسجد األقــصى، 
ــه، ومــصادرته لألراضــي  ــاء الكــنس حول ومواصــلته فــي بن
بحجــج إقامــة حــدائق عامــة ومتنزهــات، وامــاكن ترفيهيــة 
ومواقف سيارات لرسم الـصورة التهويديـة الكاملـة للقـدس، 

شعائرهم،إضافة الـى والسماح لغالة المستوطنين بممارسة 
ًالـدعوات جهـارا القتحامـات واســعة وهـدم المـسجد األقــصى 

 .ٕواقامة الهيكل

فيمــا شــهد المــسجد اإلبراهيمــي عربــدات يهوديــة  
بمواصــــلة التفتــــيش والحــــصار، ومنــــع رفــــع االذان الــــذي 

ً وقتـا، واسـتحداثه إضـافات لغـرف ٦٤٤تجازوز هذا العـام 
ــــة ومــــسارت تفتيــــشية، وح ــــات فــــي ومــــداخل الكتروني فري

السرداب من المنطقة الجنوبية المؤدية إلى الغار الشريف 
في المسجد اإلبراهيمـي، واعتـداءت شـملت اقتحـام مـصلى 
النساء في مسجد صالح الدين االيوبي فـي بيـت لحـم ه، 
واقتحام قرية عورتـا جنـوب نـابلس وأداء صـلوات تلموديـة 

في أماكن يزعمون أنهـا أضـرحة لهم،وتـدخلهم فـي مـسجد 
لنبـــي صـــموئيل،واقتحام قبـــر يوســـف ووقـــف البنـــاء فـــي ا

مسجد عبادة بـن الـصامت شـرق أبـو ديس،،واقتحـام بـرك 
ســــليمان، وبلــــدة كفــــل حــــارس شــــرق ســــلفيت لتــــأمين 
اقتحامــات للمقامــات الدينيــة اإلســالمية فــي القريــة، وهــدم 

 .في القدس» مصلى شارع األنبياء«

 ففــي شــهري ،فهنــاك انتهاكــات شــهرية متواصــلة
 ١٨٨ن الثـــاني وشـــباط ارتكـــب االحـــتالل أكثـــر مـــن كـــانو

 ٨٨ًاعتــداء وانتهاكــا علــى المقدســات ودور العبــادة منهــا 
على القدس واألقـصى ومرافقـه والمـسجد اإلبراهيمـي الـذي 

 وقت ومواصلة العمل ١٠٠منع رفع األذان فيه ألكثر من 
 .غربي األقصى» بيت شطراوس«ببناء ما يسمى 

، ١٠٠نتهاكــات الـــ وفــي شــهر آذار تجــاوزت اال 
 .منها منعه المتكرر لرفع األذان في المسجد االبراهيمي

ً اعتداء واقتحاما، كان للمسجد ١٢٤وفي نيسان 
األقــصى نــصيب األســد منهــا فالمــسجد اإلبراهيمــي، بمنــع 

 .ً وقتا٦٣رفع األذان فيه 

 اعتـداء أغلبيتهـا مـن ١٠٠وخالل أيار أكثر مـن 
إلبراهيمــي بمنــع رفــع نــصيب المــسجد األقــصى فالمــسجد ا

 .ً وقتا٤٨االذان به ألكثر من 

ً انتهاكا واعتـداء ٨٧ وفي تموز ٨١وفي حزيران 
 . على المسجد اإلبراهيمي بمنع رفع االذان به٤٤منها 

ــداء منهــا ١٠٧وخــالل آب   مــن نــصيب ٤٩ اعت
  .المسجد االبراهيمي بمنع رفع االذان فيه

ــــاك  ــــان هن ــــول ك ــــق ٩٠وخــــالل أيل ــــا بح ً انتهاك
ً وقتـــا منـــع فيـــه األذان بالمـــسجد ٥٤قـــصى وأكثـــر مـــن األ

 .اإلبراهيمي

وخــالل تــشرين األول بلــغ علــى المــسجد االقــصى 
ً اعتداء، و منع رفع االذان كثيرا في المسجد ٤٥أكثر من 
 .اإلبراهيمي



  
  ٩٨ 

وفــي تــشرين الثــاني زادت معــدالت االعتـــداءات  
ـــادة فـــي  ـــارك حيـــث شـــهد زي علـــى المـــسجد األقـــصى المب

تحامــه وانتهــاك حرمــة المقدســات ودور العبــادة معــدالت اق
ً انتهاكــا، و منــع رفــع األذان فــي ٩٥والمقــابر بلغــت نحــو 
 .ً وقتا٤٨المسجد اإلبراهيمي 

وفــي كــانون األول بلغــت االعتــداءت واإلنتهاكــات 
ً منعــا لــألذان فــي ٥٤ لألقــصى و٥٥ منهــا ٩٩أكثــر مــن 

 .المسجد اإلبراهيمي

 ١٣ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

  !المنظمات األهلية في القدس في خطر

 

 ساما عويضة 

مخططــات تهويــد القــدس، وتفريغهــا مــن الــسكان 
الفلــسطينيين لــم تعــد خافيــة علــى أحــد، ولــم تعــد ســلطات 
االحــتالل تخجــل مــن ممارســاتها فــي القــدس التــي تنتهــك 

فمــن هــدم بيــوت إلــى طــرد .…علنــا أبــسط حقــوق اإلنــسان
ٕســـكان مـــن بيوتهـــا واحـــالل المـــستوطنين مكـــانهم، إلـــى 
ـــى  ـــوتهم وارغـــامهم عل ـــادهم عـــن بي ـــال وابع ـــال األطف ٕاعتق ٕ
العيش في بيوت أقرباء فـي منـاطق غيـر منـاطق سـكناهم 
لفتـــرات زمنيـــة، باإلضـــافة إلـــى حرمـــانهم مـــن االلتحـــاق 

ل على بالمدارس خالل فترة الحكم، إلى إرغام هؤالء األطفا
العمــل ســاعات عمــل مــدني فــي مؤســسات إســرائيلية فــي 
أعمــال التنظيــف وغيرهــا معرضــينهم للخــوف واالســتغالل 
بهدف تدميرهم معنويا وبالتالي تفريغ القدس ال ماديا فقط 

وتكفينا ظاهرة انتشار المخدرات في القدس مـا . بل معنويا
بين الشباب والتي تسعى السلطات اإلسرائيلية إلـى نـشرها 
ونجحت إلى حد كبير فيها، ويكفينا التسرب مـن المـدارس 
في القدس، وانهيـار مـستوى التعلـيم فيهـا، ومـا نجـم عنـه 
مــن التحــاق األطفــال فــي ســوق العمــل أو التــزويج المبكــر 

 …للفتيات وغيرها

مخططات تهويد القدس وصلت إلـى حـد ال يمكـن 
ألهل القدس مواجهته وحدها، فيكفيهم ما يعانون من دفع 

واتير الـــضرائب ســـواء أكانـــت ضـــرائب المـــسقفات أو مـــا فـــ
وضريبة الدخل، والتأمين الوطني " األرنونا"تعرف بضريبة 

والتي تعمل ضمن مكيالين، فأهل القدس الشرقية يـدفعون 
ــا ضــمن تــصنيف  ــي وقــت ال يحــصلون علــى ) أ(األرنون ف

ولـو كـان هنـاك حـرف فـي ) ي(خدمات إال ضمن تـصنيف 
فأنـا مـثال …لـك لمـا تـرددت فـي وضـعهاللغة العربية بعـد ذ

فــي ) أ(أســكن فــي منطقــة فــي بيــت حنينــا ضــمن تــصنيف 
ــــاك مجــــاري مفتوحــــة نــــنعم  حــــين ال توجــــد أرصــــفة، وهن
برائحتها ليال نهارا، وتلة ترابية تنهار على الـسيارات لعـدم 
وجــود ســور اســتنادي لهــا وهــي أرض مــصنفة علــى أنهــا 

ا وال يوجـد فيهـا أي تابعة للبلدية، والشوارع ال يتم تنظيفهـ
ــى أن  ــدوار"حديقــة لألطفــال، بــل حت ــى " ّال ــوا عل ــذي عمل ال

وضعه في الشارع وبدل أن يزرعوه أسوة بمـا يعملـون فـي 
) أ(شوارعهم اكتفوا بتزفيتـه ألننـا ال نـستحق فـي المنـاطق 

ــاطق  ــنعم بهــا من ــشكل األزهــار واألشــجار كمــا ت ــنعم ب أن ن
ــة والــذ) ج(و) ب( ــاطق القــدس الغربي ين يتمتعــون فــي من

  .بتخفيضات في الضرائب مقابل خدمات ممتازة

لــست بــصدد تعــداد المعانــاة فــي القــدس، ألنهــا 
كثيــرة وتحتــاج إلــى كتــاب، ولكــن األســئلة التــي ســأطرحها 

  :ستبدأ من تحديد المسؤولية وتنتهي عندها

من المسؤول عن مساعدة أهل القدس على  –
  الصمود؟

مـــن ســـيعمل مـــع شـــباب القـــدس وشـــاباتها،  –
طفالهــا وطفالتهــا المعرضــين يوميــا لــإلذالل أ

 والتشريد والتغييب؟

من الـذي سـيعمل علـى حـل مـشكالت النـاس  –
 اليومية؟

من الـذي سـيعمل علـى إعـادة بنـاء اإلنـسان  –
 في القدس؟



  
  ٩٩ 

ـــي  – ـــوي ف ـــذي ســـيعالج التقـــصير الترب ـــن ال م
 القدس؟

مــــن الــــذي ســــيعمل مــــع النــــساء المعنفــــات  –
كنتيجــــــة لغــــــرق أزواجهــــــم وأبنــــــاءهم فــــــي 

 مخدرات؟ال

 ومن ومن ومن؟ –

السلطة الوطنية وحسب اتفـاق أوسـلو فإمكانيـات 
تدخلها محدودة، والمنظمات الدولية اختارت أن يكون لهـا 
ّمقرات في القـدس عملـت علـى رفـع إيجـارات العقـارات فـي 
وقت ال يسمح فيه بالبناء إال ما ندر لتزيد من تشريد أهل 

رج القـــدس، فـــي الوقـــت الـــذي خصـــصت فيـــه عملهـــا خـــا
ــــي  ــــة أو ف ــــسلطة الوطني ــــع ال ــــدا فــــي مواق القــــدس وتحدي
المخيمـــات كمـــا هـــو الحـــال مـــع وكالـــة تـــشغيل الالجئـــين 

ال يبقــى لنـا إال المنظمــات األهليـة الفلــسطينية ). االونـروا(
لتعمل بشكل مباشر مع أهل القدس ولتكون ذراع الـسلطة 
والجهــات الوطنيــة فــي تطــوير بــرامج الــصمود والتــصدي، 

  منظمات لم تسلم منولكن هذه ال

  إغالقات سلطات االحتالل –

مـــــضايقات ضـــــرائبية عليهـــــا مـــــن ســـــلطات  –
 االحتالل إلرغامها على الهجرة من القدس

 مضايقات بيروقراطية على عملها لتهجيرها –

تراجع تمويل منظمات القدس من قبـل بعـض  –
المنظمـــات الممولـــة لتمريـــر سياســـات عـــزل 
القدس، وحتمـا فـإن محـاوالت كهـذه ستنـشط 

عد المواقف األمريكيـة التـي اتفقـت علـى أن ب
ـــسمى  ـــة مـــا ي القـــدس عاصـــمة موحـــدة لدول

ـــــة "إســـــرائيل" ، وســـــتعمل الحكومـــــة األمريكي
القادمة على الوفاء بوعودهـا للنـاخبين علـى 

 .ٕعزل القدس وارغام الدول األخرى على ذلك

ّفي ظل كل ما تقدم ال يبقى لنـا إال تفهـم الـسلطة 
م لــصمود المنظمــات األهليــة الوطنيــة لــذلك وتقــديم الــدع

  :الفلسطينية في القدس من خالل

العمـــل علـــى تخـــصيص موازنـــات للمنظمـــات  –
  األهلية في القدس

تــــشكيل لجــــان لمتابعــــة مــــشكالت منظمــــات  –
 القدس والعمل على توفير الحلول الممكنة

تقــديم بعــض التــسهيالت لهــذه المنظمــات وال  –
ــــدفع  ــــضرائب التــــي ت ســــيما فيمــــا يخــــص ال

ديــــدا ضــــريبة الــــدخل والتــــي للــــسلطة، وتح
تراكمت على بعض المنظمات كنتيجة لوعـود 

 ..سابقة باإلعفاء أو التخفيض

ـــة فـــي القـــدس فـــي  ـــة المنظمـــات األهلي إن معادل
خطر تضاعف من المخـاطر التـي يواجههـا سـكان القـدس 
فـي الـصمود والتـصدي؟ فهــل نطمـح مـن الـسلطة الوطنيــة 

ت فعليـــــة ّالفلـــــسطينية أن تعلـــــق الجـــــرس وتبـــــدأ إجـــــراءا
سـؤال أطرحـه علـى المـسؤولين ! لمساندة هذه المنظمـات؟

في السلطة، وعلـى الحكومـة الحاليـة إن كانـت القـدس مـا 
  .زالت القدس بالنسبة لهم

 ٨/٩/٢٠٢٠مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية 

* * * * *  

  متحف لسرقة اآلثار الفلسطينية

ــت لحــم  ــسة –بي ــسامر– أســامة العي ــزل ال ي  فــي ن
 أريحــا، تقبــع أرضــيات -الطيــب القــديم، علــى طريــق القــدس

فسيفسائية، سرقت من دير قلعـة، الـذي اسـتهدف، مـع ديـر 
سمعان، من قبل االحـتالل قبـل أيـام، مـا يؤكـد أن اسـتهداف 

 .ًالموقعين لم يبدأ مؤخرا

، ســرقت دائــرة اآلثــار االحتالليــة، ٢٠٠٦فــي عــام 
 جـيش االحـتالل، أرضيات فسيفسائية من دير قلعة، بحماية

بعــد حفريــات أثريــة غيــر شــرعية، كــشفت عــن سلــسلة مــن 
ـــة، زاخـــرة  ـــة والعادي ـــسائية الملون الغـــرف واألرضـــيات الفسيف



  
  ١٠٠ 

بالرسوم، إضافة إلى الكشف عـن قنـوات مائيـة، وصـهاريج، 
 .ومعاصر عنب، ومدافن

 متـرا، ٥٤موقع دير قلعة، يمثل ديرا بيزنطيا بطول 
تاريخـه يعـود إلـى القـرنين ويضم سـاحة داخليـة، ويـرجح أن 

الـــسادس والـــسابع الميالديـــين، وقـــد يكـــون بنـــي فـــي عهـــد 
ويعتبــر الــصهريج المــائي . اإلمبراطــور البيزنطــي جوســتنيان

المركزي في الدير، من أضخم الخزانات المائية المعروفة في 
 .فلسطين، التي تعود للعصر البيزنطي

 تبين الحقا أن األرضيات المسروقة نقلت إلـى نـزل
الــسامري الطيــب، وهــو بنــاء عثمــاني، علــى آثــار بيزنطيــة، 
حيــــث ارتــــبط الموقــــع، بقــــصة إنجيليــــة، تتعلــــق بمــــساعدة 
سامري، المسيح، وهو عائد من أريحـا إلـى القـدس، وتحـول 

 .الموقع إلى مقصد سياحي للحج المسيحي في فلسطين

لم تكن أرضيات دير قلعة هي الوحيدة التـي نقلـت، 
 بإشــراف ديفيــد مــاغين، المــسؤول فــي إلــى مكانهــا الجديــد،

جمع ماغين، الذي شارك . دائرة اآلثار االحتاللية في الضفة
ـــة، وعلـــى مـــدار  فـــي حفريـــات عديـــدة فـــي األراضـــي المحتل
سنوات طويلة، القطـع الفسيفـسائية، التـي سـرقها المحتلـون 
مــن الــضفة وقطــاع غــزة، ووضــعها فــي مكــان واحــد بتحويــل 

حف، يقدم وجهة نظر احتالليـة، نزل السامري الطيب إلى مت
 .لقطع آثار مسروقة

مـــن بـــين القطـــع الفسيفـــسائية التـــي وضـــعت فـــي 
النـــزل، أرضـــيات وقطـــع فسيفـــسائية، ولقـــى أثريـــة نفيـــسة، 
ســـرقت مـــن جبـــل جـــرزيم، وخربـــة ســـمارا، وخربـــة الخربـــة، 
وخربة سيلون، وغيرها في شمال الضفة، وخربة بيت سـيال، 

فظـة رام اهللا، وخربـة الـدير، وخربة حورية، وغيرهما فـي محا
 .وسوسيا، وغيرهما، جنوب الضفة

ـــائس، افتتحـــت ســـلطات  ـــت هـــذه النف بعـــد أن جمع
 سياسي، يؤكد أن افتتاح -االحتالل، المتحف، بلغو إعالمي

المتحــف علــى حــدود صــحراء البحــر الميــت، هــو تأكيــد علــى 
ســيطرة االحــتالل علــى جميــع األراضــي الفلــسطينية، وشــارك 

 مــسؤولون حكوميــون، إلعطــاء دعــم سياســي، فــي االفتتــاح
 .لممارسات االحتالل في مجال اآلثار

ُوربط الموقع، بمدينـة معاليـه أدومـيم االسـتيطانية، 
التــي روج فــي حينــه لربطهــا بمدينــة القــدس، وهــو مــا واجــه 

 .آنذاك استنكارا دوليا، وحتى أميركيا رسميا علنيا

ــــي المتحــــف  ــــة اآلن ف ــــر قلع ــــائس دي ــــرض نف وتع
تاللــــي، ومــــن بينهــــا، أرضــــيات كنيــــسة تعــــود للعــــصر االح

البيزنطـــي، وأشـــكال تمثـــل النباتـــات واألشـــجار، والحيوانـــات، 
التـــي تمثـــل البيئـــة الفلـــسطينية، فـــي فتـــرة صـــنعها، وكـــذلك 
تقلبــــات الفــــصول، وهــــو موضــــوع مفــــضل شــــغل الفنــــانين 

 .الفلسطينيين، حتى النصف األول من القرن العشرين

 أرضــية فسيفــسائية، وتعــرض فــي المتحــف أيــضا،
ـــي العـــصر  ـــك ف ـــن الموزايي ـــل ف ـــر قلعـــة، تمث ســـرقت مـــن دي
الروماني الكالسيكي، تتمثل بأشكال هندسية مختلفـة، وثـراء 

 .في ألوان حجارة الفسيفساء

ـــي عـــام  ـــيجن، للقطـــع ٢٠١٠وف ـــق إســـحق م ، وث
الفسيفسائية المسروقة، بإصداره مجلدا، ضمنه صور القطع 

 متحـــف الـــسامري الطيـــب، :الموجــودة فـــي المتحـــف بعنـــوان
بدعم سلطة اآلثار اإلسرائيلية، ومكتب اآلثـار االحتاللـي فـي 

  .الضفة

 ٨/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

التركيبة السكانية المتغيرة … فقط عرب% ٣٨
 في القدس الكتاب اإلحصائي السنوي للقدس؟

  

يرصـــد الباحـــث األول فـــي – بقلـــم نـــداف شـــرغاي
عامــة، نــداف شــرغاي، التطــورات مركــز القــدس للــشؤون ال

ــة القــدس خــالل األعــوام  الديموغرافيــة التــي شــهدتها مدين
ًاألخيــرة، اســتنادا إلــى الكتــاب اإلحــصائي الــسنوي للقــدس، 

 .الذي يصدر عن معهد القدس لألبحاث السياسية

سكان القدس يبلغ ضعف سكان تل أبيب، ويصل 
ـــى  ـــنهم ٩١٩إل ـــن بي ـــسمة، م ـــف ن ـــن اليهـــود % ٦٢ أل م



  
  ١٠١ 

والقــدس هــي أكبــر مدينــة بهــا ســكان  .مــن العــرب% ٣٨و
يهــــود فــــي إســــرائيل، وأكبــــر عــــدد مــــن الــــسكان اليهــــود 

ربع كل السكان اليهود األرثـوذكس (األرثوذكس المتطرفين 
، وأكبــر عــدد مــن الــسكان العــرب )المتطــرفين فــي إســرائيل

 ).من كل العرب في إسرائيل% ٢٠(

 خصوبةالتركيبة الديموغرافية في القدس ومعدالت ال

ويلفت الباحـث، الـذي وثـق الـصراع حـول القـدس 
ً عامـــا، إلـــى نمـــو الـــسكان العـــرب بمعـــدل ٣٠علـــى مـــدار 

 بـــدأ معـــدل المواليـــد بـــين ٢٠١٢أســـرع، ولكـــن منـــذ عـــام 
ًالــسكان اليهــود فــي القــدس يزيــد كثيــرا مــن معــدل الــسكان 

 .العرب

ــــدل الخــــصوبة  ــــال (أمــــا مع متوســــط عــــدد األطف
بالنــسبة للنــساء )  خــالل حياتهــاالمتوقــع أن تلــدهم المــرأة

 للنــــساء ٣,١ مقابــــل ٤,٤اليهوديــــات فــــي القــــدس هــــو 
  وال تزال الهجرة الصافية عند معدل سلبي. العربيات

، علــى الــرغم مــن أن معــدل الهجــرة ) آالف٦ - (
ويمثـل الــشباب . ٢٠١٢مـن القــدس هـو األدنــى منـذ عــام 

 . من المغادرين%٤٤

ا٢٢٠يعــــيش حــــوالي  ــــ ألــــف يهــــودي حالي  فــــي ً
ـــشرقية« ـــدس ال ـــى شـــمال »الق ـــع إل ـــي الواق ـــع ف ـــي تق ، الت

وجنـوب شــرق وشـرق الواليــة القـضائية القديمــة للمدينــة، 
وتمثل نسبة . ١٩٦٧في مناطق ُأضيفت إلى المدينة عام 

غيـر . مـن الـسكان هنـاك% ٣٩اليهود فـي هـذه المنـاطق 
أنه منذ بداية العقد األول من القرن الحـالي، شـهدت هـذه 

ًفاضا في نسبة اليهود، والتـي كانـت فـي عـام المناطق انخ
 .%٣٩واليوم ال تتجاوز % ٤٦ تصل إلى ١٩٩٦

ترد هذه البيانـات والعديـد مـن االتجاهـات األخـرى 
، الذي نـشره معهـد »حقائق واتجاهات: القدس«في تقرير 

ــــ  ـــسياسة اســـتعدادا ل ـــدس ألبحـــاث ال ـــدس«ًالق ـــوم الق . »ي
الـسنوي للقــدس، وتـستند البيانـات إلـى الكتــاب اإلحـصائي 

ًالذي ينشره المعهد سنويا، ويحرره ميخال كوراخ والدكتورة 

ـــشوشين ـــا ت ـــة . ماي ـــضمنة فـــي الورق ـــات المت أمـــا المعلوم
مـــستمدة مـــن مـــصادر مختلفـــة، أهمهـــا المكتـــب المركـــزي 

 .لإلحصاء وبلدية القدس ومعهد التأمين الوطني

 ٢٠١٨سكان القدس ضعف سكان تل أبيب في عام 

 ٤٠٠ً ألفــا و٩١٩، كــان ٢٠١٨فــي نهايــة عــام 
شــخص يعيــشون فــي القــدس، وهــو مــا يبلــغ ضــعف عــدد 

ـــب ـــل أبي ـــي عـــام . ســـكان ت ـــي ٢٠١٨وف ـــيش ف ـــان يع ، ك
ــة  ــا ٣٤٩و%) ٦٢( يهــودي ٨٠٠ ألــف و٥٥٥المدين ً ألف

% ٤مـــــنهم مـــــسلمون و% ٩٦، %)٣٨( عربـــــي ٦٠٠و
 .مسيحيون

ويلفــت الباحــث فــي مركــز القــدس نــداف شــراجاي 
 اليهــود فــي المدينــة تغيــرت فــي إلــى أن نــسبة العــرب إلــى

، حــسبما هــو معــروف، فيمــا انخفــضت نــسبة ٢٠١٩عــام 
 ).عرب% (٣٩مقابل ) يهود% (٦١اليهود إلى 

الجديـد، » الكتاب السنوي اإلحصائي للقدس«في 
تعتمد بيانات سكان األحياء العربية الشمالية الكبيرة خلف 

 )كفر عقب ومنطقة مخيم شعفاط لالجئين(السياج األمني 
علــى بيانــات مكتــب اإلحــصاء المركــزي، الــذي يــدرج عــدد 

 . ألف نسمة٦٠سكان ال يزيدون عن 

غير أن معهد القدس للدراسـات الـسياسية ووزارة 
شؤون القدس يقوالن إن هذين الحيين يعيش بهما حوالي 

ً ألفا شـخص، ممـا يـصل بنـسبة اليهـود داخـل حـدود ١٤٠
مــن % ٤١فقــط، مقارنــة مــع % ٥٩القــدس الرســمية إلــى 

 .العرب

ًوتعـــد أحـــدث األرقـــام صـــحيحة اعتبـــارا مـــن عـــام 
وهـي تكــشف أن القــدس هـي المدينــة التــي تــضم . ٢٠١٨

أكبر عدد من السكان اليهود في إسرائيل، وأكبـر عـدد مـن 
السكان األرثوذكس المتطرفين، إضافة إلـى أكبـر عـدد مـن 

 .السكان العرب

 األرثوذكس المتطرفون يمثلون ربع سكان المدينة
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ـــزي و ـــب المرك ـــسكان أجـــراه المكت ـــدير لل ـــا لتق وفق
لإلحصاء، بلغ عدد األرثوذكس المتطرفين في المدينة فـي 

 نــــسمة، ومثلــــوا ٥٠٠ً ألفــــا و٢٢٣ حــــوالي ٢٠١٨عــــام 
ــع  ــوذكس المتطــرفين %) ٢٤(حــوالي الرب ــع األرث مــن جمي

 .في إسرائيل

ــراك  ــي ب ــإن عــدد ســكان بن ــة، ف ــر –وبالمقارن  أكب
 ال يزيــد عــن –ين فــي إسـرائيل مدينـة لألرثــوذكس المتطـرف

وعـدد سـكان بنـي بـراك أقـل مـن .  نسمة٨٠٠ً ألفا و١٩٨
 .مجموع كل السكان األرثوذكس المتطرفين في القدس

وعــــدد الــــسكان العــــرب فــــي القــــدس، كمــــا ذكــــر 
ــي المــدن  ــر مــن الــسكان العــرب ف ــر بكثي ــد أكب ــال، يع المق

 ألـف نــسمة ٣٥٠فـي إســرائيل؛ حيـث يبلـغ حــوالي  الكبـرى
 ألــــف ٦٩(ورهــــط )  ألــــف نــــسمة٧٧(ة بالناصــــرة مقارنــــ
 ). ألف نسمة٥٥(وأم الفحم ) نسمة

ويشير المقال إلى أن العنـصر الـسكاني اليهـودي 
ــــي المــــدن  ــــه ف ــــد عمــــا هوعلي ــــوع ومعق ــــدس متن فــــي الق

ًمستــــشهدا بأحــــدث مــــسح اجتمــــاعي أجــــراه . اإلســــرائيلية
المكتــــب المركــــزي لإلحــــصاء بــــين الــــسكان الــــذين تزيــــد 

 – ٢٠١٦ً عاما ويظهر أنه بين عـامي ٢٠أعمارهم عن 

مـــن اليهـــود فـــي القـــدس أنفـــسهم % ٢١، اعتبـــر ٢٠١٨
متـــدينين (اعتبـــروا أنفـــسهم تقليـــديين % ٢٤علمـــانيين، و

ـــل ـــدينين، و% ٢٠، و)ومتـــدينين بدرجـــة أق مـــن % ٣٦مت
 .األرثوذكس المتطرفين

مــن ســكان  %١٠ ويمثــل ســكان القــدس حــوالي
ــسكان % ٨ إســرائيل، ويــشكل الــسكان اليهــود فيهــا مــن ال

مــن % ٢٠اليهــود فــي إســرائيل، ويــشكل الــسكان العــرب 
 .السكان العرب في إسرائيل

  ٧/٨/٢٠٢٠مركز القدس للشؤون العامة 

* * * * *  

  

مخطط الضم في حال استمراره ": أونكتاد"
  سيوجه ضربة قاضية إلمكانية حل الدولتين

  

ّ حذر التقرير السنوي الذي يصدره - وفا-جنيف 
حـــول ) أونكتـــاد(مـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة مـــؤتمر األ

االقتصاد الفلسطيني، من أن الـضم الرسـمي للمـستوطنات 
ـــة اســـتمراره  ـــي حال ـــوة االحـــتالل اإلســـرائيلي ف ـــل ق ـــن قب م
سيوجه ضربة قاضية إلمكانية حل الدولتين ويقوض آفاق 

  .السالم في المنطقة

وأشــار التقريــر الــذي قدمــه، يــوم الثالثــاء، أمــين 
 ٢٠١٩فـي عـام "موخيسا كيتـوي، إلـى أنـه ) أونكتاد(عام 

 قامت قوة االحتالل بتسريع وتيرة بناء ٢٠٢٠ومطلع عام 
ـــانون  ـــة بموجـــب الق ـــر قانوني المـــستوطنات رغـــم أنهـــا غي
الدولي، وبهدف إفساح المجال للتوسع االسـتيطاني يجعـل 
ا  ًــنظــام التخطــيط العمرانــي اإلســرائيلي مــن المــستحيل تقريب

نيين الحـــصول علـــى تـــصاريح للبنـــاء فـــي علـــى الفلـــسطي
أراضــيهم ألي غــرض، وبالتــالي يجبــر الفلــسطينيون علــى 

لخطــر الهــدم العقــابي  البنــاء دون تــرخيص ممــا يعرضــهم
  ".لمبانيهم وعلي نفقتهم الخاصة

 كـان ٢٠١٨بحلول نهاية عـام : "وأضاف التقرير
 بؤرة استيطانية فـي الـضفة ١٢٨ مستوطنة و١٥٠هناك 

 على الرغم من أن المـستوطنات وفقـا لقـراري الغربية وذلك
ً تــــشكل انتهاكــــا صــــارخا ٤٧٦ و٢٣٣٤مجلــــس األمــــن  ً
ـــدولي ـــانون ال  هـــدمت إســـرائيل أو ٢٠١٩وفـــي عـــام . للق
 مبنــى فلــسطينيا فــي الــضفة الغربيــة، ٦٢٢اســتولت علــى 

  ".ً مبنى مخصصا للمساعدات اإلنسانية١٢٧بما في ذلك 

لمـانحين وأكد كيتوي عـدم وجـود بـديل عـن دعـم ا
ـــا المجتمـــع  ـــسطيني، داعي لـــضمان صـــمود االقتـــصاد الفل

ــسطيني  ــشعب الفل ــى مــضاعفة دعمــه لل ــدولي إل بــشكل "ال
لتمكينــه مــن التعامــل مــع التــداعيات االقتــصادية " عاجــل

  .لجائحة فيروس كورونا
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أن يــنخفض دعــم المــانحين فــي " أونكتــاد"وتوقــع 
 مليـــون دوالر وهـــو أدنـــى ٢٦٦ إلـــى حـــوالي ٢٠٢٠عـــام 
  . سنوات١٠وى له منذ أكثر من مست

ّوركـــز التقريـــر فـــي جـــزء كبيـــر منـــه علـــى تـــأثير 
الجائحـــة علـــى اقتـــصاد األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة، 

، ممــــا فــــاقم مــــن األوضــــاع "المنهــــك"والــــذي وصــــفه بـــــ 
االقتــصادية المترديــة والتــي كانــت تــزداد ســوءا حتــى قبــل 

  .انتشار الفيروس

لقــت فــي ظــل ولفــت التقريــر إلــى أن الجائحــة انط
أوضــــاع صــــعبة وغيــــر مــــسبوقة تعــــاني منهــــا األراضــــي 

بــــل إن توقعـــــات آفــــاق مـــــستقبل "الفلــــسطينية المحتلـــــة 
 كانـت قائمـة ٢٠٢١ و٢٠٢٠االقتصاد الفلسطيني لعامي 

ــدالع الجائحــة ــل ان ــر "قب ــى أن معــدالت الفق ــا أشــار إل ، كم
 والنـــصف األول مـــن ٢٠١٩والبطالــة المرتفعـــة فـــي عـــام 

انخفـــض نــصيب الفـــرد مـــن النـــاتج  قــد اســـتمرت و٢٠٢٠
المحلـي اإلجمــالي للعـام الثالــث علــى التـوالي مــع اســتمرار 

  .التراجع العام لالقتصاد

وأوضح التقرير أن القيود التي يفرضـها االحـتالل 
وتـــسرب المـــوارد الماليـــة الفلـــسطينية ال يـــزاالن يقوضـــان 

ســبق وأن قــدر أن تــسرب " أونكتــاد"االقتــصاد الســيما وأن 
ًت الـــــضريبية الفلـــــسطينية ســـــنويا إلـــــى الخزانـــــة اإليـــــرادا

من الناتج المحلي اإلجمـالي % ٣.٧اإلسرائيلية يصل إلى 
مــن إجمــالي اإليــرادات الــضريبية % ١٧.٨الفلــسطيني أو 

  .للسلطة الوطنية الفلسطينية

باإلضــافة إلــى ذلــك بــدأت ســلطة : "وتــابع التقريــر
 االحــــتالل اإلســــرائيلي اعتبــــارا مــــن شــــهر آذار الماضــــي

 مليــــون دوالر مــــن ١٤٤باســــتقطاع ســــنوي جديــــد قــــدره 
إيـرادات المقاصــة الجمركيــة الفلـسطينية، وذلــك بمــا يعــادل 
ــة الفلــسطينية ألســر  ــدفعها الــسلطة الوطني ــالغ التــي ت المب

  ".الشهداء واألسرى في السجون اإلسرائيلية

ّوأكــد أن تلــك المواجهــة الماليــة قــد أثــرت بــشدة 
ت إلـــى تقييــد نمــو النـــاتج علــى االقتــصاد الفلــسطيني وأد

  .المحلي اإلجمالي

ــــر أن  ــــين التقري معــــدل "وفــــي ســــياق متــــصل، ب
% ٣١البطالة ظل على مستواه الكسادي، حيث ارتفع من 

 بينما ارتفعت ٢٠١٩في عام % ٣٣ إلى ٢٠١٨في عام 
بــــين عــــامي % ٢٩.٢إلــــى % ٢٥.٨نــــسبة الفقــــر مــــن 

  ". وازدادت استفحاال منذ ذلك الحين٢٠١٧ و٢٠١١

مـن % ٨٠قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن وفي 
سكانه يعتمدون علـى المـساعدات الدوليـة ويفتقـرون إلـى 
ــصحية  ــة ال ــذائي ومــوارد الــصحة العامــة والرعاي األمــن الغ
ـــة، موضـــحا أن إجـــراءات  ـــشرب اآلمن ـــاه ال ـــاء ومي ًوالكهرب
اإلغالق من أجل السيطرة على الجائحـة منـذ ظهورهـا فـي 

ة فــي أوائــل آذار الماضــي مــن األرض الفلــسطينية المحتلــ
  ".آثارا مالية خطيرة"ّهذا العام خلفت 

ًعــــالوة علــــى ذلــــك يعتمــــد االقتــــصاد : "وأضــــاف
الفلسطيني بشكل كبير على التحويالت الرسمية والخاصـة 

  ".ومن المتوقع أن يتراجع كالهما في أعقاب الجائحة

ـــــة  ـــــة بتكلف ـــــديرات المتعلق ـــــف التق ـــــشير مختل وت
% ٣٥إلـى % ٧قتـصادية فـي حـدود الجائحة إلى خسارة ا

من الناتج المحلي اإلجمالي اعتمادا على افتراضات بشأن 
ــدة دوامهــا ومــن المتوقــع أن تــنخفض . شــدة الجائحــة وم

إيـــرادات الماليـــة العامــــة بـــالتوازي مــــع انخفـــاض النــــاتج 
المحلــــي اإلجمــــالي، وبــــسبب االحــــتالل تفتقــــر الــــسلطة 

أدوات الـسياسة الوطنية الفلسطينية إلـى حيـز الـسياسات و
ـــذي تفرضـــه  ـــل ال االقتـــصادية للتعامـــل مـــع التحـــدي الهائ
ــى مــصادر  ــك إمكانيــة الوصــول إل الجائحــة، كونهــا ال تمل
االقتـراض الخـارجي ولـيس لهـا عملـة وطنيـة وال إمكانيـات 

  .سياسة نقدية مستقلة وال حيز مالي متاح

وسلط التقرير الضوء على محنـة نـساء فلـسطين 
ن إجــراءات االحــتالل تــؤثر علـــى تحــت االحــتالل، حيــث إ



  
  ١٠٤ 

المجموعات الديمغرافيـة اإلقليميـة بـدرجات متفاوتـة، حيـث 
تعاني النساء والشباب وقطاع غزة بصورة أكبـر مـن جـراء 

  .تلك اإلجراءات

ولفت إلـى أنـه فـي ظـل االحـتالل تـضاءل القطـاع 
الزراعـــي مـــع اســـتمرار فقـــدان األرض والميـــاه وانخفـــضت 

فـي عــام % ٣٥إلجمـالي مــن حـصته مـن النــاتج المحلـي ا
ـــى ١٩٧٢ ـــرة% ٤ إل ـــسنوات األخي ـــي ال ودفعـــت المـــرأة . ف

ًالفلــسطينية ثمنــا باهظــا لــذلك، حيــث أدى تــدهور القطــاع 
الزراعي إلى حرمانها من فرص العمل في هذا المجال ولم 

وعالوة على ذلـك . تتبلور بدائل في حقبة ما بعد االحتالل
ســات االحــتالل ًتتــأثر النــساء أيــضا بــشكل مختلــف بممار

األخرى مثل هدم المنازل والحواجز والعقبات التي تعتـرض 
  .التنقل، ما يحد من مشاركتهن في التعليم وسوق العمل

  ٨/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

تحذير من تصاعد هدم المنازل في القدس 
  ودعوات لتدخل دولي لوقفه

 

 للمــساعدة حــذر مركـز القـدس": األيـام "–القـدس 
القانونيـــة مـــن تـــسارع هـــدم المنـــازل فـــي مدينـــة القـــدس 
ــشرقية المحتلــة، داعيــا لــضرورة تفعيــل العمــل الــشعبي  ًال
والقــانوني لتجميــد قــرارات الهــدم، فيمــا دعــا وزيــر شــؤون 
القــدس، فــادي الهــدمي، المجتمــع الــدولي لــرفض سياســة 

 .هدم منازل المواطنين ومطالبة دولة االحتالل بوقفها

تحــذير المركــز خــالل مــؤتمر صــحافي علــى جــاء 
أرض الواقع لمنـازل مهـددة بالهـدم لعائلـة بـشير فـي جبـل 
المكبر، أمس، تحدث فيه الناشط المجتمعي راسم عبيدات 
وتناول بالتفصيل مخطط الشارع األميركي وآثاره السياسية 
كونه يهـدف لـربط المـستوطنات، ويـشكل خطـوة فعليـة فـي 

 .مشاريع الضم

ــد بــشير عــن كمــا تحــدث  المستــشار القــانوني رائ
الــسبب الرئيــسي لتــسارع هــدم المنــازل، مــشيرا إلــى انــه 

والتــي قيــدت " كمنــتس"مــرتبط بتعــديالت مــا يعــرف بقــانون 
 .إمكانية الحصول على تمديد لقرارات الهدم

بــدورها تحــدثت الناشــطة الحقوقيــة بــدور حــسن 
عــن عــدم شــرعية االجــراءات اإلســرائيلية فــي هــدم منــازل 

 .لمقدسيين من منظور القانون الدوليا

وأشــار المــواطن نهــاد أبــو صــبيح والــذي تــم هــدم 
منزلــه مــؤخرا إلــى الحالــة المأســاوية التــي يعيــشها ومــدى 
الظلم والحـسرة الـذي لحـق بـه وكثيـرين غيـره بعـد إجبـارهم 

 .على هدم منازلهم

وعلــــى ذات الــــصعيد اعتبــــر الهــــدمي فــــي بيــــان 
ــى صــحافي، أمــس، موقــف اإلجمــاع ا ــداعي إل ــي ال ألوروب

وقــف دولــة االحــتالل سياســتها بهــدم المنــازل الفلــسطينية 
ًوغيرها من االنتهاكـات اإلسـرائيلية، منـسجما مـع الموقـف 
الفلـــــسطيني، يؤكـــــد أن االســـــتيطان والتهجيـــــر القـــــسري، 
ــازل إجــراءات غيــر  ــى المن والطــرد، والهــدم واالســتيالء عل

 ".قانونية بموجب القانون الدولي

دمي من مخاطر تصاعد عمليات الهـدم وحذر اله
  ".كورونا"اإلسرائيلية خاصة في ظل انتشار فيروس 

   ٩/٩/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

ّمؤسسة القدس الدولية تنشر تقريرها السنوي 
  "عين على األقصى"الرابع عشر 

  

ّنــشرت مؤســسة القــدس الدوليــة تقريرهــا الــسنوي 
ورات الــذي يرصــد تطــ" عــين علــى األقــصى"الرابــع عــشر 

ـــى المـــسجد والمواقـــف وردود  ـــداءات اإلســـرائيلية عل االعت
ـــــــــــــــى ١/٨/٢٠١٩الفعـــــــــــــــل المختلفـــــــــــــــة بـــــــــــــــين   إل

١/٨/٢٠٢٠...<<. 
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وأكــــد التقريــــر ازديــــاد وتيــــرة اعتــــداءات ... <<
االحتالل ومستوطنيه على المسجد األقصى المبـارك بـدعم 
كامل من الجهـات األمنيـة والـسياسية اإلسـرائيلية، وازديـاد 

لتهويديـة فـي محـيط المـسجد األقـصى ال ســيما المـشاريع ا
ـــــدفق  ـــــسهيل ت ـــــة والجويـــــة لت شـــــبكات المواصـــــالت البري
المــستوطنين اليهــود إلــى المــسجد األقــصى المبــارك، فيمــا 
ا تراجـــع أداء دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية فـــي  ًـــكـــان ملحوظ
القدس المحتلة بـشكل يهـدد عملهـا ووجودهـا ودورهـا فـي 

 .إدارة المسجد

غـالق تحـت عنـوان وبـاء كورونـا وشكلت مـدة اإل
ًالحقبة األكثـر نـشاطا للمحـاكم الـصهيونية تجـاه األقـصى، 

ًالتماســا يطلــب " جماعــات المعبــد"إذ قــدمت مجموعــة مــن 
ـــة  ـــذكرى العبري الـــسماح ألفرادهـــا باقتحـــام األقـــصى فـــي ال

ــوم الجمعــة  ــق ي ــي تواف ، ٩/٥/٢٠٢٠الحــتالل القــدس الت
 إال أنهــا جــددت ورغــم أن المحكمــة ردت ذلــك االلتمــاس،

اليهود المتساوي مـع المـسلمين فـي األقـصى، " حق"تأكيد 
ًوهو ما بنـي عليـه الحقـا تعهـد مـن شـرطة االحـتالل بفـتح 
األقصى أمام المقتحمـين الـصهاينة فـي اليـوم نفـسه الـذي 
ُفــــتح فيــــه للمــــسلمين، وجــــاء الــــضغط الــــصهيوني لفــــتح 

  لتمكين شرطة االحـتالل٣١/٥/٢٠٢٠األقصى يوم األحد 
 .من الوفاء بالتزامها هذا

ًورصد التقريـر تطـورا غيـر مـسبوق بـين الجهـات 
الرســـمية الدينيـــة والـــسياسية والقانونيـــة واألمنيـــة لتعزيـــز 
الوجـــود اليهـــودي فـــي المـــسجد األقـــصى المبـــارك، حيـــث 
تــضافرت جهــود أذرع االحــتالل المختلفــة لتوســيع مــساحة 

ّالوجود اليهودي في األقصى، وتمديد مدته، وكـ سر القيـود ّ
ٕالتـــي تمنعـــه مـــن الـــصالة واقامـــة الـــشعائر المختلفـــة فـــي 

ـــصلوات اليهوديـــة فـــي . المـــسجد وشـــكلت فكـــرة فـــرض ال
المـــــسجد األقـــــصى المبـــــارك األولويـــــة األساســـــية لكتلـــــة 

 القــومي الــديني خــالل -وتيــار اليمــين " جماعــات المعبــد"
ُالمدة التـي شـملها التقريـر، وقـد اسـتثمر اقتحـام األضـحى 

 وما قبلـه ومـا بعـده كموسـم لـدفع هـذه ١١/٨/٢٠١٩في 
الفكـــرة إلـــى الواجهـــة، حيـــث تعهـــد بهـــا رئـــيس الـــوزراء 
الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير األمـن الـداخلي جلعـاد 
ــــف األحــــزاب  ــــبن واســــع مــــن مختل ــــت محــــل ت إردان وبات

 . السياسية

ّوتصدرت مشهد تهويد األقصى ومحيطه مـشاريع 
ّ بــشبكة مواصــالت بريــة، تــسعى إلــى ربــط محــيط األقــصى

ّوجويــــة، كمــــشاريع القطــــار الــــسريع، والقطــــار الخفيــــف، 
، وهـــي إلـــى جانـــب األنفـــاق )التلفريـــك(ّوالقطـــار الهـــوائي 

ِالموصلة إلـى األقـصى تهـدف إلـى إغـراق منطقـة المـسجد 
ً، فـــضال عـــن تحقيـــق "الـــسياح"األقـــصى بالمـــستوطنين و

ّمكاســب أخــرى ســياحية موجهــة، وثقافيــة تهويديــة وكــان . ّ
ّالفتـــا أن ماكينـــة التهويـــد والحفـــر لـــم تتوقـــف طـــوال مـــدة  ً
التقرير على الرغم من جائحة كورونا، وهي ماكينة أنفقت 

 مليــــون ٣٠٠عليهـــا وزارات االحــــتالل ومؤســــساته نحــــو 
  .٢٠١٩ و٢٠٠٦دوالر بين عامي 

ــد التقريــر أن ســلطات االحــتالل عملــت علــى  وأك
ّاســتمرار االقتحامــات بــشكل شــبه يــومي فــ ي المــدة التــي ٍ

عملهــا فــي " منظمــات المعبــد"يرصــدها التقريــر، وتابعــت 
حشد المستوطنين للمشاركة فيها، وفي مدة الرصـد أظهـر 
اقتحـــــام األقـــــصى بـــــالتزامن مـــــع األعيـــــاد والمناســـــبات 
اإلسالمية، متانة التنسيق بين الجهات السياسية واألمنية 

 علـى اإلسرائيلية مع هذه المنظمات، إذ عملت هذه األذرع
تحــضير األرضــية الالزمــة إلتمــام االقتحامــات، وتــوفير مــا 

  .يلزم لمنع المصلين من عرقلتها

ً مــــستوطنا اقتحمـــــوا ٢٨٦٧٤وأكــــد التقريـــــر أن 
 حتــى ١/٨/٢٠١٩األقــصى فــي مــدة الرصــد الممتــدة مــن 

ـــك التـــي ١/٨/٢٠٢٠ ـــن أخطـــر االقتحامـــات تل ـــان م ِ، وك ِ
ِحصلت في أول أيام عيد األضحى فـي  ِ ، إذ ١١/٨/٢٠١٩ْ

َحمــــل هــــذا االقتحــــام رســــالة خطيــــرة مفادهــــا أن األعيــــاد  ُ ُ ً ً ُ َ
ُوالمناسبات اإلسالمية لـم تعـد تـشكل خطوطـا حمـراء تمنـع  َ ً ُ َ ِ
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ُاالقتحامات، وأن االحتالل يخطط لما هو أبعد من التقـسيم  ُ َ ِ
ــى  ــة عل ِالزمــاني للمــسجد، بــل عينــه علــى الــسيطرة الكامل ِِ ُ 

َاألقصى ليصبح المـتحكم ال ِوحيـد فـي شـؤونه، وفـي مقابـل َ ِ َ
ِتشريع أبواب األقصى للمقتحمين ِ...<<. 

  ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً قسريا بالقدس خالل ٢٧ً منزال بينها ٥١هدم 
  آب

  

 أجبـــرت ســـلطات – وكـــاالت –فلـــسطين المحتلـــة 
االحتالل االسرائيلي مواطنا فلسطينيا على هـدم منزلـه فـي 

ًقــدس المحتلــة قــسريا، بقــرار مــن بلديــة البلــدة القديمــة بال
ًاالحــتالل، تفاديــا لــدفع غرامــات ومخالفــات ماليــة فــي ظــل 
األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها منذ أشهر فـي 

 .ظل كورونا

وأوضحت عائلة المواطن الفلسطيني حامد حماد، 
ـــان، أنـــه اضـــطر لهـــدم الـــشقة الـــسكنية  الطـــابق «فـــي بي

التـــي يعـــيش فيهـــا نجـــاله، وتبلـــغ مـــن البنايـــة، و» الرابـــع
ً متــرا مربعــا، مــشيرة إلــى أن الطــابق الثالــث ٨٠مــساحتها  ً

ًمن البناية ما يزال مهددا بالهـدم، فـي حـال عـدم ترخيـصه 
خــالل عــام ونــصف، كمــا أصــدرت محكمــة االحــتالل القــرار 

الثالث «وأضافت العائلة أنه تم بناء الطابقين . قبل يومين
نهــا فرضــت ســلطات االحــتالل ، وحي١٩٩٨عــام » والرابــع

ـــاء  ـــه مخالفـــة بن ـــى قيمتهـــا «علي ـــف شـــيكل٨٧األول »  أل
وصـــعدت ســـلطات .» ألـــف شـــيكل٢٠«والمخالفـــة الثانيـــة 

االحــتالل فــي اآلونــة االخيــرة مــن هــدم منــازل المقدســيين، 
 منــشأة فـــي مدينـــة ٥١حيــث هـــدمت خــالل آب الماضـــي 

ً عملية هدم، نفذت قسريا من قبل٢٧القدس، من بينهما  ُ 
أصـــحابها بقـــرار مـــن بلديـــة االحـــتالل، وذلـــك وفـــق مركـــز 
معلومـــات وادي حلـــوة، تركـــزت فـــي بلـــدتي ســـلوان وجبـــل 

 .المكبر

ً مـــستوطنا، أمـــس األربعـــاء، باحـــات ٥٣واقـــتحم 
المسجد األقصى خالل فترة االقتحامات الصباحية بحراسـة 

وتركـــزت االقتحامـــات فـــي . مـــشددة مـــن شـــرطة االحـــتالل
ًالقا من باب المغاربـة، حيـث تجـول محيط باب الرحمة انط

 .المقتحمون في باحات المسجد بشكل استفزازي

إلــى ذلــك، شــنت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فجــر 
أمــس األربعــاء، حملــة مـــداهمات وتفتيــشات فــي منـــاطق 
مختلفة بالضفة الغربية تخللهـا اعتقـال عـدد مـن الـشبان، 
فيمــــا أخطــــر االحــــتالل بهــــدم أربعــــة منــــازل فــــي بلــــدتي 

 .الرماضين وبني نعيم بمحافظة الخليل

ــدلعت مواجهــات، فجــر أمــس األربعــاء، خــالل  وان
اقتحام قوات االحتالل عدة مناطق بالـضفة، وأغلقـت طرقـا 

 .>>...ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة

 ١٦ ص١٠/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

وسادة بين الركام وأحالم أسرة مقدسية ردمتها 
د الهدم في سلوان االحتالل يصع.. الجرافات

 وجبل المكبر

  

 قد ال – القدس المحتلة –أسيل الجندي 
يستهجن الزائر لبلدتي سلوان وجبل المكبر السير في 
طرق وعرة وضيقة، وقد ال يستهجن أيضا أن يصف 

 .لتقاربها الشديد" ليغو"منازلها بلعبة 

لكن حتما يستهجن الزائر لها مؤخرا حجم الركام 
ت التابعة للبلدية بعد هدم المنازل الذي خلفته الجرافا

هناك، أو الركام الناتج عن إجبار المقدسيين على هدم 
منازلهم ذاتيا، وهو ما يصفونه بإقدام اإلنسان على انتزاع 

 .قلبه من جسده بيده

بدأت الجزيرة نت جولتها في بلدة سلوان من حي 
ّوادي قدوم في طريقها لمنزل المقدسي وائل الطحان، 

م اإلجهاز على منزله وتحويله لركام بدا متماسكا الذي رغ
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ّيصف موقع المنزل بدقة متناهية رغم القضاء على أمله 
  .في العيش به ما تبقى من حياته

بعد محطة الوقود مقابل البوابات الصفر يوجد "
 ".هذا هو منزلي.. باب حديدي مدهون باللون الرصاصي

البوابة الرصاصية المفتوحة كانت تفضي 
ّايتين إحداهما لوائل واألخرى لشقيقه سويتا باألرض لبن

 .آب الماضي/ أغسطس١١في 

ّيفصل بين ركام المنزلين شجرة رمان مثمرة 
وضع وائل تحتها مقاعد قديمة وطاولة، وجلس مقابل 

 .الباب الرئيسي مع زوجته واثنتين من بناته

 ٣٠يتنقل ببصره بين الركام ويتحسر على شقاء 
 متر ١٠٠ناء حلمه الذي بدأ بمساحة عاما قضاها في ب

مربع ليتوسع بعدها ويمتلك بناية سكنية تحتوي على 
 وتضم -  مترا مربعا لكل منهما٢٢٠بمساحة  -طابقين 

 .البناية أربع شقق

منذ قدومي للبناء في هذه األرض التي تمتلكها "
العائلة سعيت جاهدا للحصول على تراخيص لكن البلدية 

بل أثقلت كاهلي بمخالفات البناء لم تمنحني أي شيء 
 ألف شيكل ٢٨٠ حتى يومنا هذا دفعت ١٩٩٢فمنذ عام 

 ".كمخالفات)  ألف دوالر أميركي٨٢نحو (

 قرر القاضي اإلسرائيلي ٢٠١٩في أواخر عام 
 ألف دوالر ٣٠( ألف شيكل ١٠٠مخالفة الطحان بمبلغ 

إضافية، على أن يهدم المنزل بعد عام من ذلك ) أميركي
 .يخالتار

رفض وائل هذا الحكم وقال للقاضي إنه ال 
يستأجر منزله من البلدية وال من الحكومة كي تثقله بكل 
هذه الديون، وطلب إمهاله للمضي في إجراءات الترخيص 
لكن القاضي أجابه بأن أرضه ستصادر وستقام مدرسة 

  .ًمكان منزله مستقبال

مغادرة أرضه "  عاما٤٧"يرفض وائل الطحان 
ر ثالثة أسابيع على تحطيم كل ما بناه على رغم مرو

 .مدار ثالثة عقود

أنا يائس حاليا لكنهم لن يقضوا على حلمي "
بامتالك منزل في القدس وأرفض التفكير بالخروج من 

أصبحت إنسانا متوترا على مدار الساعة .. هذه المدينة
ومزاجي سيئ وأدخل بحاالت هستيرية عند الغضب، كيف 

لنوم أتخيل نفسي واقفا على الشرفة ال وكلما خلدت ل
الخارجية أحتسي قهوتي أو أتفقد أطفالي في غرف 
نومهم قبل أن أخلد للنوم، أيحتمل عقل بشري الدمار 

 ".الذي حل بي؟

ّودعنا وائل على وقع صوت زوجته وهي تتمتم 
، وفي الطريق إلى "بعدما انهدم البيت فقدنا راحة البال"

سادة نوم بين الركام كانت يوما البوابة الرئيسية وجدنا و
مصدرا للسكينة والراحة ألحد أفراد األسرة وبالقرب من 
الباب دوالبان خشبيان من بقايا غرفة وائل وزوجته، وفي 
واجهة الدوالبين مرآة كانت تنعكس عليها حتما تفاصيل 
غرفتهما الهادئة أما اليوم فتعكس ردما خلفته جرافات 

 .م أسرة مقدسية بأكملهاُاالحتالل ردمت معه أحال

الستكمال الجولة باتجاه حي عين اللوزة في بلدة 
سلوان أيضا ينعطف الزائر يمينا وعلى يمينه ويساره ال 
يخلو الشارع الرئيسي من ركام خلفته الجرافات بعد هدم 

 .عدد من المحال التجارية على فترات زمنية مختلفة

ة أيضا وال يستثني االحتالل من الهدم دور العباد
فمسجد القعقاع الواقع في الحي من المباني التي يهددها 

 .خطر الهدم أيضا

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات 
بلدة سلوان خالد أبو تايه، إن الطابق األول من المسجد 
بني قبل ثمانية أعوام واستكمل بناء الطابق الثاني قبل 

ة عامين لتوسيع المسجد وتخصيص طابق منه لصال
 .النساء
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مفتش البلدية يصر على أن هذا البناء يعود "
لمنزل وليس لمسجد رغم تصوير عدة صلوات فيه 
ٕوارسالها للبلدية لتقتنع بأن هذا البناء مكان للعبادة 

 ". آالف مقدسي يسكنون في المنطقة٧ويخدم 

 أسرة مقدسية في الحي ذاته وهي ٥٢وتسكن 
نطقة، ورغم سعي مهددة بهدم منازلها وتهجيرها من الم

الكثيرين للحصول على رخصة البناء فإن البلدية تضع 
شروطا تعجيزية وترفض المشروع التنظيمي الذي قدمته 

 .لجنة التنظيم والتخطيط لحي عين اللوزة في بلدة سلوان

ليس بعيدا عن المسجد يسكن المقدسي محمد 
أبو تايه الذي تالحقه البلدية منذ بناء منزله بمساحة 

، يسكن محمد مع أسرته في ٢٠١٥مترا مربعا عام  ١٤٤
الطابق الثاني بينما يسكن شقيقه في الطابق الثالث 
ووالداه في الطابق األول، وبسبب صعوبة هدم منزله فإن 
البلدية تنوي حرمانه من استعماله إما بإغالق بابه 
ونوافذه بالحديد بعد لحمها أو بسكب اإلسمنت المسلح 

منزل الشهيد المقدسي عدي أبو جمل، بداخله كما فعلت ب
وال يزال محمد حائرا في كيفية تحويل منزله من جنة إلى 

 .مكان يحظر عليه استعماله

أشعر أنني أستأجر منزلي من البلدية ألن "
 ألف شيكل ٧٨المحكمة ألزمتني بدفع مخالفة بناء قدرها 

ثم أعطتني مهلة ألصوب وضع )  ألف دوالر أميركي٢٣(
نونيا، لكن مع وصول جائحة كورونا تعطل عمل المنزل قا

 ١٠المحاكم، وقبل ثالثة أسابيع أمهلني مفتش البلدية 
أيام، ألقدم أوراقا للبلدية لكن األخيرة ترفض المشروع 

 ".التنظيمي للمنطقة وليس لدي ما أقدمه

أيلول الجاري ستعقد جلسة /  سبتمبر١٦في 
ار عدم محكمة للبت في قضية منزل محمد وتأكيد قر

استعماله أو تأجيل الجلسة، وفي تعقيبه على ذلك، قال 
أنا أقف في منتصف الطريق ال يمكنني المضي في "

إجراءات الترخيص وال يمكنني حماية منزلي الذي صرفت 
 ."على بنائه وتجهيزه نصف مليون شيكل

برفقة محمد وزوجته تجولنا في المنزل وطرحنا 
ّا فكرت بإخالء أي من سؤاال عابرا على زوجته فيما إذ

محتوياته خوفا من اآلتي المجهول؟ أجابت بصوت 
 ."سنبقى في منزلنا.. إن شاء اهللا ال"منخفض 

وفقا لمركز معلومات وادي حلوة فإن االحتالل 
آب / منشأة خالل شهر أغسطس٥٠هدم في القدس 

 تقع معظمها في - وحدة سكنية٣٧منها -الماضي 
 .مجاورتين للمسجد األقصىبلدتي سلوان وجبل المكبر ال

  ١٠/٩/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

تستنكر هجمة االحتالل بحق " أوقاف القدس"
  موظفيها

 

أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد  
األقصى المبارك أن ما تقوم به شرطة االحتالل اإلسرائيلي 
ٕمن مالحقة وابعاد لموظفي وحراس وحارسات وعمال 

الحرم القدسي الشريف /قصى المباركوسدنة المسجد األ
ما هو إال اعتداء ظالم واستهداف واضح لدائرة األوقاف 
اإلسالمية وجميع موظفيها بمحاولة يائسة لترهيبهم 
ٕواطفاء شعلة تفانيهم في سبيل واجبهم سعيا لتفريغ 

 .المسجد األقصى المبارك وتهويده

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية العامة وشؤون 
جد األقصى بالقدس في بيان لها ان هذه اإلجراءات المس

الممنهجة والتعسفية التي تقوم بها شرطة االحتالل عمل 
مستنكر ومدان، ولن تفتر من عزيمة موظفي وحراس 
وسدنة المسجد األقصى المبارك ولن تثنيهم عن القيام 
ًبواجبهم بحماية وخدمة المسجد، بل سيبقون جميعا 

المسجد األقصى المبارك بمساحته ًأوفياء محافظين على 
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ً دونما نيابة عن جميع مسلمي العالم ١٤٤البالغة 
 .كمسجد إسالمي غير قابل للتقسيم وال الشراكة

وشددت على أن هذه اإلجراءات لن تطفئ 
الجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو دائرة األوقاف 
اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك في حماية 

 ومراقبة ورصد أي اعتداء عليه، بحكم الوصاية المسجد
الهاشمية تحت وصاية ورعاية جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني، وكدائرة تابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات 

  .اإلسالمية في عمان

  ٤ صفحة ١٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تسجيل أعلى معدل هدم ": أوتشا"في تقرير لـ
   سنوات٤ن منذ لمنازل الفلسطينيي

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
ْإن الفترة الواقعة بين شهري " أوتشا"اإلنسانية 

 شهدت هدم أو ٢٠٢٠أغسطس  /مارس حتى آب/آذار
ً مبنى يملكه ٣٨٩لـ" اإلسرائيلي"مصادرة االحتالل 

ً مبنى شهريا، وهو ما يمثل ٦٥فلسطينيون، أي بمعدل 
 . الهدم في أربعة أعوامأعلى متوسط لمعدل عمليات

أن سلطات االحتالل أشارت "ولفت التقرير إلى 
ّفي المراحل األولى من جائحة كورونا إلى أنها ستقيد 
. سياستها طويلة األمد في هدم منازل الفلسطينيين

ً فلسطينيا دون مأوى ٤٤٢ولألسف تركت سلسلة الهدم 
ًأغسطس، مما عرض عددا /مارس وآب/بين شهري آذار ّ

وفي شهر . ًرا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباءكبي
أغسطس وحده، هجر /آب  أشخاص، وهو عدد ٢٠٥ُ

يناير /ُيفوق من هجروا في شهر واحد منذ كانون الثاني
٢٠١٧." 

وفيما عدا المنازل، تشمل : وأضاف التقرير
الممتلكات المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية 

ّاعية وغيرها، مما تسبب والصرف الصحي، والمباني الزر

ُفي تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سبل عيشهم 
ً مبنى قد ُأعطي ٥٠كما كان . وحصولهم على الخدمات

للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدمير هذه المباني 
ًألقى بظالله على الفئات األكثر ضعفا على اإلطالق، 

 .ّوعطل عمليات الطوارئ

يبعث على القلق بوجه وأوضح التقرير أن ما 
خاص أن السلطات اإلسرائيلية تغالي في استخدام اإلجراء 

 ٩٦إلزالة المباني في غضون ) ١٧٩٧األمر (المستعجل 
ساعة من تسليم اإلخطار بهدمها، مما يحول بين 
أصحابها وبين اإلدالء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية 

 .المختصة إلى حد كبير

عندما تهدم السلطات ": اوتشا"وقال تقرير 
ّاإلسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمن سبل العيش 
ًألصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادة ما تتذرع 
ّباالفتقار إلى رخص البناء، التي يعد حصول الفلسطينيين  ُ
ًعليها أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط 

ون خيار سوى التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤالء د
ُويحظر تدمير الممتلكات في اإلقليم . البناء دون ترخيص

المحتل بموجب القانون الدولي اإلنساني، إال إذا كانت 
عالوة على . ًالعمليات حربية وتقتضي حتما هذا التدمير

ذلك، فان هدم المباني األساسية خالل جائحة كورونا 
ضع العام يثير القلق بشكل خاص ألنه يزيد من تعقيد الو

 .في الضفة الغربية

وقد زاد هذا الوباء الذي اجتاح : وتابع التقرير
ُالعالم من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، وهم في 
األصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ 

ّوتتسبب عمليات . عن احتالل عسكري الذي طال أمده
 هذه الهدم غير المشروعة في تفاقم حاالت الضعف

  .وينبغي وقفها على الفور

 ١٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١١٠ 

االحتالل يستغل كورونا : خطيب األقصى
  لفرض واقع جديد على البلدة القديمة واألقصى

 

قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس 
الشيخ عكرمة صبري، إن االحتالل يستغل جائحة 

البلدة القديمة والمسجد لفرض واقع جديد على " كورونا"
 .األقصى

وأكد الشيخ عكرمة صبري، في تصريحات 
صحفية، أن البلدة هي الحاضنة للمقدسات واألمالك 
الوقفية، وتقع في عين الخطر، وهناك استهداف باسم 
الجائحة من خالل اإلغالقات ومنع الدخول إليها، وفرض 

 .الهيمنة األمنية

لقدس أهل ا: "وقال خطيب المسجد األقصى
يتخذون إجراءات وقائية بدون تدخل االحتالل، أما أن 

 ".تكون الجائحة سببا في اإلغالق فهذا أمر دبر بليل

قلب مدينة القدس بلدتها القديمة، : "وأضاف
وهي من الحواضر التاريخية العريقة واستهدفها االحتالل 

 بالحفريات واالستيطان، حيث أصبح ١٩٦٧منذ عام 
مستوطنين يقطنون منازلها بعد هناك اآلالف من ال

االستيالء عليها في صفقات تزوير واستغالل لبعض 
مرضى النفوس، وأصبح المقدسي يعيش في البلدة مع 

 .المستوطنين في نفس المنازل أو الحي

وأشار إلى أن االحتالل عمل على تهويد البلدة 
القديمة التي تحتضن المسجد األقصى، وقام ببناء 

وم نرى مظهرا من مظاهر السيطرة الكنس، وفي كل ي
 .سواء على األبواب أو في الساحات

المستوطنون يسمح لهم : "وتابع أمين المنبر
مع أنهم ال يلتزمون " كورونا"باالقتحام في جائحة 

 ".بإجراءات الوقاية من الفيروس

وحذر الشيخ صبري من تبعات إجراءات االحتالل 
ودعا إلى التواجد بحق البلدة القديمة والمسجد األقصى، 

في المسجد في كافة األوقات، حتى ال تكون لدى 
 .االحتالل فرصة لالستفراد به بسبب الجائحة

االحتالل يستغل كل ظرف زماني أو : "وأضاف
صحي أو سياسي، حتى ينقض على المسجد األقصى، 
وشاهدنا في األيام األخيرة كيف يتغول بكل مرافق المسجد 

 حتى يتدخل في شؤونه بشكل من خالل تركيب سماعات،
  ".مباشر وبدون إذن من األوقاف

  ١٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مخططات الضم تتواصل وتخصيص موارد 
  "المستوطنين الجدد"إضافية الستقبلل 

  

 قال المكتب - وكاالت -فلسطين المحتلة 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره 

يوم السبت، إن مخططات االستيطان والضم االسبوعي 
تتواصل وسلطات االحتالل تخصص موارد إضافية 

 .“المهاجرين الجدد“الستقبال 

وأضاف التقرير أنه بعد اسبوعين فقط على قرار 
المحكمة العليا االسرائيلية القاضي بإخالء وهدم مبان في 

ث خالل ثال" متسبيه كراميم"البؤرة االستيطانية العشوائية 
سنوات تجندت الحكومة االسرائيلية للبحث عن مخرج 

  . يمنع تنفيذ القرار من خالل سن قانون في الكنيست

جاء ذلك بعد مطالبة وزير االستيطان، تساحي 
 رونين بيرتس، ،هنغبي، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة

في منطقة رام اهللا، " بنيامين"ورئيس مجلس مستوطنات 
سن " متسبيه كراميم"نون من يسرائيل غانتس، ومستوط

مثل هذا القانون، الذي يضفي شرعية على البناء 
  . في أراض بملكية فلسطينية خاصةاالستيطاني

رئيس الوزراء البديل ووزير األمن اإلسرائيلي، 
عبر هو اآلخر " كاحول الفان"بيني غانتس، رئيس حزب 

عن دعمه للمستوطنين في سعيهم إلى إلغاء قرار 
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ٕعليا بهدم واخالء مبان في تلك البؤرة المحكمة ال
االستيطانية العشوائية، حيث بعث غانتس رسالة إلى 
المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طالبه 

 وكتب غانتس في ،فيها العمل على إلغاء قرار المحكمة
باإلمكان تقديم طلب إلى المحكمة العليا من "رسالته أن 

قرار الحكم يؤدي إلى "زاعما أن ، "أجل عقد مداوالت أخرى
نتيجة قاسية ومن الجدير مطالبة المحكمة بأن تنظر مرة 

 ،كذلك طالب وزير القضاء اإلسرائيلي". أخرى بقرارها 
، بأن تعيد "كاحول الفان" وهو أيضا من ،آفي نيسانكورين

 .المحكمة العليا النظر في قرارها

وفي هذا السياق صادقت الحكومة اإلسرائيلية 
الخميس الماضي على زيادة الميزانية العامة اإلسرائيلية 

 تخصص معظمها للجيش ، مليار شيكل١١بمبلغ 
اإلسرائيلي، وتشمل زيادة مخصصات المعاقين وتعزيز 

 وتعزيز البناء االستيطاني في ،يهود الفالشا" هجرة"
  .الضفة الغربية المحتلة

في الوقت نفسه أقرت سلطات الهجرة ووزارة 
ية في حكومة االحتالل مؤخرا لعشرات المتطوعين الداخل

 ،المسيحيين اإلنجيليين المؤيدين للحركة الصهيونية
دخول إسرائيل رغم إغالق المطارات رسميا بفعل فيروس 
كورونا، والوصول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة 
لمساعدة المستوطنين في قطف كروم العنب التي أقاموها 

الء عليها لصالح المستوطنات على أراض تم االستي
وقد اصدرت وزارة . اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

داخلية االحتالل إذنا استثنائيا لهؤالء المسيحيين 
اإلنجيليين لدعم المستوطنين في قطف كروم عنب 

 على الرغم من أن أراضي هذه الكروم هي ،المستوطنين
الماضي سمح وحتى االسبوع . ملكية خاصة لفلسطينيين

 متطوعا على األقل من أنصار ٧٠االحتالل لنحو 
المسيحيين اإلنجيليين للقدوم للعمل في قطف العنب في 

وتقع هذه الكروم في مستوطنات إسرائيلية .المستوطنات

المقامة " بساغوت"يقطنها مستوطنون متطرفون، وهي 
، "هار برخاه"، و"كيرم نفوت"على أراض من قرية البيرة، و

" عوفرا"و" ألون موريه"و) قرب الخليل(يا وسوس
   ."شيلو"و

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية، ... 
أنه ال يمكن ألي اتفاق دبلوماسي، أن يغير الواجبات 
القانونية إلسرائيل، كقوة محتلة، في إشارة إلى اتفاق 

 .التطبيع بين المنامة وتل أبيب

 وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع
يجب أن تشمل أي “، إنه ”تويتر“التواصل االجتماعي 

/ عملية تهدف إلى سالم عادل ودائم في إسرائيل
 .”إزالة المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية: فلسطين

وضع حد “كما يجب أن تشمل عملية السالم، 
لالنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان، وتحقيق العدالة 

، ”بموجب القانون الدوليوالتعويض لضحايا الجرائم 
 .بحسب المنظمة

  ٣٢ ص١٣/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فلسطينيون يرغمون االحتالل على إزالة خيمة 
  استيطانية قبيل تحويلها لستوطنة بالخليل

  

 نجح مواطنون - عمان –نادية سعد الدين 
فلسطينيون، أمس، في إرغام قوات االحتالل اإلسرائيلي 

طانية أقامها المستوطنون على على إزالة خيمة استي
ٍأراض فلسطينية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة 

  .تمهيدا لتحويلها إلى بؤرة استيطانية واسعة

واندلعت المواجهات بين المواطنين والمستوطنين 
ّإثر تصدي أصحاب األرض والنشطاء الفلسطينيين لقيام 

ة مجموعة كبيرة من المستوطنين بنصب خيمة قرب منطق
ّزيف الواقعة بين بلدتي بني نعيم ويطا، شرقي الخليل، 

  .بالضفة الغربية
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وهرع أهالي المنطقة إلى المكان إلزالة الخيمة 
االستيطانية، التي يهدف المستوطنون إلى توسيعها لتمتد 

اإلسرائيلية المقامة ” بني حيفر“بالقرب من مستوطنة 
ى إلى على أراضي بلدة بني نعيم، في الخليل، مما أد

نشوب مواجهات مع المستوطنين المتطرفين، بما أجبر 
  .قوات االحتالل على إزالتها

ويستهدف االحتالل، من خالل ذراعه 
االستيطانية، إلى االستيالء على األراضي الفلسطينيية 
في تلك المنطقة التي يعتمد سكانها على الزراعة وتربية 

  .المواشي كمصدر رزقهم األساسي

ق منظمة التحرير الفلسطينية، ويشي ذلك، وف
مخططات االستيطان والضم اإلسرائيلي تتواصل “بأن 

دونما توقف، إحالة إلى تخصيص سلطات االحتالل 
” المهاجرين“لموارد مالية إضافية من أجل استقبال 
  .”الجدد من المستوطنين في فلسطين المحتلة

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
، التابع للمنظمة، إن ذلك األمر ومقاومة االستيطان

يتجسد عبر توجه وزير جيش االحتالل، بيني غانتس، 
 آالف وحدة استيطانية جديدة في ٥للمصادقة على إقامة 

  .أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

وأوضح، في تقريره الصادر أمس، أن تلك 
استيعاب المزيد من “الخطط االستيطانية تستهدف 

ين الجدد، حيث قامت سلطات المهاجرين المستوطن
االحتالل مؤخرا بإقامة الوحدات السكنية في عدد من 
المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية استعدادا 

  .”الستقبالهم

وأشار التقرير إلى تصريح تم نقله على لسان 
لألعمال ” كاديما“الرئيس التنفيذي اإلسرائيلي لشركة 

 أن شركته تبني حاليا والبناء، غابرييل كلوغمان، تأكيده
 طوابق في مستوطنة ١٠مبنيين حديثين مكونين من 

  .اإلسرائيلية في شمال رام اهللا” بيت إيل“

قيام سلطات االحتالل “وأفاد التقرير أن ... 
بتغيير خريطة أراضي شرق وغرب بيت لحم في الضفة 
ًالغربية لصالح المستوطنات يأتي، أيضا، في سياق 

ائيلي، بما يمهد إلنشاء مشاريع خطوات الضم اإلسر
ونوه إلى . ”استيطانية في بادية بيت لحم الشرقية

استيالء سلطات االحتالل على مساحات واسعة من 
األراضي في تلك المنطقة بهدف تنفيذ مخطط ضم البادية 

  .”الممتدة حتى ضفاف البحر الميت

ويشمل المخطط اإلسرائيلي تغيير أراضي في 
رقية من مناطق صحراوية إلى مناطق بادية بيت لحم الش

سكنية لصالح االستيطان، أما في غرب بيت لحم 
” مركز مدني“فيتضمن المخطط تغييرها من منطقة أرض 

إلى منطقة سكنية ومنطقة مباني ” زراعية“وأرض 
  .”مؤسسات عامة

باستيالء سلطات االحتالل “وندد تقرير المنظمة 
 سلفيت في خربة مؤخرا على قلعتين أثريتين في محافظة

األثرية، الواقعة شمال غرب بلدة كفر ” دير سمعان“
الديك وموقع دير قلعة االثري في محافظة سلفيت، حيث 

  .”تعتبر المنطقة المستهدفة دير سمعان منطقة أثرية

وكانت قوات االحتالل قد شرعت في اآلونة 
بوحدات استيطانية، ” دير سمعان“األخيرة بإحاطة خربة 

الفتة تشير إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة كما وضعت 
على أراضي قريتي دير بلوط وكفر الديك ” ليشيم“باسم 

  .الفلسطينية بعد استالبها من أصحابها الفلسطينيين

وتسعى سلطات االحتالل للسيطرة على الموقعين 
ًاآلثريين منذ سنوات، حيث شرعت مؤخرا بإحاطة خربة 

 فضال عن سعيها لضم دير سمعان بوحدات استيطانية،
المقامة على أراضي ” بيدوئيل“دير قلعة إلى مستوطنة 

ًالمواطنين بعدما وضعت مؤخرا الفتة تشير إلى إقامة بؤرة 
  .استيطانية جديدة قرب الموقع



  
  ١١٣ 

وقد كثفت ما يسمى سلطة اآلثار اإلسرائيلية، 
بحماية قوات االحتالل، من اقتحاماتها للمنطقة وعمدت 

اني االثرية والمقامات الدينية في إلى تصوير المب
المحافظة، حيث تحوي القلعتان على مجموعة من المعالم 
األثرية الهامة، بما فيها أديرة ومبان عامة ومنشآت 
تصنيع وآبار ومقابر وشواهد متعددة وفسيفساء، ال تمت 
للرواية اإلسرائيلية المزعومة باألحقية التاريخية بأي 

  .صلة

اإلسرائيلي، فجر اليوم نكل جيش االحتالل 
السبت، بشابين من جنين، واستولى على دراجة نارية 

  .كانا يستقالنها

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل 
نكلت بالشابين صدام محمود السعدي، وكمال محمد أمين 
السعدي، في العشرينات من عمرهما، من حي حليمة 

 المبرح السعدية في جنين، حيث اعتدت عليهما بالضرب
واحتجزتهما، واستولت على دراجتهما النارية واحتجزتهما 

 ساعات، قبل أن تخلي سبيلهما من حاجز ٨ألكثر من 
المقام على أراضي المواطنين شمال شرق ” الجلمة“

  .جنين

إلى ذلك قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى 
القوة (األمم المتحدة السفير رياض منصور، إن إسرائيل 

وكما هو موثق في التقرير السنوي ) ئمة باالحتاللالقا
لألمين العام لألمم المتحدة عن األطفال والنزاع المسلح، 
قد فشلت تماما في االيفاء بالتزاماتها، وانتهكت تلك 

 حادثة في ١١٨االلتزامات بأكثر الطرق ترويعا، بتسجيل 
قطاع التعليم في فلسطين المحتلة، والتي أثرت على أكثر 

  . طفل٢٣,٠٠٠من 

وأوضح السفير منصور في كلمته خالل 
االجتماع الذي عقده مجلس األمن الدولي أول من أمس، 
برئاسة النيجر، حول األطفال والنزاع المسلح، أن أكثر 
من نصف هذه الحوادث تضمنت إطالق قوات االحتالل 

اإلسرائيلي الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل 
المدارس وحولها، مشددا على أن هذا األمر الصوتية في 

 .غير مقبول

  ٢٧ ص١٣/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين ٦": وفا"
  الشهر الماضي

 

 رصـدت وكالـة – طارق األسـطل - وفا -رام اهللا 
 انتهاكــــــات ٦" وفــــــا"األنبــــــاء والمعلومــــــات الفلــــــسطينية 

ن خــــالل شــــهر إســــرائيلية بحــــق الــــصحفيين الفلــــسطينيي
  .آب الماضي/ أغسطس

ـــ عــن االنتهاكــات " وفــا"وأظهــر التقريــر الــشهري ل
ــصحفيين أن  قــوات االحــتالل واصــلت "اإلســرائيلية بحــق ال

اســتهدافها واعتــداءاتها بحــق الــصحفيين ضــمن سياســتها 
ـــــة  ـــــشاطهم ودورهـــــم فـــــي تغطي الممنهجـــــة للحـــــد مـــــن ن

  ".زلالممارسات وانتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين الع

وذكر التقرير، أن عدد المصابين مـن الـصحفيين 
جـــراء إطـــالق األعيـــرة المطاطيـــة وقنابـــل الغـــاز المـــسيل 
للدموع واالعتداء بالـضرب المبـرح، إضـافة إلـى اعتـداءات 
أخـــرى بلغـــت إصـــابتين، فيمـــا بلـــغ عـــدد حـــاالت االعتقـــال 
ٕواالحتجــاز وســحب البطاقــات واطــالق النــار التــي لــم ينــتج 

  . حاالت٤عنها إصابات 

 منعـت سـلطات ١٢/٨وبين التقريـر، انـه بتـاريخ 
االحـــتالل زوجـــة األســــير الـــصحفي مـــدير إذاعـــة الوحـــدة 
نــضال نعــيم أبــو عكــر مــن زيارتــه، وكانــت وحــدات خاصــة 

ــاريخ  ــر بت ــو عك ــت أب ــوات االحــتالل اعتقل  تمــوز، ٢مــن ق
وحكمـــــت عليـــــه محكمـــــة عـــــوفر العـــــسكرية اإلســـــرائيلية 

  . أشهر٦باالعتقال اإلداري لمدة 

 اعتقلـت قـوات االحـتالل المـصور ١٤/٨وبتاريخ 
الصحفي المقدسي مصطفى أبو رموز أثنـاء تأديتـه عملـه 



  
  ١١٤ 

ًالـــصحفي فـــي المـــسجد األقـــصى المبـــارك، وســـلمته قـــرارا 
  . أشهر٦باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة 

 مراســل ١٥/٨/٢٠٢٠فــي حــين، أصــيب بتــاريخ 
ـــة التلفزيـــون اإليرانـــي، الـــصحفي إبـــراهيم أبـــو  شـــعر بحال

اختنــاق شــديدة جــراء إطــالق قــوات االحــتالل قنابــل الغــاز 
ــة  ــة فــي منطق ــه تظــاهرة ليلي ــدموع خــالل تغطيت المــسيل لل

  .ملكة، عند السياج الفاصل شرق غزة

 أصـــيبت مراســـلة موقـــع أســـوار ٢٠/٨وبتـــاريخ 
برس الصحفية مي فرحـان شـحادة بحالـة اختنـاق شـديدة، 

نبلـة غـاز نحوهـا، بينمـا جراء إطالق أحد جنود االحـتالل ق
كانت تغطي مسيرة سلمية ضد االستيطان في قرية شـوفة 

  .جنوب شرق طولكرم

 ٢١/٨الـى ذلـك منـع مـستوطن إسـرائيلي بتــاريخ 
ــــسطينية  ــــاء والمعلومــــات الفل ــــة األنب ــــصور وكال ــــا"م " وف

مشهور حسن محمـود الوحـواح مـن تغطيـة مـسيرة سـلمية 
اقعة في منطقـة ضد االستيطان في منطقة سدة الثعلة، الو

  .مسافر مدينة يطا جنوب محافظة الخليل

ّ اعتقلت قوات االحتالل، المـصور ٢٧/٨وبتاريخ 
ــدة بيرزيــت وســط  ّالحــر مــصعب ســعيد مــن منزلــه فــي بل

  .الضفة الغربية

  ١٣/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

تفعيل "و" أوسلو"دعوات فلسطينية إللغاء 
  "الشاملةالمقاومة الشعبية 

  

 فــــي أول خطــــوة - عمــــان -ناديــــة ســــعد الــــدين 
فلسطينية نوعية مشتركة منذ أشهر؛ تم اإلعـالن أمـس عـن 
انطــالق القيــادة الوطنيــة الموحــدة للمقاومــة الــشعبية، وفــق 
ــك بهــدف مواجهــة مخطــط  توافــق الفــصائل الفلــسطينية، وذل

  .الضم والعدوان اإلسرائيلي

التأسيـسي، إلـى ودعت القيادة الوطنية، في بيانهـا 
تحت راية علم فلسطين، ” تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة“

وذلك وفق توافق األمناء العامين للفصائل الفلسطينية خـالل 
ــــشهر  ــــع ال ــــروت مطل ــــي رام اهللا وبي ــــي ف اجتمــــاعهم التزامن

  .الحالي

ــدا  وأعلنــت عــن انطــالق برامجهــا وفعالياتهــا، تمهي
ــة لقيادتهــا وأخــرى ل ــشكيل لجن ــاء لخطــوة ت ــة إلنه ــديم رؤي تق

  .االنقسام الفلسطيني

وأهابت القيادة الموحدة بالجماهير الفلـسطينية فـي 
مخيمــــات الالجئــــين الفلــــسطينيين داخــــل الــــوطن المحتــــل 
وخارجــه؛ إلحيــاء ذكــرى شــهداء مجــزرة صــبرا وشــاتيال التــي 

  .تصادف يوم السابع عشر من الشهر الجاري

ــق ا ــل، المواف ــوم الجمعــة المقب ــامن كمــا حــددت ي لث
ُيومـا للحـداد، ترفـع فيـه األعـالم “عشر من الـشهر الجـاري،  ً

ً، تزامنـا مـع تنظـيم الفعاليـات ”ّالسوداء ضد عـدوان االحـتالل
التــي تــشمل نقــاط التمــاس مــع قــوات االحــتالل علــى أراضــي 

  .المحافظات الفلسطينية الشمالية

ستــستلهم فعالياتهــا “وأكــدت القيــادة الموحــدة أنهــا 
فاضــات الــشعب الفلــسطيني، الممتــدة منــذ وفــصولها مــن انت

ـــوم ـــى الي ـــة ”عـــشرينيات القـــرن الماضـــي حت ـــاء “، داعي أبن
ــــالم؛  ــــة، وأحــــرار الع ــــشعوب العربي ــــسطيني، وال ــــشعب الفل ال

  .”لالصطفاف مع فلسطين، طليعة الناهضين

ـــت  ـــاء الجبهـــة “وطالب ـــد كافـــة الجهـــود إلحي بتوحي
 ومـــا العربيـــة المـــساندة للنـــضال ضـــد االحـــتالل اإلســـرائيلي،

  .”األميركية” صفقة القرن“يسمى 

المقاومــة، تــسير بــوتيرة متناغمــة فــي “وأكــدت أن 
” )صفقة القرن“كافة األراضي الفلسطينية المحتلة؛ إلسقاط 

ـــة االســـتيطان، وتجـــسيد االســـتقالل  ٕوانهـــاء االحـــتالل، وازال ٕ
ـــة  ـــث تتطـــور بديناميكي ـــوطني، وضـــمان حـــق العـــودة، حي ال

  .”نيةذاتية، وفق التطورات الميدا

آليــات الــدفاع عــن حيــاة “وطالبــت القيــادة بتثبيــت 
وكرامـــة المــــواطنين ومقدســـاتهم وممتلكــــاتهم فـــي مواجهــــة 
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ـــستوطنين، باإلضـــافة إلـــى  ـــدادات االحـــتالل وارهـــاب الم ٕاعت
القيـــام بخطـــوات ميدانيـــة للمقاومـــة الـــشعبية، ورد االعتبـــار 

  .”للنضال الجماهيري، والكفاح الشعبي

الفرصــة مــا “االســالمي أن واعتبــرت حركــة الجهــاد 
ــاء اتفــاق  ــتخلص مــن أعب ــت قائمــة؛ لل ، وطــي ”أوســلو“زال

ًصـــفحته الـــسوداء، التـــي كانـــت ســـببا فـــي تـــأزيم العالقـــات 
  .”الداخلية، والتراجع السياسي

وطالبــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلــسطين ... 
وسـحب ” أوسـلو“باإلعالن الرسمي عن إلغاء اتفاق “ًأيضا 

يان اإلسـرائيلي، ووقـف التنـسيق األمنـي معـه، االعتراف بالك
واإلنفكاك االقتصادي عنـه وفـق خطـة وطنيـة موحـدة، وذلـك 
ًعمال بقرارات المجلس الـوطني فـي دورتـه األخيـرة والمجلـس 

  .٢٠١٨ و٢٠١٥المركزي في دورتي عامي 

ـــشريعي ...  ـــس الت بـــدوره، أكـــد النائـــب فـــي المجل
ـــسطيني، فتحـــي القرعـــاوي، أن  ـــشكيل اإلعـــالن“الفل  عـــن ت

ّالقيادة الوطنية أمر ملح، أملته ظروف االحتالل وتغوله فـي 
  .”ٕكل المجاالت من اعتقال واغالق وتنكيل

الواقــع الفلــسطيني يؤســس لوحــدة “وأشــار إلــى أن 
ً، محـذرا مـن ”ّميدانية موحدة فـي مواجهـة غطرسـة االحـتالل

خطـــــورة المرحلـــــة، فـــــي ظـــــل محـــــاوالت تـــــصفية القـــــضية 
  .الفلسطينية

 ٣٥ ص١٤/٩/٢٠٢٠ الغد

* * * * *  

االحتالل يوسع سياسة إجبار ": شمس"
  الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا

ـــــسان –رام اهللا  ـــــوق اإلن  أدان مركـــــز إعـــــالم حق
، الــسياسة العنــصرية القهريــة التــي "شــمس"والديمقراطيــة 

ــــة بــــاالحتالل، ضــــد " إســــرائيل"تمارســــها  الــــسلطة القائم
، بإجبــارهم علــى هــدم "الهـدمضــحايا جريمــة "الفلـسطينيين 

  .منشآتهم بأنفسهم

) ٩-١٤(اليــوم االثنــين  وقــال المركــز فــي بيــان،
ــــار  ــــة بإجب ــــستوى الجريم إن ســــلطات االحــــتالل ترفــــع م
الفلــسطينيين علــى هــدم منــشآتهم، تحــت طائلــة التهديــد 
بفـــرض غرامـــات باهظـــة علـــيهم، وتحمـــيلهم تكلفـــة الهـــدم 

حتالل، ضـمن مـا بلديات اال مضاعفة، في حال لم تهدمها
  .بالهدم الذاتي"يعرف 

أن جرائم الهدم، تتزايد وترتفع " شمس"وأكد مركز 
 ٣٥ًعلى نحو خطيـر غيـر مـسبوق، مبينـا أنـه رصـد هـدم 

ا خـــالل النــــصف األول مـــن العــــام الجــــاري،  ــــمنـــشأة ذاتي
يوليـــو / منـــشآت فـــي شـــهر تمـــوز٥باإلضـــافة إلـــى هـــدم 

منشأة خالل  ٢٤الماضي، لتقفز هذه الجريمة وتصل إلى 
 منشآت ١٠أغسطس وحده فقط، باإلضافة إلى /شهر آب

خـالل الـشهر الجـاري، والــذي مـا زال فـي بدايتـه، بمجمــوع 
 منشأة معظمها منازل، باإلضافة إلى محال ٧٤يصل إلى 

تجاريـة ومخــازن أجبــر سـكانها الفلــسطينيين علــى هــدمها 
  .ذاتيا

على أن هـذه الجريمـة تأخـذ " شمس"مركز  وشدد
االســتهداف البــؤري، إذ تقــع غالبيتهــا الــساحقة فــي شــكل 

ـــر لـــسلطات االحـــتالل،  ـــث النفـــوذ األكب مدينـــة القـــدس حي
واالستهداف األكثر كثافة فـي سـياق صـفقة القـرن وخطـط 

  .الضم

ولفت المركـز إلـى أن وتيـرة تنفيـذ عمليـات الهـدم 
مــا "تــزداد كلمــا كانــت المنطقــة أقــرب مــن الحــرم القدســي، 

  .يد العنصرية االستعماريةيؤكد سياسة التهو

ــر مركــز  عــن تــضامنه المطلــق مــع " شــمس"وعب
، الـذين )جنوب القدس(الضحايا، وبالذات في بلدة سلوان 

أعلنـــــوا رفـــــضهم لهـــــذه الـــــسياسة ليتـــــبعهم العديـــــد مـــــن 
  .المقدسيين، من مناطق مختلفة

فـي الوقـت الـذي نـدرك فيـه كـم مـن : وقال المركز
ي يشعر به المواطنـون الصعب تخيل كمية ونوع القهر الذ

الفلسطينيون، عنـدما يـضطرون لهـدم منـازلهم ومنـشآتهم 
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بأيديهم، وكمية الـضغوط التـي يتعرضـون لهـا، فـي سـياق 
ـــة االســـتعمارية، مـــن  ـــاهى فيـــه أدوات المنظوم ـــد تتم معق
محـــــاكم، وهيئـــــات المحليـــــة، وقـــــوات الجـــــيش والـــــشرطة 

ن االحتاللية؛ لتجبر بصلف ضحايا الجرائم من الفلـسطينيي
على االشـتراك فـي تنفيـذ الجريمـة ضـد أنفـسهم، والقـضاء 
بأيديهم علـى المكـان الـذي يـؤويهم ويـشعرهم باألمـان فـي 

  .ترسيخ لبنى القهر وفعله

المجتمـع الـدولي إلـى تحمـل " شـمس"ودعا مركـز 
ــوفير الحمايــة للمــدنيين  ــى ت ــورا عل ًمــسؤولياته، والعمــل ف

دين علـى ٕالفلسطينيين بشكل عام، والـى األشـخاص المهـد
ٕوجه التحديد، واعمال اتفاقية جنيـف الرابعـة بـشأن حمايـة 
األشــخاص المــدنيين، ووقــف سياســة الــصمت والالمبــاالة 
التـي تـوحي لدولـة االحـتالل أنهـا ذات حـصانة مطلقـة فـي 

ُما بدأ يفقد الفلـسطينيون ثقـتهم فـي "ارتكاب الجرائم، وهو 
  .المنظومة الدولية وتشريعاتها وأدواتها

  ١٤/٩/٢٠٢٠الفلسطيني لإلعالم المركز 

* * * * *  

ُمبعدان عن األقصى يرويان أسباب وتفاصيل 
  إبعادهما

 

روى موظــــف دائــــرة األوقــــاف عمــــران األشــــهب، 
 هبـة سـرحان تفاصـيل وأسـباب المـسجد األقـصى وحارسة

االحـــتالل لهمـــا عـــن المـــسجد األقـــصى األســـبوع  إبعـــاد
 .الماضي

) ٥/٩(يخ يوم السبت بتار: "وقال عمران األشهب
كنا مع األصدقاء والـزمالء فـي سـاحات المـسجد األقـصى، 

توجهنـــا لمكـــان الـــصوت بالبـــاب  ســـمعنا صـــوت صـــياح
 الـشمالي لألقـصى، فكـان الـضابط يعتـدي علـى الحارسـة

هبة سرحان، حاولنا منعه تم االعتداء علينا ورشنا بالغاز 
 ".لنا وتوجيه الشتائم

ــــشلة : "وأضــــاف ــــف الق ــــز توقي ــــم ســــحبنا لمرك ت
وتسلمنا قرار بإبعادنا عن المسجد األقـصى ألسـبوع لحـين 

 ".قرار اإلبعاد الكامل

مـع  األقصى بعد أسبوع تقرر إبعادي عن: "وتابع
 شـهور كمـا تـم إبعـاد بـالل ٣الموظف عماد عابدين لمدة 

 ". شهور٥ شهور وهبة سرحان ٤عوض اهللا 

 تــم: "مــن جهتهــا، قالــت الحارســة هبــة ســرحان

ادي عـــن األقـــصى بـــسبب محـــاولتي ٕاالعتـــداء علـــي وابعـــ
حــاولوا الــدخول للمــسجد  التــصدي لجنــود االحــتالل الــذين

 ".األقصى من باب النساء فمنعتهم لحرمة المكان

ـــدخل: "وتابعـــت ـــد ت ـــي، وعن ـــداء عل ـــم االعت  ت

ــاز ثــم أخــذنا لمركــز  المــوظفين تــم اعتقــالهم ورشــهم بالغ
 ".هناك حتى الثامنة مساءا تحقيق القشلة، وبقينا

ت ســرحان أن ســلطات االحــتالل تواصــل وأوضــح
وموظفيـه بهـدف  حراس األقصى بشكل دائم االعتداء على

 .ٕتخويفهم وافراغ األقصى من موظفينه

 وكانــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، جــددت

الجمعــة إبعــاد عــدد مــن المــوظفين عــن المــسجد األقــصى، 
اعتقلــتهم وأبعــدتهم يــوم الــسبت  لفتــرات مختلفــة، بعــد أن

 .لمدة أسبوعالماضي 

وشـؤون  إلى ذلك، أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية
المسجد األقصى المبارك، بأن ما تقوم به شرطة االحـتالل 

ٕوابعـــاد لمـــوظفي وحـــراس وعمـــال وســـدنة  مـــن مالحقـــة
ظـالم ومحاولـة  اعتداء ما هو إال المسجد األقصى المبارك

 .يائسة إلفراغ األقصى

 سـتهدافوعدت األوقاف خطوات االحـتالل تلـك ا

واضـــح لـــدائرة األوقـــاف اإلســـالمية وجميـــع موظفيهـــا فـــي 
ٕواطفـاء شـعلة تفـانيهم فـي سـبيل  محاولة يائـسة لتـرهيبهم

 .وتهويده واجبهم سعيا لتفريغ المسجد األقصى المبارك

الممنهجـة  كما وأكدت الدائرة بـأن هـذه اإلجـراءات
والتعــسفية التــي تقــوم بهــا شــرطة االحــتالل عمــل مــستنكر 
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تفتــر مــن عزيمــة مــوظفي وحــراس وســدنة  لــنومــدان، و
القيـام بـواجبهم  المسجد األقصى المبـارك ولـن تثنـيهم عـن

  .في حماية وخدمة المسجد

  ١٤/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

: القدس وبلداتها أعلى نسبة اعتقال في آب
   نساء٩ً طفال و١٢ معتقلين بينهم ١٠٣

  

ـــة  رت أصـــد...  <<– وكـــاالت –فلـــسطين المحتل
ًمؤسسات حقوقية مهتمة بـشأن األسـرى تقريـرا تـشير فيـه 

 ٢٩٧قـــــوات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي، اعتقلـــــت "إلـــــى أن 
 نـــــساء، خـــــالل آب ١٠ً طفـــــال، و١٢ًفلـــــسطينيا، بيـــــنهم 

  ".الماضي

وأوضحت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان فـي 
قــــوات "ورقـــة حقـــائق صــــدرت عنهـــا أمــــس اإلثنـــين، أن 

 مـن ٣٣ينيين من القدس، و فلسط١٠٣االحتالل اعتقلت 
 ٢٣ مـن جنـين، و٤٠ من الخليـل، و٤٢رام اهللا والبيرة، و

 مــن ٢٠ مــن نــابلس، و١٠مــن بيــت لحــم، فيمــا اعتقلــت 
 مــــن ٤ مــــن أريحــــا، و٨ مــــن قلقيليــــة، و١١طــــولكرم، و

طوباس، واثنين مـن سـلفيت، إضـافة إلـى فلـسطيني واحـد 
  ".من غزة

يين عدد األسـرى والمعتقلـين الفلـسطين"وبينت أن 
 ٤٥٠٠فــي ســجون االحــتالل بلــغ حتــى شــهر آب، قرابــة 

 أسيرة، فيما بلـغ عـدد المعتقلـين األطفـال ٤١أسير، منهم 
، ٣٤٠ً طفال، والمعتقلين اإلداريـين لمـا يقـارب ١٤٠قرابة 

 أمر اعتقال ٧٣وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة 
  ". تمديدا٣٩ أمرا جديدا، و٣٤إداري، من بينها 

ل األسرى فـي سـجون االحـتالل مـواجهتهم ويواص
لــسياسة االعتقــال اإلداري باإلضــراب عــن الطعــام، وخــالل 
ّآب الماضي، نفذ ثمانية أسرى إضـرابات فرديـة، ومـا يـزال 

ًاثنان منهم يواصالن اإلضراب حتى تـاريخ التقريـر، رفـضا 
  .العتقالهما اإلداري

ـــــساء  ـــــال الن ـــــتالل اعتق وتواصـــــل ســـــلطات االح
فلـــسطينيات، وممارســـة كافـــة أشـــكال التعـــذيب والفتيـــات ال

وسوء المعاملة بحقهن، واحتجازهن في ظروف قاسـية وال 
إنسانية، وقد تصاعدت عمليات التعذيب بشكل واضح منذ 

، بحــق النــساء والفتيــات، ســيما خــالل ٢٠١٩نهايــة عــام 
فتــرة التحقيــق الــذي يتــضاعف فيــه التعــذيب علــى أيــدي 

ـــــث يحـــــ ـــــسجانين، حي ـــــين وال ـــــوقهن ُالمحقق رمن مـــــن حق
ــذهاب  ــة الــصحية، والطعــام والمــاء، وال األساســية، كالرعاي
للمرحاض، ويتعرضن للتفتيش العاري والعزل، إضافة إلـى 
ّتعرضـــهن لالعتـــداء الجـــسدي والنفـــسي والـــشتم والـــسب 
ـــــائهن  ـــــال أبن ـــــدم منـــــازل عـــــائالتهن واعتق ـــــد به والتهدي

  . وأزواجهن والتهديد بالقتل، وغيرها من انتهاكات

ـــــ ـــــال وقال ت مؤســـــسات األســـــرى إن عـــــدد األطف
ّطفـال مـوزعين ) ١٤٠(المعتقلين في سجون االحتالل بلغ  ُ ً

ـــــة ســـــجون ـــــدامون"، "ّمجـــــدو"، "عـــــوفر: "علـــــى ثالث ". ال
ة اعتقــالهم  ــال يتعرضــون خــالل عملي ّــوأوضــحت أن األطف
ـــــد  ـــــضايقات، والتهدي ـــــات والم ـــــم لالنتهاك ـــــق معه والتحقي

ً أقاربهم، إضافة إلـى ّبتحويلهم لالعتقال اإلداري أو اعتقال
ّاالعتداء عليهم والتنكيل بهم خالل عملية االعتقال وخالل 

  . التحقيق

وواصلت سـلطات االحـتالل خـالل جائحـة كورونـا 
ـــسجون  ـــروس داخـــل ال ـــال رغـــم تفـــشي الفي ـــال األطف ّاعتق
ّوخارجها، في ظروف سيئة تفتقر لكل اإلجراءات والتـدابير  ٍ

 حـاالت ١٠٣ي حلـوة ورصـد مركـز معلومـات واد. الوقائية
ً قاصــرا ١٢اعتقــال فــي مدينــة القــدس، مــن بينهــا اعتقــال 

  .  نساء٩و

 ٣٨ وتركـــزت االعتقـــاالت فـــي بلـــدة العيـــسوية بــــ
ـــال، و ـــة اعتق ـــة ٣٧حال ـــدة القديم ـــن البل ـــال م ـــة اعتق  حال

ــاة قاصــر  ُــواألقــصى وطرقاتــه، وسجلت عمليــة اعتقــال لفت
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 مـــن العيـــساوية وُأفـــرج عنهـــا بعـــد عـــدة ســـاعات بـــشروط
الحــبس المنزلــي لمــدة يــومين، واإلبعــاد عــن منطقــة بــاب 

  .  أيام١٠العامود لمدة 

واعتقلت الفتـاة بعـد توقيـف حافلـة وتفتيـشها فـي 
شـــارع نـــابلس، ولـــدى ترجـــل الفتـــاة مـــن الحافلـــة اعتـــدى 
عليها أحد أفراد الشرطة بالدفع والضرب، وتم اعتقالها مع 

الطريقـة عدم وضع الكمامـة ب"عدد آخر من الركاب بحجة 
، كمــــا وجهــــت للفتــــاة تهمــــة االعتــــداء علــــى "الــــصحيحة

  . شرطي

وبينت مؤسسات األسرى في تقريرهـا، أن القـدس 
وبلداتها تواجه أعلـى نـسبة فـي عمليـات االعتقـال مقارنـة 

  . مع المحافظات األخرى

وجددت هذه المؤسـسات مطالبتهـا بالـضغط علـى 
نــساء سـلطات االحـتالل لإلفـراج عــن األسـرى المرضـى، وال

واألطفــال، والــسماح للجنــة دوليــة محايــدة، أن تطلــع علــى 
أوضاع األسرى ونتائج العينات التي تؤخذ من األسرى في 

  . ظل انتشار كورونا

ودعـــت اللجنـــة الدوليـــة للـــصليب األحمـــر كجهـــة 
اختصاص، بأن تضاعف طاقهما في األراضي الفلـسطينية 

التهم، المحتلة، لتتمكن من تغطية احتياجات األسرى وعائ
  .ومساعدتهم على التواصل مع أبنائهم األسرى

  ١٨ ص١٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  محل تجاري ُأغلق بظل كورونا٤٠٠

الوضع بالقدس كارثي ومساع : الحموري لصفا
   ألف مقدسي٢٠٠إسرائيلية لطرد 

 

ــــة  ــــدس المحتل ــــدس –الق ــــز الق ــــدير مرك ــــال م  ق
ي إن سـلطات للحقوق القانونية واالجتماعيـة زيـاد الحمـور

االحتالل اإلسـرائيلي تـسعى بـشكل متـسارع إلـى طـرد أكثـر 
ـــة ٢٠٠مـــن  ـــدس المحتل ـــة الق ـــسطيني مـــن مدين ـــف فل  أل

ــــة الزرقــــاء( ــــة الهوي ، بهــــدف إحــــالل المــــستوطنين )حمل
 .مكانهم

" صـفا"وأوضح الحموري في حديث خاص لوكالـة 
الثالثـــاء أن المعركـــة األساســـية فـــي القـــدس قائمـــة علـــى 

ٕين، واخالئهـــــم مـــــن منـــــازلهم، لـــــصالح ترحيـــــل المقدســـــي
ــــم  ــــق حل ــــات االســــتيطانية، وألجــــل تحقي ــــة "الجمعي يهودي

 ".الدولة

ــة  وأضــاف أن المعركــة اإلســرائيلية بالقــدس طويل
وشرســة تــشمل كــل مــا يتعلــق بــالوجود الفلــسطيني فيهــا، 
ومن بينها قرارات محاكم االحتالل بإخالء عـشرات الـسكان 

مثلمــا يحــدث فــي حــي مــن منــازلهم لــصالح المــستوطنين، 
الشيخ جراح وبلـدة سـلوان، بادعـاء ملكيـة اليهـود للبيـوت 

 .١٩٤٨قبل عام 

وأشار إلى أنه رغم تقـديم بعـض األوراق الثبوتيـة 
لمحكمة االحتالل، والتي تثبت ملكية المقدسيين للمنـازل، 

 .ًإال أن المحكمة تصدر قرارات دائما لصالح المستوطنين

ــى أن مــا بــ ــت الحمــوري إل  ٣٢٠ - ٣٠٠ين ولف
ألــف مقدســي يعيــشون بالمدينــة بظــروف صــعبة، لكــن مــا 
يزيــد معانــاتهم اســتخدام االحــتالل كافــة الوســائل مــن أجــل 

 .طردهم، وتفريغ المدينة من سكانها األصليين

وكانــــت محكمــــة االحــــتالل فــــي القــــدس أمــــرت 
األسبوع الماضي، في التماسين مختلفين، بإخالء عشرات 

ن منازلهم في أحياء شرقي المدينة السكان الفلسطينيين م
لــــصالح جمعيــــات المــــستوطنين، بادعــــاء ملكيــــة اليهــــود 

 .١٩٤٨لألرض قبل عام 

ًالعبريــة، فإنــه وفقــا " هــآرتس"وبحــسب صــحيفة 
 ٤٨إعادة الممتلكـات قبـل حـرب "للقانون اإلسرائيلي، فإن 

تتم لليهود فقط، بينما ال تتم إعادة الممتلكات الفلـسطينية 
 ".ل الحرب إلى مالكهاالمهجورة خال

ً فــردا مــن ٢٦وقــضت المحكمــة بــضرورة إخــالء 
عائلــة الفتــاح رجبــي فــي حــي بطــن الهــوى بــسلوان مــن 



  
  ١١٩ 

ً، علمـــا أنهـــم "عطيـــرت كوهـــانيم"منـــازلهم لـــصالح منظمـــة 
 .١٩٦٦يعيشون فيها منذ عام 

ـــــصدد، أوضـــــح الحمـــــوري أن محـــــاكم  وبهـــــذا ال
 الوجـود االحتالل تـستغل القـانون اإلسـرائيلي للـضغط علـى

ًالفلسطيني بالقدس ومحاربتـه بكـل الوسـائل، وتحديـدا فـي 
 .المناطق القريبة من أسوار القدس

وأكد أن المقدسـيين يتعرضـون لحـرب ديموغرافيـة 
طويلــــة تــــستهدف وجــــودهم، وذلــــك مــــن خــــالل اســــتمرار 
عمليات الهدم وتهجيرهم مـن منـازلهم، بحجـة البنـاء دون 

ًنهـا قـسريا أيـضا، كـل ٕترخيص، واصدار قرارات بإخالئهم م ً
 .ذلك إلحالل المستوطنين

لكنـــــه شـــــدد علـــــى أنـــــه رغـــــم تلـــــك اإلجـــــراءات 
الممنهجــة، إال أن ثبــات المقدســيين وصــمودهم بالمدينــة 
ـــق االحـــتالل، ومواجهـــة  ـــي حل ـــدة ف ـــشوكة الوحي ـــشكل ال ي

 .سياساته العنصرية ومشاريعه التهويدية

ــة  ــرت كوهــانيم"وتتعامــل جمعي االســتيطانية " عطي
ا مــــــع عــــــشرات قــــــضايا اإلخــــــالء ضــــــد الــــــسكان ًــــــحالي

فـــي " الـــصلح"الفلـــسطينيين، فـــي إحـــداها، أمـــرت محكمـــة 
 ٦٧ عائلــة مكونــة مــن ١١كــانون الثــاني بــإجالء / ينــاير

ًشخصا من بطن الهوى، وقـد اسـتأنفت العـائالت للمحكمـة 
 .ولم يتم البت في األمر بعد

ـــوم، قـــررت  ـــا"والي ـــة العلي ـــة " المحكم إخـــالء عائل
ح مـــن منزلهـــا فـــي حـــي وادي حلـــوة لـــصالح عـــزات صـــال

، وأمهلــت العائلــة حتــى تــاريخ "جمعيــة العــاد االســتيطانية"
 لتنفيـــذ قـــرار اإلخـــالء، وأقـــرت بتعويـــضها، ٥/١١/٢٠٢٠
ــار " ــة فــي العق ــة مــستأجرة محمي بمبلــغ مــالي "كونهــا عائل

 ". ألف شيكل٣٦١قيمته 

وطالب الحموري بضرورة تقديم كل أشـكال الـدعم 
تعزيــز صــمودهم بالقــدس، مــن أجــل البقــاء للمقدســيين و

ومواجهـــة كــــل المخططــــات اإلســـرائيلية الهادفــــة القــــتالع 
 .وجودهم

وحـــذر مـــن خطـــورة مـــا تتعـــرض لـــه القـــدس فـــي 
ًالوقت الراهن، مؤكدا أن المعركة ال زالت مستمرة، وسـوف 
ـــة  ـــث ســـتتعرض المدين ـــل، بحي تكـــون أشـــرس مـــن ذي قب

ــــة أشــــد ضــــراو ــــداءات واجــــراءات احتاللي ة وصــــرامة ٕالعت
 .تستهدف سكانها

وحـــــول الوضـــــع االقتـــــصادي بالقـــــدس، وصـــــف 
الحموري الوضع بأنه صعب وسيئ للغاية، بفعل سياسات 
االحـــتالل المتمثلـــة بالـــضرائب والمخالفـــات الباهظـــة، ومـــا 

بالمدينــة، " كورونــا"فــاقم تلــك األوضــاع انتــشار فيــروس 
 .ٕواغالق عشرات المحال التجارية

ًرس ضـــغطا اقتـــصاديا وأوضـــح أن االحـــتالل يمـــا ً
ًـعلى المقدسـيين، باعتبـاره عـامال رئيـسا ومهما فـي حـسم  ً ً

 .الوجود الفلسطيني

ونوه إلـى أن سـلطات االحـتالل عملـت بعـد اتفـاق 
ٕأوســـلو علـــى عـــزل القـــدس عـــن محيطهـــا، واقامـــة جـــدار 

فـإن المـشكلة " كورونـا"الفصل العنـصري، لكـن مـع تفـشي 
 .، وستكون كارثيةاالقتصادية زادت بشكل كبير بالمدينة

مــن % ٨٠ووفــق مؤســسات حقوقيــة، فــإن نحــو 
المقدســـيين يعيـــشون تحـــت خـــط الفقـــر، كمـــا أدت آثـــار 
الــسياسات اإلســرائيلية علــى الحقــوق األساســية، والجــدار 
الفاصـــل إلـــى تفـــاقم األوضـــاع االقتـــصادية واالجتماعيـــة 

ــسكان ــة أصــال لل ــر الحمــوري أن .ًالمتردي  محــل ٤٠٠ وذك
، ممـــا كبـــدت "كورونـــا" إغالقـــه بظـــل تجـــاري بالقـــدس تـــم

ًأصحابها خسائر ماليـة كبيـرة، مطالبـا المؤسـسات العربيـة 
واإلســـالمية والمعنيـــة بـــشؤون القـــدس بالتـــدخل العاجـــل 

  .وتكريس دعمها لخدمة القدس وسكانها

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  



  
  ١٢٠ 

القدس الدولية تحذر من اقتحامات لألقصى 
  ًإغالقه مجددا بسبب كوروناومن 

  

 حــذرت مؤســسة القــدس الدوليــة مـــن -وكــاالت 
اقتحامـــــات محتملـــــة للمـــــسجد األقـــــصى خـــــالل األعيـــــاد 
ــذلك مــن احتمــال إغــالق إســرائيل المــسجد؛  ــة، وك اليهودي

 .بحجة زيادة اإلصابات بفيروس كورونا

ــــي رســــالة وجههــــا المــــدير العــــام  جــــاء ذلــــك ف
ود إلــــى رئـــيس م ـــللمؤســـسة ياســـين حم جلـــس األوقــــاف ّ

اإلسالمية في القدس الـشيخ عبـد العظـيم سـلهب، وصـلت 
 ومقرهــا فــي - والقــدس الدوليــة .الجزيــرة نــت نــسخة منهــا

 هي مؤسسة مدنية مـستقلة غيـر حكوميـة، تـضم -لبنان 
ٕشخــصيات وهيئــات عربيــة واســالمية وعالميــة تعمــل علــى 
إنقاذ القـدس والمحافظـة علـى هويتهـا العربيـة ومقدسـاتها 

   .مية والمسيحية، وفق الموقع اإللكتروني للمؤسسةاإلسال

ه للتطــورات المتعلقــة  ّودعــت المؤســسة إلــى التنب ّــ
بالمسجد األقصى، وخاصة تحضيرات الجماعـات اليهوديـة 

 ١٩المتطرفــــة الســــتغالل فتــــرة األعيــــاد اليهوديــــة بــــين 
تـــــشرين األول /  أكتـــــوبر١١أيلـــــول الجـــــاري و/ ســـــبتمبر
عــــدم إغــــالق المــــسجد  وشــــددت علــــى ضــــرورة .المقبــــل

ـــان، مؤكـــدة علـــى  ـــصلين ألي ســـبب ك ّاألقـــصى أمـــام الم
ضرورة فتحه مع مراعاة شروط الوقايـة الـصحية والتباعـد 

   .الجسدي

كما دعت المؤسسة إلى عدم إشراك االحتالل فـي 
أي قــــرار يخــــص األقــــصى، وأكــــدت علــــى دعــــم وحمايــــة 

 ليقوموا بمهامهم"موظفيه، وتوفير كل اإلمكانات المطلوبة 
وأهابت المؤسسة في ". في التصدي للمقتحمين الغاصبين

ــام رســالتها برفــع  ــصوت عاليــا لألشــقاء فــي األردن "خت ال
ليكونــوا علــى قــدر المــسؤولية فــي هــذه الظــروف الــصعبة 
التــي تمــر بالمــسجد األقــصى، والكــشف لكــل العــالم عـــن 

  ". ّصنوف اإلجرام اإلسرائيلي بحق المسجد

ســرائيلي األســبوع وصــادقت ســلطات االحــتالل اإل
الماضــي علــى فــرض إغــالق شــامل، يبــدأ الجمعــة المقبــل 

لمـدة أسـبوعين، مـع تقلـيص ) عشية رأس السنة العبريـة(
 شخصا داخل األماكن المفتوحـة ٢٠إلى  عدد المجموعات

 ويقـول الفلــسطينيون إن إســرائيل . باألمـاكن المغلقــة١٠و
تـــضيق الخنـــاق علـــى المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية، 

بينها المسجد األقصى، ضمن مخططاتها لطمـس الهويـة و
 .اإلسالمية العربية لمدينة القدس

  ١٥/٩/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

 ْالمستوطنون يطبقون على أراضي الفارسية

  

ـــم -الحـــارث الحـــصني  -) الفارســـية(األغـــوار   ل
يكن وجـود عالمـات حديديـة هرميـة الـشكل فـي عـدة نقـاط 

نين فــي الفارســية بــاألغوار علــى مقربــة مــن خيــام المــواط
فبعد بضعة أيـام مـن تثبيـت المـستوطنين . الشمالية، عبثا

ـــام  ـــى ســـفح مطـــل علـــى خي لتلـــك العالمـــات الحديديـــة عل
المــواطنين فــي المنطقــة، دأب المــستوطنون، منــذ يــومين، 

   .على وضع سياج حولها

ــــال تظهــــر  ــــا، ف ــــف المــــشهد كلي ــــد يختل مــــن بعي
عالمــات الحديديــة التفاصــيل بــشكل واضــح، ســوى تلــك ال

ــسياج المــشبك الموضــوع علــى العالمــات  ــا ال ــدة، أم الممت
َُالحديدية لم ير من مسافة بعيدة، لكن عند االقتراب يمكـن 

   .بوضوح) غير المكتمل(مشاهدة السياج 

مواطنـــون مـــن الفارســـية علقـــوا علـــى مـــا يجـــري 
، يجب إخراج المستوطن مـن (...)هذا ال يحتمل : "بقولهم
   ".األرض

الشتاء، تتحول هذه األراضـي لمنـاطق رعويـة في 
أمكــن لهــا عبــر الــسنين تــوفير الطعــام المجــاني لمــالكي 
الماشــية، حــسب المواســم المطريــة، لكــن المــواطنين قــالوا 



  
  ١٢١ 

ــسياج ســيحرمونهم مــن الوصــول  إن المــستوطنين بهــذا ال
   .إليها

فالسياج الذي وضعه المستوطنون خالل اليومين 
 مــزروع بأشــجار الزيتــون، الماضــيين، يحــيط بــسفح جبــل
   .وعلى قمته معرش وخزان مياه

عنــد منتــصف نهــار أمكــن استــشعار الحــر فيــه، 
كــان محمــد دراغمــة، وهــو طالــب جــامعي يــسكن فــي خيــام 
ـــن الـــسياج، مـــستظال تحـــت ظـــل شـــجرة  ـــالقرب م ـــه ب ذوي
متوســطة الحجــم جنــوب خيامــه، قــال إن أكثــر مــن عــشرة 

وا بوضـــع مـــستوطنين جـــاؤوا صـــباح أول أمـــس، واســـتمر
   .السياج حتى وقت الظهيرة ثم انصرفوا

اليوم أيضا أخبـر مواطنـون مـن المنطقـة، مراسـل 
 .، أن المــستوطنين جــاؤوا وأكملــوا جــزءا مــن عملهــم"وفــا"

في الواقع، أمكن مشاهدة السياج الممتد من الشمال حتى 
الجنوب، لكـن الجهـة الجنوبيـة لـم يـضع المـستوطنون أي 

   .فتوحة وغير مسيجةسياج فيها، ما جعلها م

نحـن أمـام : "قال الناشط الحقـوقي عـارف دراغمـة
خيـارين، إمــا أنهــم ســيكملون فـي األيــام القادمــة، أو أنهــم 
يفكــرون فــي االســتيالء علــى المزيــد مــن األراضــي، ولهــذا 

   ".أبقوا عليها دون سياج

بــالنظر عــن كثــب لمــا حــدث فــي المنطقــة، فقــد 
شكل حــول خيــام وضــع المــستوطنون عالمتــين هرميتــي الــ

مـن الـشمال ) غير المأهولـة حتـى اللحظـة(أحد المواطنين 
والغرب، وهـو مـا أمكـن تـصور المـشهد أنهـم يعزلـون تلـك 

   .الخيام عن سفح الجبل

وقال شـافع دراغمـة وهـو أقـرب الـساكنين إلحـدى 
العائالت الفلسطينية التي أقامت خيامها في المنطقـة منـذ 

ماشــيتهما لــن تــتمكن ســنوات، إنهمــا فــي الخطــر نفــسه، ف
ــــه  ــــذي تواجــــد في ــــان ال ــــا، وهــــو المك مــــن الوصــــول غرب

   .المستوطن

عندما انتقلت من طوبـاس للفارسـية هـذا : "وتابع
الموســم، كــان المــستوطنون قــد جــاؤوا ووضــعوا المعــرش، 

   ".وزرعوا الزيتون، نحن لن نستطيع الرعي غربا

فعليا، يستولي المستوطنون على مئات الدونمات 
ضــي الرعويــة فــي األغــوار الــشمالية، لكــن هــذه مــن األرا

واحــدة مــن المــرات التــي يــستولي فيــه المــستوطنون علــى 
ـــشكل واضـــح  ـــام المـــواطنين ب ـــة مـــن خي ـــى مقرب أراض عل

  .>>...المعالم

 ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 لحقوق اإلنسان تشير إلى نمنظمة متطوعي
  نوايا الضم اإلسرائيلية

  

ُء في ورقة نشرت علـى الموقـع اإللكترونـي لـــ جا
تـشير ": " منظمة متطـوعين لحقـوق اإلنـسان-ييش دين "

ّنوايــا الــضم اإلســرائيلية إلــى رغبتهــا بخلــق وضــعية دائمــة  ّ ّ
ة الجانـــــب، مـــــن خـــــالل تعميـــــق انتهـــــاك حقـــــوق  ّـــــأحادي

  . ّالفلسطينيين بشكل دائم

ّأن تكـريس وجـود : فقد ذكرت المؤسسة الحقوقية
ـــس ـــر المرخـــصة(توطنات الم ـــؤر االســـتيطانية غي ، ال )والب

ّيشكل استمرارا النتهاك القانون الدولي فحسب، بـل يـشكل  ّّ ً
ًمأسسة وتوسـيعا لمراكـز تنتهـك حقـوق اإلنـسان المكفولـة 
ًللفلسطينيين بـشكل مثـابر وممـنهج، بـدءا بنهـب أراضـيهم  ّ

ّوانتهاء بالعنف الممارس ضدهم َ ً .  

هـــم يربـــي الماشـــية مواطنـــون مـــن المنطقـــة، وجل
، إنهـــم منـــذ ســـنوات فقـــدوا مـــساحات "وفـــا"قـــالوا لمراســـل 

ــي  ــساعدهم ف ــي كانــت ت ــة الت واســعة مــن األراضــي الرعوي
  . توفير الطعام المجاني لماشيتهم

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقـوق اإلنـسان فـي 
ـــة  ـــسيلم"األراضـــي المحتل ـــه، "بت ـــسعينات "، نـــشر أن ـــذ ت من

فــي " ّبـؤرة اسـتيطانية "١٠٠ القـرن العـشرين أنـشئت نحـو



  
  ١٢٢ 

ة ّـــأمـــاكن كثيـــرة فـــي أنحـــاء الـــضفة الغربي البـــؤر "هـــذه . ّ
ّتوسع مجـال سـيطرة المـستوطنات وتـضاعف " االستيطانية

ّمرات ومرات مساحات األراضي الفلسطينية المنهوبة، هـذا  ّ ّ
ّالنهــب ترافقــه أعمــال العنــف والتهديــدات ومهاجمــة الرعــاة 

   ".ّوسلب األراضي الفلسطينية

ــة ّإن أعمــال العنــف : "وتابعــت المؤســسة الحقوقي
ّوانمـا هـي " استثناءات"التي يقوم بها المستوطنون ليست  ٕ

جزء من نـشاط اسـتراتيجي تـسمح بـه الدولـة وتـشارك فيـه 
ّوتستفيد من تبعاته، والنتيجة البعيدة المدى لهذه األعمال 
ــــدي  ــــن األراضــــي مــــن أي ــــد والمزيــــد م هــــي ســــلب المزي

ّجميع أنحـاء الـضفة الغربيـة، وهـو األمـر ّالفلسطينيين في  ّ
ــة  ــضفة الغربي ــى ال ــسيطرة عل ــة ال ــى الدول ــذي يــسهل عل ّال ّ ّ ّ

   ".ومواردها

  ١٥/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

نتنياهو ال ينوي : زعيم المعارضة اإلسرائيلية
  التفاوض مع الفلسطينيين

رضـة  أكد زعيم المعا–) ب.ف.أ (–القدس المحتلة 
ــه  ــد، أمــس، أن ــائير البي ــة«اإلســرائيلية ي ــيس » ال ني ــدى رئ ل

ــــات ســــالم مــــع  ــــاهو إلجــــراء محادث ــــامين نتاني ــــوزراء بني ال
الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقيتين 

  .تاريخيتين لتطبيع العالقات مع اإلمارات والبحرين

ورحب البيد باتفاقيتي تطبيع العالقات مع الـدولتين 
لخليجيتين، لكنه شدد على وجوب بدء مفاوضات سالم مـع ا

وقــــال الــــزعيم الوســــطي لوكالــــة الـــــصحافة . الفلــــسطينيين
تقول الحكومـة الحاليـة إننـا أبرمنـا اتفاقيـات مـع «: الفرنسية

ــــع ثمــــن هــــذا التفــــاوض  ــــة مــــن دون دف دول ســــنية معتدل
هــذا لــيس ثمنــا، إنهــا مــصلحة «وأضــاف أن . »للفلــسطينيين

  .»إسرائيلية

وانتقد البيد موقف الفلـسطينيين معتبـرا أنـه لـم يعـد 
ـــي أمـــاكنهم، وانتظـــار أن يعمـــل العـــالم «بإمكـــانهم  البقـــاء ف

يجـــب أن «وقـــال . »العربـــي والمجتمـــع الـــدولي نيابـــة عـــنهم
ويـــرى . »يكونـــوا ســـباقين ويتوقفـــوا عـــن لعـــب دور الـــضحية

البيــد، أن الفلــسطينيين لــن يحــصلوا علــى كــل مطــالبهم ألن 
ــتهم . » واقعــيغيــر«ذلــك  ويطالــب الفلــسطينيون بإقامــة دول

علـى أن تكـون . ١٩٦٧المستقبلية على أساس حدود العام 
 ٧٦٠كما يطالبون بعودة نحو . القدس الشرقية عاصمة لها

ألف فلسطيني هاجروا أو نزحـوا مـن ديـارهم منـذ حـرب العـام 
وبحـسب الـصحافي .  التي مهدت لقيام دولة إسـرائيل١٩٤٨

إنهــم بحاجــة للعــودة إلــى «وقــال . »يــر مجــدهــذا غ«الــسابق 
ــــة  ــــى طاول ــــودة إل ــــة المفاوضــــات، ونحــــن بحاجــــة للع طاول

  .»المفاوضات

ــــين الجــــانبين اإلســــرائيلي  وتوقفــــت المفاوضــــات ب
وقـــد رفـــض الفلـــسطينيون . ٢٠١٤والفلـــسطيني فـــي العـــام 

ـــاز  ـــا باالنحي ـــة الســـتئنافها واتهموه ـــادرات اإلدارة األميركي مب
  .إلسرائيل

ـــــار(وفـــــي مـــــايو  ـــــادة ) أي ـــــت القي الماضـــــي، أعلن
الفلـــسطينية وقـــف اتفاقيـــات التنـــسيق األمنـــي مـــع إســـرائيل 
بــــسبب مخططهــــا ضــــم مــــستوطناتها فــــي الــــضفة الغربيــــة 

  .المحتلة ومنطقة غور األردن االستراتيجية

) حزيـــران(وأبـــدت الـــسلطة الفلـــسطينية فـــي يونيـــو 
ا الماضي، استعدادها إلحيـاء المفاوضـات المباشـرة وانفتاحهـ

على إجراء تعديالت طفيفـة علـى الحـدود، فـي اقتـراح مـضاد 
  ).كانون الثاني(لخطة السالم األميركية المعلنة في يناير 

» هنــاك مــستقبل«ويــضيف الــزعيم الوســطي لحــزب 
أقولهـــا بـــصراحة، يجـــب أن نمـــضي قـــدما «): يـــش عتيـــد(

(...) ونتباحــث مــع الفلــسطينيين علــى أســاس حــل الــدولتين 
  .» ليس لديها نية للتفاوضلكن هذه الحكومة

ال «ويــتهم زعــيم المعارضــة حكومــة نتانيــاهو بأنهــا 
، خاصـة أن كثيـرا »تنوي مناقشة أي شيء مع الفلـسطينيين

مــن النــاخبين اإلســرائيليين المؤيــدين لنتانيــاهو، يعارضــون 
ــة فلــسطينية وأشــار البيــد إلــى المــأزق القــانوني . إقامــة دول

يحـاكم بـتهم فـساد، معتبـرا الذي يواجهه رئيس الوزراء الذي 
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ـــــع  ـــــسالم م ـــــات ال أن هـــــذا ســـــبب آخـــــر الســـــتبعاد محادث
  .الفلسطينيين من جدول أعماله

ويــستعرض زعــيم المعارضــة فــي مكتبــه فــي مقـــر 
، صــوره مــع عــدد مــن قــادة )الكنيــست(البرلمــان اإلســرائيلي 

العـالم وبيـنهم المستـشارة األلمانيـة أنجـيال ميركـل، والمرشــح 
جو بايدن، في حين غابت صـورة الـرئيس الرئاسي األميركي 

  .دونالد ترمب

ـــادة  ـــة تحـــت قي ـــة المالي ـــد ســـابقا حقيب ـــولى البي وت
) آذار(لكنه التـزم المعارضـة بعـد انتخابـات مـارس . نتانياهو

العام الماضي، قبل أن ينشق حلفاؤه السابقون بيني غانتس 
ويشغل غـانتس . وغابي أشكنازي وينضموا لحكومة نتانياهو

صب رئيس الـوزراء باإلنابـة ويتـولى حقيبـة الـدفاع، اليوم من
  .في حين أوكلت وزارة الخارجية ألشكنازي

وحول دور الوزيرين فـي اتفـاقيتي تطبيـع العالقـات 
ــوزيرين  ــد أن ال ــرى البي ــارات والبحــرين، ي ــين إســرائيل واإلم ب

  .في الحكومة» ليس لهما أي تأثير مطلقا«

 الــصفقة وقــع«وقــال زعــيم المعارضــة إن نتانيــاهو 
  . »مع اإلمارات والحقا البحرين من دون أن يخبرهما

لـيس األمـر أنـه لـم يـشاورهما فقـط، بـل «: ويضيف
  .باألمر» لم يكونا حتى على دراية

فـــي الوقـــت الـــذي تتجـــه أنظـــار العـــالم إلـــى مراســـم 
توقيع االتفاقيتين في واشنطن، وصف زعيم حكومة نتنيـاهو 

خفقت في إدارة أزمة كوفيد ً وزيرا وأ٣٦االئتالفية التي تضم 
  ".وحش بيروقراطي"، بأنها ١٩

 ٣١ ص١٦/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مركز حماية لحقوق اإلنسان يدين تصاعد 
  انتهاكات االحتالل بالقدس

أدان مركـــــز حمايـــــة لحقـــــوق اإلنـــــسان تـــــصاعد 
انتهاكــات ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس 

ــق ــي تطبي ــة، واســتمرارها ف  سياســة رســم المخططــات المحتل
، فــي "يهوديــة مركزيــة"الهادفــة لتحويــل المدينــة إلــى مدينــة 

إطار مساعيها لالستيالء وسلب ومصادرة المزيد من أراضي 
 .المواطنين الفلسطينيين

وذكـــر حمايـــة، فـــي بيـــان لـــه، أن قـــوات االحـــتالل 
ـــى هـــدم  ـــار المـــواطنين المقدســـيين عل تواصـــل سياســـة إجب

 إلـــى أنههـــا أجبـــرت خمـــسة عـــائالت ًمنـــازلهم ذاتيـــا؛ مـــشيرا
مقدسية يوم االثنين على هدم منشآتهم الـسكينة ذاتيـا، بعـد 

 .صدور قرار من بلدية االحتالل بهدم تلك المنازل

ولفــت إلــى أن قــوات االحــتالل اقتحمــت يــوم األحــد 
بلدة سلوان جنوبي األقصى، وعلقت إخطارات هـدم وبالغـات 

البلدة، ومـن ضـمنها استدعاء للبلدية على عدة منشآت في 
 .في حي أبو تايه بالبلدة" مسجد القعقاع"

وأوضح أن مكتـب األمـم المتحـدة لتنـسيق الـشؤون 
ًأصــدر تقريــرا ذكــر فيــه أنــه خــالل الفتــرة " أوتــشا"اإلنــسانية 

 قامت ٢٠٢٠أغسطس /مارس وآب/ْالواقعة بين شهري آذار
ـــــوات االحـــــتالل بهـــــدم أو مـــــصادرة  ـــــه ٣٨٩ق ـــــى يملك ً مبن

ــسطينيون ــل ٦٥، أي بمعــدل فل ــا يمث ً مبنــى شــهريا، وهــو م
 .أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام

وأكـــد حمايـــة أن سياســـة ســـلطات االحـــتالل تمثـــل 
ــساني، إضــافة  ــدولي اإلن ــادئ القــانون ال ًانتهاكــا صــارخا لمب ً ً
ًلكونها تـشكل مـساسا بالمـدنيين وحقـوقهم ومخالفـة واضـحة 

 .ن العالمي لحقوق اإلنسانللمبادئ التي أقرها اإلعال

ــــــشأة  ــــــازل والمن ــــــر أن سياســــــة هــــــدم المن واعتب
ــة بمثابــة عقوبــات  والممتلكــات المدنيــة فــي األراضــي المحتل
جماعيــــــة تمارســــــها ســــــلطات االحــــــتالل ضــــــد المــــــدنيين 
الفلــسطينيين فــي األراضــي المحتلــة وتمثــل جريمــة دوليــة، 
 وتنــدرج فــي إطــار جــرائم الحــرب التــي ورد ذكرهــا فــي ميثــاق

 .روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية

ـــدول  ـــز المجتمـــع الـــدولي وال ســـيما ال ودعـــا المرك
األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتـدخل الفـوري 
لحماية المقدسيين ومن خالل الضغط على سلطات االحتالل 
من أجل الوقف الفوري لسياسة هدم المنـازل والمنـشآت فـي 
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ًمومـــا وفـــي مدينـــة القـــدس علـــى وجـــه األراضـــي المحتلـــة ع
  .الخصوص

  ١٦/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ٕدعوات مقدسية للرباط في األقصى واعماره 
  ًبالمصلين بدءا من الخميس

 

 مع تصاعد انتهاكات االحـتالل –القدس المحتلة 
والمــــستوطنين بحــــق المــــسجد األقــــصى أطلــــق نــــشطاء 

اســتيطانية وشخــصيات مقدســية تحــذيرات مــن مخططــات 
تقف خلفها جماعات الهيكل المتطرفـة، تـستهدف المـسجد 

  .المبارك

وأكـــــد مـــــدير المـــــسجد األقـــــصى الـــــشيخ عمـــــر 
الكسواني أنـه ال قـرار بـإغالق المـسجد، داعيـا المقدسـيين 
وكل فلسطيني يستطيع الوصول لألقـصى إلـى شـد الرحـال 

  ....إليه والرباط فيه

ــــستغ ــــى أن االحــــتالل سي ل وشــــدد الكــــسواني عل
برعايـة أمريكيـة، " اإلسرائيلي اإلماراتي والبحرينـي"االتفاق 

ـــرة  ـــاع وتي ـــسطيني، وارتف ـــشعبنا الفل ـــل ب ـــن التنكي ـــد م لمزي
  .االعتداءات على المسجد األقصى

وســـبق أن أكـــدت دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية أن 
ُأبواب األقصى مفتوحة، وعلى مـن يـستطيع الوصـول إليـه 

  .عمارتهضمن الشروط الصحية والقانونية 

وتواصل قوات االحتالل فرض قيودها على دخـول 
المصلين للمسجد، وتـدقق فـي هويـاتهم، وتحتجـز بعـضها 
عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المـرابطين سياسـة 
االعتقال واإلبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصـول لألقـصى 

  ....المبارك

ــشير التقــارير أن قــوات االحــتالل ومــستوطنوه  وت
اعتـداء علــى دور ) ٢٤(كبـوا خـالل شــهر آب الماضـي ارت

العبادة والمقدسات، في حين بلـغ عـدد المـستوطنين الـذي 
  .مستوطنا) ١٥٩٩(اقتحموا المسجد األقصى 

 ١٦/٩/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لإلعالم 

* * * * *  

 طفل وسيدة منذ أزمة ٤٠٠اعتقال أكثر من 
 كورونا

  

ـــاالت -فلـــسطين المحتلـــة  ـــال .. .- وك ـــيس ق رئ
ـــــ  هيئــــة شــــؤون األســــرى "وحــــدة الدراســــات والتوثيــــق ب

رغـم .: ".، عبد الناصر فروانـة، أمـس األربعـاء"والمحررين
خطوة األوضاع الـصحية، إال أن سـلطات االحـتالل أقـدمت 

 طفـال، ٣٤٨ فتـاة وسـيدة باإلضـافة إلـى ٦٣على اعتقـال 
أفــرج عــن معظمهــن بعــد اعتقــالهم أليــام وأســابيع، فيمــا 

بقــين فــي األســر، إلــى صــفوف المعــتقالت، انــضممن مــن 
ليـصل إجمــالي عــدد األســيرات القابعــات اليــوم فــي ســجون 

أسيرة، بينهن أمهات ومريضات، ) ٤١(االحتالل إلى نحو 
   ."ومن بين األسيرات أسيرتين من قطاع غزة

سلطات االحـتالل ال تراعـي أعمـارهن " وأضاف أن
ــوفر لهــن الحــد األ ــم ت دنــى مــن واحتياجــاتهن الخاصــة، ول

ٕمقومــات الوقايــة واجــراءات الــسالمة فــي الــسجون ومراكــز 
ُالتحقيـــق التـــي يحتجـــز فيهـــا النـــساء، ودون األخـــذ بعـــين 

  "...االعتبار وجود مريضات وجريحات بينهن

ــي  ــة وخاصــة الت ــه المؤســسات الدولي ودعــا فروان
ــة  ــدخل لحماي ــى تحمــل مــسؤولياتها والت ــال إل ــى باألطف تعن

ـــــــسطينية مـــــــن ا ـــــــة الفل الســـــــتهداف اإلســـــــرائيلي الطفول
 وتعتقــل ســلطات االحــتالل فــي ســجونها نحــو .المتــصاعد

 أســير فلــسطيني، فــي ظــل موجهــة الحــر الــشديدة ٤٧٠٠
التي تضرب منذ عـدة أيـام، األراضـي الفلـسطينية المحتلـة 

ويعــاني ". كورونــا"بـشكل عــام، وتزايــد اإلصـابات بفيــروس 
 األسرى في سجون االحتالل مـن أوضـاع معيـشية صـعبة،
ـــال اإلداري،  تتمثـــل فـــي سياســـة اإلهمـــال الطبـــي، واالعتق



  
  ١٢٥ 

ــل  ــة لألقــسام مــن قب ــرادي، والمــداهمات الليلي والعــزل االنف
  .وحدات القمع اإلرهابية، والمنع من الزيارة

  ١٢ص/١٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ال إغالق لألقصى وسيبقى : الشيخ صبري
 ًمـفــتـوحـــا أمام المصـليـن

  

 أكد خطيب المسجد -دي نيفين عبد الها
األقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري، أن المسجد 
األقصى سيبقى مفتوحا بمشيئة اهللا ولن يتم إغالقه 
بالمطلق، نافيا ما تردد من أنباء عن إغالقه لمدة ثالثة 

  .أسابيع

وأشار الشيخ صبري في تصريح هاتفي خاص لـ 
 من القدس إلى أن المسجد األقصى لن يغلق» الدستور»

وسيبقى مفتوحا أمام المصلين دون تحديد األعداد ودون 
  .تحديد األعمار للمصلين، وسيستمر دون أي اغالقات

وبين أن سلطات االحتالل كانت قد طالبت 
بإغالق المسجد األقصى ثالثة أسابيع، ولكن عندما 
عرض علينا الطلب تم رفضه بالمطلق، ولن نقبله حيث 

هللا تقام به الصلوات سيبقى األقصى مفتوحا بمشيئة ا
  .باألعداد التي ترتاده دون تحديدها

وتحدثت أنباء أمس عن قرار بتعليق دخول 
المصلين والزوار الى المسجد االقصى ولمدة ثالثة 
أسابيع، يبدأ بعد صالة جمعة يوم غد حفاظا على حياة 
المصلين والمواطنين بعد ازدياد اعداد المصابين بفيروس 

  .كورونا

  ١ص/١٧/٩/٢٠٢٠الدستور 
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ًاألقصى سيبقى مفتوحا : األوقاف اإلسالمية
  ولن يغلق في األعياد

 

 -   وكاالت-   كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
شددت األوقاف اإلسالمية في القدس أمس بعد االجتماع 
المطول على ان المسجد األقصى المبارك مفتوح ولن يغلق، 

لية االستفزازية التي يقوم مؤكدة رفضها لالقتحامات اإلسرائي
بها المستوطنون بحماية ورعاية الشرطة وجماعات الهيكل 

  .المزعوم

وقالت األوقاف انها ترفض المس بقدسية المسجد 
واالقتحامات التي تتم ومحاوالت تغيير الوضع القائم من قبل 
المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم وتنظر بعين 

حشد الذي تقوم به تلك الخطورة لحمالت التحريض وال
وحدهم  الجماعات المتزمتة مؤكدة ان المسجد للمسلمين

ولن يكون لغيرهم ولن يسمح لغير المسلمين بالصالة او 
ً دونما مسجدا بقرار من رب ١٤٤التعبد فيه بكامل مساحته  ً

  .العالمين

وأضافت األوقاف انه كعادة االحتالل والمستوطنين 
 المقتحمين للمسجد األقصى تزداد حدة تصريحاتهم واعداد

بحماية الشرطة والقوات الخاصة خالل المناسبات السياسية 
والدينية اإلسرائيلية في محاولة لالدعاء بعالقتهم او 

  .ارتباطهم المزعوم بالمسجد األقصى

مصدر مسؤول بدائرة ومجلس األوقاف نفي ما تم 
تداوله من إغالق للمسجد األقصى المبارك في األسابيع 

ًثالثة القادمة وقال ان القرار كان دائما تبقى أبواب ال
المسجد االقصى المبارك مفتوحة وعلى من يستطيع 

  .الوصول إليه يستطيع الوصول ضمن الشروط الصحية

ان إغالق المسجد األقصى في "وحسب المصدر 
ًاألعياد اليهودية كان مطلبا لجماعات الهيكل على مدى 

 متر من ٥٠٠تحديد الحركة ب األيام الماضية، ألن اتفاق 
مكان السكن يعني أن ال يتمكنوا من الوصول للمسجد 
ًاألقصى ألنهم يسكنون بعيدا عنه، بخالف المصلين الذين 
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يعيشون في محط المسجد ويداومون على الصالة فيه، 
في ذروة » استفردوا باألقصى«وكي ال يظهر أن المسلمين 

ى مدار العام طالبت األهم عل» حجهم«أعياد اليهود وموسم 
جماعات الهيكل المزعوم والمستوطنين بإغالق المسجد 

  ."األقصى

ويذكر ان األعياد اليهودية ستبدأ بعد ظهر الجمعة 
القادمة ويوم السبت هو يوم رأس السنة العبرية واألحد 
االستعدادات لالقتحام األكبر حسب جماعات الهيكل المزعوم 

  . غليكبقيادة الحاخام المتطرف يهودا

واكد مجلس األوقاف انه المستأمن على المسجد 
األقصى المبارك، وانه فتح واغالق المسجد قرار إسالمي ال 
عالقة لالحتالل به وقال انه يرفض أي تدخل إسرائيلي في 
شؤن واحوال المسجد األقصى الذي هو مسجد خاص 

  .بالمسلمين وحدهم وال يخضع للمناورات السياسية والدينية

عقد مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس هذا و
 وبحث ١٨ عضوا من ١٢ًأمس اجتماعا شارك في 

االوضاع المتعلقة باقتحامات المستوطنين واالعياد اليهودية 
خالل األسبوعين المقبلين ووباء الكورونا وصالتي الجمعة 
والجماعة في المسجد األقصى في ظل نية السلطات 

  .ًام اعتبارا من الجمعة المقبلةاإلسرائيلية فرض االغالق الت

  ٧ص/١٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

المحامي زحايكة يطالب بتسليم جثمان الشهيد 
  ماهر زعاترة لذويه

ـــدس ـــة تقـــديم - الق ـــال زحايك ـــرر المحـــامي كم  ق
اســــتئناف اداري للمحكمــــة العليــــا اإلســــرائيلية ضــــد قــــرار 

) ًا عامـ٣٥(االحتفاظ بجثمان الشهيد ماهر إبراهيم زعـاترة 
مــن جبــل المكبــر، وهــو أب لثالثــة أطفــال وزوجتــه حامــل، 
ــانوني للجــيش اإلســرائيلي بهــدف  ــر ق ــشكل غي ــسليمه ب وت
ــــود اإلســــرائيليين  ــــل الجن ــــه مــــستقبال مقاب ــــاوض علي التف

 ".حماس"المحتجزين لدى حركة 

وكان المحامي زحايكة أشـار فـي رسـائله العديـدة 
 قــرار إلــى الجهــات المختــصة إلــى إثباتــات دامغــة تــدحض

ــا، ويعــاني مــن  ــشاب مــريض عقلي ــسليم الجثمــان ل ًعــدم ت
مشاكل نفسية، وهو عمل الإنساني ويقتـرب مـن الوحـشية 
التي حتى المنظمـات اإلرهابيـة تترفـع عنهـا وال تقـدم علـى 
مثـــل هـــذه التـــصرفات المتطرفـــة وال يجـــوز احتجـــازه لمـــدة 

 .وصلت ستة أشهر إلى اآلن

 مـع أكثـر وأوضح المحامي زحايكـة فـي مراسـالته
ــة والمــصدقة مــن مؤســسات  ــارير الطبي مــن طــرف أن التق
إســرائيلية، مــن بينهــا التــأمين الــوطني، تقــر بــأن الــشهيد 
 .زعــــاترة فاقــــد لألهليــــة وغيــــر مــــسؤول عــــن تــــصرفاته

واســتهجن زحايكــة تــصرف وســلوك الجهــات األمنيــة التــي 
تعاقــب عائلــة مقدســية، وتحــتفظ بجثمــان ابنهـــا دون أي 

 .ًادا إلى أي قانون شرعيوجه حق، أو استن

وذكــر فــي إحــدى مراســالته إلعــادة الجثمـــان أن 
الشاب زعاترة كان يعـاني مـن مـشاكل نفـسية صـعبة، كمـا 
كــان يتلقــي العــالج فــي مستــشفى األمــراض النفــسية فــي 

ً، وأنـه كـان يتعـاطي أدويـة قويـة لمعالجـة "غفعات شاؤول" ً
ـــاب  ـــدما وقـــع الحـــادث فـــي ب ـــسية الـــصعبة عن حالتـــه النف

ألسباط المفضي إلى المسجد األقصى وهو ذاهب للـصالة ا
 .يوم الثاني والعشرين من شباط الماضي

وأشار إلى أن عـدم تـسليم الجثمـان لدفنـه حـسب 
ًالتقاليــد المتبعــة والمرعيــة يــسبب ألمــا كبيــرا لعائلتــه، وهــو  ً
عمل مستهجن وغير مسبوق، ويخالف كل قوانين العدالـة 

اء بــــأن إســــرائيل دولــــة الطبيعيــــة، ويتنــــاقض مــــع االدعــــ
ديمقراطيـــة وحارســـة للقـــانون، كمـــا يتنـــاقض مـــع مبـــادئ 

 .حقوق اإلنسان

وكان مستشار الحكومة اإلسرائيلية قد تنصل من 
القــضية، وادعــى أن المخــول ببحــث قــضية جثمــان زعــاترة 
ــضفة  ــشار القــضائي للجــيش اإلســرائيلي فــي ال هــو المست

ّالغربيـــة، متجـــاهال أن زعـــاترة هـــو مـــواطن يح مـــل الهويـــة ً



  
  ١٢٧ 

ــــشرطة  ــــوات ال ــــدي ق ــــى أي ــــه عل ــــضى نحب المقدســــية، وق
اإلســرائيلية فــي القــدس، ولــيس علــى أيــدي قــوات الجــيش 

وتعتبـر هـذه سـابقة خطيـرة، إذ إن أي . في أراضي الـضفة
مواطن مقدسي قـد يقتـل برصـاص القـوات اإلسـرائيلية ولـو 
خطأ، سيحول جثمانه إلى قيـادة الجـيش للتفـاوض عليـه، 

 .ته وجهات معنية ُأخرىوابتزاز عائل

وقـــال المحـــامي زحايكـــة إنـــه فـــي حـــال اســـتمرار 
تجاهــل قــوات االحــتالل لمطلبنــا بتــسليم الجثمــان المتواجــد 
ــام،  ــابر األرق ــه فــي مق ــة دفن فــي ثالجــات المــوتى، ومحاول
ٍفإننـــا ســـنتقدم بالتمـــاس إلـــى المحكمـــة العليـــا، ونخـــوض 

لـــى ٕمعركـــة قانونيـــة لمنـــع هـــذا األمـــر، واعـــادة الجثمـــان إ
ٍعائلته لدفنه حـسب اُألصـول والعـادات المتبعـة فـي أجـواء 

  .من النظام العام

  ١٧/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

عصابات الهيكل تستعد القتحام كبير للمسجد 
  إليه" البوق"ٕاألقصى وادخال 

 

تــستعد عــصابات يهوديــة منــضوية فــي إطــار مــا 
م اقتحـام المزعـوم لتنظـي" اتحـاد منظمـات الهيكـل" يسمى بــ

رأس "كبيــر للمــسجد األقــصى اليــوم الخمــيس، قبيــل حلــول 
 .الجديدة" السنة العبرية

 –وحسب دعوات هـذه العـصابات فإنهـا سـتحاول 
لنفخــه " بــوق الــشوفار"إدخــال  - عبــر عــدد مــن عناصــرها

 .داخل األقصى أو عند بابي األسباط والسلسلة

ـــاف اإلســـالمية قـــررت   فـــي وقـــت –وكانـــت األوق
 عـــدم إغـــالق المـــسجد األقـــصى –األربعـــاء ســـابق أمـــس 

  .المبارك

  ١٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٩,٢٤٦عدد السكان : اإلسرائيلية" اإلحصاء"
 مليون نسمة

  

 أعلنـت -)شـينخوا (-دوت كـوم"القـدس"-تل أبيب
دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية في تقرير نشرته اليوم 

 مليــون ٩,٢٤٦ئيل بلــغ أن عــدد ســكان إســرا) األربعــاء(
نسمة، وذلـك قبـل احتفـاالت رأس الـسنة العبريـة الجديـدة، 

  . سبتمبر الجاري١٩التي تصادف 

وقالت دائرة اإلحصاء في تقريرها السنوي إن هذا 
 في المائـة مقارنـة بعـدد الـسكان ١,٦٩يمثل زيادة بنسبة 

  . مليون نسمة العام الماضي٩,٠٩٢البالغ 

ن يـــصل عـــدد ســـكان وتبعـــت أنـــه مـــن المتوقـــع أ
  .٢٠٢٤ ماليين نسمة بحلول نهاية عام ١٠إسرائيل إلى 

وتوقع التقرير أن يـصل عـدد سـكان إسـرائيل إلـى 
 مليــــون ٢٠، و٢٠٤٨ مليــــون نــــسمة بنهايــــة عــــام ١٥

  .٢٠٦٥نسمة بنهاية عام 

 فـي المائـة مـن ٧٤ووفقا للتقرير، يشكل اليهـود 
 ١,٩٤٦ مليـون، يلـيهم العـرب ٦,٨٤١سكان إسـرائيل بــ 

  . في المائة من السكان٢١مليون نسمة ويمثلون 

أمـــا البقيـــة، وهـــم مـــن المـــسيحيين غيـــر العـــرب 
وغيـرهم مـن المـواطنين المتــدينين وغيـر المتـدينين والــذين 
يـــشكلون خمـــسة فـــي المائـــة مـــن ســـكان إســـرائيل فيبلـــغ 

  .٤٥٩٠٠٠عددهم 

 ١٧٠وخالل السنة العبرية الماضية، ولد حـوالي 
ـــوف ـــل، بينمـــا ت ـــف طف ـــي ٤٤ي حـــوالي أل ـــف شـــخص ف  أل

  .إسرائيل

 ألــف شــخص ٢٥وقــال التقريــر إن مــا مجموعــه 
  . ألف شخص يهودي٢٠هاجروا إلى إسرائيل، منهم 

وأظهــر التقريــر أن متوســط العمــر المتوقــع للمــرأة 
 عامــا ٨١ عامــا، مقابــل ٨٤,٧فــي إســرائيل يبلــغ حاليــا 



  
  ١٢٨ 

للرجـل، فـي حــين بلـغ معــدل وفيـات الرضـع ثالثــة مـن كــل 
  .ة والدةألف حال

  ١٦/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

ُإغالق وحصار للقدس والمستوطنون يعدون 
  "األقصى"القتحامات يومية لـ

 

 فرضت سلطات االحـتالل -أحمد جالجل -القدس
ًاإلسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم، إغالقا محكمـا علـى  ً
ـــدس  ـــن الق ـــة م ـــداخل البلـــدة القديم المدينـــة المقدســـة وم

  ".األعياد اليهودية" بحجة المحتلة،

وأفــــادت مؤســــسات حقوقيــــة أن قــــوات االحــــتالل 
ّشـــددت اإلجـــراءات األمنيـــة فــــي وســـط المدينـــة وبلــــدتها 

  .القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية

ــــشوارع  وأغلقــــت قــــوات االحــــتالل العديــــد مــــن ال
ُوالطــــرق الرئيــــسية بــــسواتر حديــــدة، مــــع تمركــــز مكثــــف 

لـشرطية، خاصـة فـي شـارع لدوريات االحتالل العسكرية وا
ُالــواد الممتــد مــن داخــل بــاب العمــود المفــضي إلــى أبــواب 

  .المسجد األقصى وأسواق القدس القديمة وحاراتها

وأوضــــح زيــــاد الحمــــوري، مــــدير مركــــز القــــدس 
أن إجـراءات " القـدس"للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة، لــ

ــــواطنين  ــــدفق الم ــــة ت ــــاك حرك ــــي إرب ــــسببت ف االحــــتالل ت
  .ن والذاهبين إلى المسجد األقصىوالقاطني

ـــد فرضـــت إجـــراءات  ـــت ســـلطات االحـــتالل ق وكان
مـــشددة علـــى المدينـــة وبلـــدتها القديمـــة خـــالل عيـــد رأس 
الــسنة العبريــة واألعيــاد التــي تليهــا، حيــث شــهدت هــذه 
الفتـــــرة اقتحامـــــات واســـــعة للمـــــستوطنين إلـــــى المـــــسجد 

ًما فرضت قوات سـلطات االحـتالل إغالقـا شـامال. األقصى ً 
على الضفة الغربية منذ منتـصف الليلـة الماضـية، عـشية 

ــــسنة "احتفــــال المــــستوطنين اليهــــود بمــــا يمــــسى  راس ال
، كمــا أغلقــت القــدس لمــدة ثالثــة أســابيع بحجــة "العبريــة

تستعد جماعات المعبد . فيروس كورونا والحد من انتشاره
ـــي  ـــات اليوميـــة ف ـــن االقتحام ـــة لتنفيـــذ سلـــسلة م المتطرف

، التـي تمتـد "أيام التوبـة" خالل ما يسمى المسجد األقصى
مــن يــوم األحــد حتــى الخمــيس المقبــل بــالتقويم العبـــري، 
وخالل هذه االقتحامات تنوي جماعات المعبد أداء صلوات 

داخـل المـسجد " السجود الملحمي"فردية وتنفيذ ما يعرف بـ
األقــصى، بــدعم شــرطة االحــتالل وحمايتهــا، وذلــك بقيــادة 

  .لجماعات المتطرفةٍعدد من حاخامات ا

ٍونشر اتحاد منظمـات المعبـد دعـوات لحـث جميـع 
المتطرفين على اقتحـام المـسجد بـشتى الوسـائل الممكنـة، 
وذلــك لتعــويض أثــر قيــود الحركــة التــي فرضــتها الحكومــة 

  .اإلسرائيلية خالل األعياد اليهودية

وكانــت جماعــات المعبــد قــد راهنــت علــى إغــالق 
لمين خــالل هــذه الفتــرة، المــسجد األقــصى فــي وجــه المــس

لكــن بعــد فــشل هــذه الخطــوة أعــاد اتحــاد جماعــات المعبــد 
بــشكل عاجــل التنــسيق مــع شــرطة االحــتالل لــضمان فــتح 
ـــاب االقتحامـــات للمتطـــرفين اإلســـرائيليين خـــالل فترتـــي  ب

  ....الضحى وما بعد صالة الظهر

  ٢٠/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

فرض «ـث االستيطـان يـواصـل زحفه وحدي
 يتجدد» السيادة

 

 قــال المكتــب الــوطني للــدفاع -فلـسطين المحتلــة 
عن األرض ومقاومـة اإلسـتيطان أمـس الـسبت فـي تقريـره 

فــرض «االســبوعي، إن االســتيطان يواصــل زحفــه وحــديث 
 أضـاف .يتجدد في اسرائيل ولكن بمسار مختلف» السيادة
ــدم مــ: التقريــر ــم تق ــع ل ــات التطبي ــدو واضــحا ان اتفاقي ا يب

يكفي من تطمينات بأن اسرائيل لم تعـد معنيـة فـي الظـرف 
علـــى » الـــسيادة االســـرائيلية«الـــراهن بفـــرض مـــا تـــسميه 



  
  ١٢٩ 

مساحات واسعة من الضفة الغربية، ناهيـك عـن ضـمانات 
  . بوقف عجلة االستيطان الزاحف

على مستوى التـشريع فـي الكنيـست تجـدد نهايـة 
ــي اســرائيل حــول حــل ا الدارة االســبوع الماضــي الحــديث ف

المدنية لتحل محلها الوزارات اإلسـرائيلية، بمـشروع قـانون 
ـــسمى  علـــى » الـــسيادة اإلســـرائيلية«يفـــرض ضـــمنا مـــا ت

  . الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف

فـــــضال عـــــن ذلـــــك، تتـــــوالى تـــــصريحات القـــــادة 
االســرائيليين التــي تؤكــد بمجملهــا علــى المــضي قــدما فــي 

م تتخــل عــن خطــة المــشروع االســتيطاني، وأن تــل أبيــب لــ
  . ٕالضم ألراض فلسطينية وانما أرجأتها

فقــد قــال ســفير إســرائيل لــدى واشــنطن ومنــدوبها 
الدائم في األمم المتحدة، غلعاد اردان، إنه تحدث فـي هـذا 
الشأن مـع رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، الـذي أكـد لـه 
إن مخطط الضم لم يحذف من جدول األعمال اإلسرائيلية، 

شة األمـــر بعـــد انتخابـــات الرئاســـة األمريكيـــة وســـتتم مناقـــ
  . الوشيكة

فيمـــــا قـــــال وزيـــــر الطاقـــــة اإلســـــرائيلي، يوفـــــال 
شطاينتس، إنه ال يرى أي إمكانية لقيـام دولـة فلـسطينية، 
ّوان الحل من وجهة نظـره هـو اسـتيطان إسـرائيلي فـي كـل  ٕ

ـــا يحظـــى » أرض إســـرائيل«أنحـــاء  ـــه بينم علـــى حـــد زعم
اســع الــصالحيات، أمــا رئــيس الفلــسطينيون بحكــم ذاتــي و

ّالكنيــست، يريــف لفــين، فأكــد هــو اآلخــر أن مــشروع ضــم 
إسرائيل ألراض بالضفة لم يتم إلغاؤه، بل تـم تعليقـه وذلـك 
ًاستجابة لطلب الرئيس األميركي دونالـد ترامـب، مؤكـدا إن 

   .«الضم سيكون بموافقة أميركية

كمـــا ذكـــر الـــسفير االمريكـــي فـــي اســـرائيل ديفيـــد 
 الجميــع بـــأن حكومــة بــالده كانـــت األولــى التـــي فريــدمان

ــــــدولي،  اعتبــــــرت أن االســــــتيطان ال ينتهــــــك القــــــانون ال
والحكومـة الوحيـدة التـي نـشرت خطـة سـالم تـرفض إخـالء 

  . »اليهود من منازلهم في الضفة الغربية

وبشأن ملـف الـضم والـسيادة، قـال فريـدمان، إنـه 
يمكــن كانــت هنــاك صــعوبات وكــان االســتنتاج أن الــسيادة 

ًتأجيلهــا خاصــة وأن األعــالم اإلســرائيلية ترفــرف حاليــا فــي  ً
 لــم تتوقــف .غــوش عتــصيون وبيــت إيــل ومعاليــه أدومــيم

عجلــة النــشاط االســتيطاني فــي مختلــف محافظــات الــضفة 
 ٩٨٠فقــد صــادقت حكومــة االحــتالل علــى إقامــة . الغربيــة

المقامـة » أفـرات«وحدة اسـتيطانية جديـدة، فـي مـستوطنة 
 المواطنين، جنوب بيت لحم، والتي تندرج فـي على أراضي

إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي لألرض الفلسطينية 
   .المحتلة

أوضـــح التقريـــر، كمـــا وافقـــت مـــا تـــسمى اللجنـــة 
اللوائيــة للبنــاء واإلســكان اإلســرائيلية علــى مخطــط توســيع 

 وحـدة اسـتيطانية جديـدة، ٥٦٠بــ » هار جيلو«مستوطنة 
رار توسيع الشارع الـرئيس لطريـق الولجـة باإلضافة الى إق

ــوب الــضفة الغربيــة ليــربط  االلتفــافي قــرب بيــت لحــم، جن
غـــوش «الـــشارع االلتفـــافي الجديـــد بـــالتجمع االســـتيطاني 

  )وكاالت. (ًبالقدس جنوبا» عتصيون

  ١٦ص/٢٠/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

إجراءات مشددة .. لليوم الثالث على التوالي
  لةتشهدها القدس المحت

 

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــدة –الق ـــــاة الجدي ـــــاال – الحي  دي
 لليوم الثالث على التوالي تشهد مدينـة القـدس –جويحان 

ــــات واجــــراءات مــــشدده بعــــد أن فرضــــتها  ــــة إغالق ٕالمحتل
ســـلطات االحـــتالل ظهـــر يـــوم الجمعـــة الماضـــي، ودخـــول 
القــدس بأحيائهــا وأزقتهــا وشــوارعها حيــز التنفيــذ وااللتــزام 

 متـر عـن ١٠٠٠ل بمـسافة ال تتـراوح بعـدم التنقـل والتجـوا
محــيط الــسكن بــسبب ارتفــاع أعــداد المــصابين بفيــروس 

 . في البالد١٩كورونا كوفيد 



  
  ١٣٠ 

وباتــــت شــــوارع القــــدس خاليــــة مــــن المــــواطنين 
كشارع صالح الـدين، والـسلطان سـليمان، وبـاب العـامود، 
وشـــارع المـــصرارة، وشـــارع نـــابلس، عـــالوة علـــى إغـــالق 

 المخــابز والبقــاالت والــصيدليات المحــالت التجاريــة وبقــاء
 .مفتوحة في وجه المواطنين

ـــأن  ـــدة القديمـــة فـــي القـــدس، ب ـــاد ســـكان البل وأف
شرطة االحتالل تقـوم بفحـص هويـات المـواطنين القـاطنين 
فــي أحيــاء البلــدة القديمــة عنــد التجــوال والتنقــل بــين حــي 

 .وآخر

كمـــا هـــو الحـــال فـــي أحيـــاء مختلفـــة مـــن مدينـــة 
ــث انتــشرت  ــة القــدس حي ــوات االحــتالل اإلســرائيلي بكثاف ق

 .لمراقبة تحركات المواطنين الفلسطينيين في القدس

مــن جهــة أخــرى اعتقلــت قــوات االحــتالل، ظهــر 
اليوم، الشاب زكي مهلوس من سكان راس العامود لحظـة 
تواجـده فــي محــيط مــصلى بــاب الرحمــة بعــد انتهــاء صــالة 
ـــا مـــع اقتحـــام  الظهـــر فـــي رحـــاب المـــسجد األقـــصى تزامن

 .مجموعة من المتطرفين اليهود في الفترة المسائية

وكانت الجماعات المتطرفة قد نشرت خالل األيام 
الماضــية عــن بــدء سلــسلة القتحامــات المــسجد األقــصى 
ًالمبارك بدءا من اليوم وحتى يوم الخميس القادم خالل ما 

حـسب التقـويم العبـري، علـى أن يـتم " أيام التوبـة"يسمى بـ
 . نفخ بالبوق داخل رحاب المسجد األقصىتحقيق األمنية

كما حث المتطرفين اليهود، على اقتحـام المـسجد 
األقــصى المبــارك بــشتى الوســائل الممكنــة وذلــك لتعــويض 
أثر قيود الحركة التي فرضـتها الحكومـة اإلسـرائيلية خـالل 

  .أعياد اليهود

  ٢١/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

وسي رومان الملياردير الر": سي.بي.بي"
أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي ساعد في 

 تمويل أنشطة استيطانية إسرائيلية

  

بـي بـي سـي "كـشف تحقيـق أجرتـه محطـة : لندن
رومـــــــــان  بـــــــــأن الثـــــــــري الروســــــــي المتنفـــــــــذ" عربــــــــي

 مليـون ١٠٠يسيطر على شركات تبرعـت بــ  أبراموفيتش،
ــــة اســــتيطانية تعمــــل  ــــة يهودي دوالر إللعــــاد، وهــــي جمعي

 .المحتلة لشرقيةالقدس ا في

وتطلق الجمعية االستيطانية، إلعاد، علـى سـلوان 
، ١٩٨٦ومنـــذ تأسيـــسها فـــي . المحتلـــة اســـم مدينـــة داود

 مـن بيـوت ٧٥قامت إلعاد بتوطين أسـر يهوديـة فـي نحـو 
  .سلوان

كما تدير إلعاد المواقع األثريـة فـي مدينـة داوود، 
التي تعـد مواقـع هائلـة لجـذب الـسياح فـي المنطقـة، حيـث 

ــون شــخص ســنويا ــر مــن ملي ــر شــاهار . ًيزورهــا أكث وأخب
شيلوح، مدير التسويق السابق في إلعاد، بي بي سي بأن 

ـــسياحة  لخلـــق واقـــع "إســـتراتيجية إلعـــاد هـــي اســـتخدام ال
  ".سياسي مختلف في مدينة داوود

علـــــى  وأفـــــاد تقريـــــر المحطـــــة أن إلعـــــاد تعتمـــــد
ي وجاء نحو نـصف التبرعـات التـ. متبرعين لتمويل عملها

 مــن شــركات مــسجلة ٢٠١٨ و٢٠٠٥تلقتهــا بــين عــامي 
  .في جزر العذراوات البريطانية

وقد بقي الشخص الذي يقف وراء هـذه الـشركات 
ـــى اآلن ـــع مـــن هـــذه . ًمجهـــوال حت كمـــا تظهـــر أســـماء أرب

الـــــشركات المتبرعـــــة والمـــــسجلة فـــــي جـــــزر العـــــذراوات 
ملفــات "البريطانيــة فــي عــدة وثــائق مــصرفية تعــرف باســم 

  ".فنسن

ـــائق، تقـــدم المـــصارف معلومـــات  وفـــي هـــذه الوث
وقد تـم . تتعلق بالتعامالت المالية لهذه الشركات وملكيتها

الذي تشاركها " بزفيد نيوز"تسريب هذه الوثائق إلى موقع 
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مــع اإلتحــاد الــدولي للــصحفيين االستقــصائيين وبــي بــي 
  .سي

ويــرد فــي هــذه الوثــائق اســم رومــان أبرامــوفيتش 
فيد النهائي مـن ثـالث شـركات قـدمت بوصفه المالك المست

  ...تبرعات إللعاد، ويسيطر على شركة رابعة

ــة  ــي األراضــي المحتل ــة ف ــات األثري ــم التنقيب وتحك
قوانين هي مثار جدل كثير، وربما تنتهك إسرائيل القـانون 

  .الدولي بسماحها للعاد بمزاولة أعمال التنقيب في سلوان

ــــر إســــرائيل منته ــــك، تعتب ــــى ذل ــــة باإلضــــافة إل ك
للقــانون الــدولي مــن خــالل ســماحها بالنــشاط االســتيطاني 

لكــــن إســــرائيل ال تعتبــــر المنطقــــة محتلــــة . فــــي المنطقــــة
وتقـول إلعـاد إن القيـام بهـذا . وتعارض وجهات النظر هذه

  ".لحماية التراث الثقافي اليهودي"العمل أمر ضروري 

بــي بــي "وزعمــت الجمعيــة اليهوديــة أمــام محطــة 
بـــالقوانين والتــــشريعات اإلســــرائيلية بأنهــــا ملتزمــــة  "ســـي

الخاصة بالمنظمات غير الربحيـة، بمـا فيهـا تلـك الخاصـة 
وفيمـــا يتعلـــق بالـــسؤال مـــا إذا كـــان . بمتطلبـــات الـــشفافية

ًرومان أبراموفيتش متبرعا إللعاد، قالت إنها تتبـع سياسـة 
  .تحترم خصوصية المتبرعين لها

 ٢٢/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

 ارتفاع نسبة التضامن مع شعبنا :استطالع
  داخل المجتمع اليهودي في أميركا

 

 خلصت دراسة لمركـز إسـرائيلي – وفا -واشنطن 
ــــسبة  ــــاع ن ــــى ارتف ــــة، إل ــــات المتحــــدة األميركي ــــي الوالي ف
التضامن مع الـشعب الفلـسطيني داخـل المجتمـع اليهـودي 

 .في أميركا

الفكــــــــر اليمينــــــــي "وأظهــــــــرت دراســــــــة لمركــــــــز 
أن واحدا من كل أربعة يهـود أميـركيين يـرون ، "اإلسرائيلي

أن الصهيونية حركة فصل عنـصرية اسـتعمارية، مـا يؤكـد 

أن ربع اليهود ينتقدون بـشدة دولـة االحـتالل وممارسـاتها 
القمعية ضد الشعب الفلـسطيني والتوسـع االسـتيطاني فـي 

  .الضفة الغربية والقدس المحتلة

 أن كمـــا أظهـــر االســـتطالع الـــذي أجـــراه المركـــز،
من اليهود األميركيين سيصوتون للمرشـحة رشـيدة % ٣١

طليب وهي من أصول فلسطينية، والهان عمر من أصـول 
صومالية في انتخابات الكـونغرس األميركـي القادمـة، رغـم 
ــل اللــوبي  ــن قب ــا م ــه واتهامهم ــذي تتعرضــان ل ــشويه ال الت

  .اإلسرائيلي بمعاداتهما للسامية

  ٢٢/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ً انتهاكا إسرائيليا في فلسطين منذ ١٦٥٥
  بداية أيلول

  

 شـــــنت قـــــوات - وكـــــاالت -فلـــــسطين المحتلـــــة 
االحـــتالل اإلســـرائيلي، الليلـــة قبـــل الماضـــية وفجـــر أمـــس 
الثالثاء، مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقـة بالـضفة 
الغربيـــة والقـــدس المحتلتـــين، تخللهـــا اعتقـــال عـــددا مـــن 

ـــذين ال ـــشبان ال ـــدلعت مواجهـــات مـــع ال مـــواطنين، فيمـــا ان
أطلقوا المفرقعات النارية والزجاجـات الحارقـة صـوب جنـود 

 .االحتالل

وأفــاد نــادي األســير بتــصعيد قــوات االحــتالل مــن 
ـــــث  المـــــداهمات والتفتيـــــشات فـــــي الـــــضفة، تخللهـــــا العب
بممتلكات ومنـازل المـواطنين، فيمـا كثفـت مـن االعتقـاالت 

دا مــن المــواطنين بيــنهم قيــادي فــي حركــة التــي طالــت عــد
مــــن مخــــيم الجلــــزون، حيــــث جــــرى " الجهــــاد اإلســــالمي"

تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجـة الـضلوع فـي 
 .أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل

وخالل شهر أيلول الجـاري، ارتكبـت قـوات ... >>
ــال ١٦٥٥االحــتالل  ــا، ٣٩٣ انتهاكــا، شــملت اعتق  مواطن

 .بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في الشهر الذي سبقه



  
  ١٣٢ 

ـــوات االحـــتالل  ـــذت ق ـــاطق ٢٨٠ونف  اقتحامـــا لمن
ـــغ عـــدد الحـــواجز  مختلفـــة فـــي الـــضفة والقـــدس، فيمـــا بل
الثابتـة والمؤقتــة فـي منــاطق مختلفـة مــن الـضفة والقــدس 

 حاجزا، كمـا بلغـت عـدد مـداهمات منـازل المـواطنين ٣٤١
ــــة، شــــهدت١١٧ ــــب فــــي  مداهم ــــال تفتــــيش وتخري  أعم

 .محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل

كمـــا منعـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، أمـــس 
الثالثــاء، العمــل فــي شــق طريــق زراعيــة فــي قريــة جــالود 

 .جنوب نابلس

  ١٦ ص٢٣/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

داعمة " منصة دولية"ضغوط إسرائيلية تغلق 
  لفلسطين في لندن

 

" آي بالستاين"ّ أعلنت منصة – غزة –ول األناض
الدولية، الداعمـة لفلـسطين، عـن إغـالق أبوابهـا، وسـحب 
ّأوراق اعتمادهـــا، فـــي العاصـــمة البريطانيـــة لنـــدن، جـــراء 
ــــصيل  ــــصالح ف مالحقــــات واتهامــــات إســــرائيلية بعملهــــا ل

 ".اإلرهاب"فلسطيني مصنف لديها على قوائم 

ــــصة ــــيم، مــــديرة مؤســــسة المن ــــور نع ــــت ن ، ّوقال
المخصــــصة لمنظمــــات المجتمــــع المــــدني العاملــــة ألجــــل 
فلــسطين، الثالثــاء، إن إغــالق أبــواب المنــصة تــم أمــس 
ّاالثنين، جـاء بعـد تعرضـها لـضغوط إسـرائيلية كبيـرة، أدت 

  .في نهاية المطاف إلغالقها

ّوأضــــافت أن المـــــضايقات اإلســــرائيلية للمنـــــصة 
ولـة  شـهور، حيـث تـم محا٦والعاملين بها بدأت منذ نحو 

  ".ّمنظمة تتبع للعمل اإلرهابي، أو لفصيل معين"إدراجها كـ

ّتوجهـت آنـذاك لـدحض الروايـة "وأشارت إلى أنها 
ـــــصة،  ـــــل المن ـــــويض عم ـــــي هـــــدفت لتق ّاإلســـــرائيلية، الت

  ".باإلجراءات القانونية

لكـــن إســـرائيل أعـــادت توجيـــه هـــذه االتهامـــات، 
أيلـــول الجـــاري، مـــع ممارســـة ضـــغوطات / مطلـــع ســـبتمبر

  .أكبر

ـــت هـــذه المـــرة، بـــسبب قـــوة الـــضغوطات : "وتابع
والتصنيفات، كونهـا صـادرة عـن وزيـر الـدفاع اإلسـرائيلي، 

  ".بيني غانتس، فقد أدت إلى اإلغالق

فــــــصيل "ّونفــــــت نعــــــيم ارتبــــــاط المنــــــصة بــــــأي 
  .، أو عملها لصالحه"فلسطيني

ـــي  ـــدرج ف ـــرت أن االتهامـــات اإلســـرائيلية تن واعتب
قــــويض أي عمــــل يــــدعم المــــساعي اإلســــرائيلية لت"إطــــار 

  ".القضية ويعمل على تقوية المجتمع المدني

وتــضرر مــن هــذا القــرار، وفــق نعــيم، عــدد مــن 
ّالعـــاملين الـــسابقين فـــي المنـــصة، حيـــث تمـــت مالحقـــتهم 

  .ومحاولة التضييق عليهم ومصادرة أموالهم

ّوأضـــافت أن إدارة المنـــصة ارتـــأت إغالقهـــا، فـــي 
اية شركائها مـن أن ظل الضغوطات اإلسرائيلية، وذلك لحم

ّتالحـق إسـرائيل المنظمـات "تطالهم هذه المالحقـات، حيـث 
  ".التي تتعامل مع نظيراتها المحظورة لديها

، بحـــــسب نعـــــيم، التـــــي "آي بالـــــستاين"وتعمـــــل 
 في لندن، على ربط مؤسسات ٢٠١٧تأسست نهاية عام 

غـــزة والـــضفة "المجتمـــع المـــدني الفلـــسطيني العاملـــة فـــي 
ســـسات العاملـــة فـــي الخـــارج، والدوليـــة، ، بالمؤ"ٕواســـرائيل

  .وفتح نافذة على المجتمع الدولي لهم

ّوأشارت إلى أن عمل المنصة ركز علـى التـشبيك 
ـــدعم منظمـــات المجتمـــع " ّمـــع منـــصات وشـــبكات دوليـــة ل

  ".المدني الفلسطينية في جميع أماكن تواجدهم

الـــدليل "ولفتـــت إلـــى أن المنـــصة أصـــدرت ســـابقا 
ّ منظمــة مجتمــع مــدني، يعملــون ٤٥٠٠األول الــذي جمــع 

 قطاعات، وأتاحت لهم فرصة التشبيك مـع بعـضهم، ٩في 
ّكما توجهـت للـشراكة مـع مؤسـسات دوليـة كبيـرة كاالتحـاد 

  ".األوروبي



  
  ١٣٣ 

ّوالى جانب ذلك، قالت نعيم إن المنصة  سـاهمت "ٕ
أيضا في مخاطبة مؤسسات المجتمـع الدوليـة فيمـا يتعلـق 

ّتتعــــرض لهــــا المنظمــــات باالنتهاكــــات اإلســــرائيلية التــــي 
  ". ّاألهلية في األراضي المحتلة

  ٢٣/٩/٢٠٢٠القدس العربي 
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 استـمرار مجزرة هدم المنازل في القدس

  

 أخطـــرت قـــوات - وكـــاالت -فلـــسطين المحتلـــة 
االحــتالل اإلســرائيلي العديــد مــن المــواطنين بهــدم منــازلهم 

م في منطقة وادي الحمص قضاء القدس، وذلك على الـرغ
ـــسلطة  ـــل ال ـــراخيص مـــن قب ـــى ت ـــاني عل مـــن حـــصول المب

 .الفلسطينية

وأفــاد هيــثم زيتــون صــاحب أحــد البيــوت المهــددة 
بالهـــدم بأنـــه وعائلتـــه حاصـــلين علـــى تـــرخيص مـــن قبـــل 
السلطة كون المنطقة تقع ضمن المناطق التابعـة لـسيطرة 

ــسلطة ــدم . ال ــه لــم يتلــق أي إخطــار باله ــون بأن ــر زيت وذك
 وتعمدت قوات االحتالل االنتظار حتى خالل عملية البناء،

ــن بنــاء منزلــه إلخطــارهم بالهــدم وأوضــح أن . االنتهــاء م
متـر ١٠٠٠مساحة البيت المكون مـن ثالثـة طوابـق تبلـغ 

 . ألف شيكل٨٠٠مربع، وكلفهم نحو 

وحــذر المــواطن زيتــون مــن وجــود نوايــا احتالليــة 
مبيتة بحق المنطقة، بحجـة أن التواجـد الفلـسطيني يـشكل 

 مــن جانبــه قــال المــواطن .ر علــى األمــن اإلســرائيليخطــ
محمــد عميــرة صــاحب بيــت آخــر مهــدد بالهــدم إن قــوات 
االحتالل سـلمته قـرارا بهـدم الطـابق الثـاني مـن منزلـه بعـد 
مداوالت قـضائية وتوكيـل محـامي أفـضت فـي النهايـة إلـى 

ويـرى عميـرة بـأن . االكتفاء بهدم طابق واإلبقاء على آخر
ومن خـالل تلـك الممارسـات ترغـب بتهجيـر قوات االحتالل 

الفلسطينيين من أرضـهم وال سـيما فـي المنـاطق المحيطـة 
وأشار عميـرة إلـى أن قـرارات الهـدم طالـت العديـد . بالجدار

من العائالت التـي تمتلـك منـازل وأنفقـت أمـوال طائلـة فـي 
بنائهــا بعــد الحــصول علــى اإلجــراءات الالزمــة للبنــاء مــن 

ــــون الم ــــسلطة ك ــــل ال ــــة قب ــــسيطرة المدني ــــة لل ــــاطق تابع ن
 .الفلسطينية

يشار إلى أن سلطات االحـتالل، أقـدمت قبـل عـام 
على هدم عشرات المساكن في منطقة وادي الحمص، فـي 
إطـــار سياســـة التهجيـــر واالســـتيالء علـــى األرض لـــصالح 

ــدادا . التوســع االســتيطاني ويعتبــر حــي وادي الحمــص امت
ــوب القــدس و ــاهر الواقعــة جن ــدة صــور ب ــغ مــساحة لبل تبل

 .أراضيه نحو ثالثة آالف دونم

وحرم جيش االحتالل السكان فيه من البناء على 
نــصف المــساحة تقريبــا، بحجــة قــرب األراضــي مــن جــدار 
الفــصل العنــصري الــذي يفــصل الحــي عــن عــدة قــرى تتبــع 

 .محافظة بيت لحم

ويقــــع حــــي وادي الحمــــص خــــارج حــــدود بلديــــة 
التابعـة » أ«طق القدس وتصنف غالبية أراضيه ضمن منـا

للـــــسلطة الفلـــــسطينية، األمـــــر الـــــذي دفـــــع بكثيـــــر مـــــن 
ـــى  ـــدرتهم عل ـــشراء أراض فـــي الحـــي لعـــدم ق المقدســـيين ل
الــشراء والبنــاء فــي المنــاطق الواقعــة داخــل حــدود بلديــة 

 .االحتالل

وعنــدما وضــعت ســلطات االحــتالل مــسار الجــدار 
 وقعت بعض المنازل خارجه ٢٠٠٣في تلك المنطقة عام 

ألهــالي لتقــديم التمــاس ضــد المــسار الــذي يمــر فاضــطر ا
وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في داخل الجدار لكنـه 

 .بقي خارج نفوذ بلدية االحتالل

ــات ٢٠٢٠وشــهد شــهر آب  ، تــصاعدا فــي عملي
 ٤٤هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنـازل التـي تـم هـدمها 

منــزال، وهــو العــدد األعلــى منــذ بدايــة العــام، فــضال عــن 
 .ات المنازل التي أخطر أهلها بالهدمعشر

إلــى ذلــك، شــنت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فجــر 
أمس األربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربيـة 
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والقدس المحتلتين تخللها اعتقـال عـدد مـن الـشبان، فيمـا 
هدمت جرافات االحـتالل قاعـة أفـراح وشـقة سـكنية جنـوب 

أفـــاد نـــادي األســـير و.. .طـــولكرم، بحجـــة عـــدم التـــرخيص
ـــداهمات فـــي منـــاطق مختلفـــة  بتنفيـــذ جـــيش االحـــتالل م
بالــضفة، تخللهــا اعتقــال عــدد مــن الــشبان جــرى تحــويلهم 
للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجـة المـشاركة فـي أعمـال 

 .>>...مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل

العبريـــــة » هـــــآرتس«وكـــــشفت صـــــحيفة ... <<
ربعـاء، النقـاب عـن أن أعـضاء كبـار فـي الصادرة أمس األ

ــــادة  ــــة اإلســــرائيلية، حــــذروا مــــؤخرا القي المؤســــسة األمني
الــسياسية فــي دولــة االحــتالل، مــن أن األزمــة االقتــصادية 
ًفي السلطة الفلسطينية تزداد سوءا، ويمكن أن تؤدي إلـى 

 .>>...اندالع عنف

 ١٤ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ تورالدس

* * * * *  

.. عقدان على االنتفاضة الفلسطينية الثانية
  "ثالثة"واالحتالل يخشى من 

  

 واجــه الفلــسطينيون منــذ -) ا ف ب (-القــدس 
) ســــبتمبر( أيلــــول ٢٨انــــدالع االنتفاضــــة الثانيــــة فــــي 

، سلــسلة مـــن التحـــوالت، إلـــى جانـــب انقـــساماتهم ٢٠٠٠
  .الداخلية

، قــــام زعــــيم ٢٠٠٠) ســــبتمبر( أيلــــول ٢٨فــــي 
المعارضة اليمينية اإلسرائيلية أريئيل شارون بزيارة الحـرم 
القدســي فــي القــدس الــشرقية المحتلــة، وهــو موقــع شــديد 

  .الحساسية عند اإلسالم

وفــي اليــوم التــالي، استــشهد أول الفلــسطينيين، 
ــسطينية  ــر الفل ــشاري زعــيم منظمــة التحري واتهــم أحــد مست

  . حرب دينيةياسر عرفات، شارون بإشعال

ـــــى ضـــــد  ـــــسطينية األول ـــــت االنتفاضـــــة الفل وكان
، وانطلقت ١٩٨٧االحتالل اإلسرائيلي قد اندلعت في العام 

شرارتها من أحد مخيمات الالجئين في قطاع غزة، لتنتهي 
  . بتوقيع اتفاقية أوسلو١٩٩٣في العام 

وتخللـــــت االنتفاضـــــة الثانيـــــة هجمـــــات نفـــــذها 
  .فلسطينيون على أهداف إسرائيلية

، أصـبح ٢٠٠١) فبراير( وفي السادس من شباط
  .شارون رئيسا للوزراء في إسرائيل

ـــي آذار ـــر ٢٠٠٢) مـــارس(وف ، نفـــذ شـــارون أكب
، ١٩٦٧هجــوم إســرائيلي فــي الــضفة الغربيــة منــذ العــام 

ودمـــــر القـــــسم الرئيـــــسي مـــــن مقـــــر منظمـــــة التحريـــــر 
  .الفلسطينية

حوصـــر الـــزعيم الفلـــسطيني ياســـر عرفـــات فـــي 
  .هرباءغرفتين بدون ك

الحقـــا، بـــدأت إســـرائيل بنـــاء جـــدار أمنـــي، وعـــاد 
  .جيشها ليحتل الضفة الغربية بأكملها تقريبا

واستهدفت إسرائيل نشطاء فلسطينيين، واستشهد 
عدة قادة في حركة حماس اإلسالمية فيما اعتقـل آخـرون 

  .اإلسرائيلية” عمليات التصفية“كجزء من 

ــــي شــــباط  ــــر(وف ــــن شــــارون ٢٠٠٥) فبراي ، أعل
ــــاء وم ــــات، انته ــــف ياســــر عرف ــــذي خل ــــاس ال حمــــود عب

  .االنتفاضة الثانية

 ٤٧٠٠واستشهد خـالل االنتفاضـة الثانيـة، نحـو 
  . في المئة منهم من الفلسطينيين٨٠شخص، 

، مــن نفــس العــام، ســحبت )ســبتمبر(وفــي أيلــول 
  .إسرائيل جميع جنودها وأخلت المستوطنين من قطاع غزة

ازت حركــة ، فــ٢٠٠٦) ينــاير(فــي كــانون الثــاني 
حمـــاس فـــي االنتخابـــات التـــشريعية الفلـــسطينية، متفوقـــة 

  .على منافستها حركة فتح التي يقودها عباس

ـــي تمـــوز  ، ســـيطرت حمـــاس ٢٠٠٧) يوليـــو(وف
  .ٍعلى الحكم في قطاع غزة بعد قتال دام مع حركة فتح



  
  ١٣٥ 

ــين الطــرفين،  وفــشلت جميــع جهــود المــصالحة ب
ــان مــؤخرا وحــدة بمعارضــتهم ــدت الحركت ــد أب ــات وق ا التفاق

  .ٕتطبيع العالقات بين دول عربية واسرائيل

ــام  ، هجومــا جويــا ٢٠٠٨شــنت إســرائيل فــي الع
ومـــن ثـــم بريـــا علـــى القطـــاع فـــي محاولـــة لوقـــف إطـــالق 

  .الصواريخ باتجاهها

ــــي عــــامي  ــــان حــــربين ف  ٢٠١٢وخــــاض الجانب
  .٢٠١٤و

ــــي آذار  ــــي قطــــاع غــــزة ف ــــسطينيون ف ــــدأ الفل وب
” العـــــودة الكبـــــرىمـــــسيرات “، بتنظـــــيم ٢٠١٨) مـــــارس(

األســبوعية مطــالبين برفــع الحــصار اإلســرائيلي المفــروض 
ــين ٢٠٠٦منــذ  ــى القطــاع، وتثبيــت حــق عــودة الالجئ  عل

الفلــسطينيين إلــى ديــارهم التــي هجــروا منهــا قبــل ســبعين 
  .عاما

حافظ الرئيس األميركي دونالد ترامـب منـذ دخولـه 
، على موقـف داعـم بـشدة ٢٠١٧للبيت األبيض في العام 

  .سرائيلإل

، اعتــــرف ترامــــب )ديــــسمبر(وفــــي كــــانون األول 
بالقدس عاصمة إلسرائيل متجاهال المطالبـات الفلـسطينية 
في المدينة المقدسة، ومثلت خطوتـه أيـضا خرقـا لـسياسة 

  .أميركية استمرت لعقود

، تــم نقــل الــسفارة ٢٠١٨) مــايو( أيــار ١٤وفــي 
األميركيـــة رســـميا مـــن تـــل أبيـــب إلـــى القـــدس، ووقعـــت 

 متظـاهرا ٦٠باكات في قطاع غزة، حيث اسـشهد نحـو اشت
  .فلسطينيا بنيران إسرائيلية

ويقول عبـاس إن الواليـات المتحـدة لـم تعـد قـادرة 
  .على لعب دورها التاريخي كوسيط في عملية السالم

، كــشف ٢٠٢٠) ينــاير( كــانون الثــاني ٢٨وفــي 
ترامــب خطــة مثيــرة للجــدل للــسالم فــي الــشرق األوســط، 

 على أنها منحازة إلسرائيل وتمنح الفلـسطينيين ُينظر إليها
  .دولة محدودة

، وقعت كل من ٢٠٢٠) سبتمبر( أيلول ١٥وفي 
اإلمارات والبحرين في البيت األبيض، اتفاقيتين تاريخيتين 

  .لتطبيع العالقات مع إسرائيل

وافقـــت إســـرائيل بموجـــب اتفاقيتهـــا مـــع اإلمـــارات 
ية المحتلة دون ضم أجزاء من الضفة الغرب” تعليق“على 

  .تحديد المدة

، تخلــى الفلــسطينيون )ســبتمبر( أيلــول ٢٢وفــي 
عــن رئاســة مجلــس الجامعــة العربيــة فــي دورتــه الحاليــة، 
ــات  ــي اتخــاذ موقــف ضــد االتفاقي ــشلها ف ــى ف احتجاجــا عل

  . العربية-اإلسرائيلي 

في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلـة، 
 الكوفيـات ويحملـون ترفع صور شـباب فلـسطينين يرتـدون

روا علـــى يـــد . بنــادق كالشـــنيكوف ــاستــشهد هـــؤالء أو أس ِ
القــوات اإلســرائيلية، لكــن ألــوان الــصور تبهــت مــع مــرور 

  .الوقت

الـذي شـارك فـي )  عاما٤٨(يقول نضال تركمان 
 ١٩٨٧االنتفاضــــــة الفلــــــسطينية األولــــــى بــــــين عــــــامي 

عندما أسير في المخيم، أقـارن بـين الماضـي “، ١٩٩٣و
  .”اه اليوموما أر

وشهد مخيم جنين حيـث يـسكن نـضال اشـتباكات 
عنيفــة أدت إلــى حــصار إســرائيلي للمخــيم فــي ربيــع العــام 

مـر وقـت قـصير قبـل أن . ، استمر ألكثر من شهر٢٠٠٢
ُيعتقل تركمان الذي فقد اثنين من أشقائه في المواجهـات، 

 سـتة مـدنيين إسـرائيليين، لدوره في هجـوم أدى إلـى مقتـل
  . عاما في السجون اإلسرائيلية١٧ليقضي على إثره 

على مدار عـشرين عامـا، تغيـرت الحيـاة اليوميـة 
ّفــي شــوارع جنــين بــشكل كبيــر، لكــن بقــي هنــاك مــا يــذكر 
ــام االنتفاضــة مثــل الملــصقات المنتــشرة علــى الجــدران  بأي

  .ومقاتل سابق أمسى يبيع العنب على كرسي متحرك

ــن الفلــسطينيين البقــاء، وبي نمــا يحــاول العديــد م
  .ستندلع يوما ما” أكبر“يرى تركمان أن انتفاضة ثالثة 
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مــا زلـــت أحــاول التعـــرف علــى بنـــاتي “ويــضيف 
ألتقــرب مــنهن، ويعتقــد مــن هــم مثلــي أن القتــال يجــب أن 

 .”يستمر ألنهم يعانون

  ٣١ ص٢٨/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ب الماضي تقرير الشؤون الفلسطينية لشهر آ
يستعرض االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي 

 الفلسطينية 

  

استعرض التقرير الذي .. .ماجدة أبو طير
أصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر آب الماضي 

، ٢٠٢٠/مواصلة االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر آب
انتهاكاته المعهودة في األراضي الفلسطينية المحتلة 

ا وممتلكاتها في تحد لجميع المواثيق بسكانها ومقدساته
تسبب : والمعاهدات والقرارات الدولية، كان أبرزها

 ٣ممارسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية باستشهاد 
 ٦٤فلسطينيين من الضفة الغربية، إضافة إلى إصابة 

فلسطينيا، غالبيتهم من قطاع غزة في إطار مواصلة 
  .حيال الفلسطينييناالحتالل اإلسرائيلي نهجه الوحشي 

 فلـــسطينيا، ٣٨٢كمـــا اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل 
ــضفة الغربيــة وواحــد فــي قطــاع غــزة، ٣٨١ ــي ال  مــنهم ف

وأشــارت المعطيــات إلــى تــصدر القــدس عمليــات االعتقــال 
 عمليـــة، مـــع جملـــة مـــن االنتهاكـــات المعتـــادة ٩٠بواقـــع 

كمـا اسـتمر االحـتالل اإلسـرائيلي حـسب التقريـر . لحقوقهم
نتهاكاتــه الممنهجــة ضــد المقدســات اإلســالمية بممارســة ا

والمــسيحية فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة غيــر آبــه 
بالقرارات الدولية ذات الصلة، حيث شهدت الضفة الغربيـة 

 حالــة اعتــداء مــن جــيش االحــتالل ومــستوطنيه علــى ٢٢
المقدســات اإلســالمية، شــملت اقتحــام المــسجد األقــصى، 

  .ٕواقامة طقوس يهودية فيه

كمــــــا واصــــــلت ســــــلطات االحــــــتالل سياســــــاتها 
ٕالعنــصرية ضــد الفلــسطينيين، ومــصادرة أراضــيهم واخطــار 

 ٤٠الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شـهر آب هـدم 
وأشــار التقريــر . ًبيتـا ومنــشأة فــي الــضفة الغربيــة والقــدس

إلـــى إقـــرار الـــسلطات اإلســـرائيلية عـــددا مـــن المـــشروعات 
كثيــف االســتيطان وترســيخ االســتيطانية التــي تهــدف إلــى ت

  .الوجود اليهودي في عدد من المدن في طليعتها القدس

وعلى صعيد الشأن اإلسرائيلي استعرض التقرير، 
ّتحدث عن اعتماد إسـرائيل الكلـي " مدار"تقريرا نشره مركز 

على الحلول العسكرية والتكنولوجية في مواجهة التحديات 
  .الماثلة أمامها

مؤشـــــر األمـــــن "عا لــــــوتنـــــاول التقريـــــر اســـــتطال
ــومي ــذي أجــراه "الق ــومي"، ال ــي " معهــد أبحــاث األمــن الق ف

جامعــة تــل أبيــب، خــالل شــهر آب، بــين أن الجمهــور فــي 
إسرائيل يكاد ال يثق بالقيادة الـسياسية ومؤسـسات الدولـة 

  .التي تعنى بالجوانب المختلفة ألزمة كورونا

ولفـــت التقريـــر إلـــى مـــا نـــشرته منظمـــة حقوقيـــة 
 تعنى بتوثيق جرائم االحتالل عن قيامه بالسيطرة إسرائيلية

علــى مقامــات إســالمية فــي الــضفة الغربيــة تمهيــدا للعبــث 
  .بها

  ٤ص/٢٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ٥٠٠إسرائيل هدمت أكثر من : األمم المتحدة
  مبنى منذ بداية العام

  

وقــال مكتــب تنــسيق الـــشؤون ...  <<-القــدس 
، االثنـــين، فـــي "أوتـــشا"تحـــدة اإلنـــسانية التـــابع لألمـــم الم

 مبـاني فـي الـضفة الغربيـة ٥٠٦تقرير إن إسرائيل هدمت 
  .، منذ مطلع العام الجاري)بما فيها القدس الشرقية(

، تـم هـدم )٥٠٦(وأضاف إن من بـين المبـاني الــ
 . مبنى في القدس الشرقية١٣٤



  
  ١٣٧ 

 ٢٢إلـى أن إسـرائيل هـدمت " أوتـشا"ولفت مكتـب 
 .اضيينمبنى خالل األسبوعين الم

ى يملكــــه ٢٢تــــم هــــدم أو مــــصادرة "وقــــال  ــــ مبن ً
فلـــسطينيون بحجــــة االفتقــــار إلـــى رخــــص البنــــاء، التــــي 

 ٥٠تــصدرها الــسلطات اإلســرائيلية، ممــا أدى إلــى تهجيــر 
ٕفلسطينيا والحاق األضرار بنحو   ." آخرين٢٠٠ً

ــي نفــذت ١٢ُســجلت "وأضــاف  ُ عمليــة هــدم، والت
ــدي أصــحاب المبــاني أ ــى أي ــا عل ــة منه ــي ثماني ــسهم، ف نف

 ."القدس الشرقية، لتجنب المزيد من الغرامات والرسوم

وذكــــر أن المبــــاني العــــشرة، األخــــرى، تقــــع فــــي 
 مـن مـساحة الـضفة %٦٠، التي تبلـغ نحـو )ج(المنطقة 

. >>...الغربيــة وتقـــع تحــت الـــسيطرة اإلســرائيلية الكاملـــة
  )األناضول(

  ٢٩/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

 تواصل قتل مواطنين إسرائيل": عدالة"
  فلسطينيين

  

ــــي الــــذكرى الـــــ–الناصــــرة   لهبــــة القــــدس ٢٠ ف
 مواطنــا مــن فلــسطينيي الــداخل ١٣واألقــصى واستــشهاد 

وعلى ضوء المستجدات في قضية قتل المربي يعقوب أبـو 
القيعان خالل هدم وتهجير قرية أم الحيران في النقب قبـل 

 ٤٨اضــي داخــل أر" عدالــة"نحــو أربعــة أعــوام، يؤكــد مركــز 
ــــداخل  ــــل المــــواطنين الفلــــسطينيين فــــي ال أن عمليــــات قت
ــوم برصــاص إســرائيلي وأن  ــذ عقــدين حتــى الي تتواصــل من
المشترك بين جرائم القتل أنه لم يقدم أي مجرم أو متـورط 
بـشكل مباشـر أو غيـر مباشــر للمحاكمـة ولـم ينـل شــخص 

  .عقابا على هذه الجرائم

 خاضه وفصل مركز عدالة النضال القانوني الذي
في هذه الملفـات مـن أجـل تقـديم المـسؤولين اإلسـرائيليين 
ــــة، وأوضــــح كيــــف تــــرى الــــسلطات اإلســــرائيلية  للمحاكم

وجاء فـي ورقـة . المواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء
ــه  ــة أور بوضــع حــد لتعامــل "الموقــف أن رغــم توصــية لجن

الشرطة مع المواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء وأنـه 
ــــإن سياســــة باإلمكــــ ــــة، ف ــــتلهم دون محاســــبة قانوني ان ق

ســلطات إنفـــاذ القـــانون اإلســرائيلية ماضـــية فـــي تمـــسكها 
  ".غير القانونية والعنصرية" العدو األجنبي"بعقيدة 

ـــضيف  ـــة"وي ـــدة ســـارية ": "عدال ـــت هـــذه العقي كان
المفعول حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وبررت تعليق 

 تـشمل مجموعــات داخليــة حكـم القــانون فـي القــضايا التــي
في هذه الحاالت، لـم يعتبـر ". أعداء"تم تعريفها على أنها 

ــراد هــذه الجماعــات بمثابــة ارتكــاب جــرائم وتعتبــر . قتــل أف
كمـا أكـد ". هذه العقيدة كمخالفة للقانون الـدولي اإلنـساني

سياسة سلطات إنفـاذ القـانون اإلسـرائيلية "عدالة على أن 
سطينيين للخطـــر مثلمـــا أن تعـــرض حيـــاة المـــواطنين الفلـــ

تغييــر هــذه الــسياسة الخطيــرة يتطلــب أوال وقبــل كــل شــيء 
أن تتعـــاطى إســـرائيل مـــع أحـــداث هبـــة القـــدس واألقـــصى 

، والتي تـشكل عـامال حاسـما فـي مفهـوم المواطنـة ٢٠٠٠
 ".لدى هذا الجمهور

وفي نهاية الورقة وفي الذكرى السنوية العـشرين 
ـــب  ـــصى، طال ـــدس واألق ـــة الق ـــة " ةعدالـــ"لهب بتـــشكيل لجن

مستقلة من أعضاء معـروفين بمـصداقيتهم ومهنيـتهم يـتم 
ــادة الــسياسية العربيــة فــي إســرائيل  اختيــارهم بموافقــة القي
ـــي ـــا وصـــالحياتها كمـــا يل : وتكـــون قراراتهـــا ملزمـــة قانوني

ـــــع  ـــــة فـــــي جمي فحـــــص اإلخفاقـــــات والمخالفـــــات القانوني
 وفحص مجمـل لعمـل ٢٠٠٠التحقيقات في ملفات أكتوبر 

كـــذلك التوصـــية بتوجيـــه االتهـــام إلـــى . از التحقيقـــاتجهـــ
المسؤولين عن القتل وجـرح المئـات والتحقيـق فـي قـضايا 
القتل الفـردي لمـواطنين فلـسطينيين فـي إسـرائيل منـذ عـام 

 والتــي أغلقتهــا دائــرة التحقيــق مــع رجــال الــشرطة ٢٠٠٠
  ...في وزارة القضاء



  
  ١٣٨ 

ة يشار إلى أن لجنة التحقيـق الرسـمية اإلسـرائيلي
الخاصة بأحداث هبة القدس واألقصى قد وجهت انتقـادات 

، "التحـريض"للقيادات الفلسطينية واتهمتها بالمشاركة في 
وفــــي المقابــــل انتقـــــدت الــــشرطة اإلســــرائيلية العتبارهـــــا 

ــسطينيين  " طــابورا خامــسا%) "١٨(المــواطنين العــرب الفل
، ودعت لتغيير السياسات تجاههم، لكـن توصـيات "عدوا"و

ــــة ــــدعوة اللجن ــــى ورق وامتنعــــت عــــن ال ــــرا عل ــــت حب  بقي
لمقاضاة المجـرمين ومـصدري التعليمـات بفـتح النـار علـى 

ــل واصــابة العــشرات مــنهم ــد خــروجهم  ٕالمتظــاهرين وقت بع
للتظــــاهر عقــــب اقتحــــام أرئيــــل شــــارون الحــــرم القدســــي 

  ....٢٠٠٠أيلول /الشريف في نهاية سبتمبر

  ٣٠/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

مشروع إسرائيل غير " لكبرى اإلسرائيليةالقدس ا"

 المعلن مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل
  

ــــــع عــــــواودة  ــــــز – الناصــــــرة –ودي ــــــد المرك  يؤك
أن إسـرائيل تعمـل ) مدار(الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

التي تبتلع مـساحات فلـسطينية " القدس الكبرى"على بناء 
وهــا إلــى أن أوســع مــع تقليــل عــدد الفلــسطينيين فيهــا، من

الوقائع على األرض تفـضح المـشروع االحاللـي التهويـدي 
ــذلك ــدي إســرائيل، . دون اإلعــالن عــن خطــة خاصــة ب وتب

بمختلـف أجهزتهـا المدنيـة واألمنيـة، حـساسية مفرطـة فـي 
ـــشاط  ـــرة، تجـــاه أي مظهـــر مـــن مظـــاهر الن األشـــهر األخي
الفلسطيني في القدس المحتلـة حتـى لـو كـان هـذا النـشاط 

  .ير رمزي عن الهوية الفلسطينيةمجرد تعب

وقـــد بلـــغ عـــدد مـــرات اعتقـــال واســـتدعاء عـــدنان 
ّغيث، محافظ القدس المعين من قبـل الـرئيس أبـو مـازن، 

، وتعرضت ٢٠١٨أيلول /  مرة منذ تعيينه في سبتمبر١٧
معظم شخصيات الـسلطة البـارزة لالعتقـال، بمـن فـي ذلـك 

 للمؤتمر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واألمين العام

يــضاف ذلــك إلــى سلــسلة . الــشعبي بــالل النتــشة وآخــرون
طويلــة مــن األوامــر واإلجــراءات التــي طالــت معظــم جوانــب 
الحيــاة؛ مــن منــع نــشاطات رياضــية وكــشفية، إلــى اقتحــام 
مجــالس العــزاء وتفريقهــا بــالقوة، وصــوال العتقــال أعــضاء 
فــي لجــان أهليـــة تــشكلت للتوعيــة والتحـــذير مــن جائحـــة 

  .كورونا

آخر أوامر االعتقال واالستدعاء التي صـدرت فـي 
، وتحديــد مكــان إقامــة محــافظ ٢٠٢٠مطلــع شــهر أيلــول 

ــذلك منعــه مــن  ــدة ســلوان، شــملت ك ــث فــي بل ــدس غي الق
 شخـصية فلـسطينية، ومـن األسـماء ٥٠التواصل مع نحو 

ـــسطيني  ـــرئيس الفل ـــي القائمـــة اســـم ال ـــي ورد ذكرهـــا ف الت
ا يتنــاقض مــع محمــود عبــاس، وكــل ذلــك بذريعــة أن هــذ

اتفاقات أوسلو ومع ترتيبات المرحلة االنتقالية التي تمنـع 
الـسلطة الفلــسطينية مـن القيــام بأيــة نـشاطات رســمية فــي 

  .القدس

ويشار إلى أنه بعد فترة من التساهل عقب توقيع 
ـــي  ـــرارا صـــارما ف ـــد ٢٠٠١أوســـلو اتخـــذت إســـرائيل ق ، بع

ن شهرين فقط من رحيل فيصل الحسيني، بإغالق عـدد مـ
المؤســسات الفلــسطينية مــن بينهــا بيــت الــشرق، ووكالــة 
األنباء وفا، ونادي األسير الفلسطيني، وجمعيـة الدراسـات 
العربيــة، خالفــا لرســالة الــضمانات التــي وجههــا شــمعون 
ــع التــسعينيات  بيريــز لــوزير الخارجيــة النرويجــي فــي مطل

ينبه " مدار"لكن . هولست، وتزامنا مع توقيع اتفاق أوسلو
رة مـــا يجـــري علـــى األرض بـــالقول إنـــه إذا كانـــت لخطـــو

اإلجراءات اإلسرائيلية السالفة ذات طبيعة بوليسية وطارئة 
ومتأثرة بالمناخ السياسي العام، فإن األخطر منها هو تلك 
اإلجــراءات المنهجيــة، العميقــة والــصارمة، التــي تقــوم بهــا 
دولــــة االحــــتالل لحــــسم الــــصراع علــــى مــــستقبل المدينــــة 

من دون مفاوضات وبمعزل عـن أي مفاوضـات المقدسة، 
محتملة، وتحديدا حسم مصير الشطر الشرقي من المدينة 
وتغييــر طابعهــا التــاريخي الــذي حافظــت عليــه رغــم جميــع 



  
  ١٣٩ 

ـــــسطينيون ـــــسميها الفل ـــــي ي ـــــسياسات واإلجـــــراءات الت : ال
  .سياسات التهويد والتطهير العرقي

ومن هذه اإلجراءات تكثيف عمليات هدم المنـازل 
لتنفيـذ " الهدم الـذاتي"ة عدم الترخيص وابتداع طريقة بحج

هذه السياسة على أيدي ضـحاياها، الهجـوم الـشامل علـى 
" تزويــر"التعلــيم والمــدارس والمنــاهج الدراســية إلــى درجــة 

المنـــاهج الفلـــسطينية التـــي كانـــت معتمـــدة فـــي مـــدارس 
ـــدس الـــشرقية، التغييـــرات فـــي نظـــام الطـــرق المحـــيط  الق

اص البــدء بتــسيير الطريــق بــين بيــت بالقــدس، وبــشكل خــ
لحم ورام اهللا التـي تـربط جنـوب الـضفة بوسـطها وشـمالها 

 -بواســـطة أنفـــاق وجـــسور، دون المـــرور بـــشارع القـــدس
ـــا، -أريحـــا ـــاريخي، واالســـتعدادات الهادئـــة حين  عمـــان الت

ــــق  ــــذ الخطــــوة الحاســــمة وتطبي ــــا، لتنفي ــــصريحة أحيان وال
وطنات الخـان مشروع الضم التدريجي بدءا من تجمع مست

  .األحمر شرقي القدس

ــــــد أن ســــــلطات االحــــــتالل ولــــــدى تنفيــــــذ  ويؤك
مخططاتهـــا فـــي القـــدس، اســـتفادت إلـــى أقـــصى حـــد مـــن 
ـــدس  ـــد ترامـــب بالق ـــرئيس األمريكـــي دونال ـــراف إدارة ال اعت
عاصــمة إلســرائيل، ونقــل الــسفارة األمريكيــة للمدينــة، كمــا 
ة استفادت بال شك مـن قيـام بعـض الـدول العربيـة ومباشـر

ٕغيرها بالتطبيع واقامة عالقـات رسـمية معـه مـن دون قيـد 
  .أو شرط

أيضا استفادت إسرائيل من انعكاس " مدار"وبرأي 
األزمــة الداخليــة الفلــسطينية وضــعف الــسلطة واالنقــسام 
علــــى كيفيــــة تنظــــيم الفلــــسطينيين ألنفــــسهم وشــــؤونهم، 
ــــالي غيــــاب أي مواجهــــة منظمــــة وموحــــدة، وتعــــدد  وبالت

سطينية بـل تنافـسها وتـضاربها فـي الوقـت المرجعيـات الفلـ
هــذه الظــروف والمالبــسات تقنــع إســرائيل : "ويتــابع. عينــه

بــأن مــا تفرضــه بقــوة األمــر الواقــع، ســيغدو ذات يــوم أمــرا 
  ".مسلما به ومعترفا به من العالم ويصعب التراجع عنه

ٕواذا كان من الصعب العثور على وثيقـة رسـمية، 
ّين بــشكل دقيــق وقــاطع أو تــصريح لمــسؤول إســرائيلي يبــ

عن أي قدس يجري الحديث اليومي، وأي قدس هـي التـي 
ـــب عاصـــمة  ـــي دونالـــد ترام ـــرئيس األمريك ـــرف بهـــا ال اعت

الـوارد " القدس الكاملـة والموحـدة"إلسرائيل، وما هي حدود 
اليهودي إال أن المعرفة العملية " قانون القومية"ذكرها في 

ت صـــعبة، بـــل بالقــدس التـــي يقـــصدها اإلســرائيليون ليـــس
ّــيمكــن تلمسها ومــشاهدتها بــالعين المجــردة علــى األرض، 

ـــى كـــل األرض الفلـــسطينية المحتلـــة عـــام   ١٩٦٧أي عل
وبين هذه العالمـات يتمـدد جـدار اسـتيطاني يحـيط بمدينـة 
القـــدس مـــن جميـــع جوانبهـــا إحاطـــة الـــسوار بالمعـــصم، 
ــا للمــستوطنات  ــك خالف ــشمل مــستوطنات كثيــرة وكــل ذل وي

لقــــدس والتـــــي حولــــت األحيـــــاء العربيـــــة داخــــل مدينـــــة ا
الفلسطينية إلـى جيـوب مبعثـرة ومتنـاثرة، حتـى أن المـؤرخ 
نائـــب رئـــيس بلديـــة القـــدس األســـبق وصـــاحب الدراســـات 
المهمـة عنهـا ميــرون بنفينـستي الـذي تــوفي فـي األســبوع 
ـــاس  ـــا القتب ـــل، وفق الماضـــي وصـــف هـــذا المـــشروع الهائ

قـــائال ، ٢٤/٩/٢٠٢٠يـــوم " هـــآرتس"جـــدعون ليفـــي فـــي 
بعـد، بـل " يروشـاليم" لـن تكـون ٢٠٥٠في العـام : "بحسرة

بــدمج أريحــا مــع مــوديعين، مدينــة واحــدة مــن " يريمــودين"
غور األردن حتى السهل الساحلي مـع حـوض مقـدس فـي 

  .البلدة القديمة

ويــــشير المركــــز إلــــى أن خطــــط إســــرائيل بــــشأن 
ــوع المدينــة  ــى لوق ــام األول ــذ األي ــت واضــحة من ــدس كان الق

حتالل، وكانت ترمي إلى ضم أكبر مساحة ممكنـة تحت اال
من األراضي مع أقـل عـدد مـن الـسكان الفلـسطينيين، مـع 
ـــات خاصـــة لهـــؤالء الـــسكان منحـــتهم حـــق اإلقامـــة  ترتيب
ـــات  الدائمـــة دون حـــق المواطنـــة، كمـــا شـــمل األمـــر ترتيب
خاصــة ومؤقتــة لــشروط ممارســة المهــن، وتــساهال نــسبيا 

، في مجال التعلـيم والمنـاهج خالل العقود األولى لالحتالل
ويقول إن ذلك ترافـق مـع جملـة . ٕوالحركة من والى القدس



  
  ١٤٠ 

من السياسات القاسية تجاه السكان في مختلف الميـادين 
التجارية واالقتصادية وبـشكل خـاص فـي مجـال الـضرائب، 
والخــدمات البلديــة والمرافــق العامــة، والقيــود علــى الــسكن 

  .العائالتوالبناء، والقيود على جمع شمل 

ويشير أيضا إلى أن هدف إسرائيل الماثل للعيـان 
ـــسطينيين فـــي القـــدس وعـــزلهم عـــن  هـــو إمـــا أســـرلة الفل
محيطهم وشعبهم الفلسطيني، ويتبدى ذلـك فـي اإلجـراءات 
التي أصرت عليها إسرائيل وتـضمنها اتفـاق أوسـلو بـشأن 
االنتخابات مـن خـالل صـناديق البريـد وكـأنهم جاليـة تقـيم 

نبــي، أو دفعهــم إلــى مغــادرة المدينــة والهجــرة فــي بلــد أج
  .منها

ــي " مــدار"ويــرى  ــائج الت ــه مــن الواضــح أن النت أن
ــة أو  ــر طــابع المدين ــي محاوالتهــا لتغيي حققتهــا إســرائيل ف
ــل  ــسطينيين، كانــت محــدودة النجــاح، ب هويــة ســكانها الفل
ربما قادت لنتائج عكسية، ويمكن االستدالل على ذلك بما 

ء المدينة من مواجهـات عنيفـة وشـبه تشهده مختلف أحيا
يوميــة كمـــا فــي أحيـــاء العيــسوية وجبـــل المكبــر وســـلوان 

كما أن عددا من المواجهات الكبرى التـي نـشبت . وشعفاط
ــين االحــتالل والــشعب الفلــسطيني بــشكل عــام، انطلقــت  ب
أساســا مــن القــدس وبــشكل خــاص مــن المــسجد األقــصى، 

ب فـي القـدس عدا عن أن عدد الـسكان الفلـسطينيين العـر
 ألفـا، ونـسبتهم إلـى سـكان ٣٥٠ما زال كبيرا ويقدر بنحـو 

  .القدس بشطريها الشرقي والغربي تزيد عن الثلث

لكن من ناحية أخرى، من السهل مالحظـة اآلثـار 
التدميرية التي ألحقتها هذه السياسات على مدينة القدس 
وسكانها وعالقتهـا بمحيطهـا الفلـسطيني، وتكفـي مالحظـة 

 العـــشوائية الهائلـــة التـــي انتـــشرت كـــالفطر فـــي األحيـــاء
الـــسنوات األخيـــرة عنـــد أطـــراف القـــدس وخاصـــة فـــي كفـــر 
عقــب، والعيزريــة وعناتــا والــسواحرة ومنطقــة راس خمــيس 
فــي شــعفاط، حيــث انتــشرت مئــات األبــراج الــشاهقة وآالف 
الوحدات السكنية فـي أراض خاضـعة رسـميا لنفـوذ البلديـة 

 ألي خـدمات، فـضال عـن افتقارهـا اإلسرائيلية، لكنها تفتقر
ألبسط مقومات التنظيم الحضري والطرق والبنـى التحتيـة، 
كما تمنـع الـسلطة الفلـسطينية مـن مزاولـة أي نـشاط فيهـا 

وباتـت هـذه العـشوائيات التـي . بما في ذلك تعبيد الـشوارع
دفع إليها الناس دفعا بسبب منع البنـاء فـي القـدس تـأوي 

فعون ضــــريبة المبــــاني  ألــــف فلــــسطيني، يــــد١٥٠نحــــو 
لكـنهم بــاتوا تحـت رحمـة قــرار إداري ) األرنونـا(ّوالمـسقفات 

إسرائيلي قد يحرمهم جميعـا مـن حـق اإلقامـة فـي القـدس، 
  .ومن الهوية الزرقاء، في أي لحظة

ويرجح أن أخطر ما يواجـه المقدسـيين وتمـسكهم 
بالبقــاء فــي مــدينتهم، هــو التطــورات فــي موقــف الــسلطات 

جاه قضية البنـاء غيـر المـرخص، حيـث يتـيح اإلسرائيلية ت
مهمــة تــسريع عمليــات هــدم المنـــازل " قــانون كيمينــتس"

ـــي  ـــي ف ـــوطني واألهل ـــة العمـــل ال ـــدر هيئ ـــسطينية، وتق ّالفل
القــــدس عــــدد المنــــازل والمنــــشآت الفلــــسطينية المهــــددة 

 ألـف وحـدة، وقـد ٢١بالهدم وفقا لهذا القـانون بـأكثر مـن 
 ٢٢١ فقـط ٢٠١٩العـام هدمت الـسلطات اإلسـرائيلية فـي 

  .منزال ومنشأة

أمـــا البدعـــة المـــستحدثة فـــي هـــذا المجـــال فهـــي 
ـــ ــد ب ــذاتي مــن خــالل التهدي ــات الهــدم ال ــات هــدم "عملي نفق

ــال " باهظــة ــة ف ــا المكاســب اإلســرائيلية مــن هــذه الطريق أم
يمكــن حــصرها، إذ تغيــب مــشاهد العنــف والمواجهــات مــع 

ــرأ ــصحافة وال ــام ال ــشاشات واهتم ي العــام، الــشرطة عــن ال
ويبدو الفلسطيني الذي يهدم بيتـه كمـن ارتكـب خطـأ تجـاه 
إســـرائيل وهـــا هـــو يتراجـــع عنـــه مـــن تلقـــاء نفـــسه، وفـــي 
المحـــصلة فـــإن هــــذه الطريقـــة ال تكلــــف دولـــة االحــــتالل 
ـــذار وتهديـــد  ـــديتها ســـوى إرســـال رســـالة مـــشفوعة بإن وبل

  .بالهدم

 ٦٠٠وتتــراوح مــساحة القــدس المخطــط لهــا بــين 
متر مربــــع، وتــــشمل شــــطريها الغربــــي  كيلــــو١٠٠٠إلــــى 

ــة، وكــان  والــشرقي وجميــع المــستوطنات المحيطــة بالمدين



  
  ١٤١ 

ــين حزبــي  ــة ب ــافس ومــزاودة متبادل هــذا المــشروع محــل تن
ــــين االســــتيطاني ــــود واليم ــــع الــــوزير . الليك ــــا دف ــــذا م وه

الليكــودي يــسرائيل كــاتس، وكــان حينهــا وزيــرا للخارجيــة، 
ــوآف كــيش، ــست ي ــورة وبالتعــاون مــع عــضو الكني ــى بل  إل

مشروع متكامل يهـدف إلـى تعـديل قـانون أسـاس القـدس، 
ٕواعالن القدس الكبرى، وهو ما سـوف يقـود بالنتيجـة إلـى 

 ألــف فلـسطيني مــن حـدود القــدس، ١٠٠إخـراج أكثــر مـن 
 ألف مستوطن، وفي المحصلة فإن ١٥٠ٕوادخال أكثر من 

خطة كهذه من شأنها تخفيض نسبة السكان الفلسطينيين 
% ٢٥حاليـا إلـى أقـل مـن % ٣٨ة الكبـرى مـن فـي المدينـ

  .مستقبال

إلــى أنــه مــن الواضــح أن حــسابات " مــدار"وينبــه 
واعتبـارات سياســية ودبلوماسـية تــدفع إسـرائيل إلــى تجنــب 
اإلعالن عن مخططاتها الحقيقية في القدس، ويشمل ذلك 
الحرص على تجنب اإلدانة الدولية واستفزاز أوروبا بـشكل 

دول واألطــراف العربيــة المرشــحة خــاص، وعــدم إحــراج الــ
  .لصداقة إسرائيل والتطبيع معها

ولكــــن أيــــا كانــــت الــــدوافع إلخفــــاء أو التــــصريح 
ـــى  بخطـــط إســـرائيل تجـــاه القـــدس، مـــن المهـــم اإلشـــارة إل

األول هـــــــو أن هـــــــذه الـــــــسياسات : عـــــــاملين رئيـــــــسيين
والتوجهات ال تقتصر على التيـار اليمينـي المتطـرف الـذي 

قـد األخيـر ذلـك أن الخطـوط العريـضة يقود إسرائيل فـي الع
لهــذه الــسياسة وتطبيقاتهــا ميــزت مــا تقــوم بــه الحكومــات 

وقـــد شـــرعت حكومـــة . ١٩٦٧اإلســـرائيلية المتعاقبـــة منـــذ 
االحتالل في تطبيق ذلـك خـالل األسـابيع األولـى لالحـتالل 
ّبــإعالن حــل أمانــة القــدس، وتوســيع حــدود البلديــة ضــمن 

تر مربـــع إبـــان الحكـــم  كيلـــوم٢.٤األراضـــي المحتلـــة مـــن 
ً كيلــومترا مربعــا منــذ النــصف ٧٢األردنــي، إلــى أكثــر مــن  ً

، وبوضوح أكثر سوف نتعرف على ١٩٦٧الثاني من عام 
مخطــط القــدس الكبــرى، ومخطــط الــضم كــذلك، مــن خــالل 
مـشروع ألـون الـذي طرحـه الـوزير ونائـب رئـيس الحكومــة 

ل أمـا العامـ. ١٩٦٧تمـوز / العمالي يغئال ألون في يوليو
الثاني المهم فهـو أن الـسياسات اإلسـرائيلية تجـاه القـدس 
ًال تقتصر على الحكومة فقط، بل هي تـشمل أيـضا جهـات 
حكوميــة ورســمية وأهليــة متعــددة كجمعيــات المــستوطنين 

  .والبلدية والكنيست

  ٣٠/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

االحتالل يستغل كورونا لالستفراد : مقدسيون
  باألقصى

 

 أكــــد نــــشطاء مقدســــيون أن – المحتلــــة القــــدس
تـــشديد االحـــتالل اإلســـرائيلي إغـــالق البلـــدة القديمـــة فـــي 
القدس، ومنع المصلين من خارجها من الوصول للمـسجد 
األقـــصى، يهـــدف لالســـتفراد باألقـــصى واســـتغالل جائحـــة 

  .كورونا وليس لمحاربة الوباء

ـــة المقدســـية  ـــيس الهيئ ـــدمي رئ ـــال ناصـــر اله وق
 إن االحـــتالل يـــستهدف أهـــل القـــدس لمناهـــضة التهويـــد

ـــدة القديمـــة لعلمـــه إنهـــم األقـــرب للمـــسجد األقـــصى،  والبل
واألسـرع لنجدتــه، واألقـدر علــى الربـاط فيــه، بعـد منــع مــن 

  .هم خارج البلدة القديمة من الوصول إليه

وشدد الهدمي على أن االحتالل يـتحجج بكورونـا 
ــي الوقــت  ــع وصــول المقدســيين للمــسجد األقــصى، وف لمن

  .ذاته يجلب المستوطنين من كل مكان القتحامه وتدنيسه

وأشـــار الهـــدمي إلـــى أن البلـــدة القديمـــة حاضـــنة 
ًالمسجد األقصى، داعيا أهلها إلعمار األقصى وعدم تركـه 

مــن جهتــه، قــال . ًخاليــا للمدنــسين والمقتحمــين والمعتــدين
ــوب أبــو عــصب إن  ــع االحــتالل "الناشــط المقدســي يعق من

البلدة القديمـة مـن الوصـول لألقـصى، المصلين من خارج 
". تـــأتي فــــي ســــياق اســـتغالله كورونــــا لتنفيــــذ سياســــاته

هـذا يحمـل أهلنـا فـي البلـدة القديمـة : "وأضاف أبو عـصب



  
  ١٤٢ 

مسؤولية كبرى، فهم اآلن حماة األقصى والمـدافعون عنـه 
ًقوال وفعال ً."  

ودعـا نـشطاء مقدســيون إلـى تكثيــف التواجـد فــي 
بلـدة القديمـة إلـى األقـصى مـن األقصى وشد الرحال مـن ال

ـــصى،  ـــد األق ـــة إســـرائيلية لتهوي أجـــل التـــصدي ألي محاول
والتـــصدي لجماعـــات الهيكـــل التـــي تحـــاول تغييـــر واقـــع 

األقصى زمانيا ومكانيا .  

  ٣٠/٩/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

عصابات الهيكل تستعد الفتتاح مقر لها عند 
  مات األقصىباب المغاربة لتنظيم اقتحا

 

تـــستعد عـــصابات الهيكـــل المزعـــوم الفتتـــاح مقـــر 
أحـد أبـواب المـسجد األقـصى (جديد لها عند باب المغاربة 

لتنظيم اقتحامات المـستوطنين ) والذي تتم منه االقتحامات
ا،  ًــوالـزوار األجانــب فــي ســاحة وقاعـة ســيتم افتتاحهــا قريب
في مخطط جديد يهدف خنق المـسجد األقـصى واسـتهدافه 

 .كل مباشربش

ـــاح  ـــه ســـيتم افتت ـــل أن وأوضـــحت عـــصابات الهيك
ســاحة وقاعــة ســيعرض فيهــا صــور وأفــالم ثالثيــة األبعــاد 

خـــالل المراحـــل التاريخيـــة " الهيكـــل"عـــن تـــاريخ القـــدس و
حـــسب التقـــويم والتـــاريخ اليهـــودي قبـــل اقتحـــام المـــسجد 

 .األقصى من باب المغاربة

قبـل المركز والقاعة المنـوي افتتاحهـا "إن : وقالت
 مستوطن فـي كـل ٢٠٠عيد العرش العبري تستوعب نحو 

 بهــــدف وضــــع 3Dو) النــــانو(عــــرض تلفزيــــوني بتقنيــــة 
الهيكـل (المقتحمين والسياح في أجواء الحقبة التاريخيـة لــ

ـــاني ـــل )األول والث ـــدس والهيك ـــة الق ، وعـــرض تطـــور مدين
 ."وعملية هدمه حتى الفترة البابلية

ـــا ـــى أن هن ـــل إل ـــة وأشـــارت عـــصابات الهيك ك نقل
نوعيـــة شـــهدتها مـــشاريع تهويـــد المنطقـــة الجنوبيـــة مـــن 

البلدة القديمـة وحـائط البـراق والقـصور األمويـة المالصـقة 
المـسجد القبلـي خاصـة مـشروع _ لجدار المسجد األقصى 

غربـــي ســـاحة ) بيـــت هليبـــا(فـــي ســـلوان، و) كيـــدم(مركـــز 
 ."مفخرة إسرائيل"البراق وكنيس 

ــــع هــــذه المــــشاريع ت قتــــرب مــــن وبينــــت أن جمي
ــث"الهــدف األســاس وهــو بنــاء  ــل الثال ــدة أن"الهيك " ً، مؤك

اقتحامات المسجد األقـصى سـيجري تفعيلهـا والتـرويج لهـا 
أكثر بعد افتتاح القاعة وعرض األفالم المدمجة والمدعمة 
بكم هائل مـن الـصور واألفـالم الوثائقيـة التـي تـم إعـدادها 

 ."لهذا الهدف

ــــدير عــــام ا ــــب م ــــال نائ ــــه، ق ــــاف مــــن جانب ألوق
اإلسالمية بالقدس المحتلة الشيخ ناجح بكيـرات إن خطـوة 

تـشكل محاولـة خطيـرة لتهويـد " جماعات الهيكل"ما تسمى 
ًوخنــق المــسجد األقــصى وحــصاره بــشكل كبيــر، فيومــا بعــد 
ــه بحــق المــسجد،  ــزداد إجــراءات االحــتالل واعتداءات يــوم ت

" الهيكـــل"ًومحـــاوالت عزلـــه عـــن محيطـــه، تمهيـــدا لبنـــاء 
 .عومالمز

ـــــصريح صـــــحفي،  ـــــي ت ـــــاح "وأضـــــاف، ف إن افتت
ـــة  الجماعـــات المتطرفـــة لمركـــز وقاعـــة عنـــد بـــاب المغارب
تهدف كذلك، لتكثيف وزيادة االقتحامات وعدد المقتحمـين 
ـــصورة والمـــشهد الحـــضاري  ـــر ال ـــصى، وتغيي للمـــسجد األق

أن ذلـك يـأتي علـى حــساب "ولفـت إلــى ". بـشكل كامـل فيـه
حــتالل لحــارة المغاربــة، المقدســيين ومقدســاتهم، وهــدم اال

 ."وتوسيع رقعة حائط البراق أمام المستوطنين المقتحمين

ـــائال ـــرات ق ـــشيخ بكي ـــابع ال ـــذ : ًوت إن االحـــتالل من
ــــة المقدســــة عــــام  ــــه المدين ــــه حــــارة ١٩٦٧احتالل  وهدم

المغاربـــة واســـتيالءه علـــى مفـــاتيح بـــاب المغاربـــة وضـــع 
 .نصب عينيه تشكيل صورة ورؤية جديدة للمنطقة

ـــة وأوضـــح ـــر هوي  أن االحـــتالل عمـــل علـــى تغيي
المنطقة العربية إلى هويـة يهوديـة، بحيـث رصـد ميزانيـات 
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بماليــين الــشواقل ألجــل تنفيــذ مــشاريعه بالمنطقــة وطمــس 
 .هويتها

وأشـــــــار إلـــــــى أن ســــــــلطات االحـــــــتالل تــــــــوفر 
للمستوطنين كل وسائل الحماية والقاعـات مـن أجـل تنفيـذ 

ر البــــشري اقتحامــــاتهم لألقــــصى، بهــــدف ضــــرب العنــــص
 .اإلسالمي بالمسجد

تخطـــط لـــيس فقـــط " جماعـــات الهيكـــل"وأكـــد أن 
ًلتغييــــر الحــــضارة اإلســــالمية، بــــل أيــــضا لنقــــل الــــشعائر 
ٕاليهودية إلى محيط األقصى وداخله، وايجاد قدم لهـا بهـذا 

 .المكان المقدس

ــا يجــري  ــداعيات م ــرات مــن مخــاطر وت وحــذر بكي
 المشاريع بحق األقصى، خاصة أن االحتالل رصد عشرات

  .التهويدية، والتي تستهدف تهويد المسجد

٣٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

�א���א�א� �

  االحتالل يمنع ترميم المسجد األقصى

  

 منعت سلطات – عمان -نادية سعد الدين 
االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أعمال الترميم في المسجد 

يم بعد األقصى المبارك، عبر منع إدخال مواد الترم
اكتشاف حفرة في ساحته، بما يمس بالمسجد وبالمباني 
العربية واإلسالمية في القدس المحتلة، وفق المفتي العام 
للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى، 

  .الشيخ محمد حسين

سلطات االحتالل عواقب “ّوحمل الشيخ حسين 
بعين هدم مسجد القعقاع “ً، منددا بقرارها ”هذا المنع

اللوزة جنوبي المسجد األقصى المبارك، إضافة إلى 
خمسة مساجد أخرى في بلدة سلوان، مما يدل على أن 
سلطات االحتالل تصر على المضي في غيها وعدوانها 

  .”ضد المساجد بحجج واهية

تسعى إلى حرمان “وقال إن سلطات االحتالل 
المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في 

ساجدهم، منتهكة بذلك ما تدعو إليه الشرائع السماوية م
والقوانين واألعراف الدولية من ضمان لحرية العبادة، 
وهذه ليست االعتداءات األولى من نوعها، بل سبقها 

كثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مراحل خطيرة 
ًجدا ال يمكن السكوت عنها ّ”.  

ًدافعا عن الشعب الفلسطيني، سيبقى م“وأكد أن 
قضيته العادلة، حتى نيل حريته، ومن ذلك التزامه 
بحراسة المسجد األقصى المبارك، مهما بلغت 

  .”التضحيات

المنظمات والهيئات، التي “وناشد الشيخ حسين 
تعنى بحقوق اإلنسان، التدخل لوقف االنتهاكات 

  .”اإلسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه

لعربية واإلسالمية، ومنظمة الدول ا“ودعا 
التعاون اإلسالمي، إلى بذل الجهود الفاعلة تجاه إنقاذ 
المقدسات الدينية في فلسطين، وعلى رأسها المسجد 

  .”األقصى المبارك من آلة الدمار والعدوان الصهيونية

ّفي غضون ذلك؛ وفرت قوات االحتالل الحماية 
المتطرفين األمنية المشددة القتحام عشرات المستوطنين 

وطلبة المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة، للمسجد 
ّ، وسط تصدي ”باب المغاربة“األقصى، من جهة 

  .المصلين لعدوانهم
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 ١١٧“وأفادت األنباء الفلسطينية، أن أكثر من 
ً طالبا من طالب المعاهد الدينية ٣٠ًمستوطنا، بينهم 

لوات المتطرفة، اقتحموا باحات المسجد األقصى، وأدوا ص
  .”ًوطقوسا تلمودية داخله

المستوطنين اقتحموا المسجد “وأوضحت، أن 
، وتجولوا في المنطقة ”باب المغاربة“األقصى، من جهة 

الشرقية من المسجد األقصى، وذلك قبيل اندحارهم من 
  .”باب السلسلة“

ًالمستوطنين، أدوا طقوسا “ولفتت إلى أن 
منطقة الشرقية تلمودية علنية، كما تعمدوا الجلوس في ال

بحجة االستراحة، واعتدوا على مشارب المياه في باحات 
  .”المسجد األقصى

وتأتي هذه االقتحامات اليومية تلبية لدعوات 
جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحامات كبيرة 
وواسعة، في محاولة للسيطرة على المسجد، وتغيير 

ًالواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا ً.  

ل قوات االحتالل، فرض قيودها على وتواص
دخول المصلين للمسجد األقصى، وتدقق في هوياتهم، 
وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس 
سياسة اإلبعاد ضد حراس ومرابطين في المسجد األقصى، 

  .وفق األنباء الفلسطينية

ويشهد المسجد األقصى اقتحامات وانتهاكات 
أذرع االحتالل المختلفة، فيما يومية من المستوطنين و

  .تزداد وتيرتها خالل فترة ما يسمى األعياد اليهودية

وكان المستوطنون المتطرفون قد نفذوا خالل 
الماضيين، أكثر ) يوليو(وتموز ) يونيو(شهري حزيران 

ً اقتحاما للمسجد األقصى، تركزت معظمها في ٤٧من 
ً وفقا المنطقة الشرقية من المسجد، قرب باب الرحمة،

  .لتقرير أعدته وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية

ًفيما بدأ المستوطنون مؤخرا يجلسون بحجة 
االستراحة في نقاط محددة في المنطقة الشرقية، وعند 

أدراج ساحة الصخرة الغربية، وذلك في إطار مساعي 
ًاالحتالل لفرض واقع جديد في المسجد، وتقسيمه زمانيا 

 وهو ما جدد مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين، ًومكانيا،
المسجد األقصى للمسلمين “ًرفضه له مؤخرا بتأكيده أن 
  .”وحدهم، ال يشاركهم فيه أحد

 

  ١ ص١/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  "األقصى"عشرات المستوطنين يقتحمون 

 

ـــا – القـــدس عـــشرات المـــستوطنين،  اقـــتحم – وف
ارك، بحمايــة مــن الثالثــاء، باحــات المــسجد األقــصى المبــ

 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

دائرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس المحتلـة  وقالت
األقصى المبارك، خـالل   مستوطنا اقتحموا المسجد٥٢إن 

 فترة االقتحام الصباحية، من جهـة بـاب المغاربـة، ونفـذوا

  .جوالت استفزازية في باحاته

  ٢/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  ل جنود االحتالل بمواطن مسنّهكذا نك

 

ّســـلط مـــصورون صـــحافيون ": األيـــام "–رام اهللا 
ــــود  ــــه جن ــــى مــــواطن مــــسن يعتقل عدســــاتهم، أمــــس، عل
االحــــتالل خــــالل قمعهــــم وقفــــة منــــددة بــــسرقة األراضــــي 
الفلــسطينية فـــي محافظـــة طـــولكرم، فـــي ظـــروف مـــشابهة 
لقمع الشرطة األميركية جورج فلويـد المـواطن األميركـي ذا 

 .ل اإلفريقي ما أدى إلى وفاة فلويداألص

ًونـــشر الـــصحافيون مقطعـــا مـــن عمليـــة التنكيـــل 
عــضو لجنــة التنــسيق )  ســنة٦٢(بالناشــط خيــري حنــون 

الفصائلي في طـولكرم وهـو يحمـل العلـم الفلـسطيني خـالل 
 .مشاركته في الوقفة



  
  ١٤٥ 

ويظهـر حنـون فـي المقطـع وهـو يرفـع العلــم دون 
ــود االحــتال ــى جن ــشكل أي خطــر عل ل عنــدما هاجمــه أن ي

ًجنديان وحـاوال إيقاعـه أرضـا، وعنـدما اقتـرب الـصحافيون 
 .توجه أحد الجنديين لمنعهم من التصوير

ن الجنــدي مــن  ّــورصــدت عدســات المــصورين تمك
ــه  ًإيقــاع المــواطن أرضــا بعــد محــاوالت عــدة، ووضــع ركبت
على ظهره، وبعد أن تمكن الجندي من تقييد حركته، عمد 

حركة الشهيرة التي أودت بحياة جورج الجندي إلى تنفيذ ال
فلويد، فوضع ركبته على رقبـة المـسن وشـرع فـي الـضغط 
عليهــا، ثــم بــدأ يبحــث بهــدوء عــن القيــود البالســتيكية فــي 
جعبته، وشرع بعدها بتقييـد المـواطن الـذي كـان بـين فكـي 
كماشــة الــضغطة القاتلــة والتــراب المالصــق لفمــه، وبــين 

ًا على رقبـة حنـون الـذي لحظة وأخرى يتعمد الضغط مجدد
 .بدا بال حراك وكأنه قد فارق الحياة

وأخـذ مــواطن آخــر يطالــب الجنــود بتركــه يتــنفس، 
فيما أخذ آخر ينادي على المواطن المقيد حتـى يتأكـد مـن 
ــــود االحــــتالل  ــــا جن ــــاة، فيم ــــد الحي ــــى قي ــــزال عل ــــه ال ي أن
يحاصرون حنون ويحاولون منع الصحافيين من التصوير 

ــــا ــــك تعمــــد جنــــدي ضــــم ويطــــالبونهم ب لتراجع، وعقــــب ذل
  .ًالمواطن إلى صدره وكأنه يتعمد خنقه مجددا

  ٢/٩/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

ً صحفيا من منزله في ًاالحتالل يعتقل مصورا
  القدس ويمدد اعتقال شاب آخر

اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل، األربعــــاء، المــــصور 
الــصحفي المقدســـي محمـــد ادكيـــدك مــن منزلـــه فـــي قريـــة 

  .ة وسط القدس المحتلةالعيسوي

وقال مراسلنا ان االحتالل نقل المصور المقدسـي 
مـن جهـة ثانيـة، . أحد مراكزه في القدس للتحقيـق معـهإلى

مـــددت ســـلطات االحـــتالل اليـــوم اعتقـــال المقدســـي عمـــر 
  .محيسن ليوم غد الخميس

  ٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقتحم منزل أسيرين محررين في 
  لقدسا

 

اقتحمـت مخـابرات االحـتالل، يـوم الثالثـاء، منــزل 
ــد   غــزة شــعيب أبــو اســنينة فــي بلــدة إلــىالمقدســي المبع

سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، واسـتدعت زوجتـه 
للتحقيــق، وذلـــك بعـــد تفتـــيش المنـــزل والعبـــث بمحتوياتـــه 

  .ومصادرة مبلغ مالي يقدر بألف وثمانمائة شيكل

حتالل، اليوم، منزل األسير في السياق، اقتحم اال
المحــرر طــارق ســرحان بحــي الثــوري ببلــدة ســلوان جنــوب 

  .المسجد األقصى المبارك، وأجرت فيه تفتيشات استفزازية

 ٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

غانتس يطالب بعدم تحرير جميع جثامين 
  الشهداء الفلسطينيين

 طالـــــــب وزيـــــــر األمـــــــن -فلـــــــسطين المحتلـــــــة 
ـــوزاري المـــصغر اإلســـرائ ـــس ال ـــي غـــانتس، المجل يلي، بين

أمــس األربعــاء، ) الكابينيــت(للــشؤون الــسياسية واألمنيــة 
بعدم تحرير جثامين الـشهداء الفلـسطينيين التـي تحتجزهـا 

ٕولــيس تلــك التابعــة لحمــاس فقــط وانمــا كــل مــن «إســرائيل 
، حـسبما نقلـت عنـه وسـائل إعـالم »جرح أو قتل إسـرائيليا

  .إسرائيلية

غانتس إلى تفاهمات التهدئة مع حماس وتطرق 
في قطاع غزة، خالل مقابلتين لإلذاعـة العامـة اإلسـرائيلية 

ٕواذاعـــة الجـــيش اإلســـرائيلي، أمـــس، وقـــال إنـــه » كـــان«
ّغيرنا معادلة رد الفعل، وفوجئوا في غزة من ذلك وأدركوا «

أننـــا نتعامـــل مـــع قـــضية البالونـــات بجديـــة، ولـــذلك نفـــذنا 
سنـستمر فـي الـدفاع وفـي الهجـوم و. الهجمات كما حـدثت
  .«كلما اقتضت الحاجة



  
  ١٤٦ 

إلــى ذلــك، شــنت ســلطات االحــتالل صــباح أمــس 
حملـة مـن الهـدم طالـت غرفـة زراعيـة ومنـزلين وبئـر ميــاه 

وذكـرت . في منطقتي جنبـا والفحـص جنـوب مدينـة الخليـل
مــصادر محليــة، ان قــوة مــن جــيش االحــتالل داهمــت واد 

 وقامــت بهــدم غرفــة األعــور القريــب مــن منطقــة الفحــص،
  .وبئر مياه للمواطن فرج غيث بحجة البناء بدون ترخيص

ونفـــذت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، صـــباح ... 
أمــس األربعــاء، حملــة دهــم واقتحــام لمنــاطق متفرقــة فــي 
عــدة قــرى وبلــدات مــن الــضفة الغربيــة المحتلــة، تخللهــا 

ففـي مدينـة . إصابات واعتقاالت في صـفوف الفلـسطينيين
، أصـيب الـشاب )جنوب الضفة الغربيـة المحتلـة(لحم بيت 

» عايـــدة«مـــن مخـــيم ) ً عامـــا٣٢(أحمـــد عبـــد أبـــو عكـــر 
لالجئين شمال بيت لحم، برصاصة في القدم عنـد المـدخل 

  . الشمالي للمدينة

وأفــادت مــصادر فلــسطينية، بــأن جنــود االحــتالل 
المتمركــزين علــى البــرج العــسكري فــي محــيط مــسجد بــالل 

قــوا الرصــاص باتجــاه الــشاب أبــو عكــر، مــا بــن ربــاح، أطل
أدى إلى إصابته برصاصة في القدم، نقـل إلـى إثرهـا ألحـد 

  . مستشفيات بيت لحم لتلقي العالج

واعتقلت قوات االحتالل الشاب معتز جمعة جـدال 
شــرق » الفــرديس«، مــن منطقــة ) عامــا٢٩(أبــو محيميــد 

 كما أصـيب. بيت لحم، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته
، بعيــار نــاري )ً عامــا١٨(الــشاب مجــد مــازن عصاعــصة 

بالساق وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي بعد اقتحام 
جنـــوب جنـــين » مثلـــث الـــشهداء«قـــوات االحـــتالل قريـــة 

، حيث تم اعتقال الـشاب إيهـاب حـاتم عصاعـصة )شماال(
  . بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه

وقـوات واندلعت مواجهات في القرية بـين الـشبان 
ـــصوت  ـــل ال ـــة وقناب ـــرة الناري ـــت األعي ـــي أطلق االحـــتالل الت

 )وكاالت( .والغاز المسيل للدموع

  ١٤ ص٣/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

مستوطنا بينهم طلبة معاهد دينية  ١٢٣
 "األقصى"يقتحمون 

  

و أمـس الخمــيس، نحــ اقــتحم – فلـسطين المحتلــة
ا مـن الجامعــات والمعاهــد ٧٠ً مـستوطنا بيــنهم ١٢٣ ًــ طالب

اليهودية، المسجد األقصى المبارك، وتجولوا في سـاحاته، 
ــيهم شــروحات عــن  ــرافقهم "المزعــوم، " الهيكــل"وســط تلق ي

ـــن مخـــابرات االحـــتالل، اقتحمـــوا مـــصليات ١١ ـــصرا م ً عن
 ".المسجد المسقوفة وتجولوا بداخلها

ؤون الدينيـــة فـــي رام وقالـــت وزارة األوقـــاف والـــش
اهللا، فــي بيــان، إن شــرطة االحــتالل تواصــل فــرض قيودهــا 
على دخول المصلين الفلسطينيين إلـى األقـصى، وتحتجـز 

 .بعض الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية

ـــى  ـــرض قيودهـــا عل وتواصـــل شـــرطة االحـــتالل ف
دخول المصلين الفلسطينيين إلى األقصى، وتحتجز بعض 

 .ة عند بواباته، فيما تبعد العشرات عنهالهويات الشخصي

عـــددا مـــن " عــوفر"إلــى ذلـــك، نقلــت إدارة ســـجن 
ـــــسمي  ـــــي ق ـــــزل ٢٠ و١٩األســـــرى ف ـــــازين الع ـــــى زن ، إل

االنفـــرادي، فـــي أعقـــاب مقـــاومتهم العتـــداء قـــوات القمـــع 
التابعــــة لمــــصلحة ســــجون االحــــتالل، األربعــــاء، عقــــب 
ــــر إعــــالن استــــشهاد األســــير داوود  اســــتنفار األســــرى إث

 .لخطيبا

وأوضح نادي األسير في بيان صـدر عنـه، أمـس 
حالــــة مــــن التــــوتر الــــشديد تــــسود أقــــسام "الخمـــيس، أن 

األسـرى كافــة، بعــد ليلــة عاشـها األســرى فــي ســجن عــوفر 
 ."عقب استشهاد رفيقهم الخطيب

وأكـــد رئـــيس هيئـــة شـــؤون األســـرى والمحـــررين، 
حالة من االسـتنفار تـسود سـجن عـوفر "قدري أبو بكر أن 

تلف سجون االحتالل منذ الليلـة قبـل الماضـية، حيـث ومخ
قــام األســـرى بـــالطرق علـــى األبــواب والتكبيـــر منـــذ لحظـــة 



  
  ١٤٧ 

ــأ استــشهاد الخطيــب، وأغلقــوا األقــسام كافــة،  ســماعهم نب
 ."وأعلنوا الحداد

عزلـت " عـوفر"ولفت أبو بكر إلـى أن إدارة سـجن 
 أسرى ونقلـتهم إلـى الزنـازين، ردا علـى حالـة الغـضب ١٠

تنفار التــي قــاموا بهــا، مــضيفا أن الوحــدة القانونيــة واالســ
فـــي الهيئـــة، تعمـــل لمتابعـــة تقـــديم طلـــب لتـــسليم جثمـــان 

 .الشهيد الخطيب بعد إجراء الفحص والمعاينة لجثمانه

وأكــد نــادي األســير أن القــوات التابعــة لمــصلحة 
اقتحمـــت األقـــسام، ورشـــت األســـرى بالغـــاز مـــا "الـــسجون 

ختناق، وتم نقـل آخـرين إلـى تسبب بإصابة عدد منهم باال
 ."الزنازين، بعد االعتداء عليهم

وشــدد علــى أن حالــة مــن القلــق الــشديد يعيــشها 
 أسـيرا، بعـد ٨٥٠األسرى في سجن عوفر والبـالغ عـددهم 

 وحجــــر األســــرى فيهمــــا، بعــــد ١٢ و١١إغــــالق قــــسمي 
ولفت . الكشف عن إصابة أحد السجانين بفيروس كورونا

كورونــا تواجـــد فـــي القـــسمين إلــى أن الـــسجان المـــصاب ب
 ١٢لمـــدة ثالثـــة أيـــام وخـــالط األســـرى، موضـــحا أن قـــسم 

 .يضم مجموعة من األسرى من كبار السن

وجدد نادي األسير مطالبته بضرورة الضغط على 
 ٧٠٠االحـــتالل لإلفـــراج عـــن األســـرى المرضـــى وعـــددهم 

خاصــة مــع اســتمرار انتــشار الفيــروس، وتــصاعد "أســير، 
، واســتمرار إدارة ســجون االحــتالل المخــاطر علــى مــصيرهم

 ".باستخدام الفيروس كأداة قمع وتنكيل وترهيب

 ٤١(واستــــشهد األســــير داوود طلعــــت الخطيــــب 
بجلطــة قلبيــة، مــساء األربعــاء، فــي ســجن عــوفر؛ ) عامــا

نتيجـــة لإلهمـــال الطبـــي المتعمـــد، لـــيعلن األســـرى حالــــة 
 .كيلاالستنفار والغضب قالبتها قوات القمع باالعتداء والتن

ــــر، إن إدارة ســــجون  ــــو بك ــــال أب ــــه، ق ــــن جانب م
االحتالل اإلسرائيلي، نقلت جثمان األسير الخطيب، صباح 

، "أبـو كبيـر"أمس الخميس، إلى معهد الطـب الجنـائي فـي 

وحمـل . إلجـراء معاينـة خارجيـة، وفحـص ظـاهري للجثمـان
ٕأبــو بكــر، ســـلطات االحــتالل، وادارة ســجونها المـــسؤولية 

ــاة ا ــة عــن حي ألســرى، حيــث تتعمــد إهمــال ظــروفهم الكامل
الـسكوت الـدولي ولعـب دور "الصحية والحياتيـة، وقـال إن 

المتفـــرج، يـــشجع االحـــتالل علـــى تـــصعيد جرائمـــه بحـــق 
  ". األسرى

المؤســسات الدوليــة ومؤســسات "وداعــا أبــو بكــر 
حقـــوق اإلنـــسان، لتـــشكيل لجنـــة تحقيـــق خاصـــة، وزيـــارة 

 يعيـــشها الــسجون لالطـــالع علـــى خطــورة األوضـــاع التـــي
وشـــن جـــيش ". األســـرى، حيـــث القمـــع والتعـــذيب واإلجـــرام

االحتالل اإلسرائيلي فجر أمـس الخمـيس، حملـة مـداهمات 
واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عـدد 
من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعـض المنـاطق 

 .بين شبان وجنود االحتالل

قــــوات االحــــتالل وأفــــاد نــــادي األســــير بمداهمــــة 
منـــاطق مختلـــف بالـــضفة خـــالل تـــم إجـــراء تفتيـــشات فـــي 
منــازل ومراكــز ثقافيــة ومــصادرة بعــض الممتلكــات وأجهــزة 
الحواســـيب، كمـــا تـــم اعتقـــال عـــددا مـــن المـــواطنين جـــرى 
تحــويلهم للتحقيــق لــدى األجهــزة األمنيــة بحجــة المــشاركة 
فــــي أعمــــال مقاومــــة شــــعبية ضــــد المــــستوطنين وقــــوات 

  )وكاالت. (االحتالل

  ١٣ صفحة ٤/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يسلم أسيرا محررا قرارا يقضي بسحب 
  إقامته المقدسية

 

 ســلمت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، –القــدس 
ــوم الخمــيس، أســيرا مقدســيا محــررا قــرارا يقــضي  صــباح ي

 .بسحب إقامته في القدس المحتلة

 أمجـد وقال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين
أبـــو عـــصب، إن االحـــتالل ســـلم األســـير المحـــرر صـــالح 



  
  ١٤٨ 

الحمـــــوري، قـــــرارا يقـــــضي ببـــــدء إجـــــراء ســـــحب إقامتـــــه 
 .المقدسية، ومنحه ثالثين يوما لالعتراض

الحيـاة " لــ وقال األسـير المحـرر صـالح الحمـوري
، تم اسـتدعائي يـوم األربعـاء عبـر اتـصال هـاتفي "الجديدة

بية فــي القــدس ومقرهــا المــسكو) ٤(للتحقيــق فــي غــرف 
يــضيف الحمـــوري، تفاجـــأت فـــور ، الغربيــة يـــوم الخمـــيس

الوصول لغرف التحقيـق تـسليمي القـرار الجـائر نيـة وزيـر 
الداخلية اإلسرائيلية بـسحب اإلقامـة المقدسـية مـع إعطـاء 

  .ً يوما لالعتراض على هذا القرار٣٠مدة 

سأقوم باإلجراءات القانونية من "أوضح الحموري 
، " القـرار الجـائر خـالل هـذه الفتـرة المحـددةأجل إبطال هذا

 .ًمؤكدا على البقاء والعيش في مدينة القدس

كمــا أن األســير المحــرر صــالح الحمــوري اعتقــل 
عدة مرات وهو يحمل الهوية الزرقـاء إلـى جانـب الجنـسية 

ً عامـا لمـدة ١٦الفرنسية، اعتقل فـي المـرة األولـى فـي الــ 
شـــهور، وعـــام  ٤ اعتقـــل لمـــدة ٢٠٠٤ شـــهور، وعـــام ٥

 ســنوات قــضى ٧ اعتقــل واصــدر حكــم بحقــه لمــدة ٢٠٠٥
 شـــهور وأفـــرج عنـــه ضـــمن صـــفقة ٩ ســـنوات و٦مـــنهم 

شــاليط ضــمن شــروط ممنــوع الــسفر وعــدم دخــول الــضفة 
 . شهور أي المدة الباقية له في السجن٤الغربية لمدة 

 مــــــن فلــــــسطينية تحمــــــل ٢٠١٤وتـــــزوج عــــــام 
 أصــــدر الجنــــسية الفرنــــسية ومقيمــــة فــــي فرنــــسا، حيــــث

ًاالحتالل اإلسرائيلي قرارا بحقه بعدم دخول الـضفة الغربيـة 
 لمــدة ٢٠١٧لمـدة عــامين، إضــافة لالعتقـال اإلداري عــام 

 . شهر١٣

يـــذكر أن الحمـــوري أســـير محـــرر أمـــضى نحـــو 
ثمانية أعوام في سجون االحتالل، وهو متـزوج مـن سـيدة 
فرنـــسية أبعـــدتها ســـلطات االحـــتالل عـــن فلـــسطين عـــام 

٢٠١٦ 

ل الجنسية الفرنسية، لكنه اختار البقاء فـي ويحم
القدس، بالرغم مـن إبعـاد االحـتالل لزوجتـه الفرنـسية عـن 

وتـــستمر ســـلطات االحـــتالل فـــي . ٢٠١٦فلـــسطين منـــذ 
سياســة التــضييق علــى الفلــسطينيين فــي مدينــة القــدس 
ــال واإلبعــاد وهــدم البيــوت، بهــدف تغييــر  ــة باالعتق المتمثل

وواصــــلت قــــوات . تاللديمــــوغرافي يكــــون لــــصالح االحــــ
االحتالل سياسـة إبعـاد المـرابطين والمـواطنين عـن القـدس 

 .واألقصى بينهم حراس ورئيس هيئة المرابطين فيه

ـــرار خطيـــر  ـــشطاء وحقوقيـــون بـــأن الق واعتبـــر ن
ــصفة عامــة،  ــق الســتهداف أهــالي القــدس ب ويمهــد الطري
بهدف إفراغ المدينة المقدسـة مـن أهلهـا بـدعوى نـشاطهم 

  .السياسي

  ٤/٩/٢٠٢٠لحياة الجديدة ا

* * * * *  

خيمة "االحتالل يستهدف : مناهضة التهجير
ألنها جمعت الجهود ضد هدم  "البستان

  المنازل

  

ـــر أن  أكـــدت الهيئـــة المقدســـية لمناهـــضة التهجي
االحتالل يخشى خيمة البستان في سلوان جنـوب المـسجد 
األقـــصى ويالحـــق المـــشاركين فيهـــا ألنهـــا جمعـــت جهـــود 

 والشخصيات الوطنية والنشطاء في وجه أوامر المقدسيين
 .الهدم واالستيالء على عقارات المقدسيين

وأكدت الهيئة، فـي بيـان لهـا، أن االحـتالل يعتبـر 
كــل صــوت يخــرج مــن مدينــة القــدس وخاصــة مــن ســلوان 

 .ًصوتا يهدده ويحبط مخططاته

 التي أنشئت "خيمة البستان "ولفت البيان إلى أن
اسـتهداف منطقـة البـستان وقـرارات  ضـد ٢٠٠٩في العـام 

 عقـارا وبيتـا، باقيـة ومـستمرة ٨٠االحتالل بهدم أكثـر مـن 
  .في وجه قرارات الهدم الجديدة

  ٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٤٩ 

االحتالل يعتقل سيدة وشابا من القدس بعد 
  التنكيل بهما

  

ـــت – القـــدس قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي،  اعتقل
ة في البلدة القديمة بمدينة القدس بعد سيد مساء السبت،

أخـرى باعتقـال شـاب فـي  أن التنكيل بهـا، فيمـا قامـت قـوة
 .العيسوية شمال المدينة، بعد االعتداء عليه

محلية، بأن قوات االحتالل قامـت  مصادر وأفادت
هويتها عقب االعتـداء  باحتجاز واعتقال مقدسية لم تعرف

 . المحتلةعليها بمنطقة باب األسباط في القدس

قــوات االحــتالل الــشاب معتــصم حمــزة  واعتقلــت
بـالتزامن مـع  عبيـدة مـن بلـدة العيـساوية بعـد التنكيـل بـه،

  .إغالق أحد مداخل البلدة ومنع المواطنين من التنقل

  ٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

من حراس المسجد االحتالل يعتقل ثالثة 
  األقصى المبارك

  

اعتقــل جنــود االحــتالل،  ....– فلــسطين المحتلــة
ــسبت،  .  مــن حــراس المــسجد األقــصى المبــارك٣أمــس ال

ـــوا  ـــود االحـــتالل اعتقل وأفـــادت مـــصادر فلـــسطينية، أن جن
الحارسة هبـة سـرحان مـن أمـام بـاب مـصلى قبـة الـصخرة 

ووفقـا للمـصادر . ّالمشرفة، بعد منعها لهم دخول المصلى
ــل الجنــود حارســين آخــرين، قــدما المــساع دة ذاتهــا، اعتق

لسرحان، بعد اعتداء جنود االحـتالل عليهـا، وهمـا عمـران 
 .األشهب وعماد عابدين

وأصــيب شــقيقان، أمــس الــسبت، أحــدهما بجــروح 
ــــوات خاصــــة  ــــا ق ــــة أطلقته ــــة يدوي ــــشظايا قنبل ــــرة، ب خطي

، داخــل منزلهمــا فــي "مــستعربين"إســرائيلية مــن وحــدة الـــ
مخـــيم جنـــين، حـــسبما أفـــادت وكالـــة األنبـــاء الفلـــسطينية 

 )."وفا("

ــــــــن وحــــــــدة  ــــــــوات م ــــــــصادر أن ق ــــــــرت الم وذك
ــــة " المــــستعربين" اختطفــــوا الــــشقيقين وتــــم نقلهمــــا بمركب

إســعاف إســرائيلية، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــات عنيفــة 
بين الشبان وقوات االحتالل علـى مـدخل المخـيم، دون أن 

  . يبلغ عن إصابات

وذكر شهود عيان أن جيش االحـتالل اإلسـرائيلي 
زل داخــل المخــيم، وســط انــدالع مواجهــات اقــتحم عــدة منــا

 .عنيفة مع شبان فلسطينيين

إلـــــى ذلـــــك، أصـــــدرت هيئـــــة شـــــؤون األســـــرى 
ًوالمحررين، أمس السبت، بيانا تشير فيه إلى أن األجـواء 
ّشديدة الحـرارة والرطوبـة العاليـة، حولـت حيـاة األسـرى فـي 
مختلف سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى جحيم خالل األيام 

 .ةالماضي

ومـع دخـول موجـة "وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه 
الحر الشديد التي تجتاح البالد منذ أكثر من أسـبوع، أدى ذلـك 
إلــى مــضاعفة معانــاة األســرى عــشرات المــرات، بــسبب الحــرارة 
ـــصحراوية  ـــة التهويـــة خاصـــة فـــي الـــسجون ال ـــة، وقل والرطوب
ــوع، ــدمون، وجلب  والــساحلية، كالنقــب، ونفحــة، وعــسقالن، وال

  )وكاالت". (وغيرها

  ١٥ص/٦/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًبلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله 
  ًذاتيا في القدس القديمة

 

أجبرت بلدية االحتالل في القدس، أمـس الـسبت، 
ًمقدسيا على هدم منزله ذاتيا في مدينة القدس المحتلة ً.  

وقد أجبر االحتالل المواطن حامد حماد على هدم 
منزلــه المكــون مــن طــابقين فــي البلــدة القديمــة بالقــدس 

  .المحتلة، بحجة عدم الترخيص

 ٦/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٥٠ 

االحتالل يقتحم األقصى ويعتدي على طلبة 
  المدرسة الشرعية

  

 اقـــــتحم جنـــــود – وكـــــاالت –فلـــــسطين المحتلـــــة 
االحــتالل، أمــس األحــد، ســاحات المــسجد األقــصى المبــارك، 

عوا بتركيــب أجهـزة وســماعات فـي منطقــة بـاب األســباط وشـر
داخــــل األقــــصى، وصــــعدوا أعلــــى ســــطح مدرســــة األقــــصى 

 .الشرعية بين بابي األسباط وحطة

وأوضـــــح مـــــصدر مـــــسؤول مـــــن دائـــــرة األوقـــــاف 
اإلسالمية أن قوات االحتالل طالبـت قبـل يـومين بفـتح غرفـة 
ـــسطح بحجـــة  ـــاب األســـباط العـــتالء ال ـــة ب اآلذان فـــي منطق

 .رفــضت ذلــك" األوقــاف"، وأن "كيــب ســماعات فــي المكــانتر"
قامــــت ســــلطات : "وأضــــاف المــــصدر فــــي تــــصريح مكتــــوب

ــالقوة اعتلــت ســطحه  االحــتالل أمــس، باقتحــام األقــصى، وب
   ."وشرعت بتركيب معداتها" جهة باب االسباط"

وقال مصدر مسؤول مـن دائـرة األوقـاف اإلسـالمية 
ـــة  ـــا"لوكال ـــة" مع ـــا يجـــر: "اإلخباري ـــل أن م ي هـــو مخـــالف لك

األعراف ولم يحدث منذ احتالل مدينـة القـدس واألقـصى، وال 
ــك ــداف مــن وراء ذل ــي حــدث آخــر، اعتــدت ."نعــرف األه  وف

ــور  ــشرعية ف ــة مدرســة األقــصى ال ــى طلب قــوات االحــتالل عل
خــروجهم مــن المدرســة، فيمــا واصــل مــستوطنون تدنيــسهم 

   .لباحات المسجد االقصى

سـتها بحـق المـسجد وتواصل سـلطات االحـتالل سيا
وأهله، حيث اعتقلت عناصـر مـن الوحـدات الخاصـة بـشرطة 
االحــــتالل، الــــسبت، موظــــف دائــــرة األوقــــاف فــــي المــــسجد 
األقــصى بــالل عــوض اهللا، واقتادتــه إلــى أحــد مراكزهــا فـــي 
المدينـــة المقدســـة للتحقيـــق معـــه وكـــذلك عمـــران االشـــهب، 

داء وعماد عابدين، وحارسة األقصى هبة سرحان، بعد االعتـ
 .عليهم داخل المسجد األقصى المبارك

من جانب آخر، قال وكيل وزارة األوقاف حسام أبـو 
الرب في معـرض استعراضـه التقريـر الـذي تعـده الـوزارة عـن 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى واإلبراهيمي إن 

قـوات االحـتالل واصــلت انتهاكاتهـا فــي األراضـي الفلــسطينية 
 فـــي المـــسجد األقـــصى واإلبراهيمـــي حيـــث المحتلـــة وخاصـــة

 تدنيـــسا واقتحامـــا ٢٠ســـجل شـــهر آب الماضـــي أكثـــر مـــن 
ــي المــسجد ٥٠للمــسجد األقــصى و ــع األذان ف ــع رف ــا من  وقت

  . اإلبراهيمي

وبين ابو الرب ان االنتهاكات في المسجد األقـصى 
تنوعـــت مـــا بـــين اقتحامـــات لـــسوائب المـــستوطنين أو طلبـــة 

ت وخبراء آثـار أو القـائمين علـى مـا المعاهد الدينية ومخابرا
يسمى جماعات الهيكل التي كثفت من دعواتهـا واقتحاماتهـا 

   .للمسجد األقصى

ـــة مـــن  ـــشهور جمل ـــاقي ال وشـــهد شـــهر آب كمـــا ب
االبعــــادات شــــملت حــــراس المــــسجد االقــــصى والمــــرابطين 
والمرابطـــات وكـــشف التقريـــر اســـتمرار االحـــتالل فـــي فـــرض 

نع العديد مـن الـدخول اليـه حصاره على المسجد األقصى وم
اضـــافة الـــى سياســـة االحـــتالل فـــي احتجـــاز بعـــض هويـــات 

   .المصلين

إلى ذلك، تواصل مجموعات من المستوطنين تنفيـذ 
االعتــداءات علــى الفلــسطينيين فــي منــاطق مختلفــة بالــضفة 
الغربيـــة، واالعتـــداء علـــى ممتلكـــات المـــواطنين فـــي منطقـــة 

ــل، فيمــا أخطــرت ســلطات اال حــتالل اإلســرائيلي جنــين والخلي
 .األثرية" دير سمعان"باالستيالء على خربة 

ــضفة الغربيــة، حطــم مــستوطنون  ... فــي شــمال ال
صباح أمس األحد مركبتين اثناء مهاجمة قرية حوارة جنوب 

 مركبات بالحجـارة فـي منطقـة جنـين ١٠نابلس، فيما رشقوا 
 . وتسببوا بأضرار لشبابيك وهياكل المركبات

الحــتالل اإلســرائيلي فجــر أمــس وشــن جــيش ا... 
ـــاطق مختلفـــة  ـــات فـــي من ـــة مـــداهمات واقتحام األحـــد، حمل
بالــضفة الغربيــة المحتلــة تخللهــا اعتقــال عــدد مــن الــشبان، 
فيمــا انــدلعت مواجهــات بــبعض المنــاطق، بينمــا أطلــق جنــود 

 .االحتالل النار صوب األراضي الزراعية في قطاع غزة

  ٢٨ ص٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  



  
  ١٥١ 

 الحتالل ينصب مجسات في األقصىا
  

ــة  ــدس المحتل ــراهيم-الق ــل إب نــصب قــوات  - كام
االحـــتالل اإلســـرائيلي، فجـــر امـــس، مجـــسات وســـماعات 
ـــصى  ـــشمالي داخـــل المـــسجد األق ـــرواق ال ـــوق ال خاصـــة ف

ـــ ـــى طلب ـــدت عل ـــة، واعت ـــدس المحتل ـــة الق ـــارك بمدين  ةالمب
المدرسة الشرعية في المسجد، في يومهم الدراسي األول، 

اء محـــاولتهم منـــع اعـــتالء الـــسطح وتركيـــب المعـــدات أثنـــ
   .الخاصة

وأفادت األوقاف اإلسالمية فـي القـدس أن شـرطة 
االحتالل اعتلـت سـطح المدرسـة الـشرعية الثانويـة للبنـين 
ـــصب  ـــدات، لن ـــاب األســـباط باســـتخدام ســـاللم ومع قـــرب ب

   .مجسات وسماعات

ــــي بيــــان  ــــرة األوقــــاف اإلســــالمية، ف ٍوقالــــت دائ
ا رفـــضت فـــتح بـــاب مئذنـــة األســـباط أمـــام مقتـــضب، أنهـــ

   .االحتالل لتنفيذ مهمة تركيب المجسات

ــال مــدير المــسجد األقــصى الــشيخ عمــر  ــدوره ق ب
أن شرطة االحتالل مدعومة بقواتها الخاصة » :الكسواني 

اقتحمت المسجد األقصى ومعهـا سـاللم حديديـة، وشـرعت 
بقــــوة الــــسالح بتركيــــب ســــماعات وأجهــــزة علــــى الجــــدار 

   .الي للمسجد بالقرب من باب األسباطالشم

ـــاف اإلســـالمية بالقـــدس  وأوضـــح أن دائـــرة األوق
ــد رفــض  ــأتي بع ــذي ي تــرفض هــذا اإلجــراء اإلســرائيلي، وال
األوقاف قبل أيام فتح باب المئذنة لقوات االحتالل لتركيب 

وأشــــار إلــــى أن عناصــــر شــــرطة االحــــتالل  .هــــذه اآلالت
 المدخل الوحيـد لـسطح استعانوا بالساللم الحديدية لتجاوز

السور الـشمالي عبـر بوابـة مئذنـة بـاب األسـباط مـن أجـل 
   .تركيب تلك المعدات

نحن ننظر بعين الخطـورة لهـذه «: وقال الكسواني
الممارســات اإلســرائيلية ضــد المــسجد األقــصى، ومحــاوالت 

االحتالل فرض سيادة على المسجد، بادعاء أنها إجراءات 
   .«أمنية

 اإلجراءات، والتـي تـتم بقـوة نرفض هذه«وأضاف 
ً، داعيا ألن يكون هناك دعـم واضـح مـن الجميـع »السالح

لموقـــف األوقـــاف ضـــد إجـــراءات االحـــتالل هـــذه، وفـــرض 
   .سيطرته وسيادته الكاملة على األقصى

ـــصى  ـــوات االحـــتالل لألق ـــى خلفيـــة اقتحـــام ق وعل
والشروع بتركيب الـسماعات واألجهـزة اإللكترونيـة، سـادت 

   .توتر الشديد ساحات المسجد األقصىحالة من ال

وفي سياق متصل، اعتـدت قـوات االحـتالل أمـس 
علــى طلبــة مدرســة األقــصى الــشرعية فــور خــروجهم مــن 

ًوتعليقــا علــى مناقــشة االحــتالل إغــالق المــسجد  المدرســة
األقــصى أمــام المــصلين، بــسبب زيــادة أعــداد المــصابين 

ــــروس  ــــا«بفي ــــرار إغــــال»كورون ــــسواني إن ق ــــال الك ق ، ق
ــــيس  ــــاف اإلســــالمية، ول ــــس األوق ــــق بمجل ــــصى يتعل األق

   .لالحتالل أي عالقة بذلك، وال شأن له به

وأشار إلى أن هذا القرار تحدده األوقاف، بما فيه 
ومـن المقـرر  .مصلحة للمصلين الـذين يتوافـدون لألقـصى

ــابع لالحــتالل األحــد،  أن يبحــث مجلــس األمــن القــومي الت
ق المـسجد األقـصى خالل اجتمـاع وصـف بالحـساس إغـال

أمــام المــصلين، وذلــك فــي ظــل االرتفــاع الحــاد فــي أعــداد 
   .شرقي القدس المحتلة» كورونا«المصابين بفيروس 

وفـــي ســــياق متــــصل، اقتحمـــت قــــوات االحــــتالل 
ــشريف التــي  ــة بيــت مــال القــدس ال اإلســرائيلي، مقــر وكال

 بمبـادرة مـن الملـك المغربـي الحـسن ١٩٩٨تأسست سنة 
نـة القـدس آنـذاك، والمنبثقـة عـن منظمـة الثـاني رئـيس لج

   .ت بمحتوياتهاثوعب ..المؤتمر اإلسالمي

على صعيد اخـر شـن جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي 
فجر أمس حملة مداهمات واقتحامات فـي منـاطق مختلفـة 

ــة المحتلــة تخللهــا اعتقــال  ــضفة الغربي ً فلــسطينيا، ١١بال



  
  ١٥٢ 

جنـود فيما اندلعت مواجهات ببعض المناطق، بينما أطلـق 
   .االحتالل النار صوب األراضي الزراعية في قطاع غزة

فيمــا، أعلنــت داخليــة االحــتالل اإلســرائيلي، إنهــا 
بــــدأت إجــــراءات لترحيــــل المحــــامي الفلــــسطيني صــــالح 

 .حموري، عن مدينة القدس المحتلة

  ٨ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 األقصى إغالق تدرس إسرائيل: عبرية قناة
 كورونا بسبب

 ١٢ كـــــشفت قنـــــاة -ترجمـــــة خاصـــــة  -اهللا رام 
العبرية، صباح األحـد، أن إسـرائيل تـدرس إمكانيـة إغـالق 
ــد  ــزوار، بــسبب تزاي المــسجد األقــصى، أمــام المــصلين، وال
أعــــــداد اإلصــــــابات بفــــــايروس كورونــــــا، فــــــي األحيــــــاء 

   .الفلسطينية المقدسية بشكل كبير

وبحــــسب القنــــاة، فــــإن مجلــــس األمــــن القــــومي 
جري مناقـشة حـساسة وبـشكل خـاص حـول اإلسـرائيلي سـي

إغالق األقصى، في ضوء البيانات المقلقة والقفـزة الكبيـرة 
وأشـارت إلـى أن بلديـة االحـتالل فـي  .في أعداد المصابين

القدس كانت طالبـت بـإغالق األقـصى، لكـن لـم يـتم اتخـاذ 
   .هذه الخطوة بسبب معارضة الوقف اإلسالمي

لمــسؤول عــن ًووفقــا للقنــاة، فــإن رونــي جــامزو ا
ملــف الكورونــا فــي وزارة الــصحة اإلســرائيلي، طلــب إدراج 
أحياء البلدة القديمة المحيطة باألقـصى بـأن تكـون ضـمن 

  ".الحمراء"المناطق المصنفة بـ 

ــار ذلــك تــساؤال حــول كيفيــة إغــالق األقــصى  ًوأث
وكنيـــسة القيامـــة وحـــائط البـــراق، فـــي ظـــل الحـــساسيات 

فـــي المناقـــشة التـــي "ة وتقـــول القنـــا .الـــسياسية والدينيـــة
ســتجري اليــوم، ســيتم إيجــاد حلــول عمليــة للجنــة الوزاريــة 

  ."حول كيفية التعامل مع هذه الحساسيات

  ٧/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

تواصل اقتحامات األقصى والشيخ صبري يحذر 
  من إغالقه بحجة كورونا

  

ـــتحم المتطـــرف – وكـــاالت – فلـــسطين المحتلـــة  اق
ــة عــشرات المــستوطنين، صــباح أمــس ،"يهــودا غليــك"  برفق

االثنين، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة 
 .أمنية مشددة

وأفادت دائرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس المحتلـة، 
شــرطة االحــتالل أغلقــت بــاب المغاربــة، "فــي بيــان لهــا، بــأن 

ــنهم المتطــرف غليــك، و٨٩عقــب اقتحــام   ٣٥ مــستوطنا، بي
 ."ًهوديا، المسجد األقصىًطالبا ي

وأوضـحت أن المــستوطنين نفـذوا جــوالت اســتفزازية 
المزعـوم، " الهيكـل"في باحات األقصى، وتلقوا شروحات عـن 

 .وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية بالمسجد

ًوفرضـــــت شـــــرطة االحـــــتالل قيـــــودا علـــــى دخـــــول 
ــــض  ــــصى، واحتجــــزت بع ــــى األق ــــسطينيين إل المــــصلين الفل

 .د بواباته الخارجيةالهويات الشخصية عن

وكانــت شــرطة االحــتالل اقتحمــت، األحــد، المــسجد 
ـــي  ـــصبت ســـماعات صـــوتية فـــي ســـاحة الغزال ـــصى، ون األق

ًوتعليقا على ذلك، قالت . بالمسجد وقرب مئذنة باب الغوانمة
محاولة االحتالل تغييـر "إن : الهيئات االسالمية في فلسطين

سجد األقـــصى الواقـــع التـــاريخي والـــديني والقـــانوني فـــي المـــ
 ."ًالمبارك بالقوة، لن تكون ال اليوم وال غدا

إصرار شرطة االحتالل على تركيب هـذه "وبينت أن 
الـــسماعات باتجـــاه ســـاحة الغزالـــي وعلـــى الـــسور الـــشمالي 
ــه  ــا شــرطة االحــتالل ومــا تخفي ــوح بنواي ــوحي ويب ــي، ي والغرب
بحق قبلة المسلمين األولى وأقـدس مقدسـات المـسلمين فـي 

 ."ارهذه الدي

من جانبه، حذر رئيس الهيئة اإلسالمية العليـا فـي 
ــة القــدس المحتلــة وخطيــب المــسجد األقــصى المبــارك  مدين
الشيخ عكرمة صبري من استغالل االحتالل اإلسرائيلي أزمـة 
كورونا إلغالق المـسجد األقـصى المبـارك، مـن خـالل إخـالء 



  
  ١٥٣ 

المنطقـــــة بأكملهـــــا مـــــن المقدســـــيين وتـــــسهيل اقتحامـــــات 
 .ينالمستوطن

) بتــرا(وأكـد صـبري فـي بيــان صـحفي وصـل مراسـل 
ـــروس  ـــه، أن االحـــتالل يتخـــذ مـــن في فـــي رام اهللا نـــسخة من
كورونــا حجــة واهيــة مــن أجــل تــأزيم األوضــاع فــي األقــصى 
وتنفيـــــذ مخططاتـــــه، والتعـــــدي علـــــى صـــــالحيات األوقـــــاف 
ًاإلســـالمية فـــي المـــسجد األقـــصى واغالقـــه، مـــشيرا إلـــى أن  ٕ

ودعـــا إلـــى االلتـــزام بـــاإلجراءات . األوقـــاف لـــن تـــسمح بـــذلك
الوقائيـــة لمنـــع تفـــشي كورونـــا خـــالل الـــصالة فـــي المـــسجد 
ٕاألقــــصى، بوضــــع الكمامــــة واحــــضار كــــل مــــصل ســــجادته 

 وكانت وسائل إعالم إسرائيلية كشفت . الخاصة للصالة

ــوات االحــتالل اإلســرائيلي فجــر أمــس  ... وشــنت ق
ــة دهــم وتفتــيش فــي منــاطق مختلفــة بالــضف ة اإلثنــين، حمل

الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقـال عـدد مـن الـشبان، 
فيمــا بلــغ عــن توغــل عــسكري محــدود للعديــد مــن جرافــات 

 .وآليات االحتالل في قطاع غزة

ي األسـير باقتحـام جنـود االحـتالل منـاطق دوأفاد نا
ــــازل  ــــد مــــن المن ــــضفة، تخللهــــا مداهمــــة العدي مختلفــــة بال

مـا تـم اعتقـال عـدد مـن وتفتيشها والعبـث فـي محتوياتهـا، في
ـــة  ـــزة األمنيـــة بحج ـــق لألجه ـــشبان جـــرى تحـــويلهم للتحقي ال
المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات 

 .االحتالل

ٕتجريف واطالق نار بشكل متقطع تجاه األراضي ...
 .القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

ــالقرب مــن  ــابلس الجنــوبي ب ــة ن وشــهد مــدخل مدين
وارة في ساعات متأخرة مـن الليـل، اعتـداءات وأعمـال بلدة ح

عربدة من قبل مجموعة مستوطنين تزامنـا مـع إغـالق قـوات 
 .االحتالل للحاجز

ــوات االحــتالل واغالقهــا  ٕتــزامن ذلــك مــع اســتنفار ق
حاجز حوارة في كال االتجاهين، وانتشار العـشرات مـن جنـود 

 .لهماالحتالل بالقرب من المستوطنين لتأمين الحماية 

وتــأتي هــذه االعتــداءات لليــوم الثــاني علــى التــوالي 
حيث شهدت بلدة حوارة الليلة قبل الفائتة قيام مجموعة مـن 
المستوطنين بتحطيم زجاج عـدد مـن مركبـات المـواطنين فـي 

وأفاد مسئول ملف االسـتيطان فـي . بلدة حوارة جنوب نابلس
شــمال الــضفة الغربيــة غــسان دغلــس، أن مــستوطنين قــاموا 

ــال عربــدة فــي شــارع حــوارة وحطمــوا زجــاج عــدد مــن ب أعم
 .المركبات، عرف من أصحابها المواطن مالك أحمد سعادة

ـــين،  ـــتحم مـــستوطنون، صـــباح أمـــس اإلثن ـــا اق كم
وقـــال رئـــيس بلديــــة . الموقـــع األثـــري فـــي بلـــدة سبـــسطية

 مـــستوطنا ٥٠سبـــسطية محمـــد عـــازم، إن مـــا يقـــارب مـــن 
وسـط حمايـة مـشددة مـن اقتحموا الموقع األثري فـي البلـدة، 

وأضـــاف أن قـــوات االحـــتالل انتـــشرت . قبـــل قـــوات االحـــتالل
". بـــشكل مكثـــف وأغلقـــت الموقـــع األثـــري أمـــام المـــواطنين

وشرعت قوات االحتالل اإلسـرائيلي، أمـس اإلثنـين، بتجريـف 
مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا شرق 

 .نوب الخليلبلدة الظاهرية، وواد الجوايا شرق يطا، ج

 ١٦ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

 ٥ُاالحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم 
  محالت تجارية

طات االحتالل  سلبرت اج–القدس المحتلة 
مقدسية على هدم  اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، عائلة

جنوب شرق " (ل المكبرجب"خمس محالت تجارية في 
   .، بحجة عدم الترخيص)مدينة القدس المحتلة

وقال المواطن عبد صري، أحد مالكي المحالت 
إن بلدية االحتالل أجبرته وعائلته على هدم : "التجارية

محالتهم التجارية التي يعتاشون منها، رغم محاولتهم 
 ". رخصة بناء دون جدوىإصدار سنوات ١٠على مدار 

عن صري، أن " ز معلومات وادي حلوةمرك"ونقل 
 سنوات، ٤العائلة اضطرت لبناء المحالت التجارية قبل 



  
  ١٥٤ 

وبدأت بلدية االحتالل اإلسرائيلي منذ ذلك الوقت 
 .بمالحقتهم

وأضاف أن بلدية االحتالل فرضت عليهم مخالفة 
ُ ألف شيكل، وال تزال تدفع حتى اليوم، ٦٠بناء قيمتها 

ن البلدية إلجبارهم على هدم ًورغم ذلك تلقوا اتصاال م
 ألف ٧٠ٕالمحالت، واال عليهم دفع أجرة هدم قيمتها 

  ". للبلدية والقوات المرافقة لها"شيكل 

وترفض سلطات االحتالل، منح الفلسطينيين في 
الداخل المحتل، تراخيصا لبناء أو توسيع منازلهم، بل 

 .يهدمها بحجة عدم وجود الترخيص

أصحاب المنازل بهدم ّ وتخير سلطات االحتالل 
المنزل بأنفسهم أو تولي االحتالل مهمة الهدم، وتجبر 

  .صاحب المنزل على دفع تكاليف الهدم

  ٨/٩/٢٠٢٠وكالة قدس برس اإلخبارية 

* * * * *  

ًيخطفون شابا من مخيم شعفاط " مستعربون
  وسط القدس

 

اختطفت عناصر من وحدة المستعربين بقوات 
 في" كافتيريا"ابا من داخل االحتالل، أمس االثنين، ش

 .وسط القدس المحتلة مخيم شعفاط

 وقال مراسلنا نقال عن مصدر في المخيم، أن

مستعربين داهموا اليوم كافتيريا قريبة من الحاجز 
شعفاط، واعتقلوا الشاب  العسكري على مدخل مخيم

  . جهة غير معلومةإلىرياض الساليمة، واقتادوه 

  ٨/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

اعتقال طالب من األقصى واقتحام مستوطنين 
  لباحاته

 

شرطة االحتالل يوم  اعتقلت – القدس المحتلة
ًالثالثاء، طالبا من داخل باحات المسجد األقصى المبارك، 

 .بالتزامن مع فترة االقتحامات الصباحية

 بأن عناصر من شرطة "قدس" وأفادت مصادر لـ
طالب من داخل الباحات واقتادته االحتالل اعتقلت أحد ال

ألحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة دون معرفة 
  ...األسباب

  ٨/٩/٢٠٢٠قدس اإلخبارية 

* * * * *  

 المطل منزله هدم على مقدسيا يجبر االحتالل
  الصخرة قبة على

  

 االحتالل، سلطات أجبرت – المحتلة القدس
 هدم على ثاء،الثال اليوم حماد، حامد المقدسي المواطن
 من القديمة، البلدة في الكائن منزله من الرابع الطابق
  .المحتلة القدس مدينة

 هدم على أجبره االحتالل فإن حماد؛ وبحسب
 مالية مبالغ لدفع تجنبا ذلك على أقدم وأنه ذاتيا، المنزل
  .الهدم االحتالل بلدية نفذت حال في باهظة

 أيام ثالثة قبل أجبرت االحتالل بلدية وكانت
 من الرابع الطابق من جزء هدم على حماد المقدسي

 قبة مسجد على والمطل الغوانمة، باب من القريب منزله
  ...اليوم الهدم عملية واستأنف الصخرة،

  ٨/٩/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

  

  



  
  ١٥٥ 

مستوطنون ومخابرات االحتالل يقتحمون 
 "األقصى"

  

 ٥ مستوطنا، و٨٠  اقتحم–االراضي الفلسطينية 
عناصر من مخابرت االحتالل، أمس ساحات المسجد 

  .األقصى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل

وتجولوا في باحات المسجد عبر مجموعات 
 شخصا قبل أن يغادروا من باب ١٥ضمت كل مجموعة 

  .المغاربة الذي يستخدم فقط القتحامات المستوطنين

ات الحقوقية إلى ذلك ناشد ذوو األسرى، المؤسس
واإلنسانية والصليب األحمر الدولي، بالتدخل العاجل 
إلنقاذ حياة أبنائهم في سجون االحتالل، خاصة بعد 

في ” كورونا“تسجيل مزيد من اإلصابات بفيروس 
وشددوا خالل االعتصام األسبوعي االسنادي  .صفوفهم

مع األسرى، أمام مكتب الصليب األحمر في طولكرم، على 
صلة دعم األسرى ومساندتهم في ظل ما ضرورة موا

يتعرضون له من ممارسات وحشية من قبل االحتالل، 
  .وسط إهمال طبي متعمد بحقهم

وحذر مدير مكتب نادي األسير في طولكرم 
ابراهيم النمر، من خطورة الوضع الصحي لألسرى 
المرضى، مع تزايد اإلصابات بالفيروس خاصة في سجن 

 جديدة، وتخوف من  إصابات٧، وتسجيل ”عوفر“
  .انتشاره بشكل كبير

وطالب المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية 
وعلى رأسها الصليب األحمر بتحمل مسؤولياتها في ظل 
ٕهذا التطور الخطير، وارسال مندوبيها لالطمئنان على 
حياة األسرى، وتوفير وسائل الوقاية لهم من انتشار 

   .الفيروس، والضغط نحو اإلفراج عنهم

وفي ذات السياق طالبت القوى الوطنية 
واإلسالمية، والفعاليات الشعبية في رام اهللا والبيرة، 
الصليب األحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية واالنسانية، 

بإيفاد لجان طبية متخصصة لسجون االحتالل 
اإلسرائيلي، للوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاكات 

  .بالمواثيق الدوليةبحق األسرى، وعدم التزامها 

إلى ذلك أكد متحدثون في مؤتمر صحفي ... 
عقد في القدس المحتلة أمس، أن الشارع األميركي الذي 
ينوي االحتالل إنشاءه لإلمعان بتهويد القدس، يهدد بهدم 

وقال  .عشرات المنازل في جبل المكبر وأحياء أخرى
المتحدثون في المؤتمر الذي نظمه مركز القدس 

 القانونية واالجتماعية، إن الهدم سيطال منازل للمساعدة
أخرى ال تقع في مسار الشارع األميركي، وأن االحتالل 
يعطي طابعا أمنيا إلنشاء هذا الشارع من أجل منع 

   .المقدسيين من االعتراض عليه

وتوقع المشاركون وفق المعطيات المتوفرة لديهم 
المقبل، من العام ) يونيو(أنه سيكون حتى شهر حزيران 

 منزل مهددا بالهدم في جبل المكبر لوحده وهذا ٤٠٠
العدد بحاجة لوقفات كبيرة من قبل الجميع في مختلف 

  .المجاالت

وبين المتحدثون أن ما تسمى باللجنة اللوائية 
التابعة لالحتالل ستنعقد قريبا للمصادقة على مشروع 
الشارع األميركي الذي سيصل شرق القدس بالسفارة 

كية بالقدس، داعين المواطنين لمحاولة تعطيل األمير
المشروع والحصول على مكاسب في سبيل مواجهة هذا 

   .الشارع

وأشاروا إلى أن هناك شحا فيما يقدمه القانون 
الدولي من أجل منع جرائم االحتالل، والضم منح االحتالل 
الضوء األخضر لتجاوز القانون الدولي، ولكن القانون 

 عمليات الهدم التي يمارسها االحتالل الدولي يتحدث عن
   .بأنها غير قانونية بالمطلق

وشدد المتحدثون على أن ما يجري من عمليات 
ٕهدم ممنهجة تسهم في تهجير قصري للسكان واعادة 
هندسة القدس ديمغرافيا لتقليص نسبة المقدسيين فيها 



  
  ١٥٦ 

الممارس بحق “العنف القانوني ” من خالل 
   .الفلسطينيين

 السياق دعا وزير شؤون القدس فادي وفي ذات
الهدمي المجتمع الدولي ألن يحذو حذو االتحاد األوروبي 
والدول األعضاء فيه، برفض سياسة هدم منازل 

  .المواطنين ودعوة إسرائيل لوقفها

وحذر الهدمي من مخاطر تصاعد عمليات الهدم 
” كورونا“اإلسرائيلية خاصة في ظل انتشار فيروس 

ذلك اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي إلى  .المستجد
 مواطنا فلسطينيا خالل حمالت دهم ٥٠صباح أمس، 

   .ألنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان، إن قوات 
االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت 

ة المحتلة لحم والخليل وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقي
، وغالبيتهم من مدينة الخليل، ٥٠واعتقلت المواطنين الـ 

  )وكاالت (.بزعم أنهم مطلوبون

  ٣٠ص/٩/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

محكمة االحتالل تقرر إخالء بناية عائلة 
 الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

  

 أصــدرت محكمــة االحــتالل فــي – وفــا –القــدس 
الء بنايـة عائلـة الرجبـي القدس المحتلة، قـرارا يقـضي بـإخ

فـــي حـــي بطـــن الهـــوى بـــسلوان جنـــوب المـــسجد األقـــصى 
" عطيـــرت كـــوهنيم"المبـــارك مـــن ســـكانها، لـــصالح جمعيـــة 

 .االستيطانية

وأضـــــاف مركـــــز معلومـــــات وادي حلـــــوة، اليـــــوم 
الثالثاء، أن عقار عائلة الرجبـي عبـارة عـن بنايـة سـكنية 

  . فردا من العائلة٣٠ شقق تأوي ٣مكونة من 

ـــــرار وأوضـــــ ح أن محكمـــــة االحـــــتالل أصـــــدرت ق
اإلخالء اليوم، بعد معركة خاضتها العائلـة لحمايـة عقارهـا 

، موضـــحا أن المحكمـــة أمهلـــتهم حتـــى ٢٠١٦منـــذ عـــام 
  .إبريل المقبل لتنفيذ اإلخالء/ األول من نيسان

ّوأوضـــح المـــواطن كايـــد الرجبـــي، أنهـــم تـــسلموا 
بـل عـدة ق" عطيرت كـوهنيم"البالغات القضائية من جمعية 

ســـنوات، التـــي طالبـــت بـــاألرض المقامـــة عليهـــا البنايـــة، 
وعليــه توجهنـــا للمحكمــة إلثبـــات حقنـــا فــي العقـــار الـــذي 
نعيش فيـه منـذ احـتالل القـدس، مؤكـدا أن العائلـة سـتقدم 
استئنافها للعليا اإلسرائيلية في محاولـة جديـدة للبقـاء فـي 

  .البناية

وأضـــاف الرجبـــي أنـــه رغـــم المالحقـــات وقـــرارات 
المحــاكم ومــضايقات المــستوطنين فــي الحــي للــسكان، إال 

  .أنهم صامدون، ومتمسكون بحقهم بأرضهم ومنازلهم

من جانبه، أوضح رئـيس لجنـة حـي بطـن الهـوى 
زهيــر الرجبــي، أن قــرارات اإلخــالء فــي الحــي ازدادت خــالل 

 ٤الفتــرة األخيــرة، فقــد ســبق قــرار إخــالء عائلــة الرجبــي 
دويــــك، "حــــتالل لعــــائالت قــــرارات صــــادرة عــــن محــــاكم اال

وتخــوض اليــوم صــراعا فــي المحــاكم " وشــويكي، والرجبــي
  .لحماية منازلها

" عطيــــــرت كــــــوهنيم"وأضــــــاف أن هــــــذا مخطــــــط 
 متـر مربـع ٢٠٠ دونمات و٥االستيطانية لالستيالء على 

، علمـا إنهـا "بطـن الهـوى"من حي الحارة الوسطى منطقـة 
-٨٨-٧٥-٧٣( قطع من األراضي وأرقامها ٦تقسم الى 

٩٧-٩٦-٩٥.(  

 ٣٥وأضـاف أنـه تقـام علـى األرض مـا يزيـد عـن 
 عائلـة، وجميـع الـسكان ٨٠بناية سـكنية، يقطنهـا حـوالي 

يعيـــشون فـــي الحـــي منـــذ عـــشرات الـــسنين، بعـــد شـــرائهم 
األراضــــي والممتلكــــات مــــن أصــــحابها الــــسابقين بــــأوراق 

  .رسمية

  ٩/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ١٥٧ 

اب ويقتحم منزل آخر االحتالل يمدد اعتقال ش
  في القدس

مددت سلطات االحتالل، الثالثاء، اعتقال الـشاب 
مــن بلــدة العيــسوية وســط ) ً عامــا٢٠(يــزن عمــران عبيــد 

  . القدس المحتلة، حتى الخميس القادم

وكــامن عناصــر مــن وحــدة المــستعربين اختطفــت 
 من العيسوية وسط أجواء شديدة االثنينالشاب عبيد يوم 

   .سادت المنطقة

ــة، اقتحمــت قــوات االحــتالل، بيــت  مــن جهــة ثاني
 المـواطن المقدســي رمــزي صــالح مــن حـي الثــوري ببلــدة

  .المبارك المسجد األقصى جنوب سلوان

 ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يستدعي ناشطا مقدسيا للتحقيق

ـــساء الثالثـــاء،  ـــابرات االحـــتالل، م اســـتدعت مخ
جعبري مدير دائرة تنمية الـشباب الناشط المقدسي مازن ال
 .في بيت الشرق للتحقيق

 وطلبـت مخـابرات االحـتالل مـن الجعبـري المثـول

ــديا  أمامهــا بمركــز تحقيــق فــي الحــاجز العــسكري قــرب قلن
ذريعــة النــشاط الــسياسي  شــمال القــدس المحتلــة، تحــت
  . بالقدسواألهليوعضوية هيئة العمل الوطني 

 ٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقيد اتصاالت وحركة محافظ القدس 
  عدنان غيث

ـــة ـــدس المحتل مخـــابرات االحـــتالل،  ســـلمت – الق
ًمساء األربعاء، محـافظ القـدس عـدنان غيـث قـرارا تعـسفيا  ً
ًجديدا يقضي بتقييد حركته داخل مدينـة القـدس، واقتـصار 

 ٥٠وجوده على بلدته سلوان، ومن التواصل مع أكثر من 

نيـــة، علـــى رأســـهم الـــرئيس محمـــود عبـــاس شخـــصية وط
 .ورئيس الوزراء محمد اشتية

ًويعتبر القرار سابقة خطيرة واستهدافا خطيرا غير  ً ٕ
مسبوق لمحافظ القدس الذي يمثل الرئيس محمود عباس 
ويـــــأتي فـــــي ســـــياق معركـــــة اإلحـــــتالل لفـــــرض الـــــسيادة 
اإلسرائيلية علـى القـدس المحتلـة مـن خـالل إلغـاء الوجـود 

ـــــة الفلـــــسطيني ـــــر المـــــس بـــــالرموز الوطني ـــــه، عب ٕ وانهائ
ٕوالــسياسية واغــالق المؤســسات الفلــسطينية داخــل مدينــة 

   .القدس

وخالل عامين مـن تكليـف محـافظ القـدس عـدنان 
ــه ســلطات االحــتالل لمــا  ًغيــث محافظــا للعاصــمة، اعتقلت

 مــرة، واســتدعته للتحقيــق عــشرات المــرات، ١٧يزيــد عــن 
ها منـع دخـول الـضفة  قرارات عسكرية جائرة من٤وسلمته 

الغربية، ومنع التواصل مع قائمة من الشخصيات الوطنية 
والقياديــــة، ومنــــع مــــشاركته فــــي الفعاليــــات االجتماعيــــة 
ـــث  ـــسانية، حي ـــديم المـــساعدات اإلن ـــع تق والمناســـبات ومن

   . شهور٦ ًجددت القرارات تلقائيا كل

والقــــرار الرابــــع وهــــو األخطــــر إذ يقــــضي بتقييــــد 
ــة ــدات حركتــه داخــل مدين ــاء وبل ً القــدس وتحديــدا فــي أحي

الــشطر الــشرقي منهــا، ومنــع التواصــل مــع قائمــة ضــخمة 
  .من الشخصيات الوطنية والقيادية

 ١٠/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

طقوس تلمودية مستفزة والنفخ بالقرن في 
  األقصى

 

 اقتحم صباح أمس الخميس، –فلسطين المحتلة 
اخـــام المتطـــرف يهـــودا عـــشرات المـــستوطنين بقيـــادة الح

ــة  ــة أمني غليــك، باحــات المــسجد األقــصى المبــارك، بحماي
 .مشددة من شرطة االحتالل



  
  ١٥٨ 

ـــــــأن عـــــــشرات  ـــــــصادر مقدســـــــية، ب ـــــــادت م وأف
المــستوطنين اقتحمــوا باحــات األقــصى مــن بــاب المغاربــة، 
ٍبحماية من شرطة االحـتالل، وأدوا طقوسـا تلموديـة بـشكل  ً

 .استفزازي

النتهاكـــات، أقـــدم وأشـــارت إلـــى أنـــه مـــن ضـــمن ا
المتطرف غليك على استضافة حاخـام عبـر هاتفـه، للـنفخ 

 .بالقرن داخل المسجد األقصى

وأفـــادت بـــأن المـــستوطنين يعمـــدون إلـــى إعطـــاء 
شــروحات لمجموعــات المــستوطنين، والتوقــف فــي أمــاكن 
متفرقة في ساحات األقصى، والجلوس بحجة االستراحات، 

. خــل المــسجدوذلــك لــضمان قــضاء أكبــر وقــت ممكــن دا
ـــــدعوات جماعـــــات  ـــــة ب ـــــأتي هـــــذه االقتحامـــــات اليومي وت
اســــتيطانية لتنفيــــذ اقتحامــــات كبيــــرة ونوعيــــة، ومحاولــــة 
الـــسيطرة علـــى المـــسجد، وتغييـــر الواقـــع فيـــه، وتقـــسيمه 

ًزمانيا ومكانيا ً. 

ــــى أن قــــوات االحــــتالل تواصــــل فــــرض  يــــشار إل
ــــي  ــــدقق ف ــــى دخــــول المــــصلين للمــــسجد، وت قيودهــــا عل

تجـــز بعـــضها عنـــد بواباتـــه الخارجيـــة، كمـــا هويــاتهم، وتح
تمارس ضـد المـرابطين سياسـة االعتقـال واإلبعـاد المتكـرر 

 .لحرمانهم من الوصول لألقصى المبارك

ــيس  ــشارات رئ ــز ب فــي موضــوع آخــر، كــشف معت
 عـــن قـــرار واألغـــوار فـــي محافظـــة طوبــاس األغـــوارملــف 

ــالث  ــي ث ــة ف ــار االرتوازي ــة اآلب إســرائيلي يقــضي بهــدم كاف
 .باألغوارق مناط

وقال بشارات لمراسل وكالـة معـا اإلخباريـة إن مـا 
ـــالتنظيم  ـــسمى ب ـــاه اإلســـرائيليي  اإلســـرائيلية وســـلطة المي

 الميـــاه أبـــار قـــاموا بجولـــة علـــى االحـــتالليـــرافقهم جـــيش 
 اآلبــار أصــحاباالرتوازيــة منــذ ســاعات صــباح وقــد ابلغــوا 

ق بأن هناك أوامر عليا بهـدم كافـة اآلبـار فـي هـذه المنـاط
وسيتم التنفيذ قريبا علمـا ان كافـة هـذه اآلبـار تقـع ضـمن 

حـسب االتفاقيـات، مؤكـدا بـأن يـوم " ب"المناطق المصنفة 

 بـشارات أن وأكـد. أمس األول شملت الجولة منطقة بردلـة
 بئرا تقوم نصف الزراعة في منطقة ١٥الحديث يدور عن 

األغــوار عليهــا وأن كافــة المزروعــات فــي منطقــة األغــوار 
 مـا طبقـت قـوات إذا تتكبـد خـسائر بماليـين الـشواقل سوف

 .االحتالل قرارها بهدم اآلبار االرتوازية في المنطقة

ليس أمامنا خيارات غير المواجهـة "وقال بشارات 
والتصدي لهذا القـرار وسـنقوم بخطـوات تـصعيدية فـي هـذا 

 المـستوطنات حيـث ال يعقـل وأمـامالموضوع على الـشوارع 
تالل بتزويــــد المــــستوطنات بمياهنــــا أن تقـــوم قــــوات االحــــ

 ."وقطعها عنا

  ١٢ صفحة ١١/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عائلة مقدسية تهدم منزلها في مدينة القدس 
  بضغط من االحتالل

 

شـــرعت عائلــــة مقدســــية، اليـــوم الــــسبت، بهــــدم 
ــا، بــضغط مــن  ــة المقدســة، ذاتي ــي المدين ًمنزلهــا الكــائن ف

 .دم الترخيصبلدية االحتالل في القدس، بحجة ع

ـــــة  ـــــوة أن بلدي وأفـــــاد مركـــــز معلومـــــات وادي حل
االحـــتالل أجبـــرت المـــواطنين الـــشقيقين محمـــد ومـــصطفى 
ًالـــساليمة بهـــدم منزلهمـــا ذاتيـــا فـــي حـــي واد قـــدوم ببلـــدة 
ســــلوان جنــــوب المــــسجد األقــــصى بــــدعوى البنــــاء غيــــر 

 .ّالمرخص

االحــــتالل يريــــد "وأكــــدت العائلــــة المقدســــية أن 
كلفنــا الكثيــر . . ونحــن صـامدون هنــاترحيلنـا بــأي طريقــة،

من المال لنبني الشقتين واليوم نهدمهما بأيـدينا لكننـا لـن 
  ".نرحل من هنا

 ١٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  



  
  ١٥٩ 

ّاالحتالل يحول النائب المقدسي المبعد  ُ
   شهور٤ لـ اإلداريلالعتقال " عطون"

 

ًأصـــدرت محكمـــة االحـــتالل، يـــوم األحـــد، حكمـــا 
 شــهور بحــق النائــب المقدســي ٤تقــال اإلداري لمــدة باالع

 . رام اهللا أحمد عطونإلىالمبعد 

 /٢٦وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر األربعاء 
ــب المقدســي المبعــد عطــون خــالل اقتحــام أغــسطس  النائ

ـــة  منزلـــه المؤقـــت فـــي مدينـــة البيـــرة وســـط الـــضفة الغربي
 .المحتلة واقتادته إلى معسكر عوفر

ئـب عطـون مبعـد عـن مدينـة القـدس يذكر أن النا
المحتلة منذ عدة سنوات، وسحبت قـوات االحـتالل بطاقتـه 

ـــد عـــن  ـــد أمـــضى مـــا يزي ً عامـــا داخـــل ١٥المقدســـية، وق
  .سجون االحتالل

 ١٣/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزليهما 
  قسرا

  

  اعتقلت قوات- وكاالت -  فلسطين المحتلة
 فلسطينيا خالل ١٦االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد، 

اقتحامها مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما 
ًأجبرت مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما قسرا في بلدة 

  .سلوان، جنوبي المسجد األقصى المبارك

من جانبه، أوضح مركز معلومات وادي حلوة 
قين شرعا بهدم شقتيهما في بالقدس في بيان، ان الشقي

ًحي واد قدوم بسلوان، تفاديا لدفع غرامات مالية، قد تصل 
  .) الف دوالر٣٠(إلى 

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، إن قوات 
االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طولكرم 
وبيت لحم وقلقيلية وسلفيت، وأحياء عدة بالقدس الشرقية 

 واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم أنهم المحتلة
  .مطلوبون

وذكرت مصادر عبرية، أن إطالق نار جرى من 
مركبة مسرعة تجاه برج عسكري لجيش االحتالل قرب 

كما أطلقت مفرقعات نارية . الخليل دون وقوع إصابات
  .صوب برج لقوات االحتالل قرب الخليل

من جهة أخرى، أقدم مستوطنون متطرفون يهود 
باح أمس على تسييج مساحات واسعة من أراضي خربة ص

احمير في منطقة األغوار الشمالية المحتلة بهدف 
  .االستيالء عليها

إلى ذلك، اقتحمت قوات القمع أمس األحد، أقسام 
ًمجددا وشرعت برش األسرى " عوفر"األسرى في سجن 

  .بالغاز

وقال نادي األسير في بيان له إن هذا االقتحام 
منذ استشهاد " عوفر"لذي يتعرض له أسرى سجن الثالث ا

رفيقهم األسير داوود الخطيب في تاريخ الثاني من أيلول 
  .ًالجاري، معتبرا أن ما يجري بحقهم بالغ الخطورة

ُوأوضح نادي األسير أن عشرات اإلصابات سجلت 
ّبين صفوف األسرى، جراء رشهم بالغاز، واالعتداء عليهم 

البوليسية خالل عمليات االقتحام، بالضرب المبرح والكالب 
عدا عن عمليات العزل والنقل، وكانت أعلى نسبة إصابات 

الذي شهد المواجه األعنف ليلة ) ١٩(و) ٢٠(في قسمي 
  .استشهاد األسير الخطيب

  ١٨ص/١٤/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  مخابرات االحتالل تعتقل مسنا من القدس

ـــة ـــدس المحتل ـــت – الق حـــتالل مخـــابرات اال اعتقل
، مساء يوم األحد، مسنا من بلدة سلوان جنوب اإلسرائيلي

 .القدس المحتلة

ــأن مخــابرات االحــتالل  ــة، ب وأفــادت مــصادر محلي
مـــن حـــي رأس )  عامـــا٨٠(اعتقلـــت عبـــد الـــرحيم بربـــر 

  .العامود ببلدة سلوان بعد مداهمة منزله



  
  ١٦٠ 

ــر معتقــل فــي ســجون  ــذكر أن نجــل المــسن برب ي
  .االحتالل

  ١٤/٩/٢٠٢٠ة الحياة الجديد

* * * * *  

االحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله ويقرر 
  هدم آخر في جبل المكبر

 

قــوات االحــتالل، اليــوم  أجبــرت –القــدس المحتلــة 
ًاألحد، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، وأصـدرت قـرارا بهـدم   
ــدة جبــل المكبــر جنــوب شــرق  منــزل مقدســي آخــر فــي بل

  .القدس المحتلة

ادر محليـة أن قـوات االحـتالل أجبـرت وأفادت مص
المواطن المقدسـي أسـامة طالـب زحايكـة علـى هـدم منزلـه 
ــدعوى  ــة، ب ــدس المحتل ــر بالق ــل المكب ــدة جب فــي منطقــة بل

  .عدم الترخيص

ًكمـــا أصـــدرت قـــوات االحـــتالل قـــرارا بهـــدم منـــزل 
المواطن المقدسي وليد أبو ادهيم فـي منطقـة جبـل المبكـر 

 شــقق ســكنية، والمبنــي ٤ مــن ّبالقــدس المحتلــة، المكــون
  .ً عاما٢٠منذ أكثر من 

ورصـــد تقريـــر أعـــده المكتـــب اإلعالمـــي لحركـــة 
حماس في الضفة تصاعدا فـي عمليـات هـدم المنـازل فـي 
الضفة والقدس، خـالل أغـسطس الماضـي حيـث بلـغ عـدد 

منــزال، وهــو العــدد ) ٤٤(المنــازل التــي هــدمها االحــتالل 
 عـشرات المنـازل التـي األعلى منذ بداية العام، فـضال عـن

  .أخطر أهلها بالهدم

كمـــا بلـــغ عـــدد الممتلكـــات المـــدمرة مـــن محـــال 
منـشأة، ) ٥٢(تجارية ومنشآت زراعيـة وبركـسات وغيرهـا 

ممتلكات تنوعت بين معدات ) ٨(في حين صادر االحتالل 
  .مداهمة) ١٢٧(ومركبات، وبلغ عدد مداهمات المنازل 

قـــدس وأوضـــح التقريـــر أن منـــاطق بيـــت لحـــم وال
والخليـــل، األكثـــر تعرضـــا لالنتهاكـــات اإلســـرائيلية بواقـــع 

ًانتهاكا تواليا) ٢٥٤، ٢٧٩، ٢٩٢( ً.  

، هـدم االحـتالل ١٩٦٧ومنذ احتالل المدينة عام 
 منــزل فــي القــدس، كمــا اتبــع سياســـة ١٩٠٠أكثــر مــن 

عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكـام 
ق الخنــاق علــى الــسيطرة علــى القــدس وتهويــدها وتــضيي

ســكانها األصــليين؛ وذلــك مــن خــالل سلــسلة مــن القــرارات 
واإلجــراءات التعــسفية، والتــي طالــت جميــع جوانــب حيــاة 

  .المقدسيين اليومية

ومــــن هــــذه اإلجــــراءات هــــدم ســــلطات االحــــتالل 
اإلســـرائيلي المنـــازل والمنـــشآت بعـــد وضـــعها العديـــد مـــن 

مــصلحة العراقيــل والمعوقــات أمــام إصــدار تــراخيص بنــاء ل
  .المقدسيين

وتهــــدف ســــلطات االحــــتالل بــــذلك إلــــى تحجــــيم 
وتقلــيص الوجــود الــسكاني الفلــسطيني فــي المدينــة؛ حيــث 
ّوضــــعت نظامــــا قهريــــا يقيــــد مــــنح تــــراخيص المبــــاني،  ً ً
وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفـي مـشدد؛ بحيـث تمـضي 

  .سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية

  ١٤/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

بالقدس شادي " فتح"االحتالل يعتقل أمين سر 
  مطور وزوجته

 

يـوم   اعتقلـت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي،-القـدس
إقلـيم القـدس شـادي المطـور " فتح"االثنين، أمين سر حركة 

 .بيت حنينا شمال القدس المحتلة وزوجته، من حي

وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحــتالل اختطفــت 
لمطور وزوجته بعد أن أوقفت المركبة التي كانـا يـستقالنها ا

 .في حي بيت حنينا حيث يقطن



  
  ١٦١ 

يــشار إلــى أن المطــور مبعــد عــن المــسجد األقــصى 
منذ شهور ويتعرض لمضايقات متواصـلة مـن قبـل مخـابرات 

 .االحتالل في القدس

ويــذكر أن قــوات االحــتالل كانــت قــد ســحبت إقامــة 
 .لةزوجة المطور من القدس المحت

 ١٤/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

" باب الرحمة"جنود االحتالل يقتحمون مصلى 
   ويدنسونه بأحذيتهم"األقصى"بـ 

باب “اقتحمت قوات االحتالل أمس، مصلى 
داخل المسجد األقصى المبارك، وسمحت ” الرحمة

للمستوطنين المتطرفين باستباحته وتنفيذ جوالتهم 
  .ي المصلين لعدوانهمّوصلواتهم داخله، وسط تصد

وأفادت دائرة أألوقاف اإلسالمية في القدس  ...
قوات االحتالل لم تحترم حرمة المصلى، حيث “المحتلة أن 

اقتحمه جنود االحتالل بأحذيتهم، وقاموا بعمليات تصوير 
  .داخل المصلى بشكل استفزازي للمواطنين الفلسطينيين

 ١٤ي، إلى ذلك اعتقلت قوات االحتالل االسرائيل
مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية 
ومدينة القدس المحتلة، من بينهم أمين سر حركة فتح في 

  .”.مدينة القدس شادي المطور وزوجته

  ٣٤ص/١٥/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

االحتالل يصدر قرار بهدم مسجد في القدس 

المحتلة ويصعد عمليات التعذيب بحق 

  الفلسطينيات

 قــــــال مركــــــز – وكــــــاالت –ين المحتلــــــة فلــــــسط
معلومات وادي حلـوة فـي سـلوان بمدينـة القـدس المحتلـة، 
ـــوب  ـــدة ســـلوان جن إن طـــواقم بلديـــة االحـــتالل اقتحمـــت بل
المسجد األقصى المبارك، وعلقـت إخطـارات هـدم وبالغـات 

مــسجد "اســتدعاء للبلديــة علــى عــدة منــشآت مــن ضــمنها 
  .في حي أبو تايه بالبلدة" القعقاع

ضـاف المركــز فــي بيــان لــه، أمــس االثنــين، إن وأ
ً يومــا لالعتـــراض علـــى قـــرار ٢١البلديــة أمهلـــت الـــسكان 

الهدم، وفي حال عدم االعتراض وحـضور الجلـسة سـتقوم 
  . المحكمة بتنفيذ قرار الهدم خالل شهر

ُوبين أن مسجد القعقاع بني بتبرعـات مـن أهـالي 
امين  ســنوات وتــم توســعته قبــل عــ٨المنطقــة قبــل حــوالي 

ـــد  ـــذي يزي ـــاني، ليخـــدم أهـــالي الحـــي ال ـــاء الطـــابق الث ببن
  .  آالف نسمة٧عددهم عن 

وأكـــد ان بلديـــة االحـــتالل تتـــذرع بعمليـــات الهـــدم 
  .>>...بحجة عدم الترخيص

  ١٨ ص١٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يتقصد تحرير مخالفات مالية 
  للمقدسيين

 

قـوات  شـددت – ديـاال جويحـان –المحتلة  القدس
ٕواجراءاتهـــا فـــي مدينـــة القـــدس  االحـــتالل مـــن انتـــشارها

لمدة  المحتلة، وذلك قبيل دخول إسرائيل في إغالق شامل
شـرطة  وكثفـت .ًأسـبوعين، بـدءا مـن يـوم الجمعـة المقبـل

االحتالل منذ ساعات نهار اليوم انتـشارها فـي أزقـة البلـدة 
ــة، منهــا القديمــة ــدين، : وشــوارع المدين شــارع صــالح ال
المـــصرارة، وحـــررت  ع الـــسلطان ســـليمان، وشـــارعوشــار

 عشرات المخالفات المالية للمواطنين، بحجة عـدم ارتـداء

   .الكمامة

عـدة مـواطنين أن االحــتالل يترصـد لهــم  وأوضـح
إزاحـة الكمامـة عـن  ويتعمد تحرير مخالفات بحقهم، لحظة

الفــــم، مــــن أجــــل شــــرب الميــــاه، وذلــــك ضــــمن الــــسياسة 
ٕالحتالل بحق المقدسيين، واثقال ينتهجها ا العنصرية التي

 .وتنغيص حياتهم في المدينة



  
  ١٦٢ 

" الحيـاة الجديـدة"الـشاب أحمـد أبـو عمـر لــ  وقـال
االحـتالل، أمـام أحـد المحـال  إنه تفاجأ عندما أوقفـه جنـود

فمـه لـشرب  التجارية في المدينة، بعدما أزاح الكمامة عـن
الميـــاه، فـــي ظـــل ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، وكـــانوا ينـــوون 

ماليـة لـه، والحجـة انـه يمنـع الـشرب أمـام  ريـر مخالفـةتح
للـشرب، لكنـه رفـض  المحل، وأن عليه اختيار زاوية بعيدة

   .تزويدهم بهويته الشخصية

منــذ بدايــة جائحــة كورونــا، "أبــو عمــر،  وأضــاف
ماليـة، وتعمــدت  فرضـت سـلطات االحــتالل عـدة مخالفــات

ـــن  ـــرغم م ـــى ال إرهـــاق كاهـــل المـــواطنين والمقدســـيين، عل
ًاالقتــصادي الــصعب أصــال، والمتــدهور بتــسارع،  الوضــع

القاصـران  أمـا .بمبالغ باهظة فهم يترصدون لنا بمخالفات
أحمــد ومحمــد فقــد حــررت شــرطة االحــتالل مخالفــة ماليــة 

لكل منهمـا، بحجـة جلوسـهم قـرب بـاب   شيقل٥٠٠بقيمة 
   .لشرب العصير ٕالعامود، وازاحتهما الكمامة عن وجوههما

لمــواطن نــور مطــور صــاحب أحــد قــال ا بــدوره،
االحــتالل  المحــال التجاريــة فــي منطقــة بــاب العــامود، إن

ًيــــداهم يوميــــا وعلــــى مــــدار الــــساعة المحــــالت، لمراقبــــة 
ًالمخالفـات، مـشيرا إلـى أن عـدد كبيــر  المـواطنين وتحريـر

   .لهن من النساء قد تم تحرير مخالفات مالية

مطـور أن األوضـاع صـعبة علـى المـواطن،  وأكـد
ــة، حيــثوع ســيتكبد الكثيــر  لــى أصــحاب المحــال التجاري

منهم خسائر بسبب االغالقـات وتـشديد االجـراءات والقيـود 
 .األيام القادمة خالل

ـــرض إغـــالق  ـــت حكومـــة االحـــتالل قـــررت ف وكان
شامل، سيبدأ يـوم الجمعـة المقبـل، لمـدة أسـبوعين، وذلـك 

  .لمواجهة تفشي وباء الكورونا في إسرائيل

  ١٥/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

تدعو القتحام مركزي " زعوممالهيكل ال" منظمات
  ًواسع لألقصى غدا

  

ــــة ــــسطين المحتل  اقــــتحم عــــشرات -  وكــــاالت- فل
المـــستوطنين، أمـــس الثالثـــاء، باحـــات المـــسجد األقـــصى، 

" منظمــات الهيكـــل"بــالتزامن مــع دعـــوات لمــا يــسمى اتحـــاد 
  .سالمزعوم لتنفيذ اقتحام مركزي يوم غد الخمي

وأفادت دائرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس المحتلـة، 
ً طالبـا يهوديـا اقتحمـوا المـسجد ١٣ً مستوطنا بينهم ٦٩بأن  ً

األقــصى خــالل الفتــرة الــصباحية، ونظمــوا جــوالت اســتفزازية 
  .في باحاته

ـــام  ـــوا خـــالل االقتح وأوضـــحت أن المـــستوطنين تلق
المزعــــوم، وحــــاول بعــــضهم أداء " الهيكــــل"شــــروحات عــــن 

  .ًوس تلمودية باألقصى، وتحديدا بالجهة الشرقية منهطق

" اتحــاد منظمــات الهيكــل"وفــي الــسياق ذاتــه، دعــا 
المزعوم لتنظيم اقتحام مركـزي واسـع للمـسجد األقـصى، غـدا 

" رأس الــــسنة العبريــــة"الخمـــيس، قبيــــل حلــــول مـــا تــــسمى 
المزعـوم، فـسيتم " منظمـات الهيكـل"وبحسب اعالن . الجديدة
ــابي " وفاربــوق الــش"إدخــال  لنفخــه داخــل األقــصى أو عنــد ب

، ضــــمن الطقــــوس التلموديــــة التــــي "السلــــسلة"و" األســــباط"
  .يؤديها اليهود

ــتم االقتحامــات مــن خــالل  ، فــي "بــاب المغاربــة"وت
ــــــشرطة  الجــــــدار الغربــــــي للمــــــسجد األقــــــصى، بحمايــــــة ال

  .اإلسرائيلية

ـــك، أصـــدرت محكمـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي  ـــى ذل إل
قـضي بـإخالء عائلـة مقدسـية مـن منزلهـا فـي ، قرارا ي"العليا"

) جنوبي القـدس المحتلـة" (سلوان"في بلدة " وادي حلوة"حي 
  .االستيطانية" العاد"لصالح جمعية 

ـــا أو " وادي حلـــوة"ده مركـــز معلومـــات روبحـــسب م
الحقـــوقي، علـــى موقعـــه االلكترونـــي، أمـــس الثالثـــاء، فـــإن 

امس محكمة االحتالل أمهلـت عائلـة عـزات صـالح حتـى الخـ
وأضاف المركز . من تشرين ثاني القادم، لتنفيذ قرار اإلخالء



  
  ١٦٣ 

، حينمـا ٢٠١٥أن قضية منزل عائلة صالح بدأت منذ عام 
بـه، وهـو عبـارة . ق. طالب مالـك العقـار األصـلي المـدعو ع

عن شقة سكنية وبمحاذاتها غرفة سكنية ومنافعهـا ومخـزن 
 حينهــا مــن أخــذ. ق. وحــسب المركــز فقــد تمكــن ع. وســاحة

، مـا "غيـر محمـي"جزء من العقار، باعتبار العائلـة مـستأجر 
  .٢٠١٧ّجعله يسرب العقار للمستوطنين في شباط 

تمكنـــت حينهـــا مـــن " العـــاد"ولفـــت إلـــى أن جمعيـــة 
السيطرة على معظم العقار باستثناء شقة عائلة صالح فهي 

  .١٩٦٨تعيش فيه منذ عام " مستأجر محمي"كونها 

ائلـة نائـل الراشـد، أن من جانبـه أوضـح محـامي الع
حكمـت " العليـا"و" المركزيـة"و" الـصلح"قرارات المحاكم الثالث 

االستيطانية، والتي رفعت قضية إخالء " العاد"لصالح جمعية 
مـستأجر "على عائلة صالح إلخراجها من الـشقة، رغـم إنهـا 

  ".محمي

ّوبـــين الحـــاج عـــزات صـــالح أنـــه وعائلتـــه تعرضـــوا 
متكـررة خـالل الـسنوات الماضـية إلغراءات مالية ومضايقات 

ــه ــذي عاشــوا في ــزلهم ال ــازل عــن من ــة للتن ــال . فــي محاول وق
هــذا المنــزل القريــب مــن القــدس القديمــة والمــسجد : "صــالح

األقصى ال يمكننا التخلـي عنـه، حاولنـا بكـل الطـرق حمايتـه 
من المستوطنين، إال أن المحـاكم اإلسـرائيلية حكمـت لـصالح 

باطلة وظالمة ونحن صامدون فـي المستوطنين وهذه قرارات 
  ".منزلنا

، هــدم االحــتالل ١٩٦٧ومنــذ احــتالل المدينــة عــام 
ـــر مـــن  ـــع سياســـة ١٩٠٠أكث ـــا اتب ـــي القـــدس، كم ـــزل ف  من

عدوانيـة عنـصرية ممنهجــة تجـاه المقدســيين؛ بهـدف إحكــام 
ـــاق علـــى  ـــضييق الخن ـــدها وت ـــدس وتهوي ـــى الق ـــسيطرة عل ال

القـــرارات ســكانها األصـــليين؛ وذلــك مـــن خــالل سلـــسلة مــن 
واإلجــــراءات التعــــسفية والتــــي طالــــت جميــــع جوانــــب حيــــاة 

  .المقدسيين اليومية

ّوصعدت السلطات اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة، 
ــي بلــدة  ــازل الفلــسطينية، وخاصــة ف مــن عمليــات هــدم المن

ســـلوان، وخـــالل الـــسنوات الماضـــية، اســـتولى مـــستوطنون، 
  .على عشرات المنازل في البلدة

االستيطانية اإلسرائيلية، إنهـا " إلعاد"مة وتقول منظ
ُتريـد تحويــل بلــدة ســلوان، إلــى منطقــة يهوديــة تطلــق عليهــا 

هـــي القريـــة األكثـــر التـــصاقا " ســـلوان"و". مدينـــة داود"اســـم 
بأســــوار وأبــــواب القــــدس القديمــــة، مــــن الناحيــــة الجنوبيــــة 
الــــشرقية المحاذيــــة للمــــسجد االقــــصى وحائطــــه الخــــارجي، 

المنـــاطق اكتظاظـــا بالـــسكان، فـــي مدينـــة وتعتبـــر مـــن أكثـــر 
  .القدس

في موضوع آخر، شـنت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي 
ــاء مــداهمات واقتحامــات بمنــاطق مختلــف  فجــر أمــس الثالث
بالــــضفة والقــــدس المحتلتــــين، تخللهــــا اعتقــــال عــــدد مــــن 
الفلسطينيين، فيما شرع جـيش االحـتالل بمنـاورات عـسكرية 

  .لشماليةفي مناطق واسعة من األغوار ا

ــي  ــشن االحــتالل مــداهمات ف ــادي األســير ب ــاد ن وأف
ــــال  ــــدس، تخللهــــا اعتق ــــضفة والق ــــة بال ــــاطق مختلف  ١٢من

فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجـة 
المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيمـا انـدلعت مواجهـات 
مع شرطة االحتالل خـالل اقتحامهـا لبلـدة العيـسوية واقتحـام 

  .المنازل

وفـــي األغـــوار، أجـــرت قـــوات االحـــتالل، تـــدريبات 
ــشمالية ــاطق واســعة مــن األغــوار ال ــي من ــال . عــسكرية ف وق

الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن التدريبات بدأت بعد ظهر 
اإلثنــين فــي عــدة منــاطق وهــي خربــة الــشق، وخربــة ســمرة، 

وأضـــاف أن التــــدريبات تجـــري بالمعــــدات . وخربـــة اوحــــيش
ـــام الثقيلـــة داخـــ ل األراضـــي الزراعيـــة وعلـــى مقربـــة مـــن خي

 .المواطنين

  ١٦ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  



  
  ١٦٤ 

.. المستوطنون يواصلون اقتحام االقصى
 عائالت مقدسية على هدم ٦واالحتالل يجبر 

  منازلها

 

 مـــــستوطنا، ١٢٦ اقـــــتحم –فلـــــسطين المحتلـــــة 
حات المــسجد األقــصى، وفــق مــا أوردت وكالــة أمــس، ســا

وأفــــــادت دائــــــرة األوقــــــاف ". وفــــــا"األنبــــــاء الفلــــــسطينية 
اإلسالمية، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات األقصى مـن 

  .جهة باب المغاربة وتجولوا فيها وصوال إلى باب الرحمة

إلــى ذلــك أجبــرت ســلطات االحــتالل فــي القــدس، 
نان قنبــر علــى هــدم مــساء الثالثــاء، المقدســي ســعود عــد
وأوضــح ســعود أنــه . منزلــه فــي خلــة عبــد بجبــل المكبــر

اضطر إلى هـدم المنـزل بعـد أن داهـم عناصـر مـن شـرطة 
ـــده،  ـــزل، وهـــددوه فـــي حـــال عـــدم هدمـــه بي االحـــتالل المن

 ألــف شــيكل تكلفــة هدمــه بآليــات بلديــة ٩٠ســتلزمه بــدفع 
، وتبلـغ ٢٠١٥وأضاف أنه بنى المنـزل فـي عـام . القدس

ــع ومكــون مــن ١٠٠مــساحته  ــر مرب  غــرف وصــالة ٣ مت
  . أوالد٦ومطبخ وحمام، ويعيش فيه مع زوجته و

 سـاعة ٢٤ويبلغ عدد المنازل التي هدمت خالل 
وفرضــت .  محــالت تجاريــة٣ منــازل و٦فــي جبــل المكبــر 

بلديــة االحــتالل علــى صــاحب المنــزل دفــع مخالفــة ماليــة 
 ألــف شــيكل قبــل عــامين، كمــا دفــع للمحــامي ٤٥قيمتهــا 

 ألــــف شـــــيكل مــــن أجــــل تنظـــــيم األرض ٨٠والمهنــــدس 
  .وترخيص المنزل

ـــس  ـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي فجـــر أم وشـــنت ق
ـــاطق مختلفـــة  ـــة مـــداهمات واقتحامـــات بمن األربعـــاء، حمل
ــــال عــــدد مــــن  ــــة، تخللهــــا اعتق ــــضفة الغربيــــة المحتل بال

  )وكاالت.... (الشبان

 ١٢ص/١٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ا عن األقصى لمدة أسبوع ًاالحتالل يبعد مقدسي
  ًعلى أن يعود بعدها للتحقيق مجددا

 

ّسلمت سلطات االحـتالل، أمـس األربعـاء، الـشاب 
المـــسجد  المقدســي روحـــي الكلغاصــي قـــرارا بإبعـــاد عــن

 .لمدة أسبوع بعد استدعائه للتحقيق األقصى

في الوقت ذاته، طلب االحتالل من الشاب روحي 
 والنظـر فـي إمكانيـة إلبعـاداالعودة للتحقيق معـه بعـد فتـرة 

  .لفترة أطول األقصى إبعاده عن

  ١٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ً مواطنا فجر الخميس٢٠االحتالل يعتقل 

 

 اعتقـــــل جـــــيش - مـــــصطفى صـــــبري -رام اهللا 
ـــضفة ٢٠االحـــتالل فجـــر اليـــوم الخمـــيس  ا مـــن ال ـــ مواطن ً

  .الغربية، وبلدة العيساوية شرق القدس

ـــــصا ـــــادت م ـــــال وأف ـــــدس باعتق ـــــة للق  ٧در محلي
الشقيقان محمـد وأحمـد : مواطنين من محافظة جنين، وهم

ــد جــرادات،  أبــو خــرج، ورفيــق مهنــد عمارنــة، ومحمــد خال
ــب ــال . وطالــب محمــد طال ــة كفــر دان جــرى اعتق ومــن قري

األسير الـسابق محمـد فـاروق عايـد، والـشيخ محمـد أحمـد 
  .صالح

ــدة كفــر  اللبــد كمــا اعتقــل جــيش االحــتالل مــن بل
شـــرق طـــولكرم، المـــواطن عمـــاد محمـــود الـــريس، ونجلـــه 

ومـن بلـدة كفـر حــارس قـضاء سـلفيت، تـم اعتقــال  .جعفـر
ٕوجــدي منيــر بوزيــه، وعلــي محمــود القــاق، وابــراهيم فــؤاد 
الــذي اعتقلــه االحــتالل إلجبــار شــقيقه خليــل علــى تــسليم 

  .نفسه

ّوفي بلدة بيت ايبا غربي نـابلس اعتقـل االحـتالل 
 .د جمال سليمالشاب مجاه

وأضــافت المــصادر أن االحــتالل اعتقــل مــن بلــدة 
العيساوية شرق القدس، معاذ نهاد عبيد، ومحمد غاصب 



  
  ١٦٥ 

ـــد ـــرم غاصـــب عبي ـــد، وأك ـــضا  .عبي ـــاالت أي ـــت االعتق ًوطال
  .معتصم سرور من بلدة نعلين غرب رام اهللا

وشـــملت االعتقـــاالت ثالثـــة مـــواطنين مـــن مخـــيم 
 خالـد أبـو سـل، وأحمـد محمـد: العروب شمال الخليل، وهـم

عبدالرحمن أبو سل، وجهاد عمـاد الطيطـي شـقيق األسـير 
  .الجريح عيسى الطيطي

  ١٧/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

نفخ بالبوق لمستوطن يحاول اقتحام األقصى ل
  والحراس يتصدون له

 

تـــصدى حـــراس المـــسجد األقـــصى، يـــوم الـــسبت، 
ام المسجد ، لمحاولة أحد المستوطنين اقتح١٨/٩/٢٠٢٠

  .األقصى المبارك من جهة باب الملك فيصل

االقتحـــام الـــصهيوني جـــاء فـــي ســـياق محـــاوالت 
جماعات المعبد نفخ البوق داخل محيط المسجد األقـصى، 

  .ّخالل فترة األعياد اليهودية

ـــة  ـــة مـــن داخـــل مدين ـــال عـــن مـــصادر إخباري ًونق
ًالقدس، تخطى المستوطن حاجزا عسكريا لقوات االحتالل، 

ه عـحين تصدى حراس المسجد للمـستوطن واشـتبكوا مفي 
بعــراك باأليـــادي قبــل أن تتـــدخل قــوات االحـــتالل وتـــسحب 

  .المستوطن

محاوالتهــا  وتواصــل جماعــات المعبــد الــصهيونية
لممارسة الطقوس اليهوديـة الخاصـة فـي األعيـاد  المتكررة

ــق فكــرة التأســيس  ــي مــسعٍى منهــا لتطبي داخــل األقــصى ف
  .مزعومالمعنوي للمعبد ال

  ١٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

حراس المسجد األقصى يحبطون محاولة 
  صهيونية الفتعال حدث أمني في باب الرحمة

 

 )ظهــر الــسبت(اكتــشف حــراس المــسجد األقــصى 
ٍأحـد أفـراد شـرطة االحـتالل الـصهيوني خـالل رميـه لـسكين 
في محيط منطقة مصلى بـاب الرحمـة، حيـث أجبـر حـراس 

د األقصى، شرطة االحتالل على التقاط السكين من المسج
  .المكان

وتوقـــع مراقبـــون أن يكـــون مـــا ســـبق فـــي ســـياق 
محــاوالت شــرطة االحــتالل الــصهيوني افتعــال حــدث أمنــي 

ٍمــــة، كذريعــــة إلغالقــــه فــــي وجــــه حفــــي مــــصلى بــــاب الر
  .المصلين والمرابطين

ومنذ تمكن الجمـاهير المقدسـية مـن فـتح مـصلى 
، والمحــاوالت الـــصهيونية ٢٠١٩عــام بــاب الرحمــة فــي ال

  .متكررة إلغالق المصلى

  ١٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 مقدسيين بعد ٧شرطة االحتالل تعتقل 
  االنتهاء من صالة الجمعة في األقصى المبارك

 

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــدة –الق ـــــاة الجدي ـــــاال – الحي  دي
 اعتقلـت شـرطة االحـتالل، سـبعة مـواطنين مـن –جويحان 

ــة القــدس بعــد انتهــاء صــالة الجمعــة وخــروجهم مــن مدي ن
الـشاب : باحات المـسجد األقـصى المبـارك، والمعتقلـين هـم

جهـــــاد قـــــوس، أحمـــــد غزالـــــة، إبـــــراهيم النتـــــشة، رامـــــي 
 .الفاخوري، عصام نجيب، رأفت نجيب، عصام عميرة

ــان أن شــرطة االحــتالل اعتقلــت  ــاد شــهود عي وأف
ــاب األســباط فــور خــروجهم ــد ب  مــن باحــات المــواطنين عن

ــدقيق  ــد الت ــة وبع ــارك بــصورة مفاجئ المــسجد األقــصى المب
ـــاب  ـــشرطة ب ـــادهم ل ـــات الشخـــصية تـــم اقتي وفحـــص الهوي

 .األسباط قبل اقتيادهم لغرف التحقيق



  
  ١٦٦ 

من جهـة أخـرى أمهلـت شـرطة االحـتالل أصـحاب 
المحــالت فــي محــيط بــاب العــامود وشــارع المــصرارة علــى 

دليات مفتوحــة إغــالق محالتهــا مــع بقــاء المخــابز والــصي
ــــر  ــــصياع ســــيتم تحري ــــي حــــال عــــدم االن للمــــواطنين، وف

  .مخالفات مالية باهظة بحق أصحابها

كمــا نــشرت شــرطة االحــتالل المتــاريس الحديديــة 
فــــي محيطــــه وانتــــشار مكثــــف لجنــــود االحــــتالل لفحــــص 
ــــي  ــــدقيق ف ــــة القــــدس والت ــــات المــــواطنين مــــن مدين مركب

  .هوياتهم الشخصية

 ١٩/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  في سلوان االحتالل يعتقل شابين وطفل

 

داهمــــت قــــوات االحــــتالل الــــصهيوني فجــــر يــــوم 
، حــي بئــر أيــوب فــي بلــدة ســلوان، جنــوب ١٨/٩/٢٠٢٠

البلدة القديمة للقدس، وتم خالل تلك المداهمة اعتقال كل 
ــــد عــــودة، والطفــــل : مــــن ــــشابين عمــــر المحتــــسب وعب ال

  .المقدسي مهدي خضور

المقدسيين الثالثة عدة ساعات فـي وبعد احتجاز 
ــراج  ــم اإلف أحــد مراكــز التحقيــق الــصهيونية فــي القــدس، ت

  .ّ أيام٥ٍعنهم، بشرط البس المنزلي لكل منهم لمدة 

ـــــر أيـــــوب تواجـــــدا لقـــــوات شـــــرطة  ًوشـــــهد ي بئ
االحــتالل، وحــرس الحــدود الــصهيونية مــن ســاعات الفجــر 

تعـــد . ١٨/٩/٢٠٢٠األولــى، ولغايــة مــساء يــوم الــسبت 
ــشكل مــستمر فــي ســ ــؤر المواجهــة المــشتعلة ب لوان مــن ب

مدينة القدس، بين المواطنين وقوات االحتالل الصهيوني، 
  .ومستوطنيه

كمــا تعــد ســلوان مــن أكبــر تجمعــات المقدســيين 
 ألـــف ٥٥الـــسكنية فـــي القـــدس إذ يقـــدر عـــدد ســـكانها ب

  .مقدسي

  ١٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لقدس والضفة مواجهات واعتقاالت في ا
  الغربية

  

ـــــشبان  ـــــين ال ـــــة ســـــاخنة مـــــن المواجهـــــات ب ٌليل
الفلــــسطينيين وقــــوات االحــــتالل الــــصهيوني فــــي القــــدس 

  .ومناطق متفرقة من الضفة الغربية

مـــساء يـــوم الجمعـــة وفجـــر يـــوم الـــسبت شـــهدت 
ــين شــبان  العيــساوية، شــمال القــدس، مواجهــات عنيفــة ب

ام األخيـــرة البلـــدة وقـــوات االحـــتالل الـــصهيوني، بعـــد اقتحـــ
للبلدة، تصدى شباب العيساوية لجنـود االحـتالل بالحجـارة 
والمفرقعــات، فيمــا اعتقلــت قــوات االحــتالل الــشاب يوســف 

  .الكسواني بعد انتهاء المواجهات

وفـــي ذات الوقـــت أقـــدمت شـــرطة االحـــتالل علـــى 
اعتقال الـشاب حمـزة أبـو نـاب مـن أمـام بـاب الـساهرة فـي 

  .مركز مدينة القدس

قلقيليـــة، : ة الغربيـــة شـــهدت منـــاطقوفـــي الـــضف
ــي محافظــة  ــة ف ــدة عراب ــل، وبل ــي الخلي ومخــيم العــروب، ف
ٍجنــين، مــداهمات لقــوات االحــتالل تخللهــا مواجهــات رشــق 

  .الشبان الفلسطينيين خاللها قوات االحتالل بالحجارة

  ١٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّسلطات االحتالل تقرر إبعاد زوجة أسير  ُ
  ي سابقمقدس

 

أفاد رئيس لجنة أهالي األسـرى المقدسـيين أمجـد 
ـــو عـــصب بـــأن ســـلطات االحـــتالل الـــصهيوني ســـلمت  ّأب ّ
األسير المقدسي المحرر محمد جبر العجلوني، البالغ مـن 

ــة، قــرارا ٣٢العمــر  ً عامــا، وهــو مــن ســكان البلــدة القديم ً
  . بإبعاد زوجته عن مدينة القدس

االحــــتالل ّأوضــــح أبــــو عــــصب أن وزارة داخليــــة 
الـذي تقـدم بـه المحـرر العجلـوني " لم الشمل"رفضت طلب 



  
  ١٦٧ 

ًيـــشكل خطـــرا أمنيـــا علـــى "قبـــل عـــدة ســـنوات، بحجـــة أنـــه  ً
ً، وبناء عليه قررت سلطات االحـتالل إبعـاد زوجتـه "الكيان

ـــى  ـــراض عل ـــه مـــدة أســـبوعين لالعت ـــدس، وأمهلت عـــن الق
ــرز أوجــه . القــرار ــد أحــد أب ــه جــائر، ويع وصــف القــرار بأن
  .واالستبداد بحق زوجات األسرى المقدسيينالظلم 

والعجلـــوني أســـير محـــرر أمـــضى داخـــل ســـجون 
ُ شهرا ضمن ما يعرف بقضية شباب المسجد ١٥االحتالل  ً

ً شـابا ١٣األقصى، التي حاكمت سلطات االحتالل خاللهـا 
ٍمقدســـيا، وحكمـــت علـــيهم بأحكـــام متفاوتـــة بموجـــب هـــذه  ً

ريم العجلــوني ٌلعجلــوني متــزوج مــن المقدســية مــ. القــضية
التــي تحمــل بطاقــة هويــة الــضفة الغربيــة بــالرغم مــن أنهــا 

  .من مواليد مدينة القدس والمقيمين فيها دون انقطاع

ّوبين أبو عصب أن العجلـوني وزوجتـه وأطفـالهم  ّ
ــابوس تفتيــت العائلــة وتفريقهــا  ــشون اليــوم ك ــة يعي األربع

  .وزيادة أعبائها

  ١٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عصابات المعبد تستعد ألسبوع كامل من 
  االقتحامات للمسجد المبارك

 

تــستعد جماعــات المعبــد المتطرفــة لتنفيــذ سلــسلة 
مــن االقتحامــات اليوميــة فــي المــسجد األقــصى المبــارك، 

، التـي تمتـد مـن اليـوم األحـد "أيـام التوبـة"خالل ما يسمى 
ــــري، وخــــالل هــــذه  ــــالتقويم العب ــــادم ب حتــــى الخمــــيس الق

ـــة االق ـــد أداء صـــلوات فردي ـــوي جماعـــات المعب تحامـــات تن
ــــ ـــسجود الملحمـــي"وتنفيـــذ مـــا يعـــرف ب داخـــل المـــسجد " ال

األقــصى بــدعم شــرطة االحــتالل وحمايتهــا، وذلــك بقيــادة 
  . عدد من حاخامات الجماعات المتطرفة

ٍونشر اتحاد منظمـات المعبـد دعـوات لحـث جميـع 
ممكنـة، المتطرفين على اقتحـام المـسجد بـشتى الوسـائل ال

وذلــك لتعــويض أثــر قيــود الحركــة التــي فرضــتها الحكومــة 

وكانــــت جماعــــات . الـــصهيونية خــــالل األعيــــاد اليهوديـــة
المعبـد قـد راهنــت علـى إغـالق المــسجد األقـصى فـي وجــه 
المــسلمين خــالل هــذه الفتــرة، لكــن بعــد فــشل هــذه الخطــوة 
ــشكل عاجــل التنــسيق مــع  أعــاد اتحــاد جماعــات المعبــد ب

 لـضمان فـتح بـاب االقتحامـات للمتطـرفين شرطة االحـتالل
 .الصهاينة خالل فترتي الضحى وما بعد صالة الظهر

وتضع جماعات المعبد على رأس أولوياتها النفخ 
في البوق إلعالن بداية السنة العبرية مـن داخـل المـسجد 
األقــصى، ولــذلك تركــز عليــه فــي كــل الــدعوات، وذلــك فــي 

" ًإقامــة المعبــد معنويــا" جديــدة تتبناهــا لـــ إســتراتيجيةإطــار 
ًبفرض كافة طقوسها الدينية داخل األقصى، تمهيـدا لبنـاء 

  .ًالمعبد في مكانه ماديا

  ٢٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قتحامات وشعائر تلمودية باألقصى احتفـاال ا
 بالسنة العبرية

 

 اقتحمت مجموعات متتالية -فلسطين المحتلة 
مسجد األقصى، صباح أمس من المستوطنين، ساحات ال

األحد، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة 
االحتالل التي وفرت الحماية للمقتحمين لالحتفال 

 .بساحات الحرم بالسنة العبرية التي صادفت أمس األحد

وأتت هذه االقتحامات، فيما تواصل قوات 
االحتالل مالحقة الفلسطينيين ومنعهم من الدخول 

األقصى، وكذلك تضييق الخناق على حراس والتواجد ب
المسجد والموظفين في دائرة األوقاف، وتصعيد وتيرة 

 .االعتداءات على المقدسيين عشية األعياد اليهودية

وأفادت دائرة األوقاف بأن عشرات المستوطنين 
اقتحموا األقصى في الفترة الصباحية، فيما واصل 

لفلسطينيين االحتالل فرض إجراءات مشددة على دخول ا



  
  ١٦٨ 

للمسجد، ونصب الحواجز داخل القدس القديمة وعلى 
 .الطرقات المؤدية ألبواب األقصى

ونفذت المجموعات االستيطانية التي تقدمها 
العديد من الحاخامات جوالت استفزازية في ساحات 
الحرم، وتلقوا شروحات تلمويدية عن الهيكل المزعوم 

الة مصلى باب ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قب
وتستعد جماعات الهيكل . الرحمة مسجد قبة الصخرة

المزعوم لتنفيذ سجود داخل األقصى مع صلوات علنية 
الواقعة بين " أيام التوبة"وتصويرها للعلن، خالل ما يسمى 

، وسيحاول بعض المستوطنين "يوم الغفران"رأس السنة و
ابي لنفخه داخل األقصى أو عند ب" بوق الشوفار"إلدخال 

 .األسباط والسلسلة

ومن ضمن المخططات خالل أيام عيد العرش 
في نهاية الشهر أيلول الجاري، سيتم تهريب قرابين 
نباتية واستخدامها في أداء طقوس تلمودية داخل 

الذي يأتي بعد " سمحات توراة"األقصى، وخالل عيد 
العرش مباشرة ستتلو الجماعات آخر فقرات التوراة 

 .ل األقصىوتحتفل بها داخ

وردا على االقتحامات لألقصى وتدنيس 
المقدسات، أطلق نشطاء وشخصيات مقدسية تحذيرات 
من مخططات استيطانية تقف خلفها جماعات الهيكل 

وأكد مدير المسجد األقصى . المزعوم تستهدف األقصى
الشيخ عمر الكسواني أنه ال قرار بإغالق المسجد، داعيا 

طيع الوصول لألقصى إلى المقدسيين وكل فلسطيني يست
 .شد الرحال إليه والرباط فيه

وشدد الكسواني على أن االحتالل سيستغل 
برعاية أميركية، " اإلسرائيلي اإلماراتي والبحريني"االتفاق 

لمزيد من التنكيل بشعبنا الفلسطيني، وارتفاع وتيرة 
 .االعتداءات على المسجد األقصى

الساعة وفتحت شرطة االحتالل باب المغاربة 
السابعة والنصف صباحا، ونشرت عناصرها ووحداتها 

الخاصة في داخل المسجد وعند بواباته، وأمنت الحماية 
 .الكاملة للمستوطنين خالل االقتحام

وال تزال شرطة االحتالل تفرض إجراءات مقيدة 
على دخول الفلسطينيين لألقصى، وتحتجز بعض 

العشرات منهم الهويات عند بواباته، فيما تواصل إبعاد 
 .عنه لفترات متفاوتة

يذكر أنه خالل آب الماضي، ضاعف االحتالل 
انتهاكاته بحق المقدسات واقتحام المستوطنين للمسجد 

 اعتداء ٢٤وارتكبت قوات االحتالل ومستوطنوه . األقصى
على دور العبادة والمقدسات، في حين بلغ عدد 

 ١٥٩٩المستوطنين الذي اقتحموا المسجد األقصى 
 .مستوطنا

في موضوع آخر، قالت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين في تقرير أصدرته، أمس األحد، أن األسرى 

في معتقل ) ١(ًالقاصرين المحتجزين حاليا بقسم 
ً أسيرا، يعانون أوضاعا ٢٠والبالغ عددهم " الدامون" ً

حياتية غاية في السوء، وأن إدارة المعتقل تتعمد إهمال 
 . بشكل متعمدظروفهم االعتقالية

) ١(وأوضحت الهيئة في تقريرها أن القسم رقم 
ُيحتجز فيه قاصرون داخل "ال يصلح للعيش اآلدمي، 

غرف عديمة التهوية واالضاءة، ورائحتها كريهة، مليئة 
بالحشرات والجرذان، والحمامات داخل الغرف وبدون 

". أبواب، كما تحرمهم إدارة المعتقل من المياه الساخنة
الهيئة بأن ساحة الفورة ضيقة للغاية، فهي وأضافت 

ًعبارة عن ممر بين الغرف بمساحة صغيرة جدا، وأرضية 
غير مستوية، باالضافة إلى ذلك فإن غرفة السجانين 

، بات "كورونا"موجودة بالقسم ذاته، ومع انتشار فيروس 
ًاألمر خطرا على حياة هؤالء األسرى األشبال؛ نتيجة 

 . السجانينلالحتكاك المتواصل مع

ويعاني األطفال األسرى في السجون والمعتقالت 
اإلسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، 



  
  ١٦٩ 

تفتقر للحد األدنى من المعايير الدولية لحقوق األطفال 
وحقوق األسرى، كنقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، 
وانتشار الحشرات، واالكتظاظ، واالحتجاز في غرف ال 

ٕفر فيها تهوية وانارة مناسبتين، واإلهمال الطبي يتو
  )وكاالت. (وانعدام الرعاية الصحية

  ٢١/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ّأهالي سلوان يصدون محاولة اقتحام 
  للمستوطنين

 تــصدى أهــالي بلــدة ســلوان المالصــقة -القــدس 
الجهــة الجنوبيــة الــشرقية، مــساء  للمــسجد األقــصى مــن

العــين  ن اقتحــام أراضـي منطقــةأمـس، لمحاولــة مـستوطني
 .في وادي حلوة

وأفــادت مــصادر محليــة بــأن المــستوطنين حــاولوا 
ــا يعــرف  ــان، واالحتفــال بم ــي المك ــة ف أداء طقــوس تلمودي

ــة ــرأس الــسنة العبري ــع وصــول . ب ــن األهــالي مــن من ّوتمك
المستوطنين إلى عين سلوان، لكنهم قاموا بأداء طقوسهم 

 .قة البستانقرب إحدى قنوات المياه في منط

تـــصدى أهـــالي بلـــدة ســـلوان ": األيـــام "-القـــدس 
الجهـة الجنوبيـة الـشرقية،  المالصقة للمسجد األقصى مـن

 مساء أمس، لمحاولـة مـستوطنين اقتحـام أراضـي منطقـة

 .العين في وادي حلوة

وأفــادت مــصادر محليــة بــأن المــستوطنين حــاولوا 
ــا يعــرف ــان، واالحتفــال بم ــي المك ــة ف  أداء طقــوس تلمودي

 .برأس السنة العبرية

ّوتمكن األهالي من منع وصول المستوطنين إلـى 
عـــين ســـلوان، لكـــنهم قـــاموا بـــأداء طقوســـهم قـــرب إحـــدى 

  .قنوات المياه في منطقة البستان

  ٢١/٩/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي بالخليل بحجة 
 األعياد اليهودية

 

ت االحتالل واصلت سلطا - بترا –رام اهللا 
اإلسرائيلي لليوم الثاني على التوالي إغالق الحرم 
االبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة، ومنعت اقامة الصالة فيه، بحجة األعياد 

  .اليهودية

وقال مدير الحرم االبراهيمي حفظي أبو سنينة 
في بيان له اليوم األحد، إن سلطات االحتالل أغلقت 
الحرم االبراهيمي منذ مساء يوم أمس السبت، وحتى 

  . مساء اليوم، لمناسبة عيد رأس السنة العبرية

وأضاف أبو سنينة، ان االحتالل سيغلق الحرم 
 ٢٨ و٢٧االبراهيمي على فترات، حيث سيتم اغالقه في 
 من ٩ و٧من الشهر الجاري، لمناسبة عيد الغفران، وفي 

  . لعرشالشهر المقبل، لمناسبة عيد ا

وأشار إلى أن اغالق الحرم كان قد فرضه 
، في أعقاب تقسيمه زمانيا ١٩٩٤االحتالل منذ العام 

ومكانيا، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله، وراح ضحيتها 
 جريحا، حيث يتعمد ١٥٠ مصليا، إضافة إلى ٢٩

استباحته لسوائب المستوطنين، باإلضافة إلى منع رفع 
  . ن في كثير من االحياناألذان او دخول الموظفي

وبين ان الحرم االبراهيمي هو عنوان مدينة 
الخليل التاريخي والديني، مؤكدا أن منع المسلمين من 
أداء الصالة وممارسة الشعائر الدينية فيه يعتبر من اشد 

  .انواع الظلم، ومنافيا لكل االعراف الدينية واالنسانية

  ٢١/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  



  
  ١٧٠ 

عتقل شابين ويمنع مصلين من االحتالل ي
  دخول األقصى

اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــساء أمـــس 
األحــد شــابين مقدســيين، ومنعــت المــصلين مــن غيــر ســكان 

 .المسجد األقصى البلدة القديمة في القدس من دخول

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات االحـتالل اعتقلـت 
قرب بـاب األسـباط الشابين محمد العتيق وعبد اهللا الجوالني 

بعـد  األقـصى ويـأتي هـذا التـصعيد ضـد .في القـدس المحتلـة
المـستوطنين  اقتحامـات سـاعات مـن تـسهيل قـوات االحـتالل

 ".رأس السنة العبرية"بذريعة االحتفال بـ

ـــذ ســـاعات  ـــصى من ـــسجد األق وشـــهدت باحـــات الم
أمــــس األحــــد، اقتحامــــات مكثفــــة للمجموعــــات  صــــباح

ًتزامنـا مـع مـا يـسمى رأس  ذلكالمستوطنين بأزياء خاصة، و
  .ّالسنة العبرية

 ٢١/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعاود اعتقال األسير المقدسي عالء 
  نجيب قبل وصوله لمنزله

في سياق استهداف االحتالل المـستمر للمقدسـيين 
ــدمت مخــابرات االحــتالل الــصهيوني  ــسط حقــوقهم، أق فــي أب

ب المقدسي عالء نجيـب، وذلـك بعـد على إعادة اعتقال الشا
  .ربع ساعة من اإلفراج عن، وقبل وصوله لمنزله

وكان نجيب قد أنهـى اليـوم محكوميتـه فـي سـجون 
ـــداءات  ـــصديه العت ـــه خـــالل ت ـــم اعتقال ـــد أن ت االحـــتالل، بع

  .٣/١/٢٠٢٠صهيونية في منطقة مصلى باب الرحمة في 

واشــترطت ســلطات االحــتالل علــى نجيــب االبتعــاد 
 أنهــا ّلــدة القديمــة لمــدة أســبوع بعــد اإلفــراج عنــه، إالعــن الب

ســـارعت إلعـــادة اعتقالـــه، فـــور خروجـــه مـــن ســـجن نفحـــة 
  .الصحراوي، جنوب فلسطين المحتلة

  ٢١/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

أهالي سلوان يصدون محاولة مستوطنين 
  اقتحام منطقة العين ألداء طقوس تلمودية

 المالصقة للمسجد سلوان تصدى أهالي بلدة

من الجهة الجنوبية الشرقية، مساء أمس األحد،  األقصى
أراضي منطقة العين في حي  اقتحام مستوطنين لمحاولة

 .وادي حلوة

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين حاولوا 
رأس "أداء طقوس تلمودية في المكان واالحتفال بما يعرف بـ

 ".السنة العبرية

 المستوطنين من الوصول وتمكن األهالي من منع
ّإلى عين سلوان، لكنهم أدوا طقوسهم قرب إحدى قنوات 

 .المياه في منطقة البستان

منذ ساعات  المسجد األقصى وشهدت باحات
مكثفة للمجموعات المستوطنين  اقتحامات صباح األحد،

ّبأزياء خاصة، تزامنا مع ما يسمى رأس السنة العبرية ً. 

 األضرحة والمقامات ويتوقع أن تشهد العديد من
 الضفة الغربية واألماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية في

اقتحامات من مجموعات المستوطنين بذريعة االحتفال 
  .باألعياد اليهودية

 ٢١/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

صلوات تلمودية : االحتالل يغلق باب المغاربة
  باألقصى

حتالل  أغلق جنود اال–فلسطين المحتلة 
االسرائيلي، أمس اإلثنين، باب المغاربة الذي يقع داخل 
السور الغربي للمسجد األقصى، من جهة الجنوب، بعد 
سماحهم لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد 

 .األقصى المبارك

وقالت وزارة األوقاف االسالمية والشؤون 
الدينية، إن المتطرفين تجولوا داخل المسجد بشكل 

وتجددت االقتحامات . ت تلموديةلواستفزازي، وأدوا صا
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ًللمسجد االقصى، حيث شوهد مستوطن يرتدي قميصا 
، واخر ينبطح "الهيكل"خطت عليه عبارات تدعو لبناء 

ًأرضا عند باب السلسلة، عقب انتهاء اقتحام المستوطنين 
 .الصباحي

" جماعات الهيكل"ُيشار إلى أن ما يسمى بـ
القيام ، تعتزم "اد منظمات المعبداتح"المنضوية في 

أيام "سلسلة اقتحامات للمسجد األقصى خالل ما يسمى ب
حتى الخميس المقبل  ، التي بدأت األحد، وتستمر"التوبة

حسب التقويم العبري، لتشمل أداء صلوات فردية وتنفيذ 
 .داخل األقصى" السجود الملحمي"ما يعرف بـ

 فجر أمس واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية،
االثنين، الفلسطيني، خيري حنون، من منزله، وهو 
صاحب الصورة التي أثارت جدال كبيرا، والتي وثقت 

 .تعرضه للعنف من قبل جندي إسرائيلي

 ٦١(ولقيت الصورة التي ظهر فيها خيري حنون 
، وهو ملقى على األرض، فيما يضغط جندي )عاما

 واستنكارا للقسوة إسرائيلي بركبته على رقبته، تعاطفا كبيرا
 .التي تمت معاملته بها

واعتدى الجيش اإلسرائيلي مطلع الشهر الجاري، 
على حنون خالل وقفة احتجاجية ضد االستيالء على 
أراضي قرى جبارة والرأس وشوفة جنوب شرق طولكرم 

 .استيطانية عليها لغرض إقامة منطقة صناعية

 سنوات ٨وحنون أسير محرر قضى أكثر من 
ه في سجون االحتالل، وناشط في الفعاليات من عمر

 .المناهضة للجدار واالستيطان

وشنت قوات احتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
اإلثنين، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة 
بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، 
فيما اندلعت مواجهات ليلية في محافظة الخليل التي شهد 

ب حواجز عسكرية وتفتيش مركبات المواطنين نص
 .ٕواخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية

واعتقلت قوات االحتالل طفال على حاجز أبو 
الريش العسكري، غرب الحرم اإلبراهيمي الشريف في 

وكانت سلطات االحتالل أغلقت الحرم . مدينة الخليل
االبراهيمي منذ مساء السبت، وفرضت إجراءات مشددة 

لدة القديمة وسط مدينة الخليل بزعم تأمين في الب
 .االحتفال بعيد رأس السنة العبرية

في السياق، قال المختص في شؤون االسرى 
عبد الناصر فروانة ان االحتالل االسرائيلي لجأ الى 
االعتقال اإلداري كخيار سهل وبديل مريح لإلجراءات 
 الجنائية، وجعل منه وسيلة لالنتقام والعقاب الجماعي

 الف قرار ٥٤ نحو ١٩٦٧وأصدر بحق الفلسطينيين منذ 
باالعتقال االداري، ما بين قرار جديد وتجديد االعتقال، 

 قرارا كانت قد صدرت منذ مطلع العام ٧٣٦من بينها 
 .الحالي

وقال فروانة في تصريح صحفي، ان تلك القرارات 
طالت جميع الفئات العمرية واالجتماعية، وان الكثير من 

قلين االداريين، جدد لهم مرات عدة وامضوا سنوات المعت
عديدة في المعتقل، دون تهمة او محاكمة، مضيفا ان 
االعتقال االداري لم يعد تدبيرا شاذا واستثنائيا، وانما وفقا 
لسياسة ثابتة، ما يؤكد ان السلوك االسرائيلي يخالف 

 .وبشكل صارخ قواعد القانون الدولي االنساني

مت المجتمع الدولي وعجز أمام ص"واضاف 
المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لسياسة 
االعتقال االداري، يطل علينا المعتقلون فرادى وجماعة، 

) االضراب عن الطعام(بإشهار سالح االمعاء الخاوية 
، الفتا الى "رفضا الستمرار اعتقالهم التعسفي، وهذا حقهم

س وعبد الرحمن استمرار اضراب االسيرين ماهر االخر
شعيبات عن الطعام رفضا العتقالهما االداري، االول منذ 

  )وكاالت.( يوما، والثاني دخل الشهر الثاني٥٢

  ١٤ص/٢٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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االحتالل يخطر بإزالة منشأتين في خربة يرزا 
 باألغوار الشمالية

 

 أخطرت قوات االحتالل -) بترا (-رام اهللا  
يوم االثنين بإزالة منشأتين في خربة يرزا اإلسرائيلي ال

  .باألغوار الشمالية المحتلة

 عارف األغواروقال مسؤول ملف االنتهاكات في 
دراغمة في بيان، إن اإلخطارين يستهدفان منشأتين 
زراعيتين تعودان للشقيقين رامي وحافظ مساعيد، 

ٕ ساعة واعادة األرض ٩٦وينصان على إزالتهما خالل 
يه، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات لما كانت عل

االحتالل التي تستهدف المنطقة استيطانيا وعسكريا 
  )بترا. (وزراعيا لصالح االحتالل ومستوطنيه المتطرفين

 ٨ صفحة ٢٢/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل يمنع مقدسيين خارج البلدة القديمة 
  من صالة الفجر باألقصى

 

ــــــة  ــــــدس المحتل ــــــت –الق ــــــوات  منع االحــــــتالل ق
، فجر الثالثاء، المصلين القاطنين خارج البلـدة اإلسرائيلي

القديمــــة بالقــــدس المحتلــــة مــــن أداء صــــالة الفجــــر فــــي 
  .المسجد األقصى المبارك

ـــصبت  ـــوات االحـــتالل ن ـــان أن ق ـــاد شـــهود عي وأف
ــــدس  ــــدة القديمــــة بالق ــــد مــــداخل البل ــــة عن ســــواتر حديدي

ــــى ال ــــدين إل ــــات الواف ــــي هوي ــــت ف ــــة، ودقق مــــسجد المحتل
األقـــصى، ومنعـــت المـــصلين مـــن خـــارج البلـــدة القديمـــة 

  .الوصول للمسجد

وأضـــافوا أن المـــصلين اضـــطروا إلـــى أداء صـــالة 
الفجـــر عنـــد بـــابي العمـــود والـــساهرة خـــارج أبـــواب البلـــدة 
ـــن  ـــوات االحـــتالل م ـــتهم ق ـــد أن منع ـــدس، بع ـــة بالق القديم

  .الوصول إلى المسجد األقصى

ل للمـــسجد وأكـــد الـــشهود أن مـــنعهم مـــن الوصـــو
خـــــرق للـــــشروط التـــــي وضـــــعتها حكومـــــة االحـــــتالل، إذ 
اشترطت ضمن فرض اإلغـالق الـشامل فـي مدينـة القـدس 

  .ّومحيطها، تحرك المقدسي من منزله مسافة كيلومتر

 ٢٧الثالثــــــاء وفــــــي الــــــسياق، اقــــــتحم صــــــباح 
مـــستوطنا ســـاحات المـــسجد األقـــصى المبـــارك، مـــن بـــاب 

  .تاللالمغاربة بحماية مشددة من قوات االح

 ٢٢/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

االحتالل يبعد شابا عن األقصى ويحتجز 
  آخرين في البلدة القديمة

 

سلطات االحتالل، اليوم  أبعدت –القدس المحتلة 
عــــن " روحــــي القوالغاصــــي"الثالثـــاء، الــــشاب المقدســــي 

  . أشهر٣المسجد األقصى وأبوابه ومداخله لـ 

لــــــت قــــــوات االحــــــتالل الــــــشاب وســــــبق أن اعتق
ًقبـــل أيـــام، وأبعدتـــه عـــن المـــسجد أســـبوعا " القوالغاصـــي"

  .ّمددتها لثالثة أشهر، اليوم

وخـــــالل الـــــسنوات الماضـــــية تعـــــرض المقدســـــي 
لالعتقـــال عـــدة مـــرات فـــي ســـجون " روحـــي القوالغاصـــي"

االحـــتالل بعـــد اقتحـــام منزلـــه فـــي حـــارة الـــسعدية بالبلـــدة 
  .عتقال اإلداريًالقديمة وأمضى شهورا في اال

 – فــــي غــــضون ذلــــك احتجــــزت قــــوات االحــــتالل
ــدة  – الثالثــاء مــساء ــرا مــن المقدســيين فــي البل ًعــددا كبي ً

ــات ماليــة بذريعــة  وجــود "القديمــة، وحــررت بحقهــم مخالف
  ".صور لهم بدون كمامات

وكانـت قــوات االحــتالل اعتقلــت أحــد الــشبان عنــد 
ع حـــاجز قلنـــديا بالقـــدس المحتلـــة، كمـــا شـــرعت فـــي وضـــ

 إلغــالق شــوارع فــي بيــت حنينــا ومخــيم إســمنتيةمكعبــات 
عيــد "شــعفاط؛ تمهيــدا إلغــالق شــامل بــسبب مــا يــسمى بـــ

  .لدى المستوطنين" الغفران 
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ًوتشهد مدينـة القـدس المحتلـة إغالقـا شـامال بـدأ  ً
منذ عـدة أيـام، ويـستمر ألسـابيع بـسبب األعيـاد اليهوديـة 

  .وتفشي وباء كورونا

 ٢٢/٩/٢٠٢٠ عالمالمركز الفلسطيني لإل

* * * * *  

  االحتالل ينهب اآلثار الفلسطينية ويهودها

  

قــال مــدير عــام حمايــة المواقــع األثريــة فــي وزارة 
ًوالــسياحة اآلثــار، صــالح طوافــشة إن إســرائيل تــشن حربــا 
ًممنهجــة لنهــب اآلثــار الفلــسطينية واالتجــار بهــا، مطالبــا 

لمواثيـق بتدخل دولي لوقـف انتهاكـات االحـتالل المخالفـة ل
 .واالتفاقيات الدولية

ــــشة إلــــى أن إســــرائيل اســــتولت أو  وأشــــار طواف
 سـواء ١٩٦٧اعتدت على مئات المواقع األثرية منذ عـام 

بالتدمير أو السيطرة عليها أو لتحويلها إلـى مـزارات دينيـة 
 فــي المائــة مــن ٦٢ إلـى ٥٥ًلليهـود، مبينــا أن مــا نــسبته 

ــع فــي ا ــسطينية تق ــة الفل ــاطق المــصنفة المواقــع األثري لمن
 .الخاضعة للسيطرة األمنية واإلدارة اإلسرائيلية) ج(

وأكــــــد أن ســــــلطات االحــــــتالل تمنــــــع الجانــــــب 
الفلــــسطيني مــــن أي إشــــراف أو متابعــــة لتلــــك المواقــــع 
ًاألثرية، ما يجعلها معرضة للنهب والتدمير، الفتـا إلـى أن 

ــــاك نحــــو  ــــي حــــدود األراضــــي ٧٠٠٠هن ــــري ف ــــع أث  موق
، عملــت إســرائيل ١٩٦٧لــة منــذ العــام الفلــسطينية المحت

علـــى تحويـــل العـــشرات منهـــا إلـــى أمـــاكن دينيـــة ومـــزارات 
 .لليهود بغرض تهويدها

مــن أكثــر األمــاكن المــستهدفة لعمليــات : وأضــاف
تهويد لآلثار، الجـزء الـشرقي مـن مدينـة القـدس، ومنطقـة 
تــــل الرميــــدة فــــي الخليــــل، والمنطقــــة األثريــــة فــــي بلــــدة 

وتل الفريـديس فـي بيـت لحـم، وتـل سبسطية قرب نابلس، 
ًدوتـــان قـــرب جنـــين، موضــــحا أن هـــذه المواقـــع األثريــــة 
ٕتتعرض للنهب والتدمير واجراء حفريات غير شـرعية فيهـا 

في مخالفة للقانون الدولي، الذي يمنع أي قوة محتلـة أن 
 .تدمر أو تخرب أو تنهب تراث األراضي التي تحتلها

ـــ ـــات تنقي ـــر وذكـــر أن إســـرائيل تجـــري عملي ب غي
شرعية في المواقع األثرية الفلسطينية في معظم المنـاطق 
التـي ال تخـضع للـسيطرة األمنيـة الفلـسطينية، إضـافة إلـى 
ـــى بعـــض  ـــة أو االســـتيالء عل ـــة كامل مـــصادرة مواقـــع أثري

 .القطع األثرية فيها

المؤســـسات الدوليـــة » تقـــصير«وانتقـــد طوافـــشة 
ًيا إلـى تـدخل المعنية بالحفاظ على اآلثار الفلسطينية، داع

دولــي أكثــر فاعليــة لوقــف عبــث إســرائيل بــالمواقع األثريــة 
 .الفلسطينية

وصادر االحتالل الـشهر الماضـي حجـر معموديـة 
ًأثريا من بلدة تقوع جنوب شـرقي بيـت لحـم، يعـود تاريخـه 

 عـام، حيـث أكـدت ١٦٠٠إلى الفترة البيزنطيـة، قبـل نحـو 
حجــر ثمــاني وزارة الــسياحة واآلثــار أن الحجــر عبــارة عــن 

الـشكل لونــه وردي وعليـه رســوم وكتابـات قديمــة وصــلبان 
محفورة، متهمة سـلطات االحـتالل بتكثيـف عمليـات سـرقة 

 .اآلثار في فلسطين

  ١٣ ص٢٣/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

االحتالل يثبت االعتقال إداريا للنائب أحمد  ّ
  عطون

محكمــة عــوفر العــسكرية، يــوم  رفــضت –ام اهللا ر
األربعــاء، اســتئناف حكــم النائــب المقدســي األســير المبعــد 

  .عن مدينة القدس أحمد عطون، دون تقديم أي مبررات

وثبتـــت المحكمـــة الحكـــم الـــصادر بحـــق النائـــب 
  .ً أشهر إداريا٤عطون 

واعتقلــت قــوات االحــتالل النائــب المقدســي أحمــد 
  . وحولته لالعتقال إداريا٢٦/٨/٢٠٢٠عطون بتاريخ 

ــر واإلصــالح عــن  ــة التغي وعطــون نائــب عــن كتل
محافظة القـدس، وهـو أسـير محـرر أمـضى مـا يزيـد علـى 



  
  ١٧٤ 

 عامــا فــي ســجون االحــتالل، ويوجــد حاليــا فــي ســجن ١٥
  .عوفر العسكري

ــــشاكل صــــحية  ويعــــاني النائــــب عطــــون مــــن م
كالـــضغط والـــسكري، وآالم فـــي الظهـــر ولديـــه حـــصوة فـــي 

ــى ــد مــن االعتقــاالت مــن . الكل ــى العدي وتعــرض عطــون إل
قـــوات االحـــتالل أغلبهـــا إثـــر االنتخابـــات التـــشريعية التـــي 

  .٢٠٠٦في عام " حماس"فازت بها حركة 

 ٢٠١٠يــذكر أن ســلطات االحــتالل أقــدمت عــام 
على سحب البطاقة المقدسية من النائب عطـون، ومنعتـه 
ــة القــدس تمامــا، وهــو  ًمــن دخــول مــسقط رأســه فــي مدين

  .متزوج وأب لخمسة من األبناء

وشمل القرار في حينـه النـائبين محمـد أبـو طيـر، 
ومحمـد طــوطح، ووزيــر شــؤون القــدس الــسابق خالــد أبــو 

  .، كما يزعم االحتالل"خيانة الوالء للدولة"عرفة؛ بدعوى 

وصمد النائـب فـي خيمـة االعتـصام ببلـدة الـشيخ 
زميليه  يوم مع ٥٠٠جراح بالقدس المحتلة لما يزيد على 

النائـــب المقدســـي محمـــد طـــوطح ووزيـــر القـــدس الـــسابق 
المهنــدس خالــد أبــو عرفــة، رافــضين قــرار اإلبعــاد الــصادر 

  .٢٠١١ ديسمبر ٦بحقهم، إال أنه أبعد في 

 ٢٣/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ًاالحتالل يحتجز عددا من المقدسيين ويحرر 
  لهم مخالفات مالية عالية

ًوات االحـتالل، ليلـة أمـس، عـددا كبيـرا احتجزت قـ ً
من المقدسيين في البلدة القديمة وحررت بحقهم مخالفات 

 ".وجود صور لهم بدون كمامات" مالية بذريعة

وتتعمــــد ســــلطات االحــــتالل منــــذ أيــــام بمالحقــــة 
المقدسيين واحتجازهم وتحرير مخالفات ماليـة بحجـة عـدم 

  .وضع كمامات في ظل تفشي الكورونا

 ٢٣/٩/٢٠٢٠دينة القدس موقع م

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابين من العيساوية بالقدس

ــوات االحــتالل اإلســرائيلي مــساء يــوم  اعتقلــت  ق
الخميس، شابين بعد اقتحام بلدة العيـسوية شـمال القـدس 

 وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتاللية اقتحمـت .المحتلة
دسـي أشـرف القرية قبل أن تعمـل إلـى اعتقـال الـشاب المق

   .المصري

وذكـــرت المـــصادر بـــأن اعتقـــال الـــشاب المـــصري 
جاء بعد إصراره على أن يقوم أحد الضباط الـذي اسـتوقفه 

ــى التعريــف بنفــسه  وفــي ذات الــسياق اعتقلــت قــوات .عل
االحتالل الشاب محمد أبو الحمص بعد مداهمة منزله فـي 

   .البلدة

وتعتبــر بلــدة العيــسوية مــن أكثــر بلــدات القــدس، 
ـــررة، ال ـــات واقتحامـــات االحـــتالل المتك ـــي تتعـــرض لهجم ت

والتــي يتخللهــا اعتــداء علــى الــسكان، واعتقــال العــشرات 
 وتمنع سلطات االحتالل أهـالي البلـدة .بينهم نساء وأطفال

ــــشكل أســــبوعي  ــــوزع ب ــــازلهم وت ــــدم من ــــاء، وته ــــن البن م
اإلخطــــارات بحجــــة البنــــاء دون تــــرخيص، وفــــي المقابــــل 

ريطـــة الهيكليـــة، التـــي تمكـــن تـــرفض المـــصادقة علـــى الخ
 .األهالي من البناء والتوسع ليتناسب مـع الزيـادة الطبيعـة

وكانت سلطات االحتالل، قد صـادرت مئـات الـدونمات مـن 
أراضـــي العيـــسوية فـــي حـــدودها الـــشرقية، وأقامـــت عليهـــا 

  ".معسكر الكتيبة"معسكرات للجيش، أشهرها 

وتتعـــــرض العيــــــسوية وبلــــــدت القــــــدس لحملــــــة 
ممنهجـــــــة مـــــــن القمـــــــع والتنكيـــــــل، ويحـــــــرم انتهاكـــــــات 

الفلـسطينيون مــن التوســع العمرانــي فــي أراضــيهم، إضــافة 
ًإلجبار عشرات المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا، أو مـن 

  .قبل آليات االحتالل، وتسليم عشرات اإلخطارات

  ٢٤/٩/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  



  
  ١٧٥ 

 ّاالحتالل يمنع الدخول إلى المسجد األقصى إال
  لسكان البلدة القديمة

 

 تمنـع قــوات االحــتالل، منــذ ســاعات صــباح يــوم

الجمعـــة، المــــواطنين المقدســــيين والوافـــدين مــــن الــــداخل 
، مــن دخــول البلــدة ١٩٤٨عــام  الفلــسطيني المحتــل منــذ

صـالة  المبـارك ألداء المسجد األقصى إلىالقديمة والتوجه 
 .برحابه الطاهرة الجمعة

القديمـة ومحيطهـا،  بلـدةإن ال:" وجاء في التقريـر
ـــشدد، وســـط  ـــشكل خـــاص، تخـــضع لحـــصار عـــسكري م ب

ٍإغــالق كامــل للبلــدة القديمــة، فيمــا تمنــع قــوات االحــتالل  ٍ
لمـن عنـوان سـكنه داخلهـا  الـدخول إلـى البلـدة القديمـة إال

 ".فقط

ــــي اتخــــذتها  ــــك ضــــمن اإلجــــراءات الت ــــأتي ذل وي
ســــلطات االحــــتالل بذريعــــة الحــــد مــــن انتــــشار فــــايروس 

  .اكورون

 ٢٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عائلة فلسطينية تهدم بركسات ماشية في 
  القدس بضغط من بلدية االحتالل

 

ـــات وادي حلـــوة أن الـــشقيقين  ـــز معلوم أفـــاد مرك
حــسن ومحمــد جعــافرة، شــرعا يــوم األحــد، : الفلــسطينيين

جنـوب شـرق  جبـل المكبـر بهدم بركسات لألغنـام فـي حـي
 .القدس المحتلة

ال مراسلنا في القدس ان عمليـة الهـدم جـاءت وق
ــاء  ــرار مــن بلديــة االحــتالل فــي القــدس، بحجــة البن ٍبعــد ق

  .دون ترخيص

 ٢٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًاالحتالل يفرض حصارا مشددا على األحياء  ً
  العربية في القدس

 

 دياال جويحان – الحياة الجديدة -المحتلة القدس
بعــد عــصر يــوم  حــتالل اإلســرائيلي، فرضــت شــرطة اال–

ًاألحــد، حــصارا مــشددا علـــى األحيــاء العربيــة فــي مدينـــة  ً
المكعبــات اإلســمنتية علــى مــشارف  القــدس بعــد وضــع

يسمى عيد  ومداخل األحياء لمنع تنقل المركبات عشية ما
 .الغفران اليهودي

شــددت ســلطات مــن إجراءاتهــا العــسكرية منــذ  و
الـشهر القـادم   مـن١٢/١٠أكثر من أسبوع وتستمر حتى 

 بذريعة انتشار فيروس كورونا تزامنا مع أعياد المتطرفين

 .اليهود

ســلطات االحــتالل حركــة تنقــل المــواطنين  وتقيــد
حركــــة تنقــــل  المقدســـيين خــــالل هــــذه الفتــــرة لتــــسهيل

 المتطرفين اليهود والتجوال في شوارع وأزقة البلدة القديمة

. ل فتــرة األعيــادواقتحــامهم للمــسجد األقــصى المبــارك خــال
بعد ساعات : مواطنون في أحياء القدس ومن جهتهم أفاد

االحـتالل تقـوم بـإنزال  عصر أمـس تفاجئنـا بـسيارات بلديـة
 المكعبات اإلسمنتية ووضعها على مداخل األحياء من كال

االتجاهات لتقيد حركة المواطنين ومنعهم من الخروج مـن 
 .األحياء

ورونـا يـضاف المواطنون، أصـبح فيـروس ك وقال
االحتالل لتقيد  لسلسلة االستغالل التي تستخدمها سلطات

ـــع خـــروج المـــواطنين  ـــسجن خـــانق لمن ـــل القـــدس ل وتحوي
 .األحياء وتنقلهم بين

 شــهور بعــد اإلعــالن عــن ٧منــذ نحــو  وتــابعوا،
ــاع أعــداد المــصابين فــي ــا وارتف ــروس كورون القــدس  في

لمتكـررة تحولت المدينة لنقمة اقتصاديه بسبب االغالقات ا
إطار الحجـج الواهيـة وكـأن المقدسـيين مـن  والمستمرة في

فــي الــشوارع  ينــشرون الفيــروس بينمــا انتــشار اليهــود



  
  ١٧٦ 

والمظـــاهرات االحتجاجيـــة وتواجـــدهم بأعـــداد كبيـــرة علـــى 
 .لالستجمام ال ينقل العدوى الشواطئ

وأكــــد المواطنـــــون أن الفيــــروس موجـــــود ولكـــــن 
دمير المـــواطن وجـــوده هـــو لـــضرب االقتـــصاد العـــالمي وتـــ

ًنفسيا وجسديا وماديا ً ً. 

منطقــة الثــوري : أن األحيــاء المغلقــة هــي يــذكر
ــدة الطــور، ــة، بل ــدة العيــساوية،  جنــوب القــدس المحتل بل

صــور بــاهر، جبــل المكبــر ومــن المتوقــع أن تــستمر قــوات 
بــإغالق كافـــة األحيــاء فـــي الــساعات القليلـــة  االحــتالل
  .القادمة

  ٢٨/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  اعتداءات على المواطنين جنوب القدس

اعتـــــدى مـــــستوطنون بالحجـــــارة علـــــى ســـــيارات 
ـــا"المـــواطنين قـــرب مـــستوطنة  ـــار حوم ـــى " ه المقامـــة عل

   .أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة

ــــداء أدى ألضــــرار  ــــان أن االعت وأفــــاد شــــهود عي
   .مادية في مركبات المواطنين

بــ هـار (المعروفـة وتعد مستوطنة جبل أبو غنـيم 
، إحــدى كبــرى المــستوطنات جنــوب شــرقي القــدس، )حومــا

والمقامــــة علــــى آالف الــــدونمات المــــسلوبة مــــن أراضــــي 
المـــواطنين فـــي قريتـــي صـــور بـــاهر وبيـــت ســـاحور، مـــن 
أخطر المستوطنات استراتيجيا على مستقبل مدينة القدس 
حيــث أنهــا تعمــل كحــد فاصــل بــين امتــدادها الجغرافــي مــع 

   .غربيةالضفة ال

ــرة حــصارا  ــة القــدس خــالل هــذه الفت ًوتــشهد مدين
ًمـــشددا وتقطيعـــا ألوصـــالها وتكثيـــف الحـــواجز العـــسكرية  ً
ٕواغالق األحياء بالمكعبات اإلسـمنتية بحجـة االحتفـال بمـا 

  .)عيد الغفران اليهودي(يسمى 

 ٢٨/٩/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

ت مواجهات في العيساوية تخللها إلقاء الزجاجا
  الحارقة

 

شـهدت بلـدة العيــساوية، فـي القــدس، فجـر اليــوم 
ٍمواجهـــات عنيفـــة بــــين شـــبان البلــــدة، وقـــوات االحــــتالل 

  . الصهيوني، التي حاولت اقتحام البلدة

ـــــوات  ـــــات ق ـــــساوية مركب واســـــتهدف شـــــباب العي
االحــتالل بالمرفقعــات والزجاجــات الحارقــة، والحجــارة، فــي 

ــود االحــتالل الرصــاص الم ــق جن ــل حــين أطل طــاطي، وقناب
  . الصوت والغاز على المواطنين العزل

ٍوتشهد العيساوية مواجهات شبه يومية مع قوات 
االحـــتالل الـــصهيوني التـــي تـــستهدف البلـــدة باالعتقـــاالت 

  .واإلغالقات بشكل مستمر

ٍوفـــي ســـياق متـــصل أغلقـــت ســـلطات االحـــتالل 
الصهيوني، صباح اليوم مـداخل العيـساوية، وحـي الثـوري 

، بـــزعم احتفــال الكيـــان اإلســمنتية بالمكعبـــات فــي القــدس
  ).يوم الغفران(الصهيوني بما يسمى ب

  ٢٨/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون يعتدون على سيارات المواطنين 
  جنوب القدس المحتلة

 

اعتــــدت مجموعــــة مــــن عــــصابات المــــستوطنين 
الصهيونية، مساء أمس، األحـد، علـى سـيارات المـواطنين 

سطينيين، ورشــــقتها بالحجــــارة، وذلــــك بــــالقرب مــــن الفلــــ
المقامــة علــى أراضــي جبــل أبــو ) هــار حومــا(مــستوطنة 

غنيم، الواقع بين قريتي صور باهر وبيت ساحور، جنوب 
  . القدس المحتلة

وبحــــسب مــــا أفــــاد بــــه شــــهود عيــــان للمركــــز 
الفلسطيني لإلعالم، فقد نجم عن االعتداءات إصابة عـدد 

  . مادية متنوعةمن المركبات بأضرار 
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المقامـة علـى آالف ) هـار حومـا(وتعد مـستوطنة 
الــدونمات المــسلوبة مــن أراضــي الفلــسطينيين، مــن أخطــر 
ًالمستوطنات استراتيجيا على مستقبل مدينة القدس، حيث 
ــة القــدس عــن  ــى عــزل جنــوب مدين تعمــل المــستوطنة عل

  .امتدادها الجغرافي الفلسطيني مع مدينة بيت لحم

  ٢٨/٩/٢٠٢٠لقدس موقع مدينة ا

* * * * *  

  متطرفون يهود يوسعون تدنيسهم لألقصى

  

تستعد جماعـات  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
الهيكــل المزعــوم اليــوم لتــدنيس وتوســيع دائــرة االقتحامـــات 

فرحــة «و» العـرش «دي يـللمـسجد االقـصى المبـارك خـالل ع
مــستنفرة عناصــرها وموظفيهــا علــى كافــة صــفحات » التــوراة

تواصل االجتماعي ومن خـالل االتـصال المباشـرة والرسـائل ال
  .النصية

ًووزعت الجماعات المتطرفـة امـس بيانـا فـي البلـدة 
القديمــة وســاحة البــراق تــدعو فيــه للمزيــد مــن الــضغط علــى 
المصلين والمرابطين واالوقاف اإلسـالمية بهـدف قلـب وتغيـر 

  .الواقع في المسجد االقصى

ــــــت هــــــذه الجماعــــــات المت ــــــشروطالب ــــــه ال ة طزمت
ـــــى  ـــــع المعترضـــــين عل ـــــضتها ومن ـــــشديد قب اإلســـــرائيلية بت
ٕاالقتحامــات االســتيطانية لالقــصى ومعــاقبتهم وابعــادهم عــن 
القدس والبالد، معتبرين ان من حقـوقهم الـصالة فـي كـل مـا 

  .هو تحت السيادة اإلسرائيلية، وفق زعمهم

ولفتــــت جماعــــات الهيكــــل المزعــــوم الــــى ضــــرورة 
يركي للمواقـف اإلسـرائيلية والـدفع باتجـاه استغالل الدعم االم

ـــررت ســـرد عـــدد مـــن  ـــة وك ـــن المـــشاريع التهويدي ـــد م العدي
المشاريع االستيطانية بالمنطقة الجنوبية من البلـدة القديمـة 
وحــائط البــراق والقــصور االمويــة المالصــقة لجــدار المــسجد 

فـي ) كيـدم( المسجد القبلي خاصة مـشروع مركـز -األقصى 
مفخـرة «غربـي سـاحة البـراق وكنـيس  )ليبـابيت ه(سلوان، و
ــرب مــن الهــدف  «إســرائيل  وهــو بنــاء األســاسوجميعهــا تق

ــــدة ان اقتحامــــات المــــسجد االقــــصى  ــــث مؤك الهيكــــل المثال
وجذابة اكثـر » مشوقة«سيجري تفعيلها والترويج لها بطرق 

بعــد افتتــاح القاعــة وعــرض االفــالم المدمجــة والمدعمــة بكــم 
 الوثائقيــة التــي تــم اعــدادها لهــذا هائــل مــن الــصور واالفــالم

  .الهدف

 )المطهــرة( وطالبـت تلـك الجماعـات ببنــاء البركـة بــ
جنــوب شــرق المــسجد المروانــي مــن خــارج اســوار المــسجد 
ًاالقــصى علــى جــزء مــن اراضــي مقبــرة بــاب الرحمــة، تمهيــدا 
لمــشروع كبيــر علــى اراضـــي االوقــاف اإلســالمية المعروفـــة 

األثـــار اإلســـرائيلية وجمعيـــات ً، علمـــا ان )الـــسلودحة(باســـم 
 زراعة القبـور الفارغـة فـي اجـزاء –ختراع ااستيطانية قاموا ب

مــن هــذه االرض المجــاورة للقــصور االمويــة، باالضــافة الــى 
تخطــيط ومــد العديــد مــن المــسارات التوراتيــة التــي تمتــد الــى 
ـ البــؤر االســتيطانية فــي ســلوان وعــين ســلوان ومــا يمــسى بــ

  ). عير ديفيد(

س الـــــــسياق اقتحمــــــــت المجموعــــــــات فـــــــي نفــــــــ
االستيطانية، أمس المسجد األقصى، تحت حماية قوات كبرة 

فــي ظــل حظــر تجــوال ومنــع . مــن الــشرطة والقــوات الخاصــة
دخــول البلــدة القديمــة و مدينــة القــدس مــن خارجهــا، حيــث 
واصلت الشرطة والقوات الخاصة حملة المخالفات وبالتحديـد 

ط البلـدة القديمـة وعلـى على حـواجز القـدس الرئيـسية ومحـي
   .ابواب المسجد االقصى

وقالت االوقاف االسالمية وشؤون المسجد االقصى 
 ٤٤ان الفتـــــرة الـــــصباحية مـــــن االقتحامـــــات شـــــارك فيهـــــا 

ًمــستوطنا، نفــذوا جــوالت فــي نفــس المــسار وتلقــوا شــروحات 
عـــن الهيكـــل المزعـــوم مـــن مرشـــدين وتوقفـــوا فـــي المنطقـــة 

  .الشرقية

السالمية أن الفترة المسائية من واضافت االوقاف ا
ً مستوطنا أدى عدد١٧االقتحامات شارك فيها  منهم طقوسا  ً

تلموديــة اســتفزازية أمــام الــشرطة التــي منعــت الحــراس مــن 
   .التدخل لوقفهم
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مــــــن جانــــــب اخــــــر أغلقــــــت ســــــلطات االحــــــتالل 
اإلسرائيلي، صباح امس، الحرم اإلبراهيمـي الـشريف بمدينـة 

غربية المحتلة أمام المصلين، مشددة الخليل جنوب الضفة ال
مــن إجراءاتهــا فــي محيطــه وبالبلــدة القديمــة بالخليــل بحجــة 

   .تأمين احتفاالت المستوطنين بـعيد الغفران اليهودي

وقال مدير الحرم االبراهيمي حفظي أبو اسنينة فـي 
بيــان، ان قــوات االحــتالل نــشرت جنودهــا بأعــداد كبيــرة فــي 

ديمـــة، وضـــيقت علـــى المـــواطنين محـــيط الحـــرم، والبلـــدة الق
  .الذين يقطنون المنطقة، تمهيدا الحتفاالت المستوطنين

وأكد ان سلطات االحتالل أغلقـت الحـرم اإلبراهيمـي 
بجميع أروقته وساحاته وباحاته، أمام المصلين من الساعة 
ـــى  ـــه حت ـــة بعـــد عـــصر أمـــس االحـــد وستواصـــل اغالق الثالث

ستوطنين نـصبوا الساعة العاشرة مـن أمـس، موضـحا أن المـ
خيامــا فــي حديقــة ومتنــزه الحــرم االبراهيمــي، وأقــاموا فيهــا 

   .طقوسا تلمودية استفزازية

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح 
ــــشبان  ــــين ال ــــدلعت ب ــــة ان مختلفــــة، خــــالل مواجهــــات عنيف
المقدســيين وشــرطة االحــتالل التــي اقتحمــت بلــدة العيــسوية 

 وأطلقــت قنابــل الغــاز والــصوت وســط مدينــة القــدس المحتلــة
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافـة تجـاه المـواطنين 

  .>>...ومنازلهم

  ١٠ ص٢٩/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابا بالقدس بعد االعتداء 
 عليه بالضرب

 قوات االحتالل اعتقلت –  وفا- القدس  
العتداء عليه اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، شابا بعد ا

بالضرب المبرح قرب باب الساهرة أحد أبواب القدس 
  .القديمة

ـــادت  ـــان إن قـــوات االحـــتالل اقت ـــال شـــهود عي وق
الشاب إلى مغفر شرطة االحـتالل فـي شـارع صـالح الـدين 

  .بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح

  ٢٩/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

جماعات "قصى ومستوطنون يقتحمون األ
  تدعو لتوسيع االقتحامات" الهيكل

 

ـــــة ـــــدس المحتل ـــــن  واصـــــلت – الق مجموعـــــات م
المــــستوطنين، اليــــوم الثالثــــاء، اقتحــــام باحــــات المــــسجد 
األقصى المبارك، رغم اإلغالق الشامل الذي تفرضه قـوات 
االحـــتالل علـــى مدينـــة القـــدس المحتلـــة بـــسبب األعيـــاد 

  .اليهودية

ـــــصادر مقدســـــية، أ ـــــادت م ـــــستوطنا ٢٩ن وأف  م
اقتحمـــوا باحـــات المـــسجد األقـــصى وأدوا طقوســـا تلموديـــة 

  .واستفزازية

ــــتالل اإلســــرائيلي اقتحامــــات  ــــت قــــوات االح ّوأمن
ــذ دخــولهم باحــات  ــة من ــرت لهــم الحماي المــستوطنين، ووف

  .األقصى من باب المغاربة حتى مغادرته

المزعوم اليـوم الثالثـاء، " جماعات الهيكل"ودعت 
 االقتحامـات للمـسجد األقـصى المبـارك خـالل لتوسيع دائرة

، مــــستنفرة عناصــــرها "فرحــــة التــــوراة"و" العــــرش"عيــــدي 
وموظفيها على صفحات التواصـل االجتمـاعي كافـة، ومـن 

  .خالل االتصال المباشرة والرسائل النصية

ًووزعت الجماعات المتطرفة أمـس االثنـين، بيانـا 
لمزيــد مــن فــي البلــدة القديمــة وســاحة البــراق تــدعو فيــه ل

الـــضغط علـــى المـــصلين والمـــرابطين واألوقـــاف اإلســـالمية 
  .بهدف قلب وتغير الواقع في المسجد األقصى

وطالبــــت الــــشرطة اإلســــرائيلية بتــــشديد قبــــضتها 
ٕوالتـــصدي للمـــرابطين ومعـــاقبتهم وابعـــادهم عـــن القـــدس، 
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ّعـــادين أن مـــن حقـــوقهم الـــصالة فـــي كـــل مـــا هـــو تحـــت 
  مالسيادة اإلسرائيلية، وفق زعمه

ًوتشهد مدينـة القـدس المحتلـة إغالقـا شـامال بـدأ  ً
منــذ عــدة أيــام ويــستمر ألســابيع بــسبب األعيــاد اليهوديــة 

  .وتفشي وباء كورونا

ويستهدف االحتالل المقدسـيين والمـرابطين مـنهم 
ـــى وجـــه الخـــصوص، مـــن خـــالل االعتقـــاالت واإلبعـــاد  عل
والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عـن المـسجد األقـصى، 

  .كه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانيةوتر

ًوشــهدت مدينـــة القــدس تـــصاعدا فــي اقتحامـــات 
ـــــدعوى  المجموعـــــات االســـــتيطانية للمـــــسجد األقـــــصى، ب

  .االحتفال باألعياد اليهودية

 ٢٩/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  االحتالل يمدد اعتقال المقدسي مراد مسك

 

، اليــوم الثالثــاء، مــددت محكمــة صــلح االحــتالل
اعتقال األسير المقدسي مراد مـسك، مـن سـكان حـي بيـت 
ــــــــاريخ  ــــــــى ت ــــــــة، حت ــــــــوب القــــــــدس المحتل صــــــــفافا جن

١٤/١٠/٢٠٢٠.  

وكانــت قــوات االحــتالل قــد اعتقلــت مــسك بتــاريخ 
 بعــد مداهمــة بيتــه فــي بيــت صــفافا، ومنــذ ٢٣/٣/٢٠٢٠

المـسكوبية،  ذلك التاريخ واألسير مـسك فـي مركـز اعتقـال
  .معةسيئ الس

ّويــذكر أن األســير مــسك قــد أنهــى منــذ عــدة أيــام  ّ
ً يومـــا، بعـــد ١٨ـ ًعـــزال فـــي الزنـــازين االنفراديـــة اســـتمر لـــ

مخالطتــــه أحــــد ســــجاني االحــــتالل المــــصابين بفــــايروس 
  ).كورونا(

  ٢٩/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 شبان عن المسجد األقصى ٣االحتالل يبعد 
   أشهر٤ و٣بين 

 

االحــتالل، أمــس الثالثــاء، ثالثــة أبعــدت ســلطات 
المبـارك  المـسجد األقـصى شبان من القدس المحتلـة، عـن

 . أشهر٤ و٣لمدة تتراوح بين 

وأبلغــت شــرطة االحــتالل الــشاب رامــي الفــاخوري 
أنــه مبعــد عــن المــسجد األقــصى وكافــة المــداخل المؤديــة 

 . أشهر٤إليه لمدة 

الجمعـة  وكانت الشرطة قد اعتقلت الفاخوري يـوم
 أبـــواب أحـــد -لماضـــي خـــالل خروجـــه مـــن بـــاب النـــاظر ا

قرارا باإلبعاد عـن المـسجد لمـدة  المسجد األقصى، وسلمته
لتــسليمه قــرارا  أســبوع، علــى أن يعــود بعــد انتهــاء اإلبعــاد

 .باإلبعاد لعدة أشهر

كما أبلغت شرطة االحتالل أمس كال من الشابين 
 عــن ٕإبــراهيم النتــشة وايهــاب أبــو ســنينة بقــرار إبعادهمــا

  . أشهر٣المسجد األقصى لمدة 

 ٣٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يهدم غرفة زراعية في بيت لحم 
  ومحطة محروقات شمال القدس

 

ـــــة  ـــــضفة الغربي ـــــات االحـــــتالل  هـــــدمت –ال جراف
غرفــة زراعيــة فــي قريــة  اإلســرائيلي، صــباح يــوم األربعــاء

عين يــــستخدمها أحــــد المــــزار. حوســــان غــــرب بيــــت لحــــم
الفلسطينيين ألغراض الزراعـة والتخـزين فـي موقـع يـدعى 

  .عين البلد الزراعي، وذلك بدعوى عدم الترخيص

وقــال مواطنــون مــن القريــة، إن جنــود االحــتالل 
صعدوا خالل اليومين الماضـيين مـن إجـراءاتهم العـسكرية 

ـــى   أراضـــيهمبحـــق المـــزارعين، ومنعـــوهم مـــن الوصـــول إل
المقامـــة علـــى " يتـــار عيليـــتب"الواقعـــة بجـــوار مـــستوطنة 

  .أراضي المواطنين
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وقــال نــشطاء مــن القريــة، إن عمليــات المالحقــة 
والتــضييق متعمــدة فــي إطــار محــاوالت القــوات اإلســرائيلية 
إجبار المواطنين ترك أراضيهم كون الوصـول إليهـا صـعب 

  .ًللغاية، وذلك تمهيدا لتسريبها لصالح المستوطنين

ت االحـتالل فجـرا، وفي ذات السياق، هدمت جرافا
محطــة محروقـــات علــى مـــدخل بلـــدة عناتــا شـــمال شـــرق 

  .القدس المحتلة بدعوى عدم الترخيص

وتواصــل قــوات االحــتالل انتهاكاتهــا واعتــداءاتها 
اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق 

  .متفرقة بالضفة الغربية

، تــــصاعدا فــــي ٢٠٢٠وشــــهد شــــهر أغــــسطس 
ازل، حيث بلغ عدد المنازل التـي هـدمت عمليات هدم المن

، وهــو العــدد األعلــى منــذ بدايــة العــام، فــضال ًمنــزال) ٤٤(
  .عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم

أن منــاطق بيـــت لحــم والقـــدس والخليـــل، بـــ ًعلمــا
، ٢٩٢(األكثــــر تعرضــــا لالنتهاكــــات اإلســــرائيلية بواقــــع 

  .انتهاكا على التوالي) ٢٥٤، ٢٧٩

  ٣٠/٩/٢٠٢٠فلسطيني لالعالم المركز ال

* * * * *  

بلدية االحتالل تخطر بهدم شقتين لشقيقين 
  في القدس

 

القـدس،  ّسلمت طواقم تابعـة لبلديـة االحـتالل فـي
اليوم األربعاء، شـقيقين مـن عائلـة أبـو رميلـة اخطـارا مـن 

العبريــة، بهــدم منزليهمــا فــي القــدس بحجــة عــدم  البلديــة
 .الترخيص

ــال مراســلنا ان ا ــان فــي حــي راس وق ــزلين يقع لمن
  .المسجد األقصى جنوب سلوان العامود ببلدة

  ٣٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل المرابطة المقدسية عايدة 
  الصيداوي

 

ـــة ـــدس المحتل ـــت – الق مخـــابرات االحـــتالل  اعتقل
اإلســــرائيلي، يــــوم األربعــــاء، المرابطــــة المقدســــية عايــــدة 

هـــا فـــي منطقـــة بـــاب الحديـــد بالبلـــدة الـــصيداوي مـــن منزل
  .القديمة في مدينة القدس المحتلة

وأفـــــادت المرابطـــــة أن قـــــوات االحـــــتالل يرافقهـــــا 
مخابراتـه، اقتحمـت منزلهـا، واعتقلتهـا بعـد تفتـيش منزلهــا 
والتخريــــب فــــي محتوياتــــه، ونقلتهــــا إلــــى مركــــز تحقيــــق 

  .في المدينة" القشلة"

ــــرا ــــصيداوي عــــشرات ق ــــثن الحاجــــة ال ــــم ت رات ِول
ــــي المــــسجد  ــــاط ف ــــاد عــــن مواصــــلة الرب ــــال واإلبع االعتق

  .األقصى

واعتقلــــت قــــوات االحــــتالل الــــصيداوي عــــشرات 
ـــر مـــن  ـــي كثي ـــصى ف ـــدتها عـــن المـــسجد األق ـــرات وأبع الم

  .ٍَاألحيان ولمدد متفاوتة

 وينــــتهج االحــــتالل سياســــة اعتقــــال المــــرابطين 
 في أعياد اليهود التـي األقصىوالمرابطات لتفريغ المسجد 

يـــــشهد فيهـــــا المـــــسجد األقـــــصى اقتحامـــــات كثيـــــرة مـــــن 
  .المستوطنين

ّوصعدت حكومة االحتالل فـي اآلونـة األخيـرة مـن 
استهدافها للمقدسيين من خالل عمليات االعتقال اليومية 

  .التي تطال العشرات من الشبان وال سيما المرابطين منهم

ــا ويــستهدف االحــتالل المقدســيين مــن خــالل  كم
التـــي طالـــت العـــشرات مـــنهم واســـتهدفت عمليـــات اإلبعـــاد 

  .العديد من الرموز والقيادات والمرابطين والمرابطات

ـــــالل تلـــــك  ـــــن خ ـــــة االحـــــتالل م ـــــدف حكوم وته
الممارســـات القمعيـــة إلـــى تفريـــغ مدينـــة القـــدس المحتلـــة 
ٕواجبــار ســكانها علــى االنتقــال للعــيش العمــل فــي منــاطق 
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أخـــــرى، وتـــــرك األقـــــصى لقمـــــة ســـــائغة أمـــــام األطمـــــاع 
  .ستيطانيةاال

وتواصــــل قــــوات االحــــتالل اعتقاالتهــــا اليوميـــــة 
ــي منــاطق متفرقــة بالــضفة الغربيــة والقــدس  للمــواطنين ف
المحتلة، تداهم خاللها منازلهم وتخرب محتوياتهـا وترهـب 

  .سكانها

ووفــــق تقريــــر دوري يــــصدره المكتــــب اإلعالمــــي 
في الضفة الغربية، ارتكبت قوات االحتالل " حماس"لحركة 

مواطنـــا، بمـــا ) ٣٩٣(نتهاكـــا، شـــملت اعتقـــال ا) ١٦٥٥(
  .يشكل ضعف عدد المعتقلين في يونيو الماضي

  ٣٠/٩/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في أرجاء 
  الضفة والقدس

ــة  ــذ  شــنت –فلــسطين المحتل قــوات االحــتالل، من
د من فجر اليوم الخميس، حملة اعتقاالت واسعة بحق عد

الفلسطينيين في مدن الضفة الغربيـة والقـدس طالـت أكثـر 
 .ً شخصا٢٠من 

 فلـسطينيين مـن قريـة ٤واعتقلت قـوات االحـتالل 
يــزن أمجــد عبيــد، وســامر : "العيــسوية شــمال القــدس وهــم

، بعــد أن "منــذر عطيــة، ومنيــر كايــد محمــود، ومجــد داري
  ...داهمت منازلهم وفتشتها

  ١/١٠/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

ًمستوطنون يقدمون التماسا للتظاهر داخل 
  المسجد األقصى إلحياء أعيادهم

 

ًالتماسـا  اليهـود قدمت مجموعة مـن المـستوطنين
 االحتالل العليـا للـسماح لهـم بالتظـاهر داخـل محكمة إلى

 .المسجد األقصى؛ إلحياء األعياد اليهودية الحالية

 متطــرفين ، أن"الــصوت اليهــودي"وذكــر موقــع 

ا للمحكــــم العليــــا مطــــالبين بالــــسماح لهــــم  ًــــقــــدموا التماس
األقــصى خــالل عيــد المظلــة الــذي  بالتظــاهر فــي المــسجد

  .يوافق يوم السبت المقبل، ولعدة أيام

  ٣٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   א�����ن

االستيطان يقلص المساحة الكلية بيد 
% ٨٧فقط مقابل % ١٣الفلسطينيين لـ 
  لمستوطنينل

 أدت سياســـــة - عمـــــان - ناديـــــة ســـــعد الـــــدين
االحتالل اإلسرائيلي فـي التـضييق علـى البنـاء الفلـسطيني 

% ٤٥إلــى انخفــاض حــاد فــي عــدد رخــص األبنيــة بنــسبة 
علــى مــستوى األراضــي المحتلــة، وذلــك نتيجــة االســتيطان 

% ١٣الذي قلـص المـساحة الكليـة بيـد الفلـسطينيين إلـى 

% ٨٧مستوطنون اإلسرائيليون زهـاء فقط، بينما يستغل ال
  .من المساحة اإلجمالية لألرض المحتلة

ــاء الفلــسطيني عــن  ــد نجــم انحــسار رقعــة البن وق
التمدد االستيطاني المتسارع في األراضي المحتلـة، والـذي 
ًتجسد مجددا باألمس عبر اإلعالن اإلسرائيلي عن مخطط 

ة  آالف وحـدة اســتيطاني٥اسـتيطاني ضـخم إلقامـة حـوالي 
  .جديدة في أنحاء الضفة الغربية

عـدد “وأفادت معطيات اإلحصاء الفلـسطيني بـأن 
رخص األبنـية الفلسطينية الصادرة للمباني السكنيـة وغيـر 
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 رخصة خالل الربع الثاني من العـام ١,٢١٧السكنيـة بلغ 
  .” رخصة أبنية جديدة٨١٣، منها ٢٠٢٠

انخفاض عدد الـرخص الـصادرة فـي “ونوهت إلى 
 بنـــسبة ٢٠٢٠ن خـــالل الربـــع الثـــاني مـــن العـــام فلـــسطي

، كمـا سـجل ٢٠٢٠مقارنة بـالربع األول مـن العـام % ٤٥
مقارنــة بــالربع المنــاظر مــن العــام % ٤٦ًانخفاضــا بنــسبة 

٢٠١٩”.  

ــــى  ـــــبنية “وأشــــارت إل انخفــــاض عــــدد رخــــص ال
مقارنـــة بـــالربع االول مـــن العـــام % ٤٨الجديـــدة بنـــسبة 

ــــسبة ٢٠٢٠ ــــضال عــــن انخفاضــــها بن ــــة % ٤٠ً، ف مقارن
  .”٢٠١٩بالربع المناظر من العام 

سـكني وغيـر (مجموع مساحة األبنية “وقالت إن 
 ألـف متـر ٣٧٤ ألـف متـر مربـع، منهـا ٤٦١بلـغ ) سكني

 ألف متر مربع مساحة ٨٧مربع مساحة األبنية الجديدة و
  .األبنية القائمة

كمــــا بلــــغ عــــدد الوحــــدات الــــسكنية المرخــــصة 
 ألــف متــر مربــع، ٣٥١ا  وحــدة سكنيـــة مــساحاته٢,١٩٠

 ألــف ٢٧٩ وحــدة ســكنية جديــدة مــساحتها ١,٧٢٨منهــا 
 وحــدة ســكنية قائمــة مجمــوع مــساحاتها ٤٦٢متــر مربــع، 

  . ألف متر مربع٧٢

وقــــد ســــجل عــــدد الوحــــدات الــــسكنية الجديــــدة 
ـــسبة  ـــام % ٥٠ًانخفاضـــا بن ـــن الع ـــع الثـــاني م خـــالل الرب

َ، وســـجل ٢٠٢٠ مقارنـــة بـــالربع االول مـــن العـــام ٢٠٢٠
ـــسبة ا ـــام % ٤٤ًنخفاضـــا بن ـــن الع ـــع الثـــاني م خـــالل الرب

  .٢٠١٩ لدى مقارنته بالربع المناظر من العام ٢٠٢٠

وزيــــر الجــــيش “يــــأتي ذلــــك علــــى وقــــع دفــــع 
اإلســـرائيلي، ورئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية البـــديل، بينـــي 
غــانتس، بالطلــب مــن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين 

اإلســـرائيلي للتخطـــيط نتنيـــاهو، النعقـــاد المجلـــس األعلـــى 
 آالف وحـــــدة ٥والبنـــــاء للموافقـــــة علـــــى مخطـــــط إقامـــــة 

، وفـق موقـع القنـاة ”استيطانية جديدة في الـضفة الغربيـة
  . اإلسرائيلية١٢

وبموجــــب المخطــــط االســــتيطاني الجديــــد؛ ســــيتم 
إقامة بعـض الوحـدات االسـتيطانية فـي الكتـل االسـتيطانية 

ســتيطانية فــي الكبــرى، فيمــا ســيم بنــاء مئــات الوحــدات اال
” نوكـديم“مناطق خارج الكتـل الرئيـسية؛ مثـل مـستوطنات 

  .وجنوب جبل الخليل” شيلو”و” بيت إيل”و

إذ أدى التـــسارع فـــي وتيـــرة االســـتيطان، بحـــسب 
هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في السلطة الفلـسطينية، 

 ٩٤ بؤرة استيطانية و١٢٨ مستوطنة و١٧٦وجود “إلى 
ًموقعـــا عـــسكريا و ًموقعـــا صـــناعيا وســـياحيا وخـــدميا،  ٥٠ً ً ً ً

ــــــي هــــــذه ٧٠٠وحــــــوالي  ــــــون ف ــــــستوطن يقطن ــــــف م  أل
  .”المستوطنات

ويــشكل االســتيطان أحــد أكبــر التحــديات الثقيلــة 
ًأمام الفلسطينيين؛ وسـط دعـوات فلـسطينية متـواترة مـؤخرا 
ـــسطيني،  ـــة وانهـــاء االنقـــسام الفل ـــق الوحـــدة الوطني ٕلتحقي

واجهة تلـك التحـديات ، من أجل م٢٠٠٧الممتد منذ العام 
  .الوازنة المحدقة بالقضية الفلسطينية

  ٢٧ ص٨/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 بيت في أراضي خارطة بتغيير يخطر االحتالل
 االستيطان لصالح لحم

  

 اإلسـرائيلي، االحتالل سلطات أخطرت – لحم بيت
 وغـرب شـرق ألراضي مفصلة خارطة بتغيير األربعاء، يوم
  . وطناتالمست لصالح لحم، بيت

 الجــــــدار مقاومــــــة هيئــــــة مكتــــــب مــــــدير وقــــــال
 تـــسلم إنـــه بريجيـــة، حـــسن لحـــم بيـــت فـــي واالســـتيطان

 أبـو "منطقـة في ،)٤ (حوض خارطة بتغيير تفيد إخطارات
 والواقعـة لحـم، بيـت شـرق التعـامرة عرب أراضي من" مهر



  
  ١٨٣ 

 مـن فيهـا التخـصيص لتغييـر ،"نوكـديم "مستوطنة بمحاذاة
  .نيةسك منطقة إلى بادية منطقة

ـــه وأوضـــح ـــدة، الخارطـــة بموجـــب أن  ســـيتم الجدي
 الخارطـة مجـال فـي قيـود ووضـع أخرى، وفتح طرق إلغاء

 المـستوطنين، من طوابق ألربعة البناء تحديد مع الهيكلية
 لحـم بيـت باديـة فـي اسـتيطانية مـشاريع إلنـشاء يمهـد ما

 علــى االحــتالل ســلطات اســتولت أن بعــد خاصــة الــشرقية،
  .المنطقة تلك في الدونمات عشرات

 تغييـر يتـضمن فاإلخطـار لحـم بيت غرب في وأما
ــي خارطــة ــع) ٧ (حــوض ف  أراضــي مــن شــخيت وادي موق
 لتغييــر ،"شــفوت ألــون "مــستوطنة بمحــاذاة نحــالين، بلديــة

 زراعيــة وأرض مــدني مركــز أرض منطقــة مــن التخــصيص
ــــى ــــة إل ــــة ،)ج (وســــكن) ب (ســــكن منطق ــــاني ومنطق  مب

  .ةبريجي قول وفق عامة، مؤسسات

  ٩/٩/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

 وحدة ٩٨٠الخارجية الفلسطينية تدين إقامة 
  استيطانية

  

دانـت وزارة ... << – وكاالت – فلسطين المحتلة
ــرار حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي  ــسطينية، ق الخارجيــة الفل

 وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي ٩٨٠المــصادقة علــى إقامــة 
المقامـــــة علـــــى أراضـــــي المـــــواطنين " أفـــــرات"مـــــستوطنة 

  . الفلسطينيين جنوبي بيت لحم

ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيـان صـحفي، 
حلقـة "أمس االثنين، قرار حكومـة االحـتالل االسـرائيلي بــــ 

فـــي سلـــسلة متواصـــلة مـــن االنتهاكـــات المتـــصاعدة ضـــد 
، ويندرج في إطـار عمليـات "المواطنين الفلسطينيين العزل

  . رقة التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلةالضم والس

ــــة  ــــف الدعاي ــــشف زي ــــرار يك ــــت إن هــــذا الق وقال
  .>>...المضللة والمواقف المزيفة التي تبثها إسرائيل

 ١٨ ص١٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 وحدة استيطانية ٥٦٠المصادقة على بناء 
  بالقدس وتوسيع شارع التفافي في الولجة

 

ـــة  وافقـــت – وكـــاالت – القـــدس مـــا تـــسمى اللجن
اللوائيــة للبنــاء واإلســكان اإلســرائيلية علــى مخطــط توســيع 

 وحــدة اســتيطانية جديــدة، ٥٦٠بـــ " هــار جيلــو"مــستوطنة 
 إقرار توسيع الشارع الـرئيس لطريـق الولجـة إلىباإلضافة 

ــوب الــضفة الغربيــة ليــربط  االلتفــافي قــرب بيــت لحــم، جن
ـــالتجمع االســـتيطا ـــد ب ـــافي الجدي غـــوش "ني الـــشارع االلتف

 .ًبالقدس جنوبا" عتصيون

ويأتي القرار بعد يوم واحد من كشف النقـاب عـن 
مقبرة قديمة رجـح عمـال فلـسطينيون أنهـا مقبـرة إسـالمية 

وقيـــام مجموعـــة " جيلـــو"وتقـــع علـــى منحـــدرات مـــستوطنة 
دينيــة يهوديــة بتقــديم طلــب وقــف البنــاء والحفــر فــي تلــك 

، فــتم تجميــد ًالمنطقــة خوفــا مــن أن تكــون القبــور يهوديــة
ــاء  ــافي المــذكور وبن ــشارع االلتف ميزانيــة شــق جــزء مــن ال
مدرســــة ومالعــــب للمــــستوطنين فــــي تلــــك التوســــعة فــــي 
المـــستوطنة التـــي تلـــتهم مـــساحات واســـعة مـــن األراضـــي 
الفلسطينية في بيت لحم والولجة وبيـت جـاال وتـصل حتـى 

  .مشارف بلدة بتير

  ١٧/٩/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  
 

 مخططا استيطانيا جديدا ٥٠االحتالل ينفذ 
 بالضفة الغربية

  

 أعلنـــت ســـلطات - عمـــان - ناديـــة ســـعد الـــدين
 مخططا استيطانيا جديـدا فـي ٥٠االحتالل اإلسرائيلي عن 

ــة لتحريــر  الــضفة الغربيــة، فيمــا أكــدت الجبهــة الديمقراطي



  
  ١٨٤ 

فلـــسطين أن ســـلطات االحـــتالل تواصـــل الـــضم مـــن خـــالل 
  .الفلسطينية المحتلةتوسيع االستيطان ومصادرة األراضي 

وقــال مــدير وحــدة مراقبــة االســتيطان فــي معهــد 
ســــــلطات “الفلــــــسطيني، ســــــهيل خليليــــــة، إن ” أريــــــج“

ــــت عــــن   مخططــــا اســــتيطانيا خــــالل ٥٠االحــــتالل، أعلن
  .”األسبوع الماضي

وأضــــــاف خليليــــــة، فـــــــي تــــــصريح أمـــــــس، أن 
المخططات اإلسرائيلية تنوعت بين االستيالء على أراض “

ـــسطينية، وال ـــاء اســـتيطانية، فل ـــة أحي مـــصادقة علـــى إقام
ٍوتحويـــل أراض فلـــسطينية مـــن جـــيش االحـــتالل لـــصالح 
المــستوطنين، خاصــة فــي منطقــة األغــوار وجنــوب الخليــل 

  .، في الضفة الغربية المحتلة”ومحيط نابلس

المخططات المعلنة أشبه بمخططات “وأوضح أن 
تدويريــــة، حيــــث يعلــــن عنهــــا الــــسياسيون اإلســــرائيليون 

ث حــول إنجــازاتهم االســتيطانية، خاصــة مــع اشــتداد للحــدي
غــانتس )  أبـيض بينــي-زعـيم حــزب أزرق(المنافـسة بــين 

  .”نتنياهو) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(و

ـــة أن  ـــين خليلي الوحـــدات االســـتيطانية التـــي “وب
يجري الحديث عنها، تتركز في المستوطنات المقامة علـى 

تلـة، مثـل مـستوطنات أراضي المـواطنين قـرب القـدس المح
اإلســـــرائيلية، ” غـــــوش عتـــــصيون”و” معاليـــــه إدومـــــيم“

ــــــل  ــــــات االســــــتيطانية اإلســــــرائيلية األخــــــرى، مث والتجمع
  .”، ومستوطنات أخرى في عدة محافظات”أريئيل“

ـــستوطنين، “وحـــذر مـــن  ـــداءات الم اســـتمرار اعت
االحتالل، “، الفتا إلى أن ”خاصة مع قرب موسم الزيتون

  .”نذ بداية العام الحاليدمر آالف األشجار م

وفــي نفــس الــسياق، أكــدت الجبهــة الديمقراطيــة 
خطـط الـضم واإلسـتيطان اإلسـرائيلية “لتحرير فلسطين أن 

لم تتوقف، حيث قررت سلطات اإلحتالل إقامة حوالي ألف 
  .”وحدة استيطانية ألحقتها بخمسة آالف استيطانية

ســـــلطات االحـــــتالل قـــــررت هـــــدم “وأضـــــافت أن 
زل فــي وادي أبــو الحمــص، رغــم أنهــا بنيــت عــشرات المنــا

بتــراخيص مــن الــسلطة الفلــسطينية، كمــا واصــلت مــصادرة 
أراضــــي المــــزارعين والرعــــاة الفلــــسطينيين فــــي األغــــوار، 
ومـــصادرة عـــشرات المواقـــع فـــي منطقـــة الخليـــل، وســـرقة 
الشاحنات والجرافات، ونقلها فـي عمليـات سـطو موصـوفة 

  .”إلى المستوطنات

ّمخطط الـضم اإلسـرائيلي “ى أن ونوهت الجبهة إل
ـــف ـــم يتوق ـــة ”ل ـــدم “، داعي ـــى التق ـــسطينية إل ـــسلطة الفل ال

خطوات على طريق التحلـل مـن االلتزامـات نحـو االتفاقـات 
  .”الموقعة مع سلطات االحتالل

، ”أوســلو“بــاإلعالن عــن إلغــاء إتفــاق “وطالبــت 
وســحب االعتــراف بالكيــان اإلســرائيلي، ووقــف تــام وكامــل 

حتالل، وفك االرتباط مـع الغـالف الجمركـي للتنسيق مع اال
مع دولة االحتالل، ومقاطعة المنتج اإلسـرائيلي، واإلسـراع 
بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والهيئة الوطنيـة إلنجـاز 
اإلستراتيجية الوطنيـة للمجابهـة، عمـال بمخرجـات اجتمـاع 

  .”األمناء العامين في مطلع الشهر الجاري

ل اعتداءات المستوطنين في غضون ذلك؛ تتواص
ّالمتطرفين ضد الشعب الفلـسطيني، والتـي مـن صـورها مـا 
ــي  ــا هاجمــت مجموعــة مــنهم، مزرعت ــاألمس حينم حــدث ب
تربية دواجن في قرية قصرة جنوب نـابلس، شـمال الـضفة 

  .المحتلة الغربية

  ٣١ ص٢٧/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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محكمة االحتالل ترفض محاكمة عقيد في 
ًيش االحتالل أعدم طفال فلسطينيا في القدسج ً  

 

رفــضت محكمــة االحــتالل العليــا، دعــوى قــضائية 
ًلمحاكمة عقيد بجيش االحتالل، أعدم طفـال فلـسطينيا فـي 

  . القدس المحتلة، خالفا لتعليمات إطالق النار

ــإن المحكمــة  ــة، ف ــاة الــسابعة العبري وبحــسب القن
يـسرائيل "األسـبق قررت عـدم محاكمـة قائـد منطقـة رام اهللا 

 وذلك على الرغم من إعدامه أحد الفتية في العـام" شومير
 بعد إلقائه للحجارة باتجاه المركبة العـسكرية التـي ٢٠١٥

يستقلها الضابط، بينما الحق الـضابط الفتـى وأطلـق عليـه 
ًالنـــار مـــن مـــسافة قـــصيرة ســـعيا إلعدامـــه فاستـــشهد فـــي 

  . المكان

ر ســالح فتــاك وبــررت المحكمــة قرارهــا بــأن الحجــ
وقد يتسبب بالقتل وأن سلوك الضابط له ما يبرره واكتفـت 
بالتوبيخ الذي تلقاه الضابط من قائد األركان وفرض قيـود 

ووقعت الجريمة صـيف . عليه حول ترقيات مستقبلية فقط
فــي مركبتــه العــسكرية " شــومير " عنــدما كــان٢٠١٥العــام 

رضـت قرب حـاجز قلنـديا ومعـه ثالثـة مـن الجنـود حيـث تع
الدورية إللقاء حجر باتجاه الزجـاج األمـامي للدوريـة وفـر 

  . من المكان

مـــن المركبـــة " شـــومير"وفـــي تلـــك اللحظـــة خـــرج 
ـــ   ٣ً ربيعــا وأطلــق ١٧والحــق الفتــى محمــد كــسبة ابــن ال

  .طلقات باتجاه ظهره فاستشهد في المكان

  ٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 األقصى انتفاضة العاند على عاما ٢٠
  

ــا  -رام اهللا  ــاني –وف ــامن نوب ــد أســبوعين – ي  بع
" كامــب ديفيــد"مــن المفاوضــات التــي عقــدت فــي منتجــع 

بــــدعوة مــــن الــــرئيس األميركــــي األســــبق بيــــل كلينتــــون، 
ومشاركة الرئيس الفلسطيني الشهيد الراحل ياسر عرفات، 
ورئـيس وزراء االحــتالل األســبق أيهـود بــاراك، وفــي تمــوز 

، وبعد عدم التوصل إلـى حـل سـلمي فـي ٢٠٠٠ العام من
ــــدلعت  ــــع االحــــتالل اإلســــرائيلي، ان ــــصراع م انتفاضــــة "ال

  ".األقصى

آنـذاك، أتهــم الــشهيد عرفـات بعــدم تقــديم تنــازالت 
من شأنها التوقيـع علـى االتفاقيـة التـي كانـت ترسـم شـكل 

 ٢٨الدولة الفلسطينية المستقبلية، وشهد عصر الخميس 
اجهـــات بـــين مـــصلين وشـــبان غاضـــبين  مو٢٠٠٠أيلــول 

ــي  ــه الخاصــة، الت وشــرطة االحــتالل وحــرس حــدوده وقوات
ــسه مــن قبــل زعــيم  اقتحمــت باحــات األقــصى لتــأمين تدني
حزب الليكود المتطـرف أرئيـل شـارون، وعـدد مـن أعـضاء 
حزبـــه اليمينيـــين، فكانـــت تلـــك الـــساعات الـــشرارة األولـــى 

يمــا بعــد باســم ُالنطــالق االنتفاضــة الثانيــة والتــي عرفــت ف
  ".انتفاضة األقصى"

 شـابا بجـروج ٢٠أصـيب فـي أحـداث اليـوم األول 
ـــــوم الثـــــاني، الجمعـــــة  مختلفـــــة، ـــــول، ٢٩وشـــــهد الي  أيل

مواجهــات أكثــر عنفــا، بعــد انتهــاء صــالة الظهــر، أســفرت 
:  جــريح، والــشهداء هــم٣٠٠عـن استــشهاد ســتة شــبان و
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ــن أبــو ديــس،  أســامة جــدة مــن القــدس، وبــالل عفانــة م
فــراح مــن أم الفحــم، ويحيــى فــرج مــن بيــت صــفافا، وحمــد 

ــسادس فظــل  ــشهيد ال ــا ال ــضة مــن القــدس، أم ــثم عوي وهي
  .مجهول الهوية حتى اليوم التالي

 أيلـول، وهـو اليـوم الثالـث لألحـداث، ٣٠السبت، 
عم إضـراب شـامل وحـداد عـام، واتـسعت رقعـة المواجهـات 
 لتــشمل كافــة المــدن والقــرى والمخيمــات الفلــسطينية، ممــا

، وكـان مـن ٦٢٣ٕ مواطنا واصابة ١٣أسفر عن استشهاد 
بــين الــشهداء الطفــل محمــد جمــال الــدرة بعــد أن حاصــرته 
النيـران اإلسـرائيلية بـين يـدي أبيـه وأمـام كـاميرات التلفــاز، 
فهـــزت صـــورته ضـــمائر البـــشر فـــي كـــل أرجـــاء المعمـــورة 

  .وصار بذلك رمزا لالنتفاضة الفلسطينية في كل مكان

الي، األحـــد، األول مـــن تـــشرين وفـــي اليـــوم التـــ
 آخـــرين، ٢٢٧األول، استـــشهد عـــشرة مـــواطنين وأصـــيب 

واســـــتخدم االحـــــتالل فـــــي تلـــــك المواجهـــــات المروحيـــــات 
وخرجــــت أولــــى المظــــاهرات المــــساندة . وصــــواريخ الــــالو

للــشعب الفلــسطيني فــي تــصديه لقــوات االحــتالل، ورفــضه 
المساس بمقدساته اإلسالمية، فكانت مظـاهرة مخـيم عـين 
الحلــوة، تالهــا مظــاهرة حاشــدة فــي مخــيم اليرمــوك القريــب 
مـــن دمـــشق، لتمتـــد الحقـــا إلـــى معظـــم العواصـــم والمـــدن 
العربية واإلسـالمية والغربيـة، حيـث شـهد بعـضها مـسيرات 
مليونيـــة، وبـــدأت حمـــالت تبرعـــات ضـــخمة عبـــر شاشـــات 
ــام مفتوحــة للتبــرع  التلفــزة العربيــة، حيــث تــم تخــصيص أي

رج عــشرات الجرحــى للعــالج فـــي لــصالح االنتفاضــة، وخــ
  .المستشفيات العربية

تــشرين أول / وفــي ذات اليــوم األول مــن أكتــوبر
، إذ نفـذ ١٩٤٨امتدت المواجهات إلـى داخـل أراضـي عـام 

الفلــــسطينيون هنــــاك إضــــرابا شــــامال وقــــاموا باالحتجــــاج 
واالشــتباك مــع وحــدات الــشرطة اإلســرائيلية التــي اعتقلــت 

)  عاما٢١(ر أحمد جبارين  من المشاركين وقتلت عم١٨
قرب أم الفحم، ليكون شهيد االنتفاضة األول فـي الـداخل، 

وأصــــابت ســــبعة متظــــاهرين بالرصــــاص الحــــي، وثالثــــة 
وبعـدها بعـدة أيـام أستـشهد . وخمسين بالطلقات المطاطية

ــــا مــــن داخــــل١٣نحــــو   خــــالل ٤٨أراضــــي عــــام   مواطن
ــدات  مواجهــات مــع الــشرطة اإلســرائيلية فــي عــدد مــن البل

والمدن العربية، في أوسع مشاركة لفلسطينيي الداخل فـي 
  .التصدي لالحتالل

وفــي اليــوم الخــامس لالنتفاضــة، االثنــين الثــاني 
من تشرين األول، استشهد ثمانية مواطنين في مواجهـات 
فــي الــداخل، وفــي يــوم الثالثــاء، ســادس أيــام االنتفاضــة، 

  . مواطنين في الضفة وغزة وكفر مندا٩استشهد 

، بـدأت ٢٠٠٠أكتـوبر / دايات تـشرين األولفي بـ
الــصحف تنــشر إعالنــات تأجيــل حفــل زفــاف، حيــث تأجــل 
الكثيــر منهــا، أو تــم فــي صــمت، احترامــا لــدماء الــشهداء 

  .والجرحى ومراعاة للظروف التي يمر بها شعبنا

ــوبر ــاني عــشر مــن أكت تــشرين أول قتــل / فــي الث
ى مدينـة جنديان إسرائيليان بعد أن دخال بطريـق الخطـأ إلـ

رام اهللا، بأيـــدي الـــشبان الغاضـــبين، وردت إســـرائيل بـــشن 
هجمــات صــاروخية بالطــائرات العموديــة علــى بعــض مقــار 

  .السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

ـــــامن عـــــشر ١٥/١٠فـــــي  ـــــوم الث ـــــول الي ، وبحل
لالنتفاضــة استــشهد الــشاب رائــد حمــودة متــأثرا بجروحــه، 

  .شهداء االنتفاضة في سجل ١٠٠مسجال الرقم 

أكتـوبر، تـم / وفي الـسابع عـشر مـن تـشرين أول
ـــــوات  ـــــار وســـــحب الق ـــــف إطـــــالق الن ـــــى وق ـــــاق عل االتف
اإلســـرائيلية، وذلـــك خـــالل قمـــة عقـــدت فـــي منتجـــع شـــرم 

ولكـن استـشهاد تـسعة . الشيخ المـصري بإشـراف كلينتـون
مواطنين وجرح أكثر من مائة آخرين في مواجهات عنيفـة 

ـــي الحـــادي والعـــشرين ـــوبرف ـــن أكت ـــشرين أول جـــدد /  م ّت
المواجهـــات، التـــي ازدادت وتيرتهـــا كمـــا ونوعـــا، بانفجـــار 

 ،٢/١١سيارة مفخخة فـي أحـد أسـواق مدينـة القـدس فـي 
  .اإلسرائيليين ما أدى إلى مقتل عدد من
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االحتالل من ناحيتـه صـعد فـي نوعيـة المواجهـة، 
ـــتح حـــسين  ـــة ف ـــي حرك ـــارز ف ـــه الناشـــط الب ـــت طائرات فقتل

لــك بتـــاريخ التاســع مــن تـــشرين الثــاني، بعـــد عبيــات، وذ
قــصف ســيارته بالــصواريخ فــي مدينــة بيــت لحــم، لتكــون 
بمثابة الفاتحة في سلسلة االغتياالت اإلسرائيلية للنشطاء 
الميدانيين وقادة الفصائل والعمل الوطني، حيث كان أمين 
ــت، الهــدف  ــت ثاب ــة طــولكرم ثاب ــي مدين ــتح ف ــة ف ســر حرك

  .عبياتالثاني لالغتيال بعد 

ـــــاالت اإلســـــرائيلية،  الحقـــــا ازدادت وتيـــــرة االغتي
: وشـــملت معظـــم الفـــصائل الفلـــسطينية وقادتهـــا، وأبـــرزهم

اغتيال ياسر عرفات بالسم بعد محاصرة مقره فـي رام اهللا، 
واغتيــــال الــــزعيم الروحــــي لحركــــة حمــــاس الــــشيخ أحمــــد 
ياسين، وخلفه عبد العزيـز الرنتيـسي، إضـافة إلـى اغتيـال 

ام للجبهـة الـشعبية أبـو علـي مـصطفى، ومئـات األمين الع
  .النشطاء البارزين من مختلف التنظيمات

، دخلت طـائرات الــ ٢٠٠١ أيار ١٨يذكر أنه في 
ـــرات ) ١٦اف ( ـــصفت مق ـــرك االنتفاضـــة، وق ـــة معت المقاتل

للــشرطة الفلــسطينية فــي كــل مــن الــضفة الغربيــة وقطــاع 
لـك غزة، مما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين، وجـاء ذ

بعـــد أن نفـــذت عمليـــة تفجيـــر فـــي مركـــز تجـــاري ســـياحي 
ــــسة  ــــل خم ــــساحلية وأســــفرت عــــن مقت ــــا ال ــــة نتاني بمدين

  .ٕإسرائيليين واصابة آخرين

ولعــل مــن أبــرز أحــداث االنتفاضــة اجتيــاح العــام 
السور "، والتي أطلق عليها جيش االحتالل عملية ٢٠٠٢
 رام ، حيث بدأت الدبابات اإلسرائيلية بـدخول مدينـة"الواقي

، ومحاصـــرة مقـــر الـــشهيد الراحـــل ٢٩/٣/٢٠٠٢اهللا فـــي 
ــذين تحــصنوا  ــاتلين ال ــات، وكنيــسة المهــد وابعــاد المق ٕعرف
ــــة، وأعــــادت فيهــــا  ــــى غــــزة واألردن ودول أوروبي فيهــــا إل

  .إسرائيل احتالل جميع مدن الضفة الغربية

، جرى ٣١/٣/٢٠٠٢في ساعات فجر يوم األحد 
التـالي اجتاحـت مدينــة اجتيـاح مدينـة قلقيليـة، وفــي اليـوم 

ــــــي ٢/٤/٢٠٠٢طــــــولكرم، و ــــــت لحــــــم، وف  اجتاحــــــت بي
 اجتاحـــت ســـلفيت وجنـــين ونـــابلس، وارتكـــب ٣/٤/٢٠٠٢

ـــد مـــن المجـــازر بحـــق  االحـــتالل خـــالل االجتياحـــات العدي
مجـزرة مخـيم جنـين، الـذي صـمد ألكثـر : المدنيين، أبرزهـا

ــل والخــراب اإلســرائيلية،  ــة القت مــن أســبوعين فــي وجــه آل
ــــة وقطــــع أوصــــال المــــدن ودمــــر االحــــ تالل البنــــى التحتي

والمنـاطق الجغرافيــة بــالحواجز والــسواتر الترابيــة، التــي زاد 
ــى ٦٠٠عــددها عــن  ــشهداء إل  حــاجز، ووصــلت أعــداد ال

المئــــات والجرحــــى الــــى اآلالف، ودمــــرت مئــــات المنــــازل 
  .والمنشآت والمركبات

وكــــان مــــن أشــــد نتائجهــــا خرابــــا علــــى الــــضفة 
الفــصل العنــصري، والــذي يبلــغ طولــه الغربيــة، بنــاء جــدار 

ـــم،٧٢٨ ـــتهم   ك ـــة، % ٢٣ويل ـــضفة الغربي ـــن أراضـــي ال م
ـــة وســـلفيت والقـــدس،  ـــين وقلقيلي ـــاطق جن خاصـــة فـــي من

ـــــصل  ـــــا ســـــكانيا ٣٦ويف ـــــواطن عـــــن " ٧٢٠٠٠" تجمع م
ــة ــات . أراضــيهم الزراعي ويقــسم الــضفة الغربيــة إلــى كنتون
 ألـف ٢٦" تجمعـا سـكانيا فلـسطينيا ١١منفصلة، ودخـول 

إلـــــى أراضـــــي الـــــداخل، إضـــــافة إلـــــى حرمــــــان " ةنـــــسم
 ٧ بئـــرا مـــن الميـــاه الجوفيـــة تـــوفر ٥٠الفلـــسطينيين مـــن 

ماليين متر مكعب من المياه تقع ضمن األراضي التـي تـم 
  .االستيالء عليها

  ٢٧/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

  لجنة الدفاع عن البراق الشريف

  

ـــــاريخ  ـــــم تأســـــ٣٠/٩/١٩٢٨ بت ـــــة "يس م ت لجن
لمجابهة محاوالت تهويده مـن " الدفاع عن البراق الشريف

قبل الجماعات اليهودية، وبمساعدة خفية من قبـل سـلطة 
ثـــورة البـــراق  ممـــا تـــسبب فـــي قيـــام االحـــتالل البريطانيـــة

١٩٢٩. 



  
  ١٨٨ 

وكان السبب الرئيسي في الـصدامات التـي وقعـت 
 يعـــود للخالفـــات بـــين ١٩٢٩عـــام . بـــين العـــرب واليهـــود

ين حول حائط البراق الـذي يعتبـر مكانـا مقدسـا لـدى الطرف
المــسلمين واليهــود، والبــراق مكــان صــغير مالصــق لجــدار 
الحــرم الــشريف فــي القــدس وقــد جــرت التقاليــد اإلســالمية 
علــى اعتبــاره المكــان الــذي ربــط فيــه الرســول صــلى اهللا 
عليـــه وســـلم البـــراق ليلـــة اإلســـراء فأصـــبح يعـــرف عنـــد 

ق كمــا أن الجهــات الخارجيــة التــي المــسلمين بحــائط البــرا
 ســنة دون ٧٠٠تحــيط بــالبراق هــي أوقــاف إســالمية منــذ 

انقطــاع ويعتبــر أيــضا الحــرم الــشريف مكانــا مقدســا وملكــا 
  .لألمة اإلسالمية منذ ثالثة عشر قرنا ونصف القرن

وقــد جــرت العــادة أن يــسمح لليهــود بزيــارة حــائط 
ــط ــوف امامــه فق ــراق والوق ــ الب ــة معارضــة م ــل دون أي ن قب

المسلمين وذلك من بـاب التـسامح الـديني ومـن بـاب أنهـا 
مجرد شعائر يؤدونها دون أن يكون لهم أي حـق مكتـسب 

  .في هذا المكان

وبعـــد وقـــوع فلـــسطين تحـــت االنتـــداب البريطـــاني 
حاول اليهود خالل فترة العشرينات إجراء بعـض التغييـرات 

ـــائم، ففـــي  ـــول ٢٤فـــي الوضـــع الق  وبمناســـبة ١٩٢٨ أيل
فالهم بعيـد الغفـران قـاموا بنـصب المقاعـد أمـام الحـائط احت

وجلب الكراسي والمـصابيح والحـصر وتـابوت العهـد وكتـب 
ٕالتــوراة واقامــة الــستار الخــشبي الــذي يفــصل بــين الرجــال 
والنـــساء، وذلـــك تمهيـــدا إلقامـــة كنـــيس يهـــودي فـــي هـــذا 
المكان، مما أدى إلى احتجاج المـسلمين وتـدخل الحكومـة 

لتي قامت بإزالـة الـستار ورفـع كافـة األغـراض البريطانية ا
التي وضعها اليهود والتي تخالف ما كان معتادا عليه من 

  .قبل

ــد  ممــا دفــع الحــاج أمــين الحــسيني ان يــدعو لعق
مــؤتمر إســالمي عــام إلثــارة الجــو اإلســالمي فــي فلــسطين 

وانعقد هذا المؤتمر في أول تشرين الثاني . والبالد العربية
  :ديد من القرارات من أهمهاواتخذ الع ١٩٢٨

ـــة  • االحتجـــاج بكـــل قـــوة علـــى أي عمـــل أو محاول
ترمي إلى إحداث أي حق لليهود في مكان البراق 
واســـتنكار ذلـــك واالحتجـــاج علـــى كـــل تـــساهل أو 
تغاض أو تأجيل يمكن أن يبدو من الحكومـة فـي 

  .هذا المجال

منــع اليهــود منعــا باتــا مــن وضــع أيــة أداة مــن  •
ــادة والقــراءة وضــعا أدوات الجلــوس واإل ــارة والعب ن

مؤقتا أو دائما في ذلك المكان فـي أيـة حالـة مـن 
األحوال وأي ظرف من الظروف ومـنعهم مـن رفـع 
ٕاألصــوات واظهــار المقــاالت بحيــث يكــون المنــع 
باتــا حتــى ال يــضطر المــسلمون إلــى أن يباشــروا 
منعه بأنفسهم مهما كلفهم األمر دفاعـا عـن هـذا 

  .وقهم الثابتة لهم فيهالمكان المقدس وعن حق

إبعــــــاد المــــــستر بنتــــــويش الــــــزعيم الــــــصهيوني  •
البريطاني عن منـصبة كمـدع عـام والـذي اشـتهر 

  .بآرائه المتطرفة المعادية لإلسالم والمسلمين

كمــــا قـــــرر المــــؤتمرون إنـــــشاء جمعيــــة تعـــــرف  •
علــــى أن " جمعيـــة حراســــة األمــــاكن المقدســــة"ب

يكون مركزهـا فـي مدينـة القـدس وأن تتعـاون فـي 
" لجنــة الــدفاع عــن البــراق الــشريف"مهامهــا مــع 

وأنـيط بهـذه الجمعيـة مهـام تنفيـذ قـرارات المـؤتمر 
ٕاإلســالمي وانــشاء فــروع لهــا فــي مختلــف أنحــاء 
ــــــات  ــــــع الجالي ــــــصال م ــــــالم اإلســــــالمي واالت الع

  .اإلسالمية في المهجر

 أصـــــدرت ١٩٢٨وفـــــي أواخـــــر تـــــشرين الثـــــاني 
بـراق لعـام عـن أحـداث ال٢٢٢٩الحكومة كتابـا أبـيض رقـم 

 تضمن مسؤولية الحكومة في الحفاظ على حقوق ١٩٢٨
اليهـــود فـــي أداء الـــصالة فـــي الحـــائط وأن يأخـــذوا معهـــم 
ــم  ــي كــان مــسموحا بهــا خــالل الحك ــة الت األشــياء الجوهري

  .العثماني



  
  ١٨٩ 

غيــر أن الحكومــة البريطانيــة فــشلت فــي التوفيــق 
ـــرة بـــين  ـــود فوقعـــت صـــدامات الكبي ـــسلمين واليه ـــين الم ب

والتـــي ابتـــدأت مـــن مدينـــة ١٩٢٩ آب ٢٣ فـــي الطـــرفين
القدس وامتدت لتشمل كافـة أنحـاء فلـسطين، وقـد أسـفرت 
تلــك الــصدامات عــن وقــوع العديــد مــن الــضحايا والجرحــى 
من كال الجانبين، ولم تهدأ إال بعد تدخل القوات العسكرية 
ــة أســاليب القمــع والعنــف  ــي اســتخدمت كاف ــة الت البريطاني

  .بحق العرب

ذه األحــداث أعلـــن اللــورد باســـفيلد وعلــى أثــر هـــ
 أيلـول ١٣وزير المستعمرات في الحكومـة البريطانيـة فـي 

ــة شــو ( تعيــين لجنــة للتحقيــق ١٩٢٩ عــن ) عرفــت بلجن
األسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع االضطرابات األخيـرة 

وتشكلت اللجنة من السير والتر شو قاضـي . في فلسطين
 هنـري بتريـون مـن حـزب قضاة ملقا سابقا رئيسا، والـسير

المحــافظين عــضوا، والمــستر هــوبكن مــوريس مــن حــزب 
األحرار عضوا ثانيا، والمستر هنري سنل من حزب العمـال 

 تـشرين ٢٤وصلت اللجنة إلـى فلـسطين فـي . عضوا ثالثا
 يومــا معظمهــا فــي مدينــة ٦٦ ومكثــت فيهــا ١٩٢٩األول 

ٕالقدس عقدت خاللها سبعا وأربعـين جلـسة علنيـة واحـدى 
شرة جلسة سرية استمعت فيهـا إلـى العديـد مـن الـشهود ع

  .من األطراف الثالثة واإلنجليز العرب واليهود

 قدمت اللجنـة تقريرهـا إلـى ١٩٣٠ آذار ٣١وفي 
وزيــر المــستعمرات اللــورد باســفيلد وقــد بينــت فــي معــرض 

 أنهـا ١٩٢٩ آب ٢٣تحليلها لالضطرابات التي وقعت في 
وميـــة والـــسياسية للعـــرب كانـــت نتيجـــة لخيبـــة األمـــاني الق

وخــــوفهم علــــى مــــستقبلهم االقتــــصادي وأشــــارت إلــــى أن 
العالقـــات بـــين العـــرب واليهـــود فـــي فلـــسطين قبـــل الحـــرب 
العالميــة األولــى كانــت جيــدة فقــد عاشــوا جنبــا إلــى جنــب 
ــوفرا  ــم يعــد مت ــسامح وتــساهل وهــذا مــا ل ــة وت بألفــة ومحب

فـي  وترى اللجنة أن هذا التغيير ١٩٢٩وموجودا في عام 
العالقــات بــين الــشعبين جــاء نتيجــة للــسياسة المتناقــضة 

للحكومة البريطانية فيما يتعلق بوعد بلفور والوعـود التـي 
قطعت للشريف حسين خالل الحرب العالمية األولى، فكان 
إنشاء وطن قومي لليهود حسب المعنى الواسع الذي فهـم 
به يخالف مطالب العرب بينما لـو سـلم بالمطالـب القوميـة 
العربيـــة ألصـــبح مـــن المـــستحيل تحقيـــق العهـــد المقطـــوع 

  .لليهود

وبينت اللجنـة أن األسـباب المباشـرة لالضـطرابات 
تتمثل في سلسلة الحوادث الطويلة المتعلقة بحـائط البـراق 

ــدأت يــوم عيــد الغفــران فــي شــهر أيلــول  ــي ابت  ١٩٢٨الت
وانتهــت بالمظــاهرة اإلســالمية التــي أقيمــت بجانــب الحــائط 

 كانــــت أكبــــر مــــساعدة فــــي وقــــوع ١٩٢٩  آب١٥فــــي 
االضطرابات، كما فندت اللجنة الـشكاوي التـي تقـدمت بهـا 
اللجنـــة التنفيذيـــة الـــصهيونية بحـــق الحـــاج محمـــد أمـــين 
الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس اإلسالمي األعلـى 
ومفادها أن االضطرابات كانت بتحريض مـن المفتـي ومـن 

المفتـي كـان مـدفوعا برغبـة اللجنة التنفيذية العربية إذ أن 
تأمين منصبة فـي رئاسـة المجلـس اإلسـالمي األعلـى بعـد 
ان أصبح مركزه مهددا وفقـا لمـشروع النظـام الجديـد الـذي 

 بـشأن تعـديل نظـم المجلـس ١٩٢٨وضعته الحكومة عـام 
اإلسالمي األعلى الذي لو أقرته الحكومـة لحـدد فتـرة بقـاء 

  .المفتي بمنصبه

جنـة شـو تعيـين لجنـة وكان من ضمن توصيات ل
دوليـــة للفــــصل فـــي الحقــــوق المطالـــب المتعلقــــة بحــــائط 

وتنفيذا لهـذا التوصـية شـكلت الحكومـة البريطانيـة . البراق
لجنـــة مــــن ثالثـــة أشــــخاص عرفــــت باســـم لجنــــة البــــراق 

 ١٥الدولية، وقد أقر مجلس عصبة األمم هذه اللجنة فـي 
  .١٩٣٠أيار 

 وصـــلت اللجنـــة إلـــى ١٩٣٠ حزيـــران ١٩وفـــي 
 جلـسة ٢٣ينة القدس وأقامت فيها شهرا عقدت خاللـه مد

ـــود  ـــن اليه ـــد م ـــا العدي واســـتمعت إلـــى شـــهادات أدلـــى به
  .والعرب
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 أصــدرت اللجنــة ١٩٣١ كــانون الثــاني ١٤وفــي 
تقريرهــا ورفعــت نــسخة منــه إلــى وزيــر الــشؤون الخارجيــة 
في الحكومة البريطانية ونـسخة أخـرى إلـى عـصبة األمـم، 

 التقريــر أن حــق ملكيــة الحــائط وقــد بينــت اللجنــة فــي هــذا
وحــــق التـــــصرف بــــه عائـــــد للمــــسلمين، فالحـــــائط ملـــــك 
للمــسلمين نظــرا لكونــه جــزءا ال يتجــزأ مــن الحــرم الــشريف 
كما أن الرصيف الكـائن أمـام الحـائط وأمـام حـارة المغاربـة 
حيث يقيم اليهود صلواتهم هو أيضا ملك للمسلمين لكونه 

جهات البر والخير، موقوفا حسب أحكام الشرع اإلسالمي ل
وأشـــارت إلـــى أنـــه ثبـــت لـــديها أن المنطقـــة التـــي تكتنـــف 
ــك األفــضل ابــن  ــا علــى المــسلمين المل الرصــيف قــد وقفه

م، وبينـــت أن أدوات ١١٩٣صـــالح الـــدين األيـــوبي عـــام 
 العبادة التي يضعها اليهود بالقرب من الحائط ال تعتبر وال

ائط يكون من شأنها إنشاء أي حق عينـي لليهـود فـي الحـ
  .أو في الرصيف المجاور له

وأوصـــت اللجنـــة بحريـــة وصـــول اليهـــود للحـــائط 
الغربي إلقامة الشعائر الدينية في جميـع األوقـات ويـسمح 
لهم بوضع الخزانة المحتويـة علـى سـفر أو أسـفار التـوراة 
والمائدة التي توضع عليها األسفار عند القراءة فيها عنـد 

  .توصيات اللجنةذكرت في  الحائط في مناسبات محددة

٣٠/٩/٢٠٢٠  

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

 

المسجد األقصى،  جنوب سلوان دعا أهالي بلدة
القادمة  صالة الجمعة المواطنين للمشاركة الحاشدة في أداء

دة والمهدد م في مسجد القعقاع في البل١٢/٩/٢٠٢٠
ًاالحتالل، رفضا لسياسة قوات االحتالل بهدم  بالهدم من قبل

 .منازل المقدسيين ومساجدهم

 وأكد أهالي سلوان، في دعوتهم التي عمموها

ًاليوم، إن الصالة ستقام في المسجد منعا لهدمه، وتأكيدا  ً
التمسك بأرضهم ورفض التهجير وهدم  من المواطنين على

 .اصة في سلوانالمنازل بشكل عام وخ

ًرمزا  وأوضح األهالي أن مسجد القعقاع سيمثل
ًللصمود والثبات، وتحديا ألوامر الهدم العنصرية والطرد 

 .االحتالل بحق الحي وسكانه ومساجده التي يتبعها

 وشدد األهالي على أن حضور المصلين

واحتشادهم يأتي للتأكيد على حق المقدسيين بحق عبادتهم 
وعلى أرضهم، وهو حق يعتبره  والعيش في بيوتهم

العنصرية  المقدسيين أزلي ثابت يعلو على كل القوانين
 وقرارات الهدم اإلدارية واألحكام القضائية المجحفة والمنافية

  .للحقوق اإلنسانية والربانية

 ٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

اشتية يعلن عن تقديم جهاز متطور لفحص 
  ون بالقدسالشبكية لمستشفى العي

 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، – وفا –اهللا  رام
لتـشخيص أمـراض الـشبكية  يـوم الثالثـاء، عـن تقـديم جهـاز

 ١٤٠لمستــشفى ســانت جــون للعيــون فــي القــدس، بتكلفــة 
دوالر، بتوجيهـات مـن سـيادة الـرئيس محمـود عبـاس،  ألـف

 .المحتلة دعما لصمود مؤسسات القدس

ول مـن نوعـه فـي األ Clarus 700جهـاز ويعتبـر
وتـشخيص  فلـسطين، وهـو أحـدث جهـاز فـي العـالم لتـصوير

أمراض الشبكية، حيـث يتميـز بتـصوير شـبكية العـين بزاويـة 
 درجة، ما يساعد على تشخيص دقيق ٢٠٠كبيرة تصل إلى 

  .الدقيقة في العين لجميع جوانب الشبكية، واألوعية الدموية
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 ١٦/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

 القدس أسواق في التجار تواجه حقيقية كارثة
  القديمة

 القديمــة البلـدة أسـواق تعــد لـم – المحتلـة القـدس
 فرغـت حيـث الـسابق، فـي كمـا المحتلـة القـدس مدينـة من
 مكانها ليحل فيها، الباعة أصوات وخفتت المتسوقين، من

 إجراءات به تسببت الذي التجاري والكساد والركود الصمت
  .المقدسيين بحق العنصرية االحتالل

 وظروفــــا حقيقيــــة كارثــــة القــــدس تجــــار ويواجــــه
ــصادية ــي االحــتالل سياســة بــسبب صــعبة اقت ــضييق ف  الت

 واألعيـــاد جهـــة، مـــن" كورونـــا فيـــروس "بذريعـــة علـــيهم
  .أخرى جهة من اليهودية

 المدينـة فـي االقتـصادي الوضـع بـدأ سنوات ومنذ
 ترمــب إعــالن عنــد ســوءا ازداد لكنــه بالتــدهور، المقدســة
 انتــشار وأدى االحــتالل، لدولــة مزعومــة عاصــمة القــدس
 الطـــوارئ حالـــة ظـــل فـــي األمـــر لتـــدهور كورونـــا فيـــروس
  .مستمر بشكل القديمة وبلدتها المدينة ٕواغالق

 إن القدس، أسواق في العاملين التجار أحد يقول
 علــى ســلبيا يــؤثر القــدس فــي لألســواق المــستمر اإلغــالق
 ال المقدسـي التـاجر جنيهي ما أن خاصة التجارية، الحركة
  .يومه قوت يكفي

 ال المقدســـي التـــاجر كـــان إذا: "التـــاجر وتـــساءل
 ٣ أغلـــق إذا بـــالكم فمـــا أيـــام، ٣ الـــسوق إغـــالق يحتمـــل

 بـــاإلغالق االحـــتالل تعليمـــات يخـــالف مـــن وكـــل أســـابيع،
 يملــك ال شــيكل ٥٠٠٠ إلــى تــصل لمخالفــة نفــسه يعــرض
 تعتمــد لقــدسا أســواق أن آخــر تــاجر ويــرى".دفعهــا التــاجر

 أساســيا سـببا كــان كورونـا وبـاء وأن الــسياحة، علـى كليـا
 علـى التـضييق حجـم: "وقـال.المقدسي االقتصاد تدمير في

 التــي هــي مــصالحهم فقــط جــدا، كبيــر المقدســيين التجــار
 بقـدر االحتالل مصالح يشمل ال عادة فاإلغالق تستهدف،

 خــاص، بوجــه المقدسـي التــاجر علــى للتـضييق يهــدف مـا
 معوزتـه لوقـت بـه يحـتفظ المقدسـي التـاجر كان مبلغ فأي

 األسـواق وتعـد".كورونـا وبـاء ظروف بسبب لصرفه اضطر
 أبـــرز مــن واحــدة القـــدس مدينــة مــن القديمـــة البلــدة فــي

 الــشريف، القدســي الحــرم تجــاور معظمهــا وفــي معالمهــا،
  .أسواره من جزءا وأصبحت

ـــدس وأســـواق  جوانبهـــا علـــى صـــغيرة شـــوارع الق
 نوافـــذها وعلـــى األســـقف، مقببـــة منـــازل هـــاتعتلي محـــال

 محــال تــستقر طويــل شــارع كــل وفــي خــشبية، مــشربيات
 اسـم عليهـا ويطلـق البضائع، من النوع نفس تبيع تجارية

  .تبيعها التي البضائع

 إســالمية عهــود إلــى األســواق هــذه تــاريخ ويعــود
 سـقوط حتـى وبقيت المتتالية، العهود في وحدثت مختلفة،
 طمـــس حيـــث اإلســـرائيلي االحـــتالل تحـــت كاملـــة المدينـــة
  .اليهودي الحي مكانها وبني بعضها،

 وبــاب واللحــامين، العطــارين ســوق أشــهرها ومــن
ــــازار، الحــــصر وســــوق القطــــانين، ــــاب والب ــــسلة، وب  السل
  .وغيرها الزيت خان وباب والخواجات،

  ١٩/٩/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * * 

از حاسوب  جه٧٥ّتسلم " فيصل الحسيني"
  ألربع مدارس ثانوية في القدس

 

ّ ســــلمت مؤســــسة – الحيــــاة الجديــــدة –القــــدس 
 جهــــاز حاســــوب، ألربــــع مــــدارس ٧٥فيـــصل الحــــسيني، 

ثانويــة فـــي البلــدة القديمـــة مـــن القــدس المحتلـــة، ضـــمن 
 ).ي زمنا لمدارس القدس/اشتر(مشروع 

ويهـــدف المـــشروع إلـــى دعـــم اســـتمرارية العمليـــة 
ول طلبة القدس على تعلـيم عـالي التعليمية، وضمان حص

الجودة، فـي ظـل التحـديات الجديـدة، واإلغـالق الـذي جـاء 
 .المستجد" كورونا"بسبب تفشي فيروس 
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بنات النهضة الثانوية، : وسلمت األجهزة لمدارس
ــشريف  ــاض األقــصى اإلســالمية الحــرم ال ــام "أ"وري ، واأليت

 .اإلسالمية المهنية، ومار متري

ة المؤســسة عبــد القــادر وقــال رئــيس مجلــس إدار
الحــسيني، إن المــشروع يهــدف إلــى توعيــة الجميــع حــول 
أهمية دعـم صـمود مـدارس القـدس، والحـصول علـى دعـم 
الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال األعمال واألفراد مـن 
ـــــة والمعلمـــــين  ـــــة للطلب ـــــوفير األجهـــــزة اإللكتروني أجـــــل ت

ـــيم اإللكترو ـــنهم مـــن ممارســـة التعل ـــي والمعلمـــات، لتمكي ن
ــصبح  ــة للمــدارس، لت ــة التحتي بــشكل ســليم، وتطــوير البني
مهيأة الستقبال الطلبة، في ظروف تراعي معـايير الـصحة 
والسالمة العامة، حال العـودة إلـى التعلـيم الوجـاهي داخـل 

 .المدارس

وأشـــار إلـــى أن تـــسليم األجهـــزة للمـــدارس جـــاء 
ــي  ــر المــشروع، والت ــم جمعــه مــن تبرعــات عب ــا ت ضــمن م

 ألـــــف دوالر، لــــــصالح تـــــوفير أجهــــــزة ٦٥بلغـــــت نحــــــو 
ــا، وخدمــة اإلنترنــت لمــن  الحاســوب، والبــرامج التابعــة له
يحتاجهــا، مــشيرا إلــى أن المؤســسة تتطلــع إلــى مزيــد مــن 
التبرعــات مــن أجــل تــوفير متطلبــات التعلــيم عــن بعــد مــن 

 .أجهزة ودورات تدريبية

وثمن الحسيني دور المتبرعين للمشروع، خاصـة 
 كـــأول مؤســـسة مـــصرفية فلـــسطينية مبـــادرة بنـــك القـــدس

 . ألف دوالر٢٥لشراء زمن لمدارس القدس بقيمة 

وتم التأكيد على أهميـة دعـم مؤسـسات المجتمـع 
المحلي للمدارس، ال سيما في ظل فقدان التعليم الوجـاهي 
الــذي أثــر ســلبا علــى جــودة التعلــيم فــي القــدس، وأضــعف 
 عمليـــــة تأســـــيس القـــــراءة والكتابـــــة بالنـــــسبة لألطفـــــال،
وضـــاعف مـــن احتماليـــة عـــدم اســـتكمال التعلـــيم بالنـــسبة 

 .لطلبة المراحل المتقدمة

ٕوان توفير األجهـزة سيحـسن مـن الوضـع النفـسي 
للطالــب، وسيـــشجعه علــى الدراســـة، خاصـــة فــي ظـــل مـــا 

يتعرض له المقدسي من ضغوطات، تجعل من المهـم جـدا 
ًتحفيـزه علــى طلـب العلــم ومتابعـة دروســه، علمـا ان عــددا 

مـــن معلمـــي المـــدارس كـــانوا بحاجـــة إلـــى حواســـيب كبيـــرا 
محمولة، إلتمام عملية التعليم عـن بعـد، واسـتكمال تنميـة 

 .مهارات الطلبة وهم في بيوتهم

  ٢٠/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

  

الشيخ صبري يؤكد أن االحتالل يتذرع بجائحة 
  لفرض سيطرته على المسجد األقصى كورونا

 

ـــ ـــب المـــسجد األق ـــال خطي صى المبـــارك الـــشيخ ق
عكرمـــة صـــبري، إن منـــع االحـــتالل للمقدســـيين باســـتثناء 
ســكان البلــدة القديمــة مــن دخــول المــسجد األقــصى، دليــل 
علـى أن االحــتالل يتــذرع بجائحـة كورونــا لفــرض ســيطرته 

 .على المسجد المبارك

إن اإلجـراءات : "وقال صبري فـي تـصريح صـحفي
ــــة التــــي اتخــــذتها ســــلطات االحــــتالل تتعــــارض مــــع  حري

 ".العبادات

ولفت رئـيس الهيئـة اإلسـالمية العليـا فـي القـدس 
ًإلى أن البلدة القديمة أصبحت سجنا كبيرا بهـدف تفريغهـا  ً
ــد  ــسطينيين، وتفريــغ المــسجد األقــصى، ووضــع ي مــن الفل

 .االحتالل والمستوطنين عليه

إذا عملنـا مقارنـة بـين عـدد : "وقال الشيخ صبري
ـــسطينيين وعـــدد ا ـــين للمـــسجد مـــن المـــصلين الفل لمقتحم

ُالمـــستوطنين، نجـــد أن المـــستوطنين لهـــم أريحيـــة ويـــسر 
 ".وهذا يؤكد أطماع اليهود في األقصى

وشـدد علـى أن أطمــاع اليهـود بالمدينـة المقدســة 
ُمــستمرة ســواء حــصل تطبيــع أم لــم يحــصل، وســواء نفــذت 

أم ال، فقــط مــا يــستجد هــو اتخــاذ التطبيــع " صــفقة القــرن"
 .دة األطماع في المدينة المقدسةالعربي ذريعة لزيا
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ولفـــت صـــبري إلـــى أن اإلســـرائيليين مـــن وضـــعوا 
ـــــ " ــــا ب ــــوا أمريك ــــرن، وهــــم مــــن أقنع الروايــــة "صــــفقة الق

 .الزائفة" اإلسرائيلية

ودعـا خطيـب األقــصىالة ضـرورة تـذكر واســترجاع 
ــق بالقــدس  ــة واألحاديــث النبويــة التــي تتعل ــات القرآني اآلي

مـن داللـة علـى أن القـدس والمسجد األقصى، وما تحملـه 

ٕليــــست للفلــــسطينيين وحــــدهم، وانمــــا هــــي لكــــل األمــــة 
 .اإلسالمية، وهي أمانة في عنق كل المسلمين في العالم

وأشار إلـى أن االحـتالل يـدعي أنـه حـريص علـى 
ــا أن ســلطات االحــتالل تــستغل  ــسطينيين صــحيا، مبين ًالفل   ِ
جائحـــة كورونــــا للتــــدخل فـــي شــــؤون المــــسجد األقــــصى 

  .رتهٕوادا

  ٢٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 
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  المكتبة الخالدية

  

 مع بالتعاون -  القدس المحتلة- أسيل الجندي 
متحف ومكتبة المخطوطات التابعة لجامعة سانت جون في 
الواليات المتحدة األميركية أعلنت المكتبة الخالدية في 
البلدة القديمة بالقدس إنجاز الفهرسة الرقمية لمخطوطاتها 
ومطبوعاتها لتصبح متاحة للجمهور لتصفحها عبر 

 .اإلنترنت

تضم المكتبة الخالدية نحو ألفي عنوان 
ات تاريخية مختلفة تتعلق بالفقه اإلسالمي والطب لمخطوط

والتاريخ والجغرافيا والفلك وتفسير القرآن والبالغة والمنطق 
 .والشعر

وتعود أقدم مخطوطة في المكتبة للقرن العاشر 
" إشارات األسرار في الفقه الحنفي"الميالدي وعنوانها 

لمؤلفها عبد الرحمن بن محمد بن أمير ويه الكرماني، 
 بخط الناسخ محمد بن أبي سعيد بن ١١٣٧سخت عام ُون

 . ورقة٣٤٢محمد بن موسى وعدد أوراق المخطوط 

 آالف كتاب من ٦وشملت الفهرسة الرقمية أيضا 
، وتتوزع على ٢٠ وأوائل ١٩الكتب المطبوعة في القرن 

لغات عدة أبرزها العربية واإلنجليزية واأللمانية والفرنسية 
 .لعبريةوالتركية العثمانية وا

   أمهات المخطوطات

ومن أهم المخطوطات في المكتبة ما يطلق عليه 
، وهي التي كتبت بخط يد المؤلف "المخطوطات األم"اسم 

دون نقل أو نسخ، ومن أمهات المخطوطات في الخالدية 
عدد من التحف الفنية النادرة التي تعرف بالمخطوطة 

 .المكرمة

لخالدية هدية ومن المكرمات التي تحويها المكتبة ا
، عنوانها ١٢٠١قدمت ألبناء صالح الدين األيوبي عام 

كتاب منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في "
، وتضم سجال لبطوالت "خصائص الملك الناصر رحمه اهللا

 .األيوبي وتاريخه المجيد

وفي المكتبة مكرمة أخرى هي نسخة عن 
ور الدين مخطوطة قدمت كهدية إلى حاكم الموصل الزنكي ن

كتاب شاناق في "عنوانها ) ١٢١١- ١١٩٣(أرسالن شاه 
، ألف المخطوطة الطبيب الهندي شاناق، "السموم والترياق

ُوترجمت من اللغتين الفارسية القديمة والسريانية إلى 
العربية، هادفا تحذير األمير من السموم لحمايته من 

 .االغتيال

التي تأسست عام  -وتقع المكتبة الخالدية 
 في طريق باب السلسلة في البلدة القديمة -  ١٩٠٠

بالقدس بين المسجد األقصى وساحة البراق، ويعود بناؤها 
ُللعصر المملوكي، وهي أول مكتبة مقدسية عمومية حفظت 

 .ّمقتنياتها في وقف عائلي ذري
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وقبل التطرق  -مدير المكتبة خضر سالمة 
 -  ؤخراألهمية األرشيف الرقمي الذي أطلقته المكتبة م

ُأوضح للجزيرة نت أن المبنى الذي حفظت فيه كتب 
الخالدية ومخطوطاتها هو مبنى تربة األمير الخوارزمي 
حسام الدين بركة خان وولديه األميرين بدر الدين وحسام 
ّالدين كره، الذين كانت تجمعهم بالسلطان المملوكي الفذ 

 .الظاهر بيبرس روابط متينة

 على يمين الزائر ٣قبور وفي مدخل المكتبة تقع ال
وأعلى كل منها نقش قديم يدلل على اسم المدفون وتاريخ 
وفاته، وعلى الواجهة المقابلة للقبور حكاية المكتبة منذ 

 .تأسيسها حتى يومنا هذا تزينها صور أثرية جميلة

الذي بدا ملما بتفاصيل تاريخ  - خضر سالمة 
نت إن الفهرسة  قال للجزيرة -  المكتبة الخالدية ومحتوياتها

الرقمية خطوة مهمة ال بد للمكتبات اتخاذها في عصرنا 
الحديث، الذي يعتمد فيه الجميع على المعلومات المتاحة 

 .رقميا

وتطرق سالمة إلى أهمية وصول الباحثين 
للمعلومات التاريخية القيمة التي تضمها المخطوطات من 

مها خالل إتاحتها رقميا، خاصة أن هذه المخطوطات ولقد
قد تتعرض للتلف في ظل عدم قدرة المكتبة على ترميمها 

 .كافة

بتمويل شخصي من وليد الخالدي أحد أفراد "
ُالعائلة رممت مئة مخطوطة، ولدينا بعض المعدات التي 
يحتاجها الترميم لكن تكلفته عالية جدا، ورغم ذلك لم نفرط 
بأي مخطوطة، فهي مصنفة في صناديق خاصة، ونقوم 

 بين فترة وأخرى للحفاظ عليها من التلف ومن بتبخيرها
الرطوبة العالية، التي تعاني منها مباني البلدة القديمة 

 .، كما يقول للجزيرة نت"بالقدس

سبق هذه الفهرسة الرقمية قيام سالمة بتصوير 
، وتوفير نسختين لكل "ميكروفيلم"كافة المخطوطات بتقنية 

قر المكتبة مخطوطة في كل من العاصمة األردنية وم

الخالدية في القدس حفاظا عليها من االندثار، وكان ذلك 
 .في تسعينيات القرن الماضي

  تسهيل مهمة الباحثين

اآلن وبعد إطالق األرشيف والفهرسة الرقمية 
لمحتويات المكتبة يمكن للباحثين حول العالم مباشرة 
أبحاثهم حول التراث العربي واإلسالمي بكل سالسة، ومن 

 .الباحث في التاريخ الفلسطيني أحمد الحروبهؤالء 

وفي تعليقه على هذه الخطوة قال إنه من المشرف 
إطالق أرشيف رقمي لمكتبة مقدسية تعد من أوائل المكتبات 
الفلسطينية، التي تملك موقعا مستقال، وتتيح الخدمات 
للباحث والقارئ في عالم المخطوطات لالطالع عليها، وبذلك 

 ."العلوم اإلنسانية الرقمية"تنضم لمنظومة 

 حسب الحروب - وتكمن أهمية المكتبة الخالدية 
ّ في أنه خالل مسيرته البحثية اطلع على مخطوطات - 

ُحققت في دول من العالم العربي تبين أن مصدرها هذه 
المكتبة العائلية المقدسية، وهذا يدل على أن المخطوطات 

مخطوطات في التي تملكها هذه المكتبة تعد من أندر ال
 .العالم

هذا التطور الرقمي سينتزع الحكر على توفير "
المحتوى الرقمي في المكتبات الغربية فقط، ويجعلنا جزءا 
من إنتاج المعرفة في هذه المنطقة المهمة واالستراتيجية 

 .، بحسب الباحث في التاريخ الفلسطيني"في العالم العربي

حتوى ّوتطرق الحروب أيضا إلى أهمية إتاحة م
ّالمكتبات رقميا في ظل جائحة كورونا، التي صعبت 

نقل "الوصول للمعلومات المتاحة في رفوف المكتبات فقط، 
المحتوى من المكتبة نفسها إلى بيوت الباحثين والقراء 

 ."رقميا إنجاز عظيم

وعند سؤاله فيما إذا احتاج ألرشيف المكتبة 
 المشرق الخالدية خالل إعداده بحثا عن تاريخ الطب في

، قال إنه نظم جوالت ١٩٦٠ و١٨٣٠العربي بين عامي 
 ٣لمستشفيات القدس التي عملت في تلك الفترة، ووجد أن 

من األطباء في تلك المستشفيات كانوا ينحدرون من عائلة 
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الخالدي، وقاده ذلك للمكتبة لالطالع على تاريخ الطب في 
قافي مدينة القدس من خالل هؤالء األطباء، والتعدد الث

 .والديني الذي شهدته المدينة آنذاك

  ١/٩/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * * 
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 خليل السكاكيني
  

ولد األديب والمربي الفلسطيني خليل قسطندي 
م وتوفي في ١٨٧٨السكاكيني في مدينة القدس عام 

 . م١٩٥٣مصر عام 

بدأ دراسته االبتدائية في مدرسة الروم 
قدس، ثم انتقل إلى مدرسة الجمعية األرثوذكس في ال

وبعد أن أمضى سنوات عدة في . اإلنكليكانية التبشيرية
اإلنكليزية، ) مدرسة صهيون(مدرسة المطران غوبات 

فيما بعد، حيث " الكلية اإلنكليزية"، "كلية الشباب"التحق بـ
وبعد تخرجه . درس على يد المربي المعروف نخلة زريق

كاكيني التعليم، وانضم سنة ، زاول خليل الس١٨٩٣سنة 
  ".جمعية زهرة اآلداب" إلى ١٨٩٨

أكتوبر / سافر السكاكيني في تشرين األول
 إلى الواليات المتحدة األميركية حيث عمل في ١٩٠٧

نيويورك في تعليم اللغة العربية، وفي الترجمة، وفي بيع 
بضائع أحد المحالت التجارية، ثم في أحد المعامل في 

. في والية مين) Rumfold Falls(ولز بلدة رمفولد ف
" الجامعة"ًكما كتب عددا من المقاالت بالعربية في مجلة 

  .التي كان يصدرها فرح أنطون

، عاد السكاكيني إلى ١٩٠٨في نهاية صيف 
" األصمعي"القدس، وصار يعمل في تنقيح مسودات مجلة 

ّ، كما راح يعلم اللغة العربية في "القدس"وجريدة 
في ) American Colony" ( األميركيةالمستعمرة"

ًالقدس، ويعطي دروسا خاصة باللغة العربية لعدد من 
  .األجانب

/ انضم السكاكيني لفترة قصيرة، عقب ثورة تموز
جمعية االتحاد " في اسطنبول، إلى ١٩٠٨يوليو 
، ثم انتخب في الهيئة العاملة لفرع جمعية اإلخاء "والترقي

وبدأ نضاله منذ تلك الفترة . العربي العثماني في القدس
ٕمن أجل تعريب الكنيسة األرثوذكسية في فلسطين وانهاء 

  .سيطرة رجال البطريركية اليونانية عليها

، شارك السكاكيني في تأسيس ١٩٠٩في سنة 
ًفي القدس، التي جمعت طالبا من " المدرسة الدستورية"

مختلف األديان والمذاهب، ونهجت على أحدث المناهج 
  . والتربوية العلمانيةالعلمية

ّ، عين السكاكيني في لجنة ١٩١٤في شتاء  ُ
المعارف بلواء القدس، وكانت مهمته اإلشراف على تعيين 

وسعى إلى إصالح جهاز . المعلمين ونقلهم وعزلهم
ًثم عين مدرسا للغة العربية في . التعليم ومناهجه ّ ُ

  .بالقدس" المدرسة الصالحية"

، اعتقلته ١٩١٧ديسمبر / في كانون األول
السلطات العثمانية بتهمة إيواء أحد اليهود من 
المهاجرين غير الشرعيين في منزله، واقتادته إلى دمشق 

وبقي . في باب الجابية" الجامع المعلق"حيث أودع سجن 
  .١٩١٨يناير /  كانون الثاني١٠ًفيه محتجزا حتى 

بعد إطالق سراحه، صار السكاكيني يعطي، في 
ثم . اللغة اإلنكليزية لعدد من الطالبًدمشق، دروسا ب
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 إلى العقبة ١٩١٨أغسطس / ًانتقل سرا في شهر آب
لاللتحاق باألمير فيصل الذي كان يقود قوات الثورة 
العربية ضد الحكم العثماني، والتي كانت تستعد لدخول 

  .دمشق

انتقل السكاكيني إلى القاهرة في نهاية صيف 
وبعد عودته إلى . ، وبقي فيها بضعة أشهر١٩١٨سنة 

ً، عين في هيئة المعارف، ثم، اعتبارا ١٩١٩القدس سنة  ّ ُ
ًأكتوبر من ذلك العام، مديرا / من شهر تشرين األول

وصار ينشط في إطار الحركة الوطنية ". دار المعلمين"لـ
  .العربية الفلسطينية

بعد استالم المندوب السامي البريطاني هربرت 
صهيونية، مهماته في صمويل، المعروف بتعاطفه مع ال

فلسطين، قرر السكاكيني االستقالة من عمله الرسمي في 
 إلى القاهرة ١٩٢٠وسافر في صيف سنة . دار المعلمين

التابعة " العبيدية"ًليعمل مديرا للقسم العربي في مدرسة 
  ".الجمعية السورية األرثوذكسية"لـ

 وصار يزاول ١٩٢٢عاد إلى القدس سنة 
ته في عدد من المجالت المصرية الصحافة وينشر مقاال

شارك السكاكيني في أعمال ". الهالل"و" المقتطف"كـ
/ ، الذي عقد في آب"المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس"

 في مدينة نابلس، واختير في سنتي ١٩٢٢أغسطس 
  ".الجنة التنفيذية العربية"ً سكرتيرا لـ١٩٢٤ و١٩٢٣

، التحق السكاكيني من جديد ١٩٢٥في سنة 
ًبإدارة المعارف بصفته مفتشا عاما للغة العربية، واختير  ً

" المجمع العلمي العربي"ًفي السنة نفسها عضوا في 
المؤتمر العربي "تصدى السكاكيني في . بدمشق

 ١٩٢٨يونيو / ، الذي عقد في حزيران"الفلسطيني السابع
في مدينة القدس، لدعوات التفرقة الدينية التي كانت 

 منصب ١٩٣١وشغل في سنة .  البريطانيةّتبثها الدوائر
  ".اللجنة التنفيذية العربية"مدير مكتب 

 في دار اإلذاعة الفلسطينية ١٩٣٦عمل سنة 
التابعة للسلطات االنتدابية، التي افتتحت في تلك السنة 
في القدس، لكنه توقف عن العمل بعد فترة قصيرة بعد أن 

هنا : "عبريةسمع المذيع اليهودي يبدأ حديثه بالقول بال
 إلى ١٩٣٨أحيل السكاكيني سنة ". أرض إسرائيل

، "كلية النهضة"التقاعد، فأسس في ذلك العام في القدس 
  .وظل يشرف عليها حتى وقوع نكبة فلسطين

 إلى ترك ١٩٤٨أبريل / ُاضطر في أواخر نيسان
بيته في حي القطمون العربي بالقدس، في إثر هجوم 

لجأ السكاكيني إلى مصر، القوات اليهودية على الحي، و
حيث كان قد اختير، بناء على تزكية األديب الكبير طه 

. بالقاهرة" المجمع العلمي العربي"حسين، عضوا في 
فجع خليل . وصار يكتب في عدة صحف ومجالت مصرية

ً بوفاة زوجته التي كان مولعا ١٩٣٩السكاكيني سنة 
لوحيد ، بوفاة ابنه ا١٩٥٣مايو / بها، ثم فجع، في أيار

ّسري بمرض عضال، ولم يقو على تحمل هذه الفجيعة، 
ُففارق الحياة بعده بثالثة أشهر ودفن في مقبرة مار 

  .جرجس األرثوذكسية في القاهرة

خليل السكاكيني مرب ومفكر متحرر علماني، 
ُيعتبر . ّعزيز النفس، صلب العود، واسع األفق واالطالع

. يثين في فلسطينأحد أبرز رواد التربية والتعليم الحد
عرف بنزعته اإلنسانية العميقة، وغيرته الشديدة على 

ًكان وطنيا عروبيا، ناهض االحتالل . اللغة العربية ً
البريطاني لفلسطين وأدرك خطورة المشروع الصهيوني 

كلية "عليها ودعا إلى مقاومته بال كلل أو ملل، وغدت 
نية التي أسسها من أبرز معاهد التربية الوط" النهضة

  .العلمانية في البالد

  :من آثاره

مطبعة : القدس". فلسطين بعد الحرب الكبرى" •
  .١٩٢٥بيت المقدس، 

  .١٩٣٥المطبعة التجارية، : القدس". سري" •
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المطبعة : القدس. ٢ و ١، الجزء "ما تيسر" •
  .١٩٤٦ و١٩٤٣العصرية، 

: القاهرة". األصول في تعليم اللغة العربية" •
  .١٩٥٢مطبعة االعتماد، 

المطبعة التجارية، : القدس". كذا أنا يا دنيا" •
١٩٥٥.  

في ]" ١٩٥٢- ١٩٠٧[يوميات، رسائل، تأمالت " •
مركز : رام اهللا. ثمانية كتب، تحرير أكرم مسلم

خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة الدراسات 
  .٢٠١٠-٢٠٠٣المقدسية، 

 ٣/٩/٢٠٢٠موقع رحالت فلسطينية المسرد الزمني : المصدر

* * * * * 
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عين على القدس يناقش إجراءات االحتالل 
  بإجبار المقدسيين على هدم منازلهم

 ناقش برنامج عين على القدس - بترا -  عمان
الذي بثه التلفزيون األردني، أمس االول االثنين، تعاون 
المقدسيين لمواجهة إجراءات االحتالل بإفساد افراحهم 

على عملية الهدم الذاتي والتنكيل بهم من خالل إجبارهم 
  .لمنازلهم

وعرض البرنامج في تقريره األسبوعي من 
القدس، فيديو لحفل خطبة للشاب المقدسي لؤي هديب، 
ومداهمة شرطة االحتالل لمكان االحتفال في أحد أزقة 
البلدة القديمة في القدس، واالعتداء على المحتفلين 

تدعت اس واعتقال بعضهم بحجة إلقاء المفرقعات، كما
العريس ووالده وفرضت عليهما غرامة تعادل ألف دينار 

  .لكل منهما

ودفع هذا السلوك من قوات االحتالل، شباب 
القدس إلطالق مبادرة مبتكرة إلظهار رفضهم لبطش 

، وهي »إيجورا« الف ١٠٠االحتالل وتعنته، حيث جمعوا 
اصغر العمالت اإلسرائيلية، لدفع الغرامة، والهدف من 

» االستهزاء باالحتالل وقراراته الفاشلة«ادرة هو هذه المب
بحسب ما ذكر محمد هديب، وهو احد المقدسيين 

  .القائمين على المبادرة

وعرض التقرير في مثال آخر على صمود 
المقدسيين وتعبيرهم عن رفض إجراءات االحتالل، فيديو 
يظهر فيه أهالي سلوان وهم يقيمون صالة الجمعة في 

هدد بالهدم من قبل االحتالل، احتجاجا حي البستان الم
على سياسة االحتالل الجائرة بحقهم بفرض سياسة الهدم 
الذاتي لبيوت المقدسيين، ودفع تكاليف ذلك بمبالغ قد 

  .تصل إلى عشرات اآلالف من الدوالرات

الناطق باسم لجان الدفاع عن سلوان، فخري أبو 
ان قيام دياب، قال في حديثه خالل التقرير من القدس، 

المقدسيين بالدعوة إلى الصالة في حي البستان يهدف 
بأننا لن نقوم بهدم «الى إيصال رسالة لالحتالل مفادها 

منازلنا بعد اليوم ولن نكون لقمة سائغة لبلدية 
  .«االحتالل

والتقى البرنامج الذي يقدمه اإلعالمي جرير 
مرقة، خالل اتصال فيديو عبر القمر الصناعي بالناشط 

مقدسي اسامة الرشق، الذي قال بان هدف سياسات ال
االحتالل هو وضع المقدسيين في ظروف قاهرة تدفعهم 
للرحيل بشكل اساسي، وان عمليات الهدم والغرامات 
والعقوبات الجماعية وغيرها تختبئ وراء قناع القانون، 
ولكنها في النهاية تطبق بشكل عنصري كالغرامات على 

فهي شديدة على المقدسيين، في عدم ارتداء الكمامات، 
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حين يتم توزيع الكمامات على المستوطنين غير 
  .الملتزمين بارتدائها

وأوضح الرشق ان الفلسطينيين يقومون بعملية 
 كما يتعين على المقدسي دفع ،الهدم الذاتي لبيوتهم

اجور آليات الهدم واجور القوات الخاصة التي تقوم 
دم، حتى انه بتحمل كلفة بتوفير الحماية خالل عملية اله

  .وقود اآلليات والسيارات التي تقل الجنود الى موقع الهدم

وأشار الى ان المقدسيين اثبتوا على مدار 
السنوات السابقة ان االلتفاف الشعبي قادر على تحقيق 

، وهبة باب الرحمة ٢٠١٨نتائج، كهبة باب األسباط عام 
لسطيني، ، حيث رجحت حينها كفة الجانب الف٢٠١٩عام 

الحل الوحيد الذي يملكه «مؤكدا بان هذا هو 
  .«الفلسطينيون في القدس لمواجهة االحتالل

وبين الرشق بان بداية القفز في أعمال الهدم 
 ٧٠ الى ٦٠، وقبل ذلك كانت بحدود ٢٠١٧بدأت عام 

ـ منزال في السنة ولكن معدل الهدم تجاوز اآلن حدود ال
  . منزل سنويا٢٠٠

 ذلك كتعديل قانون التنظيم واستعرض اسباب
والذي « كمنتس«والبناء اإلسرائيلي، وما يسمى بقانون 

يحد من سلطات القضاء في تجميد قرارات الهدم وتحويل 
هذه السلطة الى السلطات المحلية التابعة لالحتالل مما 

وأكد الرشق ان سلطات االحتالل .يسرع في عمليات الهدم
س والمناطق العربية  قامت بتهميش القد١٩٦٧منذ عام 

من ناحية تخطيطية، وقامت فعليا بمصادرة ما يقارب ثلث 
أراضي القدس لمصلحة المستوطنات، كما تم تصنيف 
ثلث آخر كمناطق خضراء وال يمكن البناء فيها بحجة 

 كيلومترا ٢٠الصالح العام، أما الجزء المتبقي، ومساحته 
ثافة سكانية مربعا، فقد سمح بالبناء فيه، ولكنه يتميز بك
  .عالية ويكاد يخلو من مساحات تصلح للبناء

وقال ان االحتالل يفرض شروطا تعجيزية للبناء 
 بالمئة من مساحة األرض، وبعدم ٧٠كعدم تجاوز البناء 

تجاوز البناء اربعة طوابق، في الوقت الذي يسمح فيه 
نفس القانون للبناء في المستوطنات واالستنفاع من 

 طابقا، وهو األمر الذي ١٢ض وبحدود كامل مساحة األر
  .التي ينتهجها االحتالل في القدسيؤكد سياسة التهجير 

  ٣ص/٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

عين على القدس يناقش قوانين االحتالل 
  لتشتيت العائالت المقدسية

 سلط برنامج عـين علـى القـدس، - )بترا (-عمان 
لـضوء علـى اجـراءات الذي بثه التلفزيون االردني، االثنين، ا

االحتالل التعسفية بتشتيت العائالت المقدسية بهـدف تفريـغ 
  .القدس من سكانها

وعــرض البرنــامج تقريــرا مــصورا مــن القــدس، تــابع 
ـــي قـــرر  ـــشلبي، الت ـــار ال فيـــه معانـــاة الطفلـــة المقدســـية لم
االحتالل تشتيت عائلتها، فاالب واالخـوة بالقـدس، وهـي مـع 

قدســة، وذلــك بــسبب قــرار ســلطات والــدتها خــارج المدينــة الم
 االم المبعــدة، منــى توقالــ .االحــتالل إخــراج االم مــن القــدس

الشلبي، في حـديثها خـالل التقريـر، بـان ابعادهـا جـاء بقـرار 
جــائر بــسبب اعتقــال زوجهــا، الــذي بقــي فــي القــدس بهــدف 
الحفاظ على الهوية و بعض الحقوق كالتأمين، والتي تعطـى 

 مـــضيفة انهـــا ســـتواجه حكمـــا للمقيمـــين فـــي القـــدس فقـــط،
  .بالسجن وغرامة مالية في حال عادت للقدس

مــن جانبــه، أكــد زوج المبعــدة، عمــر الــشلبي، بــان 
ــتم  ــسياسي ي ــه ال ــه أو رأي ــر عــن موقف كــل مــن يحــاول التعبي

والتقــى البرنــامج بمــدير مركــز العمــل  .اتخــاذ اجــراءات بحقــه
قـال المجتمعي بجامعة القدس، الـدكتور منيـر نـسيبة، الـذي 

بان دولة االحتالل تستخدم عددا كبيرا من االجـراءات بهـدف 
حربـــا "تقليـــل عـــدد الفلـــسطينيين قـــدر االمكـــان، وهـــي تـــشن 

ــة ــذا، " ديموغرافي ــي مــسعاها ه ــرة ف ــوانين كثي ــستخدم ق كمــا ت
كقــوانين الغــاء االقامــات والقيــود علــى تــسجيل االطفــال، ولــم 

المـشتتة، الشمل، ما ادى الى وجود عدد كبير مـن العـائالت 
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مشيرا الى ان هذه العـائالت ال تـستطيع العـيش تحـت سـقف 
واحــد، فجــزء منهــا يعــيش فــي الــضفة الغربيــة او قطــاع غــزة 

   .وجزء في القدس وآخر خارجها

كمــا التقــى البرنــامج، الــذي يقدمــه االعالمــي جريــر 
مرقــة، خــالل اتــصال فيــديو عبــر القمــر الــصناعي، بالناشــط 

و سنينة، حيث أوضح ان دولـة والحقوقي المقدسي محمد اب
ــانون  ــدا مــن خــالل ق االحــتالل تتعامــل مــع المقدســيين تحدي

، وهـــو قــانون يعـــرف "قــانون الـــدخول الــى اســرائيل"يــسمى 
   ."المقيم الدائم"الفلسطيني المقدسي بانه 

التعريــف، هنــاك تبعــات  وبــين انــه بنــاء علــى هــذا
ــر الدا ــوات االحــتالل او وزي ــة ق ــا امكاني ــة قانونيــة، اهمه خلي

االسرائيلي سحب هوية المقدسي اذا تغيب عن القدس لمـدة 
ســبع ســنوات متواصــلة، ســواء داخــل فلــسلطين او خارجهــا، 
ــق الــشمل تقــع ضــمن سياســة  ــات تفري ــى ان عملي واشــار ال
ابعـــاد المقدســـيين، فالمبعـــد ألكثـــر مـــن ســـبع ســـنوات يفقـــد 

  .هويته

واضاف ابو سنينة، ان االحتالل قام بتجميد قانون 
 وهـــو قــانون يــسمح للمقدســـي او ،٢٠٠٣لــشمل عــام لــم ا

المقدسية في حال الزواج بغير المقدسـيين، بتقـديم طلـب لـم 
   .شمل والحصول على الهوية المقدسية للزوج او الزوجة

وبــــين ان القــــانون اجــــاز لــــم الــــشمل فــــي بعــــض 
الحاالت، ما وضـع العراقيـل الكثيـرة والـشروط المعقـدة لقبـول 

ــة كعــدم جــو ــشمل للرجــل هــذه المعامل ــم ال ــة ل ــديم معامل از تق
 عامـا، مـشيرا الـى ان ٢٥ عاما وللمرأة تحـت ٣٥تحت سن 

عـــشرات االلـــوف مـــن العـــائالت المقدســـية تعـــاني مـــن هـــذه 
  .المشاكل

وحــول الجانــب القــانوني وامكانيــة الــدفاع عــن هــذه 
العائالت، بين ابو سنينة بان المشكلة تكمن فـي ان الجميـع 

ائيلية، كمـــا يتوجـــب علـــى العائلـــة مقيـــدون بـــالقوانين االســـر
المقدســية االقامــة فــي القــدس ليتــسنى الــدفاع عنهــا، مــشيرا 

وزارة داخلية االحتالل تضع العراقيل امـام الكثيـر مـن ان الى 
المعامالت بشكل غير قانوني، ما يحصر امكانيـة المـساعدة 

باللجنــة االنــسانية لمتابعـــة القــضايا االنـــسانية ومقرهــا تـــل 
 الى ان وصول المقدسـيين اليهـا دون مـساعدة ابيب، مشيرا

  .قانونية او محامي، شبه مستحيل

  ٢ ص٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

يجب دعم : مقدسيون.. سعين على القد
ًاألردن سياسيا واعالميا واقتصاديا للتصدي  ً ًٕ

  للهجمة الصهيونية

 سلط برنـامج عـين علـى القـدس، – بترا –عمان 
دنـي، أمـس االثنـين، الـضوء علـى الذي بثه التلفزيون االر

تصعيد االحتالل االنتهاكات ضد المسجد االقـصى المبـارك 
  .ودائرة اوقاف القدس واستهداف موظفيها بشكل مباشر

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القـدس اظهـر 
فيه جانبا من االعتداءات التـي تقـوم بهـا شـرطة االحـتالل 

قامـت باقتحـام على موظفي دائـرة اوقـاف القـدس، بعـد ان 
المسجد االقصى وانتهاك قدسيتة، واعتقلت وابعـدت أربعـة 

  .من موظفي الدائرة

الحارســـة فـــي المـــسجد االقـــصى، هبـــه ســـرحان، 
قالت خالل التقرير، بانها وقفت في وجـه شـرطة االحـتالل 
للحيلولــــة دون دخــــولهم مــــن البــــاب المخــــصص للنــــساء 

رك، اال بهدف حماية النساء وحرمة المسجد االقصى المبـا
ان الــضابط المــسؤول قــام باعتقالهــا وضــربها هــي وبــاقي 

  .الموظفين، كما تم رشهم بالغاز

وذكــــر التقريــــر بــــان دائــــرة االوقــــاف االســــالمية 
ّومجلــــس االوقــــاف حمــــل ســــلطات االحــــتالل المــــسؤولية 
الكاملــــة عــــن هــــذه االنتهاكــــات بحــــق المــــسجد االقــــصى 

كيـب سـماعات المبارك والعاملين فيه، والتي كان آخرهـا تر
خارجية على الجـدارين الـشمالي والغربـي للمـسجد بـالقوة، 
في انتهاك واضح لسيادة االوقاف على اولى القبلتين، مـا 
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حدا بمجلس االوقاف ووزارة الخارجية االردنية الى اصدار 
  .مذكرات احتجاج على هذه االنتهاكات

والتقــى البرنــامج، الــذي يقدمــه االعالمــي جريــر 
صال فيــديو عبــر القمــر الــصناعي، بــوزير مرقــة، خــالل اتــ

شــؤون القــدس األســبق وعــضو مجلــس اوقــاف القــدس، 
ــد القــادر، الــذي أكــد بــان المــسجد االقــصى يمــر  حــاتم عب

  .١٩٦٧اآلن بأخطر مراحله منذ العام 

وأضـاف ان االحـتالل يحـاول ترسـيخ اسـتراتيجيته 
مــن خــالل عــدة ” كــسر المحرمــات“الجديــدة تحــت عنــوان 

هــا محاولــة تغييــر الــدور الــوظيفي لألوقــاف ممارســات، من
االســــالمية، ودورهــــا الــــسيادي المــــستند علــــى الوصــــاية 
الهاشمية الـى دور شـرفي يتعلـق بـأمور الـصالة واالمامـة 

  .والتنظيف وغيرها

وأشـــار الــــى ان االحـــتالل يحــــاول ترســـيخ مبــــدأ 
المساواة بين المسلمين واليهـود مـن حيـث اوقـات الـدخول 

ى المبــارك، لدرجــة انهــم قــاموا بتحديــد الـى المــسجد االقــص
مـــسارات خاصـــة لليهـــود عنـــد دخـــولهم للمـــسجد، اضـــافة 
ـــشرقية مـــن  ـــد فـــي المنطقـــة ال ـــة فـــرض واقـــع جدي لمحاول
المسجد االقصى بما فيها منطقة باب الرحمـة التـي تعـادل 

  .نحو ثلث مساحة المسجد والتدخل في قضايا الحراسة

ءات واضـــاف عبـــد القــــادر انـــه باالضـــافة الجــــرا
االبعــــاد واالعتقــــال، فــــان دولــــة االحــــتالل تحــــاول تغييــــر 
المـشهد داخـل حـرم المـسجد االقـصى، كتركيـب الــسماعات 
ووضع اسالك شائكة في المنطقة الـشمالية والغربيـة منـه 
بهدف اعطـاء المـستوطنين هامـشا كبيـرا إلقامـة الـصلوات 
ــر  ــى قيــام وزي ــارك، مــشيرا ال داخــل المــسجد االقــصى المب

اخلي فـــي حكومـــة االحـــتالل بإعطـــاء تعليمـــات االمـــن الـــد
للمفتش العام للشرطة بالسماح للمستوطنين بإقامة بعض 

وثمــن . الطقــوس الدينيــة داخــل المــسجد االقــصى المبــارك
الوزير عبد القادر الـدور االردنـي بالتـصدي لهـذه الهجمـة 

الــشرسة ضــد المــسجد االقــصى عبــر جهــوده الدبلوماســية 
  .سالمية في القدسودعم دائرة االوقاف اال

ــي  ــذكرات الت ــع علــى الم ــع مطل ــان الجمي واشــار ب
اصدرتها وزارة الخارجية االردنية، والتي ان لم تكـن رادعـة 
لحكومة االحتالل، فهي تنعش الذاكرة بالوصاية الهاشـمية 
علــى المــسجد االقــصى والمقدســات االســالمية والمــسيحية 
ـــــي القـــــدس، كمـــــا ترســـــل رســـــائل للمجتمـــــع الـــــدولي  ف

نتهاكـــات االســـرائيلية التـــي تقـــوم بهـــا داخـــل المـــسجد باال
ــــصى ــــة . االق ــــدول العربي ــــى ان ال ــــادر ال ــــد الق وأشــــار عب

واالســالمية ال يجــب ان تتــرك االردن وحيــدا فــي مواجهـــة 
ـــي  ـــة ف ـــل رأس الحرب هـــذا المخطـــط االســـرائيلي، وهـــو يمث

  .الدفاع عن عروبة القدس واسالمية المسجد االقصى

ــال ــضافر جم: وق ــد مــن ت ــة ال ب ــع الجهــود العربي ي
ـــــا  ـــــي سياســـــيا واعالمي ـــــدور االردن ـــــدعم ال واالســـــالمية ل
واقتـــصاديا حتـــى يـــستطيع التـــصدي لهـــذه الهجمـــة التـــي 
اخذت بعـدا سياسـيا ودينيـا مـا اصـبح يـشكل خطـرا حقيقيـا 

وبـين ان الـسبب . على مستقبل اسالمية المسجد االقـصى
في توقيت التصعيد االسـرائيلي فـي االقـصى يعـود السـباب 
سياسية، بدأت منذ اعالن الرئيس االمريكي دونالـد ترمـب 

  .القدس عاصمة السرائيل، ونقل السفارة االمريكية اليها

وأشــار الــى ان ضــم االراضــي الفلــسطينية تأجــل 
اعالميا فقـط، مـشيرا بـان مـا يجـري علـى االرض هـو ضـم 
ـــل بمـــصادرة االراضـــي  ـــسطينية ويتمث ـــاطق الفل ـــي للمن فعل

ـــستوطنات و ـــة الم ـــاطق واقام ـــي المن ـــع جديـــد ف فـــرض واق
الفلـــسطينية، كمـــا ان المـــسجد االقـــصى يعتبـــر جـــزء مـــن 
المنظومة السياسية التـي تحـاول دولـة االحـتالل تكريـسها 
علــــى االرض علــــى الــــصعيد الــــديموغرافي وعلــــى صــــعيد 

  .االماكن المقدسة

وفي حديثه عن صمود الفلسطينيين، أوضح عبد 
ت اسـرائيلية أكـد القادر بان آخـر اسـتطالع اجرتـه مؤسـسا

ــــــسكون بهــــــويتهم  ــــــدس متم ــــــواطني الق ــــــان معظــــــم م ب
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ــــــة  ــــــات البلدي ــــــاطعتهم لالنتخاب ــــــدليل مق ــــــسطينية، ب الفل
 .١٩٦٧االسرائيلية منذ العام 
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عين على القدس يرصد انتهاكات االحتالل 
 للمقدسات والتمييز العنصري ضد المقدسيين

  

ين على القدس الذي بثه  تابع برنامج ع-عمان 
التلفزيون االردني، أمس االول االثنين، رصده الستمرار 
انتهاكات االحتالل للمسجد االقصى المبارك، وسياسة 

  .التمييز العنصري التي ينتهجها ضد المقدسيين

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس 
يتضمن بعض المقاطع المصورة القتحام المسجد 

 المتطرفين اليهود بأعداد كبيرة تحت االقصى، من قبل
حماية شرطة االحتالل، في الوقت الذي شددت فيه 
سلطات االحتالل اجراءات االغالق وفرضت قيودا على 

  .المقدسيين لدخول االقصى بحجة تفشي وباء كورونا

وأشار التقرير الى أنه في الوقت الذي تحرر فيه 
ين سلطات االحتالل مخالفات باهظة ضد المقدسي

وتمنعهم من الدخول الى المسجد، تقوم بتسهيل 
  .اقتحامات المتطرفين اليهود

من جهته، أكد العامل ضمن كوادر االطفاء في 
المسجد االقصى عدنان ابو صبيح، أن سلطات االحتالل 
تسمح للمتطرفين اقتحام االقصى دون االلتزام بقواعد 

لتضييق السالمة العامة، كارتداء الكمامات، في حين يتم ا
والتدقيق على المقدسين لمنعهم من الدخول الى 

  .المسجد

واشار التقرير الى خطورة دعوات المتطرفين 
لتكثيف اقتحامات االقصى المبارك في فترة االعياد 

 الجاري بعيد رأس السنة ١٩اليهودية، التي بدأت في 
العبرية، مرورا بعيدي الغفران والعرش، باالضافة لعيد 

 الذي ينتهي بالحادي عشر من تشرين بهجة التوراة
  .االول المقبل

إمام وخطيب المسجد االقصى المبارك، الشيخ 
يوسف ابو سنينة، قال خالل التقرير من القدس، إن 
اقتحامات المتطرفين لألقصى قديمة، ولكنها تأخذ 
باالزدياد في ظل انتشار جائحة كورونا، ودعا الجميع الى 

  .رالصبر والرباط من اجل النص

والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير 
مرقة، خالل اتصال فيديو برئيس شبكة االعالم 
المجتمعي، داوود كتاب، الذي قال إن المشاكل قد بدأت 
بالتصاعد منذ االنتفاضة الثانية، حيث سيطرت سلطات 
االحتالل على باب المغاربة، واصبح المتطرفون يدخلون 

اخذ موافقة من دائرة االوقاف الى المسجد االقصى دون 
االسالمية او حتى الحصول على تذكرة السياح غير 
المسلمين، والتي يفترض الحصول عليها للدخول الى 

  .األقصى

وأوضح كتاب بان ظاهرة المسيحية الصهيونية ال 
تمت بصلة باإلنجيل واإلنجيلين، وبانها ظاهرة ذات 

خلق «اهداف سياسية، حيث انها تهدف الى محاولة 
  .وهو امر مرفوض كليا» واقع سياسي بغالف ديني

وحول الحلول الممكنة لمعاناة المقدسيين في 
ظل هذه االوضاع، أكد كتاب ان المقدسيين بحاجة الى 
قيادة موحدة وعمل موحد من جميع االطراف، مشيرا الى 
ان وحدة الشعب وطرح النزاعات والخالفات الداخلية جانبا 

للدفاع عن القدس، وان على الجميع هي السبيل الوحيد 
  .«عروبة القدس«االتفاق على امر واحد فقط وهو 

واعتبر كتاب بان مجلس االوقاف االسالمية في 
القدس وحد المقدسيين من خالل تمثيل العديد من 
الفئات، فهو يشتمل على تمثيل لالكاديميين واالعالميين، 

خدمة مشيرا الى الحاجة لوجود مؤسسات فاعلة تقدم 
  .«بترا«.حقيقية للمقدسيين
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 مصانع بإغالق للمطالبة بريطانيا في تظاهرة
 إسرائيلية أسلحة

 نظم ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية - لندن 
" مجموعة العمل من أجل فسطين"دعت إليها منظمة  تظاهرة

للمطالبة بإغالق  ،في منطقة هولبورن ،)مقرها لندن(
 ". "Elbit Systemsمصانع شركة الجيش اإلسرائيلية

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني والفتات تطالب 
بإغالق الشركة في هولبورن، التي تضم مكتبا لهذه 

  .كونها تبيع أسلحة التي تقتل أطفال فلسطين الشركة،

وقال متحدث باسم المتظاهرين، إن هدفهم التنديد 
ت والمؤسسات التي تشكل أدوات لالحتالل والظلم بالشركا

  .الممارس من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين

وأكد أن الشركات اإلسرائيلية مثل هذه، تقوم 
باختبار األسلحة التي تنتجها على الفلسطينيين وأطفالهم، 

  .قبل طرحها للبيع

، شركة جيش إسرائيلية "Elbit Systems"و
لمسيرة، وأنظمة المراقبة تنشط في مجال الطائرات ا

  .واالستطالع االستخبارية، والتقنيات الكهروضوئية

ولدى الشركة مصانع في بريطانيا تعمل على إنتاج 
  .محركات الطائرات المسيرة

  ٦/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا
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جامعة البترا تفوز بجائزة دولية إلعادة إعمار 
  القرى الفلسطينية

 

ــــا قــــسم هندســــة  فــــاز – الحــــراوي احمــــد – مادب
العمــارة بكليــة العمــاره والتــصميم فــي جامعــة البتــرا بجــائزة 
ــــة إلعــــادة إعمــــار القــــرى  تقديريــــة فــــي المــــسابقة الدولي

الفلسطينية المهدمة بدورتها الرابعة والتي أعلنت نتائجهـا 
امــس و نظمتهــا هيئــة أرض فلــسطين فــي بريطانيــا بــإدارة 

ة، وذلك عن مشروع تخرج الطالبة الدكتور سلمان أبو ست
شهد عطية للتصميم المقترح إلعادة إعمـار قريـة جنـداس 

  .في الرملة، بإشراف الدكتور ياسر أبو هاشم

يــــذكر أن قــــسم هندســــة العمــــارة شــــارك بثالثــــة 
مشاريع ضمن هذه الدورة، باالضافة إلى المشروع الفائز، 

ة إعمار شاركت الطالبة يارا البدوي بمشروع تخرجها إلعاد
قريــة المــسمية الكبيــرة فــي غــزة بإشــراف الــدكتورة هــدير 
مــرزة، كـــذلك مـــشروع التخـــرج المقــدم مـــن الطالبـــة أســـيل 
النجار إلعادة إعمار قرية الزيب في عكا بإشراف الدكتور 

  .عامر الجوخدار
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محاولة االحتالل تغيير : الهيئات اإلسالمية
في األقصى  يخي والديني والقانونيالواقع التار

  بالقوة لن يكون

 

 فـي فلـسطين، اإلسـالميةالهيئات  قالت – القدس
ــــديني  ــــاريخي وال ــــر الواقــــع الت إن محاولــــة االحــــتالل تغيي
والقانوني في المسجد األقصى المبارك بالقوة لن يكـون ال 

 .ًاليوم وال غدا

جاء ذلك في بيان مشترك صـدر يـوم األحـد، عـن 
وقاف والشؤون والمقدسـات اإلسـالمية، والهيئـة مجلس األ

اإلسالمية العليـا، ودائـرة اإلفتـاء، ومكتـب قاضـي القـضاة، 
 القـدس وشــؤون المـسجد األقـصى المبــارك، أوقـافودائـرة 

تعقيبا على قيام شرطة االحتالل بنـصب سـماعات صـوتية 



  
  ٢٠٣ 

ــرب  ــةفــي ســاحة الغزالــي بالمــسجد األقــصى وق ــاب مئذن  ب
 .الغوانمة

يــان أن الحالــة التــي يعيــشها المــسجد وأوضــح الب
ـــل  ـــشهد هجمـــة شرســـة مـــن قب ـــوم ت ـــارك الي األقـــصى المب

 علـــى المـــسجد بكـــل مكوناتـــه وأدواتـــهاالحـــتالل وشـــرطته 
المعماريـــــة واإلنـــــسانية وعلـــــى كافـــــة مـــــوظفي األوقـــــاف 

 .والعاملين فيه

وأشار إلى أن ما جرى اليوم من شـرطة االحـتالل 
ألقصى المبارك بنصب استخفاف وانتهاك لحرمة المسجد ا

 سطح إلى والصعود األسباطساللم على مدخل مئذنة باب 
 بـالقوة، رغـم رفــض األوقـاف لهــذا األســباطالمدرسـة وبـاب 

 . وعــدم اســتجابتها ومنــذ يــوم الخمــيس الماضـــياإلجــراء
وبينــــت أن إصــــرار شــــرطة االحــــتالل علــــى تركيــــب هــــذه 

 وعلــى الــسور الــشمالي"الــسماعات باتجــاه ســاحة الغزالــي 
، يوحي ويبوح بنوايـا شـرطة االحـتالل ومـا تخفيـه "والغربي

بحــق قبلــة المــسلمين األولــى وأقــدس مقدســات المــسلمين 
 .في هذه الديار

ــات  ــي مدينــة القــدس اإلســالميةوناشــدت الهيئ  ف
ــسريع للجــم سياســات االحــتالل  ــدخل ال ــد اهللا الت ــك عب المل

  .شمة التي يحاول تمريرها بالقوة الغاإجراءاتهٕوالغاء كافة 

  ٧/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

  تمديد فترة التقدم لجائزة مركز دراسات القدس

 

ـــاتن الكـــوري-عمـــان  ـــن مركـــز دراســـات  - ف أعل
القدس في عمان، تمديد فترة التقدم لجائزته ألفـضل بحـث 

ــدس«عــن  ــي الق ــسائية ف ــة الن ــى »الحرك ــشرين ١٥، حت  ت
ّالثــاني المقبــل، وذلــك نظــرا للظــروف التــي يمــر  بهــا العــالم ً

 .بسبب جائحة كورونا

وتهدف الجائزة إلـى توثيـق الحركـة النـسائية منـذ 
بدايـــة القـــرن التاســـع عـــشر، لمـــا للحركـــة النـــسائية فـــي 

ــالغ األهميــة، حيــث شــاركت المــرأة فــي  القــدس مــن دور ب
النضال الفلسطيني ومقاومة االحتالل الصهيوني من أجـل 

لــــى األرض الوحــــدة العربيــــة وبنــــاء دولــــة فلــــسطينية ع
التاريخيــة مــن البحــر إلــى النهــر، وتعــود الحركــة النــسائية 
فــي القــدس إلــى جــذور الحركــة النــسائية فــي فلــسطين مــا 

في » العفولة«قبل النكبة، حين خرجت تظاهرة نسائية في 
ــــــسطين عــــــام  ــــــشاء أول ١٨٩٣فل ــــــى إن ً، احتجاجــــــا عل

مــستوطنة يهوديــة علــى أرضــها، والهجــرة اليهوديــة، وقــد 
هــــذه التظــــاهرة تأســــيس جمعيــــات نــــسائية، تبلــــور عــــن 

، برئاســة ١٩٠٣فتأســست جمعيــة نــسائية فــي عكــا عــام 
نبيهــة المــالكي، ثــم توالــت الجمعيــات فــي مــدن فلــسطينية 

 .أخرى

َويشترط أن يكون المتقدم لنيل الجـائزة مـن طلبـة  ُ
ّالجامعات في األردن وفلسطين، وأال يكون المتقدم قد نـال 

ّن أي جهــة أخــرى، وأال يكــون جــائزة عــن البحــث المقــدم مــ ّ
المتقـــدم قـــد نـــال جـــائزة أخـــرى مـــن جـــوائز مركـــز دراســـات 
ّالقـــدس، وأال يقــــل عـــدد صــــفحات البحـــث عــــن عــــشرين 

ــى نظــام  ١٤(، وبخــط (Word) ًصــفحة، مطبوعــا عل

Simplified Arabbic) ،ــة العربيــة ــون باللغ ، وأن يك
ًمراعيــا ســالمة اللغــة ودقتهــا، وأن يعتمــد الباحــث التوثيــق 

لعلمي، والحرص على أصـالة المـصادر، وحداثـة المراجـع ا
 .وشموليتها

يرســل البحــث وكتــاب الترشــيح مــن الجامعــة إلــى 
  :البريد االلكتروني

(jerusalemstudiescenter@gmail.com). 

وستخــضع األبحــاث المقدمــة للمــشاركة بالجــائزة 
ًللتحكـيم مــن لجنــة متخصـصة، ويمــنح الفــائز األول مبلغــا 

ًئة دينار أردني، والفـائز الثـاني مبلغـا مقـداره مقداره خمسم
. ًثالثمئــة دينــار، والفــائز الثالــث مبلغــا مقــداره مئتــا دينــار

ًوستنشر البحوث في كتاب يصدره المركز الحقا ُ.  

  ٢٧ص/٧/٩/٢٠٢٠الرأي 
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* * * * * 

علماء ورجال دين مسلمون يؤكدون الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

  والمسيحية

 

 أكد المؤتمر العربي الرقمي الذي نظمه –مان ع
معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي بالشراكة مع وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية، ودار اإلفتاء الفلسطينية، أمس 

 .األول الخميس

الذي افتتحه الدكتور نايف جراد مدير عام معهد 
 فلسطين ألبحاث األمن القومي، وشارك فيه ثلة من العلماء
والمفكرين ورجال الدين من الديانتين اإلسالمية والمسيحية 
والطائفة السامرية، من فلسطين واألردن ومصر وتونس 
والجزائر والعراق ولبنان، ودارت أعمال المؤتمر على 
جلستين، أدار الجلسة األولى األستاذ جمال العبادي من 
معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي، وشارك فيها كل من 

يلة الشيخ إبراهيم عوض اهللا نائب مفتي القدس والديار فض
كمال حبيب من مصر، . الفلسطينية، والمفكر اإلسالمي د

والدكتور متري الراهب من فلسطين، والدكتور عامر الحافي 
من األردن، والدكتور بدري المدني من تونس، والدكتور 

 .الشاذلي السعدودي من الجزائر

ك فيها البروفيسور جمال أما الجلسة الثانية فشار
الشلبي من األردن، واألستاذ الدكتور محمد نجم من 
فلسطين، والبروفيسور أحمد الحسو من العراق، والدكتور 
محمد الطرابلسي من لبنان، وفضيلة الشيخ حسن شحادة 
من فلسطين، األستاذ إيهاب السامري، واألرشمنديت عبد 

 حسين رداد الباحث اهللا يوليو من فلسطين، وأدارها الدكتور
 .في معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي

وقدم المشاركون في المؤتمر الرقمي مداخالت 
وأراق عمل عديدة تناولت مكانة فلسطين في العقيدة الدينية 
لدى المسلمين والمسيحيين، ومخاطر السياسات اإلسرائيلية 
وصفقة القرن والضم على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

لى حقوق الشعب الفلسطيني، ودور العلماء ورجال وع
 .الدين في الدفاع عن فلسطين

وعقب على المشاركين عدد من المختصين 
وفي الختام تال األستاذ . والمهتمين الذين حضروا الندوة

جمال العبادي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، حيث 
تمر أكد المشاركون في البيان الختامي الصادر عن المؤ

 :على عدد من المواضيع تاليا أبرزها

أن فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية، 
ٕوالدفاع عنها في المحافل كافة واجب ديني ووطني وانساني 
وأخالقي، والعمل على رفض ما يتعارض وأهمية هذه 
القضية ضرورة قصوى، ويقع على عاتق العلماء ورجال 

 .همٌالدين عبء كبير في هذا العمل الم

التأكيد على الحق الفلسطيني بالسيادة على 
المدينة المقدسة بكافة أماكنها الدينية وعلى احترام الرعاية 
والوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة اإلسالمية 

 .والمسيحية فيها

أن يولي العلماء ورجال الدين أهمية للتثقيف 
اريخ بخطورة ترويج وتبني الرواية التوراتية المزيفة للت

واستغالل الصهيونية للخطاب الديني في تسويغ االحتالل 
 .والطغيان

ضرورة التمييز بين المسيحية في منابعها الروحية 
العميقة وبين المسيحية المتصهينة، التي تعطي غطاء 
ًدينيا، يتعارض وروح المسيحية الحقة، ألعمال االستبداد 

 .واالحتالل

شف بلورة خطاب إسالمي مسيحي مشترك يك
االستغالل الصهيوني لبعض الكنائس المسيحية في الغرب، 
لتسويغ سياساته وآلياته االستعمارية التي يحاول صبغها 

 .ًدينيا

العمل على التعاون مع المجموعات المسيحية 
الغربية المناصرة للقضية الفلسطينية ومساعدتها في كشف 

 .الوجه البشع للصهيونية



  
  ٢٠٥ 

ة أشكاله لكشف تشجيع التأليف والتدوين بكاف
الطبيعة الالإنسانية لالحتالل اإلسرائيلي، وتقديم النماذج 
الفلسطينية المقاومة اإلنسانية والعمل على التواصل الدائم 
مع كل المحافل التي تهتم بالقضية الفلسطينية خاصة تلك 
المحافل العلمانية والدينية والتنسيق معها لعمل الفعاليات 

ية الفلسطينية حية في أذهان والمؤتمرات إلبقاء القض
  .الشعوب

  ٣ صفحة ١٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

تشارك بفعاليات أسبوع " ماليزيا – القدس"
  UIAM القدس الثقافي في جامعة

 

 ماليزيـا – مؤسسة القـدس اختتمت –كوااللمبور 
فعاليات أسبوع القدس الثقـافي الـذي نظمتـه بالتعـاون مـع 

ــــ ــــة الجامعــــة اإلســــالمية العالمي ــــي العاصــــمة الماليزي ة ف
  .كوااللمبور

بــرامج علــى مــدار أيــام وشــملت الفعاليــات عــدة 
األســبوع؛ منهــا معــرض الــصور والمقتنيــات التراثيــة التــي 
عكــست الجوانــب الثقافيــة والحــضارية لمدينــة القــدس مــن 
ثياب تقليدية ومشغوالت يدوية ونسخ عن صحف مقدسية 

  .قديمة ومجسمات

زواره القتنــــاء كتــــب أتــــاح المعــــرض الفرصــــة لــــو
، والقــى المعــرض إقبــاال عــن فلــسطين والقــدسٕواصــدارات 

ٕكبيرا واهتماما مـن الـزوار وادارة الجامعـة التـي طلبـت بـأن 
ًيكون معرضا دائما في المكتبة المركزية ً.  

جولــة تعريفيــة فــي "كمــا اشــتملت الفعاليــات علــى 
ــصى ــا د" المــسجد األق ــو شــمالة . اصــطحب فيه شــريف أب

َعـــة وكبـــار الـــزوار للتعريـــف بمعـــالم المـــسجد َرئـــيس الجام
  .األقصى وتاريخه وواقعه

ــدوة  ــدت المؤســسة مــؤخرا ن مــن جانــب آخــر، عق
خلفياتهـــا التاريخيــــة .. قــــضية فلـــسطين"نقاشـــية لكتـــاب 

بمناســـبة إطـــالق مؤســـسة القـــدس " وتطوراتهـــا المعاصـــرة

ماليزيا للطبعة اإلنجليزية مـن الكتـاب بالتعـاون مـع مركـز 
  .دراسات واالستشاراتالزيتونة لل

ــي  ــة واألســاتذة ف وحــضر النــدوة لفيــف مــن الطلب
  .الجامعة، بمشاركة آخرين عبر تطبيق زووم

  ٢٢/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * * 

المتحف الفلسطيني يفتح أبوابه من جديد أمام 
  الجمهور

 

ــه -عمــان  ــتح أبواب ــسطيني ف  أعــاد المتحــف الفل
مطلــع هــذا الــشهر، بعــد إغــالق أمــام الجمهــور بــدءا مــن 

. اسـتمر ألشـهر عـدة” ١٩كوفيـد “احترازي بسبب جائحة 
وأعلــن المتحــف عــن بــدء اســتقبال الجمهــور مــع االلتــزام 
ـــستقبل زواره  ـــث ي ـــة؛ حي ـــصحية كاف ـــسالمة ال بـــإجراءات ال

َمـستملون : ُطبـع فـي القـدس“لزيارة معرضـه القـائم حاليـا  َُ
المرافقــة للمعــرض، ، والمــساحة التعليميــة التفاعليــة ”جــدد

  .إضافة لالستمتاع بمرافقه األخرى وحدائقه

َمستملون جدد: طبع في القدس”و ْ ّلقيمـه بهـاء ” ُ
ّالجعبــة والقــيم الــضيف عبــد الــرحمن شــبانة، هــو معــرض 
نظم بالتعاون مـع متحـف التـراث الفلـسطيني فـي مؤسـسة 
ــــين  ــــدس، يبحــــث العالقــــة ب ــــي الق ــــل العربــــي ف دار الطف

مدينة، سواء كان محتواها سياسـيا، أم المطبوعات وأهل ال
تعليميا، أم ثقافيا، أم سياحيا، أم اقتصاديا، ذلك من خالل 

  .ُتحري مهنة المستملي

ًوالمــستملي قــديما هــو القــارئ لمخطوطــة الكتــاب  َُ ْ
ًاألصلية وممليها على النساخين، وكـان، بالتـالي، وسـيطا  ْ ُ

يفــة تاريخيــا، لــم تــستقر وظ. بــين المؤلــف وجمهــور قرائــه
ًالمــستملي كناقــل للمحتــوى، بــل تجــاوزت ذلــك لتتخــذ بعــدا  ُ ٍ َ ُ
رقابيــا، وهــي وظيفــة قديمــة اختفــت كغيرهــا مــن الوظــائف 

  .كنتيجة للحداثة
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ســــيعاين زائــــر المعــــرض عــــن قــــرب كليــــشيهات 
ــــة، مــــن كتــــب وكراســــات  المطــــابع والمطبوعــــات التاريخي
ٕمدرسـية واعالنـات تجاريــة ومـواد دعائيــة سـياحية ودينيــة 

 ومجـــالت سياســـية وثقافيـــة ودعـــوات لمناســـبات وصـــحف
ـــصرية  ـــة الع ـــة ومخططـــات وخـــرائط، مـــن المطبع اجتماعي
ومطبعة دار األيتام اإلسالمية في القدس، إلى جانب ستة 
ــام،  ــديو يوثــق عمــل مطبعــة دار األيت ــة، وفي ــدخالت قيمي ت
ًإضـــافة إلـــى االطـــالع واالقتـــراب مـــن روايـــة القـــدس عبـــر 

ليشيهات لشخصيات مقدسية مشاهدة كراسات ومذكرات وك
ِــالرســامة فاطمــة المحب، : كانــت فاعلــة فــي المدينــة، مثــل ُ

والكاتـــب محمــــود شـــقير، ومؤســــس المطبعـــة العــــصرية، 
  .ُأنطون شكري لورنس

في السياق ذاته، يرافق المعرض مساحة تعليمية 
مقامة فـي رواق المتحـف الزجـاجي تتـضمن سـت محطـات 

ــــة، هــــي ــــي المطبعــــة“: تفاعلي ــــضم ، ”كركــــشة ف ــــي ت الت
مجموعة من آالت الطباعة التي صممها سـتوديو العلـوم، 
ــــد  ــــي مؤســــسة عب ــــامج البحــــث والتطــــوير التربــــوي ف برن

، وهـي محطـة لتـشجيع ”صور مغايرة”المحسن القطان، و
ــى إعــادة إنتــاج المــواد البــصرية فــي المنــاهج  األطفــال عل

لحـث الـزوار علـى إعـادة ” معـرض متخيـل”الفلسطينية، و
، وهي المحطة التـي ”رحالت” المعرض، وتصميم وتركيب

تــدعو الــزوار إلــى تــصميم بطاقــات ســياحية تــروج لمــدنهم 
الكلمــــــات “وقــــــراهم الفلــــــسطينية المفــــــضلة، ومحطتــــــا 

ــي تقــارب بيانــات االنتفاضــة ”البيــان”و” المتقاطعــة ، والت
  .ٍالست بطرق إبداعية

وتهــــدف هــــذه المــــساحة إلــــى تــــشجيع األطفــــال 
هدف إنتـاج مـساهماتهم الخاصـة والعائالت على التفاعل ب

ُومقوالتهم حول المعرض وثيماته، كمـا سـيتم إنتـاج كتيـب 
تعليمي يحتوي على قصص وأنشطة مصورة يمكن للعائلة 

  .قراءتها وتطبيقها في البيت

هذا ويـستمر المتحـف فـي تقـديم فعاليـات برامجـه 
العامة والمعرفية والتعليميـة المرافقـة للمعـرض، مـن ورش 

ـــدو ـــة، ون ـــة، فني ـــة، وجـــوالت إلكتروني ات ومحاضـــرات فكري
وفيــــديوهات استكــــشاف المجموعــــات الفنيــــة للمعــــرض، 
ومدونات صوتية وغيرهـا، إلكترونيـا، مـع بعـض الفعاليـات 

ومع فعالياته اإللكترونية . التي تقام استثنائيا في المتحف
نجح المتحف في إتاحة المجـال ألكبـر عـدد مـن الجمهـور 

 فلــسطين، وتمكــن مــن دمــج للمــشاركة مــن داخــل وخــارج
فئــات جديــدة فــي بــرامج المتحــف مــن الــذين كــان يــصعب 

  .عليهم الوصول إليه ضمن واقع االحتالل

وكان المتحف خالل أشهر إغالقه قـد نظـم حملـة 
، التي قـدم فيهـا لـزواره تجربـة متحفيـة ”متحفك في بيتك“

معرفيـــة وتعليميـــة عبـــر منـــابره الرقميـــة، ومنـــصاته علـــى 
  .ل االجتماعيمواقع التواص

يــذكر أن أوقــات اســتقبال الجمهــور فــي المتحــف 
الفلــسطيني هــي مــن األحــد وحتــى الخمــيس، مــن التاســعة 
ًصباحا وحتى الخامسة مساء، مـع العلـم أن هـذه األوقـات  ً
خاضــعة للتحـــديث المــستمر، وبإمكـــان الجمهــور مراجعـــة 

  .الموقع اإللكتروني للمتحف لالطالع على التحديثات

ُمستملون جدد: ُِطبع في القدس“ويقام معرض  ُ َ ْ ُ ”
ـــــن ـــــدعم م ـــــاء االقتـــــصادي : ب ـــــي لإلنم ـــــصندوق العرب ال

واالجتماعي، ومؤسسة عبد المحسن القطـان، عبـر منحـة 
الممـول مـن ” نمـاء واسـتدامة: الفنـون البـصرية“مشروع 
  .السويد

  ٩ص/٢٧/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

ٌانطالق اليوم األول من فعالية ندوات عين  ّ
  صىعلى األق

 

 بــــــــدأت أمــــــــس الــــــــسبت، –كمـــــــال الجعبــــــــري 
ة سلــسلة محاضــرات ٢٦/٩/٢٠٢٠ ٌنــدوات عــين (ّــ، فعالي
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التـــي تنظمهـــا مؤســـسة القـــدس الدوليـــة، ) علـــى األقـــصى
جمعية البركة في الجزائر، وهيئـة : بالتعاون مع مؤسسات

نصرة األقـصى فـي لبنـان، واألكاديميـة التونـسية للمعـارف 
ة الرائــــد للثقافــــة فــــي تــــونس، وجمعيــــ) نــــون(المقدســــية 

  .والتنمية في المغرب

ــك السلــسلة مــن المحاضــرات المعمقــة،  ّتهــدف تل ُ
ٌوالتـي يقـدمها نخبـة مـن البـاحثين والمختـصين فـي قـضية 

 األردن، ولبنــــــان، وتــــــونس، والمغــــــرب، :القــــــدس، مــــــن
ـــع القـــدس،  ـــصيل وق ـــى شـــرح وتف ـــسطين إل ـــر، وفل والجزائ

 .والمسجد األقصى، وما يتعلق بهما

األول من الندوات استهل األستاذ مـراد وفي اليوم 
كدير المدير التنفيذي لمعهد ابي مدين الغوث فـي الجزائـر 
الندوة بالتعريف بدور مؤسسة القـدس الدوليـة فـي توثيـق 

عــين علــى : وتحليــل واقــع القــدس ونــشر ذلــك فــي تقريــري
األقــصى، وحــال القــدس الــسنويين، وواصــل األســتاذ كــدير 

لمـسجد األقـصى، فـي القـضية حديثه حول مركزية قضية ا
ّالفلــسطينية، والــصراع بــين الحــق والباطــل، إذ أن الــصراع 
ًفــي القــدس لــيس صــراعا علــى الملكيــة وحــسب، بــل هــو 

 .ٌصراع بين من يقدسون المكان، ومن يدنسونه

وتحدث األسـتاذ زيـاد ابحـيص، الباحـث المخـتص 
فــي الـــشأن المقدســـي، فـــي مداخلــه لـــه عـــن تطـــور فكـــرة 

لتــصور والتخطــيط الــصهيوني، خــالل عــامي المعبــد فــي ا
ً، مؤكدا على مركزية قضية القـدس لـدى ٢٠٢٠ و٢٠١٩

ّاألمــة، وأن اجتمــاع المحاضــرين والحــضور مــن مختلــف 
ّاألقطـار العربيـة واإلسـالمية لهــو دليـل علـى ذلـك، كمــا أن  ٌ
ًالقــدس ســتبقى مركزيــة لــدى األمــة، مــا دامــت تقــرأ ســورة 

 .اإلسراء، وترددها

د ابحـيص فـي خـالل تقديمـه فـي النــدوة ّوبـين زيـا
المنحنى التاريخي لصعود اليمين القومي، ومن ثم اليمين 
ــك مــن  ــتج عــن ذل الــديني، فــي الكيــان الــصهيوني، ومــا ن

ٍانزيـاح لفكـرة المعبـد فـي قلـب التخطـيط والتـصور الرسـمي 
 .واأليديولوجي الصهيوني

ــي  ــام انعكــس تطــور فكــرة المعبــد ف ــي هــذا الع وف
 مستويات من التخطيط والقـرار، ٤يوني على الكيان الصه

وهي المستوى السياسي، والمـستوى القـانوني، والمـستوى 
 .األمني، والمستوى الديني

فعلـــــى الـــــصعيد الـــــسياسي اصـــــطدمت محاولـــــة 
التقـــسيم الزمـــاني بهبتـــي القـــدس وبـــاب األســـباط، فـــسعى 
االحـــتالل لتـــشكيل قفـــزة بالتوجـــه للتقـــسيم المكـــاني، عبـــر 

د المنطقــة الــشرقية ومــصلى بــاب الرحمــة، محــاوالت تهويــ
فجــاءت هبــة بــاب الرحمــة، لينتهــي الحــال أمــام محــاوالت 

در مــــن المقاومـــــة ٣التقــــسيم للمـــــسجد األقــــصى، ب ُ ج ُـــــ
، قرأت جماعات المعبـد الظـروف ٢/٢٠١٩الشعبية، وبعد 

المشكلة مـن الـدعم األمريكـي الالمـسبوق ألجنـدات تهويـد 
التأسـيس (كـر بمفهـوم األقصى، وبدأت جماعات المعبـد تف

، والـــذي يعنـــي ممارســـة كافـــة الطقـــوس )المعنـــوي للمعبـــد
الخاصــــة بالمعبــــد، بــــالموازاة مــــع صــــالة المــــسلمين فــــي 
ٍاألقــصى، ودعم هــذا التوجــه بــدعم مــن حكومــة االحــتالل،  ــ ُ

، ٣١/٧/٢٠٢٠وبـدأ العمـل الفعلـي علـى ذلـك فـي اقتحـام 
، فباتــت وتبلــور هــذا التغييــر خــالل فتــرة األعيــاد اليهوديــة

شــــرطة االحــــتالل تمنــــع حــــراس األقــــصى مــــن تــــصوير 
 .المستوطنين، ومنعهم من أداء الطقوس

ّتـــصاحب ذلـــك مـــع تبنـــي اإلدارة األمريكيـــة فـــي 
ــــدى  ــــرن ومــــا بعــــدها ذات التوجــــه المعتمــــد ل صــــفقة الق
ــــسيم الزمــــاني والمكــــاني،  ــــد، فتبنــــت التق جماعــــات المعب

وأقــر  ،تقــويض الــدور األردنــي فــي إدارة المــسجد األقــصى
 اليهوديـة فـي اتفاق أبراهام في الـنص فكـرة أداء الطقـوس

ّباحــات األقــصى، ويتــبجح بعــض قــادة االحــتالل بــأن البنــد 
الخــاص باألقــصى فــي صــفقة القــرن، جــاء كمــا كتــب فــي 

 .مكتب نتنياهو



  
  ٢٠٨ 

أمـــا علـــى الـــصعيد القـــانوني فمـــن المـــستجدات 
القانونيـــة فـــي هـــذا العـــام توقـــف ســـلطات االحـــتالل عـــن 

ـــي محـــيط مالحقـــة ـــة ف ـــؤدي طقوســـا ديني ً أي صـــهيوني ي
األقـــصى، ولـــم يعـــد هـــذا الـــسلوك تهمـــة بحـــد ذاتـــه، ممـــا 
انعكــس علــى ســلوك شــرطة االحــتالل التــي غــدت تعتبــر 

 .ًاقتحامات األقصى حقا للصهاينة

سار الجانب األمني، في التصور الصهيوني لفكـرة المعبـد 
 :في خطين متوازيين

ي بـضمان أداء ترجمة المـسار القـانوني والـسياس
 .الطقوس اليهودية في األقصى

اصطدم ذلك بوجود دائرة األوقاف اإلسالمية التي 
 .تقوم على الحصرية اإلسالمية في األقصى

ــــف دور األوقــــاف  ســــعى االحــــتالل إلعــــادة تعري
اإلسالمية في القدس، وذلك عبر تحويـل دورهـا إلـى جهـة 

، ويـتم ٌتدير اتبع أحد األديان التـي لهـا وجـود فـي األقـصى
ذلك عبر منع األوقاف من توثيق أداء الطقـوس اليهوديـة 
ًفي األقصى، ولألسف الـشديد لـم تكـن األوقـاف جديـة فـي 
التــــصدي لتلــــك المحــــاوالت، واســــتخدمت سياســــة النفــــي 

 .والتعتيم

ٍواختتمت الندوة بعدد من المـداخالت التـي تركـزت 
ــة لــدعم  األســئلة خاللهــا حــول الوســائل والخطــوات العملي

رباط في المسجد األقصى، وكل ما من شأنه إيقاف تقدم ال
  .جماعات المعبد في مخططاتها التهويدية في األقصى

  ٢٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

  اليوم الثاني من ندوات عين على األقصى

 

مؤســــسة القــــدس  اســــتأنفت –كمــــال الجعبــــري 
ن ٍالدولية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المهتمة بالشأ

ــوم  ــونس الي ــر، والمغــرب، وت ــان، والجزائ المقدســي فــي لبن
ــة  ــاني مــن فعالي ــصى(الث ــدوات عــين علــى األق ، مــساء )ٌن

األحــد، واستــضافت الفعاليـــة فــي يومهـــا الثــاني، األســـتاذ 

هـــشام يعقــــوب، رئـــيس قــــسم األبحـــاث والمعلومــــات فــــي 
مؤسسة القدس الدولية، واألستاذ محمـد الزبيـري، الباحـث 

  .ائد للثقافة والتنمية، في المغربوعضو جمعية الر

افتـــتح الجلـــسة األســـتاذ محمـــد الزبيـــري بالتأكيـــد 
ّعلــى أن هـــذه السلــسلة مـــن النــدوات، إنمـــا تــأتي بهـــدف 
ٌمدارسة التغطيـة المعمقـة التـي قـام بهـا تقريـر عـين علـى 
األقـصى، الرابـع العـشر، لواقـع القـدس، والمـسجد األقــصى 

وقـت صـدوره مـع ذكـرى ًالمبارك، والذي يتزامن سـنويا فـي 
  .إحراق المسجد األقصى

اســتهل األســتاذ هــشام يعقــوب بعــد ذلــك الحــديث 
ٌفي الندوة، حيث بدأ بالتعريف بتقرير عين على األقـصى، 
ٌفالتقرير ليس مؤلفـا ثقافيـا جامـدا، وانمـا هـو عمـل بحثـي  ٌ ٕ ً ً ً
ٌجاد يهدف لوضع الحقائق أمـام أصـحاب القـرار والعـاملين 

  .صىللقدس والمسجد األق

وتحـــدث يعقـــوب عـــن مركزيـــة المـــسجد األقـــصى 
ًالمسجد األقصى ليس مكانا للعبادة وحسب بل هـو : "ًقائال

موطن رباط للمرابطين والثابتين على الحـق، وهـو لـيس م 
ًحصورا بأهل فلسطين والقدس، بل هو ميـدان مفتـوح لكـل 

  ".ٌاألمة، وليس لها سبيل واحد، بل العديد من السبل

ًكانــت القــدس دومــا وال : "شاموأضــاف األســتاذ هــ
ـــين الحـــق والباطـــل، وهـــو شـــرارة  ـــصراع ب ـــدانا لل ـــت مي ًزال
الثورات، واألقصى هو الـضلع الثالـث للجغرافيـة اإلسـالمية 
المقدســـة، وللمـــسجد األقـــصى قيمتـــه الفكريـــة والتاريخيـــة 

  ".والمعرفية، بقبابه ومصاطب علمه، ومدارسه

تالل ّوبــين هــشام يعقــوب األهــداف المركزيــة لالحــ
الــصهيوني مــن تهويــد المــسجد األقــصى، ومحيطــه، وهــو 
ٍهــدم األقــصى أو أجــزاء منــه، وعنــد عجــزه عــن ذلــك يتجــه 
ــــة المكــــاني  ــــصى، بنوعي ــــسيم المــــسجد األق االحــــتالل لتق
ٕوالزمــاني، ويتجــه أيــضا لتهويــد األقــصى، وافقــاده رمزيتــه  ً
ــم فــرض الــسيادة الــصهيونية  ــة والمعرفيــة، ومــن ث الثقافي

  .عليه



  
  ٢٠٩ 

ا يعجز االحتالل عن ذلك لمحـاوالت إغـراق وحينم
المــــــسجد األقــــــصى بالمــــــشاريع التهويديــــــة، فــــــاالحتالل 

 معلم تاريخ في ٢٠٠الصهيوني يقلق من وجود أكثر من 
محـــيط األقـــصى، ممـــا يـــدفع االحـــتالل لتـــشويه الفـــضاء 
المكاني للمسجد األقـصى، ويقلـق كـذلك مـن المـد البـشري 

لمرابطين، والحراس، في المسجد األقصى، من المصلين وا
  .فيسعى لتحجيم دور هذا المد وتحييده وتقليله

وتحدث األستاذ هشام يعقـوب حـول األهـداف مـن 
المــشاريع التهويديــة فــي محــيط المــسجد األقــصى، والتــي 

  :تنقسم إلى

  .أهداف سياحية اقتصادية -

ضــمان وصــول أكبــر عــدد مــن المــستوطنين  -
الـــصهاينة للمـــسجد األقـــصى، عبـــر شـــبكات 

  .المواصالتوطرق 

أمـــا عـــن أبـــرز المـــشاريع التهويديـــة فـــي محـــيط 
  :المسجد األقصى، فقد لخصها األستاذ هشام يعقوب ب

وشــهد ): التليفريــك(ر الهــوائي امــشروع القطــ -
هـــذا المـــشروع المـــصادقة عليـــه خـــالل فتـــرة 
الرصد، وتم طلب تأكيدات من الجهة المنفذة 

  .ّبأن الهدف من المشروع تشجيع السياحة

ط القطــار الــسريع ليــصل إلــى نقطــة تمديــد خــ -
ًتقع تماما عند سور المسجد األقصى الغربي 

ٍ، فـي موقـع يـسير )محطـة ترامـب(تحت اسـم 
  .أسفل بيوت المقدسيين في سلوان

النفـــــق التهويـــــدي بـــــين ســـــلوان والمـــــسجد  -
  .األقصى المبارك، والساحة الغربية له

 ألــف قبــر، شــرق ٢٤مقبــرة يهوديــة تتــسع ل -
  .لى سفح جبل الزيتونالمسجد األقصى، ع

  .متحف توراتي في منطقة سلوان -

الجسر السياحي بين جبل الزيتـون وسـلوان،  -
  .وهو جسر مشاة تهويدي

ــى مــدخل  - ــد المزعــوم، عل وضــع مجــسم المعب
بـــــاب المغاربـــــة، غـــــرب المـــــسجد األقـــــصـى 

  .المبارك

ــر، المطــل  - ــي جبــل المكب ــدوالب الترفيهــي ف ال
  .على المسجد األقصى

جــة تــرميم أســواره، وذلــك اختــراق األقــصى بح -
عبـــر محاولـــة اختـــراق ســـور األقـــصى مـــن 
ــراق  ــة أخــرى الخت ــة الجنوبيــة، ومحاول الناحي

  .سور المسجد األقصى الغربي

ــــدوة  ــــه للن وخــــتم األســــتاذ هــــشام يعقــــوب تقديم
باســتعراض نقــاط الــضعف فــي مــسار المــشاريع التهويديــة 

  :في المسجد األقصى، ومحيطه، وهي

خططــات اليهوديــة، بــطء وقــت تنفيــذ تلــك الم -
ــــشروع  ــــك م ــــى ذل ــــة عل ــــن األمثل كيــــدم (وم

  ).يورشاليم

ـــــشعب  - ـــــن ال ـــــرة م ـــــة االعتراضـــــات الكبي كمي
الفلــسطيني واألطــراف الــصهيونية المعارضــة 

  .لتلك المشاريع التهويدية

٢٨/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 
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  ٢١٠ 

 القدس في والمسيحية اإلسالمية لمعاالم
 وحقائق وفلسطين القدس لياإلسرائي والتهويد

 المغلوطة المسميات
  

بحـث مـن إعـداد صـدر  -  القـدس– بكر أبوبكر 
يتـضمن  ربكـ بكـر أبـوالعربـي الفلـسطيني والباحث  الكاتب

إطاللـــة علـــى عـــدد مـــن الخرافـــات واألكاذيـــب الـــصهيونية 
التاريخيــة، وفــي الروايــة المتداولــة بــشأن مدينــة القــدس 

 .العربية وفلسطين

خـاص لمـا يتعلـق بالمـسجد بـشكل  تعرض البحث
األقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، 

ّالتــوراتي المزعــوم علــى مــا يــسمى ” الهيكــل“ّومــا يــسمى 
ــل الهيكــل”ًزورا ، والمــصلى المروانــي التــابع للمــسجد ”جب

ّ مــن مــسميات معــالم مدينــة ًا عــددّ وفنــد.األقــصى المبــارك
التـــشويه التـــوراتي المـــرتبط القـــدس األخـــرى التـــي طالهـــا 

التي ال صلة لها بالواقع أو باألبحاث الحديثـة -بالخرافات 
ة ّـكما ال صلة لها بعلم اآلثـار البت  بادعـاءات الـصلة مـع -ِ

هذه المعالم لسبب تشابه األسـماء لـيس إال بـال اي دليـل، 
َقلعــة داود أو بــرج داود ومقــام النبــي داوود، وبــرك : مثــل  ِ

  .مان ومغارة سليمان وقبر أبيشلومسليمان وكرسي سلي

 بثتـه القنـاة ونيفزيتلٌ تحقيق وجاء في البحث أن
 قـد اظهـر ٢٧/١/٢٠١٤كما نشر في العاشرة اإلسرائيلية،

ٍأن منظمــات يهوديــة تعــيش األســاطير برأينــا وهــي تحظــى 
ـــات نافـــذين وسياســـيين إســـرائيليين، أنهـــت  ـــدعم حاخام ب

المزعــوم ” الثالــثالهيكــل ” اســتعداداتها لبنــاء مــا يــسمونه
ـــصخرة  ـــة ال ـــارك وضـــمنه قب ـــدمير األقـــصى المب ـــدا لت ًتمهي
ـــة مـــن  ـــسلمين مـــن البلـــدة القديم ـــر الم المـــشرفة، وتهجي
ًالقـــدس وهـــدم منـــازلهم واقامـــة مراكـــز توارتيـــة طبقـــا لمـــا  ٕ

  .كشفته القناة

الــذي وصــفته القنـــاة ” يهــودا عيتـــصوني“وقــال 
لمعـــد ، ”الهكيـــل الثالـــث”بالعقـــل المـــدبر لبنـــاء مـــا يـــسمى

فلـــسطين، فـــي ســـياق ) تلفـــزة(=رائـــي  التقريـــر الـــذي بثـــه
برنامج أضواء على االعالم االسرائيلي الذي يعـده ويقدمـه 
الـــصحفي، أنـــس أبوعرقـــوب، أنـــه اليعـــول علـــى انهيـــار 

نتيجـة ومـضة بـرق أو ) األقـصى المغطـى(المسجد القبلي 
ًقصفة رعد، متعهدا أن يتم تدمير المسجد االقـصى بأيـدى 

هذا المسجد سيتم تفكيكه بأيدينا، أنـا ال ”: بالقولاليهود، 
ــا  ــى قــصفة بــرق، أن ــرق أوعل ــى ومــضة ب ــي عل ــق أمل أعل

  .”أتامل أننا في النهاية، سندرك ما هو واجبنا، وسنؤديه

وأجرت القناة حسب الوكاالت فـي سـياق تحقيقهـا 
ــــي انجــــاز  ــــضالعين ف ــــود ال ــــشطاء اليه ــــابالت مــــع الن مق

ــــن  ــــضهم انتهــــى م إعــــداد المخططــــات المخططــــات، وبع
المزعـوم، والـبعض اآلخـر ” الهيكل الثالـث“الهيكلية لبناء 

يعمل في جمع الحجارة لبنـاء الهيكـل، وتجولـت القنـاة فـي 
تــتم ” غــوش عتــصيون“مــستوطنة  /مزرعــة فــي مــستعمرة

فيهــا تربيــة قطعــان الخــراف التــي ســتذبح كقــرابين داخــل 
  .الهيكل المزعوم

 اليهــود يؤيــدون ًوأكــدت القنــاة أن عــددا كبيــرا مــن
المعتقـدات ” ًهدم المـسجد األقـصى انطالقـا مـن إيمـانهم بــ

ــــسيانية ــــدمير المــــسجد األقــــصى  ،”الم ــــزعم أن ت ــــي ت الت
ســيعقبه انــدالع مــا يطلقــون عليــه حــرب يــأجوج ومــأجوج 
التــي ســيتخللها ظهــور المــسيح ثــم يــتم بنــاء مــا يــسمونه 

ـــــث“ ـــــل الثال ـــــصى ” الهكي ـــــسجد األق المزعـــــوم مكـــــان الم
  .”المبارك

مـــا يفعلونـــه بالمـــسجد األقـــصى وعـــرض البحـــث 
ِالمبـــارك وعـــدد مـــن المعـــالم األخـــرى مـــن مـــساجد وقـــالع 

ـــاحف ـــا للتـــاريخ  ...ومت ـــذبا تبعيته ـــي يـــدعون ك ـــخ، الت ال
اليهودي بينما كل اآلثاريات وبروايـة االسـرائيليين أنفـسهم 

ــار ــم  تظهــرمــن علمــاء اآلث  أنهــا عاريــة عــن الحقيقــة، فل
ــة رمــل واحــدة  ــاريخ تــشهد حب حتــى اآلن فــي فلــسطين للت

ّالتوراتي المحرف والمزور مطلقا   علماء اآلثار كما تحدث(ّ
  .)اسرائيل فنكلستاين وزئيف هرتزوغ ونيل أشر سبيلبرغ



  
  ٢١١ 

أسماء وحقـائق بالقـدس   منًا عددالبحثعرض و
   .)نقض المسميات المغلوطة(” وفلسطين“

 الصلة االسالمية والمسيحية بالقدس وأكد البحث
 عـــدد مـــن المعـــالم المقدســـة المـــسيحية فـــي مدينـــة بـــذكر

  .القدس

  ٥/٩/٢٠٢٠مركز الناطور للدراسات واألبحاث 

* * * * *  

دراسات في الرواية  -  تمثيالت القدس"صدور 
  لعالية صالح"العربية

  

 ترى الناقدة الدكتورة عاليـة -عمان -عزيزة علي
ـــة مواجهـــة  ـــدس هـــي كتاب ـــة الق صـــالح أن ســـرديات مدين

ـــاعي وسياســـي، ومقاومـــة، ـــستيمولوجي واجتم ـــل اب  وتمثي
ُوهــي شاشــة كبــرى تظهــر واقــع االحــتالل وأنمــاط معايــشة 

   .الناس لهذا الواقع

 تمثيالت القدس“وتشير صالح في مقدمة كتابها 
دراســـــات فـــــي الروايـــــة العربيـــــة فـــــي ضـــــوء البالغـــــة  -

، الصادر عن دار الـصايل للنـشر والتوزيـع، الـى ”الحديثة
ــل العــوالم ان كتابهــا يقــدم  ــى تمثي ــت عل ــات عــدة عمل رواي

ـــة القـــدس ببالغـــة تجعـــل القـــارىء  الممكنـــة لفـــضاء مدين
ــا عقــال ووجــدانا، ممــررة أفكارهــا وقيمهــا عــن  ًينخــرط فيه ُ

مــشابكة . طريــق الكنايــات واالســتعارات والتقــابالت وغيرهــا
   .األصوات وموصلة أفكارا وايدلوجيا

فــي وتوضــح المؤلفــة ان الــروائيين قــدموا القــدس 
أبنية بالغيـة فاعلـة علـى مـستوى الرؤيـة واألداة، قـدموها 
مكانا وهوية متنـازع عليهـا، مظهـرين كيانهـا االجتمـاعي، 
ومعبـــــرين عـــــن مقوماتهـــــا الثقافيـــــة وقيمهـــــا األخالقيـــــة 
والجماليــة، ســكانها األصــليون واعــون علــى تميــز القــدس 
عنـــد كـــل أتبـــاع الـــديانات الـــثالث، تهـــوي إليهـــا أفئـــدتهم، 

لهــم خــصوصية وتجليــا وعبقريــة، ووطنــا للعــيش وتمثــل 
ووطنا للروح، واعين كونها وطنا خاصا وعامـا فـي الوقـت 

ذاتــــه، وطنــــا خاصــــا لــــساكنيها، ووطنــــا عامــــا لزائريهــــا، 
وبتوافق الخاص والعام تشكلت هوية القدس، هوية فاتحـة 

  .ذراعيها لكل البشر دون تمييز

وتتحـــدث صـــالح عـــن أنـــواع التنكيـــل الـــذي ... 
ــة المقــاومين مــن خــالل ســجنهم يما رســه االحــتالل لمعاقب

والتنكيــل بهــم، وتغييــر معــالم هــويتهم الجــسدية، وتغييــر 
  .هوية إقامتهم في أمكنة جبرية هي السجن

وتـــشير الـــى ان االحـــتالل غيـــر هويـــة المـــساجد 
اصـــطبالت، مــــاله، : والكنـــائس وأعطاهـــا هويـــات جديـــدة

ت هويـات مستوطنات محـ: وهويات مكانية جديدة. مطاعم
   .قرى عربية تم تدميرها

ــة لكــل  ــة أن للقــدس هويتهــا المعرف ــد المؤلف ّوتؤك
األديــان؛ فلهــا هويــة معماريــة تكــشف عــن العراقــة والتنــوع 
والجمال، وهوية اجتماعية تبرز التآخي والتعـايش الحمـيم 
بـــين النـــاس، الفتـــة الـــى ان االحـــتالل الـــصهيوني ينتهـــك 

كانها أجـــواء قداســـة القـــدس، ويفـــرض عليهـــا وعلـــى ســـ
ــاج  ــع، أجــواء تحت مــشحونة بالــضيق والقهــر والقمــع والمن
ّـإلى تمثيل بالغي يعبر عـن المأسـاة التـي حلـت بالقـدس، 
ــا كــشف مــا يقــوم بــه هــذا االحــتالل مــن  ــذلك يجــب علين ل

   .”المكان”ّتزوير لهوية القدس

 ومــا ١٩٤٨وخلــصت صــالح الــى انــه منــذ العــام 
د القدس ولتحقيـق قبله عمل المحتل الصهيوني على تهوي

ـــدس بأنهـــا عاصـــمة  ـــصهيوني الق ـــك؛ وجـــه اإلعـــالم ال ُذل
ما جعل األدباء الـصهاينة، بعـد احـتالل . أرضهم الموعودة

، يتخذون القدس أيقونة مركزية في ١٩٤٨فلسطين العام 
  . أعمالهم اإلبداعية من شعر ونثر ومسرح

ــــات  ــــات وثقاف ــــدون مــــن لغ ــــاء الواف وعمــــل األدب
ــى ــة عل ــات مختلف ــي وقومي ــة ف ــف أســاطيرهم التوراتي  توظي

ــة مقدســة  ــدس بيئ ــتم التعامــل مــع الق ــة الروائيــة، لي ّاألبني ُ ّ
ًلليهــود وينــزع عنهــا أي وجــود عربــي، إســالمي تحديــدا،    ٍ  ُ

ُليحل مكانه أبطال أساطير العهد القديم َ ّ.  



  
  ٢١٢ 

  ٧ص/٢٠/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 الرواية لمواجهة األقصى المسجد دليل إطالق
  يةالصهيون

 

اب - القـــــــدس ّـــــــداود كت أصـــــــدر الـــــــصندوق  - ُ
الهاشمي إلعمار المـسجد األقـصى المبـارك وقبـة الـصخرة 
المـــشرفة واإلدارة العامـــة ألوقـــاف القـــدس وبالتعـــاون مـــع 

القـدس -الجمعية الفلـسطينية األكاديميـة للـشؤون الدوليـة
الحـرم / الطبعة الثانية من دليل المسجد األقـصى المبـارك 

والذي يشتمل على تعريف تاريخي منقح القدسي الشريف 
ـــق ل  ـــس مـــا ١٣٦وموث ـــالم المـــسجد تعك ـــن مع ً معلمـــا م

 مــن خارطــة للمــسجد، ٢٠١٨أصــدرته هــذه الهيئــات عــام 
ـــدليل المعتمـــد رســـميا لـــشرح تـــاريخ  بحيـــث يعتبـــر هـــذا ال

  .ومعالم المسجد

ويجـــــري العمــــــل حاليـــــا علــــــى إصـــــدار الــــــدليل 
ــ ــأن الطبعــة باإلنجليزيــة والفرنــسية ولغــات أخــرى، علم ًا ب

األولــى مــن الــدليل كانــت قــد صــدرت بالعربيــة واإلنجليزيــة 
  .يمكن مشاهدة الدليل هنا. ٢٠١٥والتركية عام 

ــــصين  ــــاحثين والمخت ــــدليل عــــشرات الب وراجــــع ال
والشخــــصيات الدينيــــة والعلميــــة فــــي فلــــسطين واألردن، 
ويهدف الدليل لتمكين الحجاج والزائـرين والبـاحثين معرفـة 

المـسجد األقــصى فـي ضــوء التـراث اإلســالمي وفهـم معــالم 
ًالموثق والمنقح كما يمكـنهم أيـضا مـن الـرد علـى شـبهات 
. تزييـــف تـــاريخ المـــسجد األقـــصى والمعـــالم المحيطـــة بـــه
  :ويعتبر التعريف التالي أهم ما اشتمل عليه دليل األقصى

  تعريف المسجد األقصى المبارك

ف الحرم القدسي الشري /المسجد األقصى المبارك
ويقـع فــي . هـو واحـد مـن أقـدس ثالثــة مواقـع فـي اإلسـالم

ـــدة القديمـــة المـــسورة فـــي  ـــشرقي للبل ـــوبي ال ـــب الجن ّالجان
وبحسب تعريف علماء الـدين المـسلمين ومنظمـة . القدس

اليونــــسكو، فــــإن المــــسجد األقــــصى المبــــارك هــــو الحــــرم 
وبالتـــالي، فـــإن . القدســـي الـــشريف بأكملـــه فـــي القـــدس

َمـــصطلحي  ـــاركالمـــسجد األ"َ والحـــرم القدســـي " قـــصى المب
ــشريف والمــسجد األقــصى . يــشيران إلــى نفــس المكــان" ال

المبــارك هــو المــساحة واألرض، بمــا يــشمل ذلــك مــا بنــي 
عليها، المحاطة بأسوار على جوانبها األربعة وتمتـد علـى 

 ١,٠٠٠دونم واحد يساوي (ً دونما ١٤٤مساحة أكثر من 
 ٣١٠ًقا، و م شـر٤٦٢ً م غربـا، و٤٩١، وعلى طـول )٢م

ــــا٢٨١ًم شــــماال، و ــــصى . ً م جنوب ــــشمل المــــسجد األق وي
الجـامع (الحرم القدسي الـشريف المـسجد القبلـي  /المبارك

، والمـــسجد المروانـــي، ومـــسجد قبـــة الـــصخرة، )األقـــصى
  .ومسجد البراق، واألقصى السفلي، وباب الرحمة

ّكمـــا يـــشمل أيـــضا جميـــع الـــساحات والمـــصليات  ً
وايـــــــا الـــــــصوفية والمكاتـــــــب والمــــــدارس والمكتبـــــــات والز

ـــــة واألســـــبلة واألروقـــــة والمـــــصاطب  ّوالحمامـــــات التقليدي
وأحــواض وقنــوات الميــاه وكــل مــا يقــع فــوق وتحــت أرض 

. الحرم القدسـي الـشريف/مساحة المسجد األقصى المبارك
ّوهذا يتضمن كل الطرق واألزقـة التـي تـؤدي إلـى بواباتـه، 

  .وأسواره، بما يشمل ذلك حائط البراق الشريف

ّكمـــا يتـــضمن أيـــضا الممتلكـــات الوقفيـــة التابعـــة 
ـــــارك ـــــصى المب ـــــشريف /للمـــــسجد األق الحـــــرم القدســـــي ال

ّولحجاجــــه، ومحيطــــه داخــــل وخــــارج أســــوار المــــساحة . ُ
ً دونما للمسجد األقصى المبارك، هناك ١٤٤الممتدة على 

ــــي تــــشمل أراض  ــــة، والت ــــات الوقفي ــــات مــــن الممتلك المئ
مـسجد األقـصى المبـارك ّوعقارات ومبـان تـم وقفهـا علـى ال

ــي العــام  ــم مــسحها وتجديــد اعتمادهــا ف ــات ت بحــسب وقفي
حجة وقف ووثيقة مسح الوقفيـات الراكبـة ( هجري ١١٥٥

  ).على المسجد األقصى المبارك

   القدسأوقافمدير ورئيس 

الشيخ عزام الخطيب مدير أوقاف يقـول لــ عمـان 
 داخـــل المـــسجد األقـــصى إســـالمي اثـــر ١٣٦هنـــاك "نـــت 
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 الــذي هــو رمـز عقيــدة المــسلمين فـي كافــة أنحــاء المبـارك
 جميـع المـسجد القبلـي اإلسـالميةالعالم تشمل هـذه اآلثـار 

وقبة الصخرة والمسجد القديم والمرواني والرحمة و القباب 
 واآلبــاروالمــآذن والمــصاطب والزوايــا الــصوفية والمــدارس 

ــه الــسور مــن جهاتــه األربــع والطــرق  وجميــع مــا دار علي
وهنـاك شـرح  ". دونمـا١٤٤يـه والبـالغ مـساحته المؤدية إل

عن كل أثر من اآلثار الموجودة داخل المسجد توضح من 
قــام ببنائــه ســواء القبــاب أو البوائــك والمــدارس وكــل مـــا 

 الرواية الـصحيحة إسالميةيتعلق بهذا المسجد الذي تؤكد 
  .دون تزييف أو تحري

ــت  ــشيخ عــزام لعمــان ن ســنقوم بتوزيــع " وقــال ال
ـــــدليل ـــــات ودور ال ـــــصليات والمكتب ـــــسفارات والقن ـــــى ال  عل

األبحــــاث والمؤســــسات التعليميــــة ومــــن يــــأتي للمــــسجد 
  . المباركاألقصى

يقــول الــشيخ عبــد العظــيم ســلهب رئــيس مجلــس 
أن الـدليل المحـدث لالقـصى " عمـان نـت"أوقاف القدس لــ 

يــــوفر بطريقــــة ســــهلة وسلــــسلة معلومــــات وصــــور عــــن 
  وأكـد."لقدسـي الـشريفالحـرم ا / المبـاركاألقـصىالمسجد 

الشيخ سـلهب ضـرورة توزيـع الـدليل للمـدارس والجامعـات 
 للتعــرف علــى لألقــصىوخاصــة لمــن ال يــستطيع الوصــول 

يقـول المؤلـف الـرئيس للـدليل  .هذا المعلم اإلسالمي العـام
مهدي عبد الهادي مدير عام مؤسسة باسيا للدراسـات أن 

درها هــدف الــدليل هــو توثيــق ونــشر المعلومــات مــن مــصا
اإلســـالمية المعتمـــدة لـــدى المرجعيـــات الدينيـــة ومجلـــس 

 و تأكيـــد الروايـــة التاريخيـــة العربيـــة اإلســـالمياألوقـــاف 
والحقوق الفلسطينية و تأكيد التمسك بالوصاية الهاشـمية 

 والمـسيحية منـذ عهـد النهـضة اإلسـالميةعلى المقدسـات 
ـــــة  ـــــي ١٩١٥العربي ـــــاع العرب ـــــا هـــــذا واإلجم ـــــى يومن  وال

 والــدولي علــى ذلــك والكــشف وتعريــة محــاوالت واإلســالمي
تزييف وتحريف وتـشوية الواقـع الـراهن العقـدي اإلسـالمي 

  .والتاريخ العربي والحقوق الوطنية الفلسطينية

ـــدليل   أمـــاالـــصندوق الهاشـــمي إلعمـــار األقـــصى مـــول ال
وصـــفي الكيالنـــي المـــدير التنفيـــذي للـــصندوق الهاشـــمي 

ول الـدليل فيقـول لــ  الـذي قـاد ومـاألقصىإلعمار المسجد 
 مــع ٢٠١٢تطــوير هــذا الــدليل بــدأ منــذ العــام "عمــان نــت 

ٕبـدء الحملــة المتطرفـة ضــد روايـة األقــصى واطـالق فتــاوى 
حــث المــسلمين علــى زيــارة المــسجد بحكــم زيــارة الــسجين 

تطــوير "ويؤكــد الكيالنــي أن  " .ليـست تطبيعــا مــع الـسجان
ــي حيثياتــه وزارات األوقــاف ودور ا ــدليل خــاض ف ــاء ال إلفت

  ".في األردن وفلسطين

إن أهم ما الـدليل رسـم مـسارات سـياحية لـإلدالء "
والحجــاج المــسلمين والزائــرين مــن غيــر المــسلمين بحيــث 
ــوم  ــاء عل ــتعلم واحي ــد وال ــين التعب ٕيــستطيع الزائــر الجمــع ب
ــاريخ عــشرات العلمــاء والقــضاة  ــراءة ت ــدين مــن خــالل ق ال

تــــي شـــــغلت  الهامـــــة الواألحــــداث اإلســـــالميةوالجاليــــات 
 والفــت فيهــا أمهــات الكتــب مثــل األقــصىاطب وقبــاب صمــ

إحياء علـوم الـدين لإلمـام الغزالـي وتـاريخ مـشايخ القـدس 
مثــل عــالء الــدين البــصير والبــديري والخالــدي وآل غــانم 

 خلفـــاء وســـالطين األمـــة اإلســـالمية تماتةعـــالوة عـــن اســـ
تـزال شـاهدة  بالحفاظ على معالم المسجد األقـصى التـي ال

   ".األقصىهذا التاريخ العميق في على 

ــــة بخــــصوص عــــشرات األمــــاكن  ــــصحيح الرواي ت
واضح وظاهر في هـذا الـدليل خـصوصا عنـد الحـديث عـن 
ـــل المـــسجد  ـــشريف مث ـــسفلي للحـــرم ال معـــالم المـــستوى ال

ــاب المــزدوج والقــصور  ــي والب ــةالمروان ــادت األموي ــي ك  الت
 أصـيل وأنهـا جـزء إسالميتهاالرواية الصهيونية ان تسرق 

  .سالميمن بناء ا

ــد ان  ــالقول ان يعتق ــي ب ــان "وخلــص الكيالن ال مك
 اإلســالمية األمــةإســالمي فــي العــالم يحفــظ تــاريخ وحقــب 

  ".األقصىمثل 

  ٢٢/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  
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التصوير واآلثار : ١٨٥٤القدس : كتاب
  واالستعمار

 

ّ أصدر بدر الحاج، البحاثة الثقة –محمود شريح 
التصوير : ١٨٥٤القدس "ًابا تحت عنوان والمؤرخ كت

، وفي هذا ) بيروت-دار الكتب " (واآلثار واالستعمار
 Badr El Hage, Al(ّالشهر صدر الكتاب باإلنكليزية 

Quds 1854: Photography, Archaeology, 

Colonisation, Beirut: Kutub, 2020 ( ويضم
 ١٨٥٤الكتاب مئات الصور لمدينة القدس في شتاء 

 وهي صور ١٨٥٤تي التقطها أوغست سالزمان عام ال
ّولعلها األكثر توثيقا للمواقع الدينية في مدينة . نادرة ً ّ

 .القدس

ّويرى األستاذ الحاج أن القدس جذبت إليها على 
ًمر العصور فنانين ورحالة وحجاجا وعلماء من دول  ّ ّ ّ ّ
ّعديدة، إضافة إلى ُأدباء سطروا تاريخ الحج إليها منذ  ّ

ّإال أن المؤلف بدر الحاج . ّام األولى لظهور المسيحيةاألي ّ ّ
ّيلح هنا على أن االنجذاب إلى القدس لم يكن آنذاك فقط  ّ
ّلقيمتها الدينية، بل أيضا لموقعها االستراتيجي ومكانتها  ً ّ
ًاالقتصادية في سورية الكبرى، فكان الدين غطاء مالئما 

ّلخطط استعمارية على مدى األلفية األخيرة ّ .  

ففي السابع والعشرين من تشرين الثاني 
ً، أذاع البابا أوربان الثاني خطابا ١٠٩٥عام ) نوفمبر(

ًّتاريخيا دعا فيه مسيحيي أوروبا إلى حمل السالح في 
ّوجه المسلمين واحتالل األراضي المقدسة، فكانت 

ّالحمالت الصليبية وآثارها المدمرة ّ.  

ّإن الفظائع التي ارتكبها الصليبيو ّن في تموز ّ
 كما أتى على وصفها وليم الصوري، ١٠٩٩) يوليو(

أسقف المملكة الصليبية هناك، لهي مثال ساطع على 
  . ّالتطهير العرقي

َووفق تأريخه، أقر األسقف أن الرحمة لم تلحق  ّ ّ
ّبأحد وأن المكان بأسره تضرج بدماء الضحايا هذا . ّ
ّالتطهير العرقي الذي ارتكبه الصليبيون يكرر ّ ه طبق ّ

ّاألصل المشروع الصهيوني في فلسطين منذ نهاية القرن 
ّالتاسع عشر في خطته االستعمارية باسم الدين ّإن . ّ

هدف هؤالء االستعماريين الجدد كان وال يزال تأسيس 
  . ّدولة يهودية بامتياز

ّإن الصلة الوثيقة بين المشروع الصهيوني  ّ
لسيطرة على األصلي في سورية الكبرى والجهود الغربية ل

ّفلسطين جلية، ليس فقط في الدعم الالمحدود الذي يوفره  ّ
ّ إلقامة النظام العنصري، بل كذلك في ١٩٤٨الغرب منذ 

ّمد ذلك النظام بكل الوسائل الالزمة إلبقائه على قيد  ّ
الحياة واالستمرار في تنفيذ برنامجه الرامي إلى االحتالل 

ّالتدريجي لما يسمونه    . "أرض الميعاد"ّ

َيقر المؤلف أن سرد األحداث التاريخية التي  ّ ّ ّ
ّأدت إلى قيام المشروع االستيطاني الصهيوني ليس 
غرضه، فهذه األحداث ليست ضمن نطاق البحث هنا، 
ّلكن من الضروري اإلشارة إلى أن على الرغم من أن  ّ
ًالمشروع االستيطاني الصهيوني يرتكز أساسا إلى 

ّة هذا المشروع لم تكن دينية ّالعنصر الديني، فإن مقاوم
ّبالضرورة، إذ لم تكن المواجهة بين المستعمر وسكان  ِ ُ
ًأهل البالد النازحين عنها مواجهة دينية كما زعم الغرب  ً
ّوصور النزاع على أنه مواجهة بين اليهود والمسيحيين  ّ
. ّوالمسلمين الغرض منها السيطرة على األماكن المقدسة

ُه رغم الحجج الدينية التي تخدم ّهنا يرى بدر الحاج أن ّ َ
ّالمشاريع االستعمارية وتروجها، فإن مقاومة تلك  ّ

ّالمشاريع ال تتخذ إال صفة النضال القومي ّوعليه، فإن . ّ
القدس على مصاف واحد مع يافا وصفد وحيفا ومرتفعات 

  .الجوالن

ّينتبه المؤلف إلى حقيقة أساسية يختزلها بقوله  ّ
ّإن لنشاط المتشددي ّن المسيحيين المغالين في تعصبهم ّ ُ



  
  ٢١٥ 

ّدورا خطيرا خالل الحقبة الممتدة من الحمالت الصليبية  ً ً
  .إلى بداية المشروع الصهيوني

َوعليه، فإن صور أوغست سالزمان ال تنفصل  ُ ّ
ّعن حمى الحماس االستعماري الديني الذي شاع في  ّ ّ ُ

ّأوروبا والى حد ما في أميركا الشمالية ٕ.  

ى أنه ليس في صدد مناقشة في يشير الحاج إل
ما إذا كانت صائبة وصحيحة القصص والمعجزات 
ّالتوراتية التي يوردها سولسي وسالزمان، إذ يرى أن  ّ
ّنقاش هذه الصور ليس ضمن إطار دراسته؛ ذلك أن 
ّالمسألة الجوهرية تكمن في كيفية استلهام علم اآلثار  ّ

ة ٕواخضاعه لخدمة بعث إمبراطوريات وسالالت قديم
ّبغرض طرد السكان األصليين من بالدهم، كما في 

ّالنص المقدس"ّفلسطين، للبرهان على أن  على صواب، " ّ
ُولهو سياق فاضح ومهين ٌ .  

ّوباختصار، فإنه استعمار تحت ستار الدين، 
ّولفهم صور سالزمان في إطارها التاريخي، يرى المؤلف  َ ُ

ّل من ّأن من الضروري فهم األسباب الدينية لزيارة ك
سالزمان وسولسي إلى فلسطين، ومن هنا معالجته لكتابه 

  .في ثالثة فصول

  ٢٦/٩/٢٠٢٠األخبار اللبنانية 

* * * * *  
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 !!..صرخة اإلبراهيمي
  

 رشيد حسن

نا مبادرة االخضر االبراهيمي للتضامن مع فاجأت
الشعب الفلسطيني، النها جاءت في ذروة العدوان 

 الشعب الفلسطيني، لتصفية الصهيوني على-  االميركي
، وفي النفي االبدي خارج التاريخ، والحكم عليه بقضيته

غيابا كليا، فلم ينتفض .. ظل غياب الشارع العربي
الذين ..  والقيامةتضامنا مع المرابطين عن االقصى

، العتى واشرس عدوان همجي يتصدون بصدورهم العارية
  .هذا اوال..!! عرفته البشرية

ان هذه المبادرة السياسية المهمة جدا، : ثانيا
 ،مثقف عروبي بامتياز. .جاءت من رجل سياسي نزيه

ما يؤكد ان .. من بلد المليون ونصف المليون شهيد
ر ال يزالون مخلصين مثقفي االمة ورجاالتها االبرا

 -  قضية فلسطين – ولقضية العرب االولى ،لمبادئهم

بدليل ردود الفعل الواسعة على هذه المبادرة وطلب المئات 
وهو ما يعني ان هذه .. ال بل االالف بالتوقيع عليها

النخبة من سياسي االمة ومثقفيها وفنانيها وقانونيها 
. .ن يوحدهمم. .وكتابها وصحفييها بانتظار من يجمعهم

من حالة . .ويخرجهم من صحراء التيه. .من يقودهم
  .الضياع التي يعيشونها

   التضامن الواسع مع صرخة االبراهيمي: ثالثا

  :رسالة االبراهيمي للمجتمع الدولي باسره هي

ان اسرائيل وبدعم غير مسبوق من اميركا 
 وها هي تصادر ،تنكرت لكافة القوانين والشرائع الدولية

شعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وهو حق ال
 وتجعل هذا الحق ،الحق الذي كفلته الشرعية الدوليه

يعني ان  ما.. مقتصرا فقط على الشعب اليهودي حصرا
 ، بابشع صوره،حكومة تل ابيب تمارس التمييز العنصري

» االبرتهايد«كما مارسته جنوب افريقيا خالل حقبة 
   البغيضة



  
  ٢١٦ 

بذكاء الى ان خطة ضم الضفة واشارت المبادرة 
.. »صفقة القرن«الغربية هي ركيزة اساسية من ركائز 

وتتماهي مع الرؤية الصهيونية الهادفة الى السيطرة على 
وفق رؤية نبي الصهيونية .. كامل اراضي فلسطين

  !!.«ثيودور هرتسل«

 ان ال ،دعت المبادرة المجتمع الدولي.. ومن هنا
 بل الى اتخاذ ،الستنكاريكتفي بالتنديد والشجب وا

 وهذا يستدعي ،اجراءات عملية لردع هذا العدوان الغاشم
ودعمه في استعمال  ..دعما ماليا للشعب الفلسطيني

الطرق المشروعة في مقاومة االضطهاد والتميز 
 بما في ذلك حق هذا الشعب في النضال ،العنصري

 وفرض العقوبات على ،والمقاطعة وسحب االستثمارات
   يل كا فرضت على جنوب افريقيااسرائ

ان هذه االساليب والطرق المشار اليها، هي 
استخدمها بنجاح االيرلنديون  ،ادوات نضالية سلمية

ما . والهنود وشعوب جنوب افريقيا في نضالهم العادل
يؤدي الى االعتراف بالحقوق القومية والمدنية والوطنية 

قه في  وح،للشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة دولته
  ..«١٩٤«العودة وفقا للقرار االممي رقم 

مبادرة االبراهيمي حركت مياه السياسة العربية 
 بل صرخة ، ونتمنى ان ال تكون صرخة في برية،االسنة

توقظ النائمين من المثقفين والسياسيين والفنانين 
  .الخ ..والقانونبين والصحفيين

  ..فيعيدوا الحياة الى الشوارع العربية

  .. على اهللا بعزيزوما ذلك

  ١ص/١/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 "...الفلسطيني حنون"و" األميركي فلويد"
 واحدة وجريمة متشابهتان صورتان

  

 / مــايو٢٥ فــي - عمــاد فــريج – وفــا -طــولكرم 
أيار الماضي، تـوفي المـواطن األميركـي مـن أصـل أفريقـي 
جــورج فلويــد، فــي مينيــابوليس بواليــة مينيــسوتا، بعــدما 

ط رجــل شــرطة بركبتــه علــى عنقــه قرابــة تــسع دقــائق ضــغ
  .وهو مثبت على األرض

صـور الحادثـة ومقطـع فيـديو لفلويـد وهـو يـصرخ 
، انتــشرت كالنــار فــي الهــشيم عبــر "ال أســتطيع التــنفس"

ــار  وســائل اإلعــالم وشــبكات التواصــل االجتمــاعي، ممــا أث
احتجاجـــات واســـعة فـــي الواليـــات المتحـــدة وجميـــع أنحـــاء 

ــــة، العــــالم، ت ــــصرية واجــــرام الــــشرطة األميركي ــــدا بالعن ٕندي ً
  .ًومطالبة بالعدالة

يوم الثالثاء، األول من أيلول، تكرر ما جرى مـع 
فلويد، بعد أن اعتدت قوات االحتالل علـى المـواطن خيـري 

خـــالل قمعهـــا لوقفـــة احتجاجيـــة ضـــد ) ً عامـــا٦١(حنـــون 
االســتيالء علــى أراضــي قــرى جبــارة والــراس وشــوفة شــرق 

.  لغرض إقامة منطقة صـناعية اسـتيطانية عليهـاطولكرم،
وبلطف مـن اهللا، نجـا حنـون مـن االعتـداء بعـد أن أصـيب 

صورتان متـشابهتان، . برضوض في مختلف أنحاء جسده
لفلويـد األميركـي وحنـون الفلــسطيني، مـع اخـتالف الزمــان 
والمكان، لكن الجريمة واحدة، والعنصرية واحدة في غياب 

  .العدالة

مـا اقترفـه جنـدي االحـتالل ": "وفـا"لــ وقال حنـون 
ّبحقي قمة في اإلجرام، صب جام حقده بوحشية علـي، لـم 
يراع أننـي كبيـر فـي الـسن، ضـغط بقدمـه بكـل قـسوة علـى 

حاولت أن أقاومـه ولكـن بلحظـة : "وأضاف". رأسي ورقبتي
شعرت أن األرض تدور، وتذكرت على الفور ما حصل مع 

حتفه بنفس الطريقـة مـن األميركي جورج فلويد الذي لقي 
مــا جــرى يثبــت أن دولـــة : وتــابع". شــرطي أميركــي حاقــد

  .االحتالل والواليات المتحدة وجهان لعنصرية واحدة

وحنــون مــن بلــدة عنبتــا، متــزوج ولديــه خمــسة 
 سنوات مـن ٨أبناء، مناضل وأسير محرر قضى أكثر من 
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عمــــره فــــي ســــجون االحــــتالل، وناشــــط فــــي الفعاليــــات 
ر واالســـتيطان، وعـــضو لجنـــة التنـــسيق المناهـــضة للجـــدا

وأكـد حنـون أن مـشاركته . الفصائلي فـي محافظـة طـولكرم
فـــي كـــل فعاليـــة وطنيـــة ينطلـــق مـــن انتمائـــه لفلـــسطين 
ٕوقضيتها، وتمـسكه بالنـضال حتـى إنهـاء االحـتالل واقامـة 

ــسطينية المــستقلة وعاصــمتها القــدس ــة الفل وكتــب . الدول
يبطئ نحـو مـصيرك وأنت تمشي : "أحد المشاركين بالوقفة

ّبعد وجبة من الغاز والـدخان والرصـاص، تجـد مـن يحفـزك 
يــا مــستوطن ليلــك ( ًبــصوته الــذي أبــى إال أن يكــون عاليــا

العـــم الفاضـــل والمناضـــل خيـــري حنـــون أبـــو ناصـــر ) زائـــل
جنـــدي المواجهـــة الباســـل الــــذي ال يكـــل وال يمـــل، حــــزام 

ـــردد ..المواجهـــة والخـــط األول ـــد: ًدائمـــا كـــان ي  العـــصا بي
ــــسر رؤوســــكم وقيــــودكم وأســــلحتكم  صــــاحب الحــــق ستك

ـــا جـــرائمكم ـــي عزيمتن وأصـــيب خـــالل ". وقهـــركم، ولـــن تثن
ـــاق والرضـــوض جـــراء  ـــة عـــشرات المـــواطنين باالختن الوقف
تعرضــــهم للــــضرب بأعقــــاب البنــــادق واستنــــشاقهم الغــــاز 
المـــــسيل للـــــدموع، كمـــــا اعتـــــدت قـــــوات االحـــــتالل علـــــى 

ــتهم للحــ دث ومنعــتهم المــصورين والــصحفيين خــالل تغطي
وجــاءت هـذه الفعاليــة . مـن التـصوير تحــت تهديـد الـسالح

بـــدعوة مـــن فـــصائل العمـــل الـــوطني، وفعاليـــات طـــولكرم، 
وهيئــــة مقاومــــة الجــــدار واالســــتيطان، ولجــــان المقاومــــة 

  .الشعبية

وأكـــد عـــضو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر 
واصـــــل أبـــــو يوســـــف، رفـــــض شـــــعبنا لكافـــــة المـــــشاريع 

الستيالء على األراضي الفلسطينية من قبـل االستيطانية وا
  ....االحتالل

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير 
ـــــسطيني المتمـــــسك بأرضـــــه  ـــــد عـــــساف إن إرادة الفل ولي
ستنتــــصر علــــى جميــــع جــــرائم االحــــتالل والمــــستوطنين 
ًّباســتهداف األرض تحــت حجــج وذرائــع واهيــة، محــذرا مــن 

ســــتيطاني اإلســــرائيلي الــــذي بــــدأت خطــــورة المــــشروع اال

ســــلطات االحــــتالل بتنفيــــذه فــــي المنطقــــة تحــــت مــــسمى 
المنطقـــة الـــصناعية، ووصـــفه بأنـــه األكبـــر واألخطـــر فـــي 

  .١٩٦٧محافظة طولكرم منذ احتاللها في عام 

وما جرى مـع حنـون اليـوم، يـأتي ضـمن مسلـسل 
مــــن الجــــرائم العنــــصرية والفاشــــية التــــي اقترفتهــــا قــــوات 

ــا االحــتالل وق ــاء شــعبنا، آخره طعــان مــستوطنيه بحــق أبن
ــل الــشاب المقدســي إيــاد الحــالق، الــذي أعــدم  ــة قت جريم
ه مــن ذوي  ّــبالرصــاص بــدم بــارد قــرب مدرســته، علمــا أن ً
ــاح  ــد الفت االحتياجــات الخاصــة، وقبلهــا إعــدام الــشاب عب
الشريف في الخليل، وحـرق الطفـل محمـد أبـو خـضير فـي 

مـا، واستـشهاد الطفـل القدس، وقتـل عائلـة دوابـشة فـي دو
محمد الدرة في غزة أمـام الكـاميرا، والـذي ال تـزال صـرخاته 
ـــي ضـــمائر اإلنـــسانية جمعـــاء، فـــي انتظـــار أن  تـــصدح ف
يــصحو العــالم ويفــتح عينيــه ويــضغط لرفــع الحــصانة عــن 
إســــرائيل وجرائمهــــا المنظمــــة فــــورا ومحاســــبتها، ووقــــف 

  .التعامل معها كدولة فوق القانون

  ١/٩/٢٠٢٠ لفلسطينية وفاوكالة األنباء ا

* * * * * 

 أطماع الصهيونية عالمية

  مروان سوداحاألكاديمي

األطمـــاع الـــصهيونية فـــي األردن أقـــدم مـــن تلـــك 
ـــزعمهم أن  ـــي فلـــسطين، ب ـــصهاينة بهـــا ف دعي ال ّالتـــي ي ـــ َ
ـــن نهـــر األردن شـــهدت  ـــشرق م ـــى ال ـــة إل ـــة الواقع المنطق

 فـي ّمن أصقاع عديدة، وتوطنهم فيهـا" نزوحهم التاريخي"
  .المافيوية إلى فلسطين!" عودتهم"سياق 

سمون أنفــسهم  ّ صــهاينة اليــوم ممــن ي ــ ُ َ ؛ ً"يهــودا"ِ
ــــسطين  ــــون أن ال ســــاكن لفل ــــوذكس، يفبرك ُبخاصــــة األرث

ّهـــؤالء يروجـــون . قـــبلهم، وكـــذلك بالنـــسبة لـــسكان األردن ُ
ّوبكل وقاحة وصفاقة ويـرددون لمقولـة خرقـاء عـن دورهـم  ُ

فلــــسطين التــــي كانــــت فــــي استــــصالح أراضــــي األردن و
َ، ويـشطبون بجـرة قلـم الحقـائق التاريخيـة "صحارى قاحلـة"
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ــدار األزمــان،  ــة وأدوار أهلهــا األصــليين علــى م عــن مكان
ِالــذين مــنهم علــى ســبيل المثــال ال الحــصر، الكنعــانيون و 

، وهـؤالء هـم حقـائق ووقـائع "التـوراة"العرب الذين ذكـرتهم 
ــة موثقــة ال يمكــن أن ينكرهــا  ِتاريخي ُ ــاريخ ُ راق الت ــســوى س ُ

َالذين يقرأون اسم العـرب والكنعـانيين فـي التـوراة مـرغمين  ُ
ّومقهورين لكونه يشكل إدانة لهم ويكـشف بطـالن زعمهـم  ُ َ

  .بامتالك فلسطين

ً، تابعـــت شخـــصيا مـــن خـــالل ٢٠١٤ فـــي مـــايو ُ
ًشاشة المباصرة، حديثا قصيرا بين نتنياهو وبابا الفاتيكان  ً َ َ ُ

:  تزويــر الحقــائق بقولــه للبابــاحــاول نتنيــاهو. فرنــسيس
  .. على هذه األرض.. المسيح كان هنا"

  ."بل اآلرامية: "، فقاطعه البابا قائال"كان يتحدث العبرية

ِحرفة الصهاينة تبقى قلـب الحقـائق منـذ تأسـيس 
ــسياسية والعــسكرية؛ وبالمناســبة كــان أولهــا  منظمــاتهم ال

؛ "كوزا نوسـترا"ُتلك التي تعرف بالمافيا اإلجرامية اإليطالية 
ــه،  ــار اُألمــم واالســتحواذ علي ــيس ثانيهــا فقــط شــطب آث ول

وييم"وتهديــد  " الــصهيونية الدينيــة"الرافــضين إمــالءات " ُــالغ
ًبتزوير التاريخ وفقا ألمزجة ومصفوفة الصهيونية الحربية 

  .َ التوسعية على امتداد المعمورة-

التقدم الجغرافي والسياسي واالقتصادي والعسكري 
ُلمـــي وغيـــره الـــذي تحـــرزه صـــهيونية اليـــوم المدعومـــة ِوالع

ّدوليــا؛ والتـــي حولتهـــا القـــوى الغاشـــمة إلـــى حركـــة تحـــرر  ً
ُ، والتــي تعلـــن "ًأوال"بهــدف الــسيطرة علــى الــوطن العربــي 

ــــــى رؤوس األشــــــهاد أن األردن جــــــزء مــــــن أرضــــــهم  ٌعل
ـــة  ـــى اســـتقالل المملك شكل خطـــرا داهمـــا عل ًالموعـــودة؛ ي ً ّ ـــ ُ

ـــستقبلها وجـــب التـــصد ـــة وم ـــة وثقافي ـــع علمي ـــه برواف ي ل
ًعصرية متميزة، بعيدا عن السطحيات والتدريس الببغائي ّ ُ.  

كذلك، تحـتم علينـا األحـداث الـسياسية المتالحقـة  ُ
والمؤلمــــة التــــي نــــشهدها فــــي منطقتنــــا والعــــالم وهيمنــــة 

، ضـرورة تعميـق وتأصـيل ثقافتنـا اقتصادالصهيونية على 
رين والبحاثـــــة ُالـــــسياسية والجيوسياســـــية، ودعـــــم المف ّك ّـــــ

ِوالكتاب المنـشغلين بـالهموم الوطنيـة والتحرريـة، وبالـذات  ُ ّ
ًأولئــك األكثــر وعيــا وعلمــا وتعريــة لمقــوالت  ً الــصهيونية "ًِ

ومزاعمها التلفقية التي تتكئ عليها " األيديولوجية والدينية
ًصـــهيونية اليـــوم ســـعيا منهـــا لتبريـــر أطماعهـــا الكونيـــة 

لـــــى المـــــساحات العربيـــــة وهيمنتهـــــا متعـــــددة األشـــــكال ع
ّوتقديمها للعالم على طبق براق خبيث ٍ.  

ــى هــدفنا األســمى متمحــورا  ــيس أخيــرا، أن يبق ًول ً
ّحــول إبــداعات وطنيــة ثقافيــة بامتيــاز ومسيــسة وموجهــة  ّ ُ
ًأوال لـــصون عقـــول الـــشبيبة الناهـــضة واألجيـــال الجديـــدة 
ًبعيدا عن التشرد السياسي والضحالة الثقافية، وصونا لها  ً

ـــن ـــصهيونية بـــالعقول والتـــاريخ، وألن الثقافـــة م  عبـــث ال
تعلم  ُــوالــوعي الــسياسي همــا صــمام األمــان لكــل مجتمــع م ّ
َومثقف يرنـو إلـى االسـتقاللية والتقـدم الحقيقـي، فـال يقـدر  ُ
ـــزور  ـــل م ـــه ك ـــل، ويطـــرد من ـــه عـــدو، وال يدخلـــه دخي ّعلي ُ ُ َ

  .للتاريخ

 ١٣ صفحة ٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

ار استراتيجي فلسطيني مطلوب موقف وقر
  للخروج من المأزق 

  المحامي علي أبو حبلة

خطة صفقة القرن بموجبها تنهي اإلدارة 
 وتنهي الحق التاريخي ،األمريكية القضية الفلسطينية

للشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين وأن أمريكا 
ترمب ال تتعامل مع إسرائيل ككيان قائم على حساب 

تبره والية أمريكية يجب تقديم حقوق الغير بقدر ما تع
ونحن نستعرض تلك المحطات نجد أننا قد  .الدعم لها

وقعنا في فخ الصراع اإلقليمي في ظل وضع عربي 
هذه المواقف جميعها تجعلنا فعال في متاهة كبيرة ،منقسم

وتجعلنا أمام حقيقة ما وصلنا إليه من انقسام في 
إسرائيل وجدت  .المواقف الفلسطينية وخالفات عربية

ضالتها في الخالف الفلسطيني ونحن نجسد الوضع 
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السياسي وتكييفه على أرض الواقع نجد أننا دخلنا إلى 
  -: مفترق طريق منذ أوسلو ولغاية اآلن من خالل

 إن القبول بأمر واقع االستيطان في -:أوال
الضفة الغربية و قبولنا بتأجيل القدس واالستيطان وحق 

ئية من المفاوضات أعطى إسرائيل العودة للمرحلة النها
الضوء األخضر لتجسيد هذا الواقع على األرض والذي 
تجسد بأمر مصادرة األراضي وتوسيع االستيطان وتهويد 
القدس وصوال الى قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة 

  .إسرائيل ونقل السفارة األمريكية للقدس

 إن قبولنا بخارطة الطريق كأساس - :ثانيا
عد أن تم نسخ جميع االتفاقات ولنقل تجاوزها للتفاوض ب

وضعنا أمام معادلة األمن اإلسرائيلي وتجاوز األمن 
الفلسطيني ووضعنا في زاوية أن المقاومة إرهاب ما جعل 
السلطة الوطنية الفلسطينية تحت عبء الضغط األمريكي 
واإلسرائيلي تحت مسمى محاربة اإلرهاب وتحقيق األمن 

  .لإلسرائيليين

 دخولنا لعملية التفاوض وبدون برنامج - :ثاثال
محدد ما جعل إسرائيل تتمتع بميزة فرض أجندتها في 
عملية التفاوض ودخولنا إلى مؤتمر أنابوليس ورفض 
إسرائيل ومساندة أمريكا إلسرائيل في موقفها الرافض 
للتوصل لوثيقة إطار محددة بجدول زمني للمفاوضات 

ئيل وبعد أنابوليس وتحديد شروط التفاوض منح إسرا
حرية المناورة واالستمرار في إجراءاتها التهويدية ألجزاء 

  .كبيرة من األراضي الفلسطينية المحتلة

 إن محاولة أمريكا من خالل مبعوث -:رابعا
الرباعية الدولية توني بلير بمقايضة السياسة باالقتصاد 
ومقايضة الحقوق بالمال أمر تم رفضه وتعود النغمة من 

 لفرض مقايضة الحقوق باالقتصاد واإلصرار جديد
 األمريكي اإلسرائيلي وفق ما يروج له عبر خطة القرن
وهو استنساخ للقرارات والمواقف السابقة وجميعها تتطلب 
من الفلسطينيين اإلذعان لشروط العملية السلمية 

المتمثلة بمقايضة الحقوق الوطنية الفلسطينية بتحسين 
ائيل االنسحاب التام والكامل شروط المعيشة ورفض إسر

من كافة األراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران عام 
٦٧.  

 هذا الموقف األمريكي من عملية -:خامسا
ٕالتفاوض واصراره من خالل تصريحات سابقة لوزيره 
الخارجية األمريكية السابقة كونداليزا رايس والتي تقضي 

ر فيها المواقف بتحسين الحياة للفلسطينيين والتي تتكر
من قبل وزير الخارجية األمريكي بومبيو األمر الذي على 
الجانب الفلسطيني رفضه ومقاومته ورفض مقايضة 
حقوقه االساسية بمثل هذه التصريحات التي باتت مخطط 
صهيو امريكي يعبر عن نفسه بمخطط ومضمون صفقة 
القرن وتهدف إلى فصل القدس واالستيطان عن 

 .سياسة فرض أمر واقعالمفاوضات ضمن 

 ١١ ص٣/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

الجنائية "على نيران  "إسرائيل"عندما تتقلب 
 "الدولية

 اسعد عبد الرحمن. د

في » المحكمة الجنائية الدولية«يتوقع أن تصدر 
الهاي قرارها حول جرائم الحرب اإلسرائيلية في األراضي 

ما جعلها » إسرائيل«الفلسطينية، وهو القرار الذي تخشاه 
تمنع مئات المسؤولين الحاليين والسابقين من مغادرة 

وتشير التقديرات . طين المحتلة خشية اعتقالهمفلس
ستتبنى موقف » الجنائية الدولية«اإلسرائيلية إلى أن 
بشأن ) فاتو بنسودا(» المحكمة«المدعية العامة في 

بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية » المحكمة«صالحية 
ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، 

أولهما، :  من الجرائم اإلسرائيليةيرتكز على مسألتين
ود إسرائيليين جرائم حرب نيتعلق بارتكاب ضباط وج

بموجب تعليمات القيادة السياسية، وثانيهما يتعلق ببناء 
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. المناقضة للقانون الدولي» المستوطنات«/ المستعمرات
» السلطة الفلسطينية«تعارض أي تحقيق ألن » إسرائيل«

أنه في حال قررت ، رغم معرفتها »دولة«ليست 
إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي » المحكمة«

لمالحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، 
بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان 
الجيش وغيرهما، وفي حال رفض هؤالء المثول أمام 

، فبإمكانها إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في »المحكمة«
م، باستثناء الواليات المتحدة، التي تقف مع دول العال

  .هذا الشأن في» إسرائيل«

القلق اإلسرائيلي، من القرار المرتقب الذي سيقر 
على األراضي الفلسطينية وما ارتكب » المحكمة«والية 

فيها من جرائم ضد اإلنسانية، يتصدر الصحافة 
أن هكذا قرار » إسرائيل«فأكثر ما يخيف . اإلسرائيلية

ن أن يطال جرائم إسرائيلية أخرى في سنوات سابقة، يمك
إلى الخروج ) بنسودا(معتبرة أن المؤشرات ستقود مكتب 

عدد الشكاوى ) ١: بهكذا قرار، مشيرة إلى ثالثة مؤشرات
) ٢. والملفات المغلقة دون تحقيق نزيه ومستقل

ُالتحقيقات المصطنعة ضد جنود الرتب الدنيا بهدف 
عدم ) ٣. من المالحقة القضائيةُحماية صناع القرار 

لي لحقوق وفي احترام القانون الد» إسرائيل«رغبة 
باعتراف  – »إسرائيل«في هذا السياق، أعدت . اإلنسان
 مسؤول إسرائيلي ٣٠٠قائمة من  – »هآرتس«صحيفة 

أن يضعهم تحت طائلة » المحكمة الدولية«يمكن لقرار 
نكى يتجسد والحال كذلك، فإن األ. المساءلة والمحاكمة

في أن المقارفات االحتاللية مستمرة ضد الشعب 
الفلسطيني الذي ال يزال يتعرض لممارسات صهيونية 
منظمة كالقتل واالعتقال ومصادرة األراضي وتدمير 
المنازل والبنى التحتية وطرد السكان، كما تعرض هذا 
ًالشعب لقصف باألسلحة المحرمة دوليا وللمجازر 

  .وللحصار الجماعي

طالما راود الفلسطينيون حلم اقتياد قادة ل
الذي، إن هو » المحكمة الجنائية الدولية«االحتالل إلى 

تحقق، يخفف من أوجاع ماليين الفلسطينيين وينصف 
من استشهدوا أو أصيبوا أو من هجر ذووهم، نتيجة 

ومما يجدر ذكره حقيقة أنه لو رفضت . لمقارفات االحتالل
، فإن ذلك »لجنائية الدوليةا«التعاون مع » إسرائيل«

إلى إصدار أوامر اعتقال » المحكمة«يمكن أن يدفع 
حينها من » إسرائيل«سرية ضد إسرائيليين ولن تتمكن 

وهنا يجدر التنويه بأهمية . العلم بتلك األوامر بالضرورة
» المحكمة الجنائية الدولية«لجوء الفلسطينيين إلى 

ومثل هذه . نييلمالحقة مجرمي الحرب من اإلسرائيل
الفرصة الذهبية تحتاج إلى مواصلة، بل تعزيز، التحرك 
الفلسطيني في المحافل الدولية بحيث تكون اآللة 
الدبلوماسية واإلعالمية الفلسطينية، مدعومة من أنصارها 
ّبين شرفاء العالم، جاهزة ومستعدة للمواجهة ليتم كي 

  .«الجنائية الدولية«بنيران عدل » إسرائيل«

  ٣٢ص/٣/٩/٢٠٢٠ الرأي

* * * * * 

  !ر تجار القضيةّلن ينالوا من التاريخ مهما زو

  *سري القدوة

الكتابــة لغــة للتعبيــر عــن واقــع يعيــشه االنــسان، 
يتلمــسه يــشعر بــه، يرســمه بالكلمــات، ليجــد نفــسه يعــيش 
تفاصيل اكثر تعقيـدا وظروفـا تجعلـه يتعـايش مـع االحـداث 

ــي الــصعب، ومــا اصــعب ان  ــا العرب نــتلمس هــذا فــي واقعن
الواقع ونشعر بالقهر ونحن نمتهن مهنة الكتابـة، وعنـدما 
ــدا،  ــر تعقي ــه اكث يكتــب الكاتــب بلغــة مــسؤولة تكــون مهمت
فكيف ترسم لوحتـك لتكـون االجمـل، وكيـف لـك ان تمـضى 
في هذا الفيضان دون ان تغرق، وكيـف لـك ان تعبـر عـن 
مشاعر من يقـرؤون حروفـك اليوميـة، انهـا مهمـة صـعبة 

يد، ولكن سنبقى نحن القلب النابض حبـا وعطـاء، بكل تأك
ونبقى الكلمة المعبرة عن مـشاعر شـعبنا والحريـصة علـى 
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مـــستقبل االطفـــال الرضـــع، فـــنحن اصـــحاب قـــضية حـــق 
وأصـــحاب هـــذا المـــشروع الـــوطني، ومـــن شـــارك فـــي راس 
المـال ال يهمــه الخــسارة، وال يمكـن للــشعب الفلــسطيني ان 

كلمـا اشـتد الليـل حلكـة يخرج مهزوما مـن هـذه المعـارك، ف
اشتد االمل اقترابا، فهذا هو طريق الثورة والكفاح، لم ولن 
يكـــن يومـــا مفروشـــا بـــالورود، بـــل هـــي دروب الـــصعاب 
والتحدي، ودروب االمال واالنتصار، دروب العطاء والحلـم 
ــة، دروب المــرأة العجــوز التــي تنتظــر ابنهــا  النــابض حري

ســية بعــد عودتــه علــى بوابــة المخــيم لتحمــل حقيبتــه المدر
  .من المدرسة ولتحلم بفجر جديد

الـــشعب الفلـــسطيني شـــعب العطـــاء والتـــضحية، 
عــاش وتعــايش مــع العديــد مــن المــؤامرات ووقــف متحــديا 
ـــة الـــبطش والقمـــع والعـــدوان  ُامـــام الـــصعاب، ومارســـت آل
ــن  ــل م ــشع المــؤامرات، للني واالحــتالل االســرائيلي بحقــه اب

ديا هــذا العــدوان حقوقــه وكــان دائمــا يخــرج منتــصرا متحــ
الغاصب، ومهما اشتدت مؤامرات االحتالل فلـن تقتلـع هـذا 
الـــشعب مـــن ارضـــه، وســـيبقى صـــابرا مرابطـــا حتـــى دحـــر 
ـــــه  ـــــسطينية واقامـــــة دولت ـــــوق الفل ـــــل الحق ٕاالحـــــتالل وني
ّالفلـسطينية المـستقلة، فلـن ينـالوا مـن تاريخنـا مهمــا زور 

  .تجار القضية

ن كـــــل مـــــؤامرات التـــــصفية ســـــتبوء بالفـــــشل، ال
اصحاب هذه االرض هـم ابنـاء الـشعب الفلـسطيني، يرحـل 
منا الـشهيد تلـو الـشهيد ويولـد الـف شـهيد، هـذه تراجيـديا 
الفعل والعطـاء الفلـسطيني هـي ثابتـة فـي كيميـاء الموقـف 
وتفاعل الوجـود، فالفلـسطيني تركيبتـه النفـسية والوجوديـة 
تختلــف عــن بــاقى شــعوب االرض اذا صــح لنــا ان نتحــدث 

لفلسطيني هو عنيد امام حقوقه، ال يمكن انتـزاع الن هذا ا
ـــــسوية  حقوقـــــه او مـــــساومته عليهـــــا وكـــــل عـــــروض الت
ومشاريع الهزيمة هـي مـشاريع فاشـلة، وال يمكـن ان تمـر 
او تــنجح كــل محــاوالت تــسويقها خــارج هــذا التكــوين، وال 
تمــت للفلـــسطيني بــأي صـــلة، وعنــدما يقـــسم الفلـــسطيني 

النـصر، يـدرك حقيقـة بعهد الشهداء وبأنه سيمـضي حتـى 
انه مستعد للتـضحية، مهمـا بلـغ الـثمن ولـو علـى حـساب 
ـــذي تمارســـه حكومـــة  مقومـــات عيـــشه، فهـــذا الحـــصار ال
االحتالل البتزاز الشعب الفلـسطيني والنيـل مـن صـموده ال 
يمكـــن ان ينـــال مـــن عزيمـــة الفلـــسطيني وال مـــن حقوقـــه، 
وســيكون مــصيره الفــشل، مهمــا اســتمرت آلــة الــبطش فــي 

هــا وقوتهــا فلــن يركــع او يستــسلم هــذا الفلــسطيني، جبروت
ــــة االنتــــصار  ــــى درب االحــــرار مؤمنــــا بحتمي وســــيبقى عل
ومستعدا للتضحية والفداء، ويقدم كل ما بوسـعه مـن اجـل 
نيــل الحريــة والــشعور فــي الحيــاة وممارســة العــيش اســوة 

  .بشعوب العالم

ان شـــعبنا مـــصمم علـــى نيـــل حريتـــه واســـتعادة 
مـــل الجـــاد والـــصادق لطـــي صـــفحة وحدتـــه الوطنيـــة والع

االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمجابهة 
ــرن ومــؤامرات  ــى رأســها صــفقة الق التحــديات الجــسام وعل
ــــة،  التــــصفية االمريكيــــة التــــي تــــستهدف قــــضيتنا الوطني
واالستمرار في مسيرتنا من اجل اقامـة الدولـة الفلـسطينية 

ــسيادة  ــة األحــرار ذات ال وعاصــمتها القــدس المــستقلة دول
وتحريـــر أســـرانا البواســـل مـــن ســـجون االحـــتالل وعـــودة 

  .الالجئين

رئيس تحرير جريدة / سفير االعالم العربي في فلسطين *
 الصباح الفلسطينية
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عرض كوشنير يجتزئ الحقوق الوطنية 
  ينيةالفلسط

  

  المحامي علي أبو حبلة

بــــين اآلونــــة واألخــــرى تخــــرج علينــــا مجموعــــات 
صـــهيو امريكيـــة بمبـــادرات لحلـــول سياســـية تفتقـــد لرؤيـــة 
وطنيــــة اســــتراتجية تحفــــظ الحقــــوق الوطنيــــة والتاريخيــــة 
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للشعب الفلسطيني بحقوقـه فـي فلـسطين، وهـذه المبـادرات 
ــي ســياق ــأتي ف ــة متعــصبة ت ــة ديني ــدخل ضــمن  عقائدي وت

ة التوصل لحلول مجتزئة، أبعد ما تكون عن تطلعات عبثي
ــة بمــا يــضمن  ــه الوطني ــشعب الفلــسطيني وصــون حقوق ال
ــسطينية  ــسطيني والــسيادة الوطنيــة الفل ــوطني الفل الحــق ال
على كامل الجغرافية الفلسطينية لحدود دولة فلـسطين فـي 

 .٦٧الرابع من حزيران 

قـــال جاريـــد كوشـــنر، كبيـــر مستـــشاري الـــرئيس 
ـــ ـــين إســـرائيلية وفلـــسطينية وفقـــا األميرك ـــام دولت ي، إن قي

لخطـــة الــــسالم األميركيـــة ســــيكون مـــستندا إلــــى أســــاس 
الخريطة التي كشف عنها الرئيس األميركي دونالـد ترامـب 

 .اليوم في مؤتمر صحفي بالبيت األبيض

التي كشف ترامـب عـن  -ووصف كوشنر الخطة 
ـــاهو ـــامين نتني ـــوزراء بني ـــيس ال  - تفاصـــيلها بحـــضور رئ

بالرائعة؛ ألنها تتيح إلسرائيل العـيش بأمـان فـي محيطهـا، 
وتتــيح للفلــسطينيين عرضــا لــن يتكــرر مــرة أخــرى، وهــو 
الحـصول علـى دولـة، وأن يحيــوا حيـاة كريمـة فيهـا، حيــث 
سيحــــصلون علــــى خمــــسين مليــــار دوالر لبنــــاء دولــــتهم 

 إن إسـرائيل - في لقاء مـع الجزيـرة -المرتقبة، جاء ذلك 
يـرا بموجـب الخطـة األميركيـة، حيـث وافقـت قدمت تنـازال كب

للمــرة األولــى علــى تجميــد االســتيطان لمــدة أربــع ســنوات، 
وقــال إن القــدس ســتكون . »وهــو أمــر لــم يحــدث مــن قبــل

عاصمة موحدة إلسرائيل، موضحا أن حدود القدس تغيرت 
 ليـست ١٩٦٧على مـر الـسنوات الماضـية، حـدودها عـام 

، ثـم عـام ٢٠٠٠ عـام هي الحدود ذاتها التي كانت عليهـا
ٕ، وان ترســيم الحــدود البلديــة أمــر ســيتم التفــاوض ٢٠١٠

عليـــه لتمكـــين الفلـــسطينيين مـــن إقامـــة عاصـــمتهم علـــى 
ـــشديد علـــى أن القـــدس الـــشرقية  ـــدس، مـــع الت أرض بالق
والغربية الحالية هي عاصمة إسرائيل، وهو ما يفسر وعـد 
ترامــب اليــوم للفلــسطينيين بإقامــة عاصــمة لهــم بالقــدس 

 .شرقيةال

واتهــم كوشـــنر القيـــادات الفلــسطينية علـــى مـــدى 
الــسنوات الماضــية بإضــاعة كــل فــرص الــسالم، لــم يتــأخر 

 أن ،الرد على تصريحات كوشنير من قبل صائب عريقـات
كوشنر لـم يقـل أن القـدس الـشرقية قـد تـم ضـمها بالكامـل 

من الضفة، ولم يقل % ٣٣إلسرائيل، وأنه سوف يتم ضم 
 الكاملة ستكون بيد إسرائيل مـن النهـر إن السيادة األمنية

 .إلى البحر

كوشنير لم يقرأ التـاريخ ولـم يـتمعن فـي مـا قدمـه 
ممــن ســبقوه مــن خطــط ومخططــات جميعهــا ذهبــت أدراج 
الرياح ألنها تجاهلت الحقوق الوطنيـة والتاريخيـة للـشعب 
الفلسطيني ولن تكون صفقة القرن بأفـضل مـن سـابقتها، 

 جديـدة تحـت عنـوان ومــؤتمرات تكـرار البحـث عـن مبــادرات
وتحالفــات إقليميــة وغيرهــا مــن التــسميات مــضيعة للوقــت 
وبعثــرة ال لــزوم لهــا، مــا يلبــي تطلعــات وطموحــات شــعبنا 

مـستقلة عاصــمتها  الفلـسطيني هـو اقامــة دولـة فلــسطينية
القدس على كامل الجغرافية الفلسطينية بحـدود الرابـع مـن 

رض الفلـــسطينية وأن إســـرائيل مغتـــصبه لـــأل ،٦٧حزيــران 
ـــة، وأن  ـــشرعية الدولي ـــرارات ال وحـــق العـــودة هـــو ضـــمن ق

الوطنيـة الفلـسطينية  الفلسطينيون يتطلعون لبناء هـويتهم
تبعيـــة للكيـــان  وبنـــاء اقتـــصاد وطنـــي بـــسيادة وطنيـــة وأي

الغاصب المحتـل مرفوضـة، ورهـن مقـدرات شـعبنا لحكومـة 
االحتالل أيضا مرفوضة كما أن شـعبنا الفلـسطيني يـرفض 

 وان كـان لنـا مـن تطلعـات لبنـاء ،االستيطان بكافة اشكاله
وحدة تكاملية نتطلع لبنـاء هـذه الوحـدة مـع األردن ولـيس 
مـــع الكيـــان اإلســـرائيلي، مـــا يعرضـــه كوشـــنير وغيـــره هـــو 
انتقـاص مــن حقوقنـا الوطنيــة والتاريخيـة فــي فلــسطين وال 

تطلعــات شــعبنا الفلــسطيني إلقامــة دولتــه المــستقلة  تلبــي
ها القــدس بحــدود الرابــع مــن حزيــران وال بــد مــن وعاصــمت

 وقف العبثية الصهيو أمريكيـة فـي بحـث مـستقبل ومـصير
الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية واالسـتقالل وفـق 

وان  مخططــات ال تلبــي أدنــى متطلبــات حقوقــه التاريخيــة،



  
  ٢٢٣ 

ال يلبـي  مـع اإلسـرائيلي كل محاوالت البحث عن أفق للحل
لــسطيني مرفوضــة، ولــسان حــال كــل طموحــات الــشعب الف

وبمرجعيـــة  فلـــسطيني يقـــول متمـــسكون بثوابتنـــا الوطنيـــة
 .قرارات الشرعية الدولية وغير ذلك مرفوض

  ١١ ص٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  ًاألردن واألقصى ملف سياسي أيضا

  

  ماهر أبو طير

سألت ذات مـرة، ولـم أحـظ بـالجواب، عـن الـسبب 
مـــل مـــع ملـــف المـــسجد الـــذي يجعـــل عمـــان تواصـــل التعا

األقــصى، مــن زاويــة دينيــة بحتــة، دون أي زاويــة سياســية 
  .بما تعنيه هذه الزاوية

كلما تعرض المسجد األقصى إلـى مهـددات يخـرج 
وزراء األوقــاف الواحــد تلــو اآلخــر، للتعبيــر عــن غــضبهم، 
وغضب األردن مما يجـري، لكـن علينـا أن نالحـظ هنـا، أن 

ــــؤد ــــة ت ــــذه الطريق ــــف به ــــى حــــصر دالالت إدارة المل ي إل
المـسجد األقــصى فـي كونــه مــسجدا، لـه أهميتــه الخاصــة، 
لكنــه مــسجد مــن بــين آالف المــساجد التــي يرعاهــا األردن 
هنا، أو في القدس، وهذا التكثيف الديني على صـحته، ال 
ـــــف، وال اإلدارة  ـــــسياسي فـــــي كـــــل المل ـــــب ال يلغـــــي الجان

  .اإلسرائيلية السياسية للقصة

ن المسجد األقصى ليس مجرد بالنسبة لإلسرائيليي
ــــــوظفي األوقــــــاف  ــــــداءات علــــــى م ــــــسجد، إذ إن االعت م
واالقتحامـــات وســـجن المـــوظفين ومنـــع اعمـــال التــــرميم، 
ومــشاريع الهــدم الكلــي أو الجزئــي، أو التقاســم الزمنــي أو 
ٕالجغرافي، وادخال المستوطنين إلى ساحات المسجد، يأتي 

ط سياســي، ولــيس فــي ســياق دينــي فقــ- فــي ســياق دينــي
يريد إقامة الهيكل، وهذا يعنـي أن اإلدارة اإلسـرائيلية تقـوم 
على مبدأ فرض السيادة اإلسرائيلية السياسية على الحـرم 

القدسي، ضمن سيادة االحتالل علـى كـل القـدس، وتهويـد 
  .المدينة، باعتبارها عاصمة إسرائيل

هـــذا ســـياق سياســـي، ال يمكـــن الـــرد عليـــه عبـــر 
 أو إدارة القـصة فقـط علـى مسؤول ديني فـي األردن فقـط،

أســاس ان هــذا مــسجد لــه مكانتــه، ويرعــاه األردن، ويــدير 
كـــل شـــيء فيـــه فقـــط، ألننـــا نعـــرف ان اإلدارة اإلســـرائيلية 
الــسياسية تريــد الــسيطرة علــى الحــرم القدســي، فــي ســياق 
تهويــــد الحــــرم لغايــــات سياســــية تتعلــــق برمزيــــة المكــــان 

  .السياسية، في المشروع اإلسرائيلي

فيــا الــرد بهــذه الطريقــة، والكــل يعــرف ان لــيس كا
حمايات الحرم القدسي اليوم، قائمة على طرفين اساسيين 
فقط، هما المقدسيون والفلسطينيون في القـدس، والطـرف 
ــأثير ولــوال  الثــاني هــو األردن بقدرتــه علــى االعتــراض والت

  .الطرفان معا، لتعرض المسجد األقصى إلى كوارث كبرى

ن المسجد األقصى يخضع في علينا ان نقر هنا ا
الحسابات اإلسرائيلية لتوظيفات من باب مـضايقة األردن، 
ومحاولـــة ارســـال رســـائل لـــه، أو تحجـــيم مـــساحته، وهـــذا 
توجه ال يخفى على احـد، وهـو علـى االغلـب سـوف يـشتد 
خالل السنين المقبلـة، دون أي مراعـاة لمـا يظنـه بعـضهم 

قليميـة والدوليـة، مكانة األردن في القدس، أو التأثيرات اإل
  .لحدوث ازمة داخل القدس

ــه، وعــدم  ــدخل في هــذا ملــف يجــب رفــع ســقف الت
حــــصره بمـــــسؤولي األوقــــاف، أو اللجـــــوء إلــــى تعبيـــــرات 
ــسقف هنــا،  منخفــضة عبــر وزارة الخارجيــة، إذ إن رفــع ال
مهم جدا، خـصوصا، مـع تزايـد المؤشـرات علـى التـصرفات 

مـسجد األقـصى، اإلسرائيلية الخطيرة ضد الحرم القدسي وال
والذي يقرأ الخط البياني لن يستغرب في مرحلة ما، انهـاء 
ـــاف  رعايـــة األردن علـــى المقدســـات، ومنـــع مـــوظفي األوق
األردنيــة فــي القــدس مــن الــدخول للحــرم، فــال احــد ســيمنع 

  .إسرائيل لحظتها
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بالنسبة لنا المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث 
ــة ــة سياســية الحــرمين الــشريفين، ولــه مكانــة ديني ، ودالل

تتعلق بكون القدس عاصمة للفلسطينيين، واالفتراض هنا 
ان سـلطة رام اهللا عليهـا دور سياسـي فـي ملـف األقــصى، 
كونه رمز العاصمة المفترضة والدولـة التـي لـم تقـم، وهـذا 
ــراض ال  ــاألردن، افت ــيس ب ــسلطة رام اهللا، ول ــدور منــاط ب ال

رام اهللا واهنة يقوم على أساس، ألننا ندرك كلنا ان سلطة 
ــــصريح  ــــى ت ــــار المــــسؤولين فيهــــا إل ــــاج كب وهــــشة ويحت
إسرائيلي للخروج من رام اهللا إلى البيرة البعيـدة كيلـومترات 
عـن رام اهللا، فيمــا ال احـد يــصدق أساسـا ان لــدى الــسلطة 
أولوية للدفاع عن األقصى، وال القدرة أيضا، هذا في حـال 

  .توفر النية والعزم اصال

، لكنــــه أيــــضا سياســـــي، ملــــف األقــــصى دينــــي
والمفترض ان التـصرفات اإلسـرائيلية توجـه تهديـدا مباشـرا 
لدور األردن السياسي، في هذه القصة، التي يراد تحويلها 
إلى قصة أباريق وضوء بالستيكية، أو وجبـات إفطـار فـي 

  .رمضان، فيما القصة أعقد من ذلك بكثير

نحــن نتعامــل مــع األقــصى مــن زاويــة دينيــة فقــط 
-الحــتالل يتعامــل مــع ذات الملــف مــن زاويــة دينيــةفيمــا ا

 .ّسياسية، وهذا يعني ان ردنا يجب ان يكون مختلفا

 ٣٦ ص٧/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

  

  

" الخوف من العرب"هكذا تشرعن إسرائيل 
ًتمهيدا لرفضهم عنصريا ً  

  

  )٦/٩/٢٠٢٠ هآرتس (عرابي أمل :بقلم

 بعــد االجتماعيــة الــشبكات ضــجت أيــام بــضعة قبــل
 جميعنــا: "بهــا مــسلم كحقيقــة قيلــت التــي آدم، معيــان والأقــ

 تنزل مسافرة وثق الذي التصريح ذلك إن". العرب من نخاف

ــي، ســائقها ألن ســيارة مــن ــار عرب  عاصــفة، ردود موجــة أث
 يتابعونهـا ممن فيه أرادت ًمثيرا ًنصا تنشر آدم معيان جعلت

ـــشعور إلـــى االنـــضمام  وغيـــر والطبيعـــي األصـــيل الـــذاتي ال
 اآلخــرين وحــق حقهــا عــن والــدفاع للخــوف، عليــه مــسيطرال

 .الخوف في

 انفجــــار بعـــد أقوالهـــا عــــن الـــدفاع محاولتهـــا فـــي
ـــت العاصـــفة، ـــان حاول ـــن الخـــوف تعـــرض أن معي ـــرب م  الع

ــي كخــوف ــه حقيق ــستدعي أســاس، ل ــوال ًردا وي ــا ًمعق  ًوطبيعي
 – رأيهـا حـسب- وضـع وهـو المواجهة، أو الهرب في يتمثل
ـــو والهـــرب ري،وفـــو واضـــح خطـــر فيـــه  األفـــضل الخيـــار ه

  .والمشروع

 حـول تـساؤالت لـدي المتقاعـدة الناجية أقوال أثارت
 كــل هــل الخــوف؟ مواجهــة فــي متــساوون نحــن هــل. الخــوف
  مشروع؟ خوف

 أن ويبــدو كحيوانــات، بقائنــا فــي مهــم دور للخــوف
. خوف بدون العيش يمكن ال لكن الخوف، بسبب ًموتا هناك
ــاك ــواع عــدة هن  وهــو المكتــسب، الخــوف أحــدها للخــوف، أن

 شـك وال. وتعلـم خبـرة عمليـة أعقـاب فـي يثـور الـذي الخوف
ــزاع ظــل فــي للعــيش أن ــومي ن ــأثيرا دمــوي ق ــى ًحاســما ًت  عل

ــى عــام بــشكل مــشاعرنا تــشكيل . خــاص بــشكل الخــوف وعل
  .عنه الكثير وعلمنا الخوف أورثنا النزاع ظل في العيش

 فــي الفلــسطيني العربــي التجمــع مــشاعر طيــف فــي
 بـدأ فقـد الـسنين؛ خـالل كبيـرة مـساحة الخـوف احتل إسرائيل

 الـسجن من وتواصل النكبة، زمن اللجوء وحياة بالطرد األمر
 مــن الخــوف تــاله ثــم العــسكري، الحكــم ســنوات فــي والتعــذيب
 محاولـة كل إلحباط ًجهدا توفر لم التي األمن وقوات الشاباك
  .األخيرة العقود في احتجاج

 علـى الهجمـات تجـدد عنـد زدياداال في آخذ الخوف
ــضفة، فــي العمليــات أو غــزة ــرين تعلمــت هكــذا ال  مــن والكثي
 تحلـق الخـوف مـن ثقيلـة غيمـة ظـل في العيش جيلي، أبناء
  .رؤوسنا فوق



  
  ٢٢٥ 

ـــى اضـــطررنا ـــا الخـــوف هـــذا نبعـــد أن إل ـــي ًعميق  ف
ــا، ــه أعماقن ــذارة ألن اآلخــرين، أنظــار عــن ٕواخفائ ــشعور ق  ال
 شـاهدنا فقد ًباهظا، ًثمنا تكلفنا قد العام الفضاء في بالخوف
 ًكافيــا كـان الخـوف الحــالق إيـاد أظهـر عنــدما. لـذلك ًنموذجـا
 عليـه النـار إلطـالق ًسببا وشكل مهدد، كعامل عليه للتأشير

 التي المؤسسة عن أمتار بضعة بعد على النهار، وضح في
ـــم. فيهـــا يـــدرس كـــان  نحـــن ٕواحـــساسنا، لمـــشاعرنا يكـــن ول

 ًيومـا العـام الفضاء في مكان لسطينيين،الف العرب المواطنين
  .مشروع ًخوفا خوفنا يكن ولم ما،

ــــي ــــذه ف  ســــلعة العــــرب مــــن الخــــوف األثنــــاء، ه
ــــري اإلعــــالم فــــي أساســــية اســــتهالكية . إســــرائيل فــــي العب
 عــن تقــارير منتظمــة بــصورة يكتبــون ٕواعالميــون سياســيون

 حقيقـي خطر من التحذير مع – العرب –" الوجودي التهديد"
 حـين ففـي. واألطفـال النـساء ذلك في بما اليهود، ياةح على

 أنـه علـى معـه ويتعـاملون اليهـود بخـوف الـسياسيون يتاجر
ــن سياســي مــورد ــصفوف، ورص التحــريض أجــل م  يقــدم ال

ــون ــصة اإلعالمي ــة من ــذه جماهيري ــصريحات له  ويعلمــون الت
  .العرب من الخوف الجمهور

 لــىإ يتــدفقون العــرب "بفيــديو تبــدأ لــم الظــاهرة هــذه
 الجديدة بنسختها تنتهي لن بالتأكيد وهي ،"االقتراع صناديق

 قـالوا إذا تندهـشوا ال ذلك كل بعد". العرب من نخاف جميعنا"
  ".العرب من نخاف جميعنا "كيف لكم

 ٧/٩/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * * 

  

  

الصهيونية الدولية تتحدى العالم المسيحي 
  بكليته

  

  األكاديمي مروان سوداح

 بالمئة من أراضي محافظة بيت لحم ٨٧ل باحتال
ُالفلسطينية الكنعانية العربية؛ التي ولد السيد المسيح فـي 

أحـد كهوفهـا قبــل أكثـر مـن ألفــي سـنة، تكـون الــصهيونية 
الدولية بمختلف مدارسها وفلسفاتها وادعاءاتها السياسية 
والدينيــة واأليديولوجيــة والــدول الداعمــة لهــا، قــد أعلنــت 

ًخيا ودوليا علنيا سافرا وصريحا وشامال للفضاء ًتحديا تاري ً ً ً ً ً
ًالمـــسيحي برمتـــه، يـــشمل العـــالم العربـــي الواســـع جغرافيـــا 
بدوله وحكوماته وشعوبه وأحزابه ومسلميه قبل مسيحييه، 
ــة  ــارات وقفي ــه مــن أراض وعق ٍفالمــسجد األقــصى ومــا حول
ــــد  ــــد والوعي صيب هــــذا التهدي ــــت مهــــددة، وي ــــة بات ــــوأثري ُ 

ــصهيوني كــ ــي شــريف علــى وجــه ال ٍل مــسلم ومــواطن دول ٍ
 .البسيطة

ــــداس وبقيــــة   ــــم وقــــدس األق ــــت لح ُأصــــبحت بي
ًفلــسطين، التــي تــشكل جــزءا حيويــا وبنيويــا ماديــا ومعنويــا  ً ً ً ًُ َ ّ ُ
من كيان كل إنسان عربي، تعاني من اغتـصاب لـصورتها 
وجوهرها، وصـارت محاصـرة بالمـستوطنين الـذين يجولـون 

َون منــه مــا يحلــو لهــم مــن ويــصولون فــي قلبهــا، ويقتطعــ
ـــب قـــوات  ـــا، وته ـــون أهله َأراض وأشـــجار وتـــراب، ويالحق ِ ُ ٍ ٍ ٍ
ُاالحــتالل المــستوطنين المحتلــين الجــدد مــا يقــسمونه بــين  ّ ُ ُ
بعضهم البعض من مواقع جغرافية مسكونة بالفلـسطينيين 

ــة ــة العامل ــاني . ومؤســساتهم اإلنتاجي ــتم نهــب مب كــذلك، ي
َالكنـائس علــى مــرأى ومــسمع مـن كــل  القيــادات المــسيحية َ

العالمية والكهنة، وها هم المستوطنون يتطلعون بنهم إلى 
ِمــسجد عمــر المواجــه لكنيــسة المهــد، وهــو مجــاور لبيــت  َ

أم «جدي جريس موسى دبـدوب؛ وجـدتي ريحانـة؛ والجـدة 
ُ، وجداتي اُألخريات اللواتي كن يقـدمن هـدايا لهـذا »بطرس

ل مــسجد غيــره، ِالمــسجد وكنيــسة المهــد المقابلــة لــه، ولكــ
نخـب «زيـت زيتـون نقـي وطـازج » تنكـة«وهي عبـارة عـن 

مــن أراضــيهم الــشاسعة الواســعة » ِأول مــن العــصرة البكــر
 .التي يستولي االحتالل عليها، وغيرها الكثير من الهدايا

هـــــذه اللياقـــــة الـــــشعبية والتقاليـــــد المـــــسيحية  
َـاإلسالمية في بيت لحم تؤكـد اللحمة األبديـة لـشعبنا علـى  ُ

ّألرض المقدســـة، التـــي أرادهـــا اهللا أيقونـــة ســـالم بوجـــه ا ُ



  
  ٢٢٦ 

ن بــأن عــدوان كــل عــدو ومحتــل . صــراعات العــالم ُأنــا ُأؤم ٍ ِــ ْ
على أرض اهللا سيلقى جزاءه القاصم من عنده تعـالى قبـل 
ــــــشر بمحاســــــبة لقطــــــاء األرض المــــــدججين  شــــــروع الب

 .بتكنولوجيات تدميرية أجنبية

ه، كنـــت أود اليـــوم نـــشر مقالـــة أخـــرى غيـــر هـــذ 
ًأتناول فيها كتابا قديما، نـشره فـي   أخـي المناضـل ١٩٨٩ً

ّ، وهـــو كاتـــب ومحلـــل سياســـي )ســـعاده صـــالح ســـوداح( ُ
ِتــاريخي شــهير وأحــد أفــذاذ عائلتنــا الكبيــرة، الــذي يحــافظ  ُ
بإبداعاته النشرية على ألق ومسيرة ونهـج والـده المرحـوم 

 .َ، ويحفظ مكانته في األعالي)صالح(

ــــه   ــــاب؛ وعنوان ــــن أ«الكت ــــي زم ســــئلة صــــعبة ف
؛ يتحــدث عــن طائفــة واســعة مــن »االنتفاضــة واالســتقالل

ــي ــا الفلــسطينية والمــشروع التحــرري العرب . القــضايا ومنه
هـــذا اإلصـــدار هـــو األول الـــذي أجـــده علـــى أرفـــف الكتـــب 

لقـــد . فـــي نيقوســـيا) ســـعاده(األردنيـــة، وكـــان قـــد أصـــدره 
ٍانشغلت عشرات السنين في البحث عـن درر موثقـة ورقيـ ًا ُ

ّألدباء وسياسيي وكتاب عائلة سـوداح، إال أننـي لـم أوفـق 
سوى اإلثنين الماضي حين وجدت هذا الكتـاب الـذي يـزن 

ــا، فــي  ــه ذهب ــة«ًثقل ــة األزبكي ــة مــن » مكتب ــشهيرة القريب ال
ُمنزلــي، والتــي يــديرها صــديقي الــوطني والمثقــف والكاتــب 

 .الكبير حسين ياسين

ية فـــي بيـــت ٕالـــنقالت االحتالليـــة الـــصهيواسرائيل 
. ٌلحــم تتــصدر نــشرات األنبــاء، ولزامــا علينــا الكتابــة عنهــا

فبيت لحـم التـي كنـت أنتقـل للعـيش فيهـا ثالثـة أشـهر كـل 
ــل عــدوان  ــراب ١٩٦٧ســنة، قب َ، وُأقــدس كــل حجــر وذرة ت ّ

ّفيهــا، غــدت مــشردة، يتــاجر بهــا حــراس جهــنم، وتتعــرض  ُّ َُ ُ
ـــال و ـــى اعتق ـــار اإليمـــان إل دهـــم فيهـــا كلمـــة اهللا اآلب وآث

ُلقد آن اآلوان لكنس المعتدين الذين ال يفهمـون .. وتدمير َ ِ
ـــة والقدســـية وال  ـــسنودة بقـــيم العدال ـــة القـــوة الم َســـوى لغ
ّيرتـــدون عـــن غـــيهم ســـوى بوحـــدتنا ووعينـــا وتحالفاتنـــا  َ

 .الدولية الفاعلة

  ١٥ ص٧/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

إعالن صربيا وكوسوفو ضربة قوية للشرعية 
  الدولية

  

  *القدوةسري 

يـــــشكل اعـــــالن جمهـــــوريتي صـــــربيا وكوســـــوفو 
ـــرة  عزمهمـــا افتتـــاح ســـفارتيهما فـــي القـــدس، خطـــوة خطي
وتدهور واضح للقانون والشرعية الدولية وعربـدة امريكيـة 
غير مفهومـة حيـث يـصر الـرئيس ترامـب علـى دعـم كيـان 
االحـتالل بـل اصـبحت ادارتـه تقـوم بإعمـال المقاولـة نيابـة 

 تحمـــل معـــاني كبيـــرة وضـــربة عـــن االحـــتالل وهـــي خطـــوة
موجهة لكل الجهود الدولية الداعية للسالم وتشكل خطورة 
بالغـــة ألنهـــا تمـــس بالوضـــع التـــاريخي والقـــانوني القـــائم 

 .لمدينة القدس المحتلة

إن هـــذه القـــرارات أحاديـــة الجانـــب تمثـــل انتهاكـــا 
ــشرعية الدوليــة بــشأن الوضــع  ــدولي وقــرارات ال للقــانون ال

القدس المحتلة ومنها قرار مجلـس األمـن القانوني لمدينة 
 بشأن رفـض قـرار الحكومـة ١٩٨٠ لعام ٤٧٨الدولي رقم 

ــــات  ــــدس وحظــــر إقامــــة بعث ــــة الق اإلســــرائيلية ضــــم مدين
 ٢٣٣٤دبلوماسـية بهــا، وقــرار مجلـس األمــن الــدولي رقــم 

 بـــشأن عـــدم اعتـــراف مجلـــس األمـــن بـــأي ٢٠١٦لعـــام 
سرائيلي على تغييرات تجريها حكومة االحتالل العسكري اال

مدينــة القــدس، فــضال عــن قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم 
 ٢١المتحـــدة ذات الـــصلة ومنهـــا القـــرار الـــصادر بتـــاريخ 

، الـــذي أكـــد أن أي قـــرارات أو إجـــراءات ٢٠١٧ديـــسمبر 
تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلـة أو تركيبتهـا 
ـــة  ـــر الغي ـــانوني وتعتب ـــر ق ـــا أي أث ـــيس له ـــة ل الديموغرافي

 .وباطلة بموجب القانون الدولي

وهــــذه الخطــــوة لــــن تغيــــر شــــيئا مــــن الوضــــعية 
القانونية والتاريخية لمدينـة القـدس باعتبارهـا واقعـة تحـت 



  
  ٢٢٧ 

االحــتالل وال يجــوز القيــام بأيــة أعمــال مــن شــأنها تغييــر 
الوضــع القــائم، وال بــد مـــن التــدخل الــدولي العاجــل لـــدي 

ــن اجــل حكومــة وبرلمــان جمهــوريتي صــربيا وكوســوفو  م
مراجعــة هــذه القــرارات والعــدول عنهــا حيــث تمثــل مخالفــة 
صــريحة لإلجمــاع الــدولي بــشأن مدينــة القــدس المحتلــة 
وستضر بعالقاتهما بالعالمين العربي واإلسالمي، وضرورة 
اتخاذ موقف من قبل دول العالم باالبتعـاد عـن اتخـاذ مثـل 
هـــذه الخطـــوات التـــي ســـتكون لهـــا تـــأثيرات ســـلبية علـــى 

ـــستقب ـــة م ـــصراع فـــي المنطق ـــأجيج ال ـــسالم وت ـــة ال ل عملي
وضــرورة التــزام جميــع الــدول بالقــانون الــدولي وعــدم فــتح 
قنـــوات تعتــــرف بــــاالحتالل وخاصـــة بالقــــدس بعيــــدا عــــن 
االجمـــاع الـــدولي لمـــا تـــشكله مدينـــة القـــدس مـــن مكانـــة 

 .خاصة لدى المسلمين والمسحيين في جميع انحاء العالم

وانها الـــشامل ســـلطات االحـــتالل تـــستمر فـــي عـــد
ــي ظــل تــشجيع  ــد ف ــى القــدس وتمــارس سياســة التهوي عل
ودعــم امريكــي وصــمت دولــي حيــث يــستمر العــدوان علــى 
المسجد األقصى المبارك ومحاوالت التقـسيم وفـرض األمـر 
ـــين، وال بـــد مـــن  ـــوة االحـــتالل وغطرســـة المحتل ـــع بق الواق
 التأكيـــد علـــى المـــستوى العربـــي ضـــرورة االلتـــزام الـــشامل

ـــسالم العربيـــة لعـــام بقـــرارات ا ـــة ومبـــادرة ال لـــشرعية الدولي
 . في حل القضية الفلسطينية٢٠٠٢

إن ضــم القــدس واتخــاذ خطــوات خطيــرة مــن قبــل 
حكومـــة االحـــتالل االســـرائيلي مـــن اجـــل تهويـــد المدينـــة 
واستمرار العدوان الشامل عليها يعد أمـر غيـر مقبـول مـن 
ـــول قائمـــة ـــم المتحـــدة وان اي حل  ٕالمجتمـــع الـــدولي واألم
للقــضية الفلــسطينية يجــب ان تكــون وتنطلــق اساســا مــن 
خالل العمـل علـى تأسـيس دولـة فلـسطينية مـستقلة وذات 

، والقــدس عاصــمتها وفقــا ١٩٦٧سـيادة علــى حــدود عـام 
لقــرارات الــشرعية الدوليــة ولــيس وفــق االنحيــاز االمريكــي 
لالحتالل ودعم مشاريعه االستيطانية والتهويدية، وان تلك 

بـشان   قامت بهـا كـل مـن صـربيا وكوسـوفوالخطوات التي

انتقـــال ســـفاراتها إلـــى مدينـــة القـــدس يعـــد انتهاكـــا ســـافرا 
ـــدول التـــي تفكـــر  للقـــوانين الدوليـــة، ويجـــب علـــى هـــذه ال
بممارســة هــذه الخطــوات ان تراعــى االلتــزام بقــرارات األمــم 
المتحــــدة وتحتــــرم الــــشرعية الدوليــــة والمكانــــة التاريخيــــة 

ئم بمدينة القدس المحتلـة وضـرورة والقانونية والوضع القا
االبتعاد عن أي خطوات من شـأنها تعزيـز الـصراع العربـي 

 .اإلسرائيلي

يس تحريـــر رئـــ - ســـفير االعـــالم العربـــي فـــي فلـــسطين* 
 ةجريدة الصباح الفلسطيني

 ١١ ص٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

   للمستعمرةتحذيرات أردنية

  

  حمادة فراعنة

تحذير وزير األوقـاف عبـر بيانـه الـصحفي، نحـو 
االعتداءات المتكررة من قبل أجهزة المـستعمرة اإلسـرائيلية 
للعـــــاملين ومـــــوظفي أوقـــــاف القـــــدس وحـــــراس المـــــسجد 
األقصى، وتعرضهم لـألذى باالعتقـال واالسـتدعاء واإلبعـاد 

  :ناوينعن مواقع العمل في المسجد، رسالة متعددة الع

 للعاملين أنفسهم في رفع معنوياتهم وتـوفير :ًأوال
ًالحماية ومظلة لهم تقـديرا لـدورهم الـوظيفي والكفـاحي فـي 
مواجهة إجراءات أجهزة المستعمرة وتـدخالتها، واقتحامـات 
ًالمــستوطنين المتكــررة يوميــا، تأكيــدا علــى أنهــم يتبعــون  ً

ــــة وهــــي مــــرجعيتهم، ــــاف األردني ــــوزارة األوق ــــا ل  وأن ًإداري
رعـايتهم الوظيفيــة والمعيــشية مـن قبــل الحكومــة األردنيــة، 
تحظى بتوجيهات صاحب الوالية والوصاية الهاشمية على 

  .مقدسات القدس وسائر فلسطين

ــا ــسلطات المــستعمرة اإلســرائيلية وتنبيههــا :ًثاني  ل
ـــة  ـــة األردني ـــب عليهـــا نحـــو الدول ـــذكيرها بمـــا هـــو مترت وت

ــــــــان واشــــــــنطن ا ــــــــوم والتزاماتهــــــــا وفــــــــق بي ــــــــصادر ي ل
، ومعاهـــــــــدة الـــــــــسالم الموقعـــــــــة يـــــــــوم ٢٥/٧/١٩٩٤
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، وأن اإلخـــالل بمـــا هـــو قـــائم، وبمـــا هـــو ٢٦/١٠/١٩٩٤
متفـــق عليـــه، يـــدفع نحـــو المزيـــد مـــن التـــصادم والخـــالف 
واإلخالل بالعالقات بين الطرفين، وهو شأن ال صلة لوزارة 
ـــة  ـــا يخـــصها وهـــو رعاي ـــسجل بم ـــا ت ـــاف بـــه، ولكنه ُاألوق

وفـــي طليعتهـــا وفـــي قلبهـــا المـــسجد األوقـــاف اإلســـالمية 
ــاف بمــا يخــص  ــذلك اقتــصر بيــان وزارة األوق األقــصى، ول

  .واليتها الوظيفية في التحذير المقصود

ــا ــة للمــسلمين حكومــات :ًثالث ٕ رســالة تحــذير وافاق
وشعوب، بهـدف إبـراز مـا يتعـرض لـه العـاملين مـن سـندة 
المسجد األقصى، والتذكير بما يمثله كما أشار بيان وزيـر 

 ٣األوقـــاف، علـــى أن المـــسجد األقـــصى هـــو أحـــد أقـــدس 
ــــدى المــــسلمين، فهــــو ــــاني : أمــــاكن ل ــــين، ث ــــى القبلت أول

الحرمين، ثالث المسجدين، ومسرى ومعراج سيدنا محمـد، 
والمس به هو مساس بالمسجد الحـرام فـي مكـة المكرمـة، 
والمــــسجد النبــــوي الــــشريف فــــي المدينــــة المنــــورة، ممــــا 

حكومـــات وشـــعوب إيـــالء يـــستوجب مـــن كافـــة المـــسلمين 
االهتمام نحو أحد مقدساتهم الذي يتعرض للمـس واألذى، 
والعاملين على خدمته ورعايته، وأن المشروع االستعماري 
التوســــعي العبــــري اإلســــرائيلي يتطــــاول علــــى مقدســــات 
ــرارات  ــيم الــسماوية، والق ــا يتعــارض مــع الق المــسلمين، بم

ها الدوليــــة الــــصادرة بحــــق القــــدس ومقدســــاتها ومــــسجد
األقـــصى وكنيـــسة القيامـــة، واإلخـــالل باالتفاقـــات الثنائيـــة 
واستحقاقات معاهدة السالم ومضمونها، ولـذلك بـات علـى 
ُالمـــسلمين التنبـــه لخطـــورة مـــا يجـــري ومـــا يعـــد للمـــسجد 
األقـــصى فـــي فـــرض التقاســـم الزمـــاني أو المكـــاني للحـــرم 

  .ً دونما١٤٤القدسي بمساحته المتكاملة 

ات مجتمعـــة تـــدفع وزارة ولهـــذه العوامـــل والمعطيـــ
األوقـــاف األردنيـــة لبـــذل اهتماماتهـــا، والتواصـــل اليـــومي 
المفتــوح مــع دائــرة أوقــاف القــدس، ومــع مجلــس األوقــاف 
ألن هــذا فــي صــلب عملهــا الــوظيفي المكلفــة بــه مــن قبــل 
الدولة األردنية، وألن مكانة األقصى المقدسة لها االعتبار 

رض وفــــي الكبيــــر لــــدى كافــــة المــــسلمين علــــى وجــــه األ
طليعــــتهم األردنيــــون كرافعــــة إســــناد لعمــــل الفلــــسطينيين 
ونضالهم في حماية األقصى وسـائر المقدسـات اإلسـالمية 

  .والمسيحية

اعتقال رائد صالح أحد قيادات الداخل الفلسطيني 
ــه مــن أجــل  وســجنه تــسعة أشــهر بــسبب اهتماماتــه وعمل
ٕالقدس، وابعاد الشيخ عكرمة صبري عن األقصى، واعاقة  ٕ

ل عبــدالعظيم ســلهب مــدير األوقــاف المقدســية والعديــد عمــ
من عناوين القدس ورموزها وسائل تهديـد وموجـات إنـذار 
لما تفعله حكومة المستعمرة نحو القدس بشكل عام ونحو 

 !!المسجد األقصى بشكل خاص

 ١٧ ص٨/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  ٕالمسجد األقصى تاريخ وارث حاضري إسالمي

  

  *سري القدوة

هم يجهلون التاريخ وال يدركون الحقيقة وواقع ألن
المــسجد االقــصى المبــارك هــذا الــصرح االســالمي الــشامخ 
واإلرث الديني لدى جميع المسلمين بإنحاء العالم، وألنهـم 
يجهلون مكانة مدينة القـدس التاريخيـة وأهميتهـا، وألنهـم 

ر هـذه الوقـائع التاريخيـة ويمارسـون ييسعون فقط الى تغي
االحتالليــة وفــرض واقــع التهويــد علــى المــسجد سياســتهم 

االقــصى واألمــاكن المقدســة المحيطــة بــه، وينطلقــون مــن 
خــــالل دعــــم االحــــتالل بــــشكل مطلــــق حيــــث اثــــارت تلــــك 
التــصريحات لمستــشار الــرئيس االمريكــي جاريــد كوشــنير، 
حول أحقية الـصالة فـي المـسجد االقـصى لغيـر المـسلمين 

اع الـــديانات الـــسخط وتقـــسيمه زمانيـــا ومكانيـــا بـــين اتبـــ
واالســتهجان واالســتغراب الن مثــل هــذه التــصريحات تــدعم 
العنــصرية وتعــزز الكراهيــة وتتنكــر لكــل القــيم الدينيــة بــين 
ــشعوب كــون المــسجد االقــصى للمــسلمين وحــدهم دون  ال

ر هــذه الحقــائق الدينيــة يــغيــرهم، وال يمكــن التفــريط او تغي
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ٕوان أي زيـارات المعروفة لـدى الجميـع وتتوارثهـا االجيـال، 
للمسجد االقصى يجب ان تكـون مـن البوابـات الفلـسطينية 
الـــــشرعية ومـــــن خـــــالل األردن صـــــاحب الوصـــــاية علـــــى 

 .المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف

إن المــسجد األقــصى المبــارك غيــر قابــل للتقــسيم 
الزمــاني أو المكــاني وهــو حــق مقــدس للمــسلمين وحــدهم، 

 لمـــا لديـــه مـــن تـــاريخ وهـــو جـــزء ال يتجـــزأ مـــن عقيـــدتهم
اسالمي ومكانة دينية اكـدتها كـل االديـان الـسماوية، فهـو 
ال يخــضع للتقـــسيم او المــساومة او التجـــارة، وال بــد مـــن 
ــارة المــسجد االقــصى  التأكيــد فــي كــل االوقــات علــى ان زي
وزيــارة األراضــي الفلــسطينية المبــارك وهمــا يرزحــان تحــت 

ن تكــون بالتنــسيق االحــتالل العــسكري اإلســرائيلي ال بــد وا
المباشر مع وزارة االوقاف والشؤون الدينية التابعة لدولـة 

خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطين  فلسطين يشترط
وقدسها من أي إجـراء يـصب فـي مـصلحة تطبيـع عالقـات 
المــسلمين مــع االحــتالل الــذي يعمــل علــى تهويــد المــسجد 

 .االقصى ويحتل االراضي الفلسطينية

ت سلطات الحكـم العـسكري االسـرائيلي إن ممارسا
تتصاعد يوميا وتقوم بتطبيق إجراءات تدريجية لالسـتيالء 
علــى األراضــي الفلــسطينية، بــصورة اســتفزازية تعبــر عــن 
ــة إقامــة الدولــة  ــى عرقل ــة، وتهــدف إل أطمــاع ونوايــا خبيث
ـــــشعب  ـــــى ال ـــــداءات عل ـــــوم باالعت ـــــث تق ـــــسطينية حي الفل

منــازل المــواطنين الفلــسطيني ومقدســاته وأرضــه مــن هــدم 
وتشريدهم في القدس وسائر األراضي الفلـسطينية لـصالح 
ـــادة أعـــداد المـــستوطنين  سياســـة توســـيع االســـتيطان وزي

 .وتوسيع نطاق المستوطنات في األراضي الفلسطينية

تتواصـــل ممارســـات االحـــتالل ايـــضا الســـتهداف 
المسجد االبراهيمي في الخليـل وتتواصـل حمـالت االحـتالل 

ـــسطيني التعـــسفية و ـــشعب الفل ـــل مـــن ارادة ال ـــة للني القمعي
وقدســــية االمــــاكن الدينيــــة لديــــه حيــــث تمــــارس سياســــة 
االســـتفزاز للمـــشاعر الدينيـــة وقامـــت بـــدعم المـــستوطنين 

المتطــرفين واعتــداءهم علــى ســطح المــسجد اإلبراهيمــي، 
ــارات اســتفزازية  ــع أعــالم إســرائيلية والفتــات تحمــل عب ورف

هـم بـان المـسجد اإلبراهيمـي على أسواره، بـالرغم مـن ادراك
إسالمي، وخاص بصالة المسلمين وعباداتهم وحدهم، كما 
اقــــتحم عــــشرات المــــستوطنين باحــــات المــــسجد األقــــصى 

ـــة ـــاب المغارب ـــارك، مـــن جهـــة ب ـــي  المب ونظمـــوا جـــوالت ف
ـــوا شـــروحات عـــن الهيكـــل المزعـــوم وخـــالل  باحاتـــه، وتلق
االقتحــام ارتــدت متطرفــة ممــا تــسمى جماعــة طــالب ألجــل 

لهيكل علم االحتالل، وتجولت فـي باحـات األقـصى، وهـي ا
تــــردد عبــــارات الهيكــــل وتــــزعم أن األقــــصى ملــــك لــــشعب 

 .إسرائيل، على حد تعبيرهم

ان تلك الممارسات الهمجيـة والعنـصرية ال يمكـن 
ــسكوت عليهــا، فهــي بالدرجــة االولــي تــأتي  ان تمــر او ال
ضـــمن ممارســـات االحــــتالل التهويديـــة ولـــسرقة وتزويــــر 

اريخ العربـــي واإلســـالمي، وتـــستهدف الـــى خلـــق واقـــع التـــ
ــة،  ــل واألراضــي الفلــسطينية المحتل التهويــد للقــدس والخلي
بـــدعم كامــــل مــــن قبـــل االدارة االمريكيــــة والتــــي تتجاهــــل 
مشاعر العرب والمسلمين فـي جميـع انحـاء العـالم، وتعبـر 

 .عن ممارسة العنصرية وتنشر الكراهية بين الشعوب

رئيس تحرير جريدة / عربي في فلسطينسفير االعالم ال* 
 الصباح الفلسطينية

 ١٢ ص٩/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

  

 اإلسرائيلية المحاكم سخريات من
  

  حديث القدس

ًأصـــدرت محكمـــة إســـرائيلية قـــرارا عجيبـــا وغريبـــا  ً ً
طـن الهـوى يقضي بـإخالء بنايـة عائلـة الرجبـي فـي حـي ب

في سلوان من ضواحي القدس وذلك بعد ان قدمت جمعية 



  
  ٢٣٠ 

ـــرت كوهـــانيم" ـــا بهـــذا الخـــصوص، " عطي ًاالســـتيطانية طلب
  . عائالتأربعوالبناية مكونة من ثالث شقق سكنية تؤوي 

ــــدمت بالغــــات  ــــة االســــتيطانية ق ــــت الجمعي وكان
 بذريعـــة ان األرض إلخالئهـــاقــضائية إلـــى ســـكان البنايـــة 

، ١٨٨١ا هــي ملــك لليهــود منــذ العــام التــي أقيمــت عليهــ
ــوقهم  ــى المحكمــة اإلســرائيلية إلثبــات حق ــسكان إل ولجــأ ال

 إخـالءوكان القرار الصادم بتأكيد الملكية لليهود وضـرورة 
  .العائلة لهذه العمارة

 مـــن األولوالقـــرار بـــإخالء عائلـــة الرجبـــي لـــيس 
 قرارات بإخالء عـدد مـن أربعةنوعه وال الوحيد، وقد سبقه 

 زهيــر الرجبــي رئــيس لجنــة حــي بطــن أكــدئالت، كمــا العــا
ــى  ــسيطرة عل الهــوى ان المخطــط االســتيطاني يــستهدف ال

 عائلـة ٨٠ من خمسة دونمـات وتـشريد نحـو أكثرمساحة 
 بناية، وهؤالء المواطنون يعيـشون فـي الحـي منـذ ٣٥في 

  . الثبوتية الرسمية للملكيةاألوراقعشرات السنين ولديهم 

ًيشكل موقفـا غيـر قـانوني وال وقرار المحكمة هذا 
منطقي وأبعد ما يكون عن العدل، فإن كان لهؤالء اليهـود 

ـــرت كوهـــانيم "أعـــضاء ـــيمن، حـــق " عطي القـــادمين مـــن ال
ـــام  ـــذ الع ـــأن األرض لهـــم من ، فمـــا هـــو ١٨٨١االدعـــاء ب

موقــف هــذه المحكمــة وكــل القــضاء اإلســرائيلي مــن مئــات 
 التــي آالف المــساكن ومئــات آالف الــدونمات مــن األرض

 رســـمية لعــــشرات آالف أوراقهـــي ملـــك ثابـــت وبموجـــب 
ومن بينها أمالك بالقدس الغربيـة .. .العائالت الفلسطينية

ان فلــسطين . ًالتــي ال تبعــد عــن مقــر هــذه المحكمــة كثيــرا
ًكانت بمساحتها الكلية تقريبا ملـك فلـسطيني تمـت سـرقته 
واالســـتيالء عليـــه بـــالقوة االحتالليـــة ولـــم تحـــرك المحـــاكم 

ًاكنا ضـــد ذلـــك وهـــي تجـــيء فـــي هـــذه المرحلـــة لتقـــوم ســـ
ًبموقف يعتبـر نموذجـا للـسخرية وغيـاب العدالـة ويؤكـد مـا 
يقولــون انــه ملــك يهــودي بينمــا هــو حــق فلــسطيني وملــك 

 أنحـــاءوطنـــي مثلـــه مثـــل آالف وآالف المواقـــع فـــي كـــل 
  .إسرائيل التي قامت على األرض الفلسطينية

  ٩/٩/٢٠٢٠ القدس المقدسية

* * * **  

 الصمود المقدسي والتصدي لصفقة القرن

 سري القدوة

ان تـــصعيد قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي لعـــدوانها 
وجرائمهـــا ضـــد الـــشعب الفلـــسطيني، خاصـــة مـــا يتعلـــق 

بناء االستعماري االستيطاني، وفرض سياسات بالتوسع وال
ٕالضم والتهويد على األرض، واطـالق العنـان للمـستوطنين 
لالعتــــداء علــــى أبنــــاء شــــعبنا، واالقتحامــــات المتواصــــلة 
للمـــسجد األقـــصى المبـــارك، واالعتـــداء علـــى المقدســـات 
اإلسالمية المسيحية، وقد شكلت جملـة اسـتهداف الكـوادر 

ي تجـــري لكـــوادر فـــصائل العمـــل الوطنيـــة واالســـتدعاء التـــ
الـوطني، بمــا فيهـا اســتدعاء محــافظ القـدس عــدنان غيــث 
ٕبشكل متكرر، واغـالق المؤسـسات فـي المدينـة المقدسـة، 
لن تكسر إرادة الصمود والتحدي ألبناء الشعب الفلسطيني 
فــــي القــــدس وسيــــستمر دفـــــاعهم عــــن مدينــــة القـــــدس 

 تــضحيات ومقدســاتها بــصدورهم العاريــة فــي ظــل تواصــل
أبناء شعبنا من أجل االستمرار في نضال شـعبنا وكفاحـه، 
ٕحتــى الوصــول الــى الحريــة واالســتقالل، وان مــا يقــوم بــه 
ـــي  االحـــتالل مـــن سياســـات عنـــصرية بحـــق المـــواطنين ف
األرض المقدسة، جريمة ال يمكن التغاضـي عنهـا، ويجـب 
مقاومتهـــا بكـــل الـــسبل المتاحـــة، وهـــي صـــرخة فـــي وجـــه 

  .دوليةالعدالة والقوانين ال

وفي ظل ذلـك وتلـك الحالـة الرهيبـة التـي تعيـشها 
ـــــصفية ومخططـــــات  ـــــسطينية ومـــــؤامرات الت ـــــضية الفل الق
االحتالل االسرائيلي وتطبيق صفقة القرن االمريكيـة ال بـد 
ـــوطني  مـــن العمـــل المـــشترك علـــى المـــستوى الـــشعبي وال
والرسمي العربي لمواجهة سلطات االحتالل واالستمرار في 

ــي احتــضان قــضية ف ــسطيني ف لــسطين ودعــم الــشعب الفل
معركتــه مــن أجــل التحريــر والعــودة وبنــاء دولتــه المــستقلة 

  على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس



  
  ٢٣١ 

إنه وفي ضـوء هـذا التـصعيد االسـرائيلي المبـرمج 
بحق اهلنا في القدس ال بد من العمل على تعزيز الموقف 

لــسطيني، العربــي والــذي يجــب أن يكــون ســندا للموقــف الف
وخاصة فـي إطـار االخطـار المحدقـة بالقـضية الفلـسطينية 
والمتمثلة بصفقة القرن، وخطة الضم، ومحاولـة االحـتالل 
ـــــى  ـــــصفقة المرفوضـــــة عل ـــــر هـــــذه ال ـــــى تمري العمـــــل عل

  .المستويات الفلسطينية كافة

ـــــادة  ـــــسطينية واضـــــحة وان القي ـــــت الفل ان الثواب
المـساعي الفلسطينية تتجاوب بكـل الثقـة بـالنفس مـع كـل 

الدوليـــة الحقيقيـــة لتحقيـــق الـــسالم وفـــق قـــرارات الـــشرعية 
الدولية والمتمسك بالثوابت الوطنية ورفض الـضم وصـفقة 
ٕالقــرن وكــل المــشاريع الهادفــة إلــى تــصفية قــضيتنا، وان 
هذا التناغم في الموقف الفلسطيني الرسمي والـشعبي هـو 
ـــل الخطـــط التـــي تطـــال األرض  ـــذي ســـيؤدي إلســـقاط ك ال

سات وأن الطريـق الوحيـد لتحقيـق األمـن واالسـتقرار والمقد
يمر فقط عبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الـشرعي 

   للشعب الفلسطيني

ان محاصـــرة وتـــدمير كـــل المـــؤامرات التـــي تحـــاك 
ـــسطينية  للقـــضية الفلـــسطينية، مرهونـــة بوحـــدة وطنيـــة فل
وبموقــف سياســي ونــضالي وتنظيمــي موحــد، يرتكــز علــى 

وليــة كأســاس للحــل، إضــافة لوجــوب تحديــد الــشرعية الد
قواعــد االشــتباك وفــق منظــور وطنــي موحــد والحفــاظ علــى 
اسـتقاللية الورقـة الفلـسطينية وأهميــة العمـل علـى التأكيــد 
أن فلــسطين بحاجـــة لموقـــف عربـــي موحـــد عبـــر مقاطعـــة 
دولة االحـتالل اإلسـرائيلي وعزلهـا سياسـيا علـى المـستوى 

ـــضح جـــرائم االحـــتالل  ـــدولي وف ـــي تمارســـها حكومـــة ال الت
   التطرف واإلرهاب اليمينية العنصرية المتطرفة

ان القضية الفلسطينية هي قـضية دوليـة وعربيـة 
ٕواســــالمية، ومنظمــــة التحريــــر الفلــــسطينية هــــي الممثــــل 
الــشرعي للــشعب الفلــسطيني وهــي حاميــة االرث الكفــاحي 
والنضالي الـوطني وال يوجـد قـوة علـى وجـه االرض ممكـن 

ــــن ــــال م ــــسيرته ان تن ــــسطيني وصــــموده وم ــــشعب الفل  ال
ـــات  ـــى آلي ـــق عل ـــة، وأن التواف ـــه الوطني ـــضالية وانجازات الن
إنهاء االنقـسام وتحقيـق المـصالحة الفلـسطينية، وتجـسيد 
شــراكة وطنيــة حقيقيــة هــي االســاس فــي وحــدة الموقــف 
ــــــضالي والتنظيمــــــي ومــــــستويات العمــــــل  ــــــسياسي والن ال

 ورة الوقـوفالجماهيري في هـذه المرحلـة المقبلـة مـع ضـر
إلى الحقوق الفلسطينية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السالم العربية كأساس ومرجعيـة شـاملة لـصناعة 
الــسالم العــادل والــشامل بالمنطقــة تثمــر عــن قيــام الدولــة 

  .الفلسطينية والقدس عاصمتها

رئـــيس تحريـــر  -ســـفير االعـــالم العربـــي فـــي فلـــسطين* 
  ينيةجريدة الصباح الفلسط

  ١٢ص/١٣/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 !!. الفلسطينية"اليمامة"ال تفقؤوا عيني 
  

 رشيد حسن

المفاوضات السرية بين العرب «في كتابه 
شير محمد ي.. ٩٦لصادر عن دار الشروق  «واسرائيل

والتي لن .. حسنين هيكل الى اهداف المشروع الصهيوني
تتحقق اال بتشظية واضعاف الدول العربية المحيط 

للسيطرة على المشرق .. »مصر والعراق سوريا« باسرائيل
العربي، ونهب خيراته، وبناء اسرائيل كقوة اقليمية كبرى 

  ..في المنطقة

لمة وفي هذا الصدد يؤكد هيكل الحقيقة المؤ 
وهي ان العدو الصهيوني بقي مصرا على ما يعتبرها 
ثوابتا، في حين تنازل العرب عن ثوابتهم ولم يحققوا 

  !!.شيئا

  ..وبالدخول في التفاصيل

.. «هيرتسل«يشير الكاتب الى مخططات  
مؤسس الحركة الصهيونية، والتي تصب في اضعاف 
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فهو أول من اقترح مد سكة حديد ما بين حيفا .. مصر
دن، الضعاف الحركة في قناة السويس، وضرب وم

  ..مكانتها العالمية

هذه المخطط لمع في ذهن نبي الصهيونية عام 
 وها هو يعود اليوم ،، قبل ان يتم تداوله اليوم١٨٩٣

مجددا الى التداول،كما تؤكد الصحافة االسرائيلية، وقد 
ومد انبوب نفط من ابار .. دخلت مرحلة مد سكة حديد

مرحلة النقاش  ..ميناء عسقالن المحتلالنفط الى 
  ..الجدي

والمالحظ ان المشاريع االقتصادية ليست هي  
الوحيدة التي لمعت في الفكر الصهيوني، بل صاحبها 
مشاريع اكثر خطورة، وهي تفكيك الدول العربية واقامة 

  ..متقاتلة.. دويالت طائفية متناحرة

فابن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني هو اول 
ن دعا الى اقامة دولة طائفية في جنوب لبنان، لحماية م

  .«دويلة سعد حداد«وهذا ما تم بالفعل .. شمال اسرائيل

واثبتت الوقائع واالحداث ان للعدو الصهيوني 
دعما وال يزال الحركات التكفيرية، وامدها بالسالح، وفتح 
معسكراته لتدريب التكفيرين، واقام مستشفيات في 

  ..، لعالج جرحى هؤالء الخوارجالجوالن المحتل

لقد حرص العدو وطبقا الستراتجيته ان يبقى هو 
والقادرة على تحقيق االنتصار .. القوة العسكرية المتفوقة

، فبنى مفاعل ديمونة، بمساعدة ..على العرب مجتمعين
قتبلة نووية » ٢٠٠«وها هو يمتلك اكثر من .. فرنسا

... ١٩٨١اقي عام وقام بتدمير المفاعل النووي العر.. «
 على مصر، عندما تاكد انها في ٦٧وقام بعدوان حزيران 

طريقها لتصبح قوة عسكرية كبرى، وعلى شفا ان تمتلك 
صناعة عسكرية، وصناعة صواريخ بعيدة المدى، لكسر 

  ..التفوق العسكري االسرائيلي

ال مجال لالستمرار في ايراد الشواهد واالدلة، 
هيوني خطر على االمة كلها التي تؤكد ان المشروع الص

   من الماء الى الماء

  :والبأس في هذا الصدد من التأكيد على حقيقتين وهما

.. ان العدو استغل حالة السالم مع مصر: االولى
فعمل على تفريخ العديد من خاليا التجسس واختراق 

وقد اكتشفت مصر العديد من .. المجتمع المدني المصري
  .هذه الخاليا التخريبية

لقد ثبت ان اميركا واسرائيل هما وراء : الثانية
دفع اثيوبيا، لبناء سد النهضة، الضعاف مصر، 

فمعظم . ومحاصرتها، و ضرب عناصر القوة في اقتصادها
  !!..المهندسين والخبراء هم اسرائيليون

الشعب الفلسطيني وقف على الحقيقة مبكرا منذ 
مة فنذر نقسه للدفاع عن اال.. اكثر من مائة عام

وها هو يسجل اقدس فصول الملحمة بدم .. ومقدساتها
  لتطهير االرض من شذاذ االفاق.. ابنائه

المشروع الصهيوني هو الخطر الحقيقي على 
  ..االمة كلها

فيا اهلنا العرب صدقوا زرقاء اليمامة 
  ..الفلسطينية

   قبل ان ياخذكم الطوفان الصهيوني

  ..وال تفقؤوا عينيها

  !!..ونفانها ترى ما ال تر

 ١٢ص/١٣/٩/٢٠٢٠الدستور
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  رسالة السالم الفلسطينية

  

 *سري القدوة

ان العمل الدبلوماسي الفلسطيني يتطلب 
كنة من اجل مضاعفة الجهود وبذل كل الطاقات المم
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ايصال صوت الشعب الفلسطيني الي المحافل الدولية 
وتجاوز محاور التطبيع القائمة فنحن اصحاب القضية 
ونمتلك الحق بالدفاع عنها وحمايتها ولذلك يتطلب اختيار 
الكفاءات في هذا المجال من اعالميين ودبلوماسيين على 
قدر هذه المهمة الدقيقة والحساسة والتي تتطلب 

ٕنيات عقلية وذهنية واعالمية وسياسية عالية وادراك امكا ٕ
المفهوم الوطني الفلسطيني وخاصة للعاميين في التمثيل 

   الخارجي للشعب الفلسطيني

ومما ال شك فيه ان الدبلوماسية الفلسطينية 
حققت العديد من اإلنجازات الهامة علي هذا الصعيد في 

وي ايصال رسائل فلسطينية مهمة وخاصة علي المست
األوربي ولعل تلك االعترافات البرلمانية في بعض الدول 
األوروبية تركت اثار واضحة لتسجيل اختراق هو االول 
من نوعه لالعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي حصيلة 
االمر اننا نقف امام استحقاقات عملية السالم التي يجب 
ان تثمر عن قيام الدولة الفلسطينية، فحان الوقت لجني 

ار العمل وبناء جسور الثقة من اجل سالم شعب ثم
  .فلسطين ومن اجل دولة فلسطين المستقلة

 ىان حكومة االحتالل تمارس عنصريتها وتسع
للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وهذا الواقع المر ال 
يمكن ان يستمر فهي تمارس عدوانها الظالم ضد الشعب 

القيادة الفلسطيني وتفرض الحصار المالي على 
الفلسطينية كما تواصل عدوانها وتهديدها باقتحام قطاع 
غزة بشكل متواصل ضاربين بعرض الحائط كل القرارات 

وانين، وأننا قالدولية وما تنص عليه الشرعية الدولية من 
بحاجة ماسة لتفعيل كل االمكانيات واتخاذ الخطوات التي 

الل تؤدي الي قيام دولة فلسطين وفضح ممارسات االحت
مقابل االمن فقط وال يهمهم قيام دولة  الذي يريد السالم

  .فلسطينية

ان مواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السالم 
مواقف كانت واضحة وثابتة وتعبر عن الشعب الفلسطيني 

وعن مواقف فصائله وخاصة بعد االجتماع الناجح في 
اجهة بيروت رام اهللا والذي جسد رؤيا فلسطينية ثاقبة لمو

المخاطر والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية، 
وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيقها 

ووضع حد لمخططات التصفية  واستعادة قطاع غزة،
واالستيطان التي تمارسها حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
وكشف مخططاته امام العالم اجمع، وان هذا االحتالل ال 

م وهو يسعى الي االستمرار برفض السالم يريد السال
ويقف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي موقف همجي 
رافض االعتراف باستحقاقات السالم متسمرا في بناء 
المستوطنات ومصادرا لألراضي قامعا ومنتهكا حقوق 
اإلنسان الفلسطيني رافضا إطالق سراح األسرى ومستمرا 

ي بالعودة الي في التنكر لحقوق الشعب الفلسطين
   أراضيهم

ان أهمية اتخاذ المواقف الصعبة في هذه 
المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، شكلت 
بداية لمرحلة هامة إلفشال التدخل االستعماري على أرض 
فلسطين، ووضع حد لمشاريع صفقة القرن االمريكية، 

ظ وان ما نواجهه من مؤامرات كشعب موحد وقيادة تحاف
على الثوابت الوطنية إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

ٕ، وان ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 
القدس بمقدساتها والحفاظ على القرار الوطني المستقل 

وبصمود الشعب  بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية
ٕالفلسطيني وبعزيمته وارادته، سنتجاوز المرحلة الخطرة 

  .هدد مستقبل المنطقة بأكلمهاالتي ت

ان نضال شعب فلسطين سيثمر علي قيام دولة 
فلسطين وان صراع شعب فلسطين هو صراع مع عدوه 
االول االحتالل الغاصب ألرضنا والسارق لوطننا وستبقى 
بوصلة فلسطين تجاه الوطن الفلسطيني مستمرة ولن 
 ينالوا من دولتنا وال من صمود شعبنا مهما تكالبت قوي
العدوان والظلم والتآمر، ولن تسقط قالع الثورة وستستمر 
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المقاومة الشعبية حتى قيام الدولة الفلسطينية واحدة 
   موحدة فوق التراب الوطني الفلسطيني

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

  ١٤ص/١٤/٩/٢٠٢٠الدستور 
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   في ذكرى انتفاضة األقصىمالحظات إسرائيلية

  

  عدنان أبو عامر. د

يحيي اإلسرائيليون هذه األيام يوميات االنتفاضـة 
الثانيـــة التـــي عاشـــوها، ال ســـيما عـــشية تنفيـــذ العمليـــات 
ـــاد  ـــسطينية، وق ـــصائل الفل ـــذتها الف ـــي نف ـــشهادية الت االست
ا إسـرائيلية  ًـمقاتلوها زمام القيادة بالفعل، حتـى شـكلت أيام

أكثر الفترات فظاعـة، حـين بـدأت الحـافالت سوداء، وربما 
باالنفجار، وكذلك المطاعم والمقاهي، ولم تعـد الحـرب مـع 
الفلــسطينيين داخــل الحــدود، أو علــى أعتابهــا، بــل دخلــت 

  .إلى المنازل، وقلبت كل شيء

ــق اإلســرائيليون علــى تلــك األحــداث أوصــافا  ًيطل
ـــن  ـــوا م ـــة، وارتعب قاســـية، حـــين خـــافوا مـــن ركـــوب الحافل

مـرور بالـسيارة بجانبهـا، أو الوقـوف عنـد إشـارة المــرور ال
اســـتغرق األمـــر ســـنوات حتـــى تخلـــصوا مـــن هـــذا . خلفهـــا

ـــشهاديين والمفجـــرين فـــي  ـــسبب مـــشاهد االست الخـــوف، ب
الحافالت والمطاعم والمقاهي والفنادق والحانات والنوادي، 

  .حين انتشر الخوف في كل مكان

دالع اليــــوم فــــي الــــذكرى الــــسنوية العــــشرين النــــ
انتفاضــة األقـــصى بعــد شـــهرين مــن فـــشل مــؤتمر كامـــب 
ــسطيني فــي ذروتــه : ديفيــد، ال زال الجــدل اإلســرائيلي والفل

حول ما إذا كانـت االنتفاضـة عفويـة، كتعبيـر عـن غـضب 
شـــــعبي حقيقـــــي، أم أن الـــــسلطة الفلـــــسطينية ورئيـــــسها 

  .ّوجهوها من فوق، وقادوها منذ اللحظة األولى

ول الــسبب المباشــر بجانــب النقــاش المــشروع حــ
النطـــــالق انتفاضـــــة األقـــــصى، يخـــــرج جـــــدل فلـــــسطيني 

بين كونها تشبه االنتفاضة : ٕواسرائيلي آخر حول طبيعتها
، انتفاضــة الحجــارة، أو أنهــا جــاءت بثــوب ١٩٨٧األولــى 

جديــد مختلــف عــن ســابقتها، ألن أبــرز ســماتها اســتخدام 
 األسلحة النارية والعمليات االستشهادية، وخاضتها جميـع
التنظيمات المسلحة، ممن ألقت نفسها في قلـب المعركـة، 
وشنت هجمات إطالق نار في قطاع غزة والضفة الغربيـة، 
وتسللت للمستوطنات، وفي وقت الحـق أرسـلت المفجـرين 

  .لداخل الخط األخضر

بــــات واضــــحا بعــــد مــــرور أشــــهر علــــى انــــدالع 
، فقــد عــرف "ّالجنــي قــد خــرج مــن القمقــم"االنتفاضــة أن 

نيون كيف يبدؤون انتفاضتهم، لكـنهم لـم يعرفـون الفلسطي
كيف ينهونها، وخاطرت القيـادة التقليديـة بفقـدان الـسيطرة 
علـــى عجلتهـــا، ألنـــه عنـــدما غرقـــت الـــسلطة الفلـــسطينية 

مقار قواتها األمنية، " إسرائيل"بأحداث االنتفاضة، ودمرت 
  .كان األوان قد فات

ــسا واحــدا أمــ ــاس مــن جهتهــا رأت أمــرا رئي ًحم ً ام ً
عينهــا مــن االنتفاضــة الثانيــة، علــى األقــل وفــق التحليــل 
اإلســـرائيلي، وهـــو أنهـــا مـــصممة أال يـــتم اســـتغالل هـــذه 
االنتفاضة كسابقتها، وهكذا خرجـت أقـوى مـن االنتفاضـة، 

، انــسحبت إســرائيل مــن غــزة، وأخلــت ٢٠٠٥وفــي صــيف 
  .المستوطنات، واعتبرته حماس انتصارا واضحا لها

أن حمـاس رأت فـي انـسحابهم يقدر اإلسرائيليون 
مـــن غـــزة نجاحـــا، حيـــث فـــشلت الـــسلطة طـــوال ســـنوات 

على الهروب من غزة على " إسرائيل"المفاوضات، وأجبرت 
وقــع الهجمــات المــسلحة، لكنهــا لــم تكمــل هــدفها الــشامل، 
صــحيح أنهــا اســتولت علــى غــزة منــذ قرابــة عقــد ونــصف، 

 رغم أنه الحقيقي كان وال يزال الضفة الغربية،" الكرز"لكن 
بعـــد أقـــل مـــن ســـتة أشـــهر، حـــصدت حمـــاس فوائـــد هـــذه 

  .الرسالة عبر نجاحها في االنتخابات البرلمانية
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 ١٤/٩/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * * 

  مغروسون كالتين والزيتون

  

  حمادة فراعنة

ــشاهد شــباب حــارة بــاب الزاويــة الــصغار وســط  ن
 العــسكري مدينــة الخليــل، يواجهــون حــاجز شــارع الــشهداء

اإلسرائيلي، يتصدون لجنود االحتالل، يجتاحنا شـعور مـن 
نصغر ونكبر، نفـرح ونخجـل، نيـأس مـن الواقـع : التناقض

ــــــسام  ــــــن االنق ــــــات مــــــدمرة م ــــــستقبل، معطي ــــــق بالم ونث
الفلــسطيني، الحــروب البينيــة العربيــة، التــشتت اإلســالمي 
ـــسنية،  ـــرة ال ـــة أنق ـــشيعية ومرجعي ـــة طهـــران ال ـــين مرجعي ب

ـــاقي ت ـــتحكم االنفـــرادي والب ـــين الفقـــر والكورونـــا وال ـــه ب ائ
األحــادي بالــسلطة، واالهتمامــات الدوليــة لمواجهــة جمــوح 
ترامب الرجعيـة العنـصرية الـصهيونية اإلنجيلكيـة، وصـراع 

  .تركيا وتطلعاتها التوسعية في المتوسط

يأتينا الفرح والثقة واألمل من هـؤالء الـصغار فـي 
اك الكهـل الكبيـر القـابض أعمارهم والكبار فـي أفعـالهم، وذ

علــى العلــم الفلــسطيني حتــى ال يــسقط فــي مواجهــة ركبــة 
جند االحتالل كما فعلوا مع جورج فلويد فـي امريكـا، ومـن 
عزيمة أهالي كفر قـدوم، والعراقيـب فـي النقـب، وامتـدادهم 
من المتشبثين بفلسطين حتى النخـاع، فـي مواجهـة قـوات 

توطناتهم عنــوة االحــتالل المــدججين، المــزروعين مــع مــس
ًوتعـــسفا نتـــاج الفكـــرة الباطلـــة، والدولـــة العنـــصرية، ومـــن 

  .معطيات تدميرية تدريجية متالحقة

إنهـم نتـاج الحـرب العالميـة األولـى التـي أعطـتهم 
وعـد بلفـور، ونتـاج الحـرب العالميـة الثانيـة التـي أعطــتهم 
ثلثي جغرافية خارطة فلـسطين، ونتـاج هزيمـة العـرب التـي 

 مـــشروع .طين، ونتـــاج الحـــرب البـــاردةأعطـــتهم كـــل فلـــس
اســـتعماري توســـعي يحتـــل فلـــسطين والجـــوالن الـــسوري، 
ـــان، أرض لثالثـــة بلـــدان عربيـــة،  ًوجـــزءا مـــن جنـــوب لبن

ويتطاول على أقدس مقدسات المسلمين والمسيحيين، بال 
ـــم المتحـــدة، واليونـــسكو،  ـــرارات األم رادع، وباســـتخفاف لق

تراجـــع مكانـــة ومنظومـــات األخـــالق األمميـــة، ومـــع ذلـــك ت
العــــرب، ويــــتم تــــدمير بلــــدانهم، بتخطــــيط مــــن أعــــدائهم، 
وبأيــديهم مــن أدوات محليــة، يــتم تــسليح طرفــي الـــصراع 
وتمويلهم في ليبيـا، فـي العـراق كمـا فـي سـوريا، والنتيجـة 
الخــراب والــدمار والتآكــل الــذاتي، لتبقــى أمــة العــرب أســيرة 

  .التخلف والفقر والحاجة

اكـــه واللحـــوم وشـــماة ُســـوريا بلـــد الخـــضرة والفو
الهواء، ال تستطيع إطعام شعبها، العراق بلد الثروة والنفط 
ودجلة والفرات، بال مـاء، بـال رصـيد، وبـال سـيادة يتـصادم 
على أرضها تطلعـات طهـران ونفـوذ واشـنطن لمـصلحة تـل 

 نعــيش المأســاة بكــل أبعادهــا وتالوينهــا بــسبب مــا .أبيــب
ل من بعضه، ولذلك ذكرناهم، وأزمات من لم نذكرهم، فالحا

يأتينــا األمــل مــن أبنــاء فلــسطين وثبــاتهم، فالعــدو الــذي 
يحتـــل أرضـــهم هـــو أحـــد أســـباب الـــدمار والخـــراب المـــنظم 
للعراق وسوريا وليبيا والـيمن، وتقـسيم الـسودان، والتـدخل 

 يغتـصبون بالدنـا، .الدولي لفرض سياسات تحويلية ذليلـة
أن نـصمت، ويحتلون أرضنا، وينتهكون كرامتنا، ومطلوب 

ـــصاب ولالحـــتالل ولالنتهـــاك،  ـــل لالغت ـــرح ونهل ـــل أن نف ب
لألقصى كما لمسجد إبراهيم الخليل، وللقيامة كما لكنيـسة 
المهد، بال ضوابط وال أخالق، بال قيم وال حدود، حالة مـن 
االنحدار والمذلة، ويتصارع المنقسمون على انتظار تدفق 

فـرح، نكبـر،  ولـذلك ن.المال وفق مكرمة االحتالل وأجهزتـه
ننتعش، نثق بالمـستقبل مـن شـباب الخليـل ورجـاالت كفـر 
قدوم، وصمود العراقيـب، وأولئـك الـذين يرفـضون الماليـين 
ًثمنا لبيوتهم فـي القـدس وبلـدة الخليـل القديمـة، يرفـضون 
ــا لبيــت متواضــع أمــام هجمــات المــستعمرين  ًالماليــين ثمن

 كرامـة للشراء ونيل الـشرعية، وتـتم هزيمـة برنـامجهم أمـام
ٕالفلــسطيني وعروبتــه واســالمه ومــسيحيته ودرزيتــه، نكبــر 
بهــم ونتحــسر أن هــؤالء الــصامدين ال مظــالت لهــم خــارج 



  
  ٢٣٦ 

فلــــسطين، ال أحــــد يــــذكرهم رغــــم تــــضحياتهم وبــــسالتهم 
وصــمودهم للحفــاظ علــى الكرامــة والتــاريخ والتــراث لتبقــى 
ًفلــسطين للفلــسطينيين تراثــا وأرضــا وتاريخــا ومعــالم مــن  ً ً

لتبق للغـد وللمـستقبل، كمـا كانـت وكمـا يجـب أن الماضي 
 .تكون

  ١٧ ص١٦/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

 الهاشميون في عيون المقدسيين
  

 محمد عبدالجبار الزبن

جميل أن يكتب اإلنسان ما يعايشه من وقائع 
ًومواقف ذات بهجة، تزيد القارئ نظرة لما يدور حوله من 
ّدوائر جسام عظام، ليتعرف على موقعه على خريطة 

ي تتأثر بمسيرة العالم، وأين وصل في مسيرة حياته الت
  .الوطن

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

ها عبيرها الشريف، كيف أن كل مدينة لها رائحتها، ول
وأجواؤها الخالبة التي تسلب الفؤاد وتأخذك عبر التاريخ 
الممتد إلى الكنعانيين العرب، مرورا بأنبياء اهللا تعالى، 

مولد موسى ومولد عيسى وبينهما يوسف وداود : منهم
وسليمان ويحيى وأبوه زكريا، وخاتمتها المسك مسرى 

 .ميعاّالنبي محمد صلوات ربي عليه وعلى أنبياء اهللا ج
ّوفي القدس رأيت صور الرحالة األردني يتناول الحلوى 
ٕالمقدسية حيث المكان التقليدي لتناولها، واذ بصورة 
الملك الراحل الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه، 

 وراح .ما أجمل الوفاء من النبالء: فاستوقفتني، فسألت
ًالرحالة األردني يمأل المكان صدى وهو يحدثني عن  ّ

سيين للهاشميين، أهل الوصاية على عشق المقد

ّالمقدسات، وكيف أنهم يحملون الوفاء والمحبة لمليك 
ّاألردن عبداهللا الثاني ابن الحسين، في نظرة للواقع الذي 

  .ّيعيشونه وأن األردنيين أهل اإلخاء والوفاء

: ومما اهتز له وجداني ما نقله الرحالة عنهم
ّإن األردن واألردنيين هم المتنفس « الوحيد لنا بل الرئة ّ

نعم، قد يقوم اإلنسان بواجبه . »التي نتنفس من خاللها
نحو الوطن وأهل الجوار وتكون أصالته ال تستدعي من 
ّالناس شكرا، غير أن سماع تلك الكلمات يرفع المعنويات،  ّ
فكانت أجمل أمنياتي أن أنقل ما سمعته مما يتناقله 

رى نبينا صلى المقدسيين المرابطين عن األمة عند مس
  .ّاهللا عليه وسلم

لقد زرت : ّويختم الرحالة األردني الذي يقول
عشرات من دول العالم شرقا وغربا، فلم أجد أجمل من 

ّ إن محبة المقدسيين لألردنيين، ذكرتني بما .فلسطين
قرأته مؤخرا من مذكرات ضابط كبير متقاعد من الموساد، 

في منعهم وهو يتناول ما سببه الملك المؤسس لهم 
لو : تجاوز وادي عارة، ويغضب الضابط في مذكراته قائال

لم يقم الملك عبداهللا األول بحنكته السياسية الستطعنا 
السيطرة على فلسطين كلها ودخول الضفة الغربية 
ّوعددهم آنذاك ثالثمئة ألف نسمة، ولم يتشكل لنا كل تلك 

  .المتاعب في التعامل مع مليوني نسمة هذه األيام

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

  .أمثالها من عناوين المجد نصبو ونتطلع

ّسمو ّفاألردن بحكمة قيادته وأصالة شعبه و
مبادئه، يجعل منا نبراسا يهتدى به في لجج األيام 

 .ومدلهمات الليالي

  ٦ص/١٦/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 
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 بعيون بعض قادتها "مستقبل إسرائيل"
  ومفكريها

  

 اسعد عبد الرحمن. د

في عدد متزايد من األدبيات الصهيونية الجديـدة، 
ين ومــع تفــاقم التطــرف اإلســرائيلي، تنبعــث لــدى اإلســرائيلي

هـــواجس مقلقـــة تتعلـــق بـــالوجود والمـــصير، حيـــث الجـــدل 
ــــة والــــسياسية  ــــة الفكري ــــام داخــــل المؤســــسات األمني متن
ــــي مــــستقبل  ــــا ف ــــة اإلســــرائيلية بحث ــــة واإلعالمي األكاديمي

فـي " إسـرائيل"ومع إن هذا الجدل بدأ منـذ إنـشاء ". الدولة"
ــــــــــسور اليهــــــــــودي ١٩٤٨ ــــــــــشعياهو (، إال أن البروفي ي

من أعلنها صراحة مباشـرة بعـد حـرب كان أول ) ليبوفيتش
فـــي اليـــوم الـــسابع، الالحـــق لـــسادس أيـــام تلـــك : "١٩٦٧

  ."الحرب، ستبدأ نهاية إسرائيل إذا لم تستيقظ

سياســـــــيون ورؤســـــــاء أمنيـــــــون وعــــــــسكريون 
زوال "ومفكــــرون وصــــحافيون إســــرائيليون تحــــدثوا عــــن 

ـــوزراء الحـــالي ". إســـرائيل ـــيس ال ـــه رئ كـــان أقواهـــا مـــا قال
: ٢٠١٧عـام " عيد العـرش"في احتفال ) ياهوبنيامين نتن(
ســأجتهد ألن تبلــغ إســرائيل عيــد ميالدهــا المئــة لكــن هــذا "

) للـشعب(ليس بديهيا، فالتاريخ يعلمنا أنه لـم تعمـر دولـة 
". اليهودي أكثر من ثمـانين سـنة وهـي دولـة الحـشمونائيم

 وكالــــــة –الموســـــاد "بالمقابـــــل، تحـــــدث رئــــــيس جهـــــاز 
ـــي(األســـبق " ةاالســـتخبارات اإلســـرائيلي ـــراييم هليف ـــي ) أف ف
إنه ظالم ! نحن على أبواب كارثة: "الذكرى السبعين للنكبة

  ."ما قبل الهاوية

فــي ظــل التمــاهي فــي سياســات التطهيــر العرقــي 
القتــال علــى " إســرائيل"، تواصــل "االســتيطاني"واالســتعمار 

. جبهة وجودها واستمرارها، وتتزايـد التـصريحات المتخوفـة
ته المثيرة للجـدل إسـرائيليا، كتـب الـصحافي ففي أحد مقاال

ال أحد عنده جـواب عمـا : "يقول) جدعون ليفي(المعروف 
ــل يوجــد مــن  ــة بعــد عــشرين عامــا، ب ســيكون وجــه الدول

يشككون في مجرد وجودها حتـى ذلـك الحـين، وهـذا سـؤال 
ال أحد يستطيع وقف عملية . ال يثار بشأن أي دولة أخرى

ســـــرائيلي، إذ إن المـــــرض التـــــدمير الـــــذاتي الـــــداخلي اإل
السرطاني الذي تعاني منه إسرائيل قد بلغ مراحله النهائية 

  ". وال سبيل لعالجه

ـــــــسياسي  ـــــــل ال ـــــــون (أمـــــــا الباحـــــــث والمحل أمن
أخطر ملف تواجهه إسرائيل هـو لـيس : "فقال) إبراموفيتش

ٕملفات فـساد نتنيـاهو وانمـا األخطـر منهـا هـو ملـف خـراب 
  ". إسرائيل الثالث

وخـــالل ) يـــسرائيل ويـــس(ام اليهـــودي أمـــا الحاخـــ
إسرائيل : "األمريكية فقد قال" وكالة فوكس نيوز"حوار مع 

ًأفسدت كل شيء على النـاس جميعـا، اليهـود مـنهم وغيـر 
اليهــود، وهــذه وجهــة نظــر متفــق عليهــا عبــر المائــة ســنة 
الماضـــية، أي منـــذ أن قامـــت الحركـــة الـــصهيونية بخلـــق 

مــن ديانــة روحيــة إلــى مفهــوم أو فكــرة تحويــل اليهوديــة 
  ". شيء مادي ذو هدف قومي للحصول على قطعة أرض

بينـــــي (ونخـــــتم بمـــــا قالـــــه المـــــؤرخ اإلســـــرائيلي 
رغم شخصيته الجدليـة، وهـو الـذي عـاد وكـشف ) موريس

ــم تكــن الفاشــية، بعــد أن كــان  عــن آرائــه العنــصرية، إن ل
ــل عــدة ســنوات، ممــثال لمــا يطلــق عليــه اليــسار  ــى قب حت

ـــض ـــصهيوني، ورف ـــاط عـــام ال ـــة االحتي ـــي ١٩٨٦ه خدم  ف
نفـــسه ) مـــوريس(الـــضفة الغربيـــة ألنهـــا منطقـــة محتلـــة، 
: حين قال" هآرتس"كشف مؤخرا عن قناعته في حوار مع 

إسرائيل مكان ستغرب شمسه وسيشهد انحالال أو غوصـا "
بالوحــــل، وخــــالل ســــنوات سينتــــصر العــــرب والمــــسلمون 

أو ويكـــون اليهـــود أقليـــة فـــي هـــذه األرض إمـــا مطـــاردة 
مقتولة وصاحب الحظ هو من يستطيع الهـرب إلـى أمريكـا 

  ."أو أوروبا

  ٤٠ص/١٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 
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 عملية وحدة إلى االتصاالت تحويل المطلوب
  !!حقيقية

  

  حديث القدس

ًأطماع االحتالل ليست سرا وال هي قضايا مخفيـة 
ً ممارسات وواقع نلمسه يوميا تقريبـا، وأبـرز مـا يـدل ٕوانما ً
 أراضذلك هو مـا قيـل ان نتانيـاهو ألغـى خطـط ضـم على 

 اإلمــــاراتبالــــضفة علــــى أســــاس اتفــــاقيتي التطبيــــع مــــع 
ّـوالبحرين، والواقـع انـه أجل ولـم يلـغ هـذه الخطـط، وأكـدت 

 بعـد األرجـح ان الضم سيتم على إسرائيليةمصادر رسمية 
  . القريبة القادمةاألميركيةاالنتخابات 

 فرضه في سرائيلإواألسوأ من ذلك هو ما تحاول 
، األقـصىمصلى باب الرحمة في الجهـة الـشرقية للمـسجد 

ــــا تقريبــــا  ــــوم شــــرطة االحــــتالل باقتحامــــه يومي ــــث تق ًحي ً
بأحــذيتهم والــدوس علــى ســجاده دون أي اعتبــار لقدســية 
المكــــان، وهــــم يعتبرونــــه البــــاب الــــشرقي للهيكــــل الــــذي 
يتحدثون عنه، ويـسعون إلـى تحويـل مـزاعمهم إلـى وقـائع 

ًشكل خطـــرا اســـتراتيجيا كبيـــرا ضـــد الحـــرم القدســـي ممـــا يـــ ً ً
  .ومصلى باب الرحمة بصورة خاصة

 ان نتانيـاهو ال اإلسـرائيليةويؤكد زعيم المعارضة 
 أية محادثـات سـالم مـع الفلـسطينيين بعـد إلجراءنية لديه 

ــا  ــا كم ــة قريب ــة المتوقع ــرة أو القادم ــع األخي ًخطــوات التطبي
تلك النية فـإن ذلـك لـن وحتى لو كانت لديه مثل . يؤكدون

: ً قال مـرارااًيغير شيئا ألنه يريد أن يفاوض فقط ويريد كم
الـــسالم مقابـــل الـــسالم ولـــيس الـــسالم مقابـــل األرض أو 
االعتراف بالحقوق الوطنيـة لنـا وألرضـنا وتاريخنـا الطويـل 

  .فوقها

ًلقــــد تلقــــى الــــرئيس أبــــو مــــازن اتــــصاال هاتفيــــا  ً
لحركــــة حمــــاس ًمــــشتركا مــــن رئــــيس المكتــــب الــــسياسي 

 هنيــــة ونائبــــه صــــالح العــــاروري، وأكــــد هــــذان إســــماعيل

القياديان دعمهمـا لكـل الجهـود التـي تعـزز وحـدة الموقـف 
  .الفلسطيني

وهـــذا االتـــصال يـــشكل جـــزءا مـــن عـــدة تحركـــات 
ايجابية وزيارات من الضفة إلى غزة، ويعتبر األهم واألبعد 

  .ًتأثيرا ألن من قام به هم القيادة العملية لحماس

ـــى وحـــدة  ـــصاالت إل ـــة هـــذه االت ـــوب ترجم والمطل
حقيقيــة ســواء بعقــد اجتماعــات موحــدة أو االتفــاق علــى 

 انتخابـــات موســـعة، وفـــي كـــل األحـــوال فـــإن شـــعبنا إجـــراء
يطالب قيادتي فتح وحماس وبالمقدمـة الـرئيس أبـو مـازن 
إلـــى المبـــادرة إلـــى خطـــوة كهـــذه وان يقـــف الجميـــع أمـــام 

حلـة الحاسـمة والمـصيرية مسؤولية تاريخيـة فـي هـذه المر
التــي نمــر بهــا ويتغطــرس فيهــا االحــتالل ويــسارع كثيــرون 

فهـل مـن ... التطبيع مـع هـذا المتغطـرس إلى األشقاءمن 
  !!؟؟يستمع

  ١٧/٩/٢٠٢٠قدس المقدسية ال

* * * * * 

 !!...ظاهرتان مضيئتان في القدس
  

 رشيد حسن

حدثني صديقي القادم من أولى القبلتين، وثاني 
من .. من قدس االقداس.. الحرمين، وثالث المسجدين

من القدس العربية . وعاصمة العواصم.. زهرة المدائن
عن ظاهرتين مضيئتين لمسهما في المدينة ... المحتلة

الواقعة في .. »االونروا«ة الخالدة خالل عمله في رئاس
   :حي الشيخ جراح وهما

يقول صديقي وهو مبتهج، وتشع عيناه : االولى
لقد لفت انتباهي خالل تجوالي الذي لم ينقطع .. باالمل

في كافة احياء وشوارع القدس الشرقية العربية المحتلة، 
.. في شوارعها.. ان اهلنا المقدسيين يسيرون في القدس

ياكلون .. في الحواري... لحارات القديمةفي ا.. واحيائها
.. ويشربون قهوة عبود.. كعك باب العمود.. كنافة جعفر
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ال يرهبهم جنود العدو ... بكل ثقة.. واطفالهم.. اسرهمم ه
وفي .. راجلين... المنتشرين في كافة ارجاء المدينة

 ..مدججين بكافة انواع االسلحة.. دوريات

 حريصون - وكما الحظت -اهلنا المرابطون 
ال .. على ان تبقى الشوارع والساحات العامة تغص بهم

في حين ترى ... حتى في احلك الظروف.. يغادرونها
.. رعاع المستوطنين ال يجرؤون على التنقل في المدينة

او حتى على الدخول في .. والعلى المشي في شوارعها
وال يجرؤون على شراء ما يريدون من .. ازقتها وحواريها

اال بمرافقة جنود العدو المدججين .. ضاتهامعرو
 ..بالسالح

 جنود العدو - يضيف صديقنا -لقد شاهدت 
يقفون في .. يحرسون كل بيت من بيوت هؤالء االوغاد

من شباب المقاومة الذين .. وضع قتالي مرعوبين
ة والحواري بخناجرهم يخرجون عليهم من االزق

م الذي يشبه فال تسمع اال صراخهم وعويله ..وسكاكينهم
 .وقد القوا المصير المحتوم ..صراخ الخنازير

هؤالء الرعاع الفاشيين يدركون انهم مجرد 
فال يقدرون على تدنيس .. اغتصبوا االرض.. لصوص

.. فتراهم يدخلون مهرولين.. المسجد اال بحراسة الجيش
ويخرجون مهرولين، تكاد عيونهم تفر من محاجرهم خوفا 

.. من المرابطين في المسجد. .وهلعا من صاحب االرض
من هؤالء المغتصبين .. وقد نذروا انفسهم لحمايته

 ..االوغاد

وتنطق بالحق .. الصورة تعبر عن نفسها
.. وستبقى عربية.. بان هذه المدينة عربية.. المبين

.. رسوخ جبالها.. واهلها المرابطون راسخون في ارضها
وال .. ونوها هم صامد.. وال يتزلزلون.. تتزلزل االرض

. الفا» ٣٨٠«يزالون هم االكثرية في القدس الشرقية 
.. رغم جرائم التطهير العرقي التي ينفذها العدو يوميا

وقد بلغ عدد المنازل المهددة .. وخاصة هدم المنازل

 كما يقول نائب -  الف منزل» ١١«بالهدم، حوالي 
 .محافظ القدس

وال باس ان نشير في هذا المقال بان العدو 
ل ليال ونهارا لتقليل عدد السكان العرب فيما يسمى يعم

وان الهدف الرئيس لجدار الفصل .. بالقدس الموحدة
هو فصل االحياء العربية ذات الكثافة السكانية . العنصري

 !!..عن القدس

.. وقد لخص الشاعر الفذ تميم البرغوثي الوضع
 «؟؟.من في القدس اال انت«

 ان خطيب المسجد :الظاهرة الثانية وهي: الثانية
الخ ..االقصى، او لنقل خطباء المسجد وائمته ووعاظه

هم اكثر خطباء المساجد في الدول العربية واالسالمية 
يحملون .. وعلى امتداد الكرة االرضية جرأة وشجاعة

ويتصدون بصدورهم العارية  ..اكفانهم على سواعدهم
وال . ال يخشون موتا.. وقبضاتهم الفوالذية للمحتلين

واستطاعوا بفعل صمودهم االسطوري، ان .. يرهبون نفيا
.. وتجذير المقاومة السلمية.. يسهموا في تجذير الصمود

ونعني ظاهرة .. وتجذير انبل ظواهر هذه المقاومة
 .المرابطين في االقصى

 .رغم العدوان االميركي الصهيوني االستئصالي

اال اننا مؤمنون بان القول الفصل هو لشعبنا 
 ..شعب الجبارين.. العظيم

فهو الذي سيحسم المعركة ويطرد الغزاة ومن 
 ..لف لفهم

 ..هذا هو ديدنه وافعاله عبر التاريخ

  !!َومن يعش ير؟؟

  ١٢ص/٢٠/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

احتالل فلسطين ينخر إسرائيل من : الغارديان
 الداخل وال تطبيع يمكنه إخفاء ذلك
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 والمحـامي كاتـبال أكـد -" العربـي لقـدسا "ــ لندن
" الغارديـــان "بـــصحيفة مقـــال فـــي شـــحادة رجـــا الفلـــسطيني
 تنخر العنصرية وسياساتها فلسطين احتالل أن البريطانية

 قبـل حـدث مثلمـا تطبيـع، اتفاق ال وأن الداخل من إسرائيل
  ...ذلك تغطية يمكنه البحرين، أو اإلمارات مع أيام

 إســــرائيل أن  فــــي المقــــالالمحــــاميوممــــا أورده 
 االحــتالل ملــف تــدير كيــف األخيــرة الــسنوات خــالل مــتتعل
 حزيــران /يونيــو ٦ بعــد أنــه وذكــر. تكلفــة وبأقــل األبــد إلــى

 بالــشعب االعتــراف فــي راغبــة غيــر إســرائيل كانــت ١٩٦٧
ــــسطيني ــــازل أو الفل ــــى ســــيطرتها عــــن التن  األراضــــي عل
  .السالم تحقيق أجل من المحتلة الفلسطينية

 مـــن جليـــا حيتـــض ذلـــك أن علـــى الكاتـــب ويـــشدد
 يـومين بعـد إسـرائيل أصدرت حيث االحتالل، أرشيف خالل
 ٣ رقـم العـسكري األمر ١٩٦٧ عام االحتالل بدء من فقط

ــة المتعلقــة الرابعــة جنيــف اتفاقيــة إلــى أشــار الــذي  بحماي
 العـسكرية المحـاكم يلـزم والـذي الحـرب، وقت في المدنيين

 اءاتهــا،إجر فــي االتفاقيــة بمــضامين بــااللتزام اإلســرائيلية
 األمـر محتوى من الجزئية هذه حذف تم أشهر ٤ بعد لكن

  .العسكري

 ١٩٦٧ أيلــول /ســبتمبر فــي أنــه الكاتــب ويــذكر
 اإلسـرائيلية الخارجيـة لوزارة القانوني المستشار سئل حين

 عمـا إشـكول ليفـي الـوزراء رئـيس قبل من ميرون تيودور
 المحتلـــة األراضـــي فـــي جديـــدة مـــستوطنات بنـــاء كـــان إذا
 احـتالل سـلطة أي علـى تحظـر التـي جنيـف اتفاقية تهكين

 الحرب، عبر عليها السيطرة تمت أراض إلى مواطنيها نقل
 وبــدأت الحقــا تجاهلهــا تــم نــصيحته لكــن باإليجــاب، أجــاب

 مـستوطنات إقامـة في الحين ذلك منذ اإلسرائيلية الحكومة
  .المحتلة الفلسطينية األراضي في قانونية غير يهودية

 مـــسارا إســـرائيل بـــدأت تلـــت التـــي ورالـــشه وفـــي
 تحكـم التي القوانين تعديل في تمثل عديدة لسنوات استمر

 ثــــم العثمــــاني، الحكــــم فتــــرة منــــذ الفلــــسطينية، األراضــــي

 لبنـاء األرض، علـى األردنيـة والسيطرة البريطاني االنتداب
 األرض علـى االسـتيالء مـن يمكنهـا زائـف" قانوني "أساس

  .المستوطنات اللخ من الطبيعية والموارد

 سياستها في استندت إسرائيل أن المحامي ويؤكد
 عنصر إلى االستيطاني مشروعها وتمكين القوانين لتغيير

 إنــه حيـث المـستوطنين، قبــل مـن المطلـق العنــف هـو ثـان
 لممثلـــي - أدوار توزيـــع اعتبـــاره يمكـــن مـــا فـــي - يمكـــن
 التـــي البلـــد قـــوانين حـــدود ضـــمن البقـــاء الرســـمية الدولـــة

 المنفلتــون المــستوطنون يقــوم فيمــا مــرارا، كتابتهــا دتأعيــ
 وكـل المنـشود، الهـدف لتحقيـق والتعنيف التخويف بمهمة

  .واحد مخطط إطار في ذلك

 أضـحى كورونا جائحة بداية منذ أنه على ويشدد
 يـومي، شـبه حـدثا الغربيـة الـضفة فـي المـستوطنين عنف

 ال يليةاإلسرائ والمحاكم والحكومة العلن، في يتم شيء كل
 هــدف تحقيـق علـى والعمـل المــستوطنين دعـم عـن تتـوانى

  ".الكبرى إسرائيل"

 عنـف فيـه يحتـدم الذي الوقت في أنه إلى ويشير
 فـي العمـل مـن يمنعهم مما الفلسطينيين ضد المستوطنين

 االحـتالل شرطة وال الجيش يبذل ال استغاللها أو أراضيهم
 تعتبـــر بـــل يجــري، مـــا لمنـــع حقيقــي جهـــد أي اإلســرائيلي
ــــسطينية مقاومــــة أي اإلســــرائيلية الــــسلطات  لالحــــتالل فل

  ".إرهاب "بمثابة

 - إسـرائيل جانـب مـن" االنتـصارات "هذه كل ومع
 إدارة تـــــستطيع بأنهـــــا اآلن اقتنعـــــت - الـــــصحيفة تقـــــول

 أنــه علــى إليــه تنظــر بــدأت بــل إنهائــه، مــن بــدال االحــتالل
 مختبـــر إلـــى المحتلـــة األراضـــي مـــثال حولـــت حيـــث ميـــزة،
 لـشركاء وتسويقها المراقبة وأنظمة األسلحة لتجربة مفتوح
  .المتحدة الواليات الرئيسي حليفها منهم كثر،

  ٢٠/٩/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * * 
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ال أمن وال استقرار وال سالم دون إنهاء 
  االحتالل

  

  *سري القدوة

ــي  ــشابك والحــرب االســرائيلية الت فــي ظــل هــذا الت
لـشعب الفلـسطيني فانـه مـن  ضـد انتنيـاهوتقودها حكومة 

الواضـح بــان ال أمـن وال اســتقرار فـي المنطقــة دون إنهــاء 
ٕاالحــتالل واقامــة الدولــة الفلــسطينية، والــضغوط االمريكيــة 
المتواصلة على بعض الدول في العالم لنقـل سـفارتها الـي 
القــدس والمـــساعدة فـــي تطبيـــق صـــفقة القـــرن االمريكيـــة 

 الـــي تنفيـــذ ضـــمن هـــذا المخطـــط الـــشمولى الـــذي يهـــدف
مخططــــات الــــصفقة االمريكيــــة وتــــسارعها وخاصــــة قبــــل 
االنتخابـــات األميركيـــة المقبلـــة فـــي محاولـــة مـــنهم لجنـــي 

 .الثمار استثمارا لهذه االنتخابات

ان اللغــة االمريكيـــة والبيانـــات التـــي تـــصدر عـــن 
الواليات المتحدة االمريكية لم تعد تدل على انها طرفا فـي 

نظر االسرائيلية بالكامل وتسعى الحل بل هي تتبني وجه ال
لتحقيقها على حساب الشعب الفلسطيني ومكانته وحقوقه 
التاريخية فكل ما يـتم طرحـه وتـسويته مـن افكـار هـي فـي 
نطــاق التبنــي الكامــل لــصفقة القــرن المرفوضــة فلــسطينيا 

 .ودوليا

ان اجتمـــاع االمنـــاء العـــامين للفـــصائل اكتـــسب 
وأبعـــادا سياســـية أهميـــة خاصـــة، وحمـــل معـــاني ودالالت 

ووطنيـــة مختلفـــة عمـــا ســـبقه مـــن اجتماعـــات ولقـــاءات، 
ٕباعتباره ثمرة جهود وارادة وطنية فلسطينية مستقلة بـدون 
أيــــة امــــالءات ووصــــاية، وأنــــه يــــشكل اســــتجابة وطنيــــة 
للــضرورات الملحــة لمواجهــة كافــة التحــديات والمخططــات 
ــــدف اســــتعادة الوحــــدة  ــــوطني به ــــشروعنا ال ــــة بم المحدق

لشراكة الوطنية وتطوير المقاومة الـشعبية، وأنـه وتحقيق ا
ال بد مـن اإلسـراع بتـشكيل اللجـان الـثالث التـي اقرهـا هـذا 
االجتمـــاع مـــن أجـــل صـــياغة وبلـــورة رؤيـــة وخطـــة عمـــل 

إستراتيجية وصوال لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحريـر 
 .الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية

واصـلة ضـد القيـادة ان التصريحات األميركية المت
والـرئيس محمـود عبـاس والبــدء بطـرح البـدائل، هـو تعبيــر 
عن حالة االفالس السياسي، وأن الـشعب الفلـسطيني هـو 
من يختار قيادتـه وعبـر االنتخابـات الديمقراطيـة واالحتكـام 
لـــــصوت الـــــشعب وصـــــناديق االقتـــــراع، وأن الفـــــشل فـــــي 

اب ٕوافالتهــا المــستمر مــن العقــ محاســبة حكومــة االحــتالل
أدى إلــى زيــادة جرأتهــا فــي ارتكــاب المزيــد مــن أعمالهــا 
العدوانيــة، األمــر الـــذي ســمح بإطالــة أمـــد هــذا االحـــتالل 
األجنبــي االســتعماري غيــر الــشرعي لعقــود، دون التمــسك 

 .حتى بأبسط مبادئ القانون الدولي

اننا مستمرون من اجل وحدة الشعب الفلـسطيني 
اقامـــــة دولتنـــــا ٕوانهــــاء االحـــــتالل والعمــــل علـــــى تــــدعيم 

الفلــــسطينية وحمايــــة نــــضالنا ووحــــدة شــــعبنا فــــي اطــــار 
المواجهــــة المــــشروعة مــــع االحــــتالل، وأننــــا نــــدعو الــــى 
التـــصدي لمـــؤامرة اســـتهداف الـــوطن واألرض الفلـــسطينية 
والي ضرورة حشد جماهير شـعبنا وتعزيـز الثـورة الـشعبية 
وتبني فعاليات العصيان المدني الشامل والعمل على تنفيذ 

ــر ارات المجلــس المركــزي الفلــسطيني فــي دورتــه األخيــرة ق
التي عقـدت فـي أوائـل آذار الجـاري علـي طريـق المقاومـة 

ــشاملة ــشعبنا ومقاومــة االحــتالل  الــشعبية ال والمــشروعة ل
واالستيطان، األمر الذي يتطلب وقف كـل أشـكال التنـسيق 
األمنــــــي مــــــع االحــــــتالل، ومقاطعــــــة شــــــاملة لالقتــــــصاد 

اد اســــــتراتيجية اقتــــــصادية وماليــــــة اإلســــــرائيلي، واعتمــــــ
واجتماعيـــة بديلـــة ودعـــم المنـــاطق المهـــددة باالســـتيطان، 
وتعزيــز صــمود شــعبنا وتكــريس كــل الطاقــات االقتــصادية 
والسياسية واإلعالمية واألمنية، وسواها فـي خدمـة معركـة 
االستقالل والخالص من االحـتالل واالسـتيطان وبـذل كافـة 

هـــاء االنقـــسام ووضـــع حـــد الجهـــود الوطنيـــة والعربيـــة إلن
 .لسياسة التفرد والهيمنة علي شعبنا في قطاع غزة
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ــه  ــق طموحات ــي تحقي ان شــعبنا العظــيم لقــادر عل
والتخلص مـن االحـتالل ومـصر علـي نيـل االسـتقالل فهـذا 
الحــق الفلــسطيني ال يمكــن ان يتنــازل عنــه، فهــو ماضــي 
فــي طريــق الــشهداء واالنتــصار والثــورة والدولــة المــستقلة 

ــى ــدولي حت ــل االســتقالل، فــي ظــل هــذا المــد والجهــد ال  ني
القائم على ضرورة انهاء ووقف االحـتالل لتمكـين الـشعب 
الفلـسطيني مــن ممارســة حقــه وتقريـر مــصيره ووضــع حــد 

 .ألطول احتالل عرفه العالم

 رئـــيس تحريـــر -ســـفير االعـــالم العربـــي فـــي فلـــسطين * 
 جريدة الصباح الفلسطينية

  ١٢ ص٢١/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

 !!الصراع يحسم على أرض فلسطين

 رشيد حسن

ـــف المـــشهد فـــي طـــول  ـــي تغل رغـــم الـــضبابية الت
الــوطن العربــي وعرضــه، ورغــم كثافــة الغبــار الــذي يحــاول 

 أننـا إال.. حجب الرؤية عن المشهد الفلسطيني وتفاعالته
 - لنـا نؤكـد ان الـصراع الفلـسطينينملك الرؤيـة التـي تجع
ولـيس فــي  .. علـى ارض فلـسطينإالاإلسـرائيلي ال يحـسم 

ومـواخير .. وفـي غـرف الفنـادق الباذخـة.. الغرف المعتمـة
 !!..التآمر والمؤامرات

ومـن ..  النهـر إلـىففلسطين الجغرافيـا مـن البحـر
هــي أرض .. هــي مكــان الــصراع.. راس النــاقورة إلــى رفــح

ـــة المـــصيري ـــين الحـــق والباطـــلالمعرك ـــشعب .. ة ب ـــين ال ب
 .الصهاينة الغزاة.. األفاقالعربي الفلسطيني وبين شذاذ 

ال نقول هذا الكالم مـن بـاب التهـوين، أو التقليـل 
ومـا يحـاك مـن مـؤامرات لتـصفية  ..من شأن كل ما يجـري

 هــــو الحقيقــــة، وال حقيقــــة ألنــــه نقولــــه ٕوانمــــا.. القــــضية
ن علـــى شاشـــات فكـــل مـــا تــسمعون أو تـــشاهدو.. ســواها

أو زبــد، ومجــرد .  عبــثإالالفــضائيات مــا هــو فــي النهايــة 
 ..سراب خادع

ــــاريخ ــــى الت ــــد إل ــــشهيد .. ولنع ــــشاهد وال ــــو ال فه
ونسأل بداية الم تجر المعارك المصيرية الكبـرى ،.والمشهد

وكانــت .. مثــل حطــين وعــين جــالوت علــى ارض فلــسطين
 .. وهزم الغزاةاألمةبحق معارك مصيرية انتصرت قيها 

كـــم مـــرة احتلـــت فلـــسطين عبـــر .. ونعـــود ونـــسأل
 التاريخ؟؟ وما هو مصير الغزاة المحتلين؟؟

.. أرضــــهااحتلــــوا .. قومــــا غــــزوا فلــــسطين ٢٩
.. وفي النهاية لم يبق فيها من الغزاة أحد.. ودنسوا ترابها

 القليـــل جـــدا إالوحتـــى الـــشواهد التاريخيـــة لـــم يبـــق منهـــا 
 !!.."الرومانية واليونانية"

تطاع شـــــعب فلـــــسطين كـــــنس الغـــــزاة، لقـــــد اســـــ
 وســير تــروى وأســاطير..  تتــداولأحاديــث مجــرد وأصــبحوا

  عـابرين فـي كـالم عـابرأصبحوالقد .. في سهرات الصيف
 !!.يقول شاعر فلسطين درويش كما –

 منـــه للتأكيـــد والتنويـــه ان لهـــذه وأكثـــركـــل ذلـــك 
والـــذود ..وشـــعب انتدبــه رب العـــزة لحمايتهــا.  أهــلاألرض
ـــا ـــي االمتحـــان بجـــدارةونجـــ.. عنه فاســـتحق بحـــق .. ح ف

 !!."بشعب الجبارين"وصف رب العزة له 

نعـــم انـــه .. حـــزين ..الـــشعب الفلـــسطيني حقيقـــة
 ألنهـم..  والعالم اجمـع هـم كـذلكاألمة وأحرار.. حزين جدا

.. فطغى الزبد... وأقدس القضايا.. طعنوا في اعز القضايا
فريـــة وأصــبح حـــديث ال.. وســاد االحـــتالل.. وطغــى الظلـــم

.. والروايـة المـصدقة.. فك والكذب هو الحديث المعتمـدواإل
التــي  .. الــبعض ظهــرهم للروايــة الــصادقة الــصحيحةوأدار

.. ويؤيــدها التــاريخ والجغرافيــا..  الــسماويةاألديــانتؤيــدها 
حـــديث   ســـيطر– األســـف مـــع – ولكـــن.. ويؤيـــدها الواقـــع

 ..وأهـدافها أطماعهـاالقوة التي سخرت كل شـيء لتحقيـق 
مزهوا ذات يوم مظلـم " نتنياهو "اإلرهابيوهذا ما تحدث به 

 !!..األسود شرفات البيت إحدىمن ظهر حينما 

لــن يــضر شــعب فلــسطين لــو ان كــل دول العــالم 
مــا دام هــذا الــشعب يــرفض .. اعترفــت بالعــدو الــصهيوني
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ويـصر علـى ان .. ويرفض التفريط واالستـسالم.. االحتالل
 ..بحر إلى النهرفلسطين هي وطنه حصريا من ال

الـــصهاينة يعرفـــون هـــذه الحقيقـــة ويعرفـــون مـــن 
.. ان ارض فلسطين ترفض الغزاة.. ومن الواقع.. تجاربهم

وان ملكهـم زائـل .. تلفظ المحتلين كمـا يلفـظ البحـر الجيـف
 ..ال محالة

 أطــول نتنيــاهو لخاصــته ان اإلرهــابيالــم يعتــرف 
الدولـة هـذه . عامـا، وان٨٠حكم لدولـة إسـرائيلية لـم يبلـغ 

 !!لم تعمر طويال؟

 ..فمصيرها إلى زوال

بــل .. ومــصير فلــسطين ال تقــرره الغــرف المظلمــة
 .. الطاهرةأرضهايقرره شعبها، في ساحات الوغى على 

  .صدق اهللا العظيم"  يرونه بعيدا ونراه قريباإنهم"

 ١١ص/٢٢/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  فلسطين جمهورية الزيتون

 كلمة الحياة الجديدة 

وهـو بالمناسـبة بـات " ديفيد فريدمان"ما ال يعرفه 
علـى نحــو واضــح، ملحقــا إســرائيليا فــي الــسفارة األميركيــة 
ـــا  ـــر صـــيغة األن ـــه ال يتحـــدث بغي ـــة أن فـــي إســـرائيل، بدالل

هـذا أن فلـسطين " فريـدمان"اإلسرائيلية، نقول ما ال يعرفـه 
ليست من جمهوريات الموز، ولـن تكـون، وسـتبقى مثلمـا 

التـــاريخ جمهوريـــة الزيتـــون بجـــذور هـــذه هـــي علـــى مـــر 
  .الشجرة المباركة الضاربة عميقا في أرض وطنها

وجمهوريات الموز مصطلح اسـتخرجته الـسياسة 
األميركيــة، مــن مجموعــة قــصص قــصيرة لكاتــب أميركــي، 
لالزدراء من الدول الفقيرة، والتـدخل فـي شـؤونها، بعـد أن 

 الجنـسيات ساهمت شركة الفواكه األميركيـة المتحـدة، ذات
خلـــق "المتعــددة، إلــى جانــب شـــركات أميركيــة أخــرى فــي 

ظــاهرة جمهوريـــات المــوز، وبـــدعم مــن حكومـــة الواليـــات 
 ..!!المتحدة أوائل القرن العشرين

فريــدمان هــو نتــاج هــذه الثقافــة العنــصرية، التــي 
تتـــوهم أن فلـــسطين مـــن ذلـــك العـــالم الـــذي يمكـــن إعـــادة 

يـــدة طالمـــا هـــي تـــشكيله، وبمـــسميات جديـــدة، وقيـــادة جد
وبرأي وزير الدفاع األميركي الـسابق جـيم ...!! قررت ذلك

ٕمــاتيس فــإن اإلدارة األميركيــة، واســرائيل، وتوابعهمــا، إنمــا 
وقــال فــي تــصريحات نقلتهــا مجلــة " يجــرون خلــف ســراب"
الــشعب الفلــسطيني ال يــشترى "األميركيــة إن " ذي أتالنتــك"

أضـــعف الفلـــسطينيون "وأضـــاف " وال يـــدجن، وال يـــروض
لكــــنهم يمتلكــــون إرادة ال تمتلكهــــا أمــــم " شــــعوب األرض

وشعوب كثيرة، منذ عقـود وبـسياسة الترهيـب والترغيـب لـم 
ــــشعب ــــع هــــذا ال ــــستطع تركي ــــسياسي "ن ــــل ال ، أمــــا المحل

وفـي تعليـق لـه علـى تـصريحات " إيلـي نيـسان"اإلسرائيلي 
التــي قــال فيهــا إن إدارتــه تعمــل علــى تغييـــب " فريــدمان"

زن، والمهزلــة لــصالح شــخص بــات مجــرد الــرئيس أبــو مــا
إيلـــي نيـــسان، ...!! أداة، وتـــابع لـــدونيات أنظمـــة هالميـــة
إن : بالقول" فريدمان"وبعقالنية أمنية، ال سواها، رد على 

ٕاإلدارة األميركيــــة، واســــرائيل، ال تفهمــــان طبيعــــة الــــشعب 
ٕالفلسطيني، وانه ما من قوة على هذه األرض، قادرة علـى 

وغايتــه مــن " نيــسان"ى مــا يبــدو أن فــرض قيــادة لــه، وعلــ
هذا القول عدم تضييع الوقت على حلـول كـسيرة، وعـاجزة 
عن تحقيق تسوية عادلة للـصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي، 

وغايتـه هـذه، يعـرف حـق " نيـسان"نقول على مـا يبـدو أن 
" المعرفــة، أن فلــسطين لــن تكــون مــن جمهوريــات المــوز

 فيها، وحيث المعمر وهو على دراية بمعنى شجرة الزيتون
منهــا األكثــر جــودة فــي عطائهــا، وعلــى هــذا النحــو علــى 

أن يعــرف أن الــرئيس أبــو مــازن هــو مــن هــذه " فريــدمان"
الــشجرة المباركــة، بــل هــو صــنوها وقــد أثبــت رســوخه فــي 
أرض المشروع الـوطني، بجـذور القـرار الـوطني المـستقل، 

فــــي عــــالم اليــــوم ضــــد الهيمنــــة " ال "الــــذي قــــال أشــــجع 
ــر كلمــة األ ــوة غي ــك مــن ترســانات الق ــة، وهــو ال يمل ميركي

ــــــرة،  ــــــه الح ــــــسطين المقدســــــة بجــــــراح شــــــعبها وارادت ٕفل



  
  ٢٤٤ 

وبمنظومـــات هـــذه الكلمـــة األخالقيـــة التـــي ال تـــسمح ولـــن 
تسمح أن تذهب دماء الـشهداء هـدرا، ولـن تقبـل بغيـر أن 
يسود الحـق والعـدل والـسالم، علـى هـذه األرض التـي هـي 

ا الفلـــــسطيني، الـــــذي هـــــو جمهوريـــــة الزيتـــــون، بعلمهـــــ
بالمناســــبة علــــم الثــــورة العربيــــة، ليرفــــرف علــــى أســــوار 
القــدس، وفــوق مآذنهــا وأبــراج كنائــسها، ودائمــا شــاء مــن 

 .شاء وأبى من أبى

يبقـــى أن نقـــول لفريـــدمان مـــا قالـــه شـــيخ حكـــيم 
لقــد ســمعنا مــن هــذا "لمتنمــر أخــرق وهــو يهــدد ويتوعــد 

ــا هــذا، قبــل أن ي ــزمن الهــراء كثيــرا، فاختــصر ي ختــصرك ال
  .."!!.ًبحال ال يسر عدوا وال صديقا

  ٢٢/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

 رسالة سالم ملكية للعالم

  رأينا

في اجتماع استثنائي في سياقه وظروفه انعقـدت 
مــم المتحــدة عبــر تواصــل الــدورة الخامــسة والــسبعون لأل

ًتقنيـــات االتــــصال المرئــــي، وألقـــى جاللــــة الملــــك خطابــــا 
ًتاريخيا تقصى فيه التحـديات العالميـة التـي تفاعلـت علـى 
ًخلفية تفشي وباء كورونا، ضاربا المثل الذي يظهر مـدى 
ًتــشابك العــالم بــأن فيروســا ال يــرى بــالعين المجــردة انتقــل 

 ليتحــول إلـــى مــن شــخص واحـــد فــي مكـــان محــدد وبعيـــد
كـــابوس يهـــز أساســـات النظـــام الـــدولي، ويهـــدد االقتـــصاد 

  .العالمي والبشرية بأكملها بشكل غير مسبوق

ال يــدعو الملــك فــي خطابــه لالنكفــاء واالنغــالق، 
ًدرســا للعــالم » كورونــا«بقــدر مــا ينبــه لــضرورة أن يكــون 

بأسره يدفعه للتعامل على أسس التكافل والتعاون حيث لم 
 تمتلك رفاهية االنعزال عن العـالم، ولـدى كـل تعد أي دولة

ٌدولة مهما كانت محدودة اإلمكانيات دور تؤديـه فـي حالـة 
تعرض العالم للخطر على هذه الدرجة، وأعـاد الملـك طـرح 
ــا  ــل األهــم عالمي ــه إلعــادة ضــبط العولمــة فــي المحف ًدعوت

الذي يجمع صناع القرار بصورة تضعهم أمام مسؤولياتهم 
  .تصدوا لها بصورة حاسمة وعاجلةالتي يجب أن ي

ًيبقــى األردن جــزءا صــميما مــن النظــام العــالمي،  ً
ــوأ موقعــا يمثــل االعتــدال واالنفتــاح، ويتــصدر الــدول  ًويتب
ـــسالم واالســـتقرار بوصـــفهما  ـــق ال ـــى تحقي ـــسعى إل ـــي ت الت
المتطلـب األساســي لتقــديم حلـول ممكنــة وناجعــة لمختلــف 

ا التي يعبر عنها المشكالت العالمية، ولألردن وجهة نظره
الملــك فــي شــتى المحافـــل الدوليــة، وفــي مقــدمتها األمـــم 

 –المتحـــــدة، التـــــي يـــــذكرها الملـــــك أن الـــــصراع العربـــــي 
ــل  ــذ تأسيــسها، ب ــذي واكبهــا من ــصراع ال اإلســرائيلي هــو ال
وتفـــاقم خـــالل العقـــود الماضـــية، ويعيـــد الملـــك توضــــيح 

تين ًالموقف األردني، والتشديد عليه، داعيا إلـى حـل الـدول
ـــرارات األمـــم المتحـــدة  ـــدولي وق ـــانون ال ـــى الق واالحتكـــام إل
ـــدائم،  ـــسالم العـــادل وال ـــد نحـــو ال بوصـــفها الطريـــق الوحي
والملـــك إذ يؤشـــر لديمومـــة الـــسالم فإنـــه يـــذكر المجتمـــع 
الــدولي بــأن أي حــل ال يراعــي الحقــوق التاريخيــة للــشعب 
الفلسطيني وتحقيـق العدالـة لماليـين الفلـسطينيين سـيبقى 

ًناقصا وغير قابل لالستمرار، ألنه حق يمس حقوقا ال ًحال  ً
تسقط بالتقـادم، وسـتظل األجيـال القادمـة تطالـب بحقوقهـا 
التي ال يمكن أن تغطيها أو تتجاهلها الحلول المتعجلة أو 

  .المتحيزة

يـــذكر الملـــك بالقـــدس الـــشريف بوصـــفها ملتقـــى 
ن أفئدة المؤمنين في العالم، والرمز العـالمي للـسالم، ويعلـ

ـــة  ـــة بـــصورة جدي ـــف عنـــد وضـــع المدين أن أي حـــل ال يق
ًوعادلة سيكون مـستحيال، ويجـدد الملـك تعهداتـه بالحفـاظ 
علـــى المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية فـــي القـــدس مـــن 
خـــالل الوصـــاية الهاشـــمية التـــي تبقيـــه المرجـــع المقبـــول 
ألبناء المدينة والطوائف الدينية المرتبطة بها فـي مختلـف 

ً ولكن الملـك يفـتح أيـضا البـاب للعـالم بأسـره أنحاء العالم،
ـــة  بـــأن يـــشارك فـــي حمايـــة المدينـــة المقدســـة لتكـــون قبل
مفتوحة يقصدها الجميع في أمن وسـالم، وأال تتحـول إلـى 



  
  ٢٤٥ 

عنـوان لـصراع مـستقل يتــداخل فيـه الـديني بالـسياسي فــي 
زمن التطرف والتعصب، وهي الـدعوة الملكيـة التـي قـدمها 

ل جهــوده المتواصــلة فــي محاربــة األردن للعــالم مــن خــال
ــاب وفــي تقــديم اإلطــار الفكــري للتــسامح مــن خــالل  اإلره
رسالة عمان والعديد من المبادرات التي جرت تحت رعايـة 

  .الملك وبدعمه

  ١ص/٢٣/٩/٢٠٢٠الرأي 
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قراءة في خطاب الملك عبداهللا الثاني في 
  لألمم المتحدة٧٥الدورة 

  

 علي ابو حبلة

ـــي  ـــاني دول العـــالم ف ـــد اهللا الث ـــك عب خاطـــب المل
ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة الخامـــــسة  اجتماعـــــات الهيئ
والسبعين عبـر الفيـديو كـونفرس حيـث يغيـب غالبيـة قـادة 

الم عن الحضور شخصيا عن هذه الـدورة وممثلي دول الع
بسبب تفشي فيروس كورونا، خـاطبهم بعقـل منفـتح علـى 
ــا  ــام مــسؤوليته فيم كافــة القــضايا واضــعا العــالم أجمــع أم
يتعلق بالقضية الفلسطينية ومـسؤولية األردن عـن حمايـة 
األماكن المقدسـة فـي القـدس كـون األردن صـاحب الواليـة 

 .والوصاية على هذه األماكن

ذكرا دول العالم بالقول أن للجمعيـة العامـة دورا م
حيويـــا فـــي مواجهـــة المخـــاطر أو اغتنـــام الفـــرص التـــي 

وهنــا تكمــن أهميــة العمــل الجمــاعي، . يتيحهــا لنــا عالمنــا
فقبل نحو خمسة . هذا ما وعدتنا به األمم المتحدة«مذكرا 

وسبعين عاما تـم إنـشاء هـذه المنظمـة بـإجراءات اتخـذتها 
لــدول األعــضاء بــشكل فــردي لتجتمــع معــا كــل دولــة مــن ا

ّواليوم، ما تزال بأمس الحاجـة إلـى . وترسم مستقبل أفضل
كل دولة من الـدول األعـضاء لكـي نعمـل جنبـا إلـى جنـب، 
مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العـالم األفـضل واألكثـر 

مــضيفا أن انــضمام األردن إلــى . »أمنــا الــذي نــصبو إليــه

ٍقـد مـن تأسيـسها، ومنـذ ذلـك الوقـت، األمم المتحدة بعـد ع
عملنا بكل طاقتنا كعـضو فـي هـذه المنظمـة، للـسعي نحـو 

 .تحقيق السالم العالمي والتنمية المستدامة

وتكمــن اهميــة الخطــاب فــي تــسليط الــضوء علــى 
أهميـــة وأولويـــة القـــضية الفلـــسطينية وهـــي مفتـــاح االمـــن 

ــــة مــــذكرا دول العــــالم  ــــي المنطق ــــسالم ف ــــصراع «وال إن ال
فلــسطيني اإلســرائيلي هــو الــصراع الوحيــد الــذي بــدأ منــذ ال

ــا هــذا . تأســيس األمــم المتحــدة، ومــا زال يتفــاقم إلــى يومن
والـــسبيل الوحيـــد إلنهـــاء الـــصراع المركـــزي فـــي منطقتـــي، 
ًمبنــي علــى حــل الــدولتين، وفقــا للقــانون الــدولي وقــرارات 

والطريق الوحيد نحو السالم العادل والـدائم . األمم المتحدة
ــام الدولــة الفلــسطينية المــستقلة، ي جــب أن يفــضي إلــى قي

ذات الـــسيادة، والقابلـــة للحيـــاة، علـــى خطـــوط الرابـــع مـــن 
، وعاصــمتها القــدس الــشرقية، لتعــيش ١٩٦حزيــران عــام 

 .في أمن وسالم إلى جانب إسرائيل

وال يمكننــا الوصــول إلــى حــل لهــذا الــصراع، دون 
ًعنـا ورمـزا العمل للحفاظ على القدس الـشريف كمدينـة تجم

كصاحب الوصاية الهاشمية، من . للسالم، لجميع البشرية
واجبي الحفـاظ علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية فـي 
ّالقدس، ولكن مسؤولية حماية المدينة المقدسة تقع علـى 

 .ًعاتقنا جميعا

ووفــق مــا جــاء فــي خطــاب الملــك عبــداهللا الثــاني 
نهـــاء فـــان علـــى كـــل دول العـــالم يقـــع عـــبء مـــسؤولية إ

الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي والوصـول إلـى سـالم عـادل 
ودائم وشامل مـن خـالل تحقيـق حـل الـدولتين، وهـو الحـل 
وفق القـانون الـدولي وقـرارات األمـم المتحـدة، الـذي ينهـي 
ــسطينية المــستقلة  ــام الدولــة الفل ــى قي ــصراع ويفــضي إل ال
القابلـــة للحيـــاة وذات الـــسيادة علـــى خطـــوط الرابـــع مـــن 

، وعاصـمتها القـدس الـشرقية، تعـيش ١٩٦٧ن عام حزيرا
 برؤيــة الملــك عبــد اهللا .بــأمن وســالم إلــى جانــب إســرائيل

ٕإن حــل الــدولتين هــو الحــل الحقيقــي الوحيــد، واال «الثــاني 



  
  ٢٤٦ 

فمـا البـديل؟ هــل هـي دولـة واحــدة تمـارس سياسـة الفــصل 
ـــى القـــوة،  ـــساوية وتعتمـــد عل ـــوانين غيـــر مت ـــصري بق العن

م الــساعين نحــو الــسالم مــن كــال وبالتــالي تخــون أهــم قــي
الطــرفين؟ فهــذه وصــفة للــصراع المــستمر وليــست الــسبيل 

 .نحو األمن واالستقرار والسالم

مـــن » الثابــت«الملــك مــصر علــى موقـــف بــالده 
تحقيــق الــسالم الــذي يجــب أن يكــون مبنيــا علــى القــرارات 
ـــب،  ـــى جن ـــا إل ـــين جنب ـــام دولت ـــى أســـاس قي ـــة، وعل الدولي

، ١٩٦٧حــدود الرابــع مــن يونيــو إســرائيل وفلــسطين علــى 
والقــدس . مــع حــل عــادل لالجئــين الفلــسطينيين فــي العــالم

ــدا هللا الثــاني كــل شــيء  ــك عب ــة المل ــسبة لجالل ــي بالن تعن
ويرخص الروح فـي سـبيلها، فـال معنـى بنظـره للحيـاة دون 
ًالقــدس فهـــو يفــضل الـــشهادة فـــي ســبيل اهللا دفاعـــا عـــن 

 .القدس على أن يراها محتلة من اليهود
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الملك، يؤكد على ثابت الحق الفلسطيني 
  والوصاية المقدسية

  حازم قشوع. د

ــك علــى ضــرورة دعــم دور االمــم  اكــد جاللــة المل
المتحدة والمنظمات الدولية االخرى لتصبح اكثر تاثيرا فـي 

حـــديات القديمـــة والجديـــدة، ســـواء اكانـــت التعامـــل مـــع الت
اوبئة او صـراعات محتدمـة، ومـادام الظلـم وانعـدام الـسالم 
مــستمرين فــي اي مكــان فــي العــالم وعلــى االمــم المتحــدة 
ـــم عـــن  ـــع الظل ـــاة ورف ـــاثيرا النهـــاء المعان ـــر ت ـــة اكث بطريق
ـــدولي  ـــانون ال ـــا الق ـــي كفله ـــة الت ـــق العدال ـــوم وتحقي المظل

، مــن خـالل انهــاء حالـة الــصراع وقـرارات الــشرعية الدوليـة
الفلــسطيني االســرائيلي الــذي كــان قــد انــدلع منــذ تاســيس 
ــى ان  ــا هــذا، عل ــى يومن االمــم المتحــدة ومــازال متفاقمــا ال
ياتي ذلك على اساس حـل الـدولتين لتكـون القـدس مدينـة 

ـــى  جامعـــة ومركـــز للـــسالم فـــي ظـــل وصـــاية هاشـــمية عل
 .المقدسات

ميــــة لالمــــم فــــي خطــــاب جاللتــــه للجمعيــــة العمو
المتحدة الخـامس والـسبعين وعبـر تقنيـة االتـصال المرئـي 
التــي تــستخدم الول مــرة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
الــسنوي منــذ ان تــم تاســيس االمــم المتحــدة للتحــدث، اكــد 
جاللة الملك على ضـرورة تجديـد اسـس التكامـل العـالمي، 
ــسالمة واالزدهــار  ــصبح ال واعــادة ضــبط العولمــة بحيــث ت

ســـس الناظمـــة العـــادة التكـــوين، وذلـــك عبـــر تـــشكيل اال
ـــدفق االمـــدادات  ـــى ت ـــة تحـــافظ عل شـــبكات امـــان اجتماعي
الحيوية دون انقطاع لتهييئنـا بـشكل افـضل لتعامـل العـالم 
مــا بعــد هــذه الجائحــة بطريقــة افــضل،السيما فــي منطقتنــا 
التــي بحاجــة لتكــوين مركــز اقليمــي لالمــن الغــذائي يكــون 

ــــضمانة ــــي االردن مركــــزه ل ــــة ف ــــة الغذائي  االدامــــة المركزي
 .االقليم

من جهة اخرى اعرب جاللته عـن ضـرورة العمـل 
بروح الفريق الواحد للحد من تداعيات وبـاء كورونـا الـذي 
مازالت ظالله الثقيلة تجثم على حركة المجتمعات العالمية 
وتعيق حركة التقدم االقتصادي، هـذا اضـافة الـى الـسالمة 

التـــي ينبغـــي علـــى المجتمـــع الـــصحة التـــي هـــي االســـاس 
ـــدولي العمـــل دون كلـــل وضـــمن اعلـــى مـــستويات مـــن  ال
التـــشاركية للمحافظـــة علـــى ســـالمة البـــشرية التـــي تعتبـــر 

 .االساس والمبتغى

كمـــا اطلـــق جاللـــة الملـــك مبـــادرة لحمايـــة البيئـــة 
الطبيعية تكفل حماية الوجود والكائنـات الحيـة مـن نباتـات 

ى الجمعيـة العامـة وحيوانات من خالل ميثاق سيعرض علـ
لالمــم المتحــدة يمــنح الحــق القــانوني بالحيــاة واســتمرارية 
وجــود البــشرية، وهــو ميثــاق يتماشــى مــع اهــداف االمــم 
المتحدة في التنميـة المـستدامة ويـساهم فـي الحفـاظ علـى 

 .البيئة وتضمن االزدهار لالنسانية والحياة وديمومتها
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 جاللــة الملــك الــذي كــان مــن اول المتحــدثين فــي
االجتمــاع الــسنوي للجمعيــة العموميــة لالمــم المتحــدة اكــد 
على ضرورة االلتزام بالمنطلقات التي انطلقـت منهـا االمـم 
المتحــدة مـــن اجـــل الـــسالم واالزدهــار ودعـــا الـــى ضـــرورة 
االســــتفادة مــــن هــــذه الفرصــــة التاريخيــــة التــــي تعيــــشها 
البــشرية رغــم كــل التحــديات التــي تواجــه االنــسانية لنكــون 

أة فــي الطموحــات واكثــر جــرأة فــي األفعــال واكثــر اكثــر جــر
جرأة فـي االيمـان بـضرورة النجـاح وتحقيـق االهـداف التـي 
ــة  انطلقــت االمــم المتحــدة مــن اجلهــا برســالة ســالم وتنمي

 .للبشرية جمعاء
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  لسيادة مستمرانورفض ا" االستيطان"

  

  أسعد عبد الرحمن. د

خطة الضم اإلسـرائيلية لألراضـي الفلـسطينية فـي 
فما يجري على أرض الواقـع خاصـة علـى أراضـي . ذروتها

المدنية واألمنيـة عليهـا مـع » إسرائيل«يكرس سيطرة ) ج(
تقليص عدد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، في الوقت 

 . ضروريين للسكانالذي تمنع فيه أي تنمية أو بناء

علـى مـستوى التـشريع فـي الكنيـست اإلســرائيلي، 
لالحـتالل لتحـل » اإلدارة المدنيـة«تجدد الحديث حـول حـل 

محلهــــا مباشــــرة الــــوزارات اإلســــرائيلية، ومــــشروع قــــانون 
ــسيادة اإلســرائيلية«يفــرض  ــة» ال ــضفة الغربي ــى ال ثــم . عل

 توالت تصريحات القـادة اإلسـرائيليين مؤكـدة المـضي قـدما
، وأن تــل أبيــب »االســتيطاني«/ فــي المــشروع االســتعماري

وبحـــسب . لـــم تتخـــل عـــن خطـــة الـــضم ألراض فلـــسطينية
فـــي اجتماعـــات لجنـــة الخارجيــــة «: »هـــآرتس«صـــحيفة 

، »يمينا«و» الليكود«واألمن مؤخرا، أعلن نواب من حزبي 
، أي »أ و ب«أنه على الفلـسطينيين أن يكتفـوا بالمنـاطق 

نيـــر (، حيـــث طالـــب النائـــب »مـــن مـــساحة الـــضفة% ٣٩
 !!!«توطين مليوني يهودي في الضفة«بـ) بركات

» هيئــــة مقاومــــة الجــــدار واالســــتيطان«مــــصادر 
 ٦ســلطات االحــتالل هــدمت خــالل «الفلــسطينية أكــدت أن 

 مـــسكن فلـــسطيني فـــي المنـــاطق ٣٣٠٠أعـــوام الماضـــية 
وتطـرق . في الـضفة غالبيتهـا فـي األغـوار» ج«المصنفة 

مـــشاريع االحـــتالل التـــي عملـــت منـــذ تقريـــر لمخططـــات و
ـــى تهجيـــر ســـكان األغـــوار مـــع تفعيـــل مـــشروع  عقـــود عل

 الـــذي يمنـــع االعتـــراف بـــأي تجمـــع ١٩٦٧عـــام ) ألـــون(
فلسطيني سكني جديد، وبالتالي كـل بنـاء أو خـط ميـاه أو 

 .ُكهرباء يقدم له إخطار بوقف البناء ثم الهدم ثم اإلزالة

 الــدائم لــدى واشــنطن ومنــدوبها» إســرائيل«ســفير 
ــه ) غلعــاد اردان(فــي األمــم المتحــدة،  تحــدث مــع «قــال إن

وأن مخطـط الـضم لـم يحـذف مـن ) نتنياهو(رئيس الوزراء 
جدول األعمال اإلسرائيلية، وستتم مناقـشته بعـد انتخابـات 

مـن ناحيتـه، أوضـح رئـيس الكنيـست . »الرئاسة األمريكية
لكـن . ما من أي تنازل عن خطـة الـضم«): ياريف ليفين(
لم تقـم مـرة واحـدة، وعمليـة الـضم لـن ) »إسرائيل«(لدولة ا

يوفـال (أمـا وزيـر الطاقـة . »تتم في يوم واحد، سنبلغ ذلـك
ال يـــرى أي إمكانيـــة لقيـــام دولـــة «فقـــال إنـــه ) شـــطاينتس

أرض «فلـــسطينية، والحـــل هـــو اســـتيطان فـــي كـــل أنحـــاء 
بينمــا يحظــى الفلــسطينيون بحكــم ذاتــي واســع » إســرائيل

شأن ملــف الــضم والــسيادة، قــال الــسفير وبــ. »الـصالحيات
السيادة يمكن «): ديفيد فريدمان(» إسرائيل«االمريكي في 

تأجيلهــا خاصــة وأن األعــالم اإلســرائيلية ترفــرف حاليــا فــي 
ـــستوطنات«( ـــت إيـــل ومعاليـــه ) »م غـــوش عتـــصيون وبي

 .«أدوميم

عجلة النـشاط االسـتعماري الـصهيوني لـم تتوقـف 
ن يكـون آخرهـا مـصادقة في مختلف محافظات الضفة، ولـ

وحدة استيطانية جديـدة، فـي ) ٩٨٠(االحتالل على إقامة 
جنــوب بيــت لحــم، وتوســيع مــستوطنة » أفــرات«مــستوطنة 
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ـــــو« ـــــدة، ) ٥٦٠(بــــــ » هـــــار جيل وحـــــدة اســـــتعمارية جدي
باإلضافة الى إقرار توسيع الشارع الـرئيس لطريـق الولجـة 

لجديـد االلتفافي قـرب بيـت لحـم، ليـربط الـشارع االلتفـافي ا
» غـوش عتـصيون» «االسـتيطاني«/ بالتجمع االسـتعماري

 .ًبالقدس جنوبا

نعم، االتفاقيـات مـع منظمـة التحريـر الفلـسطينية 
ودول عربية ال تـردع االحـتالل اإلسـرائيلي، والـشاهد علـى 
/ ذلك ما يحدث على األرض من تحقيق لرؤيا المستعمرين

باالســـــتيالء علــــــى مزيـــــد مــــــن األرض » المـــــستوطنين«
رسـميا إلـى دولـة » إسـرائيل«فلسطينية حتـى لـو تحولـت ال
 !!»أبارتايد«

  ٤٠ ص٢٤/٩/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

القدس .. االستيطان وفرض السيادة اإلسرائيلية
  الهدف األبرز

  

  غسان مصطفى الشامي. د

يواصل االحتالل الـصهيوني جرائمـه بحـق األرض 
ـــارك،  الفلـــسطينية وبحـــق القـــدس والمـــسجد األقـــصى المب

يث تستعر جرائم هدم منازل المقدسين من قبـل سـلطات ح
االحـتالل اإلسـرائيلي، وتــزاد جـرائم القتــل والتـشريد واالبعــاد 
حـــق أهلنـــا فـــي القـــدس المحتلـــة، ويواصـــل الكيـــان تنفيـــذ 
مخططـــات نقـــل الـــسفارة اإلســـرائيلية إلـــى القـــدس، وحـــث 

 ..الدول الغربية على نقل السفارة

ـــوطني ـــب ال ـــام أصـــدر المكت ـــل أي ـــدفاع عـــن قب  لل
ــــى  ــــذي يؤكــــد عل ــــره ال األرض ومقاومــــة االســــتيطان تقري
مواصلة الزحف االستيطاني على الضفة والقدس المحتلة، 
ومواصــــلة جــــرائم االحــــتالل بهــــدف الــــسيطرة اإلســــرائيلية 
الكاملة، وفرض سيادة االحتالل على األرض الفلـسطينية، 

 تـستهدف تـشريع جـرائم) قـوانين(فيما يواصل الكيان إقرار 

ــا فــي  ــى أهلن ــد مــن التــضييقات عل االحــتالل وفــرض المزي
 .القدس والمسجد األقصى المبارك

ــارير  ــه للتق ــال أن المتــصفح بدق ويــرى كاتــب المق
واإلحـــصائيات التـــي تـــصدر حـــول جـــرائم االســـتيطان فـــي 
القــدس المحتلــة، وسياســات االحــتالل فــي التهويــد واجبــار 

ت االبعـاد المقدسيين على هدم منازلهم إضافة إلى سياسـا
 يجـــد أنـــه ال يكـــاد يمـــر يـــوم علـــى -واالعتقـــال والمالحقـــة

القدس المحتلة دون تسجيل جريمة جديدة أو وضع حجـر 
ــدة اســتيطانية، هــذه  ــدة، أو خطــة جدي فــي مــستوطنة جدي
الجــرائم ربمــا ال تتــصدر االعــالم بكثــرة لكنهــا علــى مــدى 

ًاأليام قد تحدث دمارا وزلزاال كبيرا نصحوا عليه في ال ً قدس ً
المحتلة، لنجد المخططات الصهيونية قد تحققت وأساسها 

 .تهويد القدس المحتلة

حيـث ) الكنسيت(جريمة جديدة تضاف إلى جرائم 
أقــر األســبوع الماضــي الكنيــست الــصهيوني علــى مــستوى 

فـــي الكنيــست الحـــديث فـــي الكيــان حـــول حـــل ) التــشريع(
بمـشروع االدارة المدنية لتحل محلها الـوزارات اإلسـرائيلية، 

على » السيادة اإلسرائيلية«قانون يفرض ضمنا ما تسمى 
 .الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف

ــان  هــذا ويمــضي االحــتالل والمــسؤولون فــي الكي
قـــدما فـــي مواصـــلة المـــشاريع والمخططـــات االســـتيطانية، 
وتنظـيم المخطــط االجرامـي لــضم الــضفة واألغـوار وهــو مــا 

لبيت األبيض والمنـدوب أكده سفير الكيان الصهيوني في ا
ــي األمــم المتحــدة  ــدائم ف ــاد اردان(ال ، شــدد علــى أن )غلع

مخطـــط الـــضم لـــم يحـــذف مـــن جـــدول أعمـــال الحكومـــة 
الـصهيونية، وســتتم مناقـشة األمــر بعـد انتخابــات الرئاســة 

ــصهيوني  ــر الطاقــة ال ــا وزي ــة، أم ــة المقبل ــال (األمريكي يوف
ّوان فقـــد نفـــى قطعيـــا قيـــام دولـــة فلـــسطينية، ) شـــطاينتس ٕ

الحل من وجهة نظره هو استيطان إسرائيلي في كل أنحاء 
 ).أرض إسرائيل(ما تسمى 
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إن التقارير والبيانات حول المشاريع االستيطانية 
تشير إلى أن المشاريع االستيطانية لم تتوقف فـي الـضفة 
الغربيـــة والقـــدس المحتلـــة حيـــث صـــادقت حـــديثا حكومـــة 

نية جديـدة، فـي وحـدة اسـتيطا) ٩٨٠(االحتالل علـى تنفيـذ
المقامة على أراضي المـواطنين، جنـوب ) أفرات(مستوطنة 

بيت لحم، والتـي تنـدرج فـي إطـار عمليـات الـضم والـسرقة 
التـــدريجي لـــألرض الفلـــسطينية المحتلـــة، كمـــا وافقـــت مـــا 
تــسمى اللجنــة اللوائيــة للبنــاء واإلســكان اإلســرائيلية علــى 

بــــ ) هـــار جيلـــو(مخطـــط توســـيع المـــستوطنة الـــصهيونية 
ـــى إقـــرار ) ٥٦٠( ـــدة، باإلضـــافة ال وحـــدة اســـتيطانية جدي

توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة االلتفافي قـرب بيـت 
لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع االلتفافي الجديد 

بالقــدس ) غــوش عتــصيون(بــالتجمع االســتيطاني الكبيــر 
 .ًجنوبا

ويــشدد كاتــب المقــال أنــه أمــام غــول االســتيطان 
ــصهيو ــق خطــة ال ني المتواصــل فــي الــضفة الغربيــة لتطبي

الــضم الــصهيونية األمريكيــة، واســتمرار جــرائم هــدم منــازل 
المقدسيين واستمرار جرائم القتل واالعتقال والتـشريد بحـق 
أهلنــــا فــــي القــــدس؛ عليــــه يمكــــن التغييــــر فــــي العقليــــة 
اإلسرائيلية والتعويل عليها في إعادة الحقوق الفلسطينية، 

اريع االســـتيطانية وخطـــة الـــضم، ووقــــف أو وقـــف المـــش
 .مخططات تهويد القدس والمسجد األقصى المبارك

 إلى الملتقى،،

 ١١ ص٢٤/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

  

  

 عن ًدفاعا سالت دماء ذكرى النفق هبة
  األقصى

 

ــــدس ــــن لــــم – المحتلــــة الق  ســــلطات افتتــــاح يك
 المبــارك، األقــصى المــسجد أســفل الغربــي للنفــق تاللاالحــ
 مـا الفلـسطيني والـشعب الكـرام، مـرور ّليمـر م١٩٩٦ عـام
  .واألقصى للقدس ّوفيا يزال

  الـحدث شرارة

 شـــرارة انـــدلعت ١٩٩٦ أيلـــول /ســـبتمبر ٢٥ فـــي
 حفـر علـى احتجاجا ؛"النفق ّهبة"بـ سميت شعبية انتفاضة
 المــسجد أســفل بــيالغر النفــق االحــتالل ســلطات وافتتــاح
  .المبارك األقصى

 األقـــصى المـــسجد أساســـات تحـــت النفـــق افتتـــاح
 مختلــف فيهــا انخرطــت التــي األوضــاع بتفجيــر ًكفــيال كــان

 وخاصـة الجماهيريـة الفعاليـات مع الفلسطينية، القطاعات
 كــان ًأشــهرا اســتمرت صــعبة أحــداث فــي األمنيــة، األجهــزة
 مقــام داخــل إســرائيليا جنــديا ٤٠ مــن أكثــر حــصار أبرزهــا
 مـن المقـام وتحريـر نـابلس، مدينـة شـرقي دويكات يوسف
 عــشرات بعــد داخلــه مجــددا األذان ورفــع االحــتالل ســيطرة
  .عليه االحتالل سيطرة من السنين

 اإلسـرائيلي الـوزراء رئـيس من بأمر النفق وافتتح
 الذين الفلسطينيين غضب أثار ما نتنياهو، بنيامين حينها

ــــدت المحتــــل ةلمواجهــــ ًجميعــــا توحــــدوا  شــــمال مــــن وامت
  .جنوبها إلى فلسطين

ــاب افتتــاح فــور القــدس مدينــة مــآذن وانطلقــت  ب
 أهـــالي وانتـــشر االعتـــداء، هـــذا لمواجهـــة بالـــدعوة النفـــق

 مـــن االســـتنكار صـــيحات وتعالـــت الـــشوارع، فـــي المدينـــة
  .حناجرهم

 لموقــــع وصــــولهم دون االحــــتالل قــــوات وحالــــت
 البـاب لتثبيـت خيـرةاأل اللمـسات ُتوضـع كانـت حيث النفق،

 ببـاب البـراق حـائط يـصل مـدخل إلـى يـؤدي الذي الحديدي
  .األقصى المسجد أبواب أحد الغوانمة

  المقاومة من أشهر ٦
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ــة واســتمرت  ارتقــى أشــهر ســتة الفلــسطينية الهب
 بجـروح آخـرون ١٦٠٠ وأصـيب الـشهداء عـشرات خاللها
  .متفاوتة

 افتتــاح علــى المحتجــين االحــتالل قــوات وواجهــت
ـــــإطالق والمظـــــاهرات نفـــــقال  كمـــــا بكثافـــــة، الرصـــــاص ب

ـــــات ُاســـــتخدمت ـــــدبابات المروحي  الشـــــتراك باإلضـــــافة وال
  .المواطنين على النار إطالق في المستوطنين

 وأغلقـت األقـصى، سـاحات االحـتالل قوات وأخلت
  .لمقدساتهم نصرة الفلسطينيين انتفاض فور أبوابه جميع

  متجددة مقاومة

 أنهـا إال النفـق، هبـة علـى عاما ٢٦ مرور ورغم
 احـــتالل ومنـــذ. الفلـــسطينيين ذاكـــرة فـــي حاضـــرة تـــزال مـــا

 األقــصى المــسجد ّشــكل ًعامــا،) ٥٠ (قبــل القــدس، مدينــة
 الفلـــسطينية، الـــذاكرة تـــزال فـــال األحـــداث؛ شـــرارة المبـــارك،

 ًشــاهدا »األقــصى «كــان مهمــة، تاريخيــة محطــات تختــزل
 النفــــق هبــــة أبرزهــــا ولعــــل وتــــداعياتها، أحــــداثها، علــــى

 األســباط، بـاب وهبـة القــدس وانتفاضـة األقـصى وانتفاضـة
 مــؤامرات الــصادقة الجمــاهير أفــشلت كيــف أظهــرت التــي

  .االحتالل

 بعــد األقــصى انتفاضــة انــدلعت ٢٠٠٠ عــام ففــي
 المــــسجد أعــــاد ٢٠١٧ وفــــي لباحاتــــه، شــــارون اقتحــــام
 وأولويـــة كأهميـــة الفلـــسطينية القـــضية المبـــارك، األقـــصى
 فــي االحــتالل ســلطات شــرعت عنــدما ن،والمــسلمي للعــرب

 ومكانيــا، زمانيــا الــشريف القدســي الحــرم تقــسيم إجــراءات
 المـــــسجد أبـــــواب علـــــى اإللكترونيـــــة البوابـــــات ونـــــصبت
  .االحتالل إرادة وكسر جديد من الشعب فانتفض األقصى،

 المـسجد »مايكـل دينـيس «المتطـرف أحـرق ومنـذ
 العـــام آب مـــن والعـــشرين الحــادي فـــي المبـــارك، األقــصى

 تدنس التي ساحاته، في اللهب ألسنة تخمد لم ،)١٩٦٩(
 المــــدعومين المــــستوطنين، قطعــــان بفعــــل يــــومي، شــــبه

 الـــذي األمـــر االحـــتالل، لقـــوات مـــشددة »أمنيـــة «بحراســـة
  .لحظة أي في لالنفجار قابلة األمور يبقي

 األحـداث اسـتغالل على االحتالل اعتاد وتاريخيا،
 مـع تتفق سياسية، مكاسب قيقلتح األرض، على الجارية
ـــه ـــف اإلســـتراتيجية، أهداف ـــر تعلـــق إذا فكي  بالقـــدس، األم

  !؟الدوام على واالستيطان، بالتهويد المستهدفة

  ٢٦/٩/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * * 

  الطريق الوحيد للسالم يتمثل بانتهاء االحتالل

  

  *سري القدوة

ــاس تجــاه عم ــرئيس محمــود عب ــة ان مواقــف ال لي
السالم كانت مواقف واضحة وثابتة وتعبر عن شعبه وعن 
مواقف فصائله فهو الرئيس المنتخب وصاحب أول تجربه 
انتخابيه حـرة نزيـه وهـو ابـو الديمقراطيـة والحـوار والـسالم 
ومن يعمل بصمت من اجل تحقيـق الـسالم العـالمي، وهـذا 
مــا عكــسه خطابــه التــاريخي فــي االمــم المتحــدة فــي ذكــري 

ها حيــث جــاء الموقــف الفلــسطيني واضــحا، بــالرغم تأسيــس
من الضبابيه التي يشهدها الموقف السياسي برمته وجاء 
ليؤكــد حـــرص فلــسطين علـــى المـــضي قــدما فـــي صـــناعة 
الــسالم العــادل والــشامل والمبنــي علــى الحقــوق التاريخيــة 

ولكــــن الحقيقــــة واضــــحة هنــــا بــــان  لــــشعب الفلــــسطيني،
رفض الـسالم ويقـف رئـيس االحتالل اإلسرائيلي هو الذي ي

وزراء االحتالل اإلسرائيلي موقف همجـي رافـض االعتـراف 
باســــتحقاقات الــــسالم متـــــسمرا فــــي بنــــاء المـــــستوطنات 
ومــــصادرا لألراضــــي، قامعــــا ومنتهكــــا حقــــوق اإلنــــسان 
الفلــسطيني ورافــضا إطــالق ســراح األســرى ومــستمرا فــي 

  .التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الي أراضيهم

قد طرح الرئيس محمود عباس في كلمته تصورا ل
فـي  كامال ومخططا استراتيجيا واضحا تجاه عمليـة الـسالم



  
  ٢٥١ 

ــسطيني  ــدولي ومــنح الــشعب الفل ــانون ال نطــاق احتــرام الق
  .حقوقه التاريخية العادلة والمشروعة

ان المشروع االمريكي الذي طرحه الرئيس ترامب 
ــــ ــــر عــــن المواق ــــسالم وانمــــا خطــــة تعب ــــيس خطــــة لل ف ٕل

اإلسرائيلية المتطرفة وتترجم عمليا وجه النظر االسـرائيلية 
تجاه الحول االمنية والتي تعالج المستويات االمنيـة فقـط، 
وليس لها عالقة بعملية السالم االستراتجي، وال تعبر عن 
ٕالموقف واإلجماع الدولي، وانما تعبر فقط عن وجه النظـر 

معالجــــات االســـرائيلية تجـــاه بعــــض القـــضايا الخاصـــة وال
ٕاالمنية على مستوي االحتالل، واعـادة تمركـزه فـي الـضفة 
الغربية وقطاع غزة، وانـه وبهـذه الطريقـة ال يمكـن ان يـتم 
فــرض المفاوضــات بقــوة الهيمنــة حيــث ســتكون نتائجهــا 
فاشــلة بكــل تأكيــد وان اي عمليــة ســالم حقيقــي ال بــد وان 
تنطلق على قاعدة منح الشعب العربي الفلـسطيني حقوقـه 
التاريخية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع 

 فـــي نطـــاق مفاوضـــات قائمـــة علـــي ١٩٦٧مـــن حزيـــران 
الشرعية الدولية، والتفاوض الـشامل بـدون تأجيـل اي مـن 
الملفــات االساســية ويكــون هــدف هــذه المفاوضــات اقامــة 
ــــسطينية وانهــــاء االحــــتالل القــــائم، وتجــــسيد  ــــة الفل ٕالدول

لــسطين، وفــق مبــدأ حــل الــدولتين علــى اســتقالل دولــة ف
، والقــدس الــشرقية عاصــمة لفلــسطين وحــل ١٩٦٧حــدود 

  .١٩٤قضية الالجئين حسب القرار األممي 

إن مــا طرحــه الــرئيس محمــود عبــاس فــي كلمتــه 
امام العالم يؤكـد علـى الحقـوق الفلـسطينية وحرصـه علـى 
ــدولي حيــث جــاءت  ــانون ال ــا للق ــسالم وفق ــة ال اتمــام عملي

مـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة انطونيـــو غـــوتيرش دعوتـــه لأل
ـــــل  ـــــسالم كام ـــــي لل ـــــات عقـــــد مـــــؤتمر دول ـــــدء بترتيب بالب
الصالحيات، يـأتي كـون األمـم المتحـدة عـضوا فـي اللجنـة 
الرباعيــة، وبالتــالي تحديــد المرجعيــة هــي القــانون الــدولي 

  .والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة

ــــسطينية هــــي المم ــــر الفل ــــة التحري ثــــل ان منظم
الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلـسطيني وهـي المخولـة 
ــشعب الفلــسطيني اينمــا تواجــد وهــي  فــي الحــديث باســم ال
تعبر عن وحدة الشعب وطموحاته وان المنظمة ترفض أن 
يتحدث باسـمها أي شـخص وهـي لـم تفـوض أحـد للحـديث 

 ان الـــــشعب .أو التفـــــاوض باســـــم الـــــشعب الفلـــــسطيني
لى ارضه معبرا عن طموحاتـه الفلسطيني سيبقي صامدا ع

ومجـــسدا وحدتـــه وصـــموده رغمـــا عـــن الحـــصار والعـــدوان 
الظــالم واســتهداف االحــتالل لــشعبنا وتلــك المــؤامرات التــي 
تستهدف القرار الوطني الفلسطيني المـستقل، وان الـشعب 
الفلــسطيني لــم ولــن يركــع ولــن يستــسلم، ولــن يحيــد عــن 

 وسيمـضي فـي الثوابت الوطنيـة والخطـوط الوطنيـة الثابتـة
طريق االنتصار برغم كل مـا يتعـرض لـه للنيـل مـن ارادتـه 

  .وصموده

 رئـــيس تحريـــر -ســـفير االعـــالم العربـــي فـــي فلـــسطين * 
 جريدة الصباح الفلسطينية

 ١٢ ص٢٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

* * * * * 

المجتمع الدولي يدعم ويساند الحقوق 
 لسطينيةالف

 سري القدوة

ـــي  ـــالم، ف ـــادة ورؤســـاء عـــدد مـــن دول الع أكـــد ق
 للجمعيـة العامـة ٧٥كلمات ألقوهـا خـالل أعمـال الـدورة الــ

 مـــستقلة ذات لألمـــم المتحـــدة، أن إقامـــة دولـــة فلـــسطينية
ســيادة بعاصــمتها القــدس الــشرقية، أســاس االســتقرار فــي 
الشرق األوسط وان هذا التأكيد يثبـت ويبـرهن بـدون ادنـى 
شــك فـــشل المــؤامرات االمريكيـــة ومــشاريع صـــفقة القـــرن 
ٕالتي تحاول االدارة االمريكية تسوقيها، وانها فعليا لـم تعـد 

شامل قائمــة وان اي خيــار ممكــن تحقيقــة هــو الــسالم الــ
والقــائم علــى اقامــة الدولــة الفلــسطينية المــستقلة والقــدس 
عاصــمتها وان لهـــذا االجمــاع القـــائم ومـــا نــتج عنـــه مـــن 



  
  ٢٥٢ 

مبـادرات تعــد فــي غايــة االهميــة ورد عملــي علــى مــشاريع 
التــسوية المختلقــة حيــث تــأتي اهميــة العمــل ودعــم جميــع 
 الجهود الرامية للدفع بعملية السالم، وفقا لمبادرات للسالم

، والتــي تــضمنت مبــادرة الــسالم العربيــة ١٩٨١منــذ عــام 
مرتكزات الحل الـشامل والعـادل للـصراع العربـي اإلسـرائيلي 
الــــذي يكفــــل حــــصول الــــشعب الفلــــسطيني علــــى حقوقــــه 
المشروعة وفي مقدمتها قيام دولتـه المـستقلة وعاصـمتها 

  .القدس

ــضية  ــة حملــت همــوم الق ــة االممي ان اعمــال القم
كانـت المحــور الرئيـسي لمختلـف كلمــات الفلـسطينية التـي 

قادة العالم وخاصة الـدول العربيـة والتـي اجمعـت علـى ان 
السالم في الشرق األوسـط هـو خيـار اسـتراتيجي، وواجـب 
ًالعمـــل واالســـتمرار بادخـــار كـــل الجهـــود للعمـــل معـــا نحـــو 
ـــــسالم واالســـــتقرار  ـــــسوده ال ـــــق مـــــستقبل مـــــشرق ي تحقي

  .قة كافةواالزدهار والتعايش بين شعوب المنط

ان اســــــــتمرار الهجمــــــــة الــــــــصهيونية ووضــــــــع 
ــــد القــــدس واعتبارهــــا  المخططــــات وتنفيــــذ مــــؤامرات تهوي
عاصمة للكيان اإلسـرائيلي والـسعى لتطبيـق صـفقة القـرن 
هــي محــاوالت مارقــة وعــابره وال يمكــن ان تــستمر، وتبقــي 
ــــى  ــــة عل ــــي المركزي ــــسطين هــــي القــــضية االول قــــضية فل

ــــدولي والعربــــي وهــــي ب وصــــلة كــــل االحــــرار المــــستوى ال
والشرفاء عبر العالم، وصـوت الحـق الـذي يـصدع فـي كـل 
المؤسسات العربيـة والدوليـة وهـي قبلـة العـرب وبوصـلتهم 
وعنوان التحدي للمسلمين والمسيحيين، وأن هذا االحتالل 
ـــــوق  ـــــستمر وهـــــو احـــــتالل غاصـــــب للحق ال يمكـــــن ان ي
الفلسطينية ومصيره الى الزوال الحتمـي مهمـا طـال الـزمن 
ًوأيــا كانــت التــضحيات والــشعب الفلــسطيني يــشكل العنــوان 
الكفاحي الحر واألمة العربية هي العمق الكفـاحي واألحـرار 
فـــي العــــالم هــــم البعــــد الــــدولي لــــشمولية معركــــة تحريــــر 
فلسطين التـي تـشهد تـضامنا مـن مختلـف دول العـالم مـع 

النــضال الفلــسطيني لتعيــد رســم خارطــة فلــسطين وتفــرض 
لـــدول مـــن اجـــل مـــنح الـــشعب الفلـــسطيني مكانتهـــا بـــين ا

ٕحقوقـــه التاريخيـــة حتـــى نيـــل االســـتقالل واقامـــة الدولـــة 
   الفلسطينية المستقلة

ولعـــل الجميـــع مطالـــب بعـــد هـــذا التأكيـــد الـــدولي 
العمـل علـى لجـم المـشروع الـصهيوني االسـتعماري ووقــف 
كل اشكال االبادة المنظمة وسرقة الحقوق الفلسطينية من 

الل العــــسكري االســــرائيلي، والجميــــع قبــــل ســــلطات االحــــت
مطالــب وخــصوصا دول العــالم العربــي واإلســالمي والعــالم 
أجمع التمسك بخيار حل الـدولتين إلنهـاء الـصراع العربـي 
اإلســـرائيلي، ومـــنح الـــشعب الفلـــسطيني حقوقـــه مـــن اجـــل 
وضع حد لهذا الصراع الذي طال أمـده وتفاقمـت تداعياتـه 

رية والعالقـات الدوليـة بشكل غير مسبوق في تـاريخ البـش
بـــــين شـــــعوب األرض، وأن اســـــتمرار ســـــلطات االحـــــتالل 
ــرة الفاضــحة  ــه الخطي ــة وانتهاكات ــر القانوني وممارســاته غي
للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واإلجمـاع الـدولي 
واالعتــداءات اليوميــة المتكــررة علــى االراضــي الفلــسطينية 

ٕيتين وامعــان فــي وســرقتها، هــو تــدمير ممــنهج لحــل الــدول
ـــد اســـتمرارا  ـــة، ويع تنفيـــذ مخطـــط صـــفقة القـــرن االمريكي
ــدوليين وينــذر بانفجــار فلــسطيني  لتهديــد االمــن والــسلم ال
عربـــي حتمـــي فـــي نهايـــة المطـــاف امـــام هـــذا الطوفــــان 
والعربـــدة التـــي تمارســـها حكومـــة االحـــتالل متنكـــرة للعـــالم 
اجمع، مستغلة التحالف مع تكتل ترامـب العنـصري لفـرض 

ــــه س ــــع واســــتمرار االحــــتالل ومخططات ياســــة االمــــر الواق
   التصفوية الرافضة ألسس عملية السالم

ئيس تحرير  ر-  سفير االعالم العربي في فلسطين* 

 جريدة الصباح الفلسطينية

  ١١ص/٢٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 
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  الطريق إلى دولة ثنائية القومية

  

 ٣١/٨/٢٠٢٠ درور يميني –بن / يديعوت آحرونوت

كل تسوية تنطوي على تنازل عن أرض بسيادة 
، تستوجب ٢٠١٠اسرائيلية، كما يقضي قانون اتخذ في 

 ٨٠اقرارا في استفتاء شعبي او تأييدا لما ال يقل عن 
استفتاء شعبي، ينص : والحقا اتخذ قانون اساس. نائبا

ق على الحاجة الى استفتاء شعبي في حالة وقف انطبا
ويسري . القضاء االسرائيلي في ارض ما ينطبق فيها

رفع النائب تسفي . مفعول القانون على هضبة الجوالن
هاوزر، رئيس لجنة الخارجية واالمن مشروع قانون 

 مستوطنة في يهودا والسامرة ١٣٠يطبق القانون على 
اما اخالء . ايضا، والتي كانت الحكومة قررت اقامتها

  .يصبح شبه متعذرهذا ! مستوطنات؟ يوك

ان خلفية مشروع قانون هاوزر هو االتفاق مع 
االمارات، الذي شطب بسط السيادة عن جدول االعمال، 

ويفترض بهذا ان يكون . على االقل في المدى المنظور
ينبغي االعتراف انه في برنامج . مثابة تعويض لليمين

أزرق أبيض االنتخابي توجد مادة تؤيد مشروع قانون 
كل قرار سياسي … ٍلن يكون فك ارتباط ثان“: هاوزر

تاريخي يطرح على حسم الشعب في استفتاء شعبي او 
  .”يقر في الكنيست باغلبية خاصة

غير أن ثمة مشكلة، الن مشروع قانون هاوزر 
في المرحلة التي (أبعد اثرا بكثير من برنامج أزرق أبيض 

كتب فيها البرنامج كان يضم كل عناصر القائمة 
قرار “فثمة فارق بين ). ت، بما فيها يوجد مستقبلللكنيس

وبين اخالء بؤرة طرح استيطانية ” سياسي تاريخي
انشئت على االرض وتلقت اقرارا حكوميا في اعقاب ضغط 

واكثر من ذلك، في خريطة الطرق من العام . حزبي
 تعهدت اسرائيل، في عهد حكومة برئاسة الليكود، ٢٠٠٣

منذئذ . ٢٠٠١قيمت منذ باخالء المستوطنات التي ا
ولما كان مشروع . وحتى اليوم لم تنفذ اسرائيل تعهدها

هاوزر يتطابق والرؤية السياسية لترامب، ففي واقع االمر 
  .يفترض بكل المستوطنات ان تحظى بحماية متشددة جدا

بعض من المستوطنات هي بؤر استيطانية 
اقامتها المجموعات االكثر تطرفا في يهودا والسامرة 

ال يدور الحديث . بهدف معلن لعرقلة كل اتفاق مستقبلي
عن استيطان في الجانب الغربي من جدار الفصل بل، 

ِلم يجر احد . احيانا، في قلب السكان الفلسطينيين
 نائبا قبل قرار حكومة ٨٠استفتاء كما لم يطلب اغلبية 

وال يوجد اي منطق في طرح هذا . باقامة مستوطنة
لمتشدد لغرض قرار معاكس من المطلب االشتراطي ا

وفي . فمن هو مخول بان يقيم، مخول بن يزيل. الحكومة
كل االحوال، حتى اليوم لم ينقل احد الى فتيان التالل 

اما هاوزر بالذات فيسير في . المفاتيح للتسوية السياسية
  هذا االتجاه؟

المفاوضات . ال يوجد اي اتفاق سالم في االفق
.  وال حاجة لتجميد اعمق.السياسية في جمود عميق

حتى ال اتفاق سياسي من حق اسرائيل، وربما من واجبها 
ايضا، ان تسعى الى تسوية تمنع واقع دولة ثنائية 

ال توجد اي حاجة الخالء . القومية او دولة واحدة كبيرة
كتل استيطانية، فهذا ليس على جدول االعمال، ولكن 

فهو لن . ةمشروع القانون سيضر فقط بالمصلحة الوطني
يضر فقط بشكل جسيم باحتماالت الوصول الى اتفاق 
سياسي، بل من شأنه ان يكون عالمة طريق في تحول 

 .الدولة اليهودية الى دولة ثنائية القومية

  ٢٦ ص١/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 
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  ستوطنين فقطممرونة البناء لل

  

 عميره هاس - هآرتس

ي تهانينا على المقال المصور حول السياحة ف
مؤخرا، قبل أي ” ملحق هآرتس“يشعستان الذي نشر في 

. شيء، ألنه من المهم معرفة الوجوه االخرى للمستوطنين
اولئك الذين يتغذون من . جميعهم ال يحظون بذلك

تذمراتهم في وسائل االعالم يمكن أن يعتقدوا بأن 
المستوطنين مثاليين ومساكين تم تركهم لفكي المحكمة 

  .العليا

على التقارير اليومية من شأنه أن من يعتمد 
يرى فيهم ليس أكثر من سياسيين ثرثارين ومجهولين 
يقطعون االشجار ويحرقون المساجد ويطردون الرعاة 
والفالحين، حاخامات يكرهون النساء ويخافون من 
المثليين وابطال لهم عيون جميلة يضحون بحياتهم من 

ال وها هم يظهرون كرجال اعم. اجل ارض اسرائيل
ناجحين واصحاب مشاريع مؤهلين، بناة برك رومانسيين 

  .يأخذون في الحسبان احتماالت الجدوى واالرباح

تهانينا على المعلومات التي يعرضها المقال عن 
االماكن السياحية الجذابة التي يطورها مشروع 

من . والذي حتى اآلن تغلغل بحجم كبير. االستيطان
آلخذ في التطور للواقع في المهم التعرف الى هذا البعد ا

يشعستان، الذي بخطأ غير صدفي يعد في المقال 
، حيث ان المعلومات ليست عن ”الضفة الغربية“

السياحة في الضفة الغربية، بل عن السياحة في الفضاء 
الذي سيتم تخصيصه للدولة الفلسطينية، التي نسبتها 

راع وتنسبها اسرائيل، واالسرائيليين، النفسهم، بقوة الذ
وتركوا فيه . والسالح واالوامر العسكرية والدعم القضائي

عدد من الثقوب السود التي هي خارج الخارطة 
المقال هو حول السياحة التي . واالحصاء، بنتوستانات

يتم تطويرها في االراضي الفلسطينية المحتلة، مع خصم 
  .الفلسطينيين

هذا يقودني الى السبب الرئيسي الذي من اجله 
هو عرض : تقديم التهنئة على المقال المصوريجب 

انثروبولوجي وحيوي لعقلية الفصل العنصري لالسرائيليين 
. الذين يعيشون داخل الخط االخضر وليس فقط شرقه

كعرض انثروبولوجي المقال يظهر القدرة االسرائيلية على 
ُرؤية واظهار ثمن الواقع، والتصرف وكأن هذا هو كل 

بسيط من العملية وكأنها هي كل الظهار جزء . الواقع
  .العملية

في الضفة “على سبيل المثال، الجملة البريئة 
قانون التخطيط االسرائيلي ال يسري هناك على البناء، 

. ”توجد مرونة زائدة لالنتقال من الزراعة الى السياحة
في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، قوانين 

السلطات االسرائيلية، التخطيط هي كفلسطين في أيدي 
المستوطنون والمستشارون القضائيون، المدنيون 

المرونة في االنتقال من الزراعة الى . والعسكريون
السياحة ذلك ليس ألن قانون التخطيط االسرائيلي ال 
يسري هناك، بل ألن القانون الحقيقي هو عربدة 

العامة (االستيالء على المزيد من االراضي الفلسطينية 
الزراعة االستيطانية هي على اراضي زراعية ). خاصةوال

 بما في ذلك الينابيع –وعلى رصيد االراضي للفلسطينيين 
 التي تم ابعادهم –التي تناسب جدا التصوير الفوتوغرافي 

وباالعالن . وطردهم منها بشكل فظ بواسطة األوامر
 عن اراضي دولة وبالعنف – أم كل الخدع –المخادع 

  .بتشجيع من الجيشاالستيطاني، 

ال تسري على ” المرونة الزائدة“هذه 
نحن نرى االدارة المدنية تسمح . الفلسطينيين

، )مناطق ج(للمستوطنين بالبناء في االراضي الزراعية 
وهو تصنيف مصطنع لالرض كان يجب أن يلغى في 

، أكواخ للمبيت وبرك سباحة واماكن وقوف ١٩٩٩
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ألن االمر يتعلق بهم، فان و. للحافالت المليئة بالمتنزهين
االدارة المدنية تصادر ايضا مراحيض متنقلة ومواسير 
مياه دقيقة، وحتى لم نصل الى حقيقة أن اسرائيل تقيد 

  .كمية المياه المسموح للفلسطينيين باستهالكها

هذا مقال مصور حيث يوجد فيه كل ما هو 
مناسب ومفيد لرجال االعمال، الذين هم، بالصدفة، من 

هذه دعاية ألنها تبقي في الخارج جميع . ستوطنينالم
كيف وجدت مزرعة جلعاد؟ وعلى . التفاصيل غير المريحة

اراضي أي قرية تحول نبع البطولة؟ ولماذا، بربكم، االسم 
عيرا ربابورت معروف جدا؟ بالطبع، هو شخص آخر ال 
يندم على ما قام به في المجموعة االرهابية اليهودية في 

، ”أمران ال يمكن أن يكونا في المكان نفسه“ت، الثمانينيا
. نحن اصحاب البيت“. ٢٠٠٢قال في مقابلة في العام 

نحن لن نتنازل . ألن هذه االرض مخصصة لنا وليس لهم
 .”ومن ال يريد لن يكون هنا. عن أي شبر

  ٢٢ ص٢/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

 صهيونية عملية اآلن

 غيرشون هكوهن

امام تنفيذ ” حاليا فقط“ا  ربم–مع اغالق الباب 
السيادة في مناطق االستيطان في يهودا والسامرة وفي غور 
. االردن، حان الوقت للعودة الى منطق الصهيونية العملية

، اال ان ١٩٤٨رغم أن دولة اسرائيل سبق أن اقيمت في 
الخالف بين منطق الصهيونية السياسية ومنطق الصهيونية 

بنا عدنا الى الثالثينيات من العملية يبقى حاضرا، وكأن 
  .القرن الماضي

واضح في النظرة التاريخية ان الميلين كانا 
في المكان الذي . ضروريين وصحيحين وأكمال الواحد االخر

سد فيه نمو المشروع الصهيوني في الميل السياسي، 
تواصل بزخم الميل العملي في الحقائق التي ثبتت على 

ن عن مشروع التقسيم للجنة ومع تخلي البريطانيي. االرض

بيل، بقيت الموافقة المصممة لبن غوريون على المشروع، 
في . واصبحت تفوقا سجل في صالحه في البعد السياسي

البعد العملي كان زخم اقامة مستوطنات السور والبرج هو 
الذي صمم المجال في انتشار االستيطان اليهودي استعدادا 

ذي ثبت الفرق الجوهري بين الميل العملي هو ال. للمستقبل
المساحة الضيقة التي عرضت على اليهود في لجنة بيل 

 وبين المساحة الواسعة ببضعة اضعاف ١٩٣٧في العام 
التي عرضت على الدولة اليهودية في مشروع التقسيم في 

١٩٤٧.  

جابوتنسكي الذي عمل اساسا بافق الصهيونية 
السور السياسية اعرب بالفعل عن تساؤله عن مشروع 

لم يكن واضحا له كيف يمكن لبضع نقاط استيطانية . والبرج
منعزلة في تناثر على وجه الرحاب، يمكنها أن تؤدي الى 

ولم تكن الفجوة . احتالله بكتلة حرجة من التواجد اليهودي
بين بن غوريون وبين جابوتنسكي تتمثل بالتفضيل الذي 

االنجازات اعطاه كل منهما النجازات االمر الواقع مقابل 
بالحكم الشرعي، بل وايضا بالشكل الذي نظرا به الى 

فقد قاس . المقياس الذي يقرر التواجد اليهودي في الرحاب
جابوتنسكي مدى التواجد بالكمية وبالتواصل االقليمي، بينما 
بن غوريون بفهمه الروسي، امسك بالرحاب، عبر شبكة 

يعبر . ميالتواصل المتشكلة فيه والمصممة له بشكل دينا
هذا النقاش بكامل حضوره عما يلزم من دولة اسرائيل 

  .استئناف الزخم االستيطاني في أرجاء يهودا والسامرة

ان اقتراح الرئيس ترامب لتقاسم الرحاب في يهودا 
والسامرة وفي غور االردن، وان كان ازيل حاليا عن 

ي الطاولة، يلزم قيادة دولة اسرائيل باالعتراف بالصراع الجار
. على السيطرة في مناطق ج، بقيادة السلطة الفلسطينية

ليس مفاجئا ان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه هو 
. ”الصهيونية العملية“الذي يستنفد في هذه الساعة منطق 

. ففي عملهم في الرحاب ثبتوا منذ االن حقائق ال مرد لها
 عندما تحددت مناطق ج، بتوجيه من رئيس الوزراء اسحق

  . ”الضفة الغربية“ في المئة من مناطق ٦٠رابين ضم نحو 
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في ميل التوسع الفلسطيني، تقلصت هذه المنطقة 
في مداوالت الكابينت التي جرت في الموضوع . عمليا بالثلث

. قبل سنة وجه رئيس الوزراء نتنياهو تعليماته لوقف الميل
ى ولكن قيادة المنطقة الوسطى واالدارة المدنية تركزان عل

ان . سلم اولويات غير قادر على وقف الميل الفلسطيني
السبيل الصهيوني البن غوريوني هو السبيل الوحيد ذو 

اعطاء ضوء اخضر لالستيالء على : احتمال التحقق
  .المناطق الحيوية من خالل مشروع االستيطان االسرائيلي

في السعي الى تصميم الرحاب بحكم االمر الواقع، 
 المصالح االسرائيلية مطلوب ثالثة بتوجيه من خريطة

اقامة مراعي بانتشار واسع، اقامة مدينة جديدة في : ميول
قلب غور االردن، على طريق الون في منطقة معاليه افرايم 

وحيال االزمة .  جيتيت، ونشر شبكة طرق جديدة ومتطورة–
االقتصادية واالجتماعية ايضا تعرض الصهيونية العملية 

ستنفاد امكانية البناء واالستيطان في ا: الربط الصحيح
الرحاب المفتوح كرافعة اقتصادية وكبشرى صهيونية منعشة 

  .وجارفة

  ٢٦ص/٣/٩/٢٠٢٠الغد 
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 جدا ضيق جسر
  

 )هآرتس(جدعون ليفي 

أنا أراكم في كل منتهى سبت على جسر اليركـون 
عــشرات . وجــسر المــشاة الــذي يــؤدي إلــى متنــزه اليركــون

ـــــين، معظمهـــــم مـــــن ســـــكان المنطقـــــة االشـــــخاص الط يب
يصفرون بصافراتهم، أو يـضربون علـى الطبـول ويرفعـون 

معظمهـم بـالغون، لكـن . األعالم السود والالفتات البيـضاء
ًهنــاك أيــضا عــددا غيــر قليــل مــن الــشباب والعــائالت التــي 
. حولت مظاهرة نهاية السبت إلى نزهة استجمام ثابتة لهـا

اســية، اهتمــام، مواطنــة يقظــة سي. المـشهد مفــرح ومــشجع
منــذ ســنوات .  مــاذا نريــد أكثــر مــن ذلــك–جيــدة، احتجــاج 

وهؤالء الناس الطيبين كـانوا غـارقين فـي سـبات سياسـي، 

مخــدرين ويجــري إعطـــاؤهم تنفــسا اصــطناعيا، عميـــان ال 
ــالين، وهــا هــو اآلن حــدث احتجــاج   هــذا ســبب جيــد –مب

م هـم يريـدون أن يـتم إقـصاء رئـيس الحكومـة المـته. لذلك
بمخالفات جنائية عن وظيفته، هم يريدون ثقافة سياسـية 

طلباتهم محقـة بدرجـة . مختلفة وأن يذهب بيبي إلى البيت
ــا المواصــلة ــذا الــشكل ال يمكنن ــا، به إســرائيل . ال مثيــل له

  .ولكنني ال أتوقف وأنضم إليهم. دمرت

هـــم جيرانـــي وأفـــضل أصـــدقائي فـــي الحـــي، مـــن 
ر والوسـط، بنـاة الـبالد، أفضل اإلسرائيليين، مصوتو اليسا

، المعتـــدلون والمتنـــورون ومـــن يطعمـــون "هـــآرتس"قـــراء 
القطــط فــي الــشوارع، وهــم الــذين يتوقفــون علــى كــل ممــر 

هم الجزر الجميلـة فـي المجتمـع الـسيئ والعنيـف . للمشاة
الجـسر الـذي . ومع ذلك، قلبي ليس معهـم. الذي نشأ هنا

  .ضيق جدا جدا. يقفون عليه هو جسر ضيق جدا

سموح ويجــب إنــشاء حركــة احتجــاج كــل هــدفها مــ
العـالم . هو القـضاء علـى الـسلطة الـسيئة، نظـام أو حـاكم

ملــيء بأمثــال هــؤالء حتــى فــي هــذا الوقــت، مــن روســيا 
ولكـن جـسور اليركـون ضـيقة . البيضاء وحتى هونغ كونغ

. جدا ألن احتجـاج مـن يقفـون هنـاك ضـيق بدرجـة مخيفـة
ـــول ان  ـــذي يق ـــول االدعـــاء ال ـــع يجـــب أن يمكـــن قب الجمي

  . يقوموا بابعاد الشر، حكم نتنياهو

فـي . ولكن هذا االحتجاج ال توجد له مرحلة ثانية
روســيا البيــضاء يناضــلون مــن اجــل أن يــذهب الكــسندور 
لوكنــشكو، ومــن اجــل أن يتحــول الواقــع إلــى واقــع أفــضل 
وأكثر عدالة، أن يتغير النظام، وليس أن يتم إبعاد الحـاكم 

، في المقابل، حتى لو ذهب نتنياهو فان في إسرائيل. فقط
  .واقع الحياة والنظام لن يتغيرا في جوهرهما

إن خطــاب األكاذيــب والتحــريض ســيتم اســتبداله 
بخطاب أكثر استقامة وعـدال، هنـاك عـدد مـن الشخـصيات 
الــسياسية الــسيئة ســتختفي مــن حياتنــا، رئــيس الحكومــة 

يل القـــادم ســـيكون أقـــل جـــشعا وأكثـــر صـــدقا، لكـــن إســـرائ
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وعلــى الخطــوط ال يقـــف أي . ســتبقى هــي نفــس إســرائيل
  . مرشح يقترح إسرائيل مختلفة

. ال يوجد أي مرشح بديل يدعو إلى تغييـر النظـام
هناك اتفـاق كاسـح بـين كـل المـدعين بواليـة العـرش علـى 
اســـتمرار التفـــوق اليهـــودي وتخليـــد اإلقـــصاء واالضـــطهاد 

لـى الحفـاظ وهناك اتفاق كاسح اكبر ع. للعرب في إسرائيل
ًأيــضا حتــى إذا نجحــت انتفاضــة الجــسور . علــى االحــتالل

وانهــار نتنيــاهو وحكومتــه فــان إســرائيل لــن تــصحو علــى 
فجــر يـــوم جديـــد، بــل علـــى فجـــر قــديم مـــن نفـــس الواقـــع 

  .السيئ

النظام فـي إسـرائيل لـن يتغيـر حتـى لـو نجـح هـذا 
ــي إســرائيل كــف عــن أن يكــون . االحتجــاج نظــام الحكــم ف

االحـتالل .  تحول االحتالل إلى ظـاهرة دائمـةديمقراطي منذ
هو الذي يحـدد النظـام فـي إسـرائيل كنظـام غيـر ديمقراطـي 

  . بشكل واضح، احتجاج الجسور يتجاهل هذا تماما

ـــاهو، الهـــدف  ـــسود موجهـــة ضـــد نتني ـــه ال اعالم
فـي . السهل، وليس ضد النظام الذي هو الهدف الـصحيح

الفاسـد مـن "يـرى هذا الواقع فان االحتجـاج الـذي يريـد أن 
يــــذهب إلــــى الــــسجن أو إلــــى البيــــت فقــــط لــــيس " بلفــــور

المتظــاهرون يقولــون إنهــم يناضــلون مــن . احتجاجــا جــديا
ولكـــن عـــن أي ديمقراطيـــة . اجـــل الديمقراطيـــة وهـــذا جيـــد

تتحدثون، يا جيراني من رمات افيف؟ حيث انـه علـى بعـد 
مسافة قصيرة من منازلنا يعيش بشر مثلنـا تحـت اسـتبداد 

ــان إســرائيل ســتعود . مــشين ــو نجــح احتجــاجكم ف ــى ل وحت
لتكـــون ديمقراطيـــة فـــي نظـــركم، وســـيعيدون لكـــم إســـرائيل 

هــم سيواصـــلون العــيش تحـــت . القديمــة التــي احببتموهـــا
وهــذا االســتبداد ال يــسمح إلســرائيل بــأن . نفــس االســتبداد

وضـد هـذا . تعتبر ديمقراطيـة، سـواء مـع نتنيـاهو أو دونـه
  . األعالم السوداالستبداد يجب أن نرفع

في كل منتهى سبت اسأل نفسي لمـاذا ال أتوقـف 
لماذا ال اذهب إلى بلفور . ألنضم إليكم في نضالكم العادل

ولكــن . لمــاذا ال احمــل علمــا اســود فــي يــدي. وقيــصاريا
علمكـــم، أيهـــا األصـــدقاء األعـــزاء، هـــو علـــم صـــغير مـــن 

 .البالستيك وليس علما حقيقيا

 ٣٠ص ٧/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * **  

 أيام دوران بين المعتقالت للتميمي قبل ٤
  إطالق سراحه بال تهمة وال تحقيق

  

 عميره هاس: بقلم - هآرتس

ــوا ، محمــد التميمــي، فجــر )حمــادة( الجنــود اعتقل
، في بيتـه فـي قريـة النبـي )أغسطس( آب ٢٣يوم االحد، 

وتــــم اطــــالق ســــراحه مــــساء االربعــــاء ولــــم يــــتم . صــــالح
اذا تم اعتقاله، ولم يعتذر أحـد التحقيق معه، ولم يعرف لم

  .عن هذا االعتقال العبثي

ــأن “ ــال لــي ب ــة وق ــسجان الــى الغرف فجــأة جــاء ال
، قــال التميمــي ”أرتــدي مالبــسي ألنهــم ســيطلقون ســراحي

بالضبط قمـت بغـسل القمـيص الوحيـد الـذي “، ) سنة٢١(
، ”أنـا لـم أصـدق. كان لدي، وقد كان رطبـا عنـدما ارتديتـه

ولكــن هــذه . يونــه ايــضا كانــت تبتــسموع. حــدثنا بابتــسامة
كانــــت اربعــــة ايــــام مــــن العــــذاب النفــــسي والجــــسدي لــــه 
. ولعائلته، من النـوع المعتـاد، الـذي ال يعـد وال يكتـب عنـه

، ”اذا عملوا فيلما عن كل عائلة لدينا، فستغلق هوليوود“
  .هكذا وصفت أمه منال هذا الروتين

 مــن ذات ٢٤صـديقة للعائلــة اتـصلت مــساء يـوم 
ـــش ـــى االعتقـــال، ال ـــا يومـــان عل ـــر تقريب ـــه م ـــت إن هر وقال

ربمـا أن تقـديم . والعائلة ال تعرف مكان وجود ابنها حمادة
  .استجواب للسلطات سيسرع االمر

صــــباح يــــوم الثالثــــاء ردوا فــــي الــــشباك علــــى 
هو ال يوجد لدينا، بل هو موجـود فـي اعتقـال “. الصحيفة
 ســواء منــال واألب بــالل، خبــراء فــي االعتقــاالت،. شــرطي

بالنسبة لهما أو بالنسبة الوالدهما أو اقربائهما، حيـث ان 
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الــذي تـــم تجميـــده (هــذا جـــزء مـــن ثمــن النـــضال الـــشعبي 
ضد سيطرة مستوطني حلميش على اراضيهم وعلى ) حاليا

ــر نظــام ــة دي ــة النبــي صــالح وقري ــود لقري ــذي يع ــع ال . النب
ولكـــن هـــذا التـــأخير فـــي االبـــالغ عـــن مكـــان االعتقـــال ال 

 كــانون ٣١القلــق ازداد بــشكل خــاص ألنــه فــي . هيذكرونــ
ـــــاني  ـــــاير(الث ـــــوات الجـــــيش ) ين ـــــار ق اصـــــيب حمـــــادة بن

الرصاصــة بقيــت عالقــة قــرب ذراعــه اليــسرى . االســرائيلي
وكــان مــن الخطــر اخراجهــا، كمــا . قــرب الــشريان الرئيــسي

اذا قــاموا بـضربه فــان الرصاصـة يمكــن أن “. قـال االطبـاء
. ”خرا هو ايـضا يـشعر بـألممؤ“. ، قالت األم منال”تتحرك

شــظية رصاصــة اخــرى اطلقهــا جنــود الجــيش االســرائيلي 
) يناير(اصابته وبقيت في ساقه اليسرى في كانون الثاني 

٢٠١٥.  

رافقــت ايــضا عــن كثــب قلــق العائلــة ” هــآرتس“
 عنـــدما ٢٠١٨) ينـــاير(علـــى حمـــادة فـــي كـــانون الثـــاني 

اقتحمــت مــصلحة الــسجون والــشرطة غــرف الــسجناء فــي 
 عـوفر الـذي كـان مـسجونا فيـه لمـدة عـشرين شـهرا سجن

ــود ــى الجن ــسنوات . بــسبب رشــق الحجــارة عل لقــد عاشــوا ل
ـــصمت: هـــذه اللحظـــات ـــى عـــدم ال ـــذا . مـــصممون عل وهك

  .يربون اوالدهم ويخافون عليهم

ــى  ــود ســيرا عل فــي االســبوع الماضــي وصــل الجن
االقــدام، عــدد مــنهم جــاء مــن الــشرق، وعــدد آخــر مــنهم 

حمادة الـذي كـان مـستيقظا . ي من الغربصعدوا من الواد
ويقـف فـوق سـطح البيـت شــاهدهم عنـدما كـانوا علـى بعــد 

. أيقظ شقيقه البكـر، اسـامة، ووالديـه.  مترا من البيت٢٥
اســـامة صـــعد الـــى الـــسطح وهنـــاك شـــاهد الجنـــود وهــــم 

  .يحيطون بالبيت وعدد منهم دخل الى الساحة االمامية

مــسين هــو يقــدر بأنــه كــان فــي المحــيط نحــو خ
نـــزل الـــى اســـفل ورأى الجنـــود وراء . جنـــديا مـــع بنـــادقهم

. الباب ينشغلون بأمر ما وقدر بأنهم ينوون اقتحام البـاب
رآه جندي وأدخل البندقية في فتحـة فـي البـاب الـذي حطـم 

هـذا أصـال . الجنود زجاجه قبل فترة، وأمره بأن يفتح الباب
. لبـابما كان اسامة ينوي القيام بـه قبـل أن يـتم تخريـب ا

وعندما فـتح البـاب وجـه الجنـدي مـرة اخـرى البندقيـة قـرب 
  .رأسه

فــــي هــــذه االثنــــاء ايقــــظ حمــــادة والديــــه اللــــذين 
الـساعة كانـت . بدورهما ايقظا سامرا ورند، االوالد الصغار

فـي الـشقة المجـاورة تـسكن أم بـالل، حليمـة . الثالثة فجـرا
 وقــد اســتيقظن. ، وابنتهــا نــوال والحفيــدة جنــى) ســنة٧٤(

. عندما هز أحد الجنود الشبك الموجود علـى نافـذة الغرفـة
في هذه االثناء دخل عدد من الجنـود الـى الـشقة وتجولـوا 

بطاقـة “. أحـدهم كـان يـضع قنـاع علـى وجهـه. في الغرف
، كــرر أحــد ”بطاقــة هويتــك“. ، قــال ذلــك بالعربيــة”هويتــك
هـــو . ولـــم يجيبــوا. بـــالل ســألهم لمـــاذا يريــدونها. الجنــود

وفــي مرحلــة مــا . هــم لــم يــردوا بالفعــل. النجليزيــةتحــدث با
عندما أخذوا بطاقة هوية حمـادة أمـره أحـد الجنـود بارتـداء 

حـسب معـرفتهم “. مالبسه ومرافقته وأن يأخذ معـه أدويتـه
سـامر “، اسـتنتجت منـال وقالـت ”هم يعرفـون أنـه مـريض

فــور دخــول الجنــود  .”بكــى طــوال الوقــت خوفــا علــى اخيــه
أحـد االفـالم . ناء العائلة بتوثيق ما يحـدثالى البيت بدأ أب

هــذا العـــصيان . القــصيرة التـــي صــوروها تـــم بثــه مباشـــرة
المــدني الــصغير ضــبط الجنــود وهــم غيــر مــستعدين واثــار 

منــال صــرخت علــى الجنــود، ورفــضت التــسليم . غــضبهم
أحـد الجنـود . بالبساطة التي تم انتزاع ابنها بها من البيت

المتحــدث (جــه بــالل ومنــال ثــار ورش غــاز الفلفــل علــى و
عائلـــة “: بلـــسان الجـــيش االســـرائيلي قـــال ردا علـــى ذلـــك

ــــسكرية  ــــوة الع ــــف مــــع الق ــــشكل عني ــــصرفت ب ــــل ت المعتق
لـذلك، اضـطر أحـد الجنـود . وأزعجتها اثنـاء تنفيـذ مهمتهـا

جهـاز التكييـف نـشر ). ”للرد عـن طريـق رش غـاز الفلفـل
وبعـد . الغاز مباشرة نحـو حليمـة التـي تعـالج بغـسل الكلـى

الطبيب قـال لهـا إن صـحتها . أن اجتازت عملية في القلب
تدهورت بـسبب الغـاز المـسيل للـدموع الكثيـر الـذي اطلقـه 
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فـي الوقـت الـذي وجـدت . الجنود فـي القريـة خـالل سـنوات
أنت تريـد “: فيه حليمة صعوبة في التنفس، منال صرخت

ــة للــضابط الــدرزي . ”قتلهــا ــك بالعربي ــت ذل ــت انهــا قال قال
ـــديرهاحـــسب ت ـــا حـــسب قولهـــا . ق ” لتمـــت“وهـــو رد عليه

اثناء اليوم ). المتحدث بلسان الجيش لم يتطرق الى ذلك(
الجنود صادروا خمـسة هواتـف  .شعروا بحرقة بسبب الغاز

. محمولــة وكــاميرا فيــديو ولــم يعطــوا أي وصــل عــن ذلــك
. المتحدث بلسان الجيش لم يرد لماذا لم يتم اعطاء وصل

تثناء هاتف حمـادة والكـاميرا، تمـت اربعة هواتف منها باس
المتحدث بلسان ). سبتمبر( ايلول ١اعادتها الى بالل في 

ــأن  ــى هــآرتس ب ــاء “الجــيش رد عل ــه بن ــم اعتقال ــادة ت حم
 .”على طلب من قوات االمن ووفقا لتقديرات عملياتية

 ٢٦ ص٨/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

ها أنتم أمام : إلى مستوطني الضفة الغربية
  دولي تحتلون أرض غيركمالقانون ال

  

  ميخائيل هآرتس. بقلم ب

كاتــب عمــود ومرشــد ســياحي فــي " بــوعز هعتــسني"
غضب من مقـال نـشرته ) ٦/٩، "هآرتس("المناطق المحتلة 

وقـــد كتبـــت عـــن المهزلـــة . فـــي الـــصحيفة هنـــا قبـــل أســـبوع
الكامنــة فــي دعــوة المتنــزهين لالســتجمام فــي منطقــة محتلــة 

 .ة والعنف تحتفل بدون إزعاجفيها الشر والطمع والعنصري

ربمــا خــشي هعتــسني مــن المــس المحتمــل بمــصدر 
رزقــه، وربمــا أنــه وجــد فرصــة إلعــادة تــدوير أكثــر التبريــرات 

وأنـا . ضعفا التـي افتعلتهـا إسـرائيل مـن اجـل تبريـر االحـتالل
سأنتهز فرصة كتابة مقاله من أجل العـودة ووضـع الحقـائق 

الصحيح، حتى ال يكون ألي القانونية والتاريخية في مكانها 
ـــسوقها  ـــي ي ـــسذاجة الحجـــة الت ـــع ب ـــصحيفة أن يبتل ـــارئ لل ق

 .هعتسني

ــه  ــول بأن ــاور يق االدعــاء القــضائي اإلســرائيلي المن
ــى أراضــي  ــاك أي ســيادة قانونيــة عل ــه لــم تكــن هن بــسبب أن

 فـــال يمكـــن ١٩٦٧الـــضفة مـــن قبـــل أي أحـــد فـــي حزيـــران 
تالل يجـب أن من اجل أن يكـون احـ. اعتبارها مناطق محتلة

ٕواذا . يكون هناك صـاحب سـيادة قـام بـاحتالل هـذه األراضـي
لـذلك فـان . لم يكـن هنـاك صـاحب سـيادة فلـن يكـون احـتالل

ُمحـررة، مـدارة، مـسيطر عليهـا : "المناطق توجد لها أوصـاف
، كــــل ذلــــك "عــــن طريــــق الحــــرب، محــــشوة برقــــائق عجــــين

 .باستثناء أنها محتلة

ــا ــي الع ــى ال توجــد أي جهــة رســمية ف ــت عل لم وافق
ــل درج ممكــن. هــذه األوصــاف ــوق ك ــا مــن ف . لقــد تــم رميه

وحتـى عنـدما قاضـي المحكمـة المتـوفى، ادمونـد ليفـي، جنـد 
كل مكانته من اجل تسويق هذه الخدعـة اإلسـرائيلية لـم يقـم 

 .أي أحد بشراء خدعته

هذا الرد  وقد جاء. ولكن تقرير ليفي بحاجة إلى رد
لجهة المسؤولة عن القـانون كما هو متوقع وكما يجب من ا

. الـــصليب األحمـــر: الـــدولي فـــي القـــضاء اإلنـــساني الـــدولي
وقــد . بالنــسبة لــي االحــتالل هــو المــشرف والمفــسر والمحــدد

عــاد وأكــد بأنــه حــسب مواثيــق الهــاي وجنيــف التــي تناولــت 
قوانين الحرب والقانون اإلنساني، مطلـوب شـرطان مـن اجـل 

ـــة ـــة كمنطقـــة محتل ـــة معين ـــد منطق ـــم .تحدي ـــة ت  أوال، المنطق
ثانيا، المنطقة يتم حكمهـا . االستيالء عليها بالقوة العسكرية

 .بحكم عسكري

ومسألة السيادة التـي كانـت قبـل االحـتالل ال توجـد 
بنـاء علـى ذلـك : "وهكذا قرر الصليب األحمـر. لها أي عالقة

) تقريــر ليفــي(فانــه مــن الواضــح أنــه خالفــا الدعــاء التقريــر 
 ."ية هي أراضي محتلة من قبل إسرائيلفان الضفة الغرب

في هذه المناسبة من الجدير ايضا ابـالغ هعتـسني 
بــــشأن : عـــن األمــــور التــــي كتبــــت هنــــاك عــــن االســــتيطان

المــستوطنات اإلســرائيلية فــي الــضفة يجــب التأكيــد علــى أن 
 في ميثاف جنيف الرابع، التي تمنع أي دولة من ٤٩المادة 

… طقـة التـي قامـت باحتاللهـانقل سكانها المدنيين إلـى المن
أي نـشاط للمحتـل يمكـن أن يـساعد علـى نقــل ) ًتمنـع أيـضا(

عندها ربما مع كل ذلك يجـدر ". سكانه إلى المنطقة المحتلة
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بالمرشـــد الـــسياحي هعتـــسني أن يحـــذر زبائنـــه قبـــل أخـــذهم 
 .للتنزه في المناطق المحتلة

علــى دقتهــا " هــآرتس"وللتحليــة، هعتــسني يهنــيء 
ويرمــز إلــى أن المقـــال المــسيء الــذي نـــشرته الموضــوعية 

يحث الـصحيفة علـى ) القصد هو أنا(وأنه . أضر بهذه الدقة
 .التخلي عن المصداقية الواقعية التي تتميز بها

ــاحيتي ــن ن ــيس جميــل م ــا . صــحيح أنــه ل ــذلك، أن ل
وبهـذا فـان ". هـآرتس"سأحاول التأكيـد قلـيال علـى مـصداقية 

كورة أعـــاله ظهـــرت فـــي جميـــع المعلومـــات القانونيـــة المـــذ
ــنص " تحــت عنــوان ٤/١١/٢٠١٢الــصحيفة فــي  ــانون ي الق

/ ، بقلم الكاتب خوان بيـدرو"على أن إسرائيل هي قوة احتالل
شـــرار، رئـــيس بعثـــة اللجنـــة الدوليـــة للـــصليب األحمـــر فـــي 

 .إسرائيل وفي المناطق المحتلة

ولــو أن بــوعز هعتــسني قــرأ بــصورة ثابتــة وبعنايــة 
ت الموثوقـة التــي تنــشر فيهـا لربمــا كــان والمعلومــا" هـآرتس"

سيوفر على نفـسه كتابـة هـذه الهـراءات األكاديميـة المزيفـة 
  .التي كتبها في هذه الصحيفة الموثوقة

   ٩/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

اإلدارة المدنية تتباهى بوقف المشاريع 
  "ج"بالمنطقة 

  

 عميره هاس: بقلم - هآرتس

ـــت نجاحـــا امـــام ـــسطينيين فـــي إســـرائيل حقق  الفل
في الضفة الغربيـة، هـذه هـي الرسـالة التـي ” ج“المنطقة 

اراد رئيس االدارة المدنية، العميد غسان عليان، نقلها في 
نقاشات لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست في تمـوز 

فــي النقاشـات التــي تناولــت مــا ). أغــسطس(وآب ) يوليـو(
 تفاخر عليان ”سيطرة فلسطينية على مناطق ج” سمي بـ

بأن اسرائيل قلصت بشكل كبير عدد المشاريع الفلسطينية 
ــــة ــــي المنطق ــــا ف ــــة دولي ــــسانية . الممول ــــذه مــــشاريع ان ه

بطبيعتهــا هــدفها تمكــين المجتمــع الفلــسطيني مــن العــيش 
  .تحت قيود اسرائيل الشديدة

من البيانات التـي قـدمها عليـان للجنـة يتبـين أن 
لــة دوليــا، باالســاس مــن عـدد المــشاريع الفلــسطينية الممو

. ٢٠١٥ في ٧٥ مقابل ١٢ الى ٢٠١٩اوروبا، هبط في 
عليــان نــسب هــذا االنخفــاض الــى خطــوات الرقابــة وانفــاذ 

وحـسب . القانون التي اتبعتها االدارة المدنية فـي المنطقـة
جمـع الـسفراء “قوله، وزير الـدفاع الـسابق نفتـالي بينيـت 

 قبـــل قـــسم حـــذرناهم ايـــضا مـــن(والملحقـــين لتلـــك الـــدول 
بأننــا لــن ) المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي االدارة المدنيــة
  .”نحتمل أي مشروع دولي بدون مصادقة اسرائيل

ـــة تحفظـــوا مـــن وصـــف هـــذا  لكـــن اعـــضاء اللجن
في نظرهم اسرائيل ال تقوم بما فيه الكفاية . الوضع كنجاح

هكــذا ”ج“مــن اجــل منــع حــضور فلــسطيني فــي منــاطق 
مع كل ما هـو “) يمينا(انا ادعى عضو الكنيست متان كه

موجود في االدارة من رجال رائعـين ولـديهم دافعيـة، فـانهم 
وهــــذه المهمــــة هــــي كبيــــرة علــــيهم بعــــدة . قليلــــون جــــدا

  .”درجات

كهانــا، مثــل اعــضاء كنيـــست آخــرين فــي لجنـــة 
الخارجيـة واالمـن، يطــالبون باتخـاذ خطــوات اكثـر تــصميما 

. ”ناطق جسيطرة معادية في م“من اجل منع ما يسمونه 
اتفاقـــات اوســـلو نـــصت علـــى أن هـــذه المنطقـــة ســـتقلص 
بالتدريج وستكون تحت مسؤولية اسرائيلية أمنيـة ومدنيـة 

ــــام  ــــى الع ــــضفة – ١٩٩٩حت ــــاطق ال ــــدها، معظــــم من  عن
سيكون من شأنها أن تتحول الـى منطقـة أ، مـع صـالحية 

ـــة فلـــسطينية  ســـنة، فـــإن ٢١اآلن، بعـــد . شـــرطية ومدني
ــــضفة مــــ% ٦١ ــــن اراضــــي ال ــــسؤولية م ــــت م ــــزال تح ا ت

  .اسرائيلية كاملة

من اجل زيادة نجاعة عمل االدارة المدنية، اقترح 
علـى اللجنـة ) يمينـا(عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش 

أن تتـــولى المـــستوطنات مـــسؤولية االشـــراف علـــى البنـــاء 
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عـضو .  ايـضا هـدمها–الفلسطيني في المناطق المفتوحة 
الوزيرة السابقة .  االقتراحأيد هذا) الليكود(الكنيست كلينر 

اقترحــت الــضغط علــى الحكومــة مــن ) يمينــا(اييلــت شــكيد 
كـــل هدفـــه منـــع الـــسيطرة فـــي “اجـــل تعيـــين مـــدير يكـــون 

عـضو الكنيـست كهانـا اقتـرح تـشكيل سـلطة . ”المنطقة ج
  .اسرائيلية خاصة تفعل ذلك

  فيروس ُأسي

حتى قبل حوالي سنتين كانـت نقاشـات مـن النـوع 
للجنة الفرعية في لجنـة الخارجيـة واالمـن الذي يجري في ا

لشؤون الـضفة الغربيـة، برئاسـة عـضو الكنيـست الـسابق 
هـذه اللجنـة كانـت احـدى ). البيـت اليهـودي(موتي يوغـف 

االدوات االكثر اهمية العضاء الكنيست من اليمين، منهم 
مستوطنون كثيـرون، فـي تـشكيل الـوعي االسـرائيلي الـذي 

وقـد كـان لهـذه . سـرائيلية تمامـايعتبر المنطقة ج منطقـة ا
اللجنة ايضا دور مهـم فـي رسـم الـسياسة االسـرائيلية فـي 

ــاء فــي المــستوطنات، مــن : المنطقــة تــسريع وتوســيع البن
  .جهة، ومنع بناء فلسطيني من جهة اخرى

 مـن –وزراؤها الدائمون واعضاء اللجنة الفرعية 
” رغفــــيم“بيـــنهم ممثلــــو المــــستوطنات واعـــضاء جمعيــــة 

 اكثــروا مـن توجيـه االنتقــادات – االراضـي القوميـة لحمايـة
وحـــدة منـــسق اعمـــال الحكومـــة فـــي ” عجـــز“لمـــا اعتبـــر 

هكذا، حثوهم على . المناطق واالدارة المدنية الخاضعة لها
  .العمل بصورة اكثر عدوانية ضد الفلسطينيين

ايــضا موضــوع تــدخل اوروبــا فــي تمويــل مــشاريع 
ات وانـــــشاء  انـــــشاء مـــــدارس وتمويـــــل عيـــــاد–انـــــسانية 
 في المناطق ج طرح في اللجنـة الفرعيـة اكثـر –مراحيض 

عـضو . من مـرة واعتبـر مـشكلة وظـاهرة يجـب استئـصالها
الــذي هــو رئــيس ) ديــرخ هــآرتس(الكنيـست تــسفي هــاوزر 

لجنــة الخارجيـــة واالمـــن فـــي الكنيــست الحاليـــة، قـــال فـــي 
 آب ١٣وفي ) يونيو( تموز ٢٩النقاشات التي عقدت في 

نه ينوي مواصلة التقليد الذي اتبعته اللجنـة ، إ)أغسطس(

. الفرعيــة، والـــدفع قــدما بمـــصالح اســرائيل فـــي منطقـــة ج
وحسب قوله، موقـف حكومـات اسـرائيل كـان ومـا يـزال أنـه 

ـــى هـــذه المنطقـــة(يوجـــد الســـرائيل “ ـــة، ) عل ـــب محق مطال
  .”تاريخية وقانونية ومدنية

قيــل إن وزيــر ) يوليــو(هكــذا، فــي جلــسة تمــوز 
يــرى فــي كــل ) ازرق ابــيض(، غــابي اشــكنازي، الخارجيــة

نشاط اوروبي موجود أو مخطط له في المنطقـة ج والـذي 
ال يحتــرم االجــراءات االســرائيلية لمــنح رخــص بنــاء، تــدخل 

هذا ما كتبه اشـكنازي . اوروبي في محاولة لترسيم الحدود
فــي الــرد علــى اســتجواب قدمــه عــضو الكنيــست موشــيه 

ـــذي هـــو أحـــد)شـــاس(اربيـــل  ـــادرين إلجـــراء هـــذا ، ال  المب
وكتب اشكنازي ايضا أن وزارته اوضـحت لممثلـي . النقاش

فـي حالـة عـدم اعطـاء تـصريح وتـم “الدول االوروبية أنه 
القيام بنشاط فـي المنطقـة، يجـب توقـع التـداعيات النابعـة 

كـــل “وأن اســـرائيل تـــرفض تمامـــا . ”مـــن هـــذه الخروقـــات
درة مطالبـــة بـــدفع تعويـــضات عـــن الـــدمار أو عـــن مـــصا

  .”المعدات

، ”صـراع“، ”حـرب“في هاتين الجلـستين كلمـات 
. ، اســتخدمها المتحــدثون الواحــدة مكــان االخــرى”معركــة“

مــثال قــال إن ) الليكــود(عــضو الكنيــست جــدعون ســاعر 
ـــ ــق ب المعركــة االساســية والمعركــة علــى ارض ”االمــر يتعل

طلبنــا الــذي ينبــع … اســرائيل التــي تــدور فــي المنطقــة ج
  .”فاقات هو المطالبة بكل المنطقة جايضا من االت

وصــف ) الليكــود(عــضو الكنيــست عميــت هليفــي 
وزميلــه فــي . ”فيــروس”البنــاء الفلــسطيني فــي المنطقــة بـــ

ـــره  ـــر، اعتب ارهـــاب “الحـــزب، عـــضو الكنيـــست آفـــي ديخت
أحد الضيوف المشاركين، أحد سكان مـستوطنة . ”جغرافي

 رئيس  الذي شغل في السابق–بدوئيل، بنتسيون ليبرمان 
 عــرض –ومــدير ســلطة اراضــي اســرائيل ” يــشع“مجلــس 

خريطة لمناطق البناء الفلسطيني، واعتبر جزء معين منـه 
  .”سرطان”كـ
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حسب االوصاف التي سمعت فـي الجلـسات، فـإن 
البنــــاء الفلــــسطيني هــــو خــــانق أو أن هدفــــه هــــو خنــــق 

ـــــــسان . االســـــــتيطان اليهـــــــودي اعـــــــضاء الكنيـــــــست نيت
ــــا ــــوروفيتس ويئيــــر غــــوالن وتم ، )ميــــرتس(ر زنــــدبرغ ه

) رابطــة حقــوق المــواطن(والــضيفة المحاميــة رونــي بيلــي 
عارضوا هذا الوصف، وقالوا إن اسرائيل ال تـسمح بالبنـاء 
والتطوير للفلسطينيين فـي منطقـة ج، بمـا فـي ذلـك الـربط 

ــــــاء ــــــاه والكهرب ــــــة للمي ــــــالبنى التحتي ــــــضطر . ب ــــــذلك، ي ل
 بـشكل واضـافوا،. الفلسطينيون الى البناء بـدون تـراخيص

عام الحديث يدور عن بناء بسيط جدا، لكن االربعـة كـانوا 
فـي وضـع االقليـة، والمتحـدثون اآلخـرون رفـضوا الحقـائق 

  .التي اشاروا اليها

عليان عـدد انجـازات اخـرى لـالدارة المدنيـة، التـي 
ـــي  ـــشئت ف  بهـــدف واضـــح هـــو خدمـــة الـــسكان ١٩٨١ان
 شـــجرة ٧٥٠٠ اقتلعـــت االدارة ٢٠١٩فـــي : الفلـــسطينيين

ــا  ــت اســرائيل عنه ــاطق اعلن ــي من ــسطينيون ف غرســها الفل
.  وهي مخصـصة لليهـود فقـط–طوال سنين كأراضي دولة 

اضافة الى ذلك قال عليان إنه فـي العـشرين سـنة االخيـرة 
ـــسطينيون وقامـــت  ـــغ عـــدد االشـــجار التـــي غرســـها الفل بل

وبـــــصفتي .  ألـــــف شـــــجرة٤٢االدارة المدنيـــــة باقتالعهـــــا 
  .أن هذا كثيرمزارعا، قال، أنا أعرف 

ماركو بن شباط، مدير قـسم وحـدة الرقابـة، شـهد 
ـــي  ـــه ف ـــد وصـــادرت ٢٠١٩أن ـــة الي  وضـــعت االدارة المدني

ـــــورات ٧٠٠ ـــــل التراكت ـــــة مث ـــــدات الثقيل ـــــن المع ـــــدة م  مع
بن شـباط قـال إنـه يوجـد فـي المـصادرة . والجرافات وغيرها

، وأضاف أنه اذا كانـت االدارة المدنيـة قـد ”ردع مهم جدا“
ــة فقــط ســتة مبــان ٢٠١٥نجحــت فــي  عريــشة، ( فــي إزال

ــــان أو خيمــــة ــــات ) كرف ــــي التجمع ــــت اقامتهــــا ف ــــي تم الت
الفلــسطينية، فإنــه فــي االشــهر الــسبعة االولــى مــن العــام 

اليوم منـذ لحظـة “واضاف . ” منها٢٤٢عالجنا  “٢٠٢٠

ٕالعثور على الكرفان وحتى تفكيكه وازالته، يمر لـيس اكثـر 
  .”من اسبوعين

بـن شـباط أن تـسريع اجـراءات وقد شرح عليـان و
ــين  ــاء الفلــسطيني قــد تحقــق، مــن ب عمــل االدارة ضــد البن

أمـــر ازالـــة : امـــور اخـــرى، بفـــضل تعـــديالت فـــي التـــشريع
بـصورة . المباني المنقولة وأمر بشأن مبـان غيـر مرخـصة

ســاخرة، هــذه التعــديالت تــم وضــعها فــي االصــل مــن اجــل 
. خاصـةمنع بناء بؤر اسـتيطانية علـى اراضـي فلـسطينية 

وقـــد تـــم تطبيقهـــا علـــى تجمعـــات فلـــسطينية، التـــي تبنـــي 
هذه الوسائل . بصورة عامة على اراضي فلسطينية خاصة

القانونيـة تـم تبنيهـا فـي اعقـاب االنتقـاد المتواصـل لـالدارة 
ــضفة  ــشؤون ال ــة الفرعيــة ل ــي اللجن ــل ف ــذي قي ــة، ال المدني

عليــان قــال فــي . الغربيــة برئاســة الــرئيس الــسابق يوغــف
ات االخيــــرة إن اضــــافة ميزانيــــة لــــالدارة ستحــــسن الجلــــس

  .أداءها بصورة اكبر

يوغف، أحد سكان مستوطنة دولب، شـارك ايـضا 
وقــد أراد تبريــد . كــضيف) أغــسطس(فــي الجلــسة فــي آب 

لكـن، يـا مـاركو، اذا تمـت اعـادة “حماس بـن شـباط وقـال 
الجرافة خالل يوم، أو مضخة مياه أو كـل شـيء آخـر تـتم 

. احــد، فلــيس فــي هــذا أي عقــاب أو ردعمــصادرته ليــوم و
ولكــن اذا أعيــد بعــد ســنة فــإن الخــسارة الماديــة ستقــضي 

  .”على هذه الظاهرة

وأجاب بن شباط على ذلك بأنه يجب عليه العمل 
ولكـــن عنـــد فحـــص الوقـــائع، نحـــن نـــضع . وفقـــا للقـــانون

مــثال، امــام مــستوطنة . شــروط علــى المخــالفين للقــانون
ط شــاحنة قبــل شــهرين بــسغوت وكوخــاف يعقــوب تــم ضــب

وقد وضعنا شـروط إلعادتهـا مثـل أن تقـوم بإزالـة . ونصف
شاحنتان، التي يقدر دخل كل … القمامة التي رميت هناك

واحدة منها بخمسة آالف شيكل في اليوم، توجد لدينا منذ 
وهنـــاك تراكتـــورات موجـــودة منـــذ . اكثـــر مـــن ثالثـــة اشـــهر

ل ذلـك كـ. شهرين ويوجد مثلهـا ايـضا منـذ اسـبوع ونـصف



  
  ٢٦٣ 

وأنا أعتقد أننـا نمـط هـذه االمـاكن . طبقا لتعليمات القانون
  .”بقدر المستطاع، لكن في نطاق القانون

  ليبنوا في مناطق أ و ب

آريــه دويــتش مــن رغفــيم وأحــد ســكان مــستوطنة 
يوغـف قـارن نـشاط . افرات حضر الجلـسات االخيـرة للجنـة

للجنـة الفرعيـة التـي ” ضـابط اسـتخبارات“الجمعية بنشاط 
مـن منـاطق أ % ٧٠“دويتش قال للمـشاركين إن . ترأسها
ـــــسلطة (و ب  ـــــا اتفاقـــــات اوســـــلو لل ـــــي ســـــمحت فيه الت

الفلــسطينية بــالتخطيط والبنــاء هــي منــاطق شــاغرة، االمــر 
الــذي يعنــي أن الحــديث هنــا ال يــدور عــن حاجــة الــسلطة 
ــديهم اراض  ــيس ل ــه ل ــة ج بــسبب أن ــي منطق ــاء ف الــى البن

مـن منــاطق أ و ب % ٧٠م يبنـون عليهـا، بــل يوجـد لــديه
  .”غير المأهولة بالسكان حتى اآلن ويمكن البناء عليها

قــال إنــه ) الليكــود(عــضو الكنيــست نيــر بركــات 
 مليـون يهـودي فـي الـضفة، ٢يجب وضـع هـدف لتـوطين 

وأنه . احباط محاولة الفلسطينيين تغيير الواقع“الى جانب 
و يوجد للفلسطينيين ما يكفـي مـن االراضـي فـي منـاطق أ 

  .”ب

فـــي هـــذه الجلـــسات تبـــين أن الكابنـــت قـــرر فـــي 
 تعيـين نـوع مـن المـدير الـذي يتـولى ٢٠١٩) يوليـو(تموز

المــدير لــم يعــين حقــا، لكــن االدارة . موضــوع المنطقــة ج
المدنيــة قامــت برســم خــرائط للبنــاء غيــر القــانوني واعــادة 
ــسطينيين فــي المنطقــة، وان كــان  ــيم عــدد الــسكان الفل ٕتقي

يـق، مثلمـا لـو أن االمـر تـم عـن طريـق هذا بشكل غيـر دق
  .البيانات هذه لم تعرض في الجلسات. احصاء السكان

ــــسلة  ــــورة سل ــــك قامــــت االدارة ببل فــــي مــــوازاة ذل
ـــدم مبـــان للفلـــسطينيين ـــة له ـــات مناطقي فـــي هـــذه . أولوي

ــة، منطقــة غــالف القــدس  ــة(المرحل وجنــوب جبــل ) المحتل
ردن، الخليــل ومنــاطق الرمايــة، مــع التأكيــد علــى غــور اال

ـــة ـــصورة . تحتـــل االولوي ـــك تخطـــط االدارة للعمـــل ب ـــد ذل بع

مشابهة قرب جـدار الفـصل وفـي المنـاطق التـي تقـع علـى 
  .طول الشوارع الرئيسية وما يسمى أراضي دولة

اضافة الى ذلك، بن شباط قال إنه حدث تحـسين 
كبير في التنسيق بين االشخاص المختلفين الذين يبلغون 

لسطيني، سواء كانوا مـستوطنين بصورة فورية عن بناء ف
ـــاء فـــورا  ـــذين يوقفـــون البن ـــود احتيـــاط، ال أو جنـــود أو جن

  .استنادا الى أمر المباني المنقولة

بن شباط اضاف وتحدث عن وسائل االستخبارات 
اضـــــافة الـــــى المعلومـــــات . التـــــي تخـــــدم هـــــذا الهـــــدف

االســتخبارية مــن قيــادة المنطقــة الوســطى، فــإن مستــشار 
ة فـــي االدارة المدنيـــة مـــرتبط بجميـــع الـــشؤون الفلـــسطيني

السلطات االجتماعية الفلسطينية، وكذلك مـع الفـيس بـوك 
الــذي كمــا يبــدو يظهــر أنــه ال يوجــد فيــه أي “الفلــسطيني 

ـــات، ايـــضا  ـــر مـــن المعلوم ـــه الكثي شـــيء، لكـــن يوجـــد في
معلومات تحذيرية وبالتأكيد معلومات يمكن أن تساعد في 

 االدارة المدنيـة قـالوا إنهـم وفـي. ”نشاطاتنا النفاذ القانون
) المعلومـات الجغرافيـة(اس .آي.يستخدمون ايـضا الــ جـي

 .”من اجل رؤية التوجهات“الفلسطيني ويتابعونه 

  ٣٤ ص١٤/٩/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

   .. سنة من زيارة شارون للحرم القدسي٢٠بعد 

ما الذي جناه اإلسرائيليون والفلسطينيون غير 
 االنتفاضة الثانية؟الدمار والضحايا طوال 

  )٢٥/٩/٢٠٢٠ هآرتس (ليفي جدعون :بقلم

ــوم ــين ي ــل االثن ــدالع موعــد هــو المقب  االنتفاضــة ان
ـــر ـــا األكث ـــي ًعنف ـــاريخ ف ـــي إســـرائيل، ت  صـــورتها شـــكلت الت
 ٢٠و الغفـران، يوم حرب على مرت سنة ٤٧: كثيرة لسنوات

 علــى مفاجئــة بــصورة وقعتــا. الثانيــة االنتفاضــة علــى ســنة
 .ًأحدا تفاجئ ال أن يجب انوك إسرائيل

ــول ٢٨ فــي ــل صــعد ٢٠٠٠ أيل ــى شــارون أريئي  إل
 قتـــل التـــالي اليـــوم فـــي. المحبوســـة النـــار واشـــتعلت الحـــرم،
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 قتـل يـوم وبعـد. فلسطينيين مواطنين وسبعة إسرائيلي جندي
 األيــام وفــي. العــالم كــاميرات أمــام الــدرة محمــد ّالغــزي الطفــل
 موقـع فـي المـوت حتـى مـدحت يوسـف الشرطي نزف التالية

 بجنـديي الجمـاعي القتـل تنفيـذ تـم اهللا رام وفـي يوسـف، قبر
 العنـف مـارد. نـوروزيتس وبـادين إبراهـامي يوسي االحتياط،

 سيـستغرق األمـر. القمقـم مـن خـرج الوحشي االحتالل وقمع
 المقاومـة، هـذه قمـع يـتم أن إلى قاتلة سنوات أربع من أكثر
  .مؤقتة بصورة ربما

 الحــافالت كــابوس بمثابــة الثانيــة االنتفاضــة كانــت
 الكبيــر والــذعر الخــوف مــن ســنوات. واالنتحــاريين المتفجــرة

 هـــذه كانـــت للفلـــسطينيين وبالنــسبة. مواطنوهـــا ذهـــب أينمــا
ــدماء وســفك الوحــشي القمــع ســنوات  والحــصار الجمــاعي ال

 ســنوات وكانــت الجماعيــة، واالعتقــاالت والحــواجز واإلغــالق
 عـشرين فبعـد. مكـان أي إلـى ؤدتـ لـم التـي والتضحية القتال
 انتفاضـة قبـل كان مما ًوسوءا ًبؤسا أكثر وضعهم صار سنة

 كـان ١٩٤٨ كارثة وفي. مضى أي من أكثر وأسوأ األقصى،
  .وقسوة صعوبة أكثر وضعهم

 دمـاؤهم: المجمـوع صـفرية لعبـة يكـن لـم ذلك ولكن
 دفعـوه، الـذي الـثمن فقط. ًهدرا سفكت مباحة، كانت ودماؤنا
 الــذي الــثمن مــن بكثيــر أعلــى كــان ًدائمــا، الحــال يهــ مثلمــا
 تلـك في سجل الشاباك، معطيات وحسب. اإلسرائيليون دفعه

ــــرة ــــيال ١٠٣٠ الفت ــــة ١٣٨و ًإســــرائيليا ًقت ــــة عملي . انتحاري
 الطـــرف فـــي القتلـــى عـــدد بلـــغ ،"بتـــسيلم "معطيـــات وحـــسب

 منـــــزل ٤١٠٠ إلـــــى إضـــــافة ًشخـــــصا ٣١٨٩ الفلــــسطيني
  .اعتقالهم تم صشخ آالف ٦ وحوالي هدمت،

 التقـارير إلـى البدايـة، إلـى األسـبوع هـذا فـي رجعت
 الفلـسطيني، الطـرف فـي األولـى األيـام وتـسجيالت والمقاالت

 الـــضحايا. األقـــصى انتفاضـــة إلـــى تحـــول مـــا ســـرعان الـــذي
ــــة ــــسطينيون الثالث ــــل الفل ــــذين األوائ ــــا عــــنهم تحــــدثنا ال  أن

  .ًأطفاال كانوا كريتسمان، ميكي والمصور

 على النار بإطالق إسرائيل به االنتفاضة عقم بدأت
 فقـد سـنة ١٢ ابـن بـدران: عـالء: الحـرم فـي األطفال رؤوس

 العنايـة قـسم فـي احتـضر سنة ١٣ ابن جودة ومحمد عينه،
 ١٥ ابـن مـسلماني ومجـدي المقاصد، مستشفى في المكثفة

 على أيام عشرة وبعد. حنينا بيت مقبرة في ودفن توفي سنة
. قتلــوا قــد ًفلــسطينيا ًولــدا ١٤ هنــاك كــان االنتفاضــة انــدالع
ـــم وعـــن ـــاد معظمه ـــت بالك ـــة تم ـــي الكتاب  اإلعـــالم وســـائل ف

 الــذين اليهــود بالــضحايا كالعــادة انــشغلت التــي اإلســرائيلية
 الدكتور المقاصد، مستشفى مدير. معدودين يزالون ما كانوا
 قريـع، العـالء أبو أوسلو اتفاقات مهندس شقيق قريع، خالد
 الـذي الرصـاص فيهـا ًمرطبانـا ١٦ غرفته في ضعر قد كان
  .فيه يعمل الذي المستشفى في المصابين من إخراجه تم

 مـوت فـي المكثفة العناية غرفة في يرقد جودة كان
 ســائق والــده،. النهــائي موتــه ينتظــران والــداه وكــان ســريري،
 جبـل مـستوطنة فـي البـاطون صـب بعـد عـاد باطون، خالطة

 في ابنه رأس على النار فيه أطلق الذي الوقت في غنيم أبو
" سـنة؟ ١٣ ابـن ولد هذا أن تعرف أنت.. إنسان هو. "الحرم
 كـل وشـاهد سـبق الـذي الـدجاني إيهـاب الدكتور علينا صرخ
  .شيء

 بيــت حــي فــي هنــاك، مــن األمتــار مئــات بعــد علــى
 والـده. مـسلماني الطفـل عزاء بيت في يجلسون كانوا حنينا،
 مركـــز "باســـم للحواســـيب محـــل صـــاحب وهو،ســـمير الثاكـــل

 ذهـب ابنـه إن قـال القـدس، شـرقي فـي" اليابانية التكنولوجيا
 سـكان علـى فـرض الـذي اإلغـالق علـى لالحتجاج الحرم إلى

 وقـدر. قـصيرة مـسافة من رأسه هشمت الرصاصة. المناطق
. فقــط عينــه فقــد فقــد. بقليــل أفــضل كــان بــدران عــالء الطفــل
 سـان العيـون مستشفى دخولها عند ابتسمت اليزابيث الملكة
 ١١ لـــ عمليـات فيـه أجريـت الـذي القـدس، شـرقي فـي جـون
  .ًطفال

 تـشرين ١٥ فـي اهللا رام فـي الشرطة مركز زيارة إن
 كانـــت للجنـــود، جمـــاعي فتـــك علـــى أيـــام ثالثـــة بعـــد األول،

 قـال الـشيخ، كمـال العقيـد المركز، قائد. بكثير أكثر مشحونة
ــا ــه لن ــدفاع حــاول بأن ــذين ديينالجنــ عــن بجــسده ال  كانــا الل

 المركـز مبنـى اقـتحم الـذي والجمهـور الرسمي، الزي يرتديان
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 رآهما من هو كان. منه الجنديين واختطف الحائط إلى دفعه
 األكبـر الفـشل "هـو هـذا بأن لنا وقال. الحياة قيد على حيين

". اهللا رام ولـشرطة لـي األكبـر اإلهانـة"و" الفلسطينية للسلطة
ـــن المـــصدومة إســـرائيل ـــدماء ورصـــ م ـــث ال ـــم والجث  تكـــن ل
 بـسبب ثـار كبير وغضب الشرطة قائد رواية لسماع مستعدة

  ...األمور هذه نشر

 فـي الناشـط الطالب خرج التصفيات؛ بدأت ذلك بعد
 بعـد نـابلس فـي الجامعـة مـن حمـران أنـور اإلسـالمي الجهاد
 وانتظـر جانبـه، إلـى وزوجتـه يديه في كتبه االمتحان، إنهاء
 علـى أصـابته الجيش لقناصة رصاصة ونعشر. أجرة سيارة

 قليـل غيـر عـدد هنـاك. جـرزيم جبـل أعـالي من ًمترا ٣٠ بعد
 سـجل األول كـانون فـي. التـصفيات هـذه في قتلوا المارة من

  ...ًفلسطينيا ًقتيال ٢٥٠

 بـضعة بعـد قتـل غـزة فـي" نتـساريم "مستوطنة قرب
) ســنة ٥٠ (التلبــاني إســماعيل األجــرة ســيارة ســائق أســابيع

 فـي مـرت التـي المـستوطنين قافلـة مـن االقتـراب على أتهلجر
ــة. الــشارع ــدت بلــوط صــابرين الطفل  فــي أجــرة ســيارة فــي ول
 للجنــود الوالــدان فيــه توســل الــذي الوقــت فــي الــضفة شــوارع
 مـن إخراجهـا تـم وقـد. المستشفى إلى بالوصول لهم للسماح
 والجنــــود الــــسري، بالحبــــل مربوطــــة وهــــي األجــــرة ســــيارة

  .ذلك على يضحكون

 ًفلـسطينيا ًطفـال ٦٦ صـور نـشرنا ٢٠٠١ آذار في
 ســـنوات ٨ ابـــن كـــان. الثانيـــة االنتفاضـــة بدايـــة منـــذ قتلـــوا

ــه فــي يلعــب ونــصف ــل غرفت ــرة الــضحية يــصبح أن قب  األخي
 األوالد مـن كبيـر عـدد لـه أضـيف ذلـك بعـد. الحين ذلك حتى

ــــدا إســــرائيليين اآلخــــرين،  بــــضعة قبــــل. فلــــسطينيين ًوتحدي
 الــذي - شــارون أريئيــل انتخــاب تــم شــباط، ٦ فــي أســابيع،
ـــسببت  فـــي للحكومـــة ًرئيـــسا - ذلـــك بكـــل للحـــرم زيارتـــه ت
  .إسرائيل

  ٢٦/٩/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * * 


