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  ١٤  .التصدي لكل محاوالت تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس •

  ١٤  .الحكومة تؤكد التصدي لكل محاوالت تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس •

  ١٥  .الحكومة وأهمية التعاون الفلسطيني األردني •

  ١٦  . ثابت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةموقفنا: الملك •

 ١٧  . الملك يؤكد باستمرار على حل الدولتين:الفايز •

 ١٧  .تقرير الشؤون الفلسطينية يؤكد حرص الملك للحفاظ على المقدسات •
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  ١٨  .ناالردن بقيادته الهاشمية سيبقى الداعم لفلسطي: اللجنة الملكية لشؤون القدس •

  ١٩  .لوقف االعتداءات اإلسرائيلية صرخة للعالم في يوم التراث الفلسطيني •

 ٢٠  .دالالت وطنية وقومية عميقة حول فلسطين ودرتها القدس في كتاب التكليف السامي: كنعان •

 ٢١  .السياسة االستيطانية اإلسرائيلية إرهاب دولي مرفوض •
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  ٢٢  .سطين أمام العالمفخورون بالدفاع عن فل: أردوغان •

  ٢٢  .الخارجية الفلسطينية تدين السياسة االستيطانية لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية •

  ٢٣  هل تتغلب الصيغة الجامعة؟: منظمة التعاون اإلسالمي •

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

 ٢٤  .لحذفها اسم فلسطين من خرائطها" جوجل"حامون يقاضون م •

  ٢٥  .ًعمليا" الضم"الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتنفيذ  •

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

 ٢٦  . االستيطاناستهداف االحتالل لشجرة الزيتون يأتي للسيطرة على أرضنا لصالح: الخارجية الفلسطينية •

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

  ٢٧  .الدعم األميركي لسياسات االحتالل دمر عملية السالم: عريقات •

 ٢٨  .السياسية التطورات آخر العام اإلسباني القنصل مع تبحث عشراوي •



  
  ٣ 

 ٢٨  .لفلسطين الداعم موقفها في كابلجي حذو تحذو أن الدولية والحكومات الجمعيات يدعو فتوح •

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

 ٣٠  .ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية: رئيس البرلمان العربي •

 ٣٠  .فلسطين في السياسية المستجدات على األوروبي اإلتحاد ممثل يطلع العالول •

  ٣١  ."المقاصة"نفي فلسطيني وأوروبي لربط المساعدات باستالم  •

 ٣١  .اتصاالت لعقد مؤتمر دولي للسالم: مندوب فلسطين في نيويورك •

 ٣٢  .ًالوضع الحرج في فلسطين يعكس قصورا في النظام الدولي: المالكي •

 ٣٣  .هولندا تجدد التزامها بدعم قيام دولة فلسطينية على مبدأ حل الدولتين •

 ٣٣  ّهل غيرت فرنسا موقفها من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؟ ..بعد تلميحها بالتخلي عن حل الدولتين •

 ٣٤  . مليون دوالر في القدس٥.٧ تعلن اعتماد مشاريع بقيمة  الفلسطينيةرئاسة الوزراء •

 ٣٤  .التحقيق في تورط شركة بناء بانتهاكات ضد الفلسطينيين. .بريطانيا •

 ٣٥  . الجل القدس تدعو العالم لوقف االستيطان بالضفة الغربيةبرلمانيون •

 ٣٦  .ليس هناك شريك سياسي في اسرائيل: رئيس الوزراء الفلسطيني •

 ٣٦  .التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية •

 ٣٦  .خالت الخارجيةتوافق أردني مصري عراقي على حفظ األمن العربي ومنع التد •

 ٣٧  .عقبات أمام المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسالم •

 ٣٩  . المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف االستيطان اإلسرائيلي:الرئاسة الفلسطينية •

ضم تدريجي لألرض الفلسطينية  بناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة :  الفلسطينيةالخارجية •
 ٣٩  .تلةالمح

ألردن يدين قرار االحتالل اإلسرائيلي بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية ا •
 ٤٠  .المحتلة

 ٤٠  .يجب إقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات األممية: األمم المتحدة •

 ٤١  .فلسطين ترسل مذكرات لألمم المتحدة حول قرار إقامة وحدات استيطانية جديدة •

 ٤٢  .ال بد أن تستمر األونروا في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين: الصفدي •

 ٤٣  .الرئاسة الفلسطينية ترحب ببيان القوى األوروبية الكبرى الرافض لالستيطان •

 ٤٤  .التوسع االستيطاني يعرض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية للخطر: بوريل •

 ٤٤  .ار بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربيةإدانة أردنية أوروبية لقر •

 ٤٥  .ًتستغل كورونا للمضي قدما بالضم واالستيطان" إسرائيل: "منصور •

 ٤٦  ".محكومة بالفشل"سياسة الضم واالستيطان اإلسرائيلية : تركيا •

 ٤٦  .األزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصرفات إسرائيل االستعمارية •

 ٤٧  . آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة٥ إسرائيل عزمها بناء الكويت تدين إعالن •
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 ٤٧  .روساء بعثات دول أوروبية يدعون إسرائيل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين •

 ٤٨  .السفير الطوباسي يلتقي لجنة الصداقة مع فلسطين بالبرلمان اليوناني •

 ٤٩  .لفلسطينيحزب التكتل التونسي يؤكد دعمه المطلق للحق ا •

 ٤٩  .جادو تطلع سفراء لجنة األمن والسياسة في االتحاد األوروبي على آخر المستجدات الفلسطينية •

 ٥٠  ."وعد بلفور"القضاء الفلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية إلصدارها   •

 ٥٢  .أكاديميون إندونيسيون يحذرون من إهمال القضية الفلسطينية  •

 ٥٢  .يلي تحد سافر للقانون الدولياالستيطان اإلسرائ: قطر •

 ٥٢  .ممثلو دول أوروبية يرفضون التوسع االستيطاني حول القدس الشرقية •

 ٥٣  .التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدين سياسة االعتقال اإلداري •

 ٥٤  .لغارياب إلى المستوطنات وبضائع المستوطنين دخول منع البلغاري البرلمان يطالب المذبوح أحمد السفير •

محاولة أخيرة إلثبات التزامنا  دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم: المالكي أمام مجلس األمن •
 ٥٤  .بالسالم

 ٥٥  . لعقد مؤتمر دولي للسالم الفلسطينيالمجتمع الدولي يتبنى بالغالبية العظمى رؤية الرئيس •

 ٥٨  ؟نا الفلسطينيةاشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تشن على روايت •

 ٥٨  . ترحب بتوصيات اجتماع مجلس األمن بشأن فلسطين" العربيةالجامعة" •

 ٥٩  ."حل الدولتين"المجتمع الدولي يتبنى بغالبيته العظمى الدعوة الفلسطينية إلنجاز  •

 ٦٠  .الجامعة العربية تدعو األمم المتحدة التخاذ موقف حازم تجاه االستيطان اإلسرائيلي •

 ٦١  . ترامب يسابق الزمن لتأمين قضم االحتالل اإلسرائيلي للحق الفلسطيني:عشراوي •

 ٦٢  .البرلمان العربي يدين االستيطان اإلسرائيلي •

 ٦٢  .عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع النهائي •

 ٦٤  .تنديد فلسطيني بسماح واشنطن لألمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان ميالدهم •

 ٦٤  .ّتسليم أول جواز سفر أمريكي عليه إسرائيل كمكان الوالدة ألحد مواليد القدس •

محاولة لمحو الوجود  قرار واشنطن بتصنيف القدس جزءا من إسرائيل في الوثائق الرسمية: عشراوي •
 ٦٥  .الفلسطيني
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  ٦٦  .االحتالل يصعد عمليات االعتقال واإلبعاد وهدم المنازل في القدس •

  ٦٦  .اسرائيل تستغل تفشي فيروس كورونا لمنع المقدسيين من الوصول الى األقصى: ديابابو  •

  ٦٨  .٢٠١٩أبرز وأخطر االنتهاكات لألقصى والمقابر اإلسالمية عام  •

  ٦٩  .مخطط الستجالب ربع مليون يهودي للكيان •

  ٦٩  .ًمستوطنا اقتحموا المسجد األقصى في سبتمبر ١٤٥٠ •
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  ٧٠  .لمدارس القدس" إجباريممر " ..التعليم عن بعد •

  ٧١  .االحتالل صعد من اعتداءاته في القدس الشهر الماضي •

  ٧٢  .اإلغالقتجار القدس القديمة يحذرون من كارثة تحل بهم إثر تمديد  •

  ٧٣  .٢٠٢٠أبرز وأخطر االنتهاكات في القدس والخليل عام  •

  ٧٤  ".عدالة"راء قانوني اتخذته  في أعقاب إجالبالد أنحاء جميع في الهدم عمليات  تجمدإسرائيل •

  ٧٦  . في سبتمبر١١٧ مقدسيا عن األقصى واعتقل ٣٢االحتالل أبعد  •

  ٧٧  .فلسطيني مسكن ألف ١٦٦ قرابة هدم االحتالل نشأته منذ •

  ٧٨  .مخاوف إسرائيلية من انتفاضة جديدة بسبب المسجد األقصى •

  ٧٩  .راف باالحتالل اإلسرائيلييرفضون االعت من الشعوب العربية % ٨٨: استطالع ميداني •

  ٨٠  ؟٢٠١٥ما أبرز إجراءات االحتالل للقضاء على انتفاضة القدس منذ اندالعها عام  •

  ٨٣  .ً مستوطنا يستبيحون األقصى واعتقال اثنين من حراسه وتحرير عشرات المخالفات٧٢ •

  ٨٣  !والمستوطنون داخل األسوار ...صالة فوق األسفلت •

  ٨٤  ١ ح.استيالء على أراض وتناول مشروبات روحيةاعتداءات على كنائس و •

  ٨٥  حتى اآلن؟" أوسلو"كيف بدت مسيرة إسرائيل تجاه االستيطان في الضفة الغربية من  •

  ٨٨  .غليان ومواجهات عنيفة مع االحتالل بالقدس •

  ٨٩  .٢تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات المسيحية في فلسطين التاريخية ح •

  ٩٠  . مستجلب من يهود الفالشا٢٠٠٠االحتالل يستعد لنقل  •

  ٩١  .وفا ترصد التحريض والعنصرية في وسائل االعالم االسرائيلية •

  ٩٣  .االحتالل ينهش اراضي الفلسطينيين ضمن مخططه لتغيير حدود بيت لحم •

  ٩٤  .٣قدسات المسيحية في فلسطين التاريخية جتجاوزات االحتالل الصهيوني ضد الم •

  ٩٥  .نائب يهودي يطالب بإطالق النار على كل فلسطيني يرمي حجرا •

  ٩٦  .كثرة الضغط تولد االنفجار •

  ٩٧  . وحدة استيطانية في الضفة٢١٦٦حكومة االحتالل تصادق على بناء  •

  ٩٨  .الضم الفعلي مستمر لتوسيع المستوطنات: السالم اآلن •

  ٩٩  ٤ ح.ات االحتالل الصهيونية ضد المقدسات المسيحية في فلسطين التاريخيةتجاوز •

  ١٠٠  .احتجاز إسرائيلي تعسفي بال تهمة أو محاكمة.. االعتقال إداريا •

  ١٠٢  .ألداء الصالة" األقصى"االحتالل يمنع المواطنين من الوصول إلى .. للجمعة الرابعة •

  ١٠٢  .خم في القدساإلمارات تستثمر في مشروع استيطاني ض •

  ١٠٣  .االحتالل يمنع دخول البلدة القديمة واألقصى لألسبوع الرابع بحجة كورونا: الخارجية الفلسطينية •

  ١٠٤  .أوروبا تتكتم على استهداف إسرائيل مشاريعها باألراضي الفلسطينية: تقرير حقوقي •

  ١٠٤  .ين العنصرية دونم بالقوان٦٠٠٠إسرائيل تستولي على ".. الضم الصامت"بما يسمى  •
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  ١٠٣  ".واحة اإلبداع المقدسية"وضع حجر األساس لـ : القدس •

  ١٠٧  .استمرار إغالق أسواق البلدة القديمة في القدس المحتلة: بحجة كورونا •

  ١٠٧  .واالحتالل يهدم منشآت ويشرد سكانها.. سياسة التهويد اإلسرائيلية تتواصل بحق القدس •

  ١٠٨  .فة سياسة االحتالل للمس بحياة الفلسطينيينعنف المستوطنين بالض: بتسليم •

  ١٠٩  .الشيخ صبري يدعو لشد الرحال إلى المسجد األقصى والرباط فيه •

  ١١٠  .ًاالحتالل يشق طرقا استيطانية جديدة ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات •

  ١١١  .سلطات االحتالل تخنق اقتصاد القدس والمقدسيون صامدون •

  ١١٣  .مشاريع االحتالل لشق طرق استيطانية في الضفة هي عملية اقتالع فلسطيني: خبير مقدسي •

  ١١٤  .تقرير يرصد الهدم اإلسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية •

  ١١٥  .الفلسطينيون يطالبون بلجنة تحقيق دولية إلعدام الشاب صنوبر •

  ١١٧  .٢٠٢٠تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر أيلول  •

  ١١٨  .تدعو مبعوثا أمميا  للعمل على اإلفراج عن األطفال الفلسطينيين األسرى" ة العالميةالحرك" •

  ١١٩  .مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في أسوار القدس •

ً مزارعا فلسطينيا في موسم الزيتون٢٣االحتالل استهدف ألف شجرة وأصاب ": أوتشا" • ً.  ١١٩  

  ١٢٠  .وقدمت كل األراضي لصالح المستوطنين صرت الفلسطينيينإسرائيل صادرت الحيز وح": بتسيلم" •

  ١٢٣  .النظر بالتماس ضد اقتحام قوات االحتالل لمنازل الفلسطينيين •

  ١٢٤  .رقم قياسي جديد في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية: منظمة إسرائيلية •

  ١٢٥  .ة األوقاف اإلسالميةومتطرفون يهود يطالبون بطرد دائر.. استمرار مالحقة رموز األقصى •
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  ١٢٧  .عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى •

  ١٢٨  .االحتالل يستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق •

  ١٢٨  .تنفذ عمليات هدم في العيسوية: سلطات االحتالل •

  ١٢٨  .باهراالحتالل يصادق على حي استيطاني جديد في صور ..  وحدة استيطانية٤٥٠يضم  •

  ١٢٩  .جيش االحتالل يمنع وصول آالف المصلين إلى األقصى •

  ١٢٩  .ًاالحتالل يقتحم مصلى باب الرحمة ومستوطنون يؤدون طقوسا على باب القطانين •

  ١٣٠  .تستنكر االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى"  الفلسطينيةاألوقاف" •

  ١٣٠  .االحتالل يعتقل شابين من القدس •

  ١٣٠  .وطنين يقتحمون األقصى بحماية قوات االحتاللعشرات المست •

  ١٣١  .ٕمواجهات واصابات واعتقاالت في القدس ليلة أمس •

  ١٣١  .بحائط البراق" كهنوتية"يؤدي صلوات " فريدمان" •
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  ١٣١  . تلمودية في األقصى واألوقاف الفلسطينية تستنكر االقتحامات المتكررة"صلوات" •

  ١٣٣  . منشأة منذ بداية العام٤٥٠ينية ويهدم  عائلة فلسط٥٣٠ُاالحتالل يهجر  •

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

  ١٣٥  . آالف شيقل)٥(بالقدس بـ " ساندويشات"االحتالل يحرر مخالفة بحق صاحب محل  •

  ١٣٥  .يةً مواطنا من العيسو٤٢الحتالل اعتقل ا..  أيام٦خالل  •

  ١٣٦  .اعتقاالت ومداهمات في الضفة والقدس •

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

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

  ١٣٨  .خل عامها السادس بسجون االحتاللاألسيرة المقدسية الجريحة شروق دويات تد •

  ١٣٨  . أيام٦ أطفال من العيسوية خالل ٩ً مواطنا بينهم ٤٢ االحتالل اعتقل :تقرير حقوقي •

  ١٣٩  .القدس في مركبته مطاردة بعد شابا يعتقل االحتالل •

  ١٣٩  . تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها بالقدسإسرائيل •

  ١٤٠  . دونم مزروعة في الضفة٣٠٠٠ُحتالل يغلق ًتزامنا مع قطف الزيتون اال •

  ١٤٠  .االحتالل يعتقل اثنين من حراس األقصى ويغلق القدس بحجة األعياد اليهودية •

  ١٤١  .يختطفون شابين خالل مواجهات عنيفة في العيسوية" مستعربون •

  ١٤١  .مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق القطانين •

  ١٤٢  .س األقصى ومنع المسلمين من الدخولالسماح للمستوطنين بتدني •

  ١٤٢  .إصابات باستهداف االحتالل فعالية في القدس •

  ١٤٣  .التلمودي" العرش"ً مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل عيد ٣٧٣ •

  ١٤٣  .االحتالل يعتقل مقدسيا بعد االعتداء عليه •

  ١٤٣  .االحتالل يعتقل أسيرا محررا من بلدة حزما شمال شرق القدس •

  ١٤٤  .العيسوية تتصدر عمليات المواجهة مع االحتالل االسرائيلي •

ًاالحتالل يعتقل شابا مقدسيا بعد االعتداء عليه في المسجد االقصى • ً.  ١٤٥  

  ١٤٥  .وسط حماية أمنية مشددة" األقصى"متطرفون يهود يقتحمون ساحات  •

  ١٤٥  .قوات االحتالل تقتحم حي عبيد في العيساوية •

  ١٤٥  .صهيوني يمنع أهالي الجيب من قطاف زيتونهماالحتالل ال •

  ١٤٦  .ًمستوطنا يقتحمون المسجد األقصى ٢٢ •

  ١٤٦  .االحتالل يعتقل سبعة مواطنين في العيسوية شمال القدس •

  ١٤٦  .االحتالل يخطر بهدم منزل في القدس •

  ١٤٧  .وحدات استيطانية جديدة في الضفة •

  ١٤٨  .اطإصابات باالختناق خالل اقتحام مخيم شعف •
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  ١٤٩  .ً طفال من بلدة العيسوية في القدس١٢االحتالل يعتقل  •

  ١٤٩  .ً مستوطنا يقتحمون األقصى٢٩ •

ًاالحتالل يصيب طفال ويعتقل آخرا خالل اقتحام جديد لبلدة العيسوية • ً.  ١٤٩  

ًاالحتالل يهدم منشأة في القدس ومنزال مبنيا منذ عشرات السنين • ً.  ١٤٩  

  ١٥٠  . القدس المحتلةمواجهات واعتقاالت في •

  ١٥٠  ".مجندات قتلن في المنطقة"باسم " ميدان باب العامود"االحتالل يستبدل تسمية  •

  ١٥١  .بعد شهر من اإلغالق" األقصى"مصلون يصطدمون مع مستوطنين بأول أيام فتح  •

  ١٥١  .ٕاعتقاالت واخطارات بالهدم واقتحام لألقصى واعتداءات مستوطنين: االحتالل يواصل التصعيد •

  ١٥٢  .االحتالل يعتقل مواطنين من القدس •

  ١٥٢  .سلطات االحتالل تالحق المقدسيين وتفرض غرامات مالية •

ً منزال مأهوال في سلوان١٣االحتالل يخطر بهدم  • ً.  ١٥٣  

  ١٥٣  .اعتقاالت في مخيمي شعفاط ونور شمس •

  ١٥٣  .االحتالل يخطر بوقف بناء عشرات المنازل شمال القدس •

  ١٥٤  .ًحتالل يقتحم أراضي مقدسيين في سلوان وينفذ أعماال مشبوهةاال: القدس •

  ١٥٤  .ً فلسطينيا والمستوطنون يواصلون اقتحام األقصى١٤االحتالل يعتقل  •

  ١٥٤  .االحتالل يعتقل فتيين في سلوان •

  ١٥٥  .االحتالل يمدد اعتقال مقدسي •

  ١٥٥  .اطنينّاالحتالل يقتحم بلدة الزعيم ويداهم منازل عدد كبير من المو •

  ١٥٥  .جماعات الهيكل المزعوم تطبع صور االقصى على قوارير خمر لصالح تمويل نشاطاتها •

  ١٥٥  .ًاالحتالل يبعد فلسطينيا عن المسجد األقصى لخمسة أشهر •

ّوتفتشه وتصور المصلين بداخله قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة في األقصى  • ُ.  ١٥٦  

  ١٥٦  . شبان٤الت جديدة في العيسوية تطال االحتالل يشن حملة اعتقا •

  ١٥٦  .مستوطنون يطالبون بطرد األوقاف من األقصى •

ً بالقدس واغالقها أسبوعاإيلياءاقتحام مؤسسة  • ٕ.  ١٥٧  

  ١٥٧  .إصابة شاب بجروح وكسور إثر اعتداء االحتالل عليه في القدس المحتلة •

  ١٥٧  .وقلنديا اكسا بيت حاجزي يغلق االحتالل •

  ١٥٧  .ّحتالل تعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة تحرره وتبعده إلى بلدة الرامقوات اال •

  ١٥٨  .عائلة مقدسية تنجو بأعجوبة بعد إطالق مستوطن رصاصه باتجاه مركبتها •

  ١٥٨  . بالهدمإخطارات •

  ١٥٨  .ً مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد األقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك٦٧ •

ّيحرض " سيجال"المتطرف  •   ١٥٨  .ّعلى حراس المسجد األقصىُ
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  ١٥٨  .ًاالحتالل يعتقل شابا من القدس •

  ١٥٩  .االحتالل يقتحم مخيم شعفاط •

  ١٥٩  .ٕاعتقاالت في الضفة وابعاد نسوة وحراس عن األقصى •

  ١٦٠  .وسط القدس" باب العامود"االحتالل يعتقل مجموعة من النساء في  •

ّمستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يجددون اقت •   ١٦٠  .حامهم للمسجد األقصىُ

  ١٦٠  . متاجر في مخيم شعفاط٦َاالحتالل يهدم منزال و •

ًبلدية االحتالل في القدس تخطر مواطنا فلسطينيا بهدم متجره ذاتيا • ً ً.  ١٦٠  

  ١٦٠  .البدوي بالقدس" واد أبو هندي"ًقوات االحتالل تهدم مسكنا في تجمع  •

  ١٦١  .االحتالل يستدعي نشطاء مقدسيين للتحقيق •

  ١٦١  .االحتالل يعتقل مقدسيين ويداهم منزل الشيخ عكرمة صبري •

  ١٦٢  .يستنكر اقتحام األقصى واعتقال الشيخ بكيرات" أوقاف القدس •

  ١٦٢  .مخابرات االحتالل تبعد الشيخ ناجح بكيرات عن األقصى •

  ١٦٣  . أعوام٣  مدةمحكمة إسرائيلية تقضي بحبس طفل فلسطيني •

  ١٦٣  .٢٠٢١ درة رواتب األسرى مطلع ينايراالحتالل يعلن بدء مصا •

ِاالحتالل يواصل تهديده بهدم جزء من مسجد القعقاع في سلوان • ٍ.  ١٦٣  

ٍقوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة بصورة استفزازية • ٍ.  ١٦٤  

  ١٦٤  .ًقوات االحتالل تعتقل شابا على حاجز الزعيم شرق القدس •
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  ١٦٤  .يحول دون إقامة الدولة الفلسطينيةاالحتالل يتوسع باالستيطان ل •

  ١٦٦  .الفلسطينية القرى توسع ويعيق مستمر االستيطان •

  ١٦٧  .٢٠٢٠ ألف وحدة استيطانية في ١٢االحتالل يوافق على بناء  •

  ١٦٤  . وحدة استيطانية في القدس٥٦مخطط لبناء  •
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  ١٦٩  .تبرئة قاتل الشهيد إياد الحالق •

  ١٦٩  ."السلطة"معتقل فلسطيني يتلقى مساعدة من  لسحب جنسية أي مشروع قانون اسرائيلي •

!"�#�$�%&� �



  
  ١٠ 

  ١٧٠  .ُتعوض وال ُتقدر ال التي الخسارة.. فلسطين •

  ١٧٢  .٨/١٠/١٩٩٠مجزرة األقصى ً عاما على ذكرى ٣٠ •

  ١٧٣  .األولى األقصى  لمجزرة٣٠في الذكرى الـ •

  ١٧٤  .ً عاما على مذبحة قبية٦٧ •

. جازر دموية ارتكبتها العصابات الصهيونية وجيش االحتالل الصهيوني في فلسطينم.. مجزرة بيت ريما •
  )١ح(

١٧٤  

  ١٧٥  .مجزرة الدوايمة •

  ١٧٦  .مذبحة كفر قاسم •

  ١٧٧  .ذكرى اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية •

  ١٧٨  .قرى ومدن فلسطينية مدمرة •

 ج )٢( ح .م١٩٤٨عام قرى ومدن فلسطينية شرد أصحابها عنها باإلرهاب الصهيوني منذ ال •

)١٧٩  ).٢  
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  ١٨١  . مليون دوالر  لثالث مستشفيات مقدسية عبر الصندوق العربي١.٢دعم بقيمة : اشتية •
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  ١٨٢  .فلسطين تقاضي مستوطنين في محاكمها.. للمرة األولى •
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  ١٨٣  .مقاهي القدس •
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  ١٨٥  .عارف العارف •

  ١٨٨  .عبيد أنور •

  ١٨٩  .موسى كاظم الحسيني •
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  ١٩٠  .عين على القدس يناقش مشروع قانون اسرائيلي لتوسيع مفهوم العميل األجنبي •

  ١٩٢  .عين على القدس يرصد تصعيد االحتالل بهدم بيوت الفلسطينيين وبناء مستوطنات •

  ١٩٣  . المقدسيين يستغل جائحة كورونا للتضييق علىلاالحتال: عين على القدس •
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  ١٩٤  ."الدرة محمد" الشهيد بدورة العربي الطفل ليوم المقبلة الدورة بتسمية قرار: تونس •

  ١٩٥  .االحتالل يالحق الفعاليات االفتراضية المناصرة لألقصى •

  ١٩٧  .المقاومة بالحب)..  القدس-إال أنت (مسرحية  •

  ١٩٨  .الوطن محافظات يف الفلسطيني التراث يوم فعاليات إطالق •

  ١٩٨  .تضامن مع األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام المؤتمر القومي العربي يطالب بأوسع حملة  •

  ١٩٩  .ًعنوان بطولة رياضية في بريطانيا أمال أن تكون البطولة القادمة في القدس.. العودة حقي وقراري •

  ٢٠٠  . لفلسطين وحق العودةًمؤتمر طالبي في لندن دعما".. العدالة لفلسطين" •

  ٢٠١  ".أنا اسمي شعب فلسطين: "فعاليات فنية افتراضية خالل أيام في سان فرانسيسكو بعنوان •

ّتسير حافالت من الجليل المحتل إلى المسجد األقصى" قوافل األقصى" • ُ.  ٢٠١  

  ٢٠٢  .ُالمسرح الوطني اللبناني يطلق برنامج مهرجان أيام فلسطين الثقافية •

  ٢٠٣  . لشد الرحال للمسجد األقصى في ذكرى المولد النبوي نصرة للنبي الكريم ومسراهدعوات •

  ٢٠٣  .متمسكون بالموقف االردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية •
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  ٢٠٤  .في الدراسات المستقبلية غير العربية" إسرائيل"مستقبل  •

  ٢٠٥  .سطو في التاريخ ضد الفلسطينيينالعصابات الصهيونية قامت بأكبر : كتاب إسرائيلي جديد •

  ٢٠٦  . أشواق الرحلة المغربية-مغربي في فلسطين"صدور كتاب  •
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  ٢٠٧  .ًهل سيتم فعال تجميد أوامر الهدم الصهيونية في القدس؟ •

  ٢٠٧  .رئيس وزراء االحتالل يتجاهل التاريخ •

  ٢٠٨  .من ينقذ األسرى الفلسطينيين من الجالد اإلسرائيلي •

  ٢١٠  .االقصى في خطر وعلى العالم التحرك الجدي •

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



  
  ١٢ 

  ٢١٢  . لتعليق العجز والفشل"ّشماعة"في البحث عن  •

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

  ٢١٤  .اقون ولن يذهبوا إلى أي مكان آخرالفلسطينيين ب": إسرائيل"األخبار السيئة لـ  •

  ٢١٦  .مشروع إسرائيل في المنطقة العربية •

  ٢١٦  .أسباب رفض الشعب الفلسطيني تقسيم فلسطين •

  ٢١٨  .السالم رمز الزيتون شجر على االحتالل حرب •

  ٢١٩  .مجازر اإلرهاب اإلسرائيلية شاهدة على تاريخهم األسود •

  ٢٢٠  .العدوان مستمرًثالثون عاما على مجزرة األقصى و •

  ٢٢١  .األوبئة ونشر اآلبار تسميم. .البيولوجية والحرب الصهيونية •

  ٢٢٣  .أشجار الزيتون الفلسطينية واالنتهاكات اإلسرائيلية •

  ٢٢٤  .سرقة وطن •

  ٢٢٥  .صفحات منسية من بطوالت المرأة الفلسطينية •

  ٢٢٦  .القدس بحاجة للمليارات البقائها عربية واسالمية •

  ٢٢٧  .تستباح وتعاني الخذالنالقدس  •

  ٢٢٩  .ٕمؤتمر السالم الدولي واقرار الحقوق الفلسطينية •

  ٢٣٠  .تصادم المصالح •

  ٢٣١  .سياسة الضم التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة •

  ٢٣٢  .االستيطان واإلرهاب الوجه اآلخر لالحتالل الديموغرافي •

  ٢٣٣  . القديمة واألقصىومخططات فرض وقائع جديدة في البلدة" كورونا"جائحة  •

  ٢٣٥  .التحقيق الدولي بشأن جرائم االستيطان في فلسطين •

  ٢٣٦  .االستيطان واإلرهاب الوجه اآلخر لالحتالل الديموغرافي •

  ٢٣٨  .زيتون فلسطين في مواجهة جرائم االحتالل اإلسرائيلي •

  ٢٣٩  .حكومة االحتالل اإلسرائيلي وخداع المجتمع الدولي •

  ٢٤٠  .العرب للقادة قوية لطمة اإلسرائيلي ياألميرك اإلعالن •

  ٢٤١  .الصراع العربي اإلسرائيلي واستراتيجية قيام الدولة الفلسطينية •

  ٢٤٢  .شهادة مثيرة من الداخل.. هذا هو حال الكيان الصهيوني •

  ٢٤٤  .أنقذوا أسرى فلسطين البواسل من الموت في سجون االحتالل اإلسرائيلي •

  ٢٤٥  .لى جرائم االحتالل شاهد ع"شهيد ترمسعيا" •

  ٢٤٦  .احترموا وطن الفلسطينيين •

  ٢٤٧  .العنصرية تفرض نفسها داخل المجتمع اإلسرائيلي •

  ٢٤٨  .َفلير العالم إجرام االحتالل: األسير األخرس •
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  ٢٤٩  .؟ مرة خالل سنتين دون الئحة اتهام١٨ماذا وراء اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس: هآرتس •
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  والقدس ألردنا

يخي التصدي لكل محاوالت تغيير الوضع التار
  والقانوني القائم في القدس

  

كلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، دولة  –عمان 
الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، 
ًخلفا لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جاللته 

 تشرين األول ٣استقالتها يوم السبت الماضي الموافق 
٢٠٢٠. 

مي بما مما جاء في نص كتاب التكليف السا
  :يتعلق بالقضية الفلسطينية

 دولة األخ،

إن موقفنا من القضية الفلسطينية واضح وثابت، 
فهي في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في بذل كل الجهود 
لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس 

، ١٩٦٧الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 
 القيام بشرف مسؤوليتنا وسنواصل .وفقا لحل الدولتين

التاريخية في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه 

المقدسات، وسنستمر في التصدي لكل المحاوالت 
الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في 

م المدينة، ونؤكد ضرورة تقديم جميع أشكال الدع
 .والمساندة لألشقاء الفلسطينيين

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

 .ردنالعربية ويعود باألثر اإليجابي على األ

 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، فاحرصوا على 

 .بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن

ر تنسيبكم أسماء فريقكم الوزاري، وفي انتظا
ندعو لكم بالتوفيق وسداد الرأي في اختيار من تثقون 

 .بأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على حمل المسؤولية
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 واهللا ولي التوفيق

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 أخوكم

 عبداهللا الثاني ابن الحسين

  هجرية١٤٤٢ صفر ٢٠عمان في 

   ميالدية٢٠٢٠  تشرين األول٧الموافق 

  ٢ص ٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الحكومة تؤكد التصدي لكل محاوالت تغيير 
  الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

  

 صدرت اإلرادة الملكية السامية، – بترا –عمان 
اليوم االثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، 

  ....برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني 
الخصاونة رفع إلى جاللة الملك عبداهللا الثاني رد 

  ...الحكومة على كتاب التكليف السامي

ومما جاء في رد الحكومة حول القضية 
  :الفلسطينية

نؤكد أن الحكومة ستسير على خطى ونهج "... 
زية جاللتكم ومواقفكم الثابتة والمشرفة إزاء قضيتنا المرك

القضية الفلسطينية، التي ستبقى وكما وجهتم جاللتكم 
في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في بذل كل الجهود لقيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، 

  ".١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 

كما وستولي الحكومة أهمية خاصة لرعاية 
ًلشريف، تنفيذا ألمانة األماكن المقدسة في القدس ا

المسؤولية الدينية والتاريخية التي تنهضون بها جاللتكم، 
ووصايتكم الهاشمية على األماكن المقدسة فيها، 
وسنستمر في التصدي لكل المحاوالت الساعية لتغيير 

  .الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف

وستعمل الحكومة بكل جد والتزام على إعطاء 
األولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي 
المشترك، وتوسيع أطر التعاون االقتصادي والتجاري 
واالستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح 
المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود باألثر اإليجابي 

  ..."على األردن كما وجهتم جاللتكم

  ٥ ص١٣/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 لحكومة وأهمية التعاون الفلسطيني األردنيا

 سري القدوة

نتقدم للسيد رئيس الوزراء بشر هاني 
كيل الحكومة الجديدة الخصاونة، بأحر التهاني بتش

وحصوله على ثقة جاللة الملك عبداهللا الثاني، متمنين 
له وألعضاء الحكومة النجاح والتوفيق في مهماتهم 
الجديدة والمضي قدما من اجل مواجهة المخاطر التي 
تشتد ازماتها وخاصة في ظل استمرار اجتياح وباء 
كورونا وما يترتب على الحكومة من مهام لموجهة هذا 
الفيروس والتأكيد على اهمية التعاون مع جميع مكونات 
ٕالمجتمع من تعليم واعالم وثقافة والمؤسسات االقتصادية 
والصحية من اجل وضع االستراتجية الوطنية لمواجهة 

  .هذا الوباء كأولوية عمل لدى برنامج الحكومة الجديدة

دوما كانت فلسطين واألردن هم واحد وموقف 
تعاون والعمل المشترك بتوجيهات واحد على أرضية ال

الرئيس محمود عباس والملك عبد اهللا الثاني من اجل 
التعبير عن عمق العالقات التاريخية بين الشعبين 
وتجسيد ما يطمح اليه ابناء االردن وفلسطين من المضي 
قدما نحو تعزيز هذه العالقات والتقدم لبناء المستقبل 

فلسطينية العمل على الوعد، ولعل مطلوب من القيادة ال
اعادة فتح المجاالت للتعاون واالستفادة من التجارب 
االردنية والخبرات في المجاالت المختلفة، وال بد من 
التوجه لعقد لقاءات مع الحكومة الجديدة واالستمرار في 
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ًالتنسيق بمختلف الملفات وخصوصا فيما يتعلق بتسهيل 
رضتها جائحة حياة الناس في ظل الظروف الصعبة التي ف

كورونا على البلدين والعالم، ووضع اولوية التعاون 
االردني الفلسطيني على سلم اولويات المرحلة القادمة 
واالستفادة من العمق التاريخي الهام لهذه العالقات 
لصالح تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني لمواجه مخاطر 

رقة العدوان وسياسة التهويد االسرائيلية الهادفة الي س
المسجد االقصى المبارك واستمرار مخططات االستيطان 
والتوسع على حساب االراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية والتهديد المستمر من قبل حكومة االحتالل 
بتطبيق مخططات صفقة القرن االمريكية وتنفيذ خطة 

  .االغوار ومناطق الحدود مع االردن

رة تفعيل ان المرحلة الراهنة تدفعنا الي ضرو
االتفاقيات والبروتوكوالت الموقعة ما بين الحكومة 
الفلسطينية واألردن ووضع اولوية التعاون االساسية على 
سلم اولويات القيادتين وضرورة تفعيل وتطوير عمل 
اللجنة العليا األردنية الفلسطينية المشتركة والتي وقعت 

 عام العديد من االتفاقيات، حيث كان اولها اتفاق تجاري
م وتم توقيعه مباشرة بعد تشكيل السلطة الوطنية ١٩٩٥

الفلسطينية، ومن ثم تم التوقيع علي العديد من 
-١٩٩٥االتفاقيات الهامة بين البلدين خالل الفترة 

م، ويأتي تشكيل الحكومة برئاسة بشر هاني ٢٠١٩
الخصاونة في غاية االهمية من اجل تعزيز العالقات 

خصوصا على الصعيد االقتصادي الفلسطينية االردنية و
لدعم صمود اهلنا في القدس المحتلة وتعزيز صمود 
المواطن الفلسطيني وتفعيل االتفاقيات االقتصادية والبدء 
باتخاذ الخطوات العملية إلعالن االنفكاك االقتصادي عن 
االحتالل، واالتفاق للربط الجمركي على المعابر ما بين 

ستيراد عبر الموانئ االردنية فلسطين واالردن، وتشجيع اال
وبالتالي ال بد من تفعيل االتفاقيات وتطويرها بعيدا عن 
االحتالل االسرائيلي الذي يقف عائقا امام تطوير العالقات 

بين الشعبين وصياغة اسس للمستقبل تكون كفيلة في 
  .تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

ان العالقة الفلسطينية االردنية لم تكن مجرد 
 علي ورق بل كانت عبر التاريخ عالقات صادقة حبر

وطنية قومية معبرة عن االرادة الحرة وتوجه هاشمي جسد 
الحرص على حماية الشعب الفلسطيني ودعم القضية 
ًالفلسطينية في كل المحافل الدولية حفاظا على الهوية 
الفلسطينية عبر دعمها اعالميا وسياسيا وفي كافة 

قالل االقتصادي عن االحتالل المجاالت، والسعي لالست
والعمل علي بناء المؤسسات الفلسطينية القادرة علي 
حماية المشروع الوطني ووضع استراتيجية لتحقيق آمال 
وطموحات الشعب الفلسطيني على طريق تحقيق الوحدة 

 .والتكامل العربي الشامل

  ١٣ ص١٥/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ولة الفلسطينية موقفنا ثابت بإقامة الد: الملك
  المستقلة

  

 تسلم جاللة الملك عبداهللا -عمان 
االثنين، رسالة من أخيه سمو الشيخ نواف   الثاني،

األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، نقلها 
وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر 

 .المحمد الصباح

 ّوحمل جاللة الملك، خالل استقباله في قصر
الحسينية، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا 
الثاني ولي العهد، وزير الخارجية الكويتي تحياته إلى 
ًسمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، مؤكدا عمق 
العالقات األخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين 

 .الشقيقين

وتناول اللقاء آليات توسيع التعاون الثنائي في 
المجاالت كافة، والجهود المشتركة للتصدي لوباء كورونا 
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وآثاره اإلنسانية واالقتصادية، وجرى التأكيد على مواصلة 
التنسيق والتشاور بين األردن والكويت، حيال مختلف 
القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما 

 .ويخدم قضايا األمة العربية

ية؛ وفي مقدمتها ُكما بحثت التطورات اإلقليم
ّالقضية الفلسطينية، حيث أكد جاللة الملك موقف األردن 
الثابت تجاهها، وضرورة تحقيق السالم العادل والشامل 
على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على 

لقدس ، وعاصمتها ا١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
 .الشرقية

وتطرق اللقاء إلى األزمات التي تشهدها 
 .المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جاللة الملك 
للسياسات، والوفد المرافق لوزير الخارجية الكويتي، 

 .والسفير الكويتي في عمان

  ٢ ص٢٠/١٠/٢٠٢٠ي الرأ

* * * * *  

  

  

 الملك يؤكد باستمرار على حل الدولتين: الفايز

 

 التقى رئيس مجلس األعيان، فيصل -ّعمان 
الفايز، بمكتبه بدار مجلس األعيان امس األحد، السفير 
األميركي لدى المملكة، هنري ووستر، وبحث معه 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجاالت، 

ضافة إلى األوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات باإل
  .االهتمام المشترك

وأكد الفايز أهمية العالقات االستراتيجية بين 
المملكة االردنية الهاشمية والواليات المتحدة األميركية، 

مشيرا إلى ضرورة تطويرها، خاصة في المجاالت 
االقتصادية واالستثمارية بما يخدم مصلحة الشعبين 

  .الصديقين

ُوتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة 
من أجل إحالل السالم واالستقرار في المنطقة وتمكين 

  . شعوبها من األمن واالستقرار

وعرض الفايز الموقف األردني تجاه عملية 
السالم، مبينا أن جاللة الملك يؤكد باستمرار أن حل 

ية الدولية المتعلقة  قرارات الشرع  الدولتين والمستند إلى
بالصراع العربي اإلسرائيلي هما الكفيالن بعودة األمن 

  )بترا.(واالستقرار في المنطقة

  ٥ص/٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

تقرير الشؤون الفلسطينية يؤكد حرص الملك 
  للحفاظ على المقدسات

 

 أصدرت دائرة – ماجدة أبو طير –عمان 
شهري لشهر أيلول الشؤون الفلسطينية تقريرها ال

، عن أبرز تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدة ٢٠٢٠
وقوف جاللة الملك عبد اهللا الثاني واألردن بكل طاقاته 
ٕوامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم 

  . المشروعة والعادلة

وأشار التقرير حسب البيان الذي أصدرته الدائرة 
عبد اهللا الثاني، خالل افتتاح أمس إلى تأكيد جاللة الملك 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، أن ٧٥أعمال الدورة الـ 
الطريق الوحيد للسالم العادل والدائم يجب أن يفضي إلى 
حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا 

  . للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

ظ على وأوضح التقرير حرص جاللته في الحفا
القدس الشريف والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
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القدس وحمايتها كمدينة جامعة ورمز للسالم لجميع 
  .البشرية

واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائيلي 
، انتهاكاته المعهودة في ٢٠٢٠خالل شهر أيلول 

األراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها 
 لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات   وممتلكاتها في تحد

  ...الدولية

  ٤ص/٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور     

* * * * *  
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االردن بقيادته : اللجنة الملكية لشؤون القدس
  الهاشمية سيبقى الداعم لفلسطين

 

اللجنة الملكية لشؤون  أكدت –  بترا–عمان 
اشمية سيبقى الداعم الهلنا القدس أن األردن بقيادته اله

  .في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات

 في بيان وقال عبداهللا كنعان أمين عام اللجنة 
، بمناسبة الذكرى اصدرته اللجنة الملكية لشؤون القدس

 لتحرير مدينة القدس على يد القائد صالح الدين ٨٣٣
ير مدينة األيوبي، ان رسالة ومعاني مناسبة ذكرى تحر

القدس هي ضرورة االسراع نحو وحدة الصف 
ٕالفلسطيني، ووحدة األمة وابقاء البوصلة نحو قضيتنا 
الوطنية والقومية والعالمية الوحيدة وهي القضية 

  .الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس

وشددت اللجنة في بيانها على الوحدة المصيرية 
ن مساندة المطلوبة التي تحتاج الى خطوات شاملة تتضم

أهلنا في فلسطين والقدس، والدعم العربي واالسالمي 
والعالمي للموقف األردني بقيادته الهاشمية صاحبة 

الوصاية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
المدينة المقدسة، والعمل العربي واالسالمي والعالمي 
الدؤوب نحو الزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية 

 فيها قرار حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على بما
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حدود عام 

وبينت ان اللجنة وهي تستلهم رسالتها وواجبها 
من منطلقات النهضة العربية التي قادها الشريف الحسين 
بن علي والتي آمن وتمسك بها من بعده المغفور لهم 

عبد اهللا األول والملك الملك المؤسس شهيد االقصى 
طالل بن عبد اهللا والملك الحسين بن طالل والى جانبه 
آنذاك صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل 
الذي رافقه في نضاله الجل القدس وبقيت القدس في 
ضميره ووجدانه، واليوم ما زال وسيبقى جاللة الملك عبد 

 المساس به ًاهللا الثاني يعتبر القدس خطا أحمر ال يجوز
وال يمكن التنازل عنها أو عن فلسطين التي يحمل 
ًجاللته ملفها في كافة المحافل الدولية، مؤكدا في 
مقابالته وخطاباته أنه لن يكون هناك سالم اال إذا 
التزمت اسرائيل بحل الدولتين، ومن خلف جاللته يقف 
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الشعب االردني وتاريخ أصيل من قوافل الشهداء 
  .ى ألجل ثرى فلسطين والقدسوتضحيات الجرح

واشارت الى أنها عمدت الى توعية األجيال 
والرأي العام بقضية القدس من خالل تقريرها اليومي 

الذي ينشر منه داخل االردن ) أخبار وواقع القدس(
 الف نسخة الكترونية، اضافة الى ٢٥٠وخارجه حوالي 

ً كتابا عن ٦٠االصدارات والمؤلفات التي زادات عن 
دس في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية الق

واالجتماعية والثقافية وغيرها، ودعمها لجهود الباحثين 
والدارسين في حقول العلم والمعرفة الخاصة بالقدس من 

 كتاب، الى ٥٥٠٠خالل مكتبتها التي تحوي أكثرمن 
ٕجانب إعطاء المحاضرات المستمرة واصدار البيانات 

عتداءات االسرائيلية، كذلك والتصريحات الرافضة لال
دعوات اللجنة ومكاتباتها المتكررة إلى كافة المدارس 
والجامعات الوطنية والعربية واالسالمية بتدريس مساقات 
خاصة بالقضية الفلسطينية والقدس حيث استجاب الكثير 
منها بتدريس مساقات اجبارية عن فلسطين والقدس، 

 من اعتداءات وتوثيق اللجنة لكل ما يجري في القدس
وانتهاكات في تقاريرها اليومية والشهرية، كل ذلك لتبقى 
 حية في قلوب جيل صالح الدين وأمثاله من الشهداء

  .واألحرار

لقد آن األوان لهذا االحتالل أن يزول : وأضافت
وسيزول وسيرحل عن فلسطين كما رحل قبله كل من 

ة استعمرها وغزاها، فاالرض والمقدسات فلسطينية عربي
لها تاريخها وهويتها الراسخة، ) اسالمية ومسيحية(

فشريعة الغاب والقوة التي تمارسها اسرائيل ال يمكن لها 
أن تحقق السالم المنشود، بل على العكس من شأنها أن 
تقود المنطقة للصدام والفوضى التي ال يمكن التنبؤ 

  .بنتائجها

  ٢ ص٣/١٠/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لوقف   التراث الفلسطينيصرخة للعالم في يوم
  االعتداءات اإلسرائيلية 

  

باألمس احتفل الفلسطينيون في معظم المدن 
فأقاموا " يوم التراث الفلسطيني"بإحياء والقرى الفلسطينية 

المعارض ليعرضوا فيها ما يثبت أنهم شعب له تاريخ 
وحضارة متجذرة، وأن لهم من التراث األصيل ما يزيد 

ل بآالف السنين بكثير، عرضوا عمره عن عمر االحتال
األزياء الشعبية واألواني التي كانت مستخدمة واألكالت 
المعروفة، والمنتوجات الزراعية التي تحضر من الخضار 
والفواكه التي تنتجها أرضهم وخاصة من شجرة الزيتون 

ًالتي تعتبر رمزا للصمود ومصدرا للرزق عرضوا ما يفند . ً
 أساسها دولة االحتالل ومنها اإلدعاءات التي قامت على

قاموا " أن فلسطين أرض بال شعب لشعب بال أرض"
لتبقى الجذور الفلسطينية " يوم التراث الفلسطيني"بإحياء 

ًحية في نفوس أطفالهم ليزدادوا تمسكا وتشبثا بأرضهم  ً
ًوليثبتوا بأن لفلسطين تراثا وحضارة عرفها العالم قبل 

ن الصحافة والسينما نشوء إسرائيل، فقد عرفت فلسطي
وركبوا السيارة منذ بداية القرن التاسع عشر، ووصلت 
منتوجاتهم الزراعية وخاصة البرتقال إلى معظم دول 

  .العالم

ويأتي احتفاء الفلسطينيين بتراثهم في هذا العام 
ودولة االحتالل اإلسرائيلي مستمرة وبكل السبل في طمس 

الذي بدأته منذ هذا التراث ومحو الهوية الفلسطينية، و
تدمير مئات القرى والمدن الفلسطينية وتهجير أهلها قبل 
قيام دولتهم واستمروا بذلك بعد حرب حزيران عام 

م فقد قاموا عشية الحرب بهدم حارة المغاربة ١٩٦٧
واتبعوا ذلك بمصادرة آالف الدونمات من األراضي 
الفلسطينية وهدم آالف المنازل بما فيها من منازل 

ة ووقفية، وقاموا بالحفريات المتعددة التي رافقها تاريخي
سرقة وتدمير لآلثار التاريخية، هذا باإلضافة إلى قتلهم 



  
  ٢٠ 

المئات من األبرياء بمن فيهم الشيوخ واألطفال ومن 
ًالذي كان عنوانا للدورة التي " محمد الدرة"هؤالء األطفال 

في تونس يوم ) زوم(عقدت في مؤتمر افتراضي 
، وكذلك "يوم الطفل العربي"بمناسبة م ١/١٠/٢٠٢٠

التي تم حرقهم ومنزلهم وهم " عائلة الدوابشة"أطفال 
نائمون، هذا باإلضافة إلى اعتقال اآلالف من 
الفلسطينيين ومنهم النساء والشيوخ واألطفال، كما اعتدوا 
على المقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية، فسهلوا 

د األقصى واالعتداء للمستوطنين مهمة اقتحام المسج
على اآلثار والمقامات والمقابر الفلسطينية في كل يوم، 
ولم يحاسبوا المتطرفين وهم يقومون بحرق وتجريف 
أشجار الزيتون امام اعين المزارعين الفلسطينيين 

ولم يسلم التراث الفلسطيني بكافة . والكاميرات التلفزيونية
وحظ باآلونة أشكاله من االعتداءات اإلسرائيلية وقد ل

األخيرة االستهداف اإلسرائيلي الواضح لهذا التراث حيث 
جندت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدة أطراف للقيام 
بهذه المهمة، كما تقوم بلدية االحتالل اإلسرائيلي في كل 
يوم بتغيير األسماء العربية إلى أسماء عبرية، حتى أنهم 

ن الخارطة بشطب اسم فلسطين ع" جوجل"أوعزوا لشركة 
وتثبيت "وتغيير األسماء العربية على بعض الخرائط  

ًاألسماء العبرية عليها زورا وبهتانا وقد بلغ بهم التجاوز  ً
والتزوير بعرض بعض من التراث الفلسطيني في 

  .المعارض الدولية على أنه من التراث اليهودي

ٕوازاء هذه الصورة القاتمة التي نراها في األراضي 
 المحتلة وبخاصة في القدس الشرقية فإننا الفلسطينية

ًنوجه صرخة عالية إلى منظمة اليونسكو أوال وهي ترى 
سرقة اآلثار التاريخية وتدميرها بأم أعينها ألنها هي 
ٕالمعنية بالتراث العالمي، والى كافة دول ومنظمات وأحرار 
العالم للعمل على وقف االعتداءات اإلسرائيلية والزام 

على إنهاء االحتالل " لطة القائمة باالحتاللالس"إسرائيل 

ٕالوحيد الباقي في العالم حاليا والى تطبيق قرارات الشرعية  ً
  . الدولية، وعدم الكيل بمكيالين في القضايا العالمية

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

بيق قرارات الشرعية ُلماذا ال تلزم إسرائيل بتط -
  الدولية؟

لماذا يصم العالم آذانه ويغلق أعينه عما  -
يجري في األراضي العربية المحتلة وخاصة 
ًالقدس؟ وخصوصا ما يتعلق بالهوية 
االنسانية والدينية والتراثية للمقادسة والتي 

 .هي في مرمى االستهداف

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

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

 ديمقراطية؟

  م٨/١٠/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

  

  

  

دالالت وطنية وقومية عميقة حول : كنعان
فلسطين ودرتها القدس في كتاب التكليف 

  السامي

 

أمين عام اللجنـة  لقا – ابو طير  ماجدة–ّعمان 
الملكية لشؤون القدس، عبداهللا توفيق كنعـان ان الموقـف 
األردنــــي بقيادتــــه الهاشــــمية تجــــاه القــــضية الفلــــسطينية 

 امتـدادوجوهرها مدينة القدس ثابت وراسخ ال يتغير، وهـو 
موصول للتضحيات والجهـود الهاشـمية منـذ عقـود طويلـة 
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بملكـه يوم ضحى المغفـور لـه الـشريف الحـسين بـن علـي 
ألجــل هــذه القــضية، وعلــى خطــاه كانــت مــسيرة التــضحية 
ــه الملــك المؤســس شــهيد  ــي قادهــا المغفــور ل ــداء الت والف
األقـــصى الملـــك عبـــد اهللا األول ومـــن بعـــده ســـار األبنـــاء 

خيـار، وهـي تـضحيات واضـحة واألحفاد مـن بنـي هاشـم األ
  . للقاصي والداني يطول شرحها وتتبع تفاصيلها

 ان المطـــالع "الدســـتور" ـضـــاف فـــي تـــصريح لـــأو
 الثـاني عبـد اهللالمضامين خطابات ومقابالت جاللة الملك 

المحليــــة والعالميــــة يجــــد أن ملــــف القــــضية الفلــــسطينية 
كالعادة يتصدر سلم االولويات والجهود المستمرة المناديـة 

بتنفيـذ ) الـسلطة القائمـة بـاالحتالل(بضرورة إلزام اسـرائيل 
تضمنة المطالبـة بحـل الـدولتين قرارات الشرعية الدولية الم

 ١٩٦٧واقامــــة الدولــــة الفلـــــسطينية علــــى حــــدود عـــــام 
   .وعاصمتها القدس الشرقية

ــاب أو ــابع بدقــة لمــضامين كت ــإن المت ــذا ف ضــاف ل
التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة الجديـدة 
يجــده يــولي االهتمــام بالملفــات الوطنيــة والقوميــة بــشكل 

ســــاتها وتــــداخالتها المتــــصلة، ففــــي ًتكــــاملي نظــــرا النعكا
مقدمـــة الملفـــات الوطنيـــة التـــي تـــضمنها كتـــاب التكليـــف 
التــــذكير بالتحــــديات االقتــــصادية واالجتماعيــــة والــــصحية 
ــة فقــد  ــة الهام ــات القومي ــى صــعيد الملف ــا عل وغيرهــا، وأم
جاءت القـضية الفلـسطينية وجوهرهـا مدينـة القـدس لتؤكـد 

لـى الحكومـة األردنيـة بأنها القضية المركزية التي يجـب ع
تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية في متابعتهـا وبـذل 
كافـــة اإلمكانيـــات المتاحـــة فـــي ســـبيل دعـــم االشـــقاء فـــي 
فلسطين والقدس حتـى نيـل حقـوقهم التاريخيـة والـشرعية، 
والعمـــل الـــسريع علـــى اعـــداد البـــرامج والخطـــط المعنيــــة 

 المعنيـة بـدعم بترجمة االرادة والتوجيهات الملكية السامية
ــت  ــي هــذا الوق ــي فلــسطين والقــدس، بخاصــة ف االشــقاء ف
المقلــق الــذي يواجــه فيــه االشــقاء فــي فلــسطين واالراضــي 
العربيــــة المحتلــــة جملـــــة مــــن الــــسياسات واالعتـــــداءات 

ـــت  ـــي طال ـــة الوحـــشية الممنهجـــة الت االســـرائيلية التهويدي
اإلنـــسان واألرض والـــشجر والحجـــر، األمـــر الـــذي يتطلـــب 

ــــة المــــساند ــــألردن بغي ــــة ل ــــة واإلســــالمية والعالمي ة العربي
تجاوزها والحد من آثارها الخطيرة على األمن والـسالم فـي 

  . المنطقة والعالم

ان اللجنــة الملكيــة لــشؤون : ًوخــتم كنعــان قــائال
القـــدس تقـــف خلـــف القيـــادة الهاشـــمية صـــاحبة الوصـــاية 
التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة 

قدس، وتؤكد على مـا جـاء فـي خطـاب التكليـف الـسامي ال
تجــــاه القــــضية الفلــــسطينية مــــن دالالت وطنيــــة وقوميــــة 
عميقـــة تبـــرهن بـــأن فلـــسطين والقـــدس علـــى الـــدوام هـــي 
قـــضيتنا األولـــى مهمـــا كـــان الـــثمن وبلغـــت التـــضحيات، 

  .باعتبارها مفتاح السالم في المنطقة والعالم

  ٢ صفحة ١٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

السياسة االستيطانية اإلسرائيلية إرهاب دولي 
  مرفوض

  

 عبد اهللا توفيق كنعان* 

) الــــسلطة القائمــــة بــــاالحتالل (إســــرائيلتواصــــل 
ًيوميا وبشكل ممـنهج ومخطـط لـه سلـسلة مـن االنتهاكـات 
واالجراءات التـي تـستهدف بهـا الهويـة الحـضارية العربيـة 

شجر، ومـن الفلسطينية بمـا فـي ذلـك االنـسان والحجـر والـ
ضــمن هــذه االنتهاكــات الخطيــرة سياســة االســتيطان التــي 
تـــشمل بنـــاء المـــستوطنات والبـــؤر واألحزمـــة االســـتيطانية 
بــشكل متــسارع علــى األراضــي العربيــة المحتلــة التــي تــتم 
مصادرتها وتهجير أهلها بغية تفريغها من السكان واحالل 
ًالمـــــستوطنين بـــــدال مـــــنهم، ومـــــؤخرا وافقـــــت الحكومـــــة  ً

رائيلية علــى بنــاء اثنــي عــشر ألــف وحــدة اســتيطانية اإلســ
ــضفة الغربيــة خــالل العــام الحــالي، ويــأتي هــذا القــرار  بال
ضمن تحد اسرائيلي صارخ للشرعية الدوليـة ومنهـا القـرار 
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م ٢٠١٦الــصادر عــن مجلــس األمــن عــام ) ٢٣٣٤(رقــم 
ـــي  ـــالوقف الفـــوري لالســـتيطان ف ـــب اســـرائيل ب ـــذي طال وال

ـــدس  ـــة والق ـــضفة الغربي ـــشاء إســـرائيل ال وعـــدم شـــرعية إن
  .م١٩٦٧للمستوطنات في األراضي المحتلة منذ العام 

الــــسلطة (ومــــن المعــــروف أن حكومــــة اســــرائيل 
تـستند فــي سياسـتها االسـتعمارية الــى ) القائمـة بـاالحتالل

الكثير من القوانين والتـشريعات العنـصرية الباطلة،اضـافة 
ة فــي إلــى سياســة إغــالق المؤســسات الخدماتيــة المختلفــ

ًالقدس، وفرض الضرائب المرتفعة عليها تمهيـدا إلغالقهـا 
والحــد مــن خــدماتها الــضرورية التــي تقــدمها لألهــل فــي 
فلسطين والقدس، وهنـاك العديـد مـن الجمعيـات والـشركات 
تقــوم بتنفيــذ المــشاريع االســتيطانية تقــدر موازنــة الواحــدة 

مـة المسؤولة عـن اقا) إلعاد(منها بالماليين، منها جمعية 
معظم مشاريع االسـتيطان فـي فلـسطين والقـدس المحتلـة، 
ــر رســمي  ــة وردت فــي تقري ــاك شــركات عالمي ًعلمــا أن هن

م ويـــضم حـــوالي ٢٠٢٠صـــادر عـــن األمـــم المتحـــدة عـــام 
رف بالقائمـــة الـــسوداء، حيـــث رأى ) ١١٢( ُـــشـــركة بمـــا ع

التقرير األممي أنها شـركات تمـارس أنـشطة غيـر قانونيـة 
اإلســرائيلية التــي يعــدها القــانون فــي دعمهــا للمــستوطنات 

  .الدولي مستوطنات غير قانونية وتقوم على أراض محتلة

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس ترصـد باهتمـام 
الغضب واالستنكار الدولي لسياسة االسـتيطان االسـرائيلي 
الذي يعـد التوسـع االسـتيطاني االسـرائيلي تعريـضا مباشـرا 

ة التــي نــادت بهــا قــرارات لوحــدة أراضــي الدولــة الفلــسطيني
األمــــم المتحــــدة، وهــــي سياســــة اســــرائيلية تتعمــــد نــــسف 
الجهود الدولية التي تحاول اعادة بناء الثقة وفـتح قنـوات 

الحــوار مــن أجــل الــسالم، لــذا فــان الــصمت العــالمي والــرد 
المخجل على آفـة االسـتيطان يـشجع الحكومـة االسـرائيلية 

حقـوق الفلـسطينية ة على مزيد من التعـدي علـى الينياليم
ـــأكثر مـــن  ـــوم ب ـــالم مطالـــب الي ـــإن الع ـــذلك ف ـــة، ل التاريخي
االستنكار والتنديد وذلك باالعتراف الفوري بدولة فلـسطين 
ًعضوا في هيئة األمم المتحدة وفـرض العقوبـات علـى مـن 
ــار الواحــد  ًيخــالف الــشرعية الدوليــة، عمــال بــسياسة المعي

  .وليس ازدواجية وضبابية المعايير

ًجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس تقـــف صـــفا ان الل
ًواحدا خلف القيـادة الهاشـمية صـاحبة الوصـاية التاريخيـة 
على المقدسات االسالمية والمـسيحية فـي القـدس، وتأمـل 
ـــة واالســـالمية وحـــدة الـــصف والكلمـــة،  ـــن األمـــة العربي م
ـــل دبلوماســـيتها ومنظماتهـــا  ـــدؤوب تجـــاه تفعي ـــسعي ال وال

 الــسياسة الدوليــة لـــدعم العربيــة واالســالمية فــي ميـــادين
فلسطين والقدس، والمطالبة العادلـة بـالزام اسـرائيل بتنفيـذ 
ٕالقـــرارات الدوليـــة بمـــا فيهـــا حـــل الـــدولتين واقامـــة الدولـــة 
ــــدس  ــــوطني وعاصــــمتها الق ــــى ترابهــــا ال الفلــــسطينية عل

م، كأساس للسالم واألمـن ١٩٦٧الشرقية على حدود عام 
لــسؤال إلــى متــى مــن حــق الــداعين للــسالم، اوالعــالميين، 

ستبقى اسـرائيل فـوق القـانون الـدولي؟ والـى متـى سـتبقى 
اسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية؟ لذا 
فان أمام اسرائيل اذا ارادت الـسالم حـل واحـد ال غيـر وهـو 

 .ًشرعية القانون بدال من شريعة الغاب

 أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

٢ ص٢٠/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

�	ون�������
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فخورون بالدفاع عن فلسطين أمام : أردوغان
  العالم

 

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

  .كافة المحافل الدولية

جاء ذلك في كلمة له خالل مشاركته، الخميس، 
  . للبرلمان التركي٢٧في افتتاح الدورة التشريعية الـ

التأكيد على : "ذا الخصوصهوقال أردوغان في 
حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو 

  ."مصدر فخر لبالدنا وشعبنا

 ١/١٠/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  

الخارجية الفلسطينية تدين السياسة 
االستيطانية لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة 

  الغربية

 

وزارة الخارجية والمغتربين  أدانت –  قنا– رام اهللا
الفلسطينية، ما تناقلته وسائل اإلعالم العبرية عن إصدار 
رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته 

 وحدة استيطانية جديدة في ٥٤٠٠بالموافقة على بناء 
  .الضفة الغربية المحتلة

لى أن وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إ
بالمجلس األعلى "اإلعالم العبري أوضح أن ما يسمى 
سيجتمع األحد " للتخطيط والبناء في الضفة الغربية

  .للمصادقة على بناء تلك الوحدات

واعتبرت أن تعميق البناء االستيطاني في الضفة 
من " صفقة القرن المشؤومة"يندرج في إطار تطبيق 

  .ة لقرارات الضمطرف واحد وبقوة االحتالل، كترجمة عملي

وأكدت أن التوسع االستيطاني في الضفة بما 
فيها القدس الشرقية المحتلة لم يتوقف لحظة واحدة، 

وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بشأن 
وقف االستيطان أو تجميده مؤقتا بهدف تمرير اتفاقيات 

  .التطبيع المشؤومة في أجواء مناسبة

لسطينية أن استمرار البناء ورأت الخارجية الف
االنقالب األمريكي "االستعماري التوسعي يعكس 

اإلسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية 
الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في 

، وهو ما يفسر لدرجة كبيرة "ظل صمت دولي مريب
 أو شعور دولة االحتالل بالتحرر من أية التزامات

  .ضغوطات دولية عليها في مجال البناء االستعماري

  ٢/١٠/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

هل تتغلب الصيغة : منظمة التعاون اإلسالمي
  الجامعة؟

 

 اسعد عبد الرحمن. د :بقلم

يشهد العالم تغيرات كبيرة وتحوالت جذرية في 
توازن القوى السياسية واالقتصادية ربما لم نشهدها منذ 

ًة ما بعد الحرب العالمية الثانية مرورا بالسبعينيات، فتر
حين ترسخت الهيمنة الغربية على مجرى السياسة 

وفي سياق هذه التغيرات والتحوالت، . واالقتصاد الدوليين
 .نلحظ أن العالم اإلسالمي ليس بمنأى عنها

، هي ثاني أكبر "منظمة التعاون اإلسالمي"إن 
مم المتحدة، وتضم في منظمة حكومية دولية بعد األ

 .دولة عضوا موزعة على أربع قارات) ٥٧(عضويتها 
الصوت الجامع للعالم " المنظمة"ولطالما اعتبرت هذه 

اإلسالمي الذي يضمن ويحمي مصالحه في المجاالت 
وتضم القمة . االجتماعية و السياسية و االقتصادية

اإلسالمية ملوك ورؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول 
. عضاء، وهي السلطة العليا لمنظمة التعاون اإلسالمياأل
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قمة "وتعقد قممها مرة كل ثالث سنوات، آخرها كانت 
 ".٢٠١٩ –كوااللمبور 

 ٢١بعد حريق األقصى في " المنظمة"تأسست 
مبادئ الدفاع عن "، على أساس ١٩٦٩أغسطس / آب

شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة 
اولة إليجاد قاسم مشترك بين جميع ، وذلك كمح"الصخرة

" المنظمة"وطوال العقود الماضية، كانت . فئات المسلمين
تتبنى تلقائيا مواقف الدول العربية في إطارها، لكن يبدو 
في ظل الوضع الراهن أن عديد الدول اإلسالمية الكبرى 
غير العربية باتت تسعى التخاذ مواقف أكثر استقاللية 

كنولوجي المتقدم الذي وصلت له هذه وذلك مع التطور الت
الدول وعلى رأسها إندونيسا وتركيا وماليزيا وباكستان 

بمعنى أن الصوت اإلسالمي غير العربي بات . ٕوايران
يعمل لحسابه الضيق عبر إنشاء تحالفات هدفها نقل 

 .مركز ثقل العالم اإلسالمي إليه

بطبيعة الحال، وحتى ال يتم الخروج من الثوب 
، تؤكد هذه الدول بأن "المنظمة "مي المحدد من قبلاإلسال

مساعيها هدفها إيجاد محرك يمكنه دفع الدول اإلسالمية 
عند اللزوم ضد أي خطر يتعرض له اإلسالم والمسلمين 

" التحالف اإلسالمي"في هذا السياق، جاء . في العالم
الذي دعا له مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي 

ٕيا وباكستان، وان تراجعت األخيرة الحقا، واستجابت له ترك
بهدف العمل على حل القضايا الكبرى التي تتعرض لها 

ومعلوم . الدول اإلسالمية والتصدي لهجمة اإلسالموفوبيا
أن ما يجمع هذه الدول ويميزها عن دول إسالمية أخرى 
هو الطاقة البشرية الهائلة إلى جانب تمتعها بالقوة 

 .ةالسياسية واالقتصادي

منظمة التعاون " ترى أن – لألسف –هذه الدول 
يقودها العرب، وهي ترغب في تشكيل كتلة " اإلسالمي

هذا، . العرب" هيمنة"إسالمية بديلة، بعيدة بنظرها عن 
التي ارتبطت (في وقت تشهد فيه القضية المحورية 

قضية  وهي – بنشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي وتطورها
تشهد منعطفا هاما يجعلها ) فلسطين والقدس الشريف

بحاجة إلى الدبلوماسية اإلسالمية الجماعية أكثر من أي 
فهل تتغلب الصيغة اإلسالمية الجامعة على . وقت مضى

صيغ السيادات السياسية األضيق، سواء كانت تركية أو 
  !؟ماليزية أو باكستانية أو حتى عربية

  ٢/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

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

 الفلسطينية

 رحبت جمعية الصداقة البلجيكية – بروكسل
، بتشكيل الحكومة الفيدرالية "ABP"  الفلسطينية
 والتزامها باالتفاق الحكومي وألول الجديدة،  البلجيكية

  .رمرة، بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل مباش

 الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، إنها وقالت
ستواصل جهودها لحث الحكومة الجديدة على االلتزام 

 التشريعية بهذه الحقوق، مذكرة أنه منذ حملة االنتخابات
مايو العام الماضي، وحتى تشكيل / في بلجيكا أيار

الحكومة، عمل المجتمع المدني البلجيكي المتضامن مع 
ل صوته الى صناع القرار السياسي، وقد فلسطين، إليصا

 االتفاق هذه الجهود ثمارها، حيث إن اعالنآتت 
األربعاء الماضي أشار صراحة إلى ضرورة أن  الحكومي

 سالم عادل في الشرق الى تساهم بلجيكا في الوصول
   . األوسط

 إلى أن االتفاق ينص على أن السلطة وأشارت
و سياسة تمايز خطوات إضافية نح "ستتخذ التنفيذية

ثنائي ومتعدد األطراف فيما يتعلق بالمستوطنات 
  ".اإلسرائيلية
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 الجمعية في ذلك خطوة أساسية لكنها غير ورأت
كافية، نحو فرض حظر محتمل على السلع المنتجة في 
هذه المستوطنات غير القانونية، والتي يمثل وجودها 

  .ةالعقبة األولى أمام تنمية األرض الفلسطينية المحتل

 أن الحكومة الجديدة تعهدت بتنفيذ وأكدت
 إسرائيل على ضم أراض امإجراءات مضادة، حال إقد

محتلة، على مستوى االتحاد األوروبي، مع عدد أقل من 
  .الدول األعضاء في حال لزم ذلك

 فلسطين في بلجيكا باإلشارة أنصار ورحب
 على  عن الحكومة البلجيكية الجديدة،الصادرة التضامنية

  .ا النحو تجاه الشعب الفلسطينيهذ

 إلى أن احترام القانون الدولي، الذي وتطرقت
تضعه الحكومة الجديدة في صميم سياستها الخارجية، 
يتطلب عدم االعتراف بوضع ناتج عن انتهاك القانون 
الدولي، وسوف يبرر في حد ذاته حظرا صريحا وبسيطا 

ادية أو ألي انتهاك، خاصة فيما يتعلق بالعالقة االقتص
  .التجارية مع المستوطنات اإلسرائيلية

  ٣/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

لحذفها اسم " جوجل"محامون يقاضون 
 فلسطين من خرائطها

عدد من  سجل – مجاهد ايهاب – عمان
المحامين قضية لدى المحكمة المختصة في قصر العدل 

ن، على خلفية ضد فرع شركة غوغل العالمية في األرد
قيام الشركة بحذف اسم فلسطين عن الخرائط الموجودة 
على تطبيقاتها اإللكترونية الخاصة بالخرائط، وتغيير 

  .أسماء المدن الفلسطينية إلى األسماء العبرية

 ٦حيث قام المحامي محمد عادل الطراونة يرافقه 
من المحامين، الخميس بتقديم الئحة الدعوى بعد 

  .ل المشتكي أيمن الحسينيتوكيلهم من قب

وقال الطراونة ان الدعوى تعد األولى من نوعها 
في األردن والوطن العربي بحق شركة غوغل وفرعها 
الموجود في المملكة، بحق ماقامت به والذي يشكل 

  .انحيازا من قبل شركة غوغل إلسرائيل

واضاف الطراونة أن حذف اسم فلسطين وتغيير 
إلى األسماء العبرية ينتهك أسماء المدن الفلسطينية 

المعاهدات الدولية والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 
ذات العالقة، ويعد تجاهال صارخا للحقائق التاريخية 

  .للقضية الفلسطينية

وبين ان الدعوى القت قبوال وتضامنا واسعا من 
نقيب المحامين ومجلس النقابة وشخصيات قانونية 

  .وحقوقية

سيتم تبليغ الشركة بتفاصيل القضية واوضح انه 
األحد المقبل، لتسير بعدها إجراءات التقاضي أمام 

  .المحاكم األردنية في القضية

 ٤ صفحة ٣/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

" الضم"الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتنفيذ 
 ًعمليا

  

 اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية –رام اهللا 
ية، صائب عريقات، إسرائيل، لمنظمة التحرير الفلسطين

ٍببدء تنفيذ فعلي لمخطط ضم أراض فلسطينية عبر تكثيف 
صوت "وقال عريقات إلذاعة . التوسع االستيطاني

 وحدة ٥٤٠٠الرسمية، إن خطط إسرائيل لبناء " فلسطين
ًاستيطانية جديدة في الضفة الغربية يشكل تنفيذا فعليا  ً

، ويكذب االدعاء ًلمخطط الضم اإلسرائيلي المرفوض دوليا
  .بإلغاء المخطط أو تعليقه

إن اإلصرار على شرعنة التوسع : "وأضاف
االستيطاني والضم هو محاولة مفضوحة لتدمير ألي 
فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية على األراضي المحتلة 



  
  ٢٦ 

". ، ويناقض بشكل صارخ القانون الدولي١٩٦٧منذ عام 
ن باالستيطان وحذر عريقات من أن تدمير خيار الدولتي

والضم والقفز فوق القضية الفلسطينية سيؤدي فقط إلى 
ٕتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف واراقة الدماء في 

 .الشرق األوسط

وأكد عريقات أن كل أشكال التوسع االستيطاني 
 لن ١٩٦٧في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
ًينشئ حقا، ولن يخلق التزاما، مطالبا الم ً جتمع الدولي ً

بمساءلة ومحاسبة دولة االحتالل على استمرار األنشطة 
وشدد على أن . االستيطانية ومخالفاتها القرارات الدولية

القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل بناء أكبر 
ائتالف دولي للتمسك بالشرعية الدولية، وتأكيد أن 

 إال الطريق إلى السالم واالزدهار في المنطقة ال يقوم
  .على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتفكيك المستوطنات

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية .... 
 وحدة استيطانية جديدة في ٥٤٠٠الفلسطينية بناء 

تعميق "وقالت الوزارة في بيان لها، إن . الضفة الغربية
البناء االستيطاني في الضفة يندرج في إطار تطبيق 

ة من طرف واحد، وبقوة المشؤوم) صفقة القرن(
  ".االحتالل، كترجمة عملية لقرارات الضم اإلسرائيلية

أن التوسع االستيطاني في الضفة "وأضافت 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، لم يتوقف 

هذا القرار يكشف حمالت اإلدارة  ":وتابعت". لحظة واحدة
دول األميركية ودولة االحتالل المضللة للعديد من ال

  .وتالعبهما في الكلمات والمفاهيم والمعاني

  ٤/١٠/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

مشاورات في األمم المتحدة حول مبادرة عباس 
 لعقد مؤتمر دولي للسالم

 تجد مبادرة الرئيس -عمان -نادية سعد الدين 
محمود عباس حول عقد مؤتمر دولي للسالم، طريقها 

ريبا، وستبدأ األسبوع للنقاش في المنظمة األممية ق
المقبل المشاورات الكثيفة إلطالقها، وفق مندوب فلسطين 

  .لدى األمم المتحدة رياض منصور

وقال منصور، في تصريح صحفي، أنه سيبدأ 
مشاورات مع األمين العام لألمم المتحدة، انطونيو “

غوتيريش، وأعضاء مجلس األمن، كل على حدة، خالل 
المشاورات بشأن المبادرة لعقد األسبوع المقبل، إلطالق 

  .”مؤتمر دولي للسالم

رئاسة مجلس األمن “وأوضح منصور أن 
المقبل لجمهورية تونس ) يناير(ستكون في كانون الثاني 

أعمال “، مفيدا بأن ”الشقيقة، مما يعكس أجواء إيجابية
اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة ستبدأ األسبوع 

  .”لصالح فلسطينالمقبل، ولديها قرارات 

وأشار إلى كلمة الوفد األلماني في اجتماعات 
الجمعية العامة، التي طالب فيها األمين العام البدء 
بمشاورات لتنفيذ فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم التي 

ألمانيا والصين “طرحها الرئيس عباس، مؤكدا أن 
وروسيا، أبدت استعدادها للمشاركة كأطراف في 

  .”المؤتمر

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

  .القضية الفلسطينيةوالتحديات المحدقة ب

  ٢٧ص/٥/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

استهداف االحتالل : الخارجية الفلسطينية
لشجرة الزيتون يأتي للسيطرة على أرضنا 

  لصالح االستيطان
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن  -رام اهللا 
حرب االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه على اشجار 

يذه لمشروعه االستعماري الزيتون، تندرج في اطار تنف
التوسعي الهادف الى سرقة المزيد من أرض دولة 
فلسطين، وارهاب المواطنين ومنعهم من الوصول الى 

 .أراضيهم، تمهيدا لضمها الى المستوطنات

وأضافت الخارجية في بيان صحفي يوم االثنين، 
انه مع بداية كل موسم قطف ثمار الزيتون تتكرر 

تالل على أشجار الزيتون اعتداءات عصابات االح
والمزارعين الفلسطينيين بإسناد وحماية قوات االحتالل، 
بهدف ضرب الموسم الذي يشكل ركيزة مهمة في 

 .اقتصاديات المواطن الفلسطيني وصموده على أرضه

وذكرت باعتداء ميليشيات المستوطنين المسلحة 
على أشجار الزيتون في أكثر من منطقة في الضفة 

ا حصل في قرية حوسان جنوب بيت لحم وبلدة الغربية كم
كفر الديك وسط الضفة الغربية ومناطق جنوب غرب 

 .نابلس وغيرها

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

ه بات يشجع سلطات االحتالل جرائم االحتالل وانتهاكات
 .على التمادي في ارتكاب مثل تلك الجرائم

 ٥/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

ما يحدث في القدس مؤامرة : عكرمة صبري
  كبيرة تستهدف األقصى

  

 أكد رئيس الهيئة اإلسالمية - القدس المحتلة 
 في العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أن ما حدث

القدس وبلدتها القديمة خالل األسبوعين الماضيين يمثل 

مؤامرة كبيرة تستهدف المسجد األقصى المبارك بهدف 
  .تفريغ البلدة من المقدسيين والتضييق عليهم

ولفت صبري أن الجمعتين الماضيتين كان 
األقصى حزينا بسبب التضييق المتعمد على المقدسيين 

احة والحماية المطلقة ومنع دخولهم لألقصى، فيما الر
للمستوطنين خالل االقتحامات المتكررة لهم لألقصى 

  .المبارك

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

  ".ات االحتالل اإلسرائيلي؟سلط

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

  ".لمدينة القدس

وأشار صبري إلى أن الغفلة المقصودة وغير 
 مدينة المقصودة من العالم العربي واإلسالمي عن

القدس، تشجع االحتالل على اتخاذ مزيد من اإلجراءات 
  .العنصرية بحق المقدسيين

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

  ".تجاه القدس والمسجد األقصى

وخالل السنوات الماضية، لم وأضاف صبري أنه 
نشهد أي حراك سياسي أو دبلوماسي من العرب أو 

  .المسلمين كردة فعل على ما يتعرض له المسجد األقصى

وشدد صبري على أن أهل بيت المقدس 
يرفضون االقتحامات التي يقوم بها المتطرفون اليهود في 
أعيادهم المتعددة بما فيها عيد العرش والغفران، 

لهم بكل ما يملكون رغم إجراءات االحتالل ويتصدون 
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الظالمة بحقهم بهدم البيوت واالعتقال واإلبعاد والغرامات 
  .المالية وغيرها

ويستهدف االحتالل المقدسيين والمرابطين منهم 
على وجه الخصوص، من خالل االعتقاالت واإلبعاد 
والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد، وتركه 

  . أمام األطماع االستيطانيةلقمة سائغة

  ٥/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

الدعم األميركي لسياسات االحتالل : عريقات
  دمر عملية السالم

 

 قال أمين سر اللجنة -)بترا (-رام اهللا   
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن 

ي خطر حقيقي على مخالفة الدول العظمى للقانون الدول"
  ."األمن واالستقرار في العالم

واضاف عريقات خالل لقائه سفير الصين لدى 
 لسلطة األميركيدولة فلسطين يوم االثنين، إن الدعم 

االحتالل اإلسرائيلي من محاوالت لشرعنة االستيطان 
 واعتماد األرضوالضم، وفرض الحقائق االحتاللية على 

 إمكانيةلى تدمير أية مواقف إسرائيل كاملة، أدى إ
لصناعة السالم الدائم والشامل والعادل استنادا للقانون 

  . الدولي والشرعية

وثمن عريقات مواقف الصين الداعية إلنهاء 
االحتالل وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من 

  .١٩٦٧حزيران 

 ٦/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء األردنية 

* * * * *  

 آخر العام اإلسباني لالقنص مع تبحث عشراوي
  السياسية التطورات

 بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة -  اهللا رام
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، يوم الثالثاء، مع 

 فالديكاساس، آخر -القنصل اإلسباني العام إجناثيو جارثيا
المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، والتطورات 

 .على األرض

فان خالل اللقاء، الذي عقد بمقر  الطروناقش
منظمة التحرير في مدينة رام اهللا، الوضع الفلسطيني 
الداخلي بما في ذلك الخطوات الجادة لتحقيق المصالحة 
ٕالداخلية واجراء االنتخابات، إضافة إلى بحث الخطوات 

  .الفلسطينية المستقبلية

 أيضا استعراض ممارسات دولة االحتالل وجرى
لمتصاعدة، بما في ذلك مواصلة سياسات وانتهاكاتها ا

التطهير العرقي والتهجير القسري القائمة على تعميق 
ّاالستيطان، والضم المنظم لألرض، وسرقة المقدرات 
والموارد الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت وخصوصا في 
القدس المحتلة، والتضييق على الفلسطينيين في ظل 

   ".كورونا"انتشار فيروس 

 عشراوي مواقف اسبانيا الداعمة للقضية منتوث
الفلسطينية، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون 

وطالبت الحكومة اإلسبانية باالعتراف بدولة . الدولي
فلسطين في القريب العاجل، كما أكدت أهمية التعاون 

  .والتنسيق المشترك بين البلدين في جميع المجاالت

 ٦/١٠/٢٠٢٠ لسطينية وفاوكالة األنباء الف

 

* * * * *  

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

 

 دعا المفوض العام للعالقات -  وفا- اهللا رام 
روحي فتوح " فتح"الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة 

يكا الجمعيات والحكومات الدولية إلى أن تحذو حذو بلج
   .في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

إن " فتوح في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، وقال
الحقوق المشروعة لشعبنا هي التي قادت الحكومة 
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الفيدرالية البلجيكية الجديدة، وألول مرة إلى االلتزام 
   ".بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل مباشر

التعاون  فتوح عن تقديره للعالقات ووأعرب
المتبادل، مثمنا الدور المتميز الذي تقوم به جمعية 

 البلجيكية في تمكين العالقات - الصداقة الفلسطينية
  .التي تربط الشعبين الفلسطيني والبلجيكي

 ٦/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

ندرس خيار الوطن دائرة انتخابية : مسمار
سرائيلي بتحييد واحدة لمواجهة التعنت اإل

  القدس

 قال عضو المجلس –عمان  - نادية سعد الدين
 الوطني الفلسطيني، اللواء الدكتور خالد مسمار، لـ

اللجنة الخاصة بالتحضير إلجراء االنتخابات “، إن ”الغد”
الفلسطينية تدرس حاليا خيار اعتبار الوطن دائرة 
انتخابية واحدة، وذلك للخروج من مأزق التعنت 

ائيلي الرافض لشمول القدس المحتلة ضمن العملية اإلسر
  .”ّاالنتخابية

، إن ”الغد”وأضاف اللواء مسمار، في حديثه لـ
اللجنة المشكلة وفق توافق اجتماع األمناء العامين 
للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس برام 

تدرس هذا الخيار، باعتبار “اهللا وبيروت الشهر الماضي، 
الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة دائرة الضفة 

انتخابية واحدة، لتأكيد الرفض الفلسطيني الستثناء 
القدس المحتلة عن نطاق إجراء االنتخابات الفلسطينية 

  .”العامة

اللجنة تتحرك حاليا على أكثر من “ونوه إلى أن 
صعيد، السيما الزخم الدبلوماسي النشط لجهة الضغط 

وروبي منه، على سلطات االحتالل الدولي، بخاصة األ

ٕإلجراء االنتخابات في القدس المحتلة، واغالق الطريق 
  .”أمام االحتالل لعرقلة إجرائها

حرص الكل الفلسطيني على إجراء “وأكد مسمار 
االنتخابات العامة في القدس المحتلة، بوصفها عاصمة 

، ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 
الفرصة على سلطات االحتالل لعرقلة إجراء وتفويت 

  .”االنتخابات فيها

ويأتي زخم التحرك الفلسطيني النشط عقب 
توافق أمناء الفصائل، خالل اجتماعهم الذي تبعه لقاء 

الشهر الماضي، على إجراء ” حماس”و” فتح“حركتي 
االنتخابات العامة بالتوالي بدءا من التشريعية، 

لس الوطني حيثما أمكن ذلك، والرئاسية، ومن ثم المج
ُوبالتوافق في األماكن التي يصعب إجراء االنتخابات 

  .ضمن ساحتها

  تحديات أمام االنتخابات

ًاالنتخابات تعد شرطا أساسيا “وأضاف ان  ...
لتحقيق الوحدة الوطنية من أجل االنتقال إلى المرحلة 
اآلتية في ظل المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية 

والت الدؤوبة لتصفيتها، بما يتطلب العمل السريع والمحا
  .”والمتواصل إلنجاز الوحدة الوطنية بأسلوب ديمقراطي

وتنضم اإلدارة األميركية إلى حليفها ... 
اإلسرائيلي االستراتيجي في رفض إجراء االنتخابات 

ألنها تجدد الشرعية الفلسطينية الرافضة “الفلسطينية، 
حرية الشعب الفلسطيني، لالحتالل، وبسبب رفضهما 

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

  .عريقات

صفقة “ًويقصد عريقات بذلك تحديدا؛ ما يسمى 
ّاألميركية ومخطط الضم اإلسرائيلي الحاضران ” القرن

ّرارات الشرعية بقوة دونما توقف، بحسبه، مما يناقض ق
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، ويمنع إقامة الدولة ”حل الدولتين“الدولية وينهي 
  .١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 

غير أن التحديات المحدقة باالنتخابات 
الفلسطينية تمتد إلى الداخل الفلسطيني نفسه؛ حيث 
اعتبر خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس القاسم، 

 الراهنة توحي بصعوبة إجراء األجواء“، أن ”الغد”لـ
  .”االنتخابات الفلسطينية

ولكن الدكتور قاسم أكد في نفس الوقت ضرورة 
إجراء انتخاب مجلس وطني شامل للكل الفلسطيني، “

  .”داخل الوطن المحتل وخارج، لتحقيق الوحدة الوطنية

فيما تقع عقبة القدس المحتلة؛ في ظل الرفض 
ًالنتخابية، الفتا إلى أن اإلسرائيلي لشمولها بالعملية ا

إجراء االنتخابات بدونها يشي بالتسليم بالسيادة “
  .”اإلسرائيلية عليها

إجراء االنتخابات الرئاسية يفضح “ورأى أن ... 
وااللتزامات ) ١٩٩٣(” أوسلو” مقولة التحلل من اتفاق

المترتبة عليه، حيث ستجري هذه االنتخابات، كما 
  .”فسهالتشريعية، بموجب االتفاق ن

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

  .”تاريخ منظمة التحرير

  ٣٠ ص٧/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ندعم دولة فلسطينية : لعربيرئيس البرلمان ا
  عاصمتها القدس الشرقية

  

 سنوات أمضاها الدكتور ٤ختام  في – القاهرة
ًمشعل بن فهم السلمي رئيسا لـ "تحدث "البرلمان العربي ،

عن حصاد فترتي عمله وأبرز " الشرق األوسط"إلى 

الملفات التي تمكنت المؤسسة من إنجازها والقضايا 
حاجة إلى مواصلة العمل لتحقيقها، األخرى التي ال تزال ب

والحديث عن فلسطين كان له جانب مهم ومركزي في 
  ..."البرلمان العربي"عمل 

التي يراها السلمي كان " المنجزات"من بين أبزر 
إنشاء لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، "قرار 

التي تولت إصدار تقرير سنوي يوثق االنتهاكات 
ق الشعب الفلسطيني في األراضي اإلسرائيلية بح

الفلسطينية المحتلة بالعربية واإلنجليزية والفرنسية، 
ٕوارساله إلى البرلمانات الوطنية واإلقليمية والمنظمات 
ًوالهيئات الدولية، فضال عن إعداد خطة عمل لرفع اسم 

 ."السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب

ومركزي الحديث عن فلسطين كان له جانب مهم 
ُ، وفق السلمي، الذي أكد أن "البرلمان العربي"في عمل 

 القضية الفلسطينية مركزية ومحورية منذ تأسيس"
نؤمن أن المنطقة لن تنعم "ً، مضيفا )"البرلمان العربي(

ٕباألمن واالستقرار إال بحل القضية الفلسطينية واقامة 
دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني الوطني 

ًاء على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية بن
  .٢٠٠٢لعام 

، أن مبادرة السالم )البرلمان العربي(ويعتبر 
العربية هي الحل األفضل واألمثل بل األساس لحل 

  ".القضية الفلسطينية

ٕواذا كان الحديث عن مقررات الشرعية الدولية 
ؤكد عليه ًبشأن فلسطين يمثل ما يمكن اعتباره ثابتا ت

الحكومات العربية المختلفة، فإن البرلمان سعى، بحكم 
إلى ما يقول عنه السلمي، إنه تجسيد اإلرادة الشعبية في 
التعاطي مع قضايا حقوق اإلنسان وكفالة التمتع 
بالحقوق وحمايتها خاصة حقوق الالجئين الفلسطينيين، 

قع ًإذ تبنى البرلمان مقترحا بإعداد تقرير سنوي يتضمن وا
حقوق اإلنسان في الوطن العربي من مختلف الجوانب، 
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كما أصدر قرارات، منها مشروع رؤية بشأن المستوطنات 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي 
للوضع الالإنساني والقوانين التعسفية ضد األسرى 
ًوالمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، فضال 

لدعم والتأييد لتمكين وكالة األمم المتحدة عن حشد ا
، من "األونروا"لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

االستمرار في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين وفق 
  ...تكليفها األممي

  ٧/١٠/٢٠٢٠الشرق الوسط 

* * * * *  

 على األوروبي اإلتحاد ممثل يطلع العالول
  نفلسطي في السياسية المستجدات

  

محمود " فتح"نائب رئيس حركة  أطلع –  اهللارام 
العالول، ممثل االتحاد األوروبي سفين كون فون 
بورغسدورف، على آخر المستجدات السياسية في 

  .فلسطين

 العالول خالل اللقاء الذي عقد بمدينة رام وأكد
اهللا، يوم األربعاء، ضرورة استمرار الدعم األوروبي 

ن تقدير فلسطين للموقف سياسيا وماديا، معربا ع
األوروبي الداعم لحل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية 

، وفقا لقرارات ١٩٦٧على كامل األراضي المحتلة عام 
  ...الشرعية الدولية

  ٧/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

نفي فلسطيني وأوروبي لربط المساعدات 
  "المقاصة"باستالم 

 نفت – األناضول – الرجوب عوض – رام اهللا
السلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي، ربط األخير، تقديم 
المساعدات للفلسطينيين، باستالم أموال المقاصة من 

  .إسرائيل

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم 
العالقات "ملحم، في بيان وصل وكالة األناضول 

روح من التعاون الفلسطينية األوروبية مبنية على 
والشراكة واحترام القانون الدولي، الذي ترعاه أوروبا 

  ".وتحرص على تطبيقه

ومساء األربعاء، قال موقع والال اإلسرائيلي، إن 
االتحاد األوروبي أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أنه لن يقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية ما دامت 

ضرائب التي تجمعها مستمرة في رفض استالم أموال ال
  .إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية

ونقل الموقع عن دبلوماسيين إسرائيليين 
ُوأوربيين، قولهم إن هذا الموقف نقل األسبوع الماضي 
خالل مكالمة هاتفية بين الممثل األعلى للشؤون 

ورئيس ) جوزيب بوريل(الخارجية لالتحاد األوروبي 
  .السلطة الفلسطينية

أموال المقاصة "اطق باسم الحكومة وأضاف الن
  ".هي أموالنا، التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خاللها

لم تكن "وتابع ملحم أن المساعدات األوروبية 
في يوم من األيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء 

  ".من االتحاد أو الدول بشكل ثنائي

وفي بيان منفصل صدر عن مكتبه، في القدس 
ّأي توجه لقطع أو تعليق "ألوروبي نفى االتحاد ا

  .مساعدات االتحاد األوروبي للسلطة الفلسطينية

 ٨/١٠/٢٠٢٠وكالة أنباء األناضول 

* * * * *  

اتصاالت لعقد : مندوب فلسطين في نيويورك
  مؤتمر دولي للسالم

 

مندوب  قال –" الشرق األوسط" – رام اهللا
إن فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور، 

ًاجتماعا عقد في نيويورك، يوم األربعاء، للتشاور بشأن 
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المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسالم مطلع العام 
  .المقبل

صوت "وذكر منصور في حديث إلذاعة 
، أن االجتماع ضم كتلة دول عدم االنحياز في "فلسطين

 دول، إضافة إلى كينيا ٧األمم المتحدة المكونة من 
. ين ستدخالن مجلس األمن العام المقبلوالهند اللت

وأوضح منصور، أنه تم في االجتماع التشاور في جميع 
تفاصيل المبادرة الفلسطينية لعقد المؤتمر الدولي للسالم، 
على قاعدة إشراك جميع األطراف الدولية في رعاية 

  .ًالمفاوضات، بعيدا عن االحتكار األميركي

 إطار البدء وأكد منصور أن االجتماع يندرج في
بخطوات عملية للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسالم، لحل 
القضية الفلسطينية برعاية األمم المتحدة وعلى قاعدة 

  .أوسع مشاركة دولية

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض 
عقد مؤتمر دولي للسالم، تنتج عنه آلية متعددة األطراف 

ائيليين، وذلك لرعاية مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسر
في خطة جاءت ردا على صفقة القرن األميركية، لكنها 

وطلب عباس، مجددا، في خطابه . لم تلق استجابة دولية
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، الشهر الماضي، من 
األمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بدء 

 الدولية، التحضير مع اللجنة الرباعية الدولية واألطراف
  .لعقد مؤتمر دولي للسالم بداية من العام المقبل

وأفاد منصور، بأن اجتماعات واتصاالت مكثفة 
تجري مع الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي 
واألطراف الدولية، لدفع عقد مؤتمر السالم مطلع العام 

وأنه تم تقديم طلب فلسطيني إلى رئيس مجلس . المقبل
ي، بتكثيف المشاورات بشأن عقد األمن للشهر الحال

 المؤتمر، وتركيز النقاش العام حول المبادرة الفلسطينية
  .ٕوانضاجها

ولفت السفير الفلسطيني، إلى أن عقد مؤتمر 
دولي من هذا النوع، يحتاج إلى جهد وتحضير كبيرين، 
من المشاورات والتنسيق مع األطراف الدولية الفاعلة، 

وشدد على أن خيار . اوهو ما يتم العمل عليه حالي
القيادة الفلسطينية هو اإلجماع الدولي، وقرارات األمم 
المتحدة ذات الصلة الداعمة إلنجاز حل الدولتين على 
األرض، فيما خطة السالم األميركية المعروفة باسم 

  .، ال تحظى بأي إجماع دولي"صفقة القرن"

وبحسب منصور، فإن ثمة اهتماما دوليا متزايدا 
رة الفلسطينية، على أن يتم بحث تفاصيل األمر بالمباد

خالل جلسة عامة سيعقدها مجلس األمن حول القضية 
  .الفلسطينية نهاية الشهر الحالي

  ٩/١٠/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

الوضع الحرج في فلسطين يعكس : المالكي
  ًقصورا في النظام الدولي

 

وزير الخارجية رياض  قال –  صفا–رام اهللا 
إن الوضع الحرج في فلسطين المحتلة، يعكس "الكي الم

إلى حد كبير أوجه القصور الخطيرة في النظام الدولي، 
بحيث يوثق المجتمع الدولي ويدين بشكل خطابي، 
ويكتفي في الخطابات دون أي فعل حقيقي لوقف 

 ".الممارسات اإلسرائيلية

وأضاف المالكي خالل كلمته في االجتماع 
يسمح المجتمع : "م االنحياز الجمعةالوزاري لحركة عد

الدولي إلسرائيل بمواصلة هذه الممارسات غير القانونية 
دون عواقب ومساءلة، ما يشجع انتهاكاتها المستمرة 
للقانون ويزيد من تأجيج التوترات وزعزعة استقرار 

  ".الوضع على األرض

بمواصلة التدمير " إسرائيل"وقال إن ذلك يسمح لـ
، ١٩٦٧ي لحل الدولتين على حدود عام المتعمد والعمل
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ما يقوض أسس وآفاق السالم العادل، ويشمل ذلك الضم 
الفعلي المستمر لألرض الفلسطينية المحتلة الذي يفتقد 

  .للشرعية القانونية وينتهك قواعد القانون الدولي

ًوأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا 
للتصرف في الحرية ًوجوديا يستهدف حقوقه غير القابلة 

  .وحق تقرير المصير

ال يزال االحتالل اإلسرائيلي غير القانوني : "وقال
المستمر ألراضي دولة فلسطين، بما في ذلك القدس، 
ينتهك ويهدد السيادة الفلسطينية وحقوق اإلنسان، بما 
في ذلك حق شعبنا في الصحة والتنمية المستدامة 

  .واالزدهار

ت تعكس ازدراء إسرائيل هذه الممارسا"وتابع أن 
المطلق للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ األساسية 
لميثاق األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات 

  ".مجلس األمن

واستنكر المالكي، في كلمته، التبجح المستمر 
والمتعمد للقانون، وما يعلنه المسؤولون اإلسرائيليون منذ 

يحة لحقوق الفلسطينيين، سنوات من معارضتهم الصر
والتزامهم بعرقلة تحقيق االستقالل والسيادة الفلسطينية، 
ٕواصرارهم على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه 

  .األهداف

بمساندة "وطالب دول حركة عدم االنحياز 
دعوتنا لمكافحة الممارسات اإلسرائيلية بالعمل المشترك 

ل من العقاب ال تهدد حصانة إسرائي"، مضيفا أن "اإليجابي
ًفلسطين حصرا، بل تهدد تداعيات هذه الحصانة كذلك 

  ".نظامنا الدولي

كما نطلب دعمكم لجهودنا في المحافل : "وأردف
الدولية الهادفة إلى ضمان مساءلة االنتهاكات التي 
ترتكبها إسرائيل في فلسطين المحتلة وضد الشعب 

 الدولي، الفلسطيني، بما يتعارض والقانون اإلنساني
  ".والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

التي تمثل "وتطرق إلى خطورة هذه األوقات 
اختبارا للنزاهة األخالقية وتصميم المجتمع الدولي على 
التمسك بمبادئ ميثاق األمم المتحدة والحق غير القابل 

  ".لالنتهاك لجميع شعوبنا في السالمة واألمن واالزدهار

دولة فلسطين بالتعددية التزام "وأكد المالكي 
والنظام الدولي القائم على القانون، وأن تعددية األطراف 
هي حجر الزاوية للنظام الدولي المعاصر، وروح هذه 
النظرة العالمية التي أدت إلى تشكيل هذه الحركة، التي 

  ".نفخر ونلتزم بها

على الرغم من هذه الظروف، : "وتابع المالكي
فاظ على عالقة منفتحة فإن فلسطين ملتزمة بالح

وتعاونية مع جميع أعضاء حركة عدم االنحياز لدفع 
جهودنا المشتركة في مواجهة الوباء، بما في ذلك تبادل 

  ".الخبرات والممارسات المناسبة

  ٩/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

هولندا تجدد التزامها بدعم قيام دولة فلسطينية 
  دولتينعلى مبدأ حل ال

 

هولندا  جددت – دوت كوم" القدس" – أمستردام
ٕموقفها والتزامها الثابت بدعم حل الدولتين، واقامة دولة 

 .١٩٦٧فلسطينية على حدود العام 

جاء ذلك خالل جلسة مساءلة لوزير الخارجية 
الهولندي ستيف بلوك ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون 

نواب حزب اليمين االنمائي سيجرد كاج، من قبل أحد 
  .المتطرف في البرلمان الهولندي

وأكدت هولندا أن الدعم الهولندي للجمعيات 
والمؤسسات الفلسطينية هو جزء من االلتزام الهولندي 
بتحقيق حل الدولتين، يتم من خالله إقامة دولة 

  .١٩٦٧فلسطينية قابلة للحياة على أساس حدود عام 
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موز وكان البرلمان الهولندي صوت في ت
الماضي على مشروع قرار قدمه الحزب االشتراكي، يعتبر 
ًخطة الضم اإلسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي، ويطالب 
الحكومة الهولندية واالتحاد األوروبي باتخاذ إجراءات 
عقابية ضد إسرائيل إذا مضت قدما في خطط ضم أجزاء 

  .كبيرة من الضفة الغربية

  ١٠/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

هل  ..بعد تلميحها بالتخلي عن حل الدولتين
ّغيرت فرنسا موقفها من الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي؟
 

أفادت  ...– القدس المحتلة –محمد محسن وتد 
نقال عن مصادر دبلوماسية رفيعة " معاريف"صحيفة 

المستوى في باريس، بأن فرنسا أجرت تحديثات على 
يلي الفلسطيني، بحيث ال موقفها من الصراع اإلسرائ

 .تستبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين

ُوكشف النقاب عن بوادر التحول بالموقف 
، وهي "ألينت"الفرنسي خالل مداوالت أجرتها منظمة 

منظمة تعنى بالترويج لتعزيز العالقات اإلستراتيجية بين 
 .ٕأوروبا واسرائيل

وقال السفير الفرنسي إريك دانون خالل 
لن نجري مفاوضات نيابة عن الفلسطينيين، "داوالت الم

فهذه قضية ثنائية، وعليه نقول إنه يجب األخذ بعين 
االعتبار األوضاع الجديدة التي نشأت والعودة إلى طاولة 

 ".المفاوضات

ال أحد يعرف ماذا سيحدث في "وأضاف دانون 
مع .. دولتان.. دولة واحدة) هل الحل.. (نهاية المطاف

نحن نفضل تنفيذ حل الدولتين، ) ؟( من دونها القدس أو
لكن هل معنى ذلك أننا ال نستطيع الموافقة على شيء 

يمكننا قبول أي حل يتفق عليه . آخر؟ ال على اإلطالق
 ".الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي

ويالحظ أن التغيير بالموقف الفرنسي واالنحياز 
إسرائيل لإلسرائيليين أتى عقب تطبيع العالقات بين 

 أشهر، لم ٦قبل "واإلمارات والبحرين، حيث قال دانون 
يكن أحد يتخيل أن إسرائيل واإلمارات والبحرين ستوقع 

على "، وأضاف )اتفاق التطبيع" (على اتفاقية إبراهام
الفلسطينيين أن يأخذوا بالحسبان وضعهم الضعيف على 

  "....الساحتين الدولية والعربية

  ١٠/١٠/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

 تعلن اعتماد  الفلسطينيةرئاسة الوزراء
   مليون دوالر في القدس٥.٧مشاريع بقيمة 

 

 أعلنت رئاسة الوزراء، األحد، عن –رام اهللا 
 مليون دوالر لصالح عدد من ٥.٧اعتماد مشاريع بقيمة 

المؤسسات والجمعيات الخيرية في القدس المحتلة في 
لتعليم، بتمويل من مجاالت الصحة والثقافة والتنمية وا

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في 
 .الكويت

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان صحفي، أن 
جمعية : المؤسسات الحاصلة على الدعم، هي

الكمنجاتي، ومعهد إدوارد سعيد، والملجأ الخيري 
األرثوذكسي العربي، ومعهد األبحاث التطبيقية، والمبادرة 

ية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، وملتقى الفلسطين
الشباب التراثي المقدسي، ونادي هالل القدس، وجمعية 
مركز برج اللقلق المجتمعي، ومركز عالج وتأهيل ضحايا 
التعذيب، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى 
المطلع ومستشفى المقاصد، والبطريركية القبطية، 

عة القدس وجمعية الرجاء ومؤسسة فيصل الحسيني وجام
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للتنمية ودار الطفل العربي والمؤسسة العالمية لمساعدة 
 .الطلبة العرب

وأشارت إلى أن المشاريع المنفذة تنوعت ما بين 
دعم وتطوير بنية تحتية للمؤسسات أو دعم نشاطات 

 .ومنح تعليمية وثقافية، ودعم مبادرات تنموية للشباب

لمتواصل وشكرت الصندوق العربي لدعمه ا
لمدينة القدس ومؤسساتها، وتثبيت صمود المقدسيين في 

وأكدت أن القدس ومؤسساتها تشكل أولوية عند . أرضهم
  .اختيار ودعم المشاريع التنموية المختلفة

  ١٢/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

التحقيق في تورط شركة بناء .. بريطانيا
  بانتهاكات ضد الفلسطينيين

  

، إن لندن االثنينمركز حقوقي،  الق – األناضول
 JCBبدأت تحقيقا في استخدام معدات شركة "

البريطانية، في بناء المستوطنات اإلسرائيلية غير 
  ". القانونية وهدم منازل ومدارس ومنشآت فلسطينية

وأوضحت جمعية المحامين من أجل حقوق 
 في بريطانيا، على (LPHR)اإلنسان الفلسطينية 

من المقرر أن يتم التحقيق مع شركة "وني موقعها اإللكتر
  ".معدات البناء التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها

وقالت المنظمة إن هيئة حكومية بريطانية 
وجدت أن الجوانب الرئيسية للشكوى التي قدمتها الجمعية 

فيما يتعلق باستخدام آليات الشركة " مادية ومثبتة"هي 
والبناء ) لمنشآت فلسطينية(الثقيلة في عمليات الهدم 

االستيطاني غير القانوني في األراضي الفلسطينية 
المحتلة والتي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق 

 وعقب سفير السلطة الفلسطينية في بريطانيا .اإلنسان
خطوة في غاية "حسام زملط، على القرار البريطاني قائال 

  ".األهمية في االتجاه الصحيح

يثه لتلفزيون فلسطين التابع وأضاف في حد
، أن مجموعة من المحامين الفلسطينيين االثنينللسلطة، 
تقدمت بشكوى للحكومة البريطانية، وتحديدا "والعرب 

، التي JCBوزارة التجارة الدولية، حول ممارسات شركة 
تخرق بشكل واضح التزامات بريطانيا تجاه القانون 

  ".ادي والتنميةالدولي، وأمام منظمة التعاون االقتص

وقال إن القسم المختص بوزارة التجارة الخارجية 
أقر أن الشركة تقوم بخرق فاضح بالتزامات بريطانيا "

والتزامات الشركات الدولية، وبالتالي أقرت بداية 
  ".التحقيق

كل ما تفعله "وأكد السفير الفلسطيني أن 
في األراضي المحتلة، من هدم المنازل إلى ) إسرائيل(

ء المستوطنات، هو جريمة حرب يجب تحميلها بنا
  ".وشركائها المسؤولية عنها

 ٣٠٠ وتنتج نحو ١٩٤٥ عام JCBوأنشئت 
نوع من المعدات الثقيلة بما في ذلك الحفارات والجرافات 

 مصنعا في آسيا ٢٢والجرارات ومحركات الديزل، ولها 
  .وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية

 ١٢/١٠/٢٠٢٠ين فلسطين أون ال

* * * * *  

 لوقف العالم تدعو" القدس ألجل برلمانيون"
 الغربية بالضفة االستيطان

  

 ألجل برلمانيون "رابطة استنكرت – إسطنبول
 الوحدات مئات بناء على" إسرائيل "تصديق" القدس

 وادي قرية في" هداسا تسور "مستوطنة في االستيطانية
  .الغربية بالضفة لحم بيت غرب فوكين

 البرلمانيين من عددا تضم التي – الرابطة وقالت
 على دليال تمثل الخطوات هذه مثل إن: بيان في ،–

 وحقوق الدولي بالمجتمع" إسرائيل "واستخفاف تجاهل
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 سياساتها في المضي على ٕواصرارها الفلسطيني، الشعب
  .العرقي والتطهير العنصري الفصل في الممنهجة

 الدولية واألسرة حدةالمت األمم الرابطة وطالبت
 االحتالل على الضغط أجل من بالتحرك العالم وبرلمانات

 اعتداءاته ولجم االستيطانية، مشاريعه لوقف" اإلسرائيلي"
  .الدولية بالقرارات ٕوالزامه الفلسطينية، األراضي على

 بناء على ّصدقت اإلسرائيلية السلطات وكانت
 هداسا رتسو مستوطنة في االستيطانية الوحدات مئات

 فوكين وادي قرية في المواطنين أراضي على المقامة
 وكالة ذكرت ما وفق الغربية، بالضفة لحم بيت غرب

  .الفلسطينية األنباء

 مقاومة هيئة مكتب مدير عن الوكالة ونقلت
 إنه: قوله بريجية حسن لحم بيت في واالستيطان الجدار

 بناء ىعل االحتالل ّصدق فقد إسرائيلية مصادر على ًبناء
 على المذكورة المستوطنة في استيطانية وحدة ٥٠٠
  .فوكين وادي قرية في المواطنين أراضي حساب

" احتالليا مخططا "هناك أن بريجية وأضاف
 وتيرة زيادة خالل من لحم بيت محافظة يستهدف

 عرب في األراضي حدود تغيير ذلك آخر وكان االستيطان،
 الدخول من نينالمواط ومنع لحم، بيت شرق التعامرة
 المستوطنات لبعض المحاذية أراضيهم في والمكوث

  .وشرقها لحم بيت جنوب

  ١٢/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

  

  

ليس هناك شريك : رئيس الوزراء الفلسطيني
  سياسي في إسرائيل

صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد : رام اهللا
ن ليس لديهم شريك  بأن الفلسطينيياالثنيناشتية يوم 

 .سياسي في إسرائيل، ولم يحظوا بفرصة التفاق سالم

ودعا اشتية االتحاد األوروبي إلى لعب دور فاعل 
لكسر األمر الواقع الذي "في أي عملية سياسية مستقبلية 

تعيشه القضية الفلسطينية بسبب إجراءات االحتالل 
ل واالحتكار األمريكي لوساطة العملية السلمية، من خال

  ".مؤتمر دولي تشارك فيه جميع األطراف

لجنة " الفيديو كونفرنس"جاء ذلك خالل لقائه عبر 
 ٨٠الشؤون الخارجية في البرلمان األوروبي، بحضور نحو 

  .عضوا يمثلون مختلف األحزاب والدول

إن أي عملية سياسية يجب أن : "وقال اشتية
على تكون قائمة على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الواقع 

أرضنا وعلى أساس حل الدولتين المستند إلى القانون 
  ".الدولي والقرارات األممية

االعتراف "كما دعا دول االتحاد األوروبي إلى 
بالدولة الفلسطينية، وكذلك رفع كلفة االحتالل من خالل 
االنتقال من وسم بضائع المستعمرات إلى مقاطعتها بشكل 

شكله الحالي مربح االحتالل ب"، مشيرا إلى أن "كامل
إلسرائيل فهي تصادر األرض والمياه واأليدي العاملة من 

  ".دون أي كلفة

إن شعبنا الذي يرزح تحت : "وتابع اشتية قائال
االحتالل هو أكثر المستفيدين من حل سياسي عادل، ومن 
المجحف القول إن القيادة الفلسطينية أضاعت أي فرصة، 

حقوق شعبنا بإقامة دولته َألننا لم نحظ بأي فرصة ترتقي ل
 مع القدس عاصمة لها وحل ١٩٦٧المستقلة على حدود 

عادل لقضية الالجئين، وحاليا ال يوجد شريك جدي للسالم 
  ...".في إسرائيل

  ١٢/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية 
  للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
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 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي – عمان
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الثالثاء نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
الصفدي الذي نقل إليه رسالة من جاللة الملك عبداهللا 
الثاني إلى فخامته حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين 

تشاور إزاء القضايا اإلقليمية، الشقيقين والتنسيق وال
ًخصوصا في ظل الظروف االستثنائية التي تشهدها 
المنطقة والعالم وبما يسهم في خدمة المنطقة العربية 

 .وتطوير العمل العربي المشترك

وأكدت الرسالة الحرص على المضي بالعالقات 
بين المملكة ومصر إلى آفاق أوسع من التعاون 

ياق آلية التعاون الثالثي مع ًالملموس ثنائيا وفي س
 .جمهورية العراق الشقيقة

وجرى خالل اللقاء بحث آخر المستجدات 
ًاإلقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية 
وعملية السالم في الشرق األوسط، حيث تم تأكيد أهمية 
تكثيف الجهود الدولية للوصول لحل عادل وشامل 

 لقرارات الشرعية الدولية، ًللقضية الفلسطينية استنادا
  .واستئناف المفاوضات وحل الصراع

 ٢ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

توافق أردني مصري عراقي على حفظ األمن 
 العربي ومنع التدخالت الخارجية

  

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير -القاهرة 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير 

العربية سامح شكري ووزير خارجية جمهورية مصر 
خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين اليوم، استمرار 
العمل على تعزيز التعاون في إطار آلية التنسيق الثالثي 
عبر تنفيذ مشاريع وبرامج اقتصادية تكرس التكامل بين 

ًالبلدان الشقيقة الثالثة تنفيذا لقرارات القادة ومخرجات 
  .القمم التي عقدوها

زراء خالل مؤتمر صحافي بعد محادثات وأكد الو
ثالثية في القاهرة بلورة عدد من المشاريع واالتفاقات 
والتفاهمات سيبحثها الوزراء المختصون خالل لقاءات 
قريبة في مجاالت الطاقة والبنية التحتية واإلعمار واألمن 

  ...".الغذائي والدوائي وغيرها من القطاعات الحيوية

الرؤية "مية، قال الصفدي وحول القضايا اإلقلي
قضيتنا المركزية األولى هي القضية الفلسطينية . مشتركة

ما تزال وستبقى محط اهتمام وتركيز كامل ألن استمرار 
الصراع هو خطر على أمن المنطقة برمتها، أفق تحقيق 
ًالسالم الحقيقي الشامل العادل ما يزال غائبا، وهذا خطر 

  ".لجميععلى الجميع، ومدعاة قلق لدى ا

من أجل إعادة "وأكد ضرورة تكثيف الجهود 
إطالق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق 
السالم، الذي هو خيار استراتيجي عربي على أساس حل 
الدولتين، الذي يضمن قبول الشعوب له، حل الدولتين 
الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 ١٩٦٧ط الرابع من حزيران القدس المحتلة، على خطو
لتعيش بأمن وسالم إلى جانب اسرائيل، وفق المرجعيات 

  ".المعتمدة

أمننا واحد، مستقبلنا واحد، "وقال الصفدي 
ًوبالتالي فإن تحقيق األمن العربي المشترك يتطلب تعاونا 

  .."..أكبر، وهذا هو ما أكدناه

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح ... "
ينا رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على شكري لد

األمن القومي العربي، وأهمية الحفاظ على امكاناتنا 
  ."مجتمعة للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجهنا

بالتأكيد تم " وفي الشأن الفلسطيني، قال شكري
تناول تطورات القضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق 

ٕني واقامة دولته بكامل أراضيه المشروعة للشعب الفلسطي
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 وعاصمتها القدس ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران 
 .الشرقية

  ٣ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

عقبات أمام المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر 
  دولي للسالم

 

المبادرة   انتقلت– عمان – نادية سعد الدين
نظمة الم الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسالم إلى منبر

األممية للنقاش حولها؛ وذلك في خطوة حيوية وازنة ال 
تخلو من العقبات التي قد تؤجل نفاذها، على أبعد تقدير، 
نظير الرفض األميركي للتخلي عن اإلمساك المنفرد بملف 

 أميركية واضحة إستراتيجيةالتسوية السلمية وسط غياب 
  . اإلسرائيلي– لحل الصراع العربي

ون في حراكهم السياسي الراهن ويركز الفلسطيني
على الدفع بالمؤتمر الدولي إلى حيز التنفيذ، من أجل 
التفلت، إلى حد ما، من الرعاية األميركية المنفردة لعملية 
السالم، إزاء انحيازها المطلق للكيان اإلسرائيلي، مما قد 
ًيفتح آفاقا أكثر رحابة وقربا من هدف تحقيق إقامة  ً

 وعاصمتها ١٩٦٧وفق حدود العام الدولة الفلسطينية 
القدس المحتلة وحق عودة الالجئين الفلسطينيين بموجب 

  .١٩٤القرار الدولي 

ولم تكن المبادرة الفلسطينية بالجديدة؛ والتي 
تستند إلى طلب الرئيس محمود عباس من أمين عام 
األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للدعوة إلى مؤتمر 

 والذي كان قد تقدم به خالل ،٢٠٢١دولي للسالم مطلع 
 الجتماعات الجمعية العامة لألمم ٧٥كلمته أمام الدورة 

المتحدة، حيث سبق وأن أكدت القيادة الفلسطينية في 
أكثر من مناسبة ضرورة التوجه لعقد مؤتمر دولي للسالم 
تحت المظلة والرعاية األممية بهدف إحالل السالم واألمن 

  .في المنطقة

 الفلسطيني هذه المرة وجد بيد أن المطلب
مساحة أممية معتبرة لطرحه؛ من خالل عقد اجتماع، 
ًمؤخرا، في نيويورك للتشاور بشأنه، ضم كتلة دول عدم 

 دول، إضافة ٧االنحياز في األمم المتحدة المكونة من 
إلى كينيا والهند اللتين ستدخالن مجلس األمن العام 

األمم المتحدة المقبل، وفق مندوب فلسطين الدائم لدى 
  .رياض منصور

وقد تم في االجتماع التشاور في تفاصيل 
المبادرة الفلسطينية لعقد المؤتمر الدولي للسالم على 
قاعدة إشراك جميع األطراف الدولية في رعاية المفاوضات 

  .ًبعيدا عن االحتكار األميركي

ويندرج االجتماع في إطار البدء بخطوات عملية 
مر الدولي للسالم لحل القضية للتحضير لعقد المؤت

الفلسطينية برعاية األمم المتحدة ومشاركة دولية واسعة، 
ًحيث تجري حاليا اتصاالت مكثفة مع الدول األعضاء في 
مجلس األمن الدولي واألطراف الدولية لدفع الفكرة إلى 

  .حيز النفاذ مطلع العام المقبل

خيار القيادة الفلسطينية "وبحسب منصور؛ فإن 
مثل في اإلجماع الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات يت

على األرض، بينما " حل الدولتين"الصلة الداعمة إلنجاز 
األميركية بأي إجماع " صفقة القرن"ال تحظى ما يسمى 

  ."دولي

ًثمة اهتماما دوليا متزايدا بالمبادرة "ورأى أن  ً ً
 الفلسطينية لعقد المؤتمر الدولي للسالم على أن يتم بحث
تفاصيل األمر خالل جلسة عامة سيعقدها مجلس األمن 

  ."حول القضية الفلسطينية نهاية الشهر الجاري

  ٕتحديات أميركية واسرائيلية للرعاية الدولية

تأتي تلك الدعوة في ظل الرفض الفلسطيني 
القبول برعاية اإلدارة األميركية ألي مفاوضات منذ إعالن 

، ٢٠١٧هاية عام الرئيس األميركي دونالد ترامب، ن
، ومن ثم "االعتراف بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي"



  
  ٣٩ 

نقل سفارة بالده إليها، بحيث يعد المطلب الفلسطيني 
ًبديال لالحتكار األميركي لعملية السالم، إزاء رفض 

بيد أن الرفض .التعامل مع اإلدارة األميركية الحالية
لسالم، وسط األميركي واإلسرائيلي لفكرة المؤتمر الدولي ل

حالة الضعف في المشهد العربي اإلقليمي، قد يعيق من 
نفاذ إشراك األطراف الدولية المعنية في عقد المؤتمر 

 في عملية سالم حقيقية على أساس االنخراطبهدف 
الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى 
ٕإنهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية 

  .١٩٦٧مستقلة على حدود عام ال

وأمام تنصل إدارة الرئيس ترامب عن مواقف 
واشنطن التقليدية في مسار القضية الفلسطينية؛ فقد 
لجأت القيادة الفلسطينية إلى مسعى التسلح بالموقف 

كأساس لحل " بحل الدولتين"الدولي الجمعي المتمسك 
الصراع، عبر طرح مبادرة عقد مؤتمر دولي للسالم في 
ٕظل ظروف دولية واقليمية بالغة التعقيد، وانسداد األفق 
السياسي للتوصل إلى اتفاق سالم بين الجانبين 

  .الفلسطيني واإلسرائيلي

وال يقل الرفض اإلسرائيلي عنوة؛ إذ لطالما دفعت 
سلطات االحتالل نحو الترحيب بالتفرد األميركي بملف 

ألخرى، عملية السالم، مقابل تهميش األطراف الدولية ا
السيما االتحاد األوروبي الذي تقترب مواقف بعض دوله 
ًمن عدالة القضية الفلسطينية، األمر الذي شهد تحركا 
ًإسرائيليا لحصر الدور األوروبي بالجانب االقتصادي فقط 

  .من دون السياسي، مع تغييب دور األمم المتحدة

وفي هذا السياق تبرز رؤية مدير المركز 
، اإلستراتيجيةث السياسات والدراسات الفلسطيني ألبحا

هاني المصري، الذي يرى أهمية عقد مؤتمر دولي، 
شريطة أن ال يكون منصة لبداية المفاوضات، والعودة 

مؤتمر "ًإليها تحت رحمة االحتالل، الفتا إلى ضرورة عقد 
مستمر كامل الصالحيات، وملتزم بقرارات األمم المتحدة، 

 في ظل عقبة كسر الرعاية وهو أمر بعيد عن التحقيق،
  ."األميركية

الوقت ال يسمح بعقد مثل هذا "واعتبر أن 
المؤتمر، ألن سلطات االحتالل تفضل المفاوضات الثنائية 
حتى تتمكن من فرض حلها على الفلسطينيين باالستناد 
إلى قوتها وتفوقها العسكري والدعم األميركي المطلق لها، 

ية للدور األميركي إزاء وبسبب غياب منافسة حقيقية دول
منطقة الشرق األوسط في ظل الهيمنة األميركية 

  .، وفق رأيه"االنفرادية على المنطقة والعالم بأسره

وأمام ذلك؛ تقف جملة متطلبات فلسطينية 
ٕ وطنية موحدة وانهاء إستراتيجيةأساسية نحو وضع 

، وتحقيق ٢٠٠٧االنقسام الفلسطيني، الممتد منذ العام 
ٕالوطنية، وترتيب البيت الداخلي، واعادة تفعيل المصالحة 

منظمة التحرير، وذلك لمواجهة التحديات المحدقة 
  .بالقضية الفلسطينية

وضع رؤية وخريطة "ويرى المصري ضرورة 
طريق، تجمع الشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده، 
وتصب في اتجاه واحد، وهو دحر االحتالل، والعودة، 

ً، داعيا إلى المراهنة على "لمساواةٕوانجاز االستقالل، وا
ٕالعامل الفلسطيني، واقامة جبهة عالمية تجعل إمكانية 

  ".تطبيق رؤية ترامب والتطبيع والضم فاشلة

ويستقيم ذلك مع ضرورة إزالة العقبات التي 
منعت تحقيق اتفاقيات الوحدة الوطنية، مثل االتفاق على 

الح الفئوية البرنامج الوطني وأسس الشراكة، وغلبة المص
  .على المصالح العامة، نحو تجسيد التعددية

  ٢٧ص/١٤/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

المجتمع الدولي مطالب : اسة الفلسطينيةالرئ
  بالتحرك الفوري لوقف االستيطان اإلسرائيلي
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السيد نبيل أبو ردينة  أدان –  قنا–رام اهللا 
 الفلسطينية قرار حكومة الناطق الرسمي باسم الرئاسة

 بناء آالف الوحدات االستيطانية"االحتالل اإلسرائيلي 

 ".الجديدة على األراضي الفلسطينية

وقال أبو ردينة، في تصريح له اليوم، إن قرار 
قرارات الشرعية الدولية، وآخرها  االحتالل مخالف لكافة

اإلسرائيلي على   الذي اعتبر كل االستيطان٢٣٣٤قرار 
 مؤكدا أن االستيطان أراضي دولة فلسطين غير شرعي،

زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على  جميعه إلى
 .األرض الفلسطينية

نحذر من هذه السياسة اإلسرائيلية التي "وأضاف 
الهاوية، وندعو المجتمع  ستقود المنطقة إلى حافة

 الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة

ذي يقضي االحتالل لوقف هذا الجنون االستيطاني ال
حقيقية لتحقيق السالم  وبشكل كامل على أية فرصة

الفلسطينية  ٕالعادل والشامل إلنهاء االحتالل واقامة الدولة
  ".١٩٦٧المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

  ١٤/١٠/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

بناء آالف الوحدات :  الفلسطينيةالخارجية
ريجي لألرض االستيطانية الجديدة ضم تد

  الفلسطينية المحتلة
 

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين -   رام اهللا
الفلسطينية مصادقة الحكومة اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، 

 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء ٢١٦٦على بناء 
  . متفرقة من الضفة الغربية المحتلة

نية ما يسمى   كما أدانت، في بيان لها، 
على للتخطيط والبناء التابع لإلدارة المدنية المجلس األ"

 على بناء آالف الوحدات األخرى،   ، المصادقة"اإلسرائيلية
 آالف وحدة في جلسته التي ستعقد يوم ٥بما فيها بناء 

لإلعالم العبري، حيث ستبنى تلك الوحدات  الخميس، وفقا
   . الضفة المحتلة  في معظم المستعمرات في

ار الحكومة اإلسرائيلية يشكل وأكدت الوزارة أن قر
انتهاكا جديدا يضاف إلى سلسلة االنتهاكات والجرائم 

 جزاء من عمليات الضم   اإلسرائيلية المتصاعدة، واعتبرته
  . والسرقة والقضم التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة

ورأت الوزارة، في بيانها، ان قرار الحكومة 
ا في تنفيذ مخططات اإلسرائيلية دليل جديد على استمراره

الضم وفرض السيطرة اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية 
المحتلة، تنفيذا لما تسمى صفقة القرن الهادفة إلى 
تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وبشكال يترافق مع 

 على األرض في محاولة إلنهاء حل   فرض وقائع جديدة
  .الدولتين

  ١٤/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ألردن يدين قرار االحتالل اإلسرائيلي بناء أكثر ا
من ألفي وحدة استيطانية جديدة في األراضي 

 الفلسطينية المحتلة
 

 أعرب األردن عن إدانته لقرار إسرائيل - عمان
الموافقة على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة 

  .ةفي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتل

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين ضيف اهللا علي الفايز في بيان أمس 

رفض المملكة للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في “
األراضي الفلسطينية المحتلة التي تعد خرقا للقانون 
الدولي وقرارات مجلس األمن، وخطوة أحادية ال قانونية 

ل الدولتين على أساس قرارات ُمدانة تقوض فرص ح
  .”الشرعية الدولية
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ضرورة وقف كافة الممارسات االستيطانية “وأكد 
سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة األراضي وفقا 

  . ”اللتزامات إسرائيل كقوة قائمة باالحتالل

اتخاذ مواقف “ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى 
رساتها التي حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف مما

  .”تقوض جهود السالم وفرصه

  ١ص/١٥/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

يجب إقامة دولة فلسطينية : األمم المتحدة
  وفقا للقرارات األممية

 

رئيس الجمعية العامة  أكد –  وفا- نيويورك 
لألمم المتحدة، السفير التركي فولكان بوزكير، على 

ا قبل ضرورة قيام دولة فلسطينية على أساس خطوط م
 .، تنفيذا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة١٩٦٧عام 

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الرابعة 
التابعة لألمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء االستعمار، 
وعمليات حفظ السالم والتعاون الدولي والبعثات األممية 
الخاصة، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .)أونروا(

يتعين على األمم : "وقال بوزكير، في مداخلته
المتحدة أن تستمر في دعم الفلسطينيين واإلسرائيليين 
لحل النزاع على أساس قرارات األمم المتحدة والقانون 
الدولي واالتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية دولتين تعيشان 
جنبا إلى جنب في سالم وأمن داخل حدود معترف بها، 

  ".١٩٦٧خطوط ما قبل على أساس 

وأعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في 
كانون الثاني الماضي، خطة لتسوية سياسة / يناير

مجحفة بحق الفلسطينيين ومنحازة إلسرائيل، وقوبلت 
  .برفض فلسطيني رسميا وشعبيا

عمل اللجنة الرابعة مهم "وأضاف بوزكير أن 
في إبقاء هذا للغاية في هذا الصدد، ويلعب دورا حاسما 

  ".الصراع ومحنة الفلسطينيين على جدول األعمال الدولي

: وتوجه إلى المشاركين في االجتماع بقوله
تساعد جهودكم على الوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني "

غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير 
  ."واالستقالل

اضطلعت وكالة األمم المتحدة : "وقال بوزكير
، منذ )أونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ل

، بدور شريان الحياة لالجئين ١٩٤٩إنشائها عام 
  ". مليون٥,٦الفلسطينيين، البالغ عددهم اآلن 

في انتظار التوصل إلى حل "وشدد على أنه 
عادل ودائم لمحنة الجئي فلسطين، فإن خدمات أونروا 

 والحماية في مجاالت مثل التعليم والرعاية الصحية
واإلغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات واالستجابة 

  ".لحاالت الطوارئ، ستظل حيوية

القلق إزاء الفجوات المالية المتكررة "وأعرب عن 
الوكالة األممية بحاجة إلى تمويل "، مؤكدا أن "لألونروا

مستدام يمكن التنبؤ به، لضمان االستقرار واألمن لالجئي 
م الوكالة لالجئين الفلسطينيين خدمات وتقد". فلسطين

األردن، : ُمنقذة للحياة في أقاليم عملياتها الخمسة، وهي
لبنان، سوريا، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 

أزمة مالية، منذ أن أوقفت " أونروا"وتواجه . وقطاع غزة
ُ دعمها السنوي، المقدر ٢٠١٨الواليات المتحدة عام 

دوالر؛ جراء معارضة أمريكية لطريقة عمل  مليون ٣٦٠بـ
الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل، حليفة 

  .واشنطن

  ١٥/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

فلسطين ترسل مذكرات لألمم المتحدة حول 
  قرار إقامة وحدات استيطانية جديدة
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مندوب فلسطين لدى األمم  قال –رام اهللا 
حدة في نيويورك السفير رياض منصور إنه من المت

المقرر أن تقدم بعثة فلسطين يوم الخميس مذكرات لكل 
من األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيرش، 
ورئيسي مجلس األمن والجمعية العامة، حول مصادقة 
االحتالل على إقامة آالف الوحدات االستيطانية في 

 .الضفة

 جزء من الجهد وأضاف أن هذه المذكرات
المبذول لتوثيق جرائم االحتالل كملف لألمم المتحدة، 

على " إسرائيل"للعودة إليها في الوقت المناسب، لمحاسبة 
 .جرائمها، وعدم إفالتها من العقاب

أن " صوت فلسطين"وأوضح منصور إلذاعة 
اللجنة الرابعة السياسية ولجنة االستعمار التابعتين 

المتحدة، تناقشان انتهاكات للجمعية العامة لألمم 
االحتالل بما فيها االستيطان كجزء من نقاش عام مفتوح، 
قبل االنتقال بعد فترة التخاذ قرارات من ضمنها ما يتعلق 

 .باالستيطان وانتهاكات االحتالل األخرى

 من الشهر ٢٦وحول جلسة مجلس األمن في 
الجاري، والتي تترأسها روسيا، أشار منصور الى ان 

قاشات والمشاورات المستمرة مع الجانب الروسي تتركز الن
على مبادرة الرئيس محمود عباس للسالم، المتعلقة 
بالطلب من األمين العام لألمم المتحدة، وأعضاء مجلس 
األمن والرباعية الدولية، التحضير للبدء بمشاوراتها 

 .للمؤتمر الدولي للسالم العام المقبل

ه من مشاورات واضاف أن ما يتم التحضير ل
ًوجهود مبذولة في مجلس األمن هذا الشهر ستكون جزءا 
من التهيئة والتحضير للمجلس بعد ثالثة أشهر برئاسة 

 .تونس

ونوه إلى أن نقاشات مشاورات مجلس األمن في 
يناير المقبل برئاسة روسيا، ستكون / كانون الثاني

مختلفة عن سابقاتها، وستؤدي لخطوات عملية على 
  .األرض

 ١٥/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ال بد أن تستمر األونروا في تقديم : الصفدي
  خدماتها لالجئين الفلسطينيين

 

نائب رئيس  ترأس – ابو طير  ماجدة–عمان 
الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي 

ي  الحوار االستراتيجأمسووزيرة خارجية مملكة السويد 
الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم الوكالة )األونروا(
ُوايجاد نهج وطرق عمالنية تضمن مواجهة التحديات  ٕ

  .المالية التي تواجهها الوكالة

ن الصفدي أن  للحوار، بياالفتتاحيةوفي كلمته 
التحدي األكبر الذي يواجه الوكالة يتمثل بضمان التمويل 

  . بتوفير خدماتها الحيويةاالستمرارالالزم لها وتمكينها 

وأشار الصفدي إلى ان اإلنجاز الذي تحقق 
 ٢٠١٩ في كانون األول من العام ااألونروبتجديد والية 

ر بأغلبية ساحقة، أكد اإلجماع الدولي على أهمية الدو
  .الذي تقوم به الوكالة

وبين الصفدي أن سلسلة الحوارات التي عقدتها 
مجموعة ستوكهولم أفضت، للمرة األولى في تاريخ 

ً موازنة لعامين إثنين بدال من عام اعتمادالوكالة، إلى 
 واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام

  .للوكالة

هداتها وشدد الصفدي على أهمية وفاء الدول بتع
المالية، ذاك أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر 

 لم يتم إذابتبعات كارثية على الالجئين الفلسطينيين، 
ًسده قبل نفاد المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصا 



  
  ٤٣ 

في ظل ما تفرضه تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا 
  .المستجد

ُواستعرض الصفدي بعض النهج الفاعلة غير 
ً مستقبال لضمان اعتمادهايدية التي من الممكن التقل

ُالتمويل المستدام للوكالة، والتي من بينها تعزيز الدور 
التمويلي للمجموعات اإلقليمية والقطاع الخاص، وفق 

  .آليات تتفق عليها مجموعة ستوكهولم

وبين الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده 
ار الدعم الدولي بداية العام القادم خطوة مهمة في إط

  .السياسي والمالي للوكالة

 في ااألونروال بد أن تستمر "وأضاف الصفدي 
تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية 
ًالالجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم 

، وفي سياق ١٩٤المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 
ي اإلسرائيلي على أساس حل حل شامل للصراع الفلسطين

ًتساقا مع القانون الدولي والمرجعيات االدولتين 
  ".المعتمدة

وحذر الصفدي من التبعات اإلنسانية والسياسية 
 االضطالعواألمنية التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة 

بواليتها األممية وتقديم خدماتها الحيوية لالجئين 
ًخمس، منوها إلى أن الفلسطينيين في مناطق عملياتها ال

حرمان ماليين من الالجئين من حقهم في التعليم 
  .اإلنسانيةوالصحة واإلغاثة سيعمق معاناة الالجئين 

وثمن الصفدي إعالن الكويت والمملكة المتحدة 
 مليون دوالر أمريكي دعما ماليا ٢٣تقديم ما مجموعة 

ًاضافيا عاجال للوكالة لتمكينها االستمرار في تقديم 
  .دمات األساسية في مناطق عملياتها الخمسالخ

من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية الوكالة 
ًركنا أساس في تقديم اإلغاثة اإلنسانية لالجئين 

 وتنمية واستقرارالفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن 
  .>>...المنطقة

وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم ... <<
دت بأغلبية ساحقة خالل ُالكامل لوالية األونروا التي جد

كانون /أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر
ُ، مشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم ٢٠١٩األول 

ًالسياسي إلى دعم مالي تمكينا للوكالة مواصلة تقديم 
خدماتها الحيوية لالجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما 

  .انقطاع

م كل إسناد مالي ودعا المشاركون المانحين تقدي
 ٢٠٢٠متاح لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 

من أجل ضمان تمكن األونروا من الحفاظ على خدماتها 
الحيوية التعليمية والصحية واإلغاثية والتنموية لالجئين 

  .ًوحمايتهم وفقا لوالية الوكالة

واتفق المشاركون على بذل الجهود المشتركة 
ويلية من خالل التواصل مع مانحين لسد الفجوة التم

  .>>...آخرين

واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي ... <<
 من أجل دعم ضمان ٢٠٢١للمانحين بداية العام 

  .استمرار الدعم المالي للوكالة

وشارك في الحوار الذي استضافته المملكتان 
 المرئي وزراء خارجية الكويت والنرويج االتصالعبر آلية 

الدولة الياباني للشؤون الخارجية والممثل األعلى ووزير 
 األوروبي لالتحادللشؤون الخارجية والسياسة األمنية 

ومسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا والمملكة المتحدة 
وألمانيا، وبحضور المفوض العام لألونروا فيليب 

  .>>...الزاريني

 ٣ ص١٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

ة ترحب ببيان القوى الرئاسة الفلسطيني
  األوروبية الكبرى الرافض لالستيطان

 



  
  ٤٤ 

 رحبت الرئاسة الفلسطينية ببيان القوى -رام اهللا 
األوروبية الكبرى الذي أدانت فيه مصادقة سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي على بناء آالف الوحدات االستيطانية 
الجديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها لن 

رف بأية تغييرات على حدود الرابع من يونيو عام تعت
١٩٦٧.  

عن ) وفا(ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
قوله، اليوم، إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية 
ٕألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا في بيان  ٕ

انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها مشترك يأتي 
 الذي دعا لوقف ٢٣٣٤قرار مجلس األمن الدولي رقم 

  .االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

وأوضح أبو ردينة أن هذا الموقف يأتي منسجما 
مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها 

 اسرائيل الشرعية الدولية، ويؤكد أن كل ما تقوم به
باطل ومخالف لجميع القرارات " السلطة القائمة باالحتالل"

الدولية، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لالستقرار والسالم 
في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧حدود الرابع من يونيو لعام 
  .الشرقية

  ١٦/١٠/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

  

  

  

التوسع االستيطاني يعرض امكانية : بوريل
  إقامة دولة فلسطينية مستقبلية للخطر

 

أكد الممثل األعلى للشؤون  – PNN – بروكسل
 فالخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي جوزي

 اإلسرائيلي في الضفة االستيطانيبوريل أن التوسع 
ليمي لدولة الغربية يعرض إمكانية البقاء والتواصل اإلق

فلسطينية مستقبلية كنتيجة لحل الدولتين المتفاوض 
 .عليه للخطر

 التوسيعوقال بوريل في تصريحات صحفية حول 
 أعلنت األخيرة، في األيام هإن"االستيطاني، يوم الخميس، 

إسرائيل عن توسيع كبير للمستوطنات في الضفة الغربية 
لخطط المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها، هذه ا

  ." وحدة سكنية٥٠٠٠يتوقع منها بناء ما يقرب من 

وشدد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب 
القانون الدولي وكما هو مذكور باستمرار، ولن يعترف 
االتحاد األوروبي بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 

، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك التي ١٩٦٧
 .اتفق عليها الطرفان

أشار بوريل إلى أن النشاط االستيطاني يهدد و
الجهود الحالية إلعادة بناء الثقة واستئناف التعاون 

 وتمهيد واإلسرائيليين الفلسطينيين بينالمدني واألمني 
 .ومباشرة هادفة لمفاوضات نهائي الستئناف الطريق

وطالب حكومة إسرائيل بعكس هذه القرارات 
لمستمر، بما في ذلك في ووقف كل التوسع االستيطاني ا

هار حوما، "القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل 
  E1." ووجفعات هاماتوس، 

/ مارس إلى آب/ ّوذكر أن الفترة من آذار
 شهدت أيضا ارتفاعا في عمليات هدم ٢٠٢٠أغسطس 

أو مصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة 
 .١٩-الغربية رغم جائحة كوفيد 

سرائيل بوقف جميع عمليات الهدم، بما وطالب إ
في ذلك المباني التي يمولها االتحاد األوروبي، ال سيما 

  .في ضوء التأثير اإلنساني للوباء الحالي



  
  ٤٥ 

 ١٦/١٠/٢٠٢٠شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

إدانة أردنية أوروبية لقرار بناء وحدات 
  استيطانية بالضفة الغربية

 

ئب رئيس الوزراء، نا قال – وكاالت - عمان
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن 

 وحدة استيطانية ٤٩٠٠األردن يدين قرار إسرائيل بناء 
  .جديدة في الضفة الغربية المحتلة

وأضاف الصفدي، أن القرار يعتبر خرقا للقانون 
الدولي وخطوة الشرعية تقوض حل الدولتين وفرص 

  .تحقيق السالم الشامل

 الصفدي على الموقف الدولي الواضح في وأكد
رفض هذه الخطوات، مشددا على ضرورة الضغط لوقفها 

  .ولحماية السالم وحماية القانون الدولي

وعلى صعيد متصل، دانت قوى أوروبية الجمعة 
قرار إسرائيل الموافقة على بناء اآلالف من الوحدات 

شيرة االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، م
ّوتقوض جهود » نتائج عكسية«إلى أن الخطوة تؤدي إلى 

  .السالم في المنطقة

وقال بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية 
ٕألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا أن  توسيع «ٕ

المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد بدرجة 
حقيق إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف ت

  .»الفلسطيني - سالم عادل ودائم في النزاع اإلسرائيلي

كما أكدنا مباشرة للحكومة «وأضاف أنه 
ّاإلسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقوض بدرجة إضافية جهود 

. »إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار
ل على وقف بناء ّوحضت الدول الخمس اسرائي

  .المستوطنات فورا

 ٣ ص١٧/١٠/٢٠٢٠ور الدست

* * * * *  

ًتستغل كورونا للمضي قدما " إسرائيل: "منصور
  بالضم واالستيطان

 

المندوب الدائم لدولة فلسطين  بعث –نيويورك 
لدى األمم المتحدة، الوزير رياض منصور ثالث رسائل 
متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس 

، ورئيس الجمعية )اروسي(مجلس األمن لهذا الشهر 
استغالل " إسرائيل"العامة لألمم المتحدة، بشأن مواصلة 

ًوالمضي قدما بمخططاتها االستيطانية " كوروا"وباء 
والضم وترسيخ احتاللها العسكري لألرض الفلسطينية 

 .المحتلة، بما فيها القدس

تعليق إسرائيل خطط الضم الخاصة "إن : وقال
تزام بالقانون الدولي ألنها بها ال يعني أنها تنوي االل

تواصل متابعة جميع اإلجراءات الهادفة إلى استعمار 
وضم األراضي الفلسطينية بشكل يومي مع توسيع 
المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وتهجير األسر 

 ".الفلسطينية بشكل قسري

وأشار إلى مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على 
خرى في األرض  وحدة استيطانية أ٥٠٠٠بناء 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، في مناطق 
 .تقع بشكل أساسي في عمق الضفة الغربية

ولفت إلى أن االحتالل يواصل سياسة االعتقال 
 ٣٥٠اإلداري غير اإلنسانية، عبر اعتقال ما ال يقل عن 

ًفلسطينيا إداريا من بين ما يقرب من   أسير، رغم ٥٠٠٠ً
ات ومنظمات حقوق االنسان والمنظمات دعوات الحكوم

األخرى إلى إطالق سراح الفلسطينيين المحتجزين في 
سجون االحتالل دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو 

وتطرق إلى الهجمات التي تنفذها قوات االحتالل . إدانتهم
على المدنيين الفلسطينيين من خالل هدم المنازل 

 .سكرية وغيرها من الجرائمواإلخالء القسري والغارات الع



  
  ٤٦ 

وفيما يتعلق بالحالة في قطاع غزة، شدد 
منصور على خطورة الظروف اإلنسانية واالجتماعية 
واالقتصادية المزرية هناك بسبب الحصار اإلسرائيلي 

ً عاما، والذي تسبب في ١٣المفروض على القطاع منذ 
حرمان شديد وجوع وبؤس لسكانه البالغ عددهم مليوني 

  . نسمة

ونوه إلى ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس 
، ما يضاعف الصعوبات %٨٤في غزة بنسبة " كورونا"

والمخاوف التي يواجهها الشعب الفلسطيني، الذي يمنعه 
االحتالل من الوصول إلى األدوات والقدرات الدولية 

 .للتعامل مع التحديات والعواقب التي يفرضها الوباء

القوة القائمة ، "إسرائيل"وأكد أن مواصلة 
باالحتالل، انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني هي النتيجة 
المباشرة النعدام المساءلة عن االحتالل الذي عمل على 
ًتوسيع سيطرته على األرض يوما بعد يوم على مدار الـ 

 .ً عاما الماضية٥٣

ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك 
ائمة باالحتالل، مجلس األمن، إلى مساءلة السلطة الق

 من مكافأة سلوكها الخطير بالصمت وتجاهل األلم ًالبد
والمعاناة اللذين يعاني منهما األشخاص الذين يعيشون 

  .تحت حكمها العسكري

  ١٧/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  

  

  

سياسة الضم واالستيطان اإلسرائيلية : تركيا
  "محكومة بالفشل"

 

مصادقة   وزارة الخارجية التركية تقدتان –أنقرة 
على توسيع خطط االستيطان الجديدة في " إسرائيل"

 .الضفة الغربية المحتلة

قرار إسرائيل هو "وقالت الوزارة في بيان، إن 
أحدث مثال على سياساتها التي ال تعترف بالقانون 

 ".والقائمة على التجاوزات

وذكرت أن عدد الوحدات االستيطانية غير 
أنها ستقوم بإنشائها " إسرائيل"قانونية التي أعلنت ال

 .ً ألفا١٢خالل العام الجاري فقط، تجاوز 

سياسة "ّوشددت الخارجية التركية على أن 
االحتالل والضم التي تمارسها إسرائيل دون انقطاع 
متجاهلة القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، محكوم 

 ".عليها بالفشل

ستواصل دعم الجهود الرامية وأوضحت أن تركيا 
 ١٩٦٧إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 

تتمتع بوحدة جغرافية وتكون ذات سيادة ومستقلة 
 .وعاصمتها شرقي القدس

ّكما أكدت الخارجية التركية على أن أنقرة 
 .ستواصل الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين

يومي األربعاء والخميس،   "إسرائيل"وصادقت 
 وحدة استيطانية جديدة على بالضفة ٤.٩٤٨لى بناء ع

الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام 
  .الجاري

 ١٧/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 
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األزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي 
  لتصرفات إسرائيل االستعمارية

  

صر أدان األزهـــر فـــي مـــ - األناضـــول - القـــاهرة
إعــالن إســرائيل الموافقــة علــى بنــاء اآلالف مــن الوحــدات 



  
  ٤٧ 

تعد على أراضي "االستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدا أنها 
، داعيــــا المجتمــــع الــــدولي "الدولــــة الفلــــسطينية المحتلــــة

 .لمواجهة هذه التصرفات االستعمارية

نــدين : "وفــي بيــان، مــساء الــسبت، قــال األزهــر
ن الــصهيوني الموافقــة علــى بأشــد العبــارات، إعــالن الكيــا

بناء اآلالف من الوحدات االسـتيطانية فـي الـضفة الغربيـة 
ًهذا القـرار تعـديا صـارخا علـى أراضـي : "وأضاف". المحتلة

ًالدولـــــــة الفلـــــــسطينية المحتلـــــــة، واســـــــتفزازا لمـــــــشاعر 
  ". الفلسطينيين

ـــى  ـــد األزهـــر عل ـــل هـــذه "وأك ـــرافض لمث ـــه ال موقف
  ".سة فرض األمر الواقعالخطوات التي تأتي في إطار سيا

ر مــن حقيقــة عروبــة "وشــدد علــى أنهــا  ــلــن تغي  ُ
األرض، وأن الكيــان الــصهيوني مغتــصب ألراضــي الــشعب 

  ".الفلسطيني المظلوم صاحب الحق واألرض

ـــب األزهـــر  ـــة "وطال ـــدولي باتخـــاذ كاف ـــع ال المجتم
اإلجراءات للوقوف ضـد هـذه التـصرفات االسـتعمارية التـي 

يوني، ويدفع بها الوضع الحالي إلى يمارسها الكيان الصه
  ".مزيد من التعقيدات

ّوصدقت تل أبيب، األربعاء والخميس، علـى بنـاء 
 وحـــدة اســـتيطانية جديـــدة علـــى األراضـــي ٩٤٨ آالف و٤

الفلــسطينية المحتلــة، بالــضفة الغربيــة، فــي أوســع عمليــة 
  .استيطانية منذ بداية العام الجاري

ة  قـــــرارات عــــــسكري٣كمـــــا صـــــدرت الخمــــــيس، 
 ألف دونـم مـن أراضـي األغـوار، وفـق ١١إسرائيلية، بضم 

ــى بهــا لألناضــول قاســم عــواد، مــدير عــام  تــصريحات أدل
ــــة مقاومــــة الجــــدار  ــــي هيئ ــــات إســــرائيل ف ــــق انتهاك توثي

  .واالستيطان الفلسطينية

  ١٨/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

 آالف ٥الكويت تدين إعالن إسرائيل عزمها بناء 

  ة في الضفة الغربية المحتلةوحدة استيطاني

الكويـــــــت إعـــــــالن الـــــــسلطات  أدانـــــــت –أ ش أ 
اإلســـرائيلية عزمهـــا بنـــاء مـــا يقـــارب خمـــسة آالف وحـــدة 

  .استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

بيان صحفي   في– وذكر مجلس الوزراء الكويتي
عقب اجتماعه األسبوعي الـذي عقـد اليـوم االثنـين بقـصر 

س الـوزراء الـشيخ صـباح خالـد السيف برئاسة رئيس مجل
ٕهذه الممارسات اإلسرائيلية واصـرارها   أن–الحمد الصباح 

على التوسع االستيطاني، يأتي إمعانـا فـي مخالفـة قـرارات 
، وتقويـــــضا ٢٣٣٤الـــــشرعية الدوليـــــة، والســـــيما القـــــرار 

للجهــود الهادفــة للوصــول إلــى حــل شــامل ودائــم للقــضية 
ـــسطينية ـــوزراء ال. الفل ـــس ال ـــويتي، المجتمـــع ودعـــا مجل ك

ــوري  ــه، مــن خــالل التحــرك الف ــام بواجبات ــى القي ــدولي إل ال
  .لوقف مثل هذه الممارسات

وفــي ســياق آخــر، أدان مجلــس الــوزراء الكــويتي 
ــاة  الجريمــة اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي العــراق، وأودت بحي
ثمانيـــة أشـــخاص، مؤكـــدا أن هـــذه الجريمـــة تعـــد انتهاكـــا 

ة واألخالقية، وعمال يستهدف لكافة القيم الدينية واإلنساني
وشـدد علـى تـضامن . أمن واستقرار العراق وسالمة أبنائـه

الكويــت مــع العــراق فــي جهودهــا الهادفــة للتــصدي لتلــك 
األعمــال اإلجراميــة ومحاربــة اإلرهــاب، والحفــاظ علــى أمــن 
واستقرار البلد الشقيق، معربا عن خالص تعازيـه وصـادق 

  .مواساته ألسر الضحايا

 ١٩/١٠/٢٠٢٠ابع اليوم الس
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رؤساء بعثات دول أوروبية يدعون إسرائيل 
  لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين

 

ــــــات دول  دعــــــا – ب أ  د–رام اهللا  رؤســــــاء بعث
أوروبية، يوم االثنين، إسـرائيل إلـى وقـف عمليـات تهجيـر 
ـــي الـــضفة  الفلـــسطينيين مـــن منـــاطق ســـكنية مهمـــشة ف

  . الغربية



  
  ٤٨ 

ؤسـاء بعثـات دول االتحـاد ذلك خالل زيـارة ر جاء
قريتي أم الخيـر، والمجـاز،  األوروبي والدول األعضاء فيه

 بمسافر يطا جنوب الخليل لالطالع علـى أوضـاع الـسكان

  .فيها

ـــي فلـــسطين  ـــي ف ـــل االتحـــاد األوروب ـــى ممث والتق
 مـــن الـــسفراء ٢٠بورجـــسدورف، و ســـفين كـــون فـــون

 والدبلوماســيين المعتمــدين لــدى فلــسطين، بممثلــين عــن

ألسـر الفلـسطينية التـي تقطـن قـرى وخربـا وكهوفـا جنـوب ا
  .الخليل

ــسطينية الرســمية أن  وذكــرت ــاء الفل ــة األنب وكال
األوروبيــون مهــددة  المنــاطق التــي زارهــا الدبلوماســيون

  . باإلزالة والتدمير واإلخالء من جانب إسرائيل

وأطلـــع الدبلوماســـيون األوروبيـــون علـــى معانـــاة 
ـــدمير الـــسكان والوضـــع التعليمـــي  ـــصعب جـــراء هـــدم وت ال

  .إسرائيل عدد من المدارس فيها

الوكالة عن بورجـسدورف وأعـضاء الوفـد،  ونقلت
تهجيــر الــسكان  تعبيــرهم عــن قلقهــم الــشديد بــسبب خطــر

الفلسطينيين من هـذه المنـاطق، وهـدم عـدد مـن المنـشآت 
  .التي تعود للفلسطينيين والمباني

وطالـــــب المـــــسؤول األوروبـــــي إســـــرائيل بوقـــــف 
ــي تعــاني عم ــاطق المهمــشة الت ــات الهــدم فــي هــذه المن لي

  . ظروفا إنسانية صعبة

إلى أن تهجيـر هـذه التجمعـات  بورجسدورف ونوه
ــل ــا مــن قب ــل خرق ــدولي ويمث ــانون ال ــاقض الق إســرائيل  ين

  .اللتزاماتها كقوة احتالل بموجب القانون اإلنساني الدولي

اإلســرائيلية " بتــسيلم"الباحــث فــي منظمــة  وأشــار
مـــا قامـــت بـــه  النواجعـــة للوفـــد الدبلوماســـي، إلـــىنـــصر 

إســرائيل فــي اآلونــة األخيــرة مــن تخريــب وتــدمير لمــدارس 
ومــساكن المــواطنين، واالســتيالء علــى خــيمهم  ومنــشآت

  . وحظائر ماشيتهم وممتلكاتهم

ـــب ـــي باتخـــاذ  وطال النواجعـــة، االتحـــاد األوروب
إســــــرائيل " اعتــــــداءات"خطــــــوات جديــــــة عمليــــــة لوقــــــف 

ن الذين يعملون علـى تهجيـر الـسكان قـسريا، والمستوطني
  .األمر على الشجب واالستنكار وأن ال يقف

 ١٩/١٠/٢٠٢٠الشروق المصرية 
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السفير الطوباسي يلتقي لجنة الصداقة مع 
  فلسطين بالبرلمان اليوناني

  

التقى سـفير دولـة فلـسطين لـدى اليونـان  -أثينا 
 البرلمانيـة مـع مروان طوباسي مع أعضاء لجنـة الـصداقة

ضـم كـل مـن البرلمـانين، رئـيس اللجنـة يـوانيس  فلسطين،
، ونائــب الــرئيس )الجديــدة الديمقراطيــة حــزب(كيليــانوس 

ــوذوروس ذريتــساس  ــة )حــزب ســيريزا(ثي ، وســكرتير اللجن
و النائـــب الخـــامس ) ٢٥حـــزب ميـــرا (صـــوفيا ســـاكورافا 

 ).الحزب الشيوعي(لرئيس البرلمان يورغوس المبروليس 

جــرى اللقــاء بالبرلمــان اليونــاني حيــث احــاط وقــد 
السفير طوباسـي اعـضاء اللجنـة بمجمـل الوقـائع وخطـورة 

والرؤيـــة الفلـــسطينية  المتغيـــرات الـــسياسية فـــي فلـــسطين،
ٕالمتعلقة بعقد المؤتمر الدولي للسالم والتى قدمها الرئيس 
محمود عباس أمام الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة وطلبـه 

م لألمـم المتحـدة بالـدعوة والتحـضير لـذلك، من االمين العا
إضافة إلى إيضاح المطلوب سياسيا من اليونـان واالتحـاد 
األوروبـــــي بـــــشأن سياســـــات دولـــــة االحـــــتالل واســـــتمرار 
ـــه  انتهاكاتهـــا وجرائمهـــا بحـــق الـــشعب الفلـــسطيني وحقوق
ـــة للتـــصرف وعلـــى وجـــه الخـــصوص، ضـــرورة  الغيـــر قابل

 وعاصـــمتها ٦٧االعتـــراف بدولـــة فلـــسطين علـــى حـــدود 
 .القدس الشرقية

كمــا وضــعهم الــسفير طوباســي بتفاصــيل أوضــاع 
مدينة القدس وخاصة محاوالت تهويـدها المـستمرة إضـافة 
إلى ما تتعرض له أوقاف البطريركية بالقدس وتحديدا فـي 



  
  ٤٩ 

باب الخليل وميدان عمر، تصعيد االستيطان، الـضم كـأمر 
م السفير كذلك قد،واقع، حصار غزة وغيرها من االنتهاكات

ًطوباسـي ملخـصا للرؤيـة المتعلقـة بـشأن تطـوير العالقــات 
اليونانيـــة الفلـــسطينية لترجمـــة الموقـــف المعلـــن مـــن حـــل 
ــدد مــن القطاعــات  ــي هــذة الظــروف بع ــدولتين خاصــة ف ال
ـــــشأن الحـــــوار  ـــــسياسي، كمـــــا تـــــم افـــــادتهم ب وأهمهـــــا ال

 .الفلسطيني الوطني والتحضير لعقد االنتخابات

 البرلمانيـــة مـــن جهـــتهم رئـــيس واعـــضاء اللجنـــة
ـــاء  ـــر فـــي االرتق عبـــروا أمـــام الـــسفير عـــن حرصـــهم الكبي
بالعالقــــات الثنائيــــة، وتــــم تحديــــد بعــــض جوانــــب العمــــل 
ــــي هــــذا  ــــة لمتابعتهــــا ف ــــة مــــع الحكومــــة اليوناني االجرائي

   .الخصوص

كمــا عبــر كافــة أعــضاء اللجنــة فــي كلمــاتهم عــن 
ـــي خـــاص  ـــسطينية لعقـــد مـــؤتمر دول ـــة الفل تاييـــدهم للرؤي

برعايــة الرباعيــة الدوليــة، وثبــات مــوقفهم تجــاه  بالــسالم
ضــرورة االســتناد الــى حــل الــدولتين وفــق القــرارت األمميــة 

   .والقانون الدولي الحالل سالم عادل وثابت

ـــم االتفـــاق علـــى المتابعـــة المـــشتركة بمـــا  كمـــا ت
تــسمح بــه اإلجــراءات الوقائيــة مــن انتــشار الوبــاء، وعــن 

ظـرائهم البرلمــانين الفلــسطينين الرغبـة بلقــاء مـشترك مــع ن
مـــن المجلـــس الـــوطني عنـــدما تـــسمح الظـــروف المتعلقـــة 

   .بالوباء بذلك

حضر اللقاء الي جانب السفير مـروان طوباسـي، 
 .المستشار بالسفارة يوسف درخم

  ١٩/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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يؤكد دعمه المطلق حزب التكتل التونسي 
  نيللحق الفلسطي

ــة  ــل الزاوي ــسي خلي ــل التون أكــد رئــيس حــزب التكت
دعم حزبـه المطلـق والالمحـدود للحـق الفلـسطيني، مـشيدا 

 .بمواقف القيادة الفلسطينية الصامدة في وجه الضغوطات

جاء ذلك خالل استقبال سفير دولة فلسطين لدى 
الجمهورية التونسية هائل الفاهوم، مساء اليـوم الثالثـاء، 

التونـسي، فـي مقـر الـسفارة بالعاصـمة رئيس حزب التكتـل 
   .تونس

وشــدد الزاويــة علــى موقــف حزبــه الــداعم لحقــوق 
ٕشــــعبنا وفــــق قــــرارات الــــشرعية الدوليــــة، واقامــــة الدولــــة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلـى أهميـة 
استمرار التعاون وتعزيز التنسيق بـين الجـانبين فـي عديـد 

 .قبلةالقضايا، خالل المرحلة الم

بدوره، أطلع السفير الفاهوم، رئيس حـزب التكتـل 
ـــسياسية  ـــستجدات والتطـــورات ال ـــى آخـــر الم ـــسي عل التون
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل مخططات التـصفية 

 .التي تتعرض لها

 ٢١/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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د جادو تطلع سفراء لجنة األمن والسياسة في االتحا

  األوروبي على آخر المستجدات الفلسطينية

 أطلعــــــــت وكيــــــــل وزارة الخارجيــــــــة والمغتــــــــربين
 السفيرة أمل جـادو شـكعة، سـفراء لجنـة األمـن الفلسطينية

والــسياسة فــي االتحــاد األوروبــي، علــى آخــر المــستجدات 
الــسياسية واألمنيــة التــي تــشهدها فلــسطين والمنطقــة فــي 

مليـــة الـــسالم فـــي هـــذه اآلونـــة، بمـــا فـــي ذلـــك معيقـــات ع
  .الشرق األوسط

ـــر  ـــك خـــالل اجتمـــاع جـــادو عب ـــديو "جـــاء ذل الفي
، يوم الثالثاء، مـع لجنـة األمـن والـسياسة التـي "كونفرنس

 ســـفيرا يمثلـــون دول االتحـــاد األوروبـــي، ٢٧تتكـــون مـــن 
إضــافة لمبعوثــة االتحــاد األوروبــي لعمليــة الــسالم ســوزانا 

ــة ترتــسال، بحــضور الــسفير عــادل عطيــة مــن ســفار ة دول
  .فلسطين لدى بروكسل

لطالمــــا ســــعينا للحــــصول علــــى : "وقالــــت جــــادو
ــسالم، ويؤســفني بعــد  ــن نعيــق عمليــة ال ــسالم، لــسنا م ال



  
  ٥٠ 

 عاما علـى أوسـلو أننـا مـا زلنـا نـدعو للعـودة ٢٧انقضاء 
ــسالم عــادل  ــة المفاوضــات مــن أجــل الوصــول ل إلــى طاول

   ".وشامل في المنطقة

المــستمرة التــي واســتنكرت االنتهاكــات المتزايــدة و
ترتكبها سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق شـعبنا، مـشيرة 
ـــة اإلســـرائيلية  ـــت الحكوم ـــي زعم ـــضم الت ـــى أن خطـــة ال إل
وقفهــا، لــم تتوقــف ومــا زالــت مــستمرة بتزايــد واضــح حتــى 
اآلن، األمر الذي يثبـت سـوء نيـة االحـتالل وغيـاب رغبتـه 
الحقيقيــة بوقــف الــضم أو الوصــول إلــى ســالم عــادل فــي 

  .المنطقة

وأكــدت أهميــة اســتئناف العمليــة التفاوضــية التــي 
توقفــت منــذ ســنوات، مــشيرة إلــى أن القيــادة الفلــسطينية 
كانــــت ومــــا زالــــت علــــى اســــتعداد للعــــودة إلــــى طاولــــة 
ـــة  ـــات الموقع ـــزام إســـرائيل باالتفاقي ـــشرط الت المفاوضـــات ب
ومرجعيات عملية السالم، والقانون الدولي، والتوقـف فـورا 

ــــات ــــات عــــن عملي ــــذلك االنتهاك ــــدم واالســــتيطان، وك  اله
  .الجسيمة واالعتداءات المستمرة بحق شعبنا

وتناولــت أهميــة إشــراك وســيط محايــد فــي عمليــة 
الـسالم حتــى تتكلــل بالنجـاح، وأكــدت أن الواليــات المتحــدة 
في ظل اإلدراة الحاليـة لـم ولـن تكـن هـذا الوسـيط، مـشددة 

 فـي الوصـول على أهمية وجود إطار زمني ورغبة حقيقيـة
  .إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

وفيما يتعلق باالنتخابات والمصالحة الفلسطينية، 
أكـــدت جـــادو أن هــــاتين المـــسألتين علـــى رأس أولويــــات 
القيادة الفلسطينية، وأن هناك جهدا حقيقيا يبـذل إلصـالح 
البيــت الفلــسطيني، وســيكلل هــذا النجــاح بعقــد انتخابــات 

  .رب وقت ممكنتشريعية ورئاسية في أق

وشكرت جادو االتحاد األوروبي والدول األعـضاء 
علـــى الـــدعم الـــسياسي والمـــادي الـــذي يقدمونـــه لـــشعبنا، 

، مـــشيرة إلـــى اســـتمرار "كورونـــا"خاصـــة فـــي ظـــل جائحـــة 
إســــرائيل، القـــــوة القائمــــة بـــــاالحتالل، بقرصــــنة األمـــــوال 

الفلسطينية واستغاللها كورقة ضغط سياسية على القيـادة 
   .يةالفلسطين

ودعت دول االتحاد األوروبي إلـى زيـادة التعـاون 
والتنسيق لتعزيز العالقات األوروبية الفلسطينية، وشـددت 
على أهمية أن تعترف الدول األوروبية التي لم تفعل بعد، 
بدولـــة فلـــسطين فـــي أســـرع وقـــت لحمايـــة حـــل الـــدولتين، 
مؤكدة أن السياسات اإلسرائيلية الحالية تقودنا نحـو نظـام 

  .ارتهايد في األراضي الفلسطينية المحتلةاب

بـــدورهم، أجمـــع ســـفراء االتحـــاد األوروبـــي علـــى 
موقف دول االتحاد الثابت والرافض لالستيطان اإلسرائيلي 
وعمليــات الهــدم التــي طالــت مــشاريع ممولــة مــن االتحــاد 

  .االوروبي في األراضي الفلسطينية

 وأكدوا استمرار الدعم السياسي واالقتصادي الذي
تقدمــــه دول االتحــــاد األوروبــــي لبنــــاء ودعــــم مؤســــسات 
ــى التــزامهم  الحكومــة الفلــسطينية، كمــا جــددوا التأكيــد عل
بحــــل الــــدولتين كحــــل وحيــــد لــــسالم شــــامل وعــــادل فــــي 

  .المنطقة

  ٢١/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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  سابقة هي األولى من نوعها

لبريطانية القضاء الفلسطيني يقاضي الحكومة ا
 "وعد بلفور"إلصدارها 

  

فـــي ســـابقة هـــي األولـــى مـــن   – رام اهللا –غـــزة 
نوعهــا، مــن المقــرر أن يــتم تــسجيل دعــوى قــضائية لــدى 
القضاء الفلسطيني ضد حكومة بريطانيا، بـسبب إصـدارها 

الــذي مكنــت فيــه العــصابات الــصهيونية مــن " وعــد بلفــور"
ر العــدل احـتالل فلــسطين، وذلــك بعــد أيــام مــن إعــالن وزيــ

الفلـــــسطيني، أن القـــــضاء ســـــيبدأ بمالحقـــــة مـــــستوطنين 
 .إسرائيليين، ارتكبوا انتهاكات ضد الفلسطينيين
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وتقدم الـدعوى يـوم الخمـيس القـادم، بمبـادرة مـن 
التجمع الـوطني للمـستقلين، الـذي يرأسـه منيـب المـصري، 

  .والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني

انيــة ومــن خــالل الرســالة وكانــت الحكومــة البريط
التــي أرســلها آرثــر جــيمس بلفــور وزيــر خارجيــة بريطانيــا 

 إلــى اللــورد اليهــودي، ليونيــل ١٩١٧ نــوفمبر ٢بتــاريخ 
وطــن قــومي "والتــر دي روتــشيلد، أعطــت تأييــدها إلنــشاء 

، وهو ما شجع العصابات الـصهيونية "لليهود في فلسطين
الل أجـزاء  علـى احـت١٩٤٩بتواطؤ مع بريطانيا في العـام 

ــى الــضفة  كبيــرة مــن فلــسطين، بعــد طــرد ســكانها قــسرا إل
  .الغربية وقطاع غزة ودول عربية مجاورة

وكثيرا ما طالبت القيادة الفلسطينية وكذلك القوى 
ــــا  ــــن بريطانيــــا بتــــصحيح خطئه ــــسطينية م ــــشعبية الفل ال
التاريخي، واالعتذار للشعب الفلسطيني، من خالل تمكينه 

نية، واالعتراف بالدولة على الحدود من إقامة دولة فلسطي
  .١٩٦٧التي احتلتها إسرائيل في العام 

هــذا ومــن المقــرر قبيــل البــدء بتقــديم الــدعوى أن 
ينظم ظهر الخميس المقبـل فـي أحـد القاعـات القريبـة مـن 
مجمع المحـاكم فـي مدينـة رام اهللا، مـؤتمر صـحافي، يقـوم 
بعـــده المـــشاركون بالتوجـــه بـــشكل جمـــاعي إلـــى مجمـــع 

لمحاكم لتسجيل الدعوى ضد بريطانيا، النتهاكها الصارخ ا
لحقـوق الـشعب الفلــسطيني ومـسؤوليتها عــن كافـة اآلثــار 

  .المشؤوم" وعد بلفور"الناجمة عن تنفيذ 

وأكــد القــائمون علــى المبــادرة أنهــا تــأتي ضــمن 
برنامج متكامل يهـدف لمتابعـة حقـوق الـشعب الفلـسطيني 

جنبـي لمحاكمـة كـل مـن أمام القضاء الـوطني والـدولي واأل
ــــسطيني، وكإحــــدى  ــــشعب الفل ــــوق ال انتهــــك وينتهــــك حق

ــة لمواجهــة اإلســتراتيجيةمخرجــات مــؤتمر  صــفقة " الوطني
وسياســات االحــتالل الــذي نظمــه التجمــع الــوطني " القــرن

  .للمستقلين ووزارة العدل وجامعة القدس

ويقول القائمون على الدعوى إن المشروع يوجـه 
مــصدر معانـــاة "يطانيـــا باعتبارهــا خطواتــه األولــى ضــد بر

ــــسطيني، وتمكــــين الحركــــة الــــصهيونية فــــي  الــــشعب الفل
 قبــل صــك ١٩١٧فلــسطين منــذ إعالنهــا وعــد بلفــور عــام 

االنتداب بعامين وتحويل الوعد إلـى مـشروع تنفيـذي طبـق 
حرفيا من خالل إلغاء الهويـة الوطنيـة للـشعب الفلـسطيني 

 %٩٣ان يـشكل  غير يهودية رغم أنه كوتعريفه بتجمعات
  ."من سكان فلسطين

وفي هذا السياق قال منيب المصري، في تصريح 
نـسخة منـه، إن هـذه القـضية تـأتي " القدس العربـي"تلقت 

ــور الــذي  ــة أعــوام مــن إصــدار إعــالن بلف ــة وثالث ــد مئ بع
تعامــل مــع الــشعب الفلــسطيني علــى أنــه أقليــة فــي وطنــه 

دون " دولـة إسـرائيل"ليس لديه أيـة حقـوق، وأسـس لقيـام 
وجـه حـق، حيــث وعلـى أســاس هـذا الوعــد المـشؤوم تمــت 
كــل المجــازر والمآســي والنكبــات التــي تعــرض لهــا الــشعب 

  .الفلسطيني

ـــــوطني للمـــــستقلين  ـــــى أن التجمـــــع ال وأشـــــار إل
وبالــشراكة مــع المؤســسة الدوليــة لمتابعــة حقــوق الــشعب 
الفلسطيني، أطلقـوا مبـادرة وهـي جـزء مـن برنـامج متكامـل 

ــشعب الفلــسطيني أمــام القــضاء يهــدف لمتابعــة  حقــوق ال
  .الوطني والدولي

وأكد المصري بأن هذه القضية هي ضد بريطانيـا 
الفتــــا إلــــى أن الــــدعوى ســــيتم تــــسجيلها أمــــام المحكمــــة 

  .المختصة في مدينة رام اهللا

ٕوالى جانب المصري الذي يمثل المدعين، يـشارك 
في المؤتمر الصحافي كـل مـن نائـل الحـوح رئـيس الفريـق 

لقانوني، والبروفيسور مصطفى كبها المؤرخ الفلسطيني، ا
وممثل عن لجنة المتابعـة العربيـة فـي الـداخل الفلـسطيني 

  .وممثل عن الالجئين في الشتات

وكان وزير العـدل الفلـسطيني محمـد شـاللدة قـال 
إن القضاء الفلسطيني سيبدأ خالل أيام بالنظر في قـضايا 



  
  ٥٢ 

بحـــق مـــواطنين تخـــص انتهاكـــات قـــام بهـــا المـــستوطنون 
فلسطينيين، وقـال إنـه وفقـا للقـانون األساسـي، يحـق ألي 
مــــواطن تنتهــــك حقوقــــه التوجــــه إلــــى قاضــــيه الــــوطني 

  .الفلسطيني

وأوضــــح وزيــــر العــــدل أن المحــــاكم الفلــــسطينية 
ســتنظر فــي استــصدار قــرارات وأحكــام ضــد المــستوطنين، 
للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقـصيرية، والمتعلقـة بجبـر 

ًضرر والتعـويض بالـشق المـدني، وذلـك تكريـسا لمفهـوم الـ
ـــول  ـــيم المحتـــل، واســـتكماال لقب ـــى اإلقل ـــة عل ًســـيادة الدول
ــي األمــم المتحــدة، إضــافة  ــر عــضو ف ــة غي ــسطين كدول فل
لتعزيــز مفهــوم الواليــة القــضائية علــى اإلقلــيم الفلــسطيني 

  .المحتل

ســـتكون القـــرارات الـــصادرة عـــن القـــضاء : "وقـــال
 وأدلـــة جنائيـــة، لرفعهـــا أمـــام أي قـــضاء الفلـــسطيني بينـــة

جنـــائي دولـــي آخـــر، إذا لـــم تقـــم إســـرائيل بـــاحترام تطبيـــق 
ً، الفتا إلـى أنـه وفقـا للتـشريعات الوطنيـة الـسائدة "األحكام

ًفي فلسطين، واستنادا لقـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة 
  .والتجارية، هناك نصوص على مالحقة األجنبي

 ٢١/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

أكاديميون إندونيسيون يحذرون من إهمال 
 القضية الفلسطينية

  

أكــــــــــاديميون  ّحــــــــــذر –  وكــــــــــاالت–جاكرتــــــــــا 
إندونيــــــسيون، حكومــــــة بالدهــــــم مــــــن إهمــــــال القــــــضية 

 .الفلسطينية

ــسية بمركــز الدراســات  ــة التدري ــال عــضو الهيئ وق
االستراتيجية والعالمية بجامعة إندونيـسيا محمـد سـياروني 

 إندونيــسيا مواصــلة دعمهــا لفلــسطين التــي علــى: "روفــي
  ".تعرضت للتهميش مؤخرا

مــن جهتــه، طالــب عــضو الهيئــة التدريــسية فــي 
قـــــــسم العالقـــــــات الدوليـــــــة بجامعـــــــة األزهـــــــر رمـــــــضان 

عـــدم تجاهــل أو إهمـــال "الحكومــة اإلندونيـــسية بـــ مهــيمن
 .القضية الفلسطينية

وأكـــــد أن القـــــضية الفلـــــسطينية مـــــن المبـــــادئ  
 .لسياسة الخارجية اإلندونيسيةاألساسية في ا

ودعـــا حكومـــة جاكرتـــا إلـــى ضـــرورة الـــدفاع عـــن 
 .حقوق الشعب الفلسطيني

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

االستيطان اإلسرائيلي تحد سافر للقانون : قطر
  الدولي

 

الحكومــــة القطريــــة أن قــــرار  اعتبــــرت –الدوحــــة 
ستيطانية بالضفة الغربيـة بناء آالف الوحدات اال" إسرائيل"

تحــد ســافر للقــانون الــدولي وقــرارات الــشرعية "المحتلــة، 
 ".الدولية

ـــس  ـــادي لمجل ـــك خـــالل االجتمـــاع االعتي جـــاء ذل
الوزراء في مقره بالديوان األميري بالعاصمة الدوحة، وفق 

 .وكالة األنباء القطرية الرسمية

ــي عاجــل  ــى تحــرك دول ــوزراء، إل ودعــا مجلــس ال
 االســـــتيطان اإلســـــرائيلي فـــــي األراضـــــي وحـــــازم لوقـــــف

 .الفلسطينية المحتلة

مـــن أكبـــر معوقـــات "وشـــدد علـــى أن االســـتيطان 
ًتحقيق السالم، ويشكل تهديدا لحل الـدولتين، وعقبـة أمـام 
اســتئناف العمليــة الــسلمية علــى أســاس القــرارات الدوليــة 

 ".ومبادرة السالم العربية

ــــت والــــداعم ــــة الثاب  وجــــدد تأكيــــد موقــــف الدوح
للحقـــوق المـــشروعة للـــشعب الفلـــسطيني، وفـــي مقـــدمتها 

، ١٩٦٧حقه في إقامـة دولتـه المـستقلة علـى حـدود عـام 
 .وعاصمتها القدس الشرقية



  
  ٥٣ 

الخمـيس الماضـي، علـى بنـاء " إسرائيل"ّوصدقت 
 وحدة استيطانية جديدة في األراضـي الفلـسطينية ٤,٩٤٨

ــة، بالــضفة الغربيــة، فــي أوســع عمليــة اســتيطانية  المحتل
  .منذ بداية العام الجاري

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ممثلو دول أوروبية يرفضون التوسع 
  االستيطاني حول القدس الشرقية

 

ــة،   أعــرب– القــدس رؤســاء بعثــات، دول أوروبي
ـــــسطينية، عـــــن قلقهـــــم إزاء التوســـــع  فـــــي األراضـــــي الفل

  .قيةاالستيطاني اإلسرائيلي، حول القدس الشر

ـــات دول أور ـــة، مـــن بيـــنهم ووزار رؤســـاء بعث بي
ممثلو االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى النـرويج وسويـسرا 
وبريطانيا، الخمـيس، المنـاطق المهـددة باالسـتيطان حـول 

  .المدينة

النمــسا وبلجيكــا “وكــان مــن ضــمن الوفــد ممثلــو 
ــــرويج  ــــدا والن ــــدا وهولن ــــسا وايرلن ــــدا وفرن ــــدنمارك وفنلن ٕوال

ــــا  ــــدا واســــبانيا والــــسويد وألماني ــــا وبولن ــــا وايطالي ٕوروماني ٕ
  .”وسويسرا والمملكة المتحدة

ــــــي باألراضــــــي  ــــــب االتحــــــاد األوروب ــــــال مكت وق
الفلسطينية، في تصريح مكتوب أرسـل نـسخة منـه لوكالـة 
األناضــــول إن الوفــــد األوروبــــي زار المنــــاطق المحيطــــة 

 E1بمستوطنات جفعات حاماتوس، وهار حومـاه ومنطقـة 
شرقية، حيــث تقــوم إســرائيل بخطــوات ملموســة بالقــدس الــ

نحــو توســيع المــستوطنات، بمــا فــي ذلــك اإلعــالن األخيــر 
ـــاء  ـــضفة ٥عـــن بن ـــي ال  آالف وحـــدة ســـكنية إضـــافية، ف

  .”الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية

  

ـــسكان،  ـــون، بال ـــات والممثل والتقـــى رؤســـاء البعث
وممثلي المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في 

  .لتجمعاتا

وقــال ممثــل االتحــاد األوروبــي ســفين كــون فــون 
ــي  ــي االتحــاد األوروب بورغــسدورف إن الــدول األعــضاء ف

ــــد  ــــة بالوف ــــشريكة الممثل ــــدول ال ــــالقلق إزاء “وال ــــشعر ب ت
ـــستمر بهـــدم  ـــد الم اســـتمرار التوســـع االســـتيطاني والتهدي

  .”الممتلكات واإلخالء الذي تواجهه التجمعات المحلية

رائيل لوقـف جميــع النــشاطات نــدعو إســ“وأضـاف 
االستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، في 
منـــاطق مثـــل هـــار حومـــاه، وجفعـــات حامـــاتوس ومنطقـــة 

E1”.  

هـــــذه الخطـــــط تـــــشكل تهديـــــدا “ّوحـــــذر مـــــن أن 
ــاة ومتواصــلة  ــسطينية قابلــة للحي ــة إقامــة دولــة فل إلمكاني
جغرافيـــا، وتكـــون فيهـــا القـــدس عاصـــمة للـــدولتين ضـــمن 
رؤية حل دولتين المتفاوض عليه، وبالتوافق مع المعـايير 

  .”ًالمتفق عليها دوليا

وأكــــــد مكتــــــب االتحــــــاد األوروبــــــي باألراضــــــي 
ــارة اليــوم، تؤكــد  ــي زي ــسطينية، أن الــدول المــشاركة ف الفل

معارضـــــتها الـــــشديدة لـــــسياسة ونـــــشاطات االســـــتيطان “
  .”اإلسرائيلية واإلجراءات المتخذة في هذا السياق

عدم شرعية االستيطان فـي القـانون “على وشدد 
الدولي وتهديده المباشر للجهود القائمة إلعادة بناء الثقة 

  .”بين األطراف

كمـــا تـــم تأكيـــده ســـابقا، فـــإن االتحـــاد “وأضـــاف 
األوروبي والـدول المـشابهة لـه، لـن يعترفـوا بأيـة تغييـرات 

، بمــا فـي ذلــك مـا يتعلــق ١٩٦٧علـى حــدود مـا قبــل عـام 
  .” عما تتفق عليه األطرافبالقدس، عدا

ّوكانــت إســرائيل قــد صــعدت فــي الــسنوات األخيــرة 
من عمليات االستيطان في األراضي الفلسطينية بمـا فيهـا 

  )األناضول(. القدس الشرقية



  
  ٥٤ 

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين 
  يدين سياسة االعتقال اإلداري

 

ــــوم ــــسطين الي ــــاالت– فل التحــــالف  أعــــرب –  وك
ــه لــسياسة  األوروبــي لمناصــرة أســرى فلــسطين عــن إدانت
االعتقال اإلداري، الذي تعـد مخالفـة واضـحة لكـل القـوانين 
واألعراف الدولية، والـذي ال تتـيح الفرصـة لألسـرى للـدفاع 
ُعـن أنفــسهم، بـل ويعتقــل مئـات مــنهم بـسببه دون توجيــه 

 .أي تهمة

ن لــــه، مــــساء اليــــوم ، فــــي بيــــا"التحــــالف"وأكــــد 
ــــضايا األســــرى  ــــدفاع عــــن ق ــــي ال الخمــــيس، اســــتمراره ف
وحمايتهم من جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحقهـم والمتمثلـة 
بحرمانهم مـن العـالج والعـزل االنفـرادي واالعتقـال اإلداري 

  .وحرمان األهالي من الزيارات والتعذيب النفسي والجسدي

رى تـــضامنه مـــع هـــؤالء األســـ" التحـــالف"وأعلـــن 
الــذين تغلــق بــوجههم كــل الطــرق القانونيــة، ويــضطرون 
لإلضراب عن الطعام وتعريض أجسادهم للمـرض وحيـاتهم 

  .للخطر

ــــال إن  ــــاهر األخــــرس "وق ــــسطيني م األســــير الفل
 يومـــا إضـــرابه عـــن الطعـــام بعـــد رفـــض ٨٩يواصـــل منـــذ 

سلطات االحتالل إطالق سراحه، حيث اعتقل من بيته فـي 
ين يوم السابع والعـشرين مـن سيلة الظهر في محافظة جن

يوليـــو الماضـــي، وذلـــك دون توجيـــه أي تهمـــة لـــه /تمـــوز
ودون محاكمــــة، وفقــــط بادعــــاء تعريــــضه أمــــن إســــرائيل 

  ."للخطر

وطالب الصليب األحمر الـدولي والهيئـات الدوليـة 
والمؤســــــسات الحقوقيــــــة وجمعيــــــات حقــــــوق االنــــــسان 
ـــضغط  ـــة، بال ـــة والمفوضـــية األوروبي والحكومـــات األوروبي

ٕلـــى حكومـــة االحـــتالل واجبارهـــا علـــى االلتـــزام بالقـــانون ع

ــارة  الــدولي بتــوفير العــالج المناســب للمرضــى، وتــأمين زي
ــين وخاصــة ٕأهــالي األســير واطــالق ســراح األ ســری االداري

  .األسير ماهر األخرس إلنقاذ حياته

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

 يالبلغار البرلمان يطالب المذبوح أحمد السفير
 المستوطنات وبضائع المستوطنين دخول منع

 بلغاريا إلى
 

 طالب سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا - صوفيا
ــدخول  ــسماح ب ــدم ال ــاري بع أحمــد المــذبوح، البرلمــان البلغ
المستوطنين وبضائع المستوطنات إلى بلغاريا، النتهـاكهم 
القــرارات والقــوانين الدوليــة، ووجــودهم بــشكل غيــر شــرعي 

  .الفلسطينية المحتلةفي األرض 

 ذلك خالل اجتماع السفير المـذبوح فـي مقـر جاء
ــــة  ــــاري مــــع أعــــضاء المجموعــــة البرلماني البرلمــــان البلغ

  .للصداقة مع فلسطين

ـــــام المجموعـــــة التطـــــورات وعـــــرض ـــــسفير أم  ال
 والميدانيــة فــي فلــسطين، خاصــة مــا يجــري مــن اسيةالــسي

توســــيع للمــــستوطنات واالســــتيالء علــــى األراضــــي تحــــت 
  .ميات مختلفة هدفها تحقيق صفقة القرن،مس

 جهته، عبر رئيس مجموعـة الـصداقة تاسـكو من
ـــضال شـــع ـــن أجـــل بناارمينكـــوف عـــن دعمـــه لن ـــاء م  إنه

االحتالل ونيـل االسـتقالل، مؤكـدا عـدم شـرعية االسـتيطان 
والمستوطنين، داعيا إلى احترام القـانون والقـرارات الدوليـة 

  . االحتاللٕوانهاء

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠ الفلسطينية وفاوكالة األنباء 

* * * * *  
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دعوة الرئيس : المالكي أمام مجلس األمن
محاولة أخيرة  عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم

 إلثبات التزامنا بالسالم
 

 أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض -رام اهللا 
المالكي، على دعوة الرئيس محمود عباس، لألمين العام 

مر دولي، بمشاركة جميع األطراف لألمم المتحدة لعقد مؤت
المعنية، في أوائل العام المقبل، لالنخراط في عملية سالم 
حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 
والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية 

  .الدولية وأعضاء مجلس األمن

 وأضاف الوزير المالكي خالل كلمته في جلسة 
مجلس األمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس 

ان هذه الدعوة هي "بعقد مؤتمر دولي لعملية السالم، 
محاولة أخيرة إلثبات التزامنا بالسالم على أساس 
االحتواء وليس اإلقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، 
. والمفاوضات وليس االمالءات، والتعددية وليس األحادية

 أن العديد من بلدانكم قد أعربت بالفعل عن أعلم: وقال
دعمها لمبادرة الرئيس عباس ونتطلع إلى مواصلة العمل 

  .ًمعكم جميعا حتى تتحقق، خالل اجتماعات هذا المجلس

وأكد المالكي أن إسرائيل قررت تحت الضغط  
فقط، تجميد خططها غير القانونية للضم الرسمي لمناطق 

َلمحتلة، لكنها لم تتخل عن خارج مدينة القدس الشرقية ا
سياستها المستمرة منذ عقود، والتي تهدف إلى السيطرة 
على أكبر مساحة من األراضي الفلسطينية مع الحد 
األدنى من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى الحد األقصى من 
الجغرافيا الفلسطينية مع الحد األدنى من الديمغرافية 

ي ضم األراضي بحكم الفلسطينية، مشيرا إلى استمرارها ف
 ٥٠٠٠األمر الواقع، ففي األيام األخيرة أعلنت عن بناء 

وحدة استيطانية في عمق الضفة الغربية، بما في ذلك 
  . داخل القدس الشرقية المحتلة ومحيطها

ودعا الوزير المالكي المجتمع الدولي إلى العمل 
إلنقاذ السالم، وأشار إلى ضرورة تلبية دعوة الرئيس 

باس لعقد مؤتمر دولي للسالم، بحيث يولد محمود ع
الزخم الالزم لحشد المجتمع الدولي ككل لمساعدة 
األطراف في التفاوض على اتفاقية سالم من شأنها أن 

وشدد على أن أي شيء آخر . تغير منطقتنا إلى األبد
يعتبر عديم الجدوى، وطالما أن إسرائيل ال تتحمل تكلفة 

ارها، فإنها لن تتفاوض االحتالل، وتستمر في جني ثم
   .ًأبدا بحسن نية

كما شدد الوزير المالكي على ان شعبنا لن  
ثلثا شعبنا أجبروا على النفي ولم : "يستسلم، وقال

نستسلم، وعشرات اآلالف استشهدوا ولم نستسلم، ومئات 
اآلالف شردوا ولم نستسلم، وتم اسر ما يعادل نصف 

نستسلم، ما  فلسطيني، ولم ٨٠٠٠٠٠سكاننا الذكور، 
  ".الذي يجعل أي شخص يعتقد أننا سوف نستسلم اآلن؟

كثيرا ما "وأضاف الوزير المالكي في كلمته  
ألن . تتساءل إسرائيل لماذا نتمتع بهذا التضامن الدولي

القوى االستعمارية السابقة وحركات التحرير على حد 
العنف، : ًسواء تعرف جيدا هذه السياسات االستعمارية

لترهيب، االعتقال الجماعي التعسفي، التمييز، القهر، ا
االضطهاد، تفتيت األرض، توسيع المستوطنات غير 

. ال يمكنهم دعم مثل هذه األعمال. الشرعية، االستغالل
  . لقد علمهم التاريخ ذلك

وأشار الوزير المالكي إلى انه حان الوقت اآلن 
اذ ال يمكن حل مشكلة الشرق . ألخذ زمام المبادرة

ٕسط وانهاء الصراع دون الحرية للشعب الفلسطيني، األو
ًولن تتوافق حريتنا أبدا مع الجنود اإلسرائيليين في 
شوارعنا والطائرات اإلسرائيلية من دون طيار في سمائنا 

  . والسيطرة اإلسرائيلية على حدودنا

اسألوا "وفي الختام أضاف الوزير المالكي  
 في سجن األسير ماهر األخرس المضرب عن الطعام
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ً يوما، واسألوا كذلك الشهيد الفتى ٩٠إسرائيلي منذ 
ً عاما الذي قتل بشكل بشع، ووالدة الطفل ١٨صنوبر 

ُالذي قتل وهو في طريقه إلى المدرسة، والرياضي الذي 
ُبترت ساقه بعد أن تصرف القناص كما لو كان يلعب 
لعبة فيديو، وصاحب منزل بناه سنوات من الكد والتعب 

والمزارع الذي أحرق المستوطنون . يره في لحظةوتم تدم
نريد ". لن نتعايش مع االحتالل"محاصيله، سيقولون لك 

إنهاء االحتالل، حتى نتمكن من الحياة، حتى نتمكن من 
نيل العدالة، حتى نتحرر، حتى تعرف منطقتنا السالم 

  .واألمن الحقيقيين

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

المجتمع الدولي يتبنى بالغالبية العظمى رؤية 
   لعقد مؤتمر دولي للسالم الفلسطينيالرئيس

 

 تبنى المجتمع الدولي بالغالبية – وفا –رام اهللا 
العظمى رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي 
ٕللسالم أوائل العام المقبل إلنجاز حل الدولتين، وانهاء 

ل الدولة الفلسطينية بعاصمتها االحتالل، وتحقيق استقال
 .القدس الشرقية

ففي الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس األمن 
يوم االثنين وخصصها لمناقشة دعوة سيادته لعقد مؤتمر 
دولي للسالم، أيد المتحدثون دعوة الرئيس، وشددوا على 
ضرورة دعمها، وعلى ضرورة حل القضية الفلسطينية 

عية الدولية، األمر الذي يؤكد وفق القانون الدولي والشر
أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت محل إجماع دولي 

  .وهي تحظى بمكانة خاصة لديه

ونورد فيما يلي مقتطفات مما جاء في كلمات بعض 
  :الدول المشاركة

 الصين

نحن "قال ممثلها في مجلس األمن تشانغ جون، 
لي نؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دو

للسالم ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة 
 ".لتسوية القضية الفلسطينية

أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن "وأضاف 
يأخذ بعين االعتبار آراء الطرفين، ويجب التوصل للحل 
من خالل المباحثات والمفاوضات على قدم المساواة، وال 

 ".يجب أن نفرض أي حل على أي طرف

االلتزام بالتفاهمات التي تم التوصل " إلى ودعا
إليها ووقف االستيطان، حيث تتفق الصين مع بيان 
المنسق الخاص لألمم المتحدة بأن بناء المستوطنات 

  ".يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين

 روسيا

جددت روسيا مطالبتها بوقف كل ما يهدد قضايا 
 وقال نائب وزير الخارجية الوضع النهائي وحل الدولتين،

الروسي سيرغي فيرشينين، إن علينا أن نعمل لتفي جميع 
األطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع 

 .النهائي مثل االستيطان والضم

ودعا، في كلمته، إلى تحقيق السالم على أساس 
ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب 

فاوضات مباشرة بين الفلسطينيين دورها إلطالق م
واإلسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه 

 .المفاوضات دون أية شروط

نحن ندعم كافة الجهود لشركائنا في : "وقال
اللجنة الرباعية ومجلس األمن، ومستعدون للتعاون في 
هذا السياق مع شركائنا في االتحاد األوروبي واألمم 

متحدة وكل األطراف، والرئيس محمود المتحدة والواليات ال
عباس جدد استعداده للتفاوض مع إسرائيل، وهناك توافق 
دولي بشأن ذلك والذي عبر عنه القرار الصادر عن 

 ".مجلس األمن بهذا الخصوص

  المملكة المتحدة
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 اإلسرائيلي، - دعت إلى حل الصراع الفلسطيني
قال مؤكدة أن االستيطان ينتهك القانون الدولي، حيث 

إنه لبناء الثقة يجب "ممثل المملكة المتحدة جونثان ألين 
 ٥٠٠٠وضع حد لإلجراءات على األرض، خاصة بناء 

وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، ألن توسيع 
، منددا بهدم المنازل "المستوطنات ينتهك القانون الدولي

وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس 
  .الشرقية

 لمانياأ

دعا ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن، إسرائيل 
لوقف التوسع االستيطاني وعمليات الهدم في كل األراضي 
الفلسطينية، ووقف االستيطان بما في ذلك في القدس 
الشرقية، ووقف هدم المباني الفلسطينية فيها، ووقف 
خطة الضم بشكل دائم، مؤكدا رفض بالده توسيع 

افها بأي تغييرات على حدود عام المستوطنات وعدم اعتر
، إال إذا اتفقت عليه جميع األطراف، ودعوتها ١٩٦٧

  . بكل أحكامه٢٣٣٤لتطبيق قرار األمم المتحدة 

 جرينادين وسانت فنسيت

إن على "قالت ممثلة جرينادين وسانت فنسيت 
المجتمع الدولي دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

، وتحقيق حل قابل ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
 ".للنجاح

أن الوقت حان لوضع حد الحتالل دولة "وأضافت 
فلسطين، وأن يفي المجتمع الدولي بوعوده، مشددة على 
أن االستيطان واالستيالء على األرض الفلسطينية بالقوة 

، داعية إلى احترام القانون الدولي وقرارات "أمر مرفوض
 وضرورة ٢٣٣٤رار األمم المتحدة ذات الصلة، سيما الق

  .تطبيقه

 الدومنيكان

نحن : "قالت ممثلة الدومنيكان لدى مجلس األمن
نؤيد تنظيم مؤتمر دولي للسالم وفقا لصيغة يجري 

االتفاق عليها دون تأخير، وندعو ألن يجري احترام 
  . القانون الدولي وميثاق وقرارات األمم المتحدة

  فيتنام

جب احترام قال نائب وزير خارجية فيتنام إنه ي
المبادرات التي تحقق السالم وتحديدا مبادرة الرئيس 

نحن نؤمن بالسالم "محمود عباس لتحقيق السالم، و
ٕالشامل واحقاق الحق الفلسطيني للشعب الفلسطيني في 

، وهو من شأنه ١٩٦٧دولته على األرض المحتلة عام 
أن يحقق السالم، ونحن نعبر عن تضامننا مع الشعب 

 كفاحه من أجل الحصول على حقوقه الفلسطيني في
وتحقيق الحل العادل لفلسطين، والحق في العيش بسالم 
وفي ظل الدولة الفلسطينية على األرض المحتلة عام 

١٩٦٧."  

 تونس

جددت تونس دعم مبادرة الرئيس محمود عباس 
لعقد مؤتمر دولي لألطراف المعنية إلطالق عملية سالم 

 .حقيقية

: س عثمان الجرنديوقال وزير خارجية تون
نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للتقدم باتجاه هذ الهدف "

النبيل بدعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي 
لألطراف المعنية إلطالق عملية سالم حقيقية على أساس 
القانون الدولي والقرارات األممية، ونأمل أن تتكاتف جهود 

 الدولية لتهيئة األمين العام لألمم المتحدة والرباعية
األرضية لتجسيد هذه المبادرة، ونجدد استعداد تونس 
الدائم للمساهمة في أي جهد بناء ينهي االحتالل، 

  ".ويحقق السالم واألمن واالستقرار لشعوب المنطقة

 فرنسا

قال ممثل فرنسا إن حل الصراع يكون بدولتين 
 والقدس ١٩٦٧تعيشان بسالم وأمن على حدود عام 

ركة لهما وهو الحل الواقعي الوحيد لضمان عاصمة مشت
استقرار المنطقة، داعيا إلى خلق انطالقة إيجابية تسمح 
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بإطالق المفاوضات على أساس االلتزامات المحددة 
  .الواقعية للطرفين

 جنوب إفريقيا

إننا نؤيد دعوة الرئيس محمود "قال ممثلها 
 عباس لعقد مؤتمر دولي لعملية سالم حقيقية لتسوية كل
قضايا الوضع النهائي بدفعة جديدة للمصالحة والسالم 
في الشرق األوسط، ونحن سنواصل العمل مع كل البلدان 
إلنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش وفق الحدود المعترف 

  ".بها دوليا وعاصمتها القدس الشرقية

 استونيا

إننا ندعو "قال ممثل استونيا لدى مجلس األمن 
امل، وعلى الجميع بذل الجهد من لتحقيق سالم عادل وش

أجل هذه المفاوضات، وأن موقفنا قائم على حل الدولتين 
وعلى سالم شامل يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات 

  ".المباشرة مع مراعاة التطلعات للطرفين

 بلجيكا

أكدت ممثلة بلجيكا أن سياسة االستيطان تقوض 
إن الضم الفعلي "استدامة دولة فلسطينية، وقالت 

المستمر دون هوادة يقوض الثقة، ونحن بحاجة إلعادة 
الثقة وندعو الستئناف الحوار وفق القانون الدولي 

، معربة عن دعم بلجيكا لمكتب "والمعايير المتفق عليها
الممثل السامي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية 

  .المحتلة

 اندونيسيا

 إن على المجموعة الدولية"قال ممثل اندونيسيا 
العمل إلنهاء إفالت إسرائيل من العقاب، كما يجب بدء 
عملية سالم وفق القرارات الدولية المتفق عليها والتي 

 ".تنهي الصراع بين الطرفين

وشدد على ضرورة دعم مبادرة الرئيس عباس 
لعقد مؤتمر دولي لتحقيق السالم برعاية الرباعية الدولية 

إنه آن األوان أن "، فيما قال ممثل النيجر "وأطراف أخرى

نعمل لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
ومساندتهم على طاولة المفاوضات، لتسوية الصراع 
بشكل يحقق التطلعات الشرعية إلقامة دولة فلسطينية 

  ".قابلة للحياة

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

اشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تشن 
  ايتنا الفلسطينيةعلى رو

  

 دعا رئيس الوزراء، وزير الداخلية –رام اهللا 
محمد اشتية، هيئة التوجيه السياسي والوطني، الى بذل 
كل الجهود لمواجهة حرب التزوير التي تشن على روايتنا 
الفلسطينية، ولمن يسيء للدين والوطن، وتعزيز االنتماء 

 .الوطني لدى المجتمع

ه المقر العام لهيئة وأشاد اشتيه خالل زيارت
التوجيه السياسي والوطني، بمدينة رام اهللا، اليوم 
الثالثاء، التقى خاللها بالمفوض السياسي العام اللواء 
عدنان الضميري، ومدراء الهيئة في المحافظات وكادرها، 
بالجهد الذي تقوم به الهيئة على كافة المستويات، واعدا 

فق اإلمكانيات باالطالع على مطالبها، وتلبيتها و
  .>>...المتاحة

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 ترحب بتوصيات اجتماع " العربيةالجامعة"
  مجلس األمن بشأن فلسطين

  

رحبت جامعة الدول العربية بانعقاد  -  )وام(
وتوصيات الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس األمن، 

من اإلثنين، خاصة ما أكدته الدول أعضاء المجلس 
ٕتجاوب واسناد للرؤية الفلسطينية، وتبنيها آلية عقد 
مؤتمر دولي للسالم بداية العام المقبل تحت مظلة األمم 
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المتحدة وبمشاركة األطراف الدولية المعنية إلطالق 
عملية سالم جادة وحقيقية تستند إلى مبادئ القانون 
ُالدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة، تفضي إلى إنهاء 

ٕحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اال
 ١٩٦٧ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 

ًوعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات األمم المتحدة 
وأشاد الدكتور سعيد . ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

علي األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي  أبو
ربية المحتلة بجامعة الدول العربية في تصريح له، الع
ّ الثالثاء، بمواقف الدول التي عبرت عن إرادة يوم

ّالمجتمع الدولي المتمسكة بقرارات الشرعية الدولية 
واإلصرار على إنهاء االحتالل ورفض سياساته بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني وأي إجراءات أو محاوالت أخرى من 

من أرض وحقوق الشعب الفلسطيني في شأنها االنتقاص 
وأكد أن القضية الفلسطينية ال تزال . الحرية واالستقالل

ًتحظى باألولوية على أجندة المجتمع الدولي بعيدا عن 
  .أي تهميش أو إقصاء أو استحواذ

علي عن األهمية الكبيرة التي خرجت  وأعرب أبو
 بها تلك الجلسة التي ينبغي مواصلة البناء عليها مع
األطراف الدولية لبلورة آلية دولية متعددة األطراف، تحت 
مظلة األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك 
ٕاإلعداد النعقاد المؤتمر الدولي واطالق عملية سالم ذات 
مصداقية ومحددة بإطار زمني على أساس قرارات 
الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين الذي يفضي إلى 

ٕ، واقامة ١٩٦٧ء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام إنها
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
لتحقيق االستقرار والسالم العادل والشامل والدائم الذي 

  . تتطلع إليه شعوب المنطقة

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠الخليج األماراتية 

* * * * *  

دعوة المجتمع الدولي يتبنى بغالبيته العظمى ال
  "حل الدولتين"الفلسطينية إلنجاز 

  

 حدد الرئيس - عمان -  نادية سعد الدين
محمود عباس موعدا زمنيا لعقد المؤتمر الدولي للسالم 
في بداية العام المقبل، وذلك بعد تبني المجتمع الدولي 
دعوته بالغالبية العظمى خالل جلسة مجلس األمن 

االحتالل ٕوانهاء ” حل الدولتين“الدولي، إلنجاز 
ٕاإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود 

  . وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧العام 

وبموجب التوافق األممي؛ فإن التحرك اإلقليمي 
والدولي خالل الفترة الزمنية المحددة سيتجه صوب 
اإلعداد لمؤتمر دولي للسالم، بمشاركة األطراف المعنية، 

م المقبل، بهدف االنخراط في عملية سالم لعقده أوائل العا
على أساس القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة 
والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية 

  .الدولية وأعضاء مجلس األمن

من جانبه، أكد عضو اللجنتين لمنظمة التحرير 
بدء التحرك “، عزام األحمد، أهمية ”فتح“ومركزية حركة 

النشط من أجل تهيئة الرأي العام والمجتمع الدولي لعقد 
المؤتمر الدولي للسالم في موعده المقترح من الرئيس 

  .”عباس والمحدد مع بداية العام المقبل

جلسة مجلس األمن، أول “وقال األحمد إن 
أمس، شكلت أكبر رد على محاوالت تضليل الرأي العام، 

” صفقة القرن“ عن ًبأن الفلسطينيين ال يطرحون بديال
  .”األميركية

وكان المجتمع الدولي تبنى، أول أمس، بالغالبية 
العظمى رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم 

  .أوائل العام المقبل

وأيد المتحدثون دعوة الرئيس عباس خالل 
الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس األمن الدولي 
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دولي للسالم، وخصصها لمناقشة الدعوة لعقد مؤتمر 
مشددين على ضرورة دعمها، وحل القضية الفلسطينية، 
وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، مما يؤكد أن 
القضية الفلسطينية تظل محل إجماع دولي، وتحظى 

  .بمكانة خاصة لديه

وأكد المجتمع الدولي ضرورة وقف االستيطان 
دولتين، ًالذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل ال

داعين إلى وقف عمليات هدم المنازل وطرد الفلسطينيين 
منها في مختلف األراضي المحتلة، السيما في القدس 
المحتلة، داعين إلى إطالق مفاوضات مباشرة بين 

  .”حل الدولتين“الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وفق 

غير أن سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم 
افت، بدت خارج السرب الدولي عند المتحدة، كيلي كر

مبادرة السالم العربية “قولها، خالل الجلسة، إن 
لم تعد ضرورية، كما الحاجة لها، حيث فتحت ) ٢٠٠٢(
، وفق ”آفاقا جديدة أمام الفلسطينيين” صفقة القرن“

  .قولها

ًفلسطينيا، رحبت القوى والفصائل الوطنية بتبني 
، بما يؤكد انتصاره المجتمع الدولي لدعوة عقد المؤتمر

  .ًللقضية الفلسطينية وتأكيدا على جوهرية عدالتها لديه

فمن جانبه، أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
التجاوب الكبير من “، جبريل الرجوب، على أهمية ”فتح“

قبل جميع أعضاء مجلس األمن، في الجلسة المفتوحة، 
عباس، في المنظمة األممية، فيما يخص مبادرة الرئيس 
  .”بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي، بداية العام المقبل

ردة فعل المجتمع الدولي من “وأشار إلى أن 
خالل أعضائه، كانت فوق المتوقع، وهو ما سيساعد 

  .”الجانب الفلسطيني في التأسيس للمرحلة المقبلة

ردة “واعتبر الرجوب، في تصريح له أمس، أن 
 الرئيس عباس الفعل في مجلس األمن على مبادرة

المعقولة والمنطقية والعملية، تعد رسالة لإلدارة األميركية 

الحالية وللحكومة اإلسرائيلية، بوجوب مواجهة العدوان 
اإلسرائيلي األحادي الجانب، ليس فقط ضد فلسطين 
ٕوأرضها ومقدساتها، وانما على الشرعية الدولية، ومبدأ 

  .”إلنسانحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حقوق ا

الكرة اآلن في ساحة األمين العام “ورأى أن 
لألمم المتحدة؛ الستكمال مشاوراته واإلعداد لبداية العام 

، بحسب ”المقبل مع إمكانية وجود إدارة أميركية جديدة
  .تقديره

بدوره، قال نائب األمين العام للجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، إن 

ًلدولي يقف بأغلبيته الساحقة موقفا متناقضا المجتمع ا“ ً
مع المحاوالت األميركية اإلسرائيلية لتسويق ما يسمى 

كحل للقضية الفلسطينية، كما يصر على ” صفقة القرن“
التمسك بالقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق إقامة 

 ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود 
  .”ة الالجئينوعاصمتها القدس وحل قضي

اإلجماع األممي أكد عدم “واعتبر عبد الكريم أن 
شرعية الممارسات االسرئيلية بشأن التوسع االستيطاني 
والتحضير للضم، ورفضه إلجراءات االحتالل بعدم منح 
تأشيرات لموظفي األمم المتحدة المعنيين بمراقبة حقوق 
اإلنسان واالنتهاكات المتواصلة بحقها في األرض 

  .”سطينيةالفل

الموقف الدولي، مع ضرورة “وشدد على أهمية 
توظيفه عبر مواصلة النضال الوطني في األراضي 
ٕالفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام، 
واالستمرار في محاصرة المحاولة األمريكية االسرئيلية 
لتعتيم القضية الفلسطينية والنيل من مركزيتها في 

  .”المنطقة وعلى الصعيد الدوليالصراع الجاري ب

وبالمثل؛ قال أمين عام جبهة التحرير ... 
جلسة مجلس األمن، “الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن 

أثبتت أن القضية الفلسطينية ما تزال حاضرة وحية أمام 



  
  ٦١ 

وأضاف .”جميع أحرار العالم، رغم محاوالت اإليحاء بعزلها
قيت خالل الكلمات الوازنة التي أل“أبو يوسف أن 

الجلسة، من قبل روسيا وعديد الدول األوروبية وأفريقيا، 
بعثت برسالة واضحة أن القضية الفلسطينية بقيت على 
أولى سلم أولويات المؤتمر، إزاء اإلجماع بأن تحقيق 
األمن والسالم يتطلب تدابير فورية وعاجلة من أجل عقد 
مؤتمر دولي، واالتفاق على مخرجاته من أجل ضمان 

  .”من واستقرار المنطقةأ

 ٢٧ ص٢٨/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الجامعة العربية تدعو األمم المتحدة التخاذ 
 موقف حازم تجاه االستيطان اإلسرائيلي

جامعة الدول العربية، األمم المتحدة،  دعت
خاصة مجلس األمن، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه 

ت عمليات القتل والتهجير اليومي والتصدي للسياسا
االستيطانية اإلسرائيلية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي 

وأكد قطاع فلسطين . وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
في بيان  –واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية 

 -  لمذبحة كفر قاسم٦٤أصدره يوم الخميس في الذكرى 
ءات ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كافة التدابير واإلجرا

الرادعة التي من شأنها وقف االنتهاكات المتواصلة من 
خالل تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني والعمل على 
إجبار سلطات االحتالل اإلسرائيلي باالعتراف بمسئوليتها 
القانونية واألخالقية والسياسية الكاملة عن جميع 
المجازر والمذابح التي ارتكبتها على مدى تاريخها ضد 

ناء الشعب الفلسطيني، والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية أب
ٍالدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شامل 
ٍعادل قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، 

  .ومبادرة السالم العربية

وأشار البيان إلى المذبحة التي ارتكبتها سلطات 
ضد أهالي قرية  ١٩٥٦االحتالل اإلسرائيلي في العام 

وقرى عربية أخرى مجاورة لها، وذلك عندما " كفر قاسم"
، "تسفي تسور"أصدر قائد المنطقة الوسطى اإلسرائيلية 

أوامره بإطالق النار على المئات من األهالي وهم عائدون 
إلى القرية من أعمالهم بدعوى خرقهم لحظر التجول 

الغهم الذي فرضته سلطات االحتالل اإلسرائيلي دون إب
  .ًمسبقا بتوقيت ذلك الحظر

بالرغم من  انه وأكدت الجامعة العربية... 
انقضاء كل تلك األعوام على هذه المذبحة البشعة اال 
أنها لم تكن األولى وال األخيرة ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني حيث التزال تلك العمليات المنظمة الهادفة 

مته القتالع الشعب الفلسطيني من أرضه وكسر عزي
قائمة وتتوالى حتى اليوم، وذلك بعمليات استهداف 
الحقوق واألراضي الفلسطينية المحتلة من خالل استيطان 
مكثف، وضم واسع ألراضي الضفة الغربية، وتهويد 
مستمر ومتواصل لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري 
وسن قوانين عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في 

 األمانة العامة لجامعة الدول ووجهت.أرضه التاريخية
العربية بهذه المناسبة تحية اعزاز وتقدير ألبناء الشعب 
الفلسطيني الصامد على أرضه وللذين ارتقوا منهم شهداء 
جراء عدوان اسرائيلي غاشم مستمر ومتصاعد، كما 
أدانت جميع الممارسات اإلسرائيلية العنصرية اإلرهابية 

االنتهاك الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، و
وأكدت الجامعة العربية، .لحقوقهم الوطنية واإلنسانية

ٕرفضها وادانتها لجميع المخططات واالنتهاكات اإلسرائيلية 
من استيطان، وضم، وفصل عنصري، مشددة على 
دعمها الكامل لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني 
وقيادته في التصدي لهذه المخططات االستعمارية 

طها من أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية ٕواسقا
الثابتة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

  .الشرقية

  ٢٩/١٠/٢٠٢٠الشروق المصرية 
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* * * * *  

ترامب يسابق الزمن لتأمين قضم : عشراوي
  االحتالل اإلسرائيلي للحق الفلسطيني

 وصفت عضو – وكاالت – االراضي الفلسطينية
ذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان اللجنة التنفي

عشراوي إسقاط إسرائيل والواليات المتحدة لحدود العام 
 من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال العلمي ١٩٦٧

ولفتت إلى أن  .بينهما بالعمل غير القانوني والال أخالقي
توسيع التمويل األميركي للضفة الغربية المحتلة، بما في 

ت اإلسرائيلية غير الشرعية، هو اعتراف ذلك المستوطنا
وأكدت  .صريح بضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة

عشراوي في بيان أمس أن اإلدارة األميركية تسابق الزمن 
لتأمين أكبر قدر من المكتسبات السياسية واالقتصادية 
إلسرائيل، بما في ذلك اتفاقيات التطبيع المتتالية 

  .الضمواالعتراف المسبق ب

واعتبرت هذا االتفاق تعزيزا لشراكة إدارة ترمب 
ًفي جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد شعبنا األعزل وترسخيا 
لدعمها األعمى لدولة االحتالل ومشروعها االستيطاني 

  .االستعماري

وأشارت إلى أن إدارة ترامب تمول االحتالل 
العسكري لألراضي الفلسطينية وتعمل على مساعدة 

لالسراع بسرقة أموال ومقدرات شعبنا من أموال إسرائيل 
  .دافعي الضرائب األميركيين

هذا االتفاق هو اعتداء مباشر “وقالت إن 
وصريح على المبادئ األساسية للقانون الدولي وقرارات 

  .”٢٣٣٤مجلس األمن الدولي، بما في ذلك القرار 

ودعت عشراوي جميع الجهات الدولية الفاعلة 
ي ذلك االتحاد األوروبي ودول أوروبا والمسؤولة بما ف

إلى مواجهة هذه التداعيات الخطيرة بدال من االتجاه نحو 
  .رفع مستوى التعاون مع دولة االحتالل

  ١٩ص/٢٩/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  البرلمان العربي يدين االستيطان اإلسرائيلي

البرلمان العربي، استمراره  أكد –  قنا–القاهرة 
 القضية الفلسطينية قضية العرب األولى وتمسكه بأن تظل

إلى أن تتحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في 
وأدان .إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته 
األولى من دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث، 

عربية، سياسة االستيطان  بمقر الجامعة الاليوم،
 داعيا إلى إلغائها مستمرة،اإلسرائيلي التي التزال 

وأكد البرلمان العربي، على دعمه لكافة الجهود .ًفورا
المبذولة لتوحيد كلمة األطراف الفلسطينية للسعي لموقف 

كما .فلسطيني موحد يساعد في توحيد رؤية الفلسطينيين
 الفلسطينية في أقرب دعا إلى إجراء االنتخابات النيابية

وقت، وفي ظروف تضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيهة 
  .تعبر عن أماني وطموحات الشعب الفلسطيني

  ٣٠/١٠/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع 
  النهائي

 

الرئيس الفلسطيني  قال – زبون  كفاح– رام اهللا
 على حل قضايا محمود عباس إنه مستعد للتفاوض

الوضع النهائي، ضمن آلية دولية متعددة وفي إطار 
  .زمني محدد

ودعا عباس في رسالة أرسلها إلى األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إطالق مؤتمر 

  .دولي بداية العام القادم

وقال عباس إن عقد المؤتمر الدولي، ووضع 
مساعدة الطرفين «نه آلية دولية متعددة األطراف، من شأ

ٕفي التفاوض على حل قضايا الوضع الدائم، واجراء تلك 
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المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات األمم 
المتحدة ذات الصلة، وضمن إطار زمني محدد، وقد تم 
تكليف وزارة الخارجية إلجراء مشاورات واسعة، وكذلك 

تب بعثة فلسطين في نيويورك، للتنسيق الوثيق مع مك
  .»األمين العام لتحقيق هذه الغاية

وطلب عباس من األمين العام إجراء مشاورات 
عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس األمن، من 
أجل عقد مؤتمر دولي للسالم بكامل الصالحيات، 
: وبمشاركة جميع األطراف المعنية في مطلع العام المقبل

ق أمامنا لالنخراط األمر الذي من شأنه أن يفتح الطري«
في عملية سالم جدية، قائمة على أساس القانون الدولي 
وقرارات األمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي 
إلى إنهاء االحتالل، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته 
واستقالله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية 

وضع ، وحل جميع قضايا ال١٩٦٧على حدود عام 
الدائم، وال سيما قضية الالجئين، بناء على القرار 

١٩٤«.  

وأكد عباس أن حل الدولتين هو الحل الدولي 
سيتم تقويضه عندما ال «ًالمتفق عليه، محذرا من أنه 

. »يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة
إنه الحل الذي سيحافظ على حق شعبنا في «: وتابع

ًستنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات تقرير المصير، ا
ًاألمم المتحدة، وهو أيضا الحل الفلسطيني الذي التزمنا 

، ولم ١٩٨٨من خالله بصيغة حل الدولتين منذ عام 
  .»يتغير التزامنا أو يتضاءل

إن مجرد الحديث عن حل «: وقال عباس
الدولتين ال يكفي لحمايته، إنما يستدعي ذلك منا صياغة 

تعدد األطراف وذي مصداقية إلنهاء الصراع على نهج م
أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، 
كسبيل لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن أن يتحقق من خالل 

  .»مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط

وأرسل عباس رسالته إلى غوتيريش، بعد أن 
تأييد في حظيت مبادرته إلطالق مؤتمر دولي للسالم ب
 .اجتماع مجلس األمن التشاوري الذي عقد االثنين

ًوشكلت مواقف الدول في مجلس األمن دعما 
ًمعنويا كبيرا للفلسطينيين الذين يسعون منذ إطالق  ً
الرئيس األميركي دونالد ترمب خطته للسالم المعروفة 

إلى إطالق مؤتمر دولي كخطة » صفقة القرن«باسم 
  .بديلة لخطة ترمب

 الفلسطينيون إطالق مؤتمر دولي تحضره ويريد
الرباعية الدولية ودول أخرى، من أجل إطالق آلية 
متعددة األطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين 
اإلسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى 

، الذي ينص على أن األرض ١٥١٥قرار مجلس األمن 
  .١٩٦٧الفلسطينية هي األرض المحتلة عام 

وحاول عباس إقناع دول متعددة بتبني موقفه 
والدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم، وأرسلت السلطة إلى 

الماضي بأنها ) آب(الرباعية الدولية في أغسطس 
مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، 

نحن مستعدون لقيام دولتنا «: وقالت في رسالتها
لقوية لفرض احترام المحدودة التسلح وذات الشرطة ا

نحن مستعدون للقبول بوجود طرف . القانون والنظام
ضمان (...) من أجل ) من األمم المتحدة(ثالث مفوض 

، »احترام اتفاق السالم فيما يتعلق باألمن والحدود
قيادة «ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال األطلسي لـ

ويقترح النص تعديالت طفيفة على . »القوات الدولية
على «حدود، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها ال

، وهو التاريخ »١٩٦٧) حزيران( يونيو ٤أساس حدود 
وقال . الذي بدأت فيه إسرائيل باحتالل الضفة الغربية

إن غالبية الدول العظمى في اجتماع «: عباس لغوتيريش
مجلس األمن األخير دعت إلى تأييد مقترحنا الذي أعلنا 

 أمام دورة الجمعية العامة الحالية، عنه في خطابنا
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والطلب منكم بدء التحضير مع بداية العام المقبل لعقد 
مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط وفق قرارات 
الشرعية الدولية، من أجل العودة للمفاوضات وفق 

وأضاف عباس أن . »المرجعيات الدولية المعتمدة
ماية حل اجتماع مجلس األمن األخير أكد أهمية ح«

الدولتين، وصيانة األمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون 
ًالدولي، باعتباره هدفا عالميا عاجال، وذلك من خالل  ً ً
اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع 
مبادئ ميثاق األمم المتحدة والقيم المشتركة التي 

  .»يمثلها

 الجدية وأوضح عباس أنه بالنظر إلى التهديدات
لحل الدولتين والنظام الدولي القائم على القانون، فإن 
ذلك يتطلب منا التنسيق والتعاون الوثيق للدفاع عن 
مصالحنا المشتركة، وااللتزام بالقانون الدولي والنظام 

  .القائم على الحقوق الذي يتعرض اآلن لتهديدات خطيرة

  ٣٠/١٠/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

ي بسماح واشنطن لألمريكيين تنديد فلسطين
المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان 

  ميالدهم

  

الرئاسة الفلسطينية بقرار اإلدارة   نددت– رام اهللا
األمريكية، اليوم الخميس، السماح ألمريكيين ولدوا في 

 .القدس بتسجيل إسرائيل كمحل ميالدهم

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
ل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة األنباء الفلسطينية نبي

الرسمية، إن القدس الشرقية أرض محتلة، والقرار 
مرفوض ويشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية “األمريكي 

  .”والشرعية الدولية

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن القدس الشرقية 
 بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية خط أحمر، وهي جوهر

  .األمن واالستقرار في المنطقة بأسرها

ومن جهته أكد الناطق باسم حركة حماس حازم 
يعكس إصرار واشنطن على “قاسم، أن اإلجراء األمريكي 

تنفيذ كل خطوات صفقة القرن بتشجيع من تطبيع بعض 
  .”الدول العربية مع االحتالل اإلسرائيلي

منذ يشار إلى أن اإلدارات األمريكية المتتالية ... 
قيام إسرائيل رفضت السماح لألمريكيين مواليد القدس 
بتسجيل اسم إسرائيل، وأن الوضع النهائي للمدينة 

 .ستحدده اتفاقات سالم والشرعية الدولية

وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب أعلن نهاية 
 االعتراف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل ٢٠١٧عام 

ذين يطالبون بالجزء في إجراء رفضه الفلسطينيون ال
  )د ب أ( .الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم العتيدة

  ٣٠/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

ّتسليم أول جواز سفر أمريكي عليه إسرائيل 
  كمكان الوالدة ألحد مواليد القدس

 

 –) أ ف ب (–دوت كوم " القدس "–القدس 
مرة تسلم أميركي من مواليد القدس يوم أمس الجمعة لل

األولى، جواز سفر أمريكي يذكر اسم دولة إسرائيل كمكان 
الوالدة وذلك في أحدث بادرة إلدارة الرئيس دونالد ترامب 
تجاه إسرائيل، قبيل أيام من االنتخابات الرئاسية 

 .األمريكية

كان اإلجماع الدولي حتى اآلن ينص على أن و
وضع القدس ال يزال غير محدد في الوثائق الرسمية، 

يدرج األميركيون المولودون في المدينة ببساطة في و
وتعتبر  .بدون تحديد الدولة" القدس"جوازات سفرهم 

الموحدة وغير القابلة "إسرائيل القدس عاصمتها 
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، لكن المجتمع الدولي ال يعترف بضم الجزء "للتقسيم
الشرقي المحتل من المدينة والذي يريد الفلسطينيون 

وكانت الواليات المتحدة  .نشودةجعله عاصمة لدولتهم الم
 مواطنيها المولودين في بإمكانأعلنت الخميس أنه بات 

القدس أن يختاروا إدراج إسرائيل على أنها مكان ميالدهم 
ٕوبأثر فوري، واال فإن جوازات سفرهم ستظل تحمل اسم 
القدس فقط وهو خيار يفضله كثيرون ممن ولدوا في 

 .قطنه أغلبية فلسطينيةالجزء الشرقي من المدينة الذي ت
وصباح الجمعة، تسلم مناحيم زيفيتوفسكي وهو أميركي 

ً عاما من مواليد المدينة المقدسة ١٨يبلغ من العمر 
كمكان والدته، وذلك " إسرائيل"جواز سفره مع ذكر دولة 

 .خالل احتفال قصير في السفارة األميركية في القدس
و قال عند وكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبي

الواليات المتحدة "اإلعالن عن تغييرات جواز السفر إن 
تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ومقر حكومتها لكنها 
تواصل عدم اتخاذ موقف بشأن حدود السيادة اإلسرائيلية 

ًيبقى هذا األمر خاضعا لمفاوضات "وتابع  ".في القدس
اسم وندد الناطق الرسمي ب ".الوضع النهائي بين الطرفين

الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بتصريحات بومبيو 
مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية "معتبرا انها 

القدس الشرقية أرض "مشددا على أن " والشرعية الدولية
  ".محتلة

  ٣١/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

قرار واشنطن بتصنيف القدس جزءا : عشراوي
محاولة لمحو  وثائق الرسميةمن إسرائيل في ال

 الوجود الفلسطيني
  

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  انتقدت – رويترز
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار وزارة الخارجية 

األمريكية الجديد السماح بتصنيف القدس باعتبارها جزءا 
 .من إسرائيل في الوثائق األمريكية الرسمية

رار الخارجية وصرحت حنان عشراوي بأن ق
تزييف لتاريخ المدينة المقدسة وطمس "األمريكية هو 

 ".لحضارتها وهويتها العربية الفلسطينية

ينسجم مع سياسة "ولفتت إلى أن هذا القرار 
دولة االحتالل ونهجها اإلجرامي القائم على التطهير 
العرقي والتهجير القسري وتفريغ المدينة من سكانها 

هدم المنازل وسحب الهويات األصليين عبر مواصلة 
والمداهمات والترويع واالعتداء على المقدسات، وصوال 

إسرائيل "، وفرض مشروع "إلى تصفية القضية الفلسطينية
على أرض فلسطين التاريخية، في تحد صارخ " الكبرى

 .للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

وشددت عشراوي على أن هذا القرار يأتي في 
مل إدارة ترامب الحثيث لفرض وقائع جديدة سياق ع

تكرس الظلم والقمع الواقع على الشعب األعزل قبل 
 .االنتخابات القادمة

وأكدت أن تبني هذا اإلجراء يشكل أيضا اعترافا 
أمريكيا وبأثر رجعي بالممارسات اإلسرائيلية غير 
القانونية األخرى، بما في ذلك التطهير العرقي للقدس 

 .قة الممتلكات الفلسطينيةالغربية وسر

إن هذه اإلجراءات غير القانونية تمثل : "وقالت
 ١٨١انتهاكا صارخا ومتعمدا لقراري األمم المتحدة 

، اللذين أكدا على وضع مدينة ١٩٤٨ من العام ١٩٤و
القدس القانوني، وكذلك قرار الجمعية العامة لألمم 

، وأشارت إلى أن هذه ١٩٤٩ من العام ٣٠٣المتحدة 
لقرارات وغيرها التي أكدت على مكانة القدس وحرمتها ا

هي المرجعيات القانونية المعتمدة فيما يتعلق بوضع 
 .القدس

ونوهت إلى أن اإلدارة األمريكية تستخدم جميع 
الوسائل المتاحة لمحو فلسطين ماديا وسياسيا وثقافيا 
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ومعنويا، ويشمل ذلك ما يسمى بخطة السالم األمريكية 
إضافة الى " األبارتهايد"رعية على نظام إلضفاء الش

رعايتها للتطبيع العربي المجاني مع إسرائيل من خالل 
 .الضغط واالبتزاز والترهيب

وشددت في ختام بيانها على أن القدس ستبقى 
قلب فلسطين النابض، وأن هذه المؤامرات التي تحاك ضد 
الشعب الفلسطيني وقضيته لن تمر وستفشل كما فشلت 

  .ياسات االحتاللجميع س

  ٣١/١٠/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  
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االحتالل يصعد عمليات االعتقال واإلبعاد وهدم 
  المنازل في القدس

 

 صعد االحتالل من حملة –فلسطين المحتلة 
االعتقاالت وعمليات اإلبعاد شبه اليومية عن المسجد 

 فترة األقصى المبارك، وهدم المنازل في القدس خاصة في
  .”كورونا“جائحة  

وأكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إنه 
، إال أن شرطة ”كورونا“على الرغم من انتشار فيروس 

االحتالل تواصل اقتحاماتها لألحياء والبلدات في القدس، 
تتركز في العيسوية وسلوان، الفتا إلى أن االحتالل هدم 

في  مبنى في القدس منذ بداية العام الجاري، ١٣٤
  .انتهاك صريح للقانون الدولي

وأشار إلى أن نصف هذه المنازل تم هدمها ذاتيا 
تحت وطأة التهديد بفرض غرامات مالية باهظة، مشيرا 
إلى أن عمليات الهدم تترك عشرات المواطنين بمن فيهم 
األطفال والنساء، عرضة للخطر الشديد في ظل انتشار 

ه في المقابل وشدد الهدمي على أن. ”كورونا“جائحة  
تتصاعد عمليات توسيع المستوطنات القائمة على 

األراضي الفلسطينية في المدينة، او شق الطرق الهادفة 
لربطها مع بعضها، قائال إن ما تقوم به سلطات االحتالل 

في . يستدعي تحركا دوليا سريعا لوقف هذه االنتهاكات
موضوع آخر، يخطط رئيس الوكالة اليهودية يتسحاق 

تسوغ، لجلب ربع مليون يهودي مهاجر إلى إسرائيل هير
  . سنوات٥ إلى ٣خالل فترة 

إسرائيل “وقال هيرتسوغ في مقابلة مع صحيفة  
ًقد يبدو األمر غريبا بعض الشيء “العبرية،  ” اليوم

بالنظر إلى الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
المتفجر، لكن الهجرة قد تصبح إحدى األدوات للخروج 
من األزمة، فكل موجة هجرة تستلزم انتعاش ونمو 
ًاقتصادي، وهذه فرصة هائلة إلسرائيل اجتماعيا 

ّوشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس . ”ًواقتصاديا
الخميس، حملة اعتقاالت واسعة في مختلف أنحاء 
ْالضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ أسفرت عن اعتقال 

ً مواطنا فلسطينيا، عقب د٤٠ هم منازلهم وتفتيشها ً
وذكر جيش االحتالل في بيان . والعبث بمحتوياتها

لوسائل اإلعالم، أن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين 
بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة 
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األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 
 قوات وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت. المستوطنين
 مواطنا مقدسيا عقب اقتحام بلدتي  ١٧االحتالل 

بينهم عدد من األطفال، وفق ما ” الطور”و” العيسوية“
المتخصص في ” مركز معلومات وادي حلوة“ذكر  

  .شؤون القدس المحتلة

 ١٢ صفحة ٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

  األقصى

 

 قال المختص في شؤون –القدس المحتلة 
القدس فخري أبو دياب إن تصاعد وتيرة االعتقاالت 
ًواالبعادات عن المسجد األقصى المبارك مؤخرا تحمل 
مؤشرات خطيرة لما يحاك ضده، ونية االحتالل اإلسرائيلي 

وأضاف أبو . تنفيذ مخططه لالنقضاض على المسجد
يوم أمس أن ” صفا“ خاص لوكالة دياب في تصريح

االحتالل يستغل ظروف إغالق مدينة القدس المحتلة، 
، ومنع المقدسيين من ”كورونا“بحجة تفشي فيروس 

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

ًوأشار إلى أن شرطة االحتالل تفرض قيودا 
ى المقدسيين وتمنعهم من مشددة وتشدد خناقها عل

الوصول للبلدة القديمة والصالة باألقصى، في المقابل 
 .تسمح لغالة المستوطنين المتطرفين باقتحامه وتدنيسه

وأوضح أن االحتالل ينتهج منذ سنوات احتالله لمدينة 
ًالقدس، سياسة الطرد والتفريغ من األقصى، مستغال في 

ل بعض األنظمة ، وتخاذ”كورونا“الوقت الراهن جائحة 
ولفت أبو . ”إسرائيل“العربية وتهافتهم نحو التطبيع مع 

دياب إلى أن سلطات االحتالل تدعي أن اإلغالق يأتي 

، لكن السبب سياسي بامتياز ”كورونا“بحجة الحد من 
لتغيير الواقع التاريخي باألقصى إلتاحة الفرصة أمام 

اعات جم“وذكر أن . اقتحامات المستوطنين دون أية قيود
المزعوم بدأت بتنفيذ استراتيجية وخطة جديدة ” الهيكل

  .على أرض الواقع” الهيكل“القتحامات األقصى وبناء 

ووصف أبو دياب اإلجراءات اإلسرائيلية بحق 
ًاألقصى بالخطيرة، وأنها تشكل استفزازا لمشاعر 
ًالمسلمين واألمة، محذرا من استغالل االحتالل لكافة 

  .ل تنفيذ مخططاته بالمسجدالظروف الحالية ألج

الوضع بالمسجد األقصى خطير ” إن: وقال
للغاية، حيث يمضي االحتالل في مخططاته، وهناك 
فرصة القتطاع جزء من األقصى، لذلك على األوقاف 
اإلسالمية وكافة المرابطين ومن يستطيع أن يشدوا الرحال 

وتابع . ”ٕللمسجد بشكل دائم للتصدي لالحتالل واجراءاته
جب أن تصل رسالة لالحتالل بأن األقصى لن يكون ي“

لقمة سائغة له، وال يمكنه االستفراد به مهما كانت 
ًواعتبر أبو دياب إقامة المستوطنين بيوتا . ”الظروف

عيد “ًخشبية في داخل البلدة القديمة، تحضيرا لما يسمى 
اليهودي، خطوة تهدف لجس نبض المقدسيين، ” العرش

ًصى، الفتا إلى أن هذا العيد يشكل ومن ثم محاصرة األق
  .ًكابوسا للمسجد

وأوضح أن إقامة هذه البيوت تهدف لزيادة 
االقتحامات وجلب مزيد من المستوطنين المقتحمين 

وفي وقت سابق، دعت ما . لألقصى، خالل العيد اليهودي
المزعوم إلى توسيع دائرة ” جماعات الهيكل“تسمى 

” العرش“عيدي االقتحامات للمسجد األقصى خالل 
، مستنفرة عناصرها وموظفيها على كافة ”فرحة التوراة”و

صفحات التواصل االجتماعي وعبر االتصال المباشرة 
  .والرسائل النصية

ووزعت تلك الجماعات بيانات في البلدة القديمة 
وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين 
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ير الواقع في والمرابطين واألوقاف اإلسالمية، بهدف تغي
  .المسجد األقصى

وطالبت شرطة االحتالل بتشديد قبضتها 
ٕوالتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وابعادهم عن القدس، 

من حقوقهم الصالة في كل ما هو تحت “معتبرين أن 
  .، وفق زعمهم”السيادة اإلسرائيلية

وفيما يتعلق بتصاعد وتيرة االعتقاالت بالقدس، 
 أن سلطات االحتالل أكد المختص في شؤون القدس

ٕتهدف من وراء االعتقاالت، إخافة المقدسيين وارهابهم 
وتضييق الخناق عليهم لثنيهم عن التصدي العتداءاتهم 

  .بحق المسجد األقصى

وأشار إلى أن تلك القوات تنفذ بشكل شبه يومي 
مداهمات ليلية لمنازل المواطنين والنشطاء والشخصيات 

ات صوتهم المدافع عن ٕالمقدسية بهدف إرهابهم واسك
القدس واألقصى، وتقليل الضغط الشعبي الذي قد تواجهه 

  . خالل األعياد اليهودية

وأوضح أن انتهاكات االحتالل بحق المقدسيين 
وزيادة عمليات البطش والقهر، تأتي ضمن سياسة 

وباآلونة األخيرة، . العقاب الجماعي المفروضة عليهم
تقاالتها بالقدس، كثفت قوات االحتالل من حملة اع

واستهدافها للشخصيات المقدسية ورواد األقصى، وكان 
ً مواطنا فلسطينيا بالعيسوية ١٧آخرها اليوم، إذ اعتقلت 

. والطور، إضافة إلصدار عشرات قرارات اإلبعاد عنه
 على التوالي، تواصل شرطة االحتالل ١٤ولليوم الـ

ٕحصارها واغالقها المشدد لمدينة القدس، وتضييق 
لخناق على أهلها، وعزل البلدة القديمة عن محيطها ا

  )وكاالت.... (”كورونا“بالكامل، بحجة وباء 

  ٢/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

أبرز وأخطر االنتهاكات لألقصى والمقابر 
  ٢٠١٩اإلسالمية عام 

  

  عبد الحميد الهمشري

 من األعوام التي أثقلت كاهل ٢٠١٩يعتبر عام 
.. اس المسجد األقصىالمقدسيين المرابطين وحر

ًفاالحتالل لم يتوان أبدا عن تضييق الخناق على من 
يؤمون المسجد بقصد الصالة من مختلف أنحاء فلسطين 

ورغم ما يتعرضون له من اعتقال وقمع إال .. التاريخية
أن صمودهم يبقى صفحة ناصعة في سجل النضال 

تي ًوتاليا سنتناول أهم التجاوزات ال.. والمقاومة الباسلة
 :استقصدت األقصى ومقابر المدينة المقدسة

صدرت دعوات لهدم سور القدس القديمة  •
ًالتاريخي مما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة  ً

كما قام عضو الكنيست .. المواقع الدينية
المتطرف يهودا غليك باالحتفال بعقد قرانه في 
باحات الحرم القدسي ونقل الحفل ببث حي 

اصل االجتماعي لتوثيق ومباشر على وسائل التو
.. تقديس زواجه بحسب الطقوس التلمودية

وحصلت مواجهات عنيفة بالمسجد بين 
المعتكفين والمتطرفين المقتحمين للحرم الشريف 
كما تم كشف النقاب عن المصادقة على خطة 

الذي » التلفريك«بناء القطار الهوائي الخفيف 
  .سيربط بين جبل الزيتون وحائط البراق

هبة جديدة انطلقت في باب : شباط /فبراير •
الرحمة بعد إقدام شرطة االحتالل على إغالق 
مدخله بالسالسل الحديدية لمنع المرابطين 
وموظفي األوقاف من االقتراب منه، مما دفع 
الشباب المقدسي لكسر تلك السالسل، 
واالنطالق بالرباط وأداء الصلوات الجماعية 

الة، وتحقق هناك للمطالبة بفتح القاعات للص
ذلك بعد أيام لكن بعد االعتداء على هؤالء 

كما تعرضت سلطات .. الشباب بشكل وحشي
االحتالل للمقبرة التاريخية المالصقة لسور 
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القدس حيث تم سكب قواعد ضخمة من 
فيما واصلت آليات  اإلسمنت المسلح فيها

االحتالل عبثها في مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية 
ٕمعالم القبور فيها وانشاء غربي القدس، لطمس 
 .مشاريع تهويدية جديدة

اتحاد «اقتحم ما يطلق عليه : آذار /مارس •
األقصى إلقامة كنيس داخل » منظمات الهيكل

ٕمصلى باب الرحمة، واعالن السيادة االحتاللية 
التامة عليه، فيما أمهلت سلطات االحتالل 
ًمجلس األوقاف بالقدس أسبوعا واحدا إلغالق 

ى لكنها رفضت ذلك كون محاكم هذا المصل
  .االحتالل ال والية لها على المسجد

باشرت سلطات االحتالل اعتقال : نيسان /أبريل •
ًكل من يفتح مصلى باب الرحمة صباحا، 

ً حارسا مما دفع عائالت ٥٠واعتقلت نحو 
مقدسية للمبادرة لفتح الباب حماية للحراس 

الء فاستهدفت بعد ذلك بالمالحقة واالعتقال لهؤ
الحراس والمقدسيين فوصل عدد المعتقلين نحو 

 . مقدسي٢٠٠

قام االحتالل بإخراج المعتكفين خالل : أيار /مايو •
شهر رمضان من المسجد األقصى بالقوة، 
وواصل المستوطنون اقتحاماتهم له حتى خالل 
العشر األواخر من رمضان وبحماية من شرطة 

صلين ًاالحتالل للمقتحمين واعتقلت عددا من الم
وكانت تلك االقتحامات مقدمة القتحام ضخم 

 ".توحيد القدس"بمناسبة يوم 

كثفت شرطة االحتالل من محاوالت : تموز/يوليو •
االلتفاف على انتصار المصلين في قضية باب 
الرحمة، فلجأت لتصعيد اعتداءاتها على المصلى 

 .باعتقال عدد من الشبان وتدنيس المصلى

حتالل سمحت شرطة اال :آب /أغسطس •
للمتطرفين باقتحام األقصى أول أيام عيد 
األضحى المبارك، بهدف تثبيت صالة اليهود 

 .بداخله، وفتح أبوابه لالقتحام طيلة أيام السنة

استعدت جماعات الهيكل لموسم : أيلول /سبتمبر •
األعياد اليهودية وعملت على حشد أنصارها 
للمشاركة باقتحامات األقصى، حيث اقتحمه 

نيست وحاخامات وطالب من المعاهد أعضاء ك
 .التلمودية

ارتدى ما يزيد على ثالثة : تشرين األول /أكتوبر •
عيد "آالف مستوطن في اقتحامهم لألقصى خالل 

اللباس التلمودي التقليدي، وأدوا صلوات " العرش
تلمودية بالمدرسة التنكزية المالصقة للمسجد 

 .الشريف

  ٦ صفحة ٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 

 * * * **  

  

  

  مخطط الستجالب ربع مليون يهودي للكيان

 

 كشف رئيس – ترجمة صفا –القدس المحتلة 
" يتسحاك هرتسوغ"الوكالة اليهودية في دولة الكيان 

النقاب عن مخطط الستجالب ربع مليون يهودي للكيان 
 .خالل السنوات الخمس القادمة

في مقابلة أجرتها معه صحيفة " هرتسوغ"وقال 
، إن هنالك فرصة تاريخية الستغالل الواقع "يسرائيل هيوم"

 ٣الحالي واستجالب ربع مليون يهودي في الفترة ما بين 
  . سنوات٥إلى 

ًقد يبدو األمر مستغربا في ظل " وأضاف 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي المضطرب،   الواقع

ولكن الهجرة قد تتحول الى وسيلة للخروج من المأزق، 
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فكل موجة هجرة تحمل في طياتها ومن تجربتي السابقة 
ًانتعاشا اقتصاديا ونموا، نتحدث عن فرصة كبيرة  ً ً

  ".إلسرائيل

  ٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ًمستوطنا اقتحموا المسجد األقصى في  ١٤٥٠
  سبتمبر

 

ذكر تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن 
طنين الذين اإلسرائيلي والفلسطيني أن أعداد المستو

أيلول / اقتحموا المسجد األقصى خالل شهر سبتمبر
المنصرم، تصاعد رغم اإلغالق المشدد في الكيان 

  .اإلسرائيلي

” نورس نيوز“وأوضح المركز، في بيان وصل 
السبت، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا األقصى 

ً مستوطنا، بينهم عناصر في ١٤٥٠خالل سبتمبر وصل 
لباسهم العسكري، ومن يسمون بطالب جيش االحتالل ب

  .الهيكل المزعوم

كما شهد شهر أيلول الماضي جملة من 
االعتداءات وحاالت الطرد طالت المعتكفين داخل 
األقصى، وتدنيسه واقتحامه من المستوطنين المتطرفين 

  .وجنود االحتالل وشرطته

  ٣/١٠/٢٠٢٠النورس 

* * * * *  

مدارس ل" ممر إجباري... "التعليم عن بعد
  القدس

  

 منذ تفشي – دياال جويحان -القدس المحتلة
ًفايروس كورونا في فلسطين انقلبت الحياة التعليمية رأسا 
على عقب، فتحولت الدراسة من األجواء التعليمية 
التقليدية إلى الوسائل االلكترونية لتفرض على 

المقدسيين تحديا جديدا في ظل اجراءات االحتالل بتشديد 
 .لى مدينة القدس وخاصة مؤسساتها التعليميةاالغالق ع

توجهات مديرية التربية والتعليم الفلسطينية 
بالقدس نحو تقديم خدمات التعليم عن بعد للطلبة يهدف 
الستمرار العملية التعليمية، فقد استطاعت تطوير مهارات 
المعلمين والطلبة واألهالي لتوظيف مهارات التكنولوجيا 

وف افتراضية إلكترونية يتفاعل من والحاسوب بإنشاء صف
  .خاللها الطالب مع المعلم بالتعاون مع األهل

يقول مدير مدرسة األيتام في منطقة الثوري 
التعليم ":" الحياة الجديدة"جنوب القدس أحمد الصفدي لـ

الوجاهي هو األفضل للطالب والمعلم، نظرا ألهميته في 
ف إضافة توفير تفاعل بين الطالب والمعلم داخل الص

للفعاليات المدرسية، ولكن بسبب جائحة كورونا منذ نحو 
سبعة شهور ومع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة لهذا العام 
وفي ظل الظروف المستمرة في فلسطين عامة والقدس 
خاصة وفرض سلطات االحتالل االسرائيلي االغالق 

في المدينة بما فيها المدارس اضطرت   الشامل والصارم
التعليم عن ( لتطوير عملية التعليم االلكتروني المدارس

 .)بعد

كما يحصل الطالب على :" يضيف الصفدي
ًالغذاء لتنمية جسده، من حقه أيضا أن يحصل على 
التعليم لتنمية فكره، فال يمكن أن نترك الطالب في البيت 
على األجهزة االلكترونية الستخدامها بالطرق السلبية أو 

  ".تلفاز لوقت طويل دون أن يتعلمالجلوس أمام شاشة ال

وأوضح أنه من إيجابية التعليم عن بعد هو 
ّتضاعف جهود والدي الطالب لمتابعة ابنهم إلى جانب 
المعلم من القراءة والكتابة بعد تصوير الطالب بمقطع 

  .فيديو وارساله للمعلم

كنا نتمنى أن يبقى التعليم وجاهيا : "تابع حديثه
اسي حيث بدأت بتقديم التعليم للمراحل منذ بداية العام الدر

االبتدائية ثم االعدادية باتباع إجراءات صحية تشمل ترك 



  
  ٧١ 

مسافات بين كل طالب وآخر، لكن االحتالل أغلق 
المدارس بأمر سياسي اسرائيلي تعسفي ليتم استبدال 

ً، مشيرا إلى تنفيذ دورات "التعليم الوجاهي إلى إلكتروني
الطالب والمعلم على حد مكثفة ومتواصلة استهدفت 

  .سواء

اضطررنا للتوجه لمنازل بعض الطالب " ويضيف
لتقديم شرح ودعم تقني مباشر لألهالي والطالب لضمان 

  ".جهوزيتهم لمتابعة التعليم

ًحتى في هذه الفترة نجد تفاعال ايجابيا :" ويتابع
ً، معربا عن أمله أن يتم "بين الطالب والمعلم واألهالي

صالح تطوير العملية التعليمية بعد استثمار ذلك ل
 .استئناف التعليم الوجاهي

وشكر الصفدي مديرية التربية والتعليم في 
القدس التابعة لألوقاف للجهود الكبيرة التي تبذلها 
لتطوير التعليم اإللكتروني وتدريب األهالي والطلبة وكذلك 

  .المعلمين والمدراء والمشرفين التربويين

 بعد صعوبات على طلبة ويفرض التعليم عن
الثانوية العامة وذويهم الذين يجدون أنفسهم مضطرين 
للتعامل مع الواقع الجديد في ظل إجبار المدارس على 
عدم استقبال الطلبة وفرض غرامة عالية عليها في حال 

  .عدم التزامها

ًووجه طلبة الثانوية العامة مؤخرا رسالة لوزارة 
تطالب بالتعاون والمساعدة التربية والتعليم الفلسطينية 

لتغيير واقع التعليم الحالي وهو واقع افتراضي يهدد 
مستقبلهم التعليمي، إذ أدى تعطيل التعليم الوجاهي لفترة 
تزيد عن الشهر إلى التأخر في إنجاز المادة التعليمية 
المطلوبة أسوة بزمالئهم في بقية مدن الضفة الغربية 

ية العام الدراسي وينجزون ًالذين يدرسون وجاهيا منذ بدا
يوميا أضعاف المواد التي ينجزها طلبة القدس في ظل 

 .االغالق ومنع التجوال

ًكما يواجه الطلبة ضعفا في شبكة اإلنترنت 
بسبب الضغط الكبير على الشبكة في البيوت التي 
يستخدمها أكثر من طالب يتعلمون عن بعد في نفس 

  .في المنازلالوقت، باإلضافة إلى قلة الحواسيب 

  ٣/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل صعد من اعتداءاته في القدس 
  الشهر الماضي

 

 اتهم تقرير - وكاالت -فلسطين المحتلة 
فلسطيني االحتالل اإلسرائيلي، باستغالل جائحة 

؛ لتصعيد اعتداءاته ضد المواطنين »كورونا«
 خالل شهر الفلسطينيين المقدسيين في القدس المحتلة،

 .أيلول لماضي

 الصادر عن شبكة  وأظهر التقرير الشهري
ميدان القدس، أن االحتالل صعد من اعتداءاته 
ٕواقتحامات المسجد األقصى واعتقال وابعاد المرابطين 

» كورونا«وموظفي األوقاف، إضافة إلى استغالل جائحة 
 ٥٨٠وبين التقرير أن ألفا و. للتضييق على المقدسيين

، اقتحموا المسجد األقصى المبارك خالل الشهر مستوطنا
 منزل ومنشأة ٢٤المنصرم، فيما هدمت آليات االحتالل 

   .مختلفة

 ٨٢واعتقل جيش االحتالل خالل أيلول الماضي 
ّمقدسيا، وثبت االعتقال اإلداري للنائب المقدسي أحمد  ً

ً مقدسيا عن ١٩ أشهر، فيما أبعد ٤عطون لمدة 
 من موظفي األوقاف، وأبعد ٤ واألقصى، بينهم سيدتان
عن مدينة » مريم العجلوني«المواطنة الفلسطينية 

ومنع االحتالل، الناشط المقدسي يعقوب أبو . القدس
عصب من السفر، والناشطة هنادي حلواني من التواصل 
مع قائمة حددها االحتالل، كما فرض اإلقامة الجبرية 
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اصل مع على محافظ القدس عدنان غيث، ومنعه من التو
  . قائمة حددها االحتالل

وشدد االحتالل خناقه على البلدة القديمة، ضمن 
، مما سبب كارثة »كورونا«اإلغالق بحجة مواجهة وباء 

اقتصادية لتجارها وأسواقها، ومنع المصلين من خارج 
 إلى ذلك، قالت وزارة .البلدة من الصالة في األقصى

ن مستوطنين األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إ
نصبوا خيمة سعف، في البلدة القديمة بمدينة القدس، 

» ُعيد العرش«مقابل المسجد األقصى المبارك، بمناسبة 
  . اليهودي

ووأوضحت الوزارة في بيان، أمس السبت، أن 
قوات االحتالل اعتقلت حارسي مقبرة باب الرحمة محمد 

شرق (الشالدة وأحمد الدالل، من أمام باب األسباط 
عيد المظلة باللغة (ُ وبدأ عيد العرش .)مسجد األقصىال

 أيام حتى يوم الجمعة ٨، الجمعة، ويستمر )العبرية
، ويحيي اليهود في هذا »عيد الغفران«المقبل، ويأتي بعد 

ذكرى خيمة السعف التي آوت اليهود في العراء «العيد 
. »أثناء خروجهم من مصر بحسب المعتقد التوراتي

عن العمل في اليوم األول، والذي يعتبر ويتوقف اليهود 
عطلة رسمية، وكذلك اليوم األخير من العيد، وخالل 

 تقام المظالت قرب البيت، أو على السطح ٥األيام الـ
وشرفات البيوت المفتوحة، وفي اليوم الثامن تبدأ صلوات 

 .طلب المطر

وكشف تقرير أصدره مركز فلسطين لدراسات 
 فلسطينيا، ٣٢٠ل اعتقلت األسرى، أن سلطات االحتال
 ٤ نساء، و٩ً طفال و٣٢خالل شهر أيلول، بينهم 

صحفيين، ونائبان، فيما ارتقى شهيد جديد للحركة 
وقال المركز في تقريره الشهري، الذي صدر . األسيرة

أمس السبت، إن قوات االحتالل صعدت من اعتقاالتها 
بحق الفلسطينيين رغم الخطر المحدق بهم نتيجة جائحة 

  .«كورونا«

ًوأوضح المركز، أن قوات االحتالل اعتقلت عددا 
من الشبان بعد إصابتهم بجروح بعضها خطيرة، خالل 
اقتحامها للمدن، وكذلك على الحواجز اإلسرائيلية في 

ولفت المركز، إلى أن االحتالل . الضفة الغربية المحتلة
 منهم الشهر ٤صعد من هجماته ضد الصحفيين، واعتقل 

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

دراسة الماجستير في ماليزيا، الكرامة، أثناء عودته من 
 .ًوال يزال معتقال

ولفت المركز إلى أن االحتالل واصل الشهر 
الماضي استهداف النساء الفلسطينيات باالعتقال 

 حاالت اعتقال ٩واالستدعاءات للتحقيق، حيث رصد 
لنساء، بينهن األسيرة المحررة شروق البدن في بيت 

 منزلها، ولم يمض لحم، والتي أعيد اعتقالها بعد مداهمة
على إطالق سراحها سوى شهرين فقط، وصدر بحقها 

   .قرار اعتقال إداري

كما اعتقل االحتالل األسيرة المحررة سهام 
من الخليل، وهي والدة األسير هيثم ) ً عاما٥٨(البطاط 

البطاط، خالل مداهمة منزلها وتم اإلفراج عنها بعد 
االت أخرى ساعات من التحقيق، إلى جانب سلسلة اعتق

ورصد . ًلعدد من السيدات وأفرج عن بعضهن الحقا
 حالة اعتقال لقاصرين، غالبيتهم من مدينة ٣٢المركز 

  .القدس المحتلة

   ١٢ص/٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تجار القدس القديمة يحذرون من كارثة تحل 
  بهم إثر تمديد اإلغالق
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حذر أحد مسؤولي لجنة تجار القدس المحتلة 
ارثة حقيقية ستحل لمحالهم التجارية، خاصة في من ك

البلدة القديمة، بعد قرار تمديد اإلغالق للرابع عشر من 
الشهر الجاري بحجة االرتفاع الكبير في اإلصابات 

 .والوفيات بجائحة الكورونا

ولفت التاجر حجازي الرشق، على مواقع 
التواصل االجتماعي إلى أن اإلجراءات ستستمر من ستة 

 إلى سنة، وبعدها سيتم السماح تدريجيا بفتح أشهر
المحالت، بمعنى أنها ممكن أن تمتد إلى ستة أشهر 

ٕعلما أن هناك دول كألمانيا وبريطانيا وايطاليا . أخرى
وفرنسا الذين سجلوا أكبر معدالت في اإلصابات لم يتخذوا 

 .مثل هذه القرارات واإلجراءات

ذ أبريل تتذرع حكومة االحتالل انها ومن: وقال
الماضي تقوم بصرف مساعدات للتجار على مستوى 

إضافة . ٢٠١٩تصريحه عن دخله المقدم في ميزانية 
إلى إعفاء المحالت التجارية من ضريبة األرنونة لثالثة 

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

ل لكن هذه القرارات وما يطبقه االحتال: وأضاف
ٕمن ممارسات واجراءات على أرض الواقع من منع 
المصلين في الصالة في المسجد األقصى ودخول البلدة 
القديمة إال لسكان البلدة القديمة فقط، أضف إلى ذلك 
تحرير المخالفات الباهظة بحق أي تاجر يقوم حتى 
بتهوية محله، وتحرير المخالفات الظالمة بحق المواطنين 

 وضع الكمامة فوق األنف، جعل والمارة بحجة عدم
القدس أشبه بمدينة أشباح وخاصة البلدة القديمة 

 .والشوارع التي حول سورها

في الوقت نفسه ترى في بعض : وتابع الرشق
المناطق التي يستوطنها المستوطنين تعج بالمتسوقين 
والمحالت مفتوحة ودون اتخاذ أدنى طرق الوقاية، ما 

امل في هذه الجائحة بمكيالين يؤكد على أن االحتالل يتع
 .في تشديد اإلجراءات وفرض العقوبات

منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، لم : وقال معاتبا
نسمع ولن نرى عن أي خطة وضعت لحماية التاجر 
المقدسي واستمرار بقائه، ولم نسمع عن أي جهة قامت 
بحصر الخسائر التي تكبدتها المحالت التجارية ولم 

عملية إحصاء لنسبة حاالت اإلفالس والفقر نسمع بأي 
 .التي وصل إليها عدد ال يستهان به من التجار

التاجر ليس بحاجة طرد غذائي أو طرد : وأضاف
معقمات أو ألف دوالر مستحقين للتاجر منذ سنوات، بل 
التاجر بحاجة إلى االنخراط به واإلحساس بوجعه في 

تالحقة، التاجر التزاماته وألمه وحسرته على خسائره الم
  .بحاجة إلى حل أزمته وليس إدارتها

  ٤/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

أبرز وأخطر االنتهاكات في القدس والخليل 
  ٢٠٢٠عام 

  

 * عبدالحميد الهمشري

 تزايدات االنتهاكات والتجاوزات اليهودية 
 والتي ٢٠٢٠المخالفة لكل الشرائع وتضاعفت خالل عام 

جه الخصوص المقدسات اإلسالمية على استهدفت على و
األرض الفلسطينية خاصة في القدس حيث المسجد الذي 
يتعرض النتهاكات تكاد تكون شبه يومية من 
المستوطنين وطالب طلبتهم الدينية ورجال استخباراتهم 

 :ًوجنود جيشهم، وتاليا أهم ما جرى في هذا الصدد خالل

تالل جرت اقتحامات من االح: شهر كانون ثاني •
ومستوطنيه لألقصى والتعدي على المصلين 
والتضييق عليهم في مصلى باب الرحمة، 
ٍوقاموا بإحراق مسجد في بيت صفافا جنوب 
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القدس وكتبوا على جدرانه شعارات معادية 
 .لإلسالم والعرب

ً مواطنا ٢٥قام االحتالل بإبعاد : شهر شباط •
 ٧عن القدس واألقصى، فيما أجبر أصحاب 

هدمها بأنفسهم، وجرى تنفيذ منازل على 
اقتحامات لألقصى وجوالت استفزازية 
للمستوطنين في باحاته، وكذلك جرى اقتحام 
الحرم اإلبراهيمي في الخليل وطرد الموظفين 

 .الفلسطينيين من داخله

 حالة ٢٢سلطات االحتالل نفذت : شهر آذار •
 مقدسيين، ٣اعتداء على األقصى وأبعدت عنه 

مات المسجد وتنفيذ جوالت فيما تواصلت اقتحا
 .استفزازية للمستوطنين في باحاته

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

 . منهم٦٧الفلفل واعتقال 

جرى إبعاد أسيرين محررين : مايو/ شهر أيار •
 مواطنين عن القدس واألقصى، واقتحامه ٧و

في الخليل منع  مرة، و٣٦وضواحي القدس 
المواطنون من الوصول للمسجد اإلبراهيمي، 

 .وتم منع رفع آذان الفجر فيه

 عن ٤٧جرى إبعاد : يونيو/ شهر حزيران •
األقصى، وعلى رأسهم خطيب المسجد الشيخ 

 من حي سلوان والطور،، ٦عكرمة صبري، و
ً اقتحاما له بحماية ٢٠فيما نفذ مستوطنوه 

 تلمودية في قواته، وأقاموا صلوات وشعائر
 .باحاته

 ١٠إبعاد  نفذت سلطات االحتالل: شهر تموز •
مقدسيين عن األقصى أو عن أماكن سكنهم، 

 حالة اعتداء من ٢٣وشهدت الضفة الغربية 
جيش االحتالل ومستوطنيه على المقدسات 

اإلسالمية، شملت اقتحام األقصى، واالعتداء 
 .على حراسه

 ً مقدسياعن١٤أبعد االحتالل : شهر آب •
األقصى، أو عن أماكن سكنهم في القدس 

 ٢٢لفترات مختلفة، كما شهدت الضفة الغربية 
حالة اعتداء من جيش االحتالل ومستوطنيه 
على المقدسات اإلسالمية شملت اقتحام 
ٕاألقصى، واقامة طقوس يهودية فيه، واالعتداء 
ٕعلى حراسه، واغالق مسجد في بيت ساحور، 

 .ومنع أداء الصالة فيه

أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا : يلولشهر أ •
وخطيب األقصى الشيخ عكرمة صبري أن 

لفرض وقائع » كورونا«االحتالل يستغل جائحة 
جديدة على األقصى والبلدة القديمة الحاضنة 
للمقدسات واألمالك الوقفية من خالل اإلغالقات 
باسم الجائحة ومنع الدخول إليها، وفرض 

 ١٩٦٧تالل منذ العام الهيمنة األمنية فاالح
وهو يعمل على تهويد البلدة القديمة، وبنى 
ُالكنس، حيث يسعى في كل يوم تشديد قبضته 
سواء على األبواب أو في الساحات فهو يستغل 
كل ظرف زماني أو صحي أو سياسي، حتى 
ّينقض على المسجد، بالتضييق على 
المقدسيين وتجنيد مجموعات استيطانية 

تحت حماية  تحاماتها لهمتطرفة لتواصل اق
شرطة االحتالل ورفقة ضباط مخابرات وطلبة 

 .ًمعاهد دينية يؤدون طقوسا تلمودية استفزازية

 كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني* 

 ١٥ ص٥/١٠/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

ء إسرائيل تجمد عمليات الهدم في جميع أنحا
  "عدالة"البالد في أعقاب إجراء قانوني اتخذته 
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ً ردا على اإلجراء القانوني الذي -) وفا (-حيفا، 
 أوضح المركز القانوني لحقوق -اتخذه مركز عدالة 

أكتوبر، /  تشرين األول١األقلية العربية في إسرائيل، في 
أنهم يجمدون عمليات هدم المنازل في جميع أنحاء 

خالل الموجة األولى من أزمة فيروس  كما كان -البالد 
، جاء في بيان صحفي لـ )١٩-كوفيد (كورونا المستجد 

  .اليوم" عدالة"

 أغسطس، وجهت المحامية سهاد بشارة ١٧في 
من عدالة رسالة إلى المدعي العام اإلسرائيلي أفيحاي 
ماندلبليت ومسؤولين آخرين في الدولة تطالبهم بوقف 

سارعة لهدم المنازل في فوري لسياسة إسرائيل المت
  .األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة

عززت إسرائيل عمليات هدم منازل الفلسطينيين 
في المدينة بعد انخفاض معدالت اإلصابة بفيروس 

  .كورونا خالل أشهر الصيف

ًوفقا لتقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة 
رائيل ، هدمت إس)OCHA(لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 مبنى في القدس الشرقية في شهري يوليو ٣١
  .ً شخصا٩٦وأغسطس، مما أدى إلى تشريد حوالي 

، ٢٠٢٠ًاعتبارا من أغسطس، ومنذ بداية عام 
ً مبنى فلسطينيا، ونتيجة لذلك أصبح ١١٢هدمت إسرائيل 

ً شخصا بال مأوى، بما في ذلك عدد ال يحصى من ٢٦١
ًيا آخرين نتيجة ً مواطنا فلسطين٤٦٧وتضرر . األطفال

  .الهدم الجزئي للمباني من قبل السلطات اإلسرائيلية

باإلضافة إلى ذلك، أصدرت السلطات اإلسرائيلية 
تحذيرات مكثفة من التهديد بهدم منازل السكان البدو في 
منطقة النقب خالل الصيف، وبدأت إجراءات قانونية 

  .ٍتسعى لهدم مبان بدوية

 أكتوبر ١ة في ردت وزارة العدل اإلسرائيلي
٢٠٢٠:  

 وبالنظر إلى القيود -بعد إعادة فحص األمور "
ًالتي فرضتها الحكومة مؤخرا في أعقاب انتشار 

COVID-19 - تقرر في هذه المرحلة تعديل سياسة 
اإلنفاذ الخاصة بمخالفات التخطيط والبناء لتتماشى مع 
حالة الطوارئ، على غرار السياسة التي تم تحديدها في 

 . "٢٠٢٠مارس 

 أنه سيتم فحص السياسة AGوأضاف مكتب 
ًالجديدة الحقا، وفقا لسياسات الطوارئ الحكومية المتطورة  ً

  .COVID-19الخاصة بـ 

تشمل التفاصيل التي أعلنتها السلطات اإلسرائيلية بشأن 
  :السياسة الجديدة ما يلي

سيتم تقليص إصدار أوامر الهدم اإلدارية وسيتم  .١
بالبناء غير "فيما يتعلق إصدار األوامر فقط 

الجديد، ال سيما تلك التي استفادت من " القانوني
  حالة الطوارئ ؛

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

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

بسبب "ة إلى أنه كما أشارت السلطات اإلسرائيلي
حالة الطوارئ، فإن الوحدة الوطنية إلنفاذ قانون التخطيط 

لكنها أوضحت " والبناء ستقلل من احتكاكها بالسكان
ًأيضا أن التنفيذ فيما يتعلق بالمخالفات الجديدة المتعلقة 

  .بالبناء سيستمر

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

على الرغم من أن وقف إسرائيل لهدم منازل 
الفلسطينيين في القدس الشرقية يعد خطوة فورية 
ًوضرورية، إال أنه ال ينبغي أن يكون مشروطا بالقيود 

  . COVID-19ًالتي فرضتها الحكومة ردا على 
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طالما أننا نواجه هذه الحالة الطارئة، يجب أن 
ياق األوسع، ضمن الس. ًيظل تجميد هدم المنازل ساريا

يجب على إسرائيل إنهاء إجراءاتها التقييدية المفروضة 
لمنع تطوير المناطق السكنية الفلسطينية في القدس 
الشرقية التي تم ضمها بشكل غير قانوني واالمتناع عن 
تجريم ومعاقبة من أجبروا على بناء أو توسيع منازلهم 

  ".دون تصاريح

 )يةمة عن اإلنجليزترج(وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
٥/١/٢٠٢٠  

* * * * *  

  

  

  

  

 مقدسيا عن األقصى واعتقل ٣٢االحتالل أبعد 
   في سبتمبر١١٧

 

أظهرت معطيات تقرير حديث، أن سلطات 
 آخرين، ١١٧ مقدسيا، واعتقلت٣٢االحتالل أبعدت 

سبتمبر /  منشأة خالل أيلول٢٢باإلضافة الى هدم 
 .المنصرم

المتخصص " (لوةمعلومات وادي ح"وذكر مركز 
في ) في مراقبة انتهاكات االحتالل في القدس المحتلة

تقريره الشهري، أن سلطات االحتالل واصلت تنفيذ 
االعتقاالت اليومية في البلدات واألحياء في القدس 
المحتلة خالل الشهر الماضي، كما واصلت بلدية 
االحتالل سياسة الهدم وتوزيع اإلخطارات في المدينة، 

للحد من " اإلغالق العام"ن الحكومة اإلسرائيلية رغم إعال
انتشار فيروس كورونا، منذ الثامن عشر من شهر 

 .سبتمبر الماضي/ أيلول

 فلسطينيا من بلدات ١١٧ورصد المركز اعتقال 
 فتى وثالث سيدات، ١٩وأحياء مدينة القدس، من بينها 

والقدس القديمة " العيسوية"وتركزت االعتقاالت في بلدة 
  ".سلوان"ألقصى، وبلدة وا

وواصلت سلطات االحتالل إصدار قرارات اإلبعاد 
 قرار إبعاد منها ٣٢بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز 

واحد عن مدينة القدس، وآخر عن القدس القديمة، 
  .والبقية عن المسجد األقصى

 هدم المنازل

وأكد المركز، أن بلدية االحتالل صعدت خالل 
من سياسة هدم المنازل في مدينة شهر أيلول الماضي 

القدس، بدعوى البناء دون ترخيص، رغم األوضاع 
 .االقتصادية الصعبة في المدينة بسبب جائحة كورونا

 وحدة ١٣:  منشأة٢٢ورصد المركز هدم 
بيت من ( منشآت تجارية، وبركس واحد ٨سكنية، 
للمواشي، مشيرا إلى أن عمليات الهدم تركزت ) الصفيح

 .، جنوبي القدس"ُبل المكبرج"في بلدة 

وأضاف التقرير أن بلدية االحتالل واصلت توزيع 
إخطارات الهدم واستدعاءات للمقدسيين لمراجعة البلدية، 

 .بدعوى البناء دون ترخيص

وأشار في هذا الصدد إلى قيام االحتالل في 
منتصف الشهر الماضي، بإصدار قرار هدم لمسجد 

ُلما أنه بني بتبرعات من ، ع"سلوان"في بلدة " القعقاع"
 سنوات وتم توسعته قبل ٨أهالي المنطقة قبل حوالي 

عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي البالغ 
 آالف نسمة، وتقام فيه الصلوات ٧عددهم أكثر من 

 .الخمس

كما أصدرت المحكمة اإلسرائيلية العليا قرارا 
ي حي يقضي بإخالء عائلة عزات صالح من منزلها ف

" العاد"لصالح جمعية " سلوان"في بلدة " وادي حلوة"
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االستيطانية، وأمهلتها حتى تاريخ الخامس من تشرين 
  .نوفمبر القادم لتنفيذ قرار اإلخالء/ثاني

كما أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية، قرار 
بطن "إخالء يقضي بإخالء بناية عائلة الرجبي في حي 

عطيرت "، لصالح جمعية من سكانها" سلوان"بـ " الهوى
االستيطانية، بدعوى ملكية األرض لليهود منذ " كوهنيم
، وأمهلتهم المحكمة حتى األول من نيسان ١٨٨١عام 

 .القادم لتنفيذ اإلخالء

 المسجد األقصى

وأشار التقرير إلى مواصلة المستوطنين اقتحام 
، بلباسهم "باب المغاربة"المسجد األقصى المبارك، عبر 

وأدوا الطقوس العلنية بحراسة قوات االحتالل، الديني، 
باإلضافة إلى تقديم شروحات ذات دالالت يهودية في 

 .عدة مواقع باألقصى

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

 إغالقات

وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي 
ات مقدسية وشوارع أغلقت سلطات االحتالل مداخل بلد

  ".عيد الغفران اليهودي"بالكامل، فيما يسمى 

كما فرضت حالة أشبه بمنع التجول في بعض 
المناطق بالمدينة المحتلة، خاصة في المناطق التي تقع 

  .بمحاذاة المستوطنات اإلسرائيلية

  ٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ألف ١٦٦منذ نشأته االحتالل هدم قرابة 
  كن فلسطينيمس

 

 قال مركز أبحاث األراضي –القدس المحتلة 
إن االحتالل : التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس

ً مسكنا ١٦٥.٦٩٠اإلسرائيلي هدم منذ نشأته حوالي 

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

 ٢٠٢٠خالل عام : "ٍفي بيانوأضاف المركز، 
ومع مطالبة الناس بااللتزام في البيوت قام االحتالل 

 بهدم - عام الكورونا -خالل األشهر التسعة األولى من 
ًمسكنا ومنشأة كما دفع ببعض المقدسيين لهدم ) ٤٥٠(

مساكنهم بأيديهم حيث بلغ خالل ما مضى من هذا العام 
ًمسكنا ومنشأة تم هدمها هدما) ٨٠(   . ً ذاتياً

يمر على فلسطين يوم الخامس : "وقال المركز
، اليوم العالمي للموئل، ٢٠٢٠من تشرين أول للعام 

 يزداد انكشافهم -والفلسطينيين ال سيما المقدسيين منهم 
بسبب سياسات االحتالل التي تستهدف المساكن 
الفلسطينية بالهدم بال رحمة، ولعل أقساها على اإلطالق 

لهدم الذاتي التي تعصف باألسرة المقدسية كان جريمة ا
  ".إلى المجهول

وتابع البيان أن سياسة االحتالل التي تحاصر 
البناء الفلسطيني ال سيما في القدس أجبرت الكثيرين 
على البناء بال ترخيص أو الهرب لمحافظات الضفة 

 ٢٥الغربية، حتى بلغت حاجة المقدسيين وحدهم لحوالي 
  .طية حاجتهم الماسةألف وحدة سكنية لتغ

وتساءل مركز أبحاث األراضي، عن وقف نزيف 
هل آن األوان : "الهدم من المجتمع الدولي، حيث قال

ً عاما ٣٥لدول العالم االنتصار لقرارهم الذي اتخذوه قبل 
ويوقفوا نزيف الهدم الذي يهدد المال ويهدم اإلنسان 

  ".؟...!ويشتت األسر

 وهو يستصرخ إن شعب فلسطين: "وتابع البيان
العالم للوقوف لجانبه في مواجهة هذه الجرائم االحتاللية، 
ال ينسى إخوانه العرب الذين أصبحوا بال مأوى بسبب 
الحروب وأطماع الغرباء حيث تم هدم أكثر من ثالثة 
ماليين مسكن خالل العشر سنوات األخيرة في العراق 

الي وسوريا وليبيا واليمن ولبنان، وهذا يعني تهجير حو
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 مليون مواطن عربي من مساكنهم، وال ينسى شعب ١٨
فلسطين إخوانهم في اإلنسانية في دول جنوب شرق 
ٕآسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية حيث عشرات الماليين بال 

  ". مأوى كريم يستر األسر ويحفظ كرامتهم

إن أبناء األسر الفلسطينية التي : "وقال المركز
لى كل األسر التي تفترش أصبحت تحت العراء لتتوجه إ

األرض وتلتحف السماء في هذا العالم الظالم بنداء من 
ًلنرفع أصواتنا جميعا؛ فصوتنا الهادر سيهدم قالع : القلب

ٌمذنب من ينام تحت سقف دافئ دون . الظلم والجبروت
ًالتفكير بمن ينامون بال سقف ودون أن يفعل شيئا 

  ".ألجلهم

  ٦/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لإلعالم 

* * * * *  

  

مخاوف إسرائيلية من انتفاضة جديدة بسبب 
  المسجد األقصى

 

في " قال كاتب إسرائيلي إنه –عدنان أبو عامر 
الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
عن وصول سياح مسلمين للحرم القدسي بعد االتفاق مع 

ؤما، ويعبرون اإلمارات، فإن الخبراء اإلسرائيليين أكثر تشا
عن خوفهم من التوترات المتوقعة في الحرم، ألن خطاب 

  ".ترامب بشأن القدس يقلق الفلسطينيين واألردنيين

وأضاف ناتي يافيت، في تقريره المطول على 
أعظم "، أن "٢١عربي"موقع زمن إسرائيل، ترجمته 

الساعين للسالم في إسرائيل ال يمكنهم أن يظلوا غير 
الكاريكاتورية المعادية للسامية المنتشرة مبالين بالرسوم 

في الصحف العربية، بما فيها مصر واألردن الموقعتان 
على اتفاقات سالم مع إسرائيل، وتركز هذه الرسوم على 
ما تعتبره التهديد اإلسرائيلي للحرم القدسي الشريف، حيث 

  ".يقع المسجد األقصى

ة المؤامر"ما يصفه العرب والمسلمون بـ"وأكد أن 
، تتمثل بسعي إسرائيل لتدمير المسجد "ضد األقصى

األقصى "األقصى، وبناء الهيكل الثالث محله، وبات شعار 
يعتنقه في العقود األخيرة قادة مثل الشيخ رائد " في خطر

صالح، مؤسس الحركة اإلسالمية في إسرائيل، والرئيس 
  ".التركي رجب طيب أردوغان

  األقصى في خطر

قت ذاته، شهد العقد األخير في الو"وأوضح أنه 
زيادة في أعداد اليهود الساعين للصالة في الحرم، ما 
ساهم بزيادة التوتر مع الفلسطينيين، مع العلم أنه في 
ّالمجال السياسي تعد مكانة الحرم إحدى صخور الخالف 
بين إسرائيل والفلسطينيين، وتسبب أزمات متتالية مع 

نية في الحرم من األردن، المسؤولة عن الشؤون الدي
  ".خالل دائرة األوقاف

المستمع للرئيس األمريكي "وأشار إلى أن 
ومستشاره وصهره جاريد كوشنير، حول االتفاقية 
اإلبراهيمية، يرى أن الحرم القدسي حاز على مساحة 

فتحنا الحرم لجميع "واسعة فيها، فقد أعلن كوشنير أننا 
بيض، كرر ، وفي حفل التوقيع في البيت األ"المسلمين

االتفاقات اإلبراهيمية تفتح "ترامب رسالة مماثلة بقوله إن 
األبواب للمسلمين في جميع أنحاء العالم لزيارة المواقع 

  ".التاريخية في إسرائيل والصالة

نداف شرغاي، الباحث في مركز القدس للشؤون 
حشود المسلمين تشتري رواية "العامة والدولة، قال إن 

وتوقع ترامب بأن زيارات المسلمين ، "األقصى في خطر"
من أنحاء العالم ستكون قادرة على تبديدها؛ اآلن ستأتي 
جماهير المسلمين لألقصى، وتدرك أنه ال يوجد أساس 
لهذا الشعار، مع العلم أن تخلي إسرائيل عن الحرم 

، تمثل بإعطاء موشيه ديان مفاتيح ١٩٦٧القدسي منذ 
  ".دينيةالوقف، ومنحها استقاللية إدارية 
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إسرائيل افترضت أن سلوكها هذا "وأضاف أن 
يقيم حاجزا بين البعدين القومي والديني للصراع، ولكن 
بالنظر للماضي، فقد كانت فكرة ساذجة، وحين تم السالم 

، تم اعتراف بمكانته العليا بين ١٩٩٤مع األردن في 
العناصر اإلسالمية في الحرم القدسي، ألنه الوصي على 

لمقدسة لإلسالم، وحين رفعت إسرائيل مكانة األماكن ا
األردن، فإنها سعت لتخفيض مكانة عناصر أخرى، مثل 

  ".الحركة اإلسالمية في إسرائيل وحماس وتركيا

  دوافع الهجمات

الكثير من المسلحين الفلسطينيين في "وزعم أن 
لدى " األقصى في خطر"السنوات األخيرة يستوحون شعار 

 حين أن اليهود من جهتهم تنفيذهم لهجماتهم، في
يحلمون بمعبد ثالث منذ ألفي عام، وينعكس ذلك في 
الصلوات والترانيم والنشاط السياسي واإلرهابي الذي 

  ".يمارسونه

بعض أعضاء الحركة الصهيونية "وأوضح أن 
خططوا في ثمانينيات " السرية اليهودية"الدينية السرية 

 نفذ ١٩٨٢ي القرن الماضي لتفجير المسجد األقصى، وف
الجندي آالن غودمان هجوما بالرصاص على الحرم 

" لفتا"القدسي، وتم القبض على أعضاء عصابة 
  ".اليهودية، مزودين بعبوات ناسفة لتفجيرها في الحرم

عوديد عيران، السفير اإلسرائيلي السابق لدى 
األردن رأى في "االتحاد األوروبي واألردن، اعتبر أن 

سرائيل تقليصا لوضع في الحرم، ألن اتفاق اإلمارات مع إ
أبو ظبي تتوصل التفاق مع إسرائيل، بينما في اتفاق 

 مع األردن، هناك بند خاص يقول إن ١٩٩٤السالم 
إسرائيل تعترف بوضعه الخاص في األماكن المقدسة 
اإلسالمية، وهو ما يدعو األردن للقلق من اتفاق اإلمارات 

  ".ٕواسرائيل

قد الماضي، اخترق في الع"وأشار إلى أنه 
الصراع حول الحرم القدسي التيار اليميني اإلسرائيلي، 

وأصبح جدول أعمال مفتوحا ألعضاء الليكود، بما في 
ذلك يهودا غليك وميري ريغيف، فيما اتجه العديد من 

وحركة " معهد الهيكل"اإلسرائيليين لتأسيس منظمات مثل 
خاما  حا٥٠، أصدر ٢٠١٤، وفي نهاية "تأسيس الهيكل"

  ".من الصهيونية الدينية دعوة عامة للصعود للحرم

  اقتحامات اليهود

الدعوات اليهودية المتزايدة لممارسة "وأكد أن 
السيادة على الحرم القدسي دفعت المفوض السابق 
للشرطة يوحانان دانينو لتوجيه كلمات قاسية للسياسيين 

الصراع حول "، جاء فيها أن ٢٠١٥اإلسرائيليين أوائل 
لحرم القدسي يشكل تهديدا وجوديا إلسرائيل، ال يقل عن ا

القصف، ألن دخول عناصر يهودية إلى الحرم، باعتبارها 
أجندة لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، 
ال يشعل فقط إسرائيل، وليس فقط الشرق األوسط، ولكن 

  ".العالم اإلسالمي بأسره، مليار شخص

 ويوليو ٢٠١٥في سبتمبر "وأضاف أنه 
، وقعت أزمتان كبيرتان على الحرم القدسي، ٢٠١٧

ونشبت اشتباكات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، 
 بقطع االتصاالت األردنية ٢٠١٥وتسببت أحداث 

اإلسرائيلية، خوفا من انتهاكها للوضع الراهن الذي 
يمنحها إدارة دينية على الحرم، واستدعاء وزير الخارجية 

ن كيري للوساطة، وتم التأكيد على دور األمريكي جو
األردن، وسماح إسرائيل للمسلمين بالصالة في الحرم، 
ولغير المسلمين بزيارته فقط، واإلعالن بأنها ال تنوي 
تقسيمه، وملتزمة بزيادة التنسيق مع األردن والسلطة 

  ".فيما يتعلق بما يحدث فيه

 عقب هجوم إطالق ٢٠١٧في "وأشار إلى أنه 
 فيه جنديان من حرس الحدود في الحرم، استبقت نار قتل

الشرطة دخول المسلمين للحرم ألداء صالة الجمعة، 
فوضعت أجهزة كشف المعادن المثيرة للجدل، وهي أجهزة 
قياس مغناطيسية عند مدخل الحرم، أثارت غضب 
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الفلسطينيين، واعتبار األردنيين بأنها انتهاك للوضع 
  ".... بعد عشرة أيام فقطالراهن، لكن إسرائيل أزالتها

  ٦/١٠/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

* * * * *  

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

 

لألبحاث ودراسة السياسات  أعلن المركز العربي
 ٢٠١٩/٢٠٢٠في الدوحة، عن نتائج المؤشر العربي 

ً بلدا عربيا، وقد شمل ١٣ّنفذه في  الذي ً٢٨٠٠٠ 
مقابالت شخصية  مستجيب ومستجيبة ُأجريت معهم

ّمباشرة ضمن عينات ممثلة للبلدان التي ينتمون إليها،  ٍ ّ
وأظهر االستطالع الذي %. ٣ و٢خطأ يراوح بين  بهامش

نفذ بين تشرين يوليو /  تموز– ٢٠١٩نوفمبر / الثاني ُ
االعتراف  من الشعوب العربية يرفضون% ٨٨ أن ٢٠٢٠

 .اإلسرائيليباالحتالل 

أضخم  ويعد هذا االستطالع، في دورته السابعة،
ٍمسح للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك 

العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم  من خالل حجم
 .محاوره

  باحث وباحثة،٩٠٠وقد شارك في تنفيذه 

 ألف ساعة، وقطع الباحثون ٦٩واستغرق ذلك نحو 
كيلومتر من أجل الوصول   ألف٨٢٠كثر من الميدانيون أ

 إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن

ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا االستطالع . العربي
ًموضوعاته، جعل بياناته مصدرا  الضخم، إضافة إلى تعدد

ولألكاديميين  ًمهما للمؤسسات البحثية العربية والدولية
 .والخبراء

 التي شملها المؤشر هي موريتانيا،والدول 

والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، 
والعراق، والسعودية،  وفلسطين، ولبنان، واألردن،

 والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام

العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، 
و بأن المؤشر ه ًعلما. واالقتصادية، واالجتماعية

استطالع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 
٢٠١١.  

 ٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ما أبرز إجراءات االحتالل للقضاء على 
 ؟٢٠١٥انتفاضة القدس منذ اندالعها عام 

 ٢٠١٥القدس في عام  انتفاضة  على أثر اندالع
ّوالضربات التي وجهتها ألمن االحتـــالل ومستوط نيه، ّ

عملت سلطات االحتالل على فرض مجموعة من 
اإلجراءات القائمة على الردع والعقاب، وعلى الترهيب 
ّوالترغيب، في محاولة عمليات المـقـاومـة الشعبية، 
ّوهدفت هذه المحاوالت إلى معاقبة أي فعل مـقـاوم وكل  ّ

البيئة  ضرب ّالمشاركين فيه والداعمين له، عالوة على
ّاك الشعبي، وتخويف الفلسطينيين من الحاضنة للحر

 .االنخراط في العمل المـقـاوم

لم تكن اإلجراءات التي فرضها االحتالل جديدة 
في معظمها، لكن ما فعلته السلطات اإلسرائيلية كان 
تصعيد سياستها ضد الفلسطينيين القائمة على القتل 

في  الضفة الغربية  ووفق قائد فرقة. واإلرهاب، والتنكيل
 االحتـــالل العميد ليئور كرملي، في مقابلة مع جيش

ّ، فإن ٢٠١٧أغسطس /في آب" ميكور ريشون"صحيفة 
ّالسياسة القمعية لجيش االحتالل بحق الفلسطينيين  ّ

  ".ّجز العشب إلى اقتالع الجذور"ّتحولت من 

 منازل منفذي العمليات وعائالتهم هدم

ّيعد هدم المنازل في القدس من المعالم الراس خة ّ
ًفي سياسة االحتالل، وغالبا يستند إلى ذريعة غياب 
الترخيص، واعتمد االحتالل هذه السياسة بعد اندالع 
انتفاضة القدس فعمل على هدم منازل منفذي العمليات 
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وعائالتهم، كوسيلة عقاب ومحاولة ردع لمنع تنفيذ 
إلى وزيرة  نتنياهو  عمليات في المستقبل، وقد طلب

المنعقدة في " الكابينت"د، في جلسة القضاء أيليت شاكي
، تسهيل إجراءات هدم منازل الفلسطينيين ٥/١٠/٢٠١٥

ّممن ينفذون عمليات ضد االحتالل ، ٢٠١٨وفي عام . ّ
ّصرح مسؤول إسرائيلي أن  ّ منزال تم هدمها منذ عام ٤٥ّ ً

ّ تعود لمنفذي عمليات فدائية٢٠١٥ ّ.  

 تشديد العقوبات على راشقي الحجارة

" الكنيست"، صادق ٢٠١٥نوفمبر /ٍانفي تشري ث
على مقترح القانون الذي يطالب بفرض عقوبة حد أدنى 
على راشقي الحجارة من الشبان واألطفال الفلسطينيين، 
ّوالذي يتيح أيضا المجال لسحب مخصصات اجتماعية  ًّ

الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة  الطفل من ذوي
ق الحجارة تصل إلى مالية على ذوي الطفل المدان برش

، ٢٠١٦، في عام "الكنيست" آالف شيكل، وصادق ١٠
 ١٤دون الـ األطفال  على مشروع قانون يقضي بسجن

والهدف من هذه . ًعاما في حال القتل أو محاولة القتل
ّاإلجراءات المشددة ليس معاقبة األطفال وحسب، بل قتل 

ّأي حس بضرورة مقاومة االحتالل، والضغط على األهال ي ّ
في نفوس أطفالهم حول ضرورة " الوعي"ّكي يبثوا 

ّامتناعهم عن أي عمل ضد االحتالل ألن كلفته ستكون 
  .باهظة

 إطالق النار بهدف القتل

اعتمدت قوات االحتالل إطالق النار على منفذي 
العمليات، وعلى من حاولوا تنفيذ عمليات، حتى على من 

ّأن الهدف من ًاشتبهت بنيتهم تنفيذ عملية، وكان واضحا 
إطالق النار هو القتل على الفور وليس العرقلة أو 

ومن هذه الحاالت، على سبيل المثال، إعدام . التعطيل
في  الخليل  الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في

، برصاص الجندي أليؤور أزاريا وهو ملقى ٢٤/٣/٢٠١٦
 .على األرض جراء إصابته بطلق ناري

اني بغطاء سياسي وحظيت عمليات اإلعدام الميد
ودعم ديني، فكان نتنياهو من أول المدافعين عن الجندي 
أزاريا فدعا إلى العفو عنه، فيما دعا الحاخام األكبر 
يتسحاق يوسف جنود االحتالل إلى قتل منفذي العمليات 
من دون الخوف من القيادة والمسؤولين وأباح الحاخام 

ين، وأدلى العسكري إيال كريم قتل المصابين الفلسطيني
ّبتصريحات تفيد بعدم التعامل مع منفذي العمليات كبشر،  ّ
ٕووجوب قتلهم من دون شفقة، واطالق النار لتأكيد قتل 

  .المصابين منهم

 االعتقال اإلداري

ّصعد االحتالل وتيرة االعتقاالت اإلدارية بحق 
الفلسطينيين بعد اندالع انتفاضة القدس للضغط عليهم 

م، وهذه االعتقاالت تنفذ من دون وتقييد أي نشاط مقاو
 ٦ًالئحة اتهام بل استنادا إلى أمر إداري، ومدة االعتقال 

ووفق تقرير صادر عن  .محاكمة  ّأشهر تمدد من دون
، فقد ٥/١٠/٢٠٢٠األسرى، في  مركز فلسطين لدراسات

 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين من ٣٠ّنفذ االحتالل 
 /دس في تشرين أولمختلف الشرائح منذ اندالع هبة الق

، وشملت االعتقاالت األطفال، والنساء، ٢٠١٥أكتوبر 
والمرضى، وكبار السن، والناشطين، واإلعالميين، 

 .والصيادين، ونواب التشريعي وقادة الفصائل

وقد عمد االحتالل إلى تصعيد االعتقال اإلداري 
منذ انتفاضة القدس، وقد رصد تقرير مركز فلسطين 

 قرار إداري صادر عن محاكم ٦٠٠٠لدراسات األسرى 
ً قرارا إداريا بحق ٤١االحتالل الصورية، بما في ذلك  ً

 .ّ بحق أطفال قاصرين٨٥نساء، و

 ّاستهداف األحياء بالحصار والدهم والتفتيش

ّويركز االحتالل بشكل خاص على العيسوية، 
شبه  مواجهات  شعفاط، وحزما، وهي أحياء تشهد  ومخيم

ٕ والحواجز واغالق مداخل األحياء يومية، فيعتمد الحصار
بالمكعبات اإلسمنتية ودهم المنازل، ال سيما في الليل، 
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ٕوالقاء القنابل الغازية والمطاطية والمسيلة للدموع، 
والهدف إرهاق المقدسيين ولتكون األحياء والقرى 

وفرض . المستهدفة عبرة لغيرها من األحياء المقدسية
ًاالحتالل حصارا مشددا على بالترافق  احزم ً

ٕليلية والقاء القنابل الغازية والمطاطية  اقتحامات مع
ًوالمسيلة للدموع، واستهدف بالحصار والعقاب كال  ّ

ّوالعيسوية، وكالهما ال يزال محط  مخيم شعفاط من
 .استهداف مستمر من االحتالل

وأنشأ االحتالل حواجز جديدة ووضع مكعبات 
مستحدثة، وفي إسمنتية وسواتر ترابية، ونقاط تفتيش 

 أمر رئيس حكومة االحتالل بنيامين ١٤/١٢/٢٠١٥
نتنياهو بوضع حواجز إسمنتية في مئات محطات 
الحافالت في القدس المحتلة بعد ساعات من 

 .ً مستوطنا١٤إصابة   أدت إلى دهس  عملية

ّسحب الهويات المقدسية ّ 

اتخذ االحتالل من تنفيذ العمليات ذريعة لسحب 
من ) بطاقات اإلقامة الدائمة(الهويات المقدسية 

المقدسيين، وعملت سلطات االحتالل على اختصار 
، ٢٠١٦يناير /وفي كانون ثان. إجراءات سحب الهويات

أصدر االحتالل قرارات بسحب الهوية من 
محمد أبو كف، ووليد األطرش، : مقدسيين هم أسرى ٤

وعبد دويات، وبالل أبو غانم على خلفية تنفيذهم 
 .عمليات

 جاز جثامين الشهداءاحت

 بوقف تسليم ٢٧/٣/٢٠١٦أمر نتنياهو في 
، "الكنيست"جثامين شهداء انتفاضة القدس، فيما صادق 

ّ، على مشروع قانون يوسع صالحية سلطات ٢٠١٨عام 
ّاالحتالل لجهة احتجاز جثامين منفذي العمليات، وفرضت 
ّسلطات االحتالل قيودا مشددة على جنازات منفذي  ّ ً

ّلجهة عدد المشاركين ووقت التشييع لمنع العمليات 
ّتحول هذه الجنازات إلى تجمعات تحرض ضد االحتـــالل  ّ ّ ّ

ّوتتعهد بالثأر للشهداء، وللتضييق على أهالي الشهداء  ّ
 .ّبما يساهم في إضعاف البيئة الحاضنة للحراك الشعبي

ووفق تقرير صادر عن مركز عبد اهللا الحوراني 
ّ، فإن عدد الجثامين التي ٢٠٢٠أكتوبر /في تشرين أول

يحتجزها االحتالل منذ اندالع انتفاضة القدس في عام 
  .ً جثمانا٦٧ هو ٢٠١٥

 ّتشديد المراقبة على وسائل التواصل االجتماعي

شددت سلطات االحتالل رقابتها على وسائل 
التواصل االجتماعي، لمراقبة المنشورات التي يكتبها 

م للمـقـاومـة أو رفضهم ّالفلسطينيون وتعبر عن تأييده
ّالعتداءات االحتالل، أو تفيد احتمال توجههم إلى تنفيذ 
. ّعملية، واعتقالهم على خلفيـتها إلحباط عملية محتملة

ًوشكلت السلطات اإلسرائيلية فريقا خاصا لمراقبة محتوى  ً ّ
ًفيما وجهت تهما  فيسبوك المنشورات الفلسطينية على

حتوى تحريضي على إلى بعض الفلسطينيين بنشر م
وسائل التواصل االجتماعي، والتقى وزير األمن 
اإلسرائيلي، جلعاد أردان، ووزيرة القضاء اإلسرائيلية، 

، مع مسؤولين ٢٠١٦سبتمبر /أييلت شاكيد، في أيلول
في شركة فيسبوك للتوصل إلى ترتيبات حول إزالة 

ومنها طلبات بإزالة مضامين " ّالمحتويات التحريضية"
الموت "و" شهـيد"و" انتفاضة"على عبارات مثل تشتمل 

ًوفعال، أغلق موقع فيسبوك عقب االتفاق ". لليهود
حسابات عشرات الناشطين الفلسطينيين ومديري 
ّالصفحات الفلسطينية، وال تزال شركة فيسبوك في حرب  ّ
على المحتوى الفلسطيني إذ تعمد إلى إقفال صفحات 

ّمن البث الحي، ٕواقصاء ناشطين ومنعهم من النشر و
  ."ّمخالفة القواعد المجتمعية"والذريعة 

 سياسة العصا والجزرة

أعلن وزير جيش االحتـــالل أفيغدور ليبرمان في 
ّ عن خطة أمنية وسياسية لمواجهة ٢٠١٦أغسطس /آب

انتفاضة القدس تقوم على إقامة حوارات مباشرة مكثفة 
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مع شخصيات اقتصادية ورجال أعمال وأكاديميين 
طينيين عبر منسق شؤون المناطق في الحكومة فلس

ّاإلسرائيلية باإلضافة إلى إنشاء موقع إنترنت باللغة 
وفي المقابل، . ّالعربية موجه إلى المجتمع الفلسطيني

تفرض الخطة معاقبة المناطق التي تنطلق منها عمليات 
المناطق التي " التسهيالت"ضد االحتالل فيما تكافأ بـ 

.  المشاركة في العمليات والمواجهاتينكفئ شبابها عن
" مشاغبة"وقسمت الخطة المناطق الفلسطينية إلى حمراء 

حيث تعاقب األولى وتكافأ األخرى " مهادنة"وأخرى خضراء 
  .ًباالمتيازات وفقا لمدى االلتزام بعدم مواجهة االحتالل

  ٩/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

واعتقال ً مستوطنا يستبيحون األقصى ٧٢
  اثنين من حراسه وتحرير عشرات المخالفات

 

ــــدس" مراســــل –القــــدس  ــــتحم –الخــــاص " الق  اق
ــــوم  ــــدمان، ي ــــد فري ــــي إســــرائيل ديفي ــــي ف ــــسفير األميرك ال
راق بحمايــة قــوات مــن جــيش  ــالخمــيس، منطقــة حــائط الب ُ

قــرب الحــائط " كهنوتيــة"االحــتالل وشــرطته، وأدى صــلوات 
 واسـتمع إلـى شـرح الجنوبي الغربي من المـسجد األقـصى،

ــة مــن  مفــصل عــن الحفريــات فــي منطقــة القــصور اُألموي
جماعــات الهيكــل المزعــوم، فــي الوقــت الــذي اســتباح فيــه 
عشرات المستوطنين ساحات المسجد المبارك في الفترتين 

  .الصباحية والمسائية

يـــذكر أن فريـــدمان مـــستوطن يهـــودي برتبـــة  ...
ن إحــــدى ســــفير للواليــــات المتحــــدة لــــدى إلســــرائيل يــــسك

المـــستوطنات فـــي جنـــوب القـــدس، فـــي تجـــاوز لألعـــراف 
الدبلوماسية وللقانون الدولي الـذي يحظـر ذلـك، وهـو مـن 
ُأشــــد الــــداعمين لمــــشروع الــــضم اإلســــرائيلي لنحــــو ثلــــث 
مــساحة الــضفة الغربيــة المحتلــة، ويؤيــد بــشدة المــشاريع 

االســـتيطانية واحـــد الـــداعمين لـــرئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
نيــاهو فــي مــشروعه شــطب الحقــوق الوطنيــة بنيــامين نت

الثابتــة فــي قــضايا الحــل النهــائي الخمــس وخاصــة حــق 
  .العودة لالجئين والقدس

ـــزامن ذلـــك مـــع اقتحـــام عـــشرات المـــستوطنين  وت
المتطرفين صباح أمس المسجد األقصى المبارك مـن بـاب 
المغاربــة بحمايــة مــشددة مــن الــشرطة والقــوات الخاصــة 

  .بالسالحاإلسرائيلية المدججة 

 ٤٥وذكرت دائرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس أن 
ًمستوطنا اقتحمـوا المـسجد فـي الفتـرة الـصباحية، وتجولـوا 
في ساحاته وأروقته مع تركيز على المنطقـة الـشرقية مـن 
بــاب ومــصلى بــاب الرحمــة، وحــاول بعــضهم أداء طقــوس 

 عناصــر مــن المخــابرات بــشكل ٣تلموديــة، كمــا اقتحمــه 
ً بجولــة مختلفــة تخللهــا الوقــوف مليــا امــام مــستقل وقــاموا

  .مسجد قبة الصخرة المشرفة

وأشارت األوقاف إلى أن الشرطة اإلسرائيلية على 
أبواب المـسجد األقـصى والبلـدة القديمـة واصـلت التـضييق 
على دخول المصلين، ومنع القاطنين خارج البلدة القديمة 

ن من الوصول للمسجد والـصالة فيـه، وحـررت العـشرات مـ
ــذين وصــلوا ابوابــه بحجــة اجــراءات الطــوارئ  المخالفــات لل

واالبتعـاد عـن المنـزل اكثـر مـن " كورونـا"لمواجهة جائحـة 
  .متر١٠٠٠

وأوضحت األوقاف اإلسـالمية أن الفتـرة المـسائية 
ــــات شــــارك فيهــــا  ــــن االقتحام ــــد صــــالة الظهــــر م  ٢٧بع

ًمــستوطنا، بعـــضهم كـــان يلـــبس لباســـا أبـــيض واآلخـــرون  ً
 خرجوا في نهاية االقتحام من باب السلـسلة حفاة، وعندما

ًقــاموا بأعمــال عربــدة وقــام بعــضهم باالنبطــاح ارضــا قــرب 
المدرسـة التنكزيــة التـي حولتهــا الـسلطات اإلســرائيلية الــى 

  .ثم انصرفوا باتجاه حائط البراق" مقر حرس الحدود"

ــــ ـــوم ال ـــى ٢١وواصـــلت ســـلطات االحـــتالل للي  عل
شكل كامـل والتـضييق علـى التوالي إغالق مدينة القدس بـ
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ـــا"ســـكانها، بحجـــة وبـــاء  حيـــث تـــم تمديـــد العمـــل " كورون
  .من الشهر الجاري١٣بقوانين الطوارئ الى يوم 

  ٩/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

والمستوطنون داخل ... صالة فوق األسفلت
  !األسوار

 

 أدى نحو – دياال جويحان –القدس المحتلة 
االقصى المبارك للجمعة ٍألف مصل في رحاب المسجد 

الثالثة على التوالي في ظل استمرارية االغالقات 
والتشديدات في مدينة القدس بذريعة تزايد أعداد 

في الوقت الذي . المصابين في فيروس كورونا في البالد
منعت سلطات االحتالل المواطنين من الوصول ألداء 
 صالة الجمعة في رحاب المسجد االقصى المبارك انتشر
العشرات من المتطرفين اليهود بالقرب من شارع الواد 
داخل أسوار البلدة العتيقة وسط حراسة مشددة من شرطة 

ونصبت . ًاالحتالل احتفاال بما يسمى عيد العرش اليهودي
شرطة االحتالل المتاريس الحديدية على جميع أبواب 

وسمحت فقط لمن يقطنون   البلدة القديمة وداخل أزقتها
  .الدخولداخلها ب

العشرات من المواطنين الفلسطينيين في  واضطر
القدس للصالة في الشوارع والطرقات بعد منعهم من قبل 
سلطات االحتالل االسرائيلي بعد فرض طوق أمني مشدد 

ً يوما بذريعة انتشار الفيروس في أحياء ٢٢منذ نحو
وحذر خطيب . ًالقدس وتزامنا مع أعياد المتطرفين اليهود

قصى المبارك الشيخ محمد سليم، من القتل المسجد اال
والتعدي والمشاجرات لما يحدث في مجتمعنا الفلسطيني 

إن القاتل والمقتول بالنار واألصل إننا : "مستشهدا بالقول
شركاء بالتعاون على الخير، وعلى المسلم اتقاء الفتن 

 ".ومن الفتن اشتعال النزاعات وأال يشارك المسلم في ذلك

أخرى، تواصل سلطات االحتالل من جهة .. 
تحرير مخالفاتها الباهظة بحق المواطنين في مدينة 
القدس بحجة عدم االلتزام بارتداء الكمامات او فتح 
محالتها التجارية، او االبتعاد مسافات عن محيط منازلها 

وتعيش مدينة القدس . بذريعة انتشار فيروس كورونا
ادية حقيقية من  شهور أزمة اقتص٧المحتلة منذ أكثر من

استمرار اغالقات المحال واألسواق وحصار القدس 
واغالقها ومنع التنقل والتحرك اال في األوقات الضرورية 

  .ومنها العمل والعالج في المستشفيات بمحيط القدس

  ١٠/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

اعتداءات على كنائس واستيالء على أراض 
  ١ حوتناول مشروبات روحية

  

  عبد الحميد الهمشري

لم تسلم المقدسات المسيحية في فلسطين من 
ًاعتداءات اليهود منذ قيام دولة االحتالل، وأتناول تاليا 

اعتداءات حصلت على تلك المقدسات منذ االحتالل بعد 
 :١٩٦٧حرب حزيران 

كانـــت هـــذه : ١٩٦٧اعتـــداءات جـــرت فـــي عـــام  •
ًالـــسنة زاخـــرة باعتـــداءات ســـاخنة جـــدا مـــن قبـــل 
اليهــود علــى كنــائس طالتهــا بتحطــيم أبــواب عــدد 
منها وسرقة محتوياتهـا أو أراضـيها حيـث اعتـدوا 

عــين -علــى كنيــسة القــديس يوحنــا المعمدانيــة 
كــارم بــأن قــاموا بتحطــيم أبوابهــا وتكــسير نوافــذها 
وسرقة محتوياتها وبتغيير أيقونة الـسيدة العـذراء 
التــي تحمــل صــورة الــسيد المــسيح عليــه الــسالم 

نظــر حقيــر ومخجــل لدرجــة أنهــم عرضــوها فــي بم
الـسالم علـى أم « معرض تـل أبيـب مـدونا عليهـا 

، كمــا ســرقوا تــاج الــسيدة العــذراء مــن «المــسيح 
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كنيسة القديس جورج ونزعوا عنه الآللئ الثمينـة 
وأعـــادوه بعـــد ذلـــك، وضـــربوا بالقـــذائف ممتلكـــات 
الكنيسة؛ ما اضـطر بطريـرك الالتـين إلـى إغـالق 

 منهــا، كمــا جــرى االســتيالء علــى ثــالث كنــائس
الكنيـــــسة األرمنيـــــة للقـــــديس المخلـــــص وجـــــرى 
تحويلهــا لثكنــة للجــيش الــصهيوني، وفــي الــسنة 
ذاتهـــــا أقـــــدم بـــــوليس االحـــــتالل علـــــى تنـــــاول 
المشروبات الروحية أثناء إقامة قـداس ليلـة عيـد 
ــــــي نعمــــــة  ــــــشهادة المطــــــران الالتين المــــــيالد، ب

 مـــار ّالـــسمعان، وحـــول جـــيش االحـــتالل كنيـــسة
ــوذكس  ــروم األرث ــى –جــريس لل ــشماعة إل  حــي ال

بناية سكنية، فيما اقتحم مستوطنون كنيـسة بئـر 
يعقــوب للــروم األرثــوذكس فــي نــابلس، وتــم ذبــح 
رئـــيس الكنيـــسة األرشـــمندريت فيليمينـــوس ذبـــح 
ـــي  ـــه المحنطـــة موجـــودة ف ـــاج، وال تـــزال جثت النع
ــروم األرثــوذكس فــي القــدس،  كنيــسة صــهيون لل

هاينة سطح كنيسة القيامة ودير واعتلى جنود ص
ـــدين  ـــى رجـــال ال ـــدوا عل ـــوذكس، واعت ـــروم األرث ال
ـــــــالقرب مـــــــن كنيـــــــسة القـــــــديس  المـــــــسيحي، ب
ًقــسطنطين؛ وحــاولوا الحقــا ســرقة صــليب وأيقونــة 
ـــن ســـيارة مطـــران الـــروم األرثـــوذكس المطـــران  م

 .تيودروس في القدس

سطا يهود على كنيسة القيامـة : ١٩٦٨في عام  •
ــيال وت ــوا مــن ســرقة المجــوهرات فــي القــدس ل مكن

الموضوعة علـى تمثـال العـذراء الكـائن فـي مكـان 
 .الجلجثة داخل الكنيسة

سطا يهود على كنيسة القيامـة : ١٩٦٩في عام  •
وتمكنــــوا مــــن ســــرقة التــــاج المرصــــع باألحجــــار 
الكريمة الموضوع علـى رأس تمثـال العـذراء مـريم 
في كنيسة الجلجثة وقد شوهد التاج وهـو يعـرض 

 .في أسواق تل أبيبللبيع 

تعــرض ديــر االقبــاط لالعتــداء : ١٩٧٠فــي عــام  •
 .على رهبانه وممتلكاته

ــــــــصهاينة  - ــــــــشرطة ال ــــــــل رجــــــــال ال احت
المسلحون بطريركية األقباط األرثـوذكس 

) دير السلطان(وكنائسهم بالدير القبطي 
مــا اضــطر مطــران الكرســي األورشــليمي 
ــاالت الدينيــة، وأصــدر  ــى إلغــاء االحتف إل

 فيه التعدي الصهيوني علـى ًبيانا شجب
 .البطريركية وكنائسها

قامـــت ســـلطات االحـــتالل بعقـــد صــــفقة  -
ــدير الفرنــسي المعــروف  مــزورة لــشراء ال
بــالنوتردام للرهبنــة الكاثوليكيــة الفرنــسية 

 .بصورة احتيالية

صــــادرت قــــوات االحــــتالل قطعــــة أرض  -
لبطريركية الـروم األرثـوذكس قـرب فنـدق 

 .الملك داود

حـــتالل بأســـلحتها مقـــر احتلـــت قـــوات اال -
البطريركية بالقـدس، مـدعين أنهـا مجـرد 
إجـراءات أمنيــة لحمايـة االحتفــاالت بعيــد 
القيامة؛ ما تسبب في إلغاء االحتفاالت، 
وقام الجنود الصهاينة بضرب رهبان دير 
األقباط، كما غيروا أقفال األبواب األربعة 
المؤدية إلى باب كنيـسة الملـك ميخائيـل 

كمـا عمـدوا . ة القيامـةالموصل إلى ساح
لوضع حواجز حديدية أمام أبواب الـدير، 
ـــــراب منـــــه،  ـــــاط مـــــن االقت ومنعـــــوا األقب

 قامـــت قــــوات ١٩٧٠-٣-٢٦وبتـــاريخ 
االحــــتالل بتــــسليم مفاتيحــــه لألحبــــاش 
الــذين كــانوا يقيمــون فيــه بعــد أن ســرق 
الجنــــود الــــصهاينة أشــــياء ثمينــــة مــــن 
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ـــى  ـــضرب عل ـــث اعتـــدوا بال ممتلكاتـــه حي
 .يليوسالمطران فاس

  ٦ص/١٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

كيف بدت مسيرة إسرائيل تجاه االستيطان في 
  حتى اآلن؟" أوسلو"الضفة الغربية من 

  

  )٩/١٠/٢٠٢٠ هآرتس(شاؤول ارئيلي  :بقلم

أمر رئيس الحكومة قبل أسبوعين بانعقاد مجلس 
التخطيط األعلى لإلدارة المدنية بهدف المصادقة على 

 وحدة ٥٤٠٠ بحجم –يهودا والسامرة بناء واسع في 
  .سكنية في عشرات المستوطنات

 بعد أن جمد تخطيط –من الواضح أنها خطوة 
البناء في يهودا والسامرة منذ شباط الماضي لعدم المس 

 هي ثمن سياسي –باالتفاقات مع اإلمارات والبحرين 
ولكنها خطوة أخرى في مسيرة الحماقة الستمرار . للبقاء

 المستوطنات، التي هي تبذير عظيم للموارد البناء في
على حساب المجتمع في إسرائيل، من خالل تعميق الوهم 
بأن سيكون باإلمكان إمالء اتفاق سالم على الفلسطينيين 

 .ٕوانهاء النزاع مع ضم كل المستوطنات إلسرائيل

 ١٩٩٣حتى التوقيع على اتفاق أوسلو في ...
 المستوطنات فإن معظم الجمهور لم ير أي عيب في

وحتى برر إقامتها، بسبب الرفض الفلسطيني لالعتراف 
بإسرائيل على قاعدة القرارات الدولية والتوقيع معها على 

، القائم "أوسلو"منذ أن وقعت إسرائيل على . اتفاق سالم
، ١٩٦٧ الذي معناه عودة إلى خطوط ٢٤٢على قرار 

ما ًكان واضحا لكل رؤساء الحكومة والوزراء بأنه عند
يستجيب الفلسطينيون للحاجات األمنية إلسرائيل بواسطة 
ترتيبات وظيفية، على شاكلة االتفاقات مع مصر واألردن 

، فسيكون التحدي والعائق األكبر أمام )كما فعلوا بالفعل(
  .التوقيع على االتفاق الدائم هو مستقبل المستوطنات

إذا كان األمر كذلك، فكيف عملت حكومات 
ا يتعلق بعائق المستوطنات منذ التوقيع على إسرائيل فيم

 – حسب ما يدعي الفلسطينيون –اتفاق أوسلو؟ هل 
عملت كل ما في وسعها لتضخيم هذا العائق لزيادة 
المساحة التي ستضم إلى إسرائيل على حسابهم، أم ما 

 خلق واقع يعتبر في نظر الجمهور –هو أخطر من ذلك 
دولتين بثمن وطني اإلسرائيلي كواقع ال يسمح بحل ال

معقول؟ أو أنها عملت من أجل تقليص تأثير هذا العائق 
على احتمالية التوصل إلى تسوية؟ سنركز على هذه 
المسألة في منطقة يهودا والسامرة، ألن اإلسرائيليين تم 

، وفي القدس وافق ٢٠٠٥إخالؤهم من قطاع غزة في 
الطرفان في الماضي على تقسيم شرقي القدس على 

  .ة ديموغرافيةقاعد

 سنة على االحتالل ٢٦، بعد ١٩٩٣في العام 
والمستوطنات، كان يعيش في منطقة يهودا والسامرة 

 في المئة من إجمالي سكان ٢( آالف إسرائيلي ١١٠
 في المئة منهم كانوا يعيشون في كتل ٧٥الذين ) إسرائيل

وبمحاذاة الخط األخضر، أي حسب افتراض تبادل 
يه من قبل الفلسطينيين فإن تحدي المناطق الموافق عل

 ألف شخص، أو ٢٧اإلخالء اإلسرائيلي شمل فقط 
يشكل هذا العدد حوالي نصف في المئة .  عائلة٦٥٠٠

من سكان إسرائيل، أو ثلث عدد الفلسطينيين الذين 
 ومن يطالبون بضمهم –يعيشون اليوم في مناطق ج 

هذه كانت . مستعدون إلعطائهم حتى الجنسية اإلسرائيلية
ًأرقاما مرفوضة تماما من الناحية الوطنية؛ ألن إسرائيل  ً
استوعبت في نفس العقد مليون مهاجر من االتحاد 

  .ًالسوفييتي سابقا

كيف تصرفت حكومات إسرائيل في الفترة الواقعة 
بين التوقيع على اتفاقات أوسلو وحتى المباحثات على 

 وهي سبع – ٢٠٠٠االتفاق الدائم في كامب ديفيد 
ٕسنوات توزعت بين نتنياهو واسحق رابين، وشمعون 
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 ألف ٨٠ٕبيرس وايهود باراك؟ وقد أدت إلى زيادة تبلغ 
).  في المئة٧٣زيادة تبلغ (إسرائيلي ليهودا والسامرة 

 في المئة منهم نتيجة الهجرة من مناطق الخط ٦٢
 في المئة ١٣في كامب ديفيد اقترح باراك ضم . األخضر

 في ٨٢ نسمة الذين يشكلون  ألف١٥٦من الضفة مع 
إذا . المئة من إجمالي اإلسرائيليين في يهودا والسامرة

 حسب –كان األمر كذلك فقد أضيف لإلخالء المستقبلي 
 آالف نسمة أو ٧ -موقف إسرائيل نفسها وبمسؤوليتها

  ). في المئة٢٠زيادة تبلغ ( عائلة ١٧٠٠

 ارتفع عدد اإلسرائيليين في ٢٠٠١حتى العام 
وعلى خلفية االنتفاضة .  ألف٢٠١والسامرة إلى يهودا 

الثانية هبط عدد القادمين من مناطق الخط األخضر إلى 
 في المئة من إجمالي الزيادة السنوية في عدد ٣٠

في محادثات طابا التي . اإلسرائيليين في يهودا والسامرة
 ٦جرت في السنة نفسها، عرض باراك أن يضم إلسرائيل 

 ٧٢( ألف إسرائيلي ١٤٥ألراضي مع  في المئة من ا٨ –
 ٥٦، األمر الذي زاد عدد المتوقع إخالؤهم إلى )في المئة

. ١٩٩٣ أكثر بضعفين مما كان في –ألف شخص 
 في المئة من األراضي مع ٣وعرض الفلسطينيون ضم 

  . أالف المتبقين١٠٥ٕ ألف إسرائيلي فقط واخالء الـ ٩٦

عد  وب٢٠٠٨في أثناء المحادثات في أنابوليس 
سبع سنوات أخرى، توزعت بين رؤساء الحكومة اريئيل 
ٕشارون وايهود أولمرت، فإن عدد اإلسرائيليين في يهودا 

 في ٤٤زيادة تبلغ (ً ألفا ٩٠والسامرة ارتفع مرة أخرى بـ 
 ألف ٢٩١، ووصل إلى )٢٠٠١المئة مقارنة مع 

 ألف منهم نتيجة الهجرة من داخل الخط ٣٢. شخص
اقترح أولمرت في المفاوضات ). ة في المئ٣٦(األخضر 

 ألف ٢١١ في المئة من أراضي الضفة مع ٦.٥ضم 
 وهو ثالثة أضعاف – ألف مستوطن ٨٠ٕإسرائيلي واخالء 

في االقتراح . ١٩٩٣مما طلب من إسرائيل في 

الفلسطيني قفز عدد اإلسرائيليين الذين كان يجب إخالؤهم 
  . ألف شخص١٧٦إلى 

 رفع عدد عقد كامل تحت حكومة نتنياهو
 إلى ٢٠١٨اإلسرائيليين في يهودا والسامرة في نهاية 

.  في المئة منذ أنابوليس٤٧ً ألفا؛ أي زيادة تبلغ ٤٢٨
ضوعفت نسبتهم مقارنة بسكان إسرائيل بمرتين ونصف 

يجب .  في المئة٤.٨ وبلغت ١٩٩٣من نسبتهم في 
التأكيد أنه في العقد الذي كان تحت والية نتنياهو، ورغم 

ء النسبي، انخفضت نسبة الهجرة من مناطق الخط الهدو
 في المئة من ٢٠األخضر إلى يهودا والسامرة بالتدريج لـ 

مجمل الزيادة، في حين قفزت الزيادة الطبيعية في يهودا 
" بيتار عيليت"و" موديعين عيليت" نصفها في –والسامرة 

الوسط .  في المئة من مجمل الزيادة٨٠بالتدريج إلى  –
 آالف شخص فقط من أبنائه ٦، الذي كان المتدين

 في المئة ٥.٥ (١٩٩٣يسكنون في يهودا والسامرة في 
، تحول إلى )من إجمالي اإلسرائيليين في يهودا والسامرة

 وصل ٢٠١٨في . لسكان المستوطنات" محرك النمو"
 في المئة من ٣٥( ألف شخص ١٥٠عددهم إلى 

وخالل عقد ، )السكان اإلسرائيليين في يهودا والسامرة
يتوقع أن يصل عددهم إلى نصف إجمالي اإلسرائيليين 

أكثر من نصف التصاريح الجديدة . في يهودا والسامرة
ستخصص للمدينة األصولية ) ٢٩٢٩(للوحدات السكنية 

 في ٢٠٠٨ٕواذا فحصنا اقتراح أولمرت في ". بيتار عيليت"
ضوء الواقع الحالي فإن المطلوب من إسرائيل في نهاية 

 ١١٤اف، حسب موقفها وبمسؤوليتها، أن تخلي المط
ألف إسرائيلي؛ أي عدد يفوق مجمل عدد اإلسرائيليين 

، وهو ١٩٩٣الذين كانوا يسكنون في يهودا والسامرة في 
 أضعاف من عدد اإلسرائيليين الذين كان ٤.٢اكبر بـ 

  .١٩٩٣يجب إخالؤهم في 

من هذا التحليل يتضح أن إسرائيل، بكل رؤساء 
ا، اختارت سياسة أدت إلى تضخيم العائق الذي حكوماته
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يكتنف إخالء إسرائيليين، وذلك عن طريق تمكينها 
وتشجيعها للهجرة والبناء وتوسيع المستوطنات بشكل 
عام، والمستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الرئيسية 

: رؤساء الحكومة فعلوا ذلك ألسباب مختلفة. بشكل خاص
تم التوصل إلى اتفاق دائم في عهده، اعتقد باراك بأنه سي

 شخص سيتم ٢٠٠٠لهذا ليس هناك معنى لزيادة 
ورأى نتنياهو في زيادة المستوطنين أداة . إخالؤهم

ٕللقضاء على حل الدولتين واقناع الجمهور أنه باإلمكان 
  .فرض حكم ذاتي ثقافي على الفلسطينيين

زاد عدد اإلسرائيليين الذين يعيشون في الضفة 
 في المئة، في حين ٢٨٩ية منذ اتفاق أوسلو بـ الغرب

 ٦٨كانت نسبة زيادة عدد السكان في دولة إسرائيل كلها 
 سنة األخيرة، من ٢٦بكلمات أخرى، في الـ . في المئة

حرب األيام الستة وحتى اتفاق أوسلو، ازداد عدد 
.  آالف شخص في كل عام بالمتوسط٤المستوطنين بـ 

 سنة التي ٢٧اق أوسلو، في الـ أما بعد التوقيع على اتف
 ألف شخص في كل ١٢مرت منذ ذلك الحين، فقد أضيف 

فضلت إسرائيل المستوطنات حتى على . سنة بالمتوسط
 ألف ١١٥شرقي القدس، هناك زاد عدد اإلسرائيليين من 

 ٢٠١٨ ألف شخص في ٢١٨ إلى ١٩٩٣شخص في 
  ). في المئة٨٩زيادة تبلغ (

نتنياهو، جاء في العقد الماضي، تحت حكم 
أساس البناء في المستوطنات المعزولة، وصادقت 
الحكومة على مليارات الشواقل لتحسين الشوارع التي 

وفي إطار المصادقات الجديدة، خصص . توصل إليها
 شقة للمستوطنات المعزولة في عمق ٢٠٠٠نحو 

" شيلو"، و)٦٢٩" (عيلي"األراضي الفلسطينية، مثل 
، )١٢٠" (بني كيدم"، و)٢٨٦" (هار براخا"، و)١٤١(
لو جمدت إسرائيل ). ٢١" (شمعة"، و)١٨١" (عيناف"و

توسيع المستوطنات المعزولة، فإن التحدي الذي كان 
يقف أمامها خالل المفاوضات إلخالء سكانها، كان 

سيتقلص من ناحية وزنهم النسبي من إجمالي عدد 
 عدد سكان الـ. السكان اإلسرائيليين في يهودا والسامرة

ً جيبا إسرائيليا الموجودة في خطة ترامب ١٧  التي –ً
ستدمر التواصل الجغرافي الفلسطيني في كل سيناريو، 
والتي كانت معدة لإلخالء على يد شارون في إطار خطة 

، وهو عدد ١٩٩٣ شخص في ٥١٠٠ كان –االنفصال 
 ووصل – ٢٠١٨تضاعف بأكثر من ثالث مرات حتى 

  . شخص١٦٤٠٠إلى 

ات، فإن هذه السياسة التي تعد رغم كل الخطو
عديمة المسؤولية الوطنية، فشلت في خلق واقع 
ديموغرافي وجغرافي قد يفرض على الفلسطينيين مبادرة 
ترامب، أو أي اقتراح آخر غير قائم على تبادل األراضي 

، أو يمنع تواصل جغرافي ألراضي الدولة ١: ١بنسبة 
 أنها لم كمت. الفلسطينية ويمس بنسيج حياة سكانها

تنجح في تغيير سياسة الدول العربية، أو حتى التي 
ًوقعت معها على اتفاقات مؤخرا، أو حتى سياسة دول 

ً أساسا ١٩٦٧كل هذه ما زالت ترى في خطوط . العالم
لم . ١: ١للحدود المستقبلية، مع تبادل أراض بنسبة 

تنجح هذه السياسة حتى في إلغاء احتمالية حل 
 في ٨٠رائيل ستبقي تحت سيادتها الدولتين؛ ألن إس

المئة من اإلسرائيليين الذين يسكنون خلف الخط األخضر 
ويمكنها .  في المئة من أراضي الضفة٤في أقل من 

  .استيعاب من سيتم إخالؤهم من ناحية السكن والتشغيل

سياسة توسيع المستوطنات في يهودا والسامرة 
سرائيل في كانت وما زالت غالية بشكل مروع على دولة إ

معظم قوات . المجال األمني واالقتصادي واالجتماعي
األمن في الضفة مشغولة بحماية المستوطنات ومحاور 

وستضطر ". تدفيع الثمن"وكذلك منع إرهاب . الحركة إليها
إسرائيل في كل سنة إلى زيادة دعم المستوطنين الذين 

 –يهبط تصنيفهم بالتدريج إلى أسفل السلم االجتماعي 
كلما مر الوقت، فإن هذه السياسة ال تحقق . قتصادياال
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أي شيء باستثناء زيادة الثمن الذي ندفعه اليوم والذي 
  .سيكون علينا دفعه في المستقبل

  ١٠/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

 غليان ومواجهات عنيفة مع االحتالل بالقدس

  

 لم تهدأ مدينة - عمان- نادية سعد الدين 
من العدوان اإلسرائيلي منذ الساعات القدس المحتلة 

ّالقليلة الماضية؛ بعدما امتدت المواجهات العنيفة من 
ّبلدتي العيسوية إلى بيت حنينا، أمس، بين قوات 
االحتالل والشبان الفلسطينيين، وسط اقتحام المستوطنين 
للبلدة القديمة، ما أسفر عن وقوع اإلصابات واالعتقاالت 

ينما تتواصل لقاءات الفصائل بين صفوف المواطنين، ب
  .الفلسطينية للتحضير إلجراء االنتخابات العامة

واقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت حنينا، بالقدس 
المحتلة، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية تجاه الشبان 
ّالفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانها، كما اعتدت على 

ًددا من الشبان أهالي البلدة ودهمت منازلهم، واعتقلت ع
ّ فيما وفرت .بحجة إلقاء الحجارة على دورية تابعة لها

ّقوات االحتالل الحماية األمنية المشددة القتحام 
المستوطنين المتطرفين سوق القطانين التاريخي، 
ُوالمفضي إلى المسجد األقصى المبارك، وأداء الطقوس 

، الذي يغلقه "باب القطانين"التلمودية المزعومة على 
االحتالل أمام الفلسطينيين بحجة تفشي فيروس 

، والتنكيل بالمقدسيين من أصحاب أكثر من ”كورونا“
ً محاال تجاريا في المكان ومصادرة محتوياتهم أكثر ٥٢ ً

 وبينما تسمح قوات االحتالل للمستوطنين .ّمن مرة
بممارسة طقوسهم وتجمهراتهم في القدس المحتلة، فإنها 

اطنين المقدسيين، وتفرض تشدد الخناق على المو
غرامات مالية باهظة عليهم، وفق األنباء الفلسطينية 

سياسات االحتالل العنصرية بحق "التي اعتبرت أن 

ًالمقدسيين والمصلين، تعد جزءا من مخطط تفريغ  ّ
ًاألقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا  وقد جددت ما يسمى ."ً

 لتوسيع ، المزعوم، المتطرفة، دعواتها"جماعات الهيكل"
دائرة االقتحامات للمسجد األقصى خالل ما يسمى بعيد 

، وطالبت السلطات اإلسرائيلية ”فرحة التوراة”و" العرش "
بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين والمقدسيين، 
ًومعاقبتهم وابعادهم عن القدس، التي تشهد إغالقا شامال  ً ٕ
لألسبوع الثالث على التوالي، ويستمر ألسابيع أخرى 

 وتتعرض .”كورونا“بحجة األعياد اليهودية، وتفشي 
أغلب البلدات المقدسية إلى اقتحامات وحمالت اعتقال 
يومية عدا عن حرب االستنزاف المستمرة من خالل فرض 
الغرامات والضرائب الباهظة على سكانها؛ بغية ممارسة 

  .الضغط عليهم إلرغامهم على تركها

 استشهاد وتسببت انتهاكات االحتالل في ...
ً فلسطينيا آخرين بنيرانه ٦٦مواطنين اثنين وجرح 

 آخرين، ٣٣ً مواطنا، واحتجاز ٣٤٤العدوانية، واعتقال 
فيما تعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، األكثر 

  .ًتعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية

  ٢٣ص/١١/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد 
يحية في فلسطين التاريخية المقدسات المس

  ٢ح

 

  عبدالحميد الهمشري

تتواصل االعتداءات الصهيونية على المقدسات 
وفي حلقتنا هذه نواصل سرد .. المسيحيةاالسالمية منها و

االعتداءات الحاصلة على المقدسات المسيحية وذلك 
  :على النحو التالي

قامت سلطات االحتالل بمحاولة حرق : ١٩٧١عام  *
كنيسة القيامة عندما دخل يهودي وأخذ يحطم 
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القناديل األثرية على القبر المقدس ولوال نجدة 
  .الرهبان لفعل فعلته وأحرقها

أحرق الصهاينة المركز الدولي للكتاب : ١٩٧٣عام  *
جبل الزيتون، كما تم تدنيس -المقدس 

كنيسةالقديس جورجيوس في بركة القدس، 
  .وحولتها إلى ناد ليلي

قامت عصابات صهيونية بسرقة بعض : ١٩٧٨عام  *
الصلبان النحاسية واأليقونات الثمينة واألواني 

  .المقدسة من الكاتدرائية الروسية

قامت عصابة يهودية بحرق الكنيسة : ١٩٨٢عام  *
المعمدانية، بما فيها مكتبتها، وتكررت عملية 

  .٢٣/١٠/٢٠٠٧حرقها في 

استولى يهود على دير مار حنا بالقوة، : ١٩٨٩عام  *
وبتشجيع وتمويل من وزارة اإلسكان في الكيان 
الصهيوني، وخرجت مظاهرات احتجاجية اعتدى 

.  على البطريرك ثيوذورسفيها جنود االحتالل
وال زالت مجموعة من المستوطنين تحتل هذا 

  .الدير

هدمت بلدية االحتالل كنيسة دير الروك : ١٩٩٢عام  *
 جبل الزيتون بحجة عدم استكمال -األرثوذكس

  .الرخصة

حاول مستوطنون صهاينة إضرام النار : ١٩٩٥عام  *
  .داخل الكنيسة الجثمانية

الراهب الالتيني في كنيسة قتل يهود : م١٩٩٨عام  *
 كما دخل جندي ،الشياح على جبل الزيتون

يهودي وأطلق النار على المصلين في كنيسة 
الجثمانية لالتين في القدس وأطلق جنود يهود 
النار على المصلين في كنيسة الالتين في يافا 

  .بعد دخولهم لها

قتل اليهود والدة الراهب األرثوذكسي : م١٩٩٩عام *
رئيس دير المصعد على جبل ازيتون في يواكيم 
  .القدس

هدمت بلدية القدس العبرية كنيسة : م٢٠٠٠عام  *
المصعد المشيدة على جبل الزيتون بحجة أنها 

  .قد شيدت دون ترخيص

قتل الصهاينة األرشمندريت جرمانوس : ٢٠٠١عام * 
رئيس دير القلط للروم األرثوذكس وهو يقود 

ه أدوميم في طريق سيارته مقابل مستوطنة معالي
القدس ـ أريحا، كما تعرضت كنيسة مار نقوال 
للروم األرثوذكس في بيت جاال لقصف بالقنابل 
من مستوطنة جيلو، فيما احتل الجيش 
الصهيوني الكنيسة اللوثرية في بيت جاال، كما 
دخلت دباباتها إلى ساحة الكنيسة، يضاف إلى 

عين ذلك تطويقها لمدرسة األيتام التي تضم أرب
ًيتيما معاقا في ساحة الكنيسة، وبمجهود  ً
ومساعي رئيس الكنيسة اللوثرية في القدس 
وفلسطين واألردن المطران منيب يونان تم 
انسحاب جيش االحتالل الصهيوني ودباباته من 

  .الكنيسة والميتم

  ١٧ص/١٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 مستجلب من ٢٠٠٠االحتالل يستعد لنقل 
 يهود الفالشا

 

 كشفت مصادر إعالمية -)فلسطين (الناصرة 
عبرية النقاب عن أن رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهو، تحدث الجمعة مع نظيره اإلثيوبي آبي أحمد، 

 يهودي ٢٠٠٠وأبلغه بخطط حكومة االحتالل لنقل 
 .تلةإثيوبي إلى فلسطين المح
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: وكتب نتنياهو على حسابه في موقع تويتر
أطلعت رئيس الوزراء آبي على أني أعتزم إحضار "

 شخص على الفور من أديس أبابا وجوندار، ٢٠٠٠
  ."كجزء من التزامنا بمواصلة هجرة اليهود إلى إسرائيل

العبرية، في " يسرائيل هيوم"وذكرت صحيفة 
هود اإلثيوبيين عددها الصادر اليوم األحد، أن معظم الي

 ألفا، يرغبون في االنتقال إلى كيان ١٣البالغ عددهم 
  .االحتالل، وكثير منهم لهم أقارب في هذا الكيان

 ألف يهودي إثيوبي في ١٤٥ويعيش نحو 
معاناة داخل الكيان االسرائيلي، جراء المعاملة العنصرية 
لهم، من قبل الطوائف اليهودية األرثوذكسية، الذين 

اإلثيوبيين المستجلبين مسيحيين وليسوا يدعون أن 
  .يهودا

  ١٢ص/١٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ترصد التحريض والعنصرية في وسائل " وفا"
  اإلعالم اإلسرائيلية

  

 رصدت وكالة األنباء والمعلومات -رام اهللا 
، التحريض والعنصرية في وســائل "وفا"الفلسطينية 

 –٤/١٠/٢٠٢٠ بين اإلعالم اإلسرائيلية في الفترة ما
) ١٧٢( في تقريرها الـ" وفا"وتقدم . ١٠/١٠/٢٠٢٠

رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في اإلعالم 
اإلسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض 
ّالصفحات على مواقع التواصل االجتماعي لشخصيات 

ّسياسية واعتبارية في المجتمع اإلسرائيلي ومقابالت   ّ
ّية وتقارير مصورة، ضمن النشرة االخبارية، تلفزيون ّ

ومقابالت على الراديو اإلسرائيلي ضمن البرامج األكثر 
  .شعبية في الشارع اإلسرائيلي

ويعرض التقرير جملة من المقاالت اإلخبارية 
ّالتي تحمل تحريضا وعنصرية جلية على الرئيس محمود 

  .عباس وعلى الشعب الفلسطيني

تحريضيا في ورصد التقرير مقاال 
للصحفي اليميني بن  "يديعوت احرونوت" صحيفة
في العام الفائت قرر االتحاد األوروبي، " مدعيا درور،

حتى لو كان بتأخر، أنه لن يتم منح مساعدات مالية 
لمنظمات يديرها أو يستفيد منها أفراد يقفون على قائمة 

  ".االتحاد األوروبي للعقوبات

ي قرر تبني تعريف البرلمان األوروب"وتابع أن 
ّخاص لمعاداة السامية، إال أن مفوضية االتحاد، 
والمسؤولة عن توزيع األموال، تقوم بمنحها إلى أجسام 
تقع ضمن التعريف الخاص، المفوضية تعد الدولة 
المستقلة داخل دولة االتحاد األوروبي، أو أنها تمثل 

  ".النشاطية البيروقراطية لالتحاد األوروبي

ائيل تمارس ضغوطا بدورها إسر"وأضاف 
حيث أصدرت وزيرة الشؤون االستراتيجية أوريت   .ًايضا

فركاش هكوهن بيانا بأن االتحاد األوروبي يتعرض في 
األشهر األخيرة لضغوط لتغيير سياسته فيما يتعلق 
بتحويل األموال إلى المنظمات الفلسطينية، وقرار االتحاد 

  ".ومهمبعدم االنسحاب من سياسته موضع ترحيب 

أن " يسرائيل هيوم"وكتب الداد باك في صحيفة 
منسقة عمل الكنيست ميخال كوتلر وونش، التي عينت "

ّمؤخرا، أمام المحكمة الدولية في الهاي قالت إن تقديم 
  ".ًإسرائيل للمحاكمة يقوض مكانة المحكمة دوليا

المدعية العامة في الهاي فاتو "وقال إن 
ّبنسودا، بلورت موقفا بأن  المحكمة الدولية من الممكن ً

ًأن ترد إيجابيا على الدعوى الفلسطينية، بمحاسبة 
ٕاسرائيل وعدد من قادتها على ارتكابهم جرائم حرب، وان 
عددا من الدول ومنها المانيا، واستراليا، والنمسا وهنغاريا 

  ".قدمت اعتراضات على الموقف
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ونقلت الصحيفة تحذيرا للمسؤولة اإلسرائيلية 
حامية مختصة في القانون الدولي، من مخاطر وهي م

تبني موقف بنسودا، وقالت إن قرارا إيجابيا من قبل 
  .القضاة سيقوض مكانة المحكمة الدولية أمام الجميع

وفي الصحيفة ذاتها مقال لعكيفا بيجمان، 
ًوفقا للبيانات "عنوانه أين يدرس الطالب العرب، جاء فيه 

ًلتعليم بناء على طلب جمعية التي قدمتها وزارة التربية وا
ّ، يظهر أنه في العام "حرية المعلومات"وفق قانون " الفي"

ً مواطنا عربيا في ٣،١٠٤ونصف العام الماضي، أكمل  ً
 مؤسسة للتعليم العالي في ١٢إسرائيل دراستهم في 

السلطة الوطنية الفلسطينية، بشهادات معترف بها من 
  .قبل مجلس التعليم العالي

يسرائيل "معطيات، في تحقيق خاص لـوتكشف ال
ظاهرة واسعة تتعلق بدراسة المواطنين "انتشار " هيوم

العرب اإلسرائيليين في الخارج، خاصة في السلطة 
  ".الفلسطينية

إلى جانب الخسارة االقتصادية "وأكدت أنه 
واألكاديمية، ينكشف الطالب على مضامين أيديولوجية 

ب االلتحاق ُحيث يطلب من بعض الطال. إشكالية
بمساقات حول الدراسات الفلسطينية والغزو األوروبي 
واالستيطان الصهيوني ومصادرة األراضي الفلسطينية، 

  ".١٩٣٦وحركة المقاومةالفلسطينية 

وفي صحيفة معاريف، ادعى افي يسسخروف 
أن الفلسطينيين عطلوا مشروع حل الدولتين، بل وقضوا 

نتفاضة الثانية عليه، وذلك عندما عمدوا إلشعال اال
  ).انتفاضة األقصى(

وقدم يسخاروف قراءة لألحداث التي أدت إلى 
يأتي " أفق سياسي"اندالع االنتفاضة مدعيا أن غياب أي 

ًبسبب التحركات الفلسطينية، علما أنه يبدأ قصته 
، ويوجه "ارئيل شارون إلى األقصى"بزيارة " الشيقة"

ة ودفع عجلة أصابع االتهام بعرقلة التسويات السياسي
  .السالم، للجانب الفلسطيني

 في ٧وفي خبر نقلته دليت هليفي في القناة 
التلفزيون اإلسرائيلي، عمدت إلى تزوير تصريحات لرئيس 
المجلس اإلسالمي األعلى في القدس عكرمة صبري، 

". المجازر مستمرة في جبل الهيكل"مدعية أنه قال إن 
ألقوال صبري، حيث قامت بترجمة مغالطة وغير دقيقة 

ولم يتطرق إلى كلمة " المؤامرة على األقصى"والذي قال 
ّ، إال أن الكاتبة ولتحشيد جمهور المتدينين "مجازر"

، هذا إلى تعمدها عمل تضليل إضافي "مجازر"تستعمل 
، تقصد "أحداث األقصى" عاما مرت على ٣٠بذكرها 

  .ً عاما عليها٢٠، علما أنه مر "انتفاضة األقصى"

هاجم " تويتر"قع التواصل االجتماعي وفي مو
كاحول "عن الليكود " الكنيست"ميكي زوهر، عضو 

ليسوا شركاء في التحالف " كاحول الفان: "، وقال"الفان
بعد اآلن إنما يشكلون خطرا على الدولة، هم يستخدمون 
مسدسا خال من الرصاص ومستعدون إلى تعريض حياتنا 

... ُ تثبت خسارتهمجميعنا للخطر فقط ألن االستطالعات
  ".عار وخزية: بكلمتين... عار: بكلمة واحدة

، كتب عدة مسؤولين "فيسبوك"وفي موقع 
منتقدين رفض المحكمة العليا " الكنيست"وأعضاء في 

هدم منزل أحد الفلسطينيين، الذين تتهمهم اسرائيل بقتل 
  .أحد جنودها

ُيعبر "، "يمينا"كتب نفتالي بينيت رئيس حزب 
كمة العليا حول رفض هدم بيت قاتل عميت بن قرار المح

يجآل عن انقطاع كامل عن الواقع ويمس بشكل كبير في 
قدرتنا على ردع المخربين المستقبليين من قبل 
ُاإلسرائيليين، هذا يضعف معركتنا الصادقة والمجدية ضد  ُ

ال يمكننا محاربة الشر من خالل قرارات ال تمت .. اإلرهاب
  ".أي صلة للواقع
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عن " الكنيست"أيضا، كتب عضو " فيسبوك"ي وف
، "دم اإلسرائيلي لن يكون مباحا: "آفي ديختر" الليكود"

ينتقد فيه قرار المحكمة العليا حول رفض هدم بيت 
كل محاولة قضائية وأي خطوات "فلسطيني، وقال إن 

أخرى لكي نقوم بهدم البيت ونمنع العملية القادمة، يجب 
 وزير االمن ووزير القضاء أن يتخذها رئيس الحكومة،

ّومعهم المستشار القضائي للحكومة، لكيال تتعنت 
المحكمة العليا بقرارها الخاطئ ويتم إقامة جلسة أخرى 

  ".في هذا الصدد مع عدد أكبر من قضاة 

، شهادة "منظمة كسر الصمت"وفي تقرير نقلته 
لجندي مسرح في جيش االحتالل عن انتهاكات الجنود 

بحق المواطنين الفلسطينيين، و يتحدث على الحواجز 
الجندي أنه خالل خدمته العسكرية على خط رام اهللا في "

، كما "الممل"حاجز حزما، عن ابتكار أحد جنود الحاجز 
يصفه، طريقة مهينة لفحص األوراق الثبوتية 
للفلسطينيين، وتضر بأعمالهم وتضيع وقتهم وخاصة في 

  ".قضاء أمر ضروريحال كانوا بطريقهم إلى العمل أو ل

شهادة لجندي مسرح " كسر الصمت"كما نقلت 
خالل خدمته في منطقة رام اهللا، وعن تنفيذ الجنود "آخر، 

أوامر اعتقال كل ذكر فلسطيني في إحدى البلدات بلغ 
ً عاما، وكيف تم وضعهم بحافالت ٧٠- ١٦عمره من 

خارج البلدة ووضعهم بحالة يرثى لها داخل أحد المخازن 
فة بالتنك، والمحاطة باألسالك، بشكل غير الئق المسقو

  ".باإلنسانية

ويبرز التقرير ما نشرته هيئة البث والتلفزيون 
، "اللحظة الحاسمة"في سلسلة األفالم الوثائقية ) كان(

والتي تلقي الضوء على الشخص رقم واحد في قائمة 
ُوهو حفيد الحاخام كاهانا، والذي يعتقد أنه " الشاباك"

ائم تدفيع الثمين التي يقترفها المستوطنون بحق وراء جر
المواطنين الفلسطينيين، ومكوثه في البؤر االستيطانية 
غير القانونية وعقيدته اليمينية المتطرفة، لكن كل 

الجنايات التي خطط لها أو شارك بها لم تشهد اعتقاله 
ً شهور إداريا، وأن هذا التساهل مع ١٠أكثر من 

ًألن يكونوا أكثر تطرفا وعنفا وجرأة المستوطنين يدفعهم  ً
  .واإلرهاب" تدفيع الثمن"في القيام بأعمال 

  ١٢/١٠/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

االحتالل ينهش أراضي الفلسطينيين ضمن 
  مخططه لتغيير حدود بيت لحم

 تمضي سلطات – عمان –نادية سعد الدين 
ّالحتالل اإلسرائيلي في خطوات استيطانية متسارعة، ا

بالمصادقة أمس على إقامة مئات الواحدات االستيطانية 
في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة، مما يستهدف 
إحداث تغيير في حدود المدينة ومصادرة أراضي 

  .المواطنين الفلسطينيين

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
في بيت لحم، التابعة لمنظمة التحرير واالستيطان 

االحتالل صادق على "الفلسطينية، حسن بريجية، أن 
تسور " وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ٥٠٠إقامة 
أإلسرائيلية، المقامة على أراضي المواطنين " هداسا

  ".الفلسطينيين في قرية وادي فوكين، غرب بيت لحم

تنفيذ  "ونوه بريجية، في تصريح أمس، إلى أن
المخطط االستيطاني الجديد يأتي على حساب أراضي 

  ".المواطنين الفلسطينيين في قرية وادي فوكين

ًهناك مخططا احتالليا، يستهدف "وأوضح أن  ً
محافظة بيت لحم من خالل زيادة وتيرة االستيطان، وكان 
آخرها تغيير في حدود األراضي في عرب التعامرة شرق 

ين من الدخول والمكوث في بيت لحم، ومنع المواطن
أراضيهم المحاذية لبعض المستوطنات، جنوب وشرق 

  ".بيت لحم

يأتي ذلك على وقع تأمين االحتالل الحماية 
ّاألمنية المشددة للمستوطنين المتطرفين أثناء انتهاكاتهم 
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ّضد المزارعين الفلسطينيين وسرقتهم ثمار الزيتون من 
عنصري، بالقرب من أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل ال

اإلسرائيلية المقامة على أراضي " عيتس افرايم"مستوطنة 
  .المواطنين شمال قرية مسحة

مزارعين اثنين "ًوطبقا لألنباء الفلسطينية؛ فإن 
ًمن أصل عشرين مزارعا تمكنوا من الدخول إلى أراضيهم 
الواقعة خلف الجدار العنصري، إال أنهم تفاجؤوا بقيام 

قة ثمار الزيتون وتكسير أغصان ما المستوطنين بسر
 دونما، في ١٢٠ شجرة مزروعة على مساحة ٦٠يقارب 
  ".الفلسطينية" ورعة الحمص"منطقة 

 ٢٧ ص١٣/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات 
 ٣المسيحية في فلسطين التاريخية ح

  

 عبدالحميد الهمشري

نتابع معكم في حلقتنا هذه سرد تجاوزات 
االحتالل الصهيوني ضد المقدسات المسيحية بفلسطين 

ائف  أطلق المستوطنون الصهاينة النار والقذ :التاريخية
من مستوطنة أبو غنيم على كنيسة جمعية الشبان 
المسيحية في بيت ساحور؛ ما أدى إلى تدمير العديد من 

  .دور السكن وأماكن العبادة

تعرضت كنيسة الخضر للروم األرثوذكس في 
موقع الخضر في منطقة بيت لحم للقصف العبري 

 تعرضت الكنائس ودور سكن المواطنين ..ًوالرصاص مرارا
ت جاال لقذائف جيش االحتالل ولرصاصه حيث دمر في بي

العديد منها ما اضطر أصحابها الفلسطينيين للجوء إلى 
  .أماكن أخرى والفنادق إليوائهم وأطفالهم

تعرض تمثال العذراء المقام على كنيسة سانتا 
  .ماريا في بيت لحم للرصاص الصهيوني

اقتحم الجيش الصهيوني كنيسة السيدة العذراء 
لسريان األرثوذكس في بيت لحم، وكذلك كنيسة مريم ل

  .الميالد اللوثرية

اقتحم الجنود الصهاينة كنيسة الرجاء اللوثرية 
وكنيسة التجلي للروم األرثوذكس والكنيسة اإلنجيلية في 

  .رام اهللا وقاموا بتفتيشها

أقدم الجيش الصهيوني على إطالق النار على 
 حريق في كنيسة المهد في بيت لحم ما أدى لنشوب

مدخلها، وتدمير أجزاء من الكنيسة وتضرر أجزاء أخرى 
 قوات االحتالل داخل دير المهد  وفي هذه األثناء تواجدت

  .للروم األرثوذكس واألرمن األرثوذكس والفرنسيسكان

ً فلسطينيا ٣٩ إبعاد  تم في العاشر من أيار  
 من أجل إنهاء ،احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم

  ً. يوما٣٩قوات االحتالل للكنيسة على مدى حصار 

طوقت القوات الصهيونية الطرق المؤدية إلى  
كنيسة القيامة في القدس وأقامت حواجز لمنع المصلين 

« من التوجه إليها للمشاركة باالحتفال الديني الكبير 
  .للمسيحيين الروم األرثوذكس» سبت النور

 حاصرت سيارات عسكرية  :٢٠٠٢عام  
ية كنيسة عماس في القبية، وقام عدد من صهيون

 ،عناصر جيش االحتالل المدججين بالسالح باقتحامها
وألزموا الحراس على فتح األبواب، دون مراعاة لحرمة 

هدمت قوات االحتالل كنيسة قرية  -.المكان المقدس
  .عابود أكثر من مرة، وصادرت الحقول الزراعية فيها

ءات خطيرة اشتكى رؤساء الكنائس من اعتدا 
قام بها المتدينون اليهود، كالبصق على الرهبان 
ٕوالراهبات، وتوجيه الشتائم لهم، والقاء قط ميت داخل 
فناء إحدى الكنائس، وكتابة شعارات معادية للسيد 

  .المسيح عليه السالم

تمت إقامة فندق من ثمانية طوابق عند مدخل  
 مصادرة  ما ترتب عليه،الحي األلماني في القدس الغربية
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حقوقها في مبنى كنيسة كانت استاجرته بطريكية األرمن 
 عائلة من أبناء الطائفة، ٢٠، لخدمة ١٩٤٩منذ عام 

، ٤٨كانت بقيت في الشطر الغربي من المدينة بعد حرب 
  .ولم تغادر منازلها هناك

 قام مستوطنون متطرفون بحرق   :٢٠١٠عام  
  ،لمحتلةكنيسة في شارع األنبياء، في مدينة القدس ا

كما قامت قوات االحتالل باقتحام كنيسة عماس مدعمين 
بسياراتهم العسكرية وملزمين حراس الكنيسة على فتح 

 قامت   أبوابها، دون مراعاة لحرمة المكان المقدس، كما
جمعية يهودية متطرفة بحماية من قوات االحتالل، 

 –باالعتداء على كنيسة مار يوحنا المعمدان األرثوذكسية 
 .لقريبة من الحدود األردنيةا

 ١٧ صفحة ١٣/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نائب يهودي يطالب بإطالق النار على كل 
 فلسطيني يرمي حجرا

  

 طالب النائب اليهودي في –فلسطين المحتلة 
الكنيست اإلسرائيلي عوزي ديان، بإطالق النار على 

ات الشبان والفتيان الفلسطينيين، الذين يواجهون اقتحام
جيش االحتالل اإلسرائيلي للقرى والبيوت في الضفة 

  .الغربية برشق الحجارة

وستجري اليوم األربعاء، بحسب موقع األخبار 
، مناقشة عاجلة في لجنة الشؤون )٤٠٤(العبري 

، حول سياسة الجيش في "الكنيست"الخارجية والدفاع في 
التعامل مع الفلسطينيين الذين ال يملكون إال رشق 

ارة، في مواجهة اقتحامات جيش االحتالل الحج
اإلسرائيلي، واعتداءات المستوطنين على أراضيهم 

  .وممتلكاتهم، بمبادرة من عضو الكنيست دايان

 ديان أن سياسة عدم إطالق جنود جيش  وزعم
االحتالل اإلسرائيلي النار على راشقي الحجارة، التي ال 

 االحتالل توقع إصابات تحتاج إلى تغيير، مطالبا جنود
بإطالق النار على كل من يرمي حجرا، ودعا إلى منح 

ودعا دايان إلى . مزيد من الصالحيات للجنود في الميدان
اإلسراع بهدم المنازل، وطرد عائالت المقاومين 

  .”بهدف استعادة الردع"الفلسطينيين، 

في موضوع آخر، تشهد العديد من سجون 
التوتر والغليان في سلطات االحتالل اإلسرائيلي حالة من 

الوقت الذي صعدت مصلحة السجون من التضييق 
والتنكيل باألسرى واالقتحام للعديد من األقسام والزنازين 

  .واالعتداء على األسرى ومصادرة مقتنياتهم

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتواصل الخطوات 
للحركة األسيرة المناصرة لألسير ماهر األخرس الذي 

وفي ساعات . ٧٩ الطعام لليوم الـيخوض إضرابا عن
متأخرة من الليل، اقتحمت قوات مصلحة السجون أقسام 

، لكسر اإلجراءات التصعيدية "عوفر"األسرى في معتقل 
لألسرى واألضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه 

وأتى اقتحام األقسام والزنازين بعد . العشرات من األسرى
 لألسير األخرس، أطلق األسرى خطوات تصعيدية نصرة

 أسيرا باإلضراب المفتوح عن الطعام ٣٢فيما شرع 
  .تضامنا مع األخرس

وقامت مصلحة السجون بفرض عقوبات على 
 أسيرا شرعوا باإلضراب عن الطعام، حيث تم الزج بهم ٣٢

  .بزنازين الحبس االنفرادي

وفي سياق التنكيل باألسرى، اقتحم عناصر 
، "إيشل"في سجن ) ١٠(بهمجية قسم " المتسادا"وحدة 

ونقلت ممثل القسم إلى جهة مجهولة بعد إغالقه، وسط 
وحذر مدير مكتب إعالم األسرى ناهد . توتر شديد

، الفتا إلى "إيشل"الفاخوري، من توتر شديد يسود سجن 
قاموا بتكبيل األسرى إلى الخلف " المتسادا"أن عناصر 

  ..."ووضعهم على األرض
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ارس كل أصناف وأكد أن االحتالل يم"... 
التعذيب النفسي والجسدي بحق األسرى، ويتبع معهم 
ٕسياسة اإلهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، واذاللهم 
ٕواجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على 

  .أي مظاهر احتجاج، ولفرض سياسة األمر الواقع عليهم

ورفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلثنين، 
 األسير األخرس وتقديم طرح على هيئة اإلفراج عن

توصية باإلفراج عنه، هو محاولة جديدة لاللتفاف على 
وعقدت جلسة للنظر في طلب جديد تقدمت به . إضرابه

محامية األسير األخرس لإلفراج الفوري عنه، بعد أن 
وصل لمرحلة صحية غاية في الخطورة، حيث يواصل 

  .عتقاله اإلداري يوما رفضا ال٧٩إضرابه عن الطعام منذ 

  ١٤ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  كثرة الضغط تولد االنفجار

 

 – يتوالى شهر تشرين أول –وسام محمد 
أكتوبر وتتوالى معه ذاكرة شهداء انتفاضة القدس الذين 
رسموا المالمح األولى لتلك االنتفاضة، ولعزم 
الفلسطينيين على الرد على اعتداءات االحتالل بحق 

شهداء قدموا ما عليهم ألجل الوطن .. م ومقدساتهمأرضه
 .والمقدسات

خمس أعوام مرت على تلك العملية البطولية 
التي نفذها الشابان الفلسطينيان بهاء عليان وبالل أبو 
ًغانم والتي شكلت حينها مسارا جديدا في انتفاضة القدس  ً
ًالتي اشتعلت غضبا ضد االحتالل اإلسرائيلي الذي سرق 

 . والوطن ودنس األقصى والمسرىاألرض

شاب فلسطيني من حي جبل المكبر في القدس 
ً عاما، سعى دائما ٢٢المحتلة، لم يتجاوز عمره الـ  ً

ًلتطوير القدس ثقافيا واجتماعيا وعمل على إنشاء أكبر  ً
 ٧٠٠٠سلسلة قراءة حول أسوار القدس بمشاركة نحو 

كبيرة فلسطيني بهدف التشجيع على المطالعة، له بصمة 
في القدس المحتلة من خالل مبادراته الشبابية 
ًواإلعالمية، وكان ناشطا على مواقع التواصل االجتماعي 
وأحد القائمين على عدد من الصفحات المقدسية، كما 

مطبعة (دشن مجموعة البهاء التي ضمت ثالثة مشاريع 
ً، واضعا نصب عينيه )ومنتدى شبابي وألعاب لألطفال

  .ات الثقافية واالجتماعية لشباب القدستطوير اإلمكاني

شاب فلسطيني من سكان حي جبل المكبر في 
ولد وعاش في حي المكبر، ) ًعاما٢٧(القدس المحتلة، 

درس الشريعة اإلسالمية بجامعة القدس، وأشرف على 
مركز لتحفيظ القرآن الكريم ألطفال الحي، تعرض لالعتقال 

يوني قبل تنفيذ ً شهرا في سجون االحتالل الصه١٤لمدة 
امتنع عن قتل األطفال وكبار السن من . عمليته

المستوطنين، إليمانه أن المقاومة الفلسطينية تقوم على 
  .أسس دينية وحضارية

قبل العميلة بيوم، قال بالل لوالدته بكل هدوء 
، "تعالي يما نامي على حضني"ًوهو ينظر إليها باسما، 

، "ًأصبحت رجال اآلنًلم تعد صغيرا "فأجابته وهي تضحك، 
فطلب منها أن تقرأ عليه القرآن ثم تتحسس رأسه لمعرفة 

 .إذا كان هناك جرح برأسه

 استيقظ ١٣/١٠/٢٠١٥في صباح يوم الثالثاء 
ًبالل حازما قراره، لبس ثيابه وطلب من أمه أن تساعده 

زبطيلي اياهم يما أنا رايح على : "بإغالق أزرار قميصه
  ".العرس

هاء إلى محطة الحافالت في جبل انطلق بالل وب
 الممتلئ ٧٨المكبر شمال واستقال الباص رقم 

  . بالمستوطنين الصهاينة، وقاما بعملية استشهادية

 

لم تكن مشاهد اقتحام األقصى، واالعتداء على 
ٕالمرابطات، واعدام األطفال والشابات في شوارع القدس 

الل بذرائع واهية سهلة على كل فلسطيني، تقول والدة ب
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ًبالل كان متعلقا جدا بمدينة القدس "عطاف أبو غانم، 
واألقصى، فمنذ صغره كنت أبحث عنه عند أبواب المسجد 
األقصى عندما تنطلق المظاهرات من هناك، وكبر وهو 

 ".يتواجد باألقصى ويذهب هناك ليحفظ القرآن

اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية بحق المدينة 
ّلضغط الذي ولد االنفجار، فخرج وسكانها، كانت بمثابة ا

الفدائيون من قرى وبلدات القدس، كل منهم رد بطريقته 
فيديو أحمد "بينما تؤكد والدة بالل، . على تلك اإلجراءات

مناصرة هو ما آلم بالل، والحظت أنه تأثر به كثيرا وقال 
  ".ستتحرر فلسطين إن شاء اهللا: لي في حينها

يان علقت ًوتعقيبا على استشهاد بهاء عل
أذكر : "الصحفية نجوى الحمدان على خبر استشهاده

أطول سلسلة قارئه (ًصوته جيدا عندما صرح عن نشاط 
كان يحمل في جعبته كل العمر ) حول أسوار القدس

والحياة والفرح وبدأ برمي نكت تتعايش مع أجواء 
  ".برنامجي الصباحي فتغلب علينا بروحه

الحتالل لم يسلم والد بهاء من إجراءات ا
وسلوكياته االستفزازية التي حرمته من تشييع ابنه فور 
استشهاده، فأقدمت على احتجاز جثمان بهاء ألكثر من 

ً يوم في ثالجاته، وفرضت شروطا قاسية على ٣٠٠
عائلته خالل التشييع، ومن أبرز الوصايا التي نشرها 
ًبهاء قبل استشهاده، وعرفت الحقا بالوصايا العشر لبهاء  ُ

ً تجعلوا مني رقما من األرقام تعدوه اليوم وتنسوه ال"
  ".أراكم في الجنة.. .ًغدا

استشهد بهاء واعتقل بالل، ويستمر من بعدهما 
نضال الشباب الفلسطيني حتى نيل الحرية والكرامة من 

  .دون احتالل ينغص حياتهم ويسرق حقوقهم

  ١٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٢١٦٦ادق على بناء حكومة االحتالل تص
  وحدة استيطانية في الضفة

 

 صادقت الحكومة -فلسطين المحتلة 
 وحدة ٢١٦٦االسرائيلية، أمس األربعاء، على بناء 

  .استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

وبحسب القناة العبرية السابعة فإن ما يسمى 
 المدنية المجلس األعلى للتخطيط والبناء التابع لإلدارة«

، سيعقد اليوم الخميس جلسة أخرى »اإلسرائيلية
للمصادقة على بناء آالف الوحدات األخرى، مشيرة إلى 

  . آالف وحدة٥أنه سيتم المصادقة على بناء 

وستبنى تلك الوحدات في معظم المستوطنات 
كارني »، و»بيت إيل»، و»معاليه أدوميم«بالضفة مثل 

  .«افرات»و» جيلو»و» تلمون»، و»نوكديم»، و»شمرون

وتمت المصادقة على تلك الخطط المتعلقة ببناء 
 أشهر من تجميد رئيس ٨الوحدات االستيطانية بعد 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للبناء في 
المستوطنات، حيث اتخذ القرار بضغوط من قبل رؤساء 

  .المستوطنات

في موضوع آخر، وثق تقرير حقوقي فلسطيني، 
 فلسطينيا خالل ٣٤١لطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال س

  .ً طفال، وثالث سيدات٣٢شهر أيلول الماضي، بينهم 

» نادي األسير«جاء ذلك في تقرير مشترك لـ 
لرعاية األسير وحقوق » الضمير«الفلسطيني، ومؤسسة 

، وهيئة شؤون األسرى )غير حكوميين(اإلنسان 
كز وادي حلوة ، ومر)تابعة لمنظمة التحرير(ّوالمحررين 

  .في مدينة القدس المحتلة، صدر أمس األربعاء

ّوبين التقرير، أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل 
 من محافظة ٨٠ فلسطينيا من مدينة القدس، و١١٧

 ١٥، و)وسط( من محافظة رام اهللا ٢٥، و)جنوب(الخليل 
من قطاع غزة، في حين توزعت باقي االعتقاالت على 

  .يةالمحافظات بالضفة الغرب

وبحسب البيان، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 
 ٣٩ معتقل، بينهم ٤٤٠٠في السجون اإلسرائيلية، نحو 
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 طفال، ١٥٥سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال نحو 
  .٣٥٠قرابة ) دون تهمة(والمعتقلين اإلداريين 

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
طينيا، عقب دهم منازلهم  مواطنا فلس١٥األربعاء، 

وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة 
  .الغربية والقدس المحتلتين

  

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم، 
إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية، 
جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 

ال مقاومة شعبية ضد قوات االحتالل المشاركة في أعم
  .والمستوطنين

وفي القدس المحتلة، شنت قوات االحتالل، ...
» العيسوية«فجر أمس اليوم، حملة اعتقاالت في بلدة 

وادي «وأوضح مركز معلومات . شرقي المدينة المحتلة
المتخصص في شؤون القدس المحتلة، أن » حلوة

القوات الخاصة مخابرات االحتالل يرافقها أفراد من 
فجرا، وحاصروا » العيسوية«والشرطة اقتحموا أحياء 

شوارعها ومداخلها، ثم داهموا عدة منازل ونفذوا أوامر 
  .اعتقاالت لفتية وقاصرين

: وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت كل من
محمد رمزي محيسن، ومحمود شادي ناصر، وُأبي 

 أبو درباس، ونسيم محيسن، ومحمد أبو صايمة، وصالح
عصب، وعبد الفتاح أبو صايمة، إضافة العتقال الشاب 

  . »الطور«يوسف خالد أبو الهوى من بلدة 

وأشار المركز إلى قيام قوات االحتالل بنقل 
» المسكوبية«المعتقلين للتحقيق معهم في مركز تحقيق 

  .)شمالي القدس(
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مستمر لتوسيع الضم الفعلي ": السالم اآلن"
 المستوطنات

 

وافقت لجنة التخطيط في :  وكاالت-القدس 
 ٣٠٧١وزارة الجيش اإلسرائيلي، أمس، على خطط لبناء 

وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، 
ليرتفع عدد الوحدات التي تمت الموافقة عليها خالل 

 إلى ٢٠٢٠يومين إلى نحو خمسة آالف، وخالل العام 
ً ألفا، وهو عدد قياسي، وفق ما أفادت حركة ١٢ من أكثر

 .السالم اآلن

إن أحدث دفعة من : وقالت الحركة اإلسرائيلية
الموافقات اإلسرائيلية على نحو خمسة آالف وحدة 

 ٢٠٢٠استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، جعلت 
ًعاما قياسيا" في حجم البناء اإلسرائيلي في األراضي " ً

 . المحتلةالفلسطينية

وأكدت موافقة لجنة التخطيط بوزارة الجيش على 
 وحدة استيطانية جديدة، ما يرفع عدد ٣٠٧١خطط لبناء 

الوحدات التي حصلت على الضوء األخضر خالل اجتماع 
 .٤٩٤٨اللجنة خالل يومين إلى 

أحصينا منذ مطلع العام ): "السالم اآلن(وقالت 
، مشيرة " وحدة١٢١٥٩) بناء(وحتى اآلن، الموافقة على 

إلى احتمال أن تجتمع لجنة التخطيط للموافقة على بناء 
 .عدد إضافي من الوحدات االستيطانية قبل نهاية العام

هذه الموافقات : "وقالت الحركة في بيان صحافي
 أعلى عام على اإلطالق من حيث الوحدات ٢٠٢٠تجعل 

التي تشملها خطط االستيطان التي تم الترويج لها منذ 
 .>>"...٢٠١٢ن بدأت الحركة في التوثيق في أ

في الوقت : "وقالت حركة السالم اآلن... <<
الذي تم تعليق الضم بحكم القانون، يبدو من الواضح أن 

، معتبرة أن "الضم الفعلي لتوسيع المستوطنات مستمر
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ًهذه الموافقات وضعت حدا ألي تكهنات حول تجميد "
 ".فعلي لالستيطان

ًوبالمثل، فإنه يمثل ارتفاعا في  ":وأضافت الحركة
الموافقات خالل حقبة ترامب، عندما زاد النشاط 
االستيطاني اإلسرائيلي بشكل كبير منذ أن أظهرت اإلدارة 
ًاألميركية ضغوطا أقل على التوسع االستيطاني ودفعت 
السياسات الداخلية اإلسرائيلية في المقابل لمزيد من 

 ".النشاط

نت هذه هي الجولة األولى كا"وأشارت إلى أنه 
من الموافقات في ثمانية أشهر ومنذ أن أصبح بيني 
ًغانتس وزيرا للجيش، وكذلك منذ اتفاقات أبراهام عندما 
ًأعلنت إسرائيل رسميا تجميد الضم، وبينما يمكن تعليق 
الضم بحكم القانون، فمن الواضح أن الضم الفعلي 

 األخيرة لتوسيع المستوطنات مستمر، هذه الموافقات
ًوضعت حدا ألي تكهنات حول تجميد االستيطان بحكم 

 ".األمر الواقع

ًبينما تتأثر إسرائيل سلبا بسبب اإلغالق : "وقالت
الثاني والضائقة االقتصادية، يروج نتنياهو للبناء في 

  . مستوطنات معزولة سيتعين على إسرائيل إخالؤها

ًوبدال من االستفادة من االتفاقات مع دول 
ليج وتعزيز السالم مع الفلسطينيين، فهو يشوه الخ

أولويات إسرائيل ويخدم أقلية هامشية من خالل موافقات 
على الوحدات االستيطانية التي ستستمر في اإلضرار 

 ".بآفاق السالم المستقبلية

هذه الخطوة هي أول "ولفتت السالم إلى أن 
إسرائيل "عرض رئيس النصياع وزير الجيش ألجندة 

االستيطانية التي ستؤدي في الواقع إلى واقع دائم " الكبرى
 ".غير ديمقراطي وللدولة الواحدة

من خالل القيام بذلك، : "وقالت السالم اآلن
تشير إسرائيل إلى العالم إلى دعمها إنهاء مفهوم حل 

  ". الدولتين والدولة الفلسطينية

المشروع االستيطاني ليس في : "وأضافت
ألمنية إلسرائيل، وهو خطأ المصلحة الوطنية أو ا

  ".استراتيجي على المستويين الوطني والدولي
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تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات 
 ٤حالمسيحية في فلسطين التاريخية 

  

 عبد الحميد الهمشري

أقدمت عصابة تدفيع الثمن : ٢٠١٥عام  •
في » جبل صهيون«اليهودية على إحراق كنيسة 

القدس المحتلة، وخطت عبارات مسيئة للديانة 
المسيحية على جدرانها كما تعرضت كنيسة 

الواقعة على ) كنيسة السمك والخبز(الطابغة 
الضفاف الشمالية لبحيرة طبريا العتداء يهودي 
ًحيث أضرمت النيران في أبوابها فجرا محدثة 
ًأضرارا جسيمة في الكنيسة األثرية، حيث حرقت 

صالة، وكتب اإلنجيل، ولحقت أضرار قاعة ال
 .بالصلبان المرفوعة في فناء الكنيسة

اعتداء عنصري ضد مقبرة دير : ٢٠١٦عام  •
بيت جمال للرهبان الساليزيان بالقرب من بيت 

إضرام النار في . شيمش غرب مدينة القدس
 .إحدى الغرف التابعة للكنيسة اليونانية

 تم االعتداء على كنيسة دير: ٢٠١٧عام   •
الرهبان السالزيان بالقدس برسم وخط شعارات 
مسيئة للسيد المسيح، وسلطات االحتالل ال 
تتورع عن تسريب األمالك المسيحية إليها وهذا 
التصرف يعتبر األخطر بحق المقدسات 
المسيحية حيث أميط اللثام خالل العام عن 
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الكثير من الحقائق حول التسريب المستمر لتلك 
 .العقارات

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن : ٢٠١٨عام   •
بطريرك الروم األرثودوكس ثيوفولس الثالث 
إغالق كنيسة القيامة في البلدة القديمة في 
القدس المحتلة حتى إشعار آخر، احتجاجا على 
قرار بلدية االحتالل اإلسرائيلي فرض ضرائب 
ًعلى أمالك الكنائس في القدس المحتلة علما أن 

ها وممتلكاتها معفاة جميع الكنائس ومؤسسات
 .من جميع الرسوم والضرائب في دولة فلسطين

فرضت سلطات االحتالل حصارها : ٢٠١٩عام  •
على كنيسة القيامة في عيد الفصح وسبت 
ّالنور، وهي ال تتورع عن االعتداء على الرهبان 

 .واعتقالهم

أقرت محكمة االحتالل الصهيوني : ٢٠٢٠عام  •
نيسة األرثوذكسية الك(ًقرار قضائيا ببيع أمالك 

وهي وقفية مسيحية في مدينة القدس ) اليونانية
المحتلة لصالح جمعية المستوطنين الصهاينة 

، حيث اتخذ قراره قبل سماع "عطيرات كوهانيم"
أي من البينات المقدمة من قبل فريق الدفاع 

 .عن الكنيسة

كما قررت سلطات االحتالل إخالء المستأجرين 
رات والفنادق الكبيرة المملوكة الفلسطينيين من العقا

للكنيسة األرثوذكسية اليونانية عند بوابة الخليل، على 
الرغم من صالحية عقود اإليجار الخاصة بهم، والتي ال 

  .ترتبط بالمالك األصيل

وفي الختام هناك تقارير تؤكد اعتداء االحتالل 
من األمالك المسيحية % ٥٠الصهيوني على ما نسبته 

ربي من مدينة القدس لوحدها، وذلك بعد في الجزء الغ
  .١٩٦٧من مساحة المدينة عام % ٨٤احتالل نحو 
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احتجاز إسرائيلي تعسفي بال .. االعتقال إداريا
 تهمة أو محاكمة

  

 بإضـــرابه المـــستمر عـــن الطعـــام، يعيـــد –رام اهللا 
ا مـاهر األخـرس، ملـف اال المعتقل الفلـسطيني ـعتقـال إداري

إلى الطاولة، كشكل من أشكال العقـاب اإلسـرائيلي لتغييـب 
  .الشخصيات الفلسطينية المؤثرة في المجتمع

وبـدأ مـاهر األخـرس معركــة األمعـاء الخاويـة منــذ 
 يوليـــو الماضـــي، رافـــضا ٢٧اليـــوم األول العتقالـــه، فـــي

قــرارات االعتقــال إداريــا الــصادرة بحقــه، والتــي عــانى منهــا 
  .بع سنوات سابقاألر

ـــاب  ـــوات االحـــتالل لعق ـــذه ق ـــا تنف ـــال إداري واالعتق
الشخصيات الفلسطينية وتغييبها، دون تهمة أو محاكمة، 

  .وبناء على ملفات سرية مزعومة

ومــع دخــول حيــاة األســير األخــرس دائــرة الخطــر، 
ـــذي  ا ال ـــال إداري ـــوة طـــرح مـــسألة االعتق ـــضيته بق ـــد ق ـــتعي 

مـــن ) ٢٧٣(ب المـــادة تمارســـه ســـلطات االحـــتالل بموجـــ
ــــم  ــــى الواجهــــة وســــاحات ١٦٥١األمــــر العــــسكري رق ، إل

  .النضال الفلسطيني

ــذي يــستند  ــى هــذا األمــر العــسكري، وال وبنــاء عل
 إبــان االنتــداب البريطــاني، ١٩٤٥لقــانون الطــوارئ لــسنة 

تبــيح ســلطات االحــتالل لنفــسها اعتقــال مــن تــشاء، دون 
حاميــه مــن تهمــة أو محاكمــة، ودون تمكــين المعتقــل أو م

معرفــــة أســــباب االعتقــــال، ويــــصدر أمــــر االعتقــــال قائــــد 
ـــة العـــسكري، ويـــصدق عليهـــا القاضـــي العـــسكري  ّالمنطق
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المركـــز "بالعـــادة دون نقـــاش، بحـــسب مـــا نـــشره تقريـــر لــــ
  ".الفلسطيني لحقوق اإلنسان

ويستند االعتقال إلى معلومات مقدمة مـن ضـابط 
 عنهــا فــي المخــابرات اإلســرائيلي فــي المنطقــة، وال يكــشف

المحكمة، وال يعلم بهـا المـتهم أو محاميـه، بـدعوى كونهـا 
معلومـــات ســـرية، يطلـــع عليهـــا القاضـــي العـــسكري فقـــط، 
َوالذي يكون بالعادة ضابط احتياط، والذي يعتمدها وكأنهـا 

  .حقائق دون فحص أو نقاش في أغلب الحاالت

ـــا تحـــرم المـــتهم مـــن حـــق  ـــالي، فهـــي عملي ًوبالت
د أصـال تهمــة لتفنيـدها، وال يــستطيع الـدفاع، حيـث ال توجــ

المحـــامي تقـــديم دفـــوع مـــضادة، حيـــث ال يمكنـــه معرفـــة 
المعلومات التي استند إليها، وتصبح مهمة الـدفاع حينهـا 

  .وكأنها مهمة مطاردة أشباح

) ٣٥٠(وتحتجــــــز ســــــلطات االحــــــتالل حــــــوالي 
فلــسطينيا إداريــا دون تهمــة أو محاكمــة، وقــد كــان العــدد 

لماضــي، وفــق معطيــات هيئــة شــؤون فــي ينــاير ا) ٤٣١(
  .األسرى

وتعتقــل قـــوات االحـــتالل إداريــا مئـــات المـــواطنين 
، ويجـدد ١٨ًالفلسطينيين سنويا، بعضهم أطفال دون سن 

اعتقال الكثير منهم دوريا كل ثالثة أو سـتة أشـهر، حتـى 
إن بعــــضهم خــــضع لالعتقــــال إداريــــا المــــستمر لــــسنوات 

  .اتوصلت في بعض الحاالت إلى عشر سنو

ــــصادرة عــــن  ا ال ــــوبلغــــت أوامــــر االعتقــــال إداري
 ألـف ٥٠، أكثر مـن ١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

  .قرار

ــــانون  ــــي الق ويوضــــح رزق شــــقير، المخــــتص ف
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، مفهوم االعتقـال إداريـا 
بأنـه اعتقــال أو احتجــاز احتــرازي ألشــخاص دون إدانــة أو 

ر عــن القيــادة العــسكرية لــستة أشــهر محاكمــة بــأمر صــاد
  .قابلة للتجديد إلى أجل غير معلوم

المركــز الفلــسطيني "وأوضــح فــي مقــال لــه تابعــه 
ا فـي الـساعات أو " لإلعالم ـأنه عـادة يجـدد االعتقـال إداري

ــــى  ــــى أن المعتقــــل ال يعــــرف حت ــــرة، بمعن اللحظــــات األخي
ــى  ــان ســيطلق أو يجــدد لــه، أي يبق ــرة إذا ك اللحظــة األخي
ــوتر النفــسي، وهــي  ــة مــن الت ــد وحال تحــت هــاجس التجدي
السمة المميزة لهـذا النـوع مـن االعتقـال مقارنـة بغيـره مـن 

  .االعتقاالت

واالعتقــــــال إداريــــــا سياســــــة إســــــرائيلية واكبــــــت 
ا تختلـف  ـاالحتالل منذ بدايتها، لكن أعداد المعتقلـين إداري
مــن وقــت إلــى آخــر، حــسب ســياق األحــداث فــي األراضــي 

  .سطينية المحتلةالفل

ووفــق معطيــات هيئــات األســرى؛ فقــد بلغــت ذروة 
، وبـدأ )١٧٩٤(م حيث اعتقل ١٩٨٩االعتقال إداريا عام 

ًالعدد باالنخفاض تدريجيا نتيجـة الخطـوات النـضالية التـي 
نفذها المعتقلون، والتي كان آخرها وأبرزها استخدام خاليا 

ب عــن أجــسادهم للــدفاع عــن كــرامتهم، مــن خــالل اإلضــرا
ًالطعـــــام؛ وســـــيلة أخيـــــرة ووحيـــــدة لالنتـــــصاف لكـــــرامتهم  ً ً

  .والحصول على حقوقهم

وانخفض بعدها عـدد المعتقلـين بالتـدريج إلـى أن 
، وبعدها بدأ العدد باالرتفاع ١٥٠، إلى ٢٠١٣وصل عام 

مــرة أخــرى، وارتفــع معهــا تــصميم المعتقلــين الســتخدام مــا 
هم، وهـي بقي لهم من وسائل للـدفاع عـن حقـوقهم وكـرامت

  .خاليا أجسادهم المجردة

ـــــ ــــو زهــــري ل ــــد أب ــــوقي أحم ــــد الحق ــــز "ويؤك المرك
أن االعتقــال إداريــا أحــد أبــرز أشــكال " الفلــسطيني لإلعــالم

ًللفلسطينيين وقاحة، وهو شـكل " اإلسرائيلي"قمع االحتالل 
  .من أشكال العقاب والتغييب؛ دون أي سند قانوني

عــن إدانــة وأشــار إلــى أن االحــتالل عنــدما يعجــز 
شخـــصية فلـــسطينية فـــي الوقـــت الـــذي يستـــشعر دورهـــا 
وتأثيرهــا فــي المجتمــع الفلــسطيني فــي اســتنهاض الــوعي 
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ـــا مـــن خـــالل هـــذا الـــنمط  ـــه يعاقبه والهمـــة الوطنيـــة، فإن
  .االعتقالي الموروث عن االنتداب البريطاني

ــــق هــــذا  ــــإن االحــــتالل طب ــــو زهــــري؛ ف ووفــــق أب
ل التجديــــد االعتقـــال علـــى شـــكل أكثــــر إجرامـــا مـــن خـــال

  .ٕالمتكرر، واعطاء صالحية االعتقال لضابط المنطقة

ا بالـــشكل الـــذي تنفـــذه  ـــويؤكـــد أن االعتقـــال إداري
ّقـوات االحــتالل اإلســرائيلي مجــرم فــي القــانون الــدولي، مــا 
يجعله سـلوكا تعـسفيا غيـر مـشروع يقتـضي مـن المجتمـع 
الـــدولي والمؤســـسات الدوليـــة ذات العالقـــة اتخـــاذ تـــدابير 

  .ة لوقفهفعال

 ١٦/١٠/٢٠٢٠الفلسطيني لإلعالم  المركز

* * * * *  

االحتالل يمنع المواطنين من .. للجمعة الرابعة
  ألداء الصالة" األقصى"الوصول إلى 

 

ً فـــرض االحـــتالل قيـــودا علـــى وصـــول -القـــدس 
المواطنين إلى المسجد األقصى ألداء صـالة الجمعـة بـزعم 

جمعــة الرابعــة  وهــذه هــي ال.منــع انتــشار فيــروس كورونــا
على التوالي التي يقتصر فيها االحـتالل الـصالة بالمـسجد 

 وقدرت مصادر فـي .على سكان البلدة القديمة في القدس
دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس أعــداد المــصلين بنحــو 

، وهــو عــدد مقــارب ألعـــداد المــصلين خــالل أيـــام ١٥٠٠
 .الجمعة الثالثة الماضية

ي، منــذ فــرض اإلغــالق وشــدد االحــتالل اإلســرائيل
 أسابيع، مـن قيـوده علـى دخـول المـواطنين ٣المشدد قبل 

 .إلى البلدة القديمة في القدس

ـــصر شـــرطة االحـــتالل الـــدخول إلـــى البلـــدة  وتقت
القديمـــة أو الخـــروج منهـــا علـــى ســـكان البلـــدة، وهـــو مـــا 

 .ينعكس على أعداد المصلين بالمسجد األقصى

خالفــات وقــام عناصــر شــرطة االحــتالل بتحريــر م
ــدة القديمــة؛  ــات البل ــى بواب ماليــة ضــد مــواطنين وصــلوا إل

بــداعي انتهــاء قيــود اإلغــالق التــي تحظــر علــى الــشخص 
 .االبتعاد لمسافة تزيد على كيلومتر واحد عن منزله

ٕوازاء ذلـــك فقـــد اضـــطر العـــشرات مـــن المـــواطنين 
ألداء الــــصالة فــــي منطقــــة المــــصرارة القريبــــة مــــن بــــاب 

 فــإن ســاحات المــسجد األقــصى كانــت  وبالمقابــل،.العــامود
 .شبه خالية من المصلين

وجدد الشيخ محمد حسين، مفتي القـدس والـديار 
الفلسطينية وخطيب المـسجد األقـصى، فـي خطبـة الجمعـة 
التأكيـــد علـــى أن المـــسجد األقـــصى للمـــسلمين وحـــدهم ال 

   .يشاركهم فيه أحد

وحــث المــواطنين القــادرين علــى شــد الرحــال إلــى 
 .>>...قصى والرباط فيهالمسجد األ

  ١٧/١٠/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

اإلمارات تستثمر في مشروع استيطاني ضخم 
  في القدس

  

" اإلسرائيلي"كشفت مسؤولة في بلدية االحتالل 
إماراتي " استعداد وتحمس"في مدينة القدس، عن 

ُلالستثمار في المخطط االستيطاني الذي يعد لتهويد 
لمقدسية، وادي الجوز والشيخ أجزاء واسعة من األحياء ا

جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز 
وادي "استثماري استيطاني في مشروع يعرف بـ

  ".السيليكون

وعملت نائبة رئيس بلدية االحتالل في القدس، 
 ناحوم، التي زارت اإلمارات األسبوع الماضي –فلر حسن 
شركات إماراتية رسمي، على تجنيد " إسرائيلي"ضمن وفد 

هذه "لالستثمار في المشروع التهويدي؛ وزعمت أن 
باإلمارات من جهة " إسرائيل"الخطوة تساعد على ربط 

  ".وسكان القدس الشرقية بالبلدية من جهة أخرى
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بأنه " وادي السيلكون"ومكمن خطورة مشروع 
يحول أجزاء واسعة من القدس إلى منطقة جذب واستثمار 

مناطق التجارية والسياحية الضخمة استيطانية بفعل ال
التي ستقام، باإلضافة إلى استغالله لربط شرق المدينة 

عاصمة موحدة "ًبجزئها الغربي لتحويل القدس تدريجيا 
 ويشمل .األميركية" صفقة القرن"، بموجب "إلسرائيل

المخطط إقامة بنايات ضخمة ستستخدم في قطاع 
حدائق ومكاتب ، كذلك إقامة "الهايتيك"التكنولوجيا و
   .ومبان حكومية

أن المنطقة " إسرائيلية"وأظهرت تقارير صحفية 
ّالمهودة ستصبح مقرا لشركات تكنولوجيا المعلومات 

التكنولوجي في " وادي السيلكون"االحتاللية بشكل يشبه 
   .والية كاليفورنيا األميركية

 منشأة ٢٠٠ويقوم المخطط على أنقاض نحو 
قة الصناعية في الحي المقدسي تجارية وصناعية بالمنط

وادي الجوز، كما أن المرحلة األولى من المخطط الذي 
يونيو / أعلنت بلدة االحتالل في القدس في حزيران

الماضي عن الشروع بتنفيذها، عبر توزيع أوامر هدم 
على المقدسيين من أهالي وادي الجوز، تستهدف أكثر 

ية للبلدة  دونما من األحياء المقدسية المحاذ٢٥٠من 
   .القديمة

ويروج رئيس بلدية االحتالل في القدس، موشيه 
من خالل " وادي السيليكون"ليؤون، وطاقمه، لمشروع 

، عبر عقد جلسات عدة مع أصحاب "اإلسرائيلي"اإلعالم 
األراضي في المنطقة الصناعية وعرضه على أنه مشروع 
الهايتك األضخم في القدس، وسيوفر أماكن تشغيل في 

 آالف خريج من سكان األحياء ١٠ل الهايتك لـمجا
 ناحوم، في – وفي هذا السياق، ادعت حسن .المقدسية

اإلسرائيلية، أن " ماكور ريشون"مقابلة مع صحيفة 
من سكان القدس يتحدثون اللغة العربية؛ ويعيش % ٣٥"

مصلحتنا توفير . الكثير منهم في أحياء شرق المدينة
  .>>...فرص عمل جيدة لهم

  ١٧/١٠/٢٠٢٠طين أون الين فلس

* * * * *  

  

  

  

االحتالل يمنع دخول : الخارجية الفلسطينية
البلدة القديمة واألقصى لألسبوع الرابع بحجة 

  كورونا

  

" بأشد العبارات"أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي منع وصول المواطنين 

صى المبارك بمدينة إلى البلدة القديمة والمسجد األق
 .القدس المحتلة؛ لألسبوع الرابع على التوالي

ًوعدت الخارجية هذا المنع امتدادا لمخططات  ّ
االحتالل الرامية لمحاصرة البلدة القديمة، وضرب الوجود 
الفلسطيني فيها على طريق تفريغها منه، في انتهاك 

 .صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها

 إن وضع العراقيل ومنع وصول وقالت
الفلسطينيين إلى البلدة القديمة والمسجد األقصى للصالة 

ترجمة عنصرية بامتياز لمشاريع االحتالل "فيه، 
االستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، ومشاريعه 
التهويدية االحاللية في عاصمتها القدس الشرقية 

 ".المحتلة

ل تسمح وأشارت إلى أن سلطات االحتال
لمجموعات المستوطنين والمتطرفين بدخول باحات 

 .المسجد األقصى بشكل يومي

وأضافت الخارجية أنها ترى أن تقاعس المجتمع 
الدولي والهيئات والمنظمات األممية المختصة عن القيام 
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بمسؤولياتها وواجباتها تجاه القدس وشعبنا وأرضنا، 
يذ يشجع سلطات االحتالل على التمادي في تنف"

مخططاتها غير الشرعية وغير القانونية، خاصة 
استهدافها المباشر للمقدسات المسيحية واإلسالمية وفي 
مقدمتها المسجد األقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه 

  ".ًالزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا

 ١٨/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

أوروبا تتكتم على استهداف : تقرير حقوقي
  إسرائيل مشاريعها باألراضي الفلسطينية

 

 قال تقرير للمرصد –وكالة األنباء األلمانية 
 إن – يوم األحد –األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 

أوروبا تتكتم على تصعيد إسرائيل عمليات هدم واستهداف 
َِمشاريع بنى تحتية ممولة من قبلها في األراضي 

   .الفلسطينية

ل هدمت أو استولت على وذكر التقرير أن إسرائي
 بشكل رئيسي – مبنى مموال من مانحين دوليين ١٢٧

 في القدس –االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه 
من الضفة الغربية، وهو " ج"الشرقية والمنطقة المصنفة 

 .٢٠١٨ما يشكل ضعف ما كان عليه في عام 

أيلول، قدمت دول بلجيكا / وفي أواخر سبتمبر
ا وألمانيا وأيرلندا والنرويج مناقشة ٕواستونيا وفرنس

مشتركة بشأن الشرق األوسط في األمم المتحدة، حيث 
ًأكدت الدول األوروبية مجددا قلقها العميق بشأن أنشطة 
االستيطان اإلسرائيلية وهدم المباني الفلسطينية، مبرزة 

 ٢٠٢٠آب / آذار إلى أغسطس/ الفترة من مارس"أن 
 ٤ير إسرائيلي في شهدت أعلى متوسط معدل تدم

 ".سنوات

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من جائحة 
فيروس كورونا المستجد واألزمة االقتصادية المصاحبة 

ّله، فإن الحكومة اإلسرائيلية صعدت بشكل كبير من هدم 
 .المباني الفلسطينية

وقال التقرير إن إسرائيل هدمت منذ بداية العام 
الغربية والقدس الشرقية،  مبنى في الضفة ٥٥٥الجاري 

 ٣٨٢ شخصا قسرا، بينهم ٧٤٧مما أدى إلى إجالء 
 .طفال

 ٨٩وأوضح التقرير أن عمليات الهدم طالت 
كانون الثاني /منزال في القدس الشرقية بين يناير

 ٢٠١٩ لعام ١٠٤آب الماضيين، مقارنة مع / وأغسطس
 .٢٠١٨ في عام ٧٢بالكامل، و

 ٢٠١٩م وذكر أنه في الوقت نفسه في عا
تقلص عدد المشاريع الفلسطينية الممولة دوليا "
 في ٧٥ فقط مقارنة بـ ١٢إلى " األوروبية بشكل أساسي"

   .٢٠١٥عام 

يشبه معاقبة "وحذر من أن ذلك التقليص 
الفلسطينيين على تدمير الحكومة اإلسرائيلية للمشاريع 
ًوالمباني الممولة أوروبيا، بدال من الوقوف في وجه 

 ".لوقف عمليات الهدمإسرائيل 

كما أشار التقرير إلى أن االتحاد األوروبي 
والدول األعضاء عمدوا إلى إخفاء حجم الضرر الذي 
لحق بمشاريعهم الممولة في األراضي الفلسطينية، مطالبا 
أعضاء البرلمان األوروبي بالتحقيق في حوادث الهدم 

  .وتقديم تقرير علني حول هذه القضية

 ١٨/١٠/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

إسرائيل تستولي ".. الضم الصامت"بما يسمى 
   دونم بالقوانين العنصرية٦٠٠٠على 

  

 كشف تحليل أجراه هذا -» االيام الفلسطينية«
لألوامر العسكرية ) أريج (–العام معهد األبحاث التطبيقية 

اإلسرائيلية الصادرة، أن مساحة األراضي الفلسطينية التي 
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 ٦٠١١ العسكرية اإلسرائيلية بلغت استهدفتها األوامر
دونما، شملت أوال توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، 

 ٢٠٩٨والتي كان لها النصيب األكبر من األوامر بواقع 
من المساحة الكلية لألراضي % ٣٥دونما من األراضي، 

 .المستهدفة باألوامر الصادرة

وحسب تقرير الصحفي حسن عبد الجواد، كانت 
 ١٩٩١ية اإلسرائيلية أصدرت في العام اإلدارة المدن

مخططات هيكلية للمستوطنات اإلسرائيلية، في الضفة 
الغربية، شملت مناطق توسع مستقبلية للمستوطنات 
اإلسرائيلية القائمة، مع األخذ بعين االعتبار اعتماد 
مساحات إضافية إلقامة مستوطنات جديدة وتوسيع 

 .١٩٩١القائمة حتى العام 

مساحة المخططات الهيكلية وبلغ مجموع 
، وهي ) كم مربع٤٨٦.١( ألف دونم ٤٨٦الصادرة آنذاك 

سبعة أضعاف مساحة المستوطنات التي كانت قائمة 
 كم ٦٩( دونم ٦٩,٠٠٠ والبالغة ١٩٩١حتى العام 

 ).مربع

وعقب توقيع اتفاقيات أوسلو األولى والثانية في 
  على التوالي وتصنيف األراضي١٩٩٥ و١٩٩٣األعوام 

تجاهلت » ج«و» ب«و» ا«الفلسطينية الى مناطق 
سلطات االحتالل إصدار مخططات هيكلية للتجمعات 

لتلبية احتياجاتهم » ج«الفلسطينية في المناطق المصنفة 
العمرانية، ومواكبة الزيادة السكانية بصفتها الجهة 
المخولة لتسيير األمور اإلدارية واألمنية في المناطق 

 .فعلت بالنسبة للمستوطنات، كما »ج«المصنفة 

وبقيت التجمعات الفلسطينية، تحت خطر الهدم، 
لعدم مقدرتها على إصدار التراخيص الالزمة التي تجنبها 
عمليات الهدم والتشريد بسبب فرض السلطات اإلسرائيلية 
إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة على الفلسطينيين 

ي تمكنهم المتقدمين للحصول على التراخيص الالزمة، الت
من البناء واستغالل األرض ألي غرض كان، ورفض 

معظم الطلبات المقدمة من الفلسطينيين تحت ادعاء 
عدم موافاة المخططات الشروط الالزمة للبناء في «

 ).ج(المناطق المصنفة 

وجاءت هذه الزيادة من خالل أوامر عسكرية تم 
 إصدارها والمصادقة عليها خالل أعوام االحتالل، تمنح
في مضمونها مجالس المستوطنات السيطرة على أراض 
فلسطينية جديدة في الضفة، إضافة إلى تلك التي تحتلها 
المستوطنات، اليوم، وتلك التي تأتي تحت إطار 
المخططات الهيكلية اإلسرائيلية لتصبح ضمن حدود 
المستوطنات المستقبلية، حتى بلغت المساحة التي تأتي 

 دونما ٥٤١,٥١٦طنات الى ضمن مناطق نفوذ المستو
، أي بزيادة ٢٠١٩مع نهاية العام )  كم مربع٥٤١.٥(

عن مساحة )  كم مربع٥٥.٤( دونما ٥٥,٣٧٩مقدارها 
 ١٩٩١المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في العام 

 ). كم مربع٤٨٦.١( دونما ٤٨٦.١٣٧والبالغة 

كما شملت األوامر العسكرية توسيع عدد من 
 دونما من ١٨٦٠تيطانية في الضفة بواقع البؤر االس

من مجموع مساحة األراضي % ٣١األراضي، ما نسبته 
المستهدفة باألوامر، هذا باإلضافة الى االستمالك 

 دونما من ١٢٨٥ألغراض المنفعة العامة بواقع 
من مساحة األراضي % ٢١األراضي، ما نسبته 

 المستهدفة، باإلضافة إلى تغيير تصنيف األراضي من
غابات الى مناطق سكنية بهدف البناء والتوسع في 

 دونما، وأيضا شق الطرق ٦٦٢المستوطنات بواقع 
االلتفافية الجديدة منها شارع حوارة االلتفافي والشارع 

مقطع العروب ( المقطع الجنوبي - ٦٠االلتفافي رقم 
 ).ومقطع حوسان

وقد اعتمدت إسرائيل في الغالبية العظمى من 
درة على عدة قوانين عنصرية لتسهيل األوامر الصا

عمليات مصادرة األراضي الفلسطينية، منها ما استخدمه 
الجيش اإلسرائيلي بقانون شبكة طرق خاصة بالجيش 
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والمستوطنين بشكل رئيسي لبناء شبكة طرق للجيش في 
داخل المناطق الفلسطينية المحتلة، وكذلك الحال 

ي لهم طرقا بديلة للمستوطنين الذين وفر الجيش اإلسرائيل
ًبعيدا عن التجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق 

 .المحتلة

وسخرت إسرائيل ذريعة المحميات والحدائق 
الطبيعية لمصادرة آالف الدونمات من األراضي 
الفلسطينية باإلعالن عنها محميات طبيعية وحدائق 

إال ان » الحفاظ على المناطق الطبيعية«طبيعية بحجة 
جراء جاء بهدف منع الفلسطينيين من استغالل هذه اإل

هذه األراضي والتي تحولت خالل أعوام االحتالل لمناطق 
 .مستوطنات

 ١٧ ص٢١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

واحة اإلبداع "وضع حجر األساس لـ : القدس
  "المقدسية

 

 أطلق كل من مكتب األمم المتحدة – وفا –القدس 
ألوروبي ومؤسسة النيزك لخدمات المشاريع واالتحاد ا

لإلبداع العلمي شراكة من أجل زيادة فرص الحصول على 
ّتعليم متميز وشامل للفتيات والفتيان الفلسطينيين في 
ّالقدس الشرقية، وذلك من خالل بناء واحة اإلبداع 

 .ّالمقدسية

وحضر حفل وضع حجر األساس للمجمع التعليمي 
الثالثاء، كل من ممثل التابع لواحة اإلبداع المقدسية اليوم 

االتحاد األوروبي في فلسطين سفين كون فون 
بورغسدورف، ومدير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
توكوميتسو كوباياشي، ومؤسس مؤسسة النيزك لإلبداع 

  .العلمي عارف الحسيني

ّوتعتبر واحة اإلبداع المقدسية مجمعا تعليميا  ّ
 مربعا في قلب مدينة  مترا٥٢٨٥وتربويا رائدا بمساحة 

ًالقدس وتحديدا في جبل الزيتون، وتضم مركزا لالبتكار 

والتكنولوجيا والعلوم، باإلضافة إلى كونه أول مجمع 
للمنشآت التعليمية من نوعه والمتخصص في العلوم 

  .والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

ويقدم االتحاد األوروبي أربعة ماليين يوريو من 
ين يورو من التكلفة اإلجمالية للمرحلة  مالي٥.٦أصل 

  .األولى من المشروع

إن التعليم حق "وقال ممثل االتحاد األوروبي 
أساسي لكل إنسان وكل طفل، لكن هنا في القدس الشرقية 

حيث يواجه . ًفإن التعليم ذا الجودة العالية يمثل تحديا
األطفال الفلسطينيون األثر الصعب لالحتالل اإلسرائيلي 

ويل من حيث المدارس الضيقة، والفصول الدراسية الط
ومع ذلك، هناك . الممتلئة، باإلضافة إلى الحواجز الكثيرة

ُبصيص أمل دائما، حيث يمثل دعمنا لمشروع واحة اإلبداع  ً
المقدسية التزامنا بحقوق اإلنسان األساسية إلى جانب 

في حين ستعمل هذه . أهمية التفكير اإلبداعي واالبتكار
حة على نشر ثقافة تعليم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الوا

  ".في القدس الشرقية

هذه الواحة ستساعد "وأضاف بورغسدورف أن 
ًأيضا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة واإلبقاء 

  ".عليها

وستقدم واحة اإلبداع المقدسية خدمات تعليمية 
ًدوليا إلى من خالل مرافق تعليمية مبتكرة ومعترف بها 

جانب وجود حديقة علمية متقدمة، ومعرض علمي تفاعلي 
وملعب ومسرح ومختبر تصنيع رقمي باإلضافة إلى مرصد 
فلكي، وهي جميعها مرافق متاحة أمام الطلبة والجمهور 

  .المهتم

ومن المتوقع أن تفتح واحة اإلبداع المقدسية 
 في أبوابها وخدماتها ومرافقها للجمهور ومجتمع االبتكار

  .٢٠٢٣تشرين األول من العام 

يتشرف مكتب األمم المتحدة "بدوره، قال كوباياشي 
لخدمات المشاريع ببذل جهود مشتركة مع االتحاد األوروبي 
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في سبيل زيادة فرص الوصول إلى تعليم ذا جودة عالية 
  ".للفتيات والفتيان الفلسطينيين في القدس الشرقية

مم المتحدة يسعد مكتب األ"وتابع كوباياشي 
ًلخدمات المشاريع أيضا أن يوسع التزامه بالعمل كفريق 
واحد مع مؤسسة قوية اإلرادة مثل مؤسسة النيزك في 
مشروعها الفريد من نوعه والمتميز من أجل تحقيق فوائد 
ملموسة لحياة الطلبة والطالبات والمواطنين والمواطنات، 

 البنية من خالل الخدمات عالية الجودة التي نقدمها في
  ".التحتية والخدمات األخرى

وسيقود مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
خالل هذه المرحلة األولى من المشروع بالتعاون مع 
مؤسسة النيزك لإلبداع العلمي، أعمال تشييد المبنى 
الرئيسي وتشطيب أول طابقين منه، وكذلك شراء األثاث 

  .والمعدات

حدة لخدمات وأضاف مدير مكتب األمم المت
المرحلة األولى من واحة اإلبداع المقدسية "المشاريع أن 

ليست سوى البداية لهذا المشروع الطموح الذي يقف كدليل 
حي على حصيلة التعاون المستمر والجهود المثمرة التي 
يبذلها جميع الشركاء لتزويد سكان القدس الشرقية بإمكانية 

شجع على ثقافة الوصول إلى تعليم شامل عالي الجودة ي
  ".العلم واالبتكار والتميز

وستكون مؤسسة النيزك المسؤولة عن تطوير 
النظام التعليمي وأهدافه التعليمية وتشغيل المنشأة بمجرد 

  .اكتمال عمليتي البناء والتأثيث

هذا اإلنجاز هو "من ناحيته، أكد الحسيني أن 
ية نتيجة العمل الجماعي والشغف المشترك والشراكة الحقيق

بين المؤسسات المحلية والدولية الملتزمة بخدمة القدس 
  ".الشرقية

  ٢١/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

استمرار إغالق أسواق البلدة : بحجة كورونا
  القديمة في القدس المحتلة

 

ما زالت أسواق البلدة القديمة في القدس المحتلة 
فيروس ّمغلقة منذ عدة أسابيع بذريعة الحد من انتشار 

 .كورونا

وبدت هذه األسواق، كما في األسابيع الماضية، 
فارغة، بسبب إغالق التجار القسري لمحالهم التجارية، 
تحت طائلة المخالفات المالية العالية التي يفرضها 
ّاالحتالل على من يخالف قراراته، ما ضاعف من 

 .معاناتهم

ويعاني تجار البلدة القديمة من األساس من 
لة الشرائية بسبب المبالغ الخيالية التي ضعف الحا

تفرضها مؤسسات االحتالل عليهم تحت مسميات متعددة، 
فضال عن فرض حصار عسكري محكم على أبواب البلدة 
القديمة بحواجز عسكرية راجلة دائمة، يتعمد االحتالل من 
خاللها توقيف المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم 

كثير من المواطنين بتجنب الشخصية؛ األمر الذي دفع بال
  .الدخول إلى البلدة القديمة تحسبا من تحرش االحتالل

 ٢١/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

سياسة التهويد اإلسرائيلية تتواصل بحق 
واالحتالل يهدم منشآت ويشرد .. القدس

  سكانها

 

 تتواصل سياسة – عمان –نادية سعد الدين 
ينة القدس المحتلة، عبر هدم التهويد اإلسرائيلية بحق مد

المنازل ومصادرة األراضي وتشريد األهالي المقدسيين، 
تزامنا مع استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين 
للمسجد األقصى المبارك، واستباحة باحاته بجوالتهم 

  .االستفزازية

فلم تكتف قوات االحتالل بمحاصرة القرى في 
صري وفصلها عن بقية القدس المحتلة بجدار الفصل العن

أجزاء الضفة الغربية، بل تعمد إلى التنكيل بمواطنيها، 
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على غرار ما حدث باألمس من خالل اقتحام قرية بيت 
إكسا، وهدم خيمة سكنية فلسطينية لجأ إليها أصحابها 

  .بعد تدمير منزلهم

وأزالت قوات االحتالل الخيمة السكنية في القرية، 
تهم على مغادرة المكان، وذلك وشردت ساكنيها بعدما أجبر

ّبعد يوم واحد فقط من تسليم عشرات المقدسيين إخطارات 
بوقف العمل في بناء المنازل والمنشآت الفلسطينية في 
قرية قلنديا، شمال غرب القدس المحتلة، في سياق 

  .سياسة التهويد اإلسرائيلية

وتتذرع قوات االحتالل، عادة، بحجة البناء بدون 
يذ محاوالت تهجير المقدسيين من مدينتهم ترخيص لتنف

عبر فرض الشروط التعجيزية لمنح التراخيص، وفرض 
الغرامات والمخالفات المالية الباهظة التي يعجز معظم 
المقدسيين من اإليفاء بها؛ بما يترتب على ذلك هدم 
سلطات االحتالل للمنازل، والتي بلغ عدد ما دمرته منذ 

  .منشأة فلسطينية ١٣٤بداية العام الحالي 

وقد بات نحو نصف عدد منازل قرية قلنديا 
مهددة بالهدم من قبل قوات االحتالل بموجب ذريعة البناء 
بدون ترخيص، والتي تعتمدها في مختلف أنحاء الضفة 
ّالغربية، أسوة بقيامها أمس بهدم منزل لمواطن فلسطيني 
في بيت لحم، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خالل 

  ...عامين الماضيينال

وفي غضون ذلك؛ اقتحم عشرات المستوطنين 
المتطرفين، أمس، المسجد األقصى المبارك، من جهة 

  .، تحت حماية قوات االحتالل”باب المغاربة“

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المقتحمين المتطرفين ضموا في صفوفهم “المحتلة بأن 

ة اليهود وعناصر من ًعددا من المستوطنين والطلب
مخابرات االحتالل، حيث اقتحموا ساحات المسجد األقصى 
المبارك، ونفذوا جوالت استفزازية داخل باحاته، قبل أن 

  .”يغادروه من جهة باب السلسلة

المستوطنين حاولوا أداء طقوس “وقالت إن 
ًتلمودية بالمسجد، وتحديدا بالجهة الشرقية منه، ما أثار 

  .”ّ والمصلين الذين تصدوا لعدوانهماستفزاز الحراس

فيما واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فرض 
قيودها على دخول المصلين للمسجد األقصى، عبر حجز 
بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية، كما اعتقلت 
شابا فلسطينيا من المسجد االقصى المبارك، وفتشت 

سجد في شبانا آخرين وأجبرتهم على الخروج من الم
.... أعقاب اقتحامه من قبل عشرات المستوطنين

  )وكاالت(

  ٢٧ ص٢٢/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

عنف المستوطنين بالضفة سياسة ": بتسيلم
  االحتالل للمس بحياة الفلسطينيين

 

 قال مركز المعلومات –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 

 الذي يمارسه المستوطنون بحق العنف" إن": بتسيلم"
الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يندرج ضمن 
ّسياسة إسرائيلية تتيح المس بحياة الفلسطينيين وسالمة  ّّ

 ".أجسادهم وممتلكاتهم

وأضاف المركز في تقرير حديث يرصد عنف 
المستوطنين بالضفة، أن انتهاكات المستوطنين وعربدتهم 

ق مركباتهم بالضفة الغربية تمر بحق الفلسطينيين ورش
 .دون أي تدخل من شرطة االحتالل

وبحسب التقرير، ففي مساء يوم الخميس 
 أغلق مستوطنون أحد مسارات ٣/٩/٢٠٢٠الموافق 
، وأخذوا "عيلي"ُقرب مدخل مستوطنة ) ٦٠(شارع 

ّيرشقون الحجارة نحو السيارات الفلسطينية المارة فيه  ّ ّ-

مرور، حيث أصابت حجارة بعض بل وحاولوا منعها من ال
ًالسيارات وعددا من الركاب أيضا ّّ ً. 
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جنود "، فإن "بتسيلم"ًوفقا لإلفادات التي جمعتها 
ّاالحتالل تواجدوا في المنطقة، وحضروا مرتين على األقل  ّ
ًإلى موقع الشغب لكنهم لم يحركوا ساكنا لمنع  ّ ّ
المستوطنين من مواصلة رشق الحجارة أو لحماية 

ًرين الفلسطينيين، أما الشرطة فقد تلقت تبليغا عن المساف ّ ّ ّ
ًاألحداث مرة واحدة على األقل لكنها لم تحضر بتاتا إلى  ّ ّ ّ

 ".الموقع

ٌوأشار إلى أن ما حدث هو جزء من روتين 
ّالعنف اليومي الذي يمارسه المستوطنون وقوات االحتالل  ُ

ّفي الضفة الغربية يوميا ومنذ سنين طويلة، وما كان  له ّ
ّأن يتواصل هكذا لوال أنه يندرج ضمن سياسة إسرائيلية  ّ

ّتتيح المس بحياة الفلسطينيين ّ. 

ّال عجب أن عربدة المستوطنين على "وتابع 
ّشارع رئيسي ورشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة مرت  ّ ّ ّ

ّفي هذه المرة أيضا دون تدخل السلطات رغم علمها بها ّ ً ّ." 

 ٤٧(هير أبو علي ونقل المركز عن المواطن ز
ّمن سكان تياسير شمال شرق طوباس، والذي ) ًعاما

عندما : "تعرض العتداءات من قبل المستوطنين، قوله
ّكنت على الشارع الرئيس قريبا من اللبن الشرقية  ً

شاهدت ) عيلي(و) َشيله(ووصلت إلى منطقة مستوطنتي 
ّمستوطنين يسدون الشارع والى جانبهم تقف سيارة أمن  ٕ ّ

 ".توطنةالمس

كان هناك عدد كبير من المستوطنين، "وأضاف 
ّأمامي كانت على الشارع سيارات أخرى، فجأة اقترب عدة  ّ

حاولت االلتفاف والفرار من . ّمستوطنين من سيارتي
هناك وهكذا فعل سائقون آخرون ونشأ عن ذلك ازدحام 
ّمروري ألن الجميع كان يحاول االلتفاف وسط الشارع ّ .

ّون يرشقون الحجارة نحو السيارات وأصيب أخذ المستوطن
 ".ّجراء ذلك عدد كبير منها

كان األمر مخيفا حقا، الجميع يريد الفرار "وتابع  ً
بعد ذلك شاهدت جيبات . من هناك ليتفادى اإلصابة

الجيش والشرطة تصل إلى الموقع وتحاول إبعاد 
ّقام الجيش بتصوير قسم من السيارات . المستوطنين

 ".ّالمتضررة

ّفي سيارتي تضرر فقط الزجاج "واستكمل حديثه  ّ ّ
ّالخلفي، كما حدثت بعض الخدوش والضربات في هيكل 
ّالتاكسي، وحين تمكنت من الفرار تابعت السفر وأوصلت  ّ
ًالركاب إلى طوباس ثم عدت إلى منزلي منهكا تماما ًّ ّ .

ًحمدت اهللا على أنني عدت سالما ُ إصالح األضرار في . ّ
 ". شيكل٢,٠٠٠ّ يكلفني أكثر من التاكسي سوف

وأشار أبو علي إلى أنه لم يتمكن من إعالة 
ّأسرته، فهذه ليست أول مرة فقد تعرضت من قبل  ّ ّ

ًلهجمات المستوطنين على الشوارع وهذا أمر خطير جدا ٌ.  

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ّالشيخ صبري يدعو لشد الرحال إلى األقصى 
  ًوميا والرباط فيهي

دعا رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس 
المقدسيين وفلسطينيي الداخل  عكرمة صبري الشيخ

لشد  األقصى المحتل وكل من يستطيع الوصول للمسجد
ٕالرحال إليه يوم الجمعة وكل أيام األسبوع، واعماره 

 .بالمصلين

وشدد خطيب األقصى، في تصريح له اليوم، 
 يجوز هجران المسجد، ويزداد وجوب إعماره على أنه ال

لألقرب إليه مكانيا، وهم أهل البلدة القديمة في مدينة 
  .القدس

إن االحتالل حرم المقدسيين وغيرهم من : "وقال
في األسابيع األربعة الماضية،  المسجد األقصى دخول

  ".بحجة األعياد اليهودية التي كان فيها األقصى حزينا

إلى أنه على الفلسطينيين ولفت الشيخ صبري 
أن ينفروا لألقصى، وأن يعمروه ويرابطوا فيه، سواء من 
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أهل القدس أو من خارجها، مطالبا كل أهل فلسطين بشد 
 .الرحال لألقصى

وأكد الشيخ صبري أن إعمار المسجد األقصى 
والرباط فيه، هي الخطوة األولى في الرد على انتهاكات 

المسجد األقصى، المستوطنين واعتداءاتهم بحق 
  .واقتحاماتهم اليومية المتكررة

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يشق طرقا استيطانية جديدة ووتيرة 
  أعلى من البناء في المستوطنات

 

 رصد المكتب - وكاالت -فلسطين المحتلة 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع 

ق سلطات االحتالل اإلسرائيلي طرقا لمنظمة التحرير، ش
استيطانية جديدة، تستولي بموجبها على مزيد من 
األراضي الفلسطينية، وذلك في سياق مخطط الضم، 
بهدف ربط التجمعات االستيطانية، بالتزامن مع التصعيد 
في البناء االستيطاني وقال في التقرير االستيطان 

رق جديدة االسبوعي، إنه في إطار دفع مخطط بناء ط
للفصل العنصري، وتهيئة األرضية المناسبة لفرض الضم 
على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، كما 

الصهيوأميركية، صادقت » صفقة القرن«حددت معالمها 
وزارة المالية اإلسرائيلية األسبوع الماضي على مناقصة 
لبناء طريق التفافي في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، 

  .  مليون شيقل٢٥٠ل تكلفته وتص

وذكر التقرير أن ما يسمى رئيس مجلس 
يوسي دغان قال إن إسرائيل بهذا » السامرة«مستوطنات 

تخطو خطوات كبيرة في تغيير وجه االستيطان، فالطريق 
االلتفافي بحوارة سيحول المستوطنات الجبلية في 
المنطقة، وهي مستوطنات معزولة بلغة بعض 

ى نقطة جذب لعشرات اآلالف من االسرائيليين إل
  . اإلسرائيليين

وكان رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو قد 
 ٨٠٠ ، موافقة على ميزانية بـ٢٠١٧أعطى نهاية عام 

مليون شيقل، خاصة بالطرق االلتفافية في الضفة 
الغربية، والتي اشتملت الى جانب طريق حوارة باتجاه 

بلدات وقرى عورتا، مفترق زعترة وشارع يمر بأراضي 
 ٥.٧أودال، حوارة، وبيتا جنوب مدينة نابلس بطول 

   .كيلومتر

وبحسب التقرير فإن الشارع االلتفافي سيعمل 
االلتفافي » ٦٠«على ربط مستوطنات نابلس مع شارع 

 طريق العروب االلتفافي، الذي يمتد من -وصوال للقدس 
مفترق تجمع غوش عصيون المقام على أراضي 

ين جنوب بيت لحم، وحتى مستوطنة كرمي تسور المواطن
المقامة على أراضي بلدات بيت أمر وحلحول شمال 

  . كيلومتر٦.٥الخليل، وبطول 

» كريات أربع«وقال إنه يربط تجمع مستوطنات 
والمستوطنات المقامة على أراضي الخليل وجنوبها مع 
بعضها ضمن خط شرياني متصل خاص باألساس 

االلتفافي، » ٦٠«ن مسار شارع بالمستوطنين، ومن ضم
 كيلومتر، لربط ٥.٣وطريق اللبن الغربية االلتفافي بطول 

المستوطنات المقامة على أراضي غرب رام اهللا، عبر 
مع شبكة الطرق داخل أراضي » بيت اريه«مستوطنة 

، وطريق النبي الياس االلتفافي، الذي تم ١٩٤٨عام 
» ني شمرونكار«إنجازه في خدمة أمن تجمع مستوطنات 

وطريق »  مستوطنة ومنطقتين صناعيتين١٢«: وهي
» الشارع األميركي«الطوق الشرقي، المعروف باسم 

هار «والذي يمتد من المنطقة القريبة من مستوطنة 
المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق » حوما

القدس، إلى جسر يمر في منطقة صور باهر، ثم إلى 
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و مترات، يتخللها نفق بطول  كيل٨منطقة الزعيم عبر 
   . كيلو متر١.٦

» غوش عصيون«وأشار التقرير إلى طريق 
، »نيكوديم«الشرقية، والتي تمتد من تجمع مستوطنات 

، تقوع باتجاه البحر الميت، بهدف زرع »كفار الداد«و
هو مسار يفصل بين محافظتي بيت لحم «حاجز جغرافي 

 ٤٧٥ل ، الى جانب مشروع سكة حديد بطو»والخليل
االستيطانية مع شبكة » اريئيل«كيلو متر، لربط كتلة 

، فضال عن االنفاق ٤٨سكة الحديد داخل أراضي عام 
الذي تخطط لها سلطات االحتالل لتعزيز االستيطان، 

، ٤٨وأمن المستوطنات وربطها بما وراء أراضي عام 
  .كنفق قلنديا

وفي ما يتعلق بالبؤر االستيطانية، أكد ... 
أنها حاضرة على جدول اعمال سلطات االحتالل، التقرير 

ففي خطوة استفزازية شارك أعضاء من األحزاب اليمينية 
لوبي «المختلفة في الكنيست في جولة نظمها ما يسمى 

» غوش عتصيون«، لمجمع مستوطنات »أرض إسرائيل
والبؤر المحيطة به، تمهيدا لمناقشة طلبات تنظيم تلك 

مسألة الحفاظ على مناطق البؤر وشرعنتها، ومعالجة 
  .«ج«

 وشارك في الزيارة كضيف شرف ممثل الحزب 
الجمهوري األميركي في اسرائيل مارك تسيل، فيما انتقد 

، سلوك »حاييم كاتس«عضو الكنيست عن الليكود 
ًالحكومة تجاه المستوطنات والبؤر االستيطانية، داعيا 

   .ناتالى عدم التخلي عن االستيطان والبناء في المستوط

كما نصب مستوطنون، خيمة ووضعوا سياجا 
حولها على قمة جبل النجمة الواقع في قرية جالود جنوب 
شرق نابلس، الذي تحيطه حقول الزيتون من جميع 
الجهات، ويصل عمر بعضها أكثر من سبعين عاما، 

   .وأصبحت مهددة باالستيطان من جديد

كما شرع مستوطنون مجددا بإقامة بؤرة 
ة على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب استيطاني

كمقدمة » كرفانات«مدينة نابلس، ووضعوا بعض الخيم و
إلقامة بؤرة استيطانية، استكماال لمحاوالتهم الفاشلة 

   .مسبقا

ّوبين التقرير أنه في خطوة جديدة تنطوي على 
توجهات الضم والقرصنة، قرر وزير االتصاالت في 

تصاالت اإلسرائيلية حكومة االحتالل منح شركة اال
ترخيصا للعمل الكامل داخل مستوطنات الضفة » بيزك«

  . عاما دون ترخيص٣٦الغربية، بعد أن كانت تعمل لـ 

» بيزك«وبحسب مصادر عبرية، فإنه سيسمح لـ 
بتنظيم البنية التحتية بشكل واسع، وتقديم خدمة العمالء 
والدعم الفني، وتطوير شبكة اإلنترنت لتصبح فائقة 

 المدن لسرعة، وتحسين معايير الجودة كما هو في باقيا
  .داخل الخط األخضر

  ١٤ص/٢٥/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

سلطات االحتالل تخنق اقتصاد مدينة القدس 
 والمقدسيون صامدون

 

 تقبض سلطات االحتالل اإلسرائيلي  -عمان 
على اقتصاد مدينة القدس المحتلة، وتخنق مفاصله 

ل قسوة وبشاعة عن سياساتها بالتهويد بإجراءات ال تق
  .والقضم والتدنيس

وتقوم سلطات االحتالل داخل القدس بممارسات 
عدوانية، قد ال تجدها في مكان آخر من العالم، تستهدف 

العوز » غول«لقمة عيش مواطنيها ودفعهم نحو 
والبطالة، والكساد التجاري للنيل من صمودهم ودفعهم 

  . الذي تريدهلالستسالم لالمر الواقع

وبفعل سياسات المحتلين بدأت مكانة القدس 
االقتصادية بالتراجع، حيث دخلت معظم قطاعاتها بأزمات 
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ٕمتواصلة أفضت الى حالة ركود وافالس تجاري واغالق 
محال وهجرة الكثير من المؤسسات والمنشآت إلى خارج 

  .الحدود

ورغم ممارسات سلطات االحتالل، التي تطال 
 اقتصاد القدس سواء كانت سياحية او معظم مكونات

تجارية او صناعية، اال ان المقدسيين متمسكون بالبقاء 
والتشبث في مدينتهم المقدسة واسواقها وخوض معركة 
التحدي والصمود، متجاوزين شغف العيش وبطش 

  .المحتلين

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية 
ي مقابلة مع وكالة في القدس المحامي كمال عبيدات، ف

ان مدينة القدس معزولة عن «، )بترا(األنباء األردنية 
محيطها الفلسطيني عن طريق جدار الفصل الذي بناه 
االحتالل ما ادى الى ارتباط اقتصادها بالمجتمع 

  .«االسرائيلي تدريجيا واسهم في هجرة رأسمال الفلسطيني

واضاف عبيدات ان سلطات االحتالل تنتهج 
قانونية وضرائبية واقتصادية تؤدي الى الحاق سياسات 

االقتصاد المقدسي باالسرئيلي بشكل كامل، موضحا 
على مدار االيام ينفصل المقدسيون عن باقي محيطهم «

  .«ويرتبطون بشكل مشوه باالقتصاد االسرائيلي

واشار الى ان معاناة القطاع الخاص الفلسطيني 
ارسها سلطات تزداد في ظل السياسات المجحفة التي تم

االحتالل حيث تفرض الضرائب الباهظة وال تقدم خدمات 
بالمقابل، موضحا ان التجار يعانون تحديات ال يمكن 
تخيل وجودها في اي مدينة اخرى، فال يسمح لهم على 
سبيل المثال بتحميل وتنزيل البضائع او توفير اماكن 

  .لتوقف الحافالت التي تنقل السياح

اجز التي تلتف حول ولفت الى قضية الحو
القدس وعلى مداخل البلدة القديمة وباالسواق العربية، 
موضحا ان قوات االحتالل تعرقل حركة المواطنين 

والمصلين المتجهين الى المسجد االقصى، كما يتعرضون 
  .لمضايقات تحد من اعداد المتسوقين في االبلدة القديمة

واوضح ان المقدسيين يعانون من الحمالت 
ئبية التي تهدف الى ترهيبهم وافقارهم، الى جانب الضرا

سيطرة سلطات االحتالل على جميع معابر القدس وتتحكم 
بحركة التجارة وحرية نقل االموال واأليدي العاملة، وتوجه 
االلة االسرائيلية السياح الى المؤسسات اليهودية وتحرم 
الفلسطينيين بشكل كبير من االستفادة من السياحة 

  . بدعوى سوء المعاملةالوافدة

واكد عبيدات ان حجم االقتصاد بالمدينة المقدسة 
تقلص بشكل كبير، مشيرا إلى ان مدينة القدس بعدما 
كانت مركزا للحياة بمختلف اشكالها باتت اليوم معزولة 
عن بقية محيطها الفلسطيني وتتبع االقتصاد االسرائيلي 

اغلقت من مختلف النواحي، فيما العديد من المحالت 
ابوابها بفعل المضايقات االسرائيلية داخل البلدة 

وبين ان ابرز النشاطات التجارية بالقدس تعتمد .القديمة
بشكل اساسي على السياحة بمختلف اشكالها من فندقة 
ومواصالت ومطاعم وادالء سياحيين وبائعي التحف 
الشرقية حيث وصل عدد السياح الذين زاروها العام 

ن سائح، الى جانب نشاطات تجارة  ماليي٥الماضي 
  .التجزئة والخدمات والبناء

ويبلغ عدد المنشآت في محافظة القدس حوالي 
عشرة االف منشأة وهناك حوالي الفي محل بالبلدة 
القديمة اغلق حوالي ثلثها جراء سياسات االحتالل ويتجه 
اصحابها بعد اجبارهم على اغالقها للعمل في السوق 

وطالب . او الوقوع في براثن البطالةاالسرائيلي كعمال
عبيدات القطاع الخاص العربي باالستثمار بمدينة القدس 
لمساعدة المدينة على تجاوز التحديات االقتصادية التي 

التدريب من اجل «تعيشها، داعيا للمساهمة في مشروع 
، الذي يوفر التدريب المالئم للمقدسي الذي »التشغيل
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، )لبرمجة او تصميم الصفحاتمثل ا(يتقن مهارة محددة 
  .ليعمل بعدها مع الشركة العربية وهو مقيم في القدس

الذي يهدف » سراج القدس«واشار الى مشروع 
الى تزويد مدينة القدس بالطاقة الكهربائية عن طريق 

 إلنارة ، ميجاواط٢توليد تصل الى  االلواح الشمسية بقدرة
المسجد االقصى شوارع وازقة البلدة القديمة المؤدية الى 

المبارك واالماكن الدينية االخرى باالحياء االسالمية 
  .والمسيحية

ولفت عبيدات الى ان االسواق التجارية التقليدية 
سوق خان (في القدس العتيقة تبدا من باب العامود 

 وتصل الى االسواق التاريخية االخرى ،)الزيت والواد
  .)ارىالعطارين والدباغة واللحامين وحارة النص(

واشار الى اسواق القطانين المؤدي الى المسجد 
االقصى وباب حطة المؤدي الى باب الساهرة، مبينا ان 
هناك اسواقا اغلقت ابوابها بشكل شبه كامل مثل 

  .)الخواجات(

ولفت الى برنامج دعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في القدس الشرقية الذي يقدم تدريبات 

ارة المنشآت الصغيرة التي ٕمتخصصة في التخطيط واد
تشكل مساحة الحتضان المشاريع الريادية في القدس من 
خالل تطوير خطط عمل ودراسة جدوى للمشاريع، إضافة 
إلى التشبيك مع المستثمرين والمؤسسات البنكية 

  .والداعمة

ويشار إلى ان غرفتي تجارة عمان والتجارية ... 
اتفاقية توأمة الصناعية العربية بمدينة القدس، وقعتا 

لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين األردن 
وفلسطين ودعم صمود المقدسيين على أرضهم بوجه 

  .ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي

وبموجب االتفاقية تخصص غرفة تجارة عمان 
مكتبا بمقرها للغرفة التجارية الصناعية العربية في 

نب جناح للصناعات القدس، لممارسة أعمالها الى جا

المقدسية ضمن المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية 
  .الذي تنوي تجارة عمان اقامته

بدوره، اكد رئيس اتحاد رجال األعمال العرب 
ًحمدي الطباع، إن مجتمع األعمال العربي مدرك تماما 
لحجم وكبر الضغوط التي يتعرض لها سكان القدس 

ه تفاقم معدالت الشريف من تضييق اقتصادي نتج عن
البطالة والفقر وبالتالي ال بد من تكاتف الجهود في سبيل 
التخفيف على المقدسيين ودعم األوضاع 

ودعا مجتمع األعمال العربي للعمل على .االقتصادية
ترويج القدس سياحيا، وابراز المزايا االستثمارية التي 
تتميز بها المدينة بمختلف القطاعات االقتصادية، 

 نحو إقامة مشاريع إنتاجية توفر فرص العمل والتوجه
وتدعم النشاط التجاري وتقديم تسهيالت لدخول البضائع 
الفلسطينية لالسواق العربية، وتعزيز دور المنظمات 

  .المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية

وشدد على ضرورة بحث المعوقات التي تقف 
أمام إنسياب السلع والخدمات بين الوطن العربي 

لسطين لتحسين مستويات التبادل التجاري، مبينا ان وف
ابرزها يعود الى بروتوكول باريس الموقع منذ عام 

 وما يتضمنه من تقييد للنشاط االقتصادي ووضع ١٩٩٤
  .قيود على حجم التصدير المسموح به للسلع الفلسطينية

واكد الطباع ان االتحاد الذي يتخذ من عمان 
قتصاد الفلسطيني بشكل مقرا له، حريص على دعم اال

عام والوضع االقتصادي في مدينة القدس الشريف بشكل 
خاص، من خالل تواصله المستمر مع الفعاليات 

  )بترا. (االقتصادية الممثلة للقطاع الخاص الفلسطيني

  ١٥ص/٢٥/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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مشاريع االحتالل لشق طرق : خبير مقدسي
 اقتالع استيطانية في الضفة هي عملية

  فلسطيني

 

قال الخبير المقدسي في األراضي واالستيطان 
خليل التفكجي إن مخطط شبكة الطرق لصالح 
المستوطنين التي سيتم شقها في داخل الضفة والتي نفذ 

 ضمن ١٩٨٣جزء منها هي مخطط قديم جديد صدر عام 
 . للطرق٥٠األمر العسكري رقم 

وأوضح التفكجي، في تصريح صحفي أن شبكة 
لطرق هذه عمليا هي شوارع طولية من الشمال إلى ا

الجنوب وعرضية من الشرق إلى الغرب وجزء كبير منها 
أطلق عليه الشوارع االلتفافية أو إعادة االنتشار بحيث 

 .استخدم ذلك لتنفيذ هذه المشاريع

وأضاف التفكجي أن عدد من هذه المشاريع 
شارع رقم يجري اآلن تنفيذه مثل فتح طريق حوارة زعتره و

 غرب نابلس مشيرا إلى أن هنالك شارع قرب زعتره ٦٠
من الغرب إلى الشرق كان تحت اسم شارع السالم هدفه 
استراتيجي وهو تقطيع شمال الضفة عن جنوبها ثم شارع 

 ٣٥ الذي يقع عند مدخل قلنديا شمال القدس وشارع ٤٥
في الخليل ويجري تنفيذه اآلن من غوش عتصيون 

يت امر بالخليل منوها إلى وجود شوارع باتجاه بلدة ب
 .أخرى مجمدة ولكن تم المصادقة عليها

وبين التفكجي أن هذه الشوارع أحاطت كل 
التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات بهدف مصادرة 
األرض في إطار عملية إحالل إسرائيلي واقتالع فلسطيني 
وهي ضمن مجموعة من المشاريع اإلسرائيلية التي تم 

 .ع عليها أمريكيا تحت مسمى صفقة القرنالتوقي

وفيما يتعلق بمشروع الحدائق التوراتية، قال 
مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل 

ع م " بمسمى ١٩٦٨التفكجي إن هذا المخطط طرح عام 

حول البلدة القديمة باعتبارها مناطق خضراء وعام " ٦
 ١٠بحوالي حول القدس " ٩ع م " طرح مخطط ١٩٩٦

 .كم مربع مناطق خضراء

 كان هنالك ٤٨وأشار التفكجي إلى أنه وقبل 
مشروع هينري كيندل والذي جعل كل المنطقة الشرقية 
للقدس مناطق خضراء باعتبارها الهدف االستراتيجي 
للتوسع االستيطاني واآلن قضية الحدائق التوراتية هي 

  .استخدام للدين ألسباب سياسية

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠قدس موقع مدينة ال

* * * * *  

  

تقرير يرصد الهدم اإلسرائيلي للمنازل 
  والمنشآت الفلسطينية

  

 - غسان الكتوت -دوت كوم " القدس "- رام اهللا 
" شمس"أصدر مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

ًتقريرا رصد فيه عمليات الهدم التي ارتكبها االحتالل 
اطنين الفلسطينيين اإلسرائيلي ضد منازل ومنشآت المو

في األرض الفلسطينية المحتلة خالل شهر أيلول 
  .المنصرم

ورصد المركز في تقريره الصادر، األحد، 
 منشأة يملكها ١١٤استهداف قوات االحتالل لـ

فلسطينيون، سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو 
 منشآت ٤ منشأة، ومصادرة ٦٨اإلخطارات، شملت هدم 

 منشأة بالهدم أو المصادرة ٤٢ٕيها، واخطار واالستيالء عل
  .أو اإلخالء

وأشار التقرير الى ان معظم المنشآت سكنية 
باإلضافة إلى أخرى زراعية وتجارية وترفيهية ودينية، 

 بركسات ١٠ خيام سكنية، و١٠ بيتا، و٤٩ومنها 
 ٨ مساكن كرفانات، و٢ غرف سكنية، و٣سكنية، و

 حظائر للماشية، ٧ غرف زراعية، و٦منشآت تجارية، و
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 آبار وبرك ٦ جدران استنادية، وبركسين زراعيين، و٧و
وخطوط مياه، وصالة أفراح، ومزرعة دواجن، ومنشأة 

  .دينية، ومغسلة سيارات

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم 
وفق المؤشر المناطقي، فقد كانت محافظة الخليل هي 

  .قدساألعلى استهدافا تلتها محافظة ال

ًوتوزعت عمليات الهدم وفقا للمحافظات على 
 ٣ منشآت، وبيت لحم ٧ منشأة، والقدس ١١الخليل 

 منشآت، وأريحا واألغوار منشأتين، ٣منشآت، ورام اهللا 
وطوباس منشأتين، ومنشأة واحدة في كل من نابلس 
وطولكرم وسلفيت، كما تم االستيالء على منشأة واحدة 

  . اهللافي الخليل، وأخرى في رام

أما اإلخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو 
اإلخالء أو وقف أعمال البناء، وغيرها مما يمنع 
الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وأعمار واستثمار 
منشآتهم، والتي تشير إلى تمركز االستهدافات اإلسرائيلية 
القادمة لمنشآت الفلسطينيين، فقد توزعت على بيت لحم 

 منشآت، ٤ منشآت، والخليل ٤والقدس  منشآت، ٤
وطوباس منشأتين، ونابلس منشاة واحدة، وسلفيت 

  .منشاة واحدة

وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت 
الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد 

سبتمبر  /بلغ عدد السكان المتضررين منها خالل أيلول
ء، فيما كانت  نسا٧ طفال، و١٧ شخصا، منهم ٩٢

إحدى المنشآت التي تم إخطارها باإلخالء ملكا لسيدة من 
  .بلدة سلوان بالقرب من مدينة القدس المحتلة

وبالنظر إلى الحجج التي تستخدمها إسرائيل 
لشرعنة الجريمة، فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها 
أو مصادرتها أو إخالؤها أو إخطارها بحجة البناء بدون 

 منشآت ٤ منشآت، و١٠٩) ج( مناطق ترخيص في
بحجة ملكية يهود أو جمعيات يهودية لألرض، ومنشأة 

 ١١٤بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، من أصل 
  .منشأة

ًوبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعا 
من القهر المركب والممركز، يتم إجبار مواطنين 

ديهم، تحت فلسطينيين على هدم منازلهم ومنشآتهم بأي
طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم 
تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما 
ًيشكل تماهيا الفتا ألدوات المنظومة اإلسرائيلية العنصرية  ً
من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، وجريمة 
يتم إجبار ضحاياها على االشتراك في تنفيذها ضد 

  .اتهمذو

وبلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل 
 منشأة، ١٨ًمالكيها على هدمها ذاتيا خالل شهر أيلول 

 منشاة خالل النصف األول من العام جميعه، ٣٥مقابل 
ًما يشكل وتيرة مرتفعة جدا ويعكس كمية الالمباالة 
اإلسرائيلية بالقانون الدولي واإلصرار على ارتكاب الجرائم 

  .شآت الفلسطينيينضد من

وتوزعت المنشآت التي أجبر أصحابها على 
 محالت تجارية، ٨ منازل، و٨ًهدمها ذاتيا على 

وحظيرتين للماشية، وتقع جميعها في مدينة القدس 
المحتلة حيث النفوذ االكبر لسلطات االحتالل في الضفة 

  .الغربية واالستهداف األكثر كثافة

شآت ويأخذ االستهداف اإلسرائيلي لمن
الفلسطينيين في مدينة القدس بالهدم الذاتي الشكل 
ًالبؤري وفقا للقرب أو البعد من الحرم القدسي، إذ يؤكد 

 منازل ٥في هذا السياق . الرصد الميداني واألرقام ذلك
ً محالت تجارية وحظيرتين تم هدمها ذاتيا في حي ٨و

جبل المكبر، ومنزلين في حي سلوان، وآخر في البلدة 
  .ةالقديم

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  
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الفلسطينيون يطالبون بلجنة تحقيق دولية 
  إلعدام الشاب صنوبر

  

 طالبت وزارة الخارجية – وكاالت –رام اهللا 
والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات 

ة والحقوقية المختصة، بإدانة جريمة اعدام الشاب األممي
، وتشكيل لجنة تحقيق دولية ) عاما١٨(عامر صنوبر 

  .للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها

أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي 
يوم األحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 بعد أن اعتدت عليه وراح ضحيتها الشاب صنوبر،
ونكلت به وأعدمته بأعقاب البنادق، في جريمة جديدة 
تقشعر لها االبدان تعيد إلى اذهاننا جريمة إحراق عائلة 

  .دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء

وأكدت أن هذه الجريمة تعكس حجم الوحشية 
والفاشية التي تسيطر على عقلية المؤسسة الحاكمة في 

سياسية واألمنية والعسكرية، التي تسمح دولة االحتالل ال
لنفسها استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، 
والحق في وضع حد لحياة الفلسطيني، ضاربة بعرض 
الحائط جميع القوانين والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، 

  .بما فيها المبادئ االساسية لحقوق االنسان

لية بتحمل وطالبت الخارجية، الجنائية الدو
مسؤولياتها القانونية واالخالقية تجاه الجرائم التي ترتكبها 
سلطات االحتالل بحق شعبنا، واإلسراع في فتح تحقيق 
رسمي في تلك الجرائم، وصوال لمساءلة ومحاكمة مجرمي 

  .الحرب اإلسرائيليين ومن يقف خلفهم

وشددت على أن هذه الجريمة تؤكد الحاجة 
ة الدولية لشعبنا الفلسطيني من الملحة لتوفير الحماي

إرهاب دولة االحتالل، وأن عمليات القتل المتعمد نهج 
رسمي متبع لدى دولة االحتالل، وأن هذه الجريمة لن 

تكون األخيرة في ظل غياب إجراءات دولية تحاسب 
  .وتردع دولة االحتالل عن االستمرار بجرائمها

 وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية حنان عشراوي إن مواصلة إسرائيل لسياسة 
اإلرهاب المنظم تعكس مدى العجز الذي وصل إليه 
المجتمع الدولي في ترجمة إداناته واستنكاره إلى إجراءات 
فعلية تساهم في محاسبة ومساءلة دولة االحتالل على 
جرائمها، كما أنه يدلل على استناد إسرائيل في انتهاكاتها 

حصانة واإلفالت من العقاب والدعم الذي توفره لها إلى ال
  . اإلدارة األمريكية

 في بيان أوردته وكالة -واستنكرت عشراوي 
 جرائم الحرب -/ األحد/، يوم"وفا"األنباء الفلسطينية 

اإلسرائيلية المتصاعدة تجاه الشعب الفلسطيني األعزل، 
ولية وتحدي حكومة االحتالل لجميع األعراف والقوانين الد

  . واإلنسانية واستهتارها المتعمد بالمنظومة األممية

وأشارت إلى سياسة اإلعدامات الميدانية 
وعمليات القتل الوحشية بدم بارد التي طالت، الشاب 

من قرية )  عاما١٨(األعزل عامر عبد الرحيم صنوبر 
جنوب نابلس، الذي استشهد نتيجة تعرضه للضرب " يتما"

حتالل بعد مالحقة مركبته بالقرب المبرح من قبل جيش اال
  .من بلدة ترمسعيا شمال شرق محافظة رام اهللا والبيرة

وأكدت عشراوي أن إعدام الشاب صنوبر يعد 
جريمة حرب وانتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين واالتفاقيات 
الدولية وللقيم واألخالق والمبادئ اإلنسانية، وطالبت 

رائم الكراهية التي العالم أجمع بالعمل على مواجهة ج
ترتكبها إسرائيل والوقوف في وجه العقلية األيديولوجية 
والعنصرية المتطرفة التي يواجهها شعبنا يوميا منذ 

 .عشرات السنين

أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية وفاة شاب 
فلسطيني، صباح األحد، بعد مواجهة مع الجيش 
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روايات اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وسط 
  .متباينة حول األسباب الدقيقة لموته

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن 
تعرض لضرب مبرح ) ً عاما١٨(الشهيد عامر صنوبر «

. ، من دون أن تؤكد أنه توفي نتيجة لذلك»على رقبته
المعاينة األولية من قبل األطباء في مجمع «وأضافت أن 

لضرب مبرح (...) يد فلسطين الطبي أظهرت تعرض الشه
، موضحة أنه من قرية يتما جنوب مدينة »على رقبته

  .نابلس

وأكد مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، 
الشهيد وصل إلى المجمع عند «في بيان الوزارة، أن 

ًالساعة الثالثة فجرا، وكانت عالمات عنف وضرب بادية 
  .«على رقبته من الخلف

 لوكالة الصحافة ًمن جهته، وردا على سؤال
الفرنسية، نفى الجيش اإلسرائيلي أن يكون الشاب قد 

وقال الجيش، في بيان، إن . تعرض للضرب من قبل قواته
المشتبه به لم يتعرض للضرب من قبل قوات الجيش «

  . »وسقط أثناء محاولته الفرار(...) اإلسرائيلي 

أنباء وردت خالل الليل عن إلقاء «وأضاف أن 
ً، موضحا »يارة إسرائيلية قرب قرية ترمسعياحجارة على س

التفاصيل األولية تشير إلى محاولة مشتبه بهما «أن 
عند وصول القوات إلى (...) ًالهرب سيرا على األقدام 

أثناء فراره، فقد أحد المشتبه «: وتابع. »أطراف القرية
وأكد أن . »بهما وعيه على ما يبدو، وانهار وضرب رأسه

لتابعة للجيش اإلسرائيلي قدمت الرعاية الفرق الطبية ا«
  .«الطبية وأعلن عن وفاته بعد محاوالت طويلة لإلنعاش

  ٢٧ ص٢٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر أيلول 
٢٠٢٠  

  

جاء في التقرير .. . ماجدة أبو طير–عمان 
الشهري الذي اصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر 

، ان ممارسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية ٢٠٢٠ أيلول
تسببت باستشهاد فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية، 

ً عاما من سكان ٤٥أحدهما األسير داود طلعت الخطيب، 
مدينة بيت لحم، نتيجة إصابته بجلطة قلبية في سجن 

 ٢٠١٧جراء اإلهمال الطبي، حيث تعرض عام ) عوفر(
، وثانيهما طبيب )ريمون( في سجن لجلطة أثناء تواجده

ً عاما من سكان ٥٤األسنان نضال محمد أكرم جبارين، 
مدينة جنين، نتيجة إصابته بسكتة قلبية، جراء انفجار 
قنبلة صوت بالقرب منه، فيما بلغ عدد المواطنين الذين 
أصيبوا بجراح خالل هذا الشهر، على يد قوات االحتالل 

م في الضفة الغربية، من  مواطنا، جميعه٥٦ومستوطنيه 
  . صحفيين٣ أطفال ومواطنة و ٦  :بينهم

وبحسب التقرير، اعتقلت قوات االحتالل خالل 
 في الضفة ٣٣٢ فلسطينيا، بينهم ٣٥٦هذه الفترة 
 في غزة كما فرضت محاكم االحتالل ٢٤الغربية، و 

 فلسطينيين من القدس لفترات ٧الحبس المنزلي على 
 مقدسيا عن المسجد ٢١إبعاد مختلفة، باإلضافة إلى 

األقصى، أو عن أماكن سكنهم في القدس لفترات 
  .مختلفة

واستمر االحتالل اإلسرائيلي في ممارسة 
انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في األراضي الفلسطينية المحتلة غير آبه بالقرارات 
 الدولية ذات الصلة، حيث بلغ عدد مقتحمي المسجد

 مستوطنا تذرعا بما يسمى ١٥٨٠األقصى أكثر من 
، فيما حررت الشرطة مخالفة مالية "األعياد العبرية"بـ

تجاوز المساحة المسموح بها "لشبان مقدسيين بحجة 
، حيث حددت المسافة "واالبتعاد عن مكان السكن

 قرار إبعاد ٣٢ متر، وتم إصدار ١٠٠٠المسموح بها 
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 عن مدينة القدس، وآخر بحق الفلسطينيين، منها واحد
  .عن القدس القديمة، والبقية عن المسجد األقصى

وواصلت سلطات االحتالل سياساتها العنصرية 
ٕضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم واخطار الكثير من 

 مبنى ٢٩المنشآت بالهدم حيث شهد شهر أيلول هدم 
ًسكنيا فلسطينيا   ٢٧ منها في القدس، كما هدمت ١٣ً

  .ت الفلسطينيةمن المنشآ

  ٤ص ٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تدعو مبعوثا أمميا للعمل " الحركة العالمية"
 على اإلفراج عن األطفال الفلسطينيين األسرى

  

 دعت الحركة العالمية للدفاع عن -  وفا- رام اهللا 
 فلسطين، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق -األطفال

محتلة مايكل لينك، إلى اإلنسان في األرض الفلسطينية ال
استخدام جميع الوسائل المتاحة، بالتعاون مع مسؤولي 
األمم المتحدة اآلخرين، لإلفراج عن جميع األطفال 
الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
ووقف االعتقاالت المستمرة بحقهم، خاصة في ظل 

  ."كورونا"انتشار فيروس 

هتها الحركة العالمية جاء ذلك في رسالة وج
للدفاع عن األطفال إلى المقرر الخاص لينك، حول 

  .األطفال المعتقلين لدى االحتالل اإلسرائيلي

وأوضحت الحركة في رسالتها أن األطفال 
المعتقلين غالبا ما يعانون من ظروف صحية سيئة، 
إضافة إلى االكتظاظ وعدم التباعد، وانعدام أو قلة مواد 

قيم، ونتيجة لذلك فإن احتمال انتشار النظافة والتع
  .الفيروس بينهم أكبر وهم أكثر عرضة لخطر اإلصابة به

وذكرت في هذا السياق أن طفال فلسطينيا معتقال 
" كورونا" عاما ثبتت إصابته بفيروس ١٤يبلغ من العمر 

بعد أن أمضى يومين داخل المعتقل، ولم يعرف إن كان 

خالل وجوده في أصيب بالفيروس قبل اعتقاله أو 
السجن، مشيرة إلى أن الطفل اعتقل من باب الزاوية 
بالخليل ونقل إلى مقر الشرطة اإلسرائيلية في مستوطنة 

قبل أن يتم نقله إلى مركز احتجاز في " كريات أربع"
، حيث تم وضعه "مجدو"ومن ثم إلى سجن " عتصيون"

مع طفلين معتقلين، وبعد يومين تم إخباره أنه مصاب 
حيث جرى نقله إلى مركز للشرطة " كورونا"وس بفير

  .اإلسرائيلية في عكا، تم استخدامه لحجر األسرى

وأوضحت أن الطفل حضر جلسة المحكمة عبر 
رابط فيديو من مركز شرطة عكا، وقد مثله المحامي في 
الحركة العالمية إياد مسك أثناء جلسة االستماع، وقد 

ا وتعهد مالي قدره ُحكم عليه بالسجن بالفترة التي قضاه
  . شيقل٢٠٠٠

أن نقل األطفال " الحركة العالمية"وأكدت 
المعتقلين إلى سجون داخل إسرائيل يعتبر غير قانوني 

 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل ٧٦ويخالف المادة 
من نظام ) ٨) (ب) (٢ (٨جريمة حرب في انتهاك المادة 

  ....روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ويشار إلى أن عدد األطفال الفلسطينيين 
المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي بلغ حتى نهاية 

 طفال، حسب إحصائيات إدارة ١٥٣شهر آب الماضي 
  .مصلحة السجون

وكان عدد من المسؤولين األمميين عبروا عن 
بشأن استمرار إسرائيل في احتجاز األطفال " القلق البالغ"

ودعوا إلى اإلفراج الفوري عنهم، وحثوا الفلسطينيين، 
الحفاظ على حقوق األطفال في الحماية والسالمة "على 

، مؤكدين أن اعتقال أو احتجاز "والرفاه في جميع األوقات
الطفل يجب أن يكون إجراء أخيرا وألقصر فترة زمنية 
مناسبة، وفق ما هو مكرس باتفاقية حقوق الطفل التي 

  .ئيل ودولة فلسطينصدقت عليها كل من إسرا
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ونبه المسؤولون األمميون إلى أنه أثناء الوباء، 
ينبغي للدول أن تولي اهتماما متزايدا الحتياجات حماية 
األطفال وحقوقهم، وأن تكون مصالح األطفال ذات 
األولوية األولى في جميع اإلجراءات التي تتخذها 

  .الحكومات

عالم ويذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في ال
التي تقوم باعتقال األطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي في 
المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى المحاكمة العادلة 

 طفل ٧٠٠ و٥٠٠األساسية، فهي تعتقل وتحاكم ما بين 
  .فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ف قلعة باب الخليل في مخطط تهويدي يستهد
  أسوار القدس

  

 تستعد سلطات االحتالل للعبث -القدس المحتلة 
في برج قلعة باب الخليل، أحد أهم معالم البلدة القديمة 
في القدس المحتلة، ضمن مشروع تهويدي لتغيير المعالم 

  .اإلسالمية العتيقة

 ٤٠ورصدت ما تسمى بسلطة اآلثار اإلسرائيلية 
ًضخمة؛ جزءا من خطة " تغيير معالم"لية مليون لتنفيذ عم

  .أوسع لتزوير التاريخ في القدس المحتلة

وسينفذ المشروع التهويدي بمبادرة من مؤسسة 
"Clore Israel" وبدعم من بلدية االحتالل في القدس ،
  .وحكومة اإلحتالل

ويقع برج القلعة في الجهة الشمالية الغربية 
  .للبلدة القديمة، داخل باب الخليل

ّويعد من أهم معالم مدينة القدس المحتلة، 
ويطلق عليه اسم القلعة أو قلعة باب الخليل أو قلعة 

  .القدس

ًوكان البرج يستخدم قديما جزءا من التحصينات  ً
الضخمة المتمثلة بثالثة أبراج ضخمة لتحصين مدخل 

  .القدس

والقلعة بشكلها اليوم هي بناء مملوكي للناصر 
افات وترميمات عثمانية عديدة محمد بن قالوون، بإض

أهمها التحصين الذي أقامه السلطان سليمان القانوني 
في عهده، وأبرز معالم القلعة هي المسجد المملوكي، 
والمسجد الصيفي الذي أقامه سليمان القانوني، ومئذنة 
من الفترة العثمانية، التي بنيت في زمن السلطان محمد 

  .١٣١٠ م، وتحديدا في عام١٦٥٥باشا عام 

أما باب الخليل فهو المدخل الغربي الرئيس 
للبلدة القديمة، ومبني بشكل زاوية قائمة؛ للحيلولة دون 

  .دخول األعداء والمقتحمين

  تهويد سور القدس

ومنذ احتالل القدس عملت سلطات االحتالل 
على ربط الحي اليهودي بالجزء الغربي من المدينة من 

 وبعد هزيمة عام خالل السيطرة على باب الخليل،
م نفذ االحتالل حفريات شاسعة في المنطقة ١٩٦٧

لتزوير التاريخ اإلسالمي، حيث حول القلعة ومسجدها 
  ."قلعة داود"إلى متحف سماه متحف 

وتتعرض أسوار القدس لعمليات تهويد مستمرة 
وسرقة حجارتها التاريخية بدعوى أعمال ترميم ضمن 

قدس وأسماء أحيائها مشاريع االحتالل لتغيير معالم ال
  .>>...وشوارعها

ويحيط سور القدس بالمدينة القديمة ... <<
الممتدة على مساحة نحو كيلومتر مربع واحد وطوله 

 . بابا١٥ أمتار، وله ١٠ كلم، وارتفاعه نحو ٣,٨

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لإلعالم 

* * * * *  

االحتالل استهدف ألف شجرة وأصاب ": أوتشا"
ًرعا فلسطينيا في موسم الزيتون مزا٢٣ ً  
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 قال مكتب األمم – وفا –القدس المحتلة 
موسم "إن " أوتشا"المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

قطف الزيتون في فلسطين تعطل من قبل أشخاص 
 حادثة، إذ ١٩ُيعرفون بأنهم مستوطنون إسرائيليون في 

ً مزارعا فلسطينيا بجروح، وُأضرمت النار٢٣َُأصيب   في ً
ما يزيد عن ألف شجرة زيتون، وتمت سرقة كميات كبيرة 

 ".من المحصول

" أوتشا"ّوأكد تقرير حماية المدنيين، الصادر عن 
تشرين األول، أن  / أكتوبر١٩ إلى ٦للفترة بين 

اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، على 
 ١٤مشارف قرية برقة شرق رام اهللا، أدت إلى إصابة 

ٕسطينيا بجروح، واحراق فل  شجرة زيتون بسبب قنابل ٣٠ً
ُالغاز المسيل للدموع، في حين سجلت بقية اإلصابات في 
المناطق الزراعية القريبة من بلدة حوارة في نابلس، 
وقريتي نعلين وبيتلو في رام اهللا، وبجوار مستوطنة ميفو 
دوتان اإلسرائيلية في جنين، وُأضرمت النار في نحو 

 زيتون ولحق الدمار بها بعد فترة وجيزة من  شجرة٤٥٠
ّتعرض مزارعين فلسطينيين من قرية يعبد لهجوم شنه  
المستوطنون، وبعدما تم طردهم من قبل الجنود 

 .اإلسرائيليين من أراضيهم

وتابع التقرير أن بضع مئات من أشجار 
الزيتون، التي تعود لفلسطينيين من قرية صفا في رام 

وفي . المنطقة المغلقة خلف الجداراهللا، أحرقت في 
عشرة مواقع أخرى مجاورة للمستوطنات، وجد المزارعون 
ُأن أشجار الزيتون التي تعود لهم إما ُأتلفت أو قطفت 
ثمارها وسرق محصولها، ووقعت العديد من هذه الحوادث 
في المناطق المقيد الوصول إليها، والتي تسمح السلطات 

بدخولها على مدى يومين إلى اإلسرائيلية للفلسطينيين 
أربعة أيام خالل موسم قطف الزيتون بأكمله، كما تم 
تسجيل أربع هجمات أخرى شنها أشخاص يعتقد أنهم 
مستوطنون، وأصيب رضيع فلسطيني عندما أصابت 

الحجارة السيارة التي كان يسافر على متنها في محافظة 
 .بيت لحم

ية  خل٤٠وفي بلدة الخضر، ُأضرمت النار في 
نحل ما أدى إلى احتراقها، وفي منطقة فصايل في شمال 
ًغور األردن، اعتدت مجموعة من المستوطنين جسديا 
ًعلى رعاة فلسطينيين وقتلت واحدا من خرافهم، وفي قرية 
جالود في نابلس، تم قطع أعمدة الكهرباء وكابالتها التي 

 .ٕتمد الحيازات الزراعية بالكهرباء واعطابها

ً طفال، ١١ًسطينيا من بينهم  فل٨٥وأصيب 
وجنديان إسرائيليان، بجروح خالل اشتباكات في مختلف 
أنحاء الضفة الغربية بخالف الحوادث المرتبطة بموسم 

 عملية ١٢٦قطف الزيتون، كما نفذت قوات االحتالل 
ً فلسطينيا في مختلف ١٣٢بحث واعتقال، واعتقلت 

 .أنحاء الضفة الغربية

، )ج(قعت في المنطقة وفي ثالثة حوادث و...
ٍهدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية ثمانية مبان يملكها 
فلسطينيون، أو استولت بحجة االفتقار إلى رخص البناء 
التي تصدرها السلطات اإلسرائيلية، ما أدى إلى تهجير 

ً شخصا، وكانت خمسة من هذه المباني تقع في ١٢
طقة تجمعين بمنطقة مسافر يطا في الخليل، وهي من

ألغراض التدريب " منطقة إطالق نار"مصنفة باعتبارها 
ُالعسكري اإلسرائيلي، وهدمت المباني الثالثة األخرى في 

خلة خضر في غور األردن على أساس -تجمع الفارسية
 ساعة ٩٦أمر عسكري يجيز هدم المباني في غضون 

  ".أمر إزالة"من صدور 

 ٢٨/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

إسرائيل صادرت الحيز وحصرت ": لمبتسي"
الفلسطينيين وقدمت كل األراضي لصالح 

 المستوطنين
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 أكدت منظمة حقوق اإلنسان -القدس 
أن الحكومة اإلسرائيلية تواصل فرض " بتسيلم"اإلسرائيلية 

الحقائق على األرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
 أو المحتلة بمواصلتها االستيطان والضم دون حسيب

 .رقيب

ّألسباب تتعلق : "في ورقة موقف" بتسيلم "وقالت 
ّبتطبيع العالقات مع اإلمارات المتحدة فضلت إسرائيل أن 
ًّتتراجع حاليا على األقل عن ضم الضفة الغربية رسميا  ّ ّّ ّ

ّواالكتفاء بواقع الضم الفعلي ّمعنى ذلك عمليا هو أن مع . ّ ًّ
ّمرور عاصفة الضم الرسمي تنفس المج ّ ّتمع الدولي ّ

ّالصعداء مع أنه في نهاية المطاف ما زال الفلسطينيون  ّ ّ
ٕيرزحون تحت نير االحتالل واسرائيل تواصل فرض 

 ".الحقائق على األرض دون حسيب أو رقيب

ّتبين ورقة الموقف التي تنشرها بتسيلم اليوم 
ّأن إسرائيل بدون الضم " ّالضم الذي كان وال يزال"بعنوان  ّ

ّ زمن تتصرف في الضفة الغربية وكأنها من ّالرسمي ومنذ ّ ّ
ّأراضيها وضمن حدودها السيادية؛ وأنها تعمل من جانب  ّ
ٕواحد ومنذ عشرات السنين على ترسيخ وادامة سيطرتها  ّ

 .هناك

ّوتفصل الورقة شتى الطرق التي لجأت إليها  ّ
ًإسرائيل وجعلت بواسطتها الضم الفعلي أمرا واقعا في  ً ّ ّ

ً وتورد عددا من األمثلة البارزة التي ّالضفة الغربية،
ّلتظهر أن إسرائيل وبعد أن أزالت إمكانية الضم الرسمي  ّ ّ ّ ُ

 .ًّمن جدول أعمالها ما زالت تواصل حاليا سياستها هذه

ّمؤيدو الضم   - وكذا بعض من معارضيه -ّ
ّيرون أن الضم الرسمي سوف يعتق إسرائيل من التزامات  ّ ّ

ّدولي ويتيح لها أن تطبق يفرضها عليها القانون ال ّ
ّقوانينها في الضفة الغربية وتحقق أهدافها ّولكن إسرائيل . ّ

ًحاليا ومنذ أكثر من خمسين عاما ال ترى نفسها ملزمة  ًّ
ّ ومن ضمنها المبادئ األساسية -ّبأحكام القانون الدولي 

ّلقوانين االحتالل والتي وضعت لحماية الفلسطينيين ُ. 

د خلقت إسرائيل في لق": بتسيلم"وأوضحت 
ّالمناطق المحتلة واقعا ال يمكن بأي شكل وصفه بأنه  ّ ً ّ

ّلقد تمكنت . ٌ وهذا أمر مخالف لقوانين االحتالل-ّمؤقت 
ّإسرائيل عبر هندسة الحيز من تغيير مالمح خريطة 
ٍالضفة الغربية إلى حد بعيد وعلى نحو يخدم مصالحها ّ ّ :

ّلقد أنشأت تواصال جغرافيا بين المس توطنات وعلى العكس ً
ّمن ذلك فصلت بين الفلسطينيين وزجت بهم إلى عشرات  ّ

 .ّالمعازل المكتظة

ّيقيم اليوم في الضفة الغربية ما يقارب 
ال يشمل ( مستوطنة ٢٥٠ّ إسرائيلي في نحو ٤٠٠,٠٠٠

ّتلك التي أقيمت في شرقي القدس أي في الجزء الوحيد 
ّمن الضفة الغربية الذي ضمته إسرائيل ر ٌجزء ). ًّسمياّ

ّكبير من التشريعات اإلسرائيلية يسري على المستوطنات 
ّوالمستوطنين عبر قوانين سنتها الكنيست أو أوامر 

ّإسرائيلية معزولة عن " ًجزرا"ّعسكرية منشئة بذلك 
ّيتمتع المستوطنون تقريبا بكل أنواع . ّمحيطها الفلسطيني ً ّ

ّالحماية والحقوق والميزانيات التي يتمتع  بها المواطنون ّ
الجيل الناشئ اليوم في . المقيمون داخل حدود الدولة

 -ّالمستوطنات هو الجيل الثالث ومعظم اإلسرائيليين 
ً ال يعرفون واقعا مغايرا لهذا الواقع-ّوالفلسطينيين  ً. 

ّإضافة إلى بناء المستوطنات فقد نفذت إسرائيل 
ّعلى مر السنين شتى مشاريع البنى التحتية لخ ُ ّ دمة هذه ّ

ّالمستوطنات بما في ذلك شق الشوارع؛ وهناك اليوم قيد 
ّالتخطيط أو التنفيذ عدد من مشاريع شق الشوارع 

ّالسريعة في عدد من محاور الضفة الغربية مضاعفة : ّ
ّشارع األنفاق وشق شارع التفافي العروب في محور 

ّ؛ شارع المحبس شرقي مدينة القدس؛ شارع التفافي ٦٠
 ٥٥؛ توسيع شارع ٦٠ً أيضا على محور ّحوارة وهو
  .وغير ذلك

هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها مليارات الشواكل 
ّتؤكد مرة أخرى ما ترمي إليه إسرائيل على المدى البعيد  ّ
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ّأي مواصلة السيطرة على المنطقة كلها بصرف النظر 
ّعن مسألة الضم الرسمي وكذا مواصلة توسيع  ّ

ًنشرت مؤخرا " سالم اآلن"ظمة ّحتى أن من. المستوطنات ّ
 بعد أن أزيلت مسألة -ّما مفاده أنه بإعالن إسرائيل 

 عن سعيها في بناء نحو -ّالضم من جدول األعمال 
 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة ستشهد ٥,٠٠٠

 .ّ ذروة قصوى في البناء االستيطاني٢٠٢٠سنة 

واوضحت ورقة بتسيلم انه في مقابل توظيف 
ّائلة والجهود المكثفة في المستوطنات عملت األموال الط

ّإسرائيل وما زالت على تقليص الحيز الفلسطيني والزج  ّّ
ّبالفلسطينيين إلى معازل مكتظة خصصتها لهم ومنعت  ّ ّ
بيد من حديد البناء خارج هذه المعازل، أي في معظم 
ًّمساحة الضفة الغربية وفي األجزاء التي تعتبر احتياطيا  َّ

ّوفقا للمعطيات المتوفرة لدى : ّفة الغربيةلتطوير الض ً
 وحتى ٢٠٠٦بتسيلم هدمت إسرائيل منذ العام 

ً منزال فلسطينيا في ١,٦٢٣ّ ما ال يقل عن ٣٠,٩.٢٠ ًّ
ونجم عن ) ّال يشمل شرقي القدس(ّالضفة الغربية 

ّ شخصا على األقل ٧,٠٦٨حمالت الهدم هذه تشريد  ً
 إضافة إلى ذلك .ً قاصرا٣,٥٤٣ّوبضمنهم ما ال يقل عن 

 هدمت اإلدارة ٣٠,٩,٢٠ وحتى ٢٠١٢منذ بداية العام 
ّالمدنية في الضفة الغربية  ّال يشمل شرقي (ّ

ّ مبان غير سكنية ١,٨٠٤)القدس أسوار وأسيجة وآبار (ٍ
ّمياه ومخازن ومبان زراعية ومحال تجارية ومبان عامة  ٍ ٍّ ّّ

 ).وغير ذلك

 ّلقد تمكنت إسرائيل عبر" بتسيلم"وقالت 
ّتشريعات عسكرية جديدة من تسريع وتيرة هدم المنازل 

تفيد معطيات اإلدارة . ّبشكل كبير خالل السنوات األخيرة
ّالمدنية أنها صادرت خالل العام   ٢٤٢" وحده ٢٠٢٠ّ

في العام . ٢٠١٥ّ مقابل ستة خالل العام -" كرفان
ّ تراكتور وحفار ٧٠٠ّ صادرت اإلدارة المدنية نحو ٢٠١٩

 شجرة كانت مغروسة في المنطقة ٧,٥٠٠حو واقتلعت ن
C.  

ّإضافة إلى ذلك عرقلت اإلدارة المدنية تنفيذ 
ّمشاريع دولية لغوث الفلسطينيين سكان مناطق  ّ ّC - 

 بحيث -ّبضمنها نصب كرفانات وتمديد شبكات تحتية 
 ٢٠١٩ فقط خالل العام ١٢ّتسببت في خفضها إلى 

ّ مشروعا كهذا تم تنفيذ٧٥مقارنة مع ( ها خالل العام ً
٢٠١٥.( 

وأكدت الورقة ان قوانين االحتالل ال تردع 
ّإسرائيل عن انتهاك الحقوق األساسية للفلسطينيين عبر  ّ
ّفرض حكم عسكري صارم وضمن ذلك سلبهم حق الحياة  ّ ُ
ّإذ قتل عناصر قوات األمن آالف الفلسطينيين دون مبرر  ّ ّ

ًوفي مالبسات لم تشكل خطرا على حياة أحد منه خالل . مّ
ً فلسطينيا في الضفة ٤٢٧العقد األخير وحده قتل هؤالء  ّ

ّإضافة إلى ذلك يقيد الجيش حركة السكان . ّالغربية ّ
ّالفلسطينيين كما يحلو له ويشوش نظام حياتهم  يقتحم .ّ

ّالجنود منازل الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية كل  ّ ّ
ُ وكل ليلة حيث يفزعون األسر من نومها- يوم   دون - ّ

ّالحاجة إلى أوامر تفتيش أو حتى تقديم أي تفسير 
كذلك تحظر إسرائيل الخروج في . ألصحاب المنزل

ّمظاهرات حظرا تاما في كافة أنحاء الضفة الغربية وتقيد  ّ ّ ً ًّ
ُحرية التعبير في الصحافة وفي شبكات التواصل  ّ
ّاالجتماعي، كما تمنع التنظيم حتى إذا كان ألهداف 

ّآالف الفلسطينيين يحاكمون كل سنة . ال غيرّاجتماعية  َ ّ
ّأمام جهاز القضاء العسكري بدعوى أنهم خالفوا قوانين  ّ

ّاالحتالل والقضاء العسكري يدينهم جميعا إال في ما ندر ً ّ. 

ّلقد نجح سيناريو الضم : "وأوضحت الورقة
ّالرسمي في استنهاض المجتمع الدولي حتى أنه هدد  ّ ّ ّ

ّجوء إلى خطوات عينية ضد إسرائيلّعلى غير عادته بالل ّ .
أي " عادت إلى مجاريها"ّولكن يبدو أن المياه اآلن قد 

ّأننا عدنا إلى الوضع المسمى خطأ  ، إلى "ستاتيكو"ّ
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لقد اختارت إسرائيل . ّالدائم وغير المحمول" الوضع القائم"
ًألسباب تتعلق بها أن تضع الضم الرسمي جانبا حاليا ًّ ّ ّ ّ .

ًرفعت عنها فورا جميع الضغوط وعادت إلى في المقابل  ُ
ّحضن المجتمع الدولي الدافئ مما يعني إتاحة االستمرار  ّ
ّفي سياسات النهب والسلب مع اإلفالت من المحاسبة  ّ

 .والمساءلة

ّأنه كان على المجتمع الدولي أن " بتسيلم"وقالت  ّ
ّيتوصل بالضبط إلى استنتاج معاكس ألن أحد العوامل  ّ

ّلتي غيرت في سياسة إسرائيل تجاه موضوع الحاسمة ا
ًالضم هو إدراكها بأنها قد تدفع ثمنا باهظا يتعلق  ً ّ ّ

ّبمكانتها الدولية إذا ما نفذت خطة الضم ّ ّ نعم لقد ثبت . ّ
ّمرة أخرى أن التغيير ال يأتي بالمناشدات المهذبة  ّ ّ

ّالصادرة عن المجتمع الدولي وانما عن " القلق"وتعبيرات  ٕ ّ ّ
ّمن هنا فإن إزالة . ّالحقيقية" روافع الضغط"تشغيل 

ّموضوع الضم عن جدول أعمال إسرائيل الحالي ال ينبغي  ّ
ّأن يستنتج منه التصديق على الوضع القائم وانما اتخاذ  ّ ٕ ُ
ّخطوات فورية ضد االحتالل والضم الفعلي وألجل مستقبل  ّ ّ ّ
ّقائم على الحرية والمساواة لجميع القاطنين بين النهر 

  .بحروال

  ٢٨/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

النظر بالتماس ضد اقتحام قوات االحتالل 
 لمنازل الفلسطينيين

 

نظرت المحكمة العليا قبل يومين في التماس 
يطالب بوقف اقتحامات جنود وشرطة االحتالل اإلسرائيلي 
لمنازل سكان فلسطينيين في المناطق المحتلة بادعاء 

 دون أن يكون ذلك مقترنا بالرقابة إجراء عمليات تفتيش
  .القضائية

وحسب تقرير الصحفي بالل ضاهر، يطالب 
» ييش دين«الملتمسون، وفقا لبيان صادر عن منظمة 

ّالحقوقية، المحكمة باإلعالن عن عدم قانونية هذه 
ّالممارسة، وبتغيير التشريع العسكري بحيث يشترط 

باستصدار الدخول إلى الممتلكات الفلسطينية الخاصة 
أمر تفتيش من المحكمة، كما هو الحال مع المستوطنين 

ويتيح القانون اليوم ألي ضابط أو . في الضفة الغربية
أي جندي مخول من قبل ضابط دخول منزل فلسطيني 

وستعقد الجلسة أمام . وتفتيشه بناء على تقديره الخاص
هيئة من ثالثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة العليا، 

  .وتإستر حي

وقدم االلتماس ستة فلسطينيين، اقتحمت قوات 
االحتالل منازلهم وأجرت فيها عمليات تفتيش، باإلضافة 

أطباء لحقوق »و» يش دين«الى الجمعيتين الحقوقيتين 
ويمثل الملتمسين أمام المحكمة كال من . »اإلنسان ّ

يش «المحاميين ميخائيل سفاراد وحجاي بنزيمان، من 
  .«دين

ّمسون على أنه ال يوجد نظام قضائي وأكد الملت
في العالم، لربما باستثناء ما يحدث في بضعة أنظمة 
ديكتاتورية، تنفذ فيه السلطات عمليات تفتيش في 
ّالممتلكات الخاصة من دون أن يقترن ذلك بأمر من 
ٍقاض، إال في الحاالت الضرورية والعاجلة التي ال يمكن 

 الملتمسون على وشدد. فيها انتظار صدور أمر قضائي
ّأن هذه الممارسة تعد انتهاكا خطيرا لكافة المعايير 
المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
والقانون اإلسرائيلي الذي ينطبق على المستوطنين في 

  .الضفة الغربية

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش اإلسرائيلي 
اقتحام ووحدة حرس الحدود نفذت مئات آالف عمليات 

ً عاما ٥٣منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية خالل 
وعمليات االقتحام . من االحتالل لغرض إجراء التفتيش

والتفتيش هذه تتم من دون قرارات قضائية ومن دون أن 
ّتخضع ألية رقابة جنائية، وذلك ألن التشريع العسكري 
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ّتعطي، ظاهريا، أي ضابط، )  من أوامر األمن٦٧المادة (
ّو أي جندي مخول من قبل ضابط صالحيات جارفة ال أ

  .مثيل لها في الدول التي تحترم حقوق اإلنسان

ولفت االلتماس إلى أن انتهاج هذه الممارسة 
ينتهك الحق في الخصوصية وفق القانون الدولي ويؤدي 
إلى انتهاك صارخ وغير متناسب لحقوق اإلنسان 

لها، ومن شأنه األساسية للعائالت التي يتم تفتيش مناز
ّالتسبب بعواقب وخيمة على الصحة النفسية لدى البالغين  ّ

ُويعد احتمال للتسبب . واألطفال، الذين يتعرضون له
بالصدمة للقاطنين في المنازل بسبب التعدي التعسفي 
ّللقوات على الحيز الخاص بأبناء األسرة، بالتوافق مع 
خرق سيطرتهم على المنزل؛ إضافة الى الجنود 

ّلمسلحين في المنزل، والطريقة التي يتصرفون بها داخل ا
ّالمنازل والتي تضفي شعورا بالتهديد والتخوف من 

ّالتعرض لألذى الجسدي ّ.  

ّجمانة ملحم، وهي طبيبة نفسية . وقالت د
ّومتطوعة في جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، إن  اقتحام «ّ

الت الجنود للمنازل، وهي عمليات تنطوي في غالبية الحا
ُأيضا على عنف لفظي أو جسدي، ينظر إليها بوصفها  ّ
حادثا منطويا على التهديد، ومن شأنها أن تتسبب في 
ّاضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطراب يتسم باسترجاع  ٌ ّ
لمحات من األحداث الماضية، والكوابيس، واضطرابات 
النوم، واإلفراط في االستيقاظ، والمساس باألداء الوظيفي 

ع مجاالت الحياة، بل ومن شأنها أن تؤدي إلى في جمي
  .«االنتحار

  ١٣ص/٢٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

رقم قياسي جديد في : منظمة إسرائيلية
  عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية

 

إن :  قالت منظمة حقوقية إسرائيلية–القدس 
ًعمليات هدم المنازل في القدس الشرقية سجلت رقما 

 .٢٠٢٠ قبل نهاية العام ًقياسيا حتى

إلى " عير عميم"وأشارت معطيات جديدة نشرتها 
، يعد العدد ٢٠٢٠أنه قبل شهرين من نهاية العام 

السنوي للمنازل المهدمة في القدس الشرقية من 
السلطات اإلسرائيلية األعلى منذ بدء توثيق الموضوع قبل 

 .ً عاما٢٠

وبحسب المعطيات، فقد هدمت بلدية القدس 
ربية بين شهري كانون الثاني وتشرين األول من العام الغ

 . وحدة سكنية١٢٩الجاري 

لقد تجاوز رقم هذا العام ": "عير عميم"وقالت 
بالفعل الرقم القياسي السابق لهدم المنازل في العام 

 وحدة سكنية خالل العام ١٢٣، عندما تم هدم ٢٠١٦
 ".بأكمله

اسي تم الوصول إلى هذا الرقم القي: "وأضافت
 على الرغم من ٢٠٢٠لهدم المنازل حتى اآلن في العام 

حقيقة أن السلطات اإلسرائيلية جمدت عمليات الهدم 
ًمرتين خالل العام الماضي، لمدة ثالثة أشهر إجماال 

 أيار ٢٥ آذار و٢٤بين : بسبب أزمة فيروس كورونا
 ". تشرين األول١٨ أيلول و١٨وبين 

زيادة في عدد يعود سبب هذه ال"ولفتت إلى أنه 
ًأوال، منذ أكثر من : عمليات هدم المنازل إلى شقين

ًعشرين عاما لم تتم الموافقة على المخططات الهيكلية 
لألحياء الفلسطينية داخل المدينة، ففي ظل عدم وجود 
خطط مخطط محدثة يزداد النقص في األراضي 
ًالمخصصة لالستخدام السكني سوءا ألن العائالت ال تزال 

درة على الحصول على تصاريح البناء على الرغم غير قا
 ".من الزيادة الطبيعية في عدد السكان

السبب الثاني هو التطبيق والتنفيذ : "وقالت
 لقانون البناء والتخطيط الذي أدى ١١٦الكامل للتعديل 
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الهدم الذاتي، وهو تعديل دخل "إلى ارتفاع حاد في عدد 
ى إجراءات ، وينص عل٢٠١٩حيز التنفيذ في العام 

عقابية صارمة ألولئك الذين يبنون دون تراخيص ويحد 
بشدة من قدرة المحاكم على التدخل في حماية مثل هذا 

 ".البناء

بعد إدخال التعديل، لوحظ ارتفاع : "وأضافت
)  وحدة سكنية٤٠(خطير في عدد عمليات الهدم الذاتي 

 وحدة سكنية في السنوات ١٥ إلى ١٠مقارنة بمتوسط 
 .ةالسابق

في الوقت الحالي، بعد أقل من عام منذ : وتابعت
، تضاعف عدد عمليات الهدم ٢٠٢٠كانون الثاني 

 وحدة غير ٣٠ وحدة سكنية و٨٤الذاتي، حيث بلغ 
 ".سكنية إضافية

): عير عميم(وقال أفيف تاتارسكي، الباحث في 
سجل هدم المنازل الذي يأتي على وجه التحديد "إن 

ُورونا يظهر أولوية الحكومة خالل وقت أزمة فيروس ك
حتى الوباء ال يمكنه منعها من االستمرار في : اإلسرائيلية

 ".هدم المنازل وتنفيذها

يضطر الفلسطينيون إلى البناء دون : "وأضاف
تصريح ألن السياسة اإلسرائيلية لن توافق على الخطط 

 ".الهيكلية في القدس الشرقية

ولية يمكن فقط الموافقة على الخطط األ: "وتابع
أن تخفف من المحنة الكبيرة للفلسطينيين في القدس 

  ".وهذا ما نحتاج أن نطالب به إسرائيل

  ٣٠/١٠/٢٠٢٠االيام 

* * * * *  

استمرار مالحقة رموز األقصى ومتطرفون 
  يهود يطالبون بطرد دائرة األوقاف اإلسالمية

 

 يستمر االحتالل اإلسرائيلي –إعداد وسام محمد 
 على المسجد األقصى المبارك ومصليه في اعتداءاته

ٌومرابطيه ورموزه، فلم يسلم أحد من اعتقاالته ومالحقاته 
ٕوابعاده، فيما ال يزال شيخ األقصى الشيخ رائد صالح 
ًمعتقال في سجون االحتالل الذي يسعى إلى إبعاد جميع 

ووسط هذا الجو العنصري، . رموز األقصى عن المشهد
ًعالم أجمع رفضا لإلساءة لنبي تتوالى االحتجاجات في ال

الرحمة ورسول اهللا محمد عليه الصالة والسالم، فكان 
األقصى على موعد لتجديد العهد والوالء واالنتماء مع 
سيد العالمين ونبي الهدى محمد عليه السالم، حيث 
امتألت ساحات األقصى بالمصلين الذين جاءوا من كل 

ن حبهم للنبي حدب وصوب لنصرة رسول اهللا والتعبير ع
 .محمد ورفض اإلساءة إليه

 اقتحامات واعتقاالت لرموز األقصى

مساء الخميس، اقتحمت قوات االحتالل منزل 
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى 
الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بمدينة القدس 

وحذرت مخابرات االحتالل الشيخ صبري من ما . المحتلة
خالل خطبة الجمعة " اإلخالل بالنظام"و" التحريض"أسمته 

 .بالمسجد األقصى

ويعتبر الشيخ عكرمة صبري الذي بات يعرف 
بأمين المنبر، من أبرز علماء القدس وفلسطين الذين 
يدافعون عن األقصى المبارك ويتصدون لالحتالل 
اإلسرائيلي ومشاريعه التهويدية واالستيطانية في القدس 

 .ىوالمسجد األقص

وفي السياق، حذرت الحركة اإلسالمية في بيت 
المقدس االحتالل اإلسرائيلي من عواقب االعتداء على 
ًالعلماء والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، مؤكدة 
وقوفها ودعمها للشيخ عكرمة صبري، كما دعت الحركة 
شرفاء األمة العربية واإلسالمية إلى الوقوف إلى جانب 

سنادهم في رباطهم ودفاعهم عن مسرى ٕأهل القدس وا
 .نبيهم
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وطالبت الحركة اإلسالمية المواطنين في القدس 
وعموم فلسطين إلى إعادة إطالق مبادرة الفجر العظيم 

وأكدت . إحياء لمساجدنا وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم
أن زيارة المطبعين للمسجد األقصى المبارك ينطبق عليه 

ان المتطرفين من المحتلين، ما ينطبق على دخول قطع
 .وليس لهم سوى الطرد ألنهم وصلوا تحت حراب االحتالل

وصباح يوم األربعاء، اعتقلت قوات االحتالل 
نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة 
الشيخ ناجح بكيرات، بعد دهم وتفتيش مكان عمله في 

لمسجد مديرية التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد قرب ا
األقصى من جهة باب السلسلة، ثم أعادت اإلفراج عنه 
ًبعد أن سلمته قرارا باإلبعاد عن المسجد لمدة أسبوع،  ّ

 . ًوقرارا بمراجعة مخابرات االحتالل بعد تلك المدة

من جهته، استنكر مجلس األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية في القدس، في بيان له اقتحام 

كاتب دائرة األوقاف اإلسالمية واعتقال سلطات االحتالل م
ًفضيلة الشيخ ناجح بكيرات، معتبرا ذلك سابقة خطيرة 
تحمل في طياتها خطورة توجهات االحتالل ومخططاته في 
استهداف الوجود الراسخ والفاعل لدائرة األوقاف 

 .اإلسالمية

وفي مسار مالحقة المرابطين والمصلين، اعتقلت 
خميس، الناشطة والمرابطة قوات االحتالل، مساء ال

المقدسية رائدة سعيد الخليلي أثناء خروجها من المسجد 
 .األقصى المبارك

وتعمل المرابطة رائدة الخليلي على توثيق 
انتهاكات االحتالل والمستوطنين بحق المسجد األقصى 
المبارك، وتحاول سلطات االحتالل إبعادها عن المسجد 

 .لفترات طويلة وبشكل متجدد

رضت المرابطة رائدة لالعتقال من قبل قوات وتع
االحتالل سبع مرات أثناء خروجها من أبواب المسجد 
األقصى، والتحقيق معها ساعتين على األقل في كل مرة، 

حيث يتم اختراع وتلفيق أي تهمة لها، وصوال إلى 
 .إبعادها

كما اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم نفسه، 
س نادي األسير في القدس الشاب جهاد قوس نجل رئي

ّناصر قوس، وحولته إلى مركز تابع لها في المدينة 
 هذا وأفرجت سلطات االحتالل، ليلة .للتحقيق معه

األربعاء، عن الفتاة أسيل عيد بشرط إبعادها عن المسجد 
 .األقصى لمدة أسبوع

وفي مسار االقتحامات التي أضحت بشكل 
ناصرها يومي، تواصل الجماعات اليهودية حشد ع

وأنصارها القتحام األقصى المبارك، وترأس عدد من 
حاخامات اليهود اقتحامات األقصى بحماية شرطة 

والمتطرف " يهودا غليك"االحتالل، من بينهم المتطرف 
تراث جبل "المدير التنفيذي لمؤسسة " تومي نيساني"

ً، الذي قرأ بيانا طالب فيه طرد دائرة األوقاف "المعبد
ّ األقصى، وصور المستوطنون الذين رافقوا اإلسالمية من

نيساني قراءته للبيان، وبثوه مباشرة على صفحات 
 .على وسائل التواصل" منظمات المعبد"

كما اقتحم عدد من جنود االحتالل بصورة 
استفزازية مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية داخل 
المسجد األقصى المبارك مرتين خالل األسبوع الماضي 

واقتحم الجنود يوم األربعاء . روه من الداخل والخارجّوصو
الماضي المصلى بأحذيتهم، بقصد اإلساءة لمشاعر 

 .المسلمين

وسط هذه االعتداءات المستمرة والمتواصلة يبقى 
ًصوت األقصى شامخا وتبقى جماهير القدس حاضرة في 
كل مرحلة لصد اعتداءات االحتالل ومستوطنيه الذين 

هوية اإلسالمية العربية عن المسجد يسعون لتغييب ال
األقصى المبارك وكافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .والمعالم العربية في المدينة المحتلة

  ٣١/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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* * * * *  
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد 
 األقصى

 

 اقتحم عشرات المستوطنين –فلسطين المحتلة 
إلسرائيليين، أمس األربعاء، باحات المسجد األقصى، ا

  .بمدينة القدس، بحراسة عناصر من شرطة االحتالل

وذكرت مصادر مقدسية، أن المستوطنين تلقوا 
المزعوم، وحاول » الهيكل«خالل االقتحام شروحات عن 

  .بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد

ب وأشارت إلى أن االقتحامات، تمت من خالل با
، في الجدار الغربي للمسجد األقصى، بحماية »المغاربة«

  .شرطة االحتالل

وتأتي االقتحامات على الرغم من حلول ما 
اليهودي، الذي يلتزم فيه » يوم الغفران«يسمى بـ 

المستوطنون اليهود، منازلهم للصيام، وتتوقف خالله 
  .الحركة كليا بالدولة العبرية

س، أن اللجنة إلى ذلك، كشفت قناة عبرية أم
الفرعية للتخطيط والترخيص في اإلدارة المدنية في 
الحكومة اإلسرائيلية، صادقت على رخصة بناء مشروع 

  .الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي بالخليل

 العبرية، إن لجنة التخطيط ٢٠وقالت القناة 
باإلدارة المدنية في الحكومة اإلسرائيلية، أقرت خطة 

الح المعوقين في الحرم اإلبراهيمي الترميمات واألعمال لص
  .في مدينة الخليل

وأوضحت، أن المشروع سيشمل إنشاء مصعد 
بالقرب من مبنى كهف البطاركة في الحرم اإلبراهيمي، 
باإلضافة إلى مسار وصول يسمح لألشخاص ذوي 

اإلعاقة بالصعود من ساحة انتظار السيارات إلى ساحة 
  .الموقع

طة الفلسطينية ولفتت إلى أن الرئيس السل
محمود عباس، قال قبل عدة أشهر أن األعمال في الحرم 

وكانت سلطات . اإلبراهيمي هي بداية الضم اإلسرائيلي
، على قرار إنشاء ٢٠٢٠اإلحتالل، قد صادقت في أيار 

مصعد كهربائي داخل الحرم اإلبراهيمي بالخليل، دون أخذ 
فاقات اذن او تصريح بالعمل من بلدية الخليل حسب االت

  .الموقعة

وأفادت وسائل إعالم عبرية، أنه تم المصادقة 
ًعلى إنشاء مصعد كهربائي داخل الحرم اإلبراهيمي، بناءا 
على ضغط كبير من المستوطنين في الخليل والسياسيين 
اليمانيين، من أجل تسهيل الوصول إلى الحرم 

  .اإلبراهيمي

، ذكرت )شرقي الضفة الغربية(وفي االغوار ...
در محلية، أن قوات االحتالل هدمت، مسكنا في قرية مصا

وتمنع سلطات االحتالل . الجفتلك، بذات الذريعة
، والتي تقع »ج«الفلسطينيين من البناء في المناطق 

وحسب اتفاقية أوسلو الثانية عام . تحت سيطرتها الكاملة
في الضفة ( فقد تم تقسيم األراضي الفلسطينية ١٩٩٥

  .«ج«و » ب»و» أ« مناطق ٣لى إ) الغربية المحتلة

من جهة أخرى، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
فجر أمس، حملة اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، طالت عددا من المواطنين، بينهم شاب من 

  .ذوي االحتياجات الخاصة في الخليل

وتواصل قوات االحتالل اعتقاالتها اليومية 
 متفرقة بالضفة الغربية والقدس للمواطنين في مناطق
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المحتلة، تداهم خاللها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب 
  .سكانها

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات االحتالل ...
مخيم شعفاط واعتقلت ثالثة شبان من المخيم، كما شنت 
حملة دهم وتفتيش في قرية العيسوية، واعتقلت الشاب 

واجهات بين الشبان وقوات يونس سفيان عبيد، واندلعت م
. االحتالل في البلدة التي اعتدت على الشاب يوسف عبيد

  )وكاالت(

  ١ص/١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يستدعي محافظ القدس عدنان غيث 
  للتحقيق

 

 استدعت مخابرات االحتالل – وفا –القدس 
القدس عدنان غيث  اإلسرائيلي، مساء األربعاء، محافظ

إلى مركز المسكوبية غربي القدس يوم الخميس للحضور 
 .للتحقيق معه

يذكر أن محافظ القدس تعرض لالستدعاء 
والتحقيق واالعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه 

  .كمحافظ خالل العامين الماضيين

  ١/١٠/٢٠٢٠الحياةه الجديدة 

* * * * *  

تنفذ عمليات هدم في : سلطات االحتالل
  العيسوية 

 

 أصيب شاب بجروح خطيرة خالل – محافظات
مواجهات في بلدة سبسطية، فيما جرفت سلطات 
االحتالل، أمس، مساكن وحظائر في بلدة العيسوية 

  ...وأخطرت بهدم منزل في حي الثوري بالقدس المحتلة،

من جهة أخرى، اقتحمت قوة من جيش االحتالل 
ترافقها جرافة وكالب بوليسية المنطقة الشرقية من 

  .ية وشرعت في هدم وتجريف مسكن وحظائرالعيسو

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل أقدمت 
للمرة الثانية على هدم مسكن المواطن محمد محيسن، 

  .وتجريف حظائر أغنامه وخزانات المياه

ًفيما أخطرت سلطات االحتالل مقدسيا بهدم 
  .منزل في حي الثوري بالقدس المحتلة

ن قوات االحتالل إ: وقالت مصادر متعددة
اقتحمت حي الثوري وأخطرت المواطن خالد شويكي بهدم 

  .... من الشهر الجاري١٣منزله حتى الـ 

  ٢/١٠/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

االحتالل ..  وحدة استيطانية٤٥٠يضم 
يصادق على حي استيطاني جديد في صور 

  باهر

 

صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على إيداع 
 حي استيطاني جديد على أراضي قرية مخطط إلقامة

صور باهر إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس 
 .المحتلة

 وحدة ٤٥٠ويشمل المخطط الجديد، إقامة 
استيطانية، تقع إلى الجنوب من الحي االستيطاني 

، الذي شرعت بلدية االحتالل بتطويره ”ٔمنحدرات ارنونا“
ط ويشمل منذ نقل السفارة األمريكية إليه، ضمن مخط

 . وحدة استيطانية١٥٠٠إقامة 

ووفق المخطط يقع الحي االستيطاني الجديد 
على مدخل صور باهر الغربي بمحاذاة الشارع المؤدي 
ًإليها حاليا، والذي تعمل البلدية االحتالل على إلغائه  ّ

الشارع “وتغيير مساره، ليصبح شارع فرعي من 
 .الطوق الشرقي” األمريكي



  
  ١٢٩ 

ً دونما من ٥٧ى مساحة ويمتد المشروع عل
األراضي الزراعية في قرية صور باهر، وكذلك بناء 
منشآت تجارية وعامة في المكان، ستلتهم أكثر من 

 .ً دونما١٢٠

ويذكر أن االحتالل صادر من صور باهر 
ً دونما، لصالح إقامة المستوطنات ٩٤٧١مساحة بالغة 

ات وبناء الشوارع االلتفافية، وهي محاصرة بثالث مستوطن
” هار حوما أو جبل أبو غنيم”ًشماال، و” أرمون تسيف“

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

كما وتشهد البلدة أعمال بنى تحتية ضخمة 
ًتمهيدا ” الشارع األمريكي“تجري جنوب شرق القرية لمد 

لعزلها ومصادرة المزيد من أراضيها وخاصة في منطقة 
ي قامت البلدية بتوزيع عشرات أوامر الهدم الجانب الت

 .فيها

في المقابل يعيش أهالي صور باهر في ضائقة 
سكانية كبيرة، ويعانون كباقي سكان القدس الشرقية من 
سياسات سلطات االحتالل العنصرية التي تعرقل وتحد من 

 .حصول المقدسيين على رخص بناء

ويشهد جنوب مدينة القدس المحتلة حركة 
” كفار عتصيون“انية محمومة تمتد حتى منطقة استيط

لربط مستوطنات جنوب القدس بالمدينة واألغوار، إذ 
اللجنة اللوائية للبناء واإلسكان “ًأقرت مؤخرا ما يسمى 

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

 وعالوة على ذلك فقد شهدت المدينة المقدسة
مؤخرا إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة 
االلتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط 

غوش “الشارع االلتفافي الجديد بالتجمع االستيطاني 
  .ًبالقدس جنوبا” عتصيون

  ٢/١٠/٢٠٢٠النورس 

* * * * *  

  

  

  

جيش االحتالل يمنع وصول آالف المصلين 
  إلى األقصى

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي دون  حالت -القدس 
تمكن آالف المواطنين من الوصول الى المسجد األقصى 

  ."كورونا"ألداء صالة الجمعة بحجة قيود إغالق 

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

وكانت قوات االحتالل شددت قيودها على مداخل 
القديمة ومنعت من هم من غير سكان البلدة من البلدة 
وتحولت أسواق وأزقة وشوارع البلدة إلى ما  .دخولها

  .يشبه مدينة أشباح

ٕوازاء القيود اإلسرائيلية فقد أدى العشرات من 
الفلسطينيين من سكان القدس صالة الجمعة في منطقة 

  .المصرارة بعد منعهم من دخول البلدة القديمة

ف أبو سنينة، إمام وخطيب ودعا الشيخ يوس
المسجد األقصى، في خطبة الجمعة إلى شد الرحال إلى 
المسجد األقصى والرباط فيه، وجدد الحث على تحقيق 
الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات 

  .الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية

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

  ٣/١٠/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

االحتالل يقتحم مصلى باب الرحمة 
  ًومستوطنون يؤدون طقوسا على باب القطانين

 



  
  ١٣٠ 

اقتحم جنود االحتالل الصهيوني، مساء يوم 
المبارك  المسجد األقصى السبت، مصلى باب الرحمة في

  .وشرعوا بتصويره

 المسجد األقصى ّوأفاد شهود عيان من داخل
ّالمبارك، بأن جنود االحتالل اقتحموا المصلى بأحذيتهم 
دون مراعاة لحرمة المسجد، وتجولوا في مرافقه والتقطوا 

  .الصور قبل أن ينسحبوا

بالتزامن مع ذلك، أدى مستوطنون صهاينة، 
ًونشطاء من جماعات المعبد، طقوسا تلمودية على باب  ٌ

ٍاألقصى، في وقت   للمسجدالقطانين أحد االبواب الغربية
يحاصر فيه االحتالل البلدة القديمة لألسبوع الثاني على 
التوالي ويمنع المقدسيين من غير أهلها، من الوصول 

  .إليها

  ٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تستنكر االقتحامات " األوقاف الفلسطينية"
  المتكررة للمسجد األقصى

 

ـــاف وا ـــي اســـتنكرت وزارة األوق ـــة ف ـــشؤون الديني ل
الحكومـــــة الفلـــــسطينية، االقتحامـــــات المتكـــــررة للمـــــسجد 
األقــــــصى المبــــــارك، صــــــباح اليــــــوم األحــــــد، مــــــن قبــــــل 
المــستوطنين، وأداء صــلوات تلموديــة وطــرد المــصلين مــن 

 .أمام المسجد

وأكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة حـسام 
وميـة أبو الرب، في بيـان صـحفي، أن هـذه االقتحامـات الي

للمــسجد األقــصى المبــارك أو للحــرم اإلبراهيمــي الــشريف، 
ًتعتبـــر عـــدوانا فاضـــحا علـــى الحريـــات الدينيـــة للمـــسلمين  ً

ـــادتهم ـــرب.وأمـــاكن عب ـــو ال ـــال أب ـــه : "وق إن مـــا يتعـــرض ل
المسجد األقصى المبارك والحـرم اإلبراهيمـي مـن انتهاكـات 
ممنهجة تتعارض وحريـة العبـادة وحمايـة األمـاكن الدينيـة 

 مــساجد وأمــالك وقفيــة، مــا هــي إال عمليــات اضــطهاد مــن

ــستهدف وجــودهم الحــضاري  ــافي للمــسلمين، وت دينــي وثق
 ".والتاريخي والثقافي

ودعــــــا المجتمــــــع الــــــدولي واألمتــــــين العربيــــــة 
واإلســالمية إلــى العمــل علــى وقــف هــذه االنتهاكــات التــي 

  .تنذر بخطر كبير قد يلقي بظالله على المنطقة بأسرها

  ٤/١٠/٢٠٢٠ة القدس موقع مدين

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابين من القدس

 

اعتقلت قوات االحتالل، فجر يوم األحد، الشابين 
أحمد هيثم محمود، ولؤي محمود، بعد دهم منزليهما في 

 .بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا بأنه تم نقل الشابين المقدسيين 
غربي القدس للتحقيق إلى مركز اعتقال المسكوبية 

  .معهما

 ٤/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحماية 
  قوات االحتالل

 

اقتحم عشرات :  وكاالت-محافظات 
المستوطنين، أمس، باحات المسجد األقصى، فيما نفذت 
قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة دهم واعتقاالت واسعة في 

  .ً مواطنا١٣الت الضفة، ط

وفي هذا السياق، قامت مجموعات استيطانية 
، في ظل استمرار اإلغالق "األقصى"باقتحام باحات 

الشامل الذي تفرضه قوات االحتالل على مدينة القدس 
  .المحتلة، بسبب األعياد اليهودية

 ٣٦وذكرت مصادر في المدينة المقدسة أن 
ًأدوا طقوسا ، صباح أمس، و"األقصى"ًمستوطنا اقتحموا 

تلمودية واستفزازية، حيث تركزت االقتحامات في المنطقة 
  .ًالشرقية من المسجد، تحديدا في منطقة باب الرحمة



  
  ١٣١ 

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات االحتالل 
ّأمنت اقتحامات المستوطنين، ووفرت لهم الحماية منذ 

، من باب المغاربة حتى "األقصى"دخولهم باحات 
  .مغادرتهم

َما شهدت القدس اعتقال المواطنين أحمد هيثم ك
محمود، ولؤي محمود، من بلدة العيسوية، إثر اقتحامها 

 .من قبل قوات االحتالل

وذكرت مصادر محلية في البلدة أن قوات 
ًاالحتالل داهمت عددا من المنازل، وتعمدت إيقاف 

  ....المركبات، وتحرير مخالفات عشوائية

  ٥/١٠/٢٠٢٠األيام 

 * * ** *  

ٕمواجهات واصابات واعتقاالت في القدس ليلة 
  أمس

شهدت مدينة القدس المحتلة ليلة أمـس، األحـد، 
العديــد مــن المواجهــات بــين الــشباب الفلــسطينيين، وقــوات 
ٍاالحــــتالل الــــصهيوني، فــــي عــــدد مــــن أحيــــاء وضــــواحي 

  .القدس

ــدة حزمــا، شــمال القــدس، أصــيب شــابين  ففــي بل
ٍ مواجهات بالقرب، مـن برصاص االحتالل المطاطي، خالل

  .المقبرة الشرقية للبلدة

وفــــي مخــــيم شــــعفاط، اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل 
ّشــابين بعــد أن داهمــت المخــيم ليلــة أمــس، فيمــا شــهدت 
ٍالعيــساوية مواجهــات عنيفــة، أطلــق خاللهــا شــباب البلــدة 
ــــة، تجــــاه ســــيارات  ــــوا الزجاجــــات الحارق المفرقعــــات، وألق

  .االحتالل الصهيوني

وقـــت شـــهدت نـــابلس وجنـــين، وديـــر وفــي ذات ال
نظـــــام، شـــــمال غـــــرب رام اهللا، وبيتونيـــــا، ودروا، جنـــــوب 
ٍالخليــــل، مواجهــــات بــــين الــــشباب الفلــــسطينيين، وقــــوات 
ـــــاالت فـــــي صـــــفوف الـــــشباب  االحـــــتالل، تخللتهـــــا اعتق

  .الفلسطينيين في تلك المناطق

  ٥/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بحائط " ةكهنوتي"يؤدي صلوات " فريدمان"
  البراق

  

أدى السفير األمريكي في   –القدس المحتلة 
" كهنوتية"ديفيد فريدمان، يوم االثنين، صلوات " إسرائيل"

في ساحة البراق قرب الحائط الغربي من المسجد األقصى 
  .المبارك

وذكرت القناة السابعة العبرية أن فريدمان وصل 
نوتية كه"صباح اليوم إلى حائط البراق، وأدى صلوات 

  .مع حلول عيد العرش اليهودي" خاصة

حظيت اليوم : "ونقلت القناة عن فريدمان قوله
بالصالة في الحائط الغربي، وصليت للمصابين بفيروس 

  ".كورونا، وأتمنى السالمة للجميع

وفريدمان من أشد الداعمين لمشروع الضم 
ُاإلسرائيلي لنحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، 

  .دة المشاريع االستيطانية في الضفة والقدسويؤيد بش

  ٥/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

تلمودية في األقصى واألوقاف " صلوات"
 الفلسطينية تستنكر االقتحامات المتكررة

 

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

 .تلةالقدس المح

ّوأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين 
ًاقتحموا ساحات األقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوسا 
ٍتلمودية، بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل 

 .اإلسرائيلي



  
  ١٣٢ 

وكانت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطينية، استنكرت االقتحامات المتكررة للمسجد 

ة من المستوطنين، وأداء األقصى، من قبل أعداد كبير
طقوس تلمودية وطرد المصلين من أمام المسجد وسط 

 .توتر شديد

وقال وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية حسام 
إن هذه االقتحامات اليومية «أبو الرب، في بيان صحفي، 

للمسجد األقصى المبارك أو للحرم اإلبراهيمي الشريف، 
الدينية للمسلمين تعتبر عدوانا فاضحا على الحريات 

  . »وأماكن عبادتهم

إن ما يتعرض له المسجد األقصى «: وأضاف
المبارك والحرم اإلبراهيمي من انتهاكات ممنهجة تتعارض 
وحرية العبادة وحماية األماكن الدينية من مساجد وأمالك 
وقفية، ما هي إال عمليات اضطهاد ديني وثقافي 

تاريخي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري وال
 .«والثقافي

ودعا المجتمع الدولي واألمتين العربية 
واإلسالمية إلى العمل على وقف هذه االنتهاكات التي 

 .تنذر بخطر كبير قد يلقي بظالله على المنطقة بأسرها

ويقتحم المستوطنون، األقصى، بحراسة ومرافقة 
عناصر من الشرطة اإلسرائيلية، ويدخلونه من باب 

جدار الغربي للمسجد، الذي استولت المغاربة، في ال
السلطات االسرائيلية على مفاتيحه عقب احتالل شرقي 

ويدخل المستوطنون األقصى في الفترتين . القدس
الصباحية، والمسائية بعد صالة الظهر، طوال أيام 

 .األسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت

وأظهرت إحصائيات دائرة األوقاف، ارتفاعا 
، أثناء اقتحاماتهم »اوزات المستوطنينتج«مضاعفا في 

، الذي »١٩٦٧الوضع القائم منذ عام «للمسجد، لنظام 
يمنعهم من أداء الطقوس الدينية والصلوات اليهودية 

 .داخل المسجد

وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إن 
سلطات االحتالل االسرائيلي، اقتحمت المسجد األقصى 

فع األذان في الحرم  مرة، ومنعت ر٢٤أكثر من 
  .  وقتا٥٧االبراهيمي بالخليل 

وأضافت الوزارة في تقريرها حول االعتداءات 
» االبراهيمي»و» االقصى«واالنتهاكات االسرائيلية على 

خالل أيلول الماضي، إن سلطات االحتالل استغلت 
» كورونا«األعياد اليهودية لتكثيف اقتحاماتها، وجائحة 

، لفرض »األقصى«وصول إلى لحرمان المصلين من ال
 .واقع تهويدي جديد في المدينة المحتلة ومسجدها

وحول االحتالل المسجد االبراهيمي وما حوله 
لثكنة عسكرية إلتاحة المجال للمستوطنين من القيام 
بصلواتهم، وأغلقته من اجل ذلك، ومنع رفع اآلذان فيه 

  وقتا، كما منع مدير عام أوقاف الخليل، وعددا من٥٧
 .الموظفين من الدخول اليه

وقال وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب، إن 
سياسة االحتالل لن تثنينا من دوام الصالة والتواجد فيهما 

، واهلنا الذين »االقصى«والدفاع عنهما، مضيفا حراس 
يتعرضون ألبشع هجمة سيواصلون التصدي لسياسة 

 .المحتل مستوطنيه

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

 .مستوطنات في الضفة الغربية

العبرية عبر » يديعوت احرونوت«وقالت صحيفة 
موقعها اإللكتروني، إن الموافقة جاءت لبناء ما بين 

وزعة على عدة  وحدة استيطانية م٥٠٠٠-٤٠٠٠
عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، « مستوطنات من بينها 

 .« ياكير فدوئيل

  ١٢ص/٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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 عائلة فلسطينية ويهدم ٥٣٠ُاالحتالل يهجر 
   منشأة منذ بداية العام٤٥٠

 

 أدت السياسة – عمان - نادية سعد الدين
لسطينية  عائلة ف٥٣٠العدوانية اإلسرائيلية إلى تهجير 

من أراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية، منذ بداية العام 
الجاري، عقب تدميرها ومصادرتها لصالح االستيطان، 

 منشأة سكنية وتجارية فلسطينية ٤٥٠باإلضافة إلى هدم 
بنفس الفترة، بهدف تخفيض عدد المواطنين الفلسطينيين 
مقابل زيادة عديد المستوطنين واستالب المزيد من 

  .ألراضي المحتلةا

وأفاد مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية 
سلطات “الدراسات العربية في فلسطين المحتلة، أن 

االحتالل اإلسرائيلي، هدمت خالل األشهر التسعة األولى 
ً مسكنا ومنشأة فلسطينية، وهجرت ٤٥٠من العام الجاري 

  .” عائلة فلسطينية٥٣٠

إن وقال المركز، في تصريح صادر عنه، 
االحتالل أجبر بعض المقدسيين على هدم مساكنهم “

 ٨٠بأيديهم في مدينة القدس المحتلة، حيث جرى هدم 
ًمسكنا ومنشأة قسريا خالل األشهر المنصرمة من العام  ً

  .”الجاري

سياسة االحتالل تستهدف “وشدد على أن 
محاصرة البناء الفلسطيني ال سيما في القدس المحتلة، 

ين على البناء بال ترخيص أو الهجرة حيث أجبرت الكثير
لمحافظات الضفة الغربية، حتى بلغت حاجة المقدسيين 

 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجتهم ٢٥وحدهم لحوالي 
  .”الماسة

ونوه إلى أن السلطات اإلسرائيلية هدمت، منذ 
، حوالي ١٩٤٨إقامة كيانها المحتل في العام 

ً مسكنا فلسطينيا، وتسببت في ت١٦٥,٦٩٠ عرض حوالي ً
  .مليون فلسطيني للتهجير

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

  .اتهأمس، وتنفيذ جوالتهم االستفزازية داخل باح

وقام عشرات المستوطنين المتطرفين، خالل 
، بأداء ”باب المغاربة“اقتحامهم لألقصى من جهة 

الطقوس والصلوات التلمودية االستفزازية، عند أبواب 
ًالمسجد األقصى، وتحديدا عند باب الجديد، تلبية لدعوات 

، المزعوم، لتوسيع دائرة ”جماعات الهيكل“ما يسمى 
” العرش“الل ما يسمى بعيد االقتحامات للمسجد خ

  .، بحسب مزاعمهم”فرحة التوراة”و

ًبينما تشهد مدينة القدس المحتلة إغالقا شامال  ً
بدأ منذ عدة أيام، ويستمر ألسابيع بحجة إحياء ما 

  .”كورونا“يسمى األعياد اليهودية وتفشي فيروس 

اعتدت قوات االحتالل على طلبة “كما ... 
خروجهم منها، ومارست مدرسة األقصى الشرعيه فور 

، ”ٕأبشع سياساتها في اعتقال وطرد وابعاد حراس االقصى
ًشهد ارتفاعا ملحوظا في “مبينة أن الشهر الماضي  ً

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

كما اقتحمت شرطة االحتالل، مصلى باب الرحمة 
 حين لم داخل المسجد األقصى، وصورت ما بداخله، في

تسلم بقية المساجد في مدينة القدس المحتلة من قرارات 
الهدم من قبل ما يسمى بلدية االحتالل، التي أخطرت 

  .في بلدة سلوان” مسجد القعقاع“بهدم 

، المزعوم، ”جماعات الهيكل“وكثفت ما يسمى 
من التحريض على المسجد األقصى، عبر دعواتها 

 األعياد اليهودية، المتكررة لتوسيع نطاق استباحته في
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وسط تصدي الحراس لمحاولة أحد المستوطنين اقتحامه 
  .من جهة باب الملك فيصل

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

 في مسعى منهم لتطبيق ،”األقصى“في األعياد داخل 
  .”فكرة التأسيس المعنوي للمعبد المزعوم

  ٢٦ص/٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

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

  "األقصى"

  

ً تشهد مدينة القدس المحتلة إغالقا - القدس
ُشامال يمنع خالله المواطنون من دخول البلدة ا لقديمة إال ً

سكانها المسجلين في بطاقات الهوية، وذلك لليوم التاسع 
عشر على التوالي، بحجة األعياد اليهودية ووباء 

ُ، فيما يستثنى المستوطنون من هذه اإلجراءات، "كورونا"
حيث 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 يفصل 
القدس الشرقية عن الغربية، وقاموا بتفتيش المواطنين 
وتحرير مخالفات لهم، فيما جابت شوارع المدينة 

  ".اليسام"الدوريات الراجلة والمؤللة وفرق 

 ظل هذا اإلغالق شهدت أسوار البلدة وفي
، فيما أغلقت معظم %١٠٠ًالقديمة إغالقا يكاد يصل الـ

ًمحالت المدينة المقدسة أبوابها، خشية من المخالفات 
ًالتي باتت تشكل هاجسا ألنها أصبحت تخضع لمزاج 

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

 قالت األوقاف اإلسالمية إن شرطة بدورها،
االحتالل وقواته الخاصة المدججة بالسالح انتشرت في 
المسجد األقصى المبارك قبل االقتحامات الصباحية على 
طول مسار االقتحامات من باب المغاربة حتى باب 
الرحمة لتأمين المستوطنين المقتحمين الذين بلغ عددهم 

 قاموا بجوالت ً مستوطنا٣٩في الفترة الصباحية 
  .استفزازية برفقة مرشدين من جماعات الهيكل المزعوم

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

  ".كورونا" ووباء اإلغالق

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

  .اُألسبوعين الماضيين واليوم

ن اقتحموا إن المستوطني": األوقاف"وأضافت 
المسجد على مجموعات متتالية، وشارك في اقتحام الفترة 

ً مستوطنا استمعوا ٢٥المسائية بعد صالة الظهر 
لشروحات مكذوبة عن تاريخ وجغرافيا ال تمت للمسجد 
بصلة، كما حاول بعضهم القيام بصلوات وشعائر 
واالهتزاز خالل مرورهم من المنطقة الشرقية من المسجد 

  .لى الرحمةقرب باب ومص

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

  .إال ألنهم يواظبون على الصالة والرباط في األقصى
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بها، انتقدت مرجعيات دينية ووطنية من جان
ونشطاء مقدسيون سياسات االحتالل العنصرية بحق 
المصليين الفلسطينيين، الذين يتم إبعادهم ومنعهم من 

اإلغالق ومكافحة "الوصول للمسجد األقصى تحت حجة 
، وتجري إعادتهم وتغريمهم بمخالفات باهظة، "كورونا

البالد باقتحام فيما يسمح للمستوطنين من كافة اأجاء 
المسجد، مؤكدين أن هذه السياسة هي جزء من 
مخططات إسرائيلية مدروسة ومبرمجة ومنسقة بين 
حكومة االحتالل وبلديته والمستوطنين بهدف تفريغ 
المسجد من المصلين لتتم االقتحامات بهدوء وفق األجندة 

  .والرواية التلمودية

وحذرت المرجعيات الدينية من مطالبات 
المزعوم المتطرفة، ودعواتها لتوسيع " ات الهيكلجماع"

دائرة االقتحامات للمسجد األقصى خالل ما يسمى بعيد 
، ومن استهداف صالحيات "فرحة التوراة"و" العرش"

األوقاف اإلسالمية صاحبة الحق في اإلدارة والسيادة 
  .بالمسجد

وفي السياق نفسه، أطلق مقدسيون حملة تحمل 
، عبر وسائل التواصل "األقصىصورتك بالمسجد "وسم 

 وبدأ نشطاء الحملة بالتغريد على الوسم .االجتماعي
خالل األيام الماضية، وذلك في تحد لالحتالل بسبب 
سياسة المنع والحرمان للفلسطينيين من الوصول 

  .للمسجد األقصى والصالة فيه

  ٦/١٠/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

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

 

ّحررت شرطة االحتالل، مساء االثنين، مخالفة 
 آالف شيقل ٥بحق الشاب المقدسي إيهاب الزغير بقيمة 

إلحدى " ساندويش"، بحجة بيعه ) دوالرا١٤٦٠نحو (
 .ه الكائن في شارع الواد بالقدس القديمةالزبائن في محل

وذكر إيهاب انه تفاجأ بالشرطة تحرر المخالفة 
بحقه بذريعة أنه ملزم بإرسال الوجبات للمنازل، ويمنع 

 .من البيع داخل المحل

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

ض اإلغالق ولفت إلى انه ملتزم بالقانون منذ فر
الشامل، وال يفتح المحل إال نصف فتحة، وال يبيع أبدا 

 .داخل المحل

وأشار إلى ان شرطة االحتالل تستهدف تجار 
البلدة القديمة بالقدس بحجة االجراءات الوقائية، وتفرض 
عليهم المخالفات الباهظة دون وجه الحق، إلجبارهم على 

لتجار إغالق محالهم التجارية وتفريغ البلدة من ا
  .والسكان

  ٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً مواطنا من ٤٢االحتالل اعتقل ..  أيام٦خالل 
  العيسوية

  

 شهدت بلدة العيسوية - مصطفى صبري- القدس
شرق القدس المحتلة، منذ مطلع الشهر الجاري حملة 

  .اعتقاالت واسعة ألبنائها

 -ووفق ما رصد مركز معلومات وادي حلوة
 اعتقل االحتالل من العيسوية خالل شهر تشرين سلوان،

  .ً مواطنا بينهم تسعة فتية٤٢أول الجاري 

وأوضح المركز، أن معظم المعتقلين أفرج عنهم 
بعد ساعات أو يومين من اعتقالهم، بشروط الحبس 

  .المنزلي لعدة أيام ودفع كفاالت نقدية

يشار إلى أن بلدة العيسوية تتعرض لحمالت 
 ومداهمة للمنازل، وفرض غرامات مالية اعتقال يومية
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على المعتقلين، ومراقبة الحبس المنزلي المفروض على 
الفتية والشبان، الذين يجبرون على وضع أساور 
الكترونية في أياديهم وأرجلهم، بهدف مراقبة حركتهم 
وعدم خروجهم من المنازل، ما يؤثر سلبا على نفسياتهم 

  .واصلة التعليموحياتهم اليومية وحرمانهم من م

  ٦/١٠/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

  اعتقاالت ومداهمات في الضفة والقدس

 

 واصلت قوات االحتالل –الضفة المحتلة 
اقتحاماتها اليومية، للمدن والبلدات في الضفة المحتلة، 

 .نة القدسواعتقاالتها في مدي

وأفـــــادت مـــــصادر محليـــــة، أن قـــــوات االحـــــتالل 
اعتقلت الشاب قسام عناد الجـاغوب، عقـب اقتحـام منزلـه 

 .في بلدة بيتا جنوب نابلس، فجر اليوم

فيمـــا اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل شـــابين مـــن بلـــدة 
ٕوليد سـالمة، وابـراهيم يوسـف درويـش، بعـد  :قصرة، وهما

 .اقتحام منزليهما وتفتيشهما

حمت قوات االحتالل بلدة كفر قدوم شرق فيما اقت
 .قلقيلية، ولم يبلغ عن اعتقاالت في البلدة حتى اللحظة

ـــن جـــيش  ـــوة م ـــت ق ـــصل، اقتحم ـــي ســـياق مت وف
االحتالل منطقة مفرق المدارس وحي الجامعـة فـي مدينـة 

 .الخليل

وقالت المصادر إن جيش االحـتالل اعتقـل حـسام 
 .تيسير ربعي، من مدينة يطا فجر اليوم

ينما اعتقلت قوات االحتالل عماد أحمـد جـاد اهللا ب
، بعد استدعائه لمقابلة المخـابرات فـي منطقـة )ً عاما٢٦(

 .طرامة جنوب غرب الخليل

وفــــي مدينــــة القــــدس المحتلــــة، اعتقلــــت قــــوات 
االحــتالل الــشاب ياســر درويــش مــن منزلــه فــي بلــدة بيــت 

  .حنينا الليلة الماضية

  ٧/١٠/٢٠٢٠ُقدس اإلخبارية 

* * ** *   

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

 العنصري

  

 تواصل سلطات االحتالل –إعداد وسام محمد 
عزل مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك والبلدة 
القديمة لألسبوع الثالث على التوالي بحجة منع انتشار 

جال أمام المستوطنين كورونا، في الوقت الذي تفتح الم
 .القتحام المسجد األقصى المبارك والتجول في ساحاته

ًوتفرض سلطات االحتالل إغالقا شامال على  ً
البلدة القديمة وأحياء وحارات القدس المحتلة بزعم 
مواجهة تفشي كورونا، كما تمنع المقدسيين من دخول 

 .المسجد األقصى المبارك باستثناء أبناء البلدة القديمة

وكثفت شرطة االحتالل من تواجدها في شوارع 
القدس وأحيائها وحررت مئات المخالفات لمقدسيين 
بحجة أنهم من خارج البلدة القديمة، وفرضت غرامات 
مالية على مقدسيين دخلوا للبلدة القديمة ومنعتهم من 
الوصول والصالة في المسجد األقصى واحتجزت العشرات 

 .طة وباب األسباطمنهم في باب المجلس وباب ح

من جانبه، اكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في 
القدس الشيخ عكرمة صبري أن ما يحدث في القدس 
وبلدتها القديمة خالل األسبوعين الماضيين يمثل مؤامرة 

 .كبيرة تستهدف المسجد األقصى المبارك

ولفت صبري أن الجمعتين الماضيتين كان 
التضييق المتعمد على ًالمسجد األقصى حزينا بسبب 

المقدسيين ومنعهم من دخول األقصى، فيما الراحة 
والحماية المطلقة للمستوطنين خالل االقتحامات المتكررة 

 .لهم لألقصى المبارك
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ما معنى أن يطلب من : "وتساءل صبري
المقدسي إبراز هويته للصالة في المسجد األقصى، فيما 

صلواته يأتي المستوطن من كل حدب وصوب ألداء 
التلمودية في المسجد األقصى بحماية كاملة من سلطات 

 .االحتالل اإلسرائيلي، كما يعج حائط البراق بالمستوطنين

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

 .لمقدسيينبحق ا

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

د االحتالل الظالمة بحقهم بهدم البيوت واالعتقال واالبعا
 .والغرامات المالية وغيرها

إن االحتالل يستهدف المقدسيين : "وقال صبري
والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خالل 
االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين 
عن المسجد، وتركه لقمة سائغة أمام األطماع 

 .االستيطانية

وبحسب متابعين، صعدت سلطات االحتالل ... 
 هجمتها واستهدافها لبلدة العيسويه، وعزلها عن من

محيطها بالحواجز العسكرية، وشنت قوات االحتالل خالل 
األيام الماضية حملة اعتقاالت واسعة في بلدة العيسوية، 
ّطالت العشرات من أبناء البلدة، وحولتهم إلى مركز 

 .اعتقال المسكوبية غربي القدس المحتلة للتحقيق معهم

، يواصل أبناء بلدة العيسوية في المقابل
انتفاضتهم ضد االحتالل، وتصديهم لالقتحامات التي لم 
تتوقف طيلة السنوات الماضية، ويتصدى أبناء البلدة 
لقوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة والمفرقعات 

خالل اقتحام ) قنابل مولوتوف(النارية والزجاجات الحارقة 

 االحتالل القنابل الغازية السامة البلدة، بينما يطلق جنود
 .واألعيرة النارية

 انتقام جماعي

ويعاني سكان العيسوية البالغ عددهم ما يزيد 
ً ألف نسمة، أوضاعا اقتصادية صعبة جراء ٢٠عن 

إجراءات االحتالل المستمرة ضدهم، وحرمانهم من 
أراضيهم التي تم مصادرة مساحات كبيرة منها لصالح 

 .الستيطانيةإقامة المشاريع ا

وتأتي هذه االعتداءات ضمن سياسة العقاب 
الجماعي التي تفرضها سلطات االحتالل على البلدة 
وسكانها، والتي تأتي في صورة اقتحامات شبه يومية 
ٕواعتقاالت واغالقات لمداخلها وشوارعها بالحواجز 
العسكرية والمكعبات اإلسمنتية، وفق ما يقول عضو 

 .سوية محمد أبو الحمصلجنة المتابعة في العي

ولم يتوقف األمر عند هذه االعتداءات، بل ... 
تواصل شرطة االحتالل إيقاف المركبات، وتحرير 
المخالفات ألهالي البلدة، بحجة عدم االلتزام بإجراءات 

، باإلضافة إلى فرض الضرائب "كورونا"الوقاية من 
 الباهظة، وتوزيع قرارات الهدم على سكانها، والتي باتت

ًسيفا مسلطا على رقاب المقدسيين ً. 

ويشير أبو الحمص إلى أن شرطة االحتالل 
 آالف شيكل، بحجة ٥حررت مخالفات لمواطنين بقيمة 

ًفتح محالهم التجارية في ظل اإلغالق، مبينا أن ذلك يزيد 
 .من معاناة المقدسيين بالبلدة ومن أعبائهم االقتصادية

ات االحتالل ًوتشهد البلدة يوميا مواجهات مع قو
يتخللها إطالق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل 
للدموع واألعيرة المطاطية باتجاه البنايات السكنية وفي 
شوارع البلدة بصورة عشوائية، بحيث يرد الشبان بإلقاء 

  .الزجاجات الحارقة والحجارة

  ٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٣٨ 

  

كة فتح بالقدس االحتالل يمنع عضو إقليم حر
   أشهر٣ياسر درويش من دخول الضفة لـ

  

 منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، –القدس 
عضو إقليم حركة فتح في القدس ياسر درويش من 

  .دخول الضفة الغربية لمدة ثالثة أشهر

وكانت مخابرات االحتالل اعتقلت درويش في 
وقت سابق امس، أثناء مروره من شارع بيت حنينا 

  .القدس واقتادته إلى غرف التحقيق في المسكوبيةشمال 

وقال درويش، إنه تم توجيه عدة تهم له منها 
المشاركة في مهرجان خطابي نظم من قبل إقليم حركة 
فتح بالقدس في بلدة عناتا حول رفض التطبيع، قبل أن 
يتم اإلفراج عنه بشرط االبتعاد عن الضفة الغربية لمدة 

  .صل مع القيادة الفلسطينيةثالثة أشهر، وعدم التوا

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

  .أليام

  ٧/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

األسيرة المقدسية الجريحة شروق دويات تدخل 
  عامها السادس بسجون االحتالل

 

مقدسية الجريحة شروق صالح دخلت األسيرة ال
من قرية صور باهر، جنوب ) ً عاما٢٣(ابراهيم دويات 

شرق القدس المحتلة، اليوم األربعاء، عامها السادس 
 .على التوالي داخل سجون االحتالل

وكانت شروق قد اعتقلت لحظة إصابتها 
بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها أحد المستوطنين في 

ًالمسجد األقصى المبارك، مدعيا شارع الواد بالقرب من  ّ ُ
حينها أن شروق أقدمت على طعنه، وقد أصدرت محكمة 

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

ًوتنقلت شروق في عدة سجون وتقبع حاليا في 
  .سجن الدامون وهي إحدى طالبات جامعة بيت لحم

  ٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 أطفال من ٩ً مواطنا بينهم ٤٢االحتالل اعتقل 
   أيام٦العيسوية خالل 

  

ّوثق مركز حقوقي مقدسي اعتقال قوات االحتالل 
ً مواطنا من بلدة العيسوية وسط القدس ٤٢اإلسرائيلي 

 .المحتلة خالل ستة أيام فقط

 سلوان، فقد –وحسب مركز معلومات وادي حلوة 
الل من بلدة العيسوية خالل شهر تشرين اعتقل االحت
  .ً مواطنا بينهم تسعة أطفال٤٢أول الجاري 

وأوضح المركز أن معظم المعتقلين أفرج عنهم 
بعد ساعات أو يومين من اعتقالهم، بشروط الحبس 

  .المنزلي لعدة أيام ودفع كفاالت نقدية

يشار إلى أن بلدة العيسوية تتعرض لحملة 
 للمنازل، وفرض غرامات مالية اعتقال يومية ومداهمة

على المعتقلين، ومراقبة الحبس المنزلي المفروض على 
الفتية والشبان، الذين يجبرون على وضع أساور 
الكترونية في أياديهم وأرجلهم، بهدف مراقبة حركتهم 
وعدم خروجهم من المنازل، ما يؤثر سلبا على نفسياتهم 

  .تعليموحياتهم اليومية وحرمانهم من مواصلة ال

  ٧/١٠/٢٠٢٠الحدث الفلسطينية 

* * * * *  

  

  



  
  ١٣٩ 

االحتالل يعتقل شابا بعد مطاردة مركبته في 
  القدس

  

 اعتقلت قوات االحتالل –القدس المحتلة 
ً شابا مقدسيا بعد مطاردة –مساء األربعاء  –" اإلسرائيلي" ً

ٕمركبته واطالق النار عليها في حي رأس العامود، في 
  .القدس المحتلة

ًت المنطقة استنفارا لقوات االحتالل وشهد
ًوتفتيشا في مركبة الشاب بعد إيقافها، وفق مصادر 

  .محلية

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

السياق، اعتقلت قوات االحتالل الشاب  وفي 
علي محمد عبيد عقب اقتحامها قرية العيساوية في 

  .لمحتلةالقدس ا

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

  .أمام األطماع االستيطانية

وتهدف حكومة االحتالل من خالل تلك 
حتلة الممارسات القمعية إلى تفريغ مدينة القدس الم

ٕواجبار سكانها على االنتقال للعيش والعمل في مناطق 
  ...أخرى

  ٧/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

إسرائيل تجبر عائلة فلسطينية على هدم 
 منزلها بالقدس

: األناضول/ سعيد عموري/ القدس المحتلة
أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، األربعاء، عائلة 

 هدم منزلها في بلدة شعفاط شمالي فلسطينية على
  .القدس المحتلة، بدعوى عدم وجود ترخيص بناء

حقوقي غير " (وادي حلوة"وأفاد مركز معلومات 
عائلة برقان المكونة من "في بيان مقتضب، أن ) حكومي

 فردا باتت دون مأوى بعد إجبارها على هدم منزلها ١٤
  ". عاما بيدها٢٠القائم منذ 

لعائلة دفعت خالل السنوات ا"وأشار إلى أن 
  ".الماضية عشرات اآلالف من الدوالرات كمخالفات

قرار الهدم صدر قبل قرابة "ولفت المركز، إلى أن 
 أشهر، حيث رفضت بلدية القدس اإلسرائيلية إصدار ٤

  ".ترخيص للمنزل وهو قائم

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم 
هدم بحقها، ألنه إذا منازلهم، في حال صدور قرارات 

قامت السلطات اإلسرائيلية بذلك بنفسها، تكون التكاليف 
  .باهضة

ٕوتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية، 
إن السلطات اإلسرائيلية تستهدف بمثل تلك اإلجراءات 
وغيرها تقليل عدد السكان الفلسطينيين إلى أدنى نسبة 

م عن مركز في البلدة القديمة من القدس، بهدف طرده
  .المدينة العتبارات سكانية وديموغرافية

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب 
ّمراكز حقوقية، صعوبات جمة الستخراج تراخيص بناء، 
كما أنها تكلف عشرات اآلالف من الدوالرات لكل شقة 

  .سكنية

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 
دومة منذ احتالل إسرائيل إن عدد المنازل المه) حكومي(

  . منزل١٩٠٠ بلغ أكثر من ١٩٦٧للقدس عام 

  ٧/١٠/٢٠٢٠رأي اليوم 

* * * * *  

  

  



  
  ١٤٠ 

ُتزامنا مع قطف الزيتون االحتالل يغلق  ً٣٠٠٠ 
 دونم مزروعة في الضفة

 

 ٥٢ اقتحم أمس االربعاء –فلسطين المحتلة 
، اقتحموا ساحات »يهودا غليك«ًمستوطنا بينهم المتطرف 

األقصى المبارك، بحماية مشددة من شرط المسجد 
 .االحتالل اإلسرائيلي

ويتكرر هذا االقتحام بشكل يومي في المسجد 
األقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك الستفزاز المواطنين 

ًضمن خطط إسرائيلية لتهويد المدينة زمانيا ومكانيا ً. 

في موضوع آخر، قال مركز أبحاث األراضي 
اسات العربية في القدس، ان جيش التابع لجمعية الدر

ً أمرا عسكريا بإغالق ٦٣االحتالل اإلسرائيلي، أصدر  ً
ٍمناطق وأراض مزروعة بالزيتون في أنحاء متفرقة من 
ًالضفة الغربية، تزامنا مع انطالق موسم قطف الزيتون 
في األراضي الفلسطينية، هذا الموسم والذي بدأ به أمس، 

واوضح . لزراعة الفلسطينيةكما هو معلن من قبل وزارة ا
أبحاث األراضي، ان هذه األوامر العسكرية، حملت توقيع 

 أيلول ١٧قائد جيش االحتالل في الضفة الغربية بتاريخ 
 منع الدخول –إغالق منطقة (، وجاءت بعنوان ٢٠٢٠
، وأرفقت بخرائط وصور جوية تبين مواقع )والمكوث

بدو أنها خاصة األراضي المستهدفة بهذه األوامر، والتي ي
بموسم الزيتون الحالي، وتسري هذه األوامر حتى 

٢٠٢٠/١٢/٣١. 

وبحسب مركز أبحاث األراضي، فقد استهدفت 
األوامر األراضي المزروعة بأشجار الزيتون في مناطق 

الخليل، بيت لحم، رام اهللا، (متفرقة من محافظات 
، كما أشارت األوامر إلى اعتبار هذه األراضي )نابلس
ا جزء من أراضي المستعمرات أو تابعة لها كمنطقة كأنه

أو منطقة دالة لتحديد موقع األراضي المستهدفة بأوامر 
 .اإلغالق

وأشارت األوامر إلى أن المقصود بالمنطقة 
المغلقة هو منع دخول أي شخص إلى هذه المناطق، 
ًومغادرة المتواجدين فيها فورا، كما ادعت بأنه يستثنى 

الصادرة عن سلطات االحتالل بالدخول حاملي التصاريح 
 .إليها

كما أصيب أربعة مواطنين بجروح مختلفة ...
جراء هجوم شنه أكثر من ثالثين مستوطنا على 
المزارعين خالل عملية قطف ثمار الزيتون في بلدة حوارة 

 .جنوب نابلس

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة 
فة بالضفة الغربية مداهمات وتفتيشات بمناطق مختل

والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، 
جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة 

 .شعبية

وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات في حي 
بطن الهوى داخل بلدة سلوان وقوات االحتالل، وسط 
إطالق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت 

  )توكاال(.والغاز

  ٢٤ص/٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يعتقل اثنين من حراس األقصى 
  ويغلق القدس بحجة األعياد اليهودية

 

 شهدت األراضي – عمان –نادية سعد الدين 
الفلسطينية المحتلة، أمس، تصعيدا إسرائيليا خطيرا، عبر 
اعتقال قوات االحتالل الثنين من حراس المسجد األقصى 

ٕ واصابة العديد من الشبان الفلسطينيين خالل المبارك،
مواجهات عنيفة أسفرت عن وقوع االعتقاالت أثناء 

  .اقتحام أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

قوات "وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية أن 
االحتالل اعتقلت حارسين من حراس األقصى أثناء 



  
  ١٤١ 

يب عملهما داخل أروقة المسجد، وهما الشابان عرفات نج
وخليل الترهوني، واقتادتهما لمركز تحقيق تابع لمخابرات 

  ".االحتالل بالقدس

وتأتي هذه االعتقاالت المتواصلة في ظل إغالق 
مدينة القدس المحتلة بحجة األعياد اليهودية، وتفشي 

، فيما تتواصل اقتحامات المستوطنين "كورونا"فيروس 
ل حراس لباحات المسجد األقصى، بينما يستهدف االحتال

األقصى باالعتقال واإلبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن 
  .دورهم في حماية المسجد والدفاع عنه

وكانت شرطة االحتالل قد أبعدت خالل السنوات 
الماضية عشرات الحراس والمصلين، عن المسجد 
األقصى، لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر، 

سرائيليين بدعوى مقاومة اقتحامات المستوطنين اإل
  .للمسجد

فيما اقتحمت قوات االحتالل بلدة الطور شرق 
القدس القديمة، وداهمت عدة منازل، ونفذت اعتقاالت 

  ....ضد عدد من المواطنين الفلسطينيين

وقد طالت االعتقاالت عددا من المواطنين من 
القدس المحتلة، عقب اقتحامها قرية العيسوية، كما شنت 

 بلدة الطور، شرقا، واعتقلت حملة دهم واعتقاالت في
  .عددا من المواطنين في البلدة

فيما واصلت قوات االحتالل، انتشارها في حي 
  ...رأس العامود وسلوان لعدة ساعات

 ١٤ صفحة ٩/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

يختطفون شابين خالل مواجهات " مستعربون
  عنيفة في العيسوية

 

لية  اختطفت قوة خاصة إسرائي–المحتلة  
، مساء الجمعة، شابين خالل المواجهات "مستعربون"

 .العنيفة في قرية العيسوية بمدينة القدس المحتلة

وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود االحتالل قاموا 
أيضا بمالحقة طفل داخل بلدة بيت حنينا قبل أن يعتقلوه 

وفي سياق آخر اندلعت . ويقتادوه إلى جهة غير معلومة
جهات بين شبان وقوات االحتالل في بلدة مساء اليوم موا

ّوذكر شهود عيان بأن قوات . العيسوية بالقدس المحتلة
االحتالل أطلقت القنابل الغازية والصوتية تزامنا مع 
اقتحامها، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات 

  . الفارغة صوب الجنود

وتتعرض أغلب البلدات المقدسية إلى اقتحامات 
 اعتقال يومية عدا عن حرب االستنزاف المستمرة وحمالت

من خالل فرض الغرامات والضرائب الباهظة على سكانها؛ 
  .بغية ممارسة الضغط عليهم إلرغامهم على تركها

  ٩/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق 
 القطانين

  

ستوطنين، اليوم  اقتحم عشرات الم-القدس 
ُالسبت، سوق القطانين التاريخي والمفضي إلى المسجد 
األقصى المبارك، وشرعوا بأداء طقوس وشعائر تلمودية 
خاصة بعيد العرش اليهودي في آخر ايامه، بحراسات 

  . معززة من جنود وشرطة االحتالل

وقال مراسلنا في المدينة، إن المستوطنين أدوا 
الذي تغلقه شرطة " ينباب القطان"طقوسهم على 



  
  ١٤٢ 

االحتالل، مستغلين منع الحركة الذي فرضته سلطات 
  ".كورونا"االحتالل بحجة تفشي فيروس 

  ١٠/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  إصابات باستهداف االحتالل فعالية في القدس

  

أصــيب عــدد مــن المــواطنين بالرصــاص المعــدني 
 مـــساء يـــوم الـــسبت، جـــراء المغلـــف بالمطـــاط واالختنـــاق،

استهدافهم من قوات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي قريـة رافـات 
   .شمال غرب القدس المحتلة

وأفــــادت مــــصادر محليــــة، بــــأن قــــوات االحــــتالل 
ـــة بالرصـــاص  ـــي القري ـــة فـــتح ف ـــا لحرك ًاســـتهدفت مهرجان
ــدموع، مــا أدى إلصــابة  ــاز المــسيل لل ــل الغ المعــدني وقناب

  .عدد من الشبان

  ١٠/١٠/٢٠٢٠ن الين فلسطين أو

* * * * *  

ً مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل ٣٧٣
  التلمودي" العرش"عيد 

 

ــــــوة ــــــز معلومــــــات وادي حل  ٣٧٣إن : قــــــال مرك
ــارك خــالل  ــد "ًمــستوطنا اقتحمــوا المــسجد األقــصى المب عي

 .التلمودي األسبوع الماضي" العرش

وأوضــح المركــز أن المــستوطنين الــذين اقتحمــوا 
وا صلواتهم وطقوسهم الخاصـة خـالل االقتحـام، األقصى أد

 .بحراسة مشددة من قوات االحتالل

وأضـــاف أن المـــستوطنين أقـــاموا صـــلواتهم علـــى 
أبــواب األقــصى وفــي الطرقــات المؤديــة إليــه، وفــي ســاحة 

  ".عيد العرش"البراق، خالل أيام 

  ١١/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قصى ومنع السماح للمستوطنين بتدنيس األ
 المسلمين من الدخول

 واصـلت جماعـات اسـتيطانية -فلسطين المحتلة 
متطرفة، أمس األحد، اقتحاماتها لباحات المسجد األقـصى 

وأشـارت . المبارك، تحت حماية قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي
ـــصادر مقدســـية، إلـــى أن الجماعـــات االســـتيطانية أدت  م

المـــسجد طقوســـا تلموديـــة علنيـــة اســـتفزازية فـــي باحـــات 
  .وعلى أبوابه

ولفتــــــت المـــــــصادر إلــــــى أن قـــــــوات االحـــــــتالل 
ـــــة للمجموعـــــات االســـــتيطانية  ّاإلســـــرائيلي وفـــــرت الحماي

وأفــادت المــصادر أن اقتحــام العــشرات . المقتحمــة للمــسجد
من المستوطنين لباحـات األقـصى، يـأتي فـي الوقـت الـذي 
تواصل قوات االحـتالل منـع المـسلمين مـن الـدخول بحجـة 

  .الشاملاإلغالق 

، فـإن عـشرات »جبل الهيكـل«وباعتراف منظمات 
اليهـــود الــــذين يــــسكنون بعيـــدا مئــــات األميــــال، اقتحمــــوا 

  . المسجد األقصى خالل فترة اإلغالق

وأشـــــار نـــــشطاء مقدســـــيون إلـــــى أن سياســـــات 
االحــــــتالل العنـــــــصرية بحـــــــق المقدســـــــيين والمـــــــصليين 
الفلسطينيين، إنما هي جزء مـن مخططـات تفريـغ المـسجد 

  .قصى وتقسيمه زمانيا ومكانيااأل

المزعــوم المتطرفــة، » جماعــات الهيكــل«وجــددت 
دعواتها لتوسيع دائرة االقتحامـات للمـسجد االقـصى خـالل 

  .«فرحة التوراة»و« العرش «ما يسمى بعيد 

وطالبــت جماعــات الهيكــل قــوات االحــتالل تــشديد 
ٕقبـــضتها والتـــصدي للمـــرابطين ومعـــاقبتهم وابعـــادهم عـــن 

  .القدس

المزعــوم إلــى ضــرورة » جماعــات الهيكــل«فتــت ول
اســـتغالل الـــدعم األمريكـــي للمواقـــف اإلســـرائيلية والـــدفع 

وأكـدت وفـق بيـان . باتجاه العديد من المـشاريع التهويديـة



  
  ١٤٣ 

أن اقتحامات األقصى سيجري تفعيلهـا والتـرويج لهـا «لها 
  .«وجذابة» مشوقة»بطريقة وصفتها ب

ً شـامال بـدأ ًوتشهد مدينـة القـدس المحتلـة إغالقـا
منــذ عــدة أيــام ويــستمر ألســابيع بــسبب األعيــاد اليهوديــة 

  . وتفشي وباء كورونا

ويستهدف االحتالل المقدسـيين والمـرابطين مـنهم 
ـــى وجـــه الخـــصوص، مـــن خـــالل االعتقـــاالت واإلبعـــاد  عل
والغرامــات، بهــدف إبعــاد المقدســيين عــن المــسجد، وتركــه 

شــهدت مدينــة و. لقمــة ســائغة أمــام األطمــاع االســتيطانية
ــي اقتحامــات المجموعــات االســتيطانية  ــصاعدا ف ًالقــدس ت

  .للمسجد األقصى، بدعوى االحتفال باألعياد اليهودية

الــى ذلــك، شــنت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فجــر 
أمس األحد، حملـة مـداهمات وتفتيـشات تخللهـا مواجهـات 

  .في بعض المناطق، فيما جرى اعتقال عدد من الشبان

ــاطق وتواصــل قــوات  االحــتالل حمــالت دهمهــا من
ـــومي،  ـــشكل شـــبه ي ـــة، ب ـــدس المحتل ـــة والق ـــضفة الغربي ال
ــل، حيــث إرهــاب  ــز هــذه الحمــالت بعــد منتــصف اللي وتترك

  .الساكنين، وخاصة األطفال والنساء

وأفـــاد نـــادي األســـير بـــأن قـــوات االحـــتالل شـــنت 
حملة دهم واعتقاالت فـي منـاطق متفرقـة بالـضفة الغربيـة 

ين، جـرى تحـويلهم للتحقيـق لـدى األجهـزة والقدس المحتلت
األمنيــة بــزعم المــشاركة فــي أعمــال مقاومــة شــعبية، كمــا 
داهمت منزل أسيرين من نابلس، شاركا في تنفيـذ عمليـة 

  .«ايتمار«

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة االحتالل ... 
  . الشاب ليث سليم الشلبي من حاجز قلنديا

ا، واعتقلــت واقتحمــت قــوات االحــتالل بلــدة عناتــ
المقدسي عماد جمعة السلوادي، بعد تفتيش منزله والعبث 
بمحتوياته، وداهمت عـددا مـن المنـازل عـرف منهـا منـزل 

بينمـا فـي رام اهللا، أطلقـت . المواطن خالد جمعة الـسلوادي

قوات االحتالل الرصاص الحـي خـالل اقتحامهـا قريـة بيـت 
  .سيرا

  ١٨ص/١٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  الل يعتقل مقدسيا بعد االعتداء عليهاالحت

 

اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم – القدس
مقدسيا بعد االعتداء عليه قرب باب  األحد، مواطنا

 .األقصى المبارك الغوانمة أحد األبواب الشمالية للمسجد

مصادر محلية، بأن الشاب سفيان  وأفادت
قبل االحتالل  الرجبي تعرض للضرب من أفراد من شرطة

اعتقاله واقتياده للتحقيق في أحد مراكز االحتالل المنتشرة 
  .البلدة القديمة في

 ١٢/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل أسيرا محررا من بلدة حزما 
 شمال شرق القدس

  

 اعتقلت قوات االحتالل - وفا-القدس 
 اإلسرائيلي، اليوم االثنين، أسيرا محررا من بلدة حزما

  .شمال شرق القدس المحتلة

، بأن "وفا" وأفادت مصادر محلية لـ
االحتالل اعتقلت األسير المحرر محمد فوزي  قوات

، من منزل ذويه بعد تفتيشه وتحطيم ) عاما٢٥(الخطيب 
  .محتوياته

 ١٢/١٠/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٤٤ 

العيسوية تتصدر عمليات المواجهة مع 
  االحتالل اإلسرائيلي

 

 تستمر عمليات المواجهة مع - محمد إعداد وسام 
االحتالل اإلسرائيلي في قرى وبلدات مدينة القدس المحتلة 
ًال سيما في العيسوية والطور وشعفاط، وكان واضحا 
تصاعد عمليات المواجهة مع جنود االحتالل منذ بداية 
الشهر الجاري، التي كانت تجري بشكل يومي في أحياء 

 .متفرقة من المدينة

بلدة العيسوية كعادتها خالل األيام العشر وتصدرت 
 أكتوبر قائمة القرى –األولى من شهر تشرين األول

والبلدات المواجهة لقوات االحتالل، ويؤكد أبناء البلدة أن 
قوات االحتالل تتعمد بشكل واضح استفزاز األهالي 
والتضييق عليهم عبر سياسات عنصرية متالحقة تستهدف 

 .وجودهم وهويتهم

ت بلدة العيسوية خالل األيام الماضية وشهد
سلسلة من المواجهات مع قوات االحتالل، ووصفت 

بالعنيفة، والتي ) ٣/١٠/٢٠٢٠(مواجهات ليلة السبت 
 .استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات االحتالل 
ٕالبلدة واطالق القنابل الغازية السامة بكثافة وبشكل 

ائي باتجاه البنايات السكنية، فيما رد الشبان بالحجارة عشو
 ".قنابل المولوتوف"والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة 

ًوذكرت مصادر عبرية في اليوم التالي، أن ضابطا 
 .ًإسرائيليا أصيب بزجاجة فارغة بالرأس، خالل المواجهات

وتشهد العيسوية اقتحامات شبه يومية من قبل 
ل الذي يستهدف سكان البلدة باالعتقال والتنكيل االحتال

وهدم منازلهم والتضييق عليهم لدفعهم للهجرة من بلدتهم 
  .العيسوية ومدينتهم القدس

، اختطفت عناصر من )١٠/١٠/٢٠٢٠(وفي 
التابعة ) جنود متخفون بلباس مدني(وحدة المستعربين 

 .لقوات االحتالل شابين خالل مواجهات عنيفة في البلدة

واندلعت المواجهات عقب مداهمة حي الشهيد 
عبيد، إلزالة الفتة ضخمة على واجهة مسجد البلدة لشهيد 

 .القدس مصباح أبو صبيح

وكان أهالي البلدة قد رفعوا صورة الشهيد أبو 
ًصبيح على أحد المساجد احتجاجا على مواصلة االحتالل 

فات احتجاز جثمانه للعام الرابع على التوالي مرددين هتا
تدعو إلى ضرورة اإلفراج عن جثمانه ودفنه في مسقط 

 .رأسه، بالتزامن مع ذكرى استشهاده

وأطلقت قوات االحتالل األعيرة النارية، والقنابل 
الصوتية الحارقة، والغازية السامة، في حين تصدى أبناء 
البلدة بالحجارة والزجاجات الفارغة والمفرقعات النارية 

  ).نابل مولوتوفق(والزجاجات الحارقة 

وفي مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، اندلعت 
على الحاجز ) ١٠/١٠/٢٠٢٠(مواجهات مساء يوم السبت 

العسكري لقوات االحتالل، أطلق خاللها الجنود قنابل الغاز 
السام والرصاص المعدني تجاه المواطنين والمحالت 

ن التجارية والمنازل والمركبات مما أدى لتحطم زجاج عدد م
 .ٕالسيارات واصابة مواطنين باالختناق

ورد الشبان على قوات االحتالل بإطالق المفرقعات 
 .النارية والزجاجات الحارقة

وفي بلدة الطور، ألقى شبان مفرقعات نارية 
َصوب قوات االحتالل ) قنابل مولوتوف(وزجاجات حارقة 

وسط أجواء ) ٦/١٠/٢٠٢٠(التي اقتحمت البلدة في 
وفي بلدة حزما شمال شرق .سادت المنطقةشديدة التوتر 

طفل ) ٤/١٠/٢٠٢٠(القدس المحتلة، أصيب يوم األحد 
فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، 
ُونقل إلى مجمع فلسطين الطبي برام اهللا، ووصفت حالته 

وشددت قوات االحتالل من إجراءاتها العسكرية .بالمستقرة
بأزمة مرورية وتكدس سيارات على حاجز حزما ما تسبب 

  .المواطنين

 ١٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٤٥ 

االحتالل يعتقل شابا مقدسيا بعد االعتداء  
  عليه في المسجد األقصى

  

ًاعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس األحد، شابا 
  .المبارك المسجد األقصى ًمقدسيا أثناء تواجده في

أن  األقصى مصدر داخلًوأفاد مراسلنا نقال عن 
قوات االحتالل اعتقلت الشاب سفيان الرجبي بالقرب من 

   .باب الغوانمة داخل المسجد األقصى

واعتدى جنود االحتالل على الشاب الرجبي قبل 
  .اعتقاله واقتياده إلى أحد مراكزه للتحقيق معه

  ١٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" األقصى"متطرفون يهود يقتحمون ساحات 
  وسط حماية أمنية مشددة

  

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الثالثاء، 
األقصى المبارك من باب المغاربة بحماية أمنية  المسجد
 .مشددة

ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة 
ًللمستوطنين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم 

  .ًقصى وانتهاء بخروجهم من باب السلسلةفي باحات األ

وتواصل سلطات االحتالل التضييق على 
المقدسيين، ومنعهم من الوصول لألقصى والصالة 

خاصة القاطنين خارج البلدة القديمة، بحجة الحد  فيه،
  ".كورونا"من انتشار فيروس 

وأمس االثنين، سهلت سلطات االحتالل لعشرات 
الحواجز التي   األقصى، رغمالمستوطنين، اقتحام المسجد

  .تحيط بالمدينة والبلدة القديمة واألقصى

  ١٣/١٠/٢٠٢٠وكالة قدس برس لألنباء 

* * * * *  

  

  قوات االحتالل تقتحم حي عبيد في العيساوية

  

ّأفاد مراسل قناة فلسطين اليوم، في القدس، أن 
قوات االحتالل الصهيوني اقتحمت حي عبيد، في بلدة 

 القدس، في تمام الساعة التاسعة العيساوية شمال
ًوالربع، من مساء يوم، الثالثاء، وشهدت العيساوية ليال 

  .ٍمواجهات بين شباب البلدة، وقوات االحتالل الصهيوني

وكان االحتالل الصهيوني قد اقتحم حي عبيد في 
، واشتبك مع مواطنيها، ١٠/١٠/٢٠٢٠العيساوية، في 

مد لموقع مدينة ٍوبحسب تقرير أعده الصحفي وسام مح
القدس، تصدرت العيساوية مناطق القدس المحتلة، في 
عدد المواجهات مع االحتالل في األسبوع األول من شهر 

  .٢٠٢٠تشرين أول في العام 

  ١٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل الصهيوني يمنع أهالي الجيب من 
  قطاف زيتونهم

  

ً عددا من منعت قوات االحتالل، الثالثاء،
المزارعين الفلسطينيين من الدخول ألراضيهم لقطف 
الزيتون في قرية الجيب، المعزولة بجدار الفصل 

  .العنصري، شمال غرب القدس المحتلة

ّوأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
الصهيوني أغلقت حاجز الجيب الفاصل بين مدينة 

ر القدس وقرى شمال غربها، أمام أهالي الجيب، غي
المقيمين بها، الذين قدموا لقريتهم بغرض قطاف أشجار 

  .الزيتون في أراضيهم

 قرية مقدسية ١٢وتقع قرية الجيب ما يقرب ال
معزولة عن القدس بفعل جدار الفصل ) حويصلة(ضمن 

العنصري، الذي يجمع تلك القرى مع مستوطنات تجمع 
  .التي تغتصب من أراضي تلك القرى) جفعات زئيف(



  
  ١٤٦ 

يع أهالي تلك القرى الوصول إلى وال يستط
ّالقدس، أو رام اهللا، إال عبر المرور بحاجز لقوات 
االحتالل في مدخل الجيب، مما يعيق تسويق المنتجات 

  .الزراعية في الجيب، التي يشكل زيت الزيتون أهمها

ٍوتتعرض قرية الجيب لحصار شديد ومضايقات 
استراتيجيا كبيرة من أجل السيطرة عليها باعتبارها موقعا 

ًهاما، والضغط على سكانها للهجرة منها بعد إحاطتها 
ٕبالمستعمرات من كل الجوانب، واغالقها بالجدار التوسعي 

  .العنصري

ويشكل إغالق الحاجز ومنع المزارعين من 
الوصول ألراضيهم خطرا يتهدد موسم قطف الزيتون، 
 ّويشكل خسارة اقتصادية كبيرة لمزارعي البلدة، حيث تعتمد

  .القرية في اقتصادها الرئيسي على الزراعة

  ١٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ً مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى٢٢

 

ً مستوطنا، صباح يوم ٢٢ اقتحم – وفا –القدس 
األربعاء، المسجد األقصى المبارك تحت حماية قوات 

 .االحتالل اإلسرائيلي

ي القدس، بأن وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية ف
االقتحامات انطلقت من باب المغاربة، أحد أبواب 

  .المسجد، وصوال إلى باب الرحمة

  ١٥/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل سبعة مواطنين في العيسوية 
  شمال القدس

  

 شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، – وفا –القدس 
 طالت سبعة واسعة، اليوم األربعاء، حملة اعتقاالت

مواطنين على األقل، من قرية العيسوية شمال القدس 
 .المحتلة

 قوات االحتالل اعتقلت كال  شهود عيان أن وأفاد
ومحمود ناصر،  محمد محيسن، ونسيم محيسن،: من

وأُبي درباس، ومحمد أبو صايمة، وعبد الفتاح أبو 
أبو عصب، بعد أن داهمت منازلهم  صايمة، وصالح

  .وفتشتها

  ١٥/١٠/٢٠٢٠اة الجديدة الحي

* * * * *  

  االحتالل يخطر بهدم منزل في القدس

 

 يعيش – دياال جويحان –القدس المحتلة 
المواطن عامر أبو ميالة من سكان بلدة راس العامود في 
القدس المحتلة حالة من القلق الشديد بعد إخطاره من 
بلدية االحتالل بهدم منزله المكون من طابقين بذريعة 

 .اء دون ترخيصالبن

، تم "الحياة الجديدة" يقول عامر أبو ميالة  لـ
تسليمي إخطار جائر لهدم المنزل بعدما داهم االحتالل 
المنزل قبل نحو أسبوعين بصورة مفاجئة دون سابق 

 ٦٠إنذار، والمكون من طابقين لي ولشقيقي بمساحة 
 .متر مربع  لكل طابق

نجبت  سنوات وأ٥متزوج منذ "يقول أبو ميالة 
ً نفرا، والمنزل ١٣طفلتان، وأقطن مع عائلتي المكونة من 

تم بنائه من اجل التوسعة،  على قطعة ارض تعود 
 . بنفس مساحة منزل العائلة،ملكيتها لوالده

ًمشيرا إلى ان سلطات االحتالل تتعمد مالحقة 
المقدسيين على ابسط الحقوق وهو العيش في منزل امن 

 مساحات للبناء نتيجة وخاصة في القدس، ال توجد
االجراءات التعسفية التي تقوم بها بلدية االحتالل بحق 

حيث شهدت . المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس
ً منزال سكنيا ٨٩مدينة القدس منذ بداية العام هدم نحو 

ً منزال هدم ذاتي ٥٩من قبل بلدية االحتالل اإلسرائيلي و
بلدة : لهدم في منشأة غير سكنية، تركز ا٢٧ونحو 



  
  ١٤٧ 

سلوان، جبل المكبر، صور باهر، بيت حنينا، مخيم 
  .شعفاط، الثوري، العيسوية، بذريعة البناء دون ترخيص

  ١٥/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 وحدات استيطانية جديدة في الضفة

 وافقت سلطات - وكاالت –القدس المحتلة 
و االحتالل اإلسرائيلية امس الخميس على بناء نح

 مسكن جديد في مستوطنات بالضفة الغربية ١٨٠٠
المحتلة، قبل اقل من أسبوع على االنتخابات التشريعية 
الحاسمة على صعيد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء 

  .بنيامين نتانياهو

لجنة «وقالت وزارة الحرب اإلسرائيلية إن 
التخطيط العليا لإلدارة المدنية في الضفة الغربية وافقت 

  . وحدة سكنية١٨٠٠ى بناء نحو عل

وفي الواقع، منحت السلطات اإلسرائيلية الضوء 
 في مستوطنة ٦٢٠ وحدة، بينها ١٧٧٦األخضر لبناء 

  .شفوت راحيل، بحسب الوزارة/ في شيلو٥٣٤عيليه، و

وأعلن وزير الحرب نفتالي بينيت، وهو رئيس 
في االنتخابات المرتقبة اإلثنين، وافقنا » يمينا«قائمة 

لى العديد من الوحدات السكنية في المستوطنات ع
  .وسنواصل فعل ذلك في المستقبل

وقال بينيت العضو في الحكومة االنتقالية 
لنتانياهو الذي يعمل بدوره على جذب ناخبي اليمين 

لن . نحن ال ننتظر، نحن نفعل«والمؤيدين لالستيطان، 
ًنعطي سنتيمترا واحدا من أرض إسرائيل للعرب، ولكن  من ً

  ).مساكن(أجل ذلك، يجب بناء 

» يشع«ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس 
هذا القرار يعزز الحضور «ّاالستيطاني دافيد الحياني أن 

(...) اإلسرائيلي في الضفة الغربية ونحن سعداء بذلك 
اإلثنين سنذهب للتصويت وننتظر من الحكومة المنتخبة 

  .ًحالياأن تستمر في تطوير المستوطنات كما هي الحال 

ّوعلقت المنظمة غير الحكومية المناهضة 
في سياق المعركة على «ّبأنه » السالم اآلن«لالستيطان 

ّالصوت اليميني للمستوطنين، فإن بينيت ونتانياهو 
يدفعان إسرائيل نحو االستثمار في آالف المساكن غير 

  .الضرورية والتي تلحق الضرر في المستوطنات

 ألف شخص في ٦٠٠ًويعيش حاليا أكثر من 
  .مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين

وتسارع االستيطان غير القانوني من وجهة نظر 
القانون الدولي في األعوام األخيرة برعاية نتانياهو 

  .وحليفه في واشنطن الرئيس دونالد ترمب

ّوقدم ترمب في نهاية كانون الثاني مشروعه 
لسطيني، وهو ينص على جعل الف-لحل النزاع اإلسرائيلي

إلسرائيل وضم غور األردن » غير مجزأة«القدس عاصمة 
  . مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية١٣٠وأكثر من 

وكانت األمم المتحدة حذرت، على لسان المنسق 
األممي الخاص لعملية السالم بالشرق األوسط، نيكوالي 

 ل لخطةميالدينوف، ليل األربعاء، من أن تنفيذ إسرائي

«E1»  االستيطانية، سيقطع الصلة بين شمال الضفة
الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة 

  .دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
 وحدة استيطانية ٣٥٠٠نتنياهو، قد أعلن الثالثاء، بناء 

سعة المشروع شرقي مدينة القدس المحتلة، ضمن تو
  .«E1»االستيطاني في المنطقة المعروفة بـ

أشعر بقلق بالغ إزاء «: وقال ميالدينوف
اإلعالنات اإلسرائيلية األخيرة بشأن تقدم بناء 
المستوطنات في جفعات حمتوس وهار حوما، إضافة إلى 

 E1 وحدة سكنية في منطقة ٣٥٠٠الخطط المقلقة لبناء 

  .بالضفة الغربية المحتلة



  
  ١٤٨ 

جميع « ميالدينوف، التأكيد على أن وجدد
المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل 

  .عقبة كبيرة أمام السالم

، فستقطع E1إذا تم تنفيذ خطة «وحذر من أنه 
الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض 
بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة 

  .ن حل الدولتين المتفاوض عليهومتصلة، كجزء م

السلطات اإلسرائيلية على «وحث ميالدينوف 
االمتناع عن مثل هذه األعمال االنفرادية، التي تغذي عدم 
االستقرار، وتزيد من تآكل احتماالت استئناف المفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية على أساس قرارات األمم المتحدة 

  .تفاقات الثنائيةذات الصلة والقانون الدولي واال

  ١١ ص١٥/١٠/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  إصابات باالختناق خالل اقتحام مخيم شعفاط

  

اعتقلت قوات االحتالل مساء الخميس، شابين 
مقدسيين من المسجد األقصى، كما أصيب عشرات 
المواطنين بالغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات مع 

ط بالقدس قوات االحتالل اإلسرائيلي في مخيم شعفا
  . المحتلة

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات االحتالل 
اعتقلت شابين من ساحات المسجد األقصى، هما الشاب 
أسعد عجاج بعد تصديه لوفد اقتحم المسجد األقصى، 

  . والشاب أمجد غروف والذي أفرجت عنه بعد اعتقاله

وفي سياق آخر، أفاد شهود عيان، بأن قوات 
رع الرئيسي بمخيم شعفاط، وأطلقت االحتالل اقتحمت الشا

قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو البيوت والسكان 
  . والمركبات والحافالت

وأضافوا أن قوات االحتالل اعتلت أسطح 
البنايات والمجمعات التجارية، والحقت الشبان في 

الشارع، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
موع، ما أدى إلصابة العشرات وقنابل الغاز المسيل للد

قوات االحتالل أغلقت المحال   باالختناق، مشيرين إلى أن
  . التجارية في الشارع الرئيسي بالمخيم، خالل اقتحامه

وفي ذات السياق اقتحمت قوات االحتالل مسجد 
  .األدهمي في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة

ويستهدف االحتالل المقدسيين بشكل ممنهج، 
ن خالل االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم م

عن المسجد األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام األطماع 
  . االستيطانية

ًوشهدت مدينة القدس تصاعدا في اقتحامات 
المجموعات االستيطانية للمسجد األقصى، بدعوى 

  . االحتفال باألعياد اليهودية

مكتب ورصد التقرير الدوري الذي يصدره ال
في الضفة ارتكاب قوات " حماس"اإلعالمي لحركة 

انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني ) ١٥٧٥(االحتالل 
وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل شهر 

ًاعتداء على ) ٢٨(كما رصد . أيلول الماضي/ سبتمبر
دور العبادة والمقدسات، وقد بلغ عدد المستوطنين الذي 

  . مستوطنا) ١٢٨٣(صى المبارك اقتحموا المسجد األق

كما بلغ عدد االقتحامات لمناطق مختلفة في 
اقتحامات، ووصل عدد الحواجز ) ٣٠٧(الضفة والقدس 

الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة 
  . حاجزا) ٣٩٥(والقدس 

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، األكثر 
، ٢٨٩، ٣٠١(ة بواقع تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلي

  .انتهاكا على التوالي) ٢٣٧

  ١٥/١٠/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

* * * * *  

  

  



  
  ١٤٩ 

ً طفال من بلدة العيسوية ١٢االحتالل يعتقل 
  في القدس

 

شنت قوات االحتالل، صباح اليوم الخميس، 
حملة اعتقاالت في بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة 

  . سنة١٨ً طفال تقل أعمارهم عن الـ ١٢طالت 

الفلسطيني أن قوات االحتالل  نادي األسير وأفاد
مجد محمود، ومحمد خليل كليب، أحمد ناصر : اعتقلت

محيسن، وقيس مصطفى، ونور محيسن، وعبد اهللا أبو 
عصب، ومصعب محيسن، ونديم الصفد، وحسن جمجوم، 

 .وآدم مصطفى، ومحمد درويش، ويوسف درويش

ة مشابهة يذكر أن االحتالل شن يوم أمس حمل
  .ً شابا من البلدة ذاتها١٢اعتقل خاللها أكثر من 

  ١٥/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ً مستوطنا يقتحمون األقصى٢٩

 

 مستوطنا، الخميس، ٢٩ اقتحم – وفا –القدس 
باحات المسجد األقصى المبارك بحماية من شرطة 

 .االحتالل اإلسرائيلي

بالقدس وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية 
المحتلة، أن المستوطنين اقتحموا االقصى على شكل 
مجموعات من جهة باب المغاربة الخاضعة لسيطرة 

  .١٩٦٧االحتالل منذ العام 

كما نفذوا جوالت استفزازية في األقصى، وتلقوا 
، قبل الخروج من باب "الهيكل المزعوم"شروحات حول 

  .السلسلة

  ١٦/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

ٍاالحتالل يصيب طفال ويعتقل آخرا خالل اقتحام  ً ً
  جديد لبلدة العيسوية

 

طفل مقدسي بالرصاص المعدني المغلف  أصيب
بالمطاط الذي أطلقه جنود االحتالل، الليلة الماضية، في 

 .بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

 الطفل االحتالل، في السياق، اعتقلت قوات
 عبيد في العيسوية، بعد دهمها حي داوود محمد

 .ًفي ذات الوقت، عددا من المنازل وداهمت،

مع قوات االحتالل، امتدت  مواجهات واندلعت
حتى ساعة متأخرة من الليل، وقد تصدى خاللها الشبان 
لالحتالل بالحجارة والمفرقعات النارية، وبالزجاجات 

  ).قنابل مولوتوف(الحارقة 

 ١٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * **   

ًاالحتالل يهدم منشأة في القدس ومنزال مبنيا  ً
  منذ عشرات السنين

 

هدمت جرافات وآليات تابعة لبلدية االحتالل في 
ًالقدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، منزال وبركسا  ً
ٍومغسلة سيارات ومحطة وقود، بالقرب من حاجز عسكري 

 .تابع لالحتالل جنوب مدينة القدس

افات االحتالل هدمت وذكر شهود عيان أن جر
ًمنزال قديما مبنيا منذ عشرات السنين ويضم غرفة 
وتوابعها، وبركسا من الحديد المقوى، بحجة البناء دون 

 . أفراد٩ترخيص ويؤوي فيه 

كما هدمت جرافات االحتالل مغسلة سيارات 
ً عاما من الطوب ومسقوفة بالزينكو، تبلغ ١٨مبنية منذ 

وتعود للمقدسي أشرف  متر مربع، ٣٠٠مساحتها نحو 
 .المالحي



  
  ١٥٠ 

وأفاد صاحب المغسلة المالحي بأنه فوجئ بقوات 
االحتالل تحاصر المغسلة، وتشرع بهدمها دون السماح 
له بإخراج معدات وأدوات المغسلة، وجرفت أرضيتها 

 .االسمنتية

وأضاف أن موظفو االحتالل صادروا كميات كبيرة 
 ألف ١٧ر بـ من السوالر في كازية تابعة للمغسلة تقد

 .لترا

االحتالل وقعت في بئر  هدم ولفت إلى أن آلية
خالل هدم المغسلة، وتمكنوا بعد عدة ساعات اخراجها 

 .من المكان

وأشار إلى أن بلدية االحتالل حررت مخالفات 
ًبحق المغسلة بلغت عشرات آالف الشواكل، وتلقى اخطارا 

  . أشهر٧بالهدم قبل نحو 

 ١٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  مواجهات واعتقاالت في القدس المحتلة

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة 
عدة مواطنين من الضفة  الماضية وفجر اليوم السبت،

  . والقدس، واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة

في " بطن الهوى"ففي القدس المحتلة، شهد حي 
بين قوات االحتالل بلدة سلوان الليلة الماضية مواجهات 

وأهالي الحي، حيث أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز 
السام والرصاص المطاطي، واعتدت على المواطنين في 

  . البلدة

واقتحمت قوات االحتالل قرية العيسوية في 
القدس المحتلة، وتمركزت في محيط مسجد األربعين 
وسط البلدة، حيث اعتقلت قوات االحتالل الشاب لؤي 

حيث سيعرض على  رف محمود من قرية العيسويةأش
  . المحكمة اليوم

في  دهمت قوات االحتالل قريتي قطنة والرام  كما
القدس، وشنت حمالت تفتيش واعتقال لمواطنين يسهلون 
عبور سكان الضفة لمناطق القدس والداخل المحتل 

  .>>...للعمل

  ١٧/١٠/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

* * * * *  

" ميدان باب العامود" تسمية االحتالل يستبدل
  "ٌمجندات قتلن في المنطقة"باسم 

 

اســـتبدلت طـــواقم تابعـــة لـــسلطات االحـــتالل، يـــوم 
أشـــهر أبـــواب (األحـــد، الفتـــة باســـم ميـــدان بـــاب العـــامود 

بالفتـــة تحمـــل أســـماء مجنـــدتين بقـــوات ) القـــدس القديمـــة
 .االحتالل قتلتا في المنطقة

هــدار، : نوتحمــل الالفتــة الجديــدة اســم المجنــدتي
وهداس، قتلتا بإطالق نار بمنطقة باب العامود على أيدي 

 .فلسطينيين قبل سنوات

وحول ذلك اعتبر الدكتور جمال عمـرو المخـتص 
في شؤون القدس، أن ما قامت بـه سـلطات االحـتالل هـو 
محاولة لتغيير وطمس الرموز والتاريخ والحضارة والتراث، 

ينــة القــدس، ضــمن معركــة طمــس مــستمرة منــذ احــتالل مد
واسـتبدالها بقــوات عــسكرية قتلــت وتقتـل وتــصيب كــل يــوم 

 .وكل ساعة فلسطيني

في منطقة بـاب العـامود أعـدمت : "وأضاف عمرو
قـــوات االحـــتالل عـــشرات الفلـــسطينيين فـــي الميـــدان دون 

ــال" محاكمــة لمجــرد االشــتباه، نحــن أصــحاب األرض : "وق
والمكـــان األصـــليين ومـــن األولـــى أن نـــضع نحـــن أســـماء 

  ".شهدائنا في كل مكان باألرض الفلسطينية

  ١٨/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  



  
  ١٥١ 

مصلون يصطدمون مع مستوطنين بأول أيام 
 بعد شهر من اإلغالق” األقصى“فتح 

 أعيـد فـتح المـسجد - عمـان -نادية سعد الدين 
األقصى المبارك، أمـس، أمـام المـصلين الفلـسطينيين بعـد 

المفروض بقرار الحكومة اإلسرائيلية، انتهاء مدة اإلغالق 
، ”كورونـا“بحجة إحياء األعياد اليهودية وتفشي فيروس 

فيمــــا ســــارع المــــستوطنون المتطرفــــون القتحــــام باحاتــــه 
واالعتــداء علــى المــصلين الــذين تــصدوا لعــدوانهم والــدفاع 

  .عن األقصى

ــات المــصلين باحــات المــسجد األقــصى  ودخــل مئ
حتلة إعادة فتحه عقب شـهر بعدما شهد أهالي القدس الم

مـــــن إغالقـــــه، وســـــط انـــــدالع اشـــــتباكات مـــــع عـــــشرات 
المستوطنين الذين اقتحموا المسجد، بقيادة كل من رئـيس 

ـــراث الهيكـــل“مؤســـسة مـــا تـــسمى  اليمـــين المتطـــرف ” ت
جماعـــات “، والمتحـــدث باســم مـــا يـــسمى ”يهــودا غليـــك“

، تحــت بحمايــة قــوات ”فريــد آســاف“المتطــرف ” الهيكــل
  .ً وأدوا طقوسا تلمودية مزعومة فيهاالحتالل،

شـجارا دار بـين “وأفادت األنباء الفلـسطينية بـأن 
وبعــض مــوظفي المــسجد والمــواطنين ” غليــك“المتطــرف 

ــه، حينمــا كــان  ــك “المتواجــدين في ــث “غلي يقــوم بعــرض ب
صورا تذكاريـة فـي ” آساف”مباشر لالقتحام، ويأخذ هو و

  .”باحات المسجد

د المتطــرف  الــنفخ بــالبوق فــي ” غليــك“ّــكمــا تعم
مقبـــرة بـــاب الرحمـــة المالصـــقة للمـــسجد األقـــصى، أثنـــاء 
مغادرتــــه المــــسجد، عقــــب قيادتــــه للجــــوالت االســــتفزازية 

ـــصى مـــن جهـــة  ـــذ اقتحـــامهم األق ـــستوطنين من بـــاب “للم
، وصوال إلى مصلى باب الرحمـة، وانتهـاء ببـاب ”المغاربة

السلـــسلة، وتخللهـــا أداء الطقـــوس والـــصلوات التلموديـــة 
  .مزعومةال

الدوليـــة فـــي ” منبـــر األقـــصى“وطبقـــا لمؤســـسة 
 مـستوطنا اسـتباحوا المـسجد ٣٧٣األراضي المحتلة؛ فـإن 

األقـــصى خـــالل األســـبوع الماضـــي وفـــي فتـــرة مـــا يـــسمى 
  .اليهودي المزعوم” عيد العرش”بـ

، المزعــوم، ”جماعــات الهيكــل“وكانــت مــا يــسمى 
 المتطرفــــة، جــــددت دعواتهــــا لتوســــيع دائــــرة االقتحامــــات

فرحـة ”و” العـرش“للمسجد االقصى خالل ما يسمى بعيـد 
، وطالبت قوات االحتالل تشديد قبضتها والتـصدي ”التوراة

  .>>...ٕللمرابطين ومعاقبتهم وابعادهم عن القدس المحتلة

 ٢٧ ص١٩/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ٕاعتقاالت واخطارات : االحتالل يواصل التصعيد
 مستوطنينبالهدم واقتحام لألقصى واعتداءات 

 واصــــــل االحــــــتالل اإلســــــرائيلي، يــــــوم -رام اهللا 
االثنـين، تــصعيد انتهاكاتــه بحــق أبنــاء شــعبنا ومقدســاتهم 

 وفي هذا السياق، اقتحم مستوطنون بحراسـة .وممتلكاتهم
جــيش وشــرطة االحــتالل المــسجد األقــصى المبــارك، فيمــا 

 مــــواطنين، وحارســــين مــــن حــــراس ١٠اعتقــــل االحــــتالل 
 منـــزال مـــأهوال فـــي ســـلوان، ١٣ بهـــدم ، وأخطـــر"األقـــصى"

  .وهدم خيمة سكنية في الفارسية

كــــذلك، واصــــل المــــستوطنون اعتــــداءاتهم علــــى 
ممتلكات المواطنين، فنصبوا خيمة على قمة جبـل النجمـة 
مــن أراضــي جــالود، وأغرقــوا أراضــي المــواطنين فــي ديــر 

   .الحطب بالمياه العادمة

ى  مــستوطنا، باحــات المــسجد األقــص٧٤واقــتحم 
المبــارك، خــالل فتــرة االقتحامــات الــصباحية، وســط حمايــة 

 وأفـــــادت دائـــــرة األوقـــــاف .شـــــرطة االحـــــتالل اإلســـــرائيلي
اإلسالمية بالقدس المحتلة، بأن المستوطنين نفذوا جوالت 
ــة فــي المنطقــة  فــي باحــات المــسجد، وأدوا طقوســا تلمودي

  .الشرقية باألقصى



  
  ١٥٢ 

لقديمـة واعتقلت قوات االحتالل، شابا من البلـدة ا
في مدينة القدس المحتلة، وحارسـين مـن حـراس المـسجد 

 وقالت مصادر محلية إن قـوات االحـتالل .األقصى المبارك
اعتقلت الشاب حمزة الجوالني بعد مداهمة منزله فـي حـي 
باب حطة، بالبلـدة القديمـة مـن القـدس المحتلـة، واقتادتـه 

  .إلى أحد مراكز التحقيق

تقلـت المقدســيين وأضـافت أن شـرطة االحـتالل اع
عيـــــسى بركـــــات وســـــائد الـــــساليمة، وهمـــــا مـــــن حـــــراس 

، واقتادتهما إلى مركز باب السلسلة، ثم نقلتهمـا "األقصى"
  ".القشلة"إلى 

واعتقلـــــت قـــــوات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي، الليلـــــة 
  .الماضية وفجر اليوم، تسعة مواطنين من الضفة

واعتقلت قوات االحـتالل محمـد يحيـى مطيـر وهـو 
ر من مخيم قلنديا، ومجد محمد مطير، وفهمـي أسير محر

  .محمد عدوان، وكالهما من بلدة العيزرية

  ١٩/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل مواطنين من القدس

 

اعتقلـــت قــــوات االحـــتالل، يــــوم االثنـــين، أربعــــة 
مــواطنين مــن أنحــاء متفرقــة مــن مدينــة القــدس المحتلــة، 

 .هم إلى مراكز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهمّوحولت

وقــال مراســلنا إن قــوات االحــتالل اعتقلــت الــشاب 
يوســف محمــود الرفــاعي، بعــد دهــم وتفتــيش منزلــه وســط 

  . بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة

ــت قــوات االحــتالل األســير المحــرر محمــد  واعتقل
ّبلـدة الـزعيم ، أثناء تواجده في )ً عاما٢٤(مرشد الزعاقيق 

ــة،  ــن بلــدة العيزري ــر م ــدس، والــشاب مجــد مطي شــرق الق
جنوب شرق القـدس، ومحمـد يحيـى مطيـر مـن منزلـه فـي 

  .مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة

كمــا اعتقلــت قــوات االحــتالل، فتــاتين مــن شــارع 
ُصالح الدين قبالة سور القدس التـاريخي، مـن جهـة بـاب 

ة المقدســة، بعــد ان الــساهرة، وهــو أشــهر أســواق المدينــ
ـــال جنـــود االحـــتالل بالـــضرب المبـــرح علـــى الفتـــاتين  انه
المقدسيتين قبل اعتقالهن، في الوقت الـذي سـادت أجـواء 

  .شديدة التوتر والغضب بين المواطنين في المكان

 ١٩/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

سلطات االحتالل تالحق المقدسيين وتفرض 
  غرامات مالية

  

ــــــدس ا ــــــة الق تالحــــــق ســــــلطات ...  <<-لمحتل
االحتالل المقدسيين وتفرض بحقهم غرامات ماليـة باهظـة 

 . بدعوى إجراءات مواجهة كورونا

وصعدت حكومة االحتالل فـي اآلونـة األخيـرة مـن 
استهدافها للمقدسيين من خالل عمليات االعتقال اليومية 

 .التي تطال عشرات الشبان

لـشرقي مـن ويقع شارع صـالح الـدين فـي الجـزء ا
ً متـرا ابتـداء مـن التقائـه ٧٦٠مدينة القدس، ويمتـد قرابـة  ً

ّمــع شــارع الــسلطان ســليمان المحــاذي لألســوار الــشمالية 
ــه مــع  ــساهرة، وينتهــي بالتقائ ــاب ال ــد ب ــدة القديمــة عن للبل
طريق نابلس عند قبور السالطين، كما يتقاطع مـع شـارع 

 .الزهراء

ًوسمي نسبة إلى صالح الدين األيوب  ي الذي فـتح ُ
 .القدس بعد معركة حطين

وكان الشارع الشريان الحيوي التجاري في مدينة 
ـــى ســـوق شـــعبي بـــسبب ابتـــزاز  ـــه تحـــول إل ـــدس، لكن ّالق
ســلطات الــضرائب اإلســرائيلية بفــرض ضــريبة تــصل إلــى 

 .من مجمل مبيعات التاجر% ٦٠



  
  ١٥٣ 

ويتعمد االحـتالل إفـراغ المحـالت الفلـسطينية مـن 
ا نحو المجمعات التجارية اإلسـرائيلية القوة الشرائية ودفعه

 .ضمن مخططات تهويد القدس لدفع سكانها للهجرة

 ١٩/١٠/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لإلعالم 

* * * * *  

ً منزال مأهوال في ١٣االحتالل يخطر بهدم  ً
  سلوان

  

 قــال عــضو لجنــة – وكــاالت –فلــسطين المحتلــة 
ــدس  ــي شــؤون الق ــدفاع عــن أراضــي ســلوان، الباحــث ف ال

ــة االحــتالل اإلســرائيلي بالقــدس ف خــري أبــو ذيــاب إن بلدي
 منــزال مــأهوال ١٣ســلمت، أمــس االثنــين، إخطــارات بهــدم 

 .بالسكان في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

ـــاء  ـــة األنب ـــي حـــديث لوكال ـــو ذيـــاب ف وأضـــاف أب
 ١٠أن بلديــة االحــتالل أخطــرت بهــدم » وفــا«الفلــسطينية 

 أخـرى فـي منطقـة ٣ سلوان، ومنازل في حي البستان من
فيها، بحجة البناء دون تـرخيص، علمـا أن » كرم الشيخ«

المنــازل مــستوفية لــشروط البنــاء، كمــا توجــد بيــوت غيــر 
 .مرخصة للمستوطنين ال تبعد عنها سوى بضعة أمتار

ووفـــق أبـــو ذيـــاب فـــإن المنـــازل مأهولـــة وتـــؤمن 
 فــردا، أغلــبهم مــن األطفــال والنــساء، كمــا أن ٧٦معيــشة 

  . غالبية المنازل مبنية منذ أكثر من عشر سنوات

وأكــد أن ســلطات االحــتالل تــستخدم اآلن سياســة 
واضــــحة لتهجيــــر الفلــــسطينيين تتمثــــل بتجــــسيد سياســــة 

علــى أرض الواقــع لتــصفية الوجــود الفلــسطيني » الــضم«
 .بالقدس

 مـــــــستوطنا إســـــــرائيليا ٧٤إن » وفـــــــا«وقالـــــــت 
سجد األقــصى اقتحمــوا، صــباح أمــس االثنــين، باحــات المــ

وأعلنــــت دائــــرة . فــــي القــــدس المحتلــــة بحمايــــة الــــشرطة
ـــديني  ـــم ال األوقـــاف اإلســـالمية المـــسؤولة عـــن هـــذا المعل
اإلسالمي التـاريخي أن هـؤالء المـستوطنين قـاموا بجـوالت 

فـــي باحـــات المـــسجد وأدوا طقوســـا تلموديـــة فـــي منطقتـــه 
 .>>...الشرقية

 ٢٤ ص٢٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

   في مخيمي شعفاط ونور شمساعتقاالت

 

 أفـــادت مـــصادر محليـــة، أن –فلــسطين المحتلـــة 
قــوات االحــتالل اعتقلــت األســيرين المحــررين هيــثم مرعــي 

، )ً عامـا٢٧(، وسيف حفظي أبو لبـدة )ً عاما٣٤(شحادة 
  .من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجر اليوم

ـــن جـــيش  ـــوة م ـــت ق ـــصل، اقتحم ـــي ســـياق مت وف
ســـير المحـــرر داود صـــالح، فـــي قريـــة االحـــتالل منـــزل األ

ًعارورة شمال غرب رام اهللا، فجرا، وأجرت عمليات تفتـيش 
  . ًداخل المنزل، قبل أن تسلمه بالغا لمراجعة المخابرات

كمــا اعتقلـــت قـــوات االحــتالل شـــابين مـــن مخـــيم 
  .شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، صباح اليوم

 ٢٠/١٠/٢٠٢٠ُقدس اإلخبارية 

* * * * *  

حتالل يخطر بوقف بناء عشرات المنازل اال
  شمال القدس

. 

ـــة  ـــدس المحتل ـــسطين(الق ّ ســـلمت ســـلطات –) فل
االحــتالل اإلســرائيلي عــشرات المــواطنين فــي قريــة قلنــديا، 
شمال غرب القدس المحتلة، يوم الثالثاء، إخطارات بوقف 

 .العمل في منازل وعدد من المنشآت

عـشرات القرية، وسـلمت  قوات االحتالل واقتحمت
 منــازل وعــشرات ٣المــواطنين إخطــارات لوقــف العمــل فــي 

  .المنشآت وأسوار استنادية، بحجة البناء دون ترخيص

يــذكر أن نحــو نــصف عــدد منــازل القريــة مهــددة 
  .بالهدم من قبل االحتالل بحجة البناء بدون ترخيص

لمـنح  وتفرض سلطات االحتالل شـروطا تعجيزيـة
مـات ومخالفـات ماليـة رخص البناء، وعادة مـا تفـرض غرا



  
  ١٥٤ 

بهــا؛ ويترتــب  باهظــة يعجــز معظــم المقدســيين مــن اإليفــاء
على هذا األمر، هدم سلطات االحتالل المنازل، حيـث بلـغ 
عــدد المنــازل التــي هــدمتها ســلطات االحــتالل، منــذ بدايــة 

  .١٣٤العام الحالي 

  ٢٠/١٠/٢٠٢٠قدس برس 

* * * * *  

االحتالل يقتحم أراضي مقدسيين في : القدس
  ًلوان وينفذ أعماال مشبوهةس

 

أفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة أن طــواقم تابعــة 
ٍلسلطات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت يوم األحد أراض فـي 

 المـسجد األقـصى جنـوب سـلوان حـي وادي الربابـة ببلـدة

 .وشرعت بأعمال مشبوهة في األراضي

ــو  ــى أن أراضــي تعــود للمــسن أب ــز إل ــت المرك ُولف
  ".األشقر"داود العباسي 

 ٢٠/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً فلسطينيا والمستوطنون ١٤االحتالل يعتقل 
  يواصلون اقتحام األقصى

  

 ٨٢ اقــــــــتحم – وكـــــــاالت –فلـــــــسطين المحتلـــــــة 
مستوطنا، أمس الثالثاء، باحـات المـسجد االقـصى المبـارك، 

   .على شكل مجموعات متتالية

القـدس المحتلـة، وأفادت دائرة األوقـاف اإلسـالمية ب
مـن جهـة بـاب » األقـصى«بأن المستوطنين اقتحمـوا باحـات 

المغاربة، بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، ونفـذوا جـوالت 
 .استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة

واعتقلت قوات االحتالل اإلسـرائيلي أمـس الثالثـاء، 
الوقت  مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس، في ١٤

فـي ) بؤرة اسـتيطانية(الذي أقام مستوطنون متطرفون يهود 
 .األغوار الشمالية المحتلة

وقال نادي االسـير الفلـسطيني فـي بيـان، إن قـوات 
االحـــتالل االســـرائيلي اقتحمـــت وســـط اطـــالق كثيـــف للنيـــران 
منــاطق متفرقــة فــي مــدن طــولكرم وقلقيليــة وأريحــا والخليــل 

لمحتلـة، واعتقلـت المـواطنين وأحياء عـدة بالقـدس الـشرقية ا
  . االربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون

ـــي  ـــوقي ف ـــة أخـــرى، أوضـــح الناشـــط الحق ـــن جه م
االغـــوار عـــارف دراغمـــة فـــي بيـــان أمـــس، أن المـــستوطنين 
ــــة الواقعــــة غــــرب مــــستوطنة  ــــرة فــــي المنطق ــــاموا الحظي أق

ــواة »مــسكيوت« ــر كن ، ووضــعوا فيهــا عــددا مــن رؤوس البق
 وحيوانية كمقدمة إلنشاء مـستوطنة لبؤرة استيطانية زراعية

ـــل ســـلطات  ـــة المـــستهدفة مـــن قب ـــدة فـــي المنطق ـــرة جدي كبي
 .االحتالل

ــدرج تحــت  ــى أن هــذه الخطــوة تن وأشــار دراغمــة إل
فـــي التهـــام المزيـــد مـــن » الـــصامتة«سياســـة المـــستوطنين 

ــذ سياســة  ــسطينيين فــي االغــوار فــي اطــار تنفي أراضــي الفل
 .>>...الضم االحتاللية

 ١٨ ص٢١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل فتيين في سلوان

  

 اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، -القـــدس 
صـباح اليـوم األربعـاء، فتيــين بعـد مداهمـة منزلـي ذويهمــا 

   .في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلـت 
سـامر سـرحان، مـن كال من محمود مهند عودة، وسلطان 

  .حي بئر أيوب ببلدة سلوان

 ٢١/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٥٥ 

  االحتالل يمدد اعتقال مقدسي

 

ّمددت سلطات االحتالل اعتقـال الـشاب المقدسـي 
 .أحمد خالد أبو الهوى، ليوم األحد القادم

وكـــان االحـــتالل اعتقـــل الـــشاب أبـــو الهـــوى مـــن 
في القدس المحتلة، وما   الطور/ الزيتونمنزله بحي جبل

  .زال يخضع للتحقيق في زنازين المسكوبية

 ٢١/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّاالحتالل يقتحم بلدة الزعيم ويداهم منازل عدد 
  كبير من المواطنين

 

انسحبت قوات االحـتالل، يـوم األربعـاء، مـن بلـدة 
ة واســعة نفــذتها ّالــزعيم شــرق القــدس المحتلــة، بعــد حملــ

 .فيها

وكانــت قــوات كبيــرة مـــن عناصــر أمــن االحـــتالل 
ّاقتحمــت فجــر اليــوم الــزعيم وشــرعت بــدهم عــدد كبيــر مــن 
منازل المواطنين، واستمرت الحملة عدة سـاعات، أسـفرت 

  . عن اعتقال عدد من الشبان– حسب شهود عيان –

 ٢١/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عوم تطبع صور االقصى جماعات الهيكل المز
  على قوارير خمر لصالح تمويل نشاطاتها

 

ــة   فــي عمليــة اســتفزازية جديــدة –القــدس المحتل
ًالمزعوم اليوم األربعاء اتفاقا مـع " جماعات الهيكل"اعلنت 

ــاء "شــركة إســرائيلية لتــصنيع الخمــور لــصالح جمعيــة  أمن
على ان تحمل قوارير الخمـر صـورة للمـسجد " جبل الهيكل

 .ى وقبة الصخرة المشرفةاالقص

المزعــوم تــم االتفــاق " جماعــات الهيكــل"وحــسب 
على ان تقوم الجمعيات باقتسام االرباح من هـذه الخمـور 

أمنــاء جبــل "لــصالح الــشركة التــي مقرهــا القــدس وجماعــة 

التي قالت انها سـتعمل علـى توزيـع هـذه الخمـور " الهيكل
لــصالح علــى اتباعهــا وتبيعهــا وتــستغل عائــداتها الماليــة 

ٕمشاريعها التي تـسعى لهـدم قبـة الـصخرة المـشرفة واقامـة 
 .الهيكل المزعوم مكانها

ــــك  ــــى تل ــــل المزعــــوم عل ــــضع جماعــــات الهيك وت
القــــوارير كلمــــات وشــــعارات توراتيــــة وترويجيــــة ألفكارهــــا 

اشــرب نخــب معبــد "و" جبــل البيــت بايــدينا"المتطرفــة منهــا 
ــــــه ــــــل أن نهدم ــــــسلمين قب ــــــن العبــــــارات " الم ــــــا م وغيره

  .الستفزازيةا

  ٢١/١٠/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

ًاالحتالل يبعد فلسطينيا عن المسجد األقصى 
  لخمسة أشهر

 

 أبعدت سلطات اإلسرائيلي، –فلسطين المحتلة 
المحتلة   مدينة القدس ًاليوم الخميس، فلسطينيا من

 .لمدة خمسة أشهر المسجد األقصى المبارك  عن

 مخابرات االحتالل وذكرت مصادر محلية بأن
ًاالسرائيلي استدعت أسعد عجاج، للتحقيق، وسلمته أمرا 

  .بمنعه من دخول األقصى

ويتعرض أهالي القدس ورواد المسجد األقصى 
ًتحديدا لمضايقات شبه يومية من قبل جنود االحتالل 

  .تنتهي باعتقالهم أو اإلبعاد

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ١٥٦ 

حتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في اال
   شبان٤العيسوية تطال 

 

شنت قوات وأجهزة أمن االحتالل، فجر يوم 
الجمعة، حملة اعتقاالت جديدة في بلدة العيسوية وسط 
ّالقدس المحتلة، طالت أربعة شبان، حولتهم إلى مركز 

 .اعتقال المسكوبية غربي القدس المحتلة للتحقيق معهم

معتصم حمزة عبيد، يوسف : توشملت االعتقاال
بالل أبو الحمص، سامي صالح داري، ناصر محمد أبو 

  .ريالة، يزن عمران عبيد

 ٢٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة في 
ّاألقصى وتفتشه وتصور المصلين بداخله ُ  

 

اقتحمت قوات االحتالل، قبل ظهر اليوم الجمعة، 
لى باب الرحمة في الجهة الشرقية داخل المسجد مص

 .األقصى المبارك، بصورة استفزازية وبأحذيتها

ونقل مراسلنا عن مصدر في األوقاف أن جنود 
االحتالل وعقب اقتحامهم للمصلى شرعوا بتفتيشه 
وتصويره من الداخل والخارج، فضال عن تصوير 

  .المصلين

 ٢٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون يطالبون بطرد األوقاف من 
  األقصى

 

 اقتحم مستوطنون من منظمات -رام اهللا 
، الخميس، المسجد األقصى وتظاهروا هناك من »الهيكل«

  .أجل طرد األوقاف اإلسالمية من المسجد

جماعة «وتزعم المتطرف تومي نيساني رئيس 
، »تراث جبل الهيكل«ومدير مؤسسة » طالب ألجل الهيكل

ًي المسجد وألقى بيانا مقابل قبة الصخرة، طالب مقتحم
فيه بطرد األوقاف اإلسالمية التابعة إلشراف المملكة 

نطالب دولتنا «: وجاء في البيان. األردنية من المكان
. »إسرائيل وأميركا، بطرد الوقف اإلرهابي من جبل الهيكل

  .وبث مستوطنون بشكل مباشر ما يحدث في األقصى

 في األوقاف اإلسالمية، وحذر مصدر مسؤول
من خطورة البيان الذي ألقي في األقصى تحت أعين 
الشرطة، التي وفرت الحماية للمستوطن ولم تتدخل 

وأكد على ضرورة محاسبة أفراد الشرطة الذين . إليقافه
سمحوا للمتطرف بإلقاء مثل هذا البيان واستمعوا إليه، 

دن ًموضحا، أن األوقاف أبلغت المسؤولين في األر
  .تفاصيل ما جرى في األقصى من قبل المستوطنين

ًواقتحام األقصى أصبح متكررا بشكل كبير، رغم 
تحذيرات السلطة واألردن من نوايا إسرائيل تغيير األمر 

وجاءت خطوة المستوطنين لتعزز . الواقع في المسجد
اتهامات فلسطينية وأردنية، إلسرائيل، بتشجيع 

ً القائم في المسجد تمهيدا المستوطنين على تغيير الوضع
ًلتقسيمه زمانيا ومكانيا ً.  

وتضيق إسرائيل الخناق على المقدسيين وتحكم 
  .قبضتها على المسجد بشكل كبير

بعزل «وندد مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين 
القدس والمسجد األقصى، وحرمان آالف المصلين من 

ن الوصول إليهما، وتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفي
ً، محمال االحتالل عواقب هذا التخطيط، الذي يهدف »له

  .ٕ، واقامة الهيكل المزعوم مكانه»األقصى«للمس بـ

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  

  



  
  ١٥٧ 

ٕاقتحام مؤسسة إيلياء بالقدس واغالقها 
  ًأسبوعا

 

 – أحمد جالجل –دوت كوم " القدس "–القدس 
لتنمية اقتحمت مخابرات االحتالل مؤسسة إيلياء ل

والتطوع، الكائن في بيت حنينا بالقدس، وفتشته وأغلقته 
لمدة أسبوع، واستدعت مدير المؤسسة أيمن السعو، 

 .وحققت معه حول عمل المؤسسة ومشاريعها ونشاطاتها

وأوضح السعو الذي يعاني من تليف بالرئتين 
وحالته الصحية خطره، أن التحقيق معه استمر نحو 

ل المؤسسة وتمويلها ساعتين، وتركز حول عم
والمخيمات والرحالت والفعاليات التي تنظمها المؤسسة 

  .لفئة الطالب

وأضاف السعو أن المحقق أبلغه بمواصلة 
احتجاز الهواتف النقالة واالجهزة التي صودرت خالل 

  .اقتحام مقر المؤسسة لفحصها

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

عتداء إصابة شاب بجروح وكسور إثر ا
  االحتالل عليه في القدس المحتلة

 

 أصيب شاب بجروح وتمزق في شبكية –القدس 
عينه اليمنى، وكسور في الوجه، يوم الخميس، بعد 
اعتداء جيش االحتالل اإلسرائيلي عليه بالضرب المبرح، 

 .في القدس المحتلة

وأفاد شهود عيان، أن جنود االحتالل اعتدوا 
ق درويش، في بلدة بالضرب على الشاب يوسف طار

العيسوية شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته 
  .بتمزق في عينه وكسور في الوجه

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  االحتالل يغلق حاجزي بيت اكسا وقلنديا

 

 أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، -القدس 
ين مساء اليوم السبت، حاجزي بيت اكسا وقلنديا العسكري

 .شمال القدس

، بأن قوات االحتالل "وفا"وأفاد شهود عيان لـ
منعت المواطنين من المرور عبر الحاجزين المذكورين، 

  .ما تسبب بأزمة خانقة بالمكان

وأضافوا، أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة الرام 
وشرعت بعمليات تفتيش ومالحقة للشبان، بعد إغالقها 

  .حاجز قلنديا

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠لفلسطينية وفا وكالة األنباء ا

* * * * *  

قوات االحتالل تعيد اعتقال أسير مقدسي 
  ّلحظة تحرره وتبعده إلى بلدة الرام

ــة أمــس، عــن األســير  أفرجــت قــوات االحــتالل، ليل
بشرط إبعاده عـن ) ً عاما٢٥(المقدسي عرين هيثم الزعانين 

ـــة  ـــرام شـــمال المدين ـــدة ال ـــى بل ـــدس إل ـــي الق مكـــان ســـكنه ف
 .عشرة أيامالمقدسة ل

ّوكان االحتالل اعتقل المحرر الزعانين يوم الجمعـة  ُ
لحظة تحرره من أمام بوابة سـجن نفحـة الـصحراوي، ونقلتـه 
للتحقيق في مركز اعتقال المسكوبية غربي القدس المحتلة، 

 .ووجهت له تهمة التخطيط إلقامة احتفال بمناسبة التحرر

دة وقــد اعتقــل الزعــانين عــدة مــرات كــان آخرهــا لمــ
ـــه ســـلطات االحـــتالل بالتـــصدي  خمـــسة أشـــهر حيـــث اتهمت
لعضو الكنيست غليك أثناء اقتحامه لبيت الـشهيد المقدسـي 

 .إياد الحالق

وفرضت المحكمة الظالمة على عرين دفع تعـويض 
مالي للمتطرف غليك بقيمة أربعة آالف شيكل إضافة لغرامة 

  .مالية بقيمة ألف شيكل

 ٢٥/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٥٨ 

عائلة مقدسية تنجو بأعجوبة بعد إطالق 
  مستوطن رصاصه باتجاه مركبتها

 

النار على مركبـة فلـسطينية لـدى  مستوطن أطلق
 جبل المكبر المؤدي إلى قرية" تلبيوت"مرورها عبر شارع 

 .في القدس المحتلة

يستقلها  وأفاد محمود شقير أن المركبة التي كان
ـــديهما ـــه وول ـــد وزوجت ـــه خال ـــل نجل ـــشاب محمـــود والطف  ال

ــي شــارع  مهــدي، تعرضــت إلطــالق ــا ف ــدى مروره نــار ل
 .، خالل عودتهم إلى منزلهم في جبل المكبر"تلبيوت"

وأضــاف أن الرصـــاص أطلـــق علـــى المركبـــة مـــن 
، واخترقــت ســقف المركبــة "شــرفة منــزل أو ســطح"أعلــى 

بنايــــات ومنــــازل  داخلهــــا، الفتــــا أن المنطقــــة كلهــــا
  .للمستوطنين

 ٢٥/١٠/٢٠٢٠ة القدس موقع مدين

* * * * *  

  إخطارات بالهدم

  

ـــساء  وأخطـــرت ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي، م
اليـــوم األحـــد، بهـــدم منـــزلين مـــأهولين، فـــي قريـــة المنيـــة 

  .جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص

وقال رئيس مجلس قروي المنية زايـد كوازبـة، إن 
روخ، المنزلين يعودان للشقيقين عيسى وعساف عـادل الفـ

 متــرا مربعــا، مــشيرا إلــى أن ١٨٠وأن مــساحة كــل واحــد 
 ساعة لعملية الهـدم، علمـا أن ٩٦اإلخطار يتضمن مهلة 

االحتالل أخطر سابقا عددا من المنازل في القريـة بالهـدم 
  .ووقف البناء

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

ً مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد ٦٧
  ى بقيادة المتطرف يهودا غليكاألقص

  

ً مــستوطنا ٦٧اقــتحم ...  <<– وكــاالت –رام اهللا 
ــصى، يــوم األحــد، بقيــادة المتطــرف  ســاحات المــسجد األق
يهــودا غليــك، وعــضو الكنيــست اإلســرائيلية شــولي معلــم، 

وفقـا لمـا أوردتـه -وأفادت األوقاف اإلسـالمية الفلـسطينية 
حامـات جـرت بحمايـة  بـأن االقت-وكالة األنباء الفلسطينية

 .شرطة االحتالل، وتجول المقتحمون في باحات المسجد

  ٢٧ ص٢٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ّيحرض على حراس المسجد " سيجال"المتطرف  ّ ُ
  األقصى

 

، وهو "واصل المستوطن المتطرف، أرنون سيجال
أحد زعماء عصابات الهيكل المزعوم، تحريضه على 

 .حراس المسجد األقصى المبارك

ونشر المتطرف سيجال صورة أهدته إياها إحدى 
ّالمتطرفات، وعلق عليها باللغة العربية ونشرها على 

صباح "مواقع إعالمية تابعة لعصابات المعبد، قال فيها 
ويظهر في الصورة حارسان داخل " الخير جبل الهيكل

  .المسجد المبارك

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ًشابا من القدساالحتالل يعتقل 

 

اعتقلت قوات االحتالل، يوم االثنين، الشاب 
نسيم حربي عبيد من بلدة العيسوية وسط القدس 
ّالمحتلة، وحولته إلى مركز اعتقال المسكوبية غربي 

 .القدس للتحقيق معه

وشهدت العيسوية، ليلة األحد، مواجهات عنيفة 
ازية ضد قوات االحتالل التي أطلقت وابال من القنابل الغ



  
  ١٥٩ 

السامة، واألعيرة النارية، دون تبليغ عن إصابات مباشرة 
  .بين المواطنين

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يقتحم مخيم شعفاط

 

اقتحمت قوات االحتالل، يوم االثنين، مخيم 
 .شعفاط وسط القدس المحتلة، وشرعت بالتنكيل بالسكان

معززة من جنود وقال مراسلنا في القدس أن قوة 
اقتحمت المخيم " بوليسية"االحتالل، برفقة كالب متوحشة 

من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، 
وانتشرت في الشارع الرئيسي على شكل دوريات راجلة، 
وأوقفت مركبات لعدد من المواطنين للتدقيق ببطاقاتهم 

  .الشخصية، وأشاعت في المنطقة أجواء شديدة التوتر

 ٢٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ٕاعتقاالت في الضفة وابعاد نسوة وحراس عن 
  األقصى

 

 نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة –رام اهللا 
اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 
شملت أسرى سابقين، إضافة إلى إبعاد نسوة وحراس من 

  .األقصى

اعتقال قوات " فلسطينينادي األسير ال"وسجل 
ً مواطنا من الضفة، بينهم أسيرة ١٤االحتالل اإلسرائيلي 

  .ُسابقة، وأسير سابق يعاني من السرطان والفشل الكلوي

، )االثنين(، في بيان أمس "نادي األسير"وقال 
إن قوات االحتالل اعتقلت مواطنين من جنين وبيت لحم 

ال قوات والقدس ورام اهللا ونابلس، إضافة إلى اعتق
االحتالل األسيرة السابقة بيان فرعون من منزلها في بلدة 
ًالعيزرية، علما بأنها تحررت من سجون االحتالل في 

  .ً شهرا٤٢الماضي، بعد أن أمضت ) تموز(شهر يوليو 

وتنفذ إسرائيل، بشكل شبه يومي، حملة دهم 
لمناطق في الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية من 

اعتقاالت أو مصادر أسلحة وأموال، وتقول أجل تنفيذ 
ٕإنها تستهدف اعتقال مطلوبين، واحباط بنى تحتية، ومنع 
تنفيذ عمليات، لكن السلطة تقول إن هذه االقتحامات 
واالعتقاالت تستهدف إضعاف السلطة، وضرب هيبتها، 

  .ونشر الفوضى في المناطق التي تسيطر عليها

ة من منطقة ًوالحقا اعتقلت قوات االحتالل نسو
  .باب العمود، فيما أبعدت حارسين من حراس األقصى

وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت 
عدم قانونية "مجموعة من النسوة والفتيات، بحجة 

وجودهن في القدس والدخول إلى المدينة بطريقة غير 
، كما استدعت مخابرات االحتالل حارسين من "قانونية

يسى بركات وسائد الساليمة، ع: حراس األقصى هما
 ٢وسلمتهما قرارات تقضي بإبعادهما عن األقصى لمدة 

  . أشهر٣ -

وطالت االعتقاالت كذلك فلسطينيين من سكان 
بلدة الطيبة داخل الخط األخضر، قالت إسرائيل إنهما 
حاوال خطف سالح جندي إسرائيلي بعد رشه برذاذ الفلفل 

حدودية بين البلدة عند مفترق طرق قرب بوابة أفرايم ال
  .العربية، وطولكرم في الضفة الغربية

، فإن "يديعوت أحرونوت"وحسب موقع 
إسرائيليين ساعدوا الجندي، وأحبطوا المحاولة، حيث تم 
استدعاء الشرطة للمكان، وتم اعتقال المشتبه بهما، 

  .ونقلهما لالستجواب

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  

  



  
  ١٦٠ 

باب "موعة من النساء في االحتالل يعتقل مج
  وسط القدس" العامود

 

اعتقلت قوات االحتالل، يوم االثنين، مجموعة 
" باب العامود"من السيدات الفلسطينيات من منطقة 

 ).أشهر أبواب القدس القديمة(

وقال مراسلنا إن االحتالل اعتقل النسوة بحجة 
عدم قانونية تواجدهن في القدس والدخول إلى المدينة "

  ".قة غير قانونيةبطري

 ٢٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّمستوطنون وطلبة معاهد تلمودية يجددون  ُ
  اقتحامهم للمسجد األقصى

 

ّجددت عصابات من المستوطنين، بينهم طلبة 
معاهد تلمودية، يوم الثالثاء، اقتحامها االستفزازي 

المبارك، من باب المغاربة، تحت حراسة  األقصى للمسجد
 .عززة من قوات االحتاللم

 ٤٧وبحسب األوقاف اإلسالمية فقد اقتحم 

مستوطنا، اليوم المسجد المبارك، ونفذوا جوالت فيه 
ُأسطورة الهيكل المزعوم،  واستمعوا لشروحات حول

  .وغادروا المسجد من باب السلسلة

 ٢٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

خيم  متاجر في م٦َاالحتالل يهدم منزال و
  شعفاط

دمرت جرافات االحتالل، تحرسها قوة عسكرية 
ًمعززة، صباح اليوم، عمارة قيد اإلنشاء تضم منزال وعددا  ً
من المحال التجارية، واعتدت على أصحابها، في مخيم 

 .شعفاط وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص

ونقل مراسلنا في القس عن مصدر في المخيم أن 
جنود االحتالل، ترافقها جرافات عسكرية، قوة كبيرة من 

اقتحمت صباح اليوم مخيم شعفاط، وشرعت بعملية هدم 
كبيرة في حي األوقاف وضاحية السالم في المخيم، وحتى 
اللحظة هدمت قوات الحتالل منزال وستة محال تجارية، 

أبو "تعود ملكيتها للمواطن عديلي محمد صبحي حمود 
ين ما زالت عملية الهدم في مخيم شعفاط، في ح" أشرف

 .مستمرة حتى اللحظة

وقال شاهد عيان أن قوات االحتالل اعتدت على 
  .عائلة أبو أشرف حمود، خالل هدم منزلها في المخيم

 ٢٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًبلدية االحتالل في القدس تخطر مواطنا 
ًفلسطينيا بهدم متجره ذاتيا ً  

ًفي القدس أمس مواطنا أخطرت بلدية االحتالل 
ًمقدسيا من بلدة العيسوية وسط القدس بهدم محله 

 .التجاري ذاتيا قبل حلول المساء

مصطفى  وأمهلت بلدية االحتالل في القدس هيثم
من بلدة العيسوية حتى مساء اليوم نفسه، ليهدم محله 

بتغريمه غرامات مالية باهظة بحجة  ٕذاتيا واال فسيقوم
 هدم بق أن أجبر مصطفى علىوقد س .عدم الترخيص

  .محله ثالث مرات في السنوات الماضية

 ٢٧/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

واد أبو "ًقوات االحتالل تهدم مسكنا في تجمع 
  البدوي بالقدس" هندي

  

 هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، -القدس 
" واد أبو هندي"صباح اليوم األربعاء، مسكنا في تجمع 

ي، الواقع بين مدينة القدس وبلدة العيزرية، والمطل البدو
 ."كيدار"على مستوطنة 
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وتعود ملكية المسكن المستهدف بالهدم للمواطن 
 .عمر سليمان

وأكد مسؤولون ونشطاء في متابعة شؤون 
" تجمع وادي أبو هندي"االستيطان، أن هدم المساكن في 

البدوي، يعتبر بمثابة تهجير قسري للسكان من قبل 
 .سلطة االحتالل

تجمع "وكانت قوات االحتالل االسرائيلية هدمت 
في أواخر التسعينات، ثم أعيد بناؤه، " وادي أبو هندي

 .وهو يواجه على الدوام أوامر بالهدم

 ٢٨/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  االحتالل يستدعي نشطاء مقدسيين للتحقيق

 

 استدعت –يحان  دياال جو–القدس المحتلة 
مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، رئيسة جمعية تطوع 
ألمل في بيت حنينا سلفيا أبو لبن، وأحد كوادر الشبيبة 
الفتحاوية الشاب عبد اهللا شويكي، وعضو إقليم القدس 

  .لحركة فتح ياسر درويش

ًقالت سلفيا أبو لبن، تلقيت اتصاال هاتفيا من  ً ُ
وبية لالستدعاء والتحقيق عند ومقرها المسك) ٤(غرف 

الساعة الثامنة من صباح اليوم، وبعد ساعات من 
التحقيق على ان يتم اإلفراج للعودة خالل ساعات نهار 

  .اليوم الستكمال التحقيق

تضيف أبو لبن، تفاجأت بأن شرطة االحتالل 
وجهت عدة تهم منها اختراق القانون والتعامل مع 

ًع، علما أن جمعية تطوع مؤسسة إيليا للتنمية والتطو
األمل مغلقه بقرار عسكرى منذ عدة شهور بعد توجيه 
تهمة أن دعم المؤسسة من قبل السلطة الوطنية 

  .الفلسطينية

ونفت أبو لبن، خالل فترة التحقيق التواصل مع 
مؤسسة إيليا للتنمية والتطوع، وأن ليس لديها أي عمل 

  .تربطها في المؤسسة

ساعات من التحقيق بعد : "وتابعت بالقول
تفاجأت بأخذ البصمات والتصوير وتسليمي استدعاء أخر 

 .خالل ساعات نهار اليوم

وأفادت عائلة درويش، أن شرطة االحتالل 
اقتحمت منزلها في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، 
وفتشته بوحشية، ومنعتها من الدخول للمنزل خالل فترة 

 .التفتيش

جلها ياسر استدعاء وأضافت أن االحتالل سلم ن
ّللتحقيق، بعد أن سلمه مؤخرا قرارا بمنعه من دخول 

 . أشهر٣مناطق الضفة الغربية لمدة 

كما داهمت شرطة االحتالل منزل الشاب شويكي 
ّفي منطقة الثوري جنوب القدس المحتلة، وسلمته 

  ".المسكوبية"استدعاء للتحقيق في مركز 

  ٢٨/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل مقدسيين ويداهم منزل الشيخ 
  عكرمة صبري

 

 اعتقلت قوات االحتالل –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثالثة مقدسيين بينهم 
المرابطة رائدة سعيد، فيما داهمت قوة أخرى منزل خطيب 

 .األقصى الشيخ عكرمة صبري

ابطة وفي التفاصيل اعتقلت قوات االحتالل المر
المقدسية رائدة سعيد الخليلي أثناء خروجها من المسجد 

  .األقصى

وتعرضت المرابطة رائدة سعيد لالعتقال من قبل 
قوات االحتالل سبع مرات أثناء خروجها من أبواب 
المسجد األقصى والتحقيق معها ساعتين على األقل في 



  
  ١٦٢ 

كل مرة، حيث يتم اختراع وتلفيق أي تهمة لها، وصوال 
 .ادهاإلى إبع

كما اعتقلت قوات االحتالل شابين أحدهما في 
منطقة باب العامود واألخر أثناء مروره عبر حاجز مخيم 

  .شعفاط قرب القدس

وفي سياق آخر اقتحمت قوات االحتالل  ...
منزل رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد 
األقصى الشيخ عكرمة صبري في البلدة القديمة من 

  .مدينة القدس

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات االحتالل 
  .حذرت الشيخ صبري من التحريض واإلخالل بالنظام

وأفادت مصادر محلية، أن االحتالل أفرج ... 
عن الشابين المقدسيين جهاد قوس وروحي الكلغاصي 

  . أيام ودفع غرامة مالية٥بشرط السجن المنزلي لمدة 

اد عطون ّكما سلمت قوات االحتالل الشيخ إي
ًاستدعاء للتحقيق، بعد اقتحام منزله في قرية صور باهر 

سكان مدينة القدس . جنوب شرق مدينة القدس
النتهاكات واعتداءات إسرائيلية مستمرة، للضغط عليهم 
ٕواجبارهم على الرحيل لصالح المشاريع االستيطانية في 

  .المدينة

  ٢٩/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

 * * * **  

يستنكر اقتحام األقصى " أوقاف القدس"
 واعتقال الشيخ بكيرات

 

 استنكر مجلس األوقاف – بترا -رام اهللا 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة 
يوم األربعاء، مداهمة سلطات االحتالل االسرائيلي لمكاتب 
دائرة األوقاف اإلسالمية المالصقة للمسجد األقصى 

ند باب السلسلة، وتحديدا مديرية التعليم المبارك ع

الشرعي ومديرية الوعظ واإلرشاد وتفتيشهما ومصادرة 
   .أجهزة ومقتنيات فيهما

ودان مجلس األوقاف في بيان اعتقال شرطة 
االحتالل اإلسرائيلي لمدير التعليم الشرعي ونائب مدير 

   .عام أوقاف القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات

أن هذه االعتداءات واالنتهاكات وأكد المجلس 
المتواصلة تحمل في طياتها خطورة كبيرة، ألنها تستهدف 
الوجود الراسخ لدائرة األوقاف، مطالبا سلطات االحتالل 
ٕاإلفراج الفوري عن الشيخ بكيرات واعادة الممتلكات التي 

  .صادرتها

  ٣ص/٢٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

اجح بكيرات مخابرات االحتالل تبعد الشيخ ن
  عن األقصى

 

أفرجت مخابرات االحتالل الصهيوني، ليلة، 
، عن نائب مدير عام األوقاف ٢٨/١٠/٢٠٢٠األربعاء، 

اإلسالمية في القدس، الشيخ ناجح بكيرات، بعد أن 
ًسلمته قرارا باإلبعاد عن لمدة أسبوع،   المسجد األقصى ّ

تخاذ ًوقرارا بمراجعة مخابرات االحتالل بعد تلك المدة، ال
وكانت قوات االحتالل .القرار بتمديد اإلبعاد من عدمه

الصهيوني قد اعتقلت الشيخ ناجح بكيرات صباح 
األربعاء، بعد مداهمة وتفتيش مكان عمله في مديرية 
التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد قرب المسجد األقصى، 

  ... بالقرب من باب السلسة

وخالل شهر أيلول الماضي أبعدت سلطات 
 من أفراد طواقم األوقاف اإلسالمية ٤الحتالل الصهيوني ا

  .عن المسجد األقصى

  ٢٩/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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محكمة إسرائيلية تقضي بحبس طفل فلسطيني 
   أعوام٣مدة 

قضت محكمة إسرائيلية، :  القدس-األناضول 
 سنوات على طفل فلسطيني يبلغ من ٣األربعاء، بالحبس 

اما، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن العام  ع١٣العمر 
 .الماضي

جاء ذلك بحسب ما ذكره مركز معلومات وادي 
عبر صفحته الرسمية ) فلسطيني غير حكومي(حلوة 

  .بفيسبوك

المحكمة المركزية اإلسرائيلية “وأفاد المركز بأن 
في القدس حكمت على الطفل أشرف حسن عدوان 

خلية بمدينة  سنوات في مؤسسة دا٣بالسجن لمدة 
  .”عكا

أدانته بتهمة محاولة “وأشارت إلى أن المحكمة 
/ طعن مجندة إسرائيلية في مدينة القدس في سبتمبر

  .”٢٠١٩أيلول 

وقضى الطفل بالفعل عاما في السجن ليتبقى له 
 ٧ووالد الطفل عدوان متوف منذ كان عمره . عامان
  .شهور

 وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن األطفال بلغ
عدد األطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل 

 ١٥٣آب الماضي / اإلسرائيلي حتى نهاية شهر أغسطس
 .طفال، نقال عن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية

هي الدولة الوحيدة “وتؤكد الحركة أن إسرائيل 
في العالم التي تقوم باعتقال األطفال ومحاكمتهم بشكل 

  .”لعسكريةمنهجي في المحاكم ا

 ٥٠٠وأشارت إلى اعتقال ومحاكمة ما بين 
 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية ٧٠٠و

  .كل عام

  ٢٩/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

االحتالل يعلن بدء مصادرة رواتب األسرى 
  ٢٠٢١مطلع يناير 

 

العبرية " ١١كان " ذكرت قناة –فلسطين المحتلة 
بعدم وجود نية لتمديد  السلطة الفلسطينية أن االحتالل أبلغ

تجميد سريان األمر العسكري الخاص بوضع اليد على 
 .رواتب األسرى

وذكرت القناة أنه جرى إبالغ السلطة بأن األمر 
 بعد ٢٠٢١سيتم البدء بتنفيذه وسريانه مطلع يناير القادم 

 وبينت أن األمر ينص على .تأجيل بدء سريانه لنحو عام
 مكافئات مالية يحصل عليها األسرى لقاء مصادرة أي

ًتنفيذهم ألعمال معادية لالحتالل سواء كانت هذه األموال 
  .في البنوك أو حيثما وجدت

ًوكانت بنوك فلسطينية بدأت فعليا بإغالق حسابات 
األسرى منذ عدة أشهر في أعقاب تحذير وصلها من جهات 

نفيذ األمر إسرائيلية بضرورة اغالق الحسابات قبل البدء بت
 .ٕالعسكري واال فسيتم تعريض البنك إلجراءات عقابية

إقامة بنك تابع لها لتجاوز األمر  السلطة الفلسطينية وتعتزم
  .العسكري الجديد

  ٢٩/١٠/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

ِاالحتالل يواصل تهديده بهدم جزء من مسجد  ٍ
  القعقاع في سلوان

 

تالل الصهيوني في بلدية االح  محكمة جددت
ًالقدس، مجددا، يوم الخميس  ّ ، فرض ٢٩/١٠/٢٠٢٠ُ

ٍغرامة مالية بقيمة  ُشيكل، مع مهلة مدتها سنة  ١٠٠٠٠ٍ ٍ
لهدم الطابق األول من مسجد القعقاع في حي عين اللوزة 

  . المبارك المسجد األقصى جنوب سلوان في بلدة

ومن المتوقع عقد جلسة لدى محكمة االحتالل 
في القدس، خالل األيام القادمة، للبت في الصهيوني 
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الطابق الثاني من المسجد، وفرض غرامة  هدم موضوع
  . ٍمالية، مع تحديد موعد لهدم المسجد

ٍوال يزال االحتالل ماض في خطواته التهويدية بحق 
منطقة عين اللوزة، على الرغم من مطالبات أهاليه المتكررة 

ى االحتالل بإدخاله ضمن تنظيم بلدية القدس، لد
ٍالصهيوني، ويرفض االحتالل ذلك بذريعة وقوع أجزاء من 

، )الحدائق التوراتية الوطنية(المنطقة، ضمن ما يسمى بـ 
ٍالتي يستعملها احتالل الصهيوني كأداة استعمارية يوظفها  ٍ
ًالغتصاب المزيد من األراضي في القدس، وتحديدا، في 

 اإلسالمية في قلب سلوان، وجبل الزيتون، ومقبرة مأمن اهللا
  .القدس المحتلة

  ٣٠/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة 
ٍبصورة استفزازية  ٍ  

اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني مساء أمس، 
الجمعة، مصلى باب الرحمة في المنطقة الشرقي للمسجد 

من الداخل ّاألقصى المبارك، بصورة استفزازية، وصوروه 
والخارج، دخل جنود االحتالل المصلى بأذيتهم مستفزين 

  . بذلك مشاعر المسلمين

ٍوتعتاد قوات االحتالل الصهيوني تنفيذ تصعيدات 
ٍاستفزازية في المسجد األقصى بعد كل حراك شعبي 

جماهيري في المسجد األقصى المبارك، ويأتي هذا التصعيد 
يين، والفلسطينيين إلى بعد توافد عشرات اآلالف من المقدس

المسجد األقصى، يوم الجمعة، وانطالق مسيرات شارك فيها 
ًاآلالف، منطلقة من المسجد األقصى، عقب صالة الجمعة، 
ًنصرة للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، ودفاعا عن  ً

  .المسجد األقصى المبارك

  ٣١/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًبا على حاجز الزعيم قوات االحتالل تعتقل شا
  شرق القدس

 اعتقلت قوات االحتالل –القدس المحتلة 
ًاإلسرائيلي، مساء الجمعة، شابا فلسطينيا أثناء مروره عبر 

 .حاجز زعيم قرب مدينة القدس المحتلة

ّوأفاد شهود عيان بأن قوات اعتقلت الشاب حميدو 
  .درباس من قرية العيسوية عن حاجز الزعيم

يم شرق مدينة القدس المحتلة وشهد حاجز الزع
العديد من عمليات القتل واإلعدام للفلسطينيين عالوة على 
اإلذالل الكبير الذي يمارسه الجنود ضد المواطنين عموما 

  .والعمال على وجه الخصوص

  ٣١/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

   א�����ن

قامة االحتالل يتوسع باالستيطان ليحول دون إ
 الدولة الفلسطينية

 قررت الحكومة - عمان - نادية سعد الدين
 وحدة استيطانية جديدة ٥٤٠٠اإلسرائيلية، أمس، إقامة 

في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على وقع اندالع 
المواجهات العنيفة بين قوات االحتالل والشبان 

الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة، ما 
 عن وقوع العديد من اإلصابات واالعتقاالت بين أسفر

  .صفوف المواطنين

واعتبر المسؤولون الفلسطينيون أن المخطط 
فرض سياسة األمر الواقع “االستيطاني الجديد يستهدف 

في األراضي الفلسطينية، في إطار تنفيذ مشروع ما 
لضم أجزاء واسعة من مساحة ” القدس الكبرى“يسمى 
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نع إقامة الدولة الفلسطينية بشكل الضفة الغربية، وم
  .”نهائي

اإلسرائيلية، ” هآرتس“وطبقا لما كشفته صحيفة 
عبر موقعها أمس، فإن سلطات االحتالل قررت تنفيذ 

 وحدة استيطانية ٥٤٠٠مشروع استيطاني جديد بإقامة 
ضمن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية لتوسيعها 

  .حتلةعلى حساب األراضي الفلسطينية الم

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

  .”المستوطنات اإلسرائيلية، ونقلها لمرحلة التنفيذ

ئيلي مقرب من ونقلت على لسان مسؤول إسرا
الوقت الحالي مناسب “ّنتنياهو، لم تسمه، الزعم بأن 

للمضي في المخطط االستيطاني، حيث ال يوجد اآلن 
  .ّ، على حد مزاعمه”سبب إضافي لتأخير تنفيذه

اإلسرائيلية قد ” يسرائيل هيوم“وكانت صحيفة 
أشارت قبل يومين إلى أن أكثر من ألفي وحدة استيطانية 

ستيطاني ستكون في المستوطنة ضمن المخطط اال
 وحدة استيطانية في ٦٢٩، و”بيتار عيليت“الحريدية 
في ” غيلو“ في مستوطنة ٥٦٠، و”عالي“مستوطنة 

 وحدة استيطانية في مستوطنة ٢٨٦القدس المحتلة، و
 في ١٢٠، و”عيناف“ في مستوطنة ١٨١و” هار برخا“

  .اإلسرائيلية” كيدم“مستوطنة 

لمصادقة اإلسرائيلية وجاء ذلك بالتزامن مع ا
خالل اجتماع عقد قبل أسبوعين على مخططات إلنجاز 
تعديالت في محيط الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل، 
لتمكين ذوي االحتياجات الخاصة من المستوطنين من 
الوصول إليه وأداء صلوات فيه، بفعل التقسيم الزماني 

هيمي منذ والمكاني الذي فرضه االحتالل في الحرم اإلبرا

 بعد المجزرة التي نفذها اإلرهابي اليهودي ١٩٩٤العام 
  .باروخ غولديشتاين

من جانبه؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، أحمد مجدالني، إن المصادقة على هذه 

يسابق الزمن في فرض سياسة “الوحدات االستيطانية 
يذ األمر الواقع في األراضي الفلسطينية، في إطار تنف

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

وأضاف مجدالني، في تصريح له أمس، إن 
االحتالل االسرائيلي يسعى لتوسيع الدائرة الجغرافية “

، وصوال (E1) لمدينة القدس، لتشمل مناطق ما يسمى
إلى البحر الميت، وذلك كجزء من سياسة الضم 

  .”اإلسرائيلية

حكومة االحتالل تستغل الظرف “ار إلى أن وأش
الدولي والوضع الصحي العالمي والصراعات االقليمية 

  .”المختلفة، لتمرير سياسة الضم واالستيطان

المجتمع الدولي باالنتقال من مواقف “وطالب 
الشجب واإلدانة إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات على 

 ومجلس ًسلطات االحتالل، طبقا لقرارات األمم المتحدة
  .”األمن والمنظمات الدولية األخرى

من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية 
قرار االحتالل “الدراسات العربية، خليل التفكجي، إن 

ّ آالف وحدة استيطانية يعد رسالة ضمن ٥إقامة أكثر من 
برنامج واضح لدى حكومة االحتالل، مفادها أنه لن تكون 

  .”هناك دولة فلسطينية

ًهناك استغالال إسرائيليا “ضاف التفكجي، إن وأ
، ”ًواضحا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم

المصادقة على هذه الوحدات االستيطانية “ًمشيرا إلى أن 
يشكل ترجمة لتصريحات سفير الواليات المتحدة األمريكية 
ّلدى الكيان المحتل، ديفيد فريدمان، بأنه تم تأجيل الضم 

  .”إلغاؤهال 
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 لعام ٢٣٣٤ُيشار إلى أن قرار مجلس األمن رقم 
، ينص على قيام سلطات االحتالل بالوقف الفوري ٢٠١٦

والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في األرض 
  .الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة

  ٢٧ص/٥/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 القرى توسع ويعيق مستمر االستيطان
  طينيةالفلس

 

صحيفة عبرية، أن  أكدت – صقر أحمد – غزة
الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل 
البناء االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

  .وهو ما سيتسبب في منع توسع قرى فلسطينية

في تقرير من إعداد " هآرتس"وأوضحت صحيفة 
التخطيط األعلى، مجلس "هجار شيزاف، أن ما يسمى 

يصادق على "، الذي "التابع اإلدارة المدنية اإلسرائيلية
التخطيط والبناء في المستوطنات، سيعقد للمرة األولى 
منذ ثمانية أشهر، األحد المقبل، للمصادقة بصورة نهائية 

 وحدة سكنية في المناطق، إضافة ٢٥٠٠على بناء نحو 
دما إلى  وحدة سكنية سيتم الدفع بها ق٢٠٠٠لنحو 

  ".مرحلة المصادقة على اإليداع

جزءا من البناء االستيطاني "ونوهت إلى أن 
الذي ستتم المصادقة عليه أو الذي سيتم دفعه قدما هو 
بالفعل شرعنة بأثر رجعي لمبان بنيت بشكل غير قانوني، 

  ."وجزء منه يتوقع أن يوقف توسع قرى فلسطينية مجاورة

 الواقعة شمالي "شيال"في مستوطنة "وأوضح أنه 
 وحدة سكنية، ١٤١رام اهللا ستتم المصادقة على بناء 

وهذه الوحدات ستبنى في المنطقة التي تقع في شمالي 
ومن . المستوطنة بين قريتي قريوت وجالود الفلسطينيتين

بين معارضي المخطط رؤساء المجالس في القريتين، 
، في غور األردن، سيصادق على "فصايل"وفي مستوطنة 

 غرفة فندقية، وستتم شرعنة موقف سيارات ١٢٠اء بن
بأثر رجعي، الذي أقيم بشكل غير قانوني في بداية 

  ." وبدأ بالعمل في قبل سنتين٢٠١٦

في شمال " غيفع بنيامين"أما في مستوطنة 
شرقي القدس المحتلة، ستتم المصادقة نهائيا على بناء 

 وحدة سكنية استيطانية، وهو بحسب الصحيفة ٣٥٧
، وفي "لى رقم سيقدم لمصادقة المجلس عليهأع"

التي تقع في وسط الضفة ستقدم " نيلي"مستوطنة 
" بيت إيل" وحدة سكنية، وفي ٣٥٤للمصادقة النهائية 

 وحدة سكنية، وستتم شرعنة ٣٤٦سيصادق على بناء 
  . وحدة سكنية سبق تشييدها٣٦

في مرحلة المصادقة على اإليداع، "وبينت أنه 
ية لإلجراءات التخطيطية التي تجري قبل وهي مرحلة أول

أن يتم سماع االعتراضات على المخطط، سيتم الدفع 
، "هار غيلو" وحدة سكنية في ٩٥٢قدما بمخطط بحجم 

البناء في هذه المنطقة، سيغلق قرية الولجة، "مؤكدا أن 
سيتم " غيلو"ٕجنوب غربي القدس، واضافة إلى البناء في 

، "علي"ية في مستوطنة  وحدة سكن٦٢٩الدفع قدما بـ
، "عدد منها وحدات بنيت في السابق بشكل غير قانوني

  .بحسب قانون البناء اإلسرائيلي

عددا من الوحدات السكنية التي "وذكرت أن 
سيصادق عليها أو التي سيتم دفعها قدما في الجلسة، 
يمكن أن تبنى في المستوطنات، التي ستبقى وفقا لخطة 

، جيبا )صفقة القرن(د ترامب الرئيس األمريكي دونال
  ."داخل التواصل الجغرافي الفلسطيني

سيصادق " يتسهار"هكذا في مستوطنة : "وتابعت
سيصادق " تيلم" وحدة سكنية جديدة، وفي ١٢١على 

)" متساد(أسفير " وحدة سكنية، وفي ٦٤على بناء 
سيتم الدفع " معاليه مخماش"وفي .  وحدة٢١٥ستبنى 

  ..."كنية وحدة س١٤قدما ببناء 



  
  ١٦٧ 

اإلسرائيلية، عبرت عن " السالم اآلن"حركة 
من المؤسف أنه بدال من : "أسفها لعقد المجلس، وقالت

استغالل التطبيع مع دول الخليج والدفع قدما بالسالم مع 
ٕالفلسطينيين، فإن سلم أولويات مشوه وارضاء أقليات 
متطرفة، يقود إلى المصادقة على بناء مضر وزائد، 

  ."احتماالت السالمسيبعدنا عن 

وطالبت الحركة وزير الحرب ورئيس الحكومة 
  ".فيتو على هذه المخططات"البديل، بني غانتس، بوضع 

  ٦/١٠/٢٠٢٠-٢١عربي 

* * * * *  

 ألف وحدة ١٢االحتالل يوافق على بناء 
  ٢٠٢٠استيطانية في 

 

 وافقت لجنة –  وكاالت- القدس المحتلة
لية امس على خطط التخطيط في وزارة الحرب اإلسرائي

 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ٣٠٧١لبناء 
المحتلة، ليرتفع عدد الوحدات التي تمت الموافقة عليها 

 إلى ٢٠٢٠خالل يومين إلى نحو خمسة آالف، وخالل 
 ألفا وهو عدد قياسي، وفق ما أفادت حركة ١٢أكثر من 

  .السالم اآلن

اقب النشاط وقالت الحركة االسرائيلية التي تر
االستيطاني امس، إن أحدث دفعة من الموافقات 
اإلسرائيلية على نحو خمسة آالف وحدة استيطانية في 

” عاما قياسيا “٢٠٢٠مستوطنات الضفة الغربية، جعلت 
في حجم البناء اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 

  .المحتلة

وأكدت موافقة لجنة التخطيط بوزارة الدفاع على 
 وحدة استيطانية جديدة، ما يرفع عدد ٣٠٧١اء خطط لبن

الوحدات التي حصلت على الضوء األخضر خالل اجتماع 
  .٤٩٤٨اللجنة خالل يومين إلى 

أحصينا منذ مطلع العام “وقالت السالم اآلن 
، ” وحدة١٢١٥٩) بناء(وحتى اآلن، الموافقة على 

مشيرة إلى احتمال أن تجتمع لجنة التخطيط للموافقة على 
اء عدد إضافي من الوحدات االستيطانية قبل نهاية بن

  .العام

هذه “وقالت الحركة في بيان باللغة اإلنجليزية 
 أعلى عام على اإلطالق من ٢٠٢٠الموافقات تجعل 

حيث الوحدات التي تشملها خطط االستيطان التي تم 
الترويج لها منذ أن بدأت الحركة في التوثيق في 

٢٠١٢”.  

في الوقت الذي تم “ اآلن وقالت حركة السالم
تعليق الضم بحكم القانون، يبدو من الواضح أن الضم 

هذه “، معتبرة أن ”الفعلي لتوسيع المستوطنات مستمر
الموافقات وضعت حدا ألي تكهنات حول تجميد فعلي 

  ...”لالستيطان

  ١٤ ص١٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

   وحدة استيطانية في القدس٥٦مخطط لبناء 

 

أودعـــــــت لجنـــــــة التنظـــــــيم والبنـــــــاء  – القـــــــدس
 بمـستوىالقدس خارطة هيكليـة محليـة   لواء– اإلسرائيلية

 وحدة اسـتيطانية؛ ٥٦ إلقامة ١٠٧٥٨٨٩٧تفصيلي رقم 
 طوابـــق متدرجـــة مـــع منطقـــة خـــضراء ٥ عمـــارات مـــن ٦

ـــا، شـــمالي  ـــت حنين ـــي بي ـــي حـــي األشـــقرية ف ّمفتوحـــة، ف
 .القدس

ة وجــــاء اإليــــداع بتوقيــــع رئــــيس اللجنــــة اللوائيــــ
 لــواء القــدس عميــر شــکيد -اإلســرائيلية للتخطــيط والبنــاء

علـــــى قطعتـــــي أرض منفـــــصلتين علـــــى جـــــانبي الـــــشارع 
 في بيت حنينا، الـدوار األول المتفـرع مـن ٦االلتفافي رقم 
مع ) رمات شلومو(، الذي يربط مستوطنة ٢١الشارع رقم 
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 االلتفـافيوبيـت حنينـا بالـشارع ) بسغات زئيف(مستوطنة 
  .)موديعين(تل أبيب   القدس– ٤٤٣

 تغير تخصيص األرض مـن -١: وجاء في القرار
" ج"منطقة سكن ومنطقة عامة مفتوحة إلى منطقـة سـكن 

عــــدد   زيــــادة– ٢. بــــأعلى نــــسبة بنــــاء، وفــــق المخطــــط
ــى، وزيــادة عــدد الوحــدات،  ــاء األعل ــاع البن ــق وارتف الطواب
تحديد تعليمات البناء وتحديد شروط إلصدار رخـصة بنـاء 

  .نطقةفي الم

 وحــــــدة ٥٦ويــــــشمل المخطــــــط الجديــــــد إقامــــــة 
اســتيطانية مــع شــق شــارع جديــد مــن الــشرق إلــى الغــرب 
ــد الــذي تمــت إقامتــه قــرب حــي بيــت  باتجــاه المتنــزه الجدي

  .حنينا

ــد  ــع الحــي االســتيطاني الجدي ــق المخطــط، يق ووف
ــت حنينــا، بمحــاذاة  ــى الحــدود بــين قريتــي شــعفاط وبي عل

" رموت شلومو" من مستوطنة ًّالشارع المؤدي إليهما حاليا
ـــى  ـــدس عل ـــي الق ـــة االحـــتالل ف ـــذي تعمـــل بلدي ـــا، ال ًجنوب
توسيعه وتغيير مساره للربط بشارع بيت حنينا، ومنها إلى 

  .)عطروت(المنطقة الصناعية قلنديا 

ـــى مـــساحة  ـــد المـــشروع عل ً دونمـــا مـــن ٢٦ويمت
لجنـة داعمـي أو مـؤازري (ُاألراضي التـي تعـود لمـا تـسمى 

، القــسم األكبــر مــن األرض فــي الجــزء )ريــةالجامعــة العب
)  دونمـات٣(، وقـسم صـغير ٦العلوي القريب من الـشارع 
ٍ، جـزء منهـا مـصنف كمبـان ٦أسفل الشارع االلتفافي رقـم 

  .ٍعامة وأراض خضراء

وتــشهد أراضــي شــعفاط وبيــت حنينــا أعمــال بنــى 
ُتحتية ضخمة تجـرى فـي وسـط شـعفاط لـشق شـبكة طـرق 

راضي شاسعة من منطقة السهل ضخمة وواسعة التهمت أ

ـــصالح مـــستوطنة  ـــراس والمـــصانع ل ، )رمـــات شـــلومو(وال
ــــستوطنة  ــــوت"وربطهــــا بم ــــة " رم ــــستوطنة التل ــــا وم ًجنوب

  .ًالفرنسية شرقا

رمـات "هذا في الوقت الذي تزحف فيـه مـستوطنة 
ٍجنوب غرب بشكل كبير، في أكبـر عمليـة توسـعة " شلومو

فـــــافي علــــى أراضـــــي شـــــعفاط علــــى طـــــول الـــــشارع االلت
 وحـدة اسـتيطانية شـارف ١٢٠٠بواقـع " رمـوت"مستوطنة 

قسم كبير منها على التسليم لصالح مستوطنين تم جلبهم 
  .من كندا والواليات المتحدة

وتعمل جرافات االحتالل على مـدار الـساعة لـربط 
فــي رأس شــعفاط بمــستوطنتي " رمــوت شــلومو"مــستوطنة 

  .ومستوطنة التلة الفرنسية" بسغات زئيف"

ر إلى أن توسع االستيطان على أراضـي بيـت يشا
تـــل (حنينـــا قـــرب محطـــة القطـــار الخفيـــف وأســـفل منطقـــة 

مـن أراضـي شـعفاط وبيـت حنينـا عبـر مـشروع قيـد ) الفول
مركـــز (الدراســـة والتعـــديل، ورفـــع نـــسبة البنـــاء فيـــه قـــرب 

ّ، ســــيعمق تقطيــــع أوصــــال القــــرى )جمــــاهير بيــــت حنينــــا ُ
  .نة القدس المحتلةوالبلدات الفلسطينية شمال شرق مدي

ووفق المخطط، فإن شعفاط وبيت حنينا تـشهدان 
ــي  ــة االحــتالل الت ــل طــواقم بلدي ــات اســتهداف مــن قب عملي
  .تقوم بتوزيع أوامر وقف البناء والهدم بصورة شبه يومية

ويـــشهد شــــمال مدينــــة القــــدس وجنوبهــــا حركــــة 
) جفعــات زئيــف(اســتيطانية محمومــة تمتــد مــن مــستوطنة 

ــــار عتــــصيون"قــــة ًشــــماال حتــــى منط ًجنوبــــا؛ لــــربط " كف
القـدس (مستوطنات شمال القدس بجنوبهـا ضـمن مخطـط 

  .واألغوار" معالية أدوميم"، وربطها بمستوطنات )الكبرى

٢٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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  تبرئة قاتل الشهيد إياد الحالق

خلص .. . - وكاالت – عمان – نادية سعد الدين
ت مع عناصر شرطة االحتالل في القدس قسم التحقيقا

 إلى تبرئة المسؤول عن استشهاد إياد أمسالمحتلة 
  .الحالق قبل أشهر برصاص الشرطة في المدينة

العبري أن شرطة االحتالل ” ٠٤٠٤“وذكر موقع 
أغلقت ملف التحقيق مع قائد قوة الشرطة الميدانية الذي 

القدس تواجد خالل عملية استهداف الشهيد الحالق في 
على الرغم من عدم قيامه بأي فعل من شأنه تعريض حياة 

وتدرس شرطة االحتالل محاكمة الشرطي  .عناصره للخطر
وذلك قبل إجراء ” االستهتار في القتل“مطلق النار بتهمة 

  .جلسة مسائلة له

ويتبين من خالل الئحة الشبهات قيام الشهيد إياد 
السير داخل الحالق وهو من ذوي االحتياجات الخاصة ب

وهو يرتدي ) مايو(البلدة القديمة من القدس أواخر ايار
كمامة طبية وقفازات، حيث الحظه اثنان من عناصر 
الشرطة والحقاه بادعاء وجود شكوك بكونه ينوي تنفيذ 

  .عملية

وفيما بعد أطلق قائد القوة طلقتين من مسدسه 
 باتجاه الشهيد فلم يصبه، بينما أطلق أحد عناصر الشرطة
النار باتجاه الشهيد فأصابه في بطنه وسقط على األرض 

وذلك على ” أين المسدس“وعندها صرخ الشرطي عليه 
  .الرغم من عدم وجود أي مسدس بحوزته

وبعدها نهض الشهيد من على األرض وأشار إلى 
امرأة كانت في المكان فتوجه لها عناصر الشرطة بالسؤال 

دها سقط الشهيد ، وعن”أي مسدس“فقالت ” أين المسدس“

مرة أخرى على األرض وأطلق عنصر الشرطة النار باتجاهه 
 .المكانمن جديد فاستشهد في 

  ٢٧ صفحة ٢٢/١٠/٢٠٢٠الغد 
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مشروع قانون اسرائيلي لسحب جنسية أي 
  "السلطة " معتقل فلسطيني يتلقى مساعدة من 

 

 نائبا في الكنيست ١٨ وقع -فلسطين المحتلة
نون يقضي بسحب الجنسية اإلسرائيلية أو على مشروع قا

شطب إقامة أي معتقل فلسطيني يتلقى مساعدة مالية 
 .من السلطة في رام اهللا

ويحصل المواطنون العرب في الداخل الفلسطيني 
على الجنسية اإلسرائيلية، فيما تصدر تل أبيب بطاقات 

 .إقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة

 ١٨، الثالثاء، إن "سرائيل اليومإ"وقالت صحيفة 
" شاس"و" إسرائيل بيتنا"و" الليكود"نائبا من أحزاب 

وقعوا على مشروع " أزرق أبيض"و" هناك مستقبل"و
آفي " الليكود"قانون بادر إليه عضو الكنيست من حزب 

 .ديختر

يمنح مشروع القانون وزير الداخلية : "وأضافت
ألي معتقل صالحية سحب الجنسية أو شطب اإلقامة 

مدان بتهم أمنية ويوافق على الحصول على مساعدة 
مالية من السلطة الفلسطينية سواء مباشرة أو غير 

 ."مباشرة

وتقدم السلطة الفلسطينية مساعدات مالية 
 .شهرية للمعتقلين وذوي الشهداء
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وتضغط إسرائيل والواليات المتحدة على السلطة 
السلطة الفلسطينية لوقف هذه المساعدات، لكن 

 .الفلسطينية تصر على استمرارها

وكانت الحكومة اإلسرائيلية اقتطعت العام 
 مليون دوالر من األموال التي تجبيها ١٤٠الماضي، 

لصالح السلطة كعائدات ضرائب على البضائع الموردة 
عبر المعابر والموانيء اإلسرائيلية إلى األراضي 

 .الفلسطينية

 األموال تعادل وقالت إسرائيل في حينه إن هذه
ما تدفعه السلطة الفلسطينية سنويا لذوي الشهداء 
والمعتقلين، لكن السلطة الفلسطينية واصلت دفع 

 .المستحقات الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين

وجاء مشروع القانون الجديد للضغط على 
 .المعتقلين لعدم تلقي هذه المساعدات

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب 
من غير المقبول أن : "آفي ديختر، قوله" الليكود"

مواطنين إسرائيليين ومقيمين ليس فقط يخونون الدولة 

ٕوانما أيضا يوافقون على تلقي مخصصات مالية شهرية 
 .، على حد زعمه"من السلطة الفلسطينية

في هذه الحالة ال يجب أن يواصلوا : "وأضاف
 ."حمل الجنسية اإلسرائيلية

ة إلى انه استنادا إلى مشروع وأشارت الصحيف
ُالقانون، فإن من تسحب جنسيته أو تشطب إقامته  ُ
سيرحل مباشرة إلى أراضي السلطة الفلسطينية فور 

 .االفراج عنه

وما زال يلزم الموافقة على مشروع القانون 
بالقراءة التمهيدية قبل تصويت الكنيست اإلسرائيلي عليه 

 .بثالث قراءات ليصبح قانونا ناجزا

وحسب معطيات المؤسسات الفلسطينية المعنية 
بشؤون األسرى، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في 

 ٣٩ معتقل، بينهم ٤٤٠٠السجون اإلسرائيلية، نحو
 طفال، ١٥٥سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال نحو 

  .٣٥٠قرابة ) دون تهمة(والمعتقلين اإلداريين 

١٤ص/٢٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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  ُتعوض وال ُتقدر ال التي الخسارة.. فلسطين
 

 لم نكن نحن – يامن نوباني -رام اهللا 
الفلسطينيون، في أرضنا وشتاتنا، ومعنا كل المناصرين 
والداعمين، بحاجة العتراف االحتالل اإلسرائيلي بنهبه 
المشين للممتلكات واألرض والمال، خالل تهجير أبناء 

  .١٩٤٨هم وبلداتهم وقراهم عام شعبنا من مدن

ُلكن التاريخ ال يعفي وال يقفز، حتى على 
األشياء التي تبدو بسيطة كسرقة راديو أو سجادة أو 
ثالجة أو دمية، أمام أحداث كبيرة ومؤلمة تعرض لها 
مئات اآلالف من أبناء شعبنا، من استشهدوا ونسفت 

  .همبيوتهم واحتلت مزارعهم وثروتهم الحيوانية وأموال

في محضر عثر عليه مؤخرا المؤرخ آدم راز في 
اطار بحث لكتاب جديد من تأليفه، والذي يتناول موضوعا 

سرقة الممتلكات العربية : "مشحونا وحساسا ومتفجرا جدا
  ).١٩٤٨نكبة عام " (في حرب االستقالل

اإلسرائيلية، تحقيقا " هآرتس"نشرت صحيفة 
المدنيين حول نهب العصابات الصهيونية واليهود 

ممتلكات الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم 
 استنادا إلى شهادات شخصيات ١٩٤٨قسرا عام 

في : إسرائيلية، بما في ذلك دافيد بن غوريون، جاء فيه
كتاب واحد، كل المعلومات الموجودة عن سرقة الممتلكات 
العربية من قبل اليهود في حرب االستقالل، من طبريا في 

شمال وحتى بئر السبع في الجنوب، من يافا، وحتى ال
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القدس، ومرورا بمساجد وكنائس وقرى منتشرة بين 
  .المستوطنات

 متحفا في ٣٠لهذه الغاية استعرض حوالي 
وتصفح صحفا تاريخية وقرأ أدبيات  ١٩٤٨أراضي عام 

  .البحث الموجودة

النتيجة كانت صادمة، عشرات آالف البيوت 
بيرة من الجمهور اإلسرائيلي، مواطنون أجزاء ك"والحوانيت 

ومحاربون على حد سواء، كانوا مشاركين في سرقة 
  .، قال في إحدى المقابالت"ممتلكات الجمهور العربي

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

حسب أقوال راز، السرقة شملت محتويات 
دات الميكانيكية، عشرات آالف البيوت والحوانيت، المع

المصانع، المحاصيل الزراعية، األغنام وغيرها، وشملت 
أجهزة بيانو، وكتبا، ومالبس، ومجوهرات، : أيضا

  .وطاوالت، وأجهزة كهربائية، ومحركات وسيارات

النقاش حول مصير األراضي والمباني التي 
 ألف ألجيء فلسطيني الذين هجروا قسرا من ٧٠٠تركها 

  .احثين آخرينديارهم، يتركه لب

في الكتاب الحالي ركز راز على الممتلكات 
المنقولة فقط، الممتلكات التي كان يمكن تعبئتها في 

  .أكياس وتحميلها في سيارات

شهادة عن النهب في صفد، قالت إحدى 
المشاركات في احتالل المدينة من قبل عصابات 

لقد أحضرت من صفد أشياء جميلة، وجدت ": البلماخ"
ي فساتين عربية مطرزة بشكل جميل جدا، وربما لسارة ول

أنهم سيكيفوها لنا هنا، ومالعق ومناديل وأساور وخرز 
  .وطاولة دمشقية وطقم فناجين قهوة فضية رائعة

وفوق كل شيء سارة أحضرت سجادة فارسية 
جديدة وجميلة، كبيرة، لم أشاهد مثل جمالها من قبل، 

  .ل أبيبصالون كهذا يمكن أن ينافس كل أثرياء ت

مالحقة "يئير غورين، من سكان القدس، قال إن 
الغنائم كانت في ذروتها، الناس، نساء وأطفال، ركضوا 
هنا وهناك مثل الفئران المسممة، الكثيرون تشاجروا على 
هذا الشيء أو ذاك في كومة أو على بعض األغراض 

  ".ووصلوا إلى حد سفك الدماء

هرئيل، إلياهو سيلع، ضابط عمليات في لواء 
حدثنا كيف تم تحميل أجهزة بيانو وأرائك مذهبة باللون 

  .االزرق على شاحناتنا

" بريت شالوم"سنتور، من زعماء ) فرنر(دافيد 
: وأحد العاملين في الجامعة العبرية، وصف ما شاهده

عندما تمر في هذه األيام في شوارع رحافيا فأنت ترى "
، يعودون من فوق كل خطوة وشبر مسنين، شبابا وأطفاال

القطمون أو من أحياء أخرى مع أكياس مليئة بأشياء 
ثالجات وأسرة، ساعات : مسلوبة، الغنائم كانت متنوعة
  ".وكتب، مالبس داخلية وخارجية

شيوخ ونساء دون فرق في العمر والمكانة 
الدينية، جميعهم منشغلون بالسطو، وال أحد يمنعهم، 

  .احتاللهاكتب يوسف نحماني الذي زار حيفا بعد 

كم : "وفي شهادة موشيه كرمل، قائد لواء كرميلي
هي كثيرة البيوت المهدمة واألثاث يتناثر تحت هذه 
األنقاض، أبواب البيوت على جانبي الشارع كانت 
مقتحمة، أشياء كثيرة من البيوت تناثرت على األرصفة، 
على عتبة أحد البيوت كان هناك سرير مائل ودمية 

ة ما، كانت موضوعة بجانب السرير عارية مهشمة بدرج
والوجه إلى األسفل، أين هذا الطفل اآلن؟ إلى أي منفى 

  .ذهب؟ إلى أي منفى؟

ٕتلك الشهادت، وان كان اكتشافها هو حقيقة ما 
ارتكب من جرائم بحق شعبنا، هي استمرار لما يحدث منذ 

ُ عاما، فالبيوت التي تداهم تسرق، واآلثار من حجارة ٧٢ ً
أعمدة، ومياه وآبار وجبال ومزارع وحقول وفسيفساء و
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وطيور وأكالت شعبية ومطرزات، جميعها تسرق إلى 
  .اليوم

، حول سرقة "هآرتس"لذا، استكماال لما نشرته 
، ما استطاعت "وفا"ممتلكات الفلسطينيين، تنشر وكالة 

تجميعه حول سرقة األرض واإلنسان الفلسطيني عام 
١٩٤٨.  

 كتب ومقاالت، بعض المصادر المتوفرة، من
قدرت الخسائر أو بعضها، فبحسب مايكل فيشباخ في 

 أمالك الالجئين الفلسطينيين -سجالت السلب "كتابه 
، فإن تقدير الهيئة العربية "والصراع العربي اإلسرائيلي

العليا لخسائر الفلسطينيين في األمالك، 
 جنيه فلسطيني، وهو يشمل ١,٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠
  .قولةاألراضي واألموال المن

أما جامعة الدول العربية فقد قدرت الخسائر 
 جنيه فلسطيني، في حين ١,٩٣٣,٠٠٠,٠٠٠بـ

سامي هداوي وعاطف قبرصي الخسائر  قدر
وقدرها يوسف صايغ .  جنيه فلسطيني٧٤٣,١٠٠,٠٠٠بـ
  .... جنيه فلسطيني٧٥٧,٠٠٠,٠٠٠بـ 

لقد خسر الفلسطينيون من جراء ذلك خسائر 
سرائيليون على إحدى عشرة مادية فادحة واستولى اإل

مدينة فلسطينية، وتشير بعض التقديرات إلى الممتلكات 
  :١٩٤٨واألراضي التي استولت عليها إسرائيل إثر حرب 

 دونم من بيارات الحمضيات، ١٢٠,٨٠٠
 دونم من ٥٣٠,٠٠٠ دونم من بساتين اللوز، ١٠٠٠

 ٥,٠٠٠,٠٠٠كروم الزيتون والفاكهة واألشجار المثمرة، 
  .ن أجود األراضي الزراعيةدونم م

كما تشير بعض التقديرات عن ريعها كالتالي 
 جنيه إسترليني ريع األثمار الحمضية ١٤,٧٥٠,٠٠٠

 جنيه إسترليني ١٠,٠٠٠,٠٠٠والزيتون والفاكهة، 
إيجار األراضي الزراعية التي استغلها االحتالل، 

 جنيه إسترليني إيجار دورهم ومساكنهم ٢٢,٧٥٠,٠٠٠

 جنيه ٤٧,٥٠٠,٠٠٠المجموع  .لتجاريةومحالتهم ا
  ....إسترليني

وعالوة على ذلك فقد استولى االحتالل على أمالك 
حكومة االنتداب البريطاني في فلسطين، سواء التي 

 تعود - كأراض أميرية –ورثها عن الدولة العثمانية 
بملكيتها إلى فلسطين كالمدارس والمستشفيات 

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

  ٦/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * * 

مجزرة األقصى ً عاما على ذكرى ٣٠
٨/١٠/١٩٩٠  

  

تشرين األول، ارتكب  / أكتوبر٨صبيحة يوم 
االحتالل اإلسرائيلي مجزرة مروعة بحق المصلين 

 ٢٦حيتها الفلسطينيين في المسجد األقصى، راح ض
شهيدا ومئات الجرحى ممن تصدوا القتحامات 

   .المستوطنين آنذاك

قررت ما تسمى جماعة أمناء الهيكل قبيل 
احتفال اإلسرائيليين بعيد العرش اليهودي تنظيم مسيرة 

للهيكل "ّللمسجد األقصى بنية وضع حجر األساس 
، وتوجه مؤسس الجماعة حينها غرشون سلمون "الثالث

سائل اإلعالم لحث اليهود على االنضمام برسائل عبر و
االحتالل العربي اإلسالمي لمنطقة "للمسيرة قائال إن 

المعبد يجب أن ينتهي وعلى اليهود تجديد عالقاتهم 
  ". العميقة بالمنطقة المقدسة

وفي محاولة للتصدي لالعتداء، اعتكف آالف 
المصلين داخل مصليات المسجد األقصى وباحاته، وفور 

ّالمستوطنين المشاركين في المسيرة للمسجد، هب اقتحام 
  . المعتكفون لمنعهم من تنفيذ مخططهم



  
  ١٧٣ 

أما قوات االحتالل اإلسرائيلية فأطلقت العنان 
ألسلحتها واستخدمت قنابل الغاز السام واألسلحة 
األوتوماتيكية والطائرات العسكرية، كما شارك 
 المستوطنون بإطالق الرصاص الحي تجاه المصلين في

ٕ شابا واصابة ٢١مجزرة األقصى مما أدى الستشهاد 
  .المئات بجروح متفاوتة

ونستعرض بعض المعلومات عن مجزرة األقصى 
 ...األولى

 قبيل ١٩٩٠ من أكتوبر عام ٨وقعت في الـ  .١
  صالة الظهر

 بجروح ١٥٠ فلسطينيا وأصيب ٢٦استشهد  .٢
   شخصا٢٧٠مختلفة واعتقل 

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

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

شارك المستوطنين قوات االحتالل إطالق  .٥
  الرصاص الحي تجاه المصلين في المجزرة

متطرفون   " أمناء جبل الهيكل"قررت جماعة  .٦
يهود، تنظيم مسيرة للمسجد األقصى، لوضع 

 األساس بما يسمى للهيكل الثالث في حجر
  .ساحة المسجد األقصى

قاد المسيرة مؤسس الجماعة حينها جرشون  .٧
  سلمون

قام أهل القدس لمنع المتطرفين اليهود من ذلك،  .٨
 ٤فوقع اشتباك بين المصلين وعددهم قرابة 

  آالف مصل وبين المتطرفون اليهود

 قوات االحتالل تتدخل وتستخدم قنابل الغاز السام .٩
لتفريقهم، وتقنص بأسلحتها وطائراتها العسكرية 

  .الفلسطينيين المرابطين

استمر إطالق النار من الجيش والمستوطنين  .١٠
 . دقيقة٣٥لمدة 

  ٨/١٠/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * * 

  

  

 األولى األقصى   لمجزرة٣٠ في الذكرى الـ

شدد خطيب األقصى، في تصريحات صحفية، 
 لمجزرة األقصى األولى، أنه مضى على ٣٠ـفي الذكرى ال

ً عاما وال تزال في ذاكرة ٣٠هذه الجريمة الكبرى والبشعة 
الفلسطينيين، وال يزال االحتالل يرتكب المجازر تلو 

 .المجازر بحق األقصى

وأكد الشيخ صبري أن المجازر مستمرة في 
المسجد األقصى بطرق أخرى، تتمثل في االقتحامات 

عتقاالت واإلبعاد والهدم، لتفريغ المسجد من المتتالية واال
 .المسلمين بهدف وضع يد االحتالل عليه

هذه المجازر لن تثنينا "وشدد صبري على أن 
عن الدفاع عن األقصى بكل ما أوتينا من قوة، وسيبقى 
األقصى في سيادة المسلمين إلى أن يرث اهللا األرض 

  ".ومن عليها

ً عاما، ٣٠م قبل وأشار إلى أنه في مثل هذا اليو
وقعت المجزرة الكبرى والجريمة البشعة بحق المصلين 
المسلمين في المسجد األقصى المبارك، انتهك خاللها 
االحتالل حرمة المسجد بإطالق الرصاص من البنادق 
ومن الطائرة تجاه المصلين المسلمين المتواجدين في 

 .رحاب المسجد األقصى

ن شباب اختلط الدم الفلسطيني م: "وأضاف
غزة،    والضفة وقطاع٤٨القدس واألراضي المحتلة عام 

ما يؤكد على أن الفلسطينيين متوحدين على قلب رجل 
 ".واحد في الدفاع عن المسجد األقصى والقدس



  
  ١٧٤ 

 لمجزرة المسجد ٣٠وتوافق اليوم الذكرى الـ
األقصى األولى، التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق 

 .قصى بالقدس المحتلةالمصلين في باحات المسجد األ

 وقبيل ٨/١٠/١٩٩٠ففي يوم االثنين الموافق 
صالة الظهر، حاول مستوطنون وضع حجر األساس 
للهيكل الثالث المزعوم في المسجد األقصى، فتصدى لهم 

 .آالف المصلين

وتدخل حينها جنود االحتالل، وفتحوا النار 
عشوائيا تجاه المصلين المعتكفين في المسجد، ما أدى 

ٕ مواطنا، واصابة أكثر من ٢١لى استشهاد إ ً٢٠٠ ،
 . آخرين٢٧٠واعتقال 

وبقي جنود االحتالل في الساحات، ومنعوا إخالء 
جثامين الشهداء والجرحى، إال بعد ست ساعات من بداية 

  .المجزرة

 ٩/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

  ً عاما على مذبحة قبية٦٧

  

، ١٩٥٣األول تشرين  / أكتوبر١٤في مساء يوم 
 ،"أرئيل شارون" بقيادة إسرائيليتان قامت وحدتان عسكريتان

المجاورة، ثم  وعزلها عن باقي القرى  قرية قبيةبحصار
واستشهد خاللها . بدأتا بقصفها بشكل مركز بمدافع الهاون

وتخلل ، ًسبعة وستون مواطنا باإلضافة إلى عشرات الجرحى
 ومسجد القرية ًهذه المجزرة تدمير ستة وخمسين منزال

ومدرستها وخزان المياه، وكان أول شهداء القرية مصطفى 
محمد حسان، فيما أبيدت أسر كاملة منها أسرة عبد المنعم 

  .ً فردا١٢قادوس البالغ عدد أفرادها 

وكانت مذبحة قبية إحدى المذابح التي خلفت 
أصداء واسعة وآثارا وردود فعل مختلفة على الساحتين 

  .بيةالمحلية والعر

وتقع قرية قبية وهي في الجانب العربي تحت 
اإلدارة األردنية على مسافة كيلو مترين إلى الشرق من خط 

 كيلومترا إلى الشمال ٢٢الهدنة األردنية اإلسرائيلية و
  . كم غربي مدينة رام اهللا٤٤الشرقي من مدينة القدس و

 أكتوبر/  تشرين األول١٤تعرضت قبية مساء يوم 
يلي وحشي نفذته وحدات من الجيش النظامي لعدوان إسرائ

وفق خطة معدة مسبقا واستخدمت فيها مختلف أنواع 
  .األسلحة

 من مساء ٧.٣٠وقد تحركت في حوالي الساعة 
 جندي ٦٠٠ذلك اليوم قوة عسكرية إسرائيلية تقدر بنحو 

نحو القرية وطوقتها وعزلتها عن سائر القرى العربية، وقد 
 مركز وكثيف على مساكن القرية بدأ الهجوم بقصف مدفعي

دون تمييز استمر حتى وصول القوة الرئيسة إلى تخوم 
القرية في حين توجهت قوات أخرى إلى القرى العربية 
المجاورة مثل شقبا وبدرس ونعلين لمشاغلتها ومنع تحرك 

  .أية نجدة نحو قبية

في حينه األلغام " العصابات الصهيونية"وزرعت 
يث عزلت القرية تماما وقد دخلتها على مختلف الطرق بح

قوات المشاة وهي تطلق النار في مختلف االتجاهات 
فتصدى لها السكان ورجال الحرس الوطني بقيادة محمود 
عبد العزيز رغم قلة عددهم وأسلحتهم وردوا على النيران 

  .بالمثل وظلوا يقاومون حتى نفذت ذخائرهم

يلية كانت وحدات المهندسين العسكرية اإلسرائو
تزرع المتفجرات حول منازل القرية وتفجرها على رؤوس 
أهلها تحت حماية المشاة الذين كانوا يطلقون النار على كل 

  .من يحاول الفرار من المنازل المعدة للتفجير

  ١٤/١٠/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * * 

 ..جزرة بيت ريمام

ة مجازر دموية ارتكبتها العصابات الصهيوني
 )١ح(وجيش االحتالل الصهيوني في فلسطين 

  

 * عبدالحميد الهمشري



  
  ١٧٥ 

مجازر بشعة ارتكبها الصهاينة على األرض 
الفلسطينية في شهر تشرين األول أبرزها في الدوايمة في 

 وبيت ١٩٥٦/ ٢٩/١٠ وكفر قاسم في ١٠/١٩٤٨/ ٢٩
 سنتاولها في حلقات ثالث ٢٤/١٠/٢٠٠١ريما في 

جاري، هذه المجازر يندى لها خالل شهر تشرين أول ال
جبين اإلنسانية جمعاء ارتكبت بحق اإلنسانية جمعاء، 
أدمنت على ارتكابها عصابات مجرمة وبرعاية مطلقة من 
أصحاب القرار السيادي في دول امتهنت التدليس 
والخداع والعبث بحق اإلنسان في الحياة بكرامة على ثرى 

مواثيق وعهود وطنه تتنافى مع القيم التي تنص عليها 
  ..دولية معتمدة من تلك الدول

الحديث هنا يدور عن ثالثة من أبشع المجازر 
الدموية والالإنسانية التي ارتكبتها عصابات صهيونية 
وجيش االحتالل في شهر تشرين األول ضد الشعب 
العربي الفلسطيني دون توقف، متجاوزة كافة المواثيق 

 :ةوالقوانين والخطوط الحمراء الدولي

 ربما تعد هذه المجزرة الدموية :مجزرة بيت ريما
 بعد ٢٤/١٠/٢٠٠١التي اقترفتها قوات االحتالل بها في 

أن منعت الدخول إليها أو الخروج منها من أبشع 
المجازر التي نفذت ضد الفلسطينيين خالل انتفاضة 

 بعد مجزرة مخيم جنين، ووصفتها ٢٠٠٠األقصى 
ًا مماثلة تماما لما جرى مصادر فلسطينية في حينه بأنه

في دير ياسين التي ارتكبتها قوات الهاغاناه الصهيونية 
 حيث استشهد فيها واعتقل العشرات وأحرقت ١٩٤٨عام 

وهدمت الكثير من المنازل فيها رغم أن عدد سكانها لم 
 . نسمة٤٠٠٠يتجاوز الـ 

وقد أكد رئيس بلديتها عبد الكريم جاسر أن ما 
ًدبابة طوقتها وشنت هجوما يزيد على خمس عشرة 

ًعنيفا عليها حيث ابتدأت هجومها بقصف حاجز لألمن 
الوطني على مدخلها ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى 
في صفوفهم والمواطنين العزل، وفور االقتحام فرضت 

قوات االحتالل منع التجول المشدد عليها وشنت حملة 
ختطاف عسكرية واسعة ضد أبنائها العزل، وأقدمت على ا

جثث الشهداء والمصابين إلى جهة مجهولة بعد أن 
تركتهم ينزفون لساعات طويلة دون تقديم العالج الالزم 
لهم، ناهيك عن منعها لسيارات اإلسعاف واألطقم الطبية 
والصليب األحمر من الدخول إلى البلدة إلخالء الشهداء 
والمصابين من بين أشجار الزيتون، وقد وجه أهالي 

نداء استغاثة عاجال إلى المجتمع الدولي البلدة 
 .والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية لوقف المجزرة

 ١٦ ص١٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  مجزرة الدوايمة

  

 * عبدالحميد الهمشري

سأتناول في هذه الحلقة مجزرة رهيبة ارتكبتها 
العصابات الصهيونية اإلرهابية في بلدة الدوايمة 

 من تشرين ٢٩اء الخليل في الـ الفلسطينية في قض
 فاق عدد ضحاياها ما جرى في ١٩٤٨األول عام 

مذبحتي دير ياسين وأبو شوشة والتي جرت جميعها بدم 
 .بارد

فبعد أن كان أهلها ينعمون بالهدوء واالستقرار 
) ٨٩كتيبة الكوماندوس (والعيش الحسن حولتها عصابة 

قيادة موشيه التابعة للواء الثامن الصهيوني اإلرهابي ب
ديان والتي كانت تتألف من جنود خدموا في عصابتي 

حولتها إلى جحيم، وقد حاولت ) شتيرن، واالرغون(
سلطات االحتالل طمس معالمها وتفاصيلها بأوامر تقضي 
بدفن شهداء البلدة في قبور جماعية والتعتيم اإلعالمي 

حيث داهمت القوات .. على ما جرى، ومنع التحقيق فيها
بل االنتهاء من صالة الجمعة قهابية المعتدية البلدة االر

في مسجدها وبدأت بإطالق النار في كل مكان منطلقة 
من جهات ثالث، الشمال والجنوب والغرب، تاركة الجهة 



  
  ١٧٦ 

الشرقية على ما يبدو لهروب أهل البلدة، حيث وصف 
أنه شاهد الدبابات العبرية »أحد أبنائها الهجوم وقال

ً الغربية متجهة شماال وشرقا إلى قرية قادمة من الجهة ً
القبيبة ومن جهة قرية بيت جبرين وبعد تجمعها وقبل 
ًالظهر أخذت تنحدر شرقا باتجاه بلدة الدوايمة، غير آبهة 
بالمقاومة الضعيفة من أبنائها وهذه العملية لم تكن 
منعزلة عن مخطط القتل والترحيل الذي نفذ ضد أبناء 

 كان الهدف منها قتل ما يمكن الشعب الفلسطيني حيث
 ..قتله وتخويف من نجا ليهرب حتى تخلو من أهلها

ًوقد نشرت صحيفة حدشوت العبرية تقريرا 
ًموسعا حول المجزرة أشارت فيه إلى مراحل حدوثها وعلى 

 :النحو التالي

 ١٠٠ – ٨٠ تم فيها قتل ما بين :األولى
شخص بينهم النساء واألطفال، معظمهم في البيوت 

 .الشوارعو

ما حصل فيها كان من ابشع المجازر : الثانية
حيث قاموا باقتحام المسجد وتدنيسه بل وارتكبت فيه 
ًفظاعات ومذابح بحق من الذ به طلبا للحماية واألمان 

 .حيث ذبحوا الشيوخ الذين كانوا يقرأون القرآن الكريم

يصف أبناء البلدة مذبحة المسجد أنه في 
ف تقريبا مرت مجنزرتان قرب الساعة العاشرة والنص

 - ١٠٠مسجد الزاوية حيث كان يتواجد هناك ما بين 
ً شخصا من األهالي معظمهم من كبار السن ذهبوا ١٥٠

مبكرا ألداء صالة الجمعة، وبينما هم يستعدون للصالة، 
سمعوا إطالق نار، فبدأ قسم من المصلين بالخروج من 

ى أساس أنه المسجد بسرعة بينما لجأ إليه قسم آخر عل
بيت اهللا، ولكن الجنود دخلوه وهم يطلقون النار على كل 

 .من كان يتواجد فيه

وذكرت الصحفية يوئيال هارشفي في صحيفة 
، وأما المؤرخ بني ٣٣٢أن عدد الضحايا بلغ  ":حدشوت

موريس فقد ذكر أنهم عشرات أو ربما مئات من أبناء 

فاع الصهيوني ًالبلدة، وقدر أن العدد تراوح وفقا لجيش الد
 ".. قتيل١٠٠ – ٧٠وهيئة األمم بين 

 ١٧ ص٢١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  

  

 مذبحة كفر قاسم
  

   الهمشريدعبد الحمي

في هذه الحلقة سأتناول الحديث عن مذبحة كفر 
 ١٩٥٦ تشرين األول من عام ٢٩قاسم التي جرت في 

حيث أنها حصلت في إطار استعدادات الدولة الصهيونية 
ركة في عدوان رتبت له فرنسا وبريطانيا على مصر للمشا

فاتخذت سلطات االحتالل الصهيوني إجراءات مشددة 
تشمل مناطق السكان العرب في المناطق المحتلة 

، بحجة ضمان األمن الداخلي خالل العدوان على ١٩٤٨
 تم ضم فرقة من حرس ٢٨/١٠/١٩٥٦مصر، وفي ليلة 

، ووضعت القوة الحدود إلى فرقة من الجيش الصهيوني
تحت إمرة المقدم يششكار شدمي، وفي صبيحة 

 أبلغ قائد المنطقة الوسطى في جيش ٢٩/١٠/١٩٥٦
 الضباط العاملين تحت لك" تسور يتصف"العميد االحتالل 

  .إمرته بالسياسة التي ستتبع ضد السكان العرب

 وشدد تسور على أنه ضمن العمليات العسكرية 
) جوم على قطاع غزة وسيناءاله(التي ستنفذ في الجنوب 

يتطلب المحافظة على الهدوء التام في المناطق العربية، 
وطلب منهم المقدم شدمي اللجوء إلى فرض حظر التجول 

  .في القرى العربية في المنطقة وتم إعطاء هذا التصريح

ًوفعال تم إعالن حظر التجول في كل القرى 
رة الطيبة، كفر قاسم، كفر بره، جلجولية، الطي: العربية

قلنسوه، بير السكة، ابطن، وصدر األمر العسكري الذي 
لن يسمح ألي من : نصهوتم إعالنه على السكان العرب 
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من .. السكان بمغادرة بيته خالل ساعات منع التجول
وأعلن  "يترك بيته نطلق عليه النار، ولن يعتقل أحد

ًأن حظر التجول سيكون حازما،  :"المقدم شدمي
 تنفيذ هذه األوامر بيد قوية ليس من خالل وسيحافظ على

  ."ٕاالعتقاالت، وانما بإطالق النار

وعندما سأل الرائد إبراهام هيلنكي قائده شدمي 
عن مصير المواطن العائد من عمله خارج القرية دون 
 :علم هذه بفرض أمر منع التجول، اجابه المقدم شدمي

توزيع وبعد ذلك جرى ".. اهللا يرحمه.. ال أريد عواطف"
فرق من الجنود على قرى المثلث وتوجهت قوة بقيادة 
المالزم غبرائيل دهان إلى قرية كفر قاسم، فقام بتوزيع 
جنوده إلى أربع مجموعات اتخذت مواقعها على مداخل 
القرية وفي داخلها، وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر 

 وقبل نصف ساعة من بدء فرض ٢٩/١٠/١٩٥٦يوم 
ما أعلن، استدعى رقيب من حرس حظر التجول حسب 

الحدود مختار قرية كفر قاسم وأبلغه بأمر منع التجول، 
 مواطن من أهالي القرية ال ٤٠٠وعندما أخبره أن هناك 

زالوا في أماكن عملهم خارج القرية وال يمكن تبليغهم 
بأمر منع التجول في فترة نصف ساعة طمأنه الرقيب 

الساعة الخامسة بالسماح لهم بالمرور بسالم، وفي 
موعد عودة العمال والمزارعين إلى القرية بدأت المذبحة، 
ًحيث كانوا يعودون أفرادا وجماعات على الدراجات أو 
عربات الخيول أو في السيارات، وكان الجنود يستقبلونهم 
على مداخل القرية، ثم يأمرونهم بالوقوف والترجل، ثم 

من كفر " جابةوبعد اإل" من أية قرية أنتم؟" :يسألونهم
ً، كان الضابط يأمرهم بالوقوف صفا واحدا ويصدر "قاسم ً

احصدوهم وخالل " :ًلجنوده أمرا بإطالق النار عليهم بقوله
ساعة واحدة قامت هذه الفرقة من حرس الحدود بقتل 
ًحوالي خمسين فلسطينيا من أبناء القرية شبابا ورجاال 

  .ونساء وأوالدا وبناتا

  ٨ صفحة ٢٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  في ذكرى اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

 احتراما التي جعلت من للمرأة الفلسطينيةنقف 
تطريز هوية وطنية في ثوب عزة القطبة 

  فلسطين

 

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية - وفا-رام اهللا 
عادة نأتي إلى االحتفاالت ونجلس ثم نقف احتراما "

فقد أتينا وبقينا واقفين احتراما للمرأة للشهداء، أما اليوم 
في يومها الوطني، واحتراما لعطائها، لفارسات القدس 
وماجدات غزة وفلسطين، ألخواتنا في الشتات في لبنان 
وسوريا واألردن وأوروبا وبقية العالم، اللواتي جعلن من 

  ".قطبة تطريز هوية وطنية في ثوب عزة فلسطين

يوم الوطني للمرأة جاء ذلك خالل كلمته في ال
الفلسطينية، وحفل افتتاح النصب التذكاري تجسيدا لدور 
المرأة في النضال الوطني واالجتماعي، اليوم االثنين في 
حديقة االستقالل بمدينة البيرة، بحضور وزيرة شؤون 
المرأة آمال حمد، ورئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

ت الرسمية انتصار الوزير، وعدد من الشخصيا
  .واالعتبارية

الفلسطينيات مقاتالت، "وأضاف اشتية أن 
مؤثرات، مبدعات، وزيرات، نشيطات، أسيرات، شهيدات، 
صامدات، صابرات، يعملن لنصر يليق بتضحيات الشعب 

  ".الفلسطيني

كم يسعدني وانا اعلم ان : "وأردف رئيس الوزراء
في كل جامعة من الجامعات توازن جندري، فالجامعة 
والتعليم رافعة للمرأة في المجتمع، واألنبياء على مدار 
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التاريخ أرسلوا ليصححوا اعوجاج الذين ضلوا، اما اليوم 
  ".فاألم هي المدرسة التربوية التي تصحح االعوجاج

هذه الحكومة مكون : "وتابع رئيس الوزراء
رئيسي في المشروع الوطني، ومكون رئيسي في النهج 

 الفلسطيني، ولذلك سوف نحرص الديمقراطي عند الشعب
كل الحرص على ان نحمي الديمقراطية الفلسطينية، وان 

  ".نحمي المرأة واالسرة بكافة مكوناتها

قد يكون هناك بعض القوانين : "وأردف اشتية
التي تحتاج زمنا أطول إلقرارها ألنها تحتاج الى حراك 
مجتمعي وطني، ونحن نريد التشاور مع كل الناس، ألنه 

نريد ان تحيد البوصلة الفلسطينية عن هذا النهج ال 
  ".الديمقراطي

االنتخابات "وقال رئيس الوزراء سنعمل في 
المقبلة على زيادة الكوتة النسائية، وستكون أكثر من 

، وان شاء اهللا سيكون هناك اتفاق وطني نذهب %٣٠
لكي نحتكم تحت قبة البرلمان، لكي تأخذ القوانين حقها 

  ".في النقاش

أشادت األمين العام المساعد  ن جانبها،م
لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، في كلمة مسجلة، 
بنضال المرأة الفلسطينية عبر مسيرة نضال شعبنا 
الطويلة، وكذلك مساعي دولة فلسطين في تمكين المرأة 

ين واالنضمام وتعزيز مكانتها من خالل التشريعات والقوان
  .للمعاهدات الدولية

يعد اليوم الوطني للمرأة : "من جهتها، قالت حمد
الفلسطينية الذي تم إقراره مؤخرا بوصلة لعملنا، لصيانة 
كرامتها وحقوقها عبر رزم من التشريعات والقوانين، 
وتمكينها قانونيا واقتصاديا واجتماعيا، وتذليل العقبات 

  ".أمام تقلدها مناصب عليا

 الذات يعتبر اليوم وقفة مع: "وأضافت حمد
ٕواجراء تقييم ألدائنا خالل عام، واستنباط الدروس لبلورة 

تدخالت تنسجم مع حجم التحديات والظروف التي تفرض 
  ".علينا من الحين لآلخر، ونتصرف معها بحكمة

وأشادت بنضال المرأة الفلسطينية ودورها في 
البناء، مستذكرة الشهيدات واألسيرات والجريحات 

  .المحتلة وفي أرجاء المعمورةوالمرابطات في القدس 

بدوره، أكد رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل أن 
المرأة الفلسطينية سجلت أروع المواقف البطولية في 
التصدي لالحتالل والمساهمة في بناء الوطن رغم 
التحديات، وكان لها دور محوري في حركة التحرر 

  .الفلسطينية منذ انطالقتها وحتى يومنا هذا

المرأة رمز التحدي والصمود : "سماعيلوقال إ
 تشرين ٢٦منذ انعقاد أول مؤتمر نشأ في القدس في 

 عاما، والذي خرج ٩١، أي قبل ١٩٢٩األول عام 
  ".بقرارات قوية تعبر عن طموحات شعبنا

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

 قرى ومدن فلسطينية مدمرة 
  

 عبدالحميد الهمشري

قرى ومدن فلسطينية شرد أصحابها عنها 
 لواء / قضاء صفد١٩٤٨باإلرهاب الصهيوني منذ العام 

  . الحلقة األولى الجزء الثاني- الجليل 

لحلقة األولى الجزء االول ذكر أسماء تناولنا في ا
القرى المدمرة في لواء الجليل بأقضيته الخمسة وهنا 
سنواصل ذكر أسماء القرى المدمرة حسب القضاء ونبذة 
عنها لنمد متابعينا عن وطن سلب من شعب بتآمر دولي 

   .وبمجازر تمت برعاية دولية

 : ابل القمح-: قرى مدمرة في قضاء صفد* 
موشاف (م، وأقيمت عليها مستوطنة ١٩٤٨دمرت عام 
َ البويزية- ). كفار بوفال  دمرتها سلطات االحتالل عام :ُ

م واستولت على أراضيها البالغة مساحتها ١٩٤٨
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م، وجرى ١٩٤٨ دمرت عام : بيريا-.  دونم١٤٦٠٠
 دونم، ٥٥٠٠االستيالء على أراضيها البالغة مساحتها 

كت ثم أعيد وتر) موشاف بيريه(وأقيم عليها مستوطنة 
َ بيسمون-  .م١٩٧١ترميمها عام  م، ١٩٤٨دمرت عام : َ

 ١٢٠٠وتم االستيالء على أراضيها البالغة مساحتها 
م، وسلبت أراضيها ١٩٤٨ دمرت عام : جاجوال-. دونم

 دمرت عام : الجاعونة- .)كيبوتس يفتاح(مستوطنة 
م، وتم االستيالء على أراضيها البالغة مساحتها ١٩٤٨
موشاف روش (وأقيمت عليها مستوطنة  دونما، ٨٣٩

م، وتم االستيالء ١٩٤٨ دمرت عام : جب يوسف-). بينا
 دونم، وأقيمت ١١٣٠٠على أراضيها البالغة مساحتها 

ُ الحسينية - .)كيبوتس عمي عاد(عليها مستوطنة 
 أزيلت هاتان القريتان المتجاورتان عن الوجود :وتليل
ما وأقيمت م، وتم االستيالء على أراضيه١٩٤٨عام 

 دمرت عام : الخالصة- .عليهما موشاف يبسود همعله
م، وتم االستيالء على أراضيها البالغة مساحتها ١٩٤٨

كريات ( دونم، أقيمت عليها مدينة التطوير ١١٣٠٠
 دمرت عام : الخصاص-. م١٩٤٩عام ) شمونة
م، ١٩٤٩م ونقل سكانها إلى وادي الحمام عام ١٩٤٨

بعد االستيالء على أراضيها ومنعوا من العودة إليها، 
 دونم، وأقيمت عليها مستوطنة ٥٠٠٠البالغة مساحتها 

 جرى االستيالء على : خيام الوليد-). مجو تسريم(
 دونم، وأقيمت عليها ٤٣٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

 دمرت عام :َ الدربشية-). لهبوت هبشان(مستوطنة 
احتها م، وتم االستيالء على أراضيها البالغة مس١٩٤٨
 -  .)جونن( دونم، وأقيمت عليها مستوطنة ٢٩٠٠
 مساحة أراضيها ، قريبة من الحدود السورية،:الدردارة

 دونم، وأقيمت عليها مستوطنتي ٣٧٠٠المسلوبة حوالي 
عام ) أشمورا(م، و ١٩٤٩عام ) كيبوتس جادوت(

 شرد أهلها عنها وسكنوا في قرية : دالتة- .م١٩٤٦
أراضيها المسلوبة حوالي عكبرة جنوب صفد، ومساحة 

كيبوتس سدى ( دونم، وأقيمت عليها مستوطنة ٩١٠٠
 شرد أهلها عنها عام :ُ الدوارة- .١٩٤٠عام م) نحيما

 ٥٥٠٠م، ومساحة أراضيها المسلوبة حوالي ١٩٤٨
عام ) كيبوتس عامير(دونم، وأقيمت عليها مستوطنة 

م، واستولت ١٩٤٨ دمرت عام : ديشوم-. ١٩٣٦
 ٢٣٠٤٠ل على أراضيها البالغة مساحتها سلطات االحتال

عام ) موشاف ديشون(دونم، وأقيمت عليها مستوطنة 
م، ١٩٤٨ دمرت عام : الراس االحمر- .م١٩٥٤

واستولت سلطات االحتالل على أراضيها البالغة مساحتها 
موشاف كيريم ( دونم، وأقيمت عليها مستوطنة ٧٩٠٠

  دمرت عام: الزنغرية- .م١٩٤٩عام ) بن زمرة
م، واستولت سلطات االحتالل على أراضيها البالغة ١٩٤٨

 دونم، وأقيمت عليها مستوطنتي ٢٧٩٠٠مساحتها 
م، ومستوطنة ١٩٤٨عام ) موشاف كفار هناسي(
 استولت سلطات االحتالل : الزق التحتاني- .)ايلفليتيت(

 دونم، وأقيمت ١١٦٠٠على أراضيها البالغة مساحتها 
  .)بيت هليل(عليها مستوطنة 

  ١٣ص/٢٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

قرى ومدن فلسطينية شرد أصحابها عنها 
الجزء  ١٩٤٨منذ العام  باإلرهاب الصهيوني 

  الثاني الحلقة الثانية

  

 عبدالحميد الهمشري

  قرى ومدن فلسطينية مدمرة

  لواء الجليل/ قرى قضاء صفد •

ًنتابع في هذا الجزء من الحلقة المدرج تاليا سرد 
قرى قضاء صفد التي دمرها االحتالل الصهيوني 

   في فلسطين

م، وتم ١٩٥٨ دمرت عام :الزق الفوقاني -
الغة مساحتها االستيالء على أراضيها الب
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 دونم، وأقيمت عليها مستوطنة ١٨٠٠
  ).معان بروخ(

م، وتم االستيالء ١٩٤٨ دمرت عام :إلزوية -
 ٣٩٠٠على أراضيها البالغة مساحتها 
نعوت (دونم، وأقيمت عليها مستوطنة 

 .)مردخاي

 هي مكان مقدس للمسلمين :سبالن -
والدروز، استولت سلطات االحتالل على 

 . دونم١٨٠٠ها أراضيها البالغة مساحت

 استولت علي أراضيها سلطات :سعسع -
 دونم، ١٤٨٠٠االحتالل البالغة مساحتها 
) موشاف ساسا(وأقامت عليها مستوطنة 

 .م١٩٤٩عام 

 استولت على أراضيها سلطات :السموعي -
 دونم، ١٥١٠٠االحتالل البالغة مساحتها 
موشاف كفار (وأقيمت عليها مستوطنة 

 .م١٩٤٩عام ) شماي

م، واستولت ١٩٤٨ دمرت عام :لسنبرية  -
سلطات االحتالل على أراضيها البالغة 

 دونم، وأقيمت عليها ١٤٢٠٠مساحتها 
عام ) موشاف ميعات باروخ(مستوطنة 

 .م١٩٤٧

 استولت سلطات االحتالل :الشوكة التحتا -
 ٢١٠٠على أراضيها البالغة مساحتها 

 .دونم

 وتعني مخزن الحبوب واستولت :الشونة  -
ل على أراضيها البالغة سلطات االحتال

 . دونم٣٧٠٠مساحتها 

 استولت سلطات االحتالل على :الصالحية -
 . دونم٥٦٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

 استولت سلطات االحتالل على :الصفصاف -
 دونم، ٧٤٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

) موشاف صفصوفا(وأقامت عليها مستوطنة 
 .م١٩٤٩عام 

الحدود  هذه القرية قريبة من :صلحة -
م، ١٩٢٣اللبنانية ألحقت بفلسطين عام 

واستولت سلطات االحتالل على أراضيها 
 دونم، وأقيمت ١١٧٠٠البالغة مساحتها 
عام ) كيبوتس يرؤون(عليها مستوطنة 

 .م١٩٤٩

 استولت سلطات االحتالل على :طيطبا -
 . دونم٨٤٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

ة  سميت بهذا االسم نسب:الظاهرية التحتا -
إلى الظاهر بيبرس المملوكي محرر صفد 
من الصليبيين، استولت سلطات االحتالل 

 ٦٨٠٠على أراضيها البالغة مساحتها 
 .دونم

 تقع على نهر بانياس قرب :العباسية -
الحدود السورية، استولت سلطات االحتالل 

 ١٥٤٠٠على أراضيها البالغة مساحتها 
دونم وقرية السمان الواقعة إلى الجنوب 

 .شرقي منهاال

 ٤٠٩ مساحة أراضيها المسلوبة :العزيزية -
 .دونم

 استولت سلطات االحتالل على :َعلما -
 . دونم١٩٧٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

 استولت سلطات االحتالل على :العلمانية -
 . دونم١٢٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

 استولت سلطات االحتالل على :عموقة -
 . دونم٢٦٠٠أراضيها البالغة مساحتها 
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 دمرت وشرد أهلها في :عين الزيتون -
م، ونظم الصهاينة مجزرة بحق ٦/٥/١٩٤٨

السكان، وأقيمت على أراضيها مستوطنة 
 .)عين زيتيم(

 استولت سلطات االحتالل على :قباطية -
 . دونم٢٩٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

 استولت سلطات االحتالل على :غرابة -
م،  دون٢٩٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

) كيبوتس جونين(وأقيمت عليهامستوطنة 
 .م١٩٥١عام 

 استولت سلطات االحتالل على أراضيها :فارة -
 . دونم٧٢٠٠البالغة مساحتها 

 شخص ١٠٠ قتل من سكانها :فراضية -
عندما احتلها الصهاينة وشردوا أهلها، 
واستولت سلطات االحتالل على أراضيها 

 دونم، وأقيمت ٨٧٠٠البالغة مساحتها 
عام ) كيبوتس فارود( مستوطنة عليها

 .م١٩٤٩

 استولت سلطات االحتالل على :فرعم -
 دونم، ٢١٠٠أراضيها البالغة مساحتها 

 .)هازو هاجليتيت(وأقيمت عليها مستوطنة 
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 مليون دوالر لثالث ١.٢دعم بقيمة : اشتية
 لعربيمستشفيات مقدسية عبر الصندوق ا

 بحث رئيس الوزراء محمد – وفا -رام اهللا 
اشتية، اليوم السبت، مع وفد من مستشفيات القدس 
المحتلة، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، 
تعزيز المستشفيات في القدس وحمايتها، ودورها المهم 
في مواجهة فيروس كورونا، خالل لقاء في مكتبه برام 

 .اهللا

خالل االجتماع، عن دعم وأعلن رئيس الوزراء 
 ألف دوالر، من الصندوق العربي ٢٠٠قيمته مليون و

 ألف دوالر لكل من مستشفى ٤٠٠في الكويت، بواقع 
، وسانت )المطلع(المقاصد الخيرية، واألوغوستا فكتوريا 

 .جون للعيون

نعتز بمستشفيات القدس : "وقال اشتية
اء كمؤسسات وطنية في العاصمة المحتلة، وسنبقى أوفي

لهذه المؤسسات التي إلى جانب أهميتها الوطنية 

والسياسية، تقدم خدمات صحية نوعية لكل أبناء 
  ".فلسطين

أينما كانت هناك فرصة لدعم مستشفيات : "وتابع
القدس سنسعى لها سواء من خالل استمرار التحويالت 
الطبية لها، وجذب الدعم الخارجي ومساعدتها في 

  ".اريةمعالجة بعض المشاكل اإلد

وتقدم مستشفى المقاصد بالشكر لرئيس الوزراء 
على رعايته التفاق يضمن حل األزمة المالية لمستشفى 
المقاصد الخيرية، والتي كانت تهدد استمرار المستشفى، 

 ٥٠من خالل دعمه في الحصول على قرض بنكي بقيمة 
مليون شيقل يوفر التمويل الالزم لعمل المستشفى ويرافقه 

  .الحي لمنع تكرار األزمة وتراكم الديونبرنامج إص

من جانبه، أكد الهدمي استمرار عمل اللجنة 
المكلفة من رئيس الوزراء لدعم مستشفى المقاصد 
الستدامة الحل على المستوى البعيد باتخاذ خطوات 
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إستراتيجية لضمان استقرار هذه المؤسسة الوطنية 
  .بالقدس

  ١٠/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا
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فلسطين تقاضي مستوطنين في .. للمرة األولى
  محاكمها

 

  الفلسطيني أعلن وزير العدل-فلسطين المحتلة 
محمد شاللدة، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خالل أيام 
بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون 

 .بحق مواطنين فلسطينيين

، أن وزارة العدل وبالتعاون "وفا"ـوأوضح شاللدة ل
مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني 
ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من 
ًقبل المستوطنين، مؤكدا على أنه ووفقا للقانون 
األساسي، يحق ألي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى 

  .قاضيه الوطني الفلسطيني

ٍبين أن العمل جار  على جمع األدلة واإلثباتات ّ
الجنائية، لرفع أول القضايا إلدانة مستوطنين معروفة 
أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في 

 .البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب نابلس

صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل "وأضاف، 
 فريق وطني لمساءلة ومالحقة المستوطنين الذين
يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم 
الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من االتفاقيات 
والتفاهمات اإلسرائيلية واألمريكية، الذي أصدره الرئيس 

وبين وزير العدل، أن المحاكم  ".محمود عباس
الفلسطينية، ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد 

البة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، المستوطنين، للمط
والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني، وذلك 

ًتكريسا لمفهوم سيادة الدولة على اإلقليم المحتل، 
ًواستكماال لقبول فلسطين كدولة غير عضو في األمم 
المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الوالية القضائية على 

 .اإلقليم الفلسطيني المحتل

دد على أن األحكام الصادرة عن القضاء وش
الفلسطيني ستكون في حال عدم تطبيقها واحترامها من 
ًقبل سلطات االحتالل، حجة ودليال لتنفيذها أمام الدول 
التي يحمل المستوطنون جنسياتها، كما أنها ستدعم 
التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على 

ضحايا االنتهاكات االختصاص التكميلي، بمعنى أن 
ٕاستنفذوا كافة اإلجراءات الوطنية الدستورية، واحالة تنفيذ 

 .األحكام للجنائية الدولية

كما ستكون القرارات الصادرة عن القضاء 
الفلسطيني، بينة وأدلة جنائية، لرفعها أمام أي قضاء 
جنائي دولي آخر، إذا لم تقم إسرائيل باحترام تطبيق 

 .األحكام

ًوفقا للتشريعات الوطنية "، أنه ّوبين الوزير
ًالسائدة في فلسطين، واستنادا لقانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية، هناك نصوص على مالحقة األجنبي، 
وهو ما ينطبق على المستوطن، الذي يقيم ضمن الوالية 
اإلقليمية الفلسطينية على األرض المحتلة، وبالتالي من 

 من أن االستيطان يعتبر جريمة ًحقنا أن نقاضيه، انطالقا
ًحرب، يعاقب عليها القانون وفقا التفاقية جنيف الرابعة، 

 ".لنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاًواستنادا إلى 

وسيقوم الضحايا برفع قضايا أمام محاكم 
البدايات الفلسطينية في مختلف المحافظات، وستجري 
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تلة بالمثول أمام مخاطبة الجانب اإلسرائيلي كدولة مح
القضاء الفلسطيني، وفي حال رفض الطرف اآلخر 
اختصاص المحاكم الفلسطينية، سيتم اتباع اإلجراءات 
ًالرسمية في المحاكمة العادلة واصدار أحكام غيابية وفقا  ٕ

 .للقوانين والتشريعات الفلسطينية

وشدد وزير العدل محمد الشاللدة، على أن 
لبت في ملفات الضحايا، لن القضاة الفلسطينيين وعند ا

ٕيستندوا فقط للتشريعات الفلسطينية، وانما لالتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، والتي 

 .وقعت عليها دولة السلطة القائمة باالحتالل

ّوبين أن كل دولة ملزمة وفق النظام األساسي 
كب للمحكمة الجنائية الدولية بأن تقوم بمقاضاة من ارت

جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية، 
 من اتفاقية جنيف الرابعة، ١٤٦ًاستنادا لنص المادة 

والتي تنص على أن الدول ملزمة بسن تشريعات وطنية 
في قوانينها، لمالحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم إبادة 
جماعية وجرائم ضد اإلنسانية، بغض النظر عن مكان 

 .يمة أو جنسيتهاوقوع الجر

ًواستنادا لهذا النص كما قال شاللدة، تضع 
الدول في تشريعاتها ما يسمح لها بمالحقة من يرتكب 
تلك الجرائم، ولكن في القضايا األشد خطورة التي ترتكب 
بحق الشعب الفلسطيني، يمكن أن يتم التوجه إلى 
ّالجنائية الدولية، ألن القضاء اإلسرائيلي بغالبه مسيس، 

لك نقوم في القضاء الفلسطيني وبشكل مباشر برفع لذ
 .القضايا أمام الجنائية الدولية

وأكد أن القضية ليست محصورة في اعتداءات 
المستوطنين، حيث تقوم وزارة العدل وبموجب قرار صدر 
عن الحكومة الفلسطينية بتشكيل فريق وطني بمتابعة 

 فيما ملفات عدة، ومنها، ملف جثامين الشهداء المحتجزة
تسمى بمقابر األرقام، حيث ستطالب سلطات االحتالل 
بالمسؤولية المدنية وبجبر الضرر والتعويض عن المأساة 
التي يتعرض لها ذووهم، إضافة لملف الشركات األجنبية 

 شركة، ٢٠٠العاملة في المستوطنات وعددها أكثر من 
وملفات خاصة بمالحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية 

 . الدولة التي يحملون جنسيتهاأمام قضاء

١٣ ص٢٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

  

 * * * * * 

(�)%�����%�   

  مقاهي القدس
 

اندثرت  –  القدس المحتلة–أسيل الجندي 
مقاهي القدس القديمة لكن حكايات روادها وذكرياتهم بها 
ُتحييها دائما، فكانت مالذ الرجال ومكانا معتمدا لعقد 

ومقرا للمثقفين ومنطلقا للحراك جلسات الصلح العشائرية، 
 .السياسي وتوزيع المنشورات

 الذي يقع على يسار الزائر –ّولعل مقهى زعترة 
ً واحدا من –وهو يهبط ساللم باب العامود من الداخل 

ٕأهم المقاهي التي انتهت مسيرتها بإغالقها، وابعاد 

صاحبه خليل زعترة الذي أكمل مسيرة والده في إدارة 
 .رحيلهالمقهى بعد 

ّبحثت الجزيرة نت عمن كان هذا المقهى جزءا 
أصيال من حياته اليومية، فتوجهت للممثل المسرحي 

 عاما في ٣٩حسام أبو عيشة الذي عمل والده صالح 
مقهى زعترة قبل رحيله، وكانت وظيفته األساسية إعداد 

 .لرواد المقهى" شيشة التمباك العجمي"
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المقهى حسام تحدث بإسهاب عن ذكرياته في 
التي عاشها من خالل مرافقة والده يوميا، والعمل مكانه 

 .في حال إصابته بوعكة صحية

كانت المقاهي تفتح أبوابها في البلدة القديمة "
بعد صالة الفجر مباشرة، يستقبل والدي الزبائن بكأس 
من الشاي يضع داخله عشبة حصا البان التي يقطفها 

بون كوبه وبجواره يوميا من باحات األقصى فيجد كل ز
القرشلة، يتناولون فطورهم ويمضون إلى أعمالهم وكنا 

 رجال كانوا ينتظرون ٨على ) مجانين القدس(نطلق لقب 
 ".المقهى قبل فتح أبوابه كل يوم

 عاما كان يتوجه بها والد حسام يوميا من ٣٩
منزله في حارة السعدية بالبلدة القديمة إلى المسجد 

 مقهى زعترة لممارسة عمله األقصى، ومن هناك إلى
 .الذي تخلله الكثير من التجارب الحلوة والمرة حسب نجله

عن الدور الوطني الذي كانت تلعبه المقاهي مما 
جعلها عرضة للتفتيش والتخريب والمالحقة التي وصلت 
حد إغالق أبوابها نهائيا، قال حسام إن المنشورات كانت 

ية ويضع للزبون تصل المقهى فيحملها والده تحت الصين
فنجان القهوة وكأس الماء وأسفلهما المنشور بطريقة 

 .سلسة، حتى يقرأه الجميع

ُالصحف والكتب أيضا كانت تقرأ في المقاهي 
ُوتنتقل من زبون إلى آخر، وكان يحرم على الشبان الذين 

 عاما دخول هذا المقهى الذي ٣٠لم يبلغوا من العمر 
ّده، وخزن في ذاكرته على دخله حسام استثنائيا لوجود وال

 .مدار عقود الكثير من القصص والذكريات

لمشروبي الليمونادة والتمر الهندي اللذين 
-يشتهر المقدسيون بإعدادهما نكهة خاصة في المقهى 

 فكان يدخله جريا ليجرف بوعاء بالستيكي -حسب حسام
كبير مربوط بسلسلة حديدية من المشروبين، ليروي 

 مدرسته الواقعة خارج سور القدس عطشه وهو عائد من
 .التاريخي

ويذكر أن هذين المشروبين كان يوزعهما 
 رجل بعد إتمام ٤٠٠صاحب المقهى مجانا على نحو 

كان مخاتير قرى "صلح عشائري بين عائلتين متنازعتين 
رام اهللا وبيت لحم يقصدون البلدة القديمة ويرتادون 

ائري، وكان المقاهي ويعقدون فيها جلسات الصلح العش
 ."لكلمة هؤالء وزن وهيبة كبيرة

ختم أبو عيشة حديثه للجزيرة نت بالتطرق 
لطقوس المقاهي في شهر رمضان، إذ كان يتجمع المئات 
فيها لإلنصات للحكواتي بعد صالة التراويح والذي كان 

 .يتنقل من مقهى إلى آخر ليسرد قصته

بعد الحكواتي كنا ننتظر الشيخ عبد الحميد "
 الذي يبدأ األمسية بتهاليل للنقشبندي يتبعها حمود

بمدائح نبوية، ثم ينطلق بالعزف على العود وتصدح 
حنجرته بأغاني أم كلثوم، وعندما يأتي صوت القرآن 
الكريم الذي يسبق صالة الفجر من المسجد األقصى 
يدعو الجميع للتوجه لمنازلهم لتناول وجبة السحور 

 ".والتهيؤ ألداء صالة الفجر

ُتغلق أبواب المقاهي لكنها تفتح شهية روادها 
وتبقيهم متحمسين لسماع بقية هذه الحكاية أو تلك في 

" أبو زيد"و" عنتر"األمسية التالية، وعلى رأسها حكاية 
حسب المقدسي السبعيني يحيى شبانة الذي ما زال يبيع 

 .الصحف بالكشك الواقع بين مقهيي صيام وزعترة

تي كان جزءا ال يتجزأ من وقال شبانة إن الحكوا
أجواء المقاهي في القدس قديما، وكان أحدهم من حارة 

 .السعدية واآلخر مصري يعيش في القدس

كان رواد المقهيين يشترون الصحف اليومية "
لكنني ال أبيع اليوم سوى . مني، وكنت أبيع آالف النسخ

 ." نسخة مع اندثار المقاهي وروادها٨٠

 المقاهي الثقافية

ة إلى المقاهي التي كان تحييها الروايات إضاف
اشتهرت مقاه أخرى بالحلقات " الكراكوز"الشعبية و
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الواقع قرب باب " الصعاليك"الثقافية، وأبرزها مقهى 
الخليل أحد أبواب البلدة القديمة والذي افتتح عام 

١٩١٨. 

 وفقا لكتاب المشهد –نجح هذا المقهى 
لعشرات من  في جذب ا–الحضاري في مدينة القدس 

مثقفي القدس من مشاهير األدب والساسة، وأبرزهم خليل 
السكاكيني وخليل الخالدي وسعيد جار اهللا ونجيب نصار 

  .وبندلي الجوزي

وواظب المقهى على عقد ندوة أدبية أسبوعية 
كان يحضرها العديد من " حلقة األربعاء"حملت اسم 

 .الشخصيات األدبية الفلسطينية والعربية

اد هذا المقهى ما عرف قديما بحزب وشكل رو
، وأطلق السكاكيني هذا االسم على ١٩٢١الصعاليك عام 

المقهى الذي كان يعود حينها لمختار طائفة الروم 
 ."ّعيسى ميشيل الطبة"األرثوذكس 

وفي الكتاب ذاته للمؤلفين إسحق البديري وقاسم 
أبو حرب، ورد أن بداية ظهور المقاهي في مدينة القدس 

 الميالدي حسب ما ورد في سجالت ١٦ إلى القرن يعود
 .المحكمة الشرعية بالقدس

وكان أول صانعي القهوة في المدينة المقدسة 
أحمد القهوجي، وكانت لهم نقابة حيث انتخب صالح 
الدين درويش القهوجي شيخا على طائفة القهوجية عام 

١٥٩٠. 

وأغلقت كافة مقاهي القدس القديمة أبوابها 
لكن بقي مقهى . ي، وتحولت لتخصصات أخرىبشكل نهائ

صيام الواقع على مدخل سوق العطارين صامدا حتى 
اليوم، ويقصده الرواد يوميا من داخل البلدة القديمة 
وخارجها لالستمتاع بشيشة التمباك العجمي، لكنهم 
محرومون منها مؤقتا إلغالق المقهى حاليا بسبب 

 .جائحة كورونا

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠الجزيرة 

** * * *  

�����*������%   

  عارف العارف

  

ولد عارف شحادة العارف في مدينة القدس سنة 
، والتحق بالمدرسة المأمونية في القدس، ثم ١٨٩٢

 إلى إسطنبول حيث تابع دراسته ١٩٠٩سافر في سنة 
الشهيرة، ثم انتسب إلى " نموئة تراقي"الثانوية في مدرسة 

ج منها سنة ّكلية اآلداب في جامعة إسطنبول وتخر
١٩١٣ .  

وخالل دراسته الجامعية، عمل في الصحافة 
التركية كي يسدد نفقات دراسته، كما انضم إلى المنتدى 
األدبي الذي كان يلتقي فيه العرب المقيمون والزائرون، 

  .كما تلقى فيه محاضرات في مآثر العرب وحقوقهم

ًعين العارف بعد تخرجه موظفا في قلم الترجمة  ّ ُ
  . لوزارة الخارجية العثمانيةالتابع 

وعندما نشبت الحرب العالمية األولى في سنة 
، التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها بعد ستة ١٩١٤

أشهر برتبة ضابط، وسيق إلى جبهة القتال في مواجهة 
الروس في منطقة القفقاس حيث وقع خالل إحدى 
المعارك التي خاضتها كتيبته في أسر القوات الروسية، 

لتي أرسلته إلى معتقل في سيبيريا، قضى فيه ثالثة ا
  . ّأعوام تعلم خاللها اللغتين الروسية واأللمانية

وبلغ اتقانه األخيرة أنه استطاع ترجمة كتاب 
للفيلسوف ) Die Welträthsel" (معضلة الكون"

كما أصدر ). Ernst Haeckel(األلماني إرنست هيكل 
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ون مع رفيق سوري له العارف خالل فترة اعتقاله، بالتعا
هو أحمد الكيالي، جريدة عربية هزلية أسبوعية سمياها 

ً عددا خالل الفترة ٥٠، صدر منها نحو "ناقة اهللا"
١٩١٧-١٩١٦.   

، نجح العارف، ١٩١٨سبتمبر /  أيلول١٨وفي 
مع عدد من رفاقه العرب، في الفرار من المعتقل، واتخذ 

. ى بالدهمالفارون وجهة الشرق األقصى في طريقهم إل
فبراير / عاد العارف إلى مسقط رأسه في أواخر شباط

  .  بعد غياب دام نحو عشرة أعوام١٩١٩

ًوألف، وهو في طريق عودته إلى فلسطين، كتابا  ّ
ّ، ضمنه "رؤياي"ًطريفا جاء في قالب منام وحمل عنوان 

عصارة آرائه وتأمالته في أوضاع البالد العربية المتردية، 
المستقبل وهي تشهد نهضة قومية ّوتصوره لها في 

  .علمانية تنعم بالعلم والمعرفة والرقي والكمال

انضم العارف، بعد استقراره بالقدس، إلى النادي 
سورية "العربي، وعندما قرر النادي إصدار صحيفة باسم 

ُتكون لسان حاله، كلف العارف ومحمد حسن " الجنوبية
في الثامن من البديري تحريرها، وصدر العدد األول منها 

، فكانت أول صحيفة وطنية تصدر ١٩١٩سبتمبر / أيلول
في القدس بعد االحتالل البريطاني، وكانت أسبوعية في 

  . البدء ثم صارت نصف أسبوعية

وقد عمدت السلطات البريطانية إلى تعطيلها عدة 
ّمرات، جراء حملها على السياسة البريطانية المؤيدة 

  .اء وعد بلفورللصهيونية، ومطالبتها بإلغ

، ألقى عارف ١٩٢٠أبريل / في الرابع من نيسان
العارف، إضافة إلى الحاج أمين الحسيني وعمر الصالح 
البرغوثي، خطبة في مهرجان شعبي شارك فيه اآلالف في 
أول أيام موسم النبي موسى في القدس، وما لبث هذا 
ّالمهرجان أن تحول إلى صدامات عنيفة بين العرب 

قط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى من واليهود، س
  . الطرفين

ّوحملت السلطات البريطانية خطباء المهرجان 
مسؤولية التحريض على العنف، وحاولت اعتقالهم، بيد 
أن الحسيني والعارف أفلتا من قبضتها ونجحا في اللجوء 

وحكمت المحكمة . إلى شرق األردن ومنه إلى دمشق
  .رة أعوامًغيابيا عليهما بالسجن عش

ُكلف العارف بعد وصوله إلى دمشق تمثيل مدينة 
ًالقدس في المؤتمر السوري العام، كما شارك عددا من 
رجال فلسطين المقيمين في دمشق في تأليف جمعية 

ًفلسطين وانتخب عضوا في هيئتها اإلدارية وبادر . ُ
أعضاء هذه الهيئة إلى تشكيل جمعية سرية باسم فتى 

قيام بعمليات مسلحة على حدود فلسطين غايتها ال
  .فلسطين الشمالية

اضطر العارف، بعد احتالل القوات الفرنسية 
، إلى ١٩٢٠يوليو / دمشق في الرابع والعشرين من تموز

االلتجاء مع لفيف من رفاقه إلى شرق األردن، وذلك إلى 
أن صدر عن المندوب السامي البريطاني في فلسطين 

لمتهمين في أحداث هربرت صامويل، عفو عام عن ا
موسم النبي موسى؛ فرجع العارف إلى القدس، حيث 
اشترطت السلطات البريطانية عليه عدم االنخراط في 

  .العمل السياسي، كما لم تسمح له بمزاولة الصحافة

 ١٩٢٦-١٩٢١عمل العارف خالل سنوات 
ًقائمقاما ألقضية جنين ونابلس وبيسان ويافا تباعا ثم . ً

، باإلعارة، إلى ١٩٢٩ وسنة ١٩٢٦انتقل بين سنة 
شرق األردن، حيث شغل منصب السكرتير العام لحكومة 

وشغل خالل األعوام العشرة . األمير عبد اهللا بن الحسين
 منصب قائمقام في ١٩٤٣-  ١٩٢٩األولى من الفترة 

قضاء بئر السبع، ثم منصب قائمقام في قضاء غزة في 
  . األعوام التالية

ّ عين ا١٩٤٣وفي سنة  ًلعارف قائمقاما في ُ
ُقضاء رام اهللا من لواء القدس، ثم رقي بعد فترة إلى 
مساعد حاكم لواء القدس البريطاني، وهو المنصب الذي 
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كان يشغله عند انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين 
  . ١٩٤٨مايو / أيار١٥في 

وظل في منصب قائمقام رام اهللا إلى ما بعد عقد 
أبريل /  نيسان٣ٕألردن واسرائيل في اتفاقية الهدنة بين ا

، وضم الضفة الغربية إلى شرق األردن، وذلك ١٩٤٩
ّإلى أن عينه الملك عبد اهللا األول، في السنة نفسها، 
ًرئيسا لبلدية القدس، وهو منصب شغله مرة ُأخرى عن 

، بعد أن نال أغلبية ١٩٥١طريق االنتخاب في سنة 
   .١٩٥٥األصوات، وبقي فيه حتى سنة 

ً اختير العارف وزيرا لألشغال ١٩٥٥في سنة و
ّالعامة في حكومة هزاع المجالي، لكنه استقال بعد فترة 
ّوجيزة وانكب بعد استقالته على البحث والتأليف، وأعار 
ًاهتماما كبيرا للنشاط االجتماعي، إذ ترأس اللجنة  ً
التنفيذية لـرابطة المناضل الجريح في القدس، كما كان 

ة إنعاش األسرة في البيرة التي كانت من رعاة جمعي
  .ترأسها الناشطة النسائية سميحة خليل

ً عين العارف مديرا لمتحف ١٩٦٣وفي سنة  ّ ُ
اآلثار الفلسطيني في القدس الذي كان قد ُأنشئ في عهد 
االنتداب البريطاني بفضل معونة من مؤسسة روكفلر 

 توفي عارف العارف في مدينة رام اهللا سنة. األميركية
  . ُ عقب إصابته بجلطة دموية ودفن فيها١٩٧٣

 منحته منظمة التحرير ١٩٩٠وفي سنة 
  .الفلسطينية وسام القدس للثقافة والفنون واآلداب

ُيعتبر عارف العارف أحد كبار المؤرخين 
ّالفلسطينيين، بل لقب بـ  واتسمت ". عميدهم"و" شيخهم"ُ

اءت كتاباته التاريخية الغزيرة بالدقة والموضوعية وج
حصيلة مشاهداته، من جهة، وتنقيباته وتسجيالته، من 
جهة ُأخرى، واعتمادها على شبكة واسعة من األصدقاء 

فهو استفاد من . والزمالء والمعارف من خلفيات متعددة
ًالمناصب التي تقلدها في اإلدارة، وخصوصا في عهد 
االنتداب البريطاني، ليكتب عن المناطق التي عمل فيها 

ًثها وأحوالها وسكانها وخصائصهم، مبرزا وعن أحدا
  . شخصية فلسطين العربية عبر العصور

ُويعتبر مؤلفه الضخم عن نكبة فلسطين سنة 
  . من أهم المراجع العربية عنها وأوثقها١٩٤٨

  :من آثاره

منظمة التحرير : بيروت". أوراق عارف العارف"
  ). ً مجلدا١٢ (١٩٧٣الفلسطينية، مركز األبحاث، 

مطبعة بيت : القدس".  بير السبع وقبائلهاتاريخ"
، ٢مكتبة مدبولي، ط : القاهرة. ١٩٣٤المقدس، 

١٩٩٩.  

مطبعة دار : القدس". تاريخ الحرم القدسي"
  .١٩٤٧األيتام اإلسالمية الصناعية، 

مطبعة دار األيتام : القدس". تاريخ غزة"
  .١٩٤٣اإلسالمية، 

 ّتاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى"
مكتبة : القدس". المبارك ولمحة عن تاريخ القدس

  .١٩٥٥األندلس، 

  .١٩٥١دار المعارف، : القاهرة". تاريخ القدس"

مطبعة اآلباء الفرنسيسيين، : القدس". رؤياي"
، ٢دار ريحاني للطباعة والنشر، ط : بيروت. ١٩٤٣

]١٩٥٧.[  

مطبعة بيت : القدس". كتاب القضاء بين البدو"
  .١٩٣٣المقدس، 

مكتبة : القدس". في تاريخ القدس لمفصلا"
المؤسسة العربية للدراسات : بيروت. ١٩٦١األندلس،

  .٢٠٠٥، ٣والنشر، ط 

مطبعة : القدس". الموجز في تاريخ عسقالن"
  .١٩٤٣بيت المقدس، 

". نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود: النكبة"
  ). مجلدات٦ (١٩٦١-١٩٥٦المكتبة العصرية، : صيدا
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مؤسسة : ديم وليد الخالدي، بيروتمع تق: ٢ط
  ). مجلدات٣ (٢٠١٢الدراسات الفلسطينية، 

". نكبة العرب في فلسطين: النكبة في صور"
  . ١٩٦١، دار العلم للماليين: بيروت

 المسرح الزمني –المصدر موقع رحالت فلسطينية 
٢٠/١٠/٢٠٢٠  

* * * * * 

  

  عبيد أنور
  

 العشر على يزيد ما منذ – المحتلة القدس
) عاما ٢٣ (عبيد أنور المقدسي الشاب يعيش سنوات،

 وفصول واإلبعاد االعتقال من محطات العيسوية، بلدة ابن
  .االحتالل اعتداءات بفعل حياته تفاصيل اقتحمت معاناة

 واالعتقال المالحقة مع عبيد أبو رحلة وبدأت
 قوة اعتقلته حيث عاما، ١٢ العمر من يبلغ كان حينما

 وبحسب. المبرح بالضرب عليه اعتدتو المستعربين من
 حيث المعاناة من كثير معه حمل االعتقال هذا فإن عبيد؛
  .صحية مشاكل عن عليه االحتالل جنود اعتداء أسفر

 المرات عشرات اعتقل أنه إلى عبيد أبو ويشير
 كل وفي سنوات، خمس مجموعه بما االحتالل، قوات من
 أيام مدار ىعل للتحقيق يخضع كان بها يعتقل كان مرة
  .المسكوبية في التحقيق مراكز في

 مرة كل وفي االحتالل قوات أن عبيد ويكشف
 الحبس أو غرامات عليه تفرض اعتقاله عقب عنه تفرج

  .المنزلي

  ابعاد عن القدس

 عن عبيد الشاب سيبعد أسبوعين من أقل وبعد
 منزله في جبرية إقامة بعد أشهر، أربعة القدس مدينة

 آنذاك االحتالل محكمة أبلغته إذ بيع؛أسا عدة استمرت

 القرار أن يتفاجأ أن قبل األقصى المسجد عن إبعاده نيتها
  .المقدسة المدينة عن إبعاده كان

 االحتالل حكومة تنوي إبعاده مدة انتهاء وعقب
 عام من أكثر عليها مضى قديمة قضايا على محاكمته
  .ونصف

 التي بالعصيبة اإلبعاد رحلة عبيد أبو ويصف
 عن البعد قسوتها ويزيد واألسر، السجن بعذاباتها تفوق
  .األهل

 عن إبعاده عن الناتج األكبر العذاب أن ّوعد
 األقصى المسجد زيارة من حرمانه هو المقدسة المدينة

  .فيه والرباط الصالة على اعتاد الذي

  ارهاب المقدسيين

 هذه خالل من يسعى االحتالل أن عبيد أبو ويرى
 عن وعزله المقدسي الشباب إرهاب ىإل الممارسات

 والدفاع الرباط من اهتماماتهم وتحويل األقصى، المسجد
 من والسالمة المسكن على الحصول إلى المقدسات عن

  .فقط واالعتقال اإلبعاد

ًمددا المعتقل مكوث" المنزلي الحبس "ويعني َ 
 ّيحول ما األسرة، أفراد أحد وبتعهد البيت داخل محددة
 أو العالج من المقدسي ويحرم سجون، إلى البيوت

  .باهظة مالية غرامات فرض إلى باإلضافة الدراسة،

 إجراء "المنزلي الحبس أن حقوقية مصادر وتؤكد
 القانون وأحكام لقواعد ومخالف أخالقي، وغير تعسفي
 كما اإلنسان، لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي
 تضطر التي ادهاأفر بمجموع لألسرة جماعية عقوبة يشكل

 حماية على حريصة دائم، استنفار حالة في َتبقى ألن
  .المفروضة الشروط تجاوزه تبعات خطر من ابنها

 القدس عن اإلبعاد قرارات يخص فيما أما
 بفرض االحتالل سلطات بدأت فقد األقصى؛ والمسجد

ٍلمدد والمسجد المقدسة المدينة عن اإلبعاد أوامر  تجدد َ
 وبعض والدينية الوطنية الشخصيات ضبع بحق ًأحيانا،
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 والمدينة األقصى إفراغ بهدف والناشطات؛ الناشطين
 المدينة لتهويد للصهاينة األجواء لتهيئة المقدسة؛
  .األقصى واقتحام األراضي ومصادرة

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * * 

  

  

 موسى كاظم الحسيني
  

 عام س في القد موسى كاظم الحسينيولد
. رقية الحسيني: زوجته.  والده سليم الحسينيم،١٨٥٣
 .حسين سليم: هأخو. فؤاد؛ عبد القادر؛ فريد: أوالده

ثم انتقل إلى . ّتلقى دراسته األولية في القدس
ُالذي كان يعد " المكتب السلطاني"إسطنبول ودرس في 

ّطالبه لشغل الوظائف الهامة في اإلدارة العثمانية بدأ . ّ
) باشكاتب( مأمور أوراق ١٨٨٠المهنية سنة مسيرته 

ًفي نظارة الصحة الطبية، ثم عين قائمقاما سنة  ّ ّ ُّ١٨٨١ ،
، ثم )في والية حلب(فتنقل من يافا إلى صفد إلى حارم 

  .إلى عكا وعجلون

َرقي في سنة    إلى منصب المتصرف، ١٨٩٦ُ
في الجزيرة (ًفعمل متصرفا في عسير ونجد وسعود 

، ثم في )في األناضول(تليس وأرجميدان ، وفي ب)العربية
، ثم عاد للعمل )في العراق(والمنتفق ) في سورية(حوران 

ّفي سورية، حيث قلدته السلطات العثمانية، في نهاية 
  .ُالقرن التاسع عشر، رتبة الباشوية

، فعاد ١٩١٣أحيل على التقاعد في أواخر سنة 
ة إلى القدس ولزم بيته خالل سنوات الحرب العالمي

  .األربع األولى

، بعد االحتالل البريطاني، ١٩١٨ّتولى في سنة 
ًرئاسة بلدية القدس، خلفا ألخيه حسين سليم، ورفض، 

  .خالل فترة رئاسته، إدخال العبرية لغة رسمية إلى البلدية

شارك في االجتماع الذي عقده عدد من 
الوطنيين الفلسطينيين في مدينة القدس في ربيع سنة 

وصول لجنة التحقيق الدولية المعروفة ، عشية ١٩١٩
ُإلى فلسطين، واتفق فيه على "  كرين- لجنة كينغ"باسم 

ًمطلب أن تكون سورية مستقلة استقالال تاما وأن تكون  ً
، وعلى رفض "ًمستقلة داخليا"فلسطين كجزء من سورية 

  .الصهيونية والوطن القومي اليهودي ووعد بلفور

دبير الصدامات اتهمته السلطات البريطانية بت
أبريل / الدامية بين العرب واليهود التي وقعت في نيسان

ّ، فأقاله الحاكم البريطاني من منصبه وعين راغب ١٩٢٠
  .النشاشيبي مكانه

اختاره المؤتمر الوطني الفلسطيني الثالث، الذي 
ً، رئيسا ١٩٢٠ديسمبر / انعقد في حيفا في كانون األول

التنفيذية العربية التي انبثقت ًله، كما اختاره رئيسا للجنة 
ّعن ذلك المؤتمر، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 

وقد أعلن المؤتمر الفلسطيني الثالث، برئاسته، . وفاته
بطالن وعد بلفور، وطالب بمنع الهجرة اليهودية وتشكيل 

ينتخب ) برلمان(حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس 
ق األقلية ُأعضاءه أهل فلسطين، وتحترم فيه حقو

  .اليهودية

 الوفد العربي، ١٩٢١ترأس في صيف سنة 
 ٢٩(الذي قرر المؤتمر الوطني الفلسطيني الرابع 

إيفاده إلى لندن ) ١٩٢١يونيو /  حزيران٤ -مايو/أيار
إلقناع الحكومة البريطانية بالتخلي عن سياسة وعد 
. بلفور وعرض قضية فلسطين على الرأي العام البريطاني

 ٢٠صاالت الوفد، رفض مجلس اللوردات في وبنتيجة ات
 الموافقة على صك االنتداب على ١٩٢٢حزيران 

لكن مجلس العموم اتخذ . فلسطين، بما فيه وعد بلفور
ًقرارا معاكسا في  ّيوليو من العام نفسه، أيد فيه / ز تمو٤ً

الوطن "سياسة الحكومة البريطانية القائمة على إنشاء 
وبقي على رأس الوفود . نفي فلسطي" القومي اليهودي
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الوطنية الفلسطينية التي أجرت مباحثات مع المسؤولين 
  .البريطانيين خالل سنوات العشرينيات

، ١٩٢٩أغسطس / ، في آب"البراق"بعد هبة 
ترأس الوفد الفلسطيني الذي سافر، ثانية، إلى لندن في 

 في محاولة إلقناع الحكومة ١٩٣٠مارس / آذار
ياستها االستعمارية، وأعلن، بعد البريطانية بتعديل س

فشل تلك المفاوضات، في برقية أرسلها إلى أعضاء 
أن القضية العربية : "اللجنة التنفيذية العربية في القدس

ًفي فلسطين سوف ال تحل حال عادال من قبل الحكومة  ً
 فكان بذلك ".اإلنكليزية التي يؤثر عليها الصهيونيون

هي مرحلة اليأس من يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة، 
سياسة الحكومة البريطانية أن تلبي حقوق األكثرية 

  .العربية في فلسطين

 ١٩٣٢سبتمبر / رعى موسى كاظم في أيلول
، "مشروع القرش"، أو "صندوق األمة"مشروع تأسيس 

وذلك للحفاظ على األراضي العربية والحؤول دون انتقالها 
 نواة الشركة إلى أيدي اليهود، وهو الصندوق الذي أصبح

أكتوبر من العام / التي أنشئت في شهر تشرين األول
   ".الشركة العربية إلنقاذ األراضي بفلسطين"نفسه باسم 

أكتوبر /  تشرين األول ٢٧ و١٣وقف في 
، على رأس التظاهرتين الحاشدتين اللتين اندلعتا ١٩٣٣

في القدس، ثم في يافا، للتنديد بسياسة االنتداب 
مطالبة بوقف الهجرة اليهودية ومنع انتقال البريطاني وال

األراضي العربية إلى أيدي اليهود، ووقع في أثناء مظاهرة 
يافا وأصيب بجرح من ضربة عصا في جبهته من قبل 
ُالبوليس البريطاني الخيال، نقل في إثره إلى المستشفى،  ّ

  .الثمانين وهو في سن 

ً، متأثرا بما ١٩٣٤مارس /  آذار ٢٦توفي في 
ناه في تظاهرة يافا، وودعه شعبه في اليوم التالي في عا

 في المدرسة الخاتونية بباب الحديد  مأتم عظيم، ودفن
غربي الحرم القدسي، حيث دفن فيما بعد ابنه الشهيد 

بطل معركة القسطل في سنة  عبد القادر الحسيني
كما تبارت المجالت والجرائد العربية في فلسطين . ١٩٤٨

تابة عن مآثره، وأشادت به الصحف وجوارها في الك
التي تصدر " الديلي اكسبريس"ًاألجنبية أيضا، كصحيفة 

  . لندن في

ُموسى كاظم الحسيني مناضل وطني، اعتبر 
بمثابة األب الجليل للحركة الوطنية الفلسطينية المناهضة 
لسياسة وعد بلفور والصهيونية طوال السنوات التي 

ًكان متعاليا على .  العربيةًقضاها رئيسا للجنة التنفيذية
، ال "وطن واحد وأمة واحدة"الخالفات الحزبية، عقيدته 

يجنح إلى هذا الفريق أو ذاك، فاحترمه الشعب العربي 
  .الفلسطيني كله

 المسرد الزمني/ موقع رحالت فلسطينية : المصدر
٢٨/١٠/٢٠٢٠  

* * * * * 
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عين على القدس يناقش مشروع قانون 
  اسرائيلي لتوسيع مفهوم العميل األجنبي

  

سلط برنامج عين على القدس الذي  -عمان 
بثه التلفزيون األردني أمس االثنين، الضوء على منع 

سلطات االحتالل لمصادر تقارير االنتهاكات اإلسرائيلية 
  .للقدس وحقوق المقدسيين اإلنسانية

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس يبرز 
ر سلطات االحتالل حملتها ضد المدينة وأهلها استمرا

ونشطاء السلطة الفلسطينية، إضافة لالعتقاالت وسياسة 
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اإلبعاد عن األقصى والمدينة المقدسة، تزامنا مع طرح 
مشروع قانون يستعد عدد من أعضاء الكنيست لتقديمه 

العميل "للتصويت عليه، يقضي بتوسيع مفهوم تعريف 
ن يعمل أو يقدم تقريرا لجهة واعتبار كل م" األجنبي

  .أجنبية أو للسلطة الفلسطينية بمثابة عميل أجنبي

وتم تقديم مشروع القانون من قبل النائب عن 
 نائبا من كتل االئتالف ١٣كتلة الليكود آفي ديختر و

والمعارضة، وتم ذكر السلطة الفلسطينية واالتحاد 
  .األوروبي على أنها جهات أجنبية وليست دوال

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

  .باإلضافة إلى دول أجنبية وجهات معادية

وأكدت بان ديباجة القانون أشارت بشكل واضح 
لى االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية، وان هذا إ

عمليا يعد حصارا لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق 
اإلنسان والتي تعتبر آخر أمل للعمل على حماية حقوق 
الفلسطينيين، وهو محاولة لنزع الشرعية عن عمل هذه 

  .المؤسسات

ُوأوضح التقرير بأنه في حال سن هذا القانون، 
كثير من المؤسسات الحقوقية المقدسية فانه سيمس بال

  .التي تعمل مع المؤسسات األجنبية واالتحاد األوروبي

بدوره أكد مدير مركز القدس للمساعدة 
القانونية، رامي صالح، بان خطورة القانون على عمل 
المؤسسات الحقوقية تكمن بعدم قدرتها على العمل داخل 

لقدس، الن  وداخل مدينة ا١٩٤٨األراضي المحتلة عام 
ذلك سيعتبر خرقا للقانون اإلسرائيلي من خالل التعامل 
مع السلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي وتزويدهم 
بالتقارير الحقوقية حول انتهاك دولة االحتالل لحقوق 

  .الفلسطينيين

والتقى البرنامج الذي يقدمه اإلعالمي جرير 
 مركز مرقة خالل اتصال فيديو بالناطق اإلعالمي باسم

، كريم "بيتسيلم"المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان 
جبران، الذي أكد قيام دولة االحتالل باالعتداء على 
ٕمؤسسات خدمة المجتمع واغالقها، كمسرح يبوس 
والمعهد الوطني للموسيقى وتلفزيون فلسطين داخل 

  .القدس المحتلة

وأشار الى التضييق على النشطاء الفلسطينيين 
م، مبينا ان أقطاب اليمين المتطرف في الكنيست ٕوابعاده

اإلسرائيلي يخرجون من وقت آلخر بمثل هذه القوانين 
للتحريض على مؤسسات حقوق اإلنسان بهدف كسب 

   .التأييد والدعاية االنتخابية

وأضاف جبران، بان االحتالل يحاول حصار أي 
جهد إلظهار الصورة الحقيقية لالحتالل، ورفض المواطن 

قدسي لالنتهاكات التي ينتهجها االحتالل ضده، مبينا الم
ان سلطات االحتالل اجبرت منظمات حقوق اإلنسان على 
وضع اسم الجهة الداعمة من داخل االتحاد األوروبي 
ألي مشروع لتسهيل شيطنتها داخل المجتمع اإلسرائيلي 

   .واعتبارها عميال أجنبيا

وأكد على أن قانون آفي ديختر لن يستطيع 
إسكات صوتنا، وسنستمر بنقل حقيقة االنتهاكات "

اإلسرائيلية على األرض، فنحن نقوم بتوثيق وتصوير 
وتسجيل ونقل وقائع حياة اإلنسان الفلسطيني تحت 

   ."االحتالل، وان هذا الصوت يزعج االحتالل

وأوضح جبران بان االتحاد األوروبي يعتبر داعما 
ت المجتمع أساسيا لمؤسسات حقوق اإلنسان ومؤسسا

المدني، ولسان حاله يقول بأنه سيستمر على ذلك، وان 
   .هذه األصوات والتهديدات لن تؤثر على عمله

وأشار إلى محاوالت سلطات االحتالل منع 
نشطاء حقوق اإلنسان من الوصول إلى األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وحتى داخل إسرائيل، واعداد قوائم 
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 على مستوى العالم سوداء لممثلي حقوق اإلنسان
لمنعهم من دخول األراضي المحتلة، مشيرا الى انه تم 

عن األراضي " هيومن رايتس ووتش"إبعاد ممثل منظمة 
  .المحتلة

  ٤ص/٧/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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عين على القدس يرصد تصعيد االحتالل بهدم 
 بيوت الفلسطينيين وبناء مستوطنات

  

س الذي  سلط برنامج عين على القد–عمان 
بثه التلفزيون االردني أمس االول االثنين، الضوء على 

 سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين من خالل  تصعيد
االخطارات التي يوجهها لهدم منازل المقدسيين واقامة 

  .مستوطنات يهودية وتوسيعها

وتتبع البرنامج في تقريره االسبوعي المصور في 
ة من بلدة رأس القدس، معاناة عائلة عامر أبو ميال

العمود، والتي تنتظر جرافات االحتالل لهدم منزلها بحجة 
عدم الترخيص، نظرا للشروط التعجيزية التي وضعتها 

  .سلطات االحتالل الستحالة استصدار تراخيص البناء

مالك المنزل عامر ابو ميالة، قال خالل التقرير 
بان سلطات االحتالل سلمته أمر هدم منزله وأنه راجع 

وال مجال » اداري«لبلدية التي اجابت بان هذا القرار ا
  .إليقافه، كما راجع المحاكم ولكنها لم تتجاوب

وأوضح التقرير بأن هذه االوامر لن تنفذ 
الحقوقي وبالتعاون » عدالة«بموعدها، بسبب تمكن مركز 

مع االئتالف االهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، من 
قطرية لمراقبة تطبيق قوانين انتزاع قرار من اللجنة ال

التخطيط والبناء التابعة لالحتالل، يقضي بتجميد اوامر 
الهدم الصادرة خالل فترة الطوارئ بسبب تفشي وباء 

  .كورونا

وأشار الى ان هذا القرار بالنسبة لعائلة ابو 
هدم منزلهم قادم «ميالة كان بمثابة تجميد مؤقت، وبان 

 لحظة، أيل ستأتي في وان جرافات االحتال» ال محالة
بحسب ما قال نضال ابو ميالة، وهو مقدسي آخر بيته 

  .مهدد بالهدم

وبين التقرير بانه في الوقت الذي جمد فيه 
 رئيس الوزراء  االحتالل اوامر الهدم بشكل مؤقت، أصدر

االسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقة على بناء 
لغربية والمستعمرات  وحدة استيطانية في الضفة ا٥٠٠٠

  .المحيطة للقدس

عضو حركة السالم اآلن، حاجيت عوفران، اكدت 
يثها خالل التقرير ان موافقة بناء الوحدات دفي ح

يبعدنا عن احتماالت «االستيطانية الجديدة سوف 
 سيشهد الموافقة على بناء اكبر ٢٠٢٠وان عام » السالم

  .تعدد بالتاريخ من الوحدات السكنية للمستوطنا

والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير 
مرقة، عبر اتصال فيديو بمنسق االئتالف االهلي لحقوق 
الفلسطينيين في القدس، المحامي زكريا عودة، الذي أكد 
بدوره ان المقدسيين يشهدون عملية تصعيد مكثف في 
هدم المنازل منذ بداية هذا العام، رغم معاناة الفلسطينيين 

كورونا، مشيرا الى ان اإلتالف ومؤسسة من جائحة 
عدالة تقدما بطلب من اللجنة القطرية للبناء من اجل 
وقف عمليات الهدم في مرحلة الطوارئ الحالية بسبب 

  .انتشار فيروس كورونا

وأشار عودة الى انه وحتى نهاية شهر ايلول 
 ٤١٠ منشأة في مدينة القدس، و١٣٩الماضي تم هدم 

  .بالضفة الغربية» سي«منشآت في المنطقة 

وقال ان هذه العمليات تندرج تحت سياسات 
التهجير التي تنتهجها سلطات االحتالل ضد الشعب 
الفلسطيني، فهي تضع العراقيل امام عمليات استصدار 
رخص البناء ومنها الرسوم الباهظة، اذ ان رخصة بناء 
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 الف ٤٠ متر مربع يكلف نحو ١٠٠لمنزل بمساحة 
  .دوالر

دة على ان سياسة الهدم والتوسع في وأكد عو
المستعمرات مقترنة بما يسمى صفقة القرن التي طرحتها 
االدارة االمريكية بالتعاون مع الحكومة االسرائيلية، وهي 

التي تحدثت عنها الحكومة » عملية الضم«تمثل 
وهي منطقة » سي«االسرائيلية وتشمل المنطقة 

  .المستوطنات

ء الوحدات وأوضح ان التصعيد في بنا
 ٥٠٠٠االستيطانية بدا واضحا في المصادقة على بناء 

وحدة استيطانية، باالضافة الى الموافقة بداية هذا العام 
 مستوطنة في كل الضفة ٢٦ مخططا في ٣١على 

 ٥٠٠٠ وحدة استيطانية، منها ٧٨٩٢الغربية، بمجموع 
  .في مدينة القدس

وعن اهداف السياسة االستيطانية، أشار عودة 
لى ان اخطر هذه االهداف تغيير التركيبة الديموغرافية ا

والجغرافية لمدينة القدس وتهويد المدينة، مشيرا الى ان 
هذه السياسة ترتبط بسياسات اخرى، كسحب الهوية 
واالبعاد ووضع القيود على االقامة والدخول واغالق 
المدينة من خالل جدار الفصل العنصري، اضافة لمخطط 

الذي يقوم على ضم ثالث تجمعات » ىالقدس الكبر«
  .استيطانية للمدينة

وقال ان من شأن تنفيذ هذا المخطط االخالل 
بحيث ستصبح نسبة » بالتوازن الديموغرافي في القدس

 في ٨٠ في المئة مقابل ٢٠الفلسطينيين فيها بحدود 
  ).بترا. (المئة ستذهب لصالح المستوطنين اليهود

  ٤ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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االحتالل يستغل جائحة : عين على القدس
  كورونا للتضييق على المقدسيين

  

 سلط برنامج عين على القدس -) بترا (- عمان 
الضوء على ، الذي بثه التلفزيون االردني امس االثنين

اغالقات سلطات االحتالل للقدس في وجه الفلسطينيين 
  .والتضييق عليهم بحجة انتشار وباء كورونا

البرنامج في تقريره االسبوعي المصور وعرض 
في القدس مشاهد لشرطة االحتالل المنتشرة بأعداد كبيرة 
على مداخل المدينة، وهي تمنع الفلسطينيين من الدخول 
اليها، كما عرض مشاهد لدخول المتطرفين اليهود للقدس 

  .دون قيود او شروط

وبين التقرير بان منع الفلسطينيين من الدخول 
س وتحرير المخالفات بحقهم واخراجهم منها، الى القد

والسماح للمتطرفين بالدخول اليها ال يندرج تحت بند 
محاربة جائحة كورونا، وان الهدف منه تشديد الخناق 

  .على المدينة وسكانها

كما عرض البرنامج مشاهد مصورة في الشق 
الغربي من القدس يظهر فيه عدم وجود اي اغالق، 

واجز وغياب واضح لشرطة االحتالل، اضافة لعدم وجود ح
وتبدو الحياة فيه طبيعية، ما يثير المخاوف والتساؤالت 
حول امكانية استغالل سلطات االحتالل للوضع الحالي 

  . لخلق واقع جديد في القدس

والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير 
مرقة، خالل اتصال فيديو بمدير مركز القدس للحقوق 

، زياد الحموري، الذي أكد على ان ما يحدث االجتماعية
ال عالقة له بانتشار فيروس كورونا، وان هناك برامج 
ومخططات كبيرة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها 

  .االصليين

وقال ان الجميع يعرف بوجود مخططات هيكلية 
 وغيرها، وهي تتحدث بشكل واضح بان ٢٠٣٠ و٢٠٢٠

، وان جميع " البلدة القديمةعرق نقي داخل"االحتالل يريد 
اجراءاته تهدف الى تغيير معالم القدس بشكل عام 

  .ومنطقة البلدة القديمة بشكل خاص
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وأشار الى وجود اهداف بعيدة المدى تتعلق 
بالتغييرات داخل المدينة القديمة ومن ضمنها المقدسات 
االسالمية والمسيحية التي ستصبح هدفا في المستقبل 

ت واالعتداءات، ومثال ذلك ما حدث بباب لجميع التغييرا
العمود قبل يومين، حيث تم تغيير اسمه واطالق اسم 

  . يهودي لمجندتين عليه

واضاف الحموري، بان خلو شوارع القدس من 
المقدسيين وتغيير معالمها وتشجيع المتطرفين على 
االعتداء على المقدسيين لم يأت صدفة، وانما لإلخالل 

رافي في القدس وتهويد المدينة وتغيير بالميزان الديموغ
  .معالمها

وأوضح ان وضع المقدسيين في هذه الظروف 
كارثي وخصوصا القطاع التجاري، مشيرا الى ان ثلثي 

تم )  محل٨٠٠اكثر من ( المحالت في البلدة القديمة
اغالقها، وهنالك ضغوطات من قبل االحتالل تهدف الى 

ترك البلدة افالس باقي المحالت ودفع القطاع ل
  . كالمخالفات الباهظة ومصادرة البضائع

وعلى الجانب المقدسي، اشار الحموري الى انه 
بالرغم من التعاضد الكبير بين سكان القدس في فترة 
انتشار وباء كورونا، اال ان قوتهم ضعفت، وزاد الفقر، 
الى جانب سوء الخدمات الصحية التي تحاول سلطات 

  .غم دفع المقدسيين ثمنهااالحتالل التملص منها ر

وأكد على حاجة المقدسيين للمؤازرة من قبل اي 
شخص معني بالقدس، الن نجاح االحتالل بتدمير 

سوف يؤثر بشكل كبير "العصب االقتصادي في القدس 
في مسعى االحتالل لتغيير العامل الديموغرافي في 

  ". القدس

وفي حديثه عن الحصار المالي الذي ينتهجه 
 ضد المقدسيين، أفاد الحموري بان حكومة االحتالل

االحتالل منعت الكثير من المصادر العربية من الوصول 
الى القدس، اضافة الى وضع شروط كثيرة على االتحاد 
االوروبي لمساعدة الفلسطينيين ما دعاه الى الرضوخ 

  .للضغوطات االسرائيلية

  ٥ ص٢١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

��,)�������)-

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

 

 أكد المشاركون في الندوة -  وفا -تونس 
العلمية االفتراضية حول موضوع حماية حقوق الطفل 
العربي، أن اليوم العالمي للطفل العربي سيكون يوم 

المقبل، تحت اسم ) نوفمبر(العشرين من تشرين الثاني 
هيد محمد الدرة الذي استشهد غدرا برصاص قوات الش

 عاما أثناء انتفاضة ٢٠االحتالل اإلسرائيلي قبل نحو 
 .األقصى

وأقامت الندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
، في العاصمة التونسية، بمشاركة )االلكسو(والعلوم 

المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة 
، والمنظمة التونسية للتربية والثقافة والعلوم، "اليونسكو"

وجمعية رحاب الطفل التونسية، وقد اختارت الندوة 
العلمية االفتراضية إطالق اسم الشهيد الدرة كرمز لهدر 
حقوق وحرية األطفال العرب والمس بكرامتهم وحمايتهم 

  ...وفق القانون الدولي

 وقد تقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني حنا
عيسى بورقة بحثية عن أوضاع األطفال الفلسطينيين 
ٕوالظلم واالضطهاد والقتل واالعتقال واطالق الرصاص 
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عليهم من قبل جنود االحتالل، وكذلك ما يتعرضون له 
من تمييز خاصة في مدينة القدس وباقي األرض 
المحتلة، يؤشر لعقلية االحتالل التي تضرب كل القوانين 

 وبدعم من دول تدعي احترامها والمواثيق عرض الحائط
لحق الطفولة بالعيش األمن، وحماية هذا الحق وحقوق 
اإلنسان ويتكبل فمها عندما يتعلق األمر بالطفل 

  .الفلسطيني

وشدد عيسى على أن األمر وصل باالعتداءات 
اإلسرائيلية على حقوق الطفل الفلسطيني، حد حرق 

في بيوتهم أطفال فلسطينيين أحياء أثناء نومهم آمنين 
كأطفال عائلة دوابشة وغيرهم، مطالبا منظمات حقوق 
الطفل العربية واإلسالمية والدولية بسرعة تأمين حق 

  .الطفل الفلسطيني بالعيش بحرية وممارسة كل حقوقه

فيما أشار مدير إدارة االلكسو إلى ان المنظمة 
العربية إذ تحيي ذكرى محمد الدرة، تذكر بما يتعرض له 

العرب خاصة في فلسطين المحتلة من اعتداءات األطفال 
صارخة على حقوقهم في حياة كريمة وفي تنشئة سليمة 
وهو ما يتنافى مع المواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية، 
خاصة اتفاقية الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة 

  ...١٩٩٨لألمم المتحدة نوفمبر 

  ٥/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * * 

االحتالل يالحق الفعاليات االفتراضية المناصرة 
  لألقصى

 

ال تتوقـــف محـــاوالت االحـــتالل  –كمـــال الجعبـــري 
الستهداف الرباط والتواجد اإلسالمي في األقـصى، فـي كـل 
الميـــــادين، ولكـــــن أن يـــــصل هـــــذا االســـــتهداف للفـــــضاء 
ــه االحــتالل مــؤخرا حينمــا حــاول  ــا فعل ًاالفتراضــي، فهــذا م

 انتفاضــة األقــصى، ٢٠ال عقــد فعاليــة فــي الــذكرى الإفــش

 فريـق ولجنـة ١٢، و)مرابطات عـن بعـد(ٍبتنظيم من فريق 
  .عاملة للقدس، من مختلف األقطار العربية واإلسالمية

بــــدأت تلــــك المحــــاوالت عنــــدما تعــــرض حــــساب 
ــــصة  ــــر من ــــة، عب ــــة، إيمــــان كردي ــــى الفعالي المــــشرفة عل

ُالختراق من جهات، يعتقد) واتساب(  بأنها صهيونية، قبـل ٍ
الفعاليـــة بـــساعة، وعلــــى الـــرغم مـــن ذلـــك ذلـــك تـــم عقـــد 
الفعاليــة، وخــالل عقــد النــدوة اقتحمــت مخــابرات االحــتالل 
منزل والدة هنادي الحلواني، على الرغم من اعتذارها عـن 
حـضور الفعاليـة، وتـم اعتقالهــا، ومـن ثـم التحقيـق معهــا، 

 بمناســــبة ٕوابالغهــــا بــــأن أي مــــشاركة لهــــا فــــي النــــدوات
  ).ًتحريضا(انتفاضة األقصى تشكل 

افتتحــت النــدوة بمداخلــة منظمــة الفعاليــة، إيمــان 
نحن جيل االنتفاضة ليس "كردية، من الكويت، التي قالت 

ًانتفاضــة األقــصى فقــط بــل كــل انتفاضــة ســبقت أو تلــت 
، ومـــن ثـــم اســـتهلت المرابطـــة زينـــة "لتـــذود عـــن األقـــصى

ل أمـل المرابطـات فـي ، التي تحدث حـو)أم رضوان(عمرو 
األقــصى بتلــك المبــادرات المقدســية، مثــل فريــق مرابطــات، 
ًوالتـــي تلعـــب دورا مهمـــا فـــي نقـــل صـــورة مـــا يجـــري فـــي  ً

  .األقصى للعالم

) أرائيـل شـارون(ّوأضافت زينة عمرو بأن اقتحام 
، ٢٠٠٠ّللمسجد األقصى، فـي مثـل هـذه األيـام مـن العـام 

ٍأسس لمرحلة جديدة، وخطيرة، في و ٍ اقـع المـسجد األقـصى ٍ
المبــارك، وذلــك عنــدما أراد شــارون، أن يفــتح البــاب أمــام 
ــــسجد  ــــسوا الم ــــصهاينة، لكــــي يدن ــــاة المــــستوطنين ال عت
األقصى، وينفـذوا أجنـداتهم التهويديـة فيـه، ولكـن شـارون 
ّتناسـى أن االعتــداء علـى المــسجد األقـصى المبــارك، كــان 

لة الــوعي وال زال مفجــر الثــورات واالنتفاضــات، وأنــه بوصــ
ـــم  ـــم يعل ـــة واإلســـالمية، ول ـــدى األمـــة العربي والمواجهـــة، ل
ّشارون أن فعلته هذه ستشعل انتفاضـة شـملت كـل أرجـاء 

  . سنوات٥فلسطين على مدى 
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وروت المرابطــة زينــة عمــرو مــا علــق بــذاكرتها، 
ـــي  ـــة، ف ـــصى الثالث ـــوم ٢٩/٩/٢٠٠٠عـــن مجـــزرة األق ، ي

ئهـا الـذين الجمعة، ففي ذلك اليـوم ذهبـت مـع زوجهـا وأبنا
ــين، ال ــراوح أعمــارهم ب  ســنوات، ٦ً عامــا، وال١٣كانــت تت

 سنوات، ومـا أن انتهـت الـصالة، حتـى بـدأ االحـتالل ٤وال
ــــت أم  ــــث قال ــــإطالق الرصــــاص المطــــاطي، والحــــي، حي ب

كنت أصلي في مصلى النساء، وزوجـي وأبنـائي : "رضوان
في مصلى الرجال، وصـوت الرصـاص يحـول بيننـا، فكيـف 

تنـــسى تلـــك اللحظـــات، اشـــتعل فـــي قلبـــي لقلـــب األم أن 
الخوف، ليس علـى أبنـائي فقـط، بـل علـى أبنـاء اإلسـالم، 
الـــساجدين الـــراكعين فـــي األقـــصى، وال زلـــت أذكـــر عنـــدما 
ــي كيــف كــان الرصــاص ينهمــر  ــائي ووصــفوا ل التقيــت أبن
ـــشهاد أحـــد  ـــي لحظـــة است ـــائي وصـــف ل ـــيهم، أحـــد أبن عل

لى القبلـي، المرابطين في األقصى، وهو ساجد، أمام المص
هذه المشاهد األليمة التي عاشـها كـل فلـسطيني، وسـقوط 

ــورة الــشعب ٧ ــم تكــن لتوقــف ث ــوم، ل ــك الي  شــهداء فــي ذل
الفلــسطيني، بــل تطــايرت شــرارة الثــورة فــي كــل فلــسطين، 
ٍوكـان الثــوار علـى اســتعداد ألن يــضحوا بـدمائهم مــن أجــل 

  ."القدس، وفلسطين، ومسرى النبي صلى اهللا عليه وسلم

مــت المرابطــة زينــة عمــرو مــداخلتها بالتأكيــد وخت
ّعلــــى أن انتفاضــــة األقــــصى، ســــتبقى مــــستمرة بــــسواعد 
شــبابها وأبنائهــا ورجالهــا ونــسائها، إلــى أن ينــدحر وبــاء 

  .االحتالل عن القدس، واألقصى

ـــدوة تحـــدث الباحـــث  ـــة مـــن الن  فـــي الفقـــرة الثاني
المختص في الشأن المقدسي، زياد ابحيص، حول أهميـة 

درات الصاعدة مثل، مبادرة مرابطـات عـن بعـد، والتـي المبا
ًتـــشكل رســـالة بـــأن كـــل العـــاملين للقـــدس يـــستطيعون أن 
يكونوا بجانب المرابطين والمرابطات في القـدس، والمـسجد 
األقـــــصى، مـــــن مـــــواقعهم، بقـــــدر االســـــتطاعة، وأضـــــاف 

ٍعلينــا أن نلبــي ذلــك، ال أن نــستخدمه كعنــوان : " ابحــيص
 أول الطريــق، أول الطريــق أن ها، هــذكأننــا أدينــا مــا علينــ

نستــشعر المــسؤولية، وقــدرتنا علــى المــساهمة، فــي حمــل 
ًهذه المسؤولية، مهما كان سمهنا صـغيرا، وبقيـة الطريـق 
ـــــا المـــــرابطين  ـــــب إخوانن ـــــى جان ًهـــــي أن نكـــــون فعـــــال إل

  ."والمرابطات في القدس، بكل ما يمكننا أن نقدمه لهم

يث حـــول اســـتهل زيـــاد ابحـــيص مداخلتـــه، بالحـــد
ــــي  ــــصراع ف ــــز ال ــــصبح مرك ــــصى لي صــــعود المــــسجد األق
ًفلــسطين، مــع انتفاضــة األقــصى، شــكل عنوانــا لمحــاوالت 
تـــصفية القـــضية الفلـــسطينية، ومحـــاوالت التـــصفية التـــي 

  .نشهدها اليوم، هي المآل النهائي لهذا المسار

ترافـــق هـــذا المـــسار مـــع صـــعود صـــهيوني، فـــي 
عر بأنـه ال حاجـة سياق تفـرد أمريكـي فـي العـالم، بـات يـش

لتقــديم شــيء للعــرب والفلــسطينيين مقابــل تــسوية ســلمية 
ــد مــن تــصفية الوجــود  ــال ب ــذلك ف ــضية الفلــسطينية، فل للق
ــــسطيني  ــــصفية جــــوهر الوجــــود الفل ــــر ت ــــسطيني، عب الفل

  .والعربي واإلسالمي، المتمثل بالمسجد األقصى المبارك

تبلـــور هـــذا الـــسياق بـــصعود رمـــزين صـــهيونيين 
سجد األقـصى، الرمـز األول أرائيـل شـارون، الستهداف الم

ـــد  ـــي تهوي ـــه ف ـــذ مخططات ـــل تنفي ـــوت قب ـــه الم ـــذي عاجل ال
األقصى، والرمز الثاني بنيـامين نتنيـاهو، ففـي بدايـة فتـرة 

 انـــدلعت المواجهـــة المركزيـــة ١٩٩٦حكمـــه، خـــالل العـــام 
األولى، بعد أوسلو، تحت عنوان المسجد األقـصى، وشـكل 

ً األكثـر عمـرا ومحاولـة لتهويـد نتنياهو الشخصية المركزية ً
ًالمسجد األقصى المبارك، فيمـا كـن شـارون األكثـر عنفـا، 

  .ًواألكثر محاولة لصهر الوعي الفلسطيني

ٌوفـــي ذات الوقـــت كـــان هنـــاك مـــسار متمثـــل ...  ٌ
ـــى  ـــسطينية، ومـــشروعها، فمنـــذ مت بـــصعود المقاومـــة الفل
 ًكانت المقاومة الفلسطينية قادرة على ضرب االحـتالل فـي
ــــرغم مــــن الحــــصر  ـــــى ال ــــب، عل ــــل أبي ــــي ت ــــر داره، ف عق
ٌوالتضييق، قابله مشروع فلسطيني مضاد يرى في مقاومة 
ــــويض  ــــه، تــــسعى لتق ًاالحــــتالل عمــــال مرفوضــــا تمامــــا ل ً ً

  .مشروعه بشتى السبل
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ولكن مع كل ذلك فهناك عدة فرص أمام مـشروع 
المقاومـــة الفلـــسطينية، منهـــا التراجـــع األمريكـــي، وانعـــدام 

  .ة العربية على القرار الفلسطيني المقاومةالوصاي

وعنــد استعراضــنا للمــشهد فــي المــسجد األقــصى، 
نالحــظ مــدى التراجــع الــصهيوني فــي الــردع هنــاك، فــذلك 
االحــتالل الــذي أطلــق الرصــاص الحــي فــي األقــصى، فــي 

، فكــك كــل مــا ركبــه مــن بوابــات ٢٠٠٠، و١٩٩٦عــامي 
ــق رصاصــة واحــدة، بعــد  ــط إلكترونيــة، دون أن يطل أن راب

ــصى  ــاذا فعــل ١٤المقدســيون علــى بوابــات األق ً يومــا، لم
ـــــساطة، ألن انتفاضـــــة  ـــــك؟، بب ـــــصهيوني ذل االحـــــتالل ال
ًاألقصى، وما بعدها شكلت كيا للوعي الـصهيوني األمنـي، 

  .لمآالت أي تصعيد في المسجد األقصى

وخــتم ابحــيص مداخلتــه بالحــديث حــول اســتغالل 
ــا(الــصهيوني لجائحــة  ــ)كورون ــه ب ــة ، وأن الرغم مــن محاول

االحــــتالل لتغييــــر الوضــــع القــــائم، وتأبيــــد إجراءاتــــه فــــي 
ٍالقدس، فستكون القدس في الـشهور المقبلـة علـى موعـد 
ـــي  ـــي ف ـــدور األمريك ـــاء ال ـــصهيوني، وانكف ـــع التراجـــع ال م
ـــي القـــدس،  ـــشعبي ف ـــل ال ـــة للفع المنطقـــة، وعـــودة الفعالي
ــــى المــــشروع  ــــشكل جزئــــي عل ــــو ب ــــصار، ول وتحقيــــق انت

  . في فلسطينالصهيوني

 تحـــدثت المرابطـــة منتهـــى أمـــارة، عـــن أمـــل ثـــم
المــــرابطين فــــي األقــــصى علــــى الــــشعوب العربيــــة، التــــي 
تـــستطيع أن تغيـــر مجـــرى التـــاريخ لحقهـــا إن أرادت ذلـــك، 
فللشعوب العربية واإلسالمية كلمتها التي يجـب أن تقولهـا 
من أجل المسجد األقصى، لتكون القدس عاصـمة التحـرر 

  .لظلم، واالحتاللاإلسالمي من ا

ّوفـــي نهايـــة الفعاليـــة قـــدم الفنـــان عبـــد الفتـــاح 
ًعوينــــات عــــددا مــــن اللوحــــات اإلنــــشادية التــــي ذكــــرت 
المــستمعين بمكانــة المــسجد األقــصى، وضــرورة التــضحية 

  .من أجله

هـو ) مرابطات عـن بعـد(ّوالجدير بالذكر أن فريق 
 ١٣/٧/٢٠٢٠فريــــق مقدســــي تطــــوعي تأســــس بتــــاريخ 

ـــديو  ـــق بفي ـــوان وانطل ـــديو ) رجعـــولي حجـــابي(بعن وهـــو في
تــضامني مــع المرابطــة هنــادي الحلــواني ونــساء فلــسطين 
المعــتقالت بــشكل عــام وقــد تــرجم ونــشر هــذا الفيــديو فــي 

  .ٍلغات عدة

أعـــضاء الفريـــق هـــم فتيـــات مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالم مهتمات بالـشأن الفلـسطيني والمقدسـي وقـد تجـاوز 

  .عضوة١٠٠٠عدد المنضمات 

ًريــق علــى االهتمــام بــالفرد مقدســيا مــن يعمــل الف
خـــالل التنظـــيم واالشـــتراك بمحاضـــرات مقدســـية توعويـــة 
وكـــذلك مـــن خـــالل نـــشر األحـــداث العاجلـــة فـــي مجموعـــة 

  .الفريق

  ٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

المقاومة )..  القدس- إال أنت (مسرحية 
 بالحب

 

ُعرضت على خشبة  -  أحمد الطراونة:كتب
 – امس مسرحية إال أنت الثقافي الملكي أولالمركز 

 للمخرجه مجد القصص - القدس المقاومة بالحب
أبيات والروائية سميحه خريس وتمثلت المسرحية على 

من قصيدة للشاعر تميم البرغوثي، إلى جانب 
 في عشرات األصوات التي وشملتالتي » البوليفونية«

بة من إضاءة امتزجت بعناصر العمل الفنية المؤثثة للخش
التي قامت » الكوريغرافيا«وديكورات ومالبس وموسيقى، و

 .على فكرة أن المسرح والشعر ال يفترقان

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

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

 الصراع، ذلك الذي ٕوانما االنطالق بأدوات جديدة ليستمر
تجسده النطفة الهاربة من سجن 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 

لغائرة سياقات المواجهة والندية وتقديم السردية الشرعية ا
في جذور األرض ونطف الرجال وأحشاء النساء، 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 أو يستسلم ألي 

ٕوانما سيسعى لتفكيك كل شيء واعادة تركيبه وفق فكرة،  ٕ
  .منطق هذه الحركة وقوة أقطابها

  ١٤ص/٧/١٠/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

 في الفلسطيني التراث يوم فعاليات إطالق
 الوطن محافظات

 

 احتفلت معظم محافظات الـوطن، اليـوم - اهللا رام
 الــذي أطلقتــه سطيني، يــوم التــراث الفلــبفعاليــات األربعــاء،

ارة الثقافــة مــن قــصر الخواجــا فــي بلــدة نعلــين غــرب رام وز
  .اهللا، بالتعاون مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

 فعاليات هذا اليوم الذي يـصادف الـسابع وتستمر
مــن تــشرين أول مـــن كــل عـــام، حتــى الثالـــث عــشر مـــن 

  ".ذاكرتنا الجامعة ..تراثنا"الشهر الجاري، تحت شعار

نطلـــق : "طف أبـــو ســـيف وزيـــر الثقافـــة عـــاوقـــال
ــــوطن  ــــسطيني عبــــر شاشــــة ال ــــوم التــــراث الفل فعاليــــات ي
تلفزيون فلسطين إلى كل العالم، تأكيدا على تمسك شعبنا 
بتراثه الوطني الذي يشكل جوهر حكايـة وجـوده علـى هـذه 

احتفالنـا هـذا العـام "، مؤكـدا أن "األرض، فتراثنا مـرتبط بنـا
الة المعركــة، بيــوم التــراث الفلــسطيني هــو تأكيــد علــى أصــ

فالمعركــة الحقيقيــة هــي وجودنــا علــى هــذه األرض، وهــذا 
التراث ومفرداته الوطنية وأدواته الفلسطينية، تراث مشتبك 

  ".ًعلى الدوام مع االحتالل، وليس قابال للمحو واإللغاء

نفخر بأن تراثنـا الـوطني هـو : " أبو سيفوأضاف
هـدها أقدم تراث فـي العـالم، فدولـة فلـسطين تحـاول بكـل ج

حمايـــة التـــراث مـــن الـــسرقة والتهويـــد مـــن جهـــة، وتعلـــيم 
أبنائنــا ونقــل الــذاكرة لألجيــال مــن جهــة أخــرى، فاالحتفــاء 

 بأكمله فـي كافـة طينيبهذا اليوم هو احتفال للشعب الفلس
ـــ  ــشتات، ٤٨محافظــات الــوطن، وداخــل أراضــي ال  وفــي ال

للتأكيـــد علـــى أصـــالة الوجـــود الفلـــسطيني والـــسعي الـــدائم 
  ...ظ على الموروث الثقافي والتراث الوطنيللحفا

  ٧/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * * 

المؤتمر القومي العربي يطالب بأوسع حملة 
تضامن مع األسرى الفلسطينيين المضربين 

  عن الطعام

 

 أعلنت األمانة العامة للمؤتمر القومي -بيروت  
لفلسطينيين العربي عن تجديد تضامنها مع األسرى ا

المضربين عن الطعام احتجاجا على َأسرهم وتعذيبهم 
  .وحجزهم في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي

وتوجه المؤتمر في بيان صدر عنه، اليوم األحد، 
بالتحية الى األسير البطل ماهر األخرس الذي دخل اليوم 

  . في إضرابه عن الطعام٧٧الـ
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ى، وطالبت بتصعيد حمالت التضامن مع االسر
والتأكيد على اطالق سراحهم وحمايتهم وفق القوانين 
والمعاهدات الدولية التي تراعي حقوق السكان في 
األراضي المحتلة وتدين سياسات االحتالل الصهيوني 
والصمت الدولي الذي يشجعها على التمادي في االسر 
واالعتقال والتعذيب والتهجير والتشريد والتعسف وانتهاك 

  .شروعة لإلنسانكل الحقوق الم

وحيت االمانة العامة االسرى المضربين عن 
الطعام في معركتهم الشجاعة، مشيدة بصالبتهم ودروس 
معاركهم واسلحتهم السلمية، بامعائهم الخاوية وصبرهم 

  .وصمودهم البطولي

وجددت دعوتها إلى فرض القانون االنساني 
ٕومحاكمة المحتل وسياساته العنصرية واطالق سراحهم 

لحرية لهم وللشعب الفلسطيني، والعدالة لحقوقه وا
المشروعة في تقرير المصير والتحرر الوطني الكامل من 

  .االحتالل وقيام دولته وعاصمتها القدس الشريف

وتوجهت األمانة العامة إلى أعضاء المؤتمر 
والمؤتمرات واالتحادات والهيئات الشقيقة ومنظمات الدفاع 

والدولية إلى أوسع تحرك عن حقوق اإلنسان العربية 
تضامني مع األسرى االبطال السيما المضربين منهم عن 
ٕالطعام واالفراج الفوري عنهم واسقاط قانون االعتقال 
اإلداري الموروث من زمن االستعمار البريطاني لمخالفته 

  .الصريحة ألبسط حقوق االنسان

  ١١/١٠/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

 رياضية طولةب عنوان".. وقراري حقي العودة"
 في القادمة البطولة تكون أن ًأمال بريطانيا في

 القدس
  

 للشباب" أوليف "مؤسسة نظمت – لندن
 حقي العودة حملة مع بالشراكة بريطانيا في الفلسطيني

 بمشاركة األولى،" العودة" بطولة األحديوم  وقراري
 فلسطين ومحبي الفلسطينية الجالية أبناء من العشرات

 في   عقدت التي البطولة شملت حيث بريطانيا، في
 شباب من رياضية فرق ثماني لندن البريطانية العاصمة
  .فلسطين وأشبال

 فلسطيني؛ مخيم أو مدينة اسم فريق كل وحمل
 في واألشبال الشباب فئتي من الجديدة األجيال لربط

 آباؤهم منه هجر الذي ووطنهم بأرضهم الخارج
 المشاركة الفرق من فريق كل استلم حين في وأجدادهم،
 يمثلونها التي البلدة أو بالمدينة تعريفية مطبوعات
 وتمسكهم باألرض عالقتهم توطيد سياق في ومعالمها،

  .العودة في بحقهم

 مرددين الفلسطيني العلم واألشبال الشباب ورفع
 ظل في ،"موعدنا العودة"و" لفلسطين الحرية "مثل هتافات
 الفلسطينية األهازيج تخللها بامتياز فلسطينية أجواء
  .والمشاركين األشبال من الفلسطينية األعالم ورفع

 البطولة خالل ًوأشباال ًشبابا المشاركون وتهافت
 الحق لدعم الملعب في علقت عريضة على للتوقيع

 بأرض تمسكهم مؤكدين لوطنه العودة في الفلسطيني
  .وأجدادهم آبائهم

ى  رئيس المنتدالكرمي  الدكتور حافظوأضاف
 في القادم الدوري سيكون ":الفلسطيني في بريطانيا

 إسالمية، عربية فلسطين وستظل اهللا، شاء إن القدس
 نتنفس ٕواننا المتخاذلون، وتخاذل المطبعون طبع مهما

  ".لقاء لنا وسيكون ولعبنا، جدنا في فلسطين

 العودة حملة دعم فعاليات ضمن البطولة وتأتي
 الفلسطينيين صوت لإليصا تهدف والتي وقراري، حقي
 مليون تحوي عريضة تقديم عبر المتحدة، األمم إلى

 التعويض في الفلسطينيين الالجئين لحق تأكيدا توقيع؛
 عدد بأن ُويذكر منها، ُهجروا التي الديار إلى والعودة
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 توقيع مليون الـنصف تجاوز الحملة جمعتها التي التواقيع
  .اآلن حتى

 لندن ومقرها ة،شبابي مؤسسة" أوليف "أن يذكر
 بالقضية والطالب الشباب وتوعية بتأهيل تعنى

  .البريطانية الساحة على دورهم وتفعيل الفلسطينية

  ١٢/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * * 

  

مؤتمر طالبي في لندن ".. العدالة لفلسطين"
 ًدعما لفلسطين وحق العودة

  

 نظم اتحاد العمل الطالبي من أجل –لندن 
 أكتوبر، مؤتمرا طالبيا ١٧لسطين في بريطانيا السبت ف ً

ويهدف ". العدالة من أجل فلسطين"إلكترونيا تحت عنوان 
. المؤتمر إلى تعزيز العمل الطالبي في الجامعات البريطانية

وقد عقد المؤتمر بالشراكة مع كل مرصد الشرق األوسط 
في لندن، حملة العودة حقي وقراري، مبادرة شباب 

، تجمع الشباب ٤٨لسطينيي الخارج، حملة مفتاح العودة ف
الفلسطيني في أوروبا، باإلضافة إلى مؤسسة الشباب 

  ".اوليف"الفلسطيني في بريطانيا 

وقد افتتح المؤتمر يحيى أبو سيدو رئيس اتحاد 
العمل الطالبي من أجل فلسطين في بريطانيا، ودعا أبو 

البريطانية إلى سيدو جميع الطلبة الجدد في الجامعات 
االنضمام لالتحاد والنوادي الفلسطينية في جامعات المملكة 

ٕوالى ضرورة العمل والمساهمة في . المتحدة المختلفة
التعريف بالقضية الفلسطينية في المجتمع الطالبي في 

  .الجامعات وعلى رأسها قضية الالجئين وحق العودة

ن وتناول المؤتمر ندوات عدة، كانت األولى بعنوا
، أما الثانية فكانت بعنوان "تاريخ فلسطين وحق العودة"
العمل الطالبي في الجامعات البريطانية؛ اآلفاق "

حركة المقاطعة ومحاولة "، فيما كانت الثالثة "والتحديات

أما الندوة األخيرة فجاءت ". إسكات الصوت الفلسطيني الحر
  ".جواقع الطلبة الفلسطينيين في الداخل والخار: "بعنوان

واستضاف المؤتمر، العديد من الباحثين والنشطاء 
والمهتمين في الشأن الفلسطيني، منهم البروفيسور إيالن 

 حسني حمودة، .بابيه، والناشط األمريكي ميكو بيليد، ود
ّوالناشطة من جنوب أفريقيا عديلة محمد، إلى جانب ثلة 
ٍمن الرؤساء الحاليين والسابقين لنواد فلسطينية في 

امعات البريطانية، إضافة إلى مجموعة من النشطاء الج
  .والباحثين في الشتات

خالل الندوة األولى التي أدارت نقاشها الناشطة 
الطالبية سيلين الصالح، تحدث البروفيسور ومدير المركز 
األوروبي لدراسات فلسطين في جامعة إكستر إيالن بابيه، 

لة االحتالل عن النكبة والتطهير العرقي الذي مارسته دو
ضد الفلسطينيين، للسيطرة على األرض ونبذ وتهجير 

  . السكان األصليين

نحتاج إلى : "َوأثنى بابيه على فكرة المؤتمر معلقا
مثل هذه المؤتمرات للتأكد من عدم نسيان الناس للحق 

  ".الفلسطيني وتسليط الضوء على انتهاكات االحتالل

، ٤٨ودعت فرح قطينة، مديرة مشروع مفتاح 
للمشاركة ودعم حملة العودة حقي وقراري، والتوقيع على 
العريضة اإللكترونية التي أطلقتها الحملة لدعم وتأكيد حق 
العودة من خالل جمع أكبر عدد من التوقيعات من مختلف 

  ....أنحاء العالم

وهي طالبة " عديلة محمد"أما الناشطة المعروفة 
إفريقيا، ومؤسسة في القانون والعلوم اإلنسانية في جنوب 

في جنوب " ستيلينبوش"منتدى التضامن الفلسطيني بجامعة 
في جنوب " إسرائيل"إفريقيا، وعضو في تحالف مقاطعة 

أفريقيا فقد أشارت إلى حيوية الشباب األفريقي في دفاعه 
" األبارتهايد"عن الحق الفلسطيني ومناهضته لنظام 

  .اإلسرائيلي

إسكات الصوت "ية فيما تناولت الندوة الثالثة قض
، حيث أدار النقاش رئيس "الفلسطيني وحركة المقاطعة
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اتحاد العمل الطالبي في بريطانيا يحيى أبو سيدو والذي 
، والمحلل "ميكو بيليد"استضاف الناشط األمريكي المعروف 
  ".نسيم أحمد"السياسي والخبير اإلعالمي البريطاني 

": دميكو بيلي"وقال الناشط األمريكي المعروف 
ًنحن بحاجة حقا إلى القيام بالمزيد المؤتمرات والفعاليات "

ألجل زيادة الوعي حول القضية الفلسطينية ضمن الوسط 
ًالطالبي، وتنظيم حمالت أيضا لدعم حق العودة وفضح 

أن الوقوف ضد سياسات االحتالل "وأضاف ". جرائم االحتالل
هو وقوف ضد العنصرية، وضد استخدام العنف، ووقوف 
مع حقوق المضطهدين والمظلومين في كل مكان، وأنه 
ٕيجب أن نعمل سويا لكي تسود العدالة وانهاء االحتالل لكي  ً

  ".نصل إلى فلسطين حرة

عن قضية مهاجمة اللوبي " نسيم أحمد"وتحدث 
اإلسرائيلي ألي نشاط يدعم الحقوق الفلسطينية في 

امعات في يزعم اللوبي اإلسرائيلي أن الج: "ًالجامعات، قائال
بريطانيا فشلت في حماية الطالب اليهود من خالل عدم 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد النشاطات المؤيدة للفلسطينيين 

" إسرائيل"في الجامعات، لكن الواقع يقول إن حركة مقاطعة 
داخل الجامعات أصبحت تؤرق اللوبي اإلسرائيلي ومؤيديه، 

ًا حول قضايا والوسط الطالبي في بريطانيا أصبح أكثر وعي
  ...فلسطين عن أي وقت مضى

ويعد هذا المؤتمر األول من نوعه الذي ينظمه 
اتحاد العمل الطالبي من أجل فلسطين في بريطانيا، والذي 
يعنى بدعم النوادي الطالبية الفلسطينية في الجامعات 
البريطانية، باإلضافة إلى تقوية العالقة بين االتحادات 

مؤيدين للقضية الفلسطينية الطالبية والناشطين ال
  .والمؤسسات المناصرة لفلسطين في بريطانيا

 ١٩/١٠/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * * 

فعالية فنية افتراضية خالل أيام في سان 
  "أنا اسمي شعب فلسطين: "فرانسيسكو بعنوان

  

من المقرر تتظيم فعالية فنية  -كاليفورنيا 
نسيكو في والية كاليفورنيا افتراضية في مدينة سان فرا
 ".أنا اسمي شعب فلسطين"األسبوع المقبل، تحت عنوان 

 من ٢٥ و٢٤وستنظم الفعالية المقررة في 
الشهر الجاري مؤسسة زوايا وفرقة أصوات بمشاركة 
مجموعة من الفنانين والناشطين والشعراء الفلسطينيين 
األميركيين إلى جانب أسماء ثقافية وفنية فلسطينية 

عربية، وذلك لمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس و
  .فرقة أصوات

ويشارك في الفعالية الشاعران التونسي أنيس 
شوشان والفلسطيني تميم البرغوثي الى جانب فنانين 

شربل : والفنانون وفرق محلية فلسطينية وعربية اميركية،
روحانة، وبطرس روحانة، وريم تلحمي، وامل مرقس، 

 وشاديا منصور، ونبيل اسماعيل، ونبيال وجورج بشارات،
  .عناني وروان عناني

ويشارك الفنان العربي الكبير مارسيل خليفة 
بدعم المهرجان عبر السماح باستعمال موسيقاه وأغانيه، 
ًتشجيعا لهذه الجهود الفنية اإلبداعية التي يديرها ويشرف 

  .التونسي صالح بدوي عليها المايسترو

إن الهدف " ي مناضل حرز اهللاوقال الناشط النقاب
من الفعالية الفنية التركيز على وحدة الشعب الفلسطيني 
أينما وجد، وابراز هويته الثقافية اليصال صداها إلى كل 
اصقاع المعمورة، كتأكيد على الهوية الوطنية والرواية 

   .الفلسطينية

ان أهمية هذه الفعاليات "واضاف حرز اهللا 
ت بالذات هو التعبير عن وحدة التراثية وفي هذا الوق

الهوية الفلسطينية وعروبتها بالرغم من االغتراب وبعد 
  ".المسافات

 ٢٠/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 
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ّتسير حافالت من الجليل " وافل األقصىق" ُ
  المحتل إلى المسجد األقصى

  

ــــدة مــــن  ــــة جدي ــــة، قافل ــــت، صــــباح الجمع انطلق
دمة مـن مدينـة طمـرة فـي الجليـل المحتـل قا األقصى قوافل

، تقـــل عـــشرات المـــواطنين مـــن أهـــالي ١٩٤٨منـــذ العـــام 
المـــــــــسجد  برحـــــــــاب صـــــــــالة الجمعـــــــــة الـــــــــداخل؛ ألداء

 .ٕالمبارك واعماره بالمصلين األقصى

وقال مسؤول قوافل األقصى في الجليل أحمد أبـو 
إن هــذه القافلــة تــأتي فــي أول جمعــة بعــد شــهر :" الهيجــا

الق الـــذي حـــرم المـــصلين مـــن الوصـــول كامـــل مـــن اإلغـــ
  ".للمسجد األقصى وأداء الصالة فيه

ــــداخل  ــــى أهــــل ال ــــو الهيجــــا رســــالة إل ووجــــه أب
الفلــــسطيني المحتــــل دعــــاهم فيهــــا إلــــى ضــــرورة إعمــــار 
المسجد األقصى، وعدم البخل عليه بالصالة؛ تلبية لدعوة 

 .الرسول محمد عليه الصالة والسالم

افـل األقـصى مـستمرة وأشار أبو الهيجا إلى أن قو
  .في تسيير الحافالت إلى األقصى المبارك

وســـبق أن دعـــت جمعيـــة قوافـــل األقـــصى أهـــالي 
الــداخل للمــشاركة فــي رحلــة الــصالة فــي المــسجد والمبيــت 

 .في القدس

ودعــــا نــــشطاء مقدســــيون ومؤســــسات مقدســــية 
للحــشد وأداء صــالة الجمعــة اليــوم فــي ســاحات المــسجد 

ق الـــشامل للقـــدس، والـــذي األقـــصى، بعـــد انتهـــاء اإلغـــال
ًاستمر شهرا كامال ً.  

ونــشر عــدد مــن النــشطاء دعــوات للنفيــر لحمايــة 
األقصى، والرد على انتهاكـات االحـتالل ومـستوطنيه بحـق 

  .المسجد ومرابطيه

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

ُالمسرح الوطني اللبناني يطلق برنامج مهرجان 
  أيام فلسطين الثقافية

 

المسرح "و" جمعية تيرو للفنون" أعلنت -وت بير
عـن برنـامج الـدورة " مسرح إسـطنبولي"و" الوطني اللبناني

فــي الفتــرة " مهرجــان أيــام فلــسطين الثقافيــة"الثالثــة مــن 
تشرين األول الجاري /  أكتوبر٣١ ولغاية ٢٩الممتدة من 

في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، عبر تنظـيم 
  .سرحية وسينمائية وموسيقيةمجموعة عروض م

ــــــارض  ــــــدوات ومع ــــــشمل المهرجــــــان ن ــــــا سي كم
ومـــساحات للفنـــون التـــشكيلية وأمـــسيات شـــعرية، بهـــدف 
ــة والتــراث الفلــسطينيين، بغيــة اإلســهام فــي  إظهــار الثقاف
الحفاظ على الهوية الفلسطينية وذاكرتها، وذلك بالعروض 

يد المباشرة وعبر اإلنترنت بمشاركة فرقـة معهـد إدوارد سـع
الوطني للموسيقى، وفرقة كمنجاتي وبيت أطفال الـصمود، 
وعروض الدبكـة والفلكلـور لمركـز نقـش للفنـون الـشعبية، 

حــب ع "ولفرقــة يافــا ونــادي الكرامــة، وتعــرض مــسرحيات 
لفرقـــة مـــسرح الحـــارة، " ّميرميـــة"لفرقـــة عـــشتار، و" َالـــرف

صــور مــن حيــاة "لمــسرح مرايــا، ومــسرحية " مغنــاة ســفر"و
لمركز " سابع أرض"لفرقة مسرح الحرية، و" يغسان كنفان

لفرقــــة " قناديـــل ملـــك الجليـــل"ســـرب للثقافـــة والفنـــون، و
" وين بدنا نـروح؟"المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، و

" زغلـــول"ًلفرقـــة تيـــرو للفنـــون، وســـينمائيا يعـــرض فـــيلم 
كأنهـــا "للمخرجـــة اإلســـبانية أنـــا ســـندريرو ألفريـــز، وفـــيلم 

عطــان، وفــيلم عــن المتحــف الفلــسطيني، لعبــد اهللا م" اآلن
لفرقــة ايــد واحــدة وعــرض راقــص " دمــى"وتعــرض مــسرحية 

  .لليلى عوض اهللا

الممثــل " المــسرح الــوطني اللبنــاني"وأكــد مؤســس 
علــى أهميــة إقامــة المهرجــان "والمخــرج قاســم إســطنبولي 

ًوخــصوصا الــربط بــين المــدن الفلــسطينية والمخيمــات فــي 
ـــــ ـــــروض الم ـــــن خـــــالل الع ـــــان م سرحية والـــــسينمائية لبن
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والموســيقية فــي تظــاهرة فنيــة مــن أجــل أن تبقــى فلــسطين 
  ". وذاكرتها حاضرة على المستوى الثقافي والفني

وســيوجه المهرجــان تحيــة إلــى شخــصيات فنيــة، 
وأدبية راحلة أسهمت في إبراز الثقافة والفن الفلسطينيين، 
أمثــال الــشاعر محمــود درويــش، واألديــب غــسان كنفــاني، 

ـــشاعرة فـــدوى طوقـــان، وال ـــشكيلي مـــصطفى الحـــالج، وال ت
  . واإلعالمية فاطمة البديري، والمصورة كريمة عبود

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

  

دعوات لشد الرحال للمسجد األقصى في ذكرى 
  المولد النبوي نصرة للنبي الكريم ومسراه

  

انتشرت دعوات مقدسية لشد  –القدس المحتلة 
قصى المبارك والرباط فيه، الخميس الرحال إلى المسجد األ

م؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف، ٢٩/١٠/٢٠٢٠المقبل 
وانتصارا وحبا للرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم ً. 

وتضمنت الدعوات حثا على شد الرحال للمسجد 
: األقصى لكل من يستطيع الوصول إليه والرباط فيه، وقالت

هنالك بداية جديد، شدوا لتكن .. في مولد منقذ لبشرية"
 ".الرحال، واعقدوا النية

وتأتي الدعوات لحشد أكبر عدد ممكن من محبي 
رسول اهللا في المسجد األقصى؛ نصرة لنبينا في سياق ما 
شهدته األيام الماضية من تعمد السلطات الفرنسية نشر 
رسوم مسيئة للنبي صلى اهللا عليه وسلم في الشوارع 

 تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل والمرافق العامة، بعد
 .ماكرون أن بالده لن تتخلى عن تلك الرسوم الساخرة

ويأتي الحشد والنفير نصرة لنبينا الكريم في 
المسجد األقصى، ونصرة لمسراه في إطار ما يتعرض له من 

 .انتهاكات متواصلة من سلطات االحتالل ومستوطنيه

ماعي وتداول عدد من رواد مواقع التواصل االجت
 – رسول إال #"عبر تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى وسم 

ٍ؛ بعد إعادة نشر رسوم المسيئة للنبي محمد، بتأييد "اهللا
 .رسمي من السلطات الفرنسية

ومن قلب القدس المحتلة، أعلن أصحاب عدد من 
المحالت التجارية في المدينة المقدسة مقاطعتهم للمنتجات 

ة لإلسالم وللرسول محمد، الفرنسية؛ احتجاجا على اإلساء
وتعدت إلى عدد آخر من المحال التجارية في الضفة وغزة 

  .والداخل المحتل

وتتواصل المواقف الفلسطينية، المنددة بنشر 
الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم في 
فرنسا، وما أعقبها من موقف رسمي فرنسي مؤيد ومبرر 

 .ين وعقيدتهملهذه اإلساءة التي تمس المسلم

 ٢٧/١٠/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * * 

متمسكون بالموقف االردني الثابت تجاه 
  القضية الفلسطينية

  

 دان تيار أحزاب اإلصالح الوطني -عمان 
استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى اهللا 
ّعليه وسلم تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، مطالبا كل 

لعالم رفض هذه التصرفات غير المسؤولة دول ا
والمقبولة، والحرص على تعزيز التسامح بين جميع 

  .األديان والشعوب

واعتبر التيار، في بيان صحفي امس أن نشر 
مثل هذه الرسومات يشكل إساءة متعمدة لمشاعر نحو 
ملياري مسلم، واستهدافا واضحا للرموز والمعتقدات 

ضحا لمبادئ احترام اآلخر والمقدسات الدينية وخرقا فا
  .ومعتقداته ودعوة للتطرف والعنف

وجدد التيار تأكيده لثوابته الوطنية وتقديره 
لجهود جاللة الملك لتعزيز التكاتف العالمي لضمان 
استقرار األمن الغذائي على المستوى العالمي واإلقليمي 

  .والمحلي
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وأكد تمسكه بالموقف األردني الثابت والراسخ 
ضية الفلسطينية، والمستند إلى المرجعيات تجاه الق

الشرعية الدولية بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس، والتمسك 

بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  .في مدينة القدس

٣ص/٢٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

   א.�א�א�

في الدراسات المستقبلية " سرائيلإ"مستقبل 
  غير العربية

  

 أصدر مركز الزيتونة للدراسات -بيروت 
واالستشارات ورقة علمية من إعداد األستاذ الدكتور وليد 

في الدراسات " إسرائيل"مستقبل : "عبد الحي بعنوان
عبد الحي نماذج . حيث تتبع د". المستقبلية غير العربية

ستقبلية اإلسرائيلية والغربية مختلفة من الدراسات الم
 لبناء الصورة المستقبلية ٢٠٢٠-٢٠٠٠خالل الفترة 
وعمل على تحديد أبرز جوانب التوافق . لهذه الدراسات

وجوانب االختالفات في هذه الدراسات من خالل دراسة 
  .نماذج لدراسات مستقبلية إسرائيلية وأوروبية وأمريكية

ّمريكية معنية وقد كانت الدراسات األوروبية واأل
على المديين المتوسط والطويل، بينما " إسرائيل"بمستقبل 

غلب على الدراسات اإلسرائيلية المديين القصير 
ًوتبدو الدراسات األوروبية أكثر تشاؤما . والمتوسط
ًمحليا واقليميا ودوليا مقارنة بالدراسات " إسرائيل"بمستقبل  ً ًٕ

  .األمريكية أو اإلسرائيلية بشكل عام

عد دراسة متأنية لمجموعة واسعة من وب
. ، عمد فيها د"إسرائيل"الدراسات التي تتناول مستقبل 

عبد الحي إلى التركيز على النتائج واالتجاهات األعظم 
Mega-Trends ،مع إشارات لبعض التقنيات األخرى 

في " إسرائيل"خلص إلى تحديد المعالم الرئيسية لمستقبل 
  .هذه الدراسات

اسة انعدام االستقرار في المنطقة ّتوقعت الدر
واستمرار موجات المواجهات العسكرية التي ستبقى حتى 

، وأن تبقى المواجهة اإليرانية اإلسرائيلية ٢٠٥٠سنة 
ًاحتماال مرتفعا على المدى الزمني المتوسط  كما أشارت  .ً

عالية مع " إسرائيل"إلى أن احتماالت الصراع الداخلي في 
  . وشكل هذا الصراعتباين في تقدير حدة

وأشارت إلى أن أبرز الهواجس اإلسرائيلية 
المستقبلية هي تصاعد قوى المقاومة، وتراجع الدعم 
ٕاألمريكي لـها تدريجيا وذلك ألسباب عالمية واقليمية  ً

تراجع صورتها " إسرائيل"كما أن من هواجس . ومحلية
  .ًلدى الرأي العالمي وانعكاس ذلك على مكانتها عالميا

 عن احتماالت قيام الدولة الفلسطينية أما
فبحسب تلك الدراسات غير العربية فإن التوقعات تأرجحت 

من " اإلدارة الذاتية"، أو "الدولة التابعة لالحتالل"بين 
  .ناحية، أو عدم قيامها من ناحية ثالثة

وعلى الرغم من أن التخطيط االستراتيجي المبني 
بنى على أساس ُعلى نتائج الدراسات المستقبلية، ي

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 االحتماالت الضئيلة 

 على االحتمال في المدى القريب، لكنها ممكنة الحدوث
المدى الوسيط والبعيد، مثل حدوث تغيرات في إيران، 
ووقوع اضطرابات في مصر تؤدي لعودة اإلخوان 



  
  ٢٠٥ 

المسلمين للسلطة، وانحياز األردن باتجاه تركيا وقطر 
بشكل يؤثر على العالقات األردنية اإلسرائيلية، وحدوث 
تغيرات عميقة في السلطة السياسية في األردن، وسيطرة 

ٍضفة الغربية، وانضمام كل من تركيا حماس على ال
  .ومصر للسباق النووي في المنطقة

غير أن الحقيقة الكبرى تبقى أن الكيان 
اإلسرائيلي لن ينعم باالستقرار في المنطقة وسيظل يراهن 

مركز  -  .على تفوقه العسكري، وضعف ما حوله
  الزيتونة للدراسات واالستشارات

 ٢/١٠/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * * 

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

  

 صحيفة كشفت – الناصرة – وديع عواودة
 نادر جديد إسرائيلي كتاب مضامين العبرية" هآرتس"

 الممتلكات لكل والنهب السلب جرائم وفضحه برصده
 .١٩٤٨ نكبة وعقب خالل فلسطين في المتنقلة

 في مسلح سطو أكبر مشاهد الكتاب ويروي
 عقب التي الفضيحة عن تاريخية اعترافات ويقدم التاريخ،

 غوريون بن دافيد األولى االحتالل حكومة رئيس عليها
 اليهود معظم أن األفعال هذه أظهرت "بقوله أيضا

  .الكتاب يوردها أرشيفية وثيقة تؤكد كما" لصوص

" كرميل "النشر ارد عن صادر الجديد الكتاب
 عبارة الكتاب إن يقول الذي راز آدم اإلسرائيلي للمؤرخ

 لـ والنهب السلب مقدار وتكشف واسعة دراسة عن
 نكبة في اإلسرائيليين قبل من الفلسطينية الممتلكات

١٩٤٨.  

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

 سرقة قبل أوال الوطن سرقة يتجاهل راز أن ورغم
 سرقة عند ويتوقف أصحابها وحوانيت منازل محتويات

 سرقة عند فيه التوقف دون الفلسطيني البيت من البيانو
 وثلثي الغربية القدس وكل الطالبية حي كل في البيت

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

 على راز آدم اإلسرائيلي رخالمؤ دراسة وتستند
 الصحف من ومقاطع األرشيفات عشرات من وثائق

 زالت ما فريد حدث عن الحديث أن يؤكد وهو العبرية،
  .اليوم حتى تستشعر وآثاره تبعاته

 في إسرائيليين قيام السلب مشاهد ضمن ومن
 الفلسطينية المدينة طبرية في الفلسطينيين بيوت نهب

 أبريل /نيسان في بدمائها ةمضرج سقطت التي األولى
 خزانة لسرقة األمثلة عشرات ضمن يشير كذلك. ١٩٤٨

. دجاج لقن الحقا تحويلها تم حيفا في فاخر خشب من
 منزلية أدوات سرقة عن آخرون يتحدث أخرى وثيقة وفي

 أحد من كافيار علبة آالف عشرة سرقة وعن وحلي
  .حيفا مخازن

 يفةصح في التاريخية الشؤون مراسل ويقول
 هذه على عثر راز آدم المؤرخ إن أديرت عوفر" هآرتس"

 كتاب في الصادرة الجديدة دراسته ضمن النادرة الوثيقة
" االستقالل حرب في العربية الممتلكات سلب": بعنوان
 من فلسطين في السلب أعمال جمع عملية أن إلى منوها
 سرقة عبر القدس إلى يافا ومن السبع بئر إلى طبرية

 البالد وعرض بطول المنتشرة والقرى والكنائس المساجد
  ."وصعبة حساسة مسألة واحد كتاب في

 بن غرار على" هآرتس"لـ حديث في راز ويؤكد
 جنودا اإلسرائيليين، من واسعة أوساطا أن غوريون
 وصغارا، كبارا ونساء رجاال وعلمانيين متدينين ومدنيين
 كالنار انتشرت التي والنهب السلب عمليات في شاركوا

 طال والنهب السلب أن موضحا. اليهود لدى الهشيم في



  
  ٢٠٦ 

 والمصانع واألجهزة والحوانيت المنازل آالف عشرات
  .وغيرها الزراعية والمنتوجات

 عن راز يتحدث الكتاب فصول من واحد في
 والموائد والحلي والمالبس والكتب اجهزة البيانو سرقة

 نحو أراضي ةسرق تاركا والمراكب، الكهربائية واألجهزة
 األمالك على مركزا أخرى، لدراسات الجئ ألف ٨٠٠

 غوريون بن لكن. أيضا هآرتس مراسل نوه كما" المتنقلة
 آخرين إسرائيليين قادة من يقتبس فالمؤرخ وحيدا، ليس
 تسفي بن يتسحاق قاله لما مثال فيشير المضمار، بهذا

  .إلسرائيل الثاني الرئيس

 نزيهين يهودا" أن تسفي بن أقوال من ويستدل
  ."مباحا طبيعيا عمال اعتبروه الذي السلب في شاركوا قد

 ما" :تسفي بن يقول غوريون لبن رسالة في
 وبالقوى اليهود بكرامة مسا ّيشكل القدس في يجري

 قبل من المنظم السلب على السكوت يمكن ال. المحاربة
 يفعله ما. منظمين غير وأفراد منظمة غير مجموعات
 هو القدس في الغربية الفلسطينية األحياء في اللصوص

  ."الحقول في الجراد كفعل

 وقصور منازل له تعرضت ما أن إلى يشار
 الشطر في الفاخرة األحياء في الفلسطينيين وممتلكات

 والطالبية والبقعة القطمون في كما القدس، في الغربي
 في بعضها توثيق وتم مروعة كانت وغيرها، والمصرارة

  .ًأيضا إسرائيلية منها دراسات عدة

  ٥/١٠/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * * 

 أشواق -  مغربي في فلسطين"صدور كتاب 
  "الرحلة المغربية

 

 – مغربي في فلسطين"كتاب  صدر – عمان
للناقد والروائي المغربي أحمد " الرحلة المغربية أشواق

  .المديني الذي فاز بجائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة

اب عن المؤسسة العربية للدراسات وصدر الكت
والنشر، ويضم يوميات ألديب وروائي وناقد ورحالة من 
المغرب دونها على إثر ثالث زيارات قام بها إلى الجزء 
المحرر من فلسطين والواقع تحت إدارة السلطة 
 الفلسطينية، وهي رحالت ربيعية قام بها في نيسان

  .٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٤من األعوام ) ابريل(

تحفل هذه اليوميات بانطباعات ومالحظات 
وصور مشوقة وأخرى بالغة األهمية لكونها صادرة عن 
شخصية أدبية من المغرب العربي الذي أودع القدس حيا 

 تفصح عن مكبوت نفس وألنهايحمل اسم المغاربة، 
عربية تلظت لعقود بآالم الفقد العربي لبالد بأكملها تحت 

تعنيه القدس والديار المقدسة ، وما اإلسرائيلياالحتالل 
للعرب والمسلمين مغاربة ومشارقة، فكيف بها بالنسبة 
إلى أديب طالما ميزت أدبه تلك النزعة القومية ببعدها 

  .اإلنساني

وبلغة أدبية بسيطة وعميقة يصطاد الرحالة 
  .الصور واللمحات ويسجل االنطباعات عن المكان وأهله

 من أي رحلة ما ال أدونه"ويقول . يكتب دهشته
بهذه الكلمات يجعل الكاتب من الكتابة " أعتبره لم يحدث

ويجعل من . قبضا على الحقيقة الهاربة والزمن الهارب
النص الرحلي وثيقة وسردية ال وجود لموضوعها من 
دون وجودها، وبذلك يجعل الكاتب من لحظة السفر 

  .لحظة شعرية بامتياز

هذا الكتاب ولهذه االعتبارات وغيرها مما يمنحه 
  .استحق الكاتب جائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة

  ١٢ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 
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ًهل سيتم فعال تجميد أوامر الهدم الصهيونية 
  في القدس؟

 

   موقع مدينة القدس خاص

  كمال الجعبري

العديد من وسائل اإلعالم الفلسطينية  ذكرت
 بـاللجنة القطرية لمراقبة تطبيق والعربية، بأن ما تسمى

قوانين التخطيط والبناء، التابعة لبلدية االحتالل الصهيوني 
ًفي القدس، جمدت عددا من أوامر الهدم لمنازل المقدسيين 
شرق القدس المحتلة، وذلك بعد توجه المحامية الفلسطينية 
سهاد بشارة من مركز عدالة، وهو منظمة أهلية في الداخل 

، برسالة إلى ١٧/٨/٢٠٢٠ المحتل، يوم الفلسطيني
إيريز (اللجنة، ولنائب المستشار القضائي الصهيوني 

أفيحاي (، والمستشار القضائي لحكومة االحتالل )كيمينتس
  .، يطالب فيها تجميد هذه السياسة الجائرة)مندلبليت

أنه : " وجاء في رد سلطات االحتالل الصهيونية
خذ بعين االعتبار التقييدات وبعد إعادة النظر في األمر واأل

التي فرضتها الحكومة في أعقاب استمرار انتشار فيروس 

كورونا، تقرر في هذه المرحلة، مالئمة سياسة تطبيق 
القانون على مخالفات التخطيط والبناء لوضع الطوارئ، 

، ٢٠٢٠على غرار السياسة التي اتبعت في شهر آذار 
دار أوامر الهدم ًوبناء عليه تقرر بشكل عام تقليص إص

اإلدارية بحيث ال يتم إصدار األوامر إال فيما يتعلق بالبناء 
الجديد، وبشكل عام في حالة الطوارئ لن يتم تنفيذ 

ويقلل عدد اإلنذارات إلى أقل . للمباني السكنية هدم أوامر
ما يمكن ونظرا لحالة الطوارئ ستقلل الوحدة القطرية لمراقبة 

لبناء االحتكاك مع السكان، تطبيق قوانين التخطيط وا
  ".وسيستمر تنفيذ اإلجراءات في حاالت البناء الجديد 

وبحسب البيانات الواردة من مكتب األمم المتحدة 
، )أوتشا(لتنسيق الشؤون اإلنسانية في المناطق المحتلة 

وشبكة ميدان القدس اإلعالمية، بلغ عدد المنشآت التي 
 ١١٢ًة، وأ منش٥٥ هدمها االحتالل الصهيوني في القدس،

، فلم تمنع جائحة كورونا ٢٠٢٠ًة منذ بداية العام أمنش
ًاالحتالل من المضي قدما في سياسة هدم المنازل 
ًالمتصاعدة في القدس، ونظرا ألن االحتالل الصهيوني قد 

ر للعودة إلجراءات مماثلة لما جرى عليه الحال في آذار صأ
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 له االحتالل في الماضي، وألن االعتبار الوحيد الذي نظر
ّالرد على اعتراض شهاد بشارة، فمن المتوقع أن يلجأ 
االحتالل للمراوغة واالستمرار في سياسته التي تصب ضمن 
االستراتيجية التهويدية، التي ينتهجها االحتالل تجاه 
القدس، والمقدسيين، في ظل الدعم األمريكي المتصاعد 

  .يرةلالحتالل الصهيوني، وموجات التطبيع، األخ

  ٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

 رئيس وزراء االحتالل يتجاهل التاريخ
  

 سري القدوة

ّلم يتعد خطاب رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي 
اهو امام الجمعية العامة لألمم المتحدة تلك بنيامين نتني

الحقائق العنصرية التي يتمتع بها والفكر الصهيوني الذي 
يعبر عن عقلية االحتالل القائم بالقوة العسكرية متجاهال 
حقائق التاريخ، ومتسترا على جرائم االحتالل التي 
مارسها ضد الشعب الفلسطيني من مجازر ارتكبت بدم 

 مارسه بالقوة واحتالل االراضي العربية بارد ومن تهجير
من قبل مجموعات هاجاناه وعفوداه وعصابة ليحي 
واألرغون، وان تلك المجازر االرهابية التي نفذتها 
العصابات المحتلة بحق االنسان واألرض الفلسطينية هي 
حكاية جرح ووطن، امتدت عبر االجيال لتشكل هذا 

برت معنا، جرحا التاريخ الفلسطيني والمأساة التي ك
عميقا ال يعرف المحن، تسببت في مأساة شعب سرقت 

 لتعترف ،اراضيه ودمرت حقوقه وشرد عبر بقاع االرض
اليوم وتكشف وسائل االعالم االسرائيلية عن تلك المجازر 
البشعة التي ارتكبتها العصابات االسرائيلية بحق ابناء 

 .الشعب الفلسطيني

لمجموعات المسلحة لقد ارتكبت قوات االحتالل وا
التابعة لها الجرائم البشعة واستخدمت االساليب المحرمة 
دوليا لبث الخوف والرعب في قلوب السكان االمنين 
ودفعهم للهروب من الموت وترك المكان وتهجيرهم بقوة 

ٕالبطش واعمال القمع والتنكيل المستخدمة، حيث اعترفت 
عض وسائل اعالم االحتالل االسرائيلي ضمنا عن ب

ممارسات هذه الجرائم وكانت قد نشرت صحيفة هآرتس 
اإلسرائيلية تقريرا مطوال كشفت خالله عن تفاصيل احدى 

 عاما ٧١المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية قبل 
في قرية الصفصاف الفلسطينية في الجليل األعلى خالل 

 . رجال٥٢عملية أطلق عليها حيرام، وراح ضحيتها 

نياهو امام االمم المتحدة وتسويقه ان وقوف نتي
 في محاوالت طمس جميع دالئل   واستمراره لألكاذيب

ٕالنكبة عبر سرقة واخفاء الوثائق المتعلقة بالتاريخ 
ٕالفلسطيني، واستمرار حجب الوثائق التاريخية واخفاء 
الحقائق والتكتم عن أسرار النكبة، ال يمكن ان يستمر 

ي شاهدة حية على الواقع طويال، فتلك الجرائم المروعة ه
الذي عايشه الشعب الفلسطيني، حيث سجل التاريخ انهم 
ٕقاموا بتهجير شعب بالكامل وسرقة اراضيه واقامة 
المستوطنات الغير شرعية علي االرض الفلسطينية في 

 . وممتدة لحتى اليوم١٩٤٨معركة مفتوحة منذ عام 

ان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الدفاع 
، والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم االحتالل عن نفسه

اإلسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية والعمل على 
فضح سياسات االحتالل اإلسرائيلي على المستوي 
الدولي، وفضح السياسة األمريكية التي باتت منحازة 
لالحتالل وأنه حان الوقت إلنهاء أطول احتالل بالتاريخ 

ورة استيطانية وجرائم متواصلة ٕالمعاصر واننا نشهد ص
استمرت عبر التاريخ تجاهلها رئيس وزراء االحتالل وهو 
يسوق اكاذيبه ويطعن في الرواية الفلسطينية مزورا 
للحقائق التاريخية العامة واإلحداث التي شاهدها العالم 
اجمع واغلبها موثق بالصور والفيديوهات التي تكشف 

لشعب العربي الفلسطيني عن جرائم التهجير التي لحقت با
نتيجة االحتالل والمجازر التي نفذتها عصابات االحتالل 

 االمريكي المعادي للشعب  مستغال الدعم والتستر
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الفلسطيني حيث يتم فتح الباب على مصراعيه لتصعيد 
سياسة االستيطان ومصادرة األراضي وتنفيذ مخططات 

 .صفقة القرن االمريكية

نتهي، بأي حال من ان الصراع ال يمكن أن ي
األحوال في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي واحتالل 
واغتصاب ومصادرة األراضي الفلسطينية، وأنه لن يتم 
إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني، مهما 
تكالبت كل قوى البطش والعدوان وتفرعت وتشابكت 

ما المؤامرات، فال يمكن ان ينتصر الباطل علي الحق، ودائ
كان الحق هو المنتصر، والشعب الفلسطيني يملك 
الحقوق، التي ال تسقط بالتقادم، فهذا الحق هو حق 
قانوني وشرعي وتاريخي، وال يمكن ان يسقط مهما 

  .استمر الزمن

  ١١ص/٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

من ينقذ األسرى الفلسطينيين من الجالد 
  اإلسرائيلي

  

  المحامي علي أبو حبلة

اة أسرانا ومعتقلينا في السجون االسرائيلية معان
معاناة كبيرة نتيجة تلك اإلجراءات غير القانونية 
والمعاملة غير اإلنسانية إذ أن معظم األسرى 
الفلسطينيون يعيشون حياة تكاد يصعب على اإلنسان 
وصفها بحيث يحرم األسرى من أدنى الحقوق التي يجب 

لسياسات العقابية ، هذا باإلضافة لتلك امأن تمنح له
المتمثلة بالعزل االنفرادي وبمنع الزيارات والحرمان من 
التعليم ومن الفورة والكثير من تلك العقوبات التي جميعها 

 .مخالفة ألبسط حقوق اإلنسان

 في معاملتها  سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
لألسرى التي تتم وفق المزاج اإلسرائيلي للسجان 

ش األسرى حياة تتسم بالعذاب اإلسرائيلي، حيث يعي

 بفعل إجراءات إدارة السجون من خالل ما يقوم   والمعاناة
 من دهم وتفتيش تفوق التصور  به السجان االسرائيلي

وال يحتملها إنسان حيث أن األسير في داخل سجون 
ٕاالحتالل يفتقد إلنسانيته وأدميته كبشر، واسرائيل في 

لتزم بالنصوص معاملتها لألسرى الفلسطينيون ال ت
والقواعد القانونية التفاقية جنيف والئحة الهاي والقانون 
الدولي اإلنساني التي نصت على انه يجب معاملة 
األسرى معاملة إنسانية في جميع األوقات ويحظر أن 

 .تقوم الدولة المحتلة بأي فعل أو إهمال غير مشروع

لكن إسرائيل ومنذ احتاللها لفلسطين ولغاية  
 تدخر جهدا في تعذيب أسرانا وفي إلحاق األذى اآلن لم

الجسماني والمعنوي من خالل سياستها القائمة على 
التعدي على إنسانية المواطن الفلسطيني وكيف إذا كان 
هذا اإلنسان المواطن معتقل في المعتقالت االسرائيلية، 
األسرى الفلسطينيون الذين بين الحين واآلخر يعلنون 

  م وغيرها من طرق االحتجاجاالضراب عن الطعا
احتجاجا على معاملة الجالد اإلسرائيلي حيث أن هذا 
الجالد الذي يمارس على أسرانا البواسل سياسة العزل 
االنفرادي التي تطال القياديين من هؤالء المعتقلين وعلى 
رأس هؤالء األخ مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة 

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

ن هذه تلك المعاملة السيئة لألسيرات الفلسطينيات، إ
المعاملة السيئة التي تتنافى وابسط الحقوق االنسانية 
التي تعاني منها الحركة االسيرة وعلى يد الجالد 
اإلسرائيلي وهذه الحاالت موثقه وهي حاالت في معظمها 
تتطلب مقاضاة المسئولين عنها ألنها تنتهك ابسط 
القواعد القانونية، إن جرائم إسرائيل ضد معتقلينا 
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لى إبقاء المعتقلين ورقة مساومه وضغط من واإلصرار ع
قبل إسرائيل ليتطلب األمر من التوجه لالمين العام لألمم 
المتحدة التحرك ألجل مساندة ومؤازرة أسرانا واستنكار ما 
تقوم به إسرائيل ضد ما يقارب ثمانية االف أسير 
فلسطيني يقبعون في معتقالت الجالد اإلسرائيلي وان 

 لألمم  على رأسهم األمين العامعلى دول العالم و
المتحدة، أنطونيو غوتيريش الذي يصدر البيان تلو 
البيان ضد دول يدعي أنها تخترق حقوق اإلنسان 
فالقضية األولى واالهم هي قضية الشعب الفلسطيني 

الفلسطينيون الذين يتعرضون يوميا النتهاك . والمعتقلين
نون حقوق اإلنسان حيث تنتهك إسرائيل هذا القا

بانتهاكها ألبسط الحقوق االنسانية لهؤالء األسرى، إن 
مناشدتنا هذه تتطلب من جميع المنظمات الدولية 
ومنظمات حقوق اإلنسان ومن جميع القانونيين في العالم 
لتبني قضية األسرى الفلسطينيين وفضح ممارسات 
ٕإسرائيل وادانتها وبضرورة التحرك وعلى كافة الصعد 

ة ألجل إنقاذ أسرانا البواسل من يد هذا والمنابر الدولي
الجالد اإلسرائيلي الذي يبطش بأسرانا غير عابئ 
بالقوانين والمواثيق الدولية فهل هناك اليوم من يردع 
إسرائيل كدولة محتلة عن اعمالها وأفعالها بحق األسرى 
الفلسطينيين والعرب وكل مناضلي الحرية ضد االحتالل 

 .اإلسرائيلي

  ١١ ص٥/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  

  االقصى في خطر وعلى العالم التحرك الجدي

  

  حديث القدس

االقتحامات للمسجد االقصى المبارك من قبل 
ًقطعان المستوطنين وقوات االحتالل متواصلة يوميا، وكذلك 
الحصار الذي يجري فرضه على المسجد بين الحين واآلخر 

دعوات ًتحت حجج واهية، مستمرة ايضا، الى جانب 
المنظمات االستيطانية وما يسمى منظمات جبل الهيكل 

  .المزعوم ال يكاد يخلو يوم منها

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

نيل من أولى القبلتين شجعها ويشجعها على محاوالت ال
وكذلك في ، وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين

الحرم االبراهيمي الشريف في الخليل والذي جرى تقسيمه 
ًزمانيا ومكانيا، وما يجري حاليا من االستعداد لبناء مصعد  ً ً
وطريق للمستوطنين لتسهيل وصولهم الى داخله، كلها 

 تعمل على السيطرة دالئل تشير الى ان دولة االحتالل
  .الكاملة على المسجدين االقصى واالبراهيمي

كما ان الحفريات التي جرت وتجري أسفل المسجد 
االقصى المبارك، هي مقدمة لهدمه واقامة الهيكل المزعوم 
مكانه، والذي تسعى للوصول اليه ليس فقط ما تسمى 
ًمنظمات جبل الهيكل المزعوم، بل ايضا دولة االحتالل التي 
تدعم هذه المنظمات وغيرها من المنظمات االستيطانية 
وتوفر لها الحماية من قبل قوات االحتالل التي ترافقها في 

  .اقتحاماتها اليومية للمسجد

ًوايضا االعتقاالت التي تقوم بها سلطات االحتالل 
ٕلحراس وسدنة المسجد االقصى وابعاد العديد من النشطاء 

 وأشهر، كما حصل مع الشيخ والنشيطات عنه أليام وأسابيع
عكرمة صبري رئيس الهيئة االسالمية العليا وغيره من أئمة 
األقصى ومسؤولي االوقاف االسالمية، هي دليل آخر على 
ما يجري من مؤامرات على المسجد، مسرى النبي محمد 

  .صلى اهللا عليه وسلم

ًوهناك ايضا محاوالت من قبل سلطات االحتالل، 
ردني على االقصى واألماكن الدينية إللغاء االشراف اال

االخرى في القدس والمتفق عليه، بل والمنصوص عليه في 
اتفاق السالم بين االردن ودولة االحتالل والمعروف باتفاق 

  .وادي عربة
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فخرق قوات االحتالل لهذا البند من اتفاق السالم، 
ًومنع ترميم اجزاء من الحرم الشريف، هي ايضا محاوالت 

  .يطرة على المسجدلفرض الس

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

  .المتحدة

ل فالحرب الدينية التي تسعى اليها دولة االحتال
من خالل انتهاكاتها المتواصلة، هي أمر خطير وقد يقود 
المنطقة الى حروب، كالحروب التي اندلعت قبل عقود والتي 

  .من أسبابها ومحركها هو الدين

وعلى العالم الذي يكتفي برفض ما تقوم به دولة 
االحتالل، التحرك الفعلي واتخاذ اجراءات وعقوبات بحق 

  .وان وعندها ال ينفع الندمدولة االحتالل قبل فوات األ

  ٥/١٠/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * * 

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

  

 البروفيسور محمد علي الفرا

تصلنا عبر وسائل التواصل االجتماعي رسائل 
وفيديوهات عن انه هناك نوايا إسرائيلية بمطالبة إسرائيل 

ضات عن مزاعمهم بحقوق اليهود في البالد العربية بتعوي
وبخاصة في منطقة المدينة المنورة في عهد الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم، وقد سألني بعض األصدقاء ان 

أقول ان هذا الموضوع . ابدي رأيي في هذا الموضوع
يحتاج بحثه إلى مقاالت ولذلك ساكتفي بالتركيز على 

.  انها كانت أكثر الحاالت ذكرايهود المدينة ألسباب منها
  :ويتركز ردي على شكل نقاط على النحو التالي

من هم اليهود؟ اليهود ال يشكلون شعبا وال قومية  -١
ٕمثل الشعوب والقوميات المتعارف عليها علميا وانما 

هم أتباع ديانة وهي الديانة اليهودية والتي انتشرت 
م ولم في أنحاء العالم شانها شان المسيحية واإلسال

تنحصر في بني إسرائيل بل اعتنقها أهل الخزر 
على بحر قزوين وشكلوا في القرن السابع للميالد 
دولة وتفككت في القرن السابع عشر وتوزع سكانها 
في أوروبا وهم الذين أنشأوا فيما بعد إسرائيل 
وهؤالء ال عالقة لهم بالشرق وال بإسرائيل إنما 

وهناك يهود إفريقيا أصولهم قوقازية مثل األتراك، 
وبخاصة في أثيوبيا ويطلق عليهم يهود الفالشا وهم 
من أصول حبشية وهناك يهود من أصول بربريه، 
وحينما دخل القائد اإلسالمي زهير بن قيس شمال 
إفريقيا لفتحها كان يحكم البربر امرأة كان يطلق 
عليها الكاهنة وكانوا يدينون آنذاك باليهودية، أما 

نة فكانوا عربا اقحاح تهودوا أي اعتنقوا يهود المدي
اليهودية وفي هذا يقول المؤرخ العربي التراثي 
اليعقوبي في كتابه المسمى تاريخ اليعقوبي بان 
يهود المدينة عرب تهودوا ولم يكونوا يهودا تعربوا 
ولو لم يكونوا عربا لما صاهرهم العرب آنذاك، وذكر 

 األصلية فعلى ان أسماء قبائلهم نسبة إلى مواطنهم
سبيل المثال فان يهود بني النضير هم فخذ من 
جدام تهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير فتسموا 
باسمه وكذلك بنو قريظة نسبة إلى جبل يقال له 

  .قريظة

بما ان يهود المدينة كانوا عربا أي جزءا من الشعب  -٢
أو األمة العربية وكذلك كان عرب اليمن حينما 

 حاكمهم اسعد أبو كرب وان الدولة تهودوا في عهد
الحميرية المعروفة في التاريخ كانت ديانتها يهودية 
وشعبها عربي أصيل، وانه حينما جاءت المسيحية 
تحول كثير من العرب اليها وحينما جاء اإلسالم 
اسلم كثير من العرب وهذا يعرفه الجميع، وبناء 
 علية ال يحق إلسرائيل المطالبة بالتعويض ليهود



  
  ٢١٢ 

المدينة أو اليمن أو غيرهما الن اليهود كانوا عربا 
ورعايا في الدولة اإلسالمية مثل اليهود في روسيا 
والدول األوروبية اليوم هم يهود دينا ولكن رعايا 
لتلك الدول ومن مكونات تلك الدول ونسيج 
مجتمعاتها وال يشكلون شعبا وال قومية لها مقومات 

ع ان يهود روسيا الشعب والقومية ولذلك لم نسم
طالبوا باستعادة الدولة الخزرية اليهودية التي دام 
حكمها نحو ثمانية قرون ولم يطالبوا روسيا بان 
تعوضهم بأمالك تلك الدولة وكذلك فإن إسرائيل لم 
تطالب أي دولة في بمثل هذا الطلب ألنه مخالف 
للقانون، اما مطالبة إسرائيل أللمانيا بعد الحرب 

ثانية بالتعويضات فكانت بسبب تعرض العالمية ال
اليهود في عهد هتلر كما ادعوا أنهم تعرضوا 
للمذابح أي الهولوكوست أما في بالدنا فلم يحدث 
شيء من هذا بل على العكس من ذلك عاشوا في 
البالد العربية معززين مكرمين وفي األندلس عاشوا 
عصرهم الذهبي ولما طرد العرب من األندلس طردوا 

ورحلوا إلى البالد العربية ليعيشوا بين العرب معهم 
مكرمين وهذا ما تشهد به كتبهم ومصادرهم ولكن 

  .ولألسف كان جزاء العرب كجزاء سنمار

ولألسف هناك كثير من العرب ومنهم متعلمون 
ومثقفون انطلت عليها أكاذيب اليهود الصهاينة والتي 

ذا فيها يزعمون بان اليهود يشكلون شعبا وقومية، وه
الزعم واالدعاء فنده ونفاه علماء أجناس وعلماء أجناس 
ومؤرخون أجانب كثيرون ومنهم إسرائيليون نذكر منهم 
شلومو ساند أستاذ التاريخ بجامعة تل أبيب وذلك في 

 The Invention Ofاختالق الشعب اليهودي : كتابه

The Jewish People وكتاب المؤرخ التوراتي 
اختالف إسرائيل : ي كتابهالشهير كينيث واتالم ف

اسكات التاريخ الفلسطيني القديم، وكتاب . .القديمة
 the thirteenth :المؤرخ اليهودي كويستلر في كتابه

tribe ,the khazar empire and its heritage ،
انا تعمدت ان اركز على مؤلفات اليهودي مع ان هناك 

. .وداليه: مؤلفات كثيرة لغيرهم منها كتاب لي عنوانه
أساطيرهم . .الصهاينه.. العبرانيون.. اإلسرائيليون

واختتم رسالتي بعبارة للمؤرخ . وحقيقتهم ومصير دولتهم
 متى :التوراتي الشهير كينيث وايتالم يتساءل فيها بقوله

  .يحرر العرب تاريخهم من األسر التوراتي

قال ذلك ألنه تبين له بأن التاريخ العربي القديم 
لسطين مستمد من مصادر توراتية، وفي وبخاصة تاريخ ف

ذلك يقول عالم اآلثار اإلسرائيلي إسرائيل فنكلشتاين في 
 يقول بان The Bible..Unearthedكتابه الشهير 

العهد القديم يحتوي على كثير من الخرافات واألساطير 
التي تنفيها المكتشفات االركيولوجية، ومن المعلوم ان 

التكوين : العهد القديم وهيالخمسة األسفار األولى من 
والخروج والالويين والتثنية واالشتراع هي ما يطلق عليه 

  .التوراة والتي تعني الشريعة أو القانون

وأخيرا أتمنى ان يتحرر العرب وبخاصة 
المتصهينين منهم من كثير من الخرافات واألساطير 

  .التوراتية والمقوالت اليهودية

  كاتب فلسطيني* 

  ٥/١٠/٢٠٢٠الرأي اليوم 

* * * * * 

  

  

  

  لتعليق العجز والفشل"ّشماعة"في البحث عن 
  

 عريب الرنتاوي

الجوبلزية «نهضت الدعاية اإلسرائيلية السوداء، 
، »أكذب حتى يصدقك الناس«، على فرضية »زبامتيا

فظلت تكيل االتهامات للفلسطينيين بتبديد كل فرصة 
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قياداتهم التاريخية ألماني » خيانة«للسالم، وتتحدث عن 
الفلسطينيون (وتطلعات األجيال المتعاقبة منهم، وأنهم 

سبب المتاعب والقالقل ليس في إسرائيل وحدها، ) ًعموما
هذا خطاب عرفناه وقاومناه في كل ...بيٕوانما للعالم العر

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

لكن مناخات الهزيمة والتفكك التي يعيشها 
ًالنظام العربي منذ سنوات، وتجلت مؤخرا بأكثر صورها  ّ

ًسفورا وابتذاال، رفعت  إلى مستوى » يةالدعاية اإلسرائيل«ً
للبعض، وأخذ الناطقون باسمها، من » الخطاب الرسمي«

إعالميين وسياسيين، السابقين بخاصة، يرددون هذا 
ًالخطاب بال حياء، بل ويعيدون انتاجه بوصفه خطابا 
ًلهم، وكشفا مبكرا من استكشافاتهم، حتى صار مألوفا أن  ً ً

عن » مسؤولية الفلسطينيين«تسمع أحدهم يتحدث عن 
ياع فرص السالم، وينتقد تردد قياداتهم وانحيازها ض
 !من التاريخ؟» الجانب الخطأ»لـ

قلنا ذات مقال، في هذه الزاوية بالذات، أن أسوأ 
صنوف الهزائم وأشدها خطورة، ليست خسارة معركة أو 
ساحة قتال، بل حين ينبري المهزوم إلى تبني رواية من 

» دياتسر«هزمه، وحين تشرع الضحية، في ترديد 
ُواألكثر ابتذاال من هذه وتلك، حين يصار إلى  ...جالدها ً

تحميل الفلسطينيين، أوزار ما يفعله محتلو أرضهم 
هنا واآلن، تصبح  ...ومشردو شعبهم ومنتهكو مقدساتهم

كأن يضع بعض العرب : الخطوة التالية غير مستبعدة
أوراق اقتدارهم، إلى جانب أدوات إسرائيل االحتاللية، في 

» شيطنة»ستهداف الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وا
 .قيادته

 سنة ٤٦(ًأيها السادة، منذ نصف قرن تقريبا 
تقاسم أرض «، والفلسطينيون يعرضون )بالتمام والكمال
مع أبناء وأحفاد الموجات المتعاقبة من » آبائهم وأجدادهم

قسمة «المهاجرين اليهود، مع أنهم يعرفون أنها 

 بنقاط عشر، تسمح بقيام ١٩٧٤منذ قبلوا ... »ضيزى
 بالمئة فقط من أرضهم ٢٢دولة فلسطينية على 

وعندما تقدمت مبادرات لحل القضية ...التاريخية
الفلسطينية، سارع الفلسطينيون للقبول بها والترحيب 
بوعودها، بل والعمل على ترويجها وتعميمها، حدث ذلك 

 بيروت  وحتى مبادرة السالم العربية في١٩٨٢منذ فاس 
ً، سيما بعد أن قرر العرب مسبقا وسلفا٢٠٠٢ أن «: ً

 .«السالم خيارهم االستراتيجي الوحيد

ًحسنا أيها السادة، لقد قبل ياسر عرفات 
في رام اهللا، يتعرض » محبسه«بالمبادرة العربية وهو في 

على صرير أنياب ) أو باألحرى ال ينام(للتسميم وينام 
غرفة تلو » المقاطعة«م الجرافات الفوالذية، وهي تقض

وعندما الح في أفق الموقف ...ًأخرى، وجدارا بعد جدار
، )الالجئون(العربي ميل للتخلي عن بعض بنود المبادرة 

، )تبادل أراض(ًأو استعدادا للمساومة على بعض بنودها 
 مع هذا –ٍ من أسف –تساوقت القيادة الفلسطينية 

ًبعض، تفريطا ّما عده ال» المرونة«المنحى، وأبدت من 
 .بثوابت وحقوق غير قابلة للتصرف

، نقول »جهنم»لكن إسرائيل، ظلت على الدوام، كـ
ِهل امتألت فتقول هل من مزيد، ال حدود لنهمها  ْ َ ْ
وشهيتها التوسعية، اللذين ال يوازيهما شيء سوى العجز 

ُوبدل أن يلقي العرب بكل ثقلهم خلف ...والتخاذل العربيين
، »الجثة الهامدة»ها، ظلوا يرحلونها كـمبادرتهم، إلنفاذ

من قمة إلى أخرى، ومن لجنة إلى لجنة، إلى أن جاءت 
ًلحظة الحقيقة العارية، وصار لزاما على من عجز عن 
التصدي للجالد أن يلجأ إلى لوم الضحية، وجعلها 

  .يعلق عليها عجزه وفشله» ّشماعة«

  ١٤ص/٧/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  !!... والتهجير تتسع في القدسحملة التهويد

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

ن غيرهم، بينما يأتي غرامات مالية باهظة على كثيري
المستوطنون من كل المناطق وبحماية الشرطة نفسها 

  .ويقتحمون باحات الحرم القدسي ويقيمون شعائر دينية

 ٨ وحدة سكنية و١٣وقد هدمت قوات االحتالل 
منشآت تجارية بالمدينة وأبعدت عشرات المواطنين عن 
مدينتهم، كما واصلت اعتقال محافظ القدس المرة تلو 

  .ى باالضافة لعشرات المواطنين اآلخريناالخر

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

  .دخولهم المسجد

ن من يعيش بالقدس وباالضافة الى كل ذلك فإ
أو يزورها يرى حجم البناء االستيطاني الواسع في كل 
انحاء القدس، سواء بالبلدة القديمة أو المناطق االخرى 

  ً.في محيطها، والذي ال يتوقف أبدا

ان هذا الوضع المأساوي في عاصمتنا الموعودة 
ال يواجهه سوى صمود أبناء القدس وتمسكهم بوجودهم 

و االمر الذي يثير مخاوف االحتالل وبقائهم فيها، وه
وقلقه، وبهذا الخصوص فإن المطلوب من السلطة 
الوطنية ان تعمل بكل الوسائل على تعزيز هذا الوجود 
وتقويته حتى تظل شوكة في حلق هذا االحتالل الذي 

  .يحلم بغيابنا أو تقليص وجودنا

ال بد في هذا المجال من قول كلمة مؤلمة 
العربي والدول االسالمية حيث ال ومحزنة الى العالم 

نسمع إال البيانات والخطابات دون القيام بأية خطوات 
فعلية وحقيقية لدعم الصمود الوطني في القدس بلد 

االسراء والمعراج، ولدى هؤالء القدرات المالية والسياسية 
  .الهائلة للقيام بذلك

ًاخيرا يا قدس يا عاصمتنا الموعودة وبلدتنا 
لين االقوى واالقدر على الصمود والتصدي العريقة ستظ

  !!...ريع التهويد واالسرلةلكل مشا

  ٧/١٠/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * * 

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

  آخر

  

  *نواف الزرو

 في ظل المشهد الفلسطيني الراهن وفي ...
ضوء الجبهات التي يفتحها العدو الصهيوني على كل 
العناوين والملفات الفلسطينية، وبينما تتمادى قيادات 
الكيان ومؤسسته االمنية والسياسية وترعد وتزبد وتعربد 
وتقتل وتتغطرس وتهدد وتجتاح وتغتال، وبينما تحظى 

ولية تقف وراءها، إال ان تلك بدعم وغطاء اعتى قوة د
القيادات وتلك المؤسسة في حالة قلق دائم، بل انها ما 
تزال تخشى الوجود والحضور الفلسطيني بكل عناوينه 
ومضامينه وتسمياته، فهي تخشى التكاثر العربي 
الفلسطيني، والتواجد على امتداد مساحة فلسطين، 

 والعلم وتخشى انتشار المدارس والجامعات الفلسطينية،
والتعليم واالجيال المتعلمة والتطور التكنولوجي، وتخشى 
المعرفة الفلسطينية، بل وتخشى حتى الطفل الفلسطيني 
وهو في بطن امه، وتخشى القائد والسياسي والعسكري 
والخبير والمفكر والفنان و الصحفي والباحث، وربما اكثر 
ما تخشاه المؤسسة الصهيونية هو هذا الحضور 

طيني في كل مكان في المنابر االممية والدولية وفي الفلس
الفعل الشعبي وفي حملة المقاطعة الدولية، وتخشى 
المسيرات واالعتصامات والمواجهات والتضحيات، فهي 
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تخشى الرواية العربية الفلسطينية ونشر الحقيقة التي من 
 .شأنها تراكميا ان تسقط الرواية الصهيونية

حسابات باقون وال يمكن فالفلسطينيون في كل ال
هزيمتهم والرعب الصهيوني من صمودهم وحضورهم 

؟، هكذا هي الخالصة المكثفة المفيدة في .…يتفاقم
المشهد الفلسطيني الراهن، شاء من شاء وأبى من 

  .!…أبى

فهم في الكيان يعملون منذ البدايات على 
اختراع وشرعنة اسرائيل واسكات الزمن العربي “

معانيه ورموزه ومعالمه ومضامينه الفلسطيني بكل 
التاريخية والحضارية، النهم يدركون تماما ان المعركة ما 

، ”إما نكون او ال نكون” “بيننا وبينهم هي في الحاصل
وهم يتصرفون على هذا االساس، في الوقت الذي تنهار 

كان حملها الراحل  التي – الرسمية –فيه الالءات العربية 
إما ان “: لذي أكد في احد خطاباتها الخالد عبد الناصر

  .”تكون االمة أو ال تكون في صراعها مع العدو

وفي هذا السياق مفيد دائما متابعة االفكار 
والمواقف واالعترافات االسرائيلية المتعلقة بتطورات 
واحداث المشهد الفلسطيني والصراع المحتدم على امتداد 

 وكيان مساحة فلسطين بين الشعب العربي الفلسطيني
الشهادات فليس صدفة –وفي هذه االعترافات . االحتالل

” انبياء الغضب الصهيوني“أن يتنبأ من يطلقون عليهم 
، وليس صدفة أن يحذر كبير المحللين ”اسرائيل“بزوال 

العسكريين لديهم رون بن يشاي في صحيفة يديعوت 
   إن أي جولة حربية”: قائال١/٧/٢٠١٩احرنوت العبرية 

ُتعتبر ” إسرائيل“جها غير حاسمة لصالح تكون نتائ
أن ” ، مضيفا”اسرائيل“بمثابة مسمار آخر في نعش 

المجتمع اإلسرائيلي سوف ينهار من تلقاء نفسه، واليهود 
المتعطشون للحياة سوف ينتشرون في العالم للبحث عن 

ًمكان أكثر هدوءا وأمانا تحت الشمس إذا لم ”:، مؤكدا”ً
لجولة الحالية، فسيأتي االنهيار يحدث هذا االنهيار بعد ا

، بينما كان ”اإلسرائيلي بعد الجولة التالية أو التي بعدها
الكاتب االسرائيلي ارييه شبيط كتب مقالة هامة جدا 

ان اسرائيل ”:وانتشرت على نطاق واسع وكانت بعنوان
  .”تلفظ انفاسها االخيرة

الى كل ذلك، يقول الكاتب االسرائيلي المناهض 
ان غزة : االحتالل جدعون ليفي في هارتسلسياسات 

على حق، وستبقى تقاتل، وحصارها اكبر جريمة في 
ويقول الكاتب الصحفي بن كسبيت في . التاريخ

أنه بالرغم من اإلنجازات ومن نجاح الجيش ”معاريف“
اإلسرائيلي بمنع الفلسطينيين من عبور السياج الحدودي 

لسطينيين ما زالوا مع غزة، فإن األخبار السيئة هي أن الف
هنا، لن يذهبوا إلى أي مكان آخر، سينهضون في صباح 
اليوم التالي، كما يقول، حتى لو كانوا أكثر يأسا بقليل 

، اما الديبلوماسي االسرائيلي ”من اليوم الذي سبقه
أن يضع دبوسا في “ أوري سبير فاختار  المعروف

” لنشوةا“البالون المنتفخ، ليخرج اإلسرائيليين من حالة 
التي أصابتهم في أعقاب النجاحات التي حققها نتنياهو 
ٕالمتكئ على ترامب في قضيتي القدس، وايران بشكل 

، بعد الهبوط إلى أرض الواقع، يقرر سبير بثقة ”خاص
أن إسرائيل تمتلك من القوة ما يجعلها قادرة على “كاملة 

ولكن   االنتصار على جميع الدول العربية، وعلى إيران،
، بينما تتساءل – معاريف –  على الفلسطينيينليس

 ما الذي تخاف منه :الكاتبة مايا روزنفيلد في هآرتس
ان أكثر ما تخشاه هو ” :إسرائيل؟، فتجيب هي قائلة

انتفاضة شعبية فلسطينية مدنية ألنها ستحرجها في 
ويذهب المؤرخ المعروف . …”التعامل معها أمام العالم

ع له الى ابعد من ذلك بيني موريس في تحليل موس
الفلسطينيون سيتغلبون على اليهود الذين ” :قائال

، وأضاف موريس في مقابلة أجرتها ”سيهربون للغرب
أن الفلسطينيين لن يوافقوا على ”هآرتس“معه صحيفة 

بالحصول على أرض “التنازل عن مطلبهم األصلي 
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لن تكون هناك تسوية . إسرائيل كلها بملكيتهم وسيادتهم
مية، لن يكون سالم على أساس تقسيم البالد، وهذا إقلي

نابع باألساس من أن الفلسطينيين متمسكون برغبتهم في 
  .”السيطرة على أرض إسرائيل كلها واجتثاث الصهيونية

وهناك الكثير الكثير من مثل هذه الشهادات 
ان ” واالعترافات االسرائيلية التي تؤكد بمجملها على

ب الفلسطيني باق على ارضه الصراع مفتوح وان الشع
في ظل  …، مما يعيدنا لنؤكد ثانية وثالثة”وفي وطنه

وطأة االحوال الفلسطينية والعربية الراهنة التي ال خالف 
على انها تصب استراتيجيا لصالح مشروع االحتالل 
الصهيوني، بأن خالصة المشهد الصراعي مع هذا 

دي طالما ان الصراع صراع وجو: المشروع الصهيوني
وجذري واستراتيجي ال يستوي وال ينفع فيه مفاوضات او 
تسوية او تعايش او تطبيع او استسالم بفعل موازين 
القوى، فانه يصبح بالتالي صراعا مفتوحا حتى هزيمة 
المشروع الصهيوني وتحرير الوطن بالكامل، ولذلك يجب 
: ان تنتقل رسالة الوعي والصراع والتحرير عبر االجيال

اد الى االبناء الى االحفاد فاالحفاد، وهذه مهمة من االجد
فالمعركة شاقة  …كل القوى الوطنية الحية مجتمعة

انه صراع  …وطويلة وتحتاج الى تواصل االجيال فيها
  !؟.…عابر لألجيال

 كاتب فلسطيني* 

  ٧/١٠/٢٠٢٠رأي اليوم 

* * * * * 

  

 مشروع إسرائيل في المنطقة العربية

 الدكتور عثمان الطاهات

دور إسرائيل في دعم حركات العنف الطائفي 
بح اكثر والديني في البلدان العربية ليس جديدا، لكنه أص

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

لعل غياب منطق الحوار لحل االشكاليات بشكل 
علمي وموضوعي يساعد كل المتربصين بأمن وأمان 

 نعم لم يرتق ،ربية ومناعة مكوناتهامستقبل المنطقة الع
حوار الطوائف الدينية واالقليات في العالم العربي الى 
المستوى المطلوب لتخطي تداعياته السلبية التي أصبحت 

 . وقت مضىأيتهدد األمن القومي العربي أكثر من 

فإذا كان احتالل فلسطين يعد من أكبر التحديات 
راق والحرب على التي واجهت العرب فإن احتالل الع

سوريا والعدوان االسرائيلي المستمر على لبنان 
والفلسطينين يشكل هو االخر تحديا وجوديا ال يقل خطورة 
عن تداعيات اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور طبعا في 
ظل نظام عربي رسمي ضعيف غير قادر على التصدي 
لتلك التحديات وعاجز عن اتخاذ موقف موحد لمواجهة 

 التفتيت والتجزئة التي تريد إسرائيل فرضها على مشاريع
 .الوطن العربي

منذ ما قبل إقامة اسرائيل بوقت طويل اعتمدت 
اعلى مراتب النجاح « الحركة الصهيونية المبدأ القائل 

العسكري يتم تحقيقها عندما يبلغ المرء أهدافه من دون 
ل وهذا ما حاولت وال تزال تحاو« االستعمال الفعلي للقوة 
 توظيف االقليات الموجودة في أياسرائيل فعله مع العرب 

خدمة لمصالحها وفي هذا السياق عملت  الوطن العربي
الدولة العبرية على تضخيم مشكلة االقليات العرقية 
والدينية وحضها على التمرد واالنفصال عن الوطن 
العربي تنفيذا للمشروع الصهيوني في تحقيق تفوق 

رعنة وجودها كوطن لليهود محاطة اسرائيل االبدي وش
 .بدوالت تحكمها اقليات خاصة بها

ترى اسرائيل انه من حقها الدفاع عن االقليات 
» دولة االقليات بامتياز« في العالم العربي بوصفها 

وتسعى الدولة العبرية للدفاع ان أية إقلية قومية او اثنية 
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 أي« او دينية في منطقة الشرق االوسط كونها 
جزء ال يتجزأ منها، ومن مصلحة اسرائيل » يلاسرائ

المشروعة ان تشارك في الحفاظ على النسيج التعددي 
للشرق االوسط لكونه أساس وجودها وأمنها ومن حق 
اسرائيل منع السيطرة العربية واالسالمية على مختلف 

 .االقليات التي تعيش في المنطقة

واسنادا الى ما سبق فإن الجهد الحقيقي يجب 
 ينصب على استعادة حضور القضية الفلسطينية الى ان

قلب الضمير الجمعي العربي، ومواجهة محاوالت 
تهميشها وجعلها في أسفل سلم االولويات العربية، ويبذل 
االردن جهودا كبيرة على المستويين اإلقليمي والدولي 
لتمكين االشقاء الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة 

ني وفقا لقرارات الشرعية الدولية على ترابهم الوط
  .وعاصمتها القدس الشرقية

  ٩ص/٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

أسباب رفض الشعب الفلسطيني تقسيم 
  فلسطين

  

  شفيق ناظم الغبرا. د

تزداد األحاديث من قبل شخصيات عربية محاولة 
إبراز الشعب العربي الفلسطيني بموقف الرافض لكل 

طروحات تبسيط ومحاولة لتبرير لكن هذه األ. المبادرات
السير مع سياسات الرئيس ترامب ـ كوشنر حول صفقة 
القرن، وهي طريقة لتبرير بعض السياسات العربية التي 

لكن . تتقارب مع الصهيونية وتتبنى بعض مروياتها
التاريخ يقدم لنا صورا متناقضة مع هذه االدعاءات 

  .المنسجمة مع الدعاية الصهيونية

 يقوم ١٩٣٦ان الشعب الفلسطيني عام فبينما ك
بثورة ضخمة ضد الوجود البريطاني مطالبا باالستقالل 
الوطني وبوقف الهجرة اليهودية، وبمنع بريطانيا من 

إعطاء الصهيونية أراضي جديدة لبناء المستعمرات 
للمهاجرين الجدد، في هذه االجواء شكلت بريطانيا لجنة 

ابات األساسية التي مهمتها التحقيق في اسباب االضطر
أبريل /نشبت في فلسطين منذ اواسط شهر نيسان

١٩٣٦.  

وقد التقى مع لجنة بيل عدد من قادة 
الفلسطينيين اضافة للحاج أمين الحسيني، عزت دروزة، 
جمال الحسين، عوني عبد الهادي، اضافة لجورج 
انطونيوس الشخصية الثقافية اللبنانية التي شاركت في 

  .سية في شرح القضية الفلسطينيةكل الوفود االسا

 خرج تقرير ١٩٤٧يوليو /وفي السابع من تموز
أكد التقرير أن العداء المشترك بين . لجنة بيل الى النور

العرب اليهود ال يمكن حله اال من خالل تقسيم فلسطين 
لدولة عربية واخرى يهودية، لكن بشرط ان تبقى دولة 

اطق محدده مثل االنتداب البريطاني في فلسطين في من
القدس وبيت لحم إضافة لمنفذ بحري واضح للمناطق 

في هذا التقسيم قدمت بريطانيا  التي بحوزة البريطانيين
ورغم ان حجم . ٪ من فلسطين للدولة اليهودية٢٠نظريا 

المنطقة العربية كان كبيرا، اال انها كانت المنطقة 
ية ٪ التي اعطيت للصهيون٢٠األضعف اقتصاديا، اما الـ 

واشترطت . فكانت من أكثر المناطق خصوبة في فلسطين
اللجنة ان تكون المنطقة العربية خاضعة للملك عبداهللا 
ملك األردن وليس للفلسطينيين بينما الدولة اليهودية 

  .تحت قيادة الحركة الصهيونية

في ذلك المشروع شملت المنطقة الخاصة 
اعية بالدولة اليهودية عشرات القرى واألراضي الزر

وكان يقطن في تلك المنطقة المسماة . الخصبة العربية
 ألف يهودي، إن ٢٥٧ ألف عربي مقابل ٢٢٥يهودية 

نصف سكان المنطقة التي سماها التقرير صالحة ألن 
تكون دولة عربية كان من العرب اما النصف الثاني فمن 
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اليهود المهاجرين وصل معظمهم بطرق التهريب قبل 
  .عوام من إعالن التقريرعامين الى أربعة ا

أما عن اراضي الدولة العربية المقترحة فلم يكن 
).  الفا١٤(يسكن فيها سوى بضعة الوف من اليهود 

 تحقيق الترانسفير، أيلجنة بيل طرحت انتقال السكان 
بحيث ينتقل اليهود في الدولة العربية الفلسطينية وعددهم 

ي الدولة بضعة الوف، وال يملكون شيئا فيها إلى اراض
اليهودية، بينما ينتقل الربع مليون عربي ويجردوا من 
قراهم وأمالكهم وقراهم ومزارعهم ومدنهم نحو الدولة 

وقد شمل تقرير اللجنة اعتبار مدن عربية كحيفا . العربية
وصفد وعكا وطبريا ضمن الدولة اليهودية، وهذا عنى 

فهل هذا امر عادل . طرح طرد سكان وأهالي تلك المدن
 يمكن قبوله؟

كل المشاريع ستكون باألساس منحازة لفكرة 
الوطن القومي لليهود في فلسطين ومنحازة لنزع حقوق 

لو كان هذا وطنك . وأراضي وأمالك الشعب الفلسطيني
وأرضك ولو كنت عربيا بكل ما للكلمة من معنى هل كنت 

  ستقبل بهذا الحل؟

لم تكن ملكية اليهود حتى ذلك الوقت اكثر من 
 من االرض الفلسطينية، كما ان ملكيتهم لن تصل ٪٥

، وهذا ١٩٤٨٪ يوم قيام الدولة في العام ٦ألكثر من 
يشمل االراضي التي قدمتها بريطانيا من األرض المشاع 

وكان اليهود في فلسطين . واالراضي الحكومية للصهيونية
لهذا على . ٪ من السكان٢٧قد وصلوا من حيث األعداد 

٪ من فلسطين لمن ال يملك ٢٠تطاع  اساس سيتم إقأي
٪؟ هذه المعادلة المشوهة لم يكن باإلمكان ٥سوى 

  .القبول بها من قبل األغلبية الفلسطينية

ووفق األكاديمي اإلسرائيلي آفي شاليم في كتابه 
بالرغم من قبول بن غوريون لهذا : الجدار الحديدي

جنة التقسيم، اال انه لم ينظر لتلك الحدود التي طرحتها ل
اذ لم يجد أي تناقض بين قبول . بيل كحدود نهائية

الدولة اليهودية في جزء من فلسطين واألمل بتوسعة تلك 
 ١٩٣٧وتوضح رسالة بن غوريون . الحدود لكل االرض

البنه المنشورة في كتاب إيان لوستيك المؤرخ اإلسرائيلي 
الدولة ستكون نقطة البداية «: عن حياة بن غوريون

  .ةوليس النهاي

الدولة ستعطي اليهود القدرة الالمتناهية على 
هجرة غير محدودة، وستسمح لنا ببناء اقتصاد يهودي، 

انا «: ثم يكمل بن غوريون البنه» وتنظيم جيش متميز
. متأكد أننا سنستطيع االستيطان في كل اجزاء فلسطين

  .»اما باالتفاق مع جيراننا العرب او بطرق اخرى

 ١٩٣٧ الصهيوني في وعندما انعقد المؤتمر
خاصة بعد تقرير لجنة بيل بحوالي الشهرين رفض 
المؤتمر جميع توصيات اللجنة، ما عدا الجزء الخاص 

بل اعلن بن غوريون . بإقامة دولة لليهود في فلسطين
لن نتنازل عن … ال يوجد أدنى سؤال«: امام هذا اللقاء

  .» قطعة ارض من ارض اسرائيلأي

ني رعونة وضربا ولم يكن الرفض الفلسطي
بالحائط لمقترح جيد، بل كان رفضا طبيعيا لمقترح يسعى 

هذا . لخداعهم وتشريع سرقة اراضيهم ومدنهم وحقوقهم
ال يعني انه لم يوجد صوت فلسطيني قبل قرارات لجنة 
بيل، خاصة راغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس 
السابق، والذي سعى لمنافسة الحاج أمين الحسيني على 

  .عامةالز

لكن وبسبب بنود الخطة السرية والغموض الذي 
سيطر على اجوائها عاد راغب النشاشيبي وعدد من 

تم ذلك . اقطاب هذه العائلة المقدسية وتراجع عن الموقف
بعد ان وجدوا ان الحركة الصهيونية لم تكن قابلة أساسا 
بالمشروع اال في الجزء المتعلق بالدولة واليهودية، وأنها 

  .طرق كثيرة إنها سوف تطرد العرب من مناطقهاسربت ب

لألسباب اعاله رفض الشعب الفلسطيني خطة 
التقسيم األولى، كما سيجد نفسه في ذات االشكال مع 
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كل المشاريع ستكون . ١٩٤٧خطة التقسيم الثانية للعام 
باألساس منحازة لفكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين 

. مالك الشعب الفلسطينيومنحازة لنزع حقوق وأراضي وأ
لو كان هذا وطنك وأرضك ولو كنت عربيا بكل ما للكلمة 

  من معنى هل كنت ستقبل بهذا الحل؟

  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت* 

  ٨/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

 رمز الزيتون شجر على االحتالل حرب
  السالم

  حديث القدس

لـسالم والمحبـة، شجرة الزيتون هي رمز للخيـر وا
ــا بهــا وبينهــا أشــجار تاريخيــة مباركــة يمتــد وتمتلــئ  بالدن

ــان اعتمــاد  ــسابقة ك ــام ال ــسنين، وفــي األي ــات ال عمرهــا مئ
 فقط، وما األشجاركثير من المواطنين على هذا النوع من 

  .ًتزال الزيتونة رمزا للحياة واألمل

ـــن  ـــة الماضـــية، زاد االحـــتالل م ـــام القليل فـــي األي
 حيـث أصـدر األشـجار والمتعمدة، على هـذه حربه الشرسة

 األراضــيعــدة قــرارات بــإغالق نحــو ثالثــة آالف دونــم مــن 
ـــا قامـــت قواتـــه بجـــرف عـــشرات الـــدونمات المزروعـــة  كم

 قيام عدد مـن األخالقبالزيتون وزاد األمور حقارة وانعدام 
ــــانوا  ــــذين ك ــــواطنين ال ــــى الم ــــداء عل المــــستوطنين باالعت

  .ًفي موسم القطاف حاليا األشجاريقطفون ثمار هذه 

ــدأ مــن اإلغــالق أوامــرومــن المالحــظ ان   هــذه تب
، أي انهـــــا مقـــــصودة ٣١/١٢ أيلـــــول وتنتهـــــي فـــــي ١٧

ومتعمدة لمنع المزارعين مـن قطـف الثمـار فـي هـذه الفتـرة 
  .ًالمهمة زراعيا

ً ذلك، وكما هي الحال غالبا، أقـاموا إلى باإلضافة
نـابلس وبـدأ بؤرة استيطانية في منطقـة بيـت دجـن شـرقي 

المــستوطنون يعربــدون بكــل مــا لــديهم مــن قــوة وغطرســة 
وتفكير عدواني ضد كل ما هو فلسطيني من بشر وشجر، 

واعتــدوا علــى رعــاة لألغنــام مــسالمين، وقــد أطلــق الجنــود 
ــة تحــرك المــواطنين  ًمنطــادا فــوق منطقــة بيــت لحــم لمراقب

  .وخاصة في مساعي قطف الزيتون

 بهـــــــذه نهـــــــمأينـــــــسى االحـــــــتالل ومـــــــستوطنوه 
 والمفـــاهيم اإلنـــسانيةالممارســـات المنافيـــة لكـــل القـــوانين 

البـــشرية لـــن يـــستطيعوا قتـــل الـــروح المعنويـــة وعنفـــوان 
الــصمود والتمــسك بــاألرض، ألن شــعبنا العريــق فــي هــذه 
الــبالد وعلــى مــر العــصور وفتــرات التــاريخ، صــامد وقــوي 

 األرضولــن تــستطيع قــوة اقتالعــه مــن جــذوره فــي هــذه 
ً، واالحتالل هو الى زوال دائمـا وقـد اثبـت التـاريخ المباركة

 هـــم األرض أصــحابً احــتالل لــم يعمـــر طــويال وان أيان 
ـــدة مـــن  ـــاقون، ولقـــد عـــانى شـــعبنا نمـــاذج عدي ـــواعالب  أن

االحتالل في مختلف مراحل الماضـي البعيـد والقريـب، وقـد 
، ولعل هؤالء الذين األرضزال الجميع وظل الشعب وظلت 

ـــدو ـــدون ويعت ـــاس يـــدركون ذلـــك األرضن علـــى يعرب  والن
  .وستظل فلسطين للفلسطينيين طال الزمان أو قصر

  ٨/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

مجازر اإلرهاب اإلسرائيلية شاهدة على 
 تاريخهم األسود

 سري القدوة

جيل مؤسس من اللصوص والسارقين لبيوت 
الفلسطينيين هذا ما كشفته وسائل االعالم االسرائيلية في 
اوسع تغطية لها عن جرائم ارتكبت بحق ابناء الشعب 

 حيث نشرت تحقيقات ١٩٤٨الفلسطيني في النكبة عام 
مهمة للغاية تثبت تورط قادة التشكيالت االسرائيلية 
بقيامهم بسرقة منازل الفلسطينيين ونهب محتواها 
وارتكابهم جرائم حرب ضمن الملف االسود لتاريخ دولة 
االحتالل، وان لمثل هذه الجرائم ان تكون شاهدا على 
التاريخ وتوثق سجل االرهاب المنظم لدولة االحتالل بحق 

 .الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه التاريخية المسلوبة
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ئيلية ووثائق مسربة من سجل شهادات إسرا
االرهاب االسود يتم نشرها تكشف الوجهة الحقيقي لدولة 
االحتالل وتلفت االنتباه حول حقيقة نهب اليهود ممتلكات 

 وممارسة االرهاب المنظم بحقهم، ١٩٤٨الالجئين عام 
ونشرت وسائل االعالم اإلسرائيلية تحقيقا شامال حول 

ت الالجئين نهب العصابات الصهيونية ممتلكا
الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم قسرا استنادا إلى 
شهادات شخصيات إسرائيلية بما في ذلك دافيد بن 
غوريون، مؤسس دولة االحتالل الذي علق على اعمال 
النهب التي استهدفت عشرات اآلالف من البيوت 
والحوانيت والمزارع والمصانع الفلسطينية في المدن 

تولت عليها العصابات الصهيونية بقوله والقرى التي اس
، وهو تصريح موثق »معظم اليهود هم لصوص« ان 

، المحفوظ في »مباي«حرفيا، في محضر جلسة لمركز 
متحف حزب العمل اإلسرائيلي وعثر عليه المؤرخ آدم راز 
في إطار بحث لكتاب جديد من تأليفه، يتناول موضوعا 

ت صحيفة هارتس مشحونا وحساسا ومتفجرا جدا، كما كتب
تحقيقا حول نفس الموضوع بعنوان سرقة الممتلكات 

 .العربية في حرب االستقالل

ولعل نشر مثل هذه التحقيقات في وسائل 
االعالم االسرائيلي يكشف جزء بسيط من سجل االحتالل 
االسود ويكشف وجه االحتالل القبيح الذي يتمثل 

العصابات باإلعمال االرهابية والقمعية التي اعتمدتها 
االسرائيلية خالل اقتحامها للمدن الفلسطينية، 
واستخدامها ابشع الممارسات المحرمة دوليا بحق السكان 
االمنيين في بيوتهم وترويعهم وتهجيرهم بغير حق عن 
ديارهم وربوع اوطانهم، وان استمرار لغة الصمت من قبل 
المؤسسات الحقوقية الدولية او بالمجتمع االسرائيلي بحد 
ذاته يعد تستر على هذه الجرائم ومرتكبيها، وان التاريخ 
ال يمكن تزويره مهما طال الزمن، وال يمكن ايضا 
االستمرار في خداع العالم والتستر على جرائم االحتالل 

ٕالعنصرية والقمعية واعمال االرهاب االسرائيلي المنظم وان 
 .هذا يدلل على االنحدار االخالقي لدى قادة االحتالل

ن اغلب المدن الفلسطينية التي احتلت عام ا
 تعرضت للنهب والسلب وخاصة في يافا وحيفا ١٩٤٨

والقدس وصفد وطبريا حيث مارست عصابات قادة 
البلماخ واالتسل والهاغاناة عمليات النهب على نطاق 
واسع وشامل وباعتراف قادتهم، وان هذه التحقيقات تبقي 

ات مجموعات في نطاق النشر االعالمي حول ممارس
االحتالل والتي بحاجة للكشف الكامل عن هذه الجرائم 
ٕونشر كل الوثائق السرية من ارشيفهم االسود، واعادة 
االعتبار للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب 
العربي الفلسطيني من مجازر ادت الى استمرار هذه 
المأساة خالل السنوات الطويلة، وما الم من معاناة لحقت 

عبنا الفلسطيني وأصحاب االرض االصليين من تهجير بش
وسلب ممتلكاتهم وترحيلهم عن وطنهم وأرضهم وتعرض 
حياتهم للخطر والموت والمالحقة من قبل عصابات مدربة 

 .على ممارسة هذه النوع من االجرام المنظم

ان صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات 
صلة يشجع سلطات اإلدانة الشكلية لهذه الجرائم المتوا

االحتالل على تعميق استفرادها العنيف بشعبنا ويسهل 
عليها تنفيذ مخططاتها االستعمارية التوسعية، وأن 
المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي وقت مضى 

  .بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

  ٩ص/٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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صى ثالثون عاما على مجزرة األق
  والعدوان مستمر

  

 سري القدوة
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صبح أالعدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى 
نهجا إسرائيليا اعتادت عليه مؤسسات االحتالل 
اإلسرائيلي وأجهزه مخابراته وبشكل يومي تمارس هذه 
األجهزة سياستها الهادفة بالدرجة األولي إلى تهويد 

املة ٕالمسجد األقصى واحكام السيطرة اإلسرائيلية الك
عليه، فمنذ االعتداء على المسجد األقصى المبارك 

 من خالل حفريات هوحرقه والمحاوالت المتكررة لهدم
ساساته، وسلطات االحتالل تمارس أنفاق تحت األ

 الذكري يعدوانها على المسجد األقصى، فاليوم ه
الثالثين لمجزرة المسجد األقصى، التي نفذتها أجهزة 

دي أه العسكرية بدم بارد مما مخابرات االحتالل وشرطت
، ٢٠٠ٕ مواطنا، واصابة أكثر من ٢١ استشهاد إلى

 . آخرين٢٧٠واعتقال 

 صادف يوم االثنين والذي ٨/١٠/١٩٩٠بتاريخ 
وقبيل صالة الظهر، حاول مستوطنو ما يسمى بجماعة 
أمناء جبل الهيكل، وضع حجر األساس للهيكل الثالث 

هم آالف المزعوم في المسجد األقصى، فتصدى ل
المصلين وتدخل جنود االحتالل المدججين بالسالح 
والشرطة العسكرية اإلسرائيلية، وفتحوا النار بشكل 
عشوائي تجاه المصلين المعتكفين والمدافعين عن 
المسجد، ليتم ارتكاب مجزرة جديدة بحق المتواجدين 
بالمسجد األقصى ولتعرف فيما بعد بمجزرة المسجد 

 سلطات االحتالل العسكري تحركت.األولياألقصى 
اإلسرائيلي وقبل المجزرة بنصف ساعة، وضعت قوات 
االحتالل الحواجز العسكرية على كل الطرق المؤدية إلى 
المسجد األقصى، لمنع المصلين من الوصول إلى 
المكان، لكن المصلين كانوا قد تجمعوا في المسجد قبل 

 أطلقتذلك التوقيت بساعات، في استجابة للدعوات التي 
من داخل المسجد وبقي جنود االحتالل في الساحات، 
ومنعوا إخالء جثامين الشهداء والجرحى، إال بعد ست 

  .ساعات من بداية المجزرة

وكانت سلطات االحتالل وزعت قبل المجزرة بأيام 
قليلة بيانا تدعو فيه اليهود للمشاركة في مسيرة إلى 

ب ذلك المسجد األقصى، لمناسبة عيد العرش، وأعق
يجب على : تصريح للمتطرف غرشون سلمون قال فيه

اليهود تجديد عالقاتهم العميقة بالمنطقة المقدسة في 
دى الي تحركهم أتحدي واضح لمشاعر المسلمين مما 

  .لحماية المسجد األقصى والدفاع عنه

وتبدو هنا عقلية التطرف العنصري والفكر 
 القائمة على القمعي االحتاللي اإلسرائيلي وتلك التربية

جل تنفيذ أممارسة اإلرهاب واستغالل الصراع الديني من 
مخططاتهم السائدة في العقيدة اإلسرائيلية العسكرية، 
وهذا العدوان اإلسرائيلي وسياسة القمع اإلسرائيلية لم 
تكن وليدة الصدفة بل كانت جزء منظم من العدوان 
 واإلرهاب الممارس ضد الشعب الفلسطيني عبر تاريخ

عمال القمع أسود القائم على ممارسة االحتالل األ
والتنكيل بحق شعب يطالب بحقوقه ويطمح بإعالن اقامة 

راضيه التي احتلتها هذه العصابات أدولته على جزء من 
والتي تحاول دائما فرض مخططات التصفية واإلبادة 
لشعب فلسطين من خالل االعتداء على المسجد األقصى 

دائم لتهويده عبر مخطط منظم ومعد  الوالسعيالمبارك 
 في مراكز صنع القرار باألحزاب اإلسرائيلية ًمسبقا

المتطرفة، حيث تتبني وتعمل على ممارسة القمع 
والعدوان على الشعب الفلسطيني لفرض وجه النظر 
اإلسرائيلية وليصبح االحتالل امرا واقعا وقائما باستخدام 

  القوة

ة البشعة التي ننا ونحن نستحضر تلك الجريمإ.
استهدفت المسجد األقصى فان القضية الفلسطينية 
وحقوق شعبنا في دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
تتعرض للعديد من مؤامرات النيل من الصمود الفلسطيني 
ولتتواصل سياسة االعتقاالت والمالحقة من اجل 

هلنا في أرادة إاستهداف الصمود الفلسطيني والنيل من 
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 وحدتهم وترك المجال الستمرار مخططات القدس وكسر
االحتالل الخاصة في تهويد القدس، حيث ان للقدس 

بطال الجنود بدا وهؤالء األأرجاال وعيونا لن تنام 
المجهولين يؤمنون ويدافعون عن المسجد األقصى 

رث المسلمين الديني والتاريخي إالمبارك ويحمون 
  .والحضاري

 ٧ صفحة ١٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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 تسميم.. البيولوجية والحرب الصهيونية
  األوبئة ونشر اآلبار

  

  سليمان أبو ارشيد: بقلم

ّلـــسنا بحاجـــة إلـــى مـــن يـــذكرنا بـــأن الـــصهيونية 
ـــر  ـــذوا أكب ـــصوصا ألنهـــم نف ـــانوا ل ـــل ك ـــستوطنيها األوائ ّوم
ّعملية سطو في التاريخ، فقد سرقوا الوطن بعد أن هجروا 

ــه واســتوطنو ــوا وشــردوا أهل ــا ّوقتل ــوتهم العــامرة فــي ياف ا بي
ــد والرملــة وغيرهــا مــن  ــا وبيــسان وصــفد والل وحيفــا وطبري
مــدن فلــسطين، ومــا زال أوالدهــم وأحفــادهم يــسكنون فيهــا 

  .حتى اليوم

ــاب المــؤرخ اإلســرائيلي  ــاب، فــإن كت ّوفــي هــذا الب
آدم راز، الذي صـدر حـديثا، ويتنـاول أعمـال الـسطو علـى 

تروكـة ونهـب محتوياتهـا البيوت والمحـالت الفلـسطينية الم
ّمن قبل المستوطنين والجنود الـصهاينة، مـا هـو إال حلقـة 

التـي بـدأها المؤرخـون " من فمـك أدينـك"أخرى في سلسلة 
الجدد، للكشف عن فطائع الصهيونية ومجازرهـا وسياسـة 
التطهيــر العرقــي التــي مارســتها ضــد الفلــسطينيين، وذلــك 

  .ونية ذاتهاًاستنادا إلى الوثائق واألرشيفات الصهي

ّــوان تــسنى لهــؤالء المــؤرخين االطالع علــى جــزء  ّ ٕ
هــذه الوثــائق واإلفــادة منهــا بعــد مــرور فتــرة التقــادم التــي 

ـــــ ــــانون اإلســــرائيلي ب ــــاك ٥٠يحــــددها الق ــــإن هن ّ ســــنة، ف
عشرات، وربما مئات، الوثائق بينهـا ملفـات مجزرتـي ديـر 

ياسين وكفر قاسم، ما زالت طي الكتمان، هذا ناهيـك عـن 
اودة إخفاء الكثير من الوثائق التي سبق وكشفت عنها مع

  .ّواستند إليها المؤرخون في السابق

ف كـــدار تنـــاول . المـــؤرخ اإلســـرائيلي بنيـــامين ز
ـــة  ـــائق واألرشـــيفات المتعلق ـــاء الوث موضـــوع مواصـــلة إخف

ومعـاودة إخفـاء مـا كـشف سـابقا، فـي " ٤٨نكبـة "بأحداث 
ي سياق التخـوف األسبوع الفائت، ف" هآرتس"مقال نشرته 

اإلسرائيلي مـن الكـشف عـن شـهادات تـرتبط بتـسميم آبـار 
ـــسطينية خـــالل  ـــرى والمـــدن الفل ـــة للق ـــشرب التابع ـــاه ال مي

  .٤٨أحداث نكبة 

ّويتوقف عند المحاولة الفاشلة لتسميم بئر المـاء 
ــون بهــدف  ــد"فــي عيلب ــت " تحيي القــوة العــسكرية التــي كان

ت بــأوامر مــن تــرابط فــي القريــة، ويكــشف بــأن العمليــة تمــ
 إلــى أربعــة عناصــر مــن وأســندتالقيــادة العــسكرية العليــا 

  .وحدة غوالني وأسفرت عن إصابة أحدهم

كما يتناول المـؤرخ اإلسـرائيلي قـضية نـشر وبـاء 
ّ، الذي ١٩٤٨ أيار١٧التيفوئيد في عكا قبل احتاللها في 

بتلويـث مـصادر ميـاه المدينـة، " الهاغاناة"انتشر بعد قيام 
ـــي قطـــاع غـــزة وكـــذلك محاو ـــاه ف ـــث مـــصادر المي ـــة تلوي ل

ــة  ــد والــديزنتاريا أو المالريــا، وهــي العملي بجــراثيم التيفوئي
، كمــا يقــول، إلــى دافيــد مزراحــي "البلمــاح"التــي أســندها 

ــــدما  ــــا وق ــــبض عليهم ــــي الق ــــذين ألق ّوعــــزرا حــــورين، الل
  .للمحكمة وأعدما بمن قبل الجيش المصري

لحــــرب وتنــــدرج العمليــــات المــــذكورة فــــي إطــــار ا
ّالبيولوجيــــة التــــي مارســــتها الــــصهيونية مبكــــرا، ويــــشكل 
ــا  ــدادا لهــا، إذا م ــسيونا امت ــوجي فــي نــس ت المعهــد البيول

انقـسم إلـى ثالثـة " سالح العلـوم"أدركنا أن ما كان يعرف بـ
ــــــتص " ب"الــــــذي اخــــــتص بالكيميــــــاء و" أ"أســــــلحة،  اخ

ـــا و ــــ" ج"بالبيولوجي ـــا أن نـــدرك "الجيولوجيـــا والـــذرة"ب ، ولن
د كل منهما في الواقع اإلسـرائيلي اليـوم ونـستنتج أن امتدا

التفكيــر فــي األســلحة غيــر التقليديــة بــدأ لــدى الــصهيونية 
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ًويــورد المــؤرخ اســتنادا إلــى كتــاب أحــد  .فــي مرحلــة مبكــرة
مؤســسي هـــذا الــسالح فـــي حينـــه، أوريئيــل بكـــراخ، وهـــو 
الحقا بروفيـسور فـي البيولوجيـا الجزيئيـة فـي كليـة الطـب 

ّ، أن السالح ٢٠٠٩لجامعة العبرية، الصادر عام التابعة ل
الحقـا (، بمبادرة أهرون كتشسكي ١٩٤٨أنشئ في شباط 

الحقـا (وقاده منذ أواسط أيار شقيقه أفرايم كتسير ) كتسير
في حين أسس سالح العلوم ) الرئيس الرابع لدولة إسرائيل

ا مؤســس " ب" ًــالمخــتص بالبيولوجيــا، ألــيكس كينــان، الحق
هــد البيولــوجي فــي نــس تــسيونا ونائــب رئــيس ومــدير المع

   .الجامعة العبرية في القدس

وأشار الزميل أنطوان شـلحت فـي مقـال لـه مـؤخرا 
ّإلــى أن المعهــد البيولــوجي فـــي نــس تــسيونا يعتبــر أحـــد 
ًالمؤســسات األشــد ســرية فــي إســرائيل، وهــو يتبــع مباشــرة  ّ ّ
لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الصحة، كمـا أن المـسؤولية 
عـــن أمــــن المعلومــــات فيــــه وحراســـته تقــــع علــــى عــــاتق 
ّالمؤســــسة األمنيــــة، الفتــــا إلــــى أن الخــــشية مــــن كــــشف 
ّاألبحاث السرية التي تجري فـي المعهـد كانـت أحـد أسـباب 
ـــضية البروفيـــسور  ـــرض علـــى ق الحظـــر الـــشامل الـــذي ف
أبراهام ماركوس كلينبرغ، الذي شغل منـصب نائـب المـدير 

ــ ــذي العــام فــي المعهــد والمتخــصص ف ــة، وال ــم األوبئ ي عل
ّ بتهمـــة التجــــسس لمــــصلحة وأديــــن ١٩٨٣اعتقـــل عــــام 

   .السوفيتياالتحاد 

  "٤٨عرب "عن 

 ١٠/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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أشجار الزيتون الفلسطينية واالنتهاكات 
 اإلسرائيلية

  

 سري القدوة

الحقد االسرائيلي األعمى وتلك العنصرية التي 
تمارسها حكومة االحتالل تثبت مجددا أن هذا االحتالل ال 
يفهم لغة السالم ولم يكن يفهم يوما معنى التعايش 
السلمي فهم يسعون ويعملون بكل الوسائل الى قتل 

 دة العرب جميعا بدم بارالشعب الفلسطيني ومحارب
وبأسلوب أهوج وقمعي وواقع العنصرية لديهم والعنجهية 
والغطرسة اإلسرائيلية تدفعنا الى ضرورة توحيد الصفوف 
فأننا حقا في مواجه مفتوحة مع احتالل اسرائيلي حاقد، 
يعمل علي تدمير البنية الحياتية الفلسطينية، ويرفضون 

يحاربون كل شيء حتى العيش بأبسط وسائل الحياة و
ٕفلسطيني، وان استمرار االحتالل يشكل المشكلة الكبرى 
في المنطقة وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني الذي 
يهدف الي النيل من صمود اإلنسان الفلسطيني واقتالعه 
ٕمن ارضه والنيل من إرادته وعزيمته واثناؤه عن المطالبة 

  . ينية المستقلةٕبحقوقه لتقرير مصيره واقامة دولته الفلسط

واقع االرهاب االسرائيلي الذي تقوده عصابات 
المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني هو ارهاب دولة 
منظم واليوم االحتالل يعيد استنساخ االحتالل بصورة 
المستوطنين والممارسات القمعية المنافية لكل القيم 
االنسانية والقوانين الدولية، وتقوم عصابات من 

بخرق  وتحت رعاية وحماية جيش االحتالل المستوطنين
فاضح للقوانين الدولية، في ظل رفض اي برامج للسالم 
ووقف االستيطان، حيث يستمر نهج االحتالل في 
استهداف االنسان الفلسطيني، ضمن عملية مبرمجة 
هدفها االساسي سرقة ما تبقي من االراضي الفلسطينية 

رهاب المنظم الذي لتمدد االستيطان، واستمرار ممارسة اال
ٕتقوم به العصابات االسرائيلية تحت رعاية واشراف مباشر 
من قبل جيش االحتالل االسرائيلي حيث بات يستهدف 
تدمير ممنهج لكل شيء فلسطيني واستهداف حتى 
اشجار الزيتون المثمرة واقتالعها، وتدمير وهدم المنازل 

   .ومصادرة مئات الدونمات، من اجل االستيطان عليها
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لقد اقدمت عصابات المستوطنين على تحطيم 
واقتالع عشرات اشجار الزيتون قرب مستوطنة متسي 
يائير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، حيث اقدم مجموعة 
من المستوطنين على تكسير واجتثاث عشرات أغراس 
الزيتون، في منطقة قواويص شرق يطا، وذلك في 

اضي محاولة من المستوطنين لالستيالء على ار
المواطنين لصالح عمليات التوسع االستيطاني، وكان 
مستوطنون قد أحرقوا االسبوع الماضي ايضا اكثر من 

 شجرة زيتون في أراضي بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ٥٠
عود تاريخها يبالمنطقة المسماة إسير دير سمعان والتي 

آلالف السنين وعملوا على نقلها الى المستوطنات ومن 
النيران ببقية األشجار الواقعة في االراضي ثم أضرموا 
أن المستوطنات االسرائيلية أقيمت فوق . الفلسطينية

 االرض من ةاألرض الفلسطينية بعد مصادرة وسرق
اصحابها االصليين واستولت سلطات االحتالل العسكري 
عـلـى الموارد الطبيعية والمياه وقطعت القرى الفلسطينية 

ل العمراني والتواصل الجغرافي عن المدن، وفصلت االتصا
بين المناطق الفلسطينية، كما أثرت على االقتصاد 
الفلسطيني، وساهمت المستوطنات في إبقاء الفلسطينيين 
ُتحت رحمة حكومة االحتالل بال بنية تحتية وال مشاريع 
وأوقفت حركة التجارة والصناعة الفلسطينية وتعتدي ايضا 

ظل هذه الممارسات ال على ثمار اشجار الزيتون، وفي 
بد ان تعمل األمم المتحدة علي توفير الحماية للشعب 
الفلسطيني، وان يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لتدخل الفوري 
لوقف اعتداءات المستوطنين وحالة الفوضى التي خلفتها 

  . ممارسات االحتالل االسرائيلي

ان سياسة األرض المحروقة التي ينفذها نتنياهو 
ملة اإلبادة المنظمة والجماعية للشعب وحكومته وح

الفلسطيني والتدمير الممنهج للحياة الفلسطينية، وارتفاع 
وتيرة العدوانية اإلسرائيلية ودمويتها، سواء تجاه 
المواطنين الفلسطينيين أو األرض الفلسطينية وحتى 

اشجار الزيتون المثمرة، يهدف إلى جر المنطقة إلى 
ك الدماء، تعيد فيها حكومة دوامة جديدة من العنف وسف

االحتالل العسكري خلط األوراق ولتستمر في خداع 
  .المجتمع الدولي

  ١٣ص/١٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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 سرقة وطن
  

 فراعنةحمادة 

بقدر ما نكره مشروع المستعمرة اإلسرائيلية، 
ًونرفضه مبدئيا شكال ومضمونا وتطبيقا، حاضرا  ً ً ً ً
ًومستقبال، كأردنيين وعرب ومسلمين ومسيحيين، لما قام 
به وعليه، من احتالل فلسطين، والعمل على تغيير 
هويتها العربية اإلسالمية المسيحية، وجلب مستوطنين 

، وطرد نصف شعبها الفلسطيني خارج أجانب مستعمرين
 .وطنه، واضطهاد نصفه اآلخر، وفي الحالتين ال يزال

بقدر ما نكره المستعمرة، نحترم بعض اإلسرائيليين الذين 
 .ٕيتحلون بالشجاعة والضمير وانصاف الشعب الفلسطيني

آالن بابيه مؤرخ إسرائيلي أرخ للمذابح والجرائم 
تها المستعمرة وأدواتها واالنتهاكات الفظيعة التي قارف

العسكرية واألمنية، ولم يصل أحد من الفلسطينيين أو 
باقي العرب او األجانب إلى مستوى الحقائق والوقائع 

التطهير العرقي «التي جمعها وسجلها في كتابه الوثيقة 
، فهل يحظى كتابه باالهتمام األكاديمي »في فلسطين

ليرتفع وعي والسياسي والثقافي على المستوى العربي 
اإلنسان العربي إلى مستوى إدراك ما تعرض له 
الفلسطيني من ذبح وقتل على يد عسكر المستعمرة 
وبوثائق دامغة ألفعالهم وهم الذين وثقوا ذلك وجمعه آالن 
بابيه ودفع ثمنه أنه لم يستطع البقاء في فلسطين ورحل 
ًللسكن في إنجلترا هروبا لما تعرض له من أذى ومالحقة 

  . يد األجهزة اإلسرائيلية والرأي العام اإلسرائيلي؟؟على
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آدم راز مؤرخ آخر، أصدر كتابه الوثائقي بعنوان 
ويقصد » سرقة الممتلكات العربية في حرب االستقالل«

، عام سرقة الوطن الفلسطيني وتغيير ١٩٤٨عام النكبة 
عنوانه واسمه، وطرد أهله وشعبه وسرقة ممتلكاته، وهو 

 مثيل له من قبل، أسوة بكتاب آالن بابيه كتاب توثيقي ال
مع أن بابيه أكثر » التطهير العرقي في فلسطين«

بحرب «ًوضوحا، في ذكر فلسطين، بينما راز يؤرخ 
ولذلك أهل الجليل والمثلث والنقب ومدن » االستقالل

استقاللكم يوم «الساحل المختلطة أطلقوا تعبيرهم الشائع 
الدائم والتثقيف المتواصل وبسبب هذا التظهير  .«نكبتنا

، أصدرت حكومة »استقاللهم يوم نكبتنا«على قاعدة 
ًالمستعمرة قانونا يمنع مظاهر التذكر والتوقف واالحتجاج 
بيوم النكبة وزيارة مواقع القرى المهدمة كتراث وتاريخ 
وملكية لهم كقرى فلسطينية تم هدمها ومحاولة طمس 

  .ية قديمةآثارها من مساجد وكنائس وقبور وأبن

عوفر كسيف نائب شيوعي من الجبهة 
الديمقراطية للسالم والمساواة، نائب في برلمان المستعمرة 
من القائمة البرلمانية العربية العبرية اإلسرائيلية 
الفلسطينية المشتركة، في أول خطاب له أمام نواب 
المستعمرة ومن على منصة الكنيست خاطبهم وأذهلهم 

د شعب أصالني، أصحاب هذه األرض، لهذه البال«: بقوله
ذكرهم بالشعب الفلسطيني، » هذا الوطن، شعب أصالني

أنه صاحب األرض والوطن الذي تشرد نصفه، وبقي 
ًمضطهدا محتال نصفه اآلخر، يتعرض إلى كل صنوف  ً

ثالث شخصيات إسرائيلية تؤرخ  .األذى والبطش
للفلسطينيين معاناتهم وتؤكد احقيتهم ولكن السؤال 

ما سبب حقد أغلبية سكان المستعمرة  :جوهري هوال
للفلسطينيين؟؟ السبب الجوهري يعود إلى ما تعرض له 
اليهود في البلدان األوروبية التي عاشوا فيها وواجهوا 
خاللها االضطهاد واإلبادة على أيدي القيصرية والنازية 

سرقة الممتلكات «في كتاب المؤرخ آدم راز  .والفاشية

:  في فلسطين يجيب راز على السؤال بقوله»....العربية
نتيفا يهودا وهي من فريق البلماخ العسكري سجلت ما 
شهدته في مدينة طبريا الفلسطينية مقارنة مع ما عرفته 

) النازيون(لقد فعلوا بنا «: وشاهدته في بولندا بقولها
لقد ... هكذا طوال الحرب العالمية، وخالل كل المذابح

الشيء ) بالفلسطينيين(وها نحن نفعل عرفنا هذه الصور، 
ذاته لآلخرين، نفعل نفس األمور المفزعة لآلخرين 

لقد هرب اليهود من أوروبا، وبعضهم  .«)للفلسطينيين(
ًإلى فلسطين، ولكن بدال من أن يبحثوا عن فرص العيش 
والشراكة والمساواة مع الفلسطينيين، عملوا بالفلسطينيين 

وثائق .!!يين، وما فعلوه بهمما تعلموه على أيدي الناز
آالن بابيه، وآدم راز، وثائق إسرائيلية تقدم الصورة 
الحقيقية البشعة التي قارفتها الصهيونية ومشروعها ضد 
الشعب الفلسطيني، مثلما تقدم صورة الوجع الفلسطيني 

  .!!لمن يريد أن يفهم ويعرف حجم الجريمة في فلسطين

  ١٩ص/١٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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 صفحات منسية من بطوالت المرأة الفلسطينية
  

 رشيد حسن

الى . .ومنع التجول» كورونا«دفعتنا كارثة 
والصادر عن  اجزاء، ٣» النكبة« احتضان تاريخ 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية للمؤرخ الفلسطيني 
لقد فوجئت وانا اغرق في  ..عارف العارف. .المعروف

 دير ياسين التي ةوادقق في مذبح. .مأساة شعبنا
االرغون وشتيرن « اقترفتها العصابات الصهيونية 

يهوشواع غولد « بقيادة المجرم االرهابي « وايتسل 
وبدعم واسناد من .. ١٩٤٨ نيسان ٩في » سميث

والتي لم .عصابات الهاغاناة ببطولة المرأة الفلسطينية
. .يشر اليها كثير من الباحثين الذين كتبوا عن المجزرة
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ويرجع البعض السبب الى ان حديث المجزرة، وبشاعتها 
  ..طغى على كل حديث

دافع رجال القرية « يقول عارف العارف 
لحا ببنادق قديمة  مس)٨٥(المسلحون وعددهم حينذاك 

من العصابات » ١٠٠«دفاعا اسطوريا عن القرية وقتلوا 
 قبل ان تنفذ ذخيرتهم ويستشهدون ،الصهيونية المهاجمة

  .١٦٤ص» جميعا

ويتحدث سكان القرية وعددهم حينذاك » ويضيف
عن بطولة ابنائهم ونسائهم في رد .. نسمة» ١٧٧٠«

 :جاب منهاأحاديث تدعو الى الفخر واالع.. عادية اليهود
. . قتلىما فعله محمد الحاج عايش والذي ظل يقاتل حت

فنزل الى الميدان » حلوه زيدان«ولما قتل زغردت والدته 
.. »حلوه« فقاتل حتى قتل فزغردت ،والده الحاج عايش

وظلت تقاتل . .ونزلت بعد ذلك هي بنفسها الى الميدان
  .١٦٤ص» حتى وافاها االجل المحتوم

جميلة احمد «ا ما فعلته ويذكر المؤرخ ايض
اللتان نزلتا الى » ذيبة عطية«ورفيقتها « صالح 
وتوزعان . .وكانتا تحرضان الشباب على القتال. .الميدان

  الذخيرة على المقاتلين

ه بطل القدس القائد عبداهللا دوهذا يذكرنا بما اور
  "حلوة"اذ يشير الى دور » نكبة فلسطين«التل في كتابه 

ودورها في نقل السالح . . صور باهرزوجة مختار قرية
وهو ..والذخيرة الى المجاهدين واخفائها في وادي الحرامية
وادي «ما دفع القائد التل الى تخليد اسمها باطالق اسم 

الذي يشهد اليوم عدوانا .. على هذا الوادي» ةحلو
  ..لتهويد القدس العربية االسالمية.. صهيونيا استيطانيا

تعراض بطولة شباب دير ويمضي العارف في اس
الذي قاد معركة . .بان الشاب علي قاسم» ياسين فيقول

الدفاع عن البلدة قتل عشرة من العصابات الصهيونية 
 الذي ،وكذلك فؤاد عبدالحميد سمور. ستشهديقبل ان 

 ونجا بنفسه بعد ان قتل بقنبلتين ،اخترق حصار العدو

 ولم تستطع. .كانتا معه تسعة من عصابات العدو
العصابات الصهيوبة دخول القرية اال بعد استشهاد كافة 

قائد » بيغن« وهو ما اجبر االرهابي ،المدافعين عنها
االرغون الى االعتراف بشجاعة اهل القرية ومقاومتهم 

ان المهاجمين اضطروا الن يحاربوا « . .االسطورية
  .١٦٥ص» العرب من شارع الى شارع ومن دار الى دار

ها ت الفظاعات التي ارتكبويستعرض المؤلف
  :العصابات الصهيونية نشير الى بعضها

وقتلوا .. امرأة حامال بالرصاص» ٢٥«قتلوا 
الحاج جابر مصطفى وهو في التسعين من عمره والقوا 

 وكذلك فعلوا بالحاج ،بجثته من شرفة منزله الى الشارع
عاما، فقنلوه » ٩٥«اسماعيل عطيه وهو شيخ عمره 

 وقتلوا ، وحفيدهما الطفل، سنة)٨٠ (نةمآوقتلوا زوجته 
 كانت تقوده ، اسمه محمد علي خليل مصطفىً كفيفاًشابا
وقتلوا الشابة صالحية بنت .. بهوا الستغاثتهاأ ولم ي،امه

. . وعمره سنة ونصف السنة،محمد عيسى ومعها طفلها
وقتلوا معلمة المدرسة حياة البالبسة وهي تقوم باسعاف 

.  ولم تنفعها شارة الصليب االحمر..الجرحى في المدرسة
  !!..ً صفصفاً وتركوها قاعا.ونسفوا كافة بيوت القرية

  ..باختصار

. .ندعو من يتطاول على الشعب الفلسطيني
 وما .ان يقرأ ما كتبه عارف العارف. .ويشكك في نضاله

ليعرفوا ان . .كتبه قائد معركة القدس البطل عبد اهللا التل
لشهداء واالسرى االبطال هن من  وامهات ا،دالل المغربي

االلهي الذي  من ساللة النور.. سليلة شعب الجبارين
وهن  .انطلق من اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفبن
وهن . .من اسهمن في تفجير انتفاضتي الحجارة واالقصى
حتى ..من يحتضن جمرة المقاومة والتي لن تنطفىء ابدا

كل فلسطين وجهها ويعود لفلسطين . .يكنس االحتالل
صدق ..يرونه بعيدا ونراه قريبا .الجميل.. العربي المشرق

 .اهللا العظيم
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 عربية إلبقائها للمليارات بحاجة القدس
  ٕواسالمية

 

  حديث القدس

 عن اعتماد األولإعالن رئاسة الوزراء أمس 
من  مليون دوالر لصالح عدد ٥.٧مشاريع بقيمة 

المؤسسات والجمعيات الخيرية في القدس المحتلة، في 
مجاالت الصحة والثقافة والتنمية والتعليم، بتمويل من 

 االقتصادي واالجتماعي في لإلنماءالصندوق العربي 
الكويت، بالرغم من أهميته، إال انه يشكل نقطة في بحر من 
احتياجات المدينة التي تواجه عمليات تهويد وأسرلة 

 من خالل ما يقوم به واإلسالميف لتاريخها العربي وتزيي
ً، ضاربا بعرض الحائط األرض على إجراءاتاالحتالل من 

ونقول  .بكل القرارات الدولية التي تعتبر المدينة محتلة
ً، جزءا يسيرا، ال يقاس بالمبالغ أهميتهيعتبر هذا المبلغ رغم 

، من الطائلة التي ترصدها حكومة االحتالل وبلدية القدس
 إلىأجل تغيير طابع المدينة، وطمس معالمها وتحويلها 

 على تحويل اإلنفاقوقد زاد  .يهودية تحت مزاعم مختلفة
 األميركية اإلدارة يهودية في أعقاب اعتراف إلىالمدينة 

بالمدينة عاصمة لدولة االحتالل متحدية بذلك جميع قرارات 
منظمة الدولية  المتحدة سواء قرارات الجمعية العامة للاألمم

ً الدولي الذي باتت قراراته حبرا على ورق، األمنأو مجلس 
، بسبب هيمنة الواليات األرضألنه ال يستطيع تنفيذها على 

 عليه التي تحول دون تنفيذه للقرارات، األميركيةالمتحدة 
ولمواجهة ما  .خاصة المتعلق منها بالقضية الفلسطينية

 وخطوات تهويدية اتإجراءتقوم به دولة االحتالل من 
وأسرلة للمدينة، فإنه يقع على الجانب الفلسطيني ككل ليس 
فقط اعتماد وتنفيذ مشاريع بمبالغ باهتة، بل عليه 

 وتنفيذ مشاريع كبرى تحول دون تهويد إقامةمسؤولية 
 المبارك مسرى األقصىالمدينة المقدسة والتي تضم المسجد 

 القبلتين وثاني وأولىالنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، 
  .المسجدين وثالث الحرمين الشريفين

فالتمسك بالقدس واعتبارها عاصمة الدولة 
 على األموال إغداقالفلسطينية القادمة ال محالة، يتطلب 

 على الصمود في وجه عمليات أهلهاالمشاريع التي تساعد 
القمع والعدوان التي تقوم بها قوات االحتالل وقطعان 

 على ترك مدينتهم التي تضم إرغامهممستوطنيه، بهدف 
 اإلسالمية الدينية األماكنًأيضا كنيسة القيامة والكثير من 

  .والمسيحية

كما يتطلب تقديم الدعم المادي والمعنوي ألهل 
المدينة الذين يتصدون بصدورهم العارية إلجراءات 

فصمود  .ًواعتداءات االحتالل التي تتواصل وتتصاعد يوميا
المدينة هو الذي يحول دون نجاح المقدسيين في 

المخططات االحتاللية في تهويدها وتغيير وطمس معالمها، 
 األقصى الهيكل المزعوم مكان المسجد إقامةويحول دون 

المبارك الذي تجري محاوالت هدمه من خالل الحفريات 
أسفله وفي محيطه والتي باتت تهدده بصورة جدية ال يمكن 

 بإصدار بيانات الشجب السكوت عليها أو االكتفاء
   .واالستنكار

 فإنها تتطلب ٕواسالميةفحتى تبقى القدس عربية 
 المليارات عليها فهي ليست فلسطينية فقط بل هي إنفاق

 الذي يتطلب من هذه الدول دعمها األمر ٕواسالميةعربية 
  .بالمليارات وليس بمبالغ بسيطة بين الحين واآلخر

ويتلقى الدعم المادي من فاالحتالل ينفق مليارات الشواكل 
يهود وصهاينة العالم، ونحن نتلقى بضعة ماليين ال يمكنها 

صحيح ان  .إجراءاتهان تساعد في صد االحتالل عن 
 وسواه، األقصىالمقدسيين يتصدون لمحاوالت النيل من 

ولكن هذا التصدي يحتاج للدعم والمساندة على كافة 
  .ينفع الندمالمستويات لكي ال تضيع القدس وعندها ال 

 ١٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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  !الخذالن وتعاني.. .ُتستباح القدس
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  راسم عبيدات: بقلم

الحرب في القدس محتدمة على كل الصعد 
والمستويات، والصراع يجري حول حسم مسألة السيادة 
وتغيير المشهد الكلي وهوية المكان، وتغييب الرواية 

فال يكاد يمر يوم واحد دون ان . الفلسطينية وتزوير التاريخ
يحمل للمقدسيين مصائب جديدة، ففي زمن اإلغالق بسبب 

 القدس أهل، أصبح ممنوع على "كورونا" انتشار جائحة 
الدخول إلى البلدة القديمة، وكذلك ممنوع على من هم من 

  .غير سكان البلدة القديمة الصالة في المسجد األقصى

فات مسلط على وليس هذا فحسب، فسيف المخال
رقاب المقدسيين، بحجة مخالفة تعليمات الوقاية من جائحة 

 بالنسبة للمحال التجارية أمابالنسبة لألفراد، " كورونا" 
والبلدة ... أالف شيكل إلى عشرة٥فالمخالفة ارتفعت من 

القديمة من المدينة، أصبحت كئيبة وحزينة، فالمحالت 
 مأساوية، فمنهم من التجارية مغلقة، والتجار يزداد وضعهم

، وال يعرف ٥/٣/٢٠٢٠محله مغلق من اإلغالق األول في 
 الحياتية، ومنهم من ينتظر كيف ستسير أمورهكيف يتدبر 

 الحياتية، أمورهم ذهبوا للعمل من اجل تدبر وآخروناألمور 
  .ومنهم من تتراكم عليه الديون والقروض

وفي هذا اإلغالق وجدنا بأن الجماعات التلمودية 
 البلدة القديمة أمام المقدسيين، إغالقاستغلت  والتوارتية،

وعدم وجود كتل بشرية كبيرة، وقاموا ببناء العرائش من 
سعف النخيل في قلب البلدة القديمة وأسواقها في عيد 

وفي الوقت الذي يمنع فيه ". العرش وفرحة التوراة"
المقدسيون من غير سكان البلدة القديمة من الصالة في 

قصى، تواصل الجماعات التلمودية والتوراتية اقتحاماتها األ
لألقصى، وكل من يتصدى لهم وهم يحاولون بأداء صلواتهم 
وطقوسهم التلمودية والتوراتية فرض وقائع جديدة، إما ان 

  .يعتقل أو يبعد عن األقصى لفترة ليست بالبسيطة

الحياة والحركة في القدس شبه ميتة وال يعكر 
 وشرطة االحتالل، الذين يواصلون صفوها سوى جيش

اقتحاماتهم للقرى والبلدات المقدسية، تارة يأتون من أجل 

الدهم والتفتيش واالعتقاالت، وأخرى من اجل توزيع 
أو   بالهدم أو إجبار مقدسي على هدم بيته بيديه،إخطارات

البديل جرافاتهم وبلدوزراتهم تهدم وعليه دفع تكاليف الهدم 
س وترافق العملية، والمبلغ هنا ال يقل عن والقوة التي تحر

  . ألف دوالر،فوق الكارثة مصيبة أخرى٢٠

مخططات التهويد ال تتوقف واإلعالن عن إقامة 
 ٤٥٠ عن إقامة إعالنمشاريع استيطانية متواصل،فهناك 

باهر الغربي، والتي  وحدة استيطانية على مدخل صور
 وأكثرة، أصبحت المستوطنات تحيطها من جوانبها األربع

 دونم من أراضيها تصادر لصالح وأربعمائة اآلالفمن تسعة 
 والشوارع االستيطانومخططات  ،االستيطانيةالمشاريع 

 من شارع الطوق إلى الشارع األمريكي، الهدف االلتفافية
تدمير أراضي القرى الفلسطينية الزراعية التي تمر بها تلك 

وعزل أحيائها الشوارع وتمزيق وتفتيت أراضي تلك القرى 
عن بعضها البعض، وكذلك قطع التواصل الجغرافي 
والديمغرافي بين البلدات المقدسية، وتحويلها إلى وحدات 
اجتماعية مستقلة، فالخطة الحكومية اإلسرائيلية الخماسية 

:  مليار شيكل واضحة٢ والمرصود لها ٢٠٢٣ - ٢٠١٨
لي، دمج العرب المقدسيين في المجتمع واالقتصاد اإلسرائي

 إسرائيليوما يتبقى منهم، يعيش في جزر متناثرة في محيط 
 ال تريد السكان، تريد ضم أكبر مساحة من إسرائيل. واسع

األرض وأقل عدد من السكان، بما يستجيب لمخططاتها في 
تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة لمصلحة مستوطنيها 

 مستوطنين،بعد توسيع ٨٨عرب و % ١٢بشكل كبير 
من مساحة الضفة % ١٠ أصبححة القدس لكي مسا

الغربية،وبما يضمن ضم مستوطنات جنوب غرب المدينة 
وشمال شرقها إلى ما يسمى بحدود بلدية القدس،مئة 

 سكان القرى والبلدات ٕ واخراجوخمسين ألف مستوطن،
المقدسية من حملة هوية القدس خلف جدار الفصل 

ئة ألف م،العنصري من حدود ما يسمى بلدية القدس
  .فلسطيني مقدسي
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ُوبقدر ما هي الحرب مستعرة على األرض والوجود 
الفلسطيني وكل تعبيراته السياسية والثقافية والفكرية 
واالقتصادية واالجتماعية، تشتد الهجمة على المنهاج 
الفلسطيني وفق مخطط مدروس وممنهج للسيطرة على 

لخماسية العملية التعليمية في القدس بالكامل،ففي الخطة ا
 مليار ٢ مليون شيكل من أصل ٨٧٥رصد لذلك مبلغ 

شيكل، فال سيادة وطنية بدون دون تعليم وطني، ولذلك ال 
بد من حرب على الهوية والثقافة والكينونة والرواية والتاريخ 
الفلسطيني، وهذا يحتاج إلى ضخ إمكانيات مالية ضخمة 

نة من  لج١٢وللعلم . وجهود وأدوات محلية تتعاون وتنفذ
 تتعامل مع سكان القسم الشرقي إسرائيلية لجنة ١٧أصل 

من المدينة يقودها ضباط أمن سابقون، والعملية التعليمية 
في المدارس العربية في القسم الشرقي من المدينة، يخضع 

 من وزارة تربية وتعليم وبلدية أجهزةاإلشراف عليها لخمس 
لوزراء، ومكتب رئيس ا" شاباك"ودائرة معارف وشرطة و

 أوولذلك فإن التعيينات التي تجري سواء في مكتب التربية 
) مشرفون تربويون( الوزارة من موظفين عرب ومفتشين 

ومدراء مدارس، يجري اختيارهم وبما يضمن تنفيذ 
المخططات الرامية ألسرلة العملية التعليمية، فالمستهدف 
، هنا هي الفئة الحية والشابة من مجتمعنا، فئة الطلبة

" تقزيم"و" كي"المطلوب أسرلة وعيهم، وهذا يحتاج 
هذا الوعي والسيطرة على الذاكرة " صهر"و" تطويع"و

الجمعية للطلبة من خالل المنهاج اإلسرائيلي، والهادف إلى 
زعزعة ثقة الطلبة بمشروعية نضالهم ومقاومتهم، والتشكيك 

 ووضع عالمات استفهام كبيرة حول ،بروايتهم وتاريخهم
هم الوطنية،ولذلك شهدنا من خالل ضخ الميزانيات حقوق

الكبيرة للمدارس التي تدرس المنهاج اإلسرائيلي، أو من 
خالل إقامة أبنية مدرسية جديدة تدرس المنهاج اإلسرائيلي، 

 تقومان على ة فلسطينيٕواستراتيجيةوفي ظل غياب رؤيا 
توسيع دائرة السيطرة على العملية التعليمية في القدس، 

 تشكيل صناديق خاصة لدعم التعليم الفلسطيني، وضخ عبر
ميزانيات حقيقية ورواتب منافسة للرواتب التي يتلقاها 

العاملون في المدارس التابعة لبلدية االحتالل ودائرة 
ٕمعارفها، واقامة مدارس جديدة تنافس من حيث الجودة 
والكفاءة والبنية التحتية والبيئة التعليمية، تقدم في نسبة 

 ١٢إلى % ٥مدارس التي تدرس المنهاج اإلسرائيلي من ال
، فهذه المدارس ورغم ٢٠٢١-  ٢٠٢٠العام الدراسي % 

، ولكن ما يجب االحتاللكل المضايقات عليها من قبل 
قوله، ان هناك خلل كبير تتحمله الوزارة ومديرة التربية 
الفلسطينية في القدس، حيث أضحت مدارس الذكور التابعة 

ربية والتعليم في مدينة القدس، تعاني من تناقص لوزارة الت
 الطاقة إشغال الطلبة، بحيث ال تصل نسبة إعدادكبير في 

  %.٥٠االستيعابية في بعض تلك المدارس إلى 

 ١٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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ٕمؤتمر السالم الدولي واقرار الحقوق 
 الفلسطينية

  

 سري القدوة

تواصل حكومة االحتالل االسرائيلي مخططاتها 
وتطبيقها لصفقة القرن االمريكية في ظل مستقبل مجهول 

 افق لتقدم عملية السالم في ضوء أيومعتم وانسداد 
   الشعب الفلسطينيمواصلة االحتالل العدوان المنظم ضد 

واستمرارهم بمحاصرة االراضي الفلسطينية ومصادرتها 
لصالح عمليات االستيطان المنافية للقوانين الدولية التي 
تعتبر االراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة خاضعة 

  .لسيطرة المحتل وال يجوز التصرف بها والقيام بمصادرتها

د وبينما تتواصل الجهود الدولية من اجل عق
مؤتمر دولي للسالم في ضوء الدعوة التي اطلقها الرئيس 

 سبتمبر الماضي في خطابه أمام ٢٥محمود عباس يوم 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في اجتماعاتها السنوية رقم 

، حيث دعا األمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو ٧٥
غوتيرش إلى التعاون مع اللجنة الرباعية الدولية ومجلس 

ألمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات لحل ا
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القضية الفلسطينية ابتداء من مطلع العام القادم، مطالبا 
ضرورة إشراك جميع األطراف الدولية المعنية في عقد 
مؤتمر السالم بهدف االنخراط في عملية سالم حقيقية على 
 أساس الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة بما يؤدي إلى
ٕإنهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية 

  .١٩٦٧المستقلة على حدود عام 

لسالم لومنذ االعالن عن فكرة عقد المؤتمر الدولي 
تتواصل حمالت االدارة االمريكية واالحتالل االسرائيلي من 

 جهود دبلوماسية هادفة الى انجاح عقد أياجل محاصرة 
ض األمريكي واإلسرائيلي لفكرة المؤتمر الدولي في ظل الرف

عقد المؤتمر، وبالمقابل فان المجتمع الدولي ومؤسساته 
ٕمطالبين بالعمل الجاد لوقف العدوان وادانة الحرب المفتوحة 
بالغة القسوة على الشعب الفلسطيني وخاصة بمدينة 
القدس ومواطنيها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ولجم 

كبها من هدم البيوت واالستيالء جرائم االحتالل التي يرت
على األراضي وبناء المستوطنات وتهجير المواطنين 
ٕالفلسطينيين اصحاب االرض عن اراضيهم واعالن الحرب 

  .الشاملة على الشعب الفلسطيني

وعلى صعيد التحرك الفلسطيني فانه يتواصل العمل 
الدبلوماسي بجهود مضاعفة ويتم بذل كل الطاقات الممكنة 

 ايصال صوت الشعب الفلسطيني الي المحافل من اجل
الدولية وتجاوز مؤامرات ومخططات استهداف الحقوق 
الفلسطينية من خالل مخططات صفقة القرن التي تعمل 
االدارة االمريكية على فرضها كسياسة امر واقع وكحل قائم 
بالقوة على حساب الحقوق التاريخية للشعب العربي 

طلب العمل على ايصال رسالة الفلسطيني، وهذا االمر يت
فلسطينية للعالم اجمع قائمة على ان الشعب الفلسطيني هو 
صاحب القضية ويمتلك الحق بالدفاع عنها وحمايتها، 
ولذلك ال بد من االستمرار في الجهود الدولية بالرغم من 
العراقيل التي تضعها االدارة االمريكية واالحتالل االسرائيلي 

دولي، ووضع خطط استراتجية للتحرك امام هذا التحرك ال
  السياسي والدبلوماسي واإلعالمي على المستوى الدولي

وضرورة ايصال الرسالة الفلسطينية والحشد الدولي إلنجاح 
عقد المؤتمر الدولي للسالم وفك العزلة على عملية السالم، 
واستمرار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والتي حققت 

زات المهمة على هذا الصعيد في ايصال العديد من اإلنجا
بي و األورى المستوىرسائل فلسطينية مهمة وخاصة عل

لدعم االعترافات البرلمانية في بعض الدول األوروبية والتي 
تشكل معول بناء من اجل االعتراف بالدولة الفلسطينية، 

عملية السالم  وفي محصلة االمر اننا نقف امام استحقاقات
مر عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي يجب ان تث

  .وعاصمتها القدس الشريف

ان أهمية عقد المؤتمر الدولي للسالم وفي هذه 
المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية تشكل بداية 
لمرحلة هامة إلفشال التدخل االستعماري على أرض 
فلسطين ووضع حد لمشاريع صفقة القرن االمريكية وحشد 

ات الدولية لدعم السالم العادل والقائم في المنطقة كل الطاق
  .على اساس منح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة

  ١١ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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 تصادم المصالح
  

 حمادة فراعنة

تقوم سياسات المستعمرة نحو األراضي 
الضفة والقدس : ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 

والقطاع، على أربعة عوامل، أربعة مرتكزات، أربعة أهداف 
  :هي

ًأوال تقليص صالحيات السلطة الفلسطينية، 
وتقزيم دورها وتحجيم مساحة واليتها، لتتحول وتكون 

  .سلطة بدون سلطة

ًانيا ممارسة كافة اإلجراءات والوسائل واألدوات ث
ًاألمنية لجعل االحتالل، احتالال غير مكلف أمنيا وسياسيا  ً ً
ًوماديا، بل العكس جعل سكان األرض الفلسطينية 

 - ١:المحتلة عنوان كسب لها من خالل الحفاظ عليها
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 أداة -٢كسوق لتصريف البضائع والسلع اإلسرائيلية، 
مالة الفلسطينية الرخيصة وخاصة في لجلب وتوظيف الع

 استغالل -٣، ٤٨مجال البناء والزراعة في مناطق 
 مساحة -٤مواردها المائية لصالح المستعمرات، 

 توسيع رقعة المستعمرة بما -٥للمناورات العسكرية، 
ستجيب لنزعة التوسع واالستيالء على مظاهر تاريخية ي

  .لإليحاء أنها امتداد لتاريخ وأيديولوجيا

ًثالثا تمزيق العالقة بين القدس والضفة من 
ناحية، وبين الضفة والقطاع من ناحية أخرى، وجعلها 
ٕغير مترابطة وابراز التباين بينها، وجعلها كيانات مفككة، 
ًكل منها مرتبط أحاديا مع برنامج االحتالل وسلطاته، وكل 

  .منها بشكل وعنوان مختلف عن اآلخر

الحفاظ على استمراريته ًرابعا تغذية االنقسام و
بين المكونات والمواقع الثالثة بين الضفة والقطاع 
ًوجعلهما سلطتين منفصلتين ماليا وسياسيا سلطة في رام  ً
اهللا وسلطة في غزة، وفصلهما عن القدس من طرف 
ثالث، بهدف إضعافهم وسهولة التعامل معهم ودمجهم 

  .وفق مصالح االحتالل

تمارسها حكومة هذه السياسة العملية التي 
المستعمرة، غدت بائنة بأدواتها وأفعالها، ونجحت في 
ٕتمريرها إلى حد كبير، واشاعتها مما ساعد على غياب 
فعل فلسطيني مؤثر في مواجهتها باستثناء أفعال فردية 
ذات طابع كفاحي أحادي ال تتفق مع السياسات العملية 

 سلطة التي تحكم سلطة رام اهللا بالتنسيق األمني، وتحكم
غزة باتفاق التهدئة األمنية، وآخرها االتفاق الثالث الذي 
تم التوصل إليه بين حماس وتل أبيب يوم 

٣١/٨/٢٠٢٠.  

ولذلك يصطدم اتفاق الشراكة بين فتح وحماس، 
، مع المصالح األمنية ١٢وبينهما وبين باقي الفصائل 

 نتنياهو صفقة - والسياسية اإلسرائيلية، ومع خطة ترامب
 فهل تسمح سلطات االحتالل وأدواتها تمرير هذا القرن،

 ستجدد -١االتفاق والسماح بإجراء االنتخابات التي 
 -٢شرعية مؤسسات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، 

ًستسمح لحركة حماس لتكون جزءا من الشرعية 
الفلسطينية، وبالتالي تستجيب للمطلب األوروبي بضرورة 

لس التشريعي التي انتهت تجديد الشرعية للرئيس وللمج
واليتهما، مقابل استمرارية الدعم األوروبي السياسي 

  .والمالي لبرنامج حل الدولتين

أم أن سلطات المستعمرة ستسمح لتمرير اتفاق 
ٕالشراكة واجراء االنتخابات على قاعدة صفقة القرن القائم 
ٕعلى إقامة دولة في غزة والحاق مواطني الضفة 

  .ضهم لدولتهم في القطاعالفلسطينية بدون أر

  ١٥ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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سياسة الضم التدريجي لألرض الفلسطينية 
  المحتلة

  

  سري القدوة

 ٢١٦٦مصادقة الحكومة االسرائيلية على بناء 
وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة 
الغربية المحتلة يعد بمثابة تخريب اي جهد دولي قائم 

ملية السالم المتوقفة اصال والتي تعاني من موت لدعم ع
سريري نتيجة استمرار حكومة االحتالل تبني مخططات 
الضم وصفقة القرن االمريكية بشكل غير معلن، حيث 
اقر ما يسمى المجلس األعلى للتخطيط والبناء التابع 
لإلدارة المدنية اإلسرائيلية، المصادقة على بناء آالف 

 آالف وحدة وسيتم ٥ما فيها بناء الوحدات األخرى، ب
بناء هذه الوحدات في معظم المستعمرات االستيطانية في 

 .الضفة المحتلة

وتأتي قرارات حكومة االحتالل التعسفية 
والهمجية اضافة جديدة لسياسات سرقة االراضي 
الفلسطينية وتشكل انتهاكا جديدا يضاف الى سلسلة 
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متصاعدة بحق الشعب االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية ال
الفلسطيني، ويعد جزءا من عمليات الضم والسرقة 
والقضم التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة، والتي تعد 
ًخرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي وخطوة 
أحادية غير قانونية ومدانة تقوض فرص حل الدولتين 

ة قرار حكوم .على أساس قرارات الشرعية الدولية
االحتالل يعد دليال جديدا على استمرارها في تنفيذ 
مخططات الضم وفرض السيطرة اإلسرائيلية على االرض 
الفلسطينية المحتلة، وتطبيقا لما يسمى صفقة القرن 
الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وبشكل 
يتوافق مع فرض وقائع جديدة على االرض في محاولة 

ين، وال بد من التدخل الدولي العاجل إلنهاء حل الدولت
التخاذ مواقف حاسمة للضغط على حكومة االحتالل 
لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السالم وفرصه، 
ولوقف كافة الممارسات االستيطانية سواء كانت بناء أو 
توسعة أو مصادرة لألراضي، وفقا اللتزامات الحكم 

 .حتاللالعسكري االسرائيلي كقوة قائمة على اال

وتعد تلك القرارات اإلسرائيلية مخالفة لكافة 
 الذي اعتبر ٢٣٣٤قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار 

كل اشكال االستيطان اإلسرائيلي على أراضي دولة 
فلسطين غير شرعي، ومهما استمرت تلك السياسة فأنها 
إلى زوال وأنها لن تبقى أية مستوطنة على األرض 

م من اصرار حكومة نتنياهو على الفلسطينية بالرغ
المضي قدما في سياساتها االستيطانية لسرقة األرض 
الفلسطينية مستغلة الصمت الدولي، والدعم األعمى من 

 إن .قبل إدارة ترامب لالحتالل وسياساته االستيطانية
استمرار االحتالل لسياسة االستيطان امر مرفوض ومدان 

االحتالل بالسعي ويتناقض تماما مع ادعاءات حكومة 
للسالم واالستقرار في المنطقة وان لمواصلة السياسة 
ًاالستيطانية ان تشكل عائقا هائال أمام تطبيق حل  ً
ًالدولتين، والمضي قدما في البناء االستيطاني إلرضاء  ُ

المكونات اليمينية المتطرفة داخلها ويعكس إصرارها على 
 تمضي ٕرفض تطبيق الحل السياسي واحالل السالم بل

 .قدما لتدمير فرص تحقيقه في المستقبل

ان المستوطنات تعد غير شرعية من وجهة نظر 
القانون الدولي وتنص قرارات مجلس األمن، وعلى رأسها 

 الذي أكد على رفض األمم المتحدة ٢٣٣٤القرار رقم 
االعتراف بأي تغييرات تجريها حكومة االحتالل االسرائيلي 

 هذا المجال ال بد من ان على األراضي المحتلة وفي
يتحمل العالم مسئولياته إزاء محاوالت التكتل اليميني 
المتطرف استئناف ومواصلة نشاطه االستيطاني لخدمة 
أغراضه الداخلية، خاصة وأن هناك ما يشير إلى أن 
خططا أخرى للبناء االستيطاني يجري االعداد لإلعالن 

  .ريكيةعنها قريبا في ضوء تنفيذ صفقة القرن االم

اننا نحذر من السياسة اإلسرائيلية التي ستقود 
المنطقة إلى حافة الهاوية وندعو المجتمع الدولي للتدخل 
الفوري والعاجل للضغط على حكومة االحتالل لوقف هذا 
الجنون االستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية 
فرصة حقيقية لتحقيق السالم العادل والشامل إلنهاء 

ٕ واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها االحتالل
 .القدس
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االستيطان واإلرهاب الوجه اآلخر لالحتالل 
 الديموغرافي

  

 علي ابو حبلة
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تركز الحديث خالل األشهر القليلة الماضية حول 
وقضية الضم ألجزاء » اإلسرائيلية«قضية المستوطنات 

 وخاصة في مدينة   من األراضي الفلسطينية المحتلة
القدس، وذهب الكثيرون في اإلعالم إلى ضرورة تفكيكها 

الم االحتالل وفي ظل مطالبات بكونها أحد رموز ومع
» اإلسرائيلي«ٕعربية واقليمية ودولية لتجميد االستيطان 

ٕفي الضفة الغربية، ورفض حكومة نتنياهو لذلك واصرارها 
على خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وآخرها 

الذي اعتبر االستيطان غير قانوني، ) ٢٣٣٤(القرار 
في فلسطين في سياقها » يلياإلسرائ«وفلسفة االستيطان 

الوجه » اإلسرائيلي«التاريخي، حيث يعتبر االستيطان 
اآلخر لعملية االحتالل والمكملة تهويد األرض الفلسطينية 

 .وتفريغها من سكانها الفلسطينيين

وترى األدبيات الصهيونية في المستوطنات 
ًمرتكزا أساسيا إلستراتيجية السيطرة الديموغرافية،  ً

 على األرض، ناهيك عن كونها الحزام األمني والسيطرة
واالقتصادي للمجتمع الصهيوني، وترمي تلك 
المستوطنات إلى توطين أكبر عدد من المهاجرين اليهود 
في األراضي الفلسطينية لإلخالل في الميزان الديموغرافي 
لصالح التهويد في نهاية المطاف، وقد تم إخضاع 

لمنهاج تدريجي في » اإلسرائيلي«النشاط االستيطاني 
عملية التوسع غير محدد برقعة واضحة دلل عليها بشكل 

ستعينها » إسرائيل«حدود «جلي تصريح بن غوريون 
 .األجيال القادمة

والالفت أن موجات الهجرة اليهودية ساعدت في 
تحقيق الهدف الديموغرافي لالستيطان الذي يعتبر 

طين، وقد األساس للسياسة السكانية الصهيونية في فلس
حصلت الموجة األولى للهجرة اليهودية ما بين عامي 

 إذ هاجر نحو عشرة آالف يهودي من ١٩٠٣ - ١٨٨٢
روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما تبعتها 

 ١٩٠٤من عمليات اضطهاد لليهود هناك، وبين عامي 

 حدثت الموجه الثانية، ووصل عدد المهاجرين ١٩١٨ -
ر، ثم حدثت الموجة الثالثة ما بين  ألف مهاج٨٥إلى 

 بعد حدوث الثورة البلشفية في ١٩٢٣ - ١٩١٩عامي 
 ٣٥روسيا، وبلغ عدد المهاجرين في هذه الموجة نحو 

 - ١٩٢٤ألف مهاجر وتمت الموجة الرابعة ما بين عام 
 ألف مهاجر بسبب قيام ٦٢، حيث هاجر نحو ١٩٣٢

 من الهجرة الواليات المتحدة األميركية بسن قوانين حدت
 -  ١٩٣٣إليها، أما الموجة الخامسة فكانت بين عامي 

 حيث بلغ عدد المهاجرين في هذه المرحلة حوالي ١٩٣٨
 مهاجر بسبب التشريد الذي حل بالمخيمات ١٦٤٠٠٠

ٕاليهودية في مناطق االحتالل النازي، والى جانب هذه 
الموجات كانت هناك هجرات سرية قام بها اليهودي في 

ٕحتالل النازي، والى جانب هذه الموجات كانت مناطق اال
) السفارديم(هناك هجرات سرية قام بها اليهود الشرقيين 

من جهات مختلفة من اليمن والحبشة وأفريقيا الشمالية 
 وذلك في فترة األربعينات،  ٕوتركيا وايران والعراق ومصر

وذلك بسبب قيام سلطات االنتداب البريطاني بفرض قيود 
ًة اليهودية تقربا للعرب للوقوف بجانبها في على الهجر

الحرب العالمية الثانية، وقد بلغت حصيلة الهجرة 
 ٦٥٠ حوالي ١٩٤٨اليهودية إلى فلسطين حتى عام 

 .ألف مهاجر يهودي

قامت » إسرائيل«وبعد قيام ما تسمى دولة 
بتشجيع الهجرة اليهودية وذلك بسن العديد من القوانين 

 وقانون الجنسية ١٩٥٠م مثل قانون العودة عا
 فازداد عدد المهاجرين، حيث ١٩٥٢عام » اإلسرائيلي«

مليون ) ١.٣ (١٩٦٧ -  ١٩٤٨بلغ في الفترة من 
مهاجر ولم تتوقف الهجرة رغم بعد التراجعات بفعل تراجع 
عوامل الطرد والجذب الى فلسطين المحتلة، والثابت أن 

ي عقد  وف١٩٤٨السنوات الذهبية للهجرة كانت بعد عام 
التسعينيات من القرن العشرين حيث شكلت هجرة اليهود 
من دول االتحاد السوفييتي النسبة الكبرى من بين 
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مجموع المهاجرين اليهود، وبشكل عام ساهمت الهجرة 
 في المائة من إجمالي الزيادة السكانية لليهود ٦٥بنحو 

 وكذلك هي ١٩٦٠ - ١٩٤٨في فلسطين خالل الفترة 
 بيد أن الهجرة ٢٠٠٠ - ١٩٩٠ للفترة الحال بالنسبة

 نظرا ألن القسم ٢٠٠٩ - ٢٠٠٠تراجعت خالل الفترة 
األكبر من يهود العالم يتركزون في مناطق ودول غير 
ٕطاردة مثل الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا وان 
حصلت بعض الهجرات من تلك الدول فلن يتعدى الرقم 

هاجر في بعض  ألف م١٧٦بضع مئات مقابل نحو 
  .أعوام التسعينيات من القرن المنصرم

 ١٥ ص١٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

ومخططات فرض وقائع جديدة " كورونا"جائحة 
  في البلدة القديمة واألقصى

  راسم عبيدات: بقلم

" كورونا"من الواضح بأن قضية انتشار جائحة 
ٕواجراءات اإلغالق التي قام بها اإلحتالل، والتي جري 

 ١٨/١٠/٢٠٢٠ًلخروج منها اعتبارا من صباح األحد ا
بشكل تدريجي، والتي لربما يجري تمديدها لفترات اطول 
في الفترة القادمة اذا ما زاد عدد اإلصابات بشكل كبير، 
ٕوالذريعة الحد من انتشار الجائحة،وانقاذ ارواح البشر 

 وتقليل عدد اإلصابات والوفيات،

ذلك على صعيد من الواضح أنه يجري إستغالل 
البلدة القديمة واألقصى، في تنفيذ مشاريع ومخططات 
جديدة قديمة، ولكن يبدو ان اإلحتالل بات يعتقد بان 
جملة من العوامل أصبحت مؤاتية لتنفيذ مشاريعه 
ومخططاته، حيث الحالة الفلسطينية ضعيفه ومغرقة في 
خالفاتها ومناكفاتها الداخلية، ونظامها السياسي يعيش 

ة عميقة، والنظام الرسمي العربي المتعفن والمنهار أزم
يشهد هرولة تطبيعية علنية مع دولة االحتالل، تصل الى 
حد إقامة تحالفات استراتيجية عسكرية وامنية، وكذلك 

وجود إدارة امريكية متصهينة اكثر من قادة دولة 
االحتالل، تستجيب لكل طلبات اسرائيل وتوافق على 

ا، وتشترك معها في العدوان مشاريعها ومخططاته
المباشر على شعبنا الفلسطيني، يضاف لذلك انتشار 

،والمحتل يوظف كل هذه الظروف لخدمة "كورونا" جائحة 
أغراضه واهدافه بحق البلدة القديمة من القدس 

 .واألقصى

مخططات االحتالل ومشاريعه، ليس أقلها قتل 
نية الروحانية الحياة االقتصادية والتجارية والسياحية والدي

في مدينة القدس، وما يترتب على ذلك من تفريغ للبلدة 
القديمة من الوجود البشري والتجاري،فال يسمح لمن هو 
ساكن خارج البلدة القديمة من الدخول للبلدة 
القديمة،وهذا يعني بشكل واضح اغالق المزيد من المحال 

" روناكو"التجارية المغلقة، والتي بلغت بعد انتشار جائحة 
 محل تجاري، وبالذات ٤٠٠في الفترة األولى من اإلغالق 

والمطاعم السياحية " السنتوارية"محالت التحف الشرقية 
والفنادق، وفي الفترة الثانية من اإلغالق والتي بدأت في 
ًايلول الماضي تعقدت وازدادت سوءا اوضاع التجار في 
ُالقدس عامة وفي البلدة القديمة خاصة،حيث منع 

لمواطنون من خارج البلدة القديمة من الدخول اليها، ا
ًواحدث ذلك شلال شامال في الحركتين التجارية  ً
واالقتصادية، وكذلك أدى لضعف وتراجع كبيرين في 

 .القدرة الشرائية للمواطنين

ًويبدو بأن ذلك يشكل مدخال ومقدمة لتهجير  ً
. وتطهير عرقي صامت بحق سكان البلدة القديمة وتجارها

متاجر مغلقة ورغم ذلك ال اعفاء لها من الضرائب 
 ."األرنونا"وبالذات ضريبة المسقفات، 

ُوالقضية األخرى ما يبيت ويخطط بحق المسجد 
ُاألقصى، حيث يمنع المواطنون من خارج البلدة القديمة 
من الصالة في المسجد األقصى، في الوقت الذي تزداد 

مودية والتوراتية فيه االقتحامات من قبل الجماعات التل
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له، والقيام بطقوس وصلوات تلمودية وتوراتية في 
ٕساحاته، واقامة عرائش سعف النخيل في أسواق البلدة 
القديمة ومقابل المسجد األقصى، وبما يؤشر على ان 
هناك مخططات يجري العمل عليها لتغيير الواقعين 
التاريخي والقانوني للمسجد األقصى، وفرض وقائع جديدة 

ل التقسيم المكاني، وخاصة بان صفقة القرن تشم
األمريكية والهرولة التطبيعية بين العديد من دول النظام 
الرسمي العربي المنهار والمتعفن، تؤكد على حق اتباع 
الديانات في الوصول الى المسجد األقصى بحرية تامة، 

ً دونما، ١٤٤رغم ان المسجد األقصى المعروفة مساحته 
صاطبه وقبابه يعتبر مكانا مقدسا ألتباع وبكل ساحاته وم

الديانة اإلسالمية دون غيرهم من اتباع الديانات األخرى، 
هذا الحق المدعم بقرارات صادرة عن المؤسسات الدولية 

ولجنة " اليونسكو"من مجلس امن وجمعية عامة ومنظمة 
التراث العالمي، وهو ما أصبح موضع شك ونقاش لدى 

وف من قضية فرض التقسيم البعض مما يجعلنا نتخ
المكاني للمسجد األقصى، بحيث تجري مصادرة كامل 
المنطقة الشرقية والتي تشكل ثلث مساحة المسجد 
األقصى إلقامة كنيس يهودي، وبما يشمل منطقة باب 
الرحمة ومقبرة باب الرحمة التي استولى االحتالل على 

ل جزء منها والقصور األموية وحائط البراق، وكذلك يشم
المخطط انهاء الوصاية األردنية على المسجد األقصى 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في البلدة القديمة، تلك 
الوصاية التي تتعرض للتجويف والقضم التدريجي،حتى 
. في إطار الدور الوظيفي في ظل السيادة اإلسرائيلية

فدولة االحتالل قالت بشكل واضح، ال وصاية وال سيادة 
خارج سيادتها، ولذلك " جبل الهيكل" ى ما تسميه ألحد عل

  اسرائيلية–البديل سيكون وصاية متعددة األطراف أردنية 
 .وأمريكية  مصرية– تركية –إماراتية ،  سعودية–

المخططات القادمة بحق البلدة القديمة واألقصى 
خاصة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، نتوقع ان تكون 

لخطورة، فهناك مشاريع سياسية على درجة عالية من ا
يجري طبخها في عواصم عربية واقليمية ودولية وفي 
غرف مظلمة ألجهزة المخابرات سواء كانت اسرائيلية او 
ٕامريكية او اوروبية او عربية واقليمية لفرض حلول على 

 .الشعب الفلسطيني

لغة الندب والبكاء وتحميل المسؤوليات أو 
قود الى تعزيز صمود التخلي عن اإللتزامات لن ت

المقدسيين وثباتهم في القدس ودفاعهم عن أرضهم 
ومقدساتهم، وتجار البلدة القديمة والقدس جزء من حالة 
الصمود في المدينة، وهم يعبرون عن الوجه العربي 
اإلسالمي لهذه المدينة، يعبرون عن حضارتها وتاريخها 

ة القدس وثقافتها وتراثها وهويتها وروايتها، هم ملح مدين
وخط دفاعها األول أمام الجماعات التلمودية والتوراتية 
المستهدفة لألقصى والقيامة، وهم ال يريدون فيالت وال 
ًقصورا،هم يريدون ان تتوفر لهم لقمة عيش بعزة وكرامة، 

 .ومستعدون لتحمل ودفع ضريبة اإلنتماء

مرة ومرات قلنا الدول العربية واإلسالمية 
ذهب اموالها في اتجاهات ال تخدم قضايا المقتدرة، والتي ت

األمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لو تبرعت بالجزء 
اليسير من هذه األموال الى تجار البلدة القديمة،على 
سبيل المثال ال الحصر، كل دولة تتبنى تجار سوق من 
أسواق القدس لمدة ثالث او ست شهور، ماليزيا تتبنى 

تجار سوق اخر، تركيا، قطر، اندونسيا،  تجار سوق،
الخ وبما يسهم في بقاء ... السعودية، ايران والجزائر

متاجر تلك األسواق مفتوحة وأصحابها قادرين على 
 .الصمود والبقاء

ًثقوا تماما بان ضياع القدس، يعني ضياع أمة 
باكملها، فالقدس مسرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 واهللا إننا عرب يا ...ومهد سيدنا عيسى عليه السالم
؟ ..عرب ويا مسلمين، فلماذا حرفتم البوصلة عن القدس
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والتاريخ لن يرحمكم ولن يغفر لكم خذالن القدس 
  !والمقدسيين

  ٢٠/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

التحقيق الدولي بشأن جرائم االستيطان في 
  فلسطين

  سري القدوة

ستيطان اول مهام المجتمع الدولي تجاه جرائم اال
في فلسطين يتطلب من االمم المتحدة ومجلس االمن 
الدولي اتخاذ قرارات عملية بشان قيام المحكمة الجنائية 
الدولية بدورها واإلسراع باإلجراءات الالزمة لفتح تحقيق 
جنائي في جرائم االستيطان المستمرة في أراضي دولة 
فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث تقوم 
سلطات االحتالل بسرقة االراضي الفلسطينية ومصادرة 
الحقوق المشروعة وما اقرته الشرعية الدولية في تحدي 

 .واضح من سلطات الحكم العسكري االرادة والشرعية الدولية

استمرار الحكم العسكري االسرائيلي القوة القائمة 
باالحتالل بمواصلة نشاطاتها االستيطانية االستعمارية في 

 وحدة ٥٠٠٠طين، وآخرها المصادقة على بناء فلس
استيطانية جديدة يغير من معالم الواقع التاريخي ويصادر 
العمق الفلسطيني والحقوق الفلسطينية حيث يشكل انتهاكا 
صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى 
لمستوى جرائم الحرب واإلبادة الجماعية مما تستوجب قيام 

ع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في المجتم
االراضي الفلسطينية العربية المحتلة والتصدي لممارسات 

 .االحتالل وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني

وفي ظل ذلك ال بد من المحكمة الجنائية الدولية 
مباشرة عملها واتخاذ االجراءات السريعة بالنظر بجريمة 

 فاضح للقانون الدولي االستيطان كجرائم حرب وانتهاك
تمارسه حكومة االحتالل وتتحدي القوانين الدولية التي 
تعتبر ان االراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة، وال يحق 
لسلطات الحكم العسكري االسرائيلي التصرف في هذه 

االراضي، وان من شان تدخل المحكمة الجنائية الدولية 
بوقف هذه الجرائم واتخاذ قرارات ملزمة لسلطات االحتالل 

وخاصة في ظل غياب اي تدخل او مساءلة رسمية من 
مجلس األمن الدولي، وانتهاك قراراته بشأن االستيطان، 

 الذي طالب بوقف االستيطان، واعتبار ٢٣٣٤وآخرها القرار 
 .كافة األنشطة االستيطانية باطلة

ولعل التحرك الدولي مهم وخاصة من قبل مجلس 
ان يتحمل مسؤولياته وان يعمل على األمن الدولي ويجب 

تطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة حكومة االحتالل 
على جرائمها وخاصة جريمة االستيطان، والسعي لتوفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من المستوطنين 
المحميين من جنود االحتالل ووقف االنتهاكات والعدوان 

بناء الشعب الفلسطيني المنظم الذي يقومون به بحق ا
والذين يصعدون إرهابهم واعتداءاتهم خاصة في موسم 
قطاف الزيتون وتعرض العشرات من اشجار الزيتون الى 
الحرق واالقتالع كما يتعرض المزارعين إلى االعتداء والمنع 
من الوصول إلى مزارعهم، بينما تكون اراضيهم مهددة 

 .يطان االسرائيليةبالمصادرة وسرقتها لصالح عمليات االست

وفي تحد اخر للمجتمع الدولي اقدمت حكومة 
االحتالل العسكري اإلسرائيلي على اتخاذ قرار بمنع دخول 
الموظفين التابعين للمفوضية السامية لحقوق االنسان 

عملهم بالتابعة لألمم المتحدة، وعدم السماح لهم بالقيام 
نسان حيث يشكل هذا االجراء انتهاكا صارخا لحقوق اال

وللمجتمع الدولي ودول العالم اجمع وكانت سلطات 
االحتالل منعت هؤالء الموظفين من العودة إلى األراضي 
الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم برصد ومتابعة 
االنتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات االحتالل بحق 

 .أبناء الشعب الفلسطيني

 بد من وفي ظل استمرار سياسة االحتالل ال
توسيع نطاق العمل السياسي الدولي ونشر جرائم االحتالل 
االسرائيلي على اعلى مستويات بما فيها االتحادات 
البرلمانية وبرلمانات العالم إلعالن مواقفها وتشكيل رأي عام 



  
  ٢٣٧ 

دولي داعم للحقوق التاريخية للشعب العربي الفلسطيني، 
ي والعمل على وضع حد لسياسات االحتالل العسكر

االسرائيلي وتلك االجراءات االستيطانية التي تمارس عمليا 
على ارض الواقع دون وجه حق، وضرورة اتخاذ القرارات 
الرادعة بحقها من قبل حكومات العالم وتوسيع القاعدة 
الدولية لمقاطعة االحتالل االسرائيلي واتخاذ ما يلزم من 

يق والقرارات اإلجراءات الكفيلة بانصياع دولة االحتالل للمواث
 .الدولية

 ١٣ ص٢١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

االستيطان واإلرهاب الوجه اآلخر لالحتالل 
  الديموغرافي

  

  المحامي علي أبو حبلة

ًلالستيطان دورا بارزا في تحقيق المشروع إن  ً
الصهيوني في فلسطين، وقد نجحت الحركة الصهيونية 

لتي جاءت من باالعتماد على فكرة االستيطان وفلسفته ا
وراء البحار، حيث تم اإلعالن عن قيام إسرائيل في أيار 

من مساحة فلسطين % ٧٧ على ١٩٤٨من عام 
 كيلو مترات مربعة، وتمكنت ٢٧٠٠٩التاريخية البالغة 

إسرائيل من طرد معظم السكان الفلسطينيين بعد أن 
ارتكبت العديد من المذابح والمجازر وتدمير أكثر من 

 .ينة فلسطينية قرية ومد٤٠٠

ومن المجازر المرتكبة بحق العزل الفلسطينيين 
مجزرة بلد الشيخ في قضاء مدينة حيفا، ومجزرة دير 
ياسين وكفر قاسم في قضاء مدينة القدس، وأصبح 
الفلسطينيون يعيشون مشردين الجئين في البالد العربية 
المجاورة وفي داخل فلسطين في الضفة والقطاع، ومازالوا 

ً وخمسين قرارا آخر ١٩٤ن رغم صدور القرار إلى اآل
يدعو إلى ضرورة عودتهم إلى أراضيهم بأسرع وقت 

 .ممكن

وفي المقابل فتحت أبواب الهجرة اليهودية على 
مصراعيها ليتدفق الكثير من اليهود من مختلف أنحاء 
العالم، واستمر هذا الوضع حتى حرب الخامس من 

م نتائجها استكمال  والتي كان من أه١٩٦٧حزيران عام 
على األراضي الفلسطينية في الضفة » إسرائيل«سيطرة 

» إسرائيل»والقطاع، وبذلك تكون فرصة جديدة سنحت ل
لمتابعة مخططات الصهيونية لتهويد فلسطين عبر 
النشاط االستيطاني، والتي بدأت في القرن التاسع عشر، 
ورغم تفكيك المستوطنات من قطاع غزة بسبب التكلفة 

عالية وكفاح أهل غزة الطويل، بيد أن النشاط ال
االستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة 

منذ » إسرائيلية«القدس التي تواجه أكبر عملية استيطان 
، وفي هذا السياق تشير الدراسات إلى أن ١٩٦٧عام 

في الضفة الغربية أدى » اإلسرائيلي«النشاط االستيطاني 
تضم أكثر من » إسرائيلية« مستوطنة ١٥١إلى بناء 

 ٢٦، إضافة إلى »إسرائيلي«ثالثمائة ألف مستوطن 
مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، وفيما 

، وهناك مخططات »إسرائيلي« ألف مستوطن ١٩٠نحو 
في الضفة الغربية » إسرائيلية«لفرض وقائع استيطانية 

 ومحيطها  .دسوفي داخل األحياء العربية من مدينة الق
ومختلف الجغرافية الفلسطينية وبات عدد المستوطنين 

 ألف مستوطن ضمن سياسة فرض أمر ٧٥٠يزيد عن 
واقع لتغيير الديموغرافيه الفلسطينية ضمن مفهوم تغيير 
الطابع الفلسطيني ضمن سياسة التهويد التي تمارسها 

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي

لعالم محاربتهم في الوقت الذي يدعي فيه دول ا
لإلرهاب يتغاضون عن اإلرهاب الممارس بحق الشعب 

 وتستوقف كل المحللين السياسيين والمراقبين .الفلسطيني
االمميين ومنظمات حقوق اإلنسان معنى ومفهوم اإلرهاب 

 .في القاموس الدولي



  
  ٢٣٨ 

ويطرح السؤال التالي أليس االحتالل إرهاب 
توطنين أليست العنصرية الممارسة من قبل المس

أليس .... وجرائمهم المرتكبة بحق الفلسطينيين إرهاب
ٕاغتصاب األرض وانشاء المستوطنات ونقل المستوطنين 
لألراضي الفلسطينية المحتلة من قبل سلطة االحتالل 

 ؟إرهاب

وهنا تستوقفنا قرارات الكابينت اإلسرائيلي وجملة 
 األوامر العسكرية بقتل الفلسطيني لمجرد االشتباه وهدم
البيوت والتوسع بحملة االعتقاالت واالعتقاالت االداريه 
أليست هذه القرارات جميعها تتعارض واالتفاقات الدولية 

 ؟ومعاهدة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين

الم يصدر مجلس األمن واألمم المتحدة قرارات 
تعتبر االستيطان غير شرعي وتقر وتعترف بحق الشعب 

حتالل ضمن مشروعية سكان الفلسطيني في مقاومة اال
 ؟اإلقليم المحتل بحق مقاومة االحتالل

هذه القرارات جميعها وانتقادات هيومن رايتس 
لممارسات إسرائيل واعتبار أعمالها وممارساتها وجرائمها 
تتعارض واالتفاقات الدولية وخرق فاضح لحقوق 
اإلنسان، وهنا تستوقفنا جملة تصريحات صدرت عن 

من أن رها ويصرح من خاللها ين وغمسؤولين امريكيي
 هذه التصريحات وغيرها ،حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

الممالئة لالحتالل اإلسرائيلي والمتعارضة مع القوانين 
الدولية وجميعها تشكل خرق فاضح لمسئولي هذه الدول 
التي يدعون محاربتهم لإلرهاب وهم يشرعون لسلطات 

إلرهاب الممارس بحق االحتالل ومستوطنيهم ارتكابهم ل
ألدوله الفلسطينية تحت االحتالل ويعتبرون حياة اإلنسان 
الفلسطيني رخيصة ويشرعون إلسرائيل كدولة احتالل 

 .بممارسة اإلرهاب

 ١٣ ص٢١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

زيتون فلسطين في مواجهة جرائم االحتالل 
  اإلسرائيلي

  

  غسان مصطفى الشامي. د

 في موسم قطاف ثمار  في كل عام وتحديدا
الزيتون يستهدف االحتالل اإلسرائيلي المزارع الفلسطيني، 
ويستهدف الزيتون الفلسطيني العتيق الذي يرمز إلى 
األرض الفلسطينية ويرمز إلى التاريخ والجذور 
الفلسطينية العريقة الثابتة؛ حيث ترتكب قوات االحتالل 

زارعين وقطعان المستوطنين يوميا جرائم تستهدف الم
الفلسطينيين وأشجار الزيتون الفلسطينية؛ بل إن 
الصهاينة والمحتلين يدركون مدى وأهمية أشجار الزيتون 
في تاريخ فلسطين، لذا فهم يعملون على اقتالعها 

 .واضرام النيران في أشجار الزيتون في الضفة المحتلة

وحسب األرقام الفلسطينية فإن المستوطنين 
 آالف شجرة ٧ل العام الجاري الصهاينة أحرقوا خال

 منطقة ١٣٠زيتون، كما قامت سلطات االحتالل بإغالق 
فلسطينية ومنع المزارعين من الوصول إليها لجني ثمار 

 آالف دونم مزروعة ٤الزيتون، حيث تضم هذه المناطق 
 ألف دونم من أشجار ٥٠بأشجار الزيتون، وهناك 

ع االحتالل الزيتون تقع داخل جدار العزل العنصري ويمن
المزارعين الوصول ألشجارهم لقطف ثمار الزيتون، في 
حين يسمح للمستوطنين بسرقة ثمار الزيتون 

 .الفلسطيني

وخالل هذا الشهر الجاري شهدت مناطق واسعة 
في الضفة الغربية حرق ألشجار الزيتون، فقد شهدت 
محافظة سلفيت بالخليل جرائم كثيرة بحق المزارعين 

، حيث اقتلعت سلطات االحتالل وأشجار الزيتون
 شجرة زيتون، ٢٠٠الصهيوني الشهر الماضي أكثر من 

كما قام المستوطنين بجرائم تجريف وتخريب في أراضي 
» خلة حسان»و» خلة عليان«المزارعين في منطقتي 



  
  ٢٣٩ 

ببلدة بديا تحت حماية قوات االحتالل، وطالت الجرائم 
ية، أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالوا سالسل حجر
 .وهدموا غرفا زراعية، كما ألحقوا أضرارا كبيرة بالمنطقة

وتشير المصادر الفلسطينية إلى أنه يوجد في 
 ٢٤ تجمعا فلسطينيا مقابل ١٨محافظة سلفيت 

مستوطنة صهيونية ما بين سكنية وصناعية، فيما تبلغ 
نسبة األراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في 

ساحة اإلجمالية، مقابل فقط من الم% ٦المحافظة حوالي 
لصالح المستوطنين الصهاينة، حيث يعمل االحتالل % ٩

على توسعة المستوطنات، وربطها بشبكة مياه وكهرباء 
وصرف صحي، ليشكل تكتال استيطانيا يسيطر على 

 .من أراضي سلفيت% ٧٠مساحة تصل إلى 

وقد شهدت األسبوع الماضي جرائم بالجملة تجاه 
طينية، فقد قامت مجموعة من أشجار الزيتون الفلس

المستوطنين باقتالع عشرات أشجار الزيتون قرب 
شرق بلدة يطا جنوب الخليل ) متسي يائير( مستوطنة 

وقام المستوطنين بتكسير، واجتثاث عشرات أغراس 
الزيتون بعمر سنتين شرق يطا، وأحرقوا األربعاء الماضي 

في أراضي بلدة دير بلوط غرب )  شجرة زيتون٥٠(
 .لفيتس

إن الصراع مع االحتالل الصهيوني يشمل الكل 
الفلسطيني ال يفرق بين اإلنسان واألرض والذاكرة 
والتاريخ والجذور حتى الماء الفلسطينية والهواء 
الفلسطيني يواجه جرائم االحتالل؛ فهي معركة تحدي 
وبقاء وثبات على األرض الفلسطينية من أجل تحريرها 

 الصهاينة، وتبقى أشجار وتخليص من دنس المحتلين
الزيتون الفلسطيني ثابتة وراسخة على أرضنا قبل 

 .االحتالل بآالالف السنين

 إلى الملتقى،،

   ص٢١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي وخداع المجتمع 
  الدولي

 

 سري القدوة

يبدو واضحا ان اتفاقيات صفقة القـرن األمريكيـة 
واصــل بــالرغم مــن الوعــود اإلســرائيلية ومخططــات الــضم تت

عـــالم بتوقـــف عمليـــات الـــضم إال ان هـــذا عبـــر وســـائل اإل
الحــــديث فقــــط لتمريــــر االنتخابــــات األمريكيــــة بجــــو مــــن 
الهدوء، وأيضا ضـمان الهـدوء النـسبي لحكومـة االحـتالل، 
ــــضم ال يتعــــدى  ــــف مخططــــات ال فــــان الحــــديث عــــن توق

ميركيـــة التـــي  االدارة األ  تحـــت رعايـــة اســـتهالكا اعالميـــا
تقــــدم مــــا يكفــــي مــــن تطمينــــات بــــأن حكومــــة االحــــتالل 
ــراهن بفــرض مــا  ــة فــي الظــرف ال ــم تعــد معني اإلســرائيلي ل
تـــسميه الـــسيادة اإلســـرائيلية علـــى مـــساحات واســـعة مـــن 
ــــة  ــــف عجل ــــة، ناهيــــك عــــن ضــــمانات بوق ــــضفة الغربي ال
االسـتيطان الزاحــف فــي محاولــة مـنهم لخــداع العــالم الــذي 

لتـــــصفية للقـــــضية الفلـــــسطينية يقـــــف ضـــــد مخططـــــات ا
ويتـــــــصدى لمحـــــــاوالت االســـــــتيطان وســـــــرقة األراضـــــــي 

 .الفلسطينية

سلطات االحتالل اإلسرائيلي فعليـا لـم تتخلـى عـن 
ٕخطة الضم ألراض فلسطينية وانما أرجأتها وستتم مناقشة 
األمر بعد انتخابات الرئاسة األمريكية الوشـيكة بينمـا يـرى 

 يرون أي إمكانيـة لقيـام  إنهم ال بعض الوزراء المتطرفين
ٕدولة فلسطينية، وان الحل من وجهة نظرهم هـو اسـتيطان 

علـى حـد زعمهـم » أرض إسـرائيل«إسرائيلي في كل أنحاء 
بينما يحظى الفلسطينيون بـحكم ذاتـي واسـع الـصالحيات، 
أمـــا رئـــيس الكنيـــست يريـــف لفـــين، فأكـــد هـــو اآلخـــر أن 

اؤه، بـل تـم مشروع ضم إسرائيل ألراض بالضفة لم يتم إلغـ
تعليقــه وذلــك اســتجابة لطلــب الــرئيس األميركــي، دونالــد 
ــذلك  ًترامــب، مؤكــدا إن الــضم ســيكون بموافقــة أميركيــة، ل
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين المتطـرفين 



  
  ٢٤٠ 

ــــسطينيين  ارتكــــاب الجــــرائم المنظمــــة ضــــد المــــدنيين الفل
ليـات وتدمير الممتلكات واالسـتيالء عليهـا، إلـى جانـب عم

ـــر  ـــسري وتوســـيع المـــستوطنات غي ـــشريد الق اإلخـــالء والت
القانونية، وحمـالت االعتقـال الواسـعة، وأعمـال التحـريض 
واالستفزاز، بما في ذلك في األمـاكن المقدسـة فـي القـدس 

 .الشرقية المحتلة وبشكل يومي

فيمــا ذكــر ديفيــد فريــدمان الــسفير األمريكــي لــدى 
كانــت األولــى التــي االحــتالل الجميــع بــأن حكومــة بــالده 

ــــــدولي،  اعتبــــــرت أن االســــــتيطان ال ينتهــــــك القــــــانون ال
والحكومـة الوحيـدة التـي نـشرت خطـة سـالم تـرفض إخـالء 
اليهود من منازلهم في الضفة الغربية وبشأن ملـف الـضم 
والسيادة، قال فريدمان، إنـه كانـت هنـاك صـعوبات بـسبب 
ـــا وصـــعوبات دبلوماســـية مـــن أجـــل تمريـــر هـــذه  الكورون

ًة، وكان االستنتاج أن السيادة يمكن تأجيلهـا خاصـة الخط
ًوأن األعالم اإلسرائيلية ترفرف حاليا فـي غـوش عتـصيون 
وبيت إيل ومعاليه أدوميم، ولعل هذه العقيلة وهذا التفكيـر 

ال التطــرف وســيمهد لــسرقة إالعنــصري ال يمكــن ان يــصنع 
مــا تبقــي مــن األراضــي الفلــسطينية المغتــصبة منــذ النكبــة 

 .١٩٤٨عام 

حمى االستيطان اإلسرائيلي تتواصل في كـل مـدن 
الـضفة الغربيـة المحتلـة وسـرقة وتهويـد القـدس ومحيطهــا 
يـــستمر تحـــت رعايـــة اجهـــزة المخـــابرات وبإشـــراف جـــيش 
االحــــتالل مــــن اجــــل اقامــــة آالف الوحــــدات االســــتيطانية 

 ومـــصادرة األراضـــي الفلـــسطينية وتتواصـــل فـــي  الجديـــدة
 بمـــا فيهـــا القـــدس أعمـــال نهـــب الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة

وقرصــــنة شــــاملة تقــــوم بهــــا قــــوات االحــــتالل وقطعــــان 
المـــستوطنين بهـــدف منـــع المـــواطنين مـــن الوصـــول إلـــى 
ــسيطرة عليهــا وتخصيــصها للنــشاطات  ــدا لل أراضــيهم تمهي
االستيطانية ولصالح هـذه المخططـات الجهنميـة ومـشروع 

ني االحتالل التوسعي والذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطي
ـــل  ـــى الرحي ـــاره عل ـــات إلجب ـــارس عملي ـــه ويم ـــرف ب وال يعت

ـــدريجي عـــن  ـــدون أالت ـــال شـــعب، أرضـــه، فهـــم يري رض ب
بنـاء الـشعب أويسعون لتنفيذ مخطط تهجير مـا تبقـى مـن 

الفلسطيني تحت ضـغط االحـتالل وجرائمـه المنظمـة، لـذلك 
 مــع فــرص الــسالم الحقيقيــة المطروحــة التعــاطييرفــضون 

 المبــادرة األمريكيــة التــي جــاءت وأي مبــادرات دوليــة غيــر
  .لتعبر عن الفكر وأيدلوجيا االحتالل وأسلوبها العنصري

 ٩ ص٢٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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 للقادة قوية لطمة اإلسرائيلي األميركي اإلعالن
 العرب

  حديث القدس

في العاصـمة األميركيـة واشـنطن وأمـام الكـاميرات 
 األمــن ووزيــر وقــع وزيــر الــدفاع األميركــي، مــارك اســبر،

 مـشترك يـنص علـى إعـالناإلسرائيلي، بني غانتس علـى 
تأكيد الواليات المتحـدة التزامهـا بـضمان التفـوق العـسكري 

 علــى مــدى العقــود المقبلــة، األوســطإلســرائيل فــي الــشرق 
 إعـالموجاء ذلك اثر محادثات بين الجانبين قالـت وسـائل 
ة مــن إســرائيلية انهــا تناولــت طلــب إســرائيل قائمــة طويلــ

األسلحة المتطورة من الواليات المتحدة يتم دفع ثمنها من 
ًالمــساعدات األميركيــة الطائلــة إلســرائيل ســنويا، وهــو مــا 
يطرح العديد مـن التـساؤالت لـدى المـواطن العربـي والكثيـر 

  .من األسئلة على قادة الدول العربية

ـــق لمـــن ســـتوجه  ـــساؤالت يتعل ـــهأول هـــذه الت  إلي
ًميركية؟ علمـا ان تـاريخ المنطقـة علـى األسلحة الفتاكة األ

 فــــي العقــــود القليلــــة الماضــــية أثبــــت ان إســــرائيل األقــــل
تــستخدم هــذه األســلحة ضــد الــشعب الفلــسطيني والــشعوب 

 اسـتخدمتها ضـد مـا وصـفته األخيـرةالعربية وخـالل الفتـرة 
  . في سوريا والعراقاإليرانيبالتموضع 

اذا  لمـ:السؤال األهم الذي يطـرح بهـذا الـشأن هـو
ـــصر  ـــشعوب العربيـــة إخـــضاع األميركيـــة علـــى اإلدارةت  ال

للتفــوق العــسكري اإلســرائيلي؟ ومـــا هــو موقــف القيـــادات 
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العربية التي تشتري المزيد من األسلحة األميركية التي لـم 
ًتوجه يوما في سياق الصراع العربي اإلسرائيلي وهي تعلم 

منـذ ًجيدا ان التفوق العسكري إلسرائيل تلتـزم بـه واشـنطن 
  عقود؟

كانت القضية الفلسطينية على مدى عقود قضية 
 األميركيــــة لألمتــــين اإلدارة، واليــــوم تؤكــــد األولــــىالعــــرب 

ـــــة  ـــــل واإلســـــالميةالعربي ـــــق إلســـــرائيل ب  انحيازهـــــا المطل
مــشاركتها فــي دعــم هيمنتهــا علــى المنطقــة بأســرها وذلــك 
فـــــي ظـــــل حكومـــــة إســـــرائيلية ال تتنكـــــر فقـــــط للحقـــــوق 

وعة، بل انها تمعن في التنكيل بالشعب الفلسطينية المشر
ــسطينية  ــسطيني وتــسعى جاهــدة لتــصفية القــضية الفل الفل

 المحتلــة وتهويــد القــدس األراضــيوابــتالع اكبــر قــدر مــن 
ٕوابقـــاء الفلـــسطينيين فـــي معـــازل متفرقـــة تـــتحكم فـــي كـــل 
ــذي  مجــاالت حياتهــا، فهــل هــذا هــو الــسالم واالســتقرار ال

كـل هـذا عـن أعـين بعـض  المنطقة؟ وهل غاب إليهتتطلع 
الــدول العربيــة التــي هرولــت أو تهــرول نحــو التطبيــع مــع 

   .دولة االحتالل اإلسرائيلي؟

أمس األول أعلن السفير األميركي لدى إسـرائيل، 
ُديفيد فريدمان، ان مخطط الضم لم يلغ وانه لن يقتلـع أي 

 إلــى المحتلــة وســيبقى االســتيطان األراضــيمــستوطن مــن 
و السالم واالستقرار الـذي تعـدنا بـه إدارة ، فهل هذا هاألبد

ان مـا يجـب  !ترامب وحكومـة نتنيـاهو والمطبعـون العـرب؟
 األميركــــي اإلســــرائيلي بــــشأن اإلعــــالنان يقــــال هنــــا ان 

ـــــود قادمـــــة  ـــــوق العـــــسكري اإلســـــرائيلي لعق ضـــــمان التف
 ترامـــب مـــن القـــضية إدارةوتـــصريحات فريـــدمان ومواقـــف 

مــن اعتقــد ان الــسالم الفلــسطينية يــشكل لطمــة قويــة لكــل 
واالســتقرار واألمــن يمكــن ان يتحقــق علــى هــذا النحــو مــن 

  .  العريقةواإلسالميةالذل والهوان لألمة العربية 

كمــا تــشكل لطمــة قويــة لكــل القــادة العــرب الــذين 
 األميركية بقيـادة ترامـب يمكـن ان تلعـب اإلدارةاعتقدوا ان 

ًدورا نزيهــا فــي حــل القــضية الفلــسطينية أو فيمــ ا يتعلــق ً
   . العربيةاألمةبباقي قضايا 

كمــا ان مــا يجــب ان يقــال ان شــعبنا الفلــسطيني 
ــى  ــن اخــتالل المــوازين وحجــم المــؤامرة عل ــرغم م ــى ال وعل
حقوقـــه المـــشروعة وقـــضيته العادلـــة ورغـــم معاناتـــه مـــن 
أبشع أنواع االحتالالت في التاريخ لن يرفع الراية البيضاء 

 ان ينتـزع حريتـه إلـىه ًوسيبقى مدافعا عن وجـوده وحقوقـ
ــه التفــوق العــسكري  ــن يرعب ــه، ول واســتقالله وعــودة الجئي
اإلسرائيلي وال هذا الدعم األميركـي المطلـق لالحـتالل ولـن 

 إلـىيهزه التطبيع، فنحن أصحاب حق وقضية عادلة تقف 
ــة فــي  ــالم أجمــع وأنــصار الحــق والحري جانبهــا شــعوب الع

  .العالم

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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الصراع العربي اإلسرائيلي واستراتيجية قيام 
 الدولة الفلسطينية

 سري القدوة

سلطات االحتالل العسكري اإلسرائيلي ال يمكن 
أن تكون جزءا من منظومة األمن القومي العربي أو ان 
تدافع عن حقوق العرب على المستوى الدولي، كونها 

 وال تاريخيا جسما غريبا غير متجانس ال ثقافيا وال ادبيا
مع العرب، وهذا الجسم تم زراعته في المنطقة من اجل 
نشر الكراهية والعنصرية، ودولة االحتالل غير مهيأة 
إلقامة السالم العادل والشامل بعد كون عدوانها وحربها 
على الشعب الفلسطيني يتناقض كليا مع ما يتم طرحه 
ٕسياسيا، وانها لن ولم تسمح بتقدم العرب أو تسمح 
بتشكيل تكتل اقتصادي عربي في المنطقة، ألنهم يريدون 
أن يبقى االحتالل أقوى من كل العرب مجتمعين أو 
منفردين في هذه المجاالت، وان االحتالل اإلسرائيلي وقف 
ضد العرب في كل األزمان والحروب، باإلضافة الي 
السياسة االمريكية وخاصة ما يتم طرحه من قبل الرئيس 
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ب لخدمة الصهيونية العالمية ودعم مشاريع االمريكي ترام
االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة مما يفرض 
تحديات جديدة ويعرض االمن القومي العربي للمخاطر 
االستراتيجية في ظل االنحياز الكامل للسياسة اإلسرائيلية 
واالعتراف االمريكي بالقدس عاصمة لدولة االحتالل مع 

ريكية للقدس في تحد واضح للقانون نقل السفارة االم
 .والشرعية الدولية

فلسطين العربية الجريحة هي الحق والحقيقة، 
وبوصلة العرب والمسلمين والمسيحيين، واالحتالل 
ًاإلسرائيلي زائل مندثر مهما طال الزمن وأيا كانت 
التضحيات، والعدوان اإلسرائيلي وهذه الهجمة الصهيونية 

ها عاصمة للكيان اإلسرائيلي، وتهويد القدس واعتبار
السلطة القائمة باالحتالل، وصفقة القرن المشؤومة من 
شأنها ان تؤجج ادوات الصراع وتخلق جوا من الصراع 
التناحري حيث يصعب وقف هذا الطوفان القادم، وطالما 
نحذر من مخاطر وتداعيات السياسية اإلسرائيلية 

تمارسها اجهزة العسكرية وممارسات القمع والتهويد التي 
مخابرات االحتالل وعدوانها على الشعب الفلسطيني 
وحقوقه العادلة، واستمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
وممارساته غير القانونية وانتهاكاته الخطيرة الفاضحة 
للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية واإلجماع 

ر بانفجار الدولي، إنما يهدد األمن والسلم الدوليين، وينذ
 .فلسطيني عربي حتمي في نهاية المطاف

وفي ظل هذه الممارسات بات المطلوب من دول 
العالم العربي واإلسالمي والعالم أجمع، التمسك ودعم 

اإلسرائيلي،  -خيار حل الدولتين إلنهاء الصراع العربي
الذي طال أمده وتفاقمت تداعياته بشكل غير مسبوق في 

ات الدولية بين شعوب األرض وهذا تاريخ البشرية والعالق
 السالم العربي وضمان تحقيق ةاستراتيجييتطلب تفعيل 

السالم القائم على اساس منح الحقوق المشروعة للشعب 
العربي الفلسطيني، وأننا وفي ظل هذه النتائج 

عادة تفعيل إوالممارسات بحاجة ماسة إلى ضرورة 
ية واإلنسانية، التضامن العربي بكل معانيه ورموزه األخالق

 عربية شاملة للنهوض بالواقع ةاستراتيجيوأهمية وضع 
العربي وضمان التعاون العربي في شتى المجاالت 
العلمية واألكاديمية والتكنولوجية واالقتصادية والعسكرية 
ًواالمنية، للنهوض مجددا واستعادة أمجاد الماضي العربي 

ًالمجيد، لنعيشها حاضرا ومستقبال ونضمن ع دم اختراق ً
الموقف العربي الموحد وأهمية الرسالة العربية لصناعة 
السالم القائم على منح الشعب العربي الفلسطيني حقوقه 

 .المشروعة ووقف اطول احتالل عرفه العالم

ولعل متطلبات النضال والوقائع تتطلب سرعة 
الرد المناسب على عنجهية االحتالل اإلسرائيلي وتكبره، 

 انطالق االنتفاضة وتشكيل القيادة ويتمثل بضرورة
الموحدة لضمان االستمرار في فعاليات االنتفاضة وصوال 
ٕإلى العصيان المدني الشامل في وجه االحتالل، وافشال 
المخططات االمريكية الهمجية ضد الشعب الفلسطيني 
ًالمناضل الصامد على ارضه، وصوال إلى استعادة كامل 

لى رأسها حق العودة حقوقه غير القابلة للتصرف وع
وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من حزيران 
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شهادة مثيرة .. هذا هو حال الكيان الصهيوني
  من الداخل

  

 ياسر الزعاترة
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، ليس كاتبا أو محلال هامشيا في "يوسي ميلمان"
الكيان الصهيوني، فهو من أشهر الخبراء األمنيين؛ 
وثيقي الصلة باألجهزة األمنية الصهيونية، وهذا يعني أن 

ا المستوى من األهمية من العبث تجاهل شهادة له بهذ
  .واإلثارة

" هآرتس"، كتب مقاال في )١٨/١٠(يوم األحد 
ُإسرائيل تتفكك من الداخل، لكنها لن تهزم مثل "بعنوان 

في بداية المقال، سعى إلى نفي أوجه الشبه  ."الصليبيين
، "حطين"بين وجود الصليبيين في فلسطين، ونهايتهم في 

ضية التي تتمتع وبين االحتالل الصهيوني، وهي الق
بإجماع في األوسط العربية واإلسالمية كنوع من التأكيد 

في هذا المحيط " نبتة غريبة"على نهاية الكيان، بوصفه 
  .العربي واإلسالمي

يشير الكاتب إلى أن وجود صهاينة ذهبوا هذا 
المذهب أيضا، من بينهم الشاعرة داليا رابيكوفيتش، والتي 

وكان ختامها ". حطين " قصيدة بعنوان١٩٦٦كتبت في 
لم تكن لديهم حياة أو / لم تكن لديهم مملكة بعد: "يقول
لقد نهبوا / كم كان الصليبيون متوحشين وساذجين/ قدس

  ."كل شيء

. المقارنة مغرية"بأن " ميلمان"يعترف 
فالصليبيون كانوا غزاة من أوروبا، مفعمين باأليديولوجيا 

بقوة السالح، ) سطينفل(واإليمان الديني، واحتلوا البالد 
وأقاموا ممالك مسلحة، ومثلوا ثقافة غربية في قلب 
الشرق اإلسالمي، وحاولوا، لكنهم وجدوا صعوبة في 
االندماج في محيطهم، وأنهكوا مرة تلو األخرى في 
معارك، وضعفوا في أعقاب انقسامات وصراعات داخلية، 

  ."إلى حد أن خارت قواهم وانتهى حكمهم

وجود أوجه شبه بين الحالتين، ورغم اعترافه ب
إال أنه يرفض المقارنة، مشيرا إلى أن المشروع الصليبي 

نمت على "، مثل تلك التي "رؤية قومية"لم تكن له 
  ."أساسها الحركة الصهيونية

العالقة التاريخية "ّويتحدث هنا عن ما سماها 
، "الواضحة للشعب اليهودي بأرض إسرائيل والقدس

 للصليبيين مزاعم أيضا حول عالقة متجاهال بالطبع أن
  .دينية بفلسطين، باعتبارها مهد المسيح

رفضه المقارنة " ميلمان"ّفي الجانب اآلخر، برر 
بين الحالة الصهيونية والحالة الصليبية من حيث النهاية 

إسرائيل دولة قوية، متقدمة : "بمعطيات القوة، وذلك بقوله
لة العظمى العسكرية وهي أيضا الدو. ّاقتصاديا وتكنولوجيا

األقوى في المنطقة الممتدة من شرق المتوسط وحتى 
عملية التسليم من قبل "، ثم تحدث عن "المحيط الهندي

عملية بطيئة حقا، "، معتبرا أنها "الدول العربية بوجودها
تسليم ليس فقط بحكم األمر "وأن ذلك ". لكنها مستمرة

تفاقات سالم الواقع، بل أيضا بحكم القانون، عن طريق ا
مع أربع دول عربية، وأيضا عدد من الدول التي يتوقع 

  ."أن تسير في أعقابها

يمكن : "وينتهي إلى نتيجة مترددة بالقول
ُاالفتراض بمعقولية عالية أن إسرائيل لن تهزم في ساحة 

  ."ال يوجد أي تهديد خارجي حقيقي عليها"، و"الحرب

 عن هنا يصل إلى النتيجة األخرى التي تتحدث
الصهيونية كحركة "خطر آخر يتهدد الدولة، ويتهدد 

  ."قومية لمعظم الشعب اليهودي، وهو الخطر الداخلي

ّفي هذا السياق قدم اعترافات خطيرة، ومن خالل 
. إسرائيل تتفكك كدولة وكمجتمع: "فقرة طويلة قال فيها

الشروخ، االنقسام، الكراهية، االشمئزاز المتزايد من قيم 
واالنقسامات السياسية وغيرها؛ بين اليمين وبين ليبرالية، 
 يسار، بين العلمانيين والمتدينين، بين -الوسط 

الشرقيين واألشكناز، كل ذلك يهدد النسيج الدقيق للوجود 
لذلك، يجب أن نضيف االحتالل والقمع للشعب . هنا

الفلسطيني، وتداعياته الخطيرة على الديمقراطية 
م تبدأ في سنوات حكم بنيامين هذه الظواهر ل. والمجتمع
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نتنياهو، لكن في عهده تم تسريعها، بدرجة غير قليلة 
  ."بمبادرته المتعمدة

ثم يختم مقاله بفقرة تقارن الواقع الراهن 
معظم سنوات وجودها؛ كانت للشعب في : "بالماضي قائال

: إسرائيل روح مشتركة، تبنتها األغلبية وتكتلت حولها
طان، األمن، قيم الديمقراطية، إقامة الدولة، االستي

من أجلها كان الناس . األخالق واإليمان بعدالة الطريق
على استعداد للنضال، حتى لو كان يجب عليهم التضحية 

ّتقريبا النسيج المشترك الذي وحد الدولة آخذ . بحياتهم
عدد متزايد من اإلسرائيليين؛ كبار وصغار . في التآكل

لخوف والذعر على ّعلى حد سواء، يعبرون عن ا
هذا ليس حنينا مصحوبا بالشفقة على الذات، . وجودها

يا وطني، إلى "على غرار قصيدة إريك آينشتاين بعنوان 
هذا قلق أصيل وحقيقي، صرخة تنطلق ". أين أنت ذاهب

  .انتهى كالمه". من القلب

في التعليق على هذا المقال، يمكن القول إن 
بعد الداخلي والخارجي الفصل الذي أجراه الكاتب بين ال

، ال )ربما قصد ذلك كي ال يبث اليأس(ليس صحيحا 
سيما حين تحدث عن قوة الكيان العسكرية، متجاهال أن 
مناعته الداخلية هي األهم في السياق، ليس فقط ألن 

، )حرب عصابات ومقاومة(المقاومة قد تأتي من الداخل 
تها على على نحو يفقد القوة العسكرية والتكنولوجية قدر

الحسم، بل أيضا ألن ميزان القوى ذاته يتغير، من خالل 
ّالصواريخ الدقيقة، ومن خالل الطائرات المسيرة، وسوى 

أما . ذلك مما سيظهر الحقا في ظل سباق التسلح الراهن
األهم، فيتمثل في أن القوة العسكرية ال تكفي حين 
يحملها شعب مفكك ومهزوم من الداخل، وما جرى في 

، وفي الحروب الثالث األخيرة مع ٢٠٠٦تموز حرب 
المقاومة في قطاع غزة، يؤكد أن الجندي الصهيوني كان 
مهزوما وضعيفا، يتلطى وراء التكنولوجيا وثقل الحديد، 
ويختلف كثيرا عن الجندي القديم، كما أن مناعة المجتمع 

القوة العسكرية ال تكفي حين  .ذاته كانت أضعف بكثير
كل ذلك يجعل  ك ومهزوم من الداخليحملها شعب مفك

من تسخيف المقارنة بين الحالة الصليبية والحالة 
الصهيونية، ضربا من التبشير بالقوة، والفرار من 
 ًالحقيقة، ألن النتيجة هي ذاتها، سواء انتهت القصة بـ

  .أخرى، أم بسيناريو من نوع آخر" حطين"

نهاية الثمانينيات، نشر المؤرخ السوري الراحل 
، بعنوان "شؤون عربية"شاكر مصطفى بحثا في مجلة 

، "من الغزو الصليبي إلى الغزو الصهيوني وبالعكس"
وتحدث فيه عن كتاب عثر عليه يتحدث عن االهتمام 

، وبين "حطين"الصهيوني الرهيب بأوجه الشبه بين 
  .معركة نهاية الكيان، وكيف يمكن تجنبها

ي في البحث الذي نشرت عنه مقاال مطوال ف
اإلسالم "حينه، قال مصطفى نقال عن كتاب بعنوان 

  ".. عمانويل سيفان"لكاتب صهيوني اسمه " والصليبيات

ثمة فرق عمل كاملة في الجامعة "قال إن 
العبرية تتخصص في هذا الموضوع، وكل ذلك من أجل 
قراءة المشهد بدقة متناهية، ولتجنب نهاية كنهاية 

  ".حطين

عن البعد " ميلمان "تبقى اإلشارة إلى أن حديث
الدولي والقانون، يتجاهل أن العالم يتغير، وأن الوضع 
الدولي الذي منح التفوق والحماية للكيان، آخذ في التغير 

   .أيضا

  ".وتلك األيام نداولها بين الناس"

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠ ٢١عربي 

* * * * * 

  

أنقذوا أسرى فلسطين البواسل من الموت في 
 يسجون االحتالل اإلسرائيل

 

 غسان مصطفى الشامي. د
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يواجه أسرانا األبطال في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي جرائم تعذيبية جسدية ونفسية قاسية وجائرة 
بشكل يومي تستهدف كسر إرادتهم وعزيمتهم األسطورية 
 .في مواجهة ظلمة السجن وجبروات السجان اإلسرائيلي

يخوض األسير الفلسطيني البطل ماهر األخرس هذه 
يام إضرابا أسطوريا عن الطعام ألكثر من تسعين يوما األ

وهو يواصل تحديه لقرارات االحتالل االسرائيلي الظالمة 
تنا في سجون االجائرة بحق أسرانا البواسل، وأسير

   اإلحتالل الصهيوني

إن االسير الفلسطيني ماهر االخرس يواجه بقوة 
 الظالمة كبيرة خالل إضرابه عن الطعام القرارات االحتاللية

 االعتقال اإلداري الجائر بحقه؛ ليتحدى بإرادته رباستمرا
وصالبته االحتالل وجرائمه تجاه األسرى األبطال، بل 
ويكشف االحتالل الصهيوني عن الوجه االجرامي اإلرهابي 
الحقيقي لدولة االحتالل االسرائيلي وممارستها القمعية 

وني، بحق أسرانا البواسل في سجون اإلحتالل الصهي
خاصة مع تطورات الحالة الصحية الصعبة لألسير اآلخر 
حيث يعاني من حالة ضعف شديد، وتشير الزيارات 
األخيرة التي قام بها األطباء له في مستشفى كابالن 
اإلسرائيلي إلى أنه على وشك اإلصابة بفشل عمل 
األعضاء الصحية في جسمه، وقد يواجه الموت في أي 

  .لحظة

الل الصهيوني تعتقل االسرى إن حكومة االحت
دون تقديمهم للمحاكمة أو تحقيق مسبق معهم، بل إن 
سياسة اإلعتقال اإلداري الجائرة هي مخالفة لكافة 
القوانين الدولية بل يجب إنهاء هذه السياسة الظالمة 

إن .ّالتي تعتقل األسير إلى أجل غير مسمى دون محاكمة
سلطات االحتالل االعتقال اإلداري الظالم الذي تمارسه 

اإلسرائيلي هي مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات 
القانونية والدولية، التي تحفظ حقوق األسير ورعايته 
كإنسان له حق في الحياة الكريمة اآلدمية، بل إن 

سلطات االحتالل تمارس االعتقال اإلداري بشكل ظالم 
ة ومخالف لكافة القوانين والسياسات والمعاهدات الحقوقي

إن األسير الفلسطيني ماهر األخرس يواجه  األممية
الموت المحقق ويصارع في كل ساعة تحدي جرائم 

يجب على كل  السجن وظلمة السجان اإلسرائيلي
المنظمات الدولية وكافة األطراف المعنية القيام بتحمل 
مسئولياتها وخاصة الصليب االحمر الدولي والمنظمات 

نقاذ حياة األخرس واإلفراج عن الحقوقية التدخل العاجل إل
كافة أسرانا البواسل من سجون اإلحتالل، والعمل على 
فضح جرائم اإلحتالل بحق األسرى التي تضرب عرض 

 المعاهدات اإلنسانية األممية ةالحائط القوانين وكاف
  ..الدولية اإلنسانية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة

  ١٥ص/٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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  شاهد على جرائم االحتالل" ترمسعياشهيد"
  

 سري القدوة

قتلوه بأعقاب البنادق دون رحمة او شفقة فهم 
الهاغانا واإليتسل «من تتلمذوا في مليشيات وعصابات 

والتي كان لها الدور األبرز في ترويع » األرغونوالليحي و
الفلسطينيين ودفعهم للرحيل حيث تواصلت العمليات 
اإلرهابية للفرق التي انشقت عن العصابات الصهيونية 
خاصة بعد انسحاب الجيش البريطاني من فلسطين في 

، وحفزت على عمليات التهجير وكذلك ١٩٤٨أيار  /مايو
وبأعقاب البنادق  وقتل العربالمجازر وعمليات اختطاف 

، من )ً عاما١٨(قتلوا الشاب عامر عبد الرحيم صنوبر 
قرية يتما جنوب نابلس، بعد اعتداء جنود االحتالل عليه 
ٕفجرا في بلدة ترمسعيا شمال رام اهللا، وان استشهاد  ً
الشاب جاء نتيجة اعتداء الجنود عليه بأعقاب البنادق، 

الهالل األحمر، وأن بحسب رواية شهود عيان لطواقم 
االعتداء تم في أعقاب مالحقة الجنود لمركبة كان 
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يستقلها الشاب، وقد حاولت الطواقم الطبية إجراء إنعاش 
قلبي له، والشهيد عامر تعرض لضرب مبرح على رقبته، 
حيث وصل جثمانه الي مجمع فلسطين الطبي الساعة 
الثالثة فجر يوم االحد، وكانت عالمات عنف وضرب 

ٕان تلك المجازر وارهاب  دية على رقبته من الخلفبا
الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الحكم العسري 
تتواصل وليس وليدة الصدفة بل تعبر عن النهج 
المتوحش والعقلية االرهابية التي يؤمن بها جنود 
االحتالل، ويمارسوها بدعم من قيادتهم وتحت حمايتهم 

للمحاكمات وال وبشكل مباشر، حيث انهم ال يخضعون 
المالحقة على هذه الجرائم التي يرتكبوها، وغالبا ما يتم 
ترقيتهم ومنحهم مزيدا من االمتيازات والرتب العسكرية 
مما يشجع وفي ظل غياب القانون على استمرار هذه 
السياسة ضد ابناء الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من 

قوقه في جرائم ارهاب الدولة المنظم بحق من يطالب بح
ظل صمت دولي وعدم تدخل وفرض عقوبات ومالحقة 

  . من يرتكب هذه الجرائم من قبل المحاكم الدولية

إن تلك المجزرة البشعة التي ارتكبتها العصابات 
الصهيونية الغاصبة ألرض فلسطين ال تزال محفورة في 
تاريخ وذاكرة الشعب الفلسطيني والعالم باعتبارها شاهد 

ا المحتل وعنصرية دولته، حيث حى على وحشية هذ
تتواصل المشاهد اليومية والعدوان الذي يرتكب بحق 
المدنيين واألبرياء العزل طوال هذه السنوات دون وازع او 
رادع قانوني او اخالقي يوقف هذا الطوفان والجرائم 

  . المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني

ن تلك المجازر اإلرهابية التي نفذتها العصابات ا
محتلة بحق االنسان واألرض الفلسطينية هي حكاية ال

جرح ووطن امتدت عبر االجيال لتشكل هذا التاريخ 
الفلسطيني والمأساة التي كبرت معنا، جرحا عميقا ال 
يعرف المحن، وتواصلت مع االجيال لتسبب المأساة 
الحقيقية للشعب العربي الفلسطيني حيث سرقت اراضيه 

ع االرض، لتتواصل اليوم ودمرت حقوقه وشرد عبر بقا
تلك الجرائم ونقف امام حقائق ال بد من مواجهتها بان 
هذا االحتالل الذي يسعون االن الي تصويره وتصديره 
للعالم كأنه دولة ديمقراطية تسعى الي تحقيق السالم فهي 
عكس ذلك تماما، فاالحتالل قائم على ممارسة االرهاب 

بكل انواع القتل بشكل منظم وهو يمتلك تاريخا حافال 
المخالفة للقوانين الدولية، وال يمكن محو تلك الصور 
والمجازر من ذاكرة االجيال التي تحمل معاني المأساة 
وتتواصل بحكم الجرائم البشعة التي يرتكبها االحتالل 
بشكل ممنهج ويومي خالل العدوان على االرض واإلنسان 

طينية الفلسطيني عبر سرقته لألراضي والحقوق الفلس
وتهويده للقدس واستمراره بإقامة المستوطنات وممارسته 
للقتل بكل انواعه على الحواجز وخالل اقتحامه للمدن 
الفلسطينية وممارسته التنكيل ومالحقته لألسرى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل وارتكابه للمجازر 

  .اليومية البشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني

  ١١ص/٢٧/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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 احترموا وطن الفلسطينيين
  

 حمادة فراعنة

ّسلمنا في ظل المعايير السائدة لدى بعض أو 
ق وواقع، وأن أغلب البلدان العربية أن السيادة المحلية ح

القيم القومية ومؤسساتها مجرد حكي، ونصوص دارجة ال 
ًتشكل رادعا ألي متسلط أو طماع، فالخالفات الحقيقية أو 
الوهمية بين بعض البلدان العربية، أقوى من الروابط 

  .القومية

كنا نقول إال فلسطين، فهي قضية العرب األولى، 
مب بقوته عنوان وحدتهم، القضية المركزية، وجاء ترا

ونفوذه وعنجهيته وابتزازه، واتخذ سلسلة من اإلجراءات 
 باعترافه أن القدس ٦/١٢/٢٠١٧كمقدمات توجها يوم 
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الموحدة عاصمة المستعمرة اإلسرائيلية، وتم نقل سفارة 
 بمناسبة ذكرى ١٤/٥/٢٠١٨بالده من تل أبيب يوم 

  .النكبة، وقيام المستعمرة على أرض فلسطين

ديفيد شينكر مساعد وزير لنتذكر ما قاله 
الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى، إلى صحيفة 
الغد األردنية، أجرته الصحفية تغريد الرشق في مكتبه في 

ً، قال حرفيا ما ١٠/١٠/٢٠١٩واشنطن ونشرته يوم 
  :نصه

كان هناك توقعات أنه لو تم نقل السفارة إلى »
يؤدي إلى القدس، إن هذا سيؤدي إلى انفجار الوضع، وس

االنتفاضة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، وأن الوضع 
سيكون غير مسيطر عليه، لكن القرار قوبل بتثاؤب 

  .«جماعي من قبل العالم أجمع، باستثناء أوروبا

هذه وقائع مؤلمة صادمة حقيقية قالها أحد أبرز 
ُالعاملين في الخارجية األميركية، صنعت مقدماتها في 

كثيرة متعددة بين البلدان العربية وفي داخل معارك جانبية 
البلد الواحد، وهي ليست بريئة بل منهجية منظمة 

حروب بينية عربية دمرت األخضر واليابس : حصيلتها
حتى تحول الوضع إلى حالة الموات القومي باتجاه 
بعضنا البعض، ولذلك دعونا ال نواصل المشوار ونضع 

ي ما أفرزته الوقائع ًحدا لقتل بعضنا البعض، ونرى مآس
  .غير القومية

دعونا، كأردنيين لنبدأ بأنفسنا، وبالعرب 
والمسلمين والمسيحيين، وبكل من تبقى لديه ذرة 
إحساس، أن نحترم خصوصية الفلسطيني ووطنه، أن ال 
يتبجح البعض بالعشق للمستعمرة اإلسرائيلية، ونسأل 

لسوري أنفسنا هل الجزائري أو السوداني أو الخليجي أو ا
يقبل ألي عربي أن يمس بلده؟؟ الجواب بالتأكيد ال قوية، 
فكل منهم ال يقبل أن تقول له تنازل عن جزء من بلدك 
ألي طرف، ولذلك دعونا نحترم فلسطينية الفلسطيني 
واحترام وطنه فلسطين، حتى ولو لم نتمكن من 

مساعدته، فعلى األقل، ال نشتمه، ال نزايد عليه، ال يتبجح 
 المستعمرة اإلسرائيلية على حق والفلسطيني على أحد أن

ُباطل، كما فعلها البعض القليل حتى وهو ال يعبر عن 
سياسة بلده أو شعبه، دعونا ال نرد اإلساءة على هؤالء 

  .القلة بإساءة مثلها

ونسأل هل نسمح ألنفسنا بقبول التطاول على 
قدسية مكة المكرمة أو قدسية المدينة المنورة، فكيف 

مح البعض ألنفسهم أن يقبل التطاول اليومي من قبل يس
المستوطنين األجانب على قدسية أولى القبلتين وثاني 
المسجدين وثالث الحرمين؟؟ كيف نقبل التطاول على 
مسرى سيدنا محمد ومعراجه، ووالدة السيد المسيح 
وقيامته، وخالصة نقول لتبقى هذه القيم وهذه المرجعيات 

 السياسة للسياسيين ليختلفوا كما ثابتة بيننا ونترك
شاءوا، ألن في النهاية ال يصح إال الصحيح، والصحيح 
أن فلسطين وطن الفلسطينيين، كما هو األردن لألردنيين، 
والكويت للكويتيين، ولبنان للبنانيين وبلدان المغرب 
العربي ألصحابها مهما بقي المستعمر كفرنسا في الجزائر 

  .لعشرات السنين

  ١٥ص/٢٨/١٠/٢٠٢٠ر الدستو

* * * * * 

العنصرية تفرض نفسها داخل المجتمع 
  اإلسرائيلي

  

 سري القدوة

قدة من عيخضع الفلسطيني لسلسلة طويلة وم
 ضحايا العنصرية داخل المجتمع أبرزاالجراءات تجعله 

االسرائيلي التي تمارسها دولة االحتالل ضمن المخطط 
ا دفع بعدد من العنصري واستحداث القوانين العنصرية مم

عضاء الكنيست االسرائيلي تابعين ألحزاب الليكود، أ
ٕواسرائيل بيتنا وشاس وهناك وأزرق أبيض، للتوقيع والتقدم 
بمشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر والذي 
بموجبه سيكون لوزير داخلية دولة االحتالل السلطة 
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ت في الحصرية لسحب جنسية أي مواطن عربي نفذ عمليا
داخل دولة االحتالل ويحصل على راتب من السلطة 

  .الفلسطينية

ووفقا للصحيفة فإنه وعلى سبيل المثال، 
 ١٩٨٠شخاص الذين نفذوا عملية قتل جندي في عام األ

ًيتقاضون راتبا شهريا من السلطة الفلسطينية وكما يقترح  ً
النص في القانون على أنه سيتم ابعاد أي اسير يحمل 

إلسرائيلية أو اإلقامة في حال إطالق سراحه من الجنسية ا
  .دولة االحتالل إلى أراضي السلطة الفلسطينية

ان تلك المخططات وطبيعة التفكير العنصري 
سيدفع بالمنطقة الي االنهيار الشامل والكامل ويعبر عن 
طبيعة التفكير االرهابي وممارسات العنصرية التي تنتهجها 

سلطات من خالل تكتل المؤسسة الرسمية واعلى ال
العنصرية واإلرهاب التخاذ سلسلة من القوانين لتهويد وطرد 
ما تبقي من ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في وجه 
ٕاالستيطان الغاصب للحقوق الفلسطينية التاريخية، وان 
اخطر ما يمكن ان يواجهه الشعب الفلسطيني اضافة إلى 

ل العنصري مخططات صفقة القرن هو سعي هذا التكت
ٕتطبيق واقرار قانون الدولة القومية اليهودية حيث يكرس ل

العنصرية والتطرف في المجتمع اإلسرائيلي، ويدعو 
وبوضوح لممارسة االرهاب والتطرف العنصري واستهداف 
لألقليات وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني 
 الي أراضيهم وبذلك يعمل كيان االحتالل على تدمير
العالقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة، وهو يمارس 
االرهاب الديني والتطرف من خالل إقرار مثل هذه القوانين 
والتعامل بها وبتغطية من الواليات المتحدة االمريكية، حيث 

 بتهجير ١٩٤٨يسعى إلى تكرار ما حدث خالل النكبة عام 
طينية ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في األراضي الفلس

  .وممارسة اإلرهاب بحقهم

وتعمل مؤسسات وأحزاب رسمية يمينية متطرفة 
يديرها ضباط من مخابرات االحتالل وجهاز الموساد 
االسرائيلي على تصدير هذه القوانين العنصرية حيث تنتهج 

األحزاب اإلسرائيلية وتتبنى وتعمل على تنفيذ ما تطرحه 
ل فيها حقوق االحزاب العنصرية المتطرفة التي تتجاه

الشعب العربي الفلسطيني وتتنكر لوجودهم التاريخي في 
فلسطين، وتتعامل وكأنهم غير موجودين، وان دولة الكيان 
االسرائيلي وطن للشعب اليهودي فقط وما تم تجميعهم من 
انحاء العالم ليتم توطينهم ومنحهم ما ال يستحقون على 

وجد مجال حساب أصحاب االرض االصليين، وبالتالي ال ي
للنقاش وال مفاوضات بعد ان يتم طرح مثل هذا التوجه من 
قبل التكتل العنصري لدى االحتالل، فتتجاهل حقيقة ملكية 
األرض ألصحابها والتعامل مع انه ال وجود أساسا للشعب 
الفلسطيني وتحرمهم من حقهم في الكفاح من اجل الحرية 

م بعنصرية واالستقالل وتمارس التنكيل بهم وتتعامل معه
ويجب التخلص منهم بأي شكل وطردهم من أراضيهم تحت 
حجج ومسميات مختلفة، فهذا هو البعد الذي يسعى 

 واالستمرار بنفس المخطط الهادف الي تحقيقهاالحتالل إلى 
االستمرار في المشروع االستيطاني والتخلص من الشعب 
الفلسطيني لضمان التوسع اليهودي والسيطرة الكاملة على 
األرض الفلسطينية دون وجه حق او مستند قانوني، وبعيدا 
عن ما أقرته الشرعية الدولية ومعتمدة بذلك على الموقف 
األمريكي الذي بات يشكل الغطاء الوحيد لدولة االحتالل في 
ظل استمرار توسع قاعدة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية 

  .من مختلف دول العالم

  ١٧حة  صف٢٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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 َفلير العالم إجرام االحتالل: األسير األخرس
 

  "٤٨ عرب"

ُقال األسير ماهر األخرس، المضرب عن الطعام 
ِ يوما احتجاجا على اعتقاله اإلداري من قبل ٩٣منذ  ّ ً ً

ّسلطات االحتالل، إنه مستمر في إضرابه حتى ينال  ُ
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ّحريته، محمال االحتالل كامل المسؤولية عن حيا ته، فيما ّ
ذكرت زوجته أن إدارة المستشفى الذي يقبع فيه، شريكة 

  .لألجهزة األمنية، بما يخالف أخالقيات مهنة الطب

وبدا األسير األخرس المنهك جسديا، والذي  ُ
يعاني من حالة إعياء شديدة، يتمتع بعزيمة قوية، تدفعه 
ّالستكمال إضرابه حتى ينال حريته، فقد أوضح في حديث 

حفي ضياء حاج يحيى أن الصمود والثبات عنوان مع الص
لو حاولوا أن يضغطوا علي، وأن «: المرحلة، وقال

ٕيكسروا عزيمتي وارادتي، أنا لها، صامد حتى آخر 
  .«رمق

أنا مسجون وأنا ال أدري «: وأضاف األخرس
لماذا، يريدون إعدامي بكل الطرق، ال يعترفون بقانون 

لعالم إجرامهم ويتحملوا إنساني وال أخالقي، ولكن فلير ا
  .«مسؤولية ما سيحصل معي

فليعلم صغيرهم قبل كبيرهم، أن «: وتابع األسير
ماهر األخرس سينتصر، وسوف يرى أوالده ويعود إلى 
أحضان عائلته، وهذه رسالة صمود إلى كل الشعب 

  .«الفلسطيني

لديه ارادة عالية ال توصف : زوجة األخرس
  بكلمات

المحكمة «سير إن بدورها، قالت زوجة األ
والمخابرات وأجهزة األمن والمستشفى موحدون ضد ماهر 

  .«األخرس

إدارة المستشفى حاولت الضغط على «وذكرت أن 
األسير األخرس، وبذلك انهارت عندها كل القيم األخالقية 

كانوا شركاء ألجهزة األمن في «: ً، مضيفة»للمهنة
  .«محاولة الضغط على زوجي

اهر عالية، وهو الذي يمدنا معنويات م«: وقالت
لديه إرادة ال توصف . ِبالقوة حين يرانا تعبنا وسط الطريق

  . »بكلمات

وتأتي تصريحات األسير األخرس وزوجته، 
ّبالتزامن مع وقفة احتجاجية، ضد استمرار اعتقاله، 
نظمت أمام مستشفى كابالن، في رحوفوت، والذي يرقد  ُ

  .فيه

  ١٦ص ٢٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 

 ** * * * 

  �0א����4��و�3/���12%�

ماذا وراء اعتقال إسرائيل لمحافظ : هآرتس
 مرة خالل سنتين دون الئحة ١٨ القدس

  ؟اتهام
 

 )١/١٠/٢٠٢٠هآرتس  (نير حسون :بقلم

مرت سنتان على تعيين عدنان غيث من قبل 
غيث . ًالرئيس الفلسطيني محمود عباس محافظا للقدس

ي شرقي القدس، اعتقل في من قرية سلوان ف)  سنة٤٦(
 مرة من قبل الشرطة، إضافة إلى ١٨السنتين األخيرتين 

عشرات المرات األخرى التي تم احتجازه فيها واستدعي 

تم التحقيق معه في معظم الحاالت لخرق . للتحقيق
وفق اتفاقات أوسلو الذي يحظر نشاط " قانون التطبيق"

تقديم الئحة ولكن لم يتم . السلطة الفلسطينية في القدس
وفي كل مرة يمثل . اتهام ضده في أي من هذه المرات

  .ًفيها أمام القاضي يطلق سراحه، خالفا لموقف الشرطة

في موازاة التحقيقات الجنائية، بدأت السلطات 
ًفي إسرائيل بفرض قيود إدارية على غيث استنادا إلى 

حتى اليوم مفروض عليه أربعة أوامر . تعليمات الطوارئ
ة، وقعها قائد قيادة الجبهة الداخلية، الجنرال أوري إداري

أحد هذه األوامر يحظر على غيث التواجد في . غوردن
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أي مكان آخر في شرقي القدس باستثناء الحي في 
وتتضمن الخارطة المرفقة باألمر مسار سفر، هو . سلوان

الطريق الوحيدة الذي يسمح لغيث فيه بالخروج من 
  .سلوان

 ٥١حظر عليه االتصال مع وثمة أمر آخر ي
شخصية، منها عباس وكبار رجال السلطة، وأشخاص 

وهناك أمر ثالث . ًآخرون، حسب قوله، ال يعرفهم مطلقا
يحظر عليه المشاركة في مناسبات مختلفة وفي مظاهرات 

واألمر الرابع يحظر عليه دخول . وفي جمع األموال
نني كتبوا بأ"في أحد األوامر . مناطق الضفة الغربية
وفي أمر آخر كتبوا أنني أعرض . أعرض القدس للخطر

فأين يريدون مني الوقوف، بين السماء . المناطق للخطر
يجب ". "هآرتس"، تساءل غيث في مقابلة مع "واألرض؟

وأنا . علي الذهاب إلى عيادة المرضى، لكني ال أستطيع
ًأيضا ال أستطيع أخذ ابني إلى المدرسة أو الذهاب 

لم أشارك في . مسجد ألنهما خارج الخارطةللصالة في ال
حفل زفاف شقيقي أو في جنازة زوجة والدي أو في جنازة 

  .، قال غيث"عمي

ًخالفا للمحافظين السابقين، وهم ثمانية من 
المرة . النخبة الفلسطينية، فإن غيث نما من األسفل

األولى التي اعتقلته فيها إسرائيل كانت في االنتفاضة 
بعد ذلك اعتقل وقضى عقوبة .  سنة١٣األولى وعمره 

بالسجن، بعضها إداري وبدون محاكمة بسبب نشاطات 
وقد قفز في حركة فتح وأصبح سكرتير الحركة . سياسية

ًفي القدس إلى أن تم تعيينه محافظا قبل سنتين تقريبا ً.  

حسب أقواله وأقوال محاميه، رامي عثمان، فإن 
سلطة الفلسطينية اتفاقات أوسلو تعترف بالعالقة بين ال

ويحق للسلطة أن يكون لها . وسكان شرقي القدس
. محافظ يتولى شؤون المواطنين الفلسطينيين في المدينة

والدليل على ذلك هو أن غيث ليس المحافظ األول 
 تم تعيين محافظين، ١٩٩٤فمنذ . للسلطة في القدس

. ًلكن ال أحد منهم شغل كثيرا جهاز األمن مثلما فعل غيث
تقدير كثيرين في شرقي القدس، فإن سبب وحسب 

المعاملة المتشددة تجاهه من جانب الشرطة والشاباك هو 
اعتباره أحد الزعماء القالئل في شرقي القدس الذين لهم 

  .قوة سياسية كبيرة في الشارع

في ظل غياب االنتخابات أو المؤتمرات السياسية 
قدير التي يمنع الشاباك والشرطة إجراءها، من الصعب ت

يمكن . "قوته؛ لكن توجد حوله دائما جماعة من المؤيدين
، قال عندما سئل عن قوته في "أن تكون على حق

لكن هذه القوة، هل أستخدمها ضد . "الشارع المقدسي
إذا كان هناك أشخاص . القانون؟ هذا هو السؤال

  ".يحترمونني ويحبونني، فماذا تريدون مني؟

اعات المتأخرة معظم اعتقاالت غيث تمت في الس
يأتون . "في الليل، بعض منها تضمن تفتيش المنزل

ًالساعة الثالثة فجرا وأحيانا في الثانية وأحيانا في الرابعة ً .
ابني ابن . "، قال"ًذات مرة جاءوا الساعة الثامنة صباحا

 سنة يعرف أسماء جميع المحققين مع األقليات ١٢الـ 
يث يمثل تجري االعتقاالت رغم أن غ". في القدس

للتحقيق في المسكوبية في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، 
. كما أشار إلى ذلك عدد من القضاة الذين مثل أمامهم

، وهي غرفة ٤بعد االعتقال، أخذ للتحقيق في غرفة 
التحقيق مع قسم األقليات في لواء القدس، المعروفة 

هناك تم التحقيق معه بتهمة خرق . لسكان شرقي القدس
  . اإلسرائيلية في القدسالسيادة

حتى اآلن، أثمر الضغط الكبير للشرطة نتائج 
ليس فقط أنه لم . ًبائسة جدا من ناحية األدلة ضد غيث

تقدم ضده أي الئحة اتهام، بل ألن القضاة رفضوا طلب 
في كل . الشرطة تمديد اعتقاله في كل المرات االعتقال

احه الحاالت باستثناء حالة واحدة، أطلق القضاة سر
وفي إحدى المرات، أمرت القاضية . ًخالفا لموقف الشرطة

 ساعة األولى على ٢٤بإطالق سراحه قبل انتهاء الـ 
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ومرة أخرى اعتقل . ًاعتقاله، وهذا أمر استثنائي جدا
بسبب نشاط تعقيم نفذه نشطاء فلسطينيون في الفضاء 

  . العام في شرقي القدس

قالت الشرطة إن هذه نشاطات للسلطة 
ولكن القاضي الذي أطلق سراحه قال إن . لسطينيةالف

كان . هذه النشاطات لم تنحرف عن تعليمات وزارة الصحة
االعتقال األطول في تموز الماضي، إذ يتهمه الشاباك 
ًبأنه كان متورطا في عملية خطف وتآمر على تنفيذ 

قضاة . جريمة وتجنيد إسرائيلي لقوات األمن الفلسطينية
ا باألدلة التي قدمها الشاباك وتم تمديد االعتقاالت تأثرو

ولكن في النهاية أطلق سراحه بدون . اعتقاله ثالث مرات
وحسب قوله، هو ال . شروط مقيدة وبدون الئحة اتهام

  .ًيعرف أبدا الشخص الذي قيل بأنه اختطف

ًحاليا يتم استبدال االعتقاالت بالقيود اإلدارية 
ه من إجراء عن األمر الذي يمنع.. على خطوات غيث

 شخصية، وحتى ٥١اتصال مباشر أو غير مباشر مع 
 ال يعرفهم، ويمكن أن يلتقيهم - حسب قوله -الذين 

طلبت من بعض األشخاص بأنه إذا كان : "بالصدفة، قال
كل شخص ". "أحد ما يعرفهم فليخبرني بهم كي أحذرهم

لم يكن هناك شيء . التقى معه، بعد شهر دخل القائمة
على . "، قال المحامي عثمان"اريخ الدولةمثل هذا في ت

ً قاضيا شاهدوا المواد التي قدمتها الشرطة، ١٥األقل 
وقرروا باإلجماع أن ليس هناك مبرر لمواصلة اعتقاله 

. ًوأحيانا حتى هذا لم يسمحوا به للشرطة.  ساعة٢٤بعد 
طالما . ال تستطيع أن تفصل شرقي القدس عن السلطة

فة، فلماذا يحظر عليه القيام أن الشخص ال يرتكب مخال
بنشاطات اجتماعية؟ في نهاية المطاف، تعترف إسرائيل 
بالسلطة الفلسطينية، وكذلك يرون أن المنطقة اليوم 

. سلوان هادئة، مخالفاته هي نشاطات اجتماعية. هادئة
يريدون منه االستقالة . كل هذه االعتقاالت بهدف إهانته

  ".من وظيفته

التنكيل المتواصل به هو حسب أقوال غيث، إن 
نتيجة الضعف وعزلة السلطة الفلسطينية أمام إسرائيل 

ًإسرائيل تلقت ضوءا أخضر بأنها . "في عهد ترامب
تستطيع أن تفعل كل شيء، وهنا في القدس، الناس 

: ، قال، وأضاف"يدفعون الثمن األعلى لهذه السياسة
ليس فقط . يجب أن تتصرفوا بصورة أكثر عقالنية"

ماذا يفيد استخدام المزيد من . الناس يعيشون هنا. وةبالق
  ".إلى أين تريد أن تصل؟. الضغط عليهم

محاولة عرض : "من شرطة إسرائيل وردنا
ًنشاطات إنفاذ القانون التي يتم القيام بها طبقا للقانون 
. في ضوء آخر، هي عملية تشويه ومجانبة للحقيقة

إنفاذ القانون في ًاستنادا إلى دور شرطة إسرائيل وسلطة 
تطبيق القانون ومنع أي نشاط سياسي رسمي للسلطة 
الفلسطينية في دولة إسرائيل، نعمل وسنواصل العمل ضد 

ًوطبقا . ًأي جهة تعمل خالفا للقانون في هذا السياق
ُلذلك، تم التحقيق مع المتهم في كل مرة اشتبه بخرقه 

طالع القانون، وفي نهاية التحقيقات نقلت الملفات لال
عليها واتخاذ قرارات بشأنها من قبل النيابة العامة، كما 

كما أشرنا في السابق، فإن إطالق سراح . هو متبع
المشبوه من االعتقال خالل التحقيق ال يدل على أنه 

سنواصل . بريء وال يدل على نتائج المحاكمة بشأنه
  ."تطبيق قوانين دولة إسرائيل في كل وقت وفي كل مكان

  ١/١٠/٢٠٢٠عربي القدس ال

* * * * * 

  

  

هذا هو مخرج الجيش اإلسرائيلي ورده المعتاد 
 على قتله الفلسطينيين األبرياء

 

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



  
  ٢٥٢ 

ًمرة واحدة فقط كان األمر ملحا بالنسبة ألجهزة 
إنفاذ القانون في المناطق، وبمعجزة انتهى تحقيقهم 

ت محاكمة المشبوهين بجرائم خطيرة، بسرعة قياسية وتم
يدور الحديث . كان هذا االستثناء الذي يدل على القاعدة

عن خمسة من جنود حرس الحدود الذين قاموا في تموز 
 حادثة ١٤الماضي بالتنكيل بعمال فلسطينيين في 

ُ؛ ضربوا حتى "ميتار"مختلفة، قرب جدار الفصل في 
ء الئحة اتهام قدمت ضد هؤال. النزف ثم سرقت أموالهم

. ًخالل شهر تقريبا، منذ ارتكاب جرائمهم، حسب ما كتب
يجب االنتظار ورؤية ما ستحكم به المحكمة المركزية في 
بئر السبع التي يحاكمون أمامها، ولكن لوائح االتهام 

 .خطيرة والسرعة التي قدمت بها ال تصدق

األعمال التي اتهم بها جنود حرس الحدود 
الجهاز الذي حقق . ًسة لم يقتلوا أحدامخيفة، لكن الخم

معهم بسرعة هو قسم التحقيقات مع الشرطة، وهو القسم 
نفسه الذي يتباطأ بصورة غير محتملة منذ أربعة أشهر 
في التحقيق في قتل إياد الحالق، الشاب من ذوي 
االحتياجات الخاصة الذي أطلق عليه النار وقتل بدون 

لحدود، وهو مستلق ذنب، على أيدي جنديين من حرس ا
على األرض في غرفة قمامة في البلدة القديمة في 

هذا التحقيق كان يجب أن يكون من أسرع . القدس
وأسهل التحقيقات التي تم تحويلها إلى قسم التحقيقات 

التي قامت يد (كانت هناك كاميرات حماية : مع الشرطة
وهناك شاهدة عيان واحدة على األقل، ) مجهولة بإخفائها

هوية الشرطيين اللذين شاركا في . هناك حقائق ثابتةو
انتهاء التحقيق ال يلوح في . ّالقتل معروفة، وما زاال حرين

األفق، وحتى إذا انتهى فهناك شك إذا كان أحد سيحاكم 
سارع قسم  .عن عملية القتل هذه لشخص عاجز

التحقيقات إلى التحقيق مع الشرطة في أحداث التنكيل 
، "ميتار"مسة جنود من حرس الحدود في التي قام بها خ

ألنهم سرقوا ضحاياهم، األمر الذي ال تحبه أجهزة 

قتل متعمد، إطالق نار عبثي وتنكيل تم التعامل . االحتالل
ًمعها دائما بمزيد من التفهم وغض النظر من قبل أجهزة 
إنفاذ القانون في الجيش اإلسرائيلي وفي الشرطة، وهذه 

في " الرصاص المصبوب"عملية . ةأعمال أكبر من السرق
 فلسطيني، من ١٤٠٠ التي قتل فيها حوالي ٢٠٠٦

بينهم مئات النساء واألطفال، انتهت بدون معاقبة أحد 
ثالث لوائح اتهام فقط . ممن أطلقوا القذائف ومن قصفوا

بسرقة بطاقة " جفعاتي"ًمثال، قام جندي من . ٕوادانات
انتزاع ممتلكات إن . اعتماد وأموال نقدية من فلسطيني

هذه هي أخالق الجيش . هو أخطر من انتزاع الحياة
  .اإلسرائيلي

هذا األسبوع فحصنا ما حدث في التحقيقات في 
ٕعدة حاالت قتل واصابات بالغة تمت على أيدي جنود 
الجيش اإلسرائيلي الذين استعرضناهم في األشهر 

ولم يتم االنتهاء من أي تحقيق، حتى األسهل . األخيرة
بينها، وال حتى الحاالت التي حدثت قبل أشهر من 
ًالجنود الذين أطلقوا النار ما زالوا أحرارا، وعدد . طويلة

تنضم إلى حزن العائالت . منهم ربما تسرحوا من الجيش
ًالفلسطينية الثكلى أيضا مشاعر الظلم الفظيع ألن قتلة 

يصعب . ًأعزائهم ال يحاكمون، وأصال لن تتم معاقبتهم
لشعور بالظلم الذي يالزم كل عائلة فلسطينية معارضة ا

ثكلى، وتسعى على األقل إلى درجة من العدالة المتأخرة 
اسألوا رنا وخيري الحالق، والدي إياد، . بسبب ما فقدته

ًاللذين قدما التماسا للمحكمة العليا بسبب إطالة التحقيق 
ًأيضا يعرفان أن تقديم قتلة ابنهما . في قضية قتل ابنهما

ًحاكمة جنائية يبدو خيارا ضعيفا جدالم ً لقد قدمنا  .ً
للمتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي في هذا األسبوع قائمة 
ٕبالعديد من حاالت قتل واصابة بجروح خطيرة لفلسطينيين 
ًمن األشهر األخيرة التي ظهرت فيها جميعا هناك شبهة 
ٕبأنها كانت زائدة واجرامية، وطلبنا معرفة ماذا حدث 

وفي . النتيجة متوقعة ومحزنة. التحقيق بشأنهالمصير 
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ًالسنة الهادئة نسبيا، مثل السنة التي مرت، لم ينته أي 
جميعها على األغلب ستنتهي باإلغالق وستدفن . تحقيق

في غياهب النسيان وتراكم الغبار عليها في الجارور بال 
  .شيء

ً تشرين الثاني الماضي، تقريبا قبل سنة، ١٤في 
قصف " الحزام األسود"عملية التي سميت وفي إطار ال

سالح الجو بيت نور السواركة في دير البلح، تلك الطفلة 
 سنة، التي كانت حينها طالبة في الصف ١١ابنة 

قتل سالح الجو والديها، يسرى ومحمد، . السادس
وأخوتها معاذ ووسيم، وكذلك عمها رسمي وزوجته 

كانت نور . موأوالده الثالثة قتلوا في القصف، في نومه
مستيقظة، فقد استيقظت على صوت الطائرات الذي سبق 

 .تسعة أشخاص أبرياء قتلوا أثناء النوم. قصف بيتها
عندما يدور الحديث عن قصف لسالح الجو، ليست هناك 

الحديث يدور عن . حاجة إلى تحقيقات الشرطة العسكرية
. طيارين، يكفي التحقيق الذي يقوم به سالح الجو لنفسه

تم تشخيص : " كانون األول، نشرت استنتاجاته الحادةفي
، كوخ بائس، "الهدف كمنشأة عسكرية للجهاد اإلسالمي

جزء من جوانبه من النايلون، هدف عسكري يشكل 
ًكان هذا كافيا لعدم . ًتهديدا، يستحق القصف من السماء

إجراء تحقيق وعدم التقديم للمحاكمة، وبالتأكيد عدم 
خلقت . "ل يذهبون إلى سالح الجواألفض. معاقبة أحد

، نص التحقيق "ًالعملية ظروفا لتحسين الواقع في غزة
ربما يتم إعطاء أوسمة . الذي أجراه الجيش اإلسرائيلي

ثمانية . للطيارين الذين قتلوا أبناء العائلة الثمانية
  .أشخاص قتلى، عائلة تم محوها

 تشرين الثاني، ١١قبل ثالثة أيام من ذلك، في 
الشاب عمر بدوي من بيته في مخيم العروب خرج 

لالجئين إلطفاء حريق اشتعل على الحائط الخارجي من 
بيته، بعد أن ألقى شباب زجاجة حارقة على جنود الجيش 

)  سنة٢٢(أمسك بدوي . اإلسرائيلي واصطدمت بالحائق

منشفة بيديه، مثلما ظهر في فيلم وثق ما حدث، من 
. ي اشتعلت في حائط البيتأجل إطفاء النار الصغيرة الت

وفي اللحظة التي خرج فيها من البيت أطلق الجنود النار 
ربما ظنوا . عليه وقتلوه في منحدر الزقاق الضيق

ًالمنشفة صاروخا، أو قذيفة، هكذا قال لنا المتحدث 
يجري التحقيق في : "بلسان الجيش اإلسرائيلي في حينه

ى االدعاء الحدث، وفي النهاية ستحول استنتاجاته إل
". ال يمكن إعطاء تفاصيل عن التحقيق الجاري. العسكري

وقد مرت أكثر من عشرة أشهر، وفي هذا األسبوع قال لنا 
أين . المتحدث بلسان الجيش بأن التحقيق لم ينته بعد

. مباشرة نحو الرأس هو التعقيد الكبير في هذا التحقيق؟
فصل ولدان أطلقت النار على رأسيهما في كفر قدوم، ت

 تموز من السنة الماضية، ١٢في . بينهما عدة أشهر
أطلق جندي للجيش النار على رأس الطفل عبد الرحمن 
شتيوي الذي لم يكن في حينه قد أكمل العشر سنوات، 

وقف الطفل على مدخل بيت . وكان يبدو أصغر من عمره
صديقه في القرية في الوقت الذي جرت فيه المظاهرة 

أطلق . ًة بعيدا عن ذاك المكاناألسبوعية في القري
الجندي النار عليه من فوق التلة ومن مسافة بعيدة 

البروفيسور غيدي فرات، مدير قسم . مباشرة نحو رأسه
العناية المكثفة في قسم األطفال في مستشفى شيبا، حيث 

 هًتم نقل الطفل، اعتقد أن هناك أمال للطفل، لكن أمل
ي، ووضع في بقي عبد الرحمن في موت سرير .خاب

هكذا قال المتحدث بلسان . مؤسسة تأهيل في بيت جاال
الجيش بعد إطالق النار الحي على رأس الطفل ابن 

خالل األحداث أصيب قاصر … : "العشر سنوات
. يجري التحقيق في الحدث من قبل الضباط. فلسطيني

مع انتهاء التحقيق، ستحول االستنتاجات إلى النيابة 
رة حتى لم تكن حاجة إلى تحقيق من هذه الم". العسكرية

القيام بتحقيق من قبل "قبل الشرطة العسكرية، كان يكفي 
ُولم ينته بعد . ، الذي ال تشوبه أي شبهة"الضباط
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لقد مرت . التحقيق في إطالق النار على رأس طفل قاصر
  .سنة وربع على ذلك

 ١٧(في الختام، المغني الصاعد زياد قيسية 
ًكون مطربا مشهورا، واآلن هو الذي حلم بأن ي) سنة ً

يغني في شوارع مخيم الفوار بواسطة جهاز تكبير بسيط 
ً يوما اقتحمت قوة مستعربين، ١٣اشترته له والدته، في 

وهي وحدة النخبة، المخيم البعيد هذا للقيام بعملية أمنية 
وضرورية ليس لها مثيل، وهي اعتقال أيمن حليقاوي، 

 سنة، ١٨فسي وعمره الشاب الذي يعاني من مرض ن
ًكتب منشورا متحديا عبر  فشلت القوة ". فيس بوك"ً

ًالممتازة في مهمتها ولم يكن حليقاوي في البيت، وبدال 
من ذلك أطلق أحد الجنود المستعربين النار على الشاب 
زياد قيسية الذي كان يقف على سطح بيته مع شقيقه 
 الصغير وابنة عمه الصغيرة لمشاهدة ما يحدث على

أطلق الجندي النار عليه من مسافة بعيدة . الشارع
باتجاه السطح ومن مسافة ليس باإلمكان أن ترشق منها 

أصابت الرصاصة وجه المغني الذي . حجارة على الجنود
ًلن يغني بعد ذلك، وحطمته تماما وقتلته فورا المتحدث . ً

ًبعد النشاط، تلقينا تقريرا عن : "بلسان الجيش قال
ل، وتم فتح تحقيق من قبل الشرطة فلسطيني قتي

وأنتم تعرفون ". …وفي نهايته ستحول النتائج. العسكرية
  .ًما سيأتي الحقا وتعرفون النهاية

  ٢/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

  

  

  ًهل إسرائيل هي دولة أصال؟

  

 ٦/١٠/٢٠٢٠يولي تمير  - هآرتس

مؤخرا يتساءل الكثيرون اذا كانت اسرائيل هي 
راطية أو يهودية وديمقراطية، أو ربما أن دولة ديمق

الديمقراطية تآكلت واسرائيل تحولت الى دولة استبدادية؟ 
هل اسرائيل هي دولة؟ : أنا أريد طرح سؤال أبسط بكثير

، الدولة هي )واالكثر بساطة(حسب التعريف الدارج 
تنظيم سياسي مع سيادة يسيطر على منطقة جغرافية 

مصدر سلطات مشترك وهم محددة، وسكانها خاضعون ل
محكومون من قبل حكومة مستقلة ولديها حق في اقامة 
عالقات دبلوماسية أو اعالن الحرب على دول سيادية 

  .اخرى

اوال، . اسرائيل ال تلبي هذه الشروط االساسية
طالما أنه لم تحدد : ليس لديها مساحة جغرافية محددة

ولم يصادق بصورة نهائية على حدودها الشمالية 
اسرائيل هي كيان سياسي مساحتها مختلف . والغربية

ثانيا، ال يوجد في اسرائيل مصدر . عليها، داخليا وخارجيا
ثالثا، استقالل اسرائيل . سلطات مقبول على مواطنيها

السياسي محدود، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على سياسة 
ومحاربة وباء الكورونا يزيد . حليفتها الواليات المتحدة

  .وبروز العيوب الثالثة المذكورةمن حدة 

مثل كل دول العالم، عند اندالع . سيادة جغرافية
الوباء اغلقت اسرائيل حدودها وأبقت اجزاء كبيرة من 

 هذا تعبير واضح على أن –الضفة وغزة خارج الجدار 
هذه المناطق ليست جزءا ال ينفصل عن المنطقة 

طق اسرائيل لم تحتسب سكان منا. السيادية للدولة
السلطة والقطاع في تعداد المرضى، ولم تقم بمعالجة 
مرضى من المناطق في المستشفيات في اسرائيل، وقامت 
بتمييز واضح بين سكان المنطقة الفلسطينيين وبين 
المستوطنين، االمر الذي يدل، رغم عدم اعترافها بذلك، 
على أن اسرائيل تعتبر نفسها صاحبة سيادة جغرافية 

  .١٩٦٧ى حدود بالفعل فقط عل

في موازاة ذلك، وقعت اسرائيل على اتفاق سالم 
مع االمارات، الذي تضمن تعهدا بعدم ضم المناطق في 
الوقت القريب، االمر الذي عزز االعتراف بأن حدود 
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السيادة، ولهذا ايضا سريان القانون االسرائيلي، بقي 
  .بدون حسم

في زمن كورونا اشتد . مصدر الصالحيات
مسألة مصدر الصالحيات، وفعليا تعلمنا ما النقاش في 

في اسرائيل ال يوجد مصدر واحد : نعرفه منذ زمن
. االسباط المختلفة تعتمد على مصادر مختلفة. للسلطة

جزء من السكان، باالساس الجمهور العلماني وجزء من 
الجمهور الرسمي الديني، يستند، مثل معظم الدول في 

ة، ويوازنها مع رؤية الحرية العالم، على القوانين االساسي
جزء آخر، باالساس . الشخصية وحق التعبير المستقل

الوسط العربي، يمتثل للقانون، لكنه يوازنه مع مصدر 
.  العرف، الثقافة والتقاليد–للسلطة ال يقل عنه أهمية 

والجزء الثالث، باالساس االصوليين وجزء من الجمهور 
ة فوق سلطة  يضع سلطة الحاخامي–الرسمي الديني 

  .الدولة

العلمانيون يخافون من فقدان الحرية الشخصية 
ويطالبون بالتظاهر والعمل حسب تقديرهم، العرب 
يطالبون بتمكينهم من الحفاظ على تقاليدهم الجماعية 

واالصوليون الذين اعتبروا دائما الشريعة . والعائلية
كسابقة للدولة، يعملون حسب توجيهات الحاخامات 

  .فقط من يوم القيامةويخافون 

نظرا ألنه منذ قيام الدولة وحتى اآلن لم يوضع 
ونظرا . دستور، فان الصراع على مصدر السلطة لم ينته

ألنهم لم يتعودوا على احترام الدولة كمصدر للسلطة 
العليا، فان كل المجموعات تشعر بأن كل قيد يفرض 
عليها هو جزء من محاولة امالء بنية جديدة لتقسيم 

في مثل هذا . صالحيات، الذي يضعها في مكانة متدنيةال
الوضع فان سيادة السلطة الحاكمة تآكلت، وهي ال 

االستخفاف والرغبة في . تستطيع اتخاذ قرارات النفاذها
: تحدي توجيهات الحكومة تزيد من بروز حدود الطاعة

العلمانيون باسم الحرية، العرب باسم التقاليد والهوية 

 كل مجموعة تشجع على عدم –صوليون الجماعية، واال
الطاعة، الذي تحول الى طريق فيها يؤكدون على جوهر 

وعدم االستعداد للتنازل يشكل دليل على . هوية المجموعة
  .اهمية المبدأ االساسي العضائها

ال توجد لدولة اسرائيل . سيادة واستقالل دولي
القدرة على اقامة عالقات دبلوماسية مع دول سيادية 

والدليل على ذلك . خرى بدون موافقة الواليات المتحدةا
هو الغاء وزارة الخارجية، السبيل الوحيدة التي من 
خاللها يديرون العالقات الخارجية إلسرائيل هي الخط بين 
القدس وواشنطن، حيث إن احد الطرفين يسأل والطرف 
الثاني يجيب ويملي، حتى االتفاقات التي يتم فيها التنازل 

ليس من الغريب أن اتفاقات السالم . صالح اسرائيلعن م
السرائيل على مر االجيال يتم دفعها قدما وصياغتها 
والمصادقة عليها ويتم التوقيع عليها في واشنطن، وال 
يمكن أن يخطر بالبال أن اسرائيل يمكن أن تشن حرب 
بدون موافقة الواليات المتحدة، وال يمكنها الصمود فيها 

  .لسالح والدعم االميركيبدون توفير ا

غياب سلطة داخلية تجاه مواطنيها أو خارجية 
تجاه العالم، بدون أن تحدد حدودا متفقا عليها ومنطقة 
جغرافية محددة وبدون سيادة خارجية، فإن اسرائيل ال 

في . تلبي التعريفات االساسية جدا لمفهوم الدولة
الحقيقة، يوجد لها عملة خاصة بها وجيش وانظمة 

اهيرية مثل العلم والنشيد، لكن هذا غير كاف كي جم
  .تكون دولة مثل باقي الدول

. من هذا يمكننا أن نتعلم ثالثة دروس مهمة
االول هو أن كل الصعوبات التي تواجه اسرائيل ال تبدأ 

الثاني هو أن مسائل تبدو نظرية، . وال تنتهي في بلفور
نعكس على ومعظم االسرائيليين ال يولوها اهمية كبيرة، ت

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

عندما سينقضي الوباء ستضطر اسرائيل الى 
يجب عليها بلورة اتفاق حول . مواجهة مصادر ضعفها

) كذلك حول حكم ذاتي للطوائف المختلفة(ة مصدر السلط
واذا لم تفعل ذلك فهي . وترسيم حدود وعالقاتها مع العالم

، التهديد الرئيسي ”مشروطة“ستواصل أن تكون دولة 
على وجودها ليس اهتزاز شرعيتها من قبل اعدائها، بل 

 .عدم قدرتها على تحديد شرعيتها على أيدي اعضائها

  ٢٩ ص٧/١٠/٢٠٢٠الغد 

 ** * * * 

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

  

 )٦/١٠/٢٠٢٠ هآرتس (حسون نير :بقلم

 ثالثين منذ األولى للمرة القدس بلدية صادقت
 القدس، شرقي العيسوية لقرية هيكلي مخطط على سنة

 رخص بإعطاء يسمح ًوقضائيا ًتخطيطيا ًنظاما تضمن
. تراخيص بدون بنيت التي القرية في مبانيال لمعظم بناء
 الحتياجاتهم كاف غير المخطط إن السكان يقول ذلك، مع

 .القرية مساحة توسع لم السلطات ألن المستقبلية،

 المشارف جبل بين تقع التي العيسوية في
 ألف ١٧ حوالي يعيش الميت، البحر – القدس وشارع
 واجهاتم األخيرتين السنتين في فيها وحدثت. نسمة

 وأصيب السكان أحد فيها قتل الشرطة رجال مع متواصلة
 البلدية في البناء قسم دفع ذلك، موازاة وفي. كثيرون

 لحل محاولة في ًهيكليا ًمخططا السكان بمشاركة ًقدما
 والبنى العامة المباني ونقص القانوني غير البناء مشكلة
 ،القدس شرقي في األخرى األحياء في ومثلما. التحتية

 يتناسب وال قديم للعيسوية الحالي الهيكلي المخطط فإن
 صودق. القرية تطوير من ّيمكن وال السكان احتياجات مع

 بأي ًتقريبا يسمح ولم ١٩٩٠ في الحالي المخطط على
  .القائمة المباني شرعنة أو جديد بناء

 بنيت تحتية، وبنى هيكلي مخطط غياب ظل في
 شباط في. خيصترا بدون القرية في البيوت معظم

 أعقاب في العيسوية سكان مع لقاءات عدة وبعد الماضي
 موشيه البلدية رئيس أمر القرية، في حدث الذي التوتر
 تتم أن إلى سنة نصف مدة البيوت هدم بوقف ليئون،

 الماضي، األسبوع وفي. الهيكلي المخطط على المصادقة
 المخطط على والبناء للتخطيط المحلية اللجنة صادقت

  .عليه بالمصادقة اللوائية اللجنة أوصتو

 جانب إلى السكان، حاول سنة ١٥ حوالي قبل
 جديد هيكلي بمخطط ًقدما بأنفسهم الدفع ،"بمكوم "جمعية
 السكان مبادرة ولكن. البلدية مباركة على وحصلوا للقرية،
 ومكتب والحدائق الطبيعة سلطة قامت أن بعد ُأوقفت
 حديقة عن لإلعالن مخططب ًقدما بالدفع الحكومة رئيس
 المخطط من التي" المشارف جبل منحدرات "باسم قومية

. العيسوية في األخيرة الفارغة المناطق في إقامتها
 الحديقة هذه إقامة فإن القرية، سكان أقوال وحسب
 الذي الجديد المخطط. توسيعها منع استهدف الوطنية

 عتوسي يشمل ال كوهين، آري المعماري المهندس أعده
 لكنه الوطنية، الحديقة حدود يغير وال القرية مساحة

 نظام فيه ويوجد للسكان، واسعة بناء حقوق يمنح
  .العيسوية في التطوير مشاكل حل يمكنه فريد قضائي

 في األول الهيكلي المخطط هو الجديد المخطط
 التخطيط مشاكل مواجهة يحاول الذي القدس، شرقي

 لهذا ًوطبقا. المدينة في الفلسطينية لألحياء الشديدة
 على للحصول طلبات تقديم للسكان يمكن المخطط،
 بيوت وبناء هدمها أو القائمة لبيوتهم بناء تراخيص

 يواجهها التي الصعبة المشكالت إحدى. منها ًبدال جديدة
 مطالبتهم هي مشابهة مخططات في القدس شرقي سكان
 عشرات األغلب على– كثيرين لسكان مشترك بتنظيم
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 على للحصول مخططات تقديم أجل من –عائالتال
 الجديد المخطط هذا يقسم ذلك، ولحل. بناء تراخيص

 مجموعة تستطيع كي صغيرة تخطيط مناطق إلى القرية
 لمخططات طلب تقديم فقط عائالت ست أو خمس من
 القدس، شرقي في المخططون يقول المعنى، بهذا. بناء
 سابقة يكون أن يمكن للعيسوية الهيكلي المخطط فإن

 ونقص القانوني غير البناء مشاكل مع للتعامل إيجابية
  .الفلسطينية األحياء في السكن

 على السكان يجبر ال أنه في المخطط قوة تكمن"
 كوهين، المهندس شرح ،"آخر مدينة بناء مخطط تقديم

 من عدد فيها التي الصغيرة األحياء من ًنوعا أوجدنا لقد"
 على للحصول طلب تقديم هاأصحاب يستطيع المباني،
 تكون أن حاولنا. الجيران مع باالتفاق بناء تراخيص
 ًمرنا ًنظاما وخلقنا. العائالت تقسيمة حسب الحدود

 المخطط، وحسب". المنطقة لخلية ًحقوقا وأعطينا للحدود،
 بناء ترخيص على الحصول تريد سكنية منشأة كل

 عليها يجب مبنى، إلزالة ترخيص أو القائمة للمباني
 حدائق أطفال، رياض. "العام للفضاء بمنطقة التبرع

 كوهين، شرح ،"شارع وتوسيع تجارية محالت صغيرة،
 جودة ذات عامة مجموعة تمكين هو المخطط من الهدف"

 بين والربط العامة المواصالت تخدم أن يمكن معقولة
 مشتركة بصورة استغاللها يمكن بحيث المنشآت،
 الجزرة وضع ومن وحدها، لهااستغال وحدة كل وتستطيع

 العامة الفضاءات من المزيد أعط. العصا جانب إلى
  ".البناء حقوق من المزيد على واحصل

 حول التفافي شارع شق ًأيضا الخطة وتشمل
 ستقام. جديد تشغيل ومركز عامة مبان ٕواقامة القرية،
 -المخطط حسب– يمكن وال القرية، أطراف في المباني

 في مركزها، في كبيرة عامة مناطق أو عامة مبان بناء
  .المكتظ البناء أعقاب

 قلنا، كما ،"بمكوم "وجمعية السكان جهود رغم
 سبعة. القرية حدود يوسع ال الجديد الهيكلي المخطط فإن

. الهدم لخطر معرضة وهي المخطط حدود خارج تقع مبان
 جمعية مع المخطط بإعداد قمنا عندما ٢٠٠٤ العام في"
". يعدين "باسم شركة مع احتياجات بمسح مناق ،"بمكوم"

 قال ،"للقرية ًدونما ١٣٥٠ تخصيص يجب أنه وجدوا وقد
 الخطة تقوم: "القرية في رئيسي ناشط العيساوي، هاني

 من أقل هذا فإن ًوفعليا ًدونما، ١٠٧٢ على القائمة
 المعنى). خضراء لمناطق مخصص منها ًجزءا ألن (٩٠٠

  ".ًمستقبال القرية لتوسيع قةمنط هناك يوجد ال أنه هو

 ،"بمكوم "لجمعية العام المدير نائبة أقوال وحسب
 الذي للضغط ًتاما ًخنوعا المخطط "يبدو بار، كوهين افرات

 تخصيص من ًوبدال. والحدائق الطبيعة سلطة مارسته
 االحتياجات تلبي للعيسوية، مناسب بحجم مناطق

 على يملي المخطط هذا فإن العامة، والمناطق السكنية
 مما بكثير أكثر مقلصة منطقة مع ضيقة ًحدودا القرية

  ".مطلوب هو

 العربية، للشؤون البلدية رئيس مستشار وأوضح
 هناك أنه رؤية من ينبع الحدود تقليص بأن يكير، أوري
 أحياء في األعلى إلى واالرتفاع التجمع زيادة إلى حاجة

 القرية احتياجات تناسب الخطة فإن قوله وحسب. القدس
 قبل للسكان تعهدنا وقد. ٢٠٤٠ العام حتى األقل على
 وقد يصدقوا، لم وهم المخطط، على بالمصادقة سنة

 هي رؤيتنا: "وأضاف قال، ،"بذلك القيام يمكننا أنه أظهرنا
 التحديات، من نخاف وال مسؤولية عاتقنا على نأخذ أننا

  ".والسكان البلدية بين ثقة ونخلق

  ٦/١٠/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * * 

  وجوديا تهديدا علينا فرضت األقصى انتفاضة
 

   آرييه شابيت

  عامر أبو عدنان :ترجمة
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مرور عشرين عاما على "كاتب إسرائيلي إن  قال
انــــدالع االنتفاضــــة الفلــــسطينية الثانيــــة أظهــــرت كــــم أن 
ــــدال مــــن  ــــدا اســــتراتيجيا، لكنهــــا ب إســــرائيل واجهــــت تهدي

سرائيليين انـشغلوا بتمزيـق مواجهته، والتصدي له، فإن اإل
  ".أنفسهم إربا إربا، ألن شيئا هائال وفظيعا حدث فيها

مكـور "وأضاف آرييه شابيت في مقالـه بـصحيفة 
األمـر حينهـا لـم يقتـصر "أن " ٢١عربي"، ترجمته "ريشون

على جوالت مـن المواجهـات المـسلحة فـي الـضفة الغربيـة 
ة مـن وقطاع غزة فقـط، وال علـى اشـتباك محـدود فـي واحـد

الحدود المتـوترة مـع إسـرائيل، بـل دار الحـديث حينهـا عـن 
عمليــة هجوميــة شــاملة، وكــأن الحــرب انــدلعت فــي جميــع 
أنحــاء إســرائيل، إنهــا الحــرب علــى األرض، مــن خــالل مــا 

  ".باتت تسمى االنتفاضة الثانية

وأكـــد شـــابيت، أحـــد أهـــم المحللـــين الـــسياسيين 
قوق الفرد، ويكتب اإلسرائيليين، والرئيس السابق لرابطة ح

حينهـا "بصورة دورية في صـحف إسـرائيلية ودوليـة، أننـي 
لـــم أتفاجـــأ مـــن انـــدالع االنتفاضـــة، ألننـــي منـــذ ســـبتمبر 

 قــــدرت أن عمليــــة أوســــلو ســــتؤدي إلــــى انفجــــار ١٩٩٣
فلسطيني هائل، لم أكن أعرف متـى وكيـف سـيحدث ذلـك، 
ــدي  ــه، قلقــت ألن ل ــه أمــر ال مفــر من لكــن كــان واضــحا أن

ميقـــة حـــول قـــوة المجتمـــع اإلســـرائيلي، ومـــدى مخـــاوف ع
  ".حصانته

مـــع انـــدالع االنتفاضـــة الثانيـــة "وأشـــار إلـــى أنـــه 
ــب عنــدما أصــابتها صــواريخ  ــذكرت كيــف أفرغــت تــل أبي ت
سكود التي أطلقها صدام حـسين فـي حـرب الخلـيج األولـى 

، وشاركت شعور إسحاق رابين بأن جيل أحفاده ال ١٩٩١
للــذين كانــا لــدى مقاتليــه فــي يتمتــع بالمرونــة والتــصميم ا

، ولــم أقلــل مــن شــأن خطــاب حــسن نــصر اهللا فــي ١٩٤٨
، حـين وصـف المجتمـع اإلسـرائيلي ٢٠٠٠بنت جبيل عام 

  ".بيت العنكبوت"بـ

االنتفاضـــة الثانيـــة كـــشفت حقيقـــة "وأوضـــح أن 
حــول مـــدى امـــتالك المجتمـــع اإلســـرائيلي لمخـــزون القـــوة 

ذ ربـع قـرن، ألن الداخلية لمواجهة تحد أمني لم يعرفـه منـ
 جاء ساحقا، يوما بعـد يـوم، ٢٠٠٥-٢٠٠٠رد فعله بين 

أطلقت الرشاشات الفلسطينية النـار علـى مـستوطنة غيلـو 
قرب القدس، وليلة بعد ليلة، شق مسلحو حماس طريقهم 

  ".إليها، وتعطلت المدينة، وتوقفت الحياة فيها

شــهرا بعــد شــهر، فجــر الفلــسطينيون "وأكــد أنــه 
ــــة، أنفــــسهم بمراكــــز ــــوادي الليلي  التــــسوق والمقــــاهي والن

وتوقفت في إسرائيل الحياة االستهالكية، وجـوالت المتعـة، 
حتى جاء أريئيل شارون وشاؤول موفـاز وموشـيه يعلـون 
وآفــي ديختــر، وشــنوا حملــتهم الدمويــة ضــد الفلــسطينيين، 
فيمـــا واصـــلت العـــائالت اإلســـرائيلية العـــيش مـــع كـــوابيس 

 باتت إسرائيل تعيش تحت نيران العمليات الفلسطينية، وقد
متواصلة، وتحولت الحياة فيها لمشهد سريالي من روتين 

  ".الدم

ســــنوات االنتفاضــــة الثانيــــة أودت "وأضــــاف أن 
 إسرائيليا، فيما أودى هجوم فيروس كورونا ١٠٦٠بحياة 

 آخرين، ومـرجح أن يـودي بحيـاة ١٦٠٠حتى اآلن بحياة 
ثانيــة إلــى خفــض آالف آخــرين، وفيمــا أدت االنتفاضــة ال

معـــدل نمـــو االقتـــصاد لمـــا دون الـــصفر، ورفعـــت معـــدل 
 بالمئـــة، فقـــد خفـــضت حـــرب كورونـــا ١٠.٧البطالـــة إلـــى 

 بالمئة تحت الصفر، ورفعت ٧.٥معدل نمو االقتصاد إلى 
  ". بالمئة٢معدل البطالة إلى نحو 

اللــوم فــي كــل هــذا التراجــع الــذي "وأشــار إلــى أن 
ـــوم أمـــام هـــذه التحـــدي ـــامين نواجهـــه الي ـــى بني ات يقـــع عل

نتنياهو، الذي يقودنا منذ أحد عشر سنة، وقد بنى حكمـه 
علـى سياســة تقــسيم للهويـة وسياســة أحاديــة البعــد، دون 
شـــراكة، أو وحـــدة، وال ضـــمان متبـــادل، بـــل ازدراء عميـــق 
لمؤســسات الدولــة، ومــارس ســحقا يوميــا إلســرائيل ذاتهــا، 
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ــل علــى ج ــى نتنيــاهو، ب ميــع مــع أن اللــوم لــيس فقــط عل
  ".األمركة السامة"اإلسرائيليين الذين أدمنوا ما نصفه بـ

اليــسار اإلســرائيلي اســتورد مــن "وشــرح قــائال إن 
الواليات المتحدة الصواب الـسياسي المـدمر، ومـن اليمـين 
اســتورد الترامبيــة البغيــضة، وبــصورة مــشتركة قــام اليمــين 
واليـــسار فـــي إســـرائيل بتـــدمير منهجـــي لـــروح ديفيـــد بـــن 

ـــون  ـــروح غوري ـــستبدالها ب ـــم ي ـــي أســـست إســـرائيل، ول الت
ًأخرى، وبـذلك فقـد تمكنـا معـا مـن إضـعاف إسـرائيل بـشكل 

  ".كبير، وفي نفس الوقت أوهمنا أنفسنا بأن إسرائيل قوية

إسرائيل وصـلت أخيـرا إلـى هنـا، "وختم بالقول إن 
ًإلى مكـان تواجـه فيـه تهديـدا وجوديـا واحـدا، وهـو التهديـد  ًً

 يحتاج فيه اإلسرائيليون أن يبـدأوا فـي الداخلي، إلى مكان
ٕجمــــع الــــشظايا، واصــــالحها، واعــــادة بنــــاء إســــرائيل، إن  ٕ

  ".استطاعوا ذلك

  ٧/١٠/٢٠٢٠-٢١عربي 

* * * * * 

خبراء إسرائيليون يقرون بتشويه صورة 
  الفلسطيني باإلعالم

 

  ميرون رابوبورت  :بقلم

   أبو عامر عدنانترجمة 

بوبورت في قال الكاتب اإلسرائيلي ميرون را
إن " ٢١عربي"، ترجمته "محادثة محلية"مقاله على موقع 

اإلعالم اإلسرائيلي قرر تغطية الصراع مع الفلسطينيين "
فقط من الجانب اإلسرائيلي اليهودي، حتى اندلعت 
االنتفاضة الثانية، وحينها أصبح اإلعالم فجأة ودون 
سابق إنذار طريقا باتجاه واحد، وكل من خرج عنه، تم 

  ".رده، كما حدث ليط

العديد من حوادث الصراع مع "وأشار إلى أن 
الفلسطينيين التي سقط فيها قتلى أبرياء منهم، يعترف 
المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي بأنه كان خطأ، وفي 

مرة نشرت في إطار صحيفة يديعوت أحرونوت أسماء 
القتلى الفلسطينيين، وأعمارهم، وأماكن إقامتهم، وفي 

التالي استقبلت الصحيفة مئات االتصاالت اليوم 
الغاضبة، وعندما تم فصلي من العمل بعد عام، ورد هذا 

التي ال تستطيع الصحيفة " يساريتي"الحادث كدليل على 
  ."تحملها

االنتفاضة الثانية شكلت نقطة "وأوضح أن 
فاصلة في موقف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من الصراع 

ً طريقا أحادي االتجاه بال حدود، مع الفلسطينيين، وأصبح
ًرغم أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تصرفت دائما على هذا 

  ."النحو، ما يؤكد أن الذاكرة الجماعية اليهودية مضللة

ونقل عن الباحث اإلعالمي البروفيسور دانيال 
الصحافة "أن " الصحافة تحت النفوذ"دور مؤلف كتاب 

خوف والغضب والكراهية اإلسرائيلية تعمل تحت تأثير ال
والجهل، ونظام الدعاية الهائل، تحت تأثير هذه العوامل 
مجتمعة، تقدم الصحافة اإلسرائيلية لقرائها صورة إخبارية 
أحادية البعد مشوهة، ومضللة لمسار األحداث، تتماشى 
مع أهداف دعاية المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية، وعكست 

  ."األحداث بطريقة خافتة للغاية

الفرضية التي بدأت تنتشر بين "وأضاف أن 
اإلسرائيليين، ومفادها أنه ال يمكن أن يكون حل للصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني، كان لها تأثير كبير على 
المحررين الصحفيين الذين جلسوا في مكاتب الصحف 
الكبرى، بدليل أنه في كثير من الحاالت، أرسل المراسلون 

  .واقعمقاالت مع صورة معقدة لل

لكن العناوين الرئيسية للمقاالت اختارت : "وتابع
ًعنصرا واحدا فقط من القصة، وهو الذي يقدم  ً
الفلسطينيين بوصفهم الجناة الوحيدين، أما اإلسرائيليون 

بدورها، ذكرت عنات سراغوستي، مراسلة . "فطالب سالم
التعليمات وصلتني "القناة اإلسرائيلية الثانية في غزة، أن 

قف عن نقل صورة الفلسطينيين على أنهم بشر، بالتو
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توقفوا عن كتابة مقاالت عن األعراس أو التعليم لديهم، 
قوموا بتغطيتهم فقط من زاوية الصراع، أنهم يهددون، 
وانتقلوا لعالم حراس األمن، حيث هناك مساحة أقل 

وأضافت أن . "للرواية الفلسطينية، وتدريجيا اختفت تماما
طية الجانب الفلسطيني رافقته أسباب االنخفاض في تغ"

موضوعية، فقد بات الوصول إلى غزة أكثر صعوبة بسبب 
.. قيود الجيش، والشعور بعدم االرتياح، وزيادة التوترات

صحيح أن اليوم لم تعد تمنح المناطق الفلسطينية تغطية 
إعالمية كافية في الصحافة اإلسرائيلية، لكن من الواضح 

ية في وضع أسوأ بكثير مما كانت أن التغطية اإلعالم
  ."عليه بداية االنتفاضة

  ٨/١٠/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

* * * * * 

 "برغي"سرقة محتويات البيوت الفلسطينية 
 آخر في آلة التطهير العرقي

 

  جدعون ليفي -"هآرتس"

 عبارة لم يقلها زعيم "معظم اليهود لصوص"
ّالسامي، يكره اليهود أو نازي جديد، بل قالها مؤسس 

دافيد بن . دولة إسرائيل، بعد بضعة أشهر على قيامها
غضب غوريون، أو على االقل تظاهر بالغضب، في 

ازاء موجة النهب لممتلكات العرب » مباي«جلسة لمركز 
من قبل اإلسرائيليين الجدد في جميع ارجاء الدولة التي 

لم يكن لمفهوم الدولة التي ولدت بالخطيئة . قامت للتو
مثل «: ى الملموس في أي يوم من االياممثل هذا المعن

سطو تام «؛ »الجراد، سكان طبرية اقتحموا البيوت
جنود ملفوفون »و» لم يبق أي خيط في أي بيت: وكامل

، هذا جزء بسيط من »بالسجاد الفارسي في الشوارع
أوصاف ما حدث أمام انظار الجميع ولم يتم التحدث عنه 

  .في أي وقت

. ًخ آدم راز كتابااآلن، كتب عن هذا المؤر
، وكتب »سرقة الممتلكات العربية في حرب االستقالل«

» ملحق هآرتس«عوفر اديرت عن ذلك مقاال مؤثرا في 
كان يجب أن يثقل على بقايا ضمير أي صهيوني عاقل، 
ويغرقه في مشاعر عميقة من الخجل والذنب حتى بعد 

  . سنة٧٢

أغمضت السلطات العيون، وبهذا شجعت 
م كل االدانات والنفاق وعدد من المحاكمات السرقة، رغ

استكمال عملية : خدمت السرقة هدفا وطنيا. المضحكة
التطهير العرقي بشكل سريع لمعظم البالد من أبنائها 

 ألف ٧٠٠العرب، واالهتمام بأن ال يخطر ببال الـ 
حتى قبل . فلسطيني الذين تم طردهم العودة الى بيوتهم

ظم البيوت ومحو اكثر من أن تستكمل إسرائيل هدم مع
 قرية عن وجه االرض، جاءت هذه السرقة ٤٠٠

الجماعية من أجل تفريغها حتى ال يكون لالجئين أي 
السارقون لم يكونوا مدفوعين فقط بالطمع . سبب للعودة

القبيح بممتلكات مسروقة بعد الحرب، ممتلكات من كان 
عدد منهم جيرانهم في األمس، وليس فقط بالجشع 

ي الى الثراء السهل بوساطة سرقة االدوات المنزلية والسع
وزخارف بعضها ثمين، بل هم ايضا خدموا عن قصد أو 
عن غير قصد، مشروع التطهير العرقي الذي حاولت 

ّالسارقون كانوا برغيا في . إسرائيل عبثا نفيه طوال الوقت
  .آلة طرد العرب الكبيرة

ا ولكن هذه السرقة التي تقريبا جميعهم شاركو
فيها، كانت السرقة الصغيرة، وكانت نتاجا ثانويا متواضعا 

صحيح أنها كانت قبيحة، وصحيح أنها . ألختها الكبرى
مثلما » معظم اليهود هم لصوص«اثبتت ولو لحظة بأن 

قال األب المؤسس، لكن هذه كانت سرقة صغيرة مقارنة 
 –مع السرقة الممأسسة لألرض والبيوت والقرى والمدن 

  .الدسرقة الب



  
  ٢٦١ 

اليهودي، » اليشوف«لذلك فإن نوايا رؤساء 
الذين سمحوا بالسرقة، هي أكثر قبحا من وصفها 

    .المفصل

، »عرب إسرائيل«اآلن، فكروا بمشاعر االحفاد، 
. والالجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون معنا والى جانبنا

 ماذا يخطر ببالهم؟ –هم يرون الصور ويقرؤون االقوال 
ادفوا ذات مرة بساطا فارسيا آلبائهم أو ربما بعضهم ص

في واجهات عرض زجاجية الجدادهم، من ذكريات 
طفولتهم، موجودا في أحد البيوت اليهودية التي قاموا 

ربما شاهدوا فنجان الجدة أو سيف الجد القديم . بتنظيفها
موضوعا على مكتبة في بيت يهودي قاموا باعادة 

إسرائيل : ظوا برؤيتهاقرى آبائهم معظمها لم يح. تأهيله
ولكن ايضا ذكرى . دمرت معظمها كي ال تترك لها أي ذكر

صغيرة ومسروقة من البيت المسلوب يمكن أن تتسبب 
اسألوا اليهود الهائجين عند مصادفتهم . بذرف الدموع

  .ممتلكات يهودية مسروقة

  ١٧ص/١٢/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 ما قيمة االحتجاج الذي يتجاهل العرب؟
  

 مطانس شحادة -هآرتس

لقد تم ارتكاب خطأ كبير في االشهر االخيرة من 
قبل منظمي االحتجاج ضد رئيس الحكومة بنيامين 

هم يركزون على اسقاط الفاسد من بلفور وعلى : نتنياهو
من الواضح أن هناك . حق التظاهر كأهداف مركزية لهم

مجموعات صغيرة تتظاهر باسم اهداف اخرى، لكن جوهر 
ظاهرة يتركز على قيمة الديمقراطية بالمعنى الرسمي الم

فقط، وقد اختارت عدم مواجهة مسائل صغيرة اخرى 
بهذا، تمنع . تتعلق بجوهرها وبجوهر النظام في اسرائيل

حركة االحتجاج مجموعات اخرى من المشاركة في 
النضال والتعبير عن مطالبها، مجموعات تتجاوز 

اإلجماع في التيارات المنسوب المشترك وتقتحم حدود 
  .غير اليمينية في اسرائيل، مثل المجتمع العربي

االحتجاج الحالي يكرر الخطأ الذي ارتكبه التيار 
 –اليسار “غير اليميني الصهيوني الليبرالي، الذي يسمى 

، بعد قتل رئيس الحكومة اسحق رابين، ”وسط الصهيوني
ومي في الصراع الذي أداره امام التيار الصهيوني الق

 –اليسار “هذا كان عندما انتقل ذاك . المتطرف الديني
من تأييد فكرة ارض اسرائيل الكاملة الى التجمع ” وسط

، وتبنى بشكل جزئي مباديء تطبيع ١٩٤٨داخل حدود 
وقد اهمل . المواطنة وتوسيع حقوق المواطن والفرد

النضال حول مسائل الهوية الجماعية وجوهر النظام، 
واطنة القومية المتطرفة الدينية، والدفاع لصالح خطاب الم

عن الجماعة والدولة، والحوار حول استمرار االحتالل 
  .اختفى

بعد قتل رابين خفت الصراع، والتجمع اليهودي 
اختار القفز على مسائل جوهرية صعبة مرتبطة بمعنى 
استمرار االحتالل والسيطرة على شعب آخر ومكانة 

لق بجوهر الديمقراطية المواطنين العرب ومسائل تتع
بدال من ذلك اكتفى بالمسائل االجرائية . والنظام

للديمقراطية مثل اهمية قرار االغلبية ووحدة الشعب ومنع 
الحرب االهلية، من خالل بذل الجهود لتعزيز المشترك 

 .بين التيارات اليهودية المتنافسة وتقليص الفجوات بينها

لى تعزز هذه العملية أدت في نهاية المطاف ا
الخطاب القومي العنصري االستيطاني في موازاة تعزز 
المنحى االقتصادي الليبرالي الجديد وتعزيز الهوية 

هذه التوجهات هي التي ساهمت في االضعاف . اليهودية
التدريجي الذي ال يمكن التراجع عنه للتيار الصهيوني 
غير اليميني، تقريبا الى درجة تصفيته النهائية عند فوز 

  .٢٠٠٩تنياهو في انتخابات ن

 على ٢٠٠٩حكم نتنياهو حرص منذ عودته في 
ترسيخ نفسه، ضمن امور اخرى، بواسطة تعزيز القيم 
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القومية المتطرفة والتحالف مع التيارات االصولية وتبني 
 المسيحاني والقضاء على احتمالية –مشروع االستيطان 

 من ويضاف الى ذلك بذل الجهود. اقامة دولة فلسطينية
اجل أن يفرض على السلطة الفلسطينية قبول الوضع 
الحالي القائم في المناطق المحتلة وتقليص مجال النشاط 

  . للمواطنين العرب– المقلص أصال –السياسي 

حكم نتنياهو ايضا عمل من اجل اضعاف الجهاز 
القضائي، وعزز المواقف المناوئة للديمقراطية وكراهية 

ول إن حكم نتنياهو جسد نمو بهذا يمكن الق. االجانب
مرات كثيرة تمت هذه . يمين جديد، شعبي ومتطرف

. العملية بواسطة تشريع ومن خالل دعم علني وواضح
أو بصورة ضعيفة وصمت من قبل احزاب كان يجب 

هذا صحيح بشكل خاص في . عليها أن تكون معارضة
كل ما يتعلق باالحتالل ومكانة المواطنين العرب في 

  .تقليص الديمقراطيةاسرائيل و

هذا يبدأ بمحاولة المس بحقوق العرب في 
أ في قانون ٧تعديل (المشاركة في السياسة االسرائيلية 

، عن طريق تجريم كل تأييد للنضال )الكنيست: االساس
السياسي غير العنيف ضد السياسة االسرائيلية، وحتى 
قانون النكبة وقانون لجان القبول، وقانون العزل وقانون 

 كل ذلك يقلص قدرة عمل منظمات المجتمع –المقاطعة 
وهذا ايضا . المدني التي تعارض خطاب اليمين المتطرف

دون ذكر توسيع المستوطنات وتغييرات التشريع لصالح 
  .السيطرة على اراضي الفلسطينيين

تقريبا جميع االحزاب التي تفاخرت بطرح بديل 
قترحه عن نتنياهو، تبنت اجزاء من الخطاب الذي ا

هكذا فعلت شيلي يحيموفيتش عندما . نتنياهو نفسه
تنازلت تقريبا عن برنامجها السياسي في انتخابات 

، وبعدها اسحق هرتسوغ الذي قام بتأسيس ٢٠٠٩
البرنامج السياسي لحزب يوجد . ”المعسكر الصهيوني“

مستقبل في المسائل التي تتعلق باالحتالل وهوية دولة 

را عن برنامج الليكود، وفي ازرق اسرائيل، ال يختلف كثي
  .ابيض الوضع مشابه

يمكن القول إنه كانت هناك وحدة بين االحزاب 
الرئيسة في الخالفات التقليدية التي ميزت النظام 

وبدال . السياسي حتى التسعينيات، أي االحتالل واالقتصاد
من ذلك ظهرت في السنوات االخيرة خالفات جديدة تتعلق 

ثل مكانة االحزاب الدينية ومكانة الدين بمسائل داخلية م
في الدولة، ومكانة ودور الجهاز القضائي، والموقف من 
. الممارسات الديمقراطية واالجانب والعمال المهاجرين

  .االحتجاج الحالي يمكن تصنيفه على أنه صراع كهذا

االحتجاج الحالي مهما كان مهما فهو يرتكز 
كون يهودية على رؤية أن اسرائيل يمكنها أن ت

وديمقراطية، يمكنها أن تكون محتلة وديمقراطية، قامعة 
العائق . للسكان العرب وديمقراطية في نفس الوقت

لذلك، يجب ازاحته وعندها . االساسي هو نتنياهو الفاسد
الصراع بين التيار الصهيوني غير . كل شيء سيستقيم

اليميني وبين اليمين الشعبي الجديد الذي يتبنى مواقف 
ومباديء فاشية، رغم اهميته، يبقى صراع داخل التجمع 
الصهيوني ومتمسك بقواعد اللعب التي كانت سائدة حتى 

  .اآلن وفي حدود الخطاب الصهيوني

هذا النضال في النهاية سيكرر اخطاء سابقة، 
وبهذا لن يؤدي الى تغيير ديمقراطي ليبرالي جوهري، وهو 

 لم يواجه المشاكل لن يساهم في تغيير الواقع طالما أنه
االحتالل، الكولونيالية، مكانة المواطنين : االساسية

العرب، ديمقراطية جوهرية بدون امتيازات أو تفوق أي 
هذا النضال ال يطرح حل للمشاكل االساسية . مجموعة

للنظام القائم، وال يستطيع أن يشكل قاعدة للنضال من 
 مواجهة .اجل ديمقراطية جوهرية حقيقية لكل المواطنين

المشاكل االساسية وتغيير جوهري في أهداف االحتجاج، 
اذا حدثت، ربما ستمكن من بداية لنضال مختلف 
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ومشترك، يقوم على العدالة واالخالق والقيم الديمقراطية 
 .الجوهرية لكل المواطنين

  ٢٦ ص١٢/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

 "تتفنن" حين : على البوابات"سرقة الوقت"
ل أراضي الفلسطينيين متنزهات إسرائيل لجع

  للمستوطنين

  

  هآرتس/ عميره هاس :بقلم

ًمن يعتقد أن وضع شرطة عسكرية بدال من 
جنود عاديين هو إنجاز؟ هذا أمر ال يهم مزارعي القرى 

ما يشغلهم هو فتح . الثالث الواقعة غرب مدينة سلفيت
البوابة في وقتها، والمقصود تلك البوابة التي في جدار 

اسم البوابة العسكري هو .  وتفصلهم عن حقولهمالفصل
تفتح . ”الكنا“، على اسم حي في مستوطنة ”درع دان“

هذه البوابة وتغلق ثالث مرات في اليوم لمدة نصف 
طوال سنوات، قام الجنود بفتحها . ساعة في كل مرة

آالف .  دقيقة، ساعة وأكثر٢٥نصف ساعة، : ًمتأخرا
الزاوية، : ى الفلسطينيةالساعات الثمينة لمزارعي القر

تحت : ومسحة، ورفات، ذهبت هباء وهم ينتظرون الجنود
في أيام صوم … تحت الشمس الحارقة… األمطار
  .رمضان

إن االستهانة بوقت الفلسطينيين أمر موجود في 
لم تخلق بعد البوابة التي . الحكم اإلسرائيلي” ايه.ان.دي“

ول التأخير في ولكن تح. التزم فيها الجنود بمواعيد فتحها
جاء الجنود وذهبوا . إلى مرض مزمن” درع دان“

  .والتأخير على حاله

 عندما واصل ٢٠١٥لقد تابعت الوضع في 
زوجان في سن الستين من قرية الزاوية الذهاب إلى 

، وبددا العديد من ”الكنا“الحقل المحبوس في مستوطنة 
 ٢٠١٧في . الساعات كل أسبوع في انتظار فتح البوابة

دت الشكاوى حول التأخيرات التي وصلت إلى جمعية زا
” موكيد“قامت العامالت في . للدفاع عن الفرد” موكيد“

مشاكل “(لقد سمعنا تفسيرات . بفحص ما يحدث ولماذا
، )”أحداث في القطاع“(، تبريرات )”انضباط في اللواء
، بل )”التأخير هو فقط لعشر دقائق“(وسمعنا أكاذيب 

ًأحيانا لم يرد أحد على . ”نبشعدم ال“وطلب منهن 
وقد صممن وواصلن السعي إلى أن سمعن من . الهاتف

ذات مرة في شباط . المزارعين بأن البوابة قد فتحت
 جاء الجنود لفتح البوابة بتأخير أربع ساعات، ٢٠١٨

كان المحتجزون في . عند الساعة الثامنة والربع مساء
في . الستةالبرد والظالم زوجين من مسحة وأوالدهما 

صباح ذاك اليوم، فتح الجنود البوابة بتأخير نصف 
  .ساعة

عندما وصلت شكاوى المزارعين، قامت العامالت 
باالتصال مع وحدة التنسيق واالرتباط وغرفة ” موكيد“في 

العمليات وقائد اللواء وضابط العمليات، وكتبن لإلدارة 
ًأحيانا كان هناك . المدنية وقيادة المنطقة الوسطى

تحسين ما استمر لبضعة أشهر، وبعد ذلك عاد تقليد 
التأخير، وأجاب الجنود في قيادة المنطقة الوسطى 

  .واإلدارة المدنية بوجوب التوجه إلى المستشار القانوني

تجمع بدقة ” موكيد“ملفات منتفخة في مكتب 
تليق بالمحامين وتسجيالت لتقارير عن مئات التأخيرات 

االتصال اليائس للمزارع، : ٢٠١٩ – ٢٠١٧في األعوام 
ٕوالمكالمات الهاتفية مع القيادات، وابالغ المزارع بأن 

وهناك مسجلة أسماء الجنود والمجندات . البوابة قد فتحت
أون، ليئور، شادي، عميت، : الذين أجابوا على االتصال

عيدان، ايال، ليئا، ياعيل، ميراف، تانا، حن، يئير 
ت في موكيد مع ثالثة ًتتحدث أحيانا العامال. وشولي

بقي الجنود المتأخرون مجهولين، . جنود في اليوم نفسه
تقديم ” موكيد“واستمرت التأخيرات، إلى أن قررت 
وعندما تمت . التماس للمحكمة العليا للدفاع عن الفرد
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مناقشة االلتماسات ضد جدار الفصل، أمرت المحكمة 
ين العليا الدولة بضمان أن يكون الضرر على المزارع

، وأن تحترم السلطات حقهم في الوصول إلى ”ًمتناسبا“
  .أراضيهم

قبل مناقشة االلتماس، في منتصف أيلول 
الماضي، أبلغت النيابة العامة أن الشرطة العسكرية هي 
ًالتي ستفتح وتغلق البوابة من اآلن فصاعدا، ثالث مرات 

ًواستنادا إلى هذا الوعد . في اليوم وفي كل أيام األسبوع
 إلغاء االلتماس، وحكم القضاة بأن الحق محفوظ لـ تم
وصباح أمس، أكد . في إعادة االلتماس” موكيد“

المزارعون للصحيفة بأن البوابة فتحت بصورة سليمة، 
ًلكن ليس في يومي الجمعة والسبت، خالفا لتعليمات 

  .المحكمة العليا

السطو على الوقت هو أحد مظاهر التفوق وهو 
و سالح آخر طورته إسرائيل للدفع ه. وسيلة للسيطرة

. ًقدما واستكمال عمليات السطو على أراضي الفلسطينيين
يجففون الفلسطينيين على البوابة ويتركونهم تحت أشعة 
الشمس لساعات وأيام وشهور من أجل أن ييأسوا من 
الوصول إلى أراضيهم، وهذا بعد أن اجتازوا مسار 

حصول على تصريح العذابات البيروقراطي اإلسرائيلي لل
وعندها، يتم اعتبار أراضيهم التي . الدخول عبر البوابة

ًمنعوا من الوصول إليها متنزها ورئة خضراء للمستوطنين 
وعندما يكون األمر غير الخطي . اليهود، كم هذا ذكي

ُللجنود هو التأخير، تلف عباءة من المصادفة حول 
  .عملية ضم محسوبة

  ١٣/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

 ** * * * 

  

  

 اإلرث الكولنيالي لشرطة إسرائيل
  

 ٦/١٠/٢٠٢٠+) ٩٧١مجلة  (–سهاد بشارة 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

ً عاما على ٢٠تصادف هذه األيام ذكرى مرور 
ً متظاهرا فلسطينيا، ١٣قيام قوات األمن اإلسرائيلية بقتل  ً

 منهم من المواطنين اإلسرائيليين، في بداية ١٢
عمليات “ُفي ما أصبح يعرف باسم  –ثانية االنتفاضة ال
وعلى الرغم من االحتجاجات العامة . ”٢٠٠٠قتل أكتوبر 

الهائلة التي حدثت في ذلك الحين، لم يتم تحميل أي 
  .ضابط شرطة المسؤولية عن هذه األحداث

واآلن، بعد مرور عقدين من الزمان، يبدو أن 
إلى الجمهور اليهودي على نطاق واسع ما يزال ينظر 

ًإحدى أكثر اللحظات تعريفا للمواطنين الفلسطينيين في 
ولكن، لفهم سبب . إسرائيل على أنها مجرد فشل مؤسسي

إسرائيل في محاكمة المسؤولين، يجب تفسير ” فشل“
 في - وغياب محاسبة مرتكبيها -عمليات القتل هذه 

  .سياقها السياسي الكامل

ًيويا ترتبط قوة الشرطة الوطنية اإلسرائيلية بن
قيم النظام الذي تعمل في ظله يبالنظام القانوني للدولة، و

 فرض التفوق العرقي لليهود  فيأي األهداف المتمثلة -
  .والسيطرة القمعية على الفلسطينيين

ُبناء على هذه القيم التي طبعت عليها منذ  ً
نشأتها، اضطلعت الشرطة اإلسرائيلية بدورين رئيسيين 

قمع أي احتجاج سياسي : ينيينتجاه المواطنين الفلسط
ضد المؤسسة اإلسرائيلية؛ وفرض سياسات تضمن 
. السيطرة اليهودية الديموغرافية، والجغرافية، والسياسية

ويشمل الدور األخير، من بين أمور أخرى، المساعدة في 
تنفيذ عمليات هدم المنازل وطرد المواطنين الفلسطينيين 

 النقب إلى إنشاء من قراهم؛ بل إن هذا الدور قاد في
وحدة شرطة خاصة مكرسة لعمليات الهدم واإلخالء ضد 

  .السكان البدو الفلسطينيين
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ًبسبب هذا الدور المزدوج، كان العنف دائما 
سمة مميزة لسلوك الشرطة اإلسرائيلية في تعاملها مع 

في . المظاهرات التي ينفذها المواطنون الفلسطينيون
 ضد المصادرة ١٩٧٦احتجاجات يوم األرض في العام 

الواسعة لألراضي في الجليل، قتلت الشرطة اإلسرائيلية 
وفي . ستة مواطنين فلسطينيين وجرحت مئات آخرين

، قتل قناصة من الشرطة ٢٠٠٠) أكتوبر(تشرين األول 
ً مواطنا فلسطينيا وجرحوا مئات آخرين بالرصاص ١٣ ً

 وأثناء مداهمة لهدم منازل في قرية أم. الحي والمطاطي
، حيث ٢٠١٧) يناير(الحيران البدوية في كانون الثاني 

ًكان المتظاهرون حاضرين أيضا، قتل رجال الشرطة 
  .بالرصاص أحد السكان والمدرس يعقوب أبو القيعان

وليست هذه األحداث العنيفة مصادفة؛ إنها في 
واقع األمر تعكس بدقة الدور الذي أسندته إسرائيل 

ن إصرار وتصميم، عندما  ع١٩٦٦للشرطة منذ العام 
أنهت الحكومة حكمها العسكري على التجمعات 

ومنذ تلك اللحظة، حلت الشرطة . الفلسطينية في الدولة
محل الجيش كالعب رئيسي ينفذ العديد من األهداف 
القمعية والجيوسياسية للدولة، والتي ظلت من دون تغيير 

  .ً عاما٥٠إلى حد كبير بعد أكثر من 

، بينما كانت ١٩٦٦) برايرف( شباط ٢٧في 
إسرائيل تستعد إلنهاء حكمها العسكري على المواطنين 
الفلسطينيين، التأم شمل مسؤولو وزارة الدفاع في اجتماع 

لمناقشة الدور الذي ستلعبه الشرطة في ” سري للغاية“
  . اليوم التالي

في ذلك االجتماع، حدد مسؤولو وزارة الدفاع و
أداتين استعماريتين متاحتين ًواجبات الشرطة بناء على 

” أنظمة الدفاع”و” قانون الشرطة“: تحت تصرفهم
، وكالهما قام بتشريعهما ألول مرة االنتداب )الطوارئ(

البريطاني في فلسطين وورثتهما إسرائيل مع مختلف 
تنفيذ ”وعهد المسؤولون إلى الشرطة بـ. أنواع التعديالت

أوامر التقييد : تأنظمة وتعليمات الدفاع في جميع المجاال
كما كلفوا القوة . ”ٕالشخصية، واغالق المناطق، إلخ

ألداء دورها كمسؤول عن النظام “بتفعيل لوائح الدفاع 
العام في الوسط العربي وضمان سالمة المواطنين العرب 

التي يقطنها سكان (في مدنهم وفي البلدات المختلطة 
طة وباإلضافة إلى ذلك، كان على الشر. ”)عرب ويهود

األرض ” حماية“مساعدة سلطة األراضي اإلسرائيلية في 
  .وتنفيذ أوامر الهدم

ثم يحدد بروتوكول االجتماع بوضوح العالقات 
: بين الجيش والشرطة لمساعدة األخيرة على أداء أدوارها

سوف يفعل القادة العسكريون أنظمة الدفاع “ ) الطوارئ(ُ
اع باستثناء احتياجات جيش الدف- ١٩٤٥للعام 

الشين ‘ فقط من أجل تلبية احتياجات جهاز - اإلسرائيلي
ولن يتدخلوا في االعتبارات المهنية . وقوة الشرطة’ بيت

ُلهؤالء المسؤولين األمنيين الذين طلب من اللوائح العمل 
ولكن، بما أن المسؤولية القانونية والعامة . نيابة عنهم

ين، عن تفعيل األنظمة تقع على عاتق القادة العسكري
وشكلت . ”فإن من حقهم لهذه األسباب عدم تفعيلها

السلطات بعد ذلك لجنتين للعمل على مزامنة سياسات 
وعمليات الشرطة والجيش والشين بيت والمستشار 

  .الحكومي للشؤون العربية

بعد أقل من أربعة عقود من ذلك االجتماع، في 
في ” لعبة حرب“، أجرت الشرطة ٢٠٠٠) سبتمبر(أيلول 
. ”رياح العاصفة“ إسرائيل، والتي أطلق عليها اسم شمال

وفي اإلحاطة االفتتاحية لذلك الحدث، أقامت الشرطة 
ًنفسها رابطا واضحا وواعيا بين تجريد الفلسطينيين من  ً ً

 وبين الدور الحالي لقوة ١٩٤٨ممتلكاتهم في العام 
ً عاما، تم احتالل هذه المنطقة، ٥٢قبل “… : الشرطة

 على يد اللواء السابع المدرع ولواء حيث نحن اآلن،
وها . ١٩٤٨) يوليو( تموز ١٤: التاريخ الدقيق. جوالني

ً عاما، ما نزال نتعامل مع نفس ٥٢نحن اآلن هنا، بعد 
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ٕالقضايا تقريبا، وان لم يكن ذلك احتالل األرض، وانما  ٕ ً
  .”حراستها

ليس هذا التقليد االستعماري من العمل الشرطي 
ًفريدا ومقتصرا  على . على إسرائيل بأي حال من األحوالً

ُسبيل المثال، طلب من الشرطة في نظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا بشكل روتيني مساعدة الجيش في قمع 

  . االحتجاجات ضد النظام وفرض قوانين الفصل العنصري

ويمكن العثور على مثال آخر في الدور 
لى العبودية التاريخي الذي لعبته الشرطة في الحفاظ ع

. والفصل العنصري وتفوق البيض في الواليات المتحدة
وما يزال من الممكن رؤية هذا اإلرث في عمل الشرطة 
العنصرية األميركية اليوم، في الطريقة التي يمارس بها 
تطبيق القانون بالعنف الوحشي ضد السود وغيرهم من 

ي وهو واقع حفز االحتجاجات الجماهيرية الت -الملونين 
اندلعت هذا العام في جميع أنحاء الواليات المتحدة بعد 

  .مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس

مثل الشرطة في جنوب إفريقيا وفي الواليات 
 -المتحدة، ال تخضع الشرطة في إسرائيل للمسائلة 

وعلى سبيل المثال، أظهر كشف إعالمي أخير . بالتصميم
وب أبو القيعان في أم الحيران عن التحقيق في مقتل يعق

أن المدعي العام اإلسرائيلي طلب من دائرة مباحث 
الشرطة بوزارة العدل عدم التحقيق مع أفراد الشرطة 
. المتورطين، وقام بإغالق التحقيق العتبارات سياسية

وبالمثل، فإن قرار المدعي العام اإلسرائيلي بإغالق 
دل في جرائم القتل تحقيق دائرة مباحث الشرطة بوزارة الع
من العام ) أكتوبر(التي ارتكبتها الشرطة في تشرين األول 

ًخالفا  - وعدم مقاضاة المسؤولين عنها ٢٠٠٠
ً كان في الواقع دفاعا صريحا عن - لتوصيات لجنة أور ً

الدور القمعي الذي لعبته الشرطة في نظام إسرائيل 
  .الكولنيالي

ين ويمتد غياب المساءلة إلى قتل المدني
الفلسطينيين غير المشاركين في األحداث واالحتجاجات 

، استشهد ٢٠٠٠) أكتوبر(منذ تشرين األول . السياسية
عشرات المواطنين الفلسطينيين على أيدي الشرطة من 

ومن األمثلة البارزة . دون تحميل األخيرة أي مسؤولية
على ذلك إصرار المدعي العام على عدم توجيه االتهام 

شسرطة الذي أطلق النار على خير حمدان في إلى رجل ال
) نوفمبر(ظهره وقتله في كفر كنا في تشرين الثاني 

وفي مثل هذه الحاالت، يوفر اإلرث الكولنيالي . ٢٠١٤
ًهامشا واسعا من الخطأ بادعاء ارتكاب  مزعومة ” أخطاء“ً

ضد السكان الخاضعين لعمل الشرطة، مما يخلق ثقافة 
  .بين رجال الشرطة” ً سعيداأطلق النار وكن“من نوع 

ُكما أن رفض التركيز على حسن عيش 
ًالمواطنين ومصالحهم يخلق إحساسا عميقا باالنفصال  ً

ويتجلى هذا . والشك وانعدام الثقة بين الشرطة والمجتمع
الواقع بشكل صارخ في فشل الشرطة اإلسرائيلية المنهجي 
في حل قضايا القتل والعنف داخل المجتمعات 

ًووفقا للبيانات المنشورة في تقرير صادر . ينيةالفلسط
عن مركز األبحاث والمعلومات التابع للكنيست في شباط 

 في المائة من ٧٠، كان ٢٠١٨من العام ) فبراير(
الضحايا في قضايا القتل التي لم يتم حلها بين العامين 

وكشف تحقيق .  مواطنين فلسطينيين٢٠١٧ و٢٠١٤
) ديسمبر(انون األول في ك” هآرتس“أجرته صحيفة 

ً أيضا أنه تم حل ثلث حاالت القتل البالغ عددها ٢٠١٩
 في المجتمعات العربية في ذلك العام، مقارنة بما ٩١

بالنظر إليها  .يقرب من الثلثين في المجتمعات اليهودية
من خالل هذا المنظور التاريخي، يجب فهم الشرطة 

 الدولة اإلسرائيلية على أنها حراس البوابات لنظام
ُالقانوني االستعماري؛ وفي المقابل، تظهر قرارات 
السلطات القانونية لمنع مساءلة الشرطة بشكل منهجي 

وبهذا المعنى، . أن القانون مصمم لحماية هؤالء الحراس
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وهي مؤسسة  -تعامل إسرائيل شرطتها مثل جيشها 
عنيفة أخرى معفاة من المسؤولية بينما تقوم بتأدية 

  .ستعمارية في الضفة الغربية وقطاع غزةواجباتها اال

ومع ذلك، فإن ما يمكن أن نتعلمه من هذه 
 هو أن نهج - ومن إخفاقاتها -السياقات األخرى 

الشرطة اإلسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين مرتبط 
ًارتباطا وثيقا بالهدف السياسي للنظام، وهو في هذه  ً

. طرة اليهوديةالحالة نية الحفاظ على التفوق والسي
ولذلك، لدى المطالبة بإحداث تغيير في الشرطة، يجب أن 
ًيكون هناك أيضا مطلب ال ينفصم بتفكيك عالقات 
السلطة المؤسسية والدستورية التي تسعى جاهدة إلى 

 .إحكام الهيمنة العرقية، ككل

محامية ومديرة وحدة األراضي وحقوق التخطيط في  *
لحقوق األقلية العربية في المركز القانوني  -” عدالة“

ًإسرائيل، وهي حاليا طالبة دكتوراه في كلية الحقوق في 
  .كينغز كوليدج بلندن

  :نشر هذا المقال تحت عنوان *

The colonial heritage of Israel’s police 

  ٩ص/١٥/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

هكذا  :ومحاكم التضليل" وزير الشفقة"أمام 
ألكثر شجاعة في يبدو المعتقل األخرس ا

 "الديمقراطية"إسرائيل 
  

  )١٨/١٠/٢٠٢٠هآرتس  (جدعون ليفي: بقلم

وزير اإلعالم يوعز هندل شخص حساس ومليء 
زار قسم كورونا في مستشفى سوروكا في . بالشفقة

شاب في : "األسبوع الماضي ووصف ما شاهده هناك
جيلي، أب ألربعة أوالد، ينام في قسم العناية المكثفة 

لم تستطع . تنفس االصطناعي بين الحياة والموتتحت ال
 ".عائلته االلتقاء به، والصالة من أجله هي كل ما بقي

قبل يوم من ذلك، شاهد وزير الشفقة واإلنسانية 
ًصورة مريض آخر في جيله، وهو أيضا يراوح بين الحياة 
والموت، وال تتمكن عائلته من زيارته وكل ما بقي لها أن 

هذه المرة أصيب الوزير . متهتصلي من أجل سال
والحقيقة هي أنه لم يصدم . بالصدفة بدرجة أقل بكثير

فقط، ومصير هذا الشخص الذي يتوجه نحو الموت لم 
  . ًيمس قلبه، وربما كان سعيدا بمعاناته

إلى جانب سرير المضرب عن الطعام، ماهر 
األخرس، وقف عضو الكنيست عوفر كسيف، الذي جاء 

. ائمة يوسف جبارين لزيارته ودعمههو وصديقه في الق
هذا هو السبب الذي ال يوجد من أجله : "وقد غرد هندل

. أي احتمال لموافقتي على شراكة مع القائمة المشتركة
ًأنا صهيوني وأؤيد دمجا كامال لعرب إسرائيل، وليس دمج  ً

  ".وهذا تذكير لمن ضل الطريق. من يؤيد أعداءها

ُلذي ال يعرف من ًوهاكم تذكيرا لهندل، الشخص ا
تجربته الشخصية سوى شيء أو اثنين عمن ضلوا 

األخرس هو الشخص األكثر شجاعة في . الطريق
إسرائيل في هذه األثناء، فهو محارب من أجل الحرية 

ونجاح نضاله سيفيد . ومستعد للتضحية بحياته
الديمقراطية اإلسرائيلية، بالتأكيد أكثر من أسلوب هندل 

ال ينسى هندل .  السياسيفي عنصريته وخداعه
: عنصريته للحظة، حتى ولو إزاء صورة من يحتضر

اإلنسانية والرحمة اللتان غمرتاه إزاء المريض اإلسرائيلي 
اختفت وكأنها لم تكن عندما دار الحديث عن الشخص 

ًولكن خالفا لهندل، الفلسطيني . الفلسطيني المحتضر
  .المحتضر هو شخص صاحب مبادئ

ً الطعام منذ تسعين يوما األخرس يضرب عن
. ورفضت المحكمة العليا طلبه بإطالق سراحه. ًتقريبا

هؤالء القضاة كثيرو الطيبة علقوا؛ أي أوقفوا، اعتقاله 
إلى أن يستطيع الوقوف على رجليه، لكنهم لم يوافقوا 

ًعلى إعطائه وعدا بأن ال يتم اعتقاله مجددا رفض . ً
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 المحكمة كتب قاضيا. األخرس هذا العرض بشجاعة
العليا، إسحق عميت وعوفر غروسكوفف، بأنهما راضيين 

وعندما يكون قضاة منارة . عن االعتقال ذي المبرر التام
العدل راضين ويبررون فظاعة االعتقال بدون محاكمة، 
عندها ينتهي المكان الذي يمكن إلسرائيل أن تعتبر فيه 

طي كل ذلك هو أكبر من مقاس هندل، الديمقرا. ديمقراطية
  .المصنوع من البالستيك

ً شخصا في االعتقال اإلداري بدون ٣٥٠نحو 
وقد . محاكمة في السجون اإلسرائيلية، من بينهم قاصران

  . كانت هناك فترة وصل فيها عددهم إلى ألف معتقل

ًكانت المحكمة راضية في حينه أيضا، ولم 
ًيستيقظ ضمير هندل الميت يوما ما ليسأل ما هذه الدولة 

تختطف عشرات آالف األشخاص وترسلهم إلى التي 
السجن بدون محاكمة بأعداد كان يجب أن تدهش كل 

  .صاحب ضمير

كان األخرس يراوح في نهاية األسبوع بين الحياة 
إسرائيل . ومصيره هذا فطر قلوب عدد قليل. والموت

دون أن يكون ألي شخص فكرة عن " ًإرهابيا"تسميه 
الدليل المعروض . مامهجريمته، وال يوجد دليل يعرض أ

 - حسب االدعاء -فيلم قصير يتفاخر فيه : كان نكتة
  . ًبكونه عضوا في الجهاد اإلسالمي

 ٦/١٠في " هآرتس"وكشفت هجار شيزاف في 
 لم يقل ذلك على -  حسب تفريغ كلمات الفيلم -بأنه 

في نهاية األسبوع توفي إسحق ايالن، الذي . اإلطالق
ئيس قسم التحقيقات في كان نائب رئيس الشاباك ور

أقامت إسرائيل . الجهاز، والذي عرف بقسوته الشديدة
  . الحداد عليه

أحد "وكتب وزير الدفاع بني غانتس بأنه كان 
لقد : "، وأضاف"ًاألشخاص الجيدين جدا الذين عرفهم

  ".جلب الكثير من النور وأنقذ حياة الكثيرين

من الصعب معرفة كم شخص أنقذه أيالن وكم 
نور جلب، ومن األكثر سهولة إحصاء كم قتل وكم من ال

دماء األخرس . ًمن التعذيب القاسي كان مسؤوال عنه
وآالف الفلسطينيين اآلخرين على أيدي هذه الشرطة 

  . السرية والشاباك، الذي حصل فيه أيالن على المجد

من المشكوك فيه أن تكون هناك دولة ديمقراطية 
ًا ممجداأخرى يعتبر فيها هذا العمل أمر ً.  

 ١٩/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

” ربع األرض أو أقل“بين … الفلسطينيون
  واستراتيجية نضال جديدة وحلم ال يتحقق

 

    هآرتس- دمتري شومسكي :بقلم

ًيعد سابقا ألوانه فرح اليمين الصاخب في أعقاب 
اتفاقات السالم بين إسرائيل واإلمارات والبحرين، التي تم 

ًليها في واشنطن قبل شهر تقريبا؛ فعمليات التوقيع ع
 –التطبيع في عالقات الدول العربية مع إسرائيل 

 ستحث –متجاهلين تخليد االحتالل واألبرتهايد 
الفلسطينيين على بلورة استراتيجية جديدة للنضال على 

  .حقوقهم القومية

تداعيات هذه االتفاقيات قد تعمق توجهات فكرية 
التوجه األول، إن إدارة الظهر . نيينرئيسية لدى الفلسطي

لضائقتهم قد تزيد في أوساطهم الشعور باالغتراب تجاه 
الفضاء العربي، وفي المقابل تعزيز عالقاتهم المحلية 

  . الوطنية الفلسطينية بصورة أشد

التوجه الثاني، مع التجميد الفعلي لمبادرة السالم 
التفاقات  كما يفسر ذلك وبحق، تداعيات هذه ا–العربية 

ً ستتجذر نهائيا في الوعي –في مكتب محمود عباس 
ٕالفلسطيني فكرة أن تقسيم البالد واقامة دولة فلسطينية 

  . لم تعد فكرة واقعية١٩٦٧قابلة للحياة في حدود 
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الربط الديالكتيكي بين زيادة ارتباط الشعب 
 المحلي وبين االعتراف الحاد –الفلسطيني بوطنه الوطني 

ستقالل غير قابل للتطبيق، قد يؤدي على بأن حلم اال
األرجح إلى اكتماله النهائي بتحقيق المشروع الصهيوني 
بأقصى نطاق إقليمي له على كامل أرض فلسطين 

  .الكبرى

كما يبدو، تسليم القومية الفلسطينية بإقامة دولة 
يهودية على كل أراضي البالد، هو كل ما أملت به 

  . لجابوتنسكي” الحديديالجدار “الصهيونية منذ مقال 

ولكن من المشكوك فيه أن تجد اليوم إسرائيليين 
 –كثيرين يفرحون بهذا التسليم، ذلك أن معناه الفعلي 

ًكما كان مفهوما ضمنا لجابوتنسكي ومقبوال عنده  ً  هو –ً
  .التجنس العربي الفلسطيني في الدولة اليهودية

الدولة “اإلسرائيليون الذين يطاردهم كابوس 
على قناعة بأن الفلسطينيين يأملون من ” ئية القوميةثنا

أعماق قلوبهم الحصول على الجنسية اإلسرائيلية؛ سواء 
من أجل التمتع بدفعات التأمين الوطني أو بهدف أن 
يشوهوا للشعب اليهودي حقهم في تقرير المصير بوسائل 

  . ديمغرافية

ولكنها أفكار هراء، أصلها بالتعالي على اآلخر 
ألنه ال يوجد شعب يحلم في العيش في دولة . تهوشيطن
 وطنية وعنصرية، استهدفت أن تخدم احتياجات –عرقية 

وهذا ما ينتظر . الشعب اآلخر بصورة حصرية
الفلسطينيين إذا تجنسوا في في دولة قانون القومية 

  .اليهودية

ولكن بالنسبة لوضعهم الحالي، حيث هم 
يتو قطاع غزة محبوسون في بنتوستانات الضفة وفي غ

المكتظ والخانق، فمن الواضح أن الفلسطينيين يفضلون 
في دولة ذات ” ج“أن يكونوا مواطنين من الصنف 

  . سيادة

وبالعكس، إذا أخرجوا من أنفسهم حركة مدنية 
هدفها التجنس في الدولة الممتدة على طول وعرض 

 بفضل الجنسية –وطنهم وتحقق هذا الهدف، فيمكنهم 
التي ستمنحهم الحق في انتخابات ديمقراطية اإلسرائيلية 

 اإلسهام في هز الهيمنة العرقية المركزية اليهودية في –
ٕالدولة واعادة تأسيس إسرائيل كديمقراطية منظمة متعددة 

  .  القوميات

سيضم هذا النظام في شكله حق تحقيق المصير 
للشعب اليهودي اإلسرائيلي وحق تقرير المصير للشعب 

سطيني اإلسرائيلي، وبهذا يتحقق الهدف العربي الفل
  .المأمول للمساواة بين الشعبين في البالد

هذه الحركة إذا قامت، يتوقع أن تصطدم بعدة 
ًحماس ستعتبرها خضوعا مخجال للمحتل . عقبات ً

الصهيوني، ورؤساء السلطة الفلسطينية سيتنصلون 
 بعضهم بسبب عدم الرغبة في التنازل عن –منها بشدة 

 االحترام والتقدير لزعماء الدولة العتيدة، والبعض مظاهر
اآلخر بسبب الشعور بالمسؤولية والخوف من أن ينزل 
. حل السلطة كارثة على الشعب الفلسطيني وكل المنطقة

ًمن المفهوم أيضا أن معظم اإلسرائيليين سيعارضون فكرة 
تجنيس الفلسطينيين في الدولة اليهودية؛ ألسباب 

  .يةعنصرية ديمغراف

من الناحية األخرى، من الواضح أنه ليس 
العنصريين في اليمين واليسار وحدهم من سيتحفظون 
من حركة التجنس الفلسطينية في إسرائيل، بل هناك 
الكثير في أوساط المؤيدين للمساواة والسالم الحقيقي، 
من اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ومن 

 –نطقي للنزاع اإلسرائيلي الواضح أن الحل العادل والم
الفلسطيني هو تقسيم البالد إلى دولتين قوميتين قابلتين 

  . للحياة

ًوعندما سيتضح نهائيا أن هذا الحل قد يبقى في 
طور الحلم، فإن الخيار الوحيد أمام مؤيدي السالم 
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والمساواة في الطرفين، سيكون ترك الحلم العادل 
  .ًوالمنطق لصالح الحلم األقل شرا

ل سيكون الحصول على الجنسية اإلسرائيلية ه
للفلسطينيين في دولة أرض إسرائيل الكاملة مهمة أكثر 
واقعية من الحصول على الموافقة اإلسرائيلية للعودة إلى 

 والتمكين من إقامة دولة فلسطينية على ١٩٦٧حدود 
أقل من ربع أرض إسرائيل االنتدابية؟ ال يمكن اإلجابة 

  . ً بالفكرة قدما وبصورة فعليةعلى ذلك قبل الدفع

يمكن البدء في تطبيقها في شرقي القدس، حيث 
يحق للفلسطينيين المقدسيين تقديم طلب للحصول على 
الجنسية، حتى لو كان عدد قليل منهم فعلوا ذلك منذ 

وفي . ً، وعدد قليل جدا من الطلبات تم قبولها١٩٦٧
، يمكن موازاة ذلك، من خالل استعداد أجيال من الصراع

البدء في احتجاج دولي غير عنيف إللغاء األبرتهايد 
  . الكولونيالي في المناطق المحتلة

ٕواذا أثمر هذا االحتجاج فإنه وبنظرة إلى الوراء 
سيكون باإلمكان أن نقرر بأن نتنياهو وترامب أسسا 

  .إسرائيل ثنائية القومية من مسطحات البيت األبيض

 ١٩/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

 * ** * * 

الجيش يواصل تغطية جرائم : تقرير إسرائيلي
  المستوطنين بالضفة

  

 عدنان أبو عامر

تاتارسكي قال إن مرتكبي الجريمة من 
  جيتي-المستوطنين يتمتعون بتعاطف المسؤولين

الشرطة والجيش "قال كاتب إسرائيلي إن 
اإلسرائيليين يواصالن التغطية على جرائم المستوطنين 

 في الضفة الغربية، آخرها قيامهم ببناء ضد الفلسطينيين
بركة على أرض فلسطينية خاصة في قرية دير استيا 

  ."بسلفيت

وأضاف أفيف تاتارسكي الناشط االجتماعي في 
أن  "21عربي"، ترجمته "محادثة محلية"تقريره على موقع 

الجيش والشرطة اإلسرائيليين يعمالن في خدمة "
ًالمستوطنين، بدال من العمل ضدهم، خاصة من أولئك 
المخالفين للقانون، وبينما ينتهي كل حادث في الضفة 
الغربية باعتقال صاحب األرض الفلسطيني، يقابله إطالق 

يام بذات االنتهاكات في سراح المستوطنين لمواصلة الق
 ."أراضي الفلسطينيين، كما لو كانت أرضهم

الفلسطينيين أصحاب األراضي "وأشار إلى أن 
التي تشهد ممارسات المستوطنين لديهم وثائق ملكية 
بها، وحكم قضائي يعترف بذلك، لذلك ال تجرؤ السلطات 
اإلسرائيلية على التشكيك في حديثهم، لكنها في الوقت 

تتخذ أي إجراء بحق مرتكبي الجرائم ضد أصحاب ذاته ال 
األرض، رغم أن تفاصيلهم معروفة، والفلسطينيون اشتكوا 
ضدهم لدى الشرطة، وبعد أن يدرك المستوطنون أنه لن 

 ."يتم اتخاذ إجراء ضدهم، يعودون لذات االنتهاكات

مرتكبي الجريمة من المستوطنين "وأوضح أن 
لمستوطنات التي يتمتعون بتعاطف المسؤولين في ا

يقيمون فيها، لذلك فإن هناك سببا لالعتقاد بأنهم على 
علم باالنتهاكات التي يقومون بها؛ فيما الشرطة تتذرع 
بأن مهمتها هي حماية المستوطنين، حتى لو كانوا 
يقومون باقتالع وقطع أغصان وشجيرات البلوط في 

  ."أراضي الفلسطينيين

ح المستوطنين فيما تطلق الشرطة سرا"وأكد أنه 
اإلسرائيليين بعد ساعات قليلة من أي بالغ أو شكوى 
فلسطينية، فإنه في المقابل يتم اعتقال الفلسطينيين بتهم 
ًكاذبة بهدم ممتلكات واالعتداء، وبدال من اتهام الغزاة 
ًبالغزو، يجد مالك األرض الفلسطيني نفسه متهما بتدمير 

 شاغرة أمام ممتلكاتهم، وفي هذه الحالة تصبح األرض
ممارسات المستوطنين، حيث يستغلون غياب صاحب 

 ."األرض لتنفيذ انتهاكاتهم
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طريقة تعاون السلطات "وخلص إلى القول إن 
اإلسرائيلية هنا مع المجرمين اإلسرائيليين من 
المستوطنين تتلخص في أن الشرطة والجهات األمنية ال 
 تتعامل مع الشكاوى المرسلة إليها ضدهم، رغم أن
الشكاوى تحمل تفاصيل المستوطنين لتلك الجهات، بل إن 
الشرطة تلجأ في الكثير من األحيان إلى إغالق الشكوى 
التي يقدمها الفلسطينيون والجهات الحقوقية، بشأن 
اقتحام المستوطنين ألراضيهم، والعمل فيها بدون 

 ."تصريح

في الوقت ذاته، فإن "واستدرك بالقول إنه 
كوى المستوطنين ضد الفلسطينيين الشرطة ال تغلق ش

بزعم أنهم اعتدوا عليهم، وتترك الشكاوى مفتوحة، بحيث 
يمكن استخدامها عند الحاجة لمضايقة الفلسطينيين، 
ورغم اعتراف اإلدارة المدنية بأن ما يقوم به المستوطنون 
هو غزو ألراض فلسطينية خاصة، فإنه ال يتم عمل أي 

 ."شيء ضد الجناة المستوطنين

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠) ٢١عربي (

* * * * * 

إياد الحالق اخترق جدران الالمباالة 
 اإلسرائيلية

  

 )هآرتس(نير حسون 

إيـــاد الحـــالق لـــم يفهـــم، ولـــم يكـــن قـــادرا بـــصورة 
ــى  مطلقــة علــى أن يفهــم، لمــاذا يالحقــه رجــال الــشرطة إل
غرفة القمامة التي تقع قرب باب االسباط فـي صـباح يـوم 

 عائلته قالوا إنه لـم يكـن يعـرف أنـه فعليا، ابناء.  أيار٣٠
ولـم يكـن يعـرف . يوجد في العالم يهود وعرب ونزاع بيـنهم

  .ماذا يعني شرطي وما هو السالح

حــسب قــسم التحقيقــات مــع رجــال الــشرطة فــان 
كــاميرات الحمايــة المركبــة فــي غرفــة القمامــة لــم توثــق مــا 

التحقيــق اظهــر أنــه فــي اليــوم الــسابق للحــدث قــام . حــدث

ولكـن بيـان قـسم . لعمال بفصل الكهرباء عن الكاميراأحد ا
التحقيقات مع رجال الشرطة والذي نشر أمس يتوافـق مـع 
شــهادة معلمـــة فـــي مدرســـة إيــاد، وردة أبـــو حديـــد، التـــي 

 إطـالقهربت هي ايضا إلى غرفـة القمامـة عنـدما سـمعت 
إنـه : لقـد صـرخت علـى رجـال الـشرطة“. النار في الـشارع

أبــو . أيــن المـسدس، أيـن المـسدس: والـذين سـألوا. معـاق
  .”أي مسدس: حديد اجابت

ـــدو مـــن اجـــل  الحـــالق حـــاول النهـــوض، كمـــا يب
االشـــارة إلـــى أبـــو حديـــد وأن يـــشرح لهـــم بأنهـــا تعرفـــه أو 

الــشرطي الــشاب مــن بــين . التوجــه اليهــا طالبــا المــساعدة
االثنين اعتبـر ذلـك حركـة تـشكل خطـرا فـأطلق النـار عليـه 

التحقيقات مـع الـشرطة أنـه ينـوي أمس اعلن قسم . وقتله
ـــة، مـــع  ـــل برعون ـــسببه بالقت ـــشرطي للمحاكمـــة لت تقـــديم ال

  .مراعاة االستماع

. إن حادثــة إيــاد الحــالق ليــست حادثــة اســتثنائية
األمر غير االستثنائي هو بالتحديد التحقيق السريع نسبيا 

وحــــــسب منظمــــــة . وقــــــرار تقــــــديم الــــــشرطي للمحاكمــــــة
ليال على السنتين كانت هناك ، خالل فترة تزيد ق”بتسيلم“

 فيها النار على فلسطينيين وقتلوا علـى أطلقت حادثة ١١
ــي حالــة هــرب ولــم  ــانوا ف ــوات االمــن رغــم أنهــم ك ــدي ق أي

 النــار علــى ظهــورهم، أطلقــتيــشكلوا أي خطــر، معظمهــم 
ولم يقدم في أي من هذه الحاالت أحـد مـن مطلقـي النـار، 

  .مةمن الجنود أو من رجال الشرطة، للمحاك

الحالق لـم تطلـق النـار عليـه بـسبب أنـه متوحـد، 
مصيره حـسم عنـدما .  النار عليه ألنه فلسطينيأطلقتبل 

تــم تــشخيص ســلوكه مثــل ســلوك خطيــر، والــشرطي صــرخ 
  .في جهاز االتصال بأن األمر يتعلق بمخرب

يمكــن بالتأكيــد االفتــراض أن قتــل الحــالق ايــضا 
لـــــصدى كـــــان ســـــينتهي بـــــدون تقـــــديم للمحاكمـــــة لـــــوال ا

الحــالق لــيس فقــط . الجمــاهيري الــذي رافــق هــذه الحادثــة
ــصبح  ــل تحــول لي ــاالة اإلســرائيلية، ب ــرق جــدران الالمب اخت
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” ذهب إلى الـسجنا”و” بيبي إلى البيت“إلى جانب . ًارمز
، كان احـد الـشعارات المـشهورة جـدا فـي ”العدالة إلياد “–

رمـــز الحـــالق، أيـــد . المظـــاهرات الجماهيريـــة أمـــام بلفـــور
ــشاطات ت ــة صــغيرة، جــزء مــن صــورته فــي ن مــسك بمزهري

العنايــة بالحــدائق فــي المدرســة التــي كــان يــتعلم فيهــا، تــم 
  .رسمها على الفتات كثيرة

ـــاد الحـــالق  ـــذات إي الـــسؤال المهـــم هـــو لمـــاذا بال
اختــــرق جــــدران المبــــاالة الجمهــــور اإلســــرائيلي ووســــائل 

الـة الحالق هو ح. الجواب ليس لطيفا. االعالم اإلسرائيلية
فعجزه لكونه طفـال فـي جـسد شـخص . مريحة، مريحة جدا

. بالغ، نجـح فـي جعـل الجمهـور اإلسـرائيلي يـرى انـسانيته
ايـــضا نحـــن، مثـــل الحـــالق نفـــسه، يمكننـــا أال نميـــز بـــين 

ولكن خالفا للحالق، نحن ننجح في القيام . اليهود والعرب
  .بذلك في حاالت نادرة جدا

 فيه الكفايـة فقط عندما تكون الضحية عاجزة بما
الستبعاد أي احتمال حتى من الناحية النظريـة بـأن يكـون 
لــديها نوايــا خبيثــة، فقــط فــي حينــه نــنجح فــي رؤيتــه مــن 

فـي غرفــة الحــالق لــم يكــن . خلـف التــصنيفات القوميــة لــه
 ايجاد حتى الدليل الضعيف على شـكل نـسخ مـن باإلمكان
التــي تــم اكتــشافها فــي غرفـــة ” إســرائيل اليــوم“صــحيفة 

إن الصراخ المبرر في قـضية الحـالق . عقوب أبو القيعاني
  .األخرىيكشف الصمت المدوي في جميع القضايا 

  ١٤ صفحة ٢٣/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

  

ما رد المحكمة اإلسرائيلية بعد مطالبة 
  فلسطينيين بإخالء مستوطنة على أراضيهم؟

 

  )٢٣/١٠/٢٠٢٠  هآرتس (شيزاف هجار :بقلم

 بإخالء طالبوا الذين نيونالفلسطي الملتمسون
 نقاش جلسة طلبوا ،"كرميم متسبيه "االستيطانية البؤرة

 آب في اتخذ الذي القرار حول العليا المحكمة في أخرى
 خالل االستيطانية البؤرة إخالء بوجوب يقضي والذي
 االعتراف إمكانية قرروا القضاة وألن. سنوات ثالث

 أثبت إذا يةالغرب الضفة في متروكة ممتلكات بصفقات
 الذي يونس، حسام المحامي انضم. نية بحسن تمت أنها
 العليا، المحكمة في القضية كسب رغم الملتمسين، يمثل
 القانوني المستشار قدمه آخر نقاش إلجراء الطلب إلى

 .الماضي الشهر في مندلبليت افيحاي للحكومة

 التي لألسباب معاكسة ألسباب الطلب يونس قدم
 الذي التفسير يعارض هو: القانوني المستشار طرحها
 الضفة أراضي في" السوق تنظيم "لـ الحكم قرار في أعطي

 مع تمت بصفقات االعتراف يمكن بحسبه والذي الغربية،
 اعتقد إذا والمتروكة الحكومية الممتلكات عن المسؤول

. حكومية بممتلكات يتعلق األمر أن الصفقة عقد زمن في
 القول هذا القضية في يونالفلسطين الملتمسون عارض
 الذي ارنون، هرئيل المحامي. الواسعة تداعياته بسبب
 الطلب في قال االستيطانية، البؤرة سكان يمثل

 لكنه القضية، كسب قضية صاحب أر لم: "االستثنائي
 التداعيات بسبب فقط الحكم على يستأنف أن يريد

 – لفين رونيت وشرحت ".قضيته تمس ال التي الواسعة
 في المجاالت متعدد المركز في المحاضرة (ورشان

 الملتمسين موقف بلورة في شريكة كانت والتي هرتسليا
 ًأمرا "ّيعد" السوق تنظيم "بأن للصحيفة) الفلسطينيين

 أمكن ما إذا لتبنيه سبب هناك ليس لذلك ًاستثنائيا،
  ".أخرى بطريقة الممتلكات تعويض

 لتنظيما شروط بأن العليا المحكمة قرار وأوضح
 تجتز لم الدولة ألن ،"كرميم متسبيه "حالة على تسري ال

 عن المسؤول فإن القضاة، وحسب. النية حسن اختبار
 إشارات رؤية عن عينيه أغمض "الحكومية الممتلكات

". كثيرة سنوات خالل أمامه كانت التي الكثيرة التحذير
 في المركزية للمحكمة سابق قرار حول الحكم قرار
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" السوق تنظيم "تطبيق إمكان على نص ذيال القدس،
 في" كرميم متسبيه "أقيمت. االستيطانية البؤرة حالة على

 تم أن بعد ،"هشاحر كوخاف "مستوطنة بمحاذاة ١٩٩٩
 علم على الدولة كانت عملية في أخرى منطقة من نقلها
 بشرعنتها االستيطانية البؤرة سكان الدولة ووعدت. بها
 رئيسة رأسهم وعلى القضاة قرر دلق  .الجديد مكانها في

 نقل باإلمكان ليس بأن حيوت، استر العليا المحكمة
 لكن ،"السوق تنظيم "إلى ًاستنادا عقار ملكية حقوق
 يتوقف أن إلى واالستخدام اليد وضع حقوق نقل يمكن

 موعد كان لو حتى – المنطقة على السيطرة عن الجيش
  . محدود غير السيطرة

 المحامي قدمه الذي ينالملتمس موقف وحسب
 يعترف ال الغربية الضفة في المحلي القانون فإن يونس،
 الحسبان في يأخذ لكنه" السوق تنظيم ترتيبات "بنظام
 أن إلى ًأيضا اإلشارة وتمت. األراضي أصحاب حقوق
 الناحية من - الواجب من لذا محتلة، منطقة الضفة

 أقوال وحسب. المحلي القانون تغيير عدم - القانونية
 الضفة أراضي من فقط المئة في ٠.٢٥ فإن الملتمسين،

 لن الترتيب هذا مثل إقامة فإن لذا لفلسطينيين، خصصت
 الملتمسون يقترح ذلك، من ًوبدال. المستوطنين سوى يفيد

 من إن يقول الذي القانون من البند لهذا آخر ًتفسيرا
 عليه اليد يضع كان من يعوض أن عليه العقار، خصص

   .العقار أصحاب بحقوق المس دون

 المستشار قدم العليا، المحكمة قرار نشر بعد
 لوزير طلب أعقاب في آخر نفاش إلجراء ًطلبا القانوني
 هذا. نسكورن آفي العدل ووزير غانتس بني الدفاع
  . حيوت العليا المحكمة لرئيسة لمبدأين ًاستنادا

 تنظيم "تطبيق يمكن ال األول، المبدأ حسب
 ويديرها عليها اليد الجيش يضع أراض لىع" السوق

 بشروط يتعلق والثاني. الحكومية األمالك عن المسؤول
  ". النوايا حسن "اختبار

 انتقاد سمع الوزارة في جرت التي المداوالت في
 على المبدئية المصادقة رغم أنه بشأن لحيوت، وجه

 وضعتها التي الشروط أن إال السوق، تنظيم استخدام
 شرعنة بهدف استخدامه سيمنع" النوايا سنح "الختبار

 مناقشة تمت المداوالت في. الضفة في البيوت آالف
 سيؤدي الحكم قرار ألن آخر، بنقاش المطالبة احتمالية

 يريد الذي األمر وهو لمستوطنات، جماعي إخالء إلى
  .منعه القانوني المستشار

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

عد عدوان المستوطنين لماذا يتصا: هآرتس
  بموسم الزيتون؟

  

 أحمد صقر

قالت صحيفة إسرائيلية، إن زيادة األزمة التي 
تسبب بها انتشار وباء كورونا لم يمنع المستوطنين 
اإلسرائيليين من مواصلة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في 
موسم قطف الزيتون، مشيرة إلى وجود هدف إسرائيلي 

   .كاتخفي يقف خلف هذه االنتها

حتى : "في افتتاحيتها األربعاء" هآرتس"وقالت 
وباء كورونا، الذي أنزل العالم كله عن السكة، لم ينجح 
في وقف االزدهار الموسمي لعنف المستوطنين في فترة 
قطف الزيتون، إضافة إلى نزعة التعاون من محافل إنفاذ 

   ".القانون اإلسرائيلي التي ترافقه

ارتفاع في "فإن هناك وبحسب ما ورد للصحيفة، 
عدد حوادث العنف ومستوى عدوانية المستوطنين ضد 

، منوهة إلى أن منظمة حقوق اإلنسان "الفلسطينيين
وثقت منذ بداية موسم قطاف "، "يش دين"اإلسرائيلية 

 حدثا يرتبط بالقطف، وسرقة ٢٥الزيتون الحالي 
الزيتون، وحرق واجتثاث أشجار الزيتون واالعتداء 

  ".لى العاملين في قطفهالعنيف ع
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 شجرة ٤٠٠اجتثاث أكثر من "وأكدت أنه تم 
الضرر االقتصادي بسبب "، موضحة أن "٥٠ٕواحراق نحو 

كورونا لم يتجاوز المناطق المحتلة، وكنتيجة لذلك أصبح 
  ".قطف الزيتون مصدر الرزق األساسي لعائالت كثيرة

المستوطنون المعتدون الذين يسلبون : "وأضافت
الزيتون ويجتثون األشجار، ال يضرون فقط وينهبون 

بالممتلكات الفلسطينية، بل يقطعون مصدر دخل عائالت 
   ".كاملة، في فترة قاسية على نحو خاص

إن بشاعة هذه االعتداءات " هآرتس"وقالت 
تلخص المزاج المريض الذي يتفشى في المستوطنات؛ 
تحت مزاعم أن اليهود هم أسياد البالد والفلسطينيون 

غير أن المستوطنين : "، وأضافت"الكو األرض هم العبيدم
ما كانوا لينجحوا في مشروع القمع والسلب والنهب، دون 
انعدام الفعل من جانب السلطات اإلسرائيلية التي ال تعمل 
شيئا على اإلطالق في إنفاذ القانون مع المستوطنين 

   ".المجرمين التابعين لمجموعات التالل

 ٢٠٠٥منذ "، فإنه " دينيش"وبحسب معطيات 
 في المئة فقط من التحقيقات في ٩، فإن ٢٠١٩حتى 

المناطق بشأن اعتداءات ارتكبها مستوطنون ضد 
مواطنين فلسطينيين أو أمالكهم انتهت بتقديم المتهمين 

 في المئة من الملفات أغلقت ٢٢إلى المحاكمة، كما أن 
بذرائع تشهد على إخفاق جهاز الشرطة في التحقيق، 

  ".حين يكون الحديث يدور عن تحقيق

عندما يدور الحديث عن تحقيق في : "وتابعت
حرق أو (اعتداءات تتعلق بإلحاق الضرر باألشجار 

، فإن معدالت التقديم إلى المحاكمة متدنية وربما )قطع
   ".منعدمة

الشرطة تتعاطى باستخفاف "، أن "هآرتس"وأكدت 
ستوطنين مطلق مع شكاوى الفلسطينيين، وال تقدم م

مجرمين إلى المحاكمة، حتى عندما يتم توثيق 
   ".اعتداءاتهم وشخصياتهم

إسرائيل تقول "وهذا يعني بحسب الصحيفة أن 
وهكذا ينكشف . استمروا دون عراقيل: لهؤالء المجرمين

الهدف األكبر الخفي إلسرائيل؛ وهو سحب األراضي 
  ".المحتلة من تحت أقدام الفلسطينيين

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠) ٢١عربي (

* * * * * 

كيف ينظر الحزبان .. وفق سلم األولويات
  األمريكيان إلى إسرائيل؟

  

  معاريف  - شلومو شامير :بقلم

مهما كانت نتائج انتخابات رئاسة الواليات 
المتحدة، فسواء فاز المرشح الجمهوري أم المرشح 
الديمقراطي، فإنه من غير المتوقع أي تغيير في مكانة 

ال في الرأي العام وال في .. واليات المتحدةإسرائيل لدى ال
العالقات مع اإلدارة التالية، وال في سياسة البيت 

فثمة عطف في أوساط األغلبية الساحقة من . األبيض
األمريكيين تجاه إسرائيل، وثمة تأييد للعالقات الطيبة 
والقريبة، وثمة إجماع في قيادة البيت األبيض على 

ل، وكل هذه قوية وغير متعلقة استمرار مساعدة إسرائي
  .بالهوية الحزبية للرئيس المنتخب

إذا ما طرأ تغيير، فلن يكون إال في المكان الذي 
إذا فاز . تحتله إسرائيل في سلم أولويات اإلدارة التالية

ترامب، فستظل إسرائيل على رأس جدول أعماله 
ٕواذا انتخب جو بايدن، فستهبط إسرائيل أغلب . السياسي

إلى أحد األماكن الدنيا في قائمة المواضيع التي الظن 
تحتاج إلى معالجة خاصة من البيت األبيض ووزارة 

  .الخارجية

شرح زعيم يهودي أمريكي أسطوري، هو 
ألكسندر شيندلر، بأن دعم أمريكيا إلسرائيل لدى 
ًالجمهوريين سيظل سياسيا، أما لدى الديمقراطيين فهو 

رق بين نهجي الجمهوريين هذا تمييز ملموس بالف. بالدم
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فالديمقراطيون يتعاطون مع . والديمقراطيين تجاه إسرائيل
إسرائيل كقوة إقليمية عظمى، ودولة ديمقراطية غربية، 
مع قائمة طويلة من النجاحات واإلنجازات في مجاالت 

وفي نظر زعماء الديمقراطيين، ال تحتاج إسرائيل . مختلفة
. اردات طيبة سياسيةإلبداء العطف الدائم وال إلى ب

ًومرغوب انتقاد سياستها أحيانا، فلن يحدث لها شيء 
  ً.ألنها على ما يكفي من القوة كي تمتص توبيخا

لغرض المقارنة، في السنوات األربعة إلدارة 
ترامب، كان الموقف من إسرائيل كدولة غير مستقرة 
ًسياسيا، منقسمة وممزقة، ليست واثقة بنفسها سياسيا،  ً

 بالضبط ما الذي تريده وكيف تحصل على ما ال تعرف
لقد تعاطى ترامب مع إسرائيل . تريده من ناحية سياسية

كالولد الضعيف في الصف، الذي يحتاج إلى انتباه خاص 
اتفاقات السالم بين إسرائيل واإلمارات . ومالطفة

ًوالبحرين، ووثيقة التفاهم مع السودان، تعد تعويضا عن 
قات في سياسة ترامب الخارجية أربع سنوات من اإلخفا

أما اتفاق السالم . وسياسة وزير خارجيته مايك بومبيو
بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي عمل عليه على مدى 
ثالث سنوات طاقم خاص في البيت األبيض برئاسة جاريد 
كوشنر، فقد تحول إلى إهانة موهتها اتفاقات السالم مع 

  .اإلمارات والبحرين

ًم يكن الشرق األوسط موضوعا بالمقابل، ل
ًمفضال على نحو خاص في إدارة الرئيس السابق باراك 

. هيالري كلينتون كوزيرة الخارجية لم تزر إسرائيل. أوباما
إن ما كان يهم أوباما وهيالري أكثر، العالقات مع بلدان 

بايدن هو اآلخر ال يستعد على ما يبدو . الشرق األقصى
ة عليا بسياسته الخارجية لمنح الشرق األوسط أولوي

ومسؤولون يهود كبار في الجالية اليهودية ممن . كرئيس
عملوا إلى جانب بايدن كسناتور وكنائب رئيس يعرفون 

إلسرائيل في الساحة السياسية ” صديق مؤكد“بايدن كـ 

ولكنه لن يحرص على إسرائيل ألنه يؤمن . األمريكية
  .بقوتها

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠ العربي القدس

* * * * * 

المحكمة العليا لم : خرسقضية ماهر األ
  تفاجئنا

  

 ٢٧/١٠/٢٠٢٠ عميره هاس - هآرتس

كل التماس للمحكمة العليا يواجه توجيهات 
السلطات في قضايا الفلسطينيين، يثير توقعا علمانيا 

معجزة تحرر القضاة من تقاليد الشباك . لحدوث معجزة
كل التماس ينسي للحظة خيبة األمل التي . والجيش

  .أحدثها سابقه

هذا ما حدث قبل ثالثة أيام عندما ناقش القضاة 
، ) سنة٤٩(مرة اخرى االلتماس بشأن ماهر األخرس 

المضرب عن الطعام منذ ثالثة أشهر احتجاجا على 
اعتقاله بدون تقديم الئحة اتهام ضده وبدون محاكمة 

  .وبدون أدلة وبدون حق الدفاع عن نفسه

خالل للمرة الثانية . مرة اخرى لم تحدث معجزة
شهر تهرب القضاة من كل تطرق مبدئي العتقال من نوع 
حقير كهذا من االعتقال، واقترحوا حل يتمثل بنصف قهوة 

  .تعليق االعتقال اإلداري: ونصف شاي

اعتقل األخرس وتم ) يوليو( تموز ٢٧في 
 ٢٦التحقيق معه وصدر ضده أمر اعتقال إداري حتى 

، وهو يواصله الحالي، األخرس بدأ باالضراب عن الطعام
يتم عالجه في  )سبتمبر(  ايلول٦من . حتى اآلن

مستشفى كابالن، ووضعه الجسدي كما هو متوقع 
اآلالم تزداد، الضرر الصحي من شأنه أن يكون . يتدهور

ولكنه يحافظ على صفاء ذهنه وهو يصمم على . دائم
  .مواصلة االضراب حتى الموت أو اطالق سراحه
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دا على التماس ، ر)سبتمبر( ايلول ٢٣في 
األخرس األول الطالق سراحه، وجد القضاة صيغة الغاء 
مؤقت لالعتقال اإلداري، ألن وضعه الصحي يلغي 

. ولكونه سجين مسموح له استقبال الزيارات. ”خطورته“
 والجيش اإلسرائيلي كإذا تحسن وضعه فان الشبا

هكذا، في . يمكنهما تمديد االعتقال اإلداري، هكذا قرروا
لجمعة الماضي قرر الشباك والجيش بأن وضعه يوم ا

جيد، وأنه يمكن تجديد اعتقاله اإلداري ونقله الى عيادة 
في اعقاب التماس مستعجل . مصلحة السجون في الرملة

  .أوقفت المحكمة العليا النقل وعادت وعلقت االعتقال

. في الشباك قالوا إن االخرس هو شخص خطير
م يتم تقديم الئحة اتهام ٕواذا كان األمر كذلك فلماذا ل

مفصلة ضده؟ فقد سبق واعتقل وحكم مرتين في السابق 
بسبب مخالفات مرتبطة بعضوية في الجهاد االسالمي 

اذا .  شهر٢٦ شهر و١١وقضى عقوبات بالسجن مدة 
لماذا اآلن يكون هناك اعتقال اداري؟ احيانا الشباك ال 

أو صحيحة (يريد كشف العمالء الذين قدموا معلومات 
واحيانا كما يبدو يكون الشباك محرج من ). مشوهة

لذلك، يفضل جعلها . ضعف البينات أو ضآلة التهم
  .ضبابية قدر االمكان

عدد المعتقلين اإلداريين هو تقريبا ثابت في 
هو : هذا ترتيب مريح.  معتقل٣٥٠السنوات االخيرة، 

يوفر على الجهاز وجع رأس عقد محكمة عسكرية 
واثباتات وعمليات نقل للسجين في واستدعاء شهود 

. ولكن ال يمكن قول ذلك بشكل علني. الذهاب والعودة
حتى في اسرائيل في هذه االيام، المتغطرسة اكثر من أي 
وقت مضى ازاء مغزى السيطرة على شعب آخر، فان 
الشباك ال يمكنه االعالن بأن اجهزة االمن تتصرف بهذه 

ي ومستبد، يحكم الصورة في كل حكم عسكري، ديكتاتور
  .رعايا لم ينتخبوه

كجهة تعرف كل شيء، في الشباك قالوا في 
بداية الشهر الحالي إنه في نهايته االخرس لن يشكل أي 

 الشهر الحالي اقترح ١٢في . خطر على أمن المنطقة
الشباك أن يوقف األخرس االضراب عن الطعام مقابل وعد 

علومات م“باطالق سراحه بعد شهرين، إال إذا وصلت 
ال . االخرس رفض ذلك ولم تحدث معجزة. عنه” جديدة

يبدو أن القضاة تساءلوا عن نوع هذا الخطر الذي تاريخ 
  .انتهائه معروف مسبقا

سيادته المفهومة ال . الشباك يتمترس في موقفه
تسمح له بأن يرفع يديه ازاء أداة النضال الوحيدة التي 

. ع الذاتيتوجد للمعتقل بدون محاكمة، وهي التجوي
والقضاة يمكنهم انقاذنا جميعا من هذا الكابوس الذي 
يتمثل باالحتضار أمام العدسات، واصدار أمر الطالق 

ولكن كان . سراحه ونقله الى مستشفى في الضفة الغربية
من السذاجة منذ البداية توقع أن تظهر المحكمة العليا 

 .في هذه المرة على وجه الخصوص، الشجاعة

  ٢٦ ص٢٨/١٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

هكذا تستمر إسرائيل في نهب الحق 
  برعاية أمريكية.. الفلسطيني

  

  هآرتس  - نوعا لنداو :بقلم

ال يجـــــب “فـــــي اليهوديـــــة مـــــن المعتـــــاد القـــــول 
رئيس الحكومة بنيـامين نتنيـاهو . ”االعتماد على المعجزة

والسفير األمريكي في إسرائيل ديفيـد فريـدمان يعرفـان هـذا 
منــذ أربــع ســنوات وهمــا يبــادران إلــى . آلخــرينأفــضل مــن ا

القيام بالمعجزات التي أتيحت لهما بفـضل مـن يجلـس فـي 
لــــذلك، قبــــل أســــبوع علــــى االنتخابــــات . البيــــت األبــــيض

الحاســـمة فـــي تـــاريخ أمريكـــا، ســـارعا إلـــى القيـــام بعمليـــة 
ً تمهيـدا –خاطفة، وربما تكـون األخيـرة، فـي المـستوطنات 



  
  ٢٧٧ 

ــة ــة تنتهــي فيهــا والي ــه ال يجــب االعتمــاد .  ترامــبلحال ألن
 .على معجزة تبقيه

ـــــيس الحكومـــــة بنيـــــامين نتنيـــــاهو والـــــسفير  رئ
األمريكــي فــي إســرائيل ديفيــد فريــدمان يعرفــان هــذا أفــضل 

منــذ أربــع ســنوات وهمــا يبــادران إلــى القيــام . مــن اآلخــرين
بالمعجزات التي أتيحت لهما بفضل مـن يجلـس فـي البيـت 

  .األبيض

ــى التعــاون يــتم طــبخ إلغــاء ال حظــر األمريكــي عل
العلمي في المناطق منذ أكثر مـن سـنة، وهـذا فـي أعقـاب 
إعـــالن وزيــــر الخارجيـــة مايــــك بومبيــــو فـــي حينــــه بــــأن 
ـــدولي فـــي نظـــر  المـــستوطنات لـــم تعـــد تخـــرق القـــانون ال

كان هدف اإلعـالن التنكـر لـرأي قـانوني . الواليات المتحدة
 ١٩٧٨لعـام معاكس لوزارة الخارجية األمريكية صدر فـي ا

قبيل نشر صـفقة القـرن ومبـادرات أخـرى لـشرعنة أمريكيـة 
  .للمستوطنات

وكنتيجـــة فعليـــة أوليـــة إلعـــالن بومبيـــو، تـــم فـــي 
   حينه طبخ خطة بين إسرائيل والواليات المتحدة

في ثالثـة اتفاقـات فـي ” التقييد الجغرافي“اللغاء 
هـذه االتفاقـات . السبعينيات للتعاون العلمي بين الـدولتين

ـــضفة  ـــي احتلتهـــا إســـرائيل فـــي ال ـــاطق الت ـــشمل المن ـــم ت ل
وهـذه االتفاقـات التـي مولـت مـع . الغربية وهضبة الجـوالن

مرور الزمن آالف األبحاث المشتركة بـين الـدولتين بمبلـغ 
ٕ مليــــار دوالر، وان كــــان يجــــب ذكــــر أن ١,٤يزيــــد علــــى 

االتحــاد األوروبــي يمــول بمبــالغ أكثــر مــن ذلــك ومــا زال 
  .طناتيستثني المستو

ليس صدفة أن تم التوقيع على هـذا االتفـاق فـي 
 الرابحــــة األكبــــر –” أريئيــــل“مقــــر الحــــرم الجــــامعي فــــي 

المحتملـــة مـــن تغييـــر االتفاقـــات، ولـــيس صـــدفة أن يقـــف 
خلـــف هـــذه المبـــادرة شــــخص آخـــر ال يثـــق بــــالمعجزات، 
الـــشخص الـــذي يـــربط بـــين جميـــع النقـــاط فـــي المحـــور 

األكبـر علـى مـدى الـسنين السياسي لحياتنا اليوم، الداعم 

وحـسب جهـات . ، وهـو شـلدون أدلـسون”أريئيـل“لجامعة 
مطلعــة علــى التفاصــيل، كــان أدلــسون مــن بــين الــدافعين 
الرئيـــــسيين إلجـــــراء هـــــذا التغييـــــر فـــــي االتفاقـــــات قبـــــل 

تدقيق أكبر في أقوال فريدمان التـي  .االنتخابات األمريكية
ــل القــصة ــا ك ــال أمــس يكــشف لن ــل “: قالهــا فــي االحتف قب

ومـا قرأتـه . بضع سنوات، طلبت رؤية نسخ هذه االتفاقات
فقد كانت تحتوي على تقييـد جغرافـي . فاجأني وخيب أملي

هـذه “. ، قـال الـسفير األمريكـي”وسياسي ال يخدم الهـدف
تحــت إدارة . التقييــدات لــم تعــد تناســب سياســتنا الخارجيــة

ترامــب وعقيــدة بومبيــو، لــم نعــد نــرى تجمعــات فــي يهــودا 
سامرة وكأنهـــــا ال تتناســـــب بالـــــضرورة مـــــع القـــــانون والــــ

لقد أضيف إلى الموقف القديم لفريدمان، المؤيد  .”الدولي
المــتحمس لمــشروع االســتيطان والــذي يقــول إنــه ال يوجــد 
هنـــاك أي شــــيء سياســـي كمــــا يبـــدو فــــي المــــستوطنات 
نفسها، بل في معارضتها فقط، أضيف تفـسير آخـر يمكـن 

ًاعتبـاره نقيــضا تامــا للو اقــع، بأسـلوب ال تقــدر عليــه ســوى ً
االتفاقــات مــع دول (بــروح اتفاقــات إبــراهيم “: إدارة ترامــب

نؤكد، ضمن أمور أخرى، علـى ) المنطقة بوساطة أمريكية
ــين إســرائيل  ــة للــسالم ب ــاديمي كأفــضل طريق التعــاون األك

فـي . ”والدول المجاورة لها أو بـين إسـرائيل والفلـسطينيين
يتجاهل فريدمان وجـود جامعـة  (عالم السالم الذي اخترعه

لـيس هنـاك تعـاون بـين إسـرائيل والفلـسطينيين ) ”أريئيل“
 .ًمطلقــا، بــل اســتمرار لنهــب الفلــسطينيين برعايــة أمريكيــة

ًوقــدم تفـــسيرا لحقيقــة أن هـــذه العمليــة كانـــت أطــول ممـــا 
 وفجـأة نـضجت قبـل أسـبوع مـن االنتخابـات التـي –اعتقد 

 بــــدأت قبــــل ســــنة لقــــد“: مــــن شــــأنها أن تغيــــر الــــرئيس
اعتقـــدنا أن هـــذا ســـيحدث خـــالل . بـــإجراءات لتغييـــر هـــذا

بـــضعة أســـابيع، لكـــن هـــذا اقتـــضى تـــدخل عـــدة أذرع فـــي 
أنا مسرور أنـه لـم يكـن . ًاإلدارة، األمر الذي استغرق وقتا
وها نحن اآلن في جامعة . هناك أي معارضة مبدئية لذلك

نـا مـا زل. التي ستكسب مـن ذلـك بـصورة مباشـرة” أريئيل“
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نستثمر األموال حسب معـايير مهنيـة، لكننـا لـم نفعـل هـذا 
نقوم بعملية عـدم تـسييس لمـا ال . حسب الموقع الجغرافي

ـــم . ”ًيجـــب أن يكـــون سياســـيا أي أن الواليـــات المتحـــدة ل
تعــارض أي شــيء طــوال ســنة كاملــة ألســباب مبدئيــة، ال 

ــة. ســمح اهللا ــت إجــراءات بيروقراطي ورغــم أننــي . هــذه كان
ستكـسب مـن ذلـك مباشـرة، فمـن ” أريئيل“ بأن أعلن اآلن

ـــل ـــي التموي ـــن نحابيهـــا ف ـــا ل ـــى  .الواضـــح أنن ـــع عل التوقي
ــــة ” أريئيــــل“االتفاقــــات التــــي ســــتفيد جامعــــة  هــــو عملي

اختطــاف واضـــحة قبـــل االنتخابــات علـــى طريقـــة نتنيـــاهو 
وفريــدمان وأدلــسون، الــذين ال يعتمــدون علــى المعجــزات 

لــــم تتحــــول . ضالتــــي ســــتبقي ترامــــب فــــي البيــــت األبــــي
المستوطنات إلى قانونية مـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي 
ألن بومبيو قال بأن السالم بين إسرائيل والفلسطينيين لن 
يزدهر بفضل تمويل المستوطنات، والـشيء الـسياسي مـن 

الحديث يدور . ”عدم تسييس“أساسه لم يمر بأي عملية 
ـــة إدارة  ـــي زاحـــف آخـــر للمـــستوطنات برعاي عـــن ضـــم فعل

  .ًخاف من اختفائها قريبات

  ٢٩/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

.. من يهاجمون قاطفي الزيتون الفلسطينيين
  ليسو إخوتي

  

  ميخائيل سفارد ."هآرتس"

في السنوات األخيرة اكتشفت منظمات حقوق 
ًانسان إسرائيلية وفلسطينية اكتشافا اختراقيا، ولربما تفوز  ً

ّشخص . بل للفيزياءإحداها في المستقبل بجائزة نو
الباحثون في هذه المنظمات أنه الى جانب سرعة الضوء 
وثابت الجاذبية فان الطبيعة منحتنا ثابتين عالميين 

زعرنة مستوطنين مثيرة لالشمئزاز، تتزايد في : آخرين
ًوفشال يصل الى حد التعاون . موسم قطف الزيتون

  .لجهات تنفيذ القانون اإلسرائيلية

لوقت أو يقصر، ويمكن أن يمتد يمكن أن يطول ا
 ألف ٣٠٠الفضاء أو يتقلص، لكن سرعة الضوء ستبقى 

في . هكذا ايضا زعرنة المستوطنين. كيلومتر في الثانية
ايام محادثات السالم وفي ايام مؤامرة الضم، في االيام 
العادية وفي ايام الوباء، في اوقات االزدهار وفي اوقات 

قطع االشجار ومهاجمة الركود تبقى سرقة الزيتون و
  .قاطفي الزيتون على حالها

أيضا الضابط والجندي المنضبطان اللذان 
يتجوالن بتثاقل بين شباب الكلوكس كالن للتالل، في 
حين أن هؤالء يقومون برشق الحجارة على قاطفي 
الزيتون الفلسطينيين، يصلون الى المنطقة بدون رغبة 

وزراء دفاع . يكيةكل سنة بالضبط مثل الساعة االوتومات
يأتون ويذهبون، قادة فرقة الضفة الغربية يصبحون 
جنراالت ورؤساء اركان ورؤساء حكومات بديلين، ويبقى 

التثاؤب والكسل والتساهل . موسم قطف الزيتون دمويا
من قبل الجيش، الجوائز التي تعطى للمهاجمين ولعدائية 
 القوات تجاه الضعفاء تظهر بصورة ثابتة مثل شروق

» غوالني«، »جفعاتي«المظليون، . الشمس في الصباح
  .أو رجال المدفعية» كفير«، »الناحل«أو 

هكذا أيضا في موسم قطف الزيتون في هذه 
في أيامه التسعة األولى وصلت . السنة، الذي بالكاد بدأ

، »يوجد حكم«الى منظمة حقوق االنسان اإلسرائيلية 
في سبع . زيتون حادثة تعرض لقاطفي ال٢٠تقارير عن 

حاالت هاجم مستوطنون بصورة عنيفة قاطفي الزيتون، 
في تسع . ُوفي ثماني حاالت سرق محصول الزيتون

ُحاالت قطعت مئات األشجار وفي حالة واحدة تم احراق 
في حوارة ونعلين قاموا بإصابتهم، وفي جبعة هددوا . حقل

وفي عين يبرود هاجموا، وفي فرعتا . وقطعوا وسرقوا
  .ين قاموا بالسطووبور

أفالم فيديو قصيرة تتدفق لنشطاء حقوق إنسان 
يرى المزارعون ممتلكاتهم تسلب وال . في أرجاء الضفة
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إن عجز النظر عن بعد هو . يستطيعون فعل أي شيء
ماذا قال . أمر مهين، لكن مواجهة المشاغبين أمر اصعب

أحد رجال الكتائب اليهودية ألصحاب االراضي الفلسطينية 
 برقة، في حادثة وثقت في مقال اليهود حمو من في
اهللا أعطانا هذه االرض، أنا ابن اهللا وأنت «: »٢اخبار «

  .«عبده

أنتم : اريد القول لجنود المستوطنات ومؤيديهم
ربما يكون لنا ماض مشترك، لكن في . لستم اخوتي

الحاضر ما هو مشترك بيني وبين ضحاياكم هو أكثر من 
مع ابراهيم من قرية فرعتا، الذي . مالمشترك بيني وبينك

سرق المستوطنون ارضه وفي كل سنة يسرقون محصول 

اشجاره، مع محمد من بلعين، الذي هب للدفاع ببسالة 
  .عن مزارعي حوارة

بيني وبين زعران البؤر االستيطانية 
ال يوجد قاسم مشترك، وال تحاولوا أن  والمستوطنات

المقرفين، أو أن » واجب المصالحة«ترسلوا لي أعضاء 
ال يمكن أن يكون . تقولوا لي إن السالم يصنع أوال داخلنا

أي سالم مع عنصريين عنيفين ينكلون بالضعفاء برعاية 
عليكم التوبة، أيها : سأرد عليكم بلغتكم. بنادق الجيش

حتى . عليكم التوبة وسنقبلكم بعد ذلك بسرور. المخطئون
 أن نكافح، ضدكم ذلك الحين أنا وامثالي فان من واجبنا

  .وهذا ما سنفعله

  ١٦ص/٢٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 


