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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •
 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر
  

 اب أوـّتالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لك •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن وفلسطين

  ٤  الحكومة تؤكد التصدي لكل محاوالت تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس •

  شؤون سياسية

  ٤  التحقيق في تورط شركة بناء بانتهاكات ضد الفلسطينيين.. بريطانيا  •

  ٥  برلمانيون الجل القدس تدعو العالم لوقف االستيطان بالضفة الغربية •

  تاعتداءا
  ٦  العيسوية تتصدر عمليات المواجهة مع االحتالل االسرائيلي •

ًاالحتالل يعتقل شابا مقدسيا بعد االعتداء عليه في المسجد االقصى • ً  ٧  

  اعتداءات/ تقارير

  ٨  االحتالل ينهش اراضي الفلسطينيين ضمن مخططه لتغيير حدود بيت لحم •

  ٨  ٣ي فلسطين التاريخية جتجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات المسيحية ف •

  ٩  وفا ترصد التحريض والعنصرية في وسائل االعالم االسرائيلية •

  آراء عربية

  ١٢  صفحات منسية من بطوالت المرأة الفلسطينية •

  ١٤  القدس بحاجة للمليارات البقائها عربية واسالمية •

  ١٥  القدس تستباح وتعاني الخذالن •

  فعاليات

ًبطولة رياضية في بريطانيا أمال أن تكون البطولة القادمة في عنوان .. العودة حقي وقراري  •
  ١٧  القدس

  اخترلنا لكم

  ١٨  )مدخل تاريخي(مدينة القدس  •

  اخبار باالنجليزية
Crops stolen, trees cut by settlers in Palestinian land located beyond Israel’s 
apartheid barrier ٢٠  

Apartheid in the West Bank: Palestinians warned by Israeli settlers against 
using some roads ٢٠  

IOF kidnaps several Palestinians in W. Bank and J’lem ٢١  

Settlers break into courtyards of Al-Aqsa Mosque ٢١  



 
٤

  االردن وفلسطين

  القدس في القائم نونيوالقا التاريخي الوضع تغيير محاوالت لكل التصدي تؤكد الحكومة

  

 الحكومــة تــشكيل علــى بالموافقــة االثنــين، اليــوم الــسامية، الملكيــة اإلرادة صــدرت – بتــرا – عمــان
  ....الخصاونة هاني بشر الدكتور برئاسة الجديدة،

 الحكومـة رد الثـاني عبـداهللا الملـك جاللـة إلـى رفـع الخصاونة هاني بشر الدكتور الوزراء رئيس وكان
  ...السامي تكليفال كتاب على

  :ومما جاء في رد الحكومة حول القضية الفلسطينية 

 قــضيتنا إزاء والمــشرفة الثابتــة ومــواقفكم جاللــتكم ونهــج خطــى علــى ستــسير الحكومــة أن نؤكــد"... 
 كـل بـذل فـي وسنـستمر أولوياتنـا، صـدارة في جاللتكم وجهتم وكما ستبقى التي الفلسطينية، القضية المركزية
 عـام حزيـران مـن الرابـع خطـوط علـى الـشرقية، القـدس وعاصـمتها المستقلة، الفلسطينية الدولة ملقيا الجهود
١٩٦٧."  

 ألمانــة ًتنفيــذا الــشريف، القــدس فــي المقدســة األمــاكن لرعايــة خاصــة أهميــة الحكومــة وســتولي كمــا
 فيهـا، المقدسـة اكناألمـ علـى الهاشمية ووصايتكم جاللتكم، بها تنهضون التي والتاريخية الدينية المسؤولية
  .الشريف القدس في القائم والقانوني التاريخي الوضع لتغيير الساعية المحاوالت لكل التصدي في وسنستمر

 العربــي والعمــل التنـسيق تعزيــز علـى للعمــل األولويـة إعطــاء علــى والتـزام جــد بكـل الحكومــة وسـتعمل
 المــصالح يحقــق بمــا عاليــة، بتــشاركية اريواالســتثم والتجــاري االقتــصادي التعــاون أطــر وتوســيع المــشترك،
  ..."جاللتكم وجهتم كما األردن على اإليجابي باألثر ويعود العربية القضايا ويخدم المشتركة،

  ٥ صفحة ١٣/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  

  شؤون سياسية

  الفلسطينيين ضد بانتهاكات بناء شركة تورط في التحقيق ..بريطانيا
  

 JCB شــركة معــدات اسـتخدام فــي تحقيقــا بـدأت" لنــدن إن ،ثنــيناال حقـوقي، مركــز قــال – األناضـول
  ". فلسطينية ومنشآت ومدارس منازل وهدم القانونية غير اإلسرائيلية المستوطنات بناء في البريطانية،

ــا، فــي (LPHR) الفلــسطينية اإلنــسان حقــوق أجــل مــن المحــامين جمعيــة وأوضــحت ــى بريطاني  عل
 مقـرا المتحـدة المملكـة مـن تتخذ التي البناء معدات شركة مع التحقيق يتم أن المقرر من" اإللكتروني موقعها

  ".لها



 
٥

 الجمعية قدمتها التي للشكوى الرئيسية الجوانب أن وجدت بريطانية حكومية هيئة إن المنظمة وقالت
 )فلــسطينية لمنــشآت( الهــدم عمليــات فــي الثقيلــة الــشركة آليــات باســتخدام يتعلــق فيمــا "ومثبتــة ماديــة" هــي

 لحقـوق خطيـرة انتهاكـات إلـى تـؤدي والتي المحتلة الفلسطينية األراضي في القانوني غير االستيطاني والبناء
 فـي خطـوة" قـائال البريطـاني القـرار علـى زملـط، حـسام بريطانيا في الفلسطينية السلطة سفير وعقب .اإلنسان

  ".الصحيح االتجاه في األهمية غاية

 المحــــامين مــــن مجموعــــة أن ،االثنــــين للــــسلطة، التــــابع نفلــــسطي لتلفزيــــون حديثــــه فــــي وأضــــاف
 ممارســات حــول الدوليــة، التجــارة وزارة وتحديــدا البريطانيــة، للحكومــة بــشكوى تقــدمت" والعــرب الفلــسطينيين

ــي ،JCB شــركة ــشكل تخــرق الت ــا التزامــات واضــح ب ــانون تجــاه بريطاني ــدولي، الق ــام ال ــاون منظمــة وأم  التع
  ".والتنمية االقتصادي

ــا ــسم إن لوق ــوزارة المخــتص الق ــر" الخارجيــة التجــارة ب ــشركة أن أق ــوم ال  بالتزامــات فاضــح بخــرق تق
  ".التحقيق بداية أقرت وبالتالي الدولية، الشركات والتزامات بريطانيا

 بنـاء إلـى المنـازل هـدم من المحتلة، األراضي في )إسرائيل( تفعله ما كل" أن الفلسطيني السفير وأكد
  ".عنها المسؤولية وشركائها تحميلها يجب حرب ريمةج هو المستوطنات،

 الحفـــارات ذلـــك فـــي بمـــا الثقيلـــة المعـــدات مـــن نـــوع ٣٠٠ نحـــو وتنـــتج ١٩٤٥ عـــام JCB وأنـــشئت
  .الجنوبية وأمريكا الشمالية وأمريكا وأوروبا آسيا في مصنعا ٢٢ ولها الديزل، ومحركات والجرارات والجرافات

 ١٢/١٠/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

***  

 الغربية بالضفة االستيطان لوقف العالم تدعو" القدس ألجل برلمانيون"
  

" إسـرائيل "تصديق" القدس ألجل برلمانيون "رابطة استنكرت – لإلعالم الفلسطيني المركز – إسطنبول
 لحــم بيـت غــرب فـوكين وادي قريـة فــي" هداسـا تــسور "مـستوطنة فـي االســتيطانية الوحـدات مئــات بنـاء علـى

  .بيةالغر بالضفة

 علـى دليال تمثل الخطوات هذه مثل إن: بيان في ،– البرلمانيين من عددا تضم التي – الرابطة وقالت
 فـــي المـــضي علـــى ٕواصـــرارها الفلـــسطيني، الـــشعب وحقـــوق الـــدولي بـــالمجتمع" إســـرائيل "واســـتخفاف تجاهـــل

  .العرقي والتطهير العنصري الفصل في الممنهجة سياساتها

ــة واألســرة لمتحــدةا األمــم الرابطــة وطالبــت ــات الدولي ــالم وبرلمان ــالتحرك الع ــضغط أجــل مــن ب ــى ال  عل
 ٕوالزامـــه الفلـــسطينية، األراضـــي علـــى اعتداءاتـــه ولجـــم االســـتيطانية، مـــشاريعه لوقـــف" اإلســـرائيلي "االحـــتالل
  .الدولية بالقرارات



 
٦

 هداسا تسور مستوطنة في االستيطانية الوحدات مئات بناء على ّصدقت اإلسرائيلية السلطات وكانت
 وكالـة ذكـرت مـا وفـق الغربيـة، بالـضفة لحـم بيـت غـرب فوكين وادي قرية في المواطنين أراضي على المقامة
  .الفلسطينية األنباء

: قولـه بريجيـة حـسن لحـم بيـت فـي واالسـتيطان الجـدار مقاومـة هيئـة مكتب مدير عن الوكالة ونقلت
 المذكورة المستوطنة في استيطانية وحدة ٥٠٠ بناء على االحتالل ّصدق فقد إسرائيلية مصادر على ًبناء إنه

  .فوكين وادي قرية في المواطنين أراضي حساب على

ــة وأضــاف ــاك أن بريجي ــا مخططــا "هن ــستهدف" احتاللي ــت محافظــة ي ــادة خــالل مــن لحــم بي ــرة زي  وتي
 مـن واطنينالمـ ومنـع لحـم، بيـت شـرق التعـامرة عـرب فـي األراضـي حـدود تغييـر ذلـك آخـر وكـان االستيطان،

  .وشرقها لحم بيت جنوب المستوطنات لبعض المحاذية أراضيهم في والمكوث الدخول

  ١٢/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

*** 

  اعتداءات

  اإلسرائيلي االحتالل مع المواجهة عمليات تتصدر العيسوية

 

 اإلسـرائيلي تاللاالح مع المواجهة عمليات تستمر – القدس مدينة موقع خاص - محمد وسام إعداد
 عمليـات تـصاعد ًواضـحا وكان وشعفاط، والطور العيسوية في سيما ال المحتلة القدس مدينة وبلدات قرى في

 مـن متفرقـة أحيـاء فـي يـومي بـشكل تجـري كانـت التي الجاري، الشهر بداية منذ االحتالل جنود مع المواجهة
 .المدينة

 قائمـة أكتـوبر –األول تـشرين شـهر مـن األولـى عـشرال األيـام خـالل كعادتهـا العيـسوية بلدة وتصدرت
 اسـتفزاز واضـح بـشكل تتعمـد االحـتالل قـوات أن البلـدة أبنـاء ويؤكـد االحتالل، لقوات المواجهة والبلدات القرى

 .وهويتهم وجودهم تستهدف متالحقة عنصرية سياسات عبر عليهم والتضييق األهالي

 ووصــفت االحـتالل، قـوات مــع المواجهـات مـن سلــسلة الماضـية األيـام خــالل العيـسوية بلـدة وشـهدت
 .الليل من متأخرة ساعات حتى استمرت والتي بالعنيفة، )٣/١٠/٢٠٢٠( السبت ليلة مواجهات

 وبـشكل بكثافـة الـسامة الغازيـة القنابل ٕواطالق البلدة االحتالل قوات اقتحام عقب المواجهات واندلعت
 قنابــل" الحارقــة والزجاجــات الناريــة والمفرقعــات بالحجــارة الــشبان رد فيمــا الــسكنية، البنايــات باتجــاه عــشوائي

 ".المولوتوف

 خــالل بــالرأس، فارغــة بزجاجــة أصــيب ًإســرائيليا ًضــابطا أن التــالي، اليــوم فــي عبريــة مــصادر وذكــرت
 .المواجهات



 
٧

 باالعتقــال البلــدة ســكان يــستهدف الــذي االحــتالل قبــل مــن يوميــة شــبه اقتحامــات العيــسوية وتــشهد
  .القدس ومدينتهم العيسوية بلدتهم من للهجرة لدفعهم عليهم والتضييق منازلهم وهدم والتنكيل

ــود( المــستعربين وحــدة مــن عناصــر اختطفــت ،)١٠/١٠/٢٠٢٠( وفــي  )مــدني بلبــاس متخفــون جن
 .البلدة في عنيفة مواجهات خالل شابين االحتالل لقوات التابعة

 البلـدة مـسجد واجهـة علـى ضـخمة الفتـة إلزالـة عبيـد، هيدالش حي مداهمة عقب المواجهات واندلعت
 .مصباح أبو صبيح القدس لشهيد

 مواصــلة علــى ًاحتجاجــا المــساجد أحــد علــى صــبيح أبــو الــشهيد صــورة رفعــوا قــد البلــدة أهــالي وكــان
 جثمانــه عــن اإلفــراج ضــرورة إلــى تــدعو هتافــات مــرددين التــوالي علــى الرابــع للعــام جثمانــه احتجــاز االحــتالل

 .استشهاده ذكرى مع بالتزامن رأسه، مسقط في ودفنه

 تـصدى حـين فـي الـسامة، والغازية الحارقة، الصوتية والقنابل النارية، األعيرة االحتالل قوات وأطلقت
  ).مولوتوف قنابل( الحارقة والزجاجات النارية والمفرقعات الفارغة والزجاجات بالحجارة البلدة أبناء

 )١٠/١٠/٢٠٢٠( الــسبت يــوم مــساء مواجهــات انــدلعت المحتلــة، قــدسال وســط مخــيم شــعفاط وفــي
 تجــاه المعــدني والرصــاص الــسام الغــاز قنابــل الجنــود خاللهــا أطلــق االحــتالل، لقــوات العــسكري الحــاجز علــى

 مـواطنين ٕواصـابة الـسيارات مـن عـدد زجاج لتحطم أدى مما والمركبات والمنازل التجارية والمحالت المواطنين
 .باالختناق

 .الحارقة والزجاجات النارية المفرقعات بإطالق االحتالل قوات على الشبان ورد

 االحتالل قوات َصوب )مولوتوف قنابل( حارقة وزجاجات نارية مفرقعات شبان ألقى الطور، بلدة وفي
 شـمال حزمـا بلـدة وفـي.المنطقـة سـادت التـوتر شـديدة أجـواء وسـط )٦/١٠/٢٠٢٠( فـي البلدة اقتحمت التي

 المغلـــف المعـــدني بالرصـــاص فلـــسطيني طفـــل )٤/١٠/٢٠٢٠( األحـــد يـــوم أصـــيب المحتلـــة، القـــدس شـــرق
 قــوات وشــددت.بالمــستقرة ُحالتــه ووصــفت اهللا، بــرام الطبــي فلــسطين مجمــع إلــى ونقــل الــرأس، فــي بالمطــاط
  .المواطنين سيارات وتكدس مرورية بأزمة تسبب ما حزما حاجز على العسكرية إجراءاتها من االحتالل

 ١٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

االحتالل يعتقل شابا مقدسيا بعد االعتداء عليه في المسجد األقصى   
  

ًاعتقلــت قــوات االحــتالل، مــساء أمــس األحــد، شــابا مقدســيا أثنــاء تواجــده فــي  المــسجد األقــصى ً

شاب سـفيان الرجبـي بـالقرب أن قوات االحتالل اعتقلت الـ األقصى ًوأفاد مراسلنا نقال عن مصدر داخل.المبارك
واعتـدى جنـود االحـتالل علـى الـشاب الرجبـي قبـل اعتقالـه واقتيـاده  .من باب الغوانمة داخل المسجد األقـصى

  .إلى أحد مراكزه للتحقيق معه

  ١٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 



 
٨

  اعتداءات/ تقارير

  لحم بيت حدود لتغيير مخططه ضمن الفلسطينيين أراضي ينهش االحتالل

 

 ّمتـسارعة، اسـتيطانية خطـوات فـي اإلسـرائيلي االحـتالل سـلطات تمـضي – عمـان – الدين سعد اديةن
ــى أمــس بالمــصادقة ــات إقامــة عل ــي االســتيطانية الواحــدات مئ ــت ف ــضفة لحــم، بي ــة بال ــة، الغربي ــا المحتل  مم
ــــــــستهدف ــــــــر إحــــــــداث ي ــــــــي تغيي ــــــــة حــــــــدود ف ــــــــصادرة المدين ــــــــواطنين أراضــــــــي وم ــــــــسطينيين الم  .الفل

 حـسن الفلـسطينية، التحريـر لمنظمـة التابعة لحم، بيت في واالستيطان الجدار مقاومة هيئة مكتب مدير وأفاد
" هداســـا تـــسور "مـــستوطنة فـــي جديـــدة اســـتيطانية وحـــدة ٥٠٠ إقامـــة علـــى صـــادق االحـــتالل "أن بريجيـــة،

  ."لحم بيت غرب فوكين، وادي قرية في الفلسطينيين المواطنين أراضي على المقامة أإلسرائيلية،

 أراضـي حـساب على يأتي الجديد االستيطاني المخطط تنفيذ "أن إلى أمس، تصريح في بريجية، ونوه
  ."فوكين وادي قرية في الفلسطينيين المواطنين

 االسـتيطان، وتيـرة زيـادة خـالل مـن لحـم بيـت محافظـة يـستهدف ًاحتالليـا، ًمخططـا هناك "أن وأوضح
 الــدخول مــن المــواطنين ومنــع لحــم، بيــت شــرق التعــامرة بعــر فــي األراضــي حــدود فــي تغييــر آخرهــا وكــان

  ."لحم بيت وشرق جنوب المستوطنات، لبعض المحاذية أراضيهم في والمكوث

 انتهاكاتهم أثناء المتطرفين للمستوطنين ّالمشددة األمنية الحماية االحتالل تأمين وقع على ذلك يأتي
 بـالقرب العنـصري، الفصل جدار خلف الواقعة أراضيهم من الزيتون ثمار وسرقتهم الفلسطينيين المزارعين ّضد
  .مسحة قرية شمال المواطنين أراضي على المقامة اإلسرائيلية" افرايم عيتس "مستوطنة من

 إلــى الــدخول مــن تمكنــوا ًمزارعــا عــشرين أصــل مــن اثنــين مــزارعين "فــإن الفلــسطينية؛ لألنبــاء ًوطبقــا
 وتكـسير الزيتـون ثمـار بـسرقة المـستوطنين بقيـام تفـاجؤوا أنهـم الإ العنـصري، الجـدار خلـف الواقعـة أراضيهم
  ."الفلسطينية" الحمص ورعة "منطقة في دونما، ١٢٠ مساحة على مزروعة شجرة ٦٠ يقارب ما أغصان

 ٢٧ صفحة ١٣/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  

 ٣تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات المسيحية في فلسطين التاريخية ح

  

 عبدالحميد الهمشري

نتابع معكم في حلقتنا هذه سرد تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات المسيحية بفلسطين 
لق المستوطنون الصهاينة النار والقذائف من مستوطنة أبو غنيم على كنيسة جمعية الشبان أط  :التاريخية

 .المسيحية في بيت ساحور؛ ما أدى إلى تدمير العديد من دور السكن وأماكن العبادة

 تعرضت كنيسة الخضر للروم األرثوذكس في موقع الخضر في منطقة بيت لحم للقصف العبري والرصاص  ـ



 
٩

عرضت الكنائس ودور سكن المواطنين في بيت جاال لقذائف جيش االحتالل ولرصاصه حيث دمر ت ..ًمرارا
تعرض  -.العديد منها ما اضطر أصحابها الفلسطينيين للجوء إلى أماكن أخرى والفنادق إليوائهم وأطفالهم

يش الصهيوني اقتحم الج -.تمثال العذراء المقام على كنيسة سانتا ماريا في بيت لحم للرصاص الصهيوني
اقتحم الجنود  -.كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان األرثوذكس في بيت لحم، وكذلك كنيسة الميالد اللوثرية

الصهاينة كنيسة الرجاء اللوثرية وكنيسة التجلي للروم األرثوذكس والكنيسة اإلنجيلية في رام اهللا وقاموا 
ر على كنيسة المهد في بيت لحم ما أدى لنشوب حريق أقدم الجيش الصهيوني على إطالق النا -.بتفتيشها

 قوات االحتالل داخل  في مدخلها، وتدمير أجزاء من الكنيسة وتضرر أجزاء أخرى وفي هذه األثناء تواجدت
 ٣٩ إبعاد  تم في العاشر من أيار  -.دير المهد للروم األرثوذكس واألرمن األرثوذكس والفرنسيسكان

نيسة المهد في بيت لحم ، من أجل إنهاء حصار قوات االحتالل للكنيسة على مدى ًفلسطينيا احتموا داخل ك
طوقت القوات الصهيونية الطرق المؤدية إلى كنيسة القيامة في القدس وأقامت حواجز لمنع  -.ً يوما٣٩

 -.ذكسللمسيحيين الروم األرثو» سبت النور« المصلين من التوجه إليها للمشاركة باالحتفال الديني الكبير 

 حاصرت سيارات عسكرية صهيونية كنيسة عماس في القبية، وقام عدد من عناصر جيش   :٢٠٠٢عام 
االحتالل المدججين بالسالح باقتحامها ، وألزموا الحراس على فتح األبواب، دون مراعاة لحرمة المكان 

 -  .الزراعية فيهاهدمت قوات االحتالل كنيسة قرية عابود أكثر من مرة، وصادرت الحقول  -.المقدس

اشتكى رؤساء الكنائس من اعتداءات خطيرة قام بها المتدينون اليهود، كالبصق على الرهبان والراهبات، 
ٕوتوجيه الشتائم لهم، والقاء قط ميت داخل فناء إحدى الكنائس، وكتابة شعارات معادية للسيد المسيح عليه 

خل الحي األلماني في القدس الغربية ، ما ترتب عليه تمت إقامة فندق من ثمانية طوابق عند مد -. السالم
 عائلة من ٢٠، لخدمة ١٩٤٩مصادرة حقوقها في مبنى كنيسة كانت استاجرته بطريكية األرمن منذ عام 

عام   -، ولم تغادر منازلها هناك٤٨أبناء الطائفة، كانت بقيت في الشطر الغربي من المدينة بعد حرب 
 كما قامت  ون بحرق كنيسة في شارع األنبياء، في مدينة القدس المحتلة ، قام مستوطنون متطرف :٢٠١٠

قوات االحتالل باقتحام كنيسة عماس مدعمين بسياراتهم العسكرية وملزمين حراس الكنيسة على فتح 
 قامت جمعية يهودية متطرفة بحماية من قوات االحتالل ،  أبوابها، دون مراعاة لحرمة المكان المقدس ، كما

 . القريبة من الحدود األردنية–عتداء على كنيسة مار يوحنا المعمدان األرثوذكسية باال

 ١٧ صفحة ١٣/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  ترصد التحريض والعنصرية في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية" وفا"

، التحريض "وفا" رصدت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية - وفا٢٠٢٠-١٠- ١٢رام اهللا 
" وفا"وتقدم . ١٠/١٠/٢٠٢٠ –٤/١٠/٢٠٢٠ة في وســائل اإلعالم اإلسرائيلية في الفترة ما بين والعنصري

رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في اإلعالم اإلسرائيلي المرئي، والمكتوب، ) ١٧٢(في تقريرها الـ
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ّوالمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي لشخصيات سياسية واعتب ّارية في المجتمع ّ
ّومقابالت تلفزيونية وتقارير مصورة، ضمن النشرة االخبارية، ومقابالت على الراديو اإلسرائيلي  اإلسرائيلي ّ

  .ضمن البرامج األكثر شعبية في الشارع اإلسرائيلي

ّويعرض التقرير جملة من المقاالت اإلخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جلية على الرئيس 
  .اس وعلى الشعب الفلسطينيمحمود عب

للصحفي اليميني بن  "يديعوت احرونوت" ورصد التقرير مقاال تحريضيا في صحيفة
في العام الفائت قرر االتحاد األوروبي، حتى لو كان بتأخر، أنه لن يتم منح مساعدات مالية " مدعيا درور،

  ".وروبي للعقوباتلمنظمات يديرها أو يستفيد منها أفراد يقفون على قائمة االتحاد األ

ّالبرلمان األوروبي قرر تبني تعريف خاص لمعاداة السامية، إال أن مفوضية االتحاد، "وتابع أن 
والمسؤولة عن توزيع األموال، تقوم بمنحها إلى أجسام تقع ضمن التعريف الخاص، المفوضية تعد الدولة 

  ".ة البيروقراطية لالتحاد األوروبيالمستقلة داخل دولة االتحاد األوروبي، أو أنها تمثل النشاطي

حيث أصدرت وزيرة الشؤون االستراتيجية أوريت  .ًإسرائيل تمارس ضغوطا بدورها ايضا"وأضاف 
فركاش هكوهن بيانا بأن االتحاد األوروبي يتعرض في األشهر األخيرة لضغوط لتغيير سياسته فيما يتعلق 

  ". االتحاد بعدم االنسحاب من سياسته موضع ترحيب ومهمبتحويل األموال إلى المنظمات الفلسطينية، وقرار

منسقة عمل الكنيست ميخال كوتلر وونش، التي "أن " يسرائيل هيوم"وكتب الداد باك في صحيفة 
ّعينت مؤخرا، أمام المحكمة الدولية في الهاي قالت إن تقديم إسرائيل للمحاكمة يقوض مكانة المحكمة 

  ".ًدوليا

ّعامة في الهاي فاتو بنسودا، بلورت موقفا بأن المحكمة الدولية من الممكن أن المدعية ال"وقال إن  ً
ٕترد إيجابيا على الدعوى الفلسطينية، بمحاسبة اسرائيل وعدد من قادتها على ارتكابهم جرائم حرب، وان عددا  ً

  ".من الدول ومنها المانيا، واستراليا، والنمسا وهنغاريا قدمت اعتراضات على الموقف

لت الصحيفة تحذيرا للمسؤولة اإلسرائيلية وهي محامية مختصة في القانون الدولي، من مخاطر ونق
  .تبني موقف بنسودا، وقالت إن قرارا إيجابيا من قبل القضاة سيقوض مكانة المحكمة الدولية أمام الجميع

ًوفقا للبيانات "وفي الصحيفة ذاتها مقال لعكيفا بيجمان، عنوانه أين يدرس الطالب العرب، جاء فيه 
ّ، يظهر أنه في "حرية المعلومات"وفق قانون " الفي"ًالتي قدمتها وزارة التربية والتعليم بناء على طلب جمعية 

ً مواطنا عربيا في إسرائيل دراستهم في ٣،١٠٤العام ونصف العام الماضي، أكمل   مؤسسة للتعليم العالي ١٢ً
  .ترف بها من قبل مجلس التعليم العاليفي السلطة الوطنية الفلسطينية، بشهادات مع

ظاهرة واسعة تتعلق بدراسة المواطنين "انتشار " يسرائيل هيوم"وتكشف المعطيات، في تحقيق خاص لـ
  ".العرب اإلسرائيليين في الخارج، خاصة في السلطة الفلسطينية
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ين أيديولوجية إلى جانب الخسارة االقتصادية واألكاديمية، ينكشف الطالب على مضام"وأكدت أنه 
ُحيث يطلب من بعض الطالب االلتحاق بمساقات حول الدراسات الفلسطينية والغزو األوروبي . إشكالية

  ".١٩٣٦واالستيطان الصهيوني ومصادرة األراضي الفلسطينية، وحركة المقاومةالفلسطينية 

 ن، بلوفي صحيفة معاريف، ادعى افي يسسخروف أن الفلسطينيين عطلوا مشروع حل الدولتي
  ).انتفاضة األقصى(وقضوا عليه، وذلك عندما عمدوا إلشعال االنتفاضة الثانية 

" أفق سياسي"وقدم يسخاروف قراءة لألحداث التي أدت إلى اندالع االنتفاضة مدعيا أن غياب أي 
، ويوجه "ارئيل شارون إلى األقصى"بزيارة " الشيقة"ًيأتي بسبب التحركات الفلسطينية، علما أنه يبدأ قصته 

  .أصابع االتهام بعرقلة التسويات السياسية ودفع عجلة السالم، للجانب الفلسطيني

 في التلفزيون اإلسرائيلي، عمدت إلى تزوير تصريحات ٧وفي خبر نقلته دليت هليفي في القناة 
ل المجازر مستمرة في جب"لرئيس المجلس اإلسالمي األعلى في القدس عكرمة صبري، مدعية أنه قال إن 

ولم " المؤامرة على األقصى"حيث قامت بترجمة مغالطة وغير دقيقة ألقوال صبري، والذي قال ". الهيكل
، هذا إلى تعمدها عمل "مجازر"ّ، إال أن الكاتبة ولتحشيد جمهور المتدينين تستعمل "مجازر"يتطرق إلى كلمة 

 ٢٠، علما أنه مر "ة األقصىانتفاض"، تقصد "أحداث األقصى" عاما مرت على ٣٠تضليل إضافي بذكرها 
  .ًعاما عليها

كاحول "عن الليكود " الكنيست"هاجم ميكي زوهر، عضو " تويتر"وفي موقع التواصل االجتماعي 
ليسوا شركاء في التحالف بعد اآلن إنما يشكلون خطرا على الدولة، هم " كاحول الفان: "، وقال"الفان

تعريض حياتنا جميعنا للخطر فقط ألن االستطالعات يستخدمون مسدسا خال من الرصاص ومستعدون إلى 
  ".عار وخزية: بكلمتين... عار: بكلمة واحدة... ُتثبت خسارتهم

منتقدين رفض المحكمة العليا هدم " الكنيست"، كتب عدة مسؤولين وأعضاء في "فيسبوك"وفي موقع 
  .منزل أحد الفلسطينيين، الذين تتهمهم اسرائيل بقتل أحد جنودها

ُيعبر قرار المحكمة العليا حول رفض هدم بيت قاتل عميت "، "يمينا"تالي بينيت رئيس حزب كتب نف
بن يجآل عن انقطاع كامل عن الواقع ويمس بشكل كبير في قدرتنا على ردع المخربين المستقبليين من قبل 

ُاإلسرائيليين، هذا يضعف معركتنا الصادقة والمجدية ضد اإلرهاب الشر من خالل قرارات ال يمكننا محاربة .. ُ
  ".ال تمت أي صلة للواقع

دم اإلسرائيلي لن يكون : "آفي ديختر" الليكود"عن " الكنيست"أيضا، كتب عضو " فيسبوك"وفي 
كل محاولة قضائية وأي "، ينتقد فيه قرار المحكمة العليا حول رفض هدم بيت فلسطيني، وقال إن "مباحا

 العملية القادمة، يجب أن يتخذها رئيس الحكومة، وزير االمن خطوات أخرى لكي نقوم بهدم البيت ونمنع
ّووزير القضاء ومعهم المستشار القضائي للحكومة، لكيال تتعنت المحكمة العليا بقرارها الخاطئ ويتم إقامة 

  ".قضاة   منأكبرجلسة أخرى في هذا الصدد مع عدد 
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 االحتالل عن انتهاكات ، شهادة لجندي مسرح في جيش"منظمة كسر الصمت"وفي تقرير نقلته 
الجندي أنه خالل خدمته العسكرية على خط "الجنود على الحواجز بحق المواطنين الفلسطينيين، و يتحدث 

، كما يصفه، طريقة مهينة لفحص األوراق "الممل"رام اهللا في حاجز حزما، عن ابتكار أحد جنود الحاجز 
وخاصة في حال كانوا بطريقهم إلى العمل أو لقضاء الثبوتية للفلسطينيين، وتضر بأعمالهم وتضيع وقتهم 

  ".أمر ضروري

خالل خدمته في منطقة رام اهللا، وعن تنفيذ "شهادة لجندي مسرح آخر، " كسر الصمت"كما نقلت 
ً عاما، وكيف تم وضعهم ٧٠- ١٦الجنود أوامر اعتقال كل ذكر فلسطيني في إحدى البلدات بلغ عمره من 

هم بحالة يرثى لها داخل أحد المخازن المسقوفة بالتنك، والمحاطة باألسالك، بحافالت خارج البلدة ووضع
  ".بشكل غير الئق باإلنسانية

، "اللحظة الحاسمة"في سلسلة األفالم الوثائقية ) كان(ويبرز التقرير ما نشرته هيئة البث والتلفزيون 
ُ الحاخام كاهانا، والذي يعتقد أنه وهو حفيد" الشاباك"والتي تلقي الضوء على الشخص رقم واحد في قائمة 

وراء جرائم تدفيع الثمين التي يقترفها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين، ومكوثه في البؤر 
االستيطانية غير القانونية وعقيدته اليمينية المتطرفة، لكن كل الجنايات التي خطط لها أو شارك بها لم 

ًا، وأن هذا التساهل مع المستوطنين يدفعهم ألن يكونوا أكثر تطرفا ً شهور إداري١٠تشهد اعتقاله أكثر من 
  .واإلرهاب" تدفيع الثمن"ًوعنفا وجرأة في القيام بأعمال 

  ١٢/١٠/٢٠٢٠ وفا

***  

 آراء عربية

 صفحات منسية من بطوالت المرأة الفلسطينية

 رشيد حسن

 اجزاء، والصادر عن ٣» النكبة« الى احتضان تاريخ .. ومنع التجول » كورونا«دفعتنا كارثة 
لقد فوجئت وانا اغرق في  .. عارف العارف.. لمعروف مؤسسة الدراسات الفلسطينية للمؤرخ الفلسطيني ا

االرغون وشتيرن وايتسل «  دير ياسين التي اقترفتها العصابات الصهيونية ةوادقق في مذبح.. مأساة شعبنا 
بدعم واسناد من عصابات و.. ١٩٤٨ نيسان ٩في » يهوشواع غولد سميث« بقيادة المجرم االرهابي « 

ويرجع .. والتي لم يشر اليها كثير من الباحثين الذين كتبوا عن المجزرة .ة الفلسطينية  ببطولة المرأالهاغاناة
  ..البعض السبب الى ان حديث المجزرة، وبشاعتها طغى على كل حديث

مسلحا ببنادق قديمة  )٨٥(هم حينذاك  دافع رجال القرية المسلحون وعدد«يقول عارف العارف 
من العصابات الصهيونية المهاجمة ، قبل ان تنفذ ذخيرتهم » ١٠٠«دفاعا اسطوريا عن القرية وقتلوا 

  . ١٦٤ص» ويستشهدون جميعا
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عن بطولة ابنائهم ونسائهم في .. نسمة» ١٧٧٠«ويتحدث سكان القرية وعددهم حينذاك » ويضيف
اتل ما فعله محمد الحاج عايش والذي ظل يق: أحاديث تدعو الى الفخر واالعجاب منها .. رد عادية اليهود

عايش ، فقاتل حتى قتل فنزل الى الميدان والده الحاج » حلوه زيدان«ولما قتل زغردت والدته ..  قتل ىحت
» وظلت تقاتل حتى وافاها االجل المحتوم.. ونزلت بعد ذلك هي بنفسها الى الميدان .. »حلوه«فزغردت 

  .١٦٤ص

اللتان نزلتا الى الميدان » ذيبة عطية«ها ورفيقت« جميلة احمد صالح «ويذكر المؤرخ ايضا ما فعلته 
  وتوزعان الذخيرة على المقاتلين.. وكانتا تحرضان الشباب على القتال .. 

اذ يشير الى دور » نكبة فلسطين«ه بطل القدس القائد عبداهللا التل في كتابه دوهذا يذكرنا بما اور
ح والذخيرة الى المجاهدين واخفائها في وادي ودورها في نقل السال..  زوجة مختار قرية صور باهر  "حلوة"

الذي .. على هذا الوادي» ةوادي حلو«وهو ما دفع القائد التل الى تخليد اسمها باطالق اسم ..الحرامية 
  ..لتهويد القدس العربية االسالمية.. يشهد اليوم عدوانا صهيونيا استيطانيا

الذي قاد .. بان الشاب علي قاسم » ويمضي العارف في استعراض بطولة شباب دير ياسين فيقول
وكذلك فؤاد عبدالحميد سمور . ستشهدية من العصابات الصهيونية قبل ان معركة الدفاع عن البلدة قتل عشر

ولم .. بات العدو ، الذي اخترق حصار العدو ، ونجا بنفسه بعد ان قتل بقنبلتين كانتا معه تسعة من عصا
تستطع العصابات الصهيوبة دخول القرية اال بعد استشهاد كافة المدافعين عنها ، وهو ما اجبر االرهابي 

ان المهاجمين اضطروا « .. قائد االرغون الى االعتراف بشجاعة اهل القرية ومقاومتهم االسطورية » بيغن«
  . ١٦٥ص» ارالن يحاربوا العرب من شارع الى شارع ومن دار الى د

 :ها العصابات الصهيونية نشير الى بعضهاتويستعرض المؤلف الفظاعات التي ارتكب

وقتلوا الحاج جابر مصطفى وهو في التسعين من عمره والقوا بجثته .. امرأة حامال بالرصاص» ٢٥«قتلوا 
ما، فقنلوه عا» ٩٥«من شرفة منزله الى الشارع ، وكذلك فعلوا بالحاج اسماعيل عطيه وهو شيخ عمره 

 مصطفى ،  اسمه محمد علي خليلً كفيفاً سنة ، وحفيدهما الطفل ، وقتلوا شابا)٨٠( منةآوقتلوا زوجته 
وقتلوا الشابة صالحية بنت محمد عيسى ومعها طفلها ، وعمره .. بهوا الستغاثتهاأكانت تقوده امه ، ولم ي

ولم .. وم باسعاف الجرحى في المدرسةوقتلوا معلمة المدرسة حياة البالبسة وهي تق.. سنة ونصف السنة 
  !!..ً صفصفاًوتركوها قاعا. ونسفوا كافة بيوت القرية . تنفعها شارة الصليب االحمر

  ..باختصار

. ان يقرأ ما كتبه عارف العارف .. ه ويشكك في نضال.. لشعب الفلسطيني ندعو من يتطاول على ا
يعرفوا ان دالل المغربي ، وامهات الشهداء واالسرى ل.. وما كتبه قائد معركة القدس البطل عبد اهللا التل 

 القبلتين وثالث االلهي الذي انطلق من اولى من ساللة النور.. االبطال هن من سليلة شعب الجبارين
وهن من يحتضن جمرة .. وهن من اسهمن في تفجير انتفاضتي الحجارة واالقصى  .نالحرمين الشريفب
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ويعود لفلسطين كل فلسطين وجهها العربي .. حتى يكنس االحتالل ..المقاومة والتي لن تنطفىء ابدا 
 .صدق اهللا العظيم..يرونه بعيدا ونراه قريبا . الجميل.. المشرق

 ١٤ صفحة ١٣/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  ٕواسالمية عربية إلبقائها للمليارات بحاجة القدس
 

  حديث القدس

 مليــون دوالر لــصالح عــدد مــن ٥.٧قيمــة  عــن اعتمــاد مــشاريع باألولإعــالن رئاســة الــوزراء أمــس 
المؤسسات والجمعيات الخيرية في القـدس المحتلـة، فـي مجـاالت الـصحة والثقافـة والتنميـة والتعلـيم، بتمويـل 

 االقتصادي واالجتماعي في الكويت، بالرغم من أهميته، إال انه يشكل نقطة فـي لإلنماءمن الصندوق العربي 
 مـن خـالل واإلسـالميتواجه عمليات تهويد وأسرلة وتزييف لتاريخها العربـي بحر من احتياجات المدينة التي 

ً، ضاربا بعرض الحائط بكل القرارات الدولية التي تعتبر المدينـة األرض على إجراءاتما يقوم به االحتالل من 
دها حكومـة ً، جـزءا يـسيرا، ال يقـاس بالمبـالغ الطائلـة التـي ترصـأهميتـهونقول يعتبر هـذا المبلـغ رغـم  .محتلة

 يهوديـة تحـت مـزاعم إلـىاالحتالل وبلدية القدس، مـن أجـل تغييـر طـابع المدينـة، وطمـس معالمهـا وتحويلهـا 
ــد زاد  .مختلفــة ــة اإلنفــاقوق ــل المدين ــى تحوي ــى عل ــراف إل ــة فــي أعقــاب اعت ــة اإلدارة يهودي ــة األميركي  بالمدين

ة ســواء قــرارات الجمعيــة العامــة للمنظمــة  المتحــداألمــمعاصــمة لدولــة االحــتالل متحديــة بــذلك جميــع قــرارات 
، األرضً الـدولي الـذي باتـت قراراتـه حبـرا علـى ورق، ألنـه ال يـستطيع تنفيـذها علـى األمـنالدولية أو مجلـس 

 عليه التي تحول دون تنفيذه للقرارات، خاصة المتعلق منها بالقضية األميركيةبسبب هيمنة الواليات المتحدة 
 وخطـوات تهويديـة وأسـرلة للمدينـة، فإنـه يقـع إجـراءات تقوم به دولة االحتالل مـن ولمواجهة ما .الفلسطينية

 وتنفيـذ إقامـةعلى الجانب الفلسطيني ككل ليس فقط اعتماد وتنفيذ مشاريع بمبالغ باهتة، بل عليه مسؤولية 
 محمـد  المبـارك مـسرى النبـياألقـصىمشاريع كبرى تحول دون تهويد المدينـة المقدسـة والتـي تـضم المـسجد 

  . القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفينوأولىصلى اهللا عليه وسلم، 

 علـى األمـوال إغداقفالتمسك بالقدس واعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة ال محالة، يتطلب 
االحـتالل  علـى الـصمود فـي وجـه عمليـات القمـع والعـدوان التـي تقـوم بهـا قـوات أهلهـاالمشاريع التي تساعد 

 األمـاكنً على ترك مـدينتهم التـي تـضم أيـضا كنيـسة القيامـة والكثيـر مـن إرغامهموقطعان مستوطنيه، بهدف 
  . والمسيحيةاإلسالميةالدينية 

كما يتطلب تقديم الدعم المـادي والمعنـوي ألهـل المدينـة الـذين يتـصدون بـصدورهم العاريـة إلجـراءات 
فصمود المقدسيين في المدينة هو الذي يحول دون نجاح  .ًاعد يومياواعتداءات االحتالل التي تتواصل وتتص

 الهيكل المزعوم مكان المـسجد إقامةالمخططات االحتاللية في تهويدها وتغيير وطمس معالمها، ويحول دون 
 المبارك الذي تجري محاوالت هدمه من خالل الحفريات أسفله وفي محيطه والتي باتت تهدده بصورة األقصى
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فحتــى تبقــى القــدس عربيــة  . يمكــن الــسكوت عليهــا أو االكتفــاء بإصــدار بيانــات الــشجب واالســتنكارجديــة ال
 الـذي األمـر ٕواسـالمية المليارات عليها فهي ليست فلسطينية فقط بل هي عربية إنفاق فإنها تتطلب ٕواسالمية

  .يتطلب من هذه الدول دعمها بالمليارات وليس بمبالغ بسيطة بين الحين واآلخر

االحتالل ينفق مليارات الشواكل ويتلقى الدعم المادي من يهود وصهاينة العالم، ونحن نتلقى بـضعة ف
صحيح ان المقدسـيين يتـصدون لمحـاوالت النيـل  .إجراءاتهماليين ال يمكنها ان تساعد في صد االحتالل عن 

ت لكـي ال تـضيع القـدس  وسواه، ولكن هذا التصدي يحتاج للدعم والمـساندة علـى كافـة المـستويااألقصىمن 
  .وعندها ال ينفع الندم

 ١٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  !الخذالن وتعاني ... ُتستباح القدس
 

  راسم عبيدات: بقلم

الحرب في القدس محتدمة على كل الـصعد والمـستويات، والـصراع يجـري حـول حـسم مـسألة الـسيادة 
فال يكاد يمر يوم واحد دون . الفلسطينية وتزوير التاريخوتغيير المشهد الكلي وهوية المكان، وتغييب الرواية 

، أصـبح ممنـوع علـى "كورونـا" ان يحمل للمقدسيين مصائب جديدة، ففي زمن اإلغالق بسبب انتشار جائحة 
البلدة القديمة، وكذلك ممنوع على من هم من غير سكان البلدة القديمـة الـصالة فـي  إلى  القدس الدخولأهل

  .المسجد األقصى

ليس هذا فحسب، فسيف المخالفات مـسلط علـى رقـاب المقدسـيين، بحجـة مخالفـة تعليمـات الوقايـة و
 إلـى  أالف شـيكل٥ بالنسبة للمحال التجارية فالمخالفة ارتفعـت مـن أمابالنسبة لألفراد، " كورونا" من جائحة 

ــة م...عــشرة ــالمحالت التجاري ــة، ف ــة وحزين ــة، أصــبحت كئيب ــدة القديمــة مــن المدين ــزداد والبل ــة، والتجــار ي غلق
 أمـوره، وال يعـرف كيـف يتـدبر ٥/٣/٢٠٢٠وضعهم مأساوية، فمنهم من محله مغلق من اإلغـالق األول فـي 

 الحياتية، ومـنهم أمورهم ذهبوا للعمل من اجل تدبر وآخرونالحياتية، ومنهم من ينتظر كيف ستسير األمور 
  .من تتراكم عليه الديون والقروض

 البلــدة القديمــة أمــام إغــالقاســتغلت  ا بــأن الجماعــات التلموديــة والتوارتيــة،وفــي هــذا اإلغــالق وجــدن
المقدسيين، وعدم وجود كتل بـشرية كبيـرة، وقـاموا ببنـاء العـرائش مـن سـعف النخيـل فـي قلـب البلـدة القديمـة 

 وفــي الوقــت الــذي يمنــع فيــه المقدســيون مــن غيــر ســكان البلــدة". العــرش وفرحــة التــوراة"وأســواقها فــي عيــد 
القديمة من الصالة في األقصى، تواصل الجماعات التلمودية والتوراتية اقتحاماتها لألقصى، وكل من يتصدى 
لهم وهم يحاولون بأداء صلواتهم وطقوسهم التلموديـة والتوراتيـة فـرض وقـائع جديـدة، إمـا ان يعتقـل أو يبعـد 

  .عن األقصى لفترة ليست بالبسيطة
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تة وال يعكر صفوها سوى جيش وشرطة االحتالل، الذين يواصـلون الحياة والحركة في القدس شبه مي
اقتحاماتهم للقرى والبلدات المقدسية، تارة يأتون من أجل الدهم والتفتيش واالعتقاالت، وأخرى من اجل توزيع 

 بالهــدم أو إجبــار مقدســي علــى هــدم بيتــه بيديــه،أو البــديل جرافــاتهم وبلــدوزراتهم تهــدم وعليــه دفــع إخطــارات
 ألف دوالر،فوق الكارثة مـصيبة ٢٠يف الهدم والقوة التي تحرس وترافق العملية، والمبلغ هنا ال يقل عن تكال

  .أخرى

 عن إقامـة إعالنمخططات التهويد ال تتوقف واإلعالن عن إقامة مشاريع استيطانية متواصل،فهناك 
جوانبهــا تحيطهــا مــن بــاهر الغربــي، والتــي أصــبحت المــستوطنات   وحــدة اســتيطانية علــى مــدخل صــور٤٥٠

 ،االســـتيطانية دونـــم مـــن أراضـــيها تـــصادر لـــصالح المـــشاريع وأربعمائـــة آلالفا مـــن تـــسعة وأكثـــراألربعـــة، 
الشارع األمريكي، الهدف تدمير أراضي القرى  إلى  من شارع الطوقااللتفافية والشوارع االستيطانومخططات 

 وتفتيت أراضي تلك القرى وعزل أحيائهـا عـن بعـضها الفلسطينية الزراعية التي تمر بها تلك الشوارع وتمزيق
وحـدات اجتماعيـة  إلـى البعض، وكذلك قطع التواصل الجغرافي والـديمغرافي بـين البلـدات المقدسـية، وتحويلهـا

:  مليـار شـيكل واضـحة٢ والمرصـود لهـا ٢٠٢٣ -٢٠١٨مستقلة، فالخطـة الحكوميـة اإلسـرائيلية الخماسـية 
مجتمع واالقتصاد اإلسرائيلي، وما يتبقى منهم، يعيش في جزر متناثرة في محيط دمج العرب المقدسيين في ال

 ال تريــد الــسكان، تريــد ضــم أكبــر مــساحة مــن األرض وأقــل عــدد مــن الــسكان، بمــا إســرائيل.  واســعإســرائيلي
عـرب و % ١٢يستجيب لمخططاتها في تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة لمصلحة مستوطنيها بشكل كبير 

مـن مـساحة الـضفة الغربيـة،وبما يـضمن ضـم % ١٠ أصـبح مستوطنين،بعد توسيع مساحة القـدس لكـي ٨٨
ــة وشــمال شــرقها ــوب غــرب المدين ــى مــستوطنات جن ــف  إل ــة وخمــسين أل ــة القدس،مئ ــسمى بحــدود بلدي مــا ي

 سكان القرى والبلدات المقدسية مـن حملـة هويـة القـدس خلـف جـدار الفـصل العنـصري مـن ٕواخراج مستوطن،
  .ود ما يسمى بلدية القدس ،مئة ألف فلسطيني مقدسيحد

ُوبقــدر مــا هــي الحــرب مــستعرة علــى األرض والوجــود الفلــسطيني وكــل تعبيراتــه الــسياسية والثقافيــة 
والفكريـة واالقتــصادية واالجتماعيــة، تــشتد الهجمـة علــى المنهــاج الفلــسطيني وفـق مخطــط مــدروس وممــنهج 

 مليون شيكل ٨٧٥القدس بالكامل،ففي الخطة الخماسية رصد لذلك مبلغ للسيطرة على العملية التعليمية في 
 مليــار شــيكل، فــال ســيادة وطنيــة بــدون دون تعلــيم وطنــي، ولــذلك ال بــد مــن حــرب علــى الهويــة ٢مــن أصــل 

ضخ إمكانيـات ماليـة ضـخمة وجهـود وأدوات  إلى والثقافة والكينونة والرواية والتاريخ الفلسطيني، وهذا يحتاج
 تتعامـل مـع سـكان القـسم الـشرقي مـن إسـرائيلية لجنـة ١٧ لجنـة مـن أصـل ١٢وللعلـم . تعاون وتنفذمحلية ت

المدينة يقودها ضباط أمن سابقون، والعملية التعليمية في المدارس العربية فـي القـسم الـشرقي مـن المدينـة، 
ومكتـب " شـاباك"رطة و من وزارة تربية وتعلـيم وبلديـة ودائـرة معـارف وشـأجهزةيخضع اإلشراف عليها لخمس 

ــة  ــب التربي ــات التــي تجــري ســواء فــي مكت ــإن التعيين ــذلك ف ــوزراء، ول ــوزارة مــن مــوظفين عــرب أورئــيس ال  ال
ومدراء مدارس، يجري اختيارهم وبما يضمن تنفيذ المخططـات الراميـة ألسـرلة ) مشرفون تربويون( ومفتشين 
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بة مــن مجتمعنــا، فئــة الطلبــة، المطلــوب أســرلة العمليــة التعليميــة، فالمــستهدف هنــا هــي الفئــة الحيــة والــشا
هذا الوعي والـسيطرة علـى الـذاكرة الجمعيـة للطلبـة مـن " صهر"و" تطويع"و" تقزيم"و" كي"وعيهم، وهذا يحتاج 

زعزعة ثقة الطلبة بمشروعية نضالهم ومقاومتهم، والتشكيك بروايتهم  إلى خالل المنهاج اإلسرائيلي، والهادف
مـات اســتفهام كبيـرة حـول حقــوقهم الوطنية،ولـذلك شـهدنا مــن خـالل ضـخ الميزانيــات وتـاريخهم ، ووضـع عال

الكبيرة للمـدارس التـي تـدرس المنهـاج اإلسـرائيلي، أو مـن خـالل إقامـة أبنيـة مدرسـية جديـدة تـدرس المنهـاج 
يــة  تقومــان علــى توســيع دائــرة الــسيطرة علــى العملة فلــسطينيٕواســتراتيجيةاإلســرائيلي، وفــي ظــل غيــاب رؤيــا 

التعليمية في القدس، عبر تشكيل صناديق خاصة لدعم التعليم الفلـسطيني، وضـخ ميزانيـات حقيقيـة ورواتـب 
ٕمنافسة للرواتب التي يتلقاها العاملون فـي المـدارس التابعـة لبلديـة االحـتالل ودائـرة معارفهـا، واقامـة مـدارس 

التعليميــة، تقــدم فــي نــسبة المــدارس التــي جديــدة تنــافس مــن حيــث الجــودة والكفــاءة والبنيــة التحتيــة والبيئــة 
، فهـذه المـدارس ورغـم كـل ٢٠٢١- ٢٠٢٠العـام الدراسـي  % ١٢ إلـى %٥تدرس المنهاج اإلسـرائيلي مـن 

، ولكن ما يجب قولـه، ان هنـاك خلـل كبيـر تتحملـه الـوزارة ومـديرة التربيـة االحتاللالمضايقات عليها من قبل 
 الذكور التابعة لوزارة التربية والتعلـيم فـي مدينـة القـدس، تعـاني الفلسطينية في القدس، حيث أضحت مدارس

  الطاقـة االسـتيعابية فـي بعـض تلـك المـدارسإشـغال الطلبة، بحيث ال تـصل نـسبة إعدادمن تناقص كبير في 
  %.٥٠إلى 

 ١٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  فعاليات

 ..القدس في القادمة البطولة تكون أن ًالأم بريطانيا في رياضية بطولة عنوان".. وقراري حقي العودة"
  

 بريطانيــا فــي الفلــسطيني للــشباب" أوليــف "مؤســسة نظمــت – لإلعــالم الفلــسطيني المركــز – لنــدن
 الجاليـة أبنـاء مـن العشرات بمشاركة األولى،" العودة" بطولة األحديوم  وقراري حقي العودة حملة مع بالشراكة

 لنـدن البريطانيـة العاصـمة فـي  عقـدت التـي البطولـة شـملت حيـث يـا،بريطان في فلسطين ومحبي الفلسطينية
  .فلسطين وأشبال شباب من رياضية فرق ثماني

 فـي واألشـبال الـشباب فئتي من الجديدة األجيال لربط فلسطيني؛ مخيم أو مدينة اسم فريق كل وحمل
 المـشاركة الفـرق مـن يـقفر كـل اسـتلم حـين فـي وأجـدادهم، آبـاؤهم منـه هجـر الـذي ووطـنهم بأرضهم الخارج

 وتمـسكهم بـاألرض عالقـتهم توطيـد سـياق فـي ومعالمهـا، يمثلونها التي البلدة أو بالمدينة تعريفية مطبوعات
  .العودة في بحقهم

 ،"موعـدنا العـودة"و" لفلـسطين الحريـة "مثـل هتافـات مـرددين الفلـسطيني العلـم واألشبال الشباب ورفع
 األشـــبال مـــن الفلـــسطينية األعـــالم ورفـــع الفلـــسطينية األهـــازيج لهـــاتخل بامتيـــاز فلـــسطينية أجـــواء ظـــل فـــي

  .والمشاركين
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 الحـق لـدعم الملعـب في علقت عريضة على للتوقيع البطولة خالل ًوأشباال ًشبابا المشاركون وتهافت
  .وأجدادهم آبائهم بأرض تمسكهم مؤكدين لوطنه العودة في الفلسطيني

 فـي القـادم الـدوري سـيكون: "نتدى الفلـسطيني فـي بريطانيـا  رئيس المالكرمي  الدكتور حافظوأضاف
ــا المتخــاذلون، وتخــاذل المطبعــون طبــع مهمــا إســالمية، عربيــة فلــسطين وســتظل اهللا، شــاء إن القــدس  ٕوانن
  ".لقاء لنا وسيكون ولعبنا، جدنا في فلسطين نتنفس

ـــة وتـــأتي ـــات ضـــمن البطول ـــة دعـــم فعالي ـــي وقـــراري، حقـــي العـــودة حمل  صـــوت يـــصالإل تهـــدف والت
 الفلـسطينيين الالجئـين لحـق تأكيـدا توقيـع؛ مليـون تحوي عريضة تقديم عبر المتحدة، األمم إلى الفلسطينيين

 تجــاوز الحملــة جمعتهــا التــي التواقيــع عـدد بــأن ُويــذكر منهــا، ُهجــروا التـي الــديار إلــى والعــودة التعــويض فـي
  .اآلن حتى توقيع مليون الـنصف

 بالقــضية والطــالب الــشباب وتوعيــة بتأهيــل تعنــى لنــدن ومقرهــا بابية،شــ مؤســسة" أوليــف "أن يــذكر
  .البريطانية الساحة على دورهم وتفعيل الفلسطينية

  ١٢/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

***  

  اخترلنا لكم

  )*مدخل تاريخي( مدينة القدس
  

ت األثرية التـي قامـت  على ذلك الحفرياوأكدتيمتد تاريخ مدينة القدس ألكثر من خمسة آالف عام، 
والـدكتور ) رويـال أنتوريـا(والـدكتور ) األب ديفـو(بها البعثات األجنبيـة بخاصـة الفرنـسية والبريطانيـة برئاسـة 

وغيرهم، ويؤيد هذا االستنتاج  العلمي عدد من علماء اآلثـار اليهـود أنفـسهم، وهـو أمـر يفنـد ) توستينج هام(
على مبـدأ التزييـف والكـذب للتـرويج لمـا يخـدم مخططهـم االسـتعماري، الرواية الصهيونية اليهودية التي تقوم 

 – يبـوس وبيـت المقـدس وغيرهـا وأورسـالم: سـميت بعـدة أسـماء منهـا  والتـي– وقد جـاء ذكـر مدينـة القـدس
فــي العديــد مــن المــصادر القديمــة مثــل الوثــائق الفرعونيــة ورســائل تــل العمارنــة والنقــوش والنــصوص  ًموثقــا

ًرى، ووفقا لما جاء فيها فقـد تتـابع علـى حكـم مدينـة القـدس الكنعـانيون واليبوسـيون والفراعنـة التاريخية األخ
ـــابليون واليونـــان والفـــرس والرومـــان والعهـــد  ـــة الراشـــدة واألمـــويين اإلســـالميوالب ـــذي شـــمل عهـــد الخالف ، ال

ون واأليوبيـــون والفـــاطمي) وخـــالل العهـــد العباســـي حكـــم الطولونيـــون واألخـــشيديون والـــسالجقة(والعباســـيين 
والمماليك والعثمانيون، وخالل العهد العثماني كان الحكم المصري بزعامة محمد علي باشا لفترة محدودة عاد 
بعدها الحكم العثماني للقدس، وقد اتسم الحكم اإلسالمي بالعدل والتـسامح وحريـة االعتقـاد والعبـادة، ثـم جـاء 

 فاقيـــة ســـايكس بيكـــو الموقعـــة بـــين بريطانيـــا وفرنـــسا عـــاماالســـتعمار واالنتـــداب البريطـــاني بموجـــب بنـــود ات

                                                 
  ١٢من إصدارات اللجنة الملكية لشؤون القدس صفحة ) تحت الطبع(دس في الطوابع العالمية المصدر كتاب مدينة الق *
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 باحتالل األراضـي الفلـسطينية بعـد تغلبهـا علـى "أدموند اللنبي"، حيث بدأت القوات البريطانية بقيادة م١٩١٦
، وقد مهد االنتداب البريطاني لالحتالل اإلسرائيلي بإصدار وعد بلفور المشؤوم م١٩١٨ القوات العثمانية عام

م وتقــديم المــساعدة والــدعم المتواصــل للحركــة الــصهيونية ومخططاتهــا فــي فلــسطين التاريخيــة، ١٩١٧ عــام
م تمثـل فـي الحفـاظ ١٩٤٨ ٌوأمام هذه المخططات االستعمارية فقد كان لإلدارة األردنية دور في فلـسطين عـام

شرقي لمدينـة القـدس على الهوية العربية في القدس، حيث قام الجيش العربي األردني بالحفاظ على الجـزء الـ
م لتستمر بعد االحتالل الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسـالمية والمـسيحية فـي مدينـة ١٩٦٧ حتى عام

ـــرغم مـــن قـــرار فـــك  ـــى ال ـــانوني واإلداري بـــين االرتبـــاطالقـــدس عل ـــشر (الـــضفتين الق ـــاريخ ) قية والغربيـــةال بت
ــسالم عــ الوصــاية الهاشــمية .م٣١/٧/١٩٨٨ ــة لل ــا معاهــدة وادي عرب مــع اســرائيل م ١٩٩٤ام نــصت عليه

 .مع رئيس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية م٢٠١٣لى المقدسات في القدس عام  الوصاية الهاشمية عواتفاقية
وقد صدر عن هيئة األمـم المتحـدة والمنظمـات التابعـة لهـا العديـد مـن القـرارات الدوليـة الهادفـة لحـل القـضية 

م والمعـــروف بقـــرار ١٩٤٧ الـــصادر عـــام) ١٨١(الفلـــسطينية وجوهرهـــا مدينـــة القـــدس، وأبرزهـــا القـــرار رقـــم 
، تقسيم فلسطين بإنشاء دولة عربية وأخرى يهودية، والقدس تحت وضع دولي خـاصالتقسيم، والذي تضمن 

 إضـافةم ١٩٦٧ إال أن إسرائيل لم تلتزم بهذا القـرار وتجاوزتـه الحـتالل كامـل أراضـي فلـسطين التاريخيـة عـام
مـــساعي اإلســـرائيلية ٍإلـــى أراض عربيـــة أخـــرى فـــي ســـيناء والجـــوالن، وفيمـــا يخـــص مدينـــة القـــدس، فـــإن ال

 تقوم حتى اليوم على محاولة تهويدها وطمس هويتها، تساندها بعض اإلجراءات السياسية منهـا االستعمارية
ــاريخ ــد ترمــب بت ــرئيس األمريكــي دونال ــة الموحــدة ٦/١٢/٢٠١٧ تــصريح ال ــن فيــه القــدس الكامل ــذي أعل م ال

ًادر عن الجمعية العامـة ومجلـس األمـن، علمـا عاصمة لدولة إسرائيل والذي رفضته الشرعية الدولية بقرار ص
قـانون سـفارة (م واسـمه ١٩٩٥ بأن هذا اإلعالن هو تفعيل لقرار سابق صادر عـن الكـونجرس األمريكـي عـام

، لتسارع إسرائيل بإصدار تشريعات جديدة لتطبيق قرار الرئيس األمريكي ترمب أبرزها قـانون القوميـة )القدس
إن الواقـع التـاريخي  . وقرارات أخـرى عنـصرية تهـدف لتهويـد مدينـة القـدسم،١٩/٧/٢٠١٨ اليهودي بتاريخ

ًبدا بالهوية الحضارية العربية المتجذرة لفلـسطين والقـدس، كمـا أنهـا أوالسياسي يكشف أن إسرائيل ال تعترف 
 للـشعوب، ًال تأبه للقرارات والتشريعات الدولية التـي تقـوم أساسـا علـى احتـرام الهويـة واإلرث والحـق التـاريخي

لذلك فإن الواقع الذي تفرضه إسرائيل ينطلق من نظرة واحدة عنصرية تقوم على رواية تاريخيـة مزيفـة وعلـى 
قوانين وتشريعات أحادية ترى إسرائيل أنها أعلى قيمة من جميع القرارات الدولية، مع ذلك فإن الجهد األردني 

ًبقيادته الهاشمية المؤيد عربيا واسالميا ودوليا و ً المستند علـى الوصـاية التاريخيـة الهاشـمية علـى المقدسـات ًٕ
اإلســالمي (اإلســالمية والمــسيحية فــي القــدس يبقــى الــداعم والــسند للحفــاظ علــى الهويــة والتــاريخ العربــي 

 والمؤيــد لحـق الـشعب الفلـسطيني فـي تقريــر مـصيره واقامـة دولتـه وعاصــمتها فـي مدينـة القـدس) والمـسيحي
  القدس الشريف

***  
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  اخبار باالنجليزية

  
d trees cut by settlers in Palestinian land locate, Crops stolen

beyond Israel’s apartheid barrier 
 
SALFIT, Monday, October 12, 2020 (WAFA) - Palestinians who were able to 
access their land located beyond Israel’s apartheid barrier in the Salfit area in the 
north of the occupied West Bank found out that their olive crops have been stolen 
and dozens of trees cut, according to residents. 
Mohammad Amer, a resident of Masha village, told WAFA that two out of 20 
Palestinians who own land planted with olive trees in the north of the village and 
located beyond the Israeli apartheid wall and were able to get access to their lands 
were shocked to find out that Israeli settlers from the illegal Eits Ephraim 
settlement have stolen their olive crops and cut branches of some 60 trees planted 
in a 120-dunum plot. 
Israel does not allow Palestinians to reach their lands near the settlements or 
beyond the barrier with prior coordination and with a permit. Usually, permits are 
not issued except for elderly people and only on some days of the year leaving 
their land open for abuse by the settlers. 

wafa 12-10-2020 
 

***  

  
Palestinians warned by Israeli settlers : Apartheid in the West Bank

against using some roads 
 

NABLUS, Monday, October 12, 2020 (WAFA) –Israel seems to be starting to turn 
some roads in the occupied West Bank into a settlers-only roads, indicating a 
system of apartheid being implemented in the occupied Palestinian territories and 
raising concern that Palestinians will not be able to use these roads to move 
between West Bank cities, today said Ghassan Daghlas, who monitors settlement 
activities in the northern West Bank. 
He told WAFA that Israeli settlers set up a billboard on the road linking the cities of 
Nablus and Qalqilya, near the illegal Israeli settlement of Yitzhar, which said “This 
road leads to Yitzhar. Entrance for Arabs is dangerous.” 
He added that this came after settlers repeatedly attack Palestinians and their 
properties, noting that the road was closed several times to Palestinians. 
Daghlas said that Israel is still working on a new bypass road for the settlers in the 
Huwwara area, south of Nablus, which is going to eat up hundreds of dunums of 
Palestinian lands, and that it has completed other settlers-only roads in the area, 
which is going to enforce its apartheid policy. 

wafa 12-10-2020 
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IOF kidnaps several Palestinians in W. Bank and J’lem 
 

The Israeli occupation forces (IOF) last night and at dawn Monday kidnaped 
several Palestinian citizens during campaigns in the West Bank and Jerusalem. 
According to local sources, the IOF kidnaped a young man called Osaid Asida 
from his home in Tell town, southwest of Nablus.The IOF also stormed the villages 
of Qusra and Qaryut in southern Nablus and kidnaped two citizens identified as 
Nashaat Burhan and Qased Mousa. 
In al-Khalil, the IOF broke into and ransacked homes in Beit Ummar town before 
kidnaping two young men identified as Saber al-Najjar and Malek Abu 
Mariya.Other seven citizens were taken prisoners during IOF campaigns in 
different areas of al-Khalil province.Meanwhile, the IOF set up several makeshift 
checkpoints at the northern and southern entrances to al-Khalil city and the main 
entrances to the towns of Sa’ir and Halhul, where they embarked on intercepting 
vehicles for security check. 
In Jerusalem, Israeli police forces stormed Hizma town and Issawiya district and 
engaged in clashes with local youths.A young man was reportedly kidnaped from 
his home in Shu’afat refugee camp, northeast of Jerusalem. 

Palestinian Information Center 12-10-2020 
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Settlers break into courtyards of Al-Aqsa Mosque 
 

A horde of Jewish settlers stormed on Monday the courtyards of the Al-Aqsa 
Mosque under the protection of the Israeli occupation police forces. 
Jerusalemite sources reported that 22 Jewish settlers broke into the courtyards of 
Al-Aqsa Mosque in the morning period of the daily incursions. 
The settlement groups performed provocative Talmudic rituals in the courtyards 
and at the gates of the Mosque during their tours from Magharaba Gate to al-
Silsila Gate. 
The settlers are allowed access into the Al-Aqsa while Muslims, living outside the 
Old City, are being prevented from entering it under the pretext of the lockdown. 
The Minbar Al-Aqsa Foundation reported that 373 settlers broke into the Al-Aqsa 
Mosque during the past week and during the Sukkot holiday. 
According to the so-called Temple Mount organizations, dozens of Jews who live 
hundreds of miles away stormed Al-Aqsa during the closure period. 
Jerusalemite activists warned that the racist Israeli policies against Palestinian 
Jerusalemites and worshipers, who are prevented from accessing the Al-Aqsa 
Mosque, are part of the plans to empty the Al-Aqsa Mosque and divide it. 
The so-called Temple groups renewed their calls for expanding the incursions into 
the Al-Aqsa Mosque during the Jewish holidays.  
The Temple groups also demanded the Israeli occupation forces to tighten their 
grip over Jerusalemites, punish them, and banish them from Jerusalem. 

Palestinian Information Center 12-10-2020 
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