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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـمقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناسبعض ال

 .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  اإلطالع علىفرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  لمحتوىا

  شؤون سياسية

  ٥  مشاورات في األمم المتحدة حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم •

  ٥  هل تتغلب الصيغة الجامعة؟: منظمة التعاون اإلسالمي •

  اعتداءات

  ٧  عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحماية قوات االحتالل •

  ٧  سطينيةاالحتالل يتوسع باالستيطان ليحول دون إقامة الدولة الفل •

  ٩  تستنكر االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى"  الفلسطينيةاألوقاف" •

  ١٠  االحتالل يعتقل شابين من القدس •

  اعتداءات/تقارير 

  ١٠  ٢٠٢٠موجز االعتداءات االسرائيلية في القدس لشهر ايلول  •

  ١١  ٢٠٢٠أبرز وأخطر االنتهاكات في القدس والخليل عام  •

  ١٢  والتوتر القلق يعيشون مرخصة غير بيوت في مقدسي ألف ٢٠٠ •

  تقارير

  ١٣  اإلغالقتجار القدس القديمة يحذرون من كارثة تحل بهم إثر تمديد  •

  ١٤  لمدارس القدس" ممر إجباري..."التعليم عن بعد •

  آراء عربية

  ١٦  رئيس وزراء االحتالل يتجاهل التاريخ •

  ١٧  من ينقذ األسرى الفلسطينيين من الجالد اإلسرائيلي •

  ١٨  االقصى في خطر وعلى العالم التحرك الجدي •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٠  هذا هو مخرج الجيش اإلسرائيلي ورده المعتاد على قتله الفلسطينيين األبرياء •

  

  

  



 
٤

  اصدارات

العصابات الصهيونية قامت بأكبر سطو في التاريخ ضد : كتاب إسرائيلي جديد •

  ٢٣  الفلسطينيين

  اخبار باالنجليزية

Netanyahu approves construction of 5,400 settler homes in W. Bank ٢٤  

Dozens of settlers defile Aqsa Mosque despite Old City lockdown ٢٥  

Two children detained in Jerusalem ٢٥  

Turkey condemns Israel’ s new settlement building plans ٢٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥

  سيةشؤون سيا

  مشاورات في األمم المتحدة حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم
 

 تجد مبادرة الرئيس محمود عباس حول عقد مؤتمر دولي للسالم، -عمان - نادية سعد الدين 
طريقها للنقاش في المنظمة األممية قريبا، وستبدأ األسبوع المقبل المشاورات الكثيفة إلطالقها، وفق 

  .لدى األمم المتحدة رياض منصورمندوب فلسطين 

مشاورات مع األمين العام لألمم المتحدة، انطونيو “وقال منصور، في تصريح صحفي، أنه سيبدأ 
غوتيريش، وأعضاء مجلس األمن، كل على حدة، خالل األسبوع المقبل، إلطالق المشاورات بشأن المبادرة 

  .”لعقد مؤتمر دولي للسالم

المقبل لجمهورية ) يناير(لس األمن ستكون في كانون الثاني رئاسة مج“وأوضح منصور أن 
أعمال اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة “، مفيدا بأن ”تونس الشقيقة، مما يعكس أجواء إيجابية

  .”ستبدأ األسبوع المقبل، ولديها قرارات لصالح فلسطين

التي طالب فيها األمين العام البدء وأشار إلى كلمة الوفد األلماني في اجتماعات الجمعية العامة، 
ألمانيا والصين “بمشاورات لتنفيذ فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم التي طرحها الرئيس عباس، مؤكدا أن 

  .”وروسيا، أبدت استعدادها للمشاركة كأطراف في المؤتمر

األمناء ويأتي التحرك الفلسطيني الدبلوماسي على وقع نشاط داخلي محلي للترتيب لعقد اجتماع 
العامين للفصائل الوطنية، الذي تأجل بعدما كان مقررا أول أمس، إلعمال المزيد من المشاورات الرامية 
إلى تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان االحتالل اإلسرائيلي والتحديات المحدقة بالقضية 

  .الفلسطينية

  ٢٧ص/٥/١٠/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ب الصيغة الجامعة؟هل تتغل: منظمة التعاون اإلسالمي

 

 الرحمن عبد اسعد .د :بقلم

 نـشهدها لـم ربمـا واالقتصادية السياسية القوى توازن في جذرية وتحوالت كبيرة تغيرات العالم يشهد
 مجــرى علــى الغربيــة الهيمنــة ترســخت حــين بالــسبعينيات، ًمــرورا الثانيــة العالميــة الحــرب بعــد مــا فتــرة منــذ

 بمنـأى لـيس اإلسـالمي العـالم أن نلحـظ والتحـوالت، التغيـرات هـذه سـياق وفي .الدوليين واالقتصاد السياسة
 .عنها

 في وتضم المتحدة، األمم بعد دولية حكومية منظمة أكبر ثاني هي ،"اإلسالمي التعاون منظمة" إن
 للعالم الجامع الصوت "المنظمة" هذه اعتبرت ولطالما .قارات أربع على موزعة عضوا دولة )٥٧( عضويتها



 
٦

 القمـة وتـضم .االقتـصادية و السياسية و االجتماعية المجاالت في مصالحه ويحمي يضمن الذي إلسالميا
 التعـاون لمنظمـة العليـا الـسلطة وهـي األعـضاء، الـدول حكومـات ورؤسـاء الـدول ورؤسـاء ملوك اإلسالمية
 ".٢٠١٩ – كوااللمبور قمة" كانت آخرها سنوات، ثالث كل مرة قممها وتعقد .اإلسالمي

 الـدفاع مبـادئ" أسـاس على ،١٩٦٩ أغسطس /آب ٢١ في األقصى حريق بعد "المنظمة" تأسست
 بـين مـشترك قاسـم إليجـاد كمحاولـة وذلـك ،"الـصخرة وقبـة القـدس في المتمثلة المسلمين وكرامة شرف عن

 فــي يـةالعرب الــدول مواقـف تلقائيــا تتبنـى "المنظمـة" كانــت الماضـية، العقــود وطـوال .المــسلمين فئـات جميـع
 التخـاذ تـسعى باتـت العربيـة غير الكبرى اإلسالمية الدول عديد أن الراهن الوضع ظل في يبدو لكن إطارها،
 رأســها وعلــى الــدول هــذه لــه وصــلت الــذي المتقــدم التكنولــوجي التطــور مــع وذلــك اســتقاللية أكثــر مواقــف

 لحــسابه يعمــل بــات العربــي غيــر اإلســالمي الــصوت أن بمعنــى .ٕوايــران وباكــستان وماليزيــا وتركيــا إندونيـسا
 .إليه اإلسالمي العالم ثقل مركز نقل هدفها تحالفات إنشاء عبر الضيق

 هـذه تؤكـد ،"المنظمـة "قبـل مـن المحـدد اإلسـالمي الثـوب مـن الخـروج يـتم ال وحتـى الحـال، بطبيعة
 لـه يتعـرض خطـر أي ضـد اللـزوم عنـد اإلسالمية الدول دفع يمكنه محرك إيجاد هدفها مساعيها بأن الدول

 رئـيس محمد مهاتير له دعا الذي "اإلسالمي التحالف" جاء السياق، هذا في .العالم في والمسلمين اإلسالم
 القـضايا حـل علـى العمـل بهـدف الحقا، األخيرة تراجعت ٕوان وباكستان، تركيا له واستجابت الماليزي الوزراء
 الـدول هـذه يجمـع مـا أن ومعلوم .اإلسالموفوبيا ةلهجم والتصدي اإلسالمية الدول لها تتعرض التي الكبرى

ـــة هـــو أخـــرى إســـالمية دول عـــن ويميزهـــا ـــشرية الطاق ـــة الب ـــى الهائل ـــب إل ـــالقوة تمتعهـــا جان ـــسياسية ب  ال
 .واالقتصادية

 تـشكيل فـي ترغـب وهـي العرب، يقودها "اإلسالمي التعاون منظمة" أن ترى – لألسف – الدول هذه
 التـي( المحوريـة القـضية فيـه تـشهد وقـت فـي هـذا، .العرب "هيمنة" عن ظرهابن بعيدة بديلة، إسالمية كتلة

 منعطفـا تـشهد )الـشريف والقـدس فلسطين قضية وهي – وتطورها اإلسالمي المؤتمر منظمة بنشأة ارتبطت
 الـصيغة تتغلـب فهـل .مـضى وقـت أي مـن أكثـر الجماعيـة اإلسـالمية الدبلوماسـية إلـى بحاجة يجعلها هاما

 أو باكـستانية أو ماليزيـة أو تركيـة كانـت سواء األضيق، السياسية السيادات صيغ على لجامعةا اإلسالمية
  !؟عربية حتى

  ٢/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 
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  اعتداءات

  عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحماية قوات االحتالل
 

 فيمـا األقـصى، لمـسجدا باحـات أمـس، المـستوطنين، عـشرات اقـتحم :وكـاالت ،"األيـام" - محافظات
  .ًمواطنا ١٣ طالت الضفة، في واسعة واعتقاالت دهم حملة اإلسرائيلي االحتالل قوات نفذت

 اإلغـالق اسـتمرار ظـل فـي ،"األقصى" باحات باقتحام استيطانية مجموعات قامت السياق، هذا وفي
  .اليهودية األعياد بسبب المحتلة، القدس مدينة على االحتالل قوات تفرضه الذي الشامل

ــي مــصادر وذكــرت  وأدوا أمــس، صــباح ،"األقــصى" اقتحمــوا ًمــستوطنا ٣٦ أن المقدســة المدينــة ف
 منطقـة فـي ًتحديـدا المـسجد، مـن الشرقية المنطقة في االقتحامات تركزت حيث واستفزازية، تلمودية ًطقوسا

  .الرحمة باب

 منذ الحماية لهم ووفرت ستوطنين،الم اقتحامات ّأمنت االحتالل قوات أن إلى ذاتها المصادر ولفتت
  .مغادرتهم حتى المغاربة باب من ،"األقصى" باحات دخولهم

 إثـر العيـسوية، بلـدة مـن محمـود، ولـؤي محمـود، هيـثم أحمـد َالمـواطنين اعتقال القدس شهدت كما
 .االحتالل قوات قبل من اقتحامها

 إيقــاف وتعمــدت المنــازل، مــن ًعــددا داهمــت االحــتالل قــوات أن البلــدة فــي محليــة مــصادر وذكــرت
  ....عشوائية مخالفات وتحرير المركبات،

  ٥/١٠/٢٠٢٠األيام 

*** 

 االحتالل يتوسع باالستيطان ليحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

 نادية سعد الدين

 وحدة استيطانية جديدة في الضفة ٥٤٠٠ قررت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، إقامة -عمان
لك على وقع اندالع المواجهات العنيفة بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين في الغربية المحتلة، وذ

أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة، ما أسفر عن وقوع العديد من اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف 
  .المواطنين

ر فرض سياسة األم“واعتبر المسؤولون الفلسطينيون أن المخطط االستيطاني الجديد يستهدف 
لضم أجزاء واسعة من ” القدس الكبرى“الواقع في األراضي الفلسطينية، في إطار تنفيذ مشروع ما يسمى 
  .”مساحة الضفة الغربية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية بشكل نهائي

اإلسرائيلية، عبر موقعها أمس، فإن سلطات االحتالل قررت ” هآرتس“وطبقا لما كشفته صحيفة 
 وحدة استيطانية ضمن المستوطنات المقامة في الضفة ٥٤٠٠طاني جديد بإقامة تنفيذ مشروع استي

  .الغربية لتوسيعها على حساب األراضي الفلسطينية المحتلة



 
٨

هناك توجها إلى عقد جلسات رسمية في الثاني عشر من الشهر “وأفادت الصحيفة اإلسرائيلية أن 
ن نتنياهو، إلقرار سلسلة من مخططات البناء في الحالي، بإيعاز من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي

  .”المستوطنات اإلسرائيلية، ونقلها لمرحلة التنفيذ

الوقت الحالي “ّونقلت على لسان مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو، لم تسمه، الزعم بأن 
 ّ، على حد”مناسب للمضي في المخطط االستيطاني، حيث ال يوجد اآلن سبب إضافي لتأخير تنفيذه

  .مزاعمه

اإلسرائيلية قد أشارت قبل يومين إلى أن أكثر من ألفي وحدة ” يسرائيل هيوم“وكانت صحيفة 
 وحدة ٦٢٩، و”بيتار عيليت“استيطانية ضمن المخطط االستيطاني ستكون في المستوطنة الحريدية 

ة  وحد٢٨٦في القدس المحتلة، و” غيلو“ في مستوطنة ٥٦٠، و”عالي“استيطانية في مستوطنة 
” كيدم“ في مستوطنة ١٢٠، و”عيناف“ في مستوطنة ١٨١و” هار برخا“استيطانية في مستوطنة 

  .اإلسرائيلية

وجاء ذلك بالتزامن مع المصادقة اإلسرائيلية خالل اجتماع عقد قبل أسبوعين على مخططات 
الخاصة من إلنجاز تعديالت في محيط الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل، لتمكين ذوي االحتياجات 

المستوطنين من الوصول إليه وأداء صلوات فيه، بفعل التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضه االحتالل في 
  . بعد المجزرة التي نفذها اإلرهابي اليهودي باروخ غولديشتاين١٩٩٤الحرم اإلبراهيمي منذ العام 

ني، إن المصادقة على هذه من جانبه؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدال
يسابق الزمن في فرض سياسة األمر الواقع في األراضي الفلسطينية، في إطار “الوحدات االستيطانية 

  .”تنفيذ مخطط القدس الكبرى البتالع أجزاء واسعة من مساحة الضفة الغربية

رة الجغرافية االحتالل االسرائيلي يسعى لتوسيع الدائ“وأضاف مجدالني، في تصريح له أمس، إن 
، وصوال إلى البحر الميت، وذلك كجزء من سياسة الضم (E1) لمدينة القدس، لتشمل مناطق ما يسمى

  .”اإلسرائيلية

حكومة االحتالل تستغل الظرف الدولي والوضع الصحي العالمي والصراعات “وأشار إلى أن 
  .”االقليمية المختلفة، لتمرير سياسة الضم واالستيطان

مع الدولي باالنتقال من مواقف الشجب واإلدانة إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات على المجت“وطالب 
 .”ًسلطات االحتالل، طبقا لقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن والمنظمات الدولية األخرى

قرار االحتالل إقامة “من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إن 
ّ آالف وحدة استيطانية يعد رسالة ضمن برنامج واضح لدى حكومة االحتالل، مفادها أنه لن ٥ثر من أك

  .”تكون هناك دولة فلسطينية



 
٩

ًهناك استغالال إسرائيليا واضحا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة “وأضاف التفكجي، إن  ً
تيطانية يشكل ترجمة لتصريحات سفير الواليات المصادقة على هذه الوحدات االس“ً، مشيرا إلى أن ”والعالم

  .”ّالمتحدة األمريكية لدى الكيان المحتل، ديفيد فريدمان، بأنه تم تأجيل الضم ال إلغاؤه

، ينص على قيام سلطات االحتالل ٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤ُيشار إلى أن قرار مجلس األمن رقم 
رض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في األ

  .المحتلة

  ٢٧ص/٥/١٠/٢٠٢٠الغد 

*** 

  تستنكر االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى"  الفلسطينيةاألوقاف"

 

 للمـسجد المتكـررة االقتحامـات الفلـسطينية، الحكومـة فـي الدينيـة والـشؤون األوقـاف وزارة استنكرت
 أمـام مـن المـصلين وطرد تلمودية صلوات وأداء المستوطنين، قبل من ،األحد اليوم صباح المبارك، األقصى
 .المسجد

 االقتحامـات هـذه أن صـحفي، بيـان فـي الـرب، أبو حسام الدينية والشؤون األوقاف وزارة وكيل وأكد
 الدينيـة الحريـات علـى ًفاضـحا ًعدوانا تعتبر الشريف، اإلبراهيمي للحرم أو المبارك األقصى للمسجد اليومية

 .عبادتهم وأماكن للمسلمين

ــال ــو وق ــرب أب ــه يتعــرض مــا إن" :ال ــارك المــسجد األقــصى ل ــات مــن اإلبراهيمــي والحــرم المب  انتهاك
 عمليــات إال هـي مـا وقفيـة، وأمـالك مـساجد مـن الدينيــة األمـاكن وحمايـة العبـادة وحريـة تتعـارض ممنهجـة
 ".والثقافي ريخيوالتا الحضاري وجودهم وتستهدف للمسلمين، وثقافي ديني اضطهاد

 تنـذر التـي االنتهاكات هذه وقف على العمل إلى واإلسالمية العربية واألمتين الدولي المجتمع ودعا
  .بأسرها المنطقة على بظالله يلقي قد كبير بخطر

  ٤/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
١٠

  االحتالل يعتقل شابين من القدس

 

 الــشابين أحمــد هيــثم محمــود، ولــؤي محمــود، بعــد دهــم اعتقلــت قــوات االحــتالل، فجــر يــوم األحــد،
 .منزليهما في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

 مركـز اعتقـال المـسكوبية غربـي القـدس للتحقيـق إلىوأفاد مراسلنا بأنه تم نقل الشابين المقدسيين 
  .معهما

 ٤/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  
  

***  

  

  

  

 



 
١١

  ٢٠٢٠ر االنتهاكات في القدس والخليل عام أبرز وأخط
  

 * عبدالحميد الهمشري

 والتي ٢٠٢٠تزايدات االنتهاكات والتجاوزات اليهودية المخالفة لكل الشرائع وتضاعفت خالل عام  
استهدفت على وجه الخصوص المقدسات اإلسالمية على األرض الفلسطينية خاصة في القدس حيث 

ت تكاد تكون شبه يومية من المستوطنين وطالب طلبتهم الدينية ورجال المسجد الذي يتعرض النتهاكا
 :ًاستخباراتهم وجنود جيشهم، وتاليا أهم ما جرى في هذا الصدد خالل

جرت اقتحامات من االحتالل ومستوطنيه لألقصى والتعدي على المصلين  :شهر كانون ثاني •
ٍد في بيت صفافا جنوب القدس في مصلى باب الرحمة، وقاموا بإحراق مسج والتضييق عليهم

 . وكتبوا على جدرانه شعارات معادية لإلسالم والعرب

 منازل ٧أجبر أصحاب  ًمواطنا عن القدس واألقصى، فيما ٢٥بإبعاد  قام االحتالل: شهر شباط •
على هدمها بأنفسهم، وجرى تنفيذ اقتحامات لألقصى وجوالت استفزازية للمستوطنين في باحاته، 

 .الموظفين الفلسطينيين من داخله تحام الحرم اإلبراهيمي في الخليل وطردوكذلك جرى اق

 مقدسيين، فيما ٣ حالة اعتداء على األقصى وأبعدت عنه ٢٢سلطات االحتالل نفذت : شهر آذار •
 .تواصلت اقتحامات المسجد وتنفيذ جوالت استفزازية للمستوطنين في باحاته

واالعتداء على مقدسيين بآالت حادة وغاز الفلفل  شهد اقتحامات لساحات األقصى: شهر نيسان •
 . منهم٦٧واعتقال 

مواطنين عن القدس واألقصى، واقتحامه  ٧جرى إبعاد أسيرين محررين و :مايو/ شهر أيار •
منع المواطنون من الوصول للمسجد اإلبراهيمي، وتم منع   مرة، وفي الخليل٣٦وضواحي القدس 

 . رفع آذان الفجر فيه

 عن األقصى، وعلى رأسهم خطيب المسجد الشيخ عكرمة ٤٧جرى إبعاد :  يونيو/شهر حزيران •
ً اقتحاما له بحماية قواته، وأقاموا ٢٠ من حي سلوان والطور،، فيما نفذ مستوطنوه ٦صبري، و

 .صلوات وشعائر تلمودية في باحاته

هم،  مقدسيين عن األقصى أو عن أماكن سكن١٠إبعاد  نفذت سلطات االحتالل :شهر تموز •
 حالة اعتداء من جيش االحتالل ومستوطنيه على المقدسات ٢٣وشهدت الضفة الغربية 

 .اإلسالمية، شملت اقتحام األقصى، واالعتداء على حراسه

ًمقدسياعن األقصى، أو عن أماكن سكنهم في القدس لفترات  ١٤أبعد االحتالل : شهر آب •
جيش االحتالل ومستوطنيه على  حالة اعتداء من ٢٢مختلفة، كما شهدت الضفة الغربية 

ٕشملت اقتحام األقصى، واقامة طقوس يهودية فيه، واالعتداء على حراسه،  المقدسات اإلسالمية
 .ٕواغالق مسجد في بيت ساحور، ومنع أداء الصالة فيه



 
١٢

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري أن االحتالل  أكد :شهر أيلول •
األقصى والبلدة القديمة الحاضنة للمقدسات  لفرض وقائع جديدة على» كورونا «يستغل جائحة

ومنع الدخول إليها، وفرض الهيمنة األمنية  من خالل اإلغالقات باسم الجائحة واألمالك الوقفية
ُتهويد البلدة القديمة، وبنى الكنس، حيث يسعى في   وهو يعمل على١٩٦٧فاالحتالل منذ العام 

 قبضته سواء على األبواب أو في الساحات فهو يستغل كل ظرف زماني أو صحي كل يوم تشديد
ّأو سياسي، حتى ينقض على المسجد، بالتضييق على المقدسيين وتجنيد مجموعات استيطانية 

تحت حماية شرطة االحتالل ورفقة ضباط مخابرات وطلبة معاهد  لتواصل اقتحاماتها له متطرفة
 .ة استفزازيةًدينية يؤدون طقوسا تلمودي

 كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني* 

 ١٥ ص٥/١٠/٢٠٢٠ الدستور

***  

  والتوتر القلق يعيشون مرخصة غير بيوت في مقدسي ألف ٢٠٠

 

 توقـع خبيـران مقدسـيان، أن تتفـاقم أعمـال العنـف – محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس "-القدس
 الـــسياسي وزيـــادة التعقيـــدات فـــي الوضـــعين األفـــقوالجريمـــة فـــي المجتمـــع الفلـــسطيني فـــي ظـــل انـــسداد 

 الفلسطينية وخاصة في القـدس الـشرقية التـي تعـيش معانـاة مـضاعفة األراضياالقتصادي واالجتماعي في 
  .بسبب السياسة اإلسرائيلية من هدم منازل واستيطان وتهويد وضغط اقتصادي ونفسي

 السياق، حذر المحاضر الجامعي والباحث الدكتور نظمـي الجعبـة مـن خطـورة مـا يمـر بـه وفي هذا
طارئـة وحديثـة ولكـن بـذور هـذا العنـف " كورونا"ًالمجتمع الفلسطيني ومن تفاقم الجريمة، مؤكدا أن جائحة 

ة تتفـاقم ، إن جائحـة كورونـا أبـرزت هـذا العنـف الن القـضي"القـدس"وقال في حديث لــ . موجودة قبل الوباء
 الــسياسي والمعانــاة االقتــصادية، إذ ال يوجــد مــستقبل واعــد ليــستثمر األفــقمنــذ فتــرة طويلــة، نتيجــة انعــدام 

  .الناس فيه

 اليــأس واالنفجـار بــوعي ودون وعـي، أمــا إلـىإن إغــالق األفـق الــسياسي يـؤدي " :وأضـاف الجعبـة
 البنـى وانعـدام تـردي إلـى إضـافةالمقدسـية  األحيـاءالعقبة الثانية فتتمثل فـي االكتظـاظ الـسكاني فـي معظـم 

 مـوت، وعلـى أو قضية حيـاة إلى مشكلة ولو صغيرة أيالتحتية التي تزيد من الضغط على الناس، لتتحول 
  ".قضايا تافه يتم قتل وتدمير ممتلكات وسفك دماء

مــن ســكان % ٨٠وأوضــح أن العقبــة الثالثــة هــي الــضغط االقتــصادي، إذ تقــول الدراســات ان نحــو 
ًلقدس تحت خط الفقـر، فمـا ال يـستطيعون تفجيـره خارجيـا فـي ظـل غيـاب القيـادة التـي تـوجههم، يفجرونـه ا

  .ًداخليا



 
١٣

مــن ســكان القـدس يعيــشون فــي ظــل انعــدام الخــصوصية نتيجــة % ٦٠وقـال الجعبــة، إن أكثــر مــن 
ذلك الهـدم  رخـص بنـاء يـضاف لـإصـدارًفقيـا فـي ظـل عـدم أ أصـبحاالكتظاظ السكاني وانعدام التوسع الـذي 

اإلسرائيلي بحجة عدم الترخيص، وكذلك الظروف الصعبة فرضت على شريحة واسعة مـن المجتمـع العـيش 
  . وتقاليد شعبناأعراففي منازل صغيرة في مباني متعددة الطوابق، مما يتنافى مع 

 ويعـاني األمـنوتابع أن المجتمع الفلسطيني وخاصة في القدس يعيش منذ سـنوات فـي ظـل انعـدام 
 الدفاع عن الذات بالعنف فـي ظـل غيـاب سـلطة القـانون وتأجيـل آالف القـضايا فـي أساليب إلىن اللجوء م

 بـالظلم وعـدم القـدرة علـى اإلحـساس سـنوات يعـيش فيهـا ٦ إلـى ٥المحاكم، فصاحب القـضية الـذي ينتظـر 
الح تحـــصيل الحقـــوق، وشـــريحة تتجـــه لتحـــصيل حقوقهـــا بـــالعنف وبمفـــردهم وباســـتخدام العـــضالت والـــس

  .األمنية وبأذرعه بالمستوطنين أجندتهكما ان االحتالل في القدس يفرض . المأجور

 ألــف مقدســي يعيــشون فــي منــازل وشــقق حــسب االحــتالل غيــر ٢٠٠إن هنــاك أكثــر مــن : وقــال 
مرخــصة معظمهــم فــي حالــة خــوف مــن االقــتالع ومــن الــشتات وانــه فــي كــل لحظــة ممكــن يــتم القــائهم الــى 

  ....الشارع دون مأوى

  ٣٠/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  تقارير

  اإلغالقتجار القدس القديمة يحذرون من كارثة تحل بهم إثر تمديد 

 

 خاصـة التجاريـة، لمحـالهم سـتحل حقيقيـة كارثة من المحتلة القدس تجار لجنة مسؤولي أحد حذر
 فــي الكبيــر االرتفــاع ةبحجــ الجــاري الــشهر مــن عــشر للرابــع اإلغــالق تمديــد قــرار بعــد القديمــة، البلــدة فــي

 .الكورونا بجائحة والوفيات اإلصابات

 سـتة مـن ستـستمر اإلجراءات أن إلى االجتماعي التواصل مواقع على الرشق، حجازي التاجر ولفت
 أشـهر سـتة إلـى تمتـد أن ممكـن أنها بمعنى المحالت، بفتح تدريجيا السماح سيتم وبعدها سنة، إلى أشهر
 لـم اإلصـابات فـي معـدالت أكبـر سـجلوا الـذين وفرنـسا ٕوايطاليا وبريطانيا ألمانياك دول هناك أن علما .أخرى

 .واإلجراءات القرارات هذه مثل يتخذوا

 مستوى على للتجار مساعدات بصرف تقوم الماضي أبريل ومنذ انها االحتالل حكومة تتذرع :وقال
 األرنونـة ضـريبة مـن التجاريـة المحـالت إعفـاء إلـى إضـافة .٢٠١٩ ميزانيـة في المقدم دخله عن تصريحه

  ".مقدسية هوية يحمل من لكل الوطني التأمين مؤسسة من شيقل ٧٥٠ وصرف أشهر لثالثة

 منـع مـن الواقـع أرض علـى ٕواجراءات ممارسات من االحتالل يطبقه وما القرارات هذه لكن :وأضاف
 إلـى أضـف فقـط، القديمـة لبلـدةا لسكان إال القديمة البلدة ودخول المسجد األقصى في الصالة في المصلين



 
١٤

 بحـق الظالمـة المخالفـات وتحريـر محلـه، بتهويـة حتـى يقـوم تـاجر أي بحـق الباهظة المخالفات تحرير ذلك
 البلـدة وخاصـة أشـباح بمدينـة أشـبه القـدس جعـل األنـف، فوق الكمامة وضع عدم بحجة والمارة المواطنين

 .سورها حول التي والشوارع القديمة

 تعـــج المـــستوطنين يـــستوطنها التـــي المنـــاطق بعـــض فـــي تـــرى نفـــسه الوقـــت يفـــ :الرشـــق وتـــابع
 هـذه فـي يتعامـل االحـتالل أن على يؤكد ما الوقاية، طرق أدنى اتخاذ ودون ةمفتوح والمحالت بالمتسوقين

 .العقوبات وفرض اإلجراءات تشديد في بمكيالين الجائحة

 لحمايـة وضـعت خطـة أي عـن نـرى ولـن معنـس لـم اليـوم، وحتـى العـام هـذا بدايـة منذ :معاتبا وقال
 المحـالت تكبـدتها التـي الخـسائر بحـصر قامـت جهـة أي عـن نـسمع ولـم بقائـه، واسـتمرار المقدسـي التاجر

 بـه ستهانيـ ال عـدد إليهـا وصـل التـي والفقر اإلفالس حاالت لنسبة إحصاء عملية بأي نسمع ولم التجارية
 .التجار من

 منــذ للتــاجر مــستحقين دوالر ألــف أو معقمــات طــرد أو ائيغــذ طــرد بحاجــة لــيس التــاجر :وأضــاف
 خـسائره علـى وحـسرته وألمـه التزاماتـه فـي بوجعـه واإلحـساس بـه االنخـراط إلـى بحاجـة التـاجر بـل سنوات،

  .إدارتها وليس أزمته حل إلى بحاجة التاجر المتالحقة،

  ٤/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  ارس القدسلمد" ممر إجباري..."التعليم عن بعد
  

تفــشي فــايروس كورونــا فــي فلــسطين  منــذ – جويحــان  ديــاال–  الحيــاة الجديــدة-القــدس المحتلــة
ًانقلبــت الحيــاة التعليميــة رأســا علــى عقــب، فتحولــت الدراســة مــن األجــواء التعليميــة التقليديــة إلــى الوســائل 

تـشديد االغـالق علـى مدينـة االلكترونية لتفرض على المقدسـيين تحـديا جديـدا فـي ظـل اجـراءات االحـتالل ب
 .القدس وخاصة مؤسساتها التعليمية

توجهــات مديريــة التربيــة والتعلــيم الفلــسطينية بالقــدس نحــو تقــديم خــدمات التعلــيم عــن بعــد للطلبــة 
ــة، فقــد اســتطاعيهــدف الســتمرا ــة التعليمي ــة واألهــالي لتوظيــف ر العملي ت تطــوير مهــارات المعلمــين والطلب

حاسوب بإنـشاء صـفوف افتراضـية إلكترونيـة يتفاعـل مـن خاللهـا الطالـب مـع المعلـم مهارات التكنولوجيا وال
  .بالتعاون مع األهل

":" الحيــاة الجديــدة"يقــول مــدير مدرســة األيتــام فــي منطقــة الثــوري جنــوب القــدس أحمــد الــصفدي لـــ
داخــل  المعلــمتفاعــل بــين الطالــب و التعلــيم الوجــاهي هــو األفــضل للطالــب والمعلــم، نظــرا ألهميتــه فــي تــوفير

 سـبعة شـهور ومـع عـودة الطلبـة الصف إضافة للفعاليات المدرسية، ولكن بسبب جائحـة كورونـا منـذ نحـو
لمقاعد الدراسة لهذا العام وفي ظل الظروف المـستمرة فـي فلـسطين عامـة والقـدس خاصـة وفـرض سـلطات 
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س اضــطرت المــدارس لتطــوير فــي المدينــة بمــا فيهــا المــدار االحــتالل االســرائيلي االغــالق الــشامل والــصارم
 .)التعليم عن بعد(عملية التعليم االلكتروني 

ًكما يحصل الطالـب علـى الغـذاء لتنميـة جـسده، مـن حقـه أيـضا أن يحـصل علـى :" يضيف الصفدي
التعلـيم لتنميـة فكـره، فــال يمكـن أن نتـرك الطالــب فـي البيـت علـى األجهــزة االلكترونيـة السـتخدامها بــالطرق 

  ".وس أمام شاشة التلفاز لوقت طويل دون أن يتعلمالسلبية أو الجل

ّوأوضح أنه من إيجابية التعليم عن بعد هو تضاعف جهود والدي الطالب لمتابعة ابنهم إلـى جانـب 
  .المعلم من القراءة والكتابة بعد تصوير الطالب بمقطع فيديو وارساله للمعلم

التعلـيم  داية العام الدراسي حيـث بـدأت بتقـديمكنا نتمنى أن يبقى التعليم وجاهيا منذ ب" :تابع حديثه
لكــن  تــرك مــسافات بــين كــل طالــب وآخــر، للمراحــل االبتدائيــة ثــم االعداديــة باتبــاع إجــراءات صــحية تــشمل

ً، مشيرا "ليتم استبدال التعليم الوجاهي إلى إلكتروني االحتالل أغلق المدارس بأمر سياسي اسرائيلي تعسفي
  .الطالب والمعلم على حد سواء تواصلة استهدفتدورات مكثفة وم إلى تنفيذ

اضطررنا للتوجه لمنازل بعض الطالب لتقديم شرح ودعـم تقنـي مباشـر لألهـالي والطـالب " ويضيف
  ".لمتابعة التعليم لضمان جهوزيتهم

ًمعربـا عـن أملـه أن  ،"ًحتى في هذه الفترة نجد تفاعال ايجابيا بين الطالب والمعلم واألهـالي:" ويتابع
 . التعليم الوجاهيفاستئنام استثمار ذلك لصالح تطوير العملية التعليمية بعد يت

للجهــود الكبيــرة التــي تبــذلها  التابعــة لألوقــاف وشــكر الــصفدي مديريــة التربيــة والتعلــيم فــي القــدس
  .لتطوير التعليم اإللكتروني وتدريب األهالي والطلبة وكذلك المعلمين والمدراء والمشرفين التربويين

يفــرض التعلــيم عــن بعــد صــعوبات علــى طلبــة الثانويــة العامــة وذويهــم الــذين يجــدون أنفــسهم و
مضطرين للتعامل مع الواقع الجديد في ظل إجبار المدارس على عدم استقبال الطلبة وفـرض غرامـة عاليـة 

  .التزامهاعليها في حال عدم 

لــيم الفلــسطينية تطالــب بالتعـــاون ًووجــه طلبــة الثانويــة العامـــة مــؤخرا رســالة لــوزارة التربيـــة والتع
والمساعدة لتغيير واقع التعليم الحالي وهو واقع افتراضي يهـدد مـستقبلهم التعليمـي، إذ أدى تعطيـل التعلـيم 

فـي بقيـة  الوجاهي لفترة تزيد عن الـشهر إلـى التـأخر فـي إنجـاز المـادة التعليميـة المطلوبـة أسـوة بـزمالئهم
ًوجاهيـا منـذ بدايـة العـام الدراسـي وينجـزون يوميـا أضـعاف المـواد التـي مدن الضفة الغربية الذين يدرسـون 

 .ينجزها طلبة القدس في ظل االغالق ومنع التجوال

ًكما يواجـه الطلبـة ضـعفا فـي شـبكة اإلنترنـت بـسبب الـضغط الكبيـر علـى الـشبكة فـي البيـوت التـي 
  .ى قلة الحواسيب في المنازلأكثر من طالب يتعلمون عن بعد في نفس الوقت، باإلضافة إل يستخدمها

  ٣/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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  آراء عربية

 رئيس وزراء االحتالل يتجاهل التاريخ

 سري القدوة

 االسرائيلي بنيامين نتنياهو امام الجمعية العامة لألمم ّلم يتعد خطاب رئيس وزراء االحتالل
المتحدة تلك الحقائق العنصرية التي يتمتع بها والفكر الصهيوني الذي يعبر عن عقلية االحتالل القائم 
بالقوة العسكرية متجاهال حقائق التاريخ، ومتسترا على جرائم االحتالل التي مارسها ضد الشعب الفلسطيني 

رتكبت بدم بارد ومن تهجير مارسه بالقوة واحتالل االراضي العربية من قبل مجموعات هاجاناه من مجازر ا
وعفوداه وعصابة ليحي واألرغون، وان تلك المجازر االرهابية التي نفذتها العصابات المحتلة بحق االنسان 

لفلسطيني والمأساة واألرض الفلسطينية هي حكاية جرح ووطن، امتدت عبر االجيال لتشكل هذا التاريخ ا
التي كبرت معنا، جرحا عميقا ال يعرف المحن، تسببت في مأساة شعب سرقت اراضيه ودمرت حقوقه وشرد 
عبر بقاع االرض ، لتعترف اليوم وتكشف وسائل االعالم االسرائيلية عن تلك المجازر البشعة التي 

 .ارتكبتها العصابات االسرائيلية بحق ابناء الشعب الفلسطيني

د ارتكبت قوات االحتالل والمجموعات المسلحة التابعة لها الجرائم البشعة واستخدمت االساليب لق
المحرمة دوليا لبث الخوف والرعب في قلوب السكان االمنين ودفعهم للهروب من الموت وترك المكان 

تالل االسرائيلي ٕوتهجيرهم بقوة البطش واعمال القمع والتنكيل المستخدمة، حيث اعترفت وسائل اعالم االح
 هآرتس اإلسرائيلية تقريرا مطوال كشفت ضمنا عن بعض ممارسات هذه الجرائم وكانت قد نشرت صحيفة

 عاما في قرية الصفصاف ٧١خالله عن تفاصيل احدى المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية قبل 
 . رجال٥٢الفلسطينية في الجليل األعلى خالل عملية أطلق عليها حيرام، وراح ضحيتها 

 في محاوالت طمس جميع  واستمراره ان وقوف نتينياهو امام االمم المتحدة وتسويقه لألكاذيب
ٕدالئل النكبة عبر سرقة واخفاء الوثائق المتعلقة بالتاريخ الفلسطيني، واستمرار حجب الوثائق التاريخية 
ٕواخفاء الحقائق والتكتم عن أسرار النكبة، ال يمكن ان يستمر طويال، فتلك الجرائم المروعة هي شاهدة 

فلسطيني، حيث سجل التاريخ انهم قاموا بتهجير شعب بالكامل حية على الواقع الذي عايشه الشعب ال
ٕوسرقة اراضيه واقامة المستوطنات الغير شرعية علي االرض الفلسطينية في معركة مفتوحة منذ عام 

 . وممتدة لحتى اليوم١٩٤٨

ان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الدفاع عن نفسه، والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم 
اإلسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية والعمل على فضح سياسات االحتالل اإلسرائيلي على االحتالل 

المستوي الدولي، وفضح السياسة األمريكية التي باتت منحازة لالحتالل وأنه حان الوقت إلنهاء أطول 
تاريخ تجاهلها ٕاحتالل بالتاريخ المعاصر واننا نشهد صورة استيطانية وجرائم متواصلة استمرت عبر ال

رئيس وزراء االحتالل وهو يسوق اكاذيبه ويطعن في الرواية الفلسطينية مزورا للحقائق التاريخية العامة 
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واإلحداث التي شاهدها العالم اجمع واغلبها موثق بالصور والفيديوهات التي تكشف عن جرائم التهجير 
ازر التي نفذتها عصابات االحتالل مستغال التي لحقت بالشعب العربي الفلسطيني نتيجة االحتالل والمج

 االمريكي المعادي للشعب الفلسطيني حيث يتم فتح الباب على مصراعيه لتصعيد سياسة  الدعم والتستر
 .االستيطان ومصادرة األراضي وتنفيذ مخططات صفقة القرن االمريكية

دوان اإلسرائيلي واحتالل ان الصراع ال يمكن أن ينتهي، بأي حال من األحوال في ظل استمرار الع
واغتصاب ومصادرة األراضي الفلسطينية، وأنه لن يتم إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني، مهما 
تكالبت كل قوى البطش والعدوان وتفرعت وتشابكت المؤامرات، فال يمكن ان ينتصر الباطل علي الحق، 

ملك الحقوق، التي ال تسقط بالتقادم، فهذا الحق هو ودائما كان الحق هو المنتصر، والشعب الفلسطيني ي
  . حق قانوني وشرعي وتاريخي، وال يمكن ان يسقط مهما استمر الزمن

  ١١ص/٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  من ينقذ األسرى الفلسطينيين من الجالد اإلسرائيلي
  

  المحامي علي أبو حبلة

ة كبيرة نتيجة تلك اإلجراءات غير القانونية معاناة أسرانا ومعتقلينا في السجون االسرائيلية معانا
والمعاملة غير اإلنسانية إذ أن معظم األسرى الفلسطينيون يعيشون حياة تكاد يصعب على اإلنسان 

، هذا باإلضافة لتلك السياسات ملتي يجب أن تمنح لهوصفها بحيث يحرم األسرى من أدنى الحقوق ا
ع الزيارات والحرمان من التعليم ومن الفورة والكثير من تلك العقابية المتمثلة بالعزل االنفرادي وبمن

 .العقوبات التي جميعها مخالفة ألبسط حقوق اإلنسان

 في معاملتها لألسرى التي تتم وفق المزاج اإلسرائيلي للسجان  سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ءات إدارة السجون من خالل ما  بفعل إجرا اإلسرائيلي، حيث يعيش األسرى حياة تتسم بالعذاب والمعاناة

 من دهم وتفتيش تفوق التصور وال يحتملها إنسان حيث أن األسير في داخل  يقوم به السجان االسرائيلي
ٕسجون االحتالل يفتقد إلنسانيته وأدميته كبشر، واسرائيل في معاملتها لألسرى الفلسطينيون ال تلتزم 

الئحة الهاي والقانون الدولي اإلنساني التي نصت على انه بالنصوص والقواعد القانونية التفاقية جنيف و
يجب معاملة األسرى معاملة إنسانية في جميع األوقات ويحظر أن تقوم الدولة المحتلة بأي فعل أو إهمال 

 .غير مشروع

لكن إسرائيل ومنذ احتاللها لفلسطين ولغاية اآلن لم تدخر جهدا في تعذيب أسرانا وفي إلحاق  
ماني والمعنوي من خالل سياستها القائمة على التعدي على إنسانية المواطن الفلسطيني األذى الجس

وكيف إذا كان هذا اإلنسان المواطن معتقل في المعتقالت االسرائيلية، األسرى الفلسطينيون الذين بين 
جالد  احتجاجا على معاملة ال الحين واآلخر يعلنون االضراب عن الطعام وغيرها من طرق االحتجاج
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اإلسرائيلي حيث أن هذا الجالد الذي يمارس على أسرانا البواسل سياسة العزل االنفرادي التي تطال 
 البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية ؤالء األخ مروانالقياديين من هؤالء المعتقلين وعلى رأس ه

في محاولة من محاوالت لتحرير فلسطين وعدد كبير من المعتقلين والقادة بهدف ترويعهم وتعذيبهم 
إخضاع الحركة االسيرة داخل السجون هذا إضافة إلى اإلهمال الطبي وعدم معالجة المرضى وبخاصة 
األمراض المزمنة التي هي بحاله للعالج واإلشراف الطبي وكذلك تلك المعاملة السيئة لألسيرات 

االنسانية التي تعاني منها الحركة الفلسطينيات، إن هذه المعاملة السيئة التي تتنافى وابسط الحقوق 
االسيرة وعلى يد الجالد اإلسرائيلي وهذه الحاالت موثقه وهي حاالت في معظمها تتطلب مقاضاة المسئولين 
عنها ألنها تنتهك ابسط القواعد القانونية، إن جرائم إسرائيل ضد معتقلينا واإلصرار على إبقاء المعتقلين 

ئيل ليتطلب األمر من التوجه لالمين العام لألمم المتحدة التحرك ألجل ورقة مساومه وضغط من قبل إسرا
مساندة ومؤازرة أسرانا واستنكار ما تقوم به إسرائيل ضد ما يقارب ثمانية االف أسير فلسطيني يقبعون في 

 لألمم المتحدة، أنطونيو  معتقالت الجالد اإلسرائيلي وان على دول العالم وعلى رأسهم األمين العام
غوتيريش الذي يصدر البيان تلو البيان ضد دول يدعي أنها تخترق حقوق اإلنسان فالقضية األولى 

الفلسطينيون الذين يتعرضون يوميا النتهاك حقوق . واالهم هي قضية الشعب الفلسطيني والمعتقلين
سرى، إن مناشدتنا اإلنسان حيث تنتهك إسرائيل هذا القانون بانتهاكها ألبسط الحقوق االنسانية لهؤالء األ

هذه تتطلب من جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان ومن جميع القانونيين في العالم لتبني 
ٕقضية األسرى الفلسطينيين وفضح ممارسات إسرائيل وادانتها وبضرورة التحرك وعلى كافة الصعد والمنابر 

سرائيلي الذي يبطش بأسرانا غير عابئ بالقوانين الدولية ألجل إنقاذ أسرانا البواسل من يد هذا الجالد اإل
والمواثيق الدولية فهل هناك اليوم من يردع إسرائيل كدولة محتلة عن اعمالها وأفعالها بحق األسرى 

 .الفلسطينيين والعرب وكل مناضلي الحرية ضد االحتالل اإلسرائيلي

  ١١ ص٥/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  ك الجدياالقصى في خطر وعلى العالم التحر

  حديث القدس

ًاالقتحامات للمسجد االقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وقوات االحتالل متواصلة يوميا، 
ًوكذلك الحصار الذي يجري فرضه على المسجد بين الحين واآلخر تحت حجج واهية، مستمرة ايضا، الى 

  .لمزعوم ال يكاد يخلو يوم منهاجانب دعوات المنظمات االستيطانية وما يسمى منظمات جبل الهيكل ا

وجميع هذه االنتهاكات تجري تحت سمع ومرأى العالمين االسالمي والعربي، بل ان صمت غالبية 
هذه الدول على ما تقوم به سلطات االحتالل ومنظماتها المتطرفة شجعها ويشجعها على محاوالت النيل 

وكذلك في الحرم االبراهيمي الشريف في ، فينالمسجدين وثالث الحرمين الشريمن أولى القبلتين وثاني 
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ًالخليل والذي جرى تقسيمه زمانيا ومكانيا، وما يجري حاليا من االستعداد لبناء مصعد وطريق للمستوطنين  ً ً
لتسهيل وصولهم الى داخله، كلها دالئل تشير الى ان دولة االحتالل تعمل على السيطرة الكاملة على 

  .ميالمسجدين االقصى واالبراهي

كما ان الحفريات التي جرت وتجري أسفل المسجد االقصى المبارك، هي مقدمة لهدمه واقامة 
الهيكل المزعوم مكانه، والذي تسعى للوصول اليه ليس فقط ما تسمى منظمات جبل الهيكل المزعوم، بل 

لها الحماية من ًايضا دولة االحتالل التي تدعم هذه المنظمات وغيرها من المنظمات االستيطانية وتوفر 
  .قبل قوات االحتالل التي ترافقها في اقتحاماتها اليومية للمسجد

ٕوايضا االعتقاالت التي تقوم بها سلطات االحتالل لحراس وسدنة المسجد االقصى وابعاد العديد من  ً
النشطاء والنشيطات عنه أليام وأسابيع وأشهر، كما حصل مع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة 

ية العليا وغيره من أئمة األقصى ومسؤولي االوقاف االسالمية، هي دليل آخر على ما يجري من االسالم
  .مؤامرات على المسجد، مسرى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم

ًوهناك ايضا محاوالت من قبل سلطات االحتالل، إللغاء االشراف االردني على االقصى واألماكن 
فق عليه، بل والمنصوص عليه في اتفاق السالم بين االردن ودولة الدينية االخرى في القدس والمت

  .االحتالل والمعروف باتفاق وادي عربة

ًفخرق قوات االحتالل لهذا البند من اتفاق السالم، ومنع ترميم اجزاء من الحرم الشريف، هي ايضا 
  .محاوالت لفرض السيطرة على المسجد

ى وكذلك الحرم االبراهيمي الشريف في خطر، وان دولة وبعبارة واضحة ودقيقة، فإن المسجد االقص
االحتالل باتت ال تحسب أي حساب ال للدول العربية وال الدول االسالمية، الى جانب دول العالم ممثلة 

  .باألمم المتحدة

فالحرب الدينية التي تسعى اليها دولة االحتالل من خالل انتهاكاتها المتواصلة، هي أمر خطير 
  .لمنطقة الى حروب، كالحروب التي اندلعت قبل عقود والتي من أسبابها ومحركها هو الدينوقد يقود ا

وعلى العالم الذي يكتفي برفض ما تقوم به دولة االحتالل، التحرك الفعلي واتخاذ اجراءات 
  .وعقوبات بحق دولة االحتالل قبل فوات األوان وعندها ال ينفع الندم

  ٥/١٠/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 هذا هو مخرج الجيش اإلسرائيلي ورده المعتاد على قتله الفلسطينيين األبرياء

 

  )٢/١٠/٢٠٢٠هآرتس  (جدعون ليفي وأليكس ليبك :بقلم

ًمرة واحدة فقط كان األمر ملحا بالنسبة ألجهزة إنفاذ القانون في المناطق، وبمعجزة انتهى تحقيقهم 
يـدور . ة المشبوهين بجرائم خطيرة، كان هذا االستثناء الذي يـدل علـى القاعـدةبسرعة قياسية وتمت محاكم

الحديث عن خمسة من جنود حرس الحدود الذين قاموا فـي تمـوز الماضـي بالتنكيـل بعمـال فلـسطينيين فـي 
قدمت ضـد هـؤالء . ُ؛ ضربوا حتى النزف ثم سرقت أموالهم"ميتار" حادثة مختلفة، قرب جدار الفصل في ١٤
يجـب االنتظـار ورؤيـة مـا سـتحكم بـه . ًة اتهام خالل شهر تقريبا، منذ ارتكاب جرائمهم، حسب ما كتبالئح

المحكمة المركزية في بئر السبع التـي يحـاكمون أمامهـا، ولكـن لـوائح االتهـام خطيـرة والـسرعة التـي قـدمت 
 .بها ال تصدق

الجهاز الـذي حقـق . ًقتلوا أحدااألعمال التي اتهم بها جنود حرس الحدود مخيفة، لكن الخمسة لم ي
معهم بسرعة هو قسم التحقيقات مع الشرطة، وهو القسم نفسه الذي يتباطأ بصورة غير محتملة منذ أربعة 
أشهر في التحقيق في قتل إياد الحالق، الشاب من ذوي االحتياجات الخاصة الذي أطلـق عليـه النـار وقتـل 

وهـو مـستلق علـى األرض فـي غرفـة قمامـة فـي البلـدة بدون ذنب، على أيـدي جنـديين مـن حـرس الحـدود، 
هـذا التحقيـق كـان يجـب أن يكـون مـن أسـرع وأسـهل التحقيقـات التـي تـم تحويلهـا إلـى . القديمة في القدس

وهنـاك شـاهدة ) التـي قامـت يـد مجهولـة بإخفائهـا(كانت هناك كاميرات حمايـة : قسم التحقيقات مع الشرطة
هويـة الـشرطيين اللـذين شـاركا فـي القتـل معروفـة، ومـا زاال . ائق ثابتـةعيان واحـدة علـى األقـل، وهنـاك حقـ

انتهاء التحقيق ال يلـوح فـي األفـق، وحتـى إذا انتهـى فهنـاك شـك إذا كـان أحـد سـيحاكم عـن عمليـة . ّحرين
سارع قسم التحقيقات إلى التحقيق مع الشرطة في أحداث التنكيـل التـي قـام بهـا  .القتل هذه لشخص عاجز

. ، ألنهـم سـرقوا ضـحاياهم، األمـر الـذي ال تحبـه أجهـزة االحـتالل"ميتـار"د من حرس الحدود في خمسة جنو
ًقتل متعمد، إطالق نار عبثي وتنكيل تم التعامل معها دائما بمزيد من الـتفهم وغـض النظـر مـن قبـل أجهـزة 

ــسرقة ــر مــن ال ــشرطة، وهــذه أعمــال أكب ــي ال ــي الجــيش اإلســرائيلي وف ــانون ف ــاذ الق ــ. إنف الرصــاص "ة عملي
 فلـسطيني، مـن بيـنهم مئـات النـساء واألطفـال، انتهـت ١٤٠٠ التي قتل فيها حوالي ٢٠٠٦ في "المصبوب

ًمـثال، قـام جنـدي مـن . ٕثالث لـوائح اتهـام فقـط وادانـات. بدون معاقبة أحد ممن أطلقوا القذائف ومن قصفوا
. ممتلكات هو أخطر من انتزاع الحياةإن انتزاع .  بسرقة بطاقة اعتماد وأموال نقدية من فلسطيني"جفعاتي"

  .هذه هي أخالق الجيش اإلسرائيلي

ٕهذا األسبوع فحصنا ما حدث في التحقيقات فـي عـدة حـاالت قتـل واصـابات بالغـة تمـت علـى أيـدي 
ولـم يـتم االنتهـاء مـن أي تحقيـق، حتـى . جنود الجيش اإلسـرائيلي الـذين استعرضـناهم فـي األشـهر األخيـرة
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ًالجنود الذين أطلقوا النار ما زالوا أحرارا، . وال حتى الحاالت التي حدثت قبل أشهر طويلةاألسهل من بينها، 
ًتنــضم إلــى حــزن العــائالت الفلــسطينية الثكلــى أيــضا مــشاعر الظلــم . وعــدد مــنهم ربمــا تــسرحوا مــن الجــيش

الظلم الـذي يـالزم يصعب معارضة الشعور ب. ًالفظيع ألن قتلة أعزائهم ال يحاكمون، وأصال لن تتم معاقبتهم
اسـألوا رنـا . كل عائلة فلسطينية ثكلى، وتسعى على األقل إلـى درجـة مـن العدالـة المتـأخرة بـسبب مـا فقدتـه

ًوخيــري الحــالق، والــدي إيــاد، اللــذين قــدما التماســا للمحكمــة العليــا بــسبب إطالــة التحقيــق فــي قــضية قتــل 
ًنائيـة يبـدو خيـارا ضـعيفا جـداًأيـضا يعرفـان أن تقـديم قتلـة ابنهمـا لمحاكمـة ج. ابنهما ً لقـد قـدمنا للمتحـدث  .ً

ٕبلسان الجيش اإلسرائيلي في هذا األسبوع قائمة بالعديد من حاالت قتل واصابة بجروح خطيـرة لفلـسطينيين 
ٕمن األشـهر األخيـرة التـي ظهـرت فيهـا جميعـا هنـاك شـبهة بأنهـا كانـت زائـدة واجراميـة، وطلبنـا معرفـة مـاذا  ً

ًوفي السنة الهادئة نسبيا، مثل الـسنة التـي مـرت، . النتيجة متوقعة ومحزنة.  بشأنهاحدث لمصير التحقيق
جميعهــا علـى األغلـب ســتنتهي بـاإلغالق وسـتدفن فـي غياهــب النـسيان وتـراكم الغبــار . لـم ينتـه أي تحقيـق

  .عليها في الجارور بال شيء

 "الحـزام األسـود"لتـي سـميت ً تشرين الثاني الماضي، تقريبا قبـل سـنة، وفـي إطـار العمليـة ا١٤في 
 سـنة، التـي كانـت حينهـا طالبـة ١١قصف سالح الجو بيت نور السواركة في دير الـبلح، تلـك الطفلـة ابنـة 

قتل سالح الجو والـديها، يـسرى ومحمـد، وأخوتهـا معـاذ ووسـيم، وكـذلك عمهـا رسـمي . في الصف السادس
 نــور مــستيقظة، فقــد اســتيقظت علــى صــوت كانــت. وزوجتــه وأوالده الثالثــة قتلــوا فــي القــصف، فــي نــومهم

عندما يدور الحـديث عـن قـصف  .تسعة أشخاص أبرياء قتلوا أثناء النوم. الطائرات الذي سبق قصف بيتها
ــات الــشرطة العــسكرية ــى تحقيق ــاك حاجــة إل ــارين، يكفــي . لــسالح الجــو، ليــست هن ــدور عــن طي الحــديث ي

تــم تــشخيص ": األول، نــشرت اســتنتاجاته الحــادةفــي كــانون . التحقيــق الــذي يقــوم بــه ســالح الجــو لنفــسه
، كوخ بائس، جزء من جوانبه من النايلون، هدف عسكري يشكل "الهدف كمنشأة عسكرية للجهاد اإلسالمي

ًكان هذا كافيا لعـدم إجـراء تحقيـق وعـدم التقـديم للمحاكمـة، وبالتأكيـد . ًتهديدا، يستحق القصف من السماء
، نـص "ًخلقـت العمليـة ظروفـا لتحـسين الواقـع فـي غـزة". ن إلى سالح الجواألفضل يذهبو. عدم معاقبة أحد

. ربما يتم إعطاء أوسمة للطيارين الذين قتلوا أبناء العائلة الثمانيـة. التحقيق الذي أجراه الجيش اإلسرائيلي
  .ثمانية أشخاص قتلى، عائلة تم محوها

مر بدوي من بيته في مخيم العروب  تشرين الثاني، خرج الشاب ع١١قبل ثالثة أيام من ذلك، في 
لالجئين إلطفاء حريق اشتعل على الحائط الخارجي من بيته، بعد أن ألقى شباب زجاجة حارقـة علـى جنـود 

منشفة بيديه، مثلما ظهر في فيلم وثق مـا )  سنة٢٢(أمسك بدوي . الجيش اإلسرائيلي واصطدمت بالحائق
وفي اللحظة التي خـرج فيهـا مـن البيـت . ت في حائط البيتحدث، من أجل إطفاء النار الصغيرة التي اشتعل

ًربما ظنوا المنشفة صاروخا، أو قذيفة، هكذا قال . أطلق الجنود النار عليه وقتلوه في منحدر الزقاق الضيق
ــه ــي حين ــسان الجــيش اإلســرائيلي ف ــا المتحــدث بل ــة ســتحول ": لن ــي النهاي ــي الحــدث، وف ــق ف يجــري التحقي
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وقد مرت أكثر من عـشرة . "ال يمكن إعطاء تفاصيل عن التحقيق الجاري. اء العسكرياستنتاجاته إلى االدع
أيـن هـو التعقيـد الكبيـر . أشهر، وفي هذا األسبوع قال لنا المتحدث بلسان الجيش بأن التحقيق لم ينته بعد

همـا عـدة ولدان أطلقت النار على رأسيهما فـي كفـر قـدوم، تفـصل بين. مباشرة نحو الرأس في هذا التحقيق؟
 تموز من السنة الماضية، أطلق جندي للجيش النار على رأس الطفل عبد الـرحمن شـتيوي ١٢في . أشهر

وقـف الطفـل علـى مـدخل بيـت . الذي لم يكن في حينه قد أكمل العشر سنوات، وكان يبدو أصـغر مـن عمـره
أطلـق .  عـن ذاك المكـانًصديقه في القرية في الوقت الذي جرت فيه المظاهرة األسـبوعية فـي القريـة بعيـدا

البروفيـسور غيـدي فـرات، مـدير . الجندي النار عليه من فوق التلـة ومـن مـسافة بعيـدة مباشـرة نحـو رأسـه
ً اعتقد أن هناك أمـال للطفـل، قسم العناية المكثفة في قسم األطفال في مستشفى شيبا، حيث تم نقل الطفل،

هكـذا قـال .  فـي مؤسـسة تأهيـل فـي بيـت جـاالبقي عبد الرحمن فـي مـوت سـريري، ووضـع . خابه أمللكن
خـالل األحـداث … ": المتحدث بلسان الجـيش بعـد إطـالق النـار الحـي علـى رأس الطفـل ابـن العـشر سـنوات

مــع انتهــاء التحقيــق، ســتحول . يجــري التحقيــق فــي الحــدث مــن قبــل الــضباط. أصــيب قاصــر فلــسطيني
لم تكن حاجة إلـى تحقيـق مـن قبـل الـشرطة العـسكرية، هذه المرة حتى . "االستنتاجات إلى النيابة العسكرية

ُولـم ينتـه بعـد التحقيـق فـي إطـالق . ، الـذي ال تـشوبه أي شـبهة"القيام بتحقيق من قبل الـضباط"كان يكفي 
  .لقد مرت سنة وربع على ذلك. النار على رأس طفل قاصر

ًبا مـشهورا، واآلن هـو الذي حلم بأن يكون مطر)  سنة١٧(في الختام، المغني الصاعد زياد قيسية  ً
ً يومــا اقتحمــت قــوة ١٣يغنــي فــي شــوارع مخــيم الفــوار بواســطة جهــاز تكبيــر بــسيط اشــترته لــه والدتــه، فــي 

مــستعربين، وهــي وحــدة النخبــة، المخــيم البعيــد هــذا للقيــام بعمليــة أمنيــة وضــرورية لــيس لهــا مثيــل، وهــي 
ً سـنة، كتـب منـشورا متحـديا عبـر ١٨ره اعتقال أيمن حليقاوي، الـشاب الـذي يعـاني مـن مـرض نفـسي وعمـ ً

ًفشلت القوة الممتازة في مهمتها ولم يكن حليقاوي في البيت، وبدال من ذلك أطلق أحد الجنـود . "فيس بوك"
المستعربين النار على الشاب زياد قيسية الذي كان يقف علـى سـطح بيتـه مـع شـقيقه الـصغير وابنـة عمـه 

أطلق الجندي النـار عليـه مـن مـسافة بعيـدة باتجـاه الـسطح ومـن . الصغيرة لمشاهدة ما يحدث على الشارع
أصـابت الرصاصـة وجـه المغنـي الـذي لـن يغنـي . مسافة ليس باإلمكان أن ترشق منها حجـارة علـى الجنـود

ًبعد ذلك، وحطمته تماما وقتلته فورا ًبعد النشاط، تلقينا تقريرا عن فلسطيني ": المتحدث بلسان الجيش قال. ً
وأنتم تعرفون ما سـيأتي . "…وفي نهايته ستحول النتائج. فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكريةقتيل، وتم 

  .ًالحقا وتعرفون النهاية

  ٢/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  اصدارات

 العصابات الصهيونية قامت بأكبر سطو في التاريخ ضد الفلسطينيين: كتاب إسرائيلي جديد
  

ــع عــواودة ــي القــدس" – الناصــرة – ودي ــة "هــآرتس" صــحيفة كــشفت: "العرب ــاب مــضامين العبري  كت
 وعقـب خـالل فلسطين في المتنقلة الممتلكات لكل والنهب السلب جرائم وفضحه برصده نادر جديد إسرائيلي

 .١٩٤٨ نكبة

 التـي الفـضيحة عـن تاريخيـة اعترافـات ويقـدم التـاريخ، في مسلح سطو أكبر مشاهد الكتاب ويروي
 معظـم أن األفعـال هـذه أظهـرت" بقولـه أيـضا غوريـون بـن دافيـد األولى االحتالل ةحكوم رئيس عليها عقب

  .الكتاب يوردها أرشيفية وثيقة تؤكد كما "لصوص اليهود

 الكتــاب إن يقــول الــذي راز آدم اإلســرائيلي للمــؤرخ "كرميــل " النــشر دار عــن صــادر الجديــد الكتــاب
 فـي اإلسـرائيليين قبـل مـن الفلـسطينية الممتلكـات لــ والنهـب الـسلب مقـدار وتكشف واسعة دراسة عن عبارة
  .١٩٤٨ نكبة

  "لصوص اليهود معظم": غوريون لبن اعترافا ويورد النكبة فظائع عن يكشف

 عنـد ويتوقـف أصـحابها وحوانيت منازل محتويات سرقة قبل أوال الوطن سرقة يتجاهل راز أن ورغم
 القـدس وكـل الطالبيـة حـي كـل فـي البيـت سـرقة عنـد فيـه التوقـف دون الفلـسطيني البيـت من البيانو سرقة

  ."أهله من شاهد وشهد "نوعية من كونها هامة تاريخية وثيقة يقدم لكنه فلسطين، وثلثي الغربية

 الـصحف مـن ومقـاطع األرشـيفات عشرات من وثائق على راز آدم اإلسرائيلي المؤرخ دراسة وتستند
  .اليوم حتى تستشعر وآثاره تبعاته زالت ما فريد حدث عن الحديث أن يؤكد وهو العبرية،

 المدينـــة طبريـــة فـــي الفلـــسطينيين بيـــوت نهـــب فـــي إســـرائيليين قيـــام الـــسلب مـــشاهد ضـــمن ومـــن
 عــشرات ضــمن يــشير كــذلك. ١٩٤٨ أبريــل/نيــسان فــي بــدمائها مــضرجة ســقطت التــي األولــى الفلــسطينية

 يتحــدث أخــرى وثيقــة وفــي. دجــاج قــنل الحقــا تحويلهــا تـم حيفــا فــي فــاخر خــشب مــن خزانــة لــسرقة األمثلـة
ــي منزليــة أدوات ســرقة عــن آخــرون ــة آالف عــشرة ســرقة وعــن وحل   .حيفــا مخــازن أحــد مــن كافيــار علب

 هــذه علــى عثــر راز آدم المــؤرخ إن أديــرت عــوفر "هــآرتس" صــحيفة فــي التاريخيــة الــشؤون مراســل ويقــول
 حـــرب فـــي العربيـــة الممتلكـــات ســـلب "بعنـــوان كتـــاب فـــي الـــصادرة الجديـــدة دراســـته ضـــمن النـــادرة الوثيقـــة

 إلـى يافـا ومـن الـسبع بئـر إلـى طبريـة مـن فلسطين في السلب أعمال جمع عملية أن إلى منوها "االستقالل
 حـساسة مـسألة واحـد كتـاب فـي البالد وعرض بطول المنتشرة والقرى والكنائس المساجد سرقة عبر القدس
  ."وصعبة

 جنـودا اإلسـرائيليين، مـن واسـعة أوساطا أن غوريون بن رغرا على "هآرتس"لـ حديث في راز ويؤكد
 انتـشرت التـي والنهـب الـسلب عمليـات فـي شـاركوا وصـغارا، كبـارا ونساء رجاال وعلمانيين متدينين ومدنيين
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 واألجهـزة والحوانيـت المنـازل آالف عـشرات طـال والنهـب الـسلب أن موضحا. اليهود لدى الهشيم في كالنار
  .وغيرها الزراعية توالمنتوجا والمصانع

 والموائـد والحلـي والمالبـس والكتـب اجهزة البيانو سرقة عن راز يتحدث الكتاب فصول من واحد في
 األمـالك على مركزا أخرى، لدراسات الجئ ألف ٨٠٠ نحو أراضي سرقة تاركا والمراكب، الكهربائية واألجهزة
 إسـرائيليين قـادة مـن يقتبس فالمؤرخ وحيدا، ليس غوريون بن لكن. أيضا هآرتس مراسل نوه كما "المتنقلة
  .إلسرائيل الثاني الرئيس تسفي بن يتسحاق قاله لما مثال فيشير المضمار، بهذا آخرين

 طبيعيـا عمـال اعتبـروه الـذي الـسلب فـي شـاركوا قـد نـزيهين يهـودا "أن تسفي بن أقوال من ويستدل
  ."مباحا

 وبـالقوى اليهـود بكرامـة مـسا ّيـشكل القـدس يف يجري ما ":تسفي بن يقول غوريون لبن رسالة في
 مـا. منظمـين غيـر وأفـراد منظمـة غيـر مجموعـات قبـل مـن المـنظم الـسلب على السكوت يمكن ال. المحاربة

  ."الحقول في الجراد كفعل هو القدس في الغربية الفلسطينية األحياء في اللصوص يفعله

 الـشطر فـي الفـاخرة األحيـاء في لسطينيينالف وممتلكات وقصور منازل له تعرضت ما أن إلى يشار
 بعـضها توثيـق وتـم مروعـة كانت وغيرها، والمصرارة والطالبية والبقعة القطمون في كما القدس، في الغربي

  .ًأيضا إسرائيلية منها دراسات عدة في

  ٥/١٠/٢٠٢٠ القدس العربي

*** 

  اخبار باالنجليزية

Netanyahu approves construction of 5,400 settler homes in W. Bank 
 

 

Israel Hayom, a Hebrew newspaper, reported on Friday that the so-called Israeli Supreme 

Council for Planning and Building will meet next Sunday to approve the construction of 

5,400 settlement units in the West Bank. Israeli premier Benjamin Netanyahu has informed 

concerned officials with his approval for the construction of thousands of settler homes in 

the occupied West Bank, according to the Hebrew newspaper. The newspaper stated that 

half of the housing units will be built in the Beitar Illit  settlement, south of Jerusalem, 

while the rest of the units will be built in other settlements including Har Bracha, Einav, 

Shema, Eileh, Adam, and others. 

Palestinian Information Center 2-10-2020  
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Dozens of settlers defile Aqsa Mosque despite Old City lockdown 

Despite the lockdown being imposed on the Old City of Jerusalem, hordes of Jewish settlers 

on Sunday morning were allowed by the Israeli occupation police to enter and desecrate 

the Aqsa Mosque.According to local sources, at least 41 settlers stormed the Aqsa Mosque 

in groups and toured its courtyards and eastern area, including Bab al-Rahma, where some 

of them performed Talmudic prayers. 
Last night, police officers defiled the Aqsa Mosque’s Bab al-Rahma prayer hall without 

removing their shoes and took pictures of its interior.The Israeli police have been 

preventing, for the second week running, the Jerusalemite residents who live outside the 

Old City from entering the city and performing prayers at the Aqsa Mosque. 

 

Palestinian Information Center 4-10-2020  

*** 

Two children detained in Jerusalem 
 The Israeli police arrested two children from Occupied Jerusalem and a young man from 

Ramallah on Sunday evening.Local sources reported that the Israeli police arrested two 

children from the Shu’fat refugee camp while they were near the Apartheid Wall which 

separates the camp from Jerusalem City. Meanwhile, Tamer Al-Shawamrah was arrested 

from Umm Al-Sharayet in Ramallah while he was passing through the Israeli Container 

checkpoint.The Shu’fat camp is exposed to the Israeli police’s continuous incursions, 

usually in big numbers, in an attempt to terrorize the camp's residents and impose 

repeated penalties and arrests in addition to carrying out demolitions of citizens' homes 

and facilities.The Shu’fat camp or Anata is one of the camps that was established on an 

area of approximately 200 dunums between the villages of Anata and Shu’fat within the 

boundaries of Jerusalem.The Shu’fat camp suffers from several problems such as the high 

population density, poor infrastructure and basic services, in addition to the Apartheid 

Wall which has blocked roads and hindered the work of many Palestinian inhabitants. 

 

Palestinian Information Center 4-10-2020  

*** 

Turkey condemns Israel’ s new settlement building plans 
ANKARA, Sunday, October 4, 2020 (WAFA) - Turkey strongly condemned the Israeli 

authorities’ approval to build new settlement units in the occupied West Bank, according 

to Anadolu new agency."Reports of Israeli Prime Minister Netanyahu approving 

additional illegal settlements in the West Bank is a new proof of this country's occupier 

ideology, which disregards international law and the United Nations resolutions," the 

Turkish Foreign Ministry said in a statement.He stressed that the recent development 

proves that Israel has not given up on its annexation policy, stating that, "Recent claims by 

some countries that they have halted the implementation of these [annexation] plans by 

signing a normalization agreement with Israel, clearly shows that it is merely a hoax." 

The Turkish minister emphasized that Turkey does not recognize "these illegitimate steps 

of Israel," and called on international community to resist efforts that attack the rights of 

the Palestinian people and their ideal of independence.The statement noted that Palestinian 

lands belong to the people of Palestine, affirming that Turkey will continue to stand by the 

people of Palestine, and support their cause. 

T.R. 

WAFA 4-10-2020  
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