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 .بهاّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتا •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّ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

  حتوىالم

  االردن والقدس

  ٥  االردن بقيادته الهاشمية سيبقى الداعم لفلسطين: اللجنة الملكية لشؤون القدس •

  شؤون سياسية

  ٦  الخارجية الفلسطينية تدين السياسة االستيطانية لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية •

  ٧  ًعمليا" الضم"الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتنفيذ  •

  ٨  ون بالدفاع عن فلسطين أمام العالمفخور: أردوغان •

 الحقوق عن بالدفاع الجديدة الحكومة بالتزام ترحب "الفلسطينية البلجيكية الصداقة •
  ٨  الفلسطينية

  ٩  لحذفها اسم فلسطين من خرائطها" جوجل"محامون يقاضون  •

  اعتداءات

  ١٠  جيش االحتالل يمنع وصول آالف المصلين إلى األقصى •

  ١٠  ًصلى باب الرحمة ومستوطنون يؤدون طقوسا على باب القطانيناالحتالل يقتحم م •

  ١١  تنفذ عمليات هدم في العيسوية : سلطات االحتالل •

  ١١  االحتالل يصادق على حي استيطاني جديد في صور باهر..  وحدة استيطانية٤٥٠يضم  •

  اعتداءات/ تقارير

  ١٢   القدساالحتالل يصعد عمليات االعتقال واإلبعاد وهدم المنازل في •

  ١٣  اسرائيل تستغل تفشي فيروس كورونا لمنع المقدسيين من الوصول الى األقصى: ابو دياب •

  ١٥  االحتالل صعد من اعتداءاته في القدس الشهر الماضي •

  ١٦  ٢٠١٩أبرز وأخطر االنتهاكات لألقصى والمقابر اإلسالمية عام  •

  ١٨  ًمستوطنا اقتحموا المسجد األقصى في سبتمبر ١٤٥٠ •

  ١٨  مخطط الستجالب ربع مليون يهودي للكيان •

  آراء عربية

  ١٩  ًهل سيتم فعال تجميد أوامر الهدم الصهيونية في القدس؟ •

  

  



 
٤

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٠  ؟ مرة خالل سنتين دون الئحة اتهام١٨ماذا وراء اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس: هآرتس •

  اخترنا لكم

  ٢٣  سمن مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القد •

  اخبار باالنجليزية
Royal Jerusalem Affairs Committee reaffirms Hashemite custodianship ٢٤  

Israeli police detain two Aqsa guards ٢٤  

IOA restricts Palestinian prayer at Al-Aqsa ٢٤  

Two American universities pass resolutions for divestment from Israel ٢٥  
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  االردن والقدس

  االردن بقيادته الهاشمية سيبقى الداعم لفلسطين: اللجنة الملكية لشؤون القدس
 

اللجنـة الملكيـة لـشؤون القـدس أن األردن بقيادتـه الهاشـمية سـيبقى الـداعم  أكـدت –  بتـرا–عمان 
  .الهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات

، بمناسـبة اصـدرته اللجنـة الملكيـة لـشؤون القـدس فـي بيـان اهللا كنعان أمين عام اللجنـة وقال عبد
 لتحرير مدينة القدس على يد القائـد صـالح الـدين األيـوبي، ان رسـالة ومعـاني مناسـبة ذكـرى ٨٣٣الذكرى 

ة نحـو ٕتحرير مدينة القدس هي ضرورة االسراع نحو وحدة الصف الفلسطيني، ووحدة األمة وابقـاء البوصـل
  .قضيتنا الوطنية والقومية والعالمية الوحيدة وهي القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس

وشددت اللجنة في بيانها على الوحدة المصيرية المطلوبة التي تحتاج الى خطوات شـاملة تتـضمن 
قيادتـه الهاشـمية مساندة أهلنا في فلسطين والقدس، والدعم العربي واالسـالمي والعـالمي للموقـف األردنـي ب

صــاحبة الوصــاية علــى المقدســات االســالمية والمــسيحية فــي المدينــة المقدســة، والعمــل العربــي واالســالمي 
والعــالمي الــدؤوب نحــو الــزام اســرائيل بتطبيــق قــرارات الــشرعية الدوليــة بمــا فيهــا قــرار حــل الــدولتين واقامــة 

  .لشرقية وعاصمتها القدس ا١٩٦٧الدولة الفلسطينية على حدود عام 

وبينت ان اللجنة وهي تستلهم رسالتها وواجبها من منطلقات النهضة العربيـة التـي قادهـا الـشريف 
الحسين بن علي والتـي آمـن وتمـسك بهـا مـن بعـده المغفـور لهـم الملـك المؤسـس شـهيد االقـصى عبـد اهللا 

 الـسمو الملكـي األميـر األول والملك طالل بن عبد اهللا والملك الحسين بن طـالل والـى جانبـه آنـذاك صـاحب
الحسن بن طـالل الـذي رافقـه فـي نـضاله الجـل القـدس وبقيـت القـدس فـي ضـميره ووجدانـه، واليـوم مـا زال 
ًوسيبقى جاللة الملك عبد اهللا الثاني يعتبر القدس خطا أحمر ال يجوز المساس به وال يمكـن التنـازل عنهـا 

ًفل الدولية، مؤكـدا فـي مقابالتـه وخطاباتـه أنـه لـن أو عن فلسطين التي يحمل جاللته ملفها في كافة المحا
يكون هنـاك سـالم اال إذا التزمـت اسـرائيل بحـل الـدولتين، ومـن خلـف جاللتـه يقـف الـشعب االردنـي وتـاريخ 

  .أصيل من قوافل الشهداء وتضحيات الجرحى ألجل ثرى فلسطين والقدس

ة القـدس مـن خـالل تقريرهـا اليـومي واشارت الى أنها عمدت الى توعية األجيال والرأي العـام بقـضي
 الف نسخة الكترونية، اضافة الى ٢٥٠الذي ينشر منه داخل االردن وخارجه حوالي ) أخبار وواقع القدس(

ــا عــن القــدس فــي كافــة المجــاالت الــسياسية واالقتــصادية ٦٠االصــدارات والمؤلفــات التــي زادات عــن  ً كتاب
ــة وغيرهــا، ودعمهــا لجهــو ــة والثقافي ــة الخاصــة واالجتماعي ــم والمعرف ــول العل ــاحثين والدارســين فــي حق د الب

 كتــاب، الــى جانــب إعطــاء المحاضــرات المــستمرة ٥٥٠٠بالقــدس مــن خــالل مكتبتهــا التــي تحــوي أكثــرمن 
ٕواصدار البيانات والتصريحات الرافضة لالعتداءات االسرائيلية، كذلك دعوات اللجنة ومكاتباتها المتكررة إلى 

عــات الوطنيــة والعربيــة واالســالمية بتــدريس مــساقات خاصــة بالقــضية الفلــسطينية كافــة المــدارس والجام



 
٦

والقدس حيث استجاب الكثير منها بتدريس مساقات اجبارية عن فلسطين والقدس، وتوثيق اللجنـة لكـل مـا 
يجري في القدس من اعتداءات وانتهاكـات فـي تقاريرهـا اليوميـة والـشهرية، كـل ذلـك لتبقـى حيـة فـي قلـوب 

  .واألحرار صالح الدين وأمثاله من الشهداءجيل 

لقد آن األوان لهذا االحتالل أن يزول وسيزول وسيرحل عن فلـسطين كمـا رحـل قبلـه كـل : وأضافت
لهــا تاريخهــا وهويتهــا ) اســالمية ومــسيحية(مــن اســتعمرها وغزاهــا، فــاالرض والمقدســات فلــسطينية عربيــة 

اســرائيل ال يمكــن لهــا أن تحقــق الــسالم المنــشود، بــل علــى الراســخة، فــشريعة الغــاب والقــوة التــي تمارســها 
  .العكس من شأنها أن تقود المنطقة للصدام والفوضى التي ال يمكن التنبؤ بنتائجها

  ٢ صفحة ٣/١٠/٢٠٢٠الرأي 

***  

  شؤون سياسية

  الخارجية الفلسطينية تدين السياسة االستيطانية لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية
 

، مــا تناقلتــه وســائل اإلعــالم العبريــة رجيــة والمغتــربين الفلــسطينيةوزارة الخا أدانــت –  قنــا– رام اهللا
 وحـدة ٥٤٠٠عن إصـدار رئـيس وزراء الكيـان اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو توجيهاتـه بالموافقـة علـى بنـاء 

  .استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

بــالمجلس "إلــى أن اإلعــالم العبــري أوضــح أن مــا يــسمى وأشــارت الخارجيــة الفلــسطينية فــي بيــان 
  . للمصادقة على بناء تلك الوحداتسيجتمع األحد" ي الضفة الغربيةاألعلى للتخطيط والبناء ف

" صفقة القـرن المـشؤومة"واعتبرت أن تعميق البناء االستيطاني في الضفة يندرج في إطار تطبيق 
  .ية لقرارات الضممن طرف واحد وبقوة االحتالل، كترجمة عمل

وأكدت أن التوسع االستيطاني في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة لم يتوقف لحظة واحدة، 
وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بـشأن وقـف االسـتيطان أو تجميـده مؤقتـا بهـدف تمريـر 

  .اتفاقيات التطبيع المشؤومة في أجواء مناسبة

ــة ال ــاء االســتعماري التوســعي يعكــس ورأت الخارجي ــسطينية أن اســتمرار البن االنقــالب األمريكــي "فل
اإلسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في 

ت أو ، وهـو مـا يفـسر لدرجــة كبيـرة شـعور دولـة االحــتالل بـالتحرر مـن أيـة التزامــا"ظـل صـمت دولـي مريــب
  .ضغوطات دولية عليها في مجال البناء االستعماري

  ٢/١٠/٢٠٢٠الشرق القطرية 

***  
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 ًعمليا" الضم"الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتنفيذ 
  

 صـائب الفلـسطينية، التحريـر لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين اتهم – "األوسط الشرق" – اهللا رام
 وقـال .االسـتيطاني التوسـع تكثيـف عبـر فلـسطينية ٍأراض ضـم طلمخطـ فعلـي تنفيـذ ببدء إسرائيل، عريقات،
 فــي جديــدة اســتيطانية وحــدة ٥٤٠٠ لبنــاء إســرائيل خطــط إن الرســمية،" فلــسطين صــوت "إلذاعــة عريقــات
 المخطـط بإلغـاء االدعاء ويكذب ًدوليا، المرفوض اإلسرائيلي الضم لمخطط ًفعليا ًتنفيذا يشكل الغربية الضفة

  .تعليقه أو

 ألي لتـدمير مفـضوحة محاولـة هـو والـضم االسـتيطاني التوسـع شـرعنة علـى اإلصـرار إن ":وأضاف
 القـانون صـارخ بـشكل وينـاقض ،١٩٦٧ عـام منـذ المحتلـة األراضـي علـى الفلـسطينية الدولة إلقامة فرصة
 ةالفلـسطيني القـضية فـوق والقفـز والـضم باالسـتيطان الـدولتين خيـار تـدمير أن مـن عريقات وحذر ."الدولي
 .األوسط الشرق في الدماء ٕواراقة والتطرف والفوضى العنف دائرة توسيع إلى فقط سيؤدي

 ١٩٦٧ عـام منـذ المحتلـة الفلـسطينية األراضي في االستيطاني التوسع أشكال كل أن عريقات وأكد
 اسـتمرار علـى االحـتالل دولـة ومحاسـبة بمساءلة الدولي المجتمع ًمطالبا ًالتزاما، يخلق ولن ًحقا، ينشئ لن

 أجـل من العمل تواصل الفلسطينية القيادة أن على وشدد .الدولية القرارات ومخالفاتها االستيطانية األنشطة
 ال المنطقـة فـي واالزدهـار الـسالم إلـى الطريق أن وتأكيد الدولية، بالشرعية للتمسك دولي ائتالف أكبر بناء
  .ستوطناتالم وتفكيك اإلسرائيلي، االحتالل إنهاء على إال يقوم

 الـضفة في جديدة استيطانية وحدة ٥٤٠٠ بناء الفلسطينية الخارجية وزارة أدانت جانبها، من ....
 تطبيــق إطــار فــي ينــدرج الــضفة فــي االســتيطاني البنــاء تعميــق "إن لهــا، بيــان فــي الــوزارة وقالــت .الغربيــة

  ."اإلسرائيلية الضم راراتلق عملية كترجمة االحتالل، وبقوة واحد، طرف من المشؤومة )القرن صفقة(

 يتوقـف لـم المحتلـة، الـشرقية القدس فيها بما الغربية، الضفة في االستيطاني التوسع أن "وأضافت
 مــن للعديــد المــضللة االحــتالل ودولــة األميركيــة اإلدارة حمــالت يكــشف القــرار هــذا ":وتابعــت ."واحــدة لحظــة
  .والمعاني والمفاهيم الكلمات في وتالعبهما الدول

  ٤/١٠/٢٠٢٠لشرق األوسط ا

*** 

  

  

  

  

  



 
٨

  فخورون بالدفاع عن فلسطين أمام العالم: أردوغان
 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فخره بدفاع بالده عن فلسطين  أعرب – األناضول – أنقرة
  .في كافة المحافل الدولية

 للبرلمــان ٢٧الـــجــاء ذلــك فــي كلمــة لــه خــالل مــشاركته، الخمــيس، فــي افتتــاح الــدورة التــشريعية 
  .التركي

التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو : "ذا الخصوصهوغان في وقال أرد
  ."مصدر فخر لبالدنا وشعبنا

 ١/١٠/٢٠٢٠وكالة األناضول 

***  

   الجديدة الحكومة بالتزام ترحب "الفلسطينية البلجيكية الصداقة"
 الفلسطينية الحقوق عن بالدفاع

  

ــة الفلــسطينية- وفــا٢٠٢٠-١٠-٣ وكــسلبر ــة الــصداقة البلجيكي ، بتــشكيل "ABP"  رحبــت جمعي
 والتزامهـــا باالتفـــاق الحكـــومي وألول مـــرة، بالـــدفاع عـــن الحقـــوق الجديـــدة، الحكومـــة الفيدراليـــة البلجيكيـــة

  .الفلسطينية بشكل مباشر

حكومـة الجديـدة علـى  الجمعيـة فـي بيـان لهـا، اليـوم الـسبت، إنهـا ستواصـل جهودهـا لحـث الوقالت
مـايو العـام الماضـي، /  فـي بلجيكـا أيـارالتـشريعية االلتزام بهـذه الحقـوق، مـذكرة أنـه منـذ حملـة االنتخابـات

وحتى تشكيل الحكومة، عمل المجتمع المدني البلجيكي المتضامن مع فلسطين، إليصال صوته الـى صـناع 
 األربعـاء الماضـي أشـار الحكـومي الن االتفـاقالقرار السياسي، وقد آتت هـذه الجهـود ثمارهـا، حيـث إن اعـ

   .  سالم عادل في الشرق األوسطالى صراحة إلى ضرورة أن تساهم بلجيكا في الوصول

خطــوات إضــافية نحــو سياســة  "ســتتخذ  إلــى أن االتفــاق يــنص علــى أن الــسلطة التنفيذيــةوأشــارت
  ".ةتمايز ثنائي ومتعدد األطراف فيما يتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلي

 الجمعيــة فــي ذلــك خطــوة أساســية لكنهــا غيــر كافيــة، نحــو فــرض حظــر محتمــل علــى الــسلع ورأت
المنتجــة فــي هــذه المــستوطنات غيــر القانونيــة، والتــي يمثــل وجودهــا العقبــة األولــى أمــام تنميــة األرض 

  .الفلسطينية المحتلة

رائيل علــى ضــم أراض  إســام أن الحكومــة الجديــدة تعهــدت بتنفيــذ إجــراءات مــضادة، حــال إقــدوأكــدت
  .محتلة، على مستوى االتحاد األوروبي، مع عدد أقل من الدول األعضاء في حال لزم ذلك

ــــصادرة  فلــــسطين فــــي بلجيكــــا باإلشــــارة التــــضامنيةأنــــصار ورحــــب ــــة ال  عــــن الحكومــــة البلجيكي
  . هذا النحو تجاه الشعب الفلسطينيعلى الجديدة،



 
٩

لـــذي تـــضعه الحكومـــة الجديـــدة فـــي صـــميم سياســـتها  إلـــى أن احتـــرام القـــانون الـــدولي، اوتطرقـــت
الخارجية، يتطلب عدم االعتراف بوضع ناتج عن انتهاك القانون الـدولي، وسـوف يبـرر فـي حـد ذاتـه حظـرا 
ـــة مـــع المـــستوطنات  ـــة االقتـــصادية أو التجاري ـــق بالعالق ـــسيطا ألي انتهـــاك، خاصـــة فيمـــا يتعل صـــريحا وب

  .اإلسرائيلية

  ٣/١٠/٢٠٢٠  وفاوكالة األنباء الفلسطينية

***  

 لحذفها اسم فلسطين من خرائطها" جوجل"محامون يقاضون 
  

عدد من المحامين قضية لـدى المحكمـة المختـصة فـي  سجل – مجاهد ايهاب – الدستور – عمان
قصر العدل ضد فرع شركة غوغل العالمية في األردن، علـى خلفيـة قيـام الـشركة بحـذف اسـم فلـسطين عـن 

ى تطبيقاتهــا اإللكترونيــة الخاصــة بــالخرائط، وتغييــر أســماء المــدن الفلــسطينية إلــى الخــرائط الموجــودة علــ
  .األسماء العبرية

 مـن المحـامين، الخمـيس بتقـديم الئحـة الـدعوى ٦حيث قام المحامي محمد عـادل الطراونـة يرافقـه 
  .بعد توكيلهم من قبل المشتكي أيمن الحسيني

وعهــا فــي األردن والــوطن العربــي بحــق شــركة غوغــل وقــال الطراونــة ان الــدعوى تعــد األولــى مــن ن
  .وفرعها الموجود في المملكة، بحق ماقامت به والذي يشكل انحيازا من قبل شركة غوغل إلسرائيل

واضــاف الطراونــة أن حــذف اســم فلــسطين وتغييــر أســماء المــدن الفلــسطينية إلــى األســماء العبريــة 
ارات األمم المتحدة ذات العالقة، ويعد تجاهال صارخا للحقـائق ينتهك المعاهدات الدولية والقانون الدولي وقر

  .التاريخية للقضية الفلسطينية

ــدعوى القــت قبــوال وتــضامنا واســعا مــن نقيــب المحــامين ومجلــس النقابــة وشخــصيات  وبــين ان ال
  .قانونية وحقوقية

ءات التقاضـي واوضـح انـه سـيتم تبليـغ الـشركة بتفاصـيل القـضية األحـد المقبـل، لتـسير بعـدها إجـرا
  .أمام المحاكم األردنية في القضية

 ٤ صفحة ٣/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  اعتداءات

  جيش االحتالل يمنع وصول آالف المصلين إلى األقصى
 

حالــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي دون تمكــن آالف المــواطنين مــن الوصــول الــى ": األيــام "-القــدس
  ."كورونا" قيود إغالق المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة بحجة

  .واقتصرت الصالة على عدد قليل من سكان البلدة القديمة الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد

وكانت قوات االحـتالل شـددت قيودهـا علـى مـداخل البلـدة القديمـة ومنعـت مـن هـم مـن غيـر سـكان 
  .البلدة من دخولها

  .ة أشباحوتحولت أسواق وأزقة وشوارع البلدة إلى ما يشبه مدين

ٕوازاء القيــود اإلســرائيلية فقــد أدى العــشرات مــن الفلــسطينيين مــن ســكان القــدس صــالة الجمعــة فــي 
  .منطقة المصرارة بعد منعهم من دخول البلدة القديمة

ودعا الشيخ يوسف أبو سنينة، إمام وخطيب المسجد األقصى، في خطبـة الجمعـة إلـى شـد الرحـال 
وجـدد الحـث علـى تحقيـق الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية مـن أجـل مواجهـة إلى المسجد األقصى والرباط فيه، 

  .التحديات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية

  .وكانت سلطات االحتالل جددت اعتقال الحاج نهاد زغير من البلدة القديمة دون أسباب

  ٣/١٠/٢٠٢٠األيام 

*** 

  ًقوسا على باب القطانيناالحتالل يقتحم مصلى باب الرحمة ومستوطنون يؤدون ط
 

المــــسجد  يــــوم الــــسبت، مــــصلى بــــاب الرحمــــة فــــي جنــــود االحــــتالل الــــصهيوني، مــــساء اقــــتحم
  .المبارك وشرعوا بتصويره األقصى

ــأن جنــود االحــتالل اقتحمــوا المــصلى  ــاد شــهود عيــان مــن داخــل المــسجد األقــصى المبــارك، ب ّوأف ّ
  .افقه والتقطوا الصور قبل أن ينسحبواحرمة المسجد، وتجولوا في مرلبأحذيتهم دون مراعاة 

ًبالتزامن مع ذلك، أدى مستوطنون صـهاينة، ونـشطاء مـن جماعـات المعبـد، طقوسـا تلموديـة علـى  ٌ
ٍاألقصى، في وقت يحاصر فيـه االحـتالل البلـدة القديمـة لألسـبوع  باب القطانين أحد االبواب الغربية للمسجد

  .ير أهلها، من الوصول إليهاالثاني على التوالي ويمنع المقدسيين من غ

  ٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  تنفذ عمليات هدم في العيسوية : سلطات االحتالل
 

أصيب شـاب بجـروح خطيـرة خـالل مواجهـات فـي بلـدة سبـسطية، فيمـا جرفـت ": األيام "–محافظات 
 حـي الثـوري بالقـدس سلطات االحتالل، أمس، مساكن وحظائر في بلدة العيسوية وأخطـرت بهـدم منـزل فـي

  ...المحتلة، 

من جهة أخرى، اقتحمت قوة مـن جـيش االحـتالل ترافقهـا جرافـة وكـالب بوليـسية المنطقـة الـشرقية 
  .من العيسوية وشرعت في هدم وتجريف مسكن وحظائر

وأفـادت مــصادر محليــة بــأن قـوات االحــتالل أقــدمت للمــرة الثانيــة علـى هــدم مــسكن المــواطن محمــد 
  . حظائر أغنامه وخزانات المياهمحيسن، وتجريف

ــــة ــــدس المحتل ــــوري بالق ــــي حــــي الث ــــزل ف ــــدم من  .ًفيمــــا أخطــــرت ســــلطات االحــــتالل مقدســــيا به

إن قوات االحتالل اقتحمت حي الثوري وأخطـرت المـواطن خالـد شـويكي بهـدم منزلـه : وقالت مصادر متعددة
  .... من الشهر الجاري١٣حتى الـ 

  ٢/١٠/٢٠٢٠األيام 

***  

  االحتالل يصادق على حي استيطاني جديد في صور باهر.. دة استيطانية وح٤٥٠يضم 
 

صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على إيداع مخطـط إلقامـة حـي اسـتيطاني جديـد علـى أراضـي 
 .قرية صور باهر إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة

 الجنــوب مــن الحــي االســتيطاني  وحــدة اســتيطانية، تقــع إلــى٤٥٠ويــشمل المخطــط الجديــد، إقامــة 
، الــذي شــرعت بلديــة االحــتالل بتطــويره منــذ نقــل الــسفارة األمريكيــة إليــه، ضــمن مخطــط ”ٔمنحــدرات ارنونــا“

 . وحدة استيطانية١٥٠٠ويشمل إقامة 

ووفــق المخطــط يقــع الحــي االســتيطاني الجديــد علــى مــدخل صــور بــاهر الغربــي بمحــاذاة الــشارع 
ًالمــؤدي إليهــا حاليــا، وا لــذي تعمــل البلديــة االحــتالل علــى إلغائــه وتغييــر مــساره، ليــصبح شــارع فرعــي مــن ّ

 . الطوق الشرقي”األمريكيالشارع “

ً دونما مـن األراضـي الزراعيـة فـي قريـة صـور بـاهر، وكـذلك بنـاء ٥٧ويمتد المشروع على مساحة 
 .ً دونما١٢٠منشآت تجارية وعامة في المكان، ستلتهم أكثر من 

ً دونما، لـصالح إقامـة المـستوطنات ٩٤٧١الل صادر من صور باهر مساحة بالغة ويذكر أن االحت
هـار حومـا أو جبـل ”ًشـماال، و” أرمـون تـسيف“وبناء الشوارع االلتفافية، وهي محاصرة بثالث مـستوطنات 

ًغربا، وجدار الفصل العنصري شرقا” رامات راحيل”ًجنوبا، و” أبو غنيم ً. 



 
١٢

” الـشارع األمريكـي“تيـة ضـخمة تجـري جنـوب شـرق القريـة لمـد كما وتـشهد البلـدة أعمـال بنـى تح
ًتمهيدا لعزلها ومصادرة المزيد من أراضيها وخاصة في منطقـة الجانـب التـي قامـت البلديـة بتوزيـع عـشرات 

 .أوامر الهدم فيها

فــي المقابــل يعــيش أهــالي صــور بــاهر فــي ضــائقة ســكانية كبيــرة، ويعــانون كبــاقي ســكان القــدس 
اسـات سـلطات االحـتالل العنـصرية التـي تعرقـل وتحـد مـن حـصول المقدسـيين علـى رخـص الـشرقية مـن سي

 .بناء

” كفار عتصيون“ويشهد جنوب مدينة القدس المحتلة حركة استيطانية محمومة تمتد حتى منطقة 
اللجنـــة اللوائيــة للبنـــاء “ًلــربط مــستوطنات جنـــوب القــدس بالمدينـــة واألغــوار، إذ أقـــرت مــؤخرا مـــا يــسمى 

 . وحدة استيطانية جديدة٥٦٠بـ ” هار جيلو“على مخطط توسيع مستوطنة ” ان اإلسرائيليةواإلسك

وعالوة على ذلك فقد شهدت المدينـة المقدسـة مـؤخرا إقـرار توسـيع الـشارع الـرئيس لطريـق الولجـة 
غـوش “االلتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع االلتفافي الجديد بالتجمع االسـتيطاني 

  .ًبالقدس جنوبا” عتصيون

  ٢/١٠/٢٠٢٠النورس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  االحتالل يصعد عمليات االعتقال واإلبعاد وهدم المنازل في القدس
 

االحتالل من حملة االعتقاالت وعمليات اإلبعاد شبه اليومية عن المـسجد  صعد – فلسطين المحتلة
  .”كورونا“ة في فترة جائحة  األقصى المبارك، وهدم المنازل في القدس خاص

، إال أن ”كورونــا“وأكــد وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهــدمي، إنــه علــى الــرغم مــن انتــشار فيــروس 
شرطة االحتالل تواصل اقتحاماتها لألحياء والبلدات في القدس، تتركز في العيـسوية وسـلوان، الفتـا إلـى أن 

  .ري، في انتهاك صريح للقانون الدولي مبنى في القدس منذ بداية العام الجا١٣٤االحتالل هدم 

وأشار إلى أن نصف هذه المنازل تم هدمها ذاتيا تحت وطأة التهديد بفرض غرامات ماليـة باهظـة، 
مشيرا إلى أن عمليات الهدم تترك عشرات المواطنين بمن فيهم األطفال والنساء، عرضة للخطر الشديد فـي 

ى أنـه فـي المقابـل تتـصاعد عمليـات توسـيع المـستوطنات وشدد الهدمي عل .”كورونا“ظل انتشار جائحة  
القائمة على األراضي الفلسطينية في المدينة، او شق الطرق الهادفة لربطها مع بعضها، قائال إن ما تقوم 

فـي موضـوع آخـر، يخطـط رئـيس  .به سلطات االحتالل يستدعي تحركا دوليا سـريعا لوقـف هـذه االنتهاكـات
 ٥ إلــى ٣ هيرتـسوغ، لجلــب ربـع مليـون يهـودي مهـاجر إلــى إسـرائيل خـالل فتـرة الوكالـة اليهوديـة يتـسحاق

  .سنوات
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ًقـد يبـدو األمـر غريبـا بعـض “العبريـة،  ” إسـرائيل اليـوم“وقـال هيرتـسوغ فـي مقابلـة مـع صـحيفة  
ــد تــصبح إحــدى  ــسياسي المتفجــر، لكــن الهجــرة ق ــى الوضــع االقتــصادي واالجتمــاعي وال ــالنظر إل الــشيء ب

روج من األزمة، فكل موجة هجرة تستلزم انتعاش ونمو اقتـصادي، وهـذه فرصـة هائلـة إلسـرائيل األدوات للخ
ًاجتماعيا واقتصاديا ّوشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الخميس، حملة اعتقاالت واسعة في مختلف  .”ً

ً مواطنــا فلــسطينيا، ع٤٠ْأنحــاء الــضفة الغربيــة والقــدس المحتلتــين؛ أســفرت عــن اعتقــال  قــب دهــم منــازلهم ً
وذكر جيش االحتالل في بيان لوسـائل اإلعـالم، أن جنـوده اعتقلـوا عـددا مـن . وتفتيشها والعبث بمحتوياتها

الفلــسطينيين بالــضفة الغربيــة، جــرى تحــويلهم للتحقيــق لــدى األجهــزة األمنيــة بحجــة المــشاركة فــي أعمــال 
 مواطنـا مقدسـيا ١٧تقلـت قـوات االحـتالل وفي مدينة القدس المحتلـة، اع .مقاومة شعبية ضد المستوطنين

مركـز معلومـات وادي “بينهم عدد من األطفال، وفـق مـا ذكـر  ” الطور”و” العيسوية“عقب اقتحام بلدتي  
  .المتخصص في شؤون القدس المحتلة” حلوة

 ١٢ صفحة ٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اسرائيل تستغل تفشي فيروس كورونا : ابو دياب

  لوصول الى األقصىلمنع المقدسيين من ا
 

قال المخـتص فـي شـؤون القـدس فخـري أبـو ديـاب إن تـصاعد وتيـرة االعتقـاالت  – القدس المحتلة
ًواالبعــادات عــن المــسجد األقــصى المبــارك مــؤخرا تحمــل مؤشــرات خطيــرة لمــا يحــاك ضــده، ونيــة االحــتالل 

” صـفا“خـاص لوكالـة وأضـاف أبـو ديـاب فـي تـصريح  .اإلسرائيلي تنفيذ مخططه لالنقضاض على المـسجد
، ومنع ”كورونا“ أن االحتالل يستغل ظروف إغالق مدينة القدس المحتلة، بحجة تفشي فيروس أمسيوم 

  .المقدسيين من الوصول إلى األقصى، ويوظفها من أجل فرض وقائع جديدة بالمسجد وتفريغه من رواده

 المقدسـيين وتمـنعهم مـن ًوأشار إلى أن شرطة االحـتالل تفـرض قيـودا مـشددة وتـشدد خناقهـا علـى
ــل تــسمح لغــالة المــستوطنين المتطــرفين باقتحامــه  ــي المقاب ــدة القديمــة والــصالة باألقــصى، ف الوصــول للبل

وأوضــح أن االحــتالل ينــتهج منــذ ســنوات احتاللــه لمدينــة القــدس، سياســة الطــرد والتفريــغ مــن  .وتدنيــسه
 بعض األنظمة العربية وتهافتهم نحو التطبيع ، وتخاذل”كورونا“ًاألقصى، مستغال في الوقت الراهن جائحة 

ولفـــت أبـــو ديـــاب إلـــى أن ســـلطات االحـــتالل تـــدعي أن اإلغـــالق يـــأتي بحجـــة الحـــد مـــن  .”إســـرائيل“مـــع 
، لكـن الـسبب سياسـي بامتيــاز لتغييـر الواقـع التـاريخي باألقــصى إلتاحـة الفرصـة أمـام اقتحامــات ”كورونـا“

المزعـوم بـدأت بتنفيــذ اسـتراتيجية وخطـة جديــدة ” عـات الهيكــلجما“وذكـر أن  .المـستوطنين دون أيـة قيــود
  .على أرض الواقع” الهيكل“القتحامات األقصى وبناء 

ًووصــف أبــو ديــاب اإلجــراءات اإلســرائيلية بحــق األقــصى بــالخطيرة، وأنهــا تــشكل اســتفزازا لمــشاعر 
  . تنفيذ مخططاته بالمسجدًالمسلمين واألمة، محذرا من استغالل االحتالل لكافة الظروف الحالية ألجل
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الوضـع بالمـسجد األقـصى خطيـر للغايـة، حيـث يمـضي االحـتالل فـي مخططاتـه، وهنـاك ” إن: وقال
فرصة القتطاع جزء من األقصى، لـذلك علـى األوقـاف اإلسـالمية وكافـة المـرابطين ومـن يـستطيع أن يـشدوا 

ب أن تــصل رســالة لالحــتالل بــأن يجــ“وتــابع . ”ٕالرحــال للمــسجد بــشكل دائــم للتــصدي لالحــتالل واجراءاتــه
واعتبـر أبـو ديـاب إقامـة . ”األقصى لن يكون لقمة سائغة له، وال يمكنه االسـتفراد بـه مهمـا كانـت الظـروف

ًالمــستوطنين بيوتــا خــشبية فــي داخــل البلــدة القديمــة، تحــضيرا لمــا يــسمى  اليهــودي، خطــوة ” عيــد العــرش“ً
ًى، الفتا إلى أن هذا العيد يشكل كابوسا للمسجدتهدف لجس نبض المقدسيين، ومن ثم محاصرة األقص ً.  

وأوضح أن إقامة هـذه البيـوت تهـدف لزيـادة االقتحامـات وجلـب مزيـد مـن المـستوطنين المقتحمـين 
المزعـوم إلـى توسـيع ” جماعـات الهيكـل“وفي وقت سابق، دعت مـا تـسمى  .لألقصى، خالل العيد اليهودي

، مـستنفرة عناصـرها وموظفيهـا ”فرحـة التـوراة”و” العـرش“يـدي دائرة االقتحامات للمسجد األقصى خـالل ع
  .على كافة صفحات التواصل االجتماعي وعبر االتصال المباشرة والرسائل النصية

ووزعــت تلــك الجماعــات بيانــات فــي البلــدة القديمــة وســاحة البــراق، تــدعو لمزيــد مــن الــضغط علــى 
  .ر الواقع في المسجد األقصىالمصلين والمرابطين واألوقاف اإلسالمية، بهدف تغيي

ٕوطالبــت شــرطة االحــتالل بتــشديد قبــضتها والتــصدي للمــرابطين ومعــاقبتهم وابعــادهم عــن القــدس، 
  .، وفق زعمهم”من حقوقهم الصالة في كل ما هو تحت السيادة اإلسرائيلية“معتبرين أن 

ــد المخــتص فــي شــؤون القــدس  ــرة االعتقــاالت بالقــدس، أك ــق بتــصاعد وتي أن ســلطات وفيمــا يتعل
ــيهم عــن  ــيهم لثن ــاق عل ــضييق الخن ــة المقدســيين وارهــابهم وت ــاالت، إخاف ٕاالحــتالل تهــدف مــن وراء االعتق

  .التصدي العتداءاتهم بحق المسجد األقصى

وأشــار إلــى أن تلــك القــوات تنفــذ بــشكل شــبه يــومي مــداهمات ليليــة لمنــازل المــواطنين والنــشطاء 
ــضغط ٕوالشخــصيات المقدســية بهــدف إرهــابهم واســكا ــل ال ت صــوتهم المــدافع عــن القــدس واألقــصى، وتقلي

وأوضـح أن انتهاكـات االحـتالل بحـق المقدسـيين وزيـادة . الشعبي الذي قـد تواجهـه خـالل األعيـاد اليهوديـة
وباآلونـة األخيـرة، كثفـت . عمليات البطش والقهر، تأتي ضـمن سياسـة العقـاب الجمـاعي المفروضـة علـيهم

ــة اعتق االتهــا بالقــدس، واســتهدافها للشخــصيات المقدســية ورواد األقــصى، وكــان قــوات االحــتالل مــن حمل
ً مواطنــا فلــسطينيا بالعيــسوية والطــور، إضــافة إلصــدار عــشرات قــرارات اإلبعــاد ١٧آخرهــا اليــوم، إذ اعتقلــت 

ٕ على التوالي، تواصل شرطة االحتالل حصارها واغالقها المشدد لمدينة القدس، وتضييق ١٤ولليوم الـ. عنه
  )وكاالت.... (”كورونا“ناق على أهلها، وعزل البلدة القديمة عن محيطها بالكامل، بحجة وباء الخ

  ٢/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  
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  االحتالل صعد من اعتداءاته في القدس الشهر الماضي
 

؛ »كورونا« اتهم تقرير فلسطيني االحتالل اإلسرائيلي، باستغالل جائحة - فلسطين المحتلة 
 .د المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في القدس المحتلة، خالل شهر أيلول لماضيلتصعيد اعتداءاته ض

 الصادر عن شبكة ميدان القدس، أن االحتالل صعد من اعتداءاته  وأظهر التقرير الشهري
ٕواقتحامات المسجد األقصى واعتقال وابعاد المرابطين وموظفي األوقاف، إضافة إلى استغالل جائحة 

 مستوطنا، اقتحموا المسجد األقصى ٥٨٠وبين التقرير أن ألفا و. يق على المقدسيينللتضي» كورونا«
واعتقل جيش  . منزل ومنشأة مختلفة٢٤المبارك خالل الشهر المنصرم، فيما هدمت آليات االحتالل 

ّ مقدسيا، وثبت االعتقال اإلداري للنائب المقدسي أحمد عطون لمدة ٨٢االحتالل خالل أيلول الماضي  ً٤ 
 من موظفي األوقاف، وأبعد المواطنة ٤ً مقدسيا عن األقصى، بينهم سيدتان و١٩أشهر، فيما أبعد 

ومنع االحتالل، الناشط المقدسي يعقوب أبو عصب من . عن مدينة القدس» مريم العجلوني«الفلسطينية 
ة الجبرية على السفر، والناشطة هنادي حلواني من التواصل مع قائمة حددها االحتالل، كما فرض اإلقام

وشدد االحتالل خناقه على . محافظ القدس عدنان غيث، ومنعه من التواصل مع قائمة حددها االحتالل
، مما سبب كارثة اقتصادية لتجارها وأسواقها، »كورونا«البلدة القديمة، ضمن اإلغالق بحجة مواجهة وباء 

 قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلى ذلك، .ومنع المصلين من خارج البلدة من الصالة في األقصى
الفلسطينية، إن مستوطنين نصبوا خيمة سعف، في البلدة القديمة بمدينة القدس، مقابل المسجد األقصى 

ووأوضحت الوزارة في بيان، أمس السبت، أن قوات االحتالل . اليهودي» ُعيد العرش«المبارك، بمناسبة 
شرق المسجد (لشالدة وأحمد الدالل، من أمام باب األسباط اعتقلت حارسي مقبرة باب الرحمة محمد ا

 أيام حتى يوم الجمعة المقبل، ٨، الجمعة، ويستمر )عيد المظلة باللغة العبرية(ُوبدأ عيد العرش  .)األقصى
ذكرى خيمة السعف التي آوت اليهود في العراء «، ويحيي اليهود في هذا العيد »عيد الغفران«ويأتي بعد 

يوم األول، والذي ويتوقف اليهود عن العمل في ال. »أثناء خروجهم من مصر بحسب المعتقد التوراتي
 تقام المظالت قرب البيت، أو على ٥يعتبر عطلة رسمية، وكذلك اليوم األخير من العيد، وخالل األيام الـ

 .السطح وشرفات البيوت المفتوحة، وفي اليوم الثامن تبدأ صلوات طلب المطر

 ٣٢٠وكشف تقرير أصدره مركز فلسطين لدراسات األسرى، أن سلطات االحتالل اعتقلت 
 صحفيين، ونائبان، فيما ارتقى شهيد جديد ٤ نساء، و٩ً طفال و٣٢فلسطينيا، خالل شهر أيلول، بينهم 

وقال المركز في تقريره الشهري، الذي صدر أمس السبت، إن قوات االحتالل صعدت من . للحركة األسيرة
ح المركز، أن قوات وأوض .«كورونا«اعتقاالتها بحق الفلسطينيين رغم الخطر المحدق بهم نتيجة جائحة 

ًاالحتالل اعتقلت عددا من الشبان بعد إصابتهم بجروح بعضها خطيرة، خالل اقتحامها للمدن، وكذلك على 
ولفت المركز، إلى أن االحتالل صعد من هجماته ضد . الحواجز اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

قاروط ادكيك من القدس والذي أفرج عنه  منهم الشهر الماضي، من بينهم محمد ٤الصحفيين، واعتقل 
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ًالحقا، والصحفي عبد المحسن شاللدة من الخليل، وتم اإلفراج عنه، والصحفي أسامة شاهين من نفس 
المحافظة، وتم تحويله لالعتقال اإلداري، والصحفي مجاهد مرداوي من قلقيلية، والذي اعتقل على معبر 

 .ًر في ماليزيا، وال يزال معتقالالكرامة، أثناء عودته من دراسة الماجستي

ولفت المركز إلى أن االحتالل واصل الشهر الماضي استهداف النساء الفلسطينيات باالعتقال 
 حاالت اعتقال لنساء، بينهن األسيرة المحررة شروق البدن في بيت ٩واالستدعاءات للتحقيق، حيث رصد 

مض على إطالق سراحها سوى شهرين فقط، وصدر لحم، والتي أعيد اعتقالها بعد مداهمة منزلها، ولم ي
من الخليل، وهي ) ً عاما٥٨(كما اعتقل االحتالل األسيرة المحررة سهام البطاط  .بحقها قرار اعتقال إداري

والدة األسير هيثم البطاط، خالل مداهمة منزلها وتم اإلفراج عنها بعد ساعات من التحقيق، إلى جانب 
 حالة اعتقال ٣٢ورصد المركز . ًمن السيدات وأفرج عن بعضهن الحقاسلسلة اعتقاالت أخرى لعدد 

  )وكاالت.(لقاصرين، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة

   ١٢ص/٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  ٢٠١٩أبرز وأخطر االنتهاكات لألقصى والمقابر اإلسالمية عام 

  الحميد الهمشري عبد

..  المقدسـيين المـرابطين وحـراس المـسجد األقـصى من األعوام التي أثقلـت كاهـل٢٠١٩يعتبر عام 
 المـسجد بقـصد الـصالة مـن مختلـف أنحـاء يؤمـونًفاالحتالل لـم يتـوان أبـدا عـن تـضييق الخنـاق علـى مـن 

ورغــم مــا يتعرضــون لــه مــن اعتقــال وقمــع إال أن صــمودهم يبقــى صــفحة ناصــعة فــي .. فلــسطين التاريخيــة
سنتناول أهم التجـاوزات التـي استقـصدت األقـصى ومقـابر المدينـة ًوتاليا .. سجل النضال والمقاومة الباسلة

 :ةالمقدس

ــاريخي ممــا يــشكل انتهاكــا خطيــرا لــسيادة المواقــع  • ًصــدرت دعــوات لهــدم ســور القــدس القديمــة الت ً
كمــا قــام عــضو الكنيــست المتطــرف يهــودا غليــك باالحتفــال بعقــد قرانــه فــي باحــات الحــرم .. الدينيــة

حــي ومباشــر علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي لتوثيــق تقــديس زواجــه القدســي ونقــل الحفــل ببــث 
وحـــصلت مواجهـــات عنيفـــة بالمـــسجد بـــين المعتكفـــين والمتطـــرفين .. بحـــسب الطقـــوس التلموديـــة

المقتحمــين للحــرم الــشريف كمــا تــم كــشف النقــاب عــن المــصادقة علــى خطــة بنــاء القطــار الهــوائي 
  .قتون وحائط البراالذي سيربط بين جبل الزي» التلفريك«الخفيف 

هبة جديـدة انطلقـت فـي بـاب الرحمـة بعـد إقـدام شـرطة االحـتالل علـى إغـالق مدخلـه : شباط/فبراير •
بالسالسل الحديدية لمنع المرابطين وموظفي األوقاف من االقتراب منه، مما دفع الـشباب المقدسـي 

مطالبــة بفــتح القاعــات لكــسر تلــك الــسالسل، واالنطــالق بالربــاط وأداء الــصلوات الجماعيــة هنــاك لل
كمـا تعرضـت .. للصالة، وتحقق ذلك بعد أيام لكن بعد االعتـداء علـى هـؤالء الـشباب بـشكل وحـشي
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ســلطات االحــتالل للمقبــرة التاريخيــة المالصــقة لــسور القــدس حيــث تــم ســكب قواعــد ضــخمة مــن 
المية غربــي فيمـا واصـلت آليـات االحـتالل عبثهـا فـي مقبـرة مـأمن اهللا اإلسـ اإلسـمنت المـسلح فيهـا

 .ٕالقدس، لطمس معالم القبور فيها وانشاء مشاريع تهويدية جديدة

األقـصى إلقامـة كنـيس داخـل مـصلى » اتحـاد منظمـات الهيكـل«اقتحم مـا يطلـق عليـه : آذار/مارس •
ٕباب الرحمة، واعالن السيادة االحتاللية التامة عليه، فيما أمهلت سلطات االحتالل مجلس األوقاف 

ًاحدا إلغـالق هـذا المـصلى لكنهـا رفـضت ذلـك كـون محـاكم االحـتالل ال واليـة لهـا بالقدس أسبوعا و
  .على المسجد

ًباشرت سلطات االحتالل اعتقال كل من يفـتح مـصلى بـاب الرحمـة صـباحا، واعتقلـت : نيسان/أبريل •
ً حارسا مما دفع عائالت مقدسية للمبادرة لفتح الباب حمايـة للحـراس فاسـتهدفت بعـد ذلـك ٥٠نحو 

 .مقدسي ٢٠٠لمالحقة واالعتقال لهؤالء الحراس والمقدسيين فوصل عدد المعتقلين نحو با

قام االحتالل بإخراج المعتكفين خالل شهر رمضان من المسجد األقصى بالقوة، وواصـل : أيار/مايو •
المستوطنون اقتحاماتهم له حتى خـالل العـشر األواخـر مـن رمـضان وبحمايـة مـن شـرطة االحـتالل 

من المصلين وكانت تلك االقتحامات مقدمـة القتحـام ضـخم بمناسـبة يـوم  ًواعتقلت عدداللمقتحمين 
 ".توحيد القدس"

كثفت شرطة االحتالل مـن محـاوالت االلتفـاف علـى انتـصار المـصلين فـي قـضية بـاب  :تموز/يوليو •
 .الرحمة، فلجأت لتصعيد اعتداءاتها على المصلى باعتقال عدد من الشبان وتدنيس المصلى

سمحت شرطة االحتالل للمتطرفين باقتحام األقصى أول أيام عيد األضـحى المبـارك،  :آب/طسغسأ •
 .بهدف تثبيت صالة اليهود بداخله، وفتح أبوابه لالقتحام طيلة أيام السنة

اســتعدت جماعــات الهيكــل لموســم األعيــاد اليهوديــة وعملــت علــى حــشد أنــصارها : أيلــول/ســبتمبر •
حيـــث اقتحمـــه أعـــضاء كنيـــست وحاخامـــات وطـــالب مـــن المعاهـــد للمـــشاركة باقتحامـــات األقـــصى، 

 .التلمودية

عيـد "ارتدى ما يزيد على ثالثة آالف مستوطن في اقتحـامهم لألقـصى خـالل : تشرين األول/أكتوبر •
اللبــاس التلمــودي التقليــدي، وأدوا صــلوات تلموديــة بالمدرســة التنكزيــة المالصــقة للمــسجد " العــرش
 .الشريف

  ٦ صفحة ٢/١٠/٢٠٢٠ رالدستو

***  
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  ًمستوطنا اقتحموا المسجد األقصى في سبتمبر ١٤٥٠
 

ــذين  ــر لمركــز القــدس لدراســات الــشأن اإلســرائيلي والفلــسطيني أن أعــداد المــستوطنين ال ذكــر تقري
أيلــول المنــصرم، تــصاعد رغــم اإلغــالق المــشدد فــي الكيــان /اقتحمــوا المــسجد األقــصى خــالل شــهر ســبتمبر

  .اإلسرائيلي

الــسبت، أن عــدد المــستوطنين الــذين اقتحمــوا ” نــورس نيــوز“ركــز، فــي بيــان وصــل وأوضــح الم
ً مستوطنا، بينهم عناصر في جيش االحتالل بلباسـهم العـسكري، ومـن ١٤٥٠األقصى خالل سبتمبر وصل 

  .المزعوميسمون بطالب الهيكل 

اخل األقصى، كما شهد شهر أيلول الماضي جملة من االعتداءات وحاالت الطرد طالت المعتكفين د
  .وتدنيسه واقتحامه من المستوطنين المتطرفين وجنود االحتالل وشرطته

  ٣/١٠/٢٠٢٠النورس 

*** 

  مخطط الستجالب ربع مليون يهودي للكيان
 

" يتـسحاك هرتـسوغ"رئـيس الوكالـة اليهوديـة فـي دولـة الكيـان  كـشف – صـفا  ترجمـة–س المحتلـة 
 .للكيان خالل السنوات الخمس القادمةالنقاب عن مخطط الستجالب ربع مليون يهودي 

، إن هنالك فرصة تاريخية السـتغالل "يسرائيل هيوم"في مقابلة أجرتها معه صحيفة " هرتسوغ"وقال 
  . سنوات٥ إلى ٣الواقع الحالي واستجالب ربع مليون يهودي في الفترة ما بين 

عي والــسياسي المــضطرب، االقتــصادي واالجتمــا ًدو األمــر مــستغربا فــي ظــل الواقــعقــد يبــ" وأضــاف 
ولكن الهجرة قد تتحول الى وسيلة للخروج من المأزق، ومن تجربتي الـسابقة فكـل موجـة هجـرة تحمـل فـي 

ًطياتها انتعاشا اقتصاديا ونموا، نتحدث عن فرصة كبيرة إلسرائيل ً ً."  

  ٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  

  

  

  

  

  

  



 
١٩

  آراء عربية

  ًهل سيتم فعال تجميد أوامر الهدم الصهيونية في القدس؟
 

   –كمال الجعبري 

العديد من وسائل اإلعالم الفلـسطينية والعربيـة، بـأن مـا تـسمى  ذكرت – موقع مدينة القدس خاص
حـتالل الـصهيوني فـي القـدس، بـاللجنة القطريـة لمراقبـة تطبيـق قـوانين التخطـيط والبنـاء، التابعـة لبلديـة اال

ًجمـــدت عـــددا مـــن أوامـــر الهـــدم لمنـــازل المقدســـيين شـــرق القـــدس المحتلـــة، وذلـــك بعـــد توجـــه المحاميـــة 
الفلـــسطينية ســـهاد بـــشارة مـــن مركـــز عدالـــة، وهـــو منظمـــة أهليـــة فـــي الـــداخل الفلـــسطيني المحتـــل، يـــوم 

، والمستـشار )إيريـز كيمينـتس(ني ، برسالة إلى اللجنة، ولنائب المستشار القضائي الـصهيو١٧/٨/٢٠٢٠
  .، يطالب فيها تجميد هذه السياسة الجائرة)أفيحاي مندلبليت(القضائي لحكومة االحتالل 

أنه وبعد إعادة النظر في األمـر واألخـذ بعـين االعتبـار : " وجاء في رد سلطات االحتالل الصهيونية
يــروس كورونــا، تقــرر فــي هــذه المرحلــة، التقييــدات التــي فرضــتها الحكومــة فــي أعقــاب اســتمرار انتــشار ف

مالئمة سياسة تطبيق القانون علـى مخالفـات التخطـيط والبنـاء لوضـع الطـوارئ، علـى غـرار الـسياسة التـي 
ً، وبناء عليه تقـرر بـشكل عـام تقلـيص إصـدار أوامـر الهـدم اإلداريـة بحيـث ال ٢٠٢٠اتبعت في شهر آذار 

ـــاء ـــق بالبن ـــا يتعل ـــر إال فيم ـــتم إصـــدار األوام ـــذ ي ـــتم تنفي ـــن ي ـــة الطـــوارئ ل ـــي حال ـــشكل عـــام ف ـــد، وب  الجدي
ويقلـل عـدد اإلنـذارات إلـى أقـل مـا يمكـن ونظـرا لحالـة الطـوارئ سـتقلل الوحـدة . للمبـاني الـسكنية هدم أوامر

القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء االحتكاك مع السكان، وسيستمر تنفيذ اإلجراءات في حـاالت 
  ".البناء الجديد 

وبحسب البيانات الواردة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنـسانية فـي المنـاطق المحتلـة 
، وشبكة ميدان القدس اإلعالمية، بلغ عدد المنشآت التي هدمها االحـتالل الـصهيوني فـي القـدس، )أوتشا(

ًالل من المضي قدما فـي ، فلم تمنع جائحة كورونا االحت٢٠٢٠ًة منذ بداية العام أ منش١١٢ًة، وأ منش٥٥
ر للعــودة إلجــراءات صــًظــرا ألن االحــتالل الــصهيوني قــد أسياســة هــدم المنــازل المتــصاعدة فــي القــدس، ون

مماثلة لما جرى عليه الحال في آذار الماضي، وألن االعتبار الوحيد الـذي نظـر لـه االحـتالل فـي الـرد علـى 
 للمراوغـة واالسـتمرار فـي سياسـته التـي تـصب ضـمن ّاعتراض شهاد بشارة، فمن المتوقع أن يلجأ االحـتالل

االســـتراتيجية التهويديـــة، التـــي ينتهجهـــا االحـــتالل تجـــاه القـــدس، والمقدســـيين، فـــي ظـــل الـــدعم األمريكـــي 
  .، األخيرةلصهيوني، وموجات التطبيعالمتصاعد لالحتالل ا

  ٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

  عتقال إسرائيل لمحافظ القدسماذا وراء ا: هآرتس

  ؟ مرة خالل سنتين دون الئحة اتهام١٨
 

 )١/١٠/٢٠٢٠هآرتس  (نير حسون :بقلم

. ًمرت سنتان على تعيين عدنان غيث مـن قبـل الـرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس محافظـا للقـدس
بــل  مــرة مــن ق١٨مــن قريــة ســلوان فــي شــرقي القــدس، اعتقــل فــي الــسنتين األخيــرتين )  ســنة٤٦(غيــث 

تـم التحقيـق معـه فـي . الشرطة، إضافة إلى عشرات المرات األخرى التي تم احتجازه فيها واستدعي للتحقيق
 وفــق اتفاقــات أوســلو الــذي يحظــر نــشاط الــسلطة الفلــسطينية فــي "قــانون التطبيــق"معظــم الحــاالت لخــرق 

ة يمثل فيها أمـام القاضـي وفي كل مر. ولكن لم يتم تقديم الئحة اتهام ضده في أي من هذه المرات. القدس
  .ًيطلق سراحه، خالفا لموقف الشرطة

ًفي موازاة التحقيقات الجنائية، بدأت السلطات فـي إسـرائيل بفـرض قيـود إداريـة علـى غيـث اسـتنادا 
حتـى اليـوم مفـروض عليـه أربعـة أوامـر إداريـة، وقعهـا قائـد قيـادة الجبهـة الداخليـة، . إلى تعليمات الطوارئ

أحــد هــذه األوامــر يحظــر علــى غيــث التواجــد فــي أي مكــان آخــر فــي شــرقي القــدس . ردنالجنــرال أوري غــو
وتتضمن الخارطة المرفقة باألمر مسار سفر، هو الطريق الوحيـدة الـذي يـسمح . باستثناء الحي في سلوان

  .لغيث فيه بالخروج من سلوان

لسلطة، وأشخاص  شخصية، منها عباس وكبار رجال ا٥١وثمة أمر آخر يحظر عليه االتصال مع 
وهناك أمر ثالث يحظر عليـه المـشاركة فـي مناسـبات مختلفـة وفـي . ًآخرون، حسب قوله، ال يعرفهم مطلقا

كتبـوا "في أحد األوامر . واألمر الرابع يحظر عليه دخول مناطق الضفة الغربية. مظاهرات وفي جمع األموال
ــأنني أعــرض القــدس للخطــر ــوا أننــي أعــرض ال. ب ــدون منــي . منــاطق للخطــروفــي أمــر آخــر كتب ــأين يري ف

يجــب علــي الــذهاب إلــى عيــادة ". "هــآرتس"، تــساءل غيــث فــي مقابلــة مــع "الوقــوف، بــين الــسماء واألرض؟
ًوأنـا أيـضا ال أسـتطيع أخـذ ابنـي إلـى المدرسـة أو الـذهاب للـصالة فـي المـسجد . المرضى، لكني ال أسـتطيع

، قـال " أو في جنازة زوجة والدي أو في جنازة عمـيلم أشارك في حفل زفاف شقيقي. ألنهما خارج الخارطة
  .غيث

المـرة . ًخالفا للمحافظين السابقين، وهم ثمانية من النخبـة الفلـسطينية، فـإن غيـث نمـا مـن األسـفل
بعــد ذلــك اعتقــل وقــضى .  ســنة١٣األولــى التــي اعتقلتــه فيهــا إســرائيل كانــت فــي االنتفاضــة األولــى وعمــره 

وقـد قفـز فـي حركـة فـتح وأصـبح .  وبـدون محاكمـة بـسبب نـشاطات سياسـيةعقوبة بالسجن، بعضها إداري
ًسكرتير الحركة في القدس إلى أن تم تعيينه محافظا قبل سنتين تقريبا ً.  



 
٢١

ــسلطة  ــين ال ــة ب ــرف بالعالق ــات أوســلو تعت ــإن اتفاق ــه، رامــي عثمــان، ف ــوال محامي ــه وأق حــسب أقوال
ـــسطينية وســـكان شـــرقي القـــدس ن لهـــا محـــافظ يتـــولى شـــؤون المـــواطنين ويحـــق للـــسلطة أن يكـــو. الفل

فمنـذ . والـدليل علـى ذلـك هـو أن غيـث لـيس المحـافظ األول للـسلطة فـي القـدس. الفلـسطينيين فـي المدينـة
وحــسب تقــدير . ً تــم تعيــين محــافظين، لكــن ال أحــد مــنهم شــغل كثيــرا جهــاز األمــن مثلمــا فعــل غيــث١٩٩٤

ة تجاهه من جانب الشرطة والشاباك هو اعتباره أحد كثيرين في شرقي القدس، فإن سبب المعاملة المتشدد
  .الزعماء القالئل في شرقي القدس الذين لهم قوة سياسية كبيرة في الشارع

ــشرطة إجراءهــا، مــن  ــشاباك وال ــع ال ــي يمن ــسياسية الت ــات أو المــؤتمرات ال ــاب االنتخاب ــي ظــل غي ف
، قـال عنـدما "مكـن أن تكـون علـى حـقي". الصعب تقدير قوته؛ لكن توجد حوله دائما جماعة مـن المؤيـدين

إذا كان . لكن هذه القوة، هل أستخدمها ضد القانون؟ هذا هو السؤال". سئل عن قوته في الشارع المقدسي
  ."هناك أشخاص يحترمونني ويحبونني، فماذا تريدون مني؟

. معظم اعتقاالت غيـث تمـت فـي الـساعات المتـأخرة فـي الليـل، بعـض منهـا تـضمن تفتـيش المنـزل
ًيأتون الساعة الثالثة فجرا وأحيانا في الثانية وأحيانا في الرابعة" ، ً"ذات مرة جاءوا الـساعة الثامنـة صـباحا. ً

تجـري االعتقـاالت رغـم . " سنة يعرف أسماء جميع المحققين مع األقليات في القـدس١٢ابني ابن الـ ". قال
فيها، كما أشار إلـى ذلـك عـدد مـن القـضاة أن غيث يمثل للتحقيق في المسكوبية في كل مرة يتم استدعاؤه 

، وهي غرفة التحقيق مع قسم األقليات في لواء ٤بعد االعتقال، أخذ للتحقيق في غرفة . الذين مثل أمامهم
ــم التحقيــق معــه بتهمــة خــرق الــسيادة اإلســرائيلية فــي . القــدس، المعروفــة لــسكان شــرقي القــدس هنــاك ت

  .القدس

ليس فقط أنه . ًلشرطة نتائج بائسة جدا من ناحية األدلة ضد غيثحتى اآلن، أثمر الضغط الكبير ل
. لم تقدم ضده أي الئحة اتهام، بل ألن القضاة رفضوا طلب الشرطة تمديد اعتقاله في كل المـرات االعتقـال

وفـي إحـدى المـرات، . ًفي كـل الحـاالت باسـتثناء حالـة واحـدة، أطلـق القـضاة سـراحه خالفـا لموقـف الـشرطة
ومرة . ً ساعة األولى على اعتقاله، وهذا أمر استثنائي جدا٢٤ية بإطالق سراحه قبل انتهاء الـ أمرت القاض

قالت الشرطة . أخرى اعتقل بسبب نشاط تعقيم نفذه نشطاء فلسطينيون في الفضاء العام في شرقي القدس
طات لـم تنحـرف ولكن القاضي الذي أطلـق سـراحه قـال إن هـذه النـشا. إن هذه نشاطات للسلطة الفلسطينية

ًكان االعتقال األطول فـي تمـوز الماضـي، إذ يتهمـه الـشاباك بأنـه كـان متورطـا . عن تعليمات وزارة الصحة
قـضاة االعتقـاالت . في عملية خطـف وتـآمر علـى تنفيـذ جريمـة وتجنيـد إسـرائيلي لقـوات األمـن الفلـسطينية

ولكـن فـي النهايـة أطلـق سـراحه بـدون . راتتأثروا باألدلـة التـي قـدمها الـشاباك وتـم تمديـد اعتقالـه ثـالث مـ
  .ًوحسب قوله، هو ال يعرف أبدا الشخص الذي قيل بأنه اختطف. شروط مقيدة وبدون الئحة اتهام

عن األمر الذي يمنعه من إجراء .. ًحاليا يتم استبدال االعتقاالت بالقيود اإلدارية على خطوات غيث
 ال يعرفهم، ويمكـن أن يلتقـيهم -حسب قوله- الذين  شخصية، وحتى٥١اتصال مباشر أو غير مباشر مع 
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كـل ". "طلبت من بعض األشخاص بأنه إذا كـان أحـد مـا يعـرفهم فليخبرنـي بهـم كـي أحـذرهم": بالصدفة، قال
، قـال المحـامي "لم يكن هناك شيء مثـل هـذا فـي تـاريخ الدولـة. شخص التقى معه، بعد شهر دخل القائمة

اهدوا المواد التي قدمتها الشرطة، وقـرروا باإلجمـاع أن لـيس هنـاك مبـرر ً قاضيا ش١٥على األقل ". عثمان
ال تـستطيع أن تفـصل شـرقي . ًوأحيانـا حتـى هـذا لـم يـسمحوا بـه للـشرطة.  سـاعة٢٤لمواصلة اعتقاله بعد 

طالما أن الشخص ال يرتكب مخالفـة، فلمـاذا يحظـر عليـه القيـام بنـشاطات اجتماعيـة؟ . القدس عن السلطة
ســلوان . المطـاف، تعتــرف إسـرائيل بالــسلطة الفلـسطينية، وكــذلك يـرون أن المنطقــة اليـوم هادئــةفـي نهايــة 

يريـدون منـه االسـتقالة مـن . كـل هـذه االعتقـاالت بهـدف إهانتـه. هادئة، مخالفاتـه هـي نـشاطات اجتماعيـة
  ."وظيفته

نية أمــام حــسب أقــوال غيــث، إن التنكيــل المتواصــل بــه هــو نتيجــة الــضعف وعزلــة الــسلطة الفلــسطي
ًإسرائيل تلقت ضوءا أخضر بأنها تستطيع أن تفعـل كـل شـيء، وهنـا فـي القـدس، ". إسرائيل في عهد ترامب

لـيس . يجب أن تتصرفوا بصورة أكثـر عقالنيـة": ، قال، وأضاف"الناس يدفعون الثمن األعلى لهذه السياسة
  ."إلى أين تريد أن تصل؟.  عليهمماذا يفيد استخدام المزيد من الضغط. الناس يعيشون هنا. فقط بالقوة

ًمحاولة عرض نشاطات إنفاذ القانون التي يتم القيـام بهـا طبقـا للقـانون ": من شرطة إسرائيل وردنا
ًاستنادا إلى دور شرطة إسرائيل وسلطة إنفـاذ القـانون . في ضوء آخر، هي عملية تشويه ومجانبة للحقيقة
للسلطة الفلسطينية فـي دولـة إسـرائيل، نعمـل وسنواصـل في تطبيق القانون ومنع أي نشاط سياسي رسمي 

ًوطبقا لذلك، تـم التحقيـق مـع المـتهم فـي كـل مـرة . ًالعمل ضد أي جهة تعمل خالفا للقانون في هذا السياق
ُاشتبه بخرقه القانون، وفي نهاية التحقيقـات نقلـت الملفـات لالطـالع عليهـا واتخـاذ قـرارات بـشأنها مـن قبـل 

كما أشرنا في السابق، فإن إطالق سراح المشبوه من االعتقال خالل التحقيق . كما هو متبعالنيابة العامة، 
سنواصـل تطبيـق قـوانين دولـة إسـرائيل فـي كـل . ال يدل على أنه بريء وال يدل على نتائج المحاكمـة بـشأنه

  ."وقت وفي كل مكان

  ١/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  اخترنا لكم

   

  شؤون القدس لمن مكتبة اللجنة

  

ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم 
  .المؤلفات التي تتعلق بالقدس من جوانب مختلفة

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره 
  اللجنة

  : ):"اإلستراتيجية األردنية وارتباطها بالقضية الفلسطينية"(تاب وفيما يلي تعريف بك

  

أحمـد ) /  مـستقبلها– حاضـرها –جـذورها : ("اإلستراتيجية األردنية وارتباطهـا بالقـضية الفلـسطينية"
سلــــــسلة (-.. ص٨٥٢. ١٩٩٨، )المطــــــابع العــــــسكرية (].ن.د[:  عمــــــان–. عبــــــد الــــــرحيم الخاليلــــــة

  )١االستراتيجيات؛ 

ومـدى ارتباطهـا بالقـضية الفلـسطينية، ويبحـث راسة شاملة لإلستراتيجية الوطنيـة األردنيـة الكتاب د
ًفي جذور العالقة بين األردن وفلسطين، أرضـا وشـعبا منـذ القـدم، كمـا يـستعرض التطـورات الـسياسية التـي  ً

ية تعــرض لهــا كــل مــن األردن وفلــسطين منــذ مطلــع القــرن العــشرين ويبــرز موقــف الهاشــميين مــن القــض
 األردن والــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية والمعوقــات التــي  مجــاالت التعــاون والتنــسيق بــينالفلــسطينية ويبــين

 يطــرح الكتــاب التــصورات المــستقبلية للعالقــة بــين األردن وفلــسطين والعوامــل المــؤثرة علــى ايواجهانهــا، كمــ
  .شكل هذه العالقة

***  
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  اخبار باالنجليزية
 

Royal Jerusalem Affairs Committee reaffirms Hashemite custodianship 
 

AMMAN — The Royal Committee for Jerusalem Affairs on Friday stressed that Jordan, 

under the Hashemite leadership, will continue to support Palestinians and Jerusalemites 

"regardless of the price and sacrifice". 

On the occasion of the 833rd anniversary of the liberation of Jerusalem by Salahuddin Al 

Ayyubi, the committee said that the message and values of the anniversary call for the 

necessity of achieving unity among Palestinians and the nation, and continue focusing on 

the "sole" international and national Palestinian cause, and mainly Jerusalem.  

The envisioned unity requires comprehensive steps that include supporting Palestinians 

and Jerusalemites and more Arab, Islamic and international aid to the stances of Jordan, 

in its capacity as the custodian of Islamic and Christian sanctuaries in the holy city, the 

committee said in a statement cited by the Jordan News Agency, Petra.  

"Such a unity also needs tireless Arab, Islamic and international action to compel Israel to 

apply international legitimacy resolutions, including those pertaining to the two-state 

solution and establishing an independent Palestinian state on the pre-1967 lines with East 

Jerusalem as its capital", according to the committee. 

The committee also said that its efforts are stemmed from the “pillars of the Arab 

renaissance” led by Sharif Hussein Bin Ali. 

Jordan Times 3-10-2020  

*** 

Israeli police detain two Aqsa guards 
 

Israeli occupation police detained two guards of the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem 

near the Bab el-Rahma cemetery at the eastern wall of the holy Islamic site on Saturday. 

Eyewitnesses said that israeli policemen rounded up the guards, Mohammed Shalalde and 

Ahmed al-Dallal, from the Bab el-Rahma cemetery after they prevented Jewish settlers 

from treading on the graves at Bab el-Rahma cemetery. 

The eyewitnesses pointed out that Jewish settlers target Bab el-Rahma cemetery, especially 

during Jewish holidays, and deliberately tread on Muslim graves to provoke Muslim 

feelings. 

2020-10-3Palestinian Information Center   

*** 

IOA restricts Palestinian prayer at Al-Aqsa 
 

The Israeli occupation authorities (IOA) prevented Palestinian citizens other than residents 

of the Old City in Occupied Jerusalem from reaching the Al-Aqsa Mosque for the Friday 

prayer. 

The Israeli occupation police closed the roads leading to the Old City and the Damascus 

Gate and prevented Muslim worshipers from entering the Al-Aqsa Mosque. 

The Israeli police also set up dozens of roadblocks, conducted extensive searches and 

checks on Palestinians' IDs, and prevented them from accessing the holy Islamic site. 
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Such restrictions forced hundreds of Palestinians to perform Friday prayers in Al-Misrara 

Square in front of the Damascus Gate. 

Sheikh Yusef Abu Sneina during the Friday sermon called for frequenting the Mosque and 

stationing there. He also stressed the need to achieve national unity. 

Furthermore, the Israeli police arrested the Jerusalemite activist, Haji Nihad Zugheer, at 

the Qattanin market in the Old City of Jerusalem. 

The IOA had previously barred Zugheer, 42, from entering Al-Aqsa Mosque. 

Zugheer is considered one of the influential Palestinian figures in Jerusalem. He has a 

significant role in educating the rising generation in Jerusalem which angered the 

occupation security services. 

The Israeli occupation targets Jerusalemites with arrests, deportation orders and fines with 

the aim of dissuading them from frequenting the Al-Aqsa Mosque and leaving it an easy 

prey for Israeli settlers. 

2020-10-3ormation Center Palestinian Inf  

*** 

Two American universities pass resolutions for divestment from Israel 
 

WASHINGTON DC, October 2, 2020 (WAFA) – Two American universities have passed 

resolutions calling for divestment from Israel, joining the ranks of other universities that 

have supported the call for Boycott, Divestments and Sanctions of Israeli apartheid. 

The University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) and the Columbia University have 

joined the rank of a number of other higher education institutions to divest from 

companies complicit with Israel’s practice of apartheid. 

The student body at Columbia University passed a referendum that asked: “Should 

Columbia University divest its stocks, funds, and endowment from companies that profit 

from or engage in the State of Israel’s acts towards Palestinians, that according to 

Columbia University Apartheid Divest (CUAD), fall under the United Nations 

International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid?” 

The vote passed by 61 percent in favor of divesting from companies complicit in Israeli 

crimes against Palestinians, while 27 percent rejected the resolution and another 11 percent 

abstained, according to the New York-based Jewish Telegraph Agency. 

Six days earlier, the University of Illinois at Urbana-Champaign passed a similar resolution 

calling for divestment from a number of companies over their involvement in human rights 

abuses in the occupied West Bank and the Gaza Strip. 

Companies mentioned in the resolution titled “Human Rights Violations in University 

Investments and Police Forces” included Northrop Grumman, Raytheon Company, 

Lockheed Martin, Caterpillar and Elbit Systems. The resolution passed by 22-11 margin, 

with seven abstentions. 

“This victory means a lot to me, both as a Palestinian and as a UIUC student,” UIUC 

student and resolution co-author Buthaina Hattab was reported saying by the Middle East 

Monitor. “There is rampant anti-Palestinian racism among students and faculty, which is 

emboldened and protected by the university administration.” 

Commenting on the victories, the BDS Movement’s North America coordinator Olivia 

Katbi said: “These campus BDS victories are indicative of the rapidly changing tide we’re 

seeing across the United States.” 

2020-10-2Wafa   

*** 
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