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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 أوـّير بعض المقاالت المترجمة لكتالغاية من تضمين التقر •

ّ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

  محتوىال

  االردن والقدس

  ٥  التصدي لكل محاوالت تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس •

  شؤون سياسية

  ٦  ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية: رئيس البرلمان العربي •

  ٧  فلسطين في السياسية المستجدات على األوروبي اإلتحاد ممثل يطلع العالول •

  ون القدساللجنة الملكية لشؤ

  ٧  لوقف االعتداءات اإلسرائيلية صرخة للعالم في يوم التراث الفلسطيني •

  اعتداءات

والعيسوية في عين االستهداف اإلسرائيلي  ..حصار ممنهج للبلدة القديمة في القدس •
  ٩  العنصري

  ١١  أشهر ٣لـ الضفة دخول من درويش ياسر بالقدس فتح حركة إقليم عضو يمنع االحتالل •

  ١١   دونم مزروعة في الضفة٣٠٠٠ُ مع قطف الزيتون االحتالل يغلق ًتزامنا •

  ١٢  الفلسطينية القرى توسع ويعيق مستمر االستيطان •

  ١٤  األسيرة المقدسية الجريحة شروق دويات تدخل عامها السادس بسجون االحتالل •

  ١٤  ام أي٦ أطفال من العيسوية خالل ٩ً مواطنا بينهم ٤٢ االحتالل اعتقل :تقرير حقوقي •

  ١٥  القدس في مركبته مطاردة بعد شابا يعتقل االحتالل •

  ١٥   تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بالقدسإسرائيل •

  آراء عربية

  ١٦  مشروع إسرائيل في المنطقة العربية •

  ١٧  أسباب رفض الشعب الفلسطيني تقسيم فلسطين •

  ١٩  يذهبوا إلى أي مكان آخرالفلسطينيين باقون ولن ": إسرائيل"األخبار السيئة لـ  •

  ٢١  السالم رمز الزيتون شجر على االحتالل حرب •

  ٢٢  مجازر اإلرهاب اإلسرائيلية شاهدة على تاريخهم األسود •

  



 
٤

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٤  وجوديا تهديدا علينا فرضت األقصى انتفاضة •

  ٢٥  منازل العيسوية" قانونية"تحسبات من نية إسرائيل المصادقة على مخطط لـ •

  كي ال ننسى

  ٢٨  ٨/١٠/١٩٩٠ األقصى مجزرة ذكرىً عاما على ٣٠ •

  فعاليات

  ٢٩  الوطن محافظات في الفلسطيني التراث يوم فعاليات إطالق •

  اخبار باالنجليزية

Following successful legal action against East Jerusalem demolitions, 

rights group demands similar freeze in West Bank ٣٠  

 residents of Issawiya neighborhood 42Israel detained : Rights center

of occupied East Jerusalem in six days  ٣١  

Premier denounces approval of 2,500 new colonial settler units ٣١  

Settlers break into the Aqsa courtyards despite the closure ٣٢  
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  االردن والقدس

  التصدي لكل محاوالت تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

كلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل  -  الدستور–عمان 
لموافق ًحكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جاللته استقالتها يوم السبت الماضي ا

 .٢٠٢٠ تشرين األول ٣

  : بما يتعلق بالقضية الفلسطينية نص كتاب التكليف الساميومما جاء في 

 دولة األخ،

إن موقفنا من القضية الفلسطينية واضح وثابت، فهي في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في بذل كل 
ى خطوط الرابع من حزيران عام الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، عل

وسنواصل القيام بشرف مسؤوليتنا التاريخية في حماية المقدسات اإلسالمية  .، وفقا لحل الدولتين١٩٦٧
والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وسنستمر في 

لقانوني القائم في المدينة، ونؤكد ضرورة تقديم التصدي لكل المحاوالت الساعية لتغيير الوضع التاريخي وا
 .جميع أشكال الدعم والمساندة لألشقاء الفلسطينيين

وأوجه الحكومة بضرورة إعطاء األولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، 
لمشتركة، ويخدم وتوسيع التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح ا

 .القضايا العربية ويعود باألثر اإليجابي على األردن

 دولة األخ، 

أنتم اليوم أمام مسؤولية كبيرة وفي ظرف استثنائي يفرض على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة 
العمل بروح الفريق الواحد، قوال وفعال، لتحقيق اإلنجاز الذي يستحقه وطننا الغالي وشعبنا العزيز، 

 .حرصوا على بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطنفا

وفي انتظار تنسيبكم أسماء فريقكم الوزاري، ندعو لكم بالتوفيق وسداد الرأي في اختيار من تثقون 
 .بأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على حمل المسؤولية

 واهللا ولي التوفيق

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 أخوكم

 ني ابن الحسينعبداهللا الثا

  هجرية١٤٤٢ صفر ٢٠عمان في 

  .” ميالدية٢٠٢٠ تشرين األول ٧الموافق 

  ٢ص/٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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  شؤون سياسية

  ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية: رئيس البرلمان العربي
  

 ًارئيــس الـسلمي فهـم بـن مـشعل الـدكتور أمــضاها سـنوات ٤ ختـام فـي – "األوسـط الـشرق ":القـاهرة
ـــ ــه فترتــي حــصاد عــن" األوســط الــشرق "إلــى تحــدث ،"العربــي البرلمــان"ل  تمكنــت التــي الملفــات وأبــرز عمل

 عــن والحــديث لتحقيقهــا، العمــل مواصــلة إلــى بحاجــة تــزال ال التــي األخــرى والقــضايا إنجازهــا مــن المؤســسة
  ..."العربي البرلمان "عمل في ومركزي مهم جانب له كان فلسطين

 البرلمـان رئـيس برئاسة فلسطين لجنة إنشاء "قرار كان السلمي يراها التي" لمنجزاتا "أبزر بين من
 األراضـي فـي الفلـسطيني الـشعب بحق اإلسرائيلية االنتهاكات يوثق سنوي تقرير إصدار تولت التي العربي،

 والمنظمـات قليميـةواإل الوطنيـة البرلمانـات إلـى ٕوارساله والفرنسية، واإلنجليزية بالعربية المحتلة الفلسطينية
 ."لإلرهاب الراعية الدول قائمة من السودان اسم لرفع عمل خطة إعداد عن ًفضال الدولية، والهيئات

 الـذي ُالـسلمي، وفـق ،"العربـي البرلمـان "عمـل في ومركزي مهم جانب له كان فلسطين عن الحديث
 المنطقـة أن نـؤمن "ًمـضيفا ،")ربـيالع البرلمـان (تأسـيس منـذ ومحورية مركزية الفلسطينية القضية "أن أكد
 التـــراب علـــى مـــستقلة فلـــسطينية دولـــة ٕواقامـــة الفلـــسطينية القـــضية بحـــل إال واالســـتقرار بـــاألمن تـــنعم لـــن

  .٢٠٠٢ لعام العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية قرارات على ًبناء الوطني الفلسطيني

 لحــل األسـاس بـل واألمثــل األفـضل الحـل هــي العربيـة الـسالم مبــادرة أن ،)العربـي البرلمـان( ويعتبـر
  ".الفلسطينية القضية

 تؤكـد ًثابتـا اعتبـاره يمكـن مـا يمثـل فلـسطين بـشأن الدوليـة الـشرعية مقـررات عـن الحـديث كان ٕواذا
 اإلرادة تجـسيد إنـه الـسلمي، عنـه يقول ما إلى بحكم سعى، البرلمان فإن المختلفة، العربية الحكومات عليه

 الالجئـين حقـوق خاصـة وحمايتهـا بـالحقوق التمتـع وكفالـة اإلنسان حقوق قضايا مع عاطيالت في الشعبية
 العربـي الـوطن في اإلنسان حقوق واقع يتضمن سنوي تقرير بإعداد ًمقترحا البرلمان تبنى إذ الفلسطينيين،

 ألراضـيا فـي اإلسـرائيلية المـستوطنات بـشأن رؤيـة مـشروع منهـا قـرارات، أصـدر كمـا الجوانـب، مختلف من
 الفلـسطينيين والمعتقلـين األسـرى ضـد التعـسفية والقوانين الالإنساني للوضع والتصدي المحتلة، الفلسطينية

ــي ــسجون ف ــدعم حــشد عــن ًفــضال اإلســرائيلية، ال ــد ال ــين والتأيي ــة لتمك ــشغيل لغــوث المتحــدة األمــم وكال  وت
 تكليفهــا وفــق الفلــسطينيين لالجئــين خــدماتها تقــديم فــي االســتمرار مــن ،"األونــروا "الفلــسطينيين الالجئــين

  ...األممي

  ٧/١٠/٢٠٢٠الشرق الوسط 

***  

 



 
٧

  فلسطين في السياسية المستجدات على األوروبي اإلتحاد ممثل يطلع العالول
  

ــا٢٠٢٠-١٠-٧ اهللا رام  ــة  أطلــع –  وف ــب رئــيس حرك ــل االتحــاد " فــتح"نائ محمــود العــالول، ممث
  .آخر المستجدات السياسية في فلسطيناألوروبي سفين كون فون بورغسدورف، على 

يوم األربعاء، ضرورة استمرار الـدعم األوروبـي دينة رام اهللا،  العالول خالل اللقاء الذي عقد بموأكد
سياسيا وماديا، معربا عن تقدير فلسطين للموقف األوروبـي الـداعم لحـل الـدولتين، بإقامـة دولـة فلـسطينية 

  ...، وفقا لقرارات الشرعية الدولية١٩٦٧على كامل األراضي المحتلة عام 

  ٧/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  لوقف االعتداءات اإلسرائيلية  في يوم التراث الفلسطينيصرخة للعالم 
  

 "يـوم التـراث الفلـسطيني"بإحيـاء باألمس احتفل الفلـسطينيون فـي معظـم المـدن والقـرى الفلـسطينية 
فأقاموا المعارض ليعرضوا فيها ما يثبت أنهم شعب له تاريخ وحضارة متجذرة، وأن لهـم مـن التـراث األصـيل 

، عرضـوا األزيـاء الـشعبية واألوانـي التـي كانـت مـستخدمة  بـآالف الـسنينما يزيد عمره عـن عمـر االحـتالل
التـي تنتجهـا أرضـهم وخاصـة واألكالت المعروفة، والمنتوجات الزراعيـة التـي تحـضر مـن الخـضار والفواكـه 

ًمن شجرة الزيتون التي تعتبر رمـزا للـصمود ومـصدرا للـرزق عرضـوا مـا يفنـد اإلدعـاءات التـي قامـت علـى . ً
يــوم التــراث "قــاموا بإحيــاء " أن فلــسطين أرض بــال شــعب لــشعب بــال أرض"أساســها دولــة االحــتالل ومنهــا 

ًالهم ليزدادوا تمسكا وتشبثا بأرضـهم وليثبتـوا بـأن لتبقى الجذور الفلسطينية حية في نفوس أطف" الفلسطيني ً
ًلفلــسطين تراثــا وحــضارة عرفهــا العــالم قبــل نــشوء إســرائيل، فقــد عرفــت فلــسطين الــصحافة والــسينما وركبــوا 

  .السيارة منذ بداية القرن التاسع عشر، ووصلت منتوجاتهم الزراعية وخاصة البرتقال إلى معظم دول العالم

سطينيين بتراثهم في هذا العام ودولة االحتالل اإلسرائيلي مستمرة وبكل السبل في ويأتي احتفاء الفل
طمــس هــذا التــراث ومحــو الهويــة الفلــسطينية، والــذي بدأتــه منــذ تــدمير مئــات القــرى والمــدن الفلــسطينية 

هدم م فقد قاموا عشية الحرب ب١٩٦٧وتهجير أهلها قبل قيام دولتهم واستمروا بذلك بعد حرب حزيران عام 
حارة المغاربة واتبعوا ذلك بمصادرة آالف الـدونمات مـن األراضـي الفلـسطينية وهـدم آالف المنـازل بمـا فيهـا 
من منـازل تاريخيـة ووقفيـة، وقـاموا بالحفريـات المتعـددة التـي رافقهـا سـرقة وتـدمير لآلثـار التاريخيـة، هـذا 

الـذي " محمـد الـدرة"طفال ومن هؤالء األطفال باإلضافة إلى قتلهم المئات من األبرياء بمن فيهم الشيوخ واأل
يـوم "م بمناسـبة ١/١٠/٢٠٢٠فـي تـونس يـوم ) زوم(ًكان عنوانـا للـدورة التـي عقـدت فـي مـؤتمر افتراضـي 

التـي تـم حـرقهم ومنـزلهم وهـم نـائمون، هـذا باإلضـافة إلـى " شةائلـة الدوابـع"، وكـذلك أطفـال "الطفل العربـي
ــسطينيين ومــن ــال اآلالف مــن الفل ــة اعتق ــى المقدســات الديني ــدوا عل ــال، كمــا اعت ــشيوخ واألطف هم النــساء وال



 
٨

فسهلوا للمستوطنين مهمة اقتحام المسجد األقصى واالعتداء على اآلثـار والمقامـات اإلسالمية والمسيحية، 
والمقابر الفلسطينية في كل يوم، ولم يحاسبوا المتطرفين وهم يقومون بحرق وتجريف أشجار الزيتون امام 

ولـــم يـــسلم التـــراث الفلـــسطيني بكافـــة أشـــكاله مـــن . المـــزارعين الفلـــسطينيين والكـــاميرات التلفزيونيـــةاعـــين 
االعتداءات اإلسرائيلية وقد لـوحظ باآلونـة األخيـرة االسـتهداف اإلسـرائيلي الواضـح لهـذا التـراث حيـث جنـدت 

االحـتالل اإلسـرائيلي فـي كـل سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدة أطراف للقيـام بهـذه المهمـة، كمـا تقـوم بلديـة 
بشطب اسـم فلـسطين عـن " جوجل"يوم بتغيير األسماء العربية إلى أسماء عبرية، حتى أنهم أوعزوا لشركة 

 وقـد بلـغ ًوبهتانـاًوتثبيت األسماء العبرية عليها زورا "تغيير األسماء العربية على بعض الخرائط  الخارطة و
اث الفلــسطيني فــي المعــارض الدوليــة علــى أنــه مــن التــراث بهــم التجــاوز والتزويــر بعــرض بعــض مــن التــر

  .اليهودي

ٕوازاء هذه الصورة القاتمة التي نراها في األراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في القدس الـشرقية 
ًفإننا نوجه صرخة عالية إلى منظمـة اليونـسكو أوال وهـي تـرى سـرقة اآلثـار التاريخيـة وتـدميرها بـأم أعينهـا 

ٕلمعنيـة بـالتراث العـالمي، والـى كافـة دول ومنظمـات وأحـرار العـالم للعمـل علـى وقـف االعتـداءات ألنها هي ا
ً فـي العـالم حاليـا  البـاقيعلـى إنهـاء االحـتالل الوحيـد" الـسلطة القائمـة بـاالحتالل"اإلسرائيلية والزام إسـرائيل 

  . لعالميةٕوالى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعدم الكيل بمكيالين في القضايا ا

  :ًوفي هذه المناسبة فإننا نطرح عددا من األسئلة نتركها لضمير العالم لإلجابة عليها

  ُلماذا ال تلزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية؟ -

 لماذا يصم العالم آذانه ويغلق أعينه عما يجري في األراضي العربيـة المحتلـة وخاصـة القـدس؟ -
للمقادســة والتــي هــي فــي مرمـــى نــسانية والدينيـــة والتراثيــة ًوخــصوصا مــا يتعلــق بالهويــة اال

 .االستهداف

 ماذا يتوقع ممن تصادر أرضه أو يهدم بيته أو يقتل ابنه أو والده دون سبب؟ -

 هل تثبت األعمال اإلسرائيلية أن إسرائيل دولة ترغب في السالم وأنها دولة ديمقراطية؟ -

  م/٨/١٠/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*** 

  

  

  

  

  



 
٩

  اعتداءات

  ..حصار ممنهج للبلدة القديمة في القدس
 والعيسوية في عين االستهداف اإلسرائيلي العنصري

  

 القـدس مدينـة عـزل االحـتالل سـلطات تواصـل – القـدس مدينـة موقـع خـاص – محمـد وسام إعداد
 فــي كورونــا، ارانتــش منــع بحجــة التــوالي علــى الثالــث لألســبوع القديمــة والبلــدة المبــاركقــصى األ والمــسجد

 .ساحاته في والتجول المبارك األقصى المسجد القتحام المستوطنين أمام المجال تفتح الذي الوقت

 بـزعم المحتلـة القـدس وحـارات وأحيـاء القديمـة البلـدة علـى ًشـامال ًإغالقـا االحتالل سلطات وتفرض
 البلــدة أبنــاء باســتثناء ركالمبــاقــصى األ المــسجد دخــول مــن المقدســيين تمنــع كمــا كورونــا، تفــشي مواجهــة
 .القديمة

 لمقدسيين المخالفات مئات وحررت وأحيائها القدس شوارع في تواجدها من االحتالل شرطة وكثفت
 ومنعـتهم القديمـة للبلـدة دخلـوا مقدسـيين علـى ماليـة غرامات وفرضت القديمة، البلدة خارج من أنهم بحجة

 وبـاب حطـة وبـاب المجلـس بـاب فـي مـنهم العـشرات واحتجـزتقـصى األ المـسجد فـي والـصالة الوصـول من
 .األسباط

 فـي يحـدث مـا أن صـبري عكرمـة الـشيخ القـدس فـي العليـا اإلسـالمية الهيئـة رئيساكد  جانبه، من
 .المباركقصى األ المسجد تستهدف كبيرة مؤامرة يمثل الماضيين األسبوعين خالل القديمة وبلدتها القدس

 علـى المتعمـد التـضييق بـسبب ًحزينـاقـصى األ المـسجد كـان ينالماضـيت الجمعتـين أن صبري ولفت
ــة الراحــة فيمــا األقــصى، دخــول مــن ومــنعهم المقدســيين ــة والحماي  االقتحامــات خــالل للمــستوطنين المطلق

 .المباركقصى لأل لهم المتكررة

 فيمـا ،قـصىاأل المـسجد فـي للـصالة هويتـه إبراز المقدسي من يطلب أن معنى ما" :صبري وتساءل
 مــن كاملــة بحمايــةقــصى األ المــسجد فــي التلموديــة صــلواته ألداء وصــوب حــدب كــل مــن المــستوطن تييــأ

 .بالمستوطنين البراق حائط يعج كما اإلسرائيلي، االحتالل سلطات

 مدينـة عـن واإلسـالمي العربـي العـالم مـن المقـصودة وغيـر المقـصودة الغفلـة أن إلـى صبري وأشار
 .المقدسيين بحق العنصرية اإلجراءات من مزيد اتخاذ على االحتالل تشجع القدس

 

 المتطرفـون بهـا يقـوم التـي االقتحامـات يرفـضون المقـدس بيـت أهـل أن علىقصى األ خطيب وشدد
 مــا بكــل لهــم ويتــصدون والغفــران، العــرش عيــد فيهــا بمــا المتعــددة أعيــادهم وفــي العاديــة األيــام فــي اليهــود
 .وغيرها المالية والغرامات واالبعاد واالعتقال البيوت بهدم حقهمب الظالمة االحتالل إجراءات رغم يملكون



 
١٠

 خـالل مـن الخـصوص، وجـه علـى منهم والمرابطين المقدسيين يستهدف االحتالل إن" :صبري وقال
 األطمــاع أمــام ســائغة لقمــة وتركــه المــسجد، عــن المقدســيين إبعــاد بهــدف والغرامــات، واإلبعــاد االعتقــاالت
 .االستيطانية

 وعزلهـا ،لبلـدة العيـسويه واسـتهدافها هجمتهـا مـن االحـتالل سـلطات صـعدت متابعين، سبوبح... 
 فـي واسـعة اعتقـاالت حملـة الماضـية األيـام خـالل االحـتالل قـوات وشـنت العسكرية، بالحواجز محيطها عن
 سالقــد غربــي المــسكوبية اعتقــال مركــز إلــى ّوحــولتهم البلــدة، أبنــاء مــن العــشرات طالــت العيــسوية، بلــدة

 .معهم للتحقيق المحتلة

 لـم التـي لالقتحامـات وتـصديهم االحـتالل، ضـد انتفاضـتهم العيـسوية بلدة أبناء يواصل المقابل، في
 الفارغـــة والزجاجـــات بالحجـــارة االحـــتالل لقـــوات البلـــدة أبنـــاء ويتـــصدى الماضـــية، الـــسنوات طيلـــة تتوقـــف

 االحـتالل جنـود يطلـق بينمـا البلـدة، اقتحـام اللخـ )مولوتـوف قنابـل( الحارقـة والزجاجات النارية والمفرقعات
 .النارية واألعيرة السامة الغازية القنابل

 جماعي انتقام

 جـراء صـعبة اقتصادية ًأوضاعا نسمة، ألف ٢٠ عن يزيد ما عددهم البالغ العيسوية سكان ويعاني
 لـصالح منهـا كبيـرة مـساحات مـصادرة تـم التـي أراضـيهم مـن وحرمـانهم ضدهم، المستمرة االحتالل إجراءات

 .االستيطانية المشاريع إقامة

 البلـدة علـى االحـتالل سـلطات تفرضـها التـي الجماعي العقاب سياسة ضمن االعتداءات هذه وتأتي
 بـالحواجز وشـوارعها لمـداخلها ٕواغالقـات واعتقـاالت يوميـة شـبه اقتحامـات صـورة في تأتي والتي وسكانها،
 .الحمص أبو محمد العيسوية في المتابعة لجنة عضو يقول ما وفق اإلسمنتية، والمكعبات العسكرية

 وتحريـر المركبـات، إيقـاف االحـتالل شـرطة تواصـل بـل االعتـداءات، هذه عند األمر يتوقف ولم... 
 الـضرائب فـرض إلـى باإلضـافة ،"كورونـا" من الوقاية بإجراءات االلتزام عدم بحجة البلدة، ألهالي المخالفات
 .المقدسيين رقاب على ًمسلطا ًسيفا باتت والتي سكانها، على الهدم راراتق وتوزيع الباهظة،

 بحجة شيكل، آالف ٥ بقيمة لمواطنين مخالفات حررت االحتالل شرطة أن إلى الحمص أبو ويشير
 أعبــائهم ومــن بالبلــدة المقدســيين معانــاة مــن يزيــد ذلــك أن ًمبينــا اإلغــالق، ظــل فــي التجاريــة محــالهم فــتح

 .االقتصادية

 والغــاز الــصوتية للقنابــل كثيــف إطــالق يتخللهــا االحــتالل قــوات مــع مواجهــات ًيوميــا البلــدة وتــشهد
 يـرد بحيـث عـشوائية، بـصورة البلـدة شـوارع وفـي السكنية البنايات باتجاه المطاطية واألعيرة للدموع المسيل
  .والحجارة الحارقة الزجاجات بإلقاء الشبان

  ٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 
١١

  أشهر ٣لـ الضفة دخول من درويش ياسر بالقدس فتح حركة إقليم عضو يمنع االحتالل
  

ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، عــضو إقلــيم حركــة فــتح فــي  منعــت –  وفــا٢٠٢٠-١٠-٧ القــدس
  .القدس ياسر درويش من دخول الضفة الغربية لمدة ثالثة أشهر

، أثناء مروره من شـارع بيـت حنينـا مسا  مخابرات االحتالل اعتقلت درويش في وقت سابقوكانت
  .شمال القدس واقتادته إلى غرف التحقيق في المسكوبية

 درويش، إنه تم توجيه عدة تهم لـه منهـا المـشاركة فـي مهرجـان خطـابي نظـم مـن قبـل إقلـيم وقال
الـضفة حركة فتح بالقدس في بلدة عناتا حول رفض التطبيع، قبل أن يـتم اإلفـراج عنـه بـشرط االبتعـاد عـن 

  .الغربية لمدة ثالثة أشهر، وعدم التواصل مع القيادة الفلسطينية

 أن درويش اعتقل خالل الفترة الماضية عدة مرات، وأبعد عن منزله الكائن في بلدة العيـسوية يذكر
  .أليام

  ٧/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

ُتزامنا مع قطف الزيتون االحتالل يغلق   روعة في الضفة دونم مز٣٠٠٠ً
 

، اقتحموا »يهودا غليك«ً مستوطنا بينهم المتطرف ٥٢ اقتحم أمس االربعاء –فلسطين المحتلة 
 .ساحات المسجد األقصى المبارك، بحماية مشددة من شرط االحتالل اإلسرائيلي

ويتكرر هذا االقتحام بشكل يومي في المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك الستفزاز 
ًاطنين ضمن خطط إسرائيلية لتهويد المدينة زمانيا ومكانياالمو ً. 

في موضوع آخر، قال مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس، ان جيش 
ٍ أمرا عسكريا بإغالق مناطق وأراض مزروعة بالزيتون في أنحاء متفرقة ٦٣االحتالل اإلسرائيلي، أصدر  ً ً

ًزامنا مع انطالق موسم قطف الزيتون في األراضي الفلسطينية، هذا الموسم والذي بدأ من الضفة الغربية، ت
واوضح أبحاث األراضي، ان هذه األوامر . به أمس، كما هو معلن من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية

ن ، وجاءت بعنوا٢٠٢٠ أيلول ١٧العسكرية، حملت توقيع قائد جيش االحتالل في الضفة الغربية بتاريخ 
، وأرفقت بخرائط وصور جوية تبين مواقع األراضي المستهدفة ) منع الدخول والمكوث–إغالق منطقة (

 .٢٠٢٠/١٢/٣١بهذه األوامر، والتي يبدو أنها خاصة بموسم الزيتون الحالي، وتسري هذه األوامر حتى 

تون في وبحسب مركز أبحاث األراضي، فقد استهدفت األوامر األراضي المزروعة بأشجار الزي
، كما أشارت األوامر إلى اعتبار هذه )الخليل، بيت لحم، رام اهللا، نابلس(مناطق متفرقة من محافظات 

األراضي كأنها جزء من أراضي المستعمرات أو تابعة لها كمنطقة أو منطقة دالة لتحديد موقع األراضي 
 .المستهدفة بأوامر اإلغالق



 
١٢

 المغلقة هو منع دخول أي شخص إلى هذه المناطق، وأشارت األوامر إلى أن المقصود بالمنطقة
ًومغادرة المتواجدين فيها فورا، كما ادعت بأنه يستثنى حاملي التصاريح الصادرة عن سلطات االحتالل 

 .بالدخول إليها

كما أصيب أربعة مواطنين بجروح مختلفة جراء هجوم شنه أكثر من ثالثين مستوطنا على ...
 .ف ثمار الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلسالمزارعين خالل عملية قط

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في 

 .أعمال مقاومة شعبية

ندلعت مواجهات في حي بطن الهوى داخل بلدة سلوان وقوات االحتالل، وفي محافظة القدس، ا
  )وكاالت(.وسط إطالق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز

  ٢٤ص/٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  الفلسطينية القرى توسع ويعيق مستمر االستيطان
 

ئاسـة بنيـامين صـحيفة عبريـة، أن الحكومـة اإلسـرائيلية بر أكـدت – صـقر أحمد – ٢١عربي – غزة
نتنياهو، تواصل البناء االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهو ما سيتسبب في منـع توسـع 

  .قرى فلسطينية

مجلــس التخطــيط "فـي تقريــر مــن إعـداد هجــار شــيزاف، أن مـا يــسمى " هــآرتس"وأوضـحت صــحيفة 
ى التخطـيط والبنـاء فـي المـستوطنات، سـيعقد يـصادق علـ"، الـذي "األعلى، التابع اإلدارة المدنيـة اإلسـرائيلية

 وحدة سكنية ٢٥٠٠للمرة األولى منذ ثمانية أشهر، األحد المقبل، للمصادقة بصورة نهائية على بناء نحو 
  ". وحدة سكنية سيتم الدفع بها قدما إلى مرحلة المصادقة على اإليداع٢٠٠٠في المناطق، إضافة لنحو 

الستيطاني الذي سـتتم المـصادقة عليـه أو الـذي سـيتم دفعـه قـدما جزءا من البناء ا"ونوهت إلى أن 
هــو بالفعــل شــرعنة بــأثر رجعــي لمبــان بنيــت بــشكل غيــر قــانوني، وجــزء منــه يتوقــع أن يوقــف توســع قــرى 

  ."فلسطينية مجاورة

 وحـدة ١٤١الواقعـة شـمالي رام اهللا سـتتم المـصادقة علـى بنـاء " شـيال"فـي مـستوطنة "وأوضح أنـه 
 الوحــدات ســتبنى فــي المنطقــة التــي تقــع فــي شــمالي المــستوطنة بــين قريتــي قريــوت وجــالود ســكنية، وهــذه
، فـي "فـصايل"ومن بـين معارضـي المخطـط رؤسـاء المجـالس فـي القـريتين، وفـي مـستوطنة . الفلسطينيتين

 غرفة فندقية، وستتم شرعنة موقف سيارات بأثر رجعي، الذي أقـيم ١٢٠غور األردن، سيصادق على بناء 
  ." وبدأ بالعمل في قبل سنتين٢٠١٦كل غير قانوني في بداية بش
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فـي شـمال شـرقي القـدس المحتلـة، سـتتم المـصادقة نهائيـا علـى " غيفع بنيـامين"أما في مستوطنة 
، "أعلــى رقـم سـيقدم لمــصادقة المجلـس عليــه" وحـدة ســكنية اسـتيطانية، وهـو بحــسب الـصحيفة ٣٥٧بنـاء 

بيـت " وحـدة سـكنية، وفـي ٣٥٤سط الضفة ستقدم للمصادقة النهائية التي تقع في و" نيلي"وفي مستوطنة 
  . وحدة سكنية سبق تشييدها٣٦ وحدة سكنية، وستتم شرعنة ٣٤٦سيصادق على بناء " إيل

في مرحلة المصادقة على اإليداع، وهي مرحلة أولية لإلجراءات التخطيطية التـي تجـري "وبينت أنه 
هـار " وحدة سـكنية فـي ٩٥٢خطط، سيتم الدفع قدما بمخطط بحجم قبل أن يتم سماع االعتراضات على الم

ٕالبناء في هذه المنطقة، سيغلق قرية الولجـة، جنـوب غربـي القـدس، واضـافة إلـى البنـاء "، مؤكدا أن "غيلو
، عدد منها وحدات بنيـت فـي الـسابق "علي" وحدة سكنية في مستوطنة ٦٢٩سيتم الدفع قدما بـ" غيلو"في 

  .، بحسب قانون البناء اإلسرائيلي"بشكل غير قانوني

عــددا مــن الوحــدات الــسكنية التــي سيــصادق عليهــا أو التــي ســيتم دفعهــا قــدما فــي "وذكــرت أن 
صـفقة (الجلسة، يمكن أن تبنى في المستوطنات، التي ستبقى وفقا لخطـة الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب 

  ."، جيبا داخل التواصل الجغرافي الفلسطيني)القرن

" تــيلم" وحــدة ســكنية جديــدة، وفــي ١٢١سيــصادق علــى " يتــسهار"هكــذا فــي مــستوطنة : "وتابعــت
" معاليـه مخمـاش"وفـي .  وحـدة٢١٥سـتبنى )" متـساد(أسـفير " وحدة سكنية، وفي ٦٤سيصادق على بناء 

  ..." وحدة سكنية١٤سيتم الدفع قدما ببناء 

مـن المؤسـف أنـه بـدال : " وقالـتاإلسرائيلية، عبـرت عـن أسـفها لعقـد المجلـس،" السالم اآلن"حركة 
مــن اســتغالل التطبيــع مــع دول الخلــيج والــدفع قــدما بالــسالم مــع الفلــسطينيين، فــإن ســلم أولويــات مــشوه 

  ."ٕوارضاء أقليات متطرفة، يقود إلى المصادقة على بناء مضر وزائد، سيبعدنا عن احتماالت السالم

فيتــو علــى هــذه "ي غــانتس، بوضــع وطالبــت الحركــة وزيــر الحــرب ورئــيس الحكومــة البــديل، بنــ
  ".المخططات

  ٦/١٠/٢٠٢٠-٢١عربي 

***  
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  األسيرة المقدسية الجريحة شروق دويات تدخل عامها السادس بسجون االحتالل

 

 صـور بـاهر، قريـة مـن )ًعامـا ٢٣( دويـات ابراهيم صالح شروق الجريحة المقدسية األسيرة دخلت
 .االحتالل سجون داخل التوالي على السادس عامها بعاء،األر اليوم المحتلة، القدس شرق جنوب

 فـي المـستوطنين أحـد عليهـا أطلقه الذي الحي بالرصاص إصابتها لحظة اعتقلت قد شروق وكانت
ًمدعيا المبارك، المسجد األقصى من بالقرب الواد شارع ّ  أصـدرت وقـد طعنـه، علـى أقـدمت شـروق أن حينها ُ

 .عالية مالية غرامة عليها وفرضت عاما، عشر ستة لمدة نهابسج قرارا بحقها االحتالل محكمة

 بيـت جامعـة طالبـات إحـدى وهـي الـدامون سـجن فـي ًحاليـا وتقبـع سـجون عـدة في شروق وتنقلت
  .لحم

  ٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  تقرير حقوقي 

   أيام٦ أطفال من العيسوية خالل ٩ً مواطنا بينهم ٤٢االحتالل اعتقل 
  

ً مواطنا من بلدة ٤٢مركز حقوقي مقدسي اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي  ّوثق – رىالحدث لألس
 .العيسوية وسط القدس المحتلة خالل ستة أيام فقط

سـلوان، فقـد اعتقـل االحـتالل مـن بلـدة العيـسوية خـالل شـهر  – وحسب مركز معلومات وادي حلوة
  .ً مواطنا بينهم تسعة أطفال٤٢تشرين أول الجاري 

ــشروط وأوضــ ــالهم، ب ــومين مــن اعتق ــد ســاعات أو ي ــرج عــنهم بع ــين أف ح المركــز أن معظــم المعتقل
  .الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفاالت نقدية

يشار إلى أن بلدة العيسوية تتعرض لحملة اعتقال يومية ومداهمة للمنازل، وفـرض غرامـات ماليـة 
تية والشبان، الذين يجبرون علـى وضـع أسـاور على المعتقلين، ومراقبة الحبس المنزلي المفروض على الف

الكترونيــة فــي أيــاديهم وأرجلهــم، بهــدف مراقبــة حــركتهم وعــدم خــروجهم مــن المنــازل، مــا يــؤثر ســلبا علــى 
  .نفسياتهم وحياتهم اليومية وحرمانهم من مواصلة التعليم

  ٧/١٠/٢٠٢٠الحدث الفلسطينية 

***  
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  القدس في مركبته مطاردة بعد شابا يعتقل االحتالل
  

 مـــساء–" اإلســـرائيلي "االحـــتالل قـــوات اعتقلـــت – لإلعـــالم الفلـــسطيني المركـــز – المحتلـــة القـــدس
  .المحتلة القدس في العامود، رأس حي في عليها النار ٕواطالق مركبته مطاردة بعد ًمقدسيا ًشابا – األربعاء

 مــصادر وفــق إيقافهــا، بعــد الــشاب مركبــة فــي ًوتفتيــشا االحــتالل لقــوات ًاســتنفارا المنطقــة وشــهدت
  .محلية

  .االحتالل جنود من النار إطالق عملية خالل أصيب قد الشاب كان إن بعد يتضح ولم

 فـي العيـساوية قريـة اقتحامهـا عقب عبيد محمد علي الشاب االحتالل قوات اعتقلت السياق،  وفي
  .المحتلة القدس

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

 ٕواجبار المحتلة القدس مدينة تفريغ إلى القمعية الممارسات تلك خالل من االحتالل حكومة وتهدف
  ...أخرى مناطق في والعمل للعيش االنتقال على سكانها

  ٧/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

***  

  تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بالقدسإسرائيل
  

أجبـرت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلية، األربعـاء، عائلـة : األناضـول/ سعيد عمـوري/  المحتلةالقدس
  .خيص بناء هدم منزلها في بلدة شعفاط شمالي القدس المحتلة، بدعوى عدم وجود ترلىفلسطينية ع

عائلـة برقـان المكونـة مـن "فـي بيـان مقتـضب، أن ) حقوقي غير حكومي ("وادي حلوة" مركز معلومات وأفاد
  ." عاما بيدها٢٠ فردا باتت دون مأوى بعد إجبارها على هدم منزلها القائم منذ ١٤

  ."فاتالعائلة دفعت خالل السنوات الماضية عشرات اآلالف من الدوالرات كمخال" إلى أن وأشار

 أشهر، حيـث رفـضت بلديـة القـدس اإلسـرائيلية ٤قرار الهدم صدر قبل قرابة " المركز، إلى أن ولفت
  ." للمنزل وهو قائميصإصدار ترخ

 الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات هدم بحقهـا، ألنـه ويضطر
  .لتكاليف باهضةإذا قامت السلطات اإلسرائيلية بذلك بنفسها، تكون ا

ٕ مؤســـسات حقوقيـــة فلـــسطينية واســـرائيلية، إن الـــسلطات اإلســـرائيلية تـــستهدف بمثـــل تلـــك وتقـــول
اإلجراءات وغيرها تقليل عـدد الـسكان الفلـسطينيين إلـى أدنـى نـسبة فـي البلـدة القديمـة مـن القـدس، بهـدف 

  .طردهم عن مركز المدينة العتبارات سكانية وديموغرافية
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ّ بحسب مراكز حقوقيـة، صـعوبات جمـة السـتخراج تـراخيص قدس،ون في مدينة ال الفلسطينيويواجه
  .بناء، كما أنها تكلف عشرات اآلالف من الدوالرات لكل شقة سكنية

ــسطيني ويقــول ــوطني الفل ــات ال ــومي( مركــز المعلوم ــذ احــتالل ) حك ــازل المهدومــة من إن عــدد المن
  . منزل١٩٠٠ بلغ أكثر من ١٩٦٧إسرائيل للقدس عام 

  ٧/١٠/٢٠٢٠ي اليوم رأ

***  

  آراء عربية

 مشروع إسرائيل في المنطقة العربية

 تالدكتور عثمان الطاها

دور إسرائيل في دعم حركات العنف الطائفي والديني في البلدان العربية ليس جديدا، لكنه أصبح 
اكثر خطورة فهو يالمس تفكيك كيانات المنطقة وتحويلها الى جماعات دينية وطائفية على أسس مذهبية 

 .متقاتلة في حروب ال سقف زمني لها وال حدود واضحة النقساماتها

لحوار لحل االشكاليات بشكل علمي وموضوعي يساعد كل المتربصين بأمن لعل غياب منطق ا
وأمان مستقبل المنطقة العربية ومناعة مكوناتها ، نعم لم يرتق حوار الطوائف الدينية واالقليات في العالم 
 العربي الى المستوى المطلوب لتخطي تداعياته السلبية التي أصبحت تهدد األمن القومي العربي أكثر من

 .  وقت مضىأي

فإذا كان احتالل فلسطين يعد من أكبر التحديات التي واجهت العرب فإن احتالل العراق والحرب 
على سوريا والعدوان االسرائيلي المستمر على لبنان والفلسطينين يشكل هو االخر تحديا وجوديا ال يقل 

 عربي رسمي ضعيف غير قادر خطورة عن تداعيات اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور طبعا في ظل نظام
على التصدي لتلك التحديات وعاجز عن اتخاذ موقف موحد لمواجهة مشاريع التفتيت والتجزئة التي تريد 

 . إسرائيل فرضها على الوطن العربي

اعلى مراتب « منذ ما قبل إقامة اسرائيل بوقت طويل اعتمدت الحركة الصهيونية المبدأ القائل 
وهذا ما حاولت « حقيقها عندما يبلغ المرء أهدافه من دون االستعمال الفعلي للقوة النجاح العسكري يتم ت

خدمة لمصالحها   توظيف االقليات الموجودة في الوطن العربيأيوال تزال تحاول اسرائيل فعله مع العرب 
ى التمرد وفي هذا السياق عملت الدولة العبرية على تضخيم مشكلة االقليات العرقية والدينية وحضها عل

واالنفصال عن الوطن العربي تنفيذا للمشروع الصهيوني في تحقيق تفوق اسرائيل االبدي وشرعنة وجودها 
 . كوطن لليهود محاطة بدوالت تحكمها اقليات خاصة بها

» دولة االقليات بامتياز« ترى اسرائيل انه من حقها الدفاع عن االقليات في العالم العربي بوصفها 
 أي«  العبرية للدفاع ان أية إقلية قومية او اثنية او دينية في منطقة الشرق االوسط كونها وتسعى الدولة
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جزء ال يتجزأ منها، ومن مصلحة اسرائيل المشروعة ان تشارك في الحفاظ على النسيج التعددي » اسرائيل
سالمية على للشرق االوسط لكونه أساس وجودها وأمنها ومن حق اسرائيل منع السيطرة العربية واال

 . مختلف االقليات التي تعيش في المنطقة

واسنادا الى ما سبق فإن الجهد الحقيقي يجب ان ينصب على استعادة حضور القضية الفلسطينية 
الى قلب الضمير الجمعي العربي، ومواجهة محاوالت تهميشها وجعلها في أسفل سلم االولويات العربية، 

مستويين اإلقليمي والدولي لتمكين االشقاء الفلسطينيين من إقامة دولتهم ويبذل االردن جهودا كبيرة على ال
  . المستقلة على ترابهم الوطني وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية

  ٩ص/٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  أسباب رفض الشعب الفلسطيني تقسيم فلسطين
  

  شفيق ناظم الغبرا. د

شخصيات عربية محاولة إبـراز الـشعب العربـي الفلـسطيني بموقـف الـرافض تزداد األحاديث من قبل 
لكـن هـذه األطروحـات تبـسيط ومحاولـة لتبريـر الـسير مـع سياسـات الـرئيس ترامـب ـ كوشـنر . لكل المبادرات

حول صفقة القرن، وهي طريقة لتبرير بعض السياسات العربية التي تتقارب مع الـصهيونية وتتبنـى بعـض 
  . التاريخ يقدم لنا صورا متناقضة مع هذه االدعاءات المنسجمة مع الدعاية الصهيونيةلكن. مروياتها

ــسطيني عــام  ــشعب الفل ــان ال ــا ١٩٣٦فبينمــا ك ــورة ضــخمة ضــد الوجــود البريطــاني مطالب ــوم بث  يق
باالستقالل الـوطني وبوقـف الهجـرة اليهوديـة، وبمنـع بريطانيـا مـن إعطـاء الـصهيونية أراضـي جديـدة لبنـاء 

عمرات للمهـــاجرين الجـــدد، فـــي هـــذه االجـــواء شـــكلت بريطانيـــا لجنـــة مهمتهـــا التحقيـــق فـــي اســـباب المـــست
  .١٩٣٦أبريل /االضطرابات األساسية التي نشبت في فلسطين منذ اواسط شهر نيسان

وقد التقـى مـع لجنـة بيـل عـدد مـن قـادة الفلـسطينيين اضـافة للحـاج أمـين الحـسيني، عـزت دروزة، 
د الهادي، اضافة لجورج انطونيوس الشخصية الثقافية اللبنانية التي شـاركت فـي جمال الحسين، عوني عب

  .كل الوفود االساسية في شرح القضية الفلسطينية

أكــد التقريــر أن العــداء .  خــرج تقريــر لجنــة بيــل الــى النــور١٩٤٧يوليــو /وفــي الــسابع مــن تمــوز
سطين لدولـة عربيـة واخـرى يهوديـة، لكـن المشترك بين العرب اليهود ال يمكـن حلـه اال مـن خـالل تقـسيم فلـ

بــشرط ان تبقــى دولــة االنتــداب البريطــاني فــي فلــسطين فــي منــاطق محــدده مثــل القــدس وبيــت لحــم إضــافة 
٪ مــن ٢٠فــي هــذا التقــسيم قــدمت بريطانيــا نظريــا  لمنفــذ بحــري واضــح للمنــاطق التــي بحــوزة البريطــانيين

ــة اليهوديــة ــة كــان كبيــرا، اال انهــا كانــت المنطقــة األضــعف ورغــم ان حجــم المنطقــة ا. فلــسطين للدول لعربي
واشـترطت . ٪ التي اعطيت للصهيونية فكانت من أكثر المنـاطق خـصوبة فـي فلـسطين٢٠اقتصاديا، اما الـ 
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ــا الدولــة  ــيس للفلــسطينيين بينم ــداهللا ملــك األردن ول ــك عب ــة خاضــعة للمل ــون المنطقــة العربي ــة ان تك اللجن
  .لصهيونيةاليهودية تحت قيادة الحركة ا

فــي ذلــك المــشروع شــملت المنطقــة الخاصــة بالدولــة اليهوديــة عــشرات القــرى واألراضــي الزراعيــة 
 ألف يهودي، ٢٥٧ ألف عربي مقابل ٢٢٥وكان يقطن في تلك المنطقة المسماة يهودية . الخصبة العربية

عـرب امـا النـصف إن نصف سكان المنطقة التي سماها التقريـر صـالحة ألن تكـون دولـة عربيـة كـان مـن ال
الثــاني فمــن اليهــود المهــاجرين وصــل معظمهــم بطــرق التهريــب قبــل عــامين الــى أربعــة اعــوام مــن إعــالن 

  .التقرير

 ١٤(أما عن اراضي الدولة العربية المقترحـة فلـم يكـن يـسكن فيهـا سـوى بـضعة الـوف مـن اليهـود 
ــسكان ). الفــا ــال ال ــة بيــل طرحــت انتق ــة  تحقيــق الترانــسفير، بحيــث ينأيلجن ــة العربي ــل اليهــود فــي الدول تق

الفلسطينية وعـددهم بـضعة الـوف، وال يملكـون شـيئا فيهـا إلـى اراضـي الدولـة اليهوديـة، بينمـا ينتقـل الربـع 
وقـد شـمل تقريـر . مليون عربي ويجردوا من قراهم وأمالكهـم وقـراهم ومـزارعهم ومـدنهم نحـو الدولـة العربيـة

ا وطبريـا ضـمن الدولـة اليهوديـة، وهـذا عنـى طـرح طـرد سـكان اللجنة اعتبار مدن عربية كحيفا وصفد وعكـ
 فهل هذا امر عادل يمكن قبوله؟. وأهالي تلك المدن

كــل المــشاريع ســتكون باألســاس منحــازة لفكــرة الــوطن القــومي لليهــود فــي فلــسطين ومنحــازة لنــزع 
 مـا للكلمـة مـن لو كان هـذا وطنـك وأرضـك ولـو كنـت عربيـا بكـل. حقوق وأراضي وأمالك الشعب الفلسطيني

  معنى هل كنت ستقبل بهذا الحل؟

٪ مـن االرض الفلـسطينية، كمـا ان ملكيـتهم لـن ٥لم تكن ملكية اليهود حتـى ذلـك الوقـت اكثـر مـن 
، وهــذا يــشمل االراضــي التــي قــدمتها بريطانيــا مــن ١٩٤٨٪ يــوم قيــام الدولــة فــي العــام ٦تــصل ألكثــر مــن 

وكــان اليهــود فــي فلــسطين قــد وصــلوا مــن حيــث األعــداد . األرض المــشاع واالراضــي الحكوميــة للــصهيونية
٪؟ هــذه ٥٪ مــن فلـسطين لمـن ال يملــك سـوى ٢٠ اسـاس ســيتم إقتطـاع أيلهــذا علـى . ٪ مـن الـسكان٢٧

  .المعادلة المشوهة لم يكن باإلمكان القبول بها من قبل األغلبية الفلسطينية

بـالرغم مـن قبـول بـن غوريـون : حديـديووفق األكاديمي اإلسرائيلي آفي شاليم في كتابـه الجـدار ال
اذ لـم يجـد أي تنـاقض . لهذا التقسيم، اال انه لم ينظر لتلـك الحـدود التـي طرحتهـا لجنـة بيـل كحـدود نهائيـة

وتوضح رسالة بن . بين قبول الدولة اليهودية في جزء من فلسطين واألمل بتوسعة تلك الحدود لكل االرض
الدولـة «: إيان لوستيك المؤرخ اإلسرائيلي عن حياة بن غوريون البنه المنشورة في كتاب ١٩٣٧غوريون 

  .ستكون نقطة البداية وليس النهاية

الدولــة ســتعطي اليهــود القــدرة الالمتناهيــة علــى هجــرة غيــر محــدودة، وستــسمح لنــا ببنــاء اقتــصاد 
ن فـي كـل انـا متأكـد أننـا سنـستطيع االسـتيطا«: ثم يكمل بن غوريـون البنـه» يهودي، وتنظيم جيش متميز

  .»اما باالتفاق مع جيراننا العرب او بطرق اخرى. اجزاء فلسطين
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 خاصة بعـد تقريـر لجنـة بيـل بحـوالي الـشهرين رفـض ١٩٣٧وعندما انعقد المؤتمر الصهيوني في 
بــل اعلــن بــن . المــؤتمر جميــع توصــيات اللجنــة، مــا عــدا الجــزء الخــاص بإقامــة دولــة لليهــود فــي فلــسطين

  .» قطعة ارض من ارض اسرائيلأيلن نتنازل عن … ال يوجد أدنى سؤال«: اءغوريون امام هذا اللق

ولم يكن الرفض الفلسطيني رعونة وضربا بالحائط لمقترح جيد، بل كان رفضا طبيعيا لمقترح يسعى 
هذا ال يعني انه لـم يوجـد صـوت فلـسطيني قبـل قـرارات . لخداعهم وتشريع سرقة اراضيهم ومدنهم وحقوقهم

ــل، خا ــة بي ــسة الحــاج أمــين لجن ــذي ســعى لمناف ــسابق، وال ــدس ال ــة الق ــيس بلدي ــشاشيبي رئ صــة راغــب الن
  .الحسيني على الزعامة

لكن وبسبب بنود الخطة السرية والغموض الذي سيطر علـى اجوائهـا عـاد راغـب النـشاشيبي وعـدد 
هيونية لـم تكـن تم ذلك بعد ان وجدوا ان الحركة الص. من اقطاب هذه العائلة المقدسية وتراجع عن الموقف

قابلة أساسا بالمشروع اال في الجزء المتعلق بالدولة واليهودية، وأنها سربت بطرق كثيرة إنهـا سـوف تطـرد 
  .العرب من مناطقها

لألسباب اعاله رفض الشعب الفلسطيني خطة التقسيم األولـى، كمـا سـيجد نفـسه فـي ذات االشـكال 
يع ستكون باألساس منحازة لفكرة الـوطن القـومي لليهـود كل المشار. ١٩٤٧مع خطة التقسيم الثانية للعام 

لو كان هـذا وطنـك وأرضـك ولـو كنـت . في فلسطين ومنحازة لنزع حقوق وأراضي وأمالك الشعب الفلسطيني
  عربيا بكل ما للكلمة من معنى هل كنت ستقبل بهذا الحل؟

  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

  ٨/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  الفلسطينيين باقون ولن يذهبوا إلى أي مكان آخر": إسرائيل"األخبار السيئة لـ 
  

  *نواف الزرو

في ظل المشهد الفلسطيني الراهن وفي ضوء الجبهات التي يفتحها العـدو الـصهيوني علـى كـل  ...
ترعــد وتزبــد العنــاوين والملفــات الفلــسطينية، وبينمــا تتمــادى قيــادات الكيــان ومؤســسته االمنيــة والــسياسية و

وتعربد وتقتل وتتغطرس وتهدد وتجتاح وتغتال، وبينما تحظى بدعم وغطـاء اعتـى قـوة دوليـة تقـف وراءهـا، 
إال ان تلــك القيـــادات وتلـــك المؤســسة فـــي حالـــة قلــق دائـــم، بـــل انهــا مـــا تـــزال تخــشى الوجـــود والحـــضور 

لفلسطيني، والتواجد على امتداد الفلسطيني بكل عناوينه ومضامينه وتسمياته، فهي تخشى التكاثر العربي ا
مــساحة فلــسطين، وتخــشى انتــشار المــدارس والجامعــات الفلــسطينية، والعلــم والتعلــيم واالجيــال المتعلمــة 
والتطور التكنولوجي، وتخشى المعرفة الفلسطينية، بل وتخشى حتى الطفل الفلسطيني وهـو فـي بطـن امـه، 

كـر والفنـان و الـصحفي والباحـث، وربمـا اكثـر مـا تخـشاه وتخشى القائد والسياسي والعـسكري والخبيـر والمف
المؤسسة الصهيونية هو هذا الحضور الفلـسطيني فـي كـل مكـان فـي المنـابر االمميـة والدوليـة وفـي الفعـل 
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ــة المقاطعــة الدوليــة، وتخــشى المــسيرات واالعتــصامات والمواجهــات والتــضحيات، فهــي  الــشعبي وفــي حمل
 .ية ونشر الحقيقة التي من شأنها تراكميا ان تسقط الرواية الصهيونيةتخشى الرواية العربية الفلسطين

فالفلـــسطينيون فـــي كـــل الحـــسابات بـــاقون وال يمكـــن هـــزيمتهم والرعـــب الـــصهيوني مـــن صـــمودهم 
؟، هكذا هي الخالصة المكثفة المفيدة في المـشهد الفلـسطيني الـراهن، شـاء مـن شـاء .…وحضورهم يتفاقم

  .!…وأبى من أبى

اختـــراع وشــرعنة اســرائيل واســـكات الــزمن العربـــي “كيـــان يعملــون منــذ البـــدايات علــى فهــم فــي ال
الفلسطيني بكل معانيه ورموزه ومعالمه ومضامينه التاريخية والحضارية، النهـم يـدركون تمامـا ان المعركـة 

ت ، وهـم يتـصرفون علـى هـذا االسـاس، فـي الوقـ”إما نكون او ال نكون” “ما بيننا وبينهم هي في الحاصل
الذي أكد في احـد  كان حملها الراحل الخالد عبد الناصر التي – الرسمية –الذي تنهار فيه الالءات العربية 

  .”إما ان تكون االمة أو ال تكون في صراعها مع العدو“: خطاباته

وفــي هــذا الــسياق مفيــد دائمــا متابعــة االفكــار والمواقــف واالعترافــات االســرائيلية المتعلقــة بتطــورات 
اث المشهد الفلسطيني والصراع المحتدم على امتداد مـساحة فلـسطين بـين الـشعب العربـي الفلـسطيني واحد

انبياء الغضب “الشهادات فليس صدفة أن يتنبأ من يطلقون عليهم –وفي هذه االعترافات . وكيان االحتالل
رون بـن يـشاي فـي ، وليس صدفة أن يحذر كبير المحللين العسكريين لـديهم ”اسرائيل“بزوال ” الصهيوني

 تكــون نتائجهــا غيــر حاســمة  إن أي جولــة حربيــة”: قــائال١/٧/٢٠١٩صــحيفة يــديعوت احرنــوت العبريــة 
أن المجتمـع اإلسـرائيلي سـوف ” ، مـضيفا”اسـرائيل“ُتعتبر بمثابة مسمار آخر في نعـش ” إسرائيل“لصالح 

ًلم للبحث عن مكان أكثر هـدوءا ينهار من تلقاء نفسه، واليهود المتعطشون للحياة سوف ينتشرون في العا
إذا لم يحدث هذا االنهيار بعـد الجولـة الحاليـة، فـسيأتي االنهيـار اإلسـرائيلي ”:، مؤكدا”ًوأمانا تحت الشمس

، بينما كان الكاتب االسرائيلي ارييه شبيط كتب مقالة هامة جدا وانتشرت ”بعد الجولة التالية أو التي بعدها
  .”ان اسرائيل تلفظ انفاسها االخيرة”:على نطاق واسع وكانت بعنوان

ان : الى كل ذلك، يقول الكاتب االسرائيلي المناهض لـسياسات االحـتالل جـدعون ليفـي فـي هـارتس
ويقـول الكاتـب الـصحفي بـن كـسبيت فـي . غزة على حق، وستبقى تقاتل، وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

إلسـرائيلي بمنـع الفلـسطينيين مـن عبـور الـسياج أنـه بـالرغم مـن اإلنجـازات ومـن نجـاح الجـيش ا”معاريف“
الحدودي مع غزة، فإن األخبـار الـسيئة هـي أن الفلـسطينيين مـا زالـوا هنـا، لـن يـذهبوا إلـى أي مكـان آخـر، 

، امـا ”سينهضون في صباح اليوم التالي، كما يقول، حتى لو كانوا أكثر يأسا بقليـل مـن اليـوم الـذي سـبقه
أن يــضع دبوســا فــي البــالون المنــتفخ، ليخــرج “ أوري ســبير فاختــار  عــروفالديبلوماســي االســرائيلي الم

التــي أصــابتهم فــي أعقــاب النجاحــات التــي حققهــا نتنيــاهو المتكــئ علــى ” النــشوة“اإلســرائيليين مــن حالــة 
أن “، بعد الهبوط إلى أرض الواقع، يقرر سبير بثقة كاملـة ”ٕترامب في قضيتي القدس، وايران بشكل خاص

ولكـن لـيس  تلك من القوة ما يجعلها قادرة على االنتصار على جميع الدول العربية، وعلى إيران،إسرائيل تم
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مـا الـذي تخـاف منـه : ، بينمـا تتـساءل الكاتبـة مايـا روزنفيلـد فـي هـآرتس – معـاريف – على الفلـسطينيين
نهـا سـتحرجها فـي ان أكثر ما تخشاه هو انتفاضة شعبية فلسطينية مدنية أل” :إسرائيل؟، فتجيب هي قائلة

ويذهب المـؤرخ المعـروف بينـي مـوريس فـي تحليـل موسـع لـه الـى ابعـد مـن . …”التعامل معها أمام العالم
، وأضــاف مــوريس فــي مقابلــة ”الفلــسطينيون ســيتغلبون علــى اليهــود الــذين ســيهربون للغــرب” :ذلــك قــائال

بالحـصول “ مطلـبهم األصـلي أن الفلـسطينيين لـن يوافقـوا علـى التنـازل عـن”هـآرتس“أجرتها معه صـحيفة 
لن تكون هناك تـسوية إقليميـة، لـن يكـون سـالم علـى أسـاس . على أرض إسرائيل كلها بملكيتهم وسيادتهم

تقسيم البالد، وهذا نابع باألساس من أن الفلسطينيين متمسكون برغبتهم فـي الـسيطرة علـى أرض إسـرائيل 
  .”كلها واجتثاث الصهيونية

ان ” ثل هذه الشهادات واالعترافـات االسـرائيلية التـي تؤكـد بمجملهـا علـىوهناك الكثير الكثير من م
فـي  …، ممـا يعيـدنا لنؤكـد ثانيـة وثالثـة”الصراع مفتوح وان الشعب الفلسطيني باق على ارضه وفـي وطنـه

ظل وطأة االحـوال الفلـسطينية والعربيـة الراهنـة التـي ال خـالف علـى انهـا تـصب اسـتراتيجيا لـصالح مـشروع 
طالمـا ان الـصراع صـراع : ل الصهيوني، بأن خالصة المشهد الصراعي مع هذا المشروع الـصهيونياالحتال

وجودي وجذري واستراتيجي ال يستوي وال ينفع فيـه مفاوضـات او تـسوية او تعـايش او تطبيـع او استـسالم 
يـر الـوطن بفعل موازين القوى، فانه يـصبح بالتـالي صـراعا مفتوحـا حتـى هزيمـة المـشروع الـصهيوني وتحر

مـن االجـداد الـى االبنـاء الـى : بالكامل، ولذلك يجب ان تنتقل رسالة الوعي والـصراع والتحريـر عبـر االجيـال
فالمعركــة شــاقة وطويلــة وتحتــاج الــى  …االحفــاد فاالحفــاد، وهــذه مهمــة كــل القــوى الوطنيــة الحيــة مجتمعــة

  !؟.…انه صراع عابر لألجيال …تواصل االجيال فيها

 كاتب فلسطيني •

  ٧/١٠/٢٠٢٠رأي اليوم 

***  

  السالم رمز الزيتون شجر على االحتالل حرب

  حديث القدس

 بالدنـا بهـا وبينهـا أشـجار تاريخيـة مباركـة وتمتلئشجرة الزيتون هي رمز للخير والسالم والمحبة، 
 شـجاراأليمتد عمرها مئات السنين، وفي األيام السابقة كان اعتماد كثير من المواطنين على هذا النوع من 

  .ًفقط، وما تزال الزيتونة رمزا للحياة واألمل

 حيــث األشــجارفــي األيــام القليلــة الماضــية، زاد االحــتالل مــن حربــه الــشرسة والمتعمــدة، علــى هــذه 
 كمـا قامـت قواتـه بجـرف عـشرات الـدونمات األراضـيأصدر عدة قـرارات بـإغالق نحـو ثالثـة آالف دونـم مـن 

 قيام عدد من المستوطنين باالعتداء على المواطنين األخالقارة وانعدام المزروعة بالزيتون وزاد األمور حق
  .ً في موسم القطاف حاليااألشجارالذين كانوا يقطفون ثمار هذه 
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، أي انهـا مقـصودة ٣١/١٢ أيلـول وتنتهـي فـي ١٧ هذه تبـدأ مـن اإلغالق أوامرومن المالحظ ان 
  .ًرة المهمة زراعياومتعمدة لمنع المزارعين من قطف الثمار في هذه الفت

ً ذلــك، وكمــا هــي الحــال غالبــا، أقــاموا بــؤرة اســتيطانية فــي منطقــة بيــت دجــن شــرقي إلــى باإلضــافة
نابلس وبدأ المستوطنون يعربدون بكل ما لديهم من قوة وغطرسة وتفكير عدواني ضد كل ما هو فلسطيني 

ً منطـادا فـوق منطقـة بيـت لحــم مـن بـشر وشـجر، واعتـدوا علـى رعـاة لألغنـام مـسالمين، وقـد أطلـق الجنـود
  .لمراقبة تحرك المواطنين وخاصة في مساعي قطف الزيتون

 والمفــاهيم اإلنــسانية بهــذه الممارســات المنافيــة لكــل القــوانين أنهــمينــسى االحــتالل ومــستوطنوه 
ه البشرية لن يستطيعوا قتل الروح المعنوية وعنفوان الصمود والتمسك بـاألرض، ألن شـعبنا العريـق فـي هـذ

 األرضالبالد وعلى مر العصور وفترات التاريخ، صامد وقوي ولن تستطيع قوة اقتالعه من جذوره في هذه 
 األرض أصحابً احتالل لم يعمر طويال وان أيًالمباركة، واالحتالل هو الى زوال دائما وقد اثبت التاريخ ان 

مختلف مراحل الماضي البعيد والقريـب،  االحتالل في أنواعهم الباقون، ولقد عانى شعبنا نماذج عديدة من 
 والنــاس األرض، ولعــل هــؤالء الــذين يعربــدون ويعتــدون علــى األرضوقــد زال الجميــع وظــل الــشعب وظلــت 

  .يدركون ذلك وستظل فلسطين للفلسطينيين طال الزمان أو قصر

  ٨/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

 جازر اإلرهاب اإلسرائيلية شاهدة على تاريخهم األسودم

 سري القدوة

 جيل مؤسس من اللصوص والسارقين لبيوت الفلسطينيين هذا ما كشفته وسائل االعالم االسرائيلية
 حيث نشرت ١٩٤٨في اوسع تغطية لها عن جرائم ارتكبت بحق ابناء الشعب الفلسطيني في النكبة عام 

تحقيقات مهمة للغاية تثبت تورط قادة التشكيالت االسرائيلية بقيامهم بسرقة منازل الفلسطينيين ونهب 
ثل هذه الجرائم ان تكون محتواها وارتكابهم جرائم حرب ضمن الملف االسود لتاريخ دولة االحتالل، وان لم

شاهدا على التاريخ وتوثق سجل االرهاب المنظم لدولة االحتالل بحق الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه 
 .التاريخية المسلوبة

شهادات إسرائيلية ووثائق مسربة من سجل االرهاب االسود يتم نشرها تكشف الوجهة الحقيقي 
 وممارسة االرهاب ١٩٤٨ نهب اليهود ممتلكات الالجئين عام لدولة االحتالل وتلفت االنتباه حول حقيقة

المنظم بحقهم، ونشرت وسائل االعالم اإلسرائيلية تحقيقا شامال حول نهب العصابات الصهيونية ممتلكات 
الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم قسرا استنادا إلى شهادات شخصيات إسرائيلية بما في ذلك 

ون، مؤسس دولة االحتالل الذي علق على اعمال النهب التي استهدفت عشرات اآلالف من دافيد بن غوري
البيوت والحوانيت والمزارع والمصانع الفلسطينية في المدن والقرى التي استولت عليها العصابات 
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، وهو تصريح موثق حرفيا، في محضر جلسة لمركز »معظم اليهود هم لصوص« الصهيونية بقوله ان 
، المحفوظ في متحف حزب العمل اإلسرائيلي وعثر عليه المؤرخ آدم راز في إطار بحث لكتاب »مباي«

جديد من تأليفه، يتناول موضوعا مشحونا وحساسا ومتفجرا جدا، كما كتبت صحيفة هارتس تحقيقا حول 
 .نفس الموضوع بعنوان سرقة الممتلكات العربية في حرب االستقالل

ت في وسائل االعالم االسرائيلي يكشف جزء بسيط من سجل االحتالل ولعل نشر مثل هذه التحقيقا
االسود ويكشف وجه االحتالل القبيح الذي يتمثل باإلعمال االرهابية والقمعية التي اعتمدتها العصابات 
االسرائيلية خالل اقتحامها للمدن الفلسطينية، واستخدامها ابشع الممارسات المحرمة دوليا بحق السكان 

ين في بيوتهم وترويعهم وتهجيرهم بغير حق عن ديارهم وربوع اوطانهم، وان استمرار لغة الصمت االمني
من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية او بالمجتمع االسرائيلي بحد ذاته يعد تستر على هذه الجرائم 

 خداع العالم والتستر ومرتكبيها، وان التاريخ ال يمكن تزويره مهما طال الزمن، وال يمكن ايضا االستمرار في
ٕعلى جرائم االحتالل العنصرية والقمعية واعمال االرهاب االسرائيلي المنظم وان هذا يدلل على االنحدار 

 .االخالقي لدى قادة االحتالل

 تعرضت للنهب والسلب وخاصة في يافا ١٩٤٨ان اغلب المدن الفلسطينية التي احتلت عام 
ت عصابات قادة البلماخ واالتسل والهاغاناة عمليات النهب على وحيفا والقدس وصفد وطبريا حيث مارس

نطاق واسع وشامل وباعتراف قادتهم، وان هذه التحقيقات تبقي في نطاق النشر االعالمي حول ممارسات 
مجموعات االحتالل والتي بحاجة للكشف الكامل عن هذه الجرائم ونشر كل الوثائق السرية من ارشيفهم 

العتبار للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من مجازر ادت الى ٕاالسود، واعادة ا
استمرار هذه المأساة خالل السنوات الطويلة، وما الم من معاناة لحقت بشعبنا الفلسطيني وأصحاب االرض 

ت االصليين من تهجير وسلب ممتلكاتهم وترحيلهم عن وطنهم وأرضهم وتعرض حياتهم للخطر والمو
 . والمالحقة من قبل عصابات مدربة على ممارسة هذه النوع من االجرام المنظم

ان صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات اإلدانة الشكلية لهذه الجرائم المتواصلة يشجع سلطات 
ن االحتالل على تعميق استفرادها العنيف بشعبنا ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها االستعمارية التوسعية، وأ

  . المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي وقت مضى بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

  ٩ص/٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

  وجوديا تهديدا علينا فرضت األقصى انتفاضة

 

اما مرور عشرين ع"كاتب إسرائيلي إن  قال – عامر أبو عدنان ترجمة – آرييه شابيت -٢١عربي
على اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية أظهرت كم أن إسرائيل واجهت تهديدا اسـتراتيجيا، لكنهـا بـدال مـن 
مواجهته، والتصدي له، فإن اإلسرائيليين انشغلوا بتمزيـق أنفـسهم إربـا إربـا، ألن شـيئا هـائال وفظيعـا حـدث 

  ".فيها

األمـر حينهـا لـم "أن " ٢١عربـي"رجمتـه ، ت"مكور ريشون"وأضاف آرييه شابيت في مقاله بصحيفة 
يقتصر على جوالت من المواجهات المسلحة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة فقـط، وال علـى اشـتباك محـدود 
في واحدة من الحدود المتوترة مع إسرائيل، بل دار الحديث حينها عن عملية هجومية شاملة، وكأن الحرب 

  ".رب على األرض، من خالل ما باتت تسمى االنتفاضة الثانيةاندلعت في جميع أنحاء إسرائيل، إنها الح

وأكــد شــابيت، أحــد أهــم المحللــين الــسياسيين اإلســرائيليين، والــرئيس الــسابق لرابطــة حقــوق الفــرد، 
حينها لم أتفاجأ من اندالع االنتفاضة، ألنني منـذ "ويكتب بصورة دورية في صحف إسرائيلية ودولية، أنني 

ن عمليــة أوسـلو ســتؤدي إلـى انفجــار فلـسطيني هائـل، لــم أكـن أعــرف متـى وكيــف  قـدرت أ١٩٩٣سـبتمبر 
سيحدث ذلـك، لكـن كـان واضـحا أنـه أمـر ال مفـر منـه، قلقـت ألن لـدي مخـاوف عميقـة حـول قـوة المجتمـع 

  ".اإلسرائيلي، ومدى حصانته

ها صـواريخ مع اندالع االنتفاضة الثانية تذكرت كيف أفرغت تـل أبيـب عنـدما أصـابت"وأشار إلى أنه 
، وشـاركت شـعور إسـحاق رابـين بـأن جيـل ١٩٩١سكود التي أطلقها صدام حسين في حرب الخليج األولـى 

، ولـم أقلـل مـن شـأن خطـاب حـسن ١٩٤٨أحفاده ال يتمتع بالمرونة والتصميم اللذين كانا لدى مقاتليه في 
  ".نكبوتبيت الع"، حين وصف المجتمع اإلسرائيلي بـ٢٠٠٠نصر اهللا في بنت جبيل عام 

االنتفاضة الثانية كشفت حقيقة حول مدى امتالك المجتمـع اإلسـرائيلي لمخـزون القـوة "وأوضح أن 
 جـاء سـاحقا، يومـا ٢٠٠٥-٢٠٠٠الداخلية لمواجهة تحد أمني لم يعرفه منذ ربع قـرن، ألن رد فعلـه بـين 

لــة بعــد ليلــة، شــق بعــد يــوم، أطلقــت الرشاشــات الفلــسطينية النــار علــى مــستوطنة غيلــو قــرب القــدس، ولي
  ".مسلحو حماس طريقهم إليها، وتعطلت المدينة، وتوقفت الحياة فيها

شهرا بعـد شـهر، فجـر الفلـسطينيون أنفـسهم بمراكـز التـسوق والمقـاهي والنـوادي الليليـة، "وأكد أنه 
شيه وتوقفت في إسرائيل الحياة االستهالكية، وجوالت المتعة، حتى جاء أريئيل شارون وشاؤول موفاز ومو

يعلون وآفي ديختر، وشنوا حملتهم الدموية ضد الفلسطينيين، فيما واصلت العائالت اإلسرائيلية العـيش مـع 
كوابيس العمليات الفلسطينية، وقد باتت إسرائيل تعيش تحت نيران متواصـلة، وتحولـت الحيـاة فيهـا لمـشهد 

  ".سريالي من روتين الدم
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 إســرائيليا، فيمــا أودى هجــوم فيــروس ١٠٦٠بحيــاة ســنوات االنتفاضــة الثانيــة أودت "وأضــاف أن 
ــاة  ــى اآلن بحي ــا حت ــا أدت االنتفاضــة ١٦٠٠كورون ــاة آالف آخــرين، وفيم ــودي بحي  آخــرين، ومــرجح أن ي

 بالمئــة، فقــد ١٠.٧الثانيــة إلــى خفــض معــدل نمــو االقتــصاد لمــا دون الــصفر، ورفعــت معــدل البطالــة إلــى 
 ٢ بالمئة تحت الصفر، ورفعت معـدل البطالـة إلـى نحـو ٧.٥خفضت حرب كورونا معدل نمو االقتصاد إلى 

  ".بالمئة

اللوم في كل هذا التراجع الذي نواجهه اليـوم أمـام هـذه التحـديات يقـع علـى بنيـامين "وأشار إلى أن 
نتنيـاهو، الـذي يقودنـا منـذ أحـد عـشر سـنة، وقــد بنـى حكمـه علـى سياسـة تقـسيم للهويـة وسياسـة أحاديــة 

أو وحدة، وال ضمان متبادل، بل ازدراء عميـق لمؤسـسات الدولـة، ومـارس سـحقا يوميـا البعد، دون شراكة، 
إلسرائيل ذاتها، مع أن اللوم ليس فقـط علـى نتنيـاهو، بـل علـى جميـع اإلسـرائيليين الـذين أدمنـوا مـا نـصفه 

  ".األمركة السامة"بـ

الـسياسي المـدمر، ومـن اليسار اإلسـرائيلي اسـتورد مـن الواليـات المتحـدة الـصواب "وشرح قائال إن 
اليمين استورد الترامبية البغيضة، وبصورة مشتركة قام اليمـين واليـسار فـي إسـرائيل بتـدمير منهجـي لـروح 
ًديفيد بـن غوريـون التـي أسـست إسـرائيل، ولـم يـستبدالها بـروح أخـرى، وبـذلك فقـد تمكنـا معـا مـن إضـعاف 

  ".إسرائيل قويةإسرائيل بشكل كبير، وفي نفس الوقت أوهمنا أنفسنا بأن 

ًإسرائيل وصلت أخيرا إلـى هنـا، إلـى مكـان تواجـه فيـه تهديـدا وجوديـا واحـدا، وهـو "وختم بالقول إن  ًً
ٕالتهديد الداخلي، إلى مكان يحتاج فيـه اإلسـرائيليون أن يبـدأوا فـي جمـع الـشظايا، واصـالحها، واعـادة بنـاء  ٕ

  ".إسرائيل، إن استطاعوا ذلك

  ٧/١٠/٢٠٢٠-٢١عربي 

***  

  منازل العيسوية" قانونية"ات من نية إسرائيل المصادقة على مخطط لـتحسب

 )٦/١٠/٢٠٢٠ هآرتس (حسون نير :بقلم

 شــرقي العيــسوية لقريــة هيكلــي مخطــط علــى ســنة ثالثــين منــذ األولــى للمــرة القــدس بلديــة صــادقت
 بنيـت التـي يـةالقر فـي المبـاني لمعظـم بنـاء رخـص بإعطاء يسمح ًوقضائيا ًتخطيطيا ًنظاما تضمن القدس،

 لـم الـسلطات ألن المـستقبلية، الحتياجـاتهم كـاف غيـر المخطـط إن الـسكان يقـول ذلـك، مع. تراخيص بدون
 .القرية مساحة توسع

 ألـف ١٧ حـوالي يعـيش الميـت، البحـر – القدس وشارع المشارف جبل بين تقع التي العيسوية في
 الـسكان أحـد فيهـا قتـل الـشرطة رجـال مـع ةمتواصـل مواجهـات األخيـرتين الـسنتين فـي فيهـا وحـدثت. نسمة

 فـي ًهيكليـا ًمخططـا الـسكان بمـشاركة ًقـدما البلديـة فـي البنـاء قـسم دفـع ذلـك، موازاة وفي. كثيرون وأصيب
 األخـرى األحيـاء فـي ومثلما. التحتية والبنى العامة المباني ونقص القانوني غير البناء مشكلة لحل محاولة
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 ّيمكـن وال الـسكان احتياجات مع يتناسب وال قديم للعيسوية الحالي الهيكلي المخطط فإن القدس، شرقي في
 شـرعنة أو جديـد بنـاء بـأي ًتقريبـا يـسمح ولـم ١٩٩٠ فـي الحـالي المخطـط على صودق. القرية تطوير من

  .القائمة المباني

 شـباط في. تراخيص بدون القرية في البيوت معظم بنيت تحتية، وبنى هيكلي مخطط غياب ظل في
 البلديـة رئـيس أمر القرية، في حدث الذي التوتر أعقاب في العيسوية سكان مع لقاءات عدة وبعد الماضي
 وفــي. الهيكلــي المخطــط علــى المــصادقة تــتم أن إلــى ســنة نــصف مــدة البيــوت هــدم بوقــف ليئــون، موشــيه
 بالمصادقة للوائيةا اللجنة وأوصت المخطط على والبناء للتخطيط المحلية اللجنة صادقت الماضي، األسبوع

  .عليه

 هيكلي بمخطط ًقدما بأنفسهم الدفع ،"بمكوم" جمعية جانب إلى السكان، حاول سنة ١٥ حوالي قبل
 الطبيعــة ســلطة قامــت أن بعــد ُأوقفــت الــسكان مبــادرة ولكــن. البلديــة مباركــة علــى وحــصلوا للقريــة، جديــد

 جبــل منحــدرات" باســم قوميــة حديقــة عــن لإلعــالن بمخطــط ًقــدما بالــدفع الحكومــة رئــيس ومكتــب والحــدائق
 القرية، سكان أقوال وحسب. العيسوية في األخيرة الفارغة المناطق في إقامتها المخطط من التي "المشارف

 المعمـاري المهنـدس أعـده الـذي الجديـد المخطـط. توسـيعها منـع اسـتهدف الوطنيـة الحديقـة هذه إقامة فإن
 واسعة بناء حقوق يمنح لكنه الوطنية، الحديقة حدود يغير وال ةالقري مساحة توسيع يشمل ال كوهين، آري

  .العيسوية في التطوير مشاكل حل يمكنه فريد قضائي نظام فيه ويوجد للسكان،

 مــشاكل مواجهــة يحــاول الــذي القــدس، شــرقي فــي األول الهيكلــي المخطــط هــو الجديــد المخطــط
ــشديدة التخطــيط ــاء ال ــسطينية لألحي ــي الفل ــة ف ــاوطب. المدين ــن المخطــط، لهــذا ًق ــسكان يمك ــديم لل ــات تق  طلب
 المــشكالت إحــدى. منهـا ًبــدال جديـدة بيــوت وبنـاء هــدمها أو القائمــة لبيـوتهم بنــاء تـراخيص علــى للحـصول
 لــسكان مــشترك بتنظـيم مطــالبتهم هـي مــشابهة مخططـات فــي القــدس شـرقي ســكان يواجههـا التــي الـصعبة
 ولحــل. بنــاء تــراخيص علــى للحــصول مخططــات تقــديم لأجــ مــن –العــائالت عــشرات األغلــب علــى– كثيــرين

 سـت أو خمـس من مجموعة تستطيع كي صغيرة تخطيط مناطق إلى القرية الجديد المخطط هذا يقسم ذلك،
 المخطـط فـإن القـدس، شـرقي فـي المخططـون يقـول المعنى، بهذا. بناء لمخططات طلب تقديم فقط عائالت
 في السكن ونقص القانوني غير البناء مشاكل مع للتعامل يجابيةإ سابقة يكون أن يمكن للعيسوية الهيكلي
  .الفلسطينية األحياء

 المهنـدس شـرح ،"آخـر مدينـة بنـاء مخطـط تقـديم علـى السكان يجبر ال أنه في المخطط قوة تكمن"
 طلـب تقـديم أصـحابها يـستطيع المبـاني، مـن عـدد فيهـا التي الصغيرة األحياء من ًنوعا أوجدنا لقد" كوهين،

 وخلقنا. العائالت تقسيمة حسب الحدود تكون أن حاولنا. الجيران مع باالتفاق بناء تراخيص على للحصول
 علـى الحصول تريد سكنية منشأة كل المخطط، وحسب. "المنطقة لخلية ًحقوقا وأعطينا للحدود، ًمرنا ًنظاما

 ريـاض". العـام للفـضاء بمنطقـة التبـرع عليهـا يجـب مبنـى، إلزالـة ترخيص أو القائمة للمباني بناء ترخيص
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 تمكــين هــو المخطــط مــن الهــدف" كــوهين، شــرح ،"شــارع وتوســيع تجاريــة محــالت صــغيرة، حــدائق أطفــال،
 يمكـن بحيـث المنـشآت، بـين والـربط العامـة المواصـالت تخـدم أن يمكـن معقولـة جـودة ذات عامـة مجموعة

 أعـط. العصا جانب إلى الجزرة وضع منو وحدها، استغاللها وحدة كل وتستطيع مشتركة بصورة استغاللها
  ."البناء حقوق من المزيد على واحصل العامة الفضاءات من المزيد

. جديــد تــشغيل ومركــز عامــة مبــان ٕواقامــة القريــة، حــول التفــافي شــارع شــق ًأيــضا الخطــة وتــشمل
 فـي كبيـرة عامـة منـاطق أو عامـة مبـان بناء -المخطط حسب– يمكن وال القرية، أطراف في المباني ستقام

  .المكتظ البناء أعقاب في مركزها،

. القريـة حـدود يوسـع ال الجديد الهيكلي المخطط فإن قلنا، كما ،"بمكوم" وجمعية السكان جهود رغم
 بإعــداد قمنــا عنــدما ٢٠٠٤ العــام فــي". الهــدم لخطــر معرضــة وهــي المخطــط حــدود خــارج تقــع مبــان ســبعة

 تخصيص يجب أنه وجدوا وقد. "يعدين" باسم شركة مع اجاتاحتي بمسح قمنا ،"بمكوم" جمعية مع المخطط
 ١٠٧٢ علـى القائمـة الخطـة تقـوم": القريـة فـي رئيـسي ناشـط العيـساوي، هاني قال ،"للقرية ًدونما ١٣٥٠
 يوجـد ال أنـه هـو المعنـى). خـضراء لمناطق مخصص منها ًجزءا ألن (٩٠٠ من أقل هذا فإن ًوفعليا ًدونما،
  ."ًمستقبال ريةالق لتوسيع منطقة هناك

 ًتامــا ًخنوعــا المخطــط" يبــدو بــار، كــوهين افـرات ،"بمكــوم" لجمعيــة العــام المــدير نائبــة أقــوال وحـسب
 تلبـي للعيـسوية، مناسـب بحجـم منـاطق تخصيص من ًوبدال. والحدائق الطبيعة سلطة مارسته الذي للضغط

 مقلـصة منطقـة مـع ضيقة ًحدودا ريةالق على يملي المخطط هذا فإن العامة، والمناطق السكنية االحتياجات
  ."مطلوب هو مما بكثير أكثر

 رؤيـة مـن ينبـع الحـدود تقلـيص بـأن يكيـر، أوري العربيـة، للـشؤون البلدية رئيس مستشار وأوضح
 تناسـب الخطـة فـإن قوله وحسب. القدس أحياء في األعلى إلى واالرتفاع التجمع زيادة إلى حاجة هناك أنه

 المخطـط، علـى بالمـصادقة سـنة قبـل للـسكان تعهـدنا وقـد. ٢٠٤٠ العـام حتـى قـلاأل على القرية احتياجات
 عاتقنــا علــى نأخــذ أننــا هــي رؤيتنــا": وأضــاف قــال، ،"بــذلك القيــام يمكننــا أنــه أظهرنــا وقــد يــصدقوا، لــم وهــم

  ."والسكان البلدية بين ثقة ونخلق التحديات، من نخاف وال مسؤولية

  ٦/١٠/٢٠٢٠ القدس العربي

***  
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  كي ال ننسى

  ٨/١٠/١٩٩٠ األقصى مجزرة ذكرىً عاما على ٣٠
  

 المــصلين بحــق مروعــة مجــزرة اإلســرائيلي االحــتالل ارتكــب األول، تــشرين /أكتــوبر ٨ يــوم صــبيحة
 القتحامـــات تـــصدوا ممـــن الجرحـــى ومئـــات شـــهيدا ٢٦ ضـــحيتها راح األقـــصى، المـــسجد فـــي الفلـــسطينيين
 اليهـودي العـرش بعيـد اإلسـرائيليين احتفـال قبيـل الهيكـل أمنـاء جماعة تسمى ما قررت .آنذاك المستوطنين

 حينهـا الجماعـة مؤسـس وتوجـه ،"الثالـث للهيكـل" األسـاس حجـر وضـع ّبنية األقصى للمسجد مسيرة تنظيم
 العربـي االحتالل" إن قائال للمسيرة االنضمام على اليهود لحث اإلعالم وسائل عبر برسائل سلمون غرشون

 وفـي ".المقدسـة بالمنطقـة العميقـة عالقـاتهم تجديـد اليهـود وعلـى ينتهـي أن يجب المعبد ةلمنطق اإلسالمي
 اقتحـام وفـور وباحاتـه، األقـصى المـسجد مصليات داخل المصلين آالف اعتكف لالعتداء، للتصدي محاولة

ــذ مــن لمــنعهم المعتكفــون ّهــب للمــسجد، المــسيرة فــي المــشاركين المــستوطنين ــوات أمــا .مخططهــم تنفي  ق
 األوتوماتيكيـــة واألســـلحة الـــسام الغـــاز قنابـــل واســـتخدمت ألســـلحتها العنـــان فأطلقـــت اإلســـرائيلية االحـــتالل
 األقـصى مجـزرة فـي المـصلين تجـاه الحـي الرصـاص بـإطالق المـستوطنون شـارك كما العسكرية، والطائرات

  .متفاوتة بجروح المئات ٕواصابة شابا ٢١ الستشهاد أدى مما

 ...ات عن مجزرة األقصى األولىونستعرض بعض المعلوم

   قبيل صالة الظهر١٩٩٠ من أكتوبر عام ٨ الـ يوقعت ف .١

   شخصا٢٧٠ بجروح مختلفة واعتقل ١٥٠ فلسطينيا وأصيب ٢٦استشهد  .٢

  تم إعاقة حركة سيارات اإلسعاف وأصيب بعض األطباء والممرضين أثناء تأدية واجبهم .٣

  من بداية المذبحة ساعات ٦لم يتم إخالء القتلى والجرحى إال بعد  .٤

   المجزرةي تجاه المصلين فين قوات االحتالل إطالق الرصاص الحوشارك المستوطن .٥

تنظيم مسيرة للمسجد األقصى، لوضع حجر ب متطرفون يهودوهم " أمناء جبل الهيكل"قررت جماعة  .٦
  . ساحة المسجد األقصىي ف"لهيكل الثالثا"ما يسمى لاألساس 

  ها جرشون سلمونقاد المسيرة مؤسس الجماعة حين .٧

 آالف ٤منع المتطرفين اليهود من ذلك، فوقع اشتباك بين المصلين وعددهم قرابة بقام أهل القدس  .٨
  .ن اليهوديمصل وبين المتطرف

قوات االحتالل تتدخل وتستخدم قنابل الغاز السام لتفريقهم، وتقنص بأسـلحتها وطائراتهـا العـسكرية  .٩
  . المرابطيننالفلسطينيي

 . دقيقة٣٥لنار من الجيش والمستوطنين لمدة استمر إطالق ا .١٠

  اللجنة الملكية لشؤون القدس 

***  
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  فعاليات

 الوطن محافظات في الفلسطيني التراث يوم فعاليات إطالق

 

 يـوم التـراث بفعاليات  احتفلت معظم محافظات الوطن، اليوم األربعاء،- وفا٢٠٢٠-١٠-٧ اهللا رام
ة من قصر الخواجا في بلدة نعلـين غـرب رام اهللا، بالتعـاون مـع الهيئـة  الذي أطلقته وزارة الثقافسطيني،الفل

  .العامة لإلذاعة والتلفزيون

 فعاليات هذا اليوم الذي يصادف السابع مـن تـشرين أول مـن كـل عـام، حتـى الثالـث عـشر وتستمر
  ".ذاكرتنا الجامعة..تراثنا"من الشهر الجاري، تحت شعار

نطلـق فعاليــات يـوم التــراث الفلـسطيني عبــر شاشـة الــوطن  ": وزيــر الثقافـة عــاطف أبـو ســيفوقـال
تلفزيون فلسطين إلى كل العالم، تأكيدا على تمسك شعبنا بتراثـه الـوطني الـذي يـشكل جـوهر حكايـة وجـوده 

احتفالنـا هـذا العـام بيـوم التـراث الفلـسطيني هـو تأكيـد علـى "، مؤكدا أن "على هذه األرض، فتراثنا مرتبط بنا
، فالمعركـة الحقيقيـة هـي وجودنـا علـى هـذه األرض، وهـذا التـراث ومفرداتـه الوطنيـة وأدواتـه أصالة المعركة

  ".ًالفلسطينية، تراث مشتبك على الدوام مع االحتالل، وليس قابال للمحو واإللغاء

نفخر بأن تراثنا الوطني هو أقدم تـراث فـي العـالم، فدولـة فلـسطين تحـاول بكـل : " أبو سيفوأضاف
التراث من السرقة والتهويـد مـن جهـة، وتعلـيم أبنائنـا ونقـل الـذاكرة لألجيـال مـن جهـة أخـرى، جهدها حماية 

 بأكملـه فـي كافـة محافظـات الـوطن، وداخـل أراضـي الــ طينيفاالحتفاء بهذا اليوم هـو احتفـال للـشعب الفلـس
وث الثقــافي  وفــي الــشتات، للتأكيــد علــى أصــالة الوجــود الفلــسطيني والــسعي الــدائم للحفــاظ علــى المــور٤٨

  ....والتراث الوطني

  ٧/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  
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  اخبار باالنجليزية

Following successful legal action against East Jerusalem demolitions, 

rights group demands similar freeze in West Bank 
 

HAIFA, Wednesday, October 07, 2020 (WAFA) – Following a successful legal action 

demanding a halt on Israeli demolition of Palestinian homes in occupied East Jerusalem 

during the COVID-19 crisis, Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel 

sent another urgent letter on 5 October to the commander of the Israeli military’s Civil 

Administration demanding he immediately halts the demolition of Palestinian homes in the 

West Bank as residents contend with another spike in the COVID-19 pandemic. 

According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA), the period from March to September 2020 saw the demolition or confiscation of 

370 Palestinian-owned structures in the West Bank. This marked the highest average 

monthly demolition rate in four years. 

Adalah Attorney Suhad Bishara noted in the urgent letter that Israeli demolitions during 

this period left 305 people homeless. 

Jamie McGoldrick, deputy special coordinator for the Middle East peace process and UN 

resident coordinator and humanitarian coordinator for the Occupied Palestinian Territory, 

also warned that “the demolition of essential structures during the time of the COVID-19 

pandemic is particularly worrying as it further compounds the overall situation in the West 

Bank.” 

In addition to homes, Israeli demolitions also targeted Palestinian properties including 

water, hygiene and sanitation assets, and structures used for agriculture, undermining the 

access of many to livelihoods and services. Moreover, 50 of the structures had been given to 

Palestinians as humanitarian aid, and their destruction hit the most vulnerable of all, 

undermining essential emergency operations. 

The COVID-19 pandemic and the additional restrictions placed on Palestinian residents of 

the West Bank also makes it significantly more difficult – both practically and 

economically – for those whose homes have been demolished to secure legal defense. 

Attorney Suhad Bishara, director of Adalah’s Land and Planning Rights Unit, wrote in the 

urgent letter: “In the current global reality brimming with fear and near-constant 

uncertainty, it is most unfortunate that Israel finds it appropriate to add to people's pain 

and suffering by illegally demolishing their homes, livelihoods, and essential 

infrastructures. Israel’s demolitions amplify the vulnerability of Palestinians seeking to 

contend with the COVID-19 pandemic while under occupation. We demand Israel 

immediately halt its demolition of Palestinian homes in the West Bank.” 

Earlier, and following Adalah’s legal action against East Jerusalem home demolitions, 

Israel agreed on 1 October to freeze demolitions nationwide. 

According to a report by 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. 
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 residents of Issawiya neighborhood of 42Israel detained : Rights center

occupied East Jerusalem in six days 
 

 The Israeli occupation forces –) WAFA (2020, 7October , Wednesday, JERUSALEM

ghborhood of occupied East Jerusalem  Palestinian residents of Issawiya nei42detained 

the latest were five young men detained at dawn yesterday , since the start of this month

according to the Palestinian rights group Wadi Hilweh , after storming their homes

.Information Center 

d were nine minors and that most of them were released after  detaine42It said among the 

.hours or two days after posting a cash bail and kept under house arrest for several days 

Issawiya has been witnessing almost daily harassment by the Israeli police and security 

scale arrest campaign of its young residents interrupting as a result - a largeforces as well as

.their school education 
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Premier denounces approval of 2,500 new colonial settler units 
 

RAMALLAH, Wednesday, October 7, 2020 (WAFA) – Premier Mohammad Shtayyeh 

today denounced Israel’s approval of the construction of 2,500 new settler units in the 

colonial settlements across the West Bank. 

“Every settler unit constitutes a plan to annex our land,” stressed Shtayyeh during the 

cabinet weekly session in Ramallah, and urged the international community to reject the 

construction of the new units as it did reject Israel’s annexation plan. 

Israeli media reported revealed that the Planning Council of the so-called Israeli Civil 

Administration, will approve next Sunday the construction of 2,500 housing units in 

colonial settlements in the occupied West Bank in addition to endorsing plans for building 

2,000 other housing units. 

Some of the building plans will include legalization of buildings that were already built 

without permits and hinder the possibility of expanding Palestinian towns. 

Meanwhile, Shtayyeh criticized what he termed as joint US-Israeli pressure in favor of the 

re-election of US President Donald Trump, expressing his confidence that the pressure in 

support of Trump’s election campaign would “evaporate” and calling on “some Arab 

brethren to learn from history.” 

He pointed out that “we are still living in harsh circumstances, including the financial siege 

and pressures which are disrupting our work”, while expressing his confidence on the 

Palestinian people’s ability to survive the siege and achieve national unity. 

He tackled the government’s intense procedures to curb the spread of the novel 

coronavirus pandemic, including the deployment of further hundreds of medical staff and 

procuring more intensive care beds and respirators, as a potential new wave of the 

pandemic is expected to spread in winter. 

He noted that the government has provided a 45 million shekels in a loan to al-Makassed 

Hospital in Jerusalem following the cessation of US funding. 
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Settlers break into the Aqsa courtyards despite the closure 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Dozens of Jewish settlers stormed on Wednesday the 

courtyards of the Al-Aqsa Mosque and performed provocative Talmudic rituals under 

heavy police protection despite the continued complete closure in the Occupied Jerusalem 

City. 

Jerusalemite sources said that 52 Jewish settlers stormed the courtyards of Al-Aqsa 

Mosque in the morning period of the daily incursions. 

The sources reported that dozens of Jewish settlers stormed the Al-Aqsa courtyards while 

Muslims are being prevented from entering it under the pretext of the comprehensive 

closure. 

According to the so-called Temple Mount organizations, dozens of Jews who live hundreds 

of miles away stormed the Al-Aqsa during the closure period. 

Jerusalemite activists indicated that the racist Israeli policies against Palestinian 

Jerusalemites and worshipers, who are prevented from accessing the Al-Aqsa Mosque 

under the pretext of closing and combating coronavirus, are part of the plans to empty the 

Al-Aqsa Mosque and divide it. 

The so-called Temple groups renewed their calls for expanding the incursions into the Al-

Aqsa Mosque during the Jewish holidays.  

The Temple groups also demanded the Israeli occupation forces to tighten their grip over 

Jerusalemites, punish them, and banish them from Jerusalem. 

Occupied Jerusalem is witnessing a comprehensive closure that began several days ago and 

continues for weeks due to Jewish holidays and the outbreak of the corona pandemic. 

The Palestinian Information Center 7/10/2020  
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