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 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّر بعض المقاالت المترجمة لكتالغاية من تضمين التقري •

ّ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
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  محتوىال

  شؤون سياسية

  ٥  االستيطان اإلسرائيلي تحد سافر للقانون الدولي: قطر •

  ٥  ممثلو دول أوروبية يرفضون التوسع االستيطاني حول القدس الشرقية •

  ٦  التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدين سياسة االعتقال اإلداري •

  

  اعتداءات

ّوتفتشه وتصور المصلين بداخله صى قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة في األق • ُ  ٧  

  ٧  مستوطنون يطالبون بطرد األوقاف من األقصى •

  ٨   وحدة استيطانية في القدس٥٦مخطط لبناء  •

  ٩  ًاالحتالل يبعد فلسطينيا عن المسجد األقصى لخمسة أشهر •
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  ١٠  إصابة شاب بجروح وكسور إثر اعتداء االحتالل عليه في القدس المحتلة •

  ١١  وقلنديا اكسا بيت حاجزي يغلق االحتالل •

  

  اعتداءات/ تقارير

  ١١  االحتالل يشق طرقا استيطانية جديدة ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات •

  ١٣  لضفة سياسة االحتالل للمس بحياة الفلسطينيينعنف المستوطنين با": بتسيلم •

  تقارير 
  

  ١٤  سلطات االحتالل تخنق اقتصاد مدينة القدس والمقدسيون صامدون •

ًالشيخ صبري يدعو لشد الرحال إلى األقصى يوميا والرباط فيه • ّ  ١٦  

  فعاليات

ّتسير حافالت من الجليل المحتل إلى المسجد األقصى" قوافل األقصى • ُ  ١٧  

  ون قانونيةشؤ
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  اخترنا لكم
  

  ١٩  مقاهي القدس •

  

  كي ال ننسى
  

  ٢٢  مذبحة كفر قاسم •

  آراء عربية

  ٢٣  الصراع العربي اإلسرائيلي واستراتيجية قيام الدولة الفلسطينية •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٤  الة اإلسرائيليةإياد الحالق اخترق جدران الالمبا •

  ٢٥  ما رد المحكمة اإلسرائيلية بعد مطالبة فلسطينيين بإخالء مستوطنة على أراضيهم؟ •

  

  اخبار باالنجليزية

Euro-Med Monitor calls on EU lawmakers to stand up to Israel's 

demolition of EU-funded Palestinian structures ٢٧  

Pope Francis appoints Archbishop Pierbattista Pizzaballa as Latin 

Patriarch of Jerusalem ٢٨  

In two weeks, UN records 19 incidents of attacks by Israeli settlers 

against Palestinian olive harvesters ٢٩  

Palestinian teenager dies after being 

acutely beaten by Israeli soldiers ٣٠  

Palestinian youth detained in the Aqsa Mosque ٣٠  

Thousands of worshipers in Al-Aqsa on first Friday after lockdown ٣٠  
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  شؤون سياسية

  االستيطان اإلسرائيلي تحد سافر للقانون الدولي: قطر
 

بنـاء آالف الوحـدات االسـتيطانية " إسـرائيل"الحكومـة القطريـة أن قـرار  اعتبرت –  صفا–الدوحة 
 ".تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"بالضفة الغربية المحتلة، 

لمجلس الوزراء في مقره بالديوان األميري بالعاصمة الدوحة، جاء ذلك خالل االجتماع االعتيادي 
 .وفق وكالة األنباء القطرية الرسمية

ودعا مجلس الوزراء، إلـى تحـرك دولـي عاجـل وحـازم لوقـف االسـتيطان اإلسـرائيلي فـي األراضـي 
 .الفلسطينية المحتلة

ا لحل الدولتين، وعقبة ًمن أكبر معوقات تحقيق السالم، ويشكل تهديد"وشدد على أن االستيطان 
 ".أمام استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية

وجدد تأكيد موقف الدوحة الثابت والداعم للحقوق المـشروعة للـشعب الفلـسطيني، وفـي مقـدمتها 
 .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 

 وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي األراضـي ٤,٩٤٨الخمـيس الماضـي، علـى بنـاء " إسـرائيل"ّوصدقت 
  .الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  قدس الشرقيةممثلو دول أوروبية يرفضون التوسع االستيطاني حول ال
 

 التوسـع إزاء قلقهـم عـن الفلـسطينية، األراضي في أوروبية، دول بعثات، رؤساء أعرب – القدس
  .الشرقية القدس حول اإلسرائيلي، االستيطاني

 النــرويج إلــى باإلضــافة األوروبــي، االتحــاد ممثلــو بيــنهم مــن ،بيــةوأور دول بعثــات رؤســاء وزار
  .المدينة حول باالستيطان المهددة المناطق الخميس، وبريطانيا، وسويسرا

 والنرويج وهولندا ٕوايرلندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وبلجيكا النمسا“ ممثلو الوفد ضمن من وكان
  .”المتحدة والمملكة وسويسرا والسويد ٕواسبانيا وبولندا ٕوايطاليا ورومانيا وألمانيا

 لوكالـة منـه نسخة أرسل مكتوب ريحتص في الفلسطينية، باألراضي األوروبي االتحاد مكتب وقال
 ومنطقـة حوماه وهار حاماتوس، جفعات بمستوطنات المحيطة المناطق زار األوروبي الوفد إن األناضول

E1 ذلــك فــي بمــا المــستوطنات، توســيع نحــو ملموســة بخطــوات إســرائيل تقــوم حيــث الــشرقية، بالقــدس 
 القـــدس ضـــمنها ومـــن الغربيـــة الـــضفة فـــي إضـــافية، ســـكنية وحـــدة آالف ٥ بنـــاء عـــن األخيـــر اإلعـــالن
  .”الشرقية
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ــات رؤســاء والتقــى ــي بالــسكان، والممثلــون، البعث  المــدني المجتمــع ومنظمــات المجتمــع، وممثل
  .التجمعات في الناشطة

 االتحــاد فــي األعــضاء الــدول إن بورغــسدورف فــون كــون ســفين األوروبــي االتحــاد ممثــل وقــال
ــدول األوروبــي ــة الــشريكة وال ــدبالو الممثل  والتهديــد االســتيطاني التوســع اســتمرار إزاء بــالقلق تــشعر“ ف
  .”المحلية التجمعات تواجهه الذي واإلخالء الممتلكات بهدم المستمر

 الـشرقية القـدس فـي ذلـك فـي بمـا االسـتيطانية، النـشاطات جميـع لوقـف إسـرائيل ندعو“ وأضاف
  .”E1 ومنطقة حاماتوس وجفعات حوماه، هار مثل مناطق في وحولها،

 ومتواصـلة للحيـاة قابلـة فلـسطينية دولـة إقامـة إلمكانية تهديدا تشكل الخطط هذه“ أن من ّوحذر
 مـع وبـالتوافق عليـه، المتفـاوض دولتـين حـل رؤيـة ضـمن للـدولتين عاصمة القدس فيها وتكون جغرافيا،
  .”ًدوليا عليها المتفق المعايير

 تؤكـد اليـوم، زيـارة فـي المـشاركة الـدول نأ الفلـسطينية، باألراضـي األوروبـي االتحـاد مكتـب وأكد
  .”السياق هذا في المتخذة واإلجراءات اإلسرائيلية االستيطان ونشاطات لسياسة الشديدة معارضتها“

 إلعـادة القائمة للجهود المباشر وتهديده الدولي القانون في االستيطان شرعية عدم“ على وشدد
  .”األطراف بين الثقة بناء

 بأيــة يعترفــوا لــن لــه، المــشابهة والــدول األوروبــي االتحــاد فــإن ســابقا، يــدهتأك تــم كمــا“ وأضــاف
  .”األطراف عليه تتفق عما عدا بالقدس، يتعلق ما ذلك في بما ،١٩٦٧ عام قبل ما حدود على تغييرات

 الفلـسطينية األراضـي فـي االسـتيطان عمليـات مـن األخيرة السنوات في ّصعدت قد إسرائيل وكانت
  )األناضول(. الشرقية القدس فيها بما

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدين سياسة االعتقال اإلداري
 

التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين عن إدانته لسياسة  أعرب –  وكاالت–فلسطين اليوم 
راف الدولية، والذي ال تتيح الفرصة لألسرى االعتقال اإلداري، الذي تعد مخالفة واضحة لكل القوانين واألع

 .ُللدفاع عن أنفسهم، بل ويعتقل مئات منهم بسببه دون توجيه أي تهمة

، فــي بيــان لــه، مــساء اليــوم الخمــيس، اســتمراره فــي الــدفاع عــن قــضايا األســرى "التحــالف"وأكــد 
الج والعزل االنفرادي واالعتقال وحمايتهم من جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحقهم والمتمثلة بحرمانهم من الع

  .اإلداري وحرمان األهالي من الزيارات والتعذيب النفسي والجسدي

تضامنه مع هؤالء األسرى الذين تغلق بوجههم كل الطرق القانونية، ويضطرون " التحالف"وأعلن 
  .لإلضراب عن الطعام وتعريض أجسادهم للمرض وحياتهم للخطر

 يومـا إضـرابه عـن الطعـام بعـد رفـض ٨٩ماهر األخرس يواصل منـذ األسير الفلسطيني "وقال إن 
سلطات االحتالل إطالق سراحه، حيث اعتقل مـن بيتـه فـي سـيلة الظهـر فـي محافظـة جنـين يـوم الـسابع 
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يوليو الماضي، وذلك دون توجيه أي تهمة له ودون محاكمة، وفقط بادعاء تعريضه /والعشرين من تموز
  ."أمن إسرائيل للخطر

الصليب األحمر الدولي والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية وجمعيات حقـوق االنـسان وطالب 
ٕوالحكومــات األوروبيــة والمفوضــية األوروبيــة، بالــضغط علــى حكومــة االحــتالل واجبارهــا علــى االلتــزام 

ی ســرٕارة أهــالي األســير واطــالق ســراح األبالقــانون الــدولي بتــوفير العــالج المناســب للمرضــى، وتــأمين زيــ
  .االداريين وخاصة األسير ماهر األخرس إلنقاذ حياته

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

***  

  اعتداءات

  قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة في األقصى 

ّوتفتشه وتصور المصلين بداخله ُ  
 

 داخـل الـشرقية الجهـة فـي الرحمـة بـاب مـصلى الجمعـة، اليوم ظهر قبل االحتالل، قوات اقتحمت
 .وبأحذيتها استفزازية بصورة المبارك، ألقصىا المسجد

 بتفتيشه شرعوا للمصلى اقتحامهم وعقب االحتالل جنود أن األوقاف في مصدر عن مراسلنا ونقل
  .المصلين تصوير عن فضال والخارج، الداخل من وتصويره

 ٢٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  مستوطنون يطالبون بطرد األوقاف من األقصى
 

، الخمـــيس، المـــسجد »الهيكـــل«مـــستوطنون مـــن منظمـــات  اقـــتحم – الـــشرق األوســـط - رام اهللا
  .األقصى وتظاهروا هناك من أجل طرد األوقاف اإلسالمية من المسجد

تـراث جبـل «ومـدير مؤسـسة » جماعة طالب ألجل الهيكـل«وتزعم المتطرف تومي نيساني رئيس 
خرة، طالـب فيـه بطـرد األوقـاف اإلسـالمية التابعـة ً، مقتحمي المسجد وألقى بيانـا مقابـل قبـة الـص»الهيكل

نطالــب دولتنـا إســرائيل وأميركــا، بطــرد الوقــف «: وجــاء فــي البيــان. إلشـراف المملكــة األردنيــة مــن المكـان
  .وبث مستوطنون بشكل مباشر ما يحدث في األقصى. »اإلرهابي من جبل الهيكل

يـان الـذي ألقـي فـي األقـصى تحـت وحذر مصدر مسؤول فـي األوقـاف اإلسـالمية، مـن خطـورة الب
وأكــد علــى ضــرورة محاســبة أفــراد . أعــين الــشرطة، التــي وفــرت الحمايــة للمــستوطن ولــم تتــدخل إليقافــه

ــاء مثــل هــذا البيــان واســتمعوا إليــه، موضــحا، أن األوقــاف أبلغــت  ًالــشرطة الــذين ســمحوا للمتطــرف بإلق
  .لمستوطنينالمسؤولين في األردن تفاصيل ما جرى في األقصى من قبل ا
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ًواقتحام األقصى أصبح متكررا بشكل كبير، رغم تحذيرات السلطة واألردن من نوايا إسرائيل تغييـر 
ــي المــسجد ــع ف ــة، إلســرائيل، . األمــر الواق وجــاءت خطــوة المــستوطنين لتعــزز اتهامــات فلــسطينية وأردني

ًمانيا ومكانياًبتشجيع المستوطنين على تغيير الوضع القائم في المسجد تمهيدا لتقسيمه ز ً.  

  .وتضيق إسرائيل الخناق على المقدسيين وتحكم قبضتها على المسجد بشكل كبير

بعـــزل القـــدس والمـــسجد األقـــصى، وحرمـــان آالف «ونـــدد مجلـــس اإلفتـــاء األعلـــى فـــي فلـــسطين 
ً، محمال االحـتالل عواقـب هـذا »المصلين من الوصول إليهما، وتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين له

  .ٕ، واقامة الهيكل المزعوم مكانه»األقصى«تخطيط، الذي يهدف للمس بـال

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠ الشرق األوسط

*** 

   وحدة استيطانية في القدس٥٦مخطط لبناء 
 

القـدس خارطـة   لـواء–  أودعـت لجنـة التنظـيم والبنـاء اإلسـرائيلية– دوت كوم" القدس "– القدس
ــة  ــة محلي  ٥ عمــارات مــن ٦ وحــدة اســتيطانية؛ ٥٦قامــة  إل١٠٧٥٨٨٩٧ تفــصيلي رقــم بمــستوىهيكلي

 .ّطوابق متدرجة مع منطقة خضراء مفتوحة، في حي األشقرية في بيت حنينا، شمالي القدس

 لواء القدس عمير شکيد - وجاء اإليداع بتوقيع رئيس اللجنة اللوائية اإلسرائيلية للتخطيط والبناء
 فـي بيـت حنينـا، الـدوار األول المتفـرع ٦ي رقـم على قطعتي أرض منفصلتين على جانبي الشارع االلتفاف

وبيـت حنينـا ) بـسغات زئيـف(مـع مـستوطنة ) رمـات شـلومو(، الـذي يـربط مـستوطنة ٢١من الـشارع رقـم 
  .)موديعين(تل أبيب   القدس– ٤٤٣ االلتفافيبالشارع 

 تغير تخصيص األرض من منطقة سكن ومنطقة عامة مفتوحة إلى منطقـة -١: وجاء في القرار
عدد الطوابق وارتفاع البناء األعلى، وزيـادة عـدد   زيادة– ٢. بأعلى نسبة بناء، وفق المخطط" ج"ن سك

  .الوحدات، تحديد تعليمات البناء وتحديد شروط إلصدار رخصة بناء في المنطقة

 وحدة استيطانية مع شق شـارع جديـد مـن الـشرق إلـى الغـرب ٥٦ويشمل المخطط الجديد إقامة 
  .الجديد الذي تمت إقامته قرب حي بيت حنيناباتجاه المتنزه 

ووفــق المخطــط، يقــع الحــي االســتيطاني الجديــد علــى الحــدود بــين قريتــي شــعفاط وبيــت حنينــا، 
ًبمحاذاة الشارع المؤدي إليهما حاليا من مستوطنة  ًجنوبا، الذي تعمل بلدية االحتالل فـي " رموت شلومو"ّ

ــشا ــربط ب ــر مــساره لل ــى توســيعه وتغيي ــديا القــدس عل ــصناعية قلن ــى المنطقــة ال ــا، ومنهــا إل ــت حنين رع بي
  .)عطروت(

سمى ٢٦ويمتــد المــشروع علــى مــساحة  ُــ دونمــا مــن األراضــي التــي تعــود لمــا ت لجنــة داعمــي أو (ً
، وقسم صغير ٦، القسم األكبر من األرض في الجزء العلوي القريب من الشارع )مؤازري الجامعة العبرية

ٍ، جزء منها مصنف كمبان عامة وأراض خضراء٦لتفافي رقم أسفل الشارع اال)  دونمات٣( ٍ.  



 
٩

ُوتشهد أراضي شعفاط وبيت حنينا أعمال بنى تحتية ضخمة تجرى في وسط شـعفاط لـشق شـبكة 
طــرق ضــخمة وواســعة التهمــت أراضــي شاســعة مــن منطقــة الــسهل والــراس والمــصانع لــصالح مــستوطنة 

  .ًومستوطنة التلة الفرنسية شرقاًجنوبا " رموت"، وربطها بمستوطنة )رمات شلومو(

ٍجنــوب غــرب بــشكل كبيــر، فــي أكبــر " رمــات شــلومو"هــذا فــي الوقــت الــذي تزحــف فيــه مــستوطنة 
 وحـدة ١٢٠٠بواقـع " رمـوت"عملية توسعة علـى أراضـي شـعفاط علـى طـول الـشارع االلتفـافي مـستوطنة 
  . من كندا والواليات المتحدةاستيطانية شارف قسم كبير منها على التسليم لصالح مستوطنين تم جلبهم

فــي رأس شــعفاط " رمــوت شــلومو"وتعمــل جرافــات االحــتالل علــى مــدار الــساعة لــربط مــستوطنة 
  .ومستوطنة التلة الفرنسية" بسغات زئيف"بمستوطنتي 

يشار إلى أن توسع االستيطان على أراضي بيت حنينا قرب محطة القطار الخفيف وأسفل منطقة 
عفاط وبيت حنينا عبر مشروع قيد الدراسة والتعديل، ورفع نسبة البناء فيه قرب من أراضي ش) تل الفول(
ّ، سيعمق تقطيع أوصال القرى والبلدات الفلسطينية شمال شرق مدينة القـدس )مركز جماهير بيت حنينا( ُ

  .المحتلة

ل ووفق المخطط، فإن شعفاط وبيت حنينا تشهدان عمليات استهداف من قبل طواقم بلدية االحتال
  .التي تقوم بتوزيع أوامر وقف البناء والهدم بصورة شبه يومية

جفعــات (ويــشهد شــمال مدينــة القــدس وجنوبهــا حركــة اســتيطانية محمومــة تمتــد مــن مــستوطنة 
ًجنوبا؛ لربط مستوطنات شمال القدس بجنوبهـا ضـمن مخطـط " كفار عتصيون"ًشماال حتى منطقة ) زئيف

  .واألغوار" معالية أدوميم"، وربطها بمستوطنات )القدس الكبرى(

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  ًاالحتالل يبعد فلسطينيا عن المسجد األقصى لخمسة أشهر
 

مدينــة  ًســلطات اإلســرائيلي، اليــوم الخمــيس، فلــسطينيا مــن أبعــدت –  الــرأي–فلــسطين المحتلــة 
 .لمدة خمسة أشهر المسجد األقصى المبارك المحتلة عن القدس

ر محلية بأن مخابرات االحتالل االسرائيلي استدعت أسعد عجاج، للتحقيق، وسلمته وذكرت مصاد
  .ًأمرا بمنعه من دخول األقصى

ًويتعــرض أهــالي القــدس ورواد المــسجد األقــصى تحديــدا لمــضايقات شــبه يوميــة مــن قبــل جنــود 
  .االحتالل تنتهي باعتقالهم أو اإلبعاد

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

***  

  

  

  



 
١٠

   شبان٤االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في العيسوية تطال 
 

شنت قوات وأجهزة أمن االحـتالل، فجـر يـوم الجمعـة، حملـة اعتقـاالت جديـدة فـي بلـدة العيـسوية 
ّوسط القدس المحتلة، طالت أربعـة شـبان، حـولتهم إلـى مركـز اعتقـال المـسكوبية غربـي القـدس المحتلـة 

 .للتحقيق معهم

معتصم حمزة عبيـد، يوسـف بـالل أبـو الحمـص، سـامي صـالح داري، ناصـر : تقاالتوشملت االع
  .محمد أبو ريالة، يزن عمران عبيد

 ٢٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

ً بالقدس واغالقها أسبوعاإيلياءاقتحام مؤسسة  ٕ  
 

مية مخابرات االحتالل مؤسسة إيلياء للتن  اقتحمت– جالجل  أحمد– دوت كوم" القدس "– القدس
والتطوع، الكائن في بيت حنينا بالقدس، وفتـشته وأغلقتـه لمـدة أسـبوع، واسـتدعت مـدير المؤسـسة أيمـن 

 .السعو، وحققت معه حول عمل المؤسسة ومشاريعها ونشاطاتها

وأوضح السعو الذي يعاني مـن تليـف بـالرئتين وحالتـه الـصحية خطـره، أن التحقيـق معـه اسـتمر 
ــز حــولنحــو ســاعتين،  ــل اوترك ــي تنظمهــا  عم ــات الت ــرحالت والفعالي لمؤســسة وتمويلهــا والمخيمــات وال

  .المؤسسة لفئة الطالب

 واالجهـزة التـي صـودرت خـالل النقالةوأضاف السعو أن المحقق أبلغه بمواصلة احتجاز الهواتف 
  .اقتحام مقر المؤسسة لفحصها

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  حتالل عليه في القدس المحتلةإصابة شاب بجروح وكسور إثر اعتداء اال
 

يـوم  عينـه اليمنـى، وكـسور فـي الوجـه، شاب بجروح وتمـزق فـي شـبكية  أصيب– وفا – القدس
 .الخميس، بعد اعتداء جيش االحتالل اإلسرائيلي عليه بالضرب المبرح، في القدس المحتلة

رويـش، فـي وأفاد شهود عيان، أن جنـود االحـتالل اعتـدوا بالـضرب علـى الـشاب يوسـف طـارق د
  .بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بتمزق في عينه وكسور في الوجه

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  

  

  

  



 
١١

  وقلنديا اكسا بيت حاجزي يغلق االحتالل

 

، مـساء اليـوم الـسبت، حـاجزي اإلسـرائيلي أغلقت قوات االحـتالل - وفا٢٠٢٠-١٠-٢٤ القدس
 .ا العسكريين شمال القدسبيت اكسا وقلندي

ـــوأفــاد ، بــأن قــوات االحــتالل منعــت المــواطنين مــن المــرور عبــر الحــاجزين "وفــا" شــهود عيــان ل
  .المذكورين، ما تسبب بأزمة خانقة بالمكان

 أن قوات االحـتالل اقتحمـت بلـدة الـرام وشـرعت بعمليـات تفتـيش ومالحقـة للـشبان، بعـد وأضافوا،
  .إغالقها حاجز قلنديا

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠ األنباء الفلسطينية وفاوكالة 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  االحتالل يشق طرقا استيطانية جديدة ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات
 

 رصد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة - فلسطين المحتلة 
يطانية جديدة، تستولي بموجبها على مزيد من التحرير، شق سلطات االحتالل اإلسرائيلي طرقا است

األراضي الفلسطينية، وذلك في سياق مخطط الضم، بهدف ربط التجمعات االستيطانية، بالتزامن مع 
وقال في التقرير االستيطان االسبوعي، إنه في إطار دفع مخطط بناء  التصعيد في البناء االستيطاني

ية المناسبة لفرض الضم على مساحات واسعة من أراضي طرق جديدة للفصل العنصري، وتهيئة األرض
الصهيوأميركية، صادقت وزارة المالية اإلسرائيلية » صفقة القرن«الضفة الغربية، كما حددت معالمها 

األسبوع الماضي على مناقصة لبناء طريق التفافي في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وتصل تكلفته 
يوسي دغان قال إن » السامرة«ر أن ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات وذكر التقري.  مليون شيقل٢٥٠

إسرائيل بهذا تخطو خطوات كبيرة في تغيير وجه االستيطان، فالطريق االلتفافي بحوارة سيحول 
المستوطنات الجبلية في المنطقة، وهي مستوطنات معزولة بلغة بعض االسرائيليين إلى نقطة جذب 

وكان رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو قد أعطى نهاية عام . يينلعشرات اآلالف من اإلسرائيل
 مليون شيقل، خاصة بالطرق االلتفافية في الضفة الغربية، والتي ٨٠٠، موافقة على ميزانية بـ٢٠١٧

اشتملت الى جانب طريق حوارة باتجاه مفترق زعترة وشارع يمر بأراضي بلدات وقرى عورتا، أودال، 
وبحسب التقرير فإن الشارع االلتفافي سيعمل  . كيلومتر٥.٧نوب مدينة نابلس بطول حوارة، وبيتا ج

 طريق العروب االلتفافي، الذي -االلتفافي وصوال للقدس » ٦٠«على ربط مستوطنات نابلس مع شارع 
يمتد من مفترق تجمع غوش عصيون المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وحتى مستوطنة 

  . كيلومتر٦.٥المقامة على أراضي بلدات بيت أمر وحلحول شمال الخليل، وبطول كرمي تسور 

والمستوطنات المقامة على أراضي الخليل » كريات أربع«وقال إنه يربط تجمع مستوطنات 
وجنوبها مع بعضها ضمن خط شرياني متصل خاص باألساس بالمستوطنين، ومن ضمن مسار شارع 



 
١٢

 كيلومتر، لربط المستوطنات المقامة على ٥.٣الغربية االلتفافي بطول االلتفافي، وطريق اللبن » ٦٠«
، وطريق ١٩٤٨مع شبكة الطرق داخل أراضي عام » بيت اريه«أراضي غرب رام اهللا، عبر مستوطنة 

 ١٢«: وهي» كارني شمرون«النبي الياس االلتفافي، الذي تم إنجازه في خدمة أمن تجمع مستوطنات 
والذي يمتد » الشارع األميركي«وطريق الطوق الشرقي، المعروف باسم » يتينمستوطنة ومنطقتين صناع

المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، » هار حوما«من المنطقة القريبة من مستوطنة 
 ١.٦ كيلو مترات، يتخللها نفق بطول ٨إلى جسر يمر في منطقة صور باهر، ثم إلى منطقة الزعيم عبر 

الشرقية، والتي تمتد من تجمع مستوطنات » غوش عصيون«وأشار التقرير إلى طريق  .كيلو متر
هو مسار يفصل بين «، تقوع باتجاه البحر الميت، بهدف زرع حاجز جغرافي »كفار الداد«، و »نيكوديم«

» اريئيل« كيلو متر، لربط كتلة ٤٧٥، الى جانب مشروع سكة حديد بطول »محافظتي بيت لحم والخليل
، فضال عن االنفاق الذي تخطط لها سلطات ٤٨يطانية مع شبكة سكة الحديد داخل أراضي عام االست

  .، كنفق قلنديا٤٨االحتالل لتعزيز االستيطان، وأمن المستوطنات وربطها بما وراء أراضي عام 

وفي ما يتعلق بالبؤر االستيطانية، أكد التقرير أنها حاضرة على جدول اعمال سلطات ... 
، ففي خطوة استفزازية شارك أعضاء من األحزاب اليمينية المختلفة في الكنيست في جولة االحتالل

والبؤر المحيطة به، » غوش عتصيون«، لمجمع مستوطنات »لوبي أرض إسرائيل«نظمها ما يسمى 
  .«ج«تمهيدا لمناقشة طلبات تنظيم تلك البؤر وشرعنتها، ومعالجة مسألة الحفاظ على مناطق 

زيارة كضيف شرف ممثل الحزب الجمهوري األميركي في اسرائيل مارك تسيل، فيما وشارك في ال 
، سلوك الحكومة تجاه المستوطنات والبؤر االستيطانية، »حاييم كاتس«انتقد عضو الكنيست عن الليكود 

كما نصب مستوطنون، خيمة ووضعوا  .ًداعيا الى عدم التخلي عن االستيطان والبناء في المستوطنات
 حولها على قمة جبل النجمة الواقع في قرية جالود جنوب شرق نابلس، الذي تحيطه حقول سياجا

الزيتون من جميع الجهات، ويصل عمر بعضها أكثر من سبعين عاما، وأصبحت مهددة باالستيطان من 
كما شرع مستوطنون مجددا بإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب  .جديد
كمقدمة إلقامة بؤرة استيطانية، استكماال لمحاوالتهم » كرفانات« نابلس، ووضعوا بعض الخيم و مدينة

ّوبين التقرير أنه في خطوة جديدة تنطوي على توجهات الضم والقرصنة، قرر وزير  .الفاشلة مسبقا
كامل داخل ترخيصا للعمل ال» بيزك«االتصاالت في حكومة االحتالل منح شركة االتصاالت اإلسرائيلية 

  . عاما دون ترخيص٣٦مستوطنات الضفة الغربية، بعد أن كانت تعمل لـ 

بتنظيم البنية التحتية بشكل واسع، وتقديم » بيزك«وبحسب مصادر عبرية، فإنه سيسمح لـ 
خدمة العمالء والدعم الفني، وتطوير شبكة اإلنترنت لتصبح فائقة السرعة، وتحسين معايير الجودة كما 

  «وكاالت« .  المدن داخل الخط األخضرهو في باقي

  ١٤ص/٢٥/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 
١٣

  عنف المستوطنين بالضفة سياسة االحتالل للمس بحياة الفلسطينيين": بتسيلم
 

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضـي المحتلـة  قال –  صفا–القدس المحتلة 
طنون بحــق الفلــسطينيين فــي الــضفة الغربيــة المحتلــة ينــدرج العنــف الــذي يمارســه المــستو" إن": بتــسيلم"

ّضمن سياسة إسرائيلية تتيح المس بحياة الفلسطينيين وسالمة أجسادهم وممتلكاتهم ّّ." 

وأضـاف المركــز فـي تقريــر حــديث يرصـد عنــف المــستوطنين بالـضفة، أن انتهاكــات المــستوطنين 
 .لغربية تمر دون أي تدخل من شرطة االحتاللوعربدتهم بحق الفلسطينيين ورشق مركباتهم بالضفة ا

 أغلق مـستوطنون أحـد مـسارات ٣/٩/٢٠٢٠وبحسب التقرير، ففي مساء يوم الخميس الموافق 
ّ، وأخذوا يرشقون الحجارة نحو السيارات الفلسطينية المـارة فيـه "عيلي"ُقرب مدخل مستوطنة ) ٦٠(شارع  ّ ّ

ًرة بعض السيارات وعددا من الركاب أيضابل وحاولوا منعها من المرور، حيث أصابت حجا- ّ ً ّ. 

ّجنود االحتالل تواجـدوا فـي المنطقـة، وحـضروا مـرتين "، فإن "بتسيلم"ًوفقا لإلفادات التي جمعتها 
ًعلى األقل إلـى موقـع الـشغب لكـنهم لـم يحركـوا سـاكنا لمنـع المـستوطنين مـن مواصـلة رشـق الحجـارة أو  ّّ ّ

ّما الشرطة فقد تلقت تبليغا عن األحداث مرة واحدة على األقل لكنها لم ّلحماية المسافرين الفلسطينيين، أ ّ ّ ً ّ ّ
 ".ًتحضر بتاتا إلى الموقع

ّوأشـار إلـى أن مـا حــدث هـو جـزء مــن روتـين العنـف اليـومي الــذي يمارسـه المـستوطنون وقــوات  ُ ٌ
ّاالحتالل في الضفة الغربية يوميا ومنذ سنين طويلة، وما كان له أن يتواصل هكذا ل ّوال أنـه ينـدرج ضـمن ّ

ّسياسة إسرائيلية تتيح المس بحياة الفلسطينيين ّّ. 

ّال عجب أن عربدة المستوطنين على شارع رئيسي ورشق سـيارات الفلـسطينيين بالحجـارة "وتابع  ّ ّ ّ
ّمرت في هذه المرة أيضا دون تدخل السلطات رغم علمها بها ّ ً ّ ّ." 

ّمـن سـكان تياسـير شـمال شـرق طوبـاس، ) اً عامـ٤٧(ونقل المركز عن المواطن زهير أبـو علـي 
بن : "والذي تعرض العتداءات من قبل المستوطنين، قوله ّـعندما كنت علـى الـشارع الـرئيس قريبـا مـن الل ً

ٕشــاهدت مــستوطنين يــسدون الــشارع والــى ) عيلــي(و) َشــيله(الــشرقية ووصــلت إلــى منطقــة مــستوطنتي  ّ
 ".ّجانبهم تقف سيارة أمن المستوطنة

ّهناك عدد كبير من المستوطنين، أمـامي كانـت علـى الـشارع سـيارات أخـرى، فجـأة كان "وأضاف 
ّاقترب عدة مستوطنين من سيارتي حاولت االلتفاف والفرار من هناك وهكذا فعل سـائقون آخـرون ونـشأ . ّ

ّعــن ذلــك ازدحــام مــروري ألن الجميــع كــان يحــاول االلتفــاف وســط الــشارع أخــذ المــستوطنون يرشــقون . ّ
ّحو السيارات وأصيب جراء ذلك عدد كبير منهاالحجارة ن ّ." 

كان األمر مخيفا حقا، الجميع يريد الفـرار مـن هنـاك ليتفـادى اإلصـابة"وتابع  بعـد ذلـك شـاهدت . ً
قــام الجــيش بتــصوير قــسم مــن . جيبــات الجــيش والــشرطة تــصل إلــى الموقــع وتحــاول إبعــاد المــستوطنين

ّالسيارات المتضررة ّ." 

ّي سيارتي تضرر فقط الزجـاج الخلفـي، كمـا حـدثت بعـض الخـدوش والـضربات ف"واستكمل حديثه  ّ ّ ّ
ّفي هيكـل التاكـسي، وحـين تمكنـت مـن الفـرار تابعـت الـسفر وأوصـلت الركـاب إلـى طوبـاس ثـم عـدت إلـى  ّ ّّ
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ًمنزلي منهكا تماما ًحمدت اهللا على أنني عدت سالما. ً ُ ّإصالح األضرار في التاكـسي سـوف يكلفنـي أكثـر . ّ
 ". شيكل٢,٠٠٠من 

ّوأشار أبو علي إلى أنه لم يتمكن من إعالة أسـرته، فهـذه ليـست أول مـرة فقـد تعرضـت مـن قبـل  ّ ّ
  .ًاٌن على الشوارع وهذا أمر خطير جدلهجمات المستوطني

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  تقارير

 سلطات االحتالل تخنق اقتصاد مدينة القدس والمقدسيون صامدون
 

 تقبض سلطات االحتالل اإلسرائيلي على اقتصاد مدينة القدس المحتلة، وتخنق   -عمان 
  .مفاصله بإجراءات ال تقل قسوة وبشاعة عن سياساتها بالتهويد والقضم والتدنيس

وتقوم سلطات االحتالل داخل القدس بممارسات عدوانية، قد ال تجدها في مكان آخر من العالم، 
العوز والبطالة، والكساد التجاري للنيل من صمودهم » غول«يها ودفعهم نحو تستهدف لقمة عيش مواطن

  .ودفعهم لالستسالم لالمر الواقع الذي تريده

وبفعل سياسات المحتلين بدأت مكانة القدس االقتصادية بالتراجع، حيث دخلت معظم قطاعاتها 
رة الكثير من المؤسسات ٕبأزمات متواصلة أفضت الى حالة ركود وافالس تجاري واغالق محال وهج

  .والمنشآت إلى خارج الحدود

ورغم ممارسات سلطات االحتالل، التي تطال معظم مكونات اقتصاد القدس سواء كانت سياحية 
او تجارية او صناعية، اال ان المقدسيين متمسكون بالبقاء والتشبث في مدينتهم المقدسة واسواقها 

  .غف العيش وبطش المحتلينوخوض معركة التحدي والصمود، متجاوزين ش

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس المحامي كمال عبيدات، في مقابلة مع 
ان مدينة القدس معزولة عن محيطها الفلسطيني عن طريق جدار الفصل «، )بترا(وكالة األنباء األردنية 

ع االسرائيلي تدريجيا واسهم في هجرة رأسمال الذي بناه االحتالل ما ادى الى ارتباط اقتصادها بالمجتم
  .«الفلسطيني

واضاف عبيدات ان سلطات االحتالل تنتهج سياسات قانونية وضرائبية واقتصادية تؤدي الى 
على مدار االيام ينفصل المقدسيون عن «الحاق االقتصاد المقدسي باالسرئيلي بشكل كامل، موضحا 

  .«قتصاد االسرائيلي بشكل مشوه باالويرتبطونباقي محيطهم 

واشار الى ان معاناة القطاع الخاص الفلسطيني تزداد في ظل السياسات المجحفة التي تمارسها 
سلطات االحتالل حيث تفرض الضرائب الباهظة وال تقدم خدمات بالمقابل، موضحا ان التجار يعانون 

يل المثال بتحميل وتنزيل تحديات ال يمكن تخيل وجودها في اي مدينة اخرى، فال يسمح لهم على سب
  .البضائع او توفير اماكن لتوقف الحافالت التي تنقل السياح
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ولفت الى قضية الحواجز التي تلتف حول القدس وعلى مداخل البلدة القديمة وباالسواق العربية، 
موضحا ان قوات االحتالل تعرقل حركة المواطنين والمصلين المتجهين الى المسجد االقصى، كما 

  .ضون لمضايقات تحد من اعداد المتسوقين في االبلدة القديمةيتعر

واوضح ان المقدسيين يعانون من الحمالت الضرائبية التي تهدف الى ترهيبهم وافقارهم، الى 
جانب سيطرة سلطات االحتالل على جميع معابر القدس وتتحكم بحركة التجارة وحرية نقل االموال 

سرائيلية السياح الى المؤسسات اليهودية وتحرم الفلسطينيين بشكل كبير واأليدي العاملة، وتوجه االلة اال
  .من االستفادة من السياحة الوافدة بدعوى سوء المعاملة

واكد عبيدات ان حجم االقتصاد بالمدينة المقدسة تقلص بشكل كبير، مشيرا إلى ان مدينة القدس 
عزولة عن بقية محيطها الفلسطيني وتتبع بعدما كانت مركزا للحياة بمختلف اشكالها باتت اليوم م

االقتصاد االسرائيلي من مختلف النواحي، فيما العديد من المحالت اغلقت ابوابها بفعل المضايقات 
وبين ان ابرز النشاطات التجارية بالقدس تعتمد بشكل اساسي على .االسرائيلية داخل البلدة القديمة

ت ومطاعم وادالء سياحيين وبائعي التحف الشرقية حيث السياحة بمختلف اشكالها من فندقة ومواصال
 ماليين سائح، الى جانب نشاطات تجارة التجزئة ٥وصل عدد السياح الذين زاروها العام الماضي 

  .والخدمات والبناء

ويبلغ عدد المنشآت في محافظة القدس حوالي عشرة االف منشأة وهناك حوالي الفي محل 
ي ثلثها جراء سياسات االحتالل ويتجه اصحابها بعد اجبارهم على اغالقها بالبلدة القديمة اغلق حوال

وطالب عبيدات القطاع الخاص العربي .للعمل في السوق االسرائيلي كعمال او الوقوع في براثن البطالة
باالستثمار بمدينة القدس لمساعدة المدينة على تجاوز التحديات االقتصادية التي تعيشها، داعيا 

، الذي يوفر التدريب المالئم للمقدسي الذي يتقن »التدريب من اجل التشغيل« في مشروع للمساهمة
  .، ليعمل بعدها مع الشركة العربية وهو مقيم في القدس)مثل البرمجة او تصميم الصفحات(مهارة محددة 

الذي يهدف الى تزويد مدينة القدس بالطاقة الكهربائية عن » سراج القدس«واشار الى مشروع 
 ميجاواط ، إلنارة شوارع وازقة البلدة القديمة المؤدية الى ٢توليد تصل الى  طريق االلواح الشمسية بقدرة

  .المسجد االقصى المبارك واالماكن الدينية االخرى باالحياء االسالمية والمسيحية

سوق (د ولفت عبيدات الى ان االسواق التجارية التقليدية في القدس العتيقة تبدا من باب العامو
العطارين والدباغة واللحامين وحارة (، وتصل الى االسواق التاريخية االخرى ) خان الزيت والواد

  .)النصارى

واشار الى اسواق القطانين المؤدي الى المسجد االقصى وباب حطة المؤدي الى باب الساهرة، 
  .)الخواجات(مبينا ان هناك اسواقا اغلقت ابوابها بشكل شبه كامل مثل 

فت الى برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القدس الشرقية الذي يقدم تدريبات ول
ٕمتخصصة في التخطيط وادارة المنشآت الصغيرة التي تشكل مساحة الحتضان المشاريع الريادية في 
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لتشبيك مع المستثمرين راسة جدوى للمشاريع، إضافة إلى االقدس من خالل تطوير خطط عمل ود
  . البنكية والداعمةوالمؤسسات

ويشار إلى ان غرفتي تجارة عمان والتجارية الصناعية العربية بمدينة القدس، وقعتا اتفاقية ... 
توأمة لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين األردن وفلسطين ودعم صمود المقدسيين على أرضهم 

تخصص غرفة تجارة عمان مكتبا بمقرها وبموجب االتفاقية .بوجه ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي
للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، لممارسة أعمالها الى جانب جناح للصناعات المقدسية 

  .ضمن المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية الذي تنوي تجارة عمان اقامته

ألعمال العربي مدرك بدوره، اكد رئيس اتحاد رجال األعمال العرب حمدي الطباع، إن مجتمع ا
ًتماما لحجم وكبر الضغوط التي يتعرض لها سكان القدس الشريف من تضييق اقتصادي نتج عنه تفاقم 
معدالت البطالة والفقر وبالتالي ال بد من تكاتف الجهود في سبيل التخفيف على المقدسيين ودعم 

القدس سياحيا، وابراز المزايا ودعا مجتمع األعمال العربي للعمل على ترويج .األوضاع االقتصادية
االستثمارية التي تتميز بها المدينة بمختلف القطاعات االقتصادية، والتوجه نحو إقامة مشاريع إنتاجية 
توفر فرص العمل وتدعم النشاط التجاري وتقديم تسهيالت لدخول البضائع الفلسطينية لالسواق العربية، 

  .لتمويل العربيةوتعزيز دور المنظمات المتخصصة ومؤسسات ا

وشدد على ضرورة بحث المعوقات التي تقف أمام إنسياب السلع والخدمات بين الوطن العربي 
وفلسطين لتحسين مستويات التبادل التجاري، مبينا ان ابرزها يعود الى بروتوكول باريس الموقع منذ عام 

دير المسموح به للسلع  وما يتضمنه من تقييد للنشاط االقتصادي ووضع قيود على حجم التص١٩٩٤
  .الفلسطينية

واكد الطباع ان االتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له، حريص على دعم االقتصاد الفلسطيني 
بشكل عام والوضع االقتصادي في مدينة القدس الشريف بشكل خاص، من خالل تواصله المستمر مع 

  )ابتر. (الفعاليات االقتصادية الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني

  ١٥ص/٢٥/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

ًالشيخ صبري يدعو لشد الرحال إلى األقصى يوميا والرباط فيه ّ  
 

المقدســيين وفلــسطينيي  عكرمــة صــبري دعــا رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس الــشيخ
لــشد الرحــال إليــه يــوم الجمعــة وكــل أيــام  األقــصى الــداخل المحتــل وكــل مــن يــستطيع الوصــول للمــسجد

 .ٕسبوع، واعماره بالمصليناأل

وشدد خطيب األقصى، في تصريح لـه اليـوم، علـى أنـه ال يجـوز هجـران المـسجد، ويـزداد وجـوب 
  .إعماره لألقرب إليه مكانيا، وهم أهل البلدة القديمة في مدينة القدس

فــي األســابيع األربعــة  المــسجد األقــصى إن االحــتالل حــرم المقدســيين وغيــرهم مــن دخــول" :وقــال
  ".ية، بحجة األعياد اليهودية التي كان فيها األقصى حزيناالماض
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ولفـت الــشيخ صــبري إلــى أنــه علــى الفلـسطينيين أن ينفــروا لألقــصى، وأن يعمــروه ويرابطــوا فيــه، 
 .سواء من أهل القدس أو من خارجها، مطالبا كل أهل فلسطين بشد الرحال لألقصى

 فيـه، هـي الخطـوة األولـى فـي الـرد علـى وأكد الـشيخ صـبري أن إعمـار المـسجد األقـصى والربـاط
  .انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم بحق المسجد األقصى، واقتحاماتهم اليومية المتكررة

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  فعاليات

ّتسير حافالت من الجليل المحتل إلى المسجد األقصى" قوافل األقصى" ُ  

 

قادمة من مدينة طمرة في الجليل المحتل  األقصى  قوافلانطلقت، صباح الجمعة، قافلة جديدة من
المــسجد  برحــاب صــالة الجمعــة ، تقــل عــشرات المــواطنين مــن أهــالي الــداخل؛ ألداء١٩٤٨منــذ العــام 

 .ٕالمبارك واعماره بالمصلين األقصى

إن هـذه القافلـة تـأتي فـي أول جمعـة :" وقال مسؤول قوافل األقصى في الجليل أحمـد أبـو الهيجـا
  ".شهر كامل من اإلغالق الذي حرم المصلين من الوصول للمسجد األقصى وأداء الصالة فيهبعد 

ووجــه أبــو الهيجــا رســالة إلــى أهــل الــداخل الفلــسطيني المحتــل دعــاهم فيهــا إلــى ضــرورة إعمــار 
 .المسجد األقصى، وعدم البخل عليه بالصالة؛ تلبية لدعوة الرسول محمد عليه الصالة والسالم

  .الهيجا إلى أن قوافل األقصى مستمرة في تسيير الحافالت إلى األقصى المباركوأشار أبو 

وســبق أن دعــت جمعيــة قوافــل األقــصى أهــالي الــداخل للمــشاركة فــي رحلــة الــصالة فــي المــسجد 
 .والمبيت في القدس

ودعا نشطاء مقدسيون ومؤسسات مقدسية للحشد وأداء صالة الجمعة اليوم في ساحات المسجد 
ًبعد انتهاء اإلغالق الشامل للقدس، والذي استمر شهرا كامالاألقصى،  ً.  

ـــات االحـــتالل  ـــى انتهاك ـــرد عل ـــة األقـــصى، وال ـــر لحماي ـــشطاء دعـــوات للنفي ـــن الن ـــشر عـــدد م ون
  .ومستوطنيه بحق المسجد ومرابطيه

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
١٨

  شؤون قانونية

   محاكمهافلسطين تقاضي مستوطنين في.. للمرة األولى
 

 محمـد شـاللدة، أن القـضاء الفلـسطيني سـيبدأ  الفلـسطيني أعلن وزير العـدل-فلسطين المحتلة 
 .خالل أيام بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين

، أن وزارة العدل وبالتعاون مع جهـات حكوميـة أخـرى ومؤسـسات المجتمـع "وفا"وأوضح شاللدة لـ
ًالمدني ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين، مؤكدا على أنه ووفقا 

  .للقانون األساسي، يحق ألي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني

ٍبين أن العمـل جـار علـى جمـع األدلـة واإلثباتـات الجنائيـة، لرفـع أول القـضايا إلدانـة مـستوطني ن ّ
معروفة أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب 

 .نابلس

صـدر قــرار مـن مجلــس الـوزراء بتـشكيل فريــق وطنـي لمــساءلة ومالحقـة المــستوطنين "وأضـاف، 
عقاب قرار التنصل من الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أ
وبين وزير العدل، أن  ".االتفاقيات والتفاهمات اإلسرائيلية واألمريكية، الذي أصدره الرئيس محمود عباس

المحاكم الفلسطينية، ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية 
ًق المـدني، وذلـك تكريـسا لمفهـوم سـيادة الدولـة علـى التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالش

ًاإلقليم المحتـل، واسـتكماال لقبـول فلـسطين كدولـة غيـر عـضو فـي األمـم المتحـدة، إضـافة لتعزيـز مفهـوم 
 .الوالية القضائية على اإلقليم الفلسطيني المحتل

ا واحترامهـا وشدد على أن األحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني ستكون في حال عدم تطبيقهـ
ًمن قبل سلطات االحتالل، حجة ودليال لتنفيذها أمام الدول التي يحمل المستوطنون جنسياتها، كمـا أنهـا 
ســتدعم التوجــه للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي تــنص علــى االختــصاص التكميلــي، بمعنــى أن ضــحايا 

 .فيذ األحكام للجنائية الدوليةٕاالنتهاكات استنفذوا كافة اإلجراءات الوطنية الدستورية، واحالة تن

كما ستكون القرارات الصادرة عن القضاء الفلسطيني، بينة وأدلة جنائية، لرفعها أمـام أي قـضاء 
 .جنائي دولي آخر، إذا لم تقم إسرائيل باحترام تطبيق األحكام

ًوفقــا للتــشريعات الوطنيــة الــسائدة فــي فلــسطين، واســتنادا لقــانون أصــ"ّوبــين الــوزير، أنــه  ول ً
المحاكمات المدنية والتجاريـة، هنـاك نـصوص علـى مالحقـة األجنبـي، وهـو مـا ينطبـق علـى المـستوطن، 
الــذي يقــيم ضــمن الواليــة اإلقليميــة الفلــسطينية علــى األرض المحتلــة، وبالتــالي مــن حقنــا أن نقاضــيه، 

ًانطالقا من أن االستيطان يعتبر جريمة حرب، يعاقب عليها القانون وفقا التفاق ًجنيف الرابعة، واستنادا ية ً
 ".لنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاإلى 

وسيقوم الضحايا برفع قضايا أمام محاكم البدايات الفلسطينية في مختلف المحافظـات، وسـتجري 
مخاطبة الجانب اإلسرائيلي كدولة محتلة بالمثول أمام القضاء الفلسطيني، وفي حال رفض الطرف اآلخر 
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ٕحــاكم الفلــسطينية، ســيتم اتبــاع اإلجــراءات الرســمية فــي المحاكمــة العادلــة واصــدار أحكــام اختــصاص الم
 .ًغيابية وفقا للقوانين والتشريعات الفلسطينية

وشدد وزير العدل محمد الشاللدة، على أن القضاة الفلسطينيين وعند البت في ملفات الـضحايا، 
فاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلـسطين، ٕلن يستندوا فقط للتشريعات الفلسطينية، وانما لالت
 .والتي وقعت عليها دولة السلطة القائمة باالحتالل

ّوبين أن كل دولة ملزمة وفق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بـأن تقـوم بمقاضـاة مـن 
 مـن اتفاقيـة ١٤٦مـادة ًارتكب جرائم حرب وجرائم إبـادة جماعيـة وجـرائم ضـد اإلنـسانية، اسـتنادا لـنص ال

جنيف الرابعة، والتي تنص علـى أن الـدول ملزمـة بـسن تـشريعات وطنيـة فـي قوانينهـا، لمالحقـة مرتكبـي 
ــادة جماعيــة وجــرائم ضــد اإلنــسانية، بغــض النظــر عــن مكــان وقــوع الجريمــة أو  جــرائم حــرب وجــرائم إب

 .جنسيتها

عاتها مـا يـسمح لهـا بمالحقـة مــن ًواسـتنادا لهـذا الـنص كمـا قــال شـاللدة، تـضع الـدول فـي تــشري
يرتكب تلك الجرائم، ولكن في القضايا األشد خطورة التي ترتكـب بحـق الـشعب الفلـسطيني، يمكـن أن يـتم 
ّالتوجه إلى الجنائية الدولية، ألن القضاء اإلسرائيلي بغالبـه مـسيس، لـذلك نقـوم فـي القـضاء الفلـسطيني 

 .دوليةوبشكل مباشر برفع القضايا أمام الجنائية ال

وأكد أن القضية ليست محصورة في اعتداءات المستوطنين، حيث تقوم وزارة العدل وبموجب قرار 
صدر عن الحكومة الفلسطينية بتشكيل فريق وطني بمتابعة ملفات عدة، ومنهـا، ملـف جثـامين الـشهداء 

يـة وبجبـر الـضرر  تسمى بمقابر األرقام، حيث ستطالب سلطات االحتالل بالمـسؤولية المدنفيماالمحتجزة 
والتعويض عن المأساة التي يتعرض لها ذووهم، إضافة لملف الشركات األجنبية العاملة في المستوطنات 

 شركة، وملفات خاصة بمالحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية أمام قضاء الدولة ٢٠٠وعددها أكثر من 
 وفا .التي يحملون جنسيتها

  ١٣ صفحة ٢٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اخترنا لكم

  مقاهي القدس          
 

مقاهي القدس القديمة لكن حكايات روادها وذكرياتهم  اندثرت – المحتلة  القدس– الجندي أسيل
ُبهــا تحييهــا دائمــا، فكانــت مــالذ الرجــال ومكانــا معتمــدا لعقــد جلــسات الــصلح العــشائرية، ومقــرا للمثقفــين 

 .ومنطلقا للحراك السياسي وتوزيع المنشورات

 – يقـع علـى يـسار الزائـر وهـو يهـبط سـاللم بـاب العـامود مـن الـداخل الـذي – مقهى زعتـرة ّعلول
ٕمن أهم المقاهي التي انتهت مسيرتها بإغالقها، وابعاد صاحبه خليل زعترة الذي أكمل مسيرة والده  ًواحدا

 .في إدارة المقهى بعد رحيله
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ن كــان هــذا المقهــى جــزءا أصــيال مــن حبحثــت ياتــه اليوميــة، فتوجهــت للممثــل ّــ الجزيــرة نــت عم
 عاما في مقهى زعترة قبل رحيله، وكانت وظيفتـه ٣٩المسرحي حسام أبو عيشة الذي عمل والده صالح 

 .لرواد المقهى" شيشة التمباك العجمي"األساسية إعداد 

 تحدث بإسهاب عن ذكرياته في المقهى التي عاشها من خالل مرافقة والده يوميا، والعمـل حسام
 . في حال إصابته بوعكة صحيةمكانه

 المقاهي تفتح أبوابها في البلدة القديمة بعـد صـالة الفجـر مباشـرة، يـستقبل والـدي الزبـائن كانت"
بكأس من الشاي يضع داخله عشبة حصا البان التي يقطفها يوميا مـن باحـات األقـصى فيجـد كـل زبـون 

علـى ) مجـانين القـدس(هم وكنا نطلـق لقـب كوبه وبجواره القرشلة، يتناولون فطورهم ويمضون إلى أعمال
 ". يومكل رجال كانوا ينتظرون المقهى قبل فتح أبوابه ٨

 كــان يتوجــه بهــا والــد حــسام يوميــا مــن منزلــه فــي حــارة الــسعدية بالبلــدة القديمــة إلــى عامــا ٣٩
وة المسجد األقـصى، ومـن هنـاك إلـى مقهـى زعتـرة لممارسـة عملـه الـذي تخللـه الكثيـر مـن التجـارب الحلـ

 .والمرة حسب نجله

 الدور الوطني الذي كانـت تلعبـه المقـاهي ممـا جعلهـا عرضـة للتفتـيش والتخريـب والمالحقـة عن
التي وصلت حد إغالق أبوابها نهائيا، قال حسام إن المنشورات كانت تصل المقهى فيحملهـا والـده تحـت 

 .ريقة سلسة، حتى يقرأه الجميع القهوة وكأس الماء وأسفلهما المنشور بطجانالصينية ويضع للزبون فن

ُ والكتب أيضا كانت تقرأ في المقاهي وتنتقل من زبون إلى آخر، وكان يحرم على الشبان الصحف ُ
ّ عاما دخول هذا المقهى الذي دخلـه حـسام اسـتثنائيا لوجـود والـده، وخـزن ٣٠ من العمر االذين لم يبلغو

 .تفي ذاكرته على مدار عقود الكثير من القصص والذكريا

 الليمونادة والتمر الهندي اللذين يشتهر المقدسيون بإعدادهما نكهة خاصة في المقهى لمشروبي
 فكان يدخله جريا ليجرف بوعاء بالستيكي كبير مربوط بسلسلة حديدية من المشروبين، -حسب حسام-

 . من مدرسته الواقعة خارج سور القدس التاريخيدليروي عطشه وهو عائ

 رجل بعـد إتمـام ٤٠٠شروبين كان يوزعهما صاحب المقهى مجانا على نحو  أن هذين المويذكر
كــان مخــاتير قــرى رام اهللا وبيــت لحــم يقــصدون البلــدة القديمــة "صــلح عــشائري بــين عــائلتين متنــازعتين 

 ."ويرتادون المقاهي ويعقدون فيها جلسات الصلح العشائري، وكان لكلمة هؤالء وزن وهيبة كبيرة

ه للجزيرة نت بالتطرق لطقوس المقـاهي فـي شـهر رمـضان، إذ كـان يتجمـع  أبو عيشة حديثختم
 .المئات فيها لإلنصات للحكواتي بعد صالة التراويح والذي كان يتنقل من مقهى إلى آخر ليسرد قصته

 الحكواتي كنا ننتظر الشيخ عبد الحميد حمود الذي يبدأ األمـسية بتهاليـل للنقـشبندي يتبعهـا بعد"
ثم ينطلق بالعزف على العود وتصدح حنجرته بأغاني أم كلثوم، وعندما يأتي صوت القرآن بمدائح نبوية، 

الكريم الذي يسبق صالة الفجر من المسجد األقصى يدعو الجميع للتوجه لمنازلهم لتناول وجبة السحور 
 ".والتهيؤ ألداء صالة الفجر
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 لـسماع بقيـة هـذه الحكايـة أو  لكنها تفتح شهية روادهـا وتبقـيهم متحمـسينالمقاهي أبواب ُتغلق
حـسب المقدسـي الـسبعيني يحيـى شـبانة " أبـو زيـد"و" عنتـر"تلك في األمسية التالية، وعلى رأسها حكاية 

 .الذي ما زال يبيع الصحف بالكشك الواقع بين مقهيي صيام وزعترة

 أحـدهم  شبانة إن الحكواتي كان جزءا ال يتجزأ من أجواء المقـاهي فـي القـدس قـديما، وكـانوقال
 . واآلخر مصري يعيش في القدسديةمن حارة السع

لكننــي ال أبيــع .  رواد المقهيــين يــشترون الــصحف اليوميــة منــي، وكنــت أبيــع آالف النــسخكــان"
 ." نسخة مع اندثار المقاهي وروادها٨٠اليوم سوى 

 الثقافية المقاهي

 اشتهرت مقاه أخرى بالحلقات "الكراكوز" إلى المقاهي التي كان تحييها الروايات الشعبية وإضافة
الواقع قـرب بـاب الخليـل أحـد أبـواب البلـدة القديمـة والـذي افتـتح عـام " الصعاليك"الثقافية، وأبرزها مقهى 

١٩١٨. 

جـذب العـشرات مـن   فـي– لكتـاب المـشهد الحـضاري فـي مدينـة القـدس وفقا – هذا المقهى نجح
ل الـسكاكيني وخليــل الخالـدي وسـعيد جــار اهللا مثقفـي القـدس مــن مـشاهير األدب والـساسة، وأبــرزهم خليـ

  .ونجيب نصار وبندلي الجوزي

 

كـان يحـضرها العديـد " حلقـة األربعـاء" المقهى على عقد ندوة أدبية أسـبوعية حملـت اسـم وواظب
 .من الشخصيات األدبية الفلسطينية والعربية

الــسكاكيني هــذا ، وأطلــق ١٩٢١ رواد هــذا المقهــى مــا عــرف قــديما بحــزب الــصعاليك عــام وشــكل
 ."ّعيسى ميشيل الطبة"االسم على المقهى الذي كان يعود حينها لمختار طائفة الروم األرثوذكس 

 فـي لمقـاهي الكتاب ذاته للمـؤلفين إسـحق البـديري وقاسـم أبـو حـرب، ورد أن بدايـة ظهـور اوفي
 .ة بالقدس الميالدي حسب ما ورد في سجالت المحكمة الشرعي١٦مدينة القدس يعود إلى القرن 

 أول صانعي القهـوة فـي المدينـة المقدسـة أحمـد القهـوجي، وكانـت لهـم نقابـة حيـث انتخـب وكان
 .١٥٩٠صالح الدين درويش القهوجي شيخا على طائفة القهوجية عام 

لكـن بقـي .  كافة مقاهي القدس القديمة أبوابها بشكل نهائي، وتحولت لتخصـصات أخـرىوأغلقت
 سوق العطارين صامدا حتى اليوم، ويقصده الرواد يوميا من داخـل البلـدة مقهى صيام الواقع على مدخل

القديمة وخارجها لالستمتاع بشيشة التمباك العجمي، لكنهم محرومون منها مؤقتا إلغالق المقهى حاليا 
 .بسبب جائحة كورونا

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 
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  كي ال ننسى

 مذبحة كفر قاسم

 ٢٩ه الحلقـة سـأتناول الحـديث عـن مذبحـة كفـر قاسـم التـي جـرت فـي في هـذ - الهمشريدعبد الحمي* 
 حيث أنهـا حـصلت فـي إطـار اسـتعدادات الدولـة الـصهيونية للمـشاركة فـي ١٩٥٦تشرين األول من عام 

عدوان رتبت له فرنسا وبريطانيا على مصر فاتخذت سلطات االحتالل الصهيوني إجـراءات مـشددة تـشمل 
العـدوان علـى ، بحجـة ضـمان األمـن الـداخلي خـالل ١٩٤٨اطق المحتلـة مناطق الـسكان العـرب فـي المنـ

 تــم ضــم فرقــة مــن حــرس الحــدود إلــى فرقــة مــن الجــيش الــصهيوني، ٢٨/١٠/١٩٥٦مــصر، وفــي ليلــة 
ــغ قائــد المنطقــة ٢٩/١٠/١٩٥٦ووضــعت القــوة تحــت إمــرة المقــدم يشــشكار شــدمي، وفــي صــبيحة   أبل

 الضباط العاملين تحت إمرته بالسياسة التي ستتبع لك" رتسو يتصف"العميد الوسطى في جيش االحتالل 
الهجـوم (وب ضد السكان العرب، وشدد تسور علـى أنـه ضـمن العمليـات العـسكرية التـي سـتنفذ فـي الجنـ

يتطلب المحافظة علـى الهـدوء التـام فـي المنـاطق العربيـة، وطلـب مـنهم المقـدم ) على قطاع غزة وسيناء
ًول في القرى العربية في المنطقة وتم إعطاء هذا التصريح، وفعال تـم شدمي اللجوء إلى فرض حظر التج

كفـر قاسـم، كفـر بـره، جلجوليـة، الطيـرة الطيبـة، قلنـسوه، بيـر : إعالن حظر التجول في كل القرى العربية
لـن يـسمح ألي مـن : نـصهوالسكة، ابطن، وصـدر األمـر العـسكري الـذي تـم إعالنـه علـى الـسكان العـرب 

 مــن يتـرك بيتــه نطلـق عليــه النـار، ولــن يعتقـل أحــد..  بيتـه خــالل سـاعات منــع التجـول الـسكان بمغــادرة
ًأن حظر التجول سيكون حازما، وسيحافظ على تنفيذ هذه األوامر بيد قوية لـيس  :"وأعلن المقدم شدمي"

صير ، وعنـدما سـأل الرائـد إبراهـام هيلنكـي قائـده شـدمي عـن مـ"ٕمن خالل االعتقاالت، وانما بإطالق النار
ال " :المواطن العائد من عمله خارج القرية دون علم هذه بفرض أمر منـع التجـول، اجابـه المقـدم شـدمي

وبعـد ذلـك جـرى توزيـع فـرق مـن الجنـود علـى قـرى المثلـث وتوجهـت قـوة  .. "اهللا يرحمه.. أريد عواطف 
 مجموعات اتخذت مواقعها بقيادة المالزم غبرائيل دهان إلى قرية كفر قاسم، فقام بتوزيع جنوده إلى أربع

 وقبـل نـصف ٢٩/١٠/١٩٥٦لـساعة الرابعـة مـن بعـد ظهـر يـوم على مداخل القريـة وفـي داخلهـا، وفـي ا
ساعة من بدء فرض حظر التجول حسب ما أعلـن، اسـتدعى رقيـب مـن حـرس الحـدود مختـار قريـة كفـر 

القرية ال زالـوا فـي أمـاكن  مواطن من أهالي ٤٠٠قاسم وأبلغه بأمر منع التجول، وعندما أخبره أن هناك 
عملهم خارج القرية و ال يمكن تبليغهم بأمر منع التجول في فتـرة نـصف سـاعة طمأنـه الرقيـب بالـسماح 
لهم بالمرور بـسالم، وفـي الـساعة الخامـسة موعـد عـودة العمـال والمـزارعين إلـى القريـة بـدأت المذبحـة، 

ربــات الخيــول أو فــي الــسيارات، وكــان الجنــود ًحيــث كــانوا يعــودون أفــرادا وجماعــات علــى الــدراجات أو ع
 وبعـد "من أية قرية أنتم ؟" :يستقبلونهم على مداخل القرية، ثم يأمرونهم بالوقوف والترجل، ثم يسألونهم

ً، كــان الــضابط يــأمرهم بــالوقوف صــفا واحــدا ويــصدر لجنــوده"مــن كفــر قاســم" اإلجابــة ً أمــرا بــإطالق النــار ً
ل ساعة واحدة قامت هـذه الفرقـة مـن حـرس الحـدود بقتـل حـوالي خمـسين احصدوهم وخال" :عليهم بقوله

  .ًفلسطينيا من أبناء القرية شبابا ورجاال ونساء وأوالدا وبناتا

  ٨ صفحة ٢٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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  آراء عربية

 الصراع العربي اإلسرائيلي واستراتيجية قيام الدولة الفلسطينية

 سري القدوة

 ي ال يمكن أن تكون جزءا من منظومة األمـن القـومي العربـيرائيلسسلطات االحتالل العسكري اإل
ان تدافع عن حقوق العرب على المستوى الدولي، كونها جسما غريبا غير متجانس ال ثقافيا وال ادبيا أو 

وال تاريخيا مـع العـرب، وهـذا الجـسم تـم زراعتـه فـي المنطقـة مـن اجـل نـشر الكراهيـة والعنـصرية، ودولـة 
 عـدوانها وحربهـا علـى الـشعب الفلـسطيني الـسالم العـادل والـشامل بعـد كـونمهيأة إلقامـة االحتالل غير 

تــسمح بتــشكيل تكتــل  أو ٕيتنــاقض كليــا مــع مــا يــتم طرحــه سياســيا، وانهــا لــن ولــم تــسمح بتقــدم العــرب
منفـردين  أو اقتصادي عربي في المنطقة، ألنهم يريدون أن يبقى االحتالل أقوى من كل العرب مجتمعـين

ي وقـف ضـد العـرب فـي كـل األزمـان والحـروب، باإلضـافة الـي سـرائيل هذه المجـاالت، وان االحـتالل اإلفي
السياسة االمريكية وخاصة مـا يـتم طرحـه مـن قبـل الـرئيس االمريكـي ترامـب لخدمـة الـصهيونية العالميـة 

ض االمــن ودعـم مـشاريع االسـتيطان فــي االراضـي الفلـسطينية المحتلــة ممـا يفـرض تحــديات جديـدة ويعـر
ية واالعتـراف االمريكـي سـرائيلالقومي العربي للمخاطر االستراتيجية في ظـل االنحيـاز الكامـل للـسياسة اإل

بالقــدس عاصــمة لدولــة االحــتالل مــع نقــل الــسفارة االمريكيــة للقــدس فــي تحــد واضــح للقــانون والــشرعية 
 .الدولية

المسلمين والمسيحيين، واالحتالل فلسطين العربية الجريحة هي الحق والحقيقة، وبوصلة العرب و
ي وهـــذه الهجمـــة ســـرائيلًي زائـــل منـــدثر مهمـــا طـــال الـــزمن وأيـــا كانـــت التـــضحيات، والعـــدوان اإلســـرائيلاإل

ي، السلطة القائمة باالحتالل، وصفقة القرن سرائيلالصهيونية وتهويد القدس واعتبارها عاصمة للكيان اإل
وتخلق جوا مـن الـصراع التنـاحري حيـث يـصعب وقـف هـذا المشؤومة من شأنها ان تؤجج ادوات الصراع 

ية العـسكرية وممارسـات القمـع سـرائيلالطوفان القـادم، وطالمـا نحـذر مـن مخـاطر وتـداعيات الـسياسية اإل
والتهويــد التــي تمارســها اجهــزة مخــابرات االحــتالل وعــدوانها علــى الــشعب الفلــسطيني وحقوقــه العادلــة، 

ي وممارســاته غيــر القانونيــة وانتهاكاتــه الخطيــرة الفاضــحة للقــانون ائيلســرواســتمرار ســلطات االحــتالل اإل
الــدولي، وقــرارات الــشرعية الدوليــة واإلجمــاع الــدولي، إنمــا يهــدد األمــن والــسلم الــدوليين، وينــذر بانفجــار 

 .فلسطيني عربي حتمي في نهاية المطاف

مي والعالم أجمـع، التمـسك وفي ظل هذه الممارسات بات المطلوب من دول العالم العربي واإلسال
ي، الـذي طـال أمـده وتفاقمـت تداعياتـه بـشكل سـرائيلاإل -ودعم خيار حل الدولتين إلنهاء الـصراع العربـي

 ةاســتراتيجيغيــر مــسبوق فــي تــاريخ البــشرية والعالقــات الدوليــة بــين شــعوب األرض وهــذا يتطلــب تفعيــل 
ح الحقــوق المــشروعة للــشعب العربــي الــسالم العربــي وضــمان تحقيــق الــسالم القــائم علــى اســاس مــن

عــادة تفعيــل التــضامن إ إلــى ضــرورة الفلــسطيني، وأننــا وفــي ظــل هــذه النتــائج والممارســات بحاجــة ماســة
 عربية شاملة للنهوض بالواقع ةاستراتيجيالعربي بكل معانيه ورموزه األخالقية واإلنسانية، وأهمية وضع 

ت العلميـــة واألكاديميـــة والتكنولوجيـــة واالقتـــصادية العربـــي وضـــمان التعـــاون العربـــي فـــي شـــتى المجـــاال
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ًوالعسكرية واالمنية، للنهوض مجددا واستعادة أمجاد الماضي العربي المجيـد، لنعيـشها حاضـرا ومـستقبال  ً ً
ونضمن عدم اختراق الموقـف العربـي الموحـد وأهميـة الرسـالة العربيـة لـصناعة الـسالم القـائم علـى مـنح 

 . حقوقه المشروعة ووقف اطول احتالل عرفه العالمالشعب العربي الفلسطيني

ي سـرائيلولعل متطلبات النضال والوقـائع تتطلـب سـرعة الـرد المناسـب علـى عنجهيـة االحـتالل اإل
ــات  ــضمان االســتمرار فــي فعالي ــادة الموحــدة ل ــشكيل القي ــل بــضرورة انطــالق االنتفاضــة وت وتكبــره، ويتمث

ٕشامل في وجه االحتالل، وافشال المخططات االمريكية الهمجيـة العصيان المدني ال إلى االنتفاضة وصوال
اســتعادة كامــل حقوقــه غيــر القابلــة  إلــى ًضــد الــشعب الفلــسطيني المناضــل الــصامد علــى ارضــه، وصــوال

للتصرف وعلى رأسها حق العودة وحق إقامة دولته الفلـسطينية المـستقلة علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران 
  .رقية، وعاصمتها القدس الش١٩٦٧

  ٧ صفحة ٢٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 إياد الحالق اخترق جدران الالمباالة اإلسرائيلية

 )هآرتس(نير حسون 

 إلى  الحالق لم يفهم، ولم يكن قادرا بصورة مطلقة على أن يفهم، لماذا يالحقه رجال الشرطةإياد
فعليا، ابناء عائلته قـالوا إنـه لـم يكـن .  أيار٣٠ غرفة القمامة التي تقع قرب باب االسباط في صباح يوم

  .ولم يكن يعرف ماذا يعني شرطي وما هو السالح. يعرف أنه يوجد في العالم يهود وعرب ونزاع بينهم

حسب قسم التحقيقات مع رجال الشرطة فان كاميرات الحماية المركبة في غرفة القمامة لم توثق 
ولكـن . السابق للحدث قام أحد العمال بفصل الكهرباء عن الكاميراالتحقيق اظهر أنه في اليوم . ما حدث

، وردة إيـادبيان قسم التحقيقات مع رجال الشرطة والذي نشر أمس يتوافق مع شهادة معلمة في مدرسة 
لقـد صـرخت “.  النار في الـشارعإطالقغرفة القمامة عندما سمعت  إلى أبو حديد، التي هربت هي ايضا

ــذين ســألوا. إنــه معــاق: علــى رجــال الــشرطة أي : أبــو حديــد اجابــت. أيــن المــسدس، أيــن المــسدس: وال
  .”مسدس

أبو حديـد وأن يـشرح لهـم بأنهـا تعرفـه أو  إلى الحالق حاول النهوض، كما يبدو من اجل االشارة
الشرطي الشاب من بين االثنين اعتبر ذلك حركة تشكل خطرا فأطلق النـار . التوجه اليها طالبا المساعدة

أمس اعلن قسم التحقيقات مـع الـشرطة أنـه ينـوي تقـديم الـشرطي للمحاكمـة لتـسببه بالقتـل . ه وقتلهعلي
  .برعونة، مع مراعاة االستماع

 غيــر االســتثنائي هــو بالتحديــد التحقيــق مــراأل.  الحــالق ليــست حادثــة اســتثنائيةإيــادإن حادثــة 
، خــالل فتــرة تزيــد قلــيال علــى ”يلمبتــس“وحــسب منظمــة . الــسريع نــسبيا وقــرار تقــديم الــشرطي للمحاكمــة

 فيها النار على فلسطينيين وقتلوا على أيدي قوات االمن رغم أنهم أطلقت حادثة ١١السنتين كانت هناك 
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 النار على ظهورهم، ولم يقدم في أي من هذه أطلقتكانوا في حالة هرب ولم يشكلوا أي خطر، معظمهم 
  .من رجال الشرطة، للمحاكمةالحاالت أحد من مطلقي النار، من الجنود أو 

مـصيره .  النـار عليـه ألنـه فلـسطينيأطلقـتالحالق لـم تطلـق النـار عليـه بـسبب أنـه متوحـد، بـل 
 يتعلـق مـرحسم عندما تم تشخيص سلوكه مثل سلوك خطير، والشرطي صرخ في جهاز االتـصال بـأن األ

  .بمخرب

 تقـديم للمحاكمـة لـوال الـصدى يمكن بالتأكيد االفتراض أن قتل الحـالق ايـضا كـان سـينتهي بـدون
ية، بـل تحـول سـرائيلالحـالق لـيس فقـط اختـرق جـدران الالمبـاالة اإل. الجماهيري الـذي رافـق هـذه الحادثـة

، كـان احـد الـشعارات ”يـادالعدالة إل “–” السجن إلى ذهبا”و”  إلى البيتبيبي“جانب  إلى .ًاليصبح رمز
رمز الحالق، أيد تمسك بمزهرية صـغيرة، جـزء مـن . فور بلأمامالمشهورة جدا في المظاهرات الجماهيرية 

  .صورته في نشاطات العناية بالحدائق في المدرسة التي كان يتعلم فيها، تم رسمها على الفتات كثيرة

ي ووسـائل سـرائيل الحالق اختـرق جـدران المبـاالة الجمهـور اإلإيادالسؤال المهم هو لماذا بالذات 
فعجـزه لكونـه طفـال فـي . الحـالق هـو حالـة مريحـة، مريحـة جـدا. ليس لطيفاالجواب . يةسرائيلاالعالم اإل

ايـضا نحـن، مثـل الحـالق نفـسه، . ي يـرى انـسانيتهسـرائيلجسد شخص بالغ، نجح فـي جعـل الجمهـور اإل
  .ولكن خالفا للحالق، نحن ننجح في القيام بذلك في حاالت نادرة جدا. يمكننا أال نميز بين اليهود والعرب

 تكون الضحية عاجزة بما فيه الكفاية الستبعاد أي احتمال حتى مـن الناحيـة النظريـة فقط عندما
فـي غرفـة . بأن يكون لديها نوايا خبيثة، فقط في حينه ننجح في رؤيته من خلف التصنيفات القوميـة لـه

 تم التي”  اليومإسرائيل“ ايجاد حتى الدليل الضعيف على شكل نسخ من صحيفة باإلمكانالحالق لم يكن 
إن الصراخ المبرر في قضية الحالق يكشف الصمت المدوي فـي . اكتشافها في غرفة يعقوب أبو القيعان

  .األخرىجميع القضايا 

  ١٤ صفحة ٢٣/١٠/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ما رد المحكمة اإلسرائيلية بعد مطالبة فلسطينيين بإخالء مستوطنة على أراضيهم؟

 

  )٢٣/١٠/٢٠٢٠ هآرتس (شيزاف هجار :بقلم

 جلـسة طلبـوا ،"كـرميم متـسبيه" االسـتيطانية البـؤرة بإخالء طالبوا الذين الفلسطينيون ملتمسونال
 البــؤرة إخــالء بوجــوب يقــضي والــذي آب فــي اتخــذ الــذي القــرار حــول العليــا المحكمــة فــي أخــرى نقــاش

 فــي متروكــة ممتلكــات بــصفقات االعتــراف إمكانيــة قــرروا القــضاة وألن. ســنوات ثــالث خــالل االســتيطانية
 رغـم الملتمـسين، يمثل الذي يونس، حسام المحامي انضم. نية بحسن تمت أنها أثبت إذا الغربية الضفة
 للحكومــة القــانوني المستــشار قدمــه آخــر نقــاش إلجــراء الطلــب إلــى العليــا، المحكمــة فــي القــضية كــسب

 .الماضي الشهر في مندلبليت افيحاي

ــدم ــونس ق ــب ي ــي لألســباب معاكــسة ألســباب الطل ــشار طرحهــا الت ــانوني المست  يعــارض هــو: الق
 يمكـن بحـسبه والـذي الغربيـة، الـضفة أراضـي فـي "الـسوق تنظـيم" لــ الحكم قرار في أعطي الذي التفسير
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 الصفقة عقد زمن في اعتقد إذا والمتروكة الحكومية الممتلكات عن المسؤول مع تمت بصفقات االعتراف
 بــسبب القــول هــذا القــضية فــي الفلــسطينيون لتمــسونالم عــارض. حكوميــة بممتلكــات يتعلــق األمــر أن

 الطلـــب فـــي قـــال االســـتيطانية، البـــؤرة ســـكان يمثـــل الـــذي ارنـــون، هرئيـــل المحـــامي. الواســـعة تداعياتـــه
 التداعيات بسبب فقط الحكم على يستأنف أن يريد لكنه القضية، كسب قضية صاحب أر لم": االستثنائي

 في المجاالت متعدد المركز في المحاضرة (شانور – لفين ونيتر وشرحت ."قضيته تمس ال التي الواسعة
 ّيعـد "الـسوق تنظـيم" بأن للصحيفة) الفلسطينيين الملتمسين موقف بلورة في شريكة كانت والتي هرتسليا

  ."أخرى بطريقة الممتلكات تعويض أمكن ما إذا لتبنيه سبب هناك ليس لذلك ًاستثنائيا، ًأمرا"

 الدولـة ألن ،"كـرميم متـسبيه" حالة على تسري ال التنظيم شروط بأن علياال المحكمة قرار وأوضح
 عن عينيه أغمض" الحكومية الممتلكات عن المسؤول فإن القضاة، وحسب. النية حسن اختبار تجتز لم

 للمحكمـة سابق قرار حول الحكم قرار. "كثيرة سنوات خالل أمامه كانت التي الكثيرة التحذير إشارات رؤية
 أقيمت. االستيطانية البؤرة حالة على "السوق تنظيم" تطبيق إمكان على نص الذي القدس، في يةالمركز

 فـي أخـرى منطقـة مـن نقلها تم أن بعد ،"هشاحر كوخاف" مستوطنة بمحاذاة ١٩٩٩ في "كرميم متسبيه"
 .الجديـد نهامكا في بشرعنتها االستيطانية البؤرة سكان الدولة ووعدت. بها علم على الدولة كانت عملية

 ملكيـة حقـوق نقـل باإلمكـان لـيس بأن حيوت، استر العليا المحكمة رئيسة رأسهم وعلى القضاة قرر لقد 
 الجـيش يتوقـف أن إلـى واالسـتخدام اليـد وضـع حقـوق نقـل يمكن لكن ،"السوق تنظيم" إلى ًاستنادا عقار
 الـذي الملتمـسين موقـف بوحـس. محـدود غيـر السيطرة موعد كان لو حتى – المنطقة على السيطرة عن

 "الـسوق تنظـيم ترتيبـات" بنظـام يعتـرف ال الغربيـة الـضفة في المحلي القانون فإن يونس، المحامي قدمه
 لـذا محتلـة، منطقـة الـضفة أن إلـى ًأيضا اإلشارة وتمت. األراضي أصحاب حقوق الحسبان في يأخذ لكنه
 ٠.٢٥ فـإن الملتمـسين، أقـوال وحـسب. لمحلـيا القانون تغيير عدم -القانونية الناحية من- الواجب من
 سـوى يفيـد لـن الترتيـب هـذا مثـل إقامـة فـإن لـذا لفلسطينيين، خصصت الضفة أراضي من فقط المئة في

 مـن إن يقـول الـذي القـانون مـن البنـد لهـذا آخـر ًتفـسيرا الملتمـسون يقتـرح ذلك، من ًوبدال. المستوطنين
 نـشر بعـد .العقـار أصـحاب بحقوق المس دون عليه يدال يضع كان من يعوض أن عليه العقار، خصص

 بنـي الـدفاع لـوزير طلـب أعقاب في آخر نفاش إلجراء ًطلبا القانوني المستشار قدم العليا، المحكمة قرار
 المبـدأ حـسب. حيـوت العليـا المحكمـة لرئيـسة لمبـدأين ًاسـتنادا هـذا. نـسكورن آفي العدل ووزير غانتس
 األمالك عن المسؤول ويديرها عليها اليد الجيش يضع أراض على "السوق متنظي" تطبيق يمكن ال األول،

 انتقـاد سـمع الـوزارة في جرت التي المداوالت في. "النوايا حسن" اختبار بشروط يتعلق والثاني. الحكومية
ــه بــشأن لحيــوت، وجــه ــى المبدئيــة المــصادقة رغــم أن  التــي الــشروط أن إال الــسوق، تنظــيم اســتخدام عل

 المـداوالت فـي. الـضفة فـي البيـوت آالف شرعنة بهدف استخدامه سيمنع "النوايا حسن" ختبارال وضعتها
 لمـستوطنات، جمـاعي إخـالء إلـى سـيؤدي الحكـم قـرار ألن آخـر، بنقـاش المطالبة احتمالية مناقشة تمت
  .منعه القانوني المستشار يريد الذي األمر وهو

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 
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  اخبار باالنجليزية
  

Euro-Med Monitor calls on EU lawmakers to stand up to Israel's 

demolition of EU-funded Palestinian structures 
 

GENEVA, Wednesday, October 21, 2020 (WAFA) - “Despite the coronavirus pandemic 

and the accompanying economic crisis, Israel’s government has significantly stepped up 

the demolition of Palestinian structures further,” Euro-Mediterranean Human Rights 

Monitor warned in a policy memo it shared with European decision-makers earlier this 

month. “The period from March to August 2020 had the highest average destruction rate 

in four years.” 

The memo explained statistically the magnitude of damage that Israel has been inflicting 

on Palestinian structures in East Jerusalem and Area C of the occupied West Bank, 

especially structures that are funded by the European Union and its member states. It 

noted that between January and August 2020 Israel demolished 89 houses in East 

Jerusalem compared to 104 for all of 2019 and 72 in 2018, which is putting Israel’s 

government on track for a record year in the number of razing of Palestinian structures 

in East Jerusalem. 

According to the memo, Israel had already set a record high last year with the number of 

Palestinian structures it demolished or confiscated. The overall amount of demolished 

structures that Euro-Med Monitor documented in 2019 was 555, 204 of them were in East 

Jerusalem alone, whereas 127 of them were funded by international donors (mainly the 

EU and its member states). The amount of EU-funded structures Israel destroyed or 

confiscated in 2019 was twice as much as in 2018. 

The memo further noted “an even more alarming reality” where Israel’s increasingly 

“escalated and accelerated destruction of EU-funded projects” has been compounded in 

recent years by “a sharp decline in the number of EU-funded structures” in Area C and 

East Jerusalem. “In 2019, the number of internationally (mainly European) financed 

Palestinian projects shrank to only 12 compared to 75 in 2015.” 

Euro-Med Monitor warned European lawmakers that such a phenomenon is “akin to 

penalizing Palestinians for the Israeli government’s destruction of European funded 

structures rather than standing up to Israel’s government.” The memo has similarly 

warned that the EU and its member states have been adamant to hide the magnitude of 

damage their funded projects have been incurring in the occupied Palestinian territories 

(oPt) and called on MEPs to investigate and publicly report on the issue. 

The memo warned that the EU’s failure to translate its strong positions on the two-state 

solution and exert significant pressure on Israel to halt its assault on Palestinian 

structures have only encouraged Israel to escalate its practices that undermine the 

prospect of just and lasting peace. For instance, Israel’s Foreign Minister Gabi Ashkenazi 

has recently rejected out of hand any prospect of compensating the EU for the damage 

Israel has inflicted on its funded projects, and openly threatened of harsh consequences 

against EU projects in Area C. 

The memo challenged Israel’s pretext for the demolition and confiscation of Palestinian 

structures as “lacking permits.” Euro-Med Monitor presented facts and figures that 

document how Israel has been purposefully denying permits to 98% of Palestinian 

structures in Area C, and how Israel has even assaulted EU-funded projects that were 

built with the approval of and in coordination with Israeli authorities. 

“This alarming situation of Israeli rising demolitions and declining EU project funding 

cannot and should not be tolerated,” Ramy Abdu, Euro-Med Monitor chairman, stressed 

in his correspondence with EU lawmakers. “As long as the underlying status quo that 

enables Netanyahu’s government to carry out such assaults on EU-funded projects 
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remains unaddressed and unconfronted, fears will grow amongst all donors to the oPt 

that whatever they build or rebuild will be destroyed again in no time.” 

Euro-Med Monitor recommended to the European Commission and EU governments to 

undertake drastic measures that address the roots of the problem, including investigating 

and publicly reporting on all destruction of or damage to structures built with their 

funding; using meetings with Israeli authorities to articulate a clear and consistent 

European position on demolitions and destruction of EU-funded projects; demanding 

compensation from Israel if any further projects funded by the EU or its member states 

are destroyed; and continuing to invest in Palestinian development but substantively 

penalize the Israeli government rather than Palestinians. 

The memo concluded that the EU should leverage the fact that it’s Israel’s largest trading 

partner and leverage close EU-Israel collaborations “to deter violations against EU-

funded structures in the oPt.” 
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Pope Francis appoints Archbishop Pierbattista Pizzaballa as Latin 

Patriarch of Jerusalem 
  

JERUSALEM, Saturday, October 24, 2020 (WAFA) - Pope Francis has announced the 

appointment of Archbishop Pierbattista Pizzaballa as the Latin Patriarch in Jerusalem 

after his service as Apostolic Administrator for a period of four years, today said a 

statement from the Latin Patriarchate of Jerusalem. 

“With feelings of joy and gratitude, the family of the Latin Patriarchate in Jerusalem, 

Amman, Nazareth and Cyprus, in particular the bishops, patriarchal vicars, priests, 

deacons, seminarians, religious men and women, consecrated men and women, the People 

of God in all the parishes as well as the workers in the diocesan institutions, congratulate 

the new Patriarch wishing His Beatitude success in carrying out his exceptional 

responsibilities, especially in these unusual circumstances. May His Beatitude be granted 

good health and divine blessing to continue serving our Local Church, while promoting 

peace, justice and reconciliation,” said the statement. 

Archbishop Pierbattista Pizzaballa was born in Cologno al Serio (Bergamo), Italy on 21 

April 1965. He entered the Franciscan Order in September 1984, made Solemn Profession 

on October 10, 1989, and was ordained Priest on September 15, 1990. In October 1990, he 

was transferred to the Holy Land and subsequently entered the service of the Custody of 

the Holy Land. He obtained a Licentiate in Biblical Theology at the Studium Biblicum 

Franciscanum in Jerusalem. 

He lectured Hebrew at the Studium Biblicum Franciscanum, was Vicar of the Latin 

Patriarch of Jerusalem for the pastoral care of Hebrew-speaking Catholics in Israel and 

in 1995 was responsible for the publication of the Roman Missal in Hebrew, and 

translated various liturgical texts in Hebrew for the Catholic Communities in Israel. 

Archbishop Pizzaballa speaks Italian, Modern Hebrew and English. 

He served as Custos of the Holy Land from 2004 to 2016. He is a member of the 

Congregation for Oriental Churches and has been a Consultor in the Commission for 

Relations with Judaism for the Pontifical Council for the Promotion of Unity among 

Christians. 

Archbishop Pizzaballa was appointed Apostolic Administrator sede vacante of the Latin 

Patriarchate of Jerusalem on June 24, 2016, and Titular Archbishop of Verbe, formally 

taking charge of the Latin Patriarchate on July 15, 2016. He was ordained Archbishop on 

September 10, 2016, in Bergamo, Italy. 
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In two weeks, UN records 19 incidents of attacks by Israeli settlers 

against Palestinian olive harvesters 
 

JERUSALEM, Saturday, October 24, 2020 (WAFA) - The olive harvest season, which 

started on 7 October, was disrupted by Israeli settlers in 19 incidents in the period 

between 6 and 19 October leaving 23 Palestinian farmers injured, over 1,000 olive trees 

burnt, or otherwise damaged, and large amounts of produce stolen, according to the 

biweekly Protection of Civilians Report by the United Nations Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs (OCHA) in the occupied Palestinian territory. 

In the outskirts of Burqa village in the Ramallah area, settlers stoned and physically 

assaulted Palestinian olive pickers on three occasions, triggering clashes. Israeli forces 

intervened in one of the clashes, injuring 14 Palestinians and leaving 30 trees burnt by 

tear gas canisters. The remaining injuries were recorded in farming areas near the town 

of Huwwara in the Nablus district, and the villages of Ni’lin and Beitillu in the Ramallah 

area. 

Next to the Israeli settlement of Mevo Dotan near Jenin, about 450 olive trees were set on 

fire and destroyed shortly after Palestinian farmers from Yabad village were attacked 

there by settlers and forced out by Israeli soldiers. A few hundred olive trees belonging to 

Palestinians from Saffa village near Ramallah, in the closed area behind the separation 

barrier, were also set on fire and damaged. 

In another 10 locations adjacent to settlements, farmers found when they were able to 

reach their lands that their olive trees had either been vandalized or harvested, and the 

produce stolen. 

Several of the incidents took place in access-restricted areas, where the Israeli authorities 

allow Palestinians to enter only two to four days during the entire harvest season when 

the harvesting often takes as long as one month. 

Another four attacks by settlers were recorded during the same period, said the OCHA 

report. 

A one-year-old Palestinian was injured when the car he was traveling in was hit by stones 

in the Bethlehem governorate. In nearby al-Khader, 40 beehives were set on fire and 

burnt. In the Farsiya area of the northern Jordan Valley, Palestinian shepherds were 

physically assaulted by a group of settlers, and one of their sheep was killed. In Jaloud 

village near Nablus, electricity poles and cables providing power to agricultural rooms 

were cut and damaged. 

In three incidents in Area C of the occupied West Bank, the Israeli authorities demolished 

or seized eight Palestinian-owned structures for the lack of Israeli-issued building 

permits, displacing 12 people, said OCHA. 

Five of the structures were in two communities in the Massafer Yatta area of Hebron, 

which had been designated a ‘firing zone’ for Israeli military training. The remaining 

three were demolished in the community of Al Farisiya-Khallet Khader of the Jordan 

Valley on the basis of Military Order 1797, which allows for demolitions within 96 hours 

of the issuance of a ‘removal order.’ 
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Palestinian teenager dies after being 

acutely beaten by Israeli soldiers 
 

NABLUS, Sunday, October 25, 2020 (WAFA) – A Palestinian teenager was killed early 

today morning after he was severely beaten by Israeli occupation soldiers near the village 

of Turmus-Ayya, to the northeast of Ramallah in the occupied West Bank, according to 

Palestinian security and medical sources. 

Israeli occupation forces reportedly chased Amer Abdul-Rahim Snobar, 18, while he was 

driving near Turmus-Ayya, caught him and beat him up until he died. The teenager 

comes from the village of Yatma, near the city of Nablus in the West Bank. 

No further details regarding the deadly incident were available until the moment. 
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Palestinian youth detained in the Aqsa Mosque 
  

Israeli police detained a Palestinian young man inside the Aqsa Mosque in the Old City of 

Occupied Jerusalem on Friday evening. 

Jerusalemite sources said that Israeli policemen detained the youth near the Dome of the 

Rock and took him to an investigation center in the Old City. 

Jerusalemites, especially young people, are targeted by constant Israeli harassment and 

restrictions in a bid to persuade them leave the holy city and abandon the Aqsa Mosque 

to leave it an easy prey for Jewish settlers’ dreams of building a temple in its place. 

Palestinian Information Center 24-10-2020  
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Thousands of worshipers in Al-Aqsa on first Friday after lockdown 
 

Thousands of Jerusalemites performed Friday prayer at the holy Al-Aqsa Mosque on the 

first time after a month of its closure and the restrictions on non-residents of the Old City 

from praying there under the pretext of the lockdown imposed due to the Jewish holidays 

and the corona pandemic. 

Media sources estimated the number of worshipers at between 20 to 25 thousand 

worshipers. The Israeli police set up dozens of roadblocks, conducted extensive 

inspections and checks on citizens ID’s cards, and prevented some of them from accessing 

the holy Islamic site. 

During the Friday Khutba (sermon), Sheikh Yusef Abu Sneina underlined the necessity 

of unity and solidarity to ward off conflicts that plague the Muslim nation. 

The preacher of Al-Aqsa stressed that the city of Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque are 

in dire conditions due to the occupation’s policies that use the coronavirus pandemic as 

an excuse. 

For his part, Sheikh Ikrimah Sabri, a preacher at the holy Al-Aqsa Mosque and the head 

of the Supreme Islamic Commission in Jerusalem, called on Jerusalemites, Palestinians in 

the 1948 occupied land and all those who can reach the Al-Aqsa Mosque to assemble in it 

on Friday and every day of the week. 

He stressed that it is not permissible to abandon the Mosque and that the inhabitants of 

the Old City in particular should be always on guard and defend it. 

Sheikh Ikrimah said that the Israeli occupation authority has prevented Jerusalemites 

and others from accessing the Al-Aqsa Mosque in the past four weeks under the pretext 

of the Jewish holidays. 

Sabri asserted that frequenting Al-Aqsa Mosque and stationing there is the first step to 

respond to the settlers' violations and attacks against the Al-Aqsa Mosque and their 

frequent daily incursions. 
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Jerusalem activists and institutions have called for massive participation in the Friday 

prayer in the Al-Aqsa Mosque after the end of the comprehensive closure of Jerusalem, 

which lasted a whole month. 

Several activists published calls for the protection of Al-Aqsa and to respond to the 

violations of the Israeli occupation and Jewish settlers against the Mosque. 

Palestinian Information Center 23-10-2020  

*** 
  

 

 


