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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّ المقاالت المترجمة لكتالغاية من تضمين التقرير بعض •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤  الدعم األميركي لسياسات االحتالل دمر عملية السالم: عريقات •

استهداف االحتالل لشجرة الزيتون يأتي للسيطرة على أرضنا : الخارجية الفلسطينية •
  ٤  لصالح االستيطان

  ٥  ما يحدث في القدس مؤامرة كبيرة تستهدف األقصى: عكرمة صبري •

  اعتداءات

  ٦  ة في األقصى واألوقاف الفلسطينية تستنكر االقتحامات المتكررة تلمودي"صلوات" •

  ٧   منشأة منذ بداية العام٤٥٠ عائلة فلسطينية ويهدم ٥٣٠ُاالحتالل يهجر  •

  ٩  ٕمواجهات واصابات واعتقاالت في القدس ليلة أمس •

  ٩  بحائط البراق" كهنوتية"يؤدي صلوات " فريدمان" •

  تقارير 

في أعقاب إجراء قانوني اتخذته  البالد أنحاء جميع في دماله عمليات  تجمدإسرائيل •
  ١٠  "عدالة"

  فعاليات

  ١١  الدرة محمد الشهيد بدورة العربي الطفل ليوم المقبلة الدورة بتسمية قرار: تونس •

  آراء عربية

  ١٢  ! المطالبة بتعويضات ليهود المدينة أو اليمن أو غيرهم"إسرائيل"ال يحق لـ •

  اخبار باالنجليزية

Remembering Saladin’s liberation of Jerusalem ١٤  

Awqaf slams settlers’ ongoing violations at Aqsa and Ibrahimi 

Mosques ١٦  

Following Adalah’s legal action against East Jerusalem home 

demolitions, ,Israel freezes demolitions nationwide ١٦  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  الدعم األميركي لسياسات االحتالل دمر عملية السالم: قاتعري
 

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -)بترا( تشرين األول ٥رام اهللا   
  ."مخالفة الدول العظمى للقانون الدولي خطر حقيقي على األمن واالستقرار في العالم"صائب عريقات، إن 

 األميركييوم االثنين، إن الدعم فير الصين لدى دولة فلسطين لقائه سواضاف عريقات خالل 
لسلطة االحتالل اإلسرائيلي من محاوالت لشرعنة االستيطان والضم، وفرض الحقائق االحتاللية على 

 لصناعة السالم الدائم والشامل والعادل إمكانية واعتماد مواقف إسرائيل كاملة، أدى إلى تدمير أية األرض
وثمن عريقات مواقف الصين الداعية إلنهاء االحتالل وتحقيق مبدأ . دا للقانون الدولي والشرعيةاستنا

  .١٩٦٧الدولتين على حدود الرابع من حزيران 

 ٦/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء األردنية 

***  

  استهداف االحتالل لشجرة الزيتون : الخارجية الفلسطينية

  نيأتي للسيطرة على أرضنا لصالح االستيطا
  

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حرب االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه على اشجار  - رام اهللا 
الزيتون، تندرج في اطار تنفيذه لمشروعه االستعماري التوسعي الهادف الى سرقة المزيد من أرض دولة 

 . المستوطناتفلسطين، وارهاب المواطنين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم، تمهيدا لضمها الى

يوم االثنين، انه مع بداية كل موسم قطف ثمار الزيتون تتكرر وأضافت الخارجية في بيان صحفي 
اعتداءات عصابات االحتالل على أشجار الزيتون والمزارعين الفلسطينيين بإسناد وحماية قوات االحتالل، 

 .سطيني وصموده على أرضهبهدف ضرب الموسم الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطن الفل

وذكرت باعتداء ميليشيات المستوطنين المسلحة على أشجار الزيتون في أكثر من منطقة في 
الضفة الغربية كما حصل في قرية حوسان جنوب بيت لحم وبلدة كفر الديك وسط الضفة الغربية ومناطق 

 .جنوب غرب نابلس وغيرها

ضد األرض الفلسطينية وأحد أهم رموزها التي تتمثل وأدانت الخارجية سياسة االحتالل الممنهجة 
في شجرة الزيتون، ورأت أن صمت المجتمع الدولي على جرائم االحتالل وانتهاكاته بات يشجع سلطات 

 .االحتالل على التمادي في ارتكاب مثل تلك الجرائم

 ٥/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  



 
٥

   مؤامرة كبيرة تستهدف األقصىما يحدث في القدس: عكرمة صبري
  

أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس الشيخ  - المركز الفلسطيني لإلعالم- القدس المحتلة 
عكرمة صبري أن ما حدث في القدس وبلدتها القديمة خالل األسبوعين الماضيين يمثل مؤامرة كبيرة 

  . المقدسيين والتضييق عليهمتستهدف المسجد األقصى المبارك بهدف تفريغ البلدة من

ولفت صبري أن الجمعتين الماضيتين كان األقصى حزينا بسبب التضييق المتعمد على المقدسيين 
ومنع دخولهم لألقصى، فيما الراحة والحماية المطلقة للمستوطنين خالل االقتحامات المتكررة لهم لألقصى 

  .المبارك

 المسلم إبراز هويته للدخول للصالة في األقصى، ما معنى أن يطلب من المقدسي:" وتساءل صبري
فيما يأتي المستوطن من كل حدب وصوب ألداء صلواته التلمودية في المسجد األقصى وبحماية كاملة من 

  ".سلطات االحتالل اإلسرائيلي؟

نالحظ التمييز البشع المؤلم التآمري؛ ما يعني أن االحتالل لم يكن يصلح مطلقا : "وأردف صبري
  ". شكل من األشكال لفرض سيادته على البلدة القديمة لمدينة القدسوبأي

وأشار صبري إلى أن الغفلة المقصودة وغير المقصودة من العالم العربي واإلسالمي عن مدينة 
  .القدس، تشجع االحتالل على اتخاذ مزيد من اإلجراءات العنصرية بحق المقدسيين

المقدسيين، فنحن لم نشاهد أي احتجاج أو أي ضغط على رغم اإلجراءات اإلسرائيلية بحق : "وقال
  ".االحتالل يجبره على التراجع عن سياسته العدوانية تجاه القدس والمسجد األقصى

وأضاف صبري أنه وخالل السنوات الماضية، لم نشهد أي حراك سياسي أو دبلوماسي من العرب 
  .أو المسلمين كردة فعل على ما يتعرض له المسجد األقصى

وشدد صبري على أن أهل بيت المقدس يرفضون االقتحامات التي يقوم بها المتطرفون اليهود في 
أعيادهم المتعددة بما فيها عيد العرش والغفران، ويتصدون لهم بكل ما يملكون رغم إجراءات االحتالل 

  .الظالمة بحقهم بهدم البيوت واالعتقال واإلبعاد والغرامات المالية وغيرها

 االحتالل المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خالل االعتقاالت ويستهدف
  .واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد، وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية

  ٥/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

*** 
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  اعتداءات

 لسطينية تستنكر االقتحامات المتكررة تلمودية في األقصى واألوقاف الف"صلوات"

 

 اقتحم مستوطنون صباح أمس االثنين، ساحات المسجد األقصى المبارك، -فلسطين المحتلة 
 .بمدينة القدس المحتلة

ًوأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات األقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوسا  ّ
 .ات االحتالل اإلسرائيليٍتلمودية، بحراسة مشددة من قبل قو

وكانت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، استنكرت االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى، 
من قبل أعداد كبيرة من المستوطنين، وأداء طقوس تلمودية وطرد المصلين من أمام المسجد وسط توتر 

 . شديد

إن هذه االقتحامات « أبو الرب، في بيان صحفي، وقال وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية حسام
اليومية للمسجد األقصى المبارك أو للحرم اإلبراهيمي الشريف، تعتبر عدوانا فاضحا على الحريات الدينية 

إن ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي من «: وأضاف. »للمسلمين وأماكن عبادتهم
وحرية العبادة وحماية األماكن الدينية من مساجد وأمالك وقفية، ما هي إال انتهاكات ممنهجة تتعارض 

 .«عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي

ودعا المجتمع الدولي واألمتين العربية واإلسالمية إلى العمل على وقف هذه االنتهاكات التي تنذر 
 .قي بظالله على المنطقة بأسرهابخطر كبير قد يل

ويقتحم المستوطنون، األقصى، بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية، ويدخلونه من 
باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي استولت السلطات االسرائيلية على مفاتيحه عقب احتالل 

لصباحية، والمسائية بعد صالة الظهر، طوال أيام ويدخل المستوطنون األقصى في الفترتين ا. شرقي القدس
 .األسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت

، أثناء اقتحاماتهم »تجاوزات المستوطنين«وأظهرت إحصائيات دائرة األوقاف، ارتفاعا مضاعفا في 
، الذي يمنعهم من أداء الطقوس الدينية والصلوات »١٩٦٧الوضع القائم منذ عام «للمسجد، لنظام 

 .ليهودية داخل المسجدا

وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إن سلطات االحتالل االسرائيلي، اقتحمت المسجد األقصى 
وأضافت الوزارة في تقريرها .  وقتا٥٧ مرة، ومنعت رفع األذان في الحرم االبراهيمي بالخليل ٢٤أكثر من 

خالل أيلول الماضي، إن سلطات » االبراهيمي» و»االقصى«حول االعتداءات واالنتهاكات االسرائيلية على 
لحرمان المصلين من الوصول » كورونا«االحتالل استغلت األعياد اليهودية لتكثيف اقتحاماتها، وجائحة 

 .، لفرض واقع تهويدي جديد في المدينة المحتلة ومسجدها»األقصى«إلى 



 
٧

تاحة المجال للمستوطنين من القيام وحول االحتالل المسجد االبراهيمي وما حوله لثكنة عسكرية إل
 وقتا، كما منع مدير عام أوقاف الخليل، وعددا ٥٧بصلواتهم، وأغلقته من اجل ذلك، ومنع رفع اآلذان فيه 

 .من الموظفين من الدخول اليه

وقال وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب، إن سياسة االحتالل لن تثنينا من دوام الصالة والتواجد 
، واهلنا الذين يتعرضون ألبشع هجمة سيواصلون التصدي »االقصى«لدفاع عنهما، مضيفا حراس فيهما وا

 .لسياسة المحتل مستوطنيه

في موضوع آخر، ذكرت صحيفة عبرية أمس أن المستوى السياسي اإلسرائيلي، أعطى موافقته 
 .الضفة الغربيةًأخيرا على السماح ببناء اآلالف من الوحدات االستيطانية بعدة مستوطنات في 

العبرية عبر موقعها اإللكتروني، إن الموافقة جاءت لبناء ما » يديعوت احرونوت«وقالت صحيفة 
عيلي، نوكديم، معاليه «  وحدة استيطانية موزعة على عدة مستوطنات من بينها ٥٠٠٠- ٤٠٠٠بين 

 .« ياكير مخماس، فدوئيل

  ١٢ص/٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   منشأة منذ بداية العام٤٥٠لة فلسطينية ويهدم  عائ٥٣٠ُاالحتالل يهجر 
 

 عائلة فلسطينية ٥٣٠ أدت السياسة العدوانية اإلسرائيلية إلى تهجير –عمان  -نادية سعد الدين 
من أراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، عقب تدميرها ومصادرتها لصالح 

نشأة سكنية وتجارية فلسطينية بنفس الفترة، بهدف تخفيض عدد  م٤٥٠االستيطان، باإلضافة إلى هدم 
  .المواطنين الفلسطينيين مقابل زيادة عديد المستوطنين واستالب المزيد من األراضي المحتلة

سلطات “وأفاد مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في فلسطين المحتلة، أن 
ً مسكنا ومنشأة فلسطينية، ٤٥٠ األشهر التسعة األولى من العام الجاري االحتالل اإلسرائيلي، هدمت خالل

  .” عائلة فلسطينية٥٣٠وهجرت 

االحتالل أجبر بعض المقدسيين على هدم مساكنهم “وقال المركز، في تصريح صادر عنه، إن 
ً مسكنا ومنشأة قسريا خالل األشهر الم٨٠بأيديهم في مدينة القدس المحتلة، حيث جرى هدم  نصرمة من ً

  .”العام الجاري

سياسة االحتالل تستهدف محاصرة البناء الفلسطيني ال سيما في القدس المحتلة، “وشدد على أن 
حيث أجبرت الكثيرين على البناء بال ترخيص أو الهجرة لمحافظات الضفة الغربية، حتى بلغت حاجة 

  .”سة ألف وحدة سكنية لتغطية حاجتهم الما٢٥المقدسيين وحدهم لحوالي 

، حوالي ١٩٤٨ونوه إلى أن السلطات اإلسرائيلية هدمت، منذ إقامة كيانها المحتل في العام 
ً مسكنا فلسطينيا، وتسببت في تعرض حوالي مليون فلسطيني للتهجير١٦٥,٦٩٠ ً.  



 
٨

وال يتوقف عدوان االحتالل عند ذلك الحد؛ بل تمتد انتهاكاته صوب المقدسات الدينية، عبر تأمين 
ألمنية المشددة للمجموعات االستيطانية المتطرفة القتحام المسجد األقصى المبارك، كما حدث الحماية ا

  .أمس، وتنفيذ جوالتهم االستفزازية داخل باحاته

، بأداء ”باب المغاربة“وقام عشرات المستوطنين المتطرفين، خالل اقتحامهم لألقصى من جهة 
ًأبواب المسجد األقصى، وتحديدا عند باب الجديد، تلبية الطقوس والصلوات التلمودية االستفزازية، عند 

، المزعوم، لتوسيع دائرة االقتحامات للمسجد خالل ما يسمى بعيد ”جماعات الهيكل“لدعوات ما يسمى 
  .، بحسب مزاعمهم”فرحة التوراة”و” العرش“

ًبينما تشهد مدينة القدس المحتلة إغالقا شامال بدأ منذ عدة أيام، ويستمر ألسا بيع بحجة إحياء ً
  .”كورونا“ما يسمى األعياد اليهودية وتفشي فيروس 

 فور خروجهم منها، ومارست مدرسة األقصى الشرعيهت قوات االحتالل على طلبة اعتد“كما ... 
ًشهد ارتفاعا ملحوظا “، مبينة أن الشهر الماضي ”ٕأبشع سياساتها في اعتقال وطرد وابعاد حراس االقصى ً

  .” ولم يسلم موظفو األوقاف من تلك االعتداءاتفي سياسة اإلبعاد،

كما اقتحمت شرطة االحتالل، مصلى باب الرحمة داخل المسجد األقصى، وصورت ما بداخله، في 
حين لم تسلم بقية المساجد في مدينة القدس المحتلة من قرارات الهدم من قبل ما يسمى بلدية االحتالل، 

  .لدة سلوانفي ب” مسجد القعقاع“التي أخطرت بهدم 

، المزعوم، من التحريض على المسجد األقصى، عبر دعواتها ”جماعات الهيكل“وكثفت ما يسمى 
المتكررة لتوسيع نطاق استباحته في األعياد اليهودية، وسط تصدي الحراس لمحاولة أحد المستوطنين 

  .اقتحامه من جهة باب الملك فيصل

 الطرق، خاصة في األعياد اليهودية خالل الشهر المستوطنين يحاولون بشتى“وأفادت الوزارة أن 
، في مسعى ”األقصى“الجاري، من النفخ بالبوق، وممارسة الطقوس اليهودية الخاصة في األعياد داخل 

  .”منهم لتطبيق فكرة التأسيس المعنوي للمعبد المزعوم

  

  ٢٦ص/٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  

  



 
٩

  ٕمواجهات واصابات واعتقاالت في القدس ليلة أمس

 

شهدت مدينة القدس المحتلة ليلة أمس، األحد، العديـد مـن المواجهـات بـين الـشباب الفلـسطينيين، 
  .ٍوقوات االحتالل الصهيوني، في عدد من أحياء وضواحي القدس

ٍففي بلدة حزما، شمال القدس، أصيب شابين برصاص االحتالل المطاطي، خالل مواجهات بالقرب، 
  .من المقبرة الشرقية للبلدة

ّفي مخيم شعفاط، اعتقلت قوات االحتالل شابين بعـد أن داهمـت المخـيم ليلـة أمـس، فيمـا شـهدت و
ٍالعيساوية مواجهات عنيفة، أطلق خاللها شباب البلدة المفرقعـات، وألقـوا الزجاجـات الحارقـة، تجـاه سـيارات 

  .االحتالل الصهيوني

اهللا، وبيتونيـا، ودروا، جنـوب وفي ذات الوقت شـهدت نـابلس وجنـين، وديـر نظـام، شـمال غـرب رام 
ــي صــفوف الــشباب  ــاالت ف ــا اعتق ــوات االحــتالل، تخللته ــسطينيين، وق ــشباب الفل ــين ال ــل، مواجهــات ب ٍالخلي

  .الفلسطينيين في تلك المناطق

  ٥/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  بحائط البراق" كهنوتية"يؤدي صلوات " فريدمان"
  

ديفيد فريدمان، " إسرائيل"أدى السفير األمريكي في   - عالم المركز الفلسطيني لإل–القدس المحتلة 
  .في ساحة البراق قرب الحائط الغربي من المسجد األقصى المبارك" كهنوتية"يوم االثنين، صلوات 

وذكرت القناة السابعة العبرية أن فريدمان وصل صباح اليوم إلى حائط البراق، وأدى صلوات 
  .عرش اليهوديمع حلول عيد ال" كهنوتية خاصة"

حظيت اليوم بالصالة في الحائط الغربي، وصليت للمصابين : "ونقلت القناة عن فريدمان قوله
  ".بفيروس كورونا، وأتمنى السالمة للجميع

ُوفريدمان من أشد الداعمين لمشروع الضم اإلسرائيلي لنحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، 
  . الضفة والقدسويؤيد بشدة المشاريع االستيطانية في

  ٥/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

*** 
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  تقارير

  البالد أنحاء جميع في الهدم عمليات  تجمدإسرائيل

  "عدالة"في أعقاب إجراء قانوني اتخذته 
  

 عدالـة مركـز اتخـذه الذي القانوني اإلجراء على ًردا - )وفا( ٢٠٢٠ األول تشرين ٥ االثنين حيفا،
 يجمـدون أنهم، أكتوبر / األول تشرين ١ في، إسرائيل في العربية األقلية لحقوق نونيالقا المركز أوضح -

 كورونـا فيـروس أزمـة مـن األولـى الموجـة خـالل كـان كمـا - الـبالد أنحـاء جميـع فـي المنـازل هدم عمليات
  .اليوم "عدالة" لـ صحفي بيان في جاء، )١٩- كوفيد( المستجد

 اإلسـرائيلي العـام المـدعي إلـى رسـالة عدالـة مـن بـشارة سـهاد المحاميـة وجهـت، أغسطس ١٧ في
 لهــدم المتــسارعة إســرائيل لــسياسة فــوري بوقــف تطــالبهم الدولــة فــي آخــرين ومــسؤولين مانــدلبليت أفيحــاي
  .المحتلة الشرقية القدس في الفلسطينية األحياء في المنازل

 اإلصـــابة معـــدالت اضانخفـــ بعـــد المدينـــة فـــي الفلـــسطينيين منـــازل هـــدم عمليـــات إســـرائيل عـــززت
  .الصيف أشهر خالل كورونا بفيروس

 هــدمت، )OCHA( اإلنــسانية الــشؤون لتنــسيق المتحــدة األمــم مكتــب عــن صــادر لتقريــر ًوفقــا
ــى ٣١ إســرائيل ــي مبن ــشرقية القــدس ف ــي ال ــو شــهري ف ــى أدى ممــا، وأغــسطس يولي ــشريد إل  ٩٦ حــوالي ت
  .ًشخصا

 لـذلك ونتيجة، ًفلسطينيا مبنى ١١٢ إسرائيل دمته، ٢٠٢٠ عام بداية ومنذ، أغسطس من ًاعتبارا
 ًفلـسطينيا ًمواطنـا ٤٦٧ وتـضرر .األطفـال مـن يحـصى ال عـدد ذلـك فـي بما، مأوى بال ًشخصا ٢٦١ أصبح
  .اإلسرائيلية السلطات قبل من للمباني الجزئي الهدم نتيجة آخرين

 الـسكان منـازل بهـدم تهديـدال مـن مكثفـة تحـذيرات اإلسـرائيلية السلطات أصدرت، ذلك إلى باإلضافة
  .بدوية ٍمبان لهدم تسعى قانونية إجراءات وبدأت، الصيف خالل النقب منطقة في البدو

  :٢٠٢٠ أكتوبر ١ في اإلسرائيلية العدل وزارة ردت

 انتـشار أعقـاب فـي ًمـؤخرا الحكومـة فرضـتها التـي القيـود إلـى وبـالنظر - األمور فحص إعادة بعد"
COVID-19 - لتتماشى والبناء التخطيط بمخالفات الخاصة اإلنفاذ سياسة تعديل المرحلة هذه في تقرر 

 " .٢٠٢٠ مارس في تحديدها تم التي السياسة غرار على، الطوارئ حالة مع

 الحكوميـة الطـوارئ لـسياسات ًوفقـا، ًالحقـا الجديـدة الـسياسة فحـص سـيتم أنـه AG مكتب وأضاف
  .COVID-19 بـ الخاصة المتطورة
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  :يلي ما الجديدة السياسة بشأن اإلسرائيلية السلطات أعلنتها التي فاصيلالت تشمل

 غيــر بالبنــاء" يتعلــق فيمــا فقــط األوامــر إصــدار وســيتم اإلداريــة الهــدم أوامــر إصــدار تقلــيص ســيتم .١
  ؛ الطوارئ حالة من استفادت التي تلك سيما ال، الجديد "القانوني

  السكنية؛ المباني هدم أوامر يذتنف يتم لن، الطوارئ حاالت في، عامة كقاعدة .٢

  .األدنى الحد إلى الهدم بأوامر المتعلقة التحذير إشعارات تقليل ًأيضا سيتم .٣

 قـانون إلنفـاذ الوطنيـة الوحـدة فـإن، الطـوارئ حالـة بسبب" أنه إلى اإلسرائيلية السلطات أشارت كما
 بالمخالفــات يتعلــق فيمــا التنفيــذ أن ًأيــضا أوضــحت لكنهــا "بالــسكان احتكاكهــا مــن ســتقلل والبنــاء التخطــيط
  .سيستمر بالبناء المتعلقة الجديدة

  :عدالة في التخطيط وحقوق األراضي وحدة مديرة، بشارة سهاد المحامية ّردت

فوريـة  خطـوة يعـد الـشرقية القـدس فـي الفلـسطينيين منـازل لهـدم إسـرائيل وقـف أن مـن الرغم على
 .COVID-19 علــى ًردا الحكومــة فرضــتها التــي بــالقيود ًمــشروطا يكــون أن ينبغــي ال أنــه إال، وضــرورية

، األوسـع الـسياق ضـمن .ًسـاريا المنـازل هـدم تجميـد يظـل أن يجـب، الطارئـة الحالـة هـذه نواجـه أننـا طالما
 فــي الفلــسطينية الــسكنية المنــاطق تطــوير لمنــع المفروضــة التقييديــة إجراءاتهــا إنهــاء إســرائيل علــى يجــب

 أو بنـاء علـى أجبـروا مـن ومعاقبـة تجـريم عـن واالمتنـاع قانوني غير بشكل مهاض تم التي الشرقية القدس
  ."تصاريح دون منازلهم توسيع

  ٥/١/٢٠٢٠) ترجمة عن اإلنجليزية (وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  فعاليات

  الدرة محمد الشهيد بدورة العربي الطفل ليوم المقبلة الدورة بتسمية قرار: تونس

 

 أكد المشاركون في النـدوة العلميـة االفتراضـية حـول موضـوع حمايـة -  وفا٢٠٢٠-١٠-٥ تونس
) نـوفمبر(حقوق الطفل العربـي، أن اليـوم العـالمي للطفـل العربـي سـيكون يـوم العـشرين مـن تـشرين الثـاني 

 ٢٠المقبل، تحت اسم الشهيد محمد الدرة الذي استشهد غدرا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي قبل نحـو 
 . انتفاضة األقصىاءا أثنعام

، في العاصمة التونسية، بمشاركة )االلكسو( الندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وأقامت
ــوم، ومنظمــة  ــة والعل ــة والثقاف ــسكو"المنظمــة اإلســالمية للتربي ــة "اليون ــة والثقاف ــسية للتربي ، والمنظمــة التون

د اختـارت النـدوة العلميـة االفتراضـية إطـالق اسـم الـشهيد الـدرة  التونـسية، وقـالطفـلوالعلوم، وجمعية رحاب 
  ... العرب والمس بكرامتهم وحمايتهم وفق القانون الدولياألطفالكرمز لهدر حقوق وحرية 



 
١٢

فلــسطيني حنـــا عيــسى بورقـــة بحثيـــة عــن أوضـــاع األطفـــال تقـــدم عــضو المجلـــس الـــوطني الوقــد 
 الرصـاص علـيهم مـن قبـل جنـود االحـتالل، وكـذلك طالقٕالفلسطينيين والظلم واالضطهاد والقتل واالعتقال وا

 المحتلـة، يؤشـر لعقليـة االحـتالل التـي األرضما يتعرضون له من تمييـز خاصـة فـي مدينـة القـدس وبـاقي 
، األمـن عرض الحائط وبدعم من دول تـدعي احترامهـا لحـق الطفولـة بـالعيش تضرب كل القوانين والمواثيق
  . بالطفل الفلسطينياألمر ويتكبل فمها عندما يتعلق اإلنسانوحماية هذا الحق وحقوق 

 وصــل باالعتــداءات اإلســرائيلية علــى حقــوق الطفــل الفلــسطيني، حــد األمــر عيــسى علــى أن وشــدد
ــأثنــاء أحيــاء فلــسطينيين أطفــالحــرق  ــا  ن ــة دوابــشة وغيــرهم، مطالب ومهم آمنــين فــي بيــوتهم كأطفــال عائل

 والدوليــة بــسرعة تــأمين حــق الطفــل الفلــسطيني بــالعيش بحريــة واإلســالميةمنظمــات حقــوق الطفــل العربيــة 
  .وممارسة كل حقوقه

ــدرة، تــذكر بمــا إذ ان المنظمــة العربيــة إلــى االلكــسو إدارة أشــار مــدير فيمــا  تحيــي ذكــرى محمــد ال
 العرب خاصة في فلسطين المحتلة من اعتداءات صارخة على حقوقهم في حياة كريمـة األطفالله يتعرض 

وفي تنشئة سليمة وهو ما يتنـافى مـع المواثيـق والعهـود واالتفاقيـات الدوليـة، خاصـة اتفاقيـة الطفـل والتـي 
  .... ١٩٩٨اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة نوفمبر 

  ٥/١٠/٢٠٢٠ ية وفاوكالة األنباء الفلسطين

***  

  آراء عربية

 !المطالبة بتعويضات ليهود المدينة أو اليمن أو غيرهم” إسرائيل”ال يحق لـ
  

 البروفيسور محمد علي الفرا

ية بمطالبـة إسـرائيلتصلنا عبر وسـائل التواصـل االجتمـاعي رسـائل وفيـديوهات عـن انـه هنـاك نوايـا 
في البالد العربية وبخاصة في منطقـة المدينـة المنـورة فـي  بتعويضات عن مزاعمهم بحقوق اليهود إسرائيل

 ان أقـول.  في هـذا الموضـوعرأيي ان ابدي األصدقاءوقد سألني بعض ، عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 منهـا انهـا كانـت ألسـباب المدينـةمقاالت ولذلك ساكتفي بالتركيز على يهود  إلى هذا الموضوع يحتاج بحثه

  :ويتركز ردي على شكل نقاط على النحو التالي.  الحاالت ذكراأكثر

مــن هــم اليهــود؟ اليهــود ال يــشكلون شــعبا وال قوميــة مثــل الــشعوب والقوميــات المتعــارف عليهــا علميــا  - ١
 العــالم شــانها شــان المــسيحية أنحــاءوالتــي انتــشرت فــي   وهــي الديانــة اليهوديــةديانــة أتبــاع هــم ٕوانمــا
 الخـزر علــى بحـر قــزوين وشـكلوا فــي القــرن أهــلبـل اعتنقهــا  إســرائيل ولــم تنحـصر فــي بنـي سـالمواإل

وا فيمـا أنـشأ وهم الذين أوروباالسابع للميالد دولة وتفككت في القرن السابع عشر وتوزع سكانها في 
وهنـاك يهـود ، األتراكهم قوقازية مثل أصول إنما إسرائيل وهؤالء ال عالقة لهم بالشرق وال بإسرائيلبعد 

 أصول حبشية وهناك يهود من أصولوهم من   ويطلق عليهم يهود الفالشاأثيوبيا  وبخاصة فيإفريقيا



 
١٣

 كـان امـرأة لفتحها كـان يحكـم البربـر إفريقياي زهير بن قيس شمال سالموحينما دخل القائد اإل، بربريه
أي   يهـود المدينـة فكـانوا عربـا اقحـاح تهـودواأمـا،  باليهوديةآنذاكالكاهنة وكانوا يدينون  يطلق عليها

فـي كتابـه المـسمى تـاريخ اليعقـوبي  المـؤرخ العربـي التراثـي اليعقـوبي اعتنقوا اليهودية وفي هذا يقـول
، آنـذاكبان يهود المدينة عرب تهودوا ولم يكونوا يهودا تعربوا ولو لم يكونوا عربا لمـا صـاهرهم العـرب 

ن يهود بني النضير هم فخـذ  فعلى سبيل المثال فااألصليةمواطنهم  إلى  قبائلهم نسبةأسماءوذكر ان 
جبل يقال لـه  إلى من جدام تهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير فتسموا باسمه وكذلك بنو قريظة نسبة

  .قريظة

 العربيـة وكـذلك كـان عـرب الـيمن حينمـا األمـة أو جزءا من الـشعب أي بما ان يهود المدينة كانوا عربا - ٢
ولــة الحميريــة المعروفــة فــي التــاريخ كانــت ديانتهــا  كــرب وان الدأبــوتهــودوا فــي عهــد حــاكمهم اســعد 

وانه حينما جاءت المـسيحية تحـول كثيـر مـن العـرب اليهـا وحينمـا جـاء ، أصيليهودية وشعبها عربي 
 المطالبـة بـالتعويض سـرائيلوبنـاء عليـة ال يحـق إل،  اسلم كثير من العـرب وهـذا يعرفـه الجميـعسالماإل

ية مثـل اليهـود فـي سـالمالن اليهود كانوا عربا ورعايا في الدولة اإلغيرهما  أو اليمن أو ليهود المدينة
روسيا والدول األوروبية اليوم هم يهود دينا ولكن رعايـا لتلـك الـدول ومـن مكونـات تلـك الـدول ونـسيج 
مجتمعاتها وال يشكلون شعبا وال قومية لها مقومات الشعب والقومية ولذلك لم نـسمع ان يهـود روسـيا 

ادة الدولة الخزرية اليهودية التـي دام حكمهـا نحـو ثمانيـة قـرون ولـم يطـالبوا روسـيا بـان طالبوا باستع
 مخـالف ألنـهدولة فـي بمثـل هـذا الطلـب  أي  لم تطالبإسرائيل تلك الدولة وكذلك فإن بأمالكتعوضهم 

تعــرض  العالميــة الثانيــة بالتعويـضات فكانــت بــسبب  الحـرب بعــدأللمانيــا إسـرائيلللقـانون، امــا مطالبــة 
 في بالدنا فلم يحـدث شـيء أماالهولوكوست  أي  تعرضوا للمذابحأنهماليهود في عهد هتلر كما ادعوا 

 عاشــوا األنــدلسمــن هــذا بــل علــى العكــس مــن ذلــك عاشــوا فــي الــبالد العربيــة معــززين مكــرمين وفــي 
عيــشوا بــين  ليالعربيــةالــبالد  إلــى  طــردوا معهــم ورحلــوااألنــدلسعــصرهم الــذهبي ولمــا طــرد العــرب مــن 

  . كان جزاء العرب كجزاء سنمارولألسفالعرب مكرمين وهذا ما تشهد به كتبهم ومصادرهم ولكن 

 اليهـود الـصهاينة أكاذيـبهناك كثير مـن العـرب ومـنهم متعلمـون ومثقفـون انطلـت عليهـا  ولألسف
 أجنــاس علمــاء وهــذا الــزعم واالدعــاء فنــده ونفــاه، والتــي فيهــا يزعمــون بــان اليهــود يــشكلون شــعبا وقوميــة

 التاريخ بجامعة أستاذيون نذكر منهم شلومو ساند إسرائيل كثيرون ومنهم أجانب  ومؤرخونأجناسوعلماء 
 The Invention Of The Jewish Peopleاخــتالق الــشعب اليهـودي :  وذلـك فــي كتابـهأبيــبتـل 

ــه ــي كتاب ــالم ف ــث وات ــشهير كيني ــوراتي ال ــاب المــؤرخ الت ــاريخ .. يمــة  القدإســرائيلاخــتالف : وكت اســكات الت
 the thirteenth tribe ,the khazar: وكتاب المؤرخ اليهودي كويستلر في كتابه ،  القديمالفلسطيني

empire and its heritage ، انـا تعمـدت ان اركـز علـى مؤلفـات اليهـودي مـع ان هنـاك مؤلفـات كثيـرة
 وحقيقــتهم أســاطيرهم.. الــصهاينه .. انيــونالعبر.. يونســرائيلاإل.. اليهــود : لغيــرهم منهــا كتــاب لــي عنوانــه
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متـى : واختتم رسالتي بعبارة للمـؤرخ التـوراتي الـشهير كينيـث وايـتالم يتـساءل فيهـا بقولـه . ومصير دولتهم
  . التوراتياألسريحرر العرب تاريخهم من 

 تبــين لــه بــأن التــاريخ العربــي القــديم وبخاصــة تــاريخ فلــسطين مــستمد مــن مــصادر ألنــهقــال ذلــك 
ــةتو ــك يقــول عــالم ، راتي ــي ذل ــاروف ــشهير إســرائيلي ســرائيل اإلاآلث ــه ال ــشتاين فــي كتاب  The Bible فنكل
..Unearthed التـي تنفيهـا المكتـشفات واألساطير يقول بان العهد القديم يحتوي على كثير من الخرافات 

وين والخـروج والالويـين التكـ:  من العهد القـديم وهـياألولى األسفارومن المعلوم ان الخمسة ، االركيولوجية
  .القانون أو والتثنية واالشتراع هي ما يطلق عليه التوراة والتي تعني الشريعة

ــرا ــى وأخي ــات   ان يتحــررأتمن ــر مــن الخراف  واألســاطيرالعــرب وبخاصــة المتــصهينين مــنهم مــن كثي
  .التوراتية والمقوالت اليهودية

  كاتب فلسطيني* 

  ٥/١٠/٢٠٢٠الرأي اليوم 

***  

  النجليزيةاخبار با
 

Remembering Saladin’s liberation of Jerusalem 
By Jehan Alfarra 

On 2 October 1187, Ayyubid Sultan Salah Al-Din (known in the West as Saladin) liberated 

Jerusalem from the Crusaders nearly a century after they captured the holy city from the 

Fatimid Caliphate. 

 

What: Saladin’s liberation of Jerusalem 

Where: Palestine 

When: 2 October 1187 

The Crusader Kingdom of Jerusalem 

With a cry of ‘Deus vult!’ – Latin for ‘God wills it’ – head of the Roman Catholic Church 

Pope Urban II ignited the flame for the Crusades in 1095, urging Christian Europeans to 

go on ‘armed pilgrimage’ to Jerusalem and reclaim the Holy Land from Muslims. An army 

of 100,000 undertook the mission, forming the First Crusade. 

On 15 July 1099, Jerusalem, which had been recaptured by the Fatimids from the Seljuks 

the year before, fell to the Crusaders after a brutal siege which lasted for over a month. 

Their victory laid the foundations for the establishment of the Crusader Kingdom of 

Jerusalem. 

Saladin’s rise to power 

At the time, Muslim forces in the Middle East and North Africa region were divided, with 

power struggles between and amongst the Sunni Seljuks in the Levant and the Shia 

Fatimids in Egypt. 

Sultan Nur Al-Din Zengi, who ruled much of the Syrian province of the Seljuk Empire 

between 1146 and 1174, sought to unite all Muslim forces between the Euphrates in 

Mesopotamia and the Nile in Egypt in order to defeat the Crusaders. 

Saladin, who was born in 1137 into a Kurdish Sunni military family had gone on a military 
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expedition on behalf of Nur Al-Din to Egypt alongside his uncle Shirkuh to help the wazir 

(adviser) to the Fatimid Caliph Al-Adid, Shawar, to resolve internal power struggles and 

assert his rule. However, Shawar, the effective ruler of Egypt, soon allied with the 

Crusaders against Shirkuh and the Zengids. 

Upon the personal request of the Caliph Al-Adid, Shirkuh came back to Egypt to fight off 

Crusader incursions. He later had Shawar executed and, despite being Sunni, was 

appointed wazir by the Shia Caliph. But Shirkuh died soon after, and Saladin was 

appointed wazir in his place. 

Saladin consolidated his position in Egypt and, upon the Caliph’s death, became ruler of 

Egypt and abolished the Fatimid Caliphate. 

Indeed Nur Al-Din extended his dominance across large parts of the Muslim world, but he 

died before he achieved his ultimate goal of liberating Jerusalem. Defeating other claimants 

to Nur Al-Din’s throne in Syria, Saladin was proclaimed sultan. 

Saladin had spent over a decade unifying Muslim cities under Sunni rule. He established 

the Ayyubid dynasty and asserted his rule over Egypt, Syria, Upper Mesopotamia, the 

Hejaz, Yemen and much of the North African coast, finally realising Nur Al-Din’s dream. 

In 1185, Saladin agreed to a truce with the Crusaders, allowing him time to deal with 

political problems in the Muslim world and raise a large army. 

Two years later, in 1187, French Crusader Lord of Oultrejordain Raynald of Châtillon 

raided a Muslim caravan, violating the truce. 

Saladin’s siege of Jerusalem 

After unifying Muslim lands under his rule, Saladin was ready to take on the Crusaders in 

light of Raynald’s violation of the truce. The Kingdom of Jerusalem was, at this time, also 

internally divided. 

On 4 July 1187, Saladin’s armies scored a great victory at the Battle of Hattin near 

Tiberias, the most pivotal defeat to befall the Crusaders. Crusader King Guy de Lusignan 

and many Crusader princes and lords, including Raynald of Châtillon, were captured. 

Saladin killed Raynald in fulfilment of a vow that he made following the latter’s murderous 

attacks against Muslims. 

After the Battle of Hattin, which dealt a major blow to both the morale and military might 

of the Crusaders, Saladin moved against many Crusader states and conquered almost 

every Crusader territory in the region, clearing the path to retake Jerusalem. 

The holy city had become a refuge for most of the Crusaders of the Levant, and fighters 

who fled previous defeats against the Muslims. They held out in defence of Jerusalem as 

Saladin’s forces descended on the city and besieged it. 

The Muslim army bombarded the city walls using catapults and tried to storm the city 

several times. After a 12-day siege, on 2 October 1187, the leader of the Christian forces, 

Balian of Ibelin, surrendered the city. 

In contrast with the bloody takeover by the Crusaders who massacred 40,000 Muslim and 

Jewish inhabitants upon entering Jerusalem in 1099, the handover to Muslim control was 

peaceful. The Crusaders were given safe passage out of the city and Christian places of 

worship were left intact. Arab Christian communities were allowed to stay. 

After 88 years in the hands of the Crusaders, the Muslims, led by Saladin, entered 

Jerusalem once again. 

 

Palestinian Information Center ٥-10-2020 
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Awqaf slams settlers’ ongoing violations at Aqsa and Ibrahimi Mosques 
 

The Palestinian Ministry of Awqaf and Religious Affairs has strongly denounced the Israeli 

occupation police for persisting in allowing Jewish settlers to desecrate the Aqsa Mosque 

and the Ibrahimi Mosque on a daily basis and expelling Muslim worshipers from their holy 

sites. 

“Such daily break-ins at the Aqsa Mosque and the Ibrahimi Mosque are flagrant 

aggression against the religious freedoms of Muslims and their places of worship,” deputy 

Awqaf minister Husam Abul-Rab said in press remarks on Sunday. 

“The exposure of the Aqsa Mosque and the Ibrahimi Mosque to systematic violations 

contravening freedom of worship and the protection of religious places like Mosques and 

mortmain property are acts of religious and cultural persecution against Muslims and their 

civilizational, historical and traditional existence,” Abul-Rab added. 

The deputy minister described these Israeli violations as “a great danger threatening the 

entire region” and urged the international community and the Arab and Muslim nations to 

make efforts to stop them. 

2020-10-5Palestinian Information Center  
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Following Adalah’s legal action against East Jerusalem home 

demolitions,Israel freezes demolitions nationwide 

 
HAIFA, Monday, October 05, 2020 (WAFA) - In response to legal action taken by Adalah – 

The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Israeli authorities clarified on 1 

October that they are freezing home demolitions across the country – as was the case 

during the first wave of the COVID-19 crisis, today said an Adalah press release. 

On 17 August, Adalah Attorney SuhadBishara sent a letter to Israeli Attorney General 

AvichaiMandelblit and other state officials demanding they bring an immediate halt to 

Israel’s accelerated policy of home demolitions in Palestinian neighborhoods of occupied 

East Jerusalem. 

Israel had amped up its demolitions of Palestinian homes in the city after COVID-19 

morbidity rates dropped during the summer months. 

According to a report by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA), Israel demolished 31 buildings in East Jerusalem in July and August, 

leaving about 96 people homeless. 

As of August, and since the beginning of 2020, Israel has demolished 112 Palestinian 

buildings and 261 people were left homeless as a result, including countless children. An 

additional 467 Palestinian residents were harmed as a result of partial demolitions of 

structures by Israeli authorities. 

In addition, Israeli authorities issued extensive warnings of threatened home demolitions to 

Bedouin residents of the Naqab region during the summer and initiated legal proceedings 

seeking demolitions of Bedouin-built structures. 

The Israeli Justice Ministry responded on 1 October 2020: 

"After re-examining things – and given the restrictions recently imposed by the 

government following the further spread of COVID-19 –it has been decided at this stage, to 

adjust the enforcement policy of planning and construction offenses to align with the state 

of emergency, similar to the policy decided upon in March 2020.” 

The AG’s office further added that the new policy would be examined later, in accordance 

with the government’s evolving COVID-19 emergency policies. 
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Israeli authorities’ released details regarding the new policy include: 

١. The issuance of administrative demolition orders will be reduced and orders will be 

issued only in relation to new “illegal construction”, particularly that which has taken 

advantage of the state of emergency; 

٢. As a general rule, in an emergency, demolition orders for residential buildings will not 

be enforced; 

٣. Warning notices regarding demolition orders will also be kept to a minimum. 

Israeli authorities also noted that "due to the state of emergency, the National Unit for the 

Enforcement of Planning and Construction Law will reduce its friction with the 

population" but they also made clear that enforcement in relation to new construction-

related offenses would continue. 

Attorney SuhadBishara, director of Adalah’s Land and Planning Rights Unit, responded: 

“Although Israel’s halt of its demolition of Palestinian homes in East Jerusalem is an 

immediate necessary step, it should not be conditional on restrictions imposed by the 

government in response to COVID-19. As long as we are facing this emergency, the freeze 

on home demolitions must remain in force. Within the wider context, Israel must end its 

restrictive measures imposed to prevent the development of Palestinian residential areas in 

illegally-annexed East Jerusalem and refrain from criminalizing and penalizing those 

forced to build or expand their homes without permits.” 

WAFA October 05, 2020   
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