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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 أوـّاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكتالغ •

ّ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

  ٥  السياسية التطورات آخر العام اإلسباني القنصل مع تبحث عشراوي •

  ٥  لفلسطين الداعم موقفها في بلجيكا حذو تحذو أن الدولية والحكومات الجمعيات يدعو فتوح •

ندرس خيار الوطن دائرة انتخابية واحدة لمواجهة التعنت اإلسرائيلي بتحييد : مسمار •
  ٦  القدس

  اءاتاعتد

  ٧  اعتقاالت ومداهمات في الضفة والقدس •

" والمستوطنون يواصلون اقتحام .. اغالق القدس امام المواطنين لليوم التاسع عشر •
  ٨  "األقصى

  ٩   آالف شيقل٥بالقدس بـ " ساندويشات"االحتالل يحرر مخالفة بحق صاحب محل  •

  ١٠  ً مواطنا من العيسوية٤٢االحتالل اعتقل  ...  أيام٦خالل  •

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٠   في سبتمبر١١٧ مقدسيا عن األقصى واعتقل ٣٢االحتالل أبعد  •

  ١٢  فلسطيني مسكن ألف ١٦٦ قرابة هدم االحتالل نشأته منذ •

  تقارير

  ١٣  يرفضون االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي من الشعوب العربية % ٨٨: استطالع ميداني •

  ١٤  بب المسجد األقصىمخاوف إسرائيلية من انتفاضة جديدة بس •

  برنامج عين على القدس

  ١٦  عين على القدس يناقش مشروع قانون اسرائيلي لتوسيع مفهوم العميل األجنبي •

  اصدارات

  ١٨  في الدراسات المستقبلية غير العربية" إسرائيل"مستقبل  •
  

  فعاليات

  ١٩  االحتالل يالحق الفعاليات االفتراضية المناصرة لألقصى •

  ٢٢  المقاومة بالحب)..  القدس-أنت إال (مسرحية  •
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  آراء عربية

  ٢٣   لتعليق العجز والفشل"ّشماعة"في البحث عن  •

  ٢٤  !!... حملة التهويد والتهجير تتسع في القدس •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٥  ًهل إسرائيل هي دولة أصال؟ •

  كي ال ننسى

  ٢٧  ُتعوض وال ُتقدر ال التي الخسارة.. فلسطين •
  

  زيةاخبار باالنجلي

SA rep to UN blasts Security Council over inaction on Israel ٣٠  

Peace Now: Amid pandemic and economic crisis, Israel to advance at 

least 4,430 settlement units on occupied territories ٣١  

Dozens of settles defile Aqsa Mosque ٣٢  
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  شؤون سياسية

  السياسية التطورات آخر العام اإلسباني القنصل مع تبحث عشراوي

 

 بحثــت عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية حنــان - وفــا٢٠٢٠-١٠-٦ اهللا رام
 فالديكاســـاس، آخـــر المـــستجدات -عـــشراوي، يـــوم الثالثـــاء، مـــع القنـــصل اإلســـباني العـــام إجنـــاثيو جارثيـــا

 .قة، والتطورات على األرضالسياسية في فلسطين والمنط

ـــاقش ـــة رام اهللا، الوضـــع ون ـــر فـــي مدين ـــد بمقـــر منظمـــة التحري ـــذي عق ـــان خـــالل اللقـــاء، ال  الطرف
ٕالفلسطيني الداخلي بما في ذلك الخطوات الجادة لتحقيق المصالحة الداخلية واجراء االنتخابات، إضافة إلى 

  .بحث الخطوات الفلسطينية المستقبلية

ممارســات دولــة االحــتالل وانتهاكاتهــا المتــصاعدة، بمــا فــي ذلــك مواصــلة  أيــضا اســتعراض وجــرى
ّسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري القائمة على تعميق االستيطان، والضم المـنظم لـألرض، وسـرقة 
المقــدرات والمــوارد الفلــسطينية، وهــدم المنــازل والمنــشآت وخــصوصا فــي القــدس المحتلــة، والتــضييق علــى 

ـــسطيني ـــروس الفل ـــشار في ـــي ظـــل انت ـــت ".كورونـــا"ين ف ـــة للقـــضية وثمن  عـــشراوي مواقـــف اســـبانيا الداعم
وطالبــت الحكومــة اإلســبانية بــاالعتراف . الفلــسطينية، والتزامهــا بقــرارات الــشرعية الدوليــة والقــانون الــدولي

ي جميــع بدولـة فلـسطين فــي القريـب العاجـل، كمــا أكـدت أهميـة التعــاون والتنـسيق المـشترك بــين البلـدين فـ
  .المجاالت

 ٦/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

 

***  

   الدولية والحكومات الجمعيات يدعو فتوح

  لفلسطين الداعم موقفها في بلجيكا حذو تحذو أن

 

 دعـــا المفـــوض العـــام للعالقـــات الدوليـــة، عـــضو اللجنـــة المركزيـــة -  وفـــا٢٠٢٠-١٠-٦ اهللا رام 
ــداعم روحــي فتــوح الجمعيــات " فــتح"لحركــة  والحكومــات الدوليــة إلــى أن تحــذو حــذو بلجيكــا فــي موقفهــا ال

إن الحقـوق المـشروعة لـشعبنا هـي التـي " فتوح في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، وقال .للقضية الفلسطينية
قادت الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة، وألول مرة إلى االلتـزام بالـدفاع عـن الحقـوق الفلـسطينية بـشكل 

 فتوح عن تقديره للعالقات والتعاون المتبادل، مثمنـا الـدور المتميـز الـذي تقـوم بـه جمعيـة وأعرب  ".رمباش
  . البلجيكية في تمكين العالقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والبلجيكي- الصداقة الفلسطينية

 ٦/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  



 
٦

  خابية واحدة لمواجهة التعنت اإلسرائيلي بتحييد القدسندرس خيار الوطن دائرة انت: مسمار

  

 قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، اللواء الدكتور خالد مسمار، –عمان  - نادية سعد الدين
اللجنة الخاصة بالتحضير إلجراء االنتخابات الفلسطينية تدرس حاليا خيار اعتبار الوطن “، إن ”الغد” لـ

ذلك للخروج من مأزق التعنت اإلسرائيلي الرافض لشمول القدس المحتلة ضمن دائرة انتخابية واحدة، و
  .”ّالعملية االنتخابية

، إن اللجنة المشكلة وفق توافق اجتماع األمناء العامين ”الغد”وأضاف اللواء مسمار، في حديثه لـ
تدرس هذا الخيار، “للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس برام اهللا وبيروت الشهر الماضي، 

باعتبار الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة، لتأكيد الرفض الفلسطيني 
  .”الستثناء القدس المحتلة عن نطاق إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة

شط لجهة اللجنة تتحرك حاليا على أكثر من صعيد، السيما الزخم الدبلوماسي الن“ونوه إلى أن 
الضغط الدولي، بخاصة األوروبي منه، على سلطات االحتالل إلجراء االنتخابات في القدس المحتلة، 

  .”ٕواغالق الطريق أمام االحتالل لعرقلة إجرائها

حرص الكل الفلسطيني على إجراء االنتخابات العامة في القدس المحتلة، بوصفها “وأكد مسمار 
، وتفويت الفرصة على سلطات االحتالل ١٩٦٧لة وفق حدود العام عاصمة الدولة الفلسطينية المستق

  .”لعرقلة إجراء االنتخابات فيها

ويأتي زخم التحرك الفلسطيني النشط عقب توافق أمناء الفصائل، خالل اجتماعهم الذي تبعه لقاء 
تشريعية، الشهر الماضي، على إجراء االنتخابات العامة بالتوالي بدءا من ال” حماس”و” فتح“حركتي 

ُوالرئاسية، ومن ثم المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، وبالتوافق في األماكن التي يصعب إجراء االنتخابات 
  .ضمن ساحتها

  تحديات أمام االنتخابات

ًاالنتخابات تعد شرطا أساسيا لتحقيق الوحدة الوطنية من أجل االنتقال إلى “وأضاف ان ...
حيطة بالقضية الفلسطينية والمحاوالت الدؤوبة لتصفيتها، بما يتطلب المرحلة اآلتية في ظل المخاطر الم

  .”العمل السريع والمتواصل إلنجاز الوحدة الوطنية بأسلوب ديمقراطي

وتنضم اإلدارة األميركية إلى حليفها اإلسرائيلي االستراتيجي في رفض إجراء االنتخابات ... 
لرافضة لالحتالل، وبسبب رفضهما حرية الشعب ألنها تجدد الشرعية الفلسطينية ا“الفلسطينية، 

، وفق أمين سر اللجنة التنفيذية ”الفلسطيني، واستمرارهما في اإلجراءات المناقضة للشرعية الدولية
  .لمنظمة التحرير صائب عريقات



 
٧

ّاألميركية ومخطط الضم اإلسرائيلي ” صفقة القرن“ًويقصد عريقات بذلك تحديدا؛ ما يسمى 
، ويمنع ”حل الدولتين“ّدونما توقف، بحسبه، مما يناقض قرارات الشرعية الدولية وينهي الحاضران بقوة 

  .١٩٦٧إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 

غير أن التحديات المحدقة باالنتخابات الفلسطينية تمتد إلى الداخل الفلسطيني نفسه؛ حيث اعتبر 
األجواء الراهنة توحي بصعوبة إجراء “، أن ”الغد” القاسم، لـخبير القانون الدولي، الدكتور أنيس

  .”االنتخابات الفلسطينية

إجراء انتخاب مجلس وطني شامل للكل “ولكن الدكتور قاسم أكد في نفس الوقت ضرورة 
  .”ل وخارج، لتحقيق الوحدة الوطنيةالفلسطيني، داخل الوطن المحت

ً اإلسرائيلي لشمولها بالعملية االنتخابية، الفتا إلى فيما تقع عقبة القدس المحتلة؛ في ظل الرفض
  .”إجراء االنتخابات بدونها يشي بالتسليم بالسيادة اإلسرائيلية عليها“أن 

) ١٩٩٣(” أوسلو” إجراء االنتخابات الرئاسية يفضح مقولة التحلل من اتفاق“ورأى أن ... 
  .”كما التشريعية، بموجب االتفاق نفسهوااللتزامات المترتبة عليه، حيث ستجري هذه االنتخابات، 

األجدى لتحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية يتمثل في إجراء انتخابات المجلس “وأكد قاسم أن 
الوطني حيثما أمكن ذلك والتوافق في األماكن التي يصعب إجراء االنتخابات فيها، أسوة بما كان يحدث 

  .”طوال تاريخ منظمة التحرير

  ٣٠ ص٧/١٠/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اعتداءات

  اعتقاالت ومداهمات في الضفة والقدس

 

قوات االحتالل اقتحاماتها اليومية، للمدن والبلدات في  واصلت – اإلخبارية ُ قدس–الضفة المحتلة 
 .الضفة المحتلة، واعتقاالتها في مدينة القدس

عقب اقتحـام منزلـه وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب قسام عناد الجاغوب، 
 .في بلدة بيتا جنوب نابلس، فجر اليوم

ٕوليـد سـالمة، وابـراهيم يوسـف درويـش،  :فيما اعتقلت قوات االحتالل شابين من بلـدة قـصرة، وهمـا
 .بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما

 فيما اقتحمت قوات االحتالل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ولم يبلـغ عـن اعتقـاالت فـي البلـدة حتـى
 .اللحظة

وفــي ســياق متــصل، اقتحمــت قــوة مــن جــيش االحــتالل منطقــة مفــرق المــدارس وحــي الجامعــة فــي 
 .مدينة الخليل



 
٨

 .وقالت المصادر إن جيش االحتالل اعتقل حسام تيسير ربعي، من مدينة يطا فجر اليوم

لمخـابرات فـي ، بعد استدعائه لمقابلة ا)ً عاما٢٦(بينما اعتقلت قوات االحتالل عماد أحمد جاد اهللا 
 .منطقة طرامة جنوب غرب الخليل

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشاب ياسـر درويـش مـن منزلـه فـي بلـدة بيـت 
  .حنينا الليلة الماضية

  ٧/١٠/٢٠٢٠ اإلخبارية ُقدس

*** 

  "األقصى"والمستوطنون يواصلون اقتحام .. إغالق القدس أمام المواطنين لليوم التاسع عشر
  

ُ تشهد مدينة القدس المحتلة إغالقا شامال يمنع خالله -الخاص" القدس" مراسل -القدس ً ً
المواطنون من دخول البلدة القديمة إال سكانها المسجلين في بطاقات الهوية، وذلك لليوم التاسع عشر 

ه اإلجراءات، حيث ُ، فيما يستثنى المستوطنون من هذ"كورونا"على التوالي، بحجة األعياد اليهودية ووباء 
واصلوا خالل هذا االغالق اقتحاماتهم للمسجد االقصى المبارك بمرافقة قادة اجهزة امنية وعناصر في 

  .الجيش وحماية الشرطة 

وانتشرت اليوم حواجز الشرطة اإلسرائيلية على مداخل البلدة القديمة وعلى الشارع رقم واحد الذي 
وا بتفتيش المواطنين وتحرير مخالفات لهم، فيما جابت شوارع يفصل القدس الشرقية عن الغربية، وقام
  ".اليسام"المدينة الدوريات الراجلة والمؤللة وفرق 

، فيما أغلقت معظم %١٠٠ًوفي ظل هذا اإلغالق شهدت أسوار البلدة القديمة إغالقا يكاد يصل الـ
ًكل هاجسا ألنها أصبحت تخضع ًمحالت المدينة المقدسة أبوابها، خشية من المخالفات التي باتت تش

  .ّلمزاج عناصر شرطة االحتالل وقواته الخاصة الذين حولوا القدس إلى ثكنة عسكرية

بدورها، قالت األوقاف اإلسالمية إن شرطة االحتالل وقواته الخاصة المدججة بالسالح انتشرت في 
امات من باب المغاربة حتى المسجد األقصى المبارك قبل االقتحامات الصباحية على طول مسار االقتح

ً مستوطنا قاموا ٣٩باب الرحمة لتأمين المستوطنين المقتحمين الذين بلغ عددهم في الفترة الصباحية 
  .بجوالت استفزازية برفقة مرشدين من جماعات الهيكل المزعوم

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة دعت لتكثيف اقتحام المسجد األقصى؛ في آخر أيام األعياد 
ُليهودية، هذا في الوقت الذي يمنع فيه المسلمون من الدخول للبلدة القديمة والوصول إلى المسجد ا

  ".كورونا"المبارك بحجة اإلغالق ووباء 

ّخالل نشرة ترويجية، فإن عشرات المستوطنين الذين يسكنون "جبل الهيكل"وباعتراف منظمات 
، ومن جبال مدينة الخليل، اقتحموا المسجد األقصى ًبعيدا في المستوطنات المقامة شمال الضفة الغربية

  .خالل اُألسبوعين الماضيين واليوم



 
٩

إن المستوطنين اقتحموا المسجد على مجموعات متتالية، وشارك في اقتحام ": األوقاف"وأضافت 
ً مستوطنا استمعوا لشروحات مكذوبة عن تاريخ وجغرافيا ال تمت ٢٥الفترة المسائية بعد صالة الظهر 

لمسجد بصلة، كما حاول بعضهم القيام بصلوات وشعائر واالهتزاز خالل مرورهم من المنطقة الشرقية من ل
  .المسجد قرب باب ومصلى الرحمة

ُوأبعدت الشرطة اإلسرائيلية، اليوم، الشيخ رأفت نجيب عن األقصى دون أي أسباب تذكر لينضم 
 للمصلين والمرابطين والعلماء واألئمة الذين ال إلى العشرات من المبعدين عن المسجد في عملية استهداف

  .لذنب لهم، إال ألنهم يواظبون على الصالة والرباط في األقصى

من جانبها، انتقدت مرجعيات دينية ووطنية ونشطاء مقدسيون سياسات االحتالل العنصرية بحق 
اإلغالق "ى تحت حجة المصليين الفلسطينيين، الذين يتم إبعادهم ومنعهم من الوصول للمسجد األقص

، وتجري إعادتهم وتغريمهم بمخالفات باهظة، فيما يسمح للمستوطنين من كافة اأجاء "ومكافحة كورونا
البالد باقتحام المسجد، مؤكدين أن هذه السياسة هي جزء من مخططات إسرائيلية مدروسة ومبرمجة 

مسجد من المصلين لتتم االقتحامات ومنسقة بين حكومة االحتالل وبلديته والمستوطنين بهدف تفريغ ال
  .بهدوء وفق األجندة والرواية التلمودية

المزعوم المتطرفة، ودعواتها لتوسيع " جماعات الهيكل"وحذرت المرجعيات الدينية من مطالبات 
، ومن استهداف صالحيات "فرحة التوراة"و" العرش"دائرة االقتحامات للمسجد األقصى خالل ما يسمى بعيد 

  . اإلسالمية صاحبة الحق في اإلدارة والسيادة بالمسجداألوقاف

، عبر وسائل "صورتك بالمسجد األقصى"وفي السياق نفسه، أطلق مقدسيون حملة تحمل وسم 
وبدأ نشطاء الحملة بالتغريد على الوسم خالل األيام الماضية، وذلك في تحد . التواصل االجتماعي 

  .للفلسطينيين من الوصول للمسجد األقصى والصالة فيهلالحتالل بسبب سياسة المنع والحرمان 

  ٦/١٠/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 

   آالف شيقل٥بالقدس بـ " ساندويشات"االحتالل يحرر مخالفة بحق صاحب محل 

 

 آالف ٥ بقيمـة الزغير إيهاب المقدسي الشاب بحق مخالفة ،االثنين مساء االحتالل، شرطة ّحررت
ــائن إلحــدى "ســاندويش" بيعــه بحجــة ،)دوالرا ١٤٦٠ نحــو( شــيقل ــي الزب ــه ف ــي الكــائن محل ــواد شــارع ف  ال

 .القديمة بالقدس

 للمنـازل، الوجبـات بإرسـال ملـزم أنـه بذريعـة بحقـه المخالفـة تحـرر بالشرطة تفاجأ انه إيهاب وذكر
 .لالمح داخل البيع من ويمنع

 .للمنازل الطلبيات إحدى لديه عامل أعطى بل محله، داخل يبع لم انه وأكد



 
١٠

 يبيع وال فتحة، نصف إال المحل يفتح وال الشامل، اإلغالق فرض منذ بالقانون ملتزم انه إلى ولفت
 .المحل داخل أبدا

 وقائيــة،ال االجـراءات بحجـة بالقـدس القديمــة البلـدة تجـار تـستهدف االحــتالل شـرطة ان إلـى وأشـار
 البلـدة وتفريـغ التجاريـة محـالهم إغـالق علـى إلجبـارهم الحق، وجه دون الباهظة المخالفات عليهم وتفرض

  .والسكان التجار من

  ٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  ً مواطنا من العيسوية٤٢االحتالل اعتقل  ...  أيام٦خالل 

  

سوية شرق القدس المحتلة، منذ  شهدت بلدة العي-  مصطفى صبري-دوت كوم" القدس "-القدس
  .مطلع الشهر الجاري حملة اعتقاالت واسعة ألبنائها

 سلوان، اعتقل االحتالل من العيسوية خالل شهر -ووفق ما رصد مركز معلومات وادي حلوة
  .ً مواطنا بينهم تسعة فتية٤٢تشرين أول الجاري 

ومين من اعتقالهم، بشروط وأوضح المركز، أن معظم المعتقلين أفرج عنهم بعد ساعات أو ي
  .الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفاالت نقدية

يشار إلى أن بلدة العيسوية تتعرض لحمالت اعتقال يومية ومداهمة للمنازل، وفرض غرامات 
مالية على المعتقلين، ومراقبة الحبس المنزلي المفروض على الفتية والشبان، الذين يجبرون على وضع 

في أياديهم وأرجلهم، بهدف مراقبة حركتهم وعدم خروجهم من المنازل، ما يؤثر سلبا أساور الكترونية 
  .على نفسياتهم وحياتهم اليومية وحرمانهم من مواصلة التعليم

  ٦/١٠/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   في سبتمبر١١٧ مقدسيا عن األقصى واعتقل ٣٢د االحتالل أبع

 

 آخــرين، ١١٧واعتقلــت مقدســيا، ٣٢ أبعــدت االحــتالل ســلطات أن حــديث، تقريــر معطيــات أظهــرت
 .المنصرم سبتمبر/أيلول خالل منشأة ٢٢ هدم لىا باإلضافة

 )حتلـةالم القـدس فـي االحـتالل انتهاكـات مراقبة في المتخصص( "حلوة وادي معلومات" مركز وذكر
 القـدس فـي واألحيـاء البلـدات في اليومية االعتقاالت تنفيذ واصلت االحتالل سلطات أن الشهري، تقريره في

 المدينـة، فـي اإلخطـارات وتوزيـع الهـدم سياسـة االحـتالل بلديـة واصـلت كما الماضي، الشهر خالل المحتلة



 
١١

 مـن عـشر الثـامن منـذ كورونـا، فيـروس انتـشار مـن للحـد "العـام اإلغـالق" اإلسـرائيلية الحكومة إعالن رغم
 .الماضي سبتمبر /أيلول شهر

 وثـالث فتـى ١٩ بينهـا مـن القـدس، مدينـة وأحياء بلدات من فلسطينيا ١١٧ اعتقال المركز ورصد
  ".سلوان "وبلدة واألقصى، القديمة والقدس "العيسوية" بلدة في االعتقاالت وتركزت سيدات،

 قـرار ٣٢ المركـز رصـد حيـث الفلـسطينيين، بحـق اإلبعـاد اتقـرار إصـدار االحـتالل سـلطات وواصـلت
  .المسجد األقصى عن والبقية القديمة، القدس عن وآخر القدس، مدينة عن واحد منها إبعاد

 المنازل هدم

 فـي المنـازل هـدم سياسـة مـن الماضـي أيلـول شـهر خـالل صـعدت االحـتالل بلديـة أن المركز، وأكد
 جائحـة بـسبب المدينـة فـي الـصعبة االقتـصادية األوضـاع رغـم تـرخيص، دون البنـاء بدعوى القدس، مدينة

 .كورونا

 مــن بيــت( واحــد وبــركس تجاريــة، منــشآت ٨ ســكنية، وحــدة ١٣ :منــشأة ٢٢ هــدم المركــز ورصــد
 .القدس جنوبي ،"ُالمكبر جبل" بلدة في تركزت الهدم عمليات أن إلى مشيرا للمواشي، )الصفيح

 لمراجعـة للمقدسـيين واسـتدعاءات الهـدم إخطارات توزيع واصلت اللاالحت بلدية أن التقرير وأضاف
 .ترخيص دون البناء بدعوى البلدية،

 لمـسجد هـدم قـرار بإصـدار الماضـي، الـشهر منتـصف فـي االحـتالل قيـام إلى الصدد هذا في وأشار
 توسـعته وتـم تسـنوا ٨ حـوالي قبـل المنطقـة أهـالي مـن بتبرعـات ُبني أنه علما ،"سلوان" بلدة في "القعقاع"

 فيــه وتقــام نــسمة، آالف ٧ مــن أكثــر عــددهم البــالغ الحــي أهــالي ليخــدم الثــاني، الطــابق ببنــاء عــامين قبــل
 .الخمس الصلوات

 حـي فـي منزلهـا مـن صـالح عزات عائلة بإخالء يقضي قرارا العليا اإلسرائيلية المحكمة أصدرت كما
 تـشرين مـن الخامس تاريخ حتى وأمهلتها الستيطانية،ا "العاد" جمعية لصالح "سلوان" بلدة في "حلوة وادي"

  .اإلخالء قرار لتنفيذ القادم نوفمبر/ثاني

 حــي فـي الرجبـي عائلـة بنايـة بـإخالء يقـضي إخــالء قـرار اإلسـرائيلية، محكمـة الـصلح أصـدرت كمـا
 األرض ملكيـة بـدعوى االسـتيطانية، "كـوهنيم عطيـرت" جمعيـة لـصالح سكانها، من "سلوان" بـ "الهوى بطن"

 .اإلخالء لتنفيذ القادم نيسان من األول حتى المحكمة وأمهلتهم ،١٨٨١ عام منذ لليهود

 األقصى المسجد

 ،"المغاربــة بــاب" عبــر المبــارك، األقــصى المــسجد اقتحــام المــستوطنين مواصــلة إلــى التقريــر وأشــار
 دالالت ذات شـروحات تقـديم ىإلـ باإلضـافة االحـتالل، قـوات بحراسـة العلنية الطقوس وأدوا الديني، بلباسهم
 .باألقصى مواقع عدة في يهودية

  .األقصى المسجد أسوار فوق وسماعات مجسات االحتالل سلطات ركبت آخر تصعيد وفي



 
١٢

 إغالقات

 وشـوارع مقدسـية بلـدات مـداخل االحتالل سلطات أغلقت الماضي الشهر من والعشرين الثامن وفي
  ".دياليهو الغفران عيد" يسمى فيما بالكامل،

 التي المناطق في خاصة المحتلة، بالمدينة المناطق بعض في التجول بمنع أشبه حالة فرضت كما
  .اإلسرائيلية المستوطنات بمحاذاة تقع

  ٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  فلسطيني مسكن ألف ١٦٦ قرابة هدم االحتالل نشأته منذ

 

 الدراسـات لجمعيـة التـابع األراضي أبحاث ركزم قال – لإلعالم الفلسطيني المركز – المحتلة القدس
 تـسبب فلـسطينيا، ًمـسكنا ١٦٥.٦٩٠ حـوالي نـشأته منـذ هـدم اإلسـرائيلي االحـتالل إن: القـدس فـي العربية

  .رحمة وبال ًوخارجيا ًداخليا ًتهجيرا للتهجير؛ فلسطيني مليون حوالي تعرض في ذلك

 االحـتالل قام البيوت في بااللتزام الناس بةمطال ومع ٢٠٢٠ عام خالل: "ٍبيان في المركز، وأضاف
 بـــبعض دفـــع كمـــا ومنـــشأة ًمـــسكنا) ٤٥٠ (بهـــدم - الكورونـــا عـــام - مـــن األولـــى التـــسعة األشـــهر خـــالل

 هـدمها تـم ومنـشأة ًمـسكنا) ٨٠ (العام هذا من مضى ما خالل بلغ حيث بأيديهم مساكنهم لهدم المقدسيين
 العـالمي اليـوم ،٢٠٢٠ للعـام أول تـشرين مـن الخـامس يـوم فلـسطين علـى يمـر: "المركـز وقال .ًذاتيا ًهدما

 تـستهدف التـي االحتالل سياسات بسبب انكشافهم يزداد - منهم المقدسيين سيما ال والفلسطينيين للموئل،
 تعـصف التـي الـذاتي الهـدم جريمـة كـان اإلطـالق علـى أقساها ولعل رحمة، بال بالهدم الفلسطينية المساكن
  ".المجهول إلى دسيةالمق باألسرة

ــابع ــان وت ــي االحــتالل سياســة أن البي ــاء تحاصــر الت ــي ســيما ال الفلــسطيني البن ــدس ف  أجبــرت الق
 وحـدهم المقدسـيين حاجة بلغت حتى الغربية، الضفة لمحافظات الهرب أو ترخيص بال البناء على الكثيرين
  .الماسة حاجتهم لتغطية سكنية وحدة ألف ٢٥ لحوالي

 آن هـل: "قـال حيـث الـدولي، المجتمـع مـن الهـدم نزيـف وقـف عـن ،األراضـي اثأبحـ مركز وتساءل
 ويهدم المال يهدد الذي الهدم نزيف ويوقفوا ًعاما ٣٥ قبل اتخذوه الذي لقرارهم االنتصار العالم لدول األوان

  ".؟...!األسر ويشتت اإلنسان

 الجــرائم هــذه مواجهــة يفــ لجانبــه للوقــوف العــالم يستــصرخ وهــو فلــسطين شــعب إن: "البيــان وتــابع
 هـدم تـم حيـث الغربـاء وأطمـاع الحـروب بـسبب مـأوى بـال أصـبحوا الـذين العرب إخوانه ينسى ال االحتاللية،

 وهـذا ولبنـان، والـيمن وليبيـا وسـوريا العـراق فـي األخيـرة سـنوات العشر خالل مسكن ماليين ثالثة من أكثر
 اإلنسانية في إخوانهم فلسطين شعب ينسى وال ،مساكنهم من عربي مواطن مليون ١٨ حوالي تهجير يعني
 األسـر يـستر كـريم مـأوى بـال الماليـين عـشرات حيـث الالتينيـة وأمريكـا ٕوافريقيـا آسيا شرق جنوب دول في
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 األسر كل إلى لتتوجه العراء تحت أصبحت التي الفلسطينية األسر أبناء إن: "المركز وقال ".كرامتهم ويحفظ
 فـصوتنا ًجميعـا؛ أصـواتنا لنرفـع: القلب من بنداء الظالم العالم هذا في السماء وتلتحف األرض تفترش التي

 سـقف بـال ينـامون بمن التفكير دون دافئ سقف تحت ينام من ٌمذنب. والجبروت الظلم قالع سيهدم الهادر
  ".ألجلهم ًشيئا يفعل أن ودون

  ٦/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

*** 

  تقارير

  من الشعوب العربية % ٨٨: استطالع ميداني

  يرفضون االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي
 

لألبحـــاث ودراســـة الـــسياسات فـــي الدوحـــة، عـــن نتـــائج المؤشـــر العربـــي  أعلـــن المركـــز العربـــي
ً بلـدا عربيـا، وقـد شـمل ١٣ّنفـذه فـي   الـذي٢٠١٩/٢٠٢٠   مـستجيب ومـستجيبة ُأجريـت معهـم٢٨٠٠٠ً

ٍمقــابالت شخــصية مباشــرة ضــمن عينــات مم  ٢خطــأ يــراوح بــين  ّثلــة للبلــدان التــي ينتمــون إليهــا، بهــامشّ
وأظهر االستطالع الذي نفذ بين تشرين %.٣و % ٨٨ أن ٢٠٢٠يوليـو /  تمـوز– ٢٠١٩نـوفمبر / الثـاني ُ

 .االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي من الشعوب العربية يرفضون

ام في المنطقة العربية؛ سواء أكـان ٍأضخم مسح للرأي الع ويعد هذا االستطالع، في دورته السابعة،
 .العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره ذلك من خالل حجم

 ألـف سـاعة، وقطـع البـاحثون ٦٩واسـتغرق ذلـك نحـو   باحـث وباحثـة،٩٠٠وقد شارك في تنفيـذه 
فـي أرجـاء كيلومتر من أجل الوصول إلـى المنـاطق التـي ظهـرت فـي العينـة   ألف٨٢٠الميدانيون أكثر من 

موضـوعاته، جعـل  ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا االستطالع الضخم، إضافة إلى تعدد. العربي الوطن
ًبياناته مصدرا مهما للمؤسسات البحثية العربية والدولية  .ولألكاديميين والخبراء ً

ــا، ــدول التــي شــملها المؤشــر هــي موريتاني ــر، وتــونس، ومــصر، والــسو وال دان، والمغــرب، والجزائ
 والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام وفلسطين، ولبنان، واألردن،

بــأن المؤشــر هــو  ًعلمــا. العربــي نحــو مجموعــة مــن الموضــوعات الــسياسية، واالقتــصادية، واالجتماعيــة
  .٢٠١١استطالع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 

 ٧/١٠/٢٠٢٠ القدس موقع مدينة

***  
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  مخاوف إسرائيلية من انتفاضة جديدة بسبب المسجد األقصى
 

 الــرئيس فيــه يتحــدث الــذي الوقــت فــي" إنــه إســرائيلي كاتــب قــال – عــامر أبــو عــدنان – ٢١عربــي
 الخبـراء فـإن اإلمـارات، مـع االتفـاق بعـد القدسـي للحـرم مـسلمين سـياح وصـول عـن ترامب دونالد األمريكي
 بـشأن ترامـب خطـاب ألن الحـرم، فـي المتوقعة التوترات من خوفهم عن ويعبرون تشاؤما، أكثر لييناإلسرائي
  ".واألردنيين الفلسطينيين يقلق القدس

 أعظـم" أن ،"٢١عربـي" ترجمتـه إسـرائيل، زمـن موقـع علـى المطول تقريره في يافيت، ناتي وأضاف
 للــسامية المعاديــة الكاريكاتوريــة بالرســوم الينمبــ غيــر يظلــوا أن يمكــنهم ال إســرائيل فــي للــسالم الــساعين
 وتركـز إسـرائيل، مـع سـالم اتفاقـات علـى الموقعتـان واألردن مـصر فيهـا بمـا العربيـة، الصحف في المنتشرة

  ".األقصى المسجد يقع حيث الشريف، القدسي للحرم اإلسرائيلي التهديد تعتبره ما على الرسوم هذه

ـــ ونوالمــسلم العــرب يــصفه مــا" أن وأكــد ــل ،"األقــصى ضــد المــؤامرة"ب ــدمير إســرائيل بــسعي تتمث  لت
 األخيـرة العقـود فـي يعتنقـه "خطـر فـي األقـصى" شـعار وبـات محلـه، الثالث الهيكل وبناء األقصى، المسجد

  ".أردوغان طيب رجب التركي والرئيس إسرائيل، في اإلسالمية الحركة مؤسس صالح، رائد الشيخ مثل قادة

  خطر في األقصى

 الحرم، في للصالة الساعين اليهود أعداد في زيادة األخير العقد شهد ذاته، الوقت في" أنه حوأوض
 صـخور إحـدى الحرم مكانة ّتعد السياسي المجال في أنه العلم مع الفلسطينيين، مع التوتر بزيادة ساهم ما

 فـي الدينيـة الـشؤون نعـ المـسؤولة األردن، مع متتالية أزمات وتسبب والفلسطينيين، إسرائيل بين الخالف
  ".األوقاف دائرة خالل من الحرم

 االتفاقيــة حــول كوشــنير، جاريــد وصــهره ومستــشاره األمريكــي للــرئيس المــستمع" أن إلــى وأشــار
 الحــرم فتحنــا" أننـا كوشــنير أعلــن فقـد فيهــا، واســعة مـساحة علــى حــاز القدسـي الحــرم أن يــرى اإلبراهيميـة،

 االتفاقـات" إن بقولـه مماثلـة رسـالة ترامـب كـرر األبـيض، البيـت فـي التوقيـع حفـل وفـي ،"المـسلمين لجميع
  ".والصالة إسرائيل في التاريخية المواقع لزيارة العالم أنحاء جميع في للمسلمين األبواب تفتح اإلبراهيمية

 تـشتري المـسلمين حـشود" إن قال والدولة، العامة للشؤون القدس مركز في الباحث شرغاي، نداف
 تبديـدها؛ علـى قادرة ستكون العالم أنحاء من المسلمين زيارات بأن ترامب وتوقع ،"خطر في قصىاأل "رواية
ــدرك لألقــصى، المــسلمين جمــاهير ســتأتي اآلن ــم مــع الــشعار، لهــذا أســاس يوجــد ال أنــه وت ــي أن العل  تخل

 الليةاســتق ومنحهــا الوقــف، مفــاتيح ديــان موشــيه بإعطــاء تمثــل ،١٩٦٧ منــذ القدســي الحــرم عــن إســرائيل
  ".دينية إدارية

 للــصراع، والــديني القــومي البعــدين بــين حــاجزا يقــيم هــذا ســلوكها أن افترضــت إســرائيل" أن وأضــاف
 بمكانتـه اعتـراف تم ،١٩٩٤ في األردن مع السالم تم وحين ساذجة، فكرة كانت فقد للماضي، بالنظر ولكن
 رفعـت وحـين لإلسالم، المقدسة األماكن على الوصي ألنه القدسي، الحرم في اإلسالمية العناصر بين العليا
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 إســرائيل فــي اإلســالمية الحركــة مثــل أخــرى، عناصــر مكانــة لتخفــيض ســعت فإنهــا األردن، مكانــة إســرائيل
  ".وتركيا وحماس

  الهجمات دوافع

 فــي األقـصى "شــعار يـستوحون األخيــرة الـسنوات فــي الفلـسطينيين المــسلحين مـن الكثيــر" أن وزعـم
 وينعكس عام، ألفي منذ ثالث بمعبد يحلمون جهتهم من اليهود أن حين في لهجماتهم، تنفيذهم لدى "خطر
  ".يمارسونه الذي واإلرهابي السياسي والنشاط والترانيم الصلوات في ذلك

 فـــي خططـــوا "اليهوديـــة الـــسرية" الـــسرية الدينيـــة الـــصهيونية الحركـــة أعـــضاء بعـــض" أن وأوضـــح
 هجومـــا غودمـــان آالن الجنـــدي نفـــذ ١٩٨٢ وفـــي األقـــصى، جدالمـــس لتفجيـــر الماضـــي القـــرن ثمانينيـــات
 ناسـفة بعبـوات مـزودين اليهوديـة، "لفتـا" عـصابة أعـضاء علـى القبض وتم القدسي، الحرم على بالرصاص
  ".الحرم في لتفجيرها

 في رأى األردن" أن اعتبر واألردن، األوروبي االتحاد لدى السابق اإلسرائيلي السفير عيران، عوديد
 فـي بينمـا إسـرائيل، مـع التفـاق تتوصـل ظبـي أبـو ألن الحرم، في لوضع تقليصا إسرائيل مع اإلمارات اتفاق
 األمـاكن فـي الخـاص بوضـعه تعتـرف إسـرائيل إن يقـول خـاص بنـد هنـاك األردن، مـع ١٩٩٤ الـسالم اتفاق

  ".ٕواسرائيل اإلمارات اتفاق من للقلق األردن يدعو ما وهو اإلسالمية، المقدسة

 اإلسـرائيلي، اليمينـي التيـار القدسـي الحـرم حـول الصراع اخترق الماضي، العقد في" أنه ىإل وأشار
 العديـد اتجـه فيمـا ريغيـف، وميـري غليـك يهـودا ذلـك فـي بما الليكود، ألعضاء مفتوحا أعمال جدول وأصبح

 أصـدر ،٢٠١٤ نهايـة وفي ،"الهيكل تأسيس" وحركة "الهيكل معهد" مثل منظمات لتأسيس اإلسرائيليين من
  ".للحرم للصعود عامة دعوة الدينية الصهيونية من حاخاما ٥٠

  اليهود اقتحامات

 الـسابق المفـوض دفعـت القدسـي الحـرم على السيادة لممارسة المتزايدة اليهودية الدعوات" أن وأكد
 الـصراع" أن فيهـا جاء ،٢٠١٥ أوائل اإلسرائيليين للسياسيين قاسية كلمات لتوجيه دانينو يوحانان للشرطة

 إلـى يهوديـة عناصـر دخـول ألن القـصف، عـن يقـل ال إلسـرائيل، وجوديـا تهديـدا يـشكل القدسي الحرم حول
 فقط وليس إسرائيل، فقط يشعل ال الشريف، القدسي الحرم في الراهن الوضع لتغيير أجندة باعتبارها الحرم،
  ".شخص مليار بأسره، اإلسالمي العالم ولكن األوسط، الشرق

ــ وأضــاف ــان وقعــت ،٢٠١٧ ويوليــو ٢٠١٥ ســبتمبر فــي" هأن ــان أزمت ــى كبيرت  القدســي، الحــرم عل
 األردنيـــة االتـــصاالت بقطـــع ٢٠١٥ أحـــداث وتـــسببت والفلـــسطينيين، اإلســـرائيليين بـــين اشـــتباكات ونـــشبت

ــا اإلســرائيلية، ــراهن للوضــع انتهاكهــا مــن خوف ــذي ال ــة إدارة يمنحهــا ال ــى ديني ــر واســتدعاء الحــرم، عل  وزي
 بالـصالة للمـسلمين إسـرائيل وسماح األردن، دور على التأكيد وتم للوساطة، كيري جون األمريكي ةالخارجي
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 مـع التنـسيق بزيـادة وملتزمـة تقـسيمه، تنـوي ال بأنهـا واإلعـالن فقـط، بزيارتـه المـسلمين ولغيـر الحـرم، في
  ".فيه يحدث بما يتعلق فيما والسلطة األردن

 الحـرم، فـي الحـدود حـرس مـن جنـديان فيه قتل نار إطالق هجوم عقب ٢٠١٧ في" أنه إلى وأشار
 للجـدل، المثيـرة المعادن كشف أجهزة فوضعت الجمعة، صالة ألداء للحرم المسلمين دخول الشرطة استبقت

 انتهاك بأنها األردنيين واعتبار الفلسطينيين، غضب أثارت الحرم، مدخل عند مغناطيسية قياس أجهزة وهي
  "....فقط أيام عشرة بعد أزالتها رائيلإس لكن الراهن، للوضع

  ٦/١٠/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

*** 

  برنامج عين على القدس

  عين على القدس يناقش مشروع قانون اسرائيلي لتوسيع مفهوم العميل األجنبي

  

سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون األردني أمس االثنين، الضوء على -عمان   
  .صادر تقارير االنتهاكات اإلسرائيلية للقدس وحقوق المقدسيين اإلنسانيةمنع سلطات االحتالل لم

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس يبرز استمرار سلطات االحتالل حملتها ضد المدينة 
وأهلها ونشطاء السلطة الفلسطينية، إضافة لالعتقاالت وسياسة اإلبعاد عن األقصى والمدينة المقدسة، 

 مشروع قانون يستعد عدد من أعضاء الكنيست لتقديمه للتصويت عليه، يقضي بتوسيع تزامنا مع طرح
واعتبار كل من يعمل أو يقدم تقريرا لجهة أجنبية أو للسلطة الفلسطينية " العميل األجنبي"مفهوم تعريف 

  .بمثابة عميل أجنبي

 نائبا من كتل ١٣وتم تقديم مشروع القانون من قبل النائب عن كتلة الليكود آفي ديختر و
  .االئتالف والمعارضة، وتم ذكر السلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي على أنها جهات أجنبية وليست دوال

مدير عام المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، الدكتورة هنيدة غانم، اعتبرت خالل لقاء مع 
ات أجنبية إلى تعريف العميل األجنبي البرنامج، القانون الجديد سابقة خطيرة ألنه يحاول إضافة جه

  .باإلضافة إلى دول أجنبية وجهات معادية

وأكدت بان ديباجة القانون أشارت بشكل واضح إلى االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية، وان 
هذا عمليا يعد حصارا لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان والتي تعتبر آخر أمل للعمل على حماية 

  . الفلسطينيين، وهو محاولة لنزع الشرعية عن عمل هذه المؤسساتحقوق

ُوأوضح التقرير بأنه في حال سن هذا القانون، فانه سيمس بالكثير من المؤسسات الحقوقية 
  .المقدسية التي تعمل مع المؤسسات األجنبية واالتحاد األوروبي

 بان خطورة القانون على عمل بدوره أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، رامي صالح،
 وداخل مدينة ١٩٤٨المؤسسات الحقوقية تكمن بعدم قدرتها على العمل داخل األراضي المحتلة عام 
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القدس، الن ذلك سيعتبر خرقا للقانون اإلسرائيلي من خالل التعامل مع السلطة الفلسطينية واالتحاد 
  .لة االحتالل لحقوق الفلسطينييناألوروبي وتزويدهم بالتقارير الحقوقية حول انتهاك دو

والتقى البرنامج الذي يقدمه اإلعالمي جرير مرقة خالل اتصال فيديو بالناطق اإلعالمي باسم مركز 
، كريم جبران، الذي أكد قيام دولة االحتالل باالعتداء على "بيتسيلم"المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان 

 يبوس والمعهد الوطني للموسيقى وتلفزيون فلسطين داخل ٕمؤسسات خدمة المجتمع واغالقها، كمسرح
  .القدس المحتلة

ٕوأشار الى التضييق على النشطاء الفلسطينيين وابعادهم، مبينا ان أقطاب اليمين المتطرف في 
الكنيست اإلسرائيلي يخرجون من وقت آلخر بمثل هذه القوانين للتحريض على مؤسسات حقوق اإلنسان 

وأضاف جبران، بان االحتالل يحاول حصار أي جهد إلظهار  .والدعاية االنتخابيةبهدف كسب التأييد 
الصورة الحقيقية لالحتالل، ورفض المواطن المقدسي لالنتهاكات التي ينتهجها االحتالل ضده، مبينا ان 
سلطات االحتالل اجبرت منظمات حقوق اإلنسان على وضع اسم الجهة الداعمة من داخل االتحاد 

وأكد على أن  .ي ألي مشروع لتسهيل شيطنتها داخل المجتمع اإلسرائيلي واعتبارها عميال أجنبيااألوروب
إسكات صوتنا، وسنستمر بنقل حقيقة االنتهاكات اإلسرائيلية على األرض، "قانون آفي ديختر لن يستطيع 

ل، وان هذا الصوت فنحن نقوم بتوثيق وتصوير وتسجيل ونقل وقائع حياة اإلنسان الفلسطيني تحت االحتال
وأوضح جبران بان االتحاد األوروبي يعتبر داعما أساسيا لمؤسسات حقوق اإلنسان  ."يزعج االحتالل

ومؤسسات المجتمع المدني، ولسان حاله يقول بأنه سيستمر على ذلك، وان هذه األصوات والتهديدات لن 
قوق اإلنسان من الوصول إلى وأشار إلى محاوالت سلطات االحتالل منع نشطاء ح .تؤثر على عمله

األراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى داخل إسرائيل، واعداد قوائم سوداء لممثلي حقوق اإلنسان على 
هيومن رايتس "مستوى العالم لمنعهم من دخول األراضي المحتلة، مشيرا الى انه تم إبعاد ممثل منظمة 

  .عن األراضي المحتلة" ووتش

  ٤ص/٧/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اصدارات

  في الدراسات المستقبلية غير العربية" إسرائيل"مستقبل 

  

   المركز الفلسطيني لإلعالم- بيروت 

: أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ورقة علمية من إعداد األستاذ الدكتور وليد عبد الحي بعنوان
عبد الحي نماذج مختلفة من . حيث تتبع د". في الدراسات المستقبلية غير العربية" إسرائيل"مستقبل "

 لبناء الصورة المستقبلية لهذه ٢٠٢٠-٢٠٠٠الدراسات المستقبلية اإلسرائيلية والغربية خالل الفترة 
وعمل على تحديد أبرز جوانب التوافق وجوانب االختالفات في هذه الدراسات من خالل دراسة . الدراسات

  .وأوروبية وأمريكيةنماذج لدراسات مستقبلية إسرائيلية 

على المديين المتوسط والطويل، " إسرائيل"ّوقد كانت الدراسات األوروبية واألمريكية معنية بمستقبل 
ًوتبدو الدراسات األوروبية أكثر تشاؤما . بينما غلب على الدراسات اإلسرائيلية المديين القصير والمتوسط

ًمحليا واقليميا ودوليا مقا" إسرائيل"بمستقبل  ً   .رنة بالدراسات األمريكية أو اإلسرائيلية بشكل عامًٕ

. ، عمد فيها د"إسرائيل"وبعد دراسة متأنية لمجموعة واسعة من الدراسات التي تتناول مستقبل 
 مع إشارات لبعض التقنيات Mega-Trendsعبد الحي إلى التركيز على النتائج واالتجاهات األعظم 

  .في هذه الدراسات" إسرائيل"يسية لمستقبل األخرى، خلص إلى تحديد المعالم الرئ

ّتوقعت الدراسة انعدام االستقرار في المنطقة واستمرار موجات المواجهات العسكرية التي ستبقى 
ً، وأن تبقى المواجهة اإليرانية اإلسرائيلية احتماال مرتفعا على المدى الزمني المتوسط٢٠٥٠حتى سنة  ً.  

عالية مع تباين في تقدير حدة وشكل هذا " إسرائيل"اع الداخلي في كما أشارت إلى أن احتماالت الصر
  .الصراع

وأشارت إلى أن أبرز الهواجس اإلسرائيلية المستقبلية هي تصاعد قوى المقاومة، وتراجع الدعم 
ٕاألمريكي لـها تدريجيا وذلك ألسباب عالمية واقليمية ومحلية تراجع صورتها " إسرائيل"كما أن من هواجس . ً

  .ً الرأي العالمي وانعكاس ذلك على مكانتها عالميالدى

أما عن احتماالت قيام الدولة الفلسطينية فبحسب تلك الدراسات غير العربية فإن التوقعات 
  .من ناحية، أو عدم قيامها من ناحية ثالثة" اإلدارة الذاتية"، أو "الدولة التابعة لالحتالل"تأرجحت بين 

ُالستراتيجي المبني على نتائج الدراسات المستقبلية، يبنى على وعلى الرغم من أن التخطيط ا
أساس االتجاهات األعظم واالتجاهات الفرعية، إال أن عنصر المفاجأة في العالقات الدولية ال يجوز 
ّتجاهله، وفي الدراسات المستقبلية الخاصة بالمنطقة والصراع العربي اإلسرائيلي تم تحديد مجموعة من 

لضئيلة االحتمال في المدى القريب، لكنها ممكنة الحدوث على المدى الوسيط والبعيد، مثل االحتماالت ا
حدوث تغيرات في إيران، ووقوع اضطرابات في مصر تؤدي لعودة اإلخوان المسلمين للسلطة، وانحياز 

قة في السلطة األردن باتجاه تركيا وقطر بشكل يؤثر على العالقات األردنية اإلسرائيلية، وحدوث تغيرات عمي
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ٍالسياسية في األردن، وسيطرة حماس على الضفة الغربية، وانضمام كل من تركيا ومصر للسباق النووي 
  .في المنطقة

غير أن الحقيقة الكبرى تبقى أن الكيان اإلسرائيلي لن ينعم باالستقرار في المنطقة وسيظل يراهن 
  للدراسات واالستشاراتمركز الزيتونة  -   .على تفوقه العسكري، وضعف ما حوله

 ٢/١٠/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  فعاليات

  االحتالل يالحق الفعاليات االفتراضية المناصرة لألقصى

 

ــة القــدس–كمــال الجعبــري  ــاط  –  خــاص موقــع مدين ال تتوقــف محــاوالت االحــتالل الســتهداف الرب
ل هذا االسـتهداف للفـضاء االفتراضـي، فهـذا والتواجد اإلسالمي في األقصى، في كل الميادين، ولكن أن يص

ٍ انتفاضـة األقـصى، بتنظـيم مـن ٢٠ًما فعله االحتالل مـؤخرا حينمـا حـاول إفـشال عقـد فعاليـة فـي الـذكرى ال
  . فريق ولجنة عاملة للقدس، من مختلف األقطار العربية واإلسالمية١٢، و)مرابطات عن بعد(فريق 

ــة، عبــر منــصة بــدأت تلــك المحــاوالت عنــدما تعــرض حــساب  ــة، إيمــان كردي المــشرفة علــى الفعالي
ُت، يعتقد بأنهـا صـهيونية، قبـل الفعاليـة بـساعة، وعلــى الـرغم مـن ذلـك ذلـك تـم ٍالختراق من جها) واتساب(

عقد الفعالية، وخالل عقد الندوة اقتحمـت مخـابرات االحـتالل منـزل والـدة هنـادي الحلـواني، علـى الـرغم مـن 
ي ٕاعتذارها عـن حـضور الفعاليـة، وتـم اعتقالهـا، ومـن ثـم التحقيـق معهـا، وابالغهـا بـأن أي مـشاركة لهـا فـ

  ).ًتحريضا(الندوات بمناسبة انتفاضة األقصى تشكل 

نحن جيل االنتفاضة "ن كردية، من الكويت، التي قالت افتتحت الندوة بمداخلة منظمة الفعالية، إيما
، ومـن ثـم اسـتهلت المرابطـة "ًليس انتفاضة األقصى فقط بل كل انتفاضة سبقت أو تلت لتذود عـن األقـصى

ي تحدث حول أمل المرابطات في األقصى بتلك المبادرات المقدسية، مثل فريق ، الت)أم رضوان(زينة عمرو 
ًمرابطات، والتي تلعب دورا مهما في نقل صورة ما يجري في األقصى للعالم ً.  

ّللمـسجد األقـصى، فـي مثـل هـذه األيـام مـن العـام ) أرائيـل شـارون(ّوأضافت زينة عمرو بأن اقتحام 
ٍ، أسس لمرحلة جديدة، وخطي٢٠٠٠ ٍرة، في واقـع المـسجد األقـصى المبـارك، وذلـك عنـدما أراد شـارون، أن ٍ

يفتح الباب أمام عتـاة المـستوطنين الـصهاينة، لكـي يدنـسوا المـسجد األقـصى، وينفـذوا أجنـداتهم التهويديـة 
ـــورات  ـــى المـــسجد األقـــصى المبـــارك، كـــان وال زال مفجـــر الث ّفيـــه، ولكـــن شـــارون تناســـى أن االعتـــداء عل

ّ وأنه بوصـلة الـوعي والمواجهـة، لـدى األمـة العربيـة واإلسـالمية، ولـم يعلـم شـارون أن فعلتـه واالنتفاضات،
  . سنوات٥هذه ستشعل انتفاضة شملت كل أرجاء فلسطين على مدى 

، يوم ٢٩/٩/٢٠٠٠وروت المرابطة زينة عمرو ما علق بذاكرتها، عن مجزرة األقصى الثالثة، في 
 ٦ً عامــا، وال١٣جهــا وأبنائهــا الـذين كانــت تتــراوح أعمـارهم بــين، الالجمعـة، ففــي ذلـك اليــوم ذهبــت مـع زو
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 سنوات، وما أن انتهت الصالة، حتى بدأ االحتالل بإطالق الرصاص المطاطي، والحي، حيـث ٤سنوات، وال
كنـت أصـلي فـي مـصلى النـساء، وزوجـي وأبنـائي فـي مـصلى الرجـال، وصـوت الرصـاص : "قالت أم رضوان

 األم أن تنسى تلك اللحظات، اشتعل في قلبي الخوف، لـيس علـى أبنـائي فقـط، بـل يحول بيننا، فكيف لقلب
على أبناء اإلسالم، الساجدين الراكعين في األقصى، وال زلت أذكـر عنـدما التقيـت أبنـائي ووصـفوا لـي كيـف 
كــان الرصــاص ينهمــر علــيهم، أحــد أبنــائي وصــف لــي لحظــة استــشهاد أحــد المــرابطين فــي األقــصى، وهــو 

 شـهداء فـي ذلـك ٧أمام المصلى القبلي، هذه المشاهد األليمة التي عاشـها كـل فلـسطيني، وسـقوط ساجد، 
اليوم، لم تكن لتوقف ثورة الشعب الفلسطيني، بل تطايرت شرارة الثورة في كـل فلـسطين، وكـان الثـوار علـى 

  ."سلمٍاستعداد ألن يضحوا بدمائهم من أجل القدس، وفلسطين، ومسرى النبي صلى اهللا عليه و

ّوختمت المرابطة زينة عمرو مداخلتها بالتأكيد على أن انتفاضة األقصى، سـتبقى مـستمرة بـسواعد 
  .وباء االحتالل عن القدس، واألقصىشبابها وأبنائها ورجالها ونسائها، إلى أن يندحر 

 فـي الفقـرة الثانيـة مـن النـدوة تحـدث الباحــث المخـتص فـي الـشأن المقدسـي، زيـاد ابحـيص، حــول 
ًميــة المبــادرات الــصاعدة مثــل، مبــادرة مرابطــات عــن بعــد، والتــي تــشكل رســالة بــأن كــل العــاملين للقــدس أه

يــستطيعون أن يكونــوا بجانــب المــرابطين والمرابطــات فــي القــدس، والمــسجد األقــصى، مــن مــواقعهم، بقــدر 
 أول ها مـا علينـا، هـذٍعلينا أن نلبي ذلك، ال أن نستخدمه كعنوان كأننا أدينـ: " االستطاعة، وأضاف ابحيص

الطريق، أول الطريـق أن نستـشعر المـسؤولية، وقـدرتنا علـى المـساهمة، فـي حمـل هـذه المـسؤولية، مهمـا 
ًكان سمهنا صغيرا، وبقية الطريق هي أن نكون فعال إلى جانـب إخواننـا المـرابطين والمرابطـات فـي القـدس،  ً

  ."بكل ما يمكننا أن نقدمه لهم

تــه، بالحــديث حــول صــعود المــسجد األقــصى ليــصبح مركــز الــصراع فــي اسـتهل زيــاد ابحــيص مداخل
ًفلــسطين، مــع انتفاضــة األقــصى، شــكل عنوانــا لمحــاوالت تــصفية القــضية الفلــسطينية، ومحــاوالت التــصفية 

  .التي نشهدها اليوم، هي المآل النهائي لهذا المسار

م، بات يشعر بأنه ال حاجة ترافق هذا المسار مع صعود صهيوني، في سياق تفرد أمريكي في العال
لتقــديم شــيء للعــرب والفلــسطينيين مقابــل تــسوية ســلمية للقــضية الفلــسطينية، فلــذلك فــال بــد مــن تــصفية 
الوجود الفلسطيني، عبر تصفية جوهر الوجـود الفلـسطيني والعربـي واإلسـالمي، المتمثـل بالمـسجد األقـصى 

  .المبارك

ــسياق بــصعود رمــزين صــهيونيين الســ ــور هــذا ال ــل تبل تهداف المــسجد األقــصى، الرمــز األول أرائي
شارون، الذي عاجله الموت قبل تنفيذ مخططاته في تهويد األقصى، والرمـز الثـاني بنيـامين نتنيـاهو، ففـي 

 اندلعت المواجهة المركزية األولى، بعد أوسـلو، تحـت عنـوان المـسجد ١٩٩٦بداية فترة حكمه، خالل العام 
ً المركزيـة األكثـر عمـرا ومحاولـة لتهويـد المـسجد األقـصى المبـارك، فيمـا األقصى، وشكل نتنياهو الشخصية ً

ًكن شارون األكثر عنفا، واألكثر محاولة لصهر الوعي الفلسطيني ً.  
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ٌوفي ذات الوقت كان هناك مسار متمثل بصعود المقاومـة الفلـسطينية، ومـشروعها، فمنـذ متـى ...  ٌ
حتالل في عقر داره، في تـل أبيـب، علــى الـرغم مـن الحـصر ًكانت المقاومة الفلسطينية قادرة على ضرب اال

ــسعى  ــه، ت ــي مقاومــة االحــتالل عمــال مرفوضــا تمامــا ل ــرى ف ــسطيني مــضاد ي ــه مــشروع فل ًوالتــضييق، قابل ً ً ٌ
  .لتقويض مشروعه بشتى السبل

ولكن مع كـل ذلـك فهنـاك عـدة فـرص أمـام مـشروع المقاومـة الفلـسطينية، منهـا التراجـع األمريكـي، 
  .ام الوصاية العربية على القرار الفلسطيني المقاومةوانعد

وعند استعراضنا للمـشهد فـي المـسجد األقـصى، نالحـظ مـدى التراجـع الـصهيوني فـي الـردع هنـاك، 
، فكك كل ما ركبه مـن ٢٠٠٠، و١٩٩٦فذلك االحتالل الذي أطلق الرصاص الحي في األقصى، في عامي 

ً يومـا، ١٤حدة، بعد أن رابط المقدسيون علـى بوابـات األقـصى بوابات إلكترونية، دون أن يطلق رصاصة وا
ًلمـــاذا فعـــل االحـــتالل الـــصهيوني ذلـــك؟، ببـــساطة، ألن انتفاضـــة األقـــصى، ومـــا بعـــدها شـــكلت كيـــا للـــوعي 

  .الصهيوني األمني، لمآالت أي تصعيد في المسجد األقصى

ــا(وخــتم ابحــيص مداخلتــه بالحــديث حــول اســتغالل الــصهيوني لجائحــة  ــالرغم مــن )كورون ، وأنــه ب
محاولة االحتالل لتغيير الوضع القـائم، وتأبيـد إجراءاتـه فـي القـدس، فـستكون القـدس فـي الـشهور المقبلـة 
ٍعلى موعد مع التراجع الصهيوني، وانكفاء الدور األمريكي في المنطقة، وعودة الفعالية للفعـل الـشعبي فـي 

  . الصهيوني في فلسطينالقدس، وتحقيق انتصار، ولو بشكل جزئي على المشروع

 تحــدثت المرابطــة منتهــى أمــارة، عــن أمــل المــرابطين فــي األقــصى علــى الــشعوب العربيــة، التــي ثــم
تستطيع أن تغير مجرى التاريخ لحقهـا إن أرادت ذلـك، فللـشعوب العربيـة واإلسـالمية كلمتهـا التـي يجـب أن 

  .المي من الظلم، واالحتاللتقولها من أجل المسجد األقصى، لتكون القدس عاصمة التحرر اإلس

ــات عــددا مــن اللوحــات اإلنــشادية التــي ذكــرت  ــاح عوين ــان عبــد الفت ــدم الفن ــة الفعاليــة ق ًوفــي نهاي ّ
  .المستمعين بمكانة المسجد األقصى، وضرورة التضحية من أجله

هــــو فريــــق مقدســــي تطــــوعي تأســــس بتــــاريخ ) مرابطــــات عــــن بعــــد(ّوالجــــدير بالــــذكر أن فريــــق 
وهو فيديو تضامني مع المرابطـة هنـادي الحلـواني ) رجعولي حجابي(ق بفيديو بعنوان  وانطل١٣/٧/٢٠٢٠

  .ٍونساء فلسطين المعتقالت بشكل عام وقد ترجم ونشر هذا الفيديو في لغات عدة

أعــضاء الفريــق هــم فتيــات مــن مختلــف أنحــاء العــالم مهتمــات بالــشأن الفلــسطيني والمقدســي وقــد 
  .عضوة١٠٠٠تجاوز عدد المنضمات 

ًيعمل الفريق على االهتمام بالفرد مقدسيا من خالل التنظيم واالشتراك بمحاضـرات مقدسـية توعويـة 
  .وكذلك من خالل نشر األحداث العاجلة في مجموعة الفريق

  ٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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 المقاومة بالحب)..  القدس-إال أنت (مسرحية 

  

  أحمد الطراونة- كتب 

 -  القدس المقاومة بالحب– امس مسرحية إال أنت كز الثقافي الملكي أولُعرضت على خشبة المر
أبيات من قصيدة للشاعر تميم للمخرجه مجد القصص والروائية سميحه خريس وتمثلت المسرحية على 

 في عشرات األصوات التي امتزجت بعناصر العمل الفنية وشملتالتي » البوليفونية« إلى جانب البرغوثي،
التي قامت على فكرة أن » الكوريغرافيا«خشبة من إضاءة وديكورات ومالبس وموسيقى، والمؤثثة لل

 .المسرح والشعر ال يفترقان

ّهذه العناصر الثالثة التي شكلت نص المشهدية جاءت عميقة الدالالت وشكلت اختصارا عاليا 
ان عريق في التاريخ ومهم ّلزمكانية فكرة العرض، التي أشرت على زمن بعيد في التاريخ والمستقبل، ومك

، والذي جسدته اللوحة األولى، لتتسيد لحظة المواجهة بين عناصر )القدس(في جوهر الصراع المستقبلي 
التاريخ، وجذور المكان، والشهود عليه، مع العابرين في لحظات زمنية مختلفة، وصوال إلى الموت الذي ال 

مر الصراع، ذلك الذي تجسده النطفة الهاربة من سجن ٕيعني الفناء وانما االنطالق بأدوات جديدة ليست
 .الجالد لتزرع في رحم األم أو رحم األرض وتنبت طفال أو ثورة تعيد كتابة التاريخ

التجريب حتى في فكرة الصراع يؤسس لخلق حالة من الوعي بهذا الصراع وتقديم أدوات جديدة في 
 الغائرة في جذور األرض ونطف الرجال وأحشاء النساء، سياقات المواجهة والندية وتقديم السردية الشرعية

ومن هنا نقف أمام النص المرئي والذي يعيد إنتاج الصراع اإلنساني على هذه المنطقة ومن خالل نمط 
من المسرح يستند إلى الحركة التي تؤسس للثورة واالنبعاث، وترسم مالمح مستقبل ال يمكن أن يبقى راكدا 

ٕ، وانما سيسعى لتفكيك كل شيء واعادة تركيبه وفق منطق هذه الحركة وقوة أقطابهاّأو يستسلم ألي فكرة ٕ.  

  ١٤ص/٧/١٠/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  آراء عربية

  لتعليق العجز والفشل"ّشماعة"في البحث عن 

 عريب الرنتاوي

أكذب حتى يصدقك «، على فرضية »الجوبلزية بامتياز«نهضت الدعاية اإلسرائيلية السوداء، 
قياداتهم » خيانة«، فظلت تكيل االتهامات للفلسطينيين بتبديد كل فرصة للسالم، وتتحدث عن »الناس

سبب المتاعب والقالقل ) ًالفلسطينيون عموما(منهم، وأنهم التاريخية ألماني وتطلعات األجيال المتعاقبة 
هذا خطاب عرفناه وقاومناه في كل ساحة ومحفل، بيد أنه ...ٕليس في إسرائيل وحدها، وانما للعالم العربي

ًلم يكن يوما صادما لنا، باعتباره يصدر عن عدو، ال نتوقع منه غير ذلك ً. 

ً النظام العربي منذ سنوات، وتجلت مؤخرا بأكثر صورها لكن مناخات الهزيمة والتفكك التي يعيشها ّ
ًسفورا وابتذاال، رفعت  للبعض، وأخذ الناطقون » الخطاب الرسمي«إلى مستوى » الدعاية اإلسرائيلية«ً

باسمها، من إعالميين وسياسيين، السابقين بخاصة، يرددون هذا الخطاب بال حياء، بل ويعيدون انتاجه 
ًشفا مبكرا من استكشافاتهم، حتى صار مألوفا أن تسمع أحدهم يتحدث عن ًبوصفه خطابا لهم، وك ً ً

من » الجانب الخطأ»عن ضياع فرص السالم، وينتقد تردد قياداتهم وانحيازها لـ» مسؤولية الفلسطينيين«
 !التاريخ؟

قلنا ذات مقال، في هذه الزاوية بالذات، أن أسوأ صنوف الهزائم وأشدها خطورة، ليست خسارة 
ركة أو ساحة قتال، بل حين ينبري المهزوم إلى تبني رواية من هزمه، وحين تشرع الضحية، في ترديد مع
ُواألكثر ابتذاال من هذه وتلك، حين يصار إلى تحميل الفلسطينيين، أوزار ما يفعله ...جالدها» سرديات« ً

كأن : الية غير مستبعدةهنا واآلن، تصبح الخطوة الت...محتلو أرضهم ومشردو شعبهم ومنتهكو مقدساتهم
يضع بعض العرب أوراق اقتدارهم، إلى جانب أدوات إسرائيل االحتاللية، في استهداف الشعب الفلسطيني 

 .قيادته» شيطنة»وتصفية قضيته و

تقاسم «، والفلسطينيون يعرضون ) سنة بالتمام والكمال٤٦(ًأيها السادة، منذ نصف قرن تقريبا 
ناء وأحفاد الموجات المتعاقبة من المهاجرين اليهود، مع أنهم يعرفون أنها مع أب» أرض آبائهم وأجدادهم

 بالمئة فقط من ٢٢ بنقاط عشر، تسمح بقيام دولة فلسطينية على ١٩٧٤قبلوا منذ ... »قسمة ضيزى«
وعندما تقدمت مبادرات لحل القضية الفلسطينية، سارع الفلسطينيون للقبول بها ...أرضهم التاريخية

 وحتى مبادرة السالم ١٩٨٢بوعودها، بل والعمل على ترويجها وتعميمها، حدث ذلك منذ فاس والترحيب 
ً، سيما بعد أن قرر العرب مسبقا وسلفا٢٠٠٢العربية في بيروت  أن السالم خيارهم االستراتيجي «: ً

 .«الوحيد

م اهللا، يتعرض في را» محبسه«ًحسنا أيها السادة، لقد قبل ياسر عرفات بالمبادرة العربية وهو في 
غرفة » المقاطعة«على صرير أنياب الجرافات الفوالذية، وهي تقضم ) أو باألحرى ال ينام(للتسميم وينام 
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وعندما الح في أفق الموقف العربي ميل للتخلي عن بعض بنود المبادرة ...ًتلو أخرى، وجدارا بعد جدار
 من –، تساوقت القيادة الفلسطينية )ل أراضتباد(ً، أو استعدادا للمساومة على بعض بنودها )الالجئون(

ًما عده البعض، تفريطا بثوابت وحقوق غير قابلة » المرونة« مع هذا المنحى، وأبدت من –ٍأسف  ّ
 .للتصرف

ِ، نقول هل امتألت فتقول هل من مزيد، ال حدود لنهمها »جهنم»لكن إسرائيل، ظلت على الدوام، كـ ْ َ ْ
ُوبدل أن يلقي العرب بكل ...ازيهما شيء سوى العجز والتخاذل العربيينوشهيتها التوسعية، اللذين ال يو

، من قمة إلى أخرى، ومن لجنة إلى »الجثة الهامدة»ثقلهم خلف مبادرتهم، إلنفاذها، ظلوا يرحلونها كـ
ًلجنة، إلى أن جاءت لحظة الحقيقة العارية، وصار لزاما على من عجز عن التصدي للجالد أن يلجأ إلى 

  .يعلق عليها عجزه وفشله» ّشماعة«الضحية، وجعلها لوم 

  ١٤ص/٧/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  !!... حملة التهويد والتهجير تتسع في القدس

  حديث القدس

تتعرض القدس في هذه االيام الى حملة شرسة من التهويد والتهجير وذلك بذريعة جائحة كورونا، 
ل احياء وشوارع المدينة واحتجزت العشرات من المواطنين ولقد كثفت الشرطة االسرائيلية من تواجدها في ك

وفرضت غرامات مالية باهظة على كثيرين غيرهم، بينما يأتي المستوطنون من كل المناطق وبحماية 
  .الشرطة نفسها ويقتحمون باحات الحرم القدسي ويقيمون شعائر دينية

المدينة وأبعدت عشرات  منشآت تجارية ب٨ وحدة سكنية و ١٣وقد هدمت قوات االحتالل 
المواطنين عن مدينتهم، كما واصلت اعتقال محافظ القدس المرة تلو االخرى باالضافة لعشرات المواطنين 

  .اآلخرين

ًوكان رئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري صادقا تماما حين قال ان  ً
سبب التضييق المتعمد على المقدسيين ومنع ًالمسجد االقصى كان حزينا يومي الجمعة الماضيين ب

  .وصولهم أو دخولهم المسجد

وباالضافة الى كل ذلك فإن من يعيش بالقدس أو يزورها يرى حجم البناء االستيطاني الواسع في 
  .ًكل انحاء القدس، سواء بالبلدة القديمة أو المناطق االخرى في محيطها، والذي ال يتوقف أبدا

اوي في عاصمتنا الموعودة ال يواجهه سوى صمود أبناء القدس وتمسكهم ان هذا الوضع المأس
بوجودهم وبقائهم فيها، وهو االمر الذي يثير مخاوف االحتالل وقلقه، وبهذا الخصوص فإن المطلوب من 
السلطة الوطنية ان تعمل بكل الوسائل على تعزيز هذا الوجود وتقويته حتى تظل شوكة في حلق هذا 

  . يحلم بغيابنا أو تقليص وجودنااالحتالل الذي
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ال بد في هذا المجال من قول كلمة مؤلمة ومحزنة الى العالم العربي والدول االسالمية حيث ال 
نسمع إال البيانات والخطابات دون القيام بأية خطوات فعلية وحقيقية لدعم الصمود الوطني في القدس بلد 

  .ية والسياسية الهائلة للقيام بذلكاالسراء والمعراج، ولدى هؤالء القدرات المال

ًاخيرا يا قدس يا عاصمتنا الموعودة وبلدتنا العريقة ستظلين االقوى واالقدر على الصمود والتصدي 
  ...!!      لكل مشاريع التهويد واالسرلة 

  ٧/١٠/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  ًهل إسرائيل هي دولة أصال؟

  

 ٦/١٠/٢٠٢٠يولي تمير  -  هآرتس

مؤخرا يتساءل الكثيرون اذا كانت اسرائيل هي دولة ديمقراطية أو يهودية وديمقراطية، أو ربما أن 
يل هي هل اسرائ: الديمقراطية تآكلت واسرائيل تحولت الى دولة استبدادية؟ أنا أريد طرح سؤال أبسط بكثير

، الدولة هي تنظيم سياسي مع سيادة يسيطر على منطقة )واالكثر بساطة(دولة؟ حسب التعريف الدارج 
جغرافية محددة، وسكانها خاضعون لمصدر سلطات مشترك وهم محكومون من قبل حكومة مستقلة ولديها 

  .حق في اقامة عالقات دبلوماسية أو اعالن الحرب على دول سيادية اخرى

طالما أنه لم : اوال، ليس لديها مساحة جغرافية محددة.  تلبي هذه الشروط االساسيةاسرائيل ال
اسرائيل هي كيان سياسي مساحتها . تحدد ولم يصادق بصورة نهائية على حدودها الشمالية والغربية

ا، ثالث. ثانيا، ال يوجد في اسرائيل مصدر سلطات مقبول على مواطنيها. مختلف عليها، داخليا وخارجيا
. استقالل اسرائيل السياسي محدود، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على سياسة حليفتها الواليات المتحدة

  .ومحاربة وباء الكورونا يزيد من حدة وبروز العيوب الثالثة المذكورة

مثل كل دول العالم، عند اندالع الوباء اغلقت اسرائيل حدودها وأبقت اجزاء كبيرة . سيادة جغرافية
 هذا تعبير واضح على أن هذه المناطق ليست جزءا ال ينفصل عن – وغزة خارج الجدار من الضفة

اسرائيل لم تحتسب سكان مناطق السلطة والقطاع في تعداد المرضى، ولم تقم . المنطقة السيادية للدولة
بمعالجة مرضى من المناطق في المستشفيات في اسرائيل، وقامت بتمييز واضح بين سكان المنطقة 

فلسطينيين وبين المستوطنين، االمر الذي يدل، رغم عدم اعترافها بذلك، على أن اسرائيل تعتبر نفسها ال
  .١٩٦٧صاحبة سيادة جغرافية بالفعل فقط على حدود 

في موازاة ذلك، وقعت اسرائيل على اتفاق سالم مع االمارات، الذي تضمن تعهدا بعدم ضم 
زز االعتراف بأن حدود السيادة، ولهذا ايضا سريان القانون المناطق في الوقت القريب، االمر الذي ع

  .االسرائيلي، بقي بدون حسم
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في زمن كورونا اشتد النقاش في مسألة مصدر الصالحيات، وفعليا تعلمنا ما . مصدر الصالحيات
. االسباط المختلفة تعتمد على مصادر مختلفة. في اسرائيل ال يوجد مصدر واحد للسلطة: نعرفه منذ زمن

جزء من السكان، باالساس الجمهور العلماني وجزء من الجمهور الرسمي الديني، يستند، مثل معظم 
جزء . الدول في العالم، على القوانين االساسية، ويوازنها مع رؤية الحرية الشخصية وحق التعبير المستقل

 العرف، – يقل عنه أهمية آخر، باالساس الوسط العربي، يمتثل للقانون، لكنه يوازنه مع مصدر للسلطة ال
 يضع سلطة –والجزء الثالث، باالساس االصوليين وجزء من الجمهور الرسمي الديني . الثقافة والتقاليد

  .الحاخامية فوق سلطة الدولة

العلمانيون يخافون من فقدان الحرية الشخصية ويطالبون بالتظاهر والعمل حسب تقديرهم، العرب 
واالصوليون الذين اعتبروا دائما الشريعة . ظ على تقاليدهم الجماعية والعائليةيطالبون بتمكينهم من الحفا

  .كسابقة للدولة، يعملون حسب توجيهات الحاخامات ويخافون فقط من يوم القيامة

. نظرا ألنه منذ قيام الدولة وحتى اآلن لم يوضع دستور، فان الصراع على مصدر السلطة لم ينته
على احترام الدولة كمصدر للسلطة العليا، فان كل المجموعات تشعر بأن كل قيد ونظرا ألنهم لم يتعودوا 

. يفرض عليها هو جزء من محاولة امالء بنية جديدة لتقسيم الصالحيات، الذي يضعها في مكانة متدنية
اف االستخف. في مثل هذا الوضع فان سيادة السلطة الحاكمة تآكلت، وهي ال تستطيع اتخاذ قرارات النفاذها

العلمانيون باسم الحرية، العرب باسم : والرغبة في تحدي توجيهات الحكومة تزيد من بروز حدود الطاعة
 كل مجموعة تشجع على عدم الطاعة، الذي تحول الى طريق –التقاليد والهوية الجماعية، واالصوليون 
لى اهمية المبدأ االساسي وعدم االستعداد للتنازل يشكل دليل ع. فيها يؤكدون على جوهر هوية المجموعة

  .العضائها

ال توجد لدولة اسرائيل القدرة على اقامة عالقات دبلوماسية مع دول . سيادة واستقالل دولي
والدليل على ذلك هو الغاء وزارة الخارجية، السبيل الوحيدة . سيادية اخرى بدون موافقة الواليات المتحدة

إلسرائيل هي الخط بين القدس وواشنطن، حيث إن احد التي من خاللها يديرون العالقات الخارجية 
. الطرفين يسأل والطرف الثاني يجيب ويملي، حتى االتفاقات التي يتم فيها التنازل عن مصالح اسرائيل

ليس من الغريب أن اتفاقات السالم السرائيل على مر االجيال يتم دفعها قدما وصياغتها والمصادقة عليها 
ي واشنطن، وال يمكن أن يخطر بالبال أن اسرائيل يمكن أن تشن حرب بدون موافقة ويتم التوقيع عليها ف

  .الواليات المتحدة، وال يمكنها الصمود فيها بدون توفير السالح والدعم االميركي

غياب سلطة داخلية تجاه مواطنيها أو خارجية تجاه العالم، بدون أن تحدد حدودا متفقا عليها 
بدون سيادة خارجية، فإن اسرائيل ال تلبي التعريفات االساسية جدا لمفهوم ومنطقة جغرافية محددة و

في الحقيقة، يوجد لها عملة خاصة بها وجيش وانظمة جماهيرية مثل العلم والنشيد، لكن هذا غير . الدولة
  .كاف كي تكون دولة مثل باقي الدول
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وبات التي تواجه اسرائيل ال االول هو أن كل الصع. من هذا يمكننا أن نتعلم ثالثة دروس مهمة
الثاني هو أن مسائل تبدو نظرية، ومعظم االسرائيليين ال يولوها اهمية كبيرة، . تبدأ وال تنتهي في بلفور

الثالث، الذي ربما يكون البشرى الطيبة، . تنعكس على سلوكنا اليومي وتلغي قدرتنا على التصرف كدولة
  . إلعادة تأسيس الدولة من جديد–  هذه ايضا فرصة–هو أنه ملقى علينا واجب 

يجب عليها بلورة اتفاق . عندما سينقضي الوباء ستضطر اسرائيل الى مواجهة مصادر ضعفها
واذا لم . وترسيم حدود وعالقاتها مع العالم) كذلك حول حكم ذاتي للطوائف المختلفة(حول مصدر السلطة 

 الرئيسي على وجودها ليس اهتزاز شرعيتها ، التهديد”مشروطة“تفعل ذلك فهي ستواصل أن تكون دولة 
 .من قبل اعدائها، بل عدم قدرتها على تحديد شرعيتها على أيدي اعضائها

  ٢٩ ص٧/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  

  كي ال ننسى

  ُتعوض وال ُتقدر ال التي الخسارة.. فلسطين

 

اتنا، نكــن نحــن الفلــسطينيون، فــي أرضــنا وشــت لــم – نوبــاني  يــامن–  وفــا٢٠٢٠-١٠-٦ اهللا رام
 بحاجـة العتـراف االحـتالل اإلسـرائيلي بنهبـه المـشين للممتلكـات واألرض لـداعمين،ومعنا كـل المناصـرين وا

  .١٩٤٨والمال، خالل تهجير أبناء شعبنا من مدنهم وبلداتهم وقراهم عام 

ُ التـاريخ ال يعفـي وال يقفـز، حتـى علـى األشـياء التـي تبـدو بـسيطة كـسرقة راديـو أو سـجادة أو لكن
جة أو دمية، أمام أحداث كبيرة ومؤلمة تعرض لها مئات اآلالف من أبناء شعبنا، من استشهدوا ونسفت ثال

  .بيوتهم واحتلت مزارعهم وثروتهم الحيوانية وأموالهم

 محضر عثر عليه مؤخرا المؤرخ آدم راز في اطار بحث لكتاب جديـد مـن تأليفـه، والـذي يتنـاول في
نكبــة عـــام " (ســرقة الممتلكــات العربيــة فــي حــرب االســتقالل: "داموضــوعا مــشحونا وحــساسا ومتفجــرا جــ

١٩٤٨.(  

، تحقيقــا حــول نهــب العــصابات الــصهيونية واليهــود المــدنيين اإلســرائيلية" هــآرتس" صــحيفة نــشرت
 إلـى شـهادات شخـصيات اسـتنادا ١٩٤٨ممتلكات الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم قسرا عام 

فـي كتـاب واحـد، كـل المعلومـات الموجـودة عـن سـرقة : لك دافيد بن غوريون، جاء فيهإسرائيلية، بما في ذ
الممتلكات العربية من قبل اليهود في حرب االستقالل، من طبريا في الشمال وحتى بئر السبع في الجنوب، 

  . وحتى القدس، ومرورا بمساجد وكنائس وقرى منتشرة بين المستوطناتيافا،من 

 صــحفا تاريخيــة وقــرأ وتــصفح ١٩٤٨ متحفــا فــي أراضــي عــام ٣٠ حــوالي  الغايــة اســتعرضلهــذه
  .أدبيات البحث الموجودة



 
٢٨

، اإلســرائيليأجــزاء كبيــرة مــن الجمهــور " كانــت صــادمة، عــشرات آالف البيــوت والحوانيــت النتيجــة
، قـال فـي إحـدى "مواطنون ومحاربون على حد سواء، كانوا مشاركين فـي سـرقة ممتلكـات الجمهـور العربـي

  .مقابالتال

  ".السرقة تفشت مثل النار في الهشيم في أوساط الجمهور اليهودي"

 أقوال راز، الـسرقة شـملت محتويـات عـشرات آالف البيـوت والحوانيـت، المعـدات الميكانيكيـة، حسب
أجهـزة بيـانو، وكتبـا، ومالبـس، ومجـوهرات، : المصانع، المحاصيل الزراعية، األغنام وغيرها، وشملت أيـضا

  . وأجهزة كهربائية، ومحركات وسياراتوطاوالت،

 فلـسطيني الـذين هجـروا قـسرا ألجـيء ألف ٧٠٠ حول مصير األراضي والمباني التي تركها النقاش
  .من ديارهم، يتركه لباحثين آخرين

 الكتاب الحالي ركز راز علـى الممتلكـات المنقولـة فقـط، الممتلكـات التـي كـان يمكـن تعبئتهـا فـي في
  .سياراتأكياس وتحميلها في 

 عــن النهــب فــي صــفد، قالــت إحــدى المــشاركات فــي احــتالل المدينــة مــن قبــل عــصابات شــهادة
 جميلة، وجدت لسارة ولي فساتين عربية مطـرزة بـشكل جميـل جـدا، أشياءلقد أحضرت من صفد ": البلماخ"

هـوة فـضية وربما أنهم سيكيفوها لنا هنا، ومالعق ومناديل وأساور وخرز وطاولـة دمـشقية وطقـم فنـاجين ق
  .رائعة

 كل شيء سارة أحـضرت سـجادة فارسـية جديـدة وجميلـة، كبيـرة، لـم أشـاهد مثـل جمالهـا مـن وفوق
  .أبيبقبل، صالون كهذا يمكن أن ينافس كل أثرياء تل 

مالحقة الغنائم كانت في ذروتهـا، النـاس، نـساء وأطفـال، " غورين، من سكان القدس، قال إن يئير
ان المـسممة، الكثيـرون تـشاجروا علـى هـذا الـشيء أو ذاك فـي كومـة أو علـى ركضوا هنا وهنـاك مثـل الفئـر

  ".بعض األغراض ووصلوا إلى حد سفك الدماء

 وأرائـك مذهبــة و بيــانأجهـزة سـيلع، ضــابط عمليـات فــي لـواء هرئيـل، حــدثنا كيـف تــم تحميـل إليـاهو
  .باللون االزرق على شاحناتنا

وأحــد العــاملين فــي الجامعــة العبريــة، وصــف مــا " بريــت شــالوم"ســنتور، مــن زعمــاء ) فرنــر (دافيــد
عنــدما تمــر فــي هــذه األيــام فــي شــوارع رحافيــا فأنــت تــرى فــوق كــل خطــوة وشــبر مــسنين، شــبابا : "شــاهده

: عةوأطفاال، يعودون من القطمون أو من أحياء أخرى مع أكياس مليئة بأشياء مسلوبة، الغنائم كانت متنو
  ". داخلية وخارجيةثالجات وأسرة، ساعات وكتب، مالبس

 ونساء دون فرق في العمر والمكانة الدينيـة، جمـيعهم منـشغلون بالـسطو، وال أحـد يمـنعهم، شيوخ
  .كتب يوسف نحماني الذي زار حيفا بعد احتاللها



 
٢٩

كـم هـي كثيـرة البيـوت المهدمـة واألثـاث يتنـاثر تحـت : " شهادة موشيه كرمل، قائد لواء كرميليوفي
يــوت علــى جــانبي الــشارع كانــت مقتحمــة، أشــياء كثيــرة مــن البيــوت تنــاثرت علــى هــذه األنقــاض، أبــواب الب

األرصفة، على عتبة أحد البيوت كان هناك سرير مائـل ودميـة عاريـة مهـشمة بدرجـة مـا، كانـت موضـوعة 
  .بجانب السرير والوجه إلى األسفل، أين هذا الطفل اآلن؟ إلى أي منفى ذهب؟ إلى أي منفى؟

ان اكتـشافها هـو حقيقـة مـا ارتكـب مـن جـرائم بحـق شـعبنا، هـي اسـتمرار لمـا ٕ الشهادت، وان كـتلك
ُ عامــا، فــالبيوت التــي تــداهم تــسرق، واآلثــار مــن حجــارة وفسيفــساء وأعمــدة، وميــاه وآبــار ٧٢يحــدث منــذ  ً

  .وجبال ومزارع وحقول وطيور وأكالت شعبية ومطرزات، جميعها تسرق إلى اليوم

ــة "هــآرتس" اســتكماال لمــا نــشرته لــذا، ، مــا "وفــا"، حــول ســرقة ممتلكــات الفلــسطينيين، تنــشر وكال
  .١٩٤٨استطاعت تجميعه حول سرقة األرض واإلنسان الفلسطيني عام 

 المصادر المتوفرة، من كتب ومقاالت، قدرت الخسائر أو بعضها، فبحسب مايكل فيشباخ فـي بعض
ــسطينيين والــصراع العر-ســجالت الــسلب "كتابــه  ــة "بــي اإلســرائيلي أمــالك الالجئــين الفل ، فــإن تقــدير الهيئ

 جنيه فلسطيني، وهو يشمل األراضي ١,٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠العربية العليا لخسائر الفلسطينيين في األمالك، 
  .واألموال المنقولة

 جنيــه فلــسطيني، فــي حــين ١,٩٣٣,٠٠٠,٠٠٠ جامعــة الــدول العربيــة فقــد قــدرت الخــسائر بـــأمــا
وقــدرها يوســف صــايغ .  جنيــه فلــسطيني٧٤٣,١٠٠,٠٠٠بـــ هــداوي وعــاطف قبرصــي الخــسائر ســامي قــدر

  .... جنيه فلسطيني٧٥٧,٠٠٠,٠٠٠بـ 

 خسر الفلسطينيون من جراء ذلك خسائر مادية فادحة واستولى اإلسرائيليون على إحدى عـشرة لقد
مدينة فلسطينية، وتشير بعض التقديرات إلـى الممتلكـات واألراضـي التـي اسـتولت عليهـا إسـرائيل إثـر حـرب 

١٩٤٨:  

 دونـم مـن ٥٣٠,٠٠٠ دونـم مـن بـساتين اللـوز، ١٠٠٠ دونم من بيارات الحمـضيات، ١٢٠,٨٠٠
  . دونم من أجود األراضي الزراعية٥,٠٠٠,٠٠٠كروم الزيتون والفاكهة واألشجار المثمرة، 

 ريـــع األثمـــار إســـترليني جنيـــه ١٤,٧٥٠,٠٠٠ تـــشير بعـــض التقـــديرات عـــن ريعهـــا كالتـــالي كمـــا
ــة التــي اســتغلها إســترليني جنيــه ١٠,٠٠٠,٠٠٠والفاكهــة، الحمــضية والزيتــون   إيجــار األراضــي الزراعي

 المجمــــوع . إيجــــار دورهــــم ومــــساكنهم ومحالتهــــم التجاريــــةإســــترليني جنيــــه ٢٢,٧٥٠,٠٠٠االحــــتالل، 
  .... جنيه إسترليني٤٧,٥٠٠,٠٠٠

فلـسطين، سـواء التـي  على ذلك فقـد اسـتولى االحـتالل علـى أمـالك حكومـة االنتـداب البريطـاني فـي وعالوة
ــة  ــة العثماني ــة –ورثهــا عــن الدول ــأراض أميري ــشفيات - ك ــسطين كالمــدارس والمست ــى فل  تعــود بملكيتهــا إل

  ....والمختبرات أو المباني الحكومية والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات

  ٦/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا
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  اخبار باالنجليزية

SA rep to UN blasts Security Council over inaction on Israel 
 

The South African government continues to raise the issue of Israel’s occupation of 

Palestine at the United Nations. 

In a powerful statement, Pretoria’s representative to the UN, Ambassador Jerry Matjila, 

last week reminded UN members that Palestine and its people remain under illegal 

occupation and continue to be deprived of peace, justice, equality and dignity. 

Speaking at the Security Council Meeting on the situation in the Middle East, including the 

question of Palestine, Matjila lambasted the UN over its inaction against Israel to end the 

occupation. “All resolutions adopted by the Council, be they unanimous or not, must be 

uniformly implemented. We cannot pick and choose which Security Council resolutions 

should be implemented.” 

Matjila also highlighted Israel’s demolition of Palestinian homes and destruction of critical 

infrastructure, such as water, hygiene and sanitation facilities during the Covid-19 

pandemic where regular hand-washing and social distancing is critical. “Where are these 

Palestinians, deprived of their rightful homes, meant to go,” Matjila asked. 

Referring to the stalled peace process and recent normalization agreements between Israel 

and Gulf states, Matjila reiterated South Africa’s position that any solution to the Israeli 

occupation must include Palestinians as equal stake-holders and take into account the 

needs and aspirations of the Palestinian people.   

Matjila’s comments at the UN are in lock-step with the South African government’s 

statement on the UAE-Israel agreement in August that it was “regrettable that yet another 

agreement related to the fate of the Palestinian people was reached without engaging the 

Palestinians.”  

Palestinian ambassador to South Africa, Hanan Jarrar, welcomed Matjila’s remarks, 

calling it “timely and necessary.” “South Africa continues to provide unwavering, 

sustained solidarity and support for the Palestinian liberation struggle,” said Jarrar. She 

urged other nations to follow South Africa’s example at international forums. “There is so 

much more that can be done by the international community at various forums like the UN 

General Assembly,” Jarrar added. 

Palestine solidarity groups in South Africa also welcomed Matjila’s comments. 

However, some activists have highlighted the increasing gap between the South African 

government’s words and actions. “On international political stages such as the UN and 

African Union, the South African government consistently condemns Israeli violations of 

international law and human rights. But, back home, that very same government continues 

to have relations with Israel. The words will remain empty without practical measures. The 

South African government must give the Palestinians more than just nice words,” said 

Johannesburg-based activist, Suraya Dadoo. 

Palestinian Information Center ٧-10-2020  
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Peace Now: Amid pandemic and economic crisis, Israel to advance at 

least 4,430 settlement units on occupied territories 

 
  

JERUSALEM, Tuesday, October 06, 2020 (WAFA) - The Israeli Higher Planning Council 

(HPC) of the Civil Administration, an arm of the Israeli military government in the 

occupied Palestinian territories, is set to convene to advance at least 4,430 settlement units 

in the West Bank in two consecutive meetings on 14 and 15 October amid the corona 

pandemic and economic crisis, the Israeli Peace Now movement said in a statement. 

This will be the first time the HPC will have held such a hearing in eight months, or since 

promoting normalization deals with several Arab Gulf states, and follows a declaration by 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on 1 October that he has instructed it to 

approve 5,400 units, said Peace Now. It is set to make 2020 the highest year on record in 

units in settlement plans promoted since Peace Now began recording in 2012. 

Peace Now said not all of the information has been published, therefore more housing units 

may be added to the docket by next week. The current announcement of housing units 

include: 

Around 1000 housing units to be advanced will create a brand new settlement to the west of 

the illegal Har Gilo settlement built on Bethlehem land in the south of the West Bank and 

located south of Jerusalem that will be larger than the existing settlement and will exploit 

the land cut off by the West Bank barrier to further break up the western Bethlehem 

metropolitan area, including the land connecting al-Walaja and the town of Battir, as well 

as Battir and Bethlehem. This land also constitutes some of the only uninhabited fertile 

land reserves for Bethlehem, which currently is cut off by the West Bank barrier to its 

immediate north and west. 

A massive plan for the settlement of Eli in the north of the West Bank, including extensive 

retroactive legalization of illegal construction in the settlement. 

A host of other relatively large plans for smaller settlements. In addition to the above 

settlements, plans will be promoted ֿ in the settlements of Karnei Shomron, Einav, Peduel, 

Yakir, Ma’ale Shomron, Yitzhar, Efrat, Ma’ale Mikhmas, Nili, Psagot, Beit El, and Kerem 

Reim, Shim’a, Telem and others. 

“While Israel reels from its second lockdown and economic distress, Netanyahu is 

promoting construction in isolated settlements that Israel will have to evacuate,” said Peace 

Now. “Instead of taking advantage of the agreements with the Gulf states and promoting 

peace with the Palestinians, he is distorting Israel’s priorities and catering to a fringe 

minority for these settlement unit approvals that will continue to harm future prospects for 

peace,” it added, calling on top Israeli ministers to veto these plans. 

“Far from a ‘settlement freeze’ the right has been complaining about, the expected 

settlement approvals announcement next week prove that the settlement enterprise under 

Netanyahu is moving ahead at full steam toward solidifying the de facto annexation of the 

West Bank,” said Peace Now. 

“By doing so, Israel will be signaling to the world its bi-partisan support for the end to the 

concept of a two-state solution and a Palestinian state – the paradigm that until now has 

largely shielded Israel from formal pressure over its 53-year occupation. The settlement 

enterprise is not in Israel’s national or security interest, and is a strategic mistake at the 

international level.” 

2020-10-6WAFA   

*** 
 



 
٣٢

Dozens of settles defile Aqsa Mosque 
 

"Ar  Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Tuesday morning desecrated the 

Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

According to local sources, 39 settlers entered the Mosque through al-Maghariba Gate and 

toured its courtyards under tight police guard. 

Meanwhile, the Israeli occupation police persist in preventing Jerusalemite citizens who 

live in nearby areas outside the Old City from entering the Aqsa Mosque for daily prayers 

as part of an ongoing lockdown on the city. 

However, scores of Jewish settlers, who live hundreds of miles away from the holy city, 

have been flocking to the Aqsa Mosque and defiling its courtyards under police protection 

since the lockdown imposed on the city about two weeks ago. 

Palestinian Information Center 6-10-2020  
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