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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  كب ذلـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  ية لشؤون القدساللجنة الملك



 
٣

  محتوىال

  شؤون سياسية

  ٥  الرادع لوقف جرائم االحتالل هو المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي: عريقات •

  ٥  عشراوي تطالب إيطاليا باالعتراف بدولة فلسطين •

  ٦   اإلسرائيلي يهدد السالم"الضم": نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية  •

  اعتداءات

  ٧  ّيجرف أرضا ويجبر مواطنين على هدم منزليهما ذاتيااالحتالل يهدم سورا و: القدس •
  ٨  مجموعات المستوطنين تقتحم باحات المسجد االقصى •

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٠  الحتالل يمنع مواطنات من السفر بذريعة عدم تسجيل أطفالهن لديها •

  ١١  سلطات االحتالل تنتهك حقوق األسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم: أبو بكر •

  ١١  تحالفات إسرائيلية لتمرير مشاريع استيطانية بالقدس: المحامي جبارة •

  تقارير

  ١٤  مستشفى المقاصد بالقدس يواجه اإلغالق لهذه األسباب •

  ١٦  حملة االحتالل ضد النواب لن تثنيهم عن أداء رسالتهم : النائب القرعاوي •

  اخترنا لكم

  شخصيات مقدسية

(*)عايدة الصيداوي •
  ١٧  

  

  نونيةشؤون قا
  

  ١٨  بالقانون الدولي الفلسطيني الجئ أو عديم جنسية؟ •

  

  

  

                                                 

 ٢٠١٩ تراجم النساء المقدسيات، اللجنة الملكية لشؤون القدس، عمان،  كتاب موسوعةمن(*)
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  آراء عربية

  ١٩  حكومة االحتالل تتخلى عن الضم لمصالح ترامب االنتخابية •

  ٢١  مقارفات ممنهجة: "المستوطنون اإلسرائيليون" •

  ٢٢  أين العرب من مأزقنا السياسي واالقتصادي؟ •

  اخبار باالنجليزية

Israel razes plot of land, force Palestinian to demolish his house in 

Jerusalem ٢٣  

Israel pushes to remove ‘occupation’ from the discourse ٢٤  
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  شؤون سياسية

  الرادع لوقف جرائم االحتالل هو المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي: عريقات

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  قال-  وفا٢٠٢٠-٨- ١٢رام اهللا  
عريقات، إن المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي هي السبيل الوحيد لوقف جرائم االحتالل اإلسرائيلي 

  .بحق شعبنا

وأعرب عريقات، في بيان صحفي، مساء اليوم األربعاء، عن استنكاره الشديد لممارسات االحتالل 
مواطنين واألرض والممتلكات، حيث يستمر بهدم البيوت والممتلكات الفلسطينية في معظم المناطق بحق ال

بوتيرة متسارعة، مضيفا أن هذه الممارسات تأتي تمهيدا للضم، وهي خرق للقانون الدولي وحقوق 
  .اإلنسان

ٕضي، واطالق يد وأشار إلى توسع حكومة إسرائيل في االستيطان وهدم البيوت واالستيالء على األرا
المستوطنين المجرمين العابثين، ليواصلوا حرق األشجار والمساجد والممتلكات في تناغم بينها وبينهم، 

وجهود دولة فلسطين " كورونا"الفتا إلى عدم إنسانية هذا االحتالل، حيث ينفذ جرائمه دون االكتراث بوباء 
  .وحكومتها للحد من انشاره

  ١٢/٨/٢٠٢٠ وفا

*** 

  عشراوي تطالب إيطاليا باالعتراف بدولة فلسطين

 

 طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان -  وفا٢٠٢٠-٨-١٢رام اهللا  
  .عاجلالحكومة اإليطالية بتنفيذ قرار البرلمان واالعتراف بدولة فلسطين في القريب ال عشراوي،

، القنصل العام اإليطالي "الفيديو كونفرنس"جاء ذلك خالل لقائها، اليوم األربعاء، عبر تقنية 
  .الجديد جوزيبة فيديلي، حيث بحثت معه آخر التطورات السياسية والمستجدات على األرض

خية وتمنت عشراوي للقنصل العام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأشادت بالعالقات التاري
التي تربط البلدين والشعبين اإليطالي والفلسطيني، وبدعم الحكومة اإليطالية لشعبنا عبر المشاريع 

  ).األونروا(التنموية، إضافة لدعمها لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

كما تطرقت للممارسات اإلسرائيلية، خاصة في القدس المحتلة، بما في ذلك سياسة هدم المنازل 
جمة المتصاعدة على سلوان، والعيسوية، وجبل المكبر، والشيخ جراح، إضافة إلى الممنهجة واله

  .االعتقاالت التي تطال المواطنين والقيادات الوطنية، واستهداف المؤسسات االجتماعية والثقافية والدينية



 
٦

تواصل دولة :" ، وقالت"E1"وأشارت إلى التوسع االستيطاني االستعماري، خاصة في منطقة 
الل تنفيذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج وفعلي على األرض، رغم التأجيل اللفظي االحت

  ٠"والرفض الدولي الذي فشل في لجمها

ولفتت عشراوي إلى سياسات اإلدارة األميركية المناهضة لحقوق الفلسطينيين، والمخالفة للقرارات 
ور األوروبي وضرورة تبنيه لقرارات وخطوات فاعلة وجادة، والقوانين واالتفاقيات الدولية، مؤكدة على الد

  .للمحافظة على المنظومة الدولية والوقوف في وجه الشعبوية واالنفرادية

  ١٢/٨/٢٠٢٠ وفا

*** 

 د السالم اإلسرائيلي يهد"الضم": نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية 

 

 السناتور  اختار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة األميركية، جوزف بادين  - نيويورك–الدستور 
عن والية كاليفورنيا، كاماال هاريس كي تكون نائبته في االنتخابات التي ستجري في الثالث من تشرين 

 .امب ونائبه مايك بنسالثاني القادم ضد المرشح الجمهوري للرئاسة، الرئيس الحالي دونالد تر

هاريس التي نافست بايدن على البطاقة الديمقراطية وخرجت من السباق، ستكون في حالة فوز 
 .بايدن، أول امرأة أميركية تتسلم منصب نائب الرئيس

 عاما عضو في مجلس الشيوخ األمريكي من والية كاليفورنيا منذ عام ٥٥السناتور هاريس 
 وكنائب عام ٢٠١٧ و٢٠١١لنائب العام للوالية نفسها بين عامي  وتولت قبل ذلك منصب ا٢٠١٦

 يذكر ان والدها دونالد دوغالس من دولة جامايكا  .٢٠١١ إلى ٢٠٠٤لمقاطعة سان فرانسيسكو من 
 . الباحثة الهندية شياماال قوبالن ووالدتها

قة االميركية تسلط الضوء على موقفي هاريس وبايدن من القضية الفلسطينية والعال» الدستور» 
 االسرائيلية، حيث ان هاريس من مؤيدي اسرائيل وتنتقد القرارات األممية التي تعارض اسرائيل ومتزوجة –

   . المحامي اليهودي دوغالس امحوف  من٢٠١٤منذ 

قانون مكافحة المقاطعة « تقول هاريس انها لن تؤيد معاقبة حملة المقاطعة على اسرائيل اي   
   .فالتشريع المقترح، حسب هاريس، ينتهك حقوق التعبير» ّتشريع يجرم مقاطعة اسرائيلاإلسرائيلي وهو 

وبشأن تعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الى كيانه، ترى هاريس أن اتخاذ 
 .إجراءات من جانب واحد لضم الضفة الغربية سيكون خطأ وسيهدد عملية السالم

ضت هاريس، مثل العديد من المشرعين الديمقراطيين اآلخرين، ضم إسرائيل وفي هذا الصدد، عار
وكتبت هاريس رسالة إلى . المحتمل من جانب واحد ألجزاء من الضفة الغربية أو ما يسمى بالمنطقة جيم

اال . »سيضر بآفاق حل الدولتين المتفاوض عليه«الرئيس ترامب في حزيران المنصرم تقول فيه إن الضم 
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يس، لم توقع على رسالة وقعها أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ تفيد بأن الضم من شأنه أن أن هار
 .ٕيزعج العالقات بين الواليات المتحدة واسرائيل

 عاما، والذي عمل كسناتور عن والية ديالوير في مجلس ٧٦ -اما الطامح للرئاسة بايدن 
لواليات المتحدة، باراك اوباما بين عامي  واصبح نائبا لرئيس ا٢٠٠٩ إلى ١٩٧٣الشيوخ األمريكي من 

 يتمتع بعالقة قوية مع إسرائيل بدأت عندما زار فلسطين المحتلة كسيناتور   فانه٢٠١٧ إلى ٢٠٠٩
ويردد بايدن انها قالت .  حينها التقى رئيسة الوزراء غولدا مئير عشية حرب تشرين- ١٩٧٣مبتدئ عام 

ال تقلق، فلدينا سالح سري في نزاعنا «لضعف العسكري إلسرائيل ًله بعد ان كان متوترا بسبب تخوفه من ا
 .«ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه: مع العرب

ًال يجب أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا. أنا صهيوني «١٩٩٥ومع أن بايدن قال في العام  ً «
تي ستؤدي في النهاية إلى ًال يوجد بديل للمفاوضات المباشرة وجها لوجه ال «٢٠١٠اال انه قال ايضا في 

هذا هو السبيل الوحيد لسعي . دولة إسرائيل اليهودية ودولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة: دولتين
الشعب اإلسرائيلي المستمر منذ عقود إلى األمن، والسبيل الوحيد لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة 

 .«إلى الدولة

 بايدن للبيت االبيض تم اصدار القرار المشهور من مجلس -ا يذكر انه خالل فترة رئاسة اوبام  
االمن الدولي والذي أدان المستوطنات االسرائيلية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، دون اعتراض من 

  .في المجلس» الفيتو«الواليات المتحدة صاحبة حق النقض 

  ٥ص/١٣/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اعتداءات

  ّويجرف أرضا ويجبر مواطنين على هدم منزليهما ذاتيااالحتالل يهدم سورا : القدس

 

 صـباح اإلسـرائيلي، االحـتالل سـلطات هـدمت – جويحـان ديـاال – الجديـدة الحيـاة – المحتلة القدس
 .الترخيص عدم بحجة المحتلة، القدس شمال قلنديا شرق اإلنشاء، قيد سورا األربعاء،

 المكبـر وجبـل الطـور بلـدة فـي منزليهمـا هـدم ىعلـ مقدسيتين عائلتين االحتالل سلطات أجبرت كما
 .ترخيص دون البناء بذريعة ًذاتيا

 بذريعـة  منزلـه هـدم علـى اجبـره االحتالل ان الطور بلدة سكان من جمعة أبو ابراهيم المواطن وأكد
 .ترخيص دون البناء

 علـى االحـتالل سـلطات تفرضـها التـي الباهظـة للتكـاليف ًتفاديـا ًذاتيـا المنـزل بهـدم جمعـة أبـو وقـام
 .شيقل ألف ٧٠ من ألكثر تصل والتي المقدسي المواطن
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 جنــوب المكبــر جبــل ســكان مــن عليــان عزيــز المــواطن االحــتالل ســلطات أجبــرت الــسياق نفــس فــي
 .ترخيص دون البناء بذريعة ًذاتيا منزلهم هدم على المحتلة القدس

 مربع، متر ١٠٠ مساحته وتبلغ وشرفة، ومنافعهن غرف ثالث عن عبارة البناء أن عليان وأوضح
 العائلة، أفراد على السكن ضيق بسبب لتوسعته لمنزله إضافي بناء بإضافة سنوات ١٠ قبل قام انه مضيفا
 .شيقل ألف ٢٢ قيمتها "ترخيص دون البناء" مالية مخالفة عليه االحتالل وفرض

 جنــوب ســلوان ببلــدة ابــةالرب وادي أراضــي مــن الــشمالية المنطقــة فــي انتهاكاتــه االحــتالل ويواصــل
 جهـات عـدة فـي حفـر تنفيـذ إلى إضافة السالسل، وبناء األشجار بخلع والمتمثلة المبارك، األقصى المسجد
 .تهويدية مشاريع لصالح

 جـزء هـدم علـى مواطنا وأجبر القدس، شرق جنوب المكبر جبل في أرض قطعة االحتالل ّجرف كما
 .ذاتيا منزله من

 وشــرعت المكبــر بجبــل "الــصلعة" منطقــة اقتحمــت، االحــتالل قــوات نبــأ محليــة، مــصادر وأفــادت
 .هناك أرض قطعة بتجريف

 جبـل فـي ذاتيـا منزلـه مـن أجـزاء هـدم علـى عليـان، عزيـز المـواطن عائلة االحتالل سلطات وأجبرت
 .ترخيص دون البناء بحجة المكبر

 هــدم علــى أجبرتــه اللاالحــت بلديــة إن قولــه، المنـزل صــاحب عــن حلــوة وادي معلومــات مركــز ونقـل
 أجـرة دفـع وعليـه بـذلك، آلياتهـا سـتقوم ٕواال الهـدم، لتنفيـذ المقبـل الـسبت ليوم إمهاله بعد منزله، من أجزاء
  .الهدم

  ١٣/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  مجموعات المستوطنين تقتحم باحات المسجد االقصى

 االربعاء، باحات المسجد واقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود، أمس... >>
وقال مدير عام دائرة األوقاف .  الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة-األقصى المبارك 

في رام اهللا، إن ) بترا(اإلسالمية العامة وشؤون المسجد األقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب لمراسل 
 شرطة االحتالل االسرائيلي وسط حالة من االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من

 .الغضب والغليان سادت في المكان

ومن جهة أخرى، جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، مساحات واسعة من أراضي 
وذكر رئيس مجلس اسكاكا فوزي المي، أن جرافات االحتالل شرعت . قريتي اسكاكا وياسوف شرق سلفيت

، والتي تقع ضمن "قنية"و" خلة غنايم"اقعة في المنطقة الشرقية لقرية اسكاكا المسماة بتجريف األراضي الو
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المقامة على أراضي " نوفيه نحاميا" دونما استولت عليها سلطات االحتالل مؤخرا، لتوسيع مستوطنة ١٢٠
 .المواطنين

أن في موضوع آخر، أظهرت معطيات لمؤسسات حقوقية فلسطينية متخصصة بشؤون األسرى، 
 نساء، خالل تموز ١٠ طفال، و٣٢ فلسطينيا، من بينهم ٤٢٩قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت 

ّجاء ذلك ضمن ورقة حقائق صدرت، أمس األربعاء، عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، . المنصرم
 .وان سل–ونادي األسير، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة

ً مواطنا من رام ٤٦ مواطن من القدس المحتلة، و٢٠١وأشارت إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت 
ً مواطنا من جنين ٣٤، و)جنوبا(ً مواطنا من الخليل ٣٥، و)وسط الضفة الغربية المحتلة(اهللا والبيرة 

، ومن طولكرم )ماالش(ً مواطنا من نابلس ٢٠، فيما اعتقلت )جنوبا(ً مواطنا ٢٢، ومن بيت لحم )شماال(
ً مواطنا من طوباس ١٥ً مواطنا من قلقيلية، وثمانية مواطنين من أريحا، و١٧و، )شماال(ً مواطنا ١٥

 .ً مواطنا من قطاع غزة١٣، إضافة إلى )شماال(، وثالثة مواطنين من سلفيت )شماال(

، ٢٠٢٠وعن عدد المعتقلين في سجون االحتالل، ذكرت ورقة الحقائق أنه حتى شهر تموز 
ً طفال، والمعتقلين ١٦٠ أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال قرابة ٤١ أسير، منهم ٤٥٠٠هنالك 

 ٦٥ أمرا جديدا، و٣٣، من بينها ٩٨، وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة ٣٦٠اإلداريين لما يقارب 
 .تمديدا

لمحتلة، أن سلطات االحتالل واصلت بالقدس ا" معلومات وادي حلوة"وفي السياق ذاته، ذكر مركز 
 حالة اعتقال، من بين االعتقاالت ست ٢٠١تنفيذ حمالت االعتقاالت في المدينة، حيث رصد المركز 

وأوضح أن أعلى نسبة اعتقال سجلت في بلدة ). ً عاما١٢(ً قاصرا وطفل أقل من ٢٢مواطنات و
لدة بشكل متصاعد منذ منتصف العام التي تتعرض لعمليات اعتقال ممنهجة تستهدف الب" العيسوية"

 حالة اعتقال، تليها من حيث نسبة ٥٠الماضي، حيث بلغت حاالت االعتقال فيها خالل شهر تموز 
 . حالة اعتقال٣٢" سلوان"االعتقال بلدة 

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، حملة مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة 
القدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون، فيما داهمت منازل بالضفة الغربية و

 .لنواب في المجلس التشريعي

  ١٨ص/١٣/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير

 الحتالل يمنع مواطنات من السفر بذريعة عدم تسجيل أطفالهن لديها

 

ّللواتي كن في طريقهن إلى األردن، لاللتحاق ًأعادت سلطات االحتالل مؤخرا عددا من المواطنات ا
بأزواجهن في دول عربية، بذريعة أن أطفالهن حديثي الوالدة، المسجلين لدى الحكومة الفلسطينية عبر 

 .وزارة الداخلية في بطاقات هوياتهن، غير مسجلين لدى سلطات االحتالل

سع ليشمل في األيام المقبلة، وحسب تقرير يوسف الشايب، يخشى مراقبون أن هذا اإلجراء قد يت
أصحاب جوازات السفر الفلسطينية حديثة اإلصدار، وغير المسجلة لدى االحتالل، وربما فئات أخرى، 
كإجراء عقابي جماعي إثر قرار القيادة وقف التنسيق بكافة أشكاله مع الحكومة اإلسرائيلية، كرد على قرار 

 .١٩٦٧ينية المحتلة في العام حكومة نتنياهو بضم أجزاء من األراضي الفلسط

نحن نعمل وفق قرار القيادة الفلسطينية الصادر في « وقال يوسف حرب، وكيل وزارة الداخلية 
التاسع عشر من أيار الماضي فيما يتعلق بوقف التنسيق، ولكننا مستمرون في إصدار الوثائق التي 

ًيستحقها كل مواطن فلسطيني، سواء أكان مولودا جديدا فيما  يتعلق بإصدار شهادات الوالدة أم إضافتهم ً
إلى هوية األم أو األب، أم إصدار بطاقات الهوية أو جوازات السفر، وهذه وثائق رسمية تصدرها السلطة 
الوطنية الفلسطينية عبر الحكومة، ومعترف بها من كافة دول العالم، وعليه ال يحق لالحتالل إرجاع أي 

ه من السفر، االحتالل يسعى إلى فرض المضايقات على المواطنين، مواطن فلسطيني عن المعابر ومنع
ًبطريقة همجية وعنجهية، وهذا ما انعكس في األيام األخيرة بمنع مواطنين من التنقل عبر المعابر، علما 
أنهم يملكون األوراق الثبوتية من شهادات ميالد لألطفال، عالوة على تسجيلهم في هوية أحد الوالدين أو 

ًا، وحصولهم على جوازات سفر فلسطينية، علما بأنه ال ضرورة إلبالغ الجانب اإلسرائيلي بهذا كليهم
 .الموضوع

من جانبه أكد السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أن 
ًالوزارة أعدت تقريرا تفصيليا يتعلق بمن تم إعادتهن، مؤكدا أن سلطات االحتالل م ً نعت بالفعل، وبالقوة، ً

بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى ) معبر الكرامة(سيدتين فلسطينيتين قبل ايام من السفر عبر 
ًسلطات االحتالل كمولودتين جديدتين، علما بأن الطفلتين مسجلتان في هويتي والدتيهما من قبل وزارة 

ل بإعادتهما وحرمتهما من جمع شمل الداخلية في دولة فلسطين المحتلة، حيث قامت سلطات االحتال
 .أسرتيهما والتحاق كل منهما بزوجها في اإلمارات العربية المتحدة

وأضاف الديك ان العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
التسجيل، كما أن اتفاقية تكفالن لكل مواطن تحت االحتالل الحق في الهوية والجنسية الوطنية والحق ب

 .حقوق الطفل، تكفل لألطفال حرية الحركة والسفر مع والديهم
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ًوأوضح، أن هذا الموقف االحتاللي يشكل انتهاكا التفاقيات جنيف التي تضمن حرية الحركة 
للشعوب الواقعة تحت االحتالل، خاصة وأن السيدتين تحمالن وثيقة سارية المفعول لهما ولطفلتيهما من 

 .ولة فلسطين، الواقعة تحت االحتاللد

  «االيام الفلسطينية»

  ١٣ص/١٣/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  سلطات االحتالل تنتهك حقوق األسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم: أبو بكر

 

 قال رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن - وفا٢٠٢٠-٨-١٢بيت لحم 
قتل الطبي المتعمد بحق األسرى وهي جريمة ترتقي لمستوى المخالفات حكومة اسرائيل تمارس سياسة ال
  .الجسيمة بحق المعتقلين المرضى

خالل زيارته ووفد من الهيئة اليوم األربعاء، عددا من األسرى المحررين من  وأضاف أبو بكر،
هور، أن مدينة بيت لحم ومن بينهم االسير المحرر المصاب بالسرطان والفشل الكلوي نضال أبو عا

السلطات االسرائيلية وادارة سجونها ال تحترم المعايير الدولية واالنسانية في التعامل مع االسرى المرضى، 
خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، واغالق مستشفى الرملة ونقل األسرى المرضى في 

ية والمماطلة في تشخيص الحاالت سيارات اسعاف والمساومة على العالج وعدم نقلهم للمستشفيات المدن
وزار أبو بكر والوفد المرافق في مخيم دهيشة، االسير المحرر فراس أبو عليا، والمحرر  .الصعبة والمعقدة

 ١٦ عاما في االسر، كما زار المحررين رمزي أبو زر، وأحمد الزغاري بعد ١٧حمزة الخمور بعد قضائهما 
 سنوات، ٥  سير المحرر مصطفى بوجة من الدوحة بعد اعتقال دامكما زار اال .عاما لكل منهما في األسر

والمحررة شروق البدن من بلدة تقوع، كما استقبل اللواء ابو بكر على مدخل مدينة بيت لحم االسير 
  . عاما١٣المحرر سالم عبيات الذي افرج عنه اليوم من سجون االحتالل بعد اعتقال دام 

 ١٢/٨/٢٠٢٠ وفا

*** 

  تحالفات إسرائيلية لتمرير مشاريع استيطانية بالقدس: المحامي جبارة

 بعد يومين من قبول محكمة الشؤون المحلية في -  محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس "-القدس
فلسطينيين بمنطقة وادي القدس االستئناف المقدم من قبل المحامي مهند جبارة باسم أصحاب األراضي ال

الربابة في حي سلوان، جنوب القدس، بخصوص أوامر البستنة التي كانت قد تقدمت بها بلدية االحتالل 
ٕبالقدس والهادفة للسيطرة على عشرات الدونمات لتنفيذ واقامة حدائق وطنيه لإلسرائيليين، ما يمنع 

 عليها، فإن ما جرى يسلط الضوء على أصحاب األراضي الفلسطينيين من دخول أراضيهم واالستيالء
  .حقيقة التحالفات اإلسرائيلية االستيطانية بالقدس والهادفة لتهويدها
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إن المحكمة قررت قبول االستئناف الذي قدمناه، وألغت ": "القدس"يقول المحامي مهند جبارة لـ
ال البستنة التي تدعي أنها ٕاألمر المؤقت واعطاء أمر ثابت يمنع بلدية االحتالل في القدس من تنفيذ أعم

  ".بحاجة لها

وأشار إلى أن الحديث يدور عن أوامر البستنة التي تقوم باستصدارها السلطة المحلية بموجب 
ٍقانون يخولها بوضع اليد عليها بادعاء أنها أراض مهملة ويتم إلقاء القمامة بها بحجة المحافظة على 

  ".ئق عامة الستعمال الجمهورٕهذه األرض ثم السيطرة عليها واعالنها كحدا

ووفق جبارة، فإن هذا التعريف ال ينطبق على األراضي في وادي الربابة ألنها أراضي مزروعة 
ًجيدا، وأصحابها يعتنون بها بصورة جميلة، وهي فعال بستان محافظ عليه جيدا، وليست مهملة وفق  ً ً

  .ادعاء بلدية االحتالل

 األشهر األخيرة، كان هناك تنسيق كامل وتحالف موثق بين ويلفت المحامي جبارة إلى أنه وخالل
وشركات استيطانية في منطقة ) الوطنية اإلسرائيلية(بلدية االحتالل في القدس وسلطة الطبيعة والحدائق 

حي وادي الربابة لغرض السيطرة على األراضي المفتوحة الفارغة وعقارات الفلسطينيين هناك بادعاء 
 هذه األراضي لغرض اقامة الحدائق العامة و، أو إقامة مشروع تل فريك وغيرها ضرورة وضع اليد على

  .من المشاريع لصالح المستوطنين

وينوه جبارة إلى وجود خطة مدروسة ويجري تنفيذها من خالل بلدية االحتالل في القدس وأحزاب 
وشركات استيطانية بهدف اليمين والجمعيات االستيطانية وسلطة الطبيعة والحدائق العامة ومستثمرين 

تشكيل حاجز أو تخصيص منطقة يجري التخطيط لالستيالء عليها بهدف منع تطور البناء الفلسطيني في 
سلوان ووادي الربابة وجنوب البلدة القديمة من القدس والمسجد األقصى المبارك بهدف إبقاء هذه المنطقة 

  .لصالح االستيطان والمشاريع االستيطانية

 اعتراضات ضد بلدية االحتالل في القدس وضد الحدائق العامة، ٣لقد قدمت "ة؛ ويوضح جبار
 بل مسلسلة لهلحقيقة واضحة أن األراضي غير مهمًوذلك التحالف االستيطاني في وادي الربابة، استنادا 

ومزروعة بالزيتون وغير مهملة، وهي نظيفة وبستان حقيقي، وهذا قدمته للمحكمة موثق بانتظار رد 
 أشهر لم ترد البلدية على ٤حكمة، والمحكمة كانت تنتظر رد البلدية منذ شهر نيسان الماضي، وبعد الم

  ".ًاالعتراض، فجاء قرار المحكمة قاطع بمنعهم من انتهاك حقوق أصحاب األراضي ودخولها قطعيا

رار المؤقت أن القاضي قرر أن البلدية ليس لديها إجابة، وقبل موقفنا تم إلغاء الق"ويضيف جبارة، 
ً، مؤكدا أن الحملة من البلدية وسلطة الطبيعة قوية ومدروسة لتمرير مجموعة من "وأصبح دائم القرار

ذلك المشروع ) القطار الهوائي(المشاريع االستيطانية في سلوان ووادي الربابة، خاصة مشروع التلفريك 
  .ق الرواية والرؤية اإلسرائيليةالذي سيغير وجه المدينة المقدسة بمشاريع سياحية واستيطانية وف
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ويشير جبارة إلى أن سلطة الطبيعة والحدائق تعمل على تصنيف وعمل حدائق في محاولة 
للسيطرة على أراضي سلوان واالستيالء على مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية كمقدمة لتحويلها 

وحة لعمل طوق باألراضي المفتوحة إلى الجمعيات والمشاريع االستيطانية وخاصة على األراضي المفت
وتحويلها للجمهور اليهودي كاألولية وتطويرها وفق مشاريع وتصورات موضوعة منذ سنوات إلحكام 

، والقدس الكبرى، وغيرها من المسميات التي ال ٢٠٣٠، والقدس ٢٠٢٠السيطرة والتهويد كمشروع القدس 
  . وهامشي معدومهاتعتبر المقدسيين ضمن أولوياتها ووجودهم في

ً دونما وهي مساحة ٢٥إن مساحة األراضي المستهدفة في وادي الربابة : "ويقول المحامي جبارة
شاسعة وذات أهمية إستراتيجية وحساسية كبيرة، كونها تقع في جنوب البلدة القديمة والمسجد األقصى 

كاتف والتنسيق على أعلى وعلى مدخل المدينة المقدسة من باب المغاربة، فيما يرى جبارة بالتحالف والت
المستويات بين البلدية وسلطة الطبيعة والمستوطنين لعمل طوق من األراضي للحد من بناء الفلسطينيين 

  .ويعطي اإلمكانية لإلسرائيليين لتنفيذ مخططاتهم

ويلفت جبارة إلى أن ما يجري تؤكده العديد من المنظمات الحقوقية التي كشفت مخططات اليمين 
 جهات ٣التي أكدت أن هناك تحالف والتنسيق من ) عير عميم(ين وتحيز البلدية مثل منظمة والمستوطن

وهي البلدية وسلطة الطبيعة والمستوطنين، وحذرت من خطورة ذلك على وضع الفلسطينيين وانتهاك 
  .القانون الدولي في القدس الشرقية المحتلة

لدية القدس عدة مرات تمديدا لغرض تقديم ويوضح جبارة أن المحكمة اإلسرائيلية قامت بإعطاء ب
ردها بخصوص االستئناف المقدم من قبله باسم أصحاب األراضي في وادي الربابة، حيث حصل جبارة 
على عدة تمديدات من قبل المحكمة بهذا الخصوص وعلى الرغم من ذلك امتنعت بلدية القدس من تقديم 

نص صريح وواضح من قبلها أنه ال يوجد لديها أي رد ردها، حيث رأت المحكمة أن عدم رد البلدية هو 
مقنع بخصوص ادعاءات أصحاب األراضي واستئنافهم من قبل المحامي جبارة بأنه ال توجد حاجة أصال 
لمثل هذه األوامر، حيث أن أصحاب األراضي يقومون بزراعتها وفالحتها وهي مزروعة بأشجار الزيتون 

  .منذ عدة سنين

قد دخلت منذ عدة أسابيع إلى ) الوطنية اإلسرائيلية( سلطة الطبيعة والحدائق في إطار آخر، كانت
أرض مجاوره لألراضي أعاله، مدعية أن تلك األرض هي بملكية الدولة التي أعطت لها الحق في الدخول 
وتجريف األرض، وحيث كان المحامي مهند جبارة قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا اإلسرائيلية ضد حارس 
ًأمالك الغائبين وضد سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية اإلسرائيلية، مدعيا أن هذه األرض هي بملكية 
خالصة للفلسطينيين، حيث يجب منع دخول سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية اإلسرائيلية، فيما امتنعت 

الوطنية اإلسرائيلية، محكمة الصلح اإلسرائيلية حتى اآلن بإعطاء أمر منع ضد سلطة الطبيعة والحدائق 
  .وما زالت القضية مستمرة للنظر فيها كقضيه أساس في األسابيع القادمة
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ٍويوضح المحامي جبارة أن هناك قطع أراض أخرى في المنطقة بملكية فلسطينية التي لم يتوجه 
ن هناك ، وحيث أ"الوطنية اإلسرائيلية"أصحابها حتى اآلن باعتراض على قرار سلطة الطبيعة والحدائق 

وبلدية االحتالل في القدس باستغالل " الوطنية اإلسرائيلية"خطورة في أن تقوم سلطة الطبيعة والحدائق 
  .مثل هكذا وضعية للتقدم ووضع اليد على هذه األراضي

  ١٢/٨/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 

  تقارير

  مستشفى المقاصد بالقدس يواجه اإلغالق لهذه األسباب

 

 الفلـسطيني الفقـراء مستـشفى عن تقريرا" آي إيست ميدل "موقع نشر – درويش باسل – ٢١عربي
 .اإلغالق خطر يواجه الذي المحتلة، القدس في )المقاصد(

 المستشفيات من أكثر من كانت التي المستشفى، أروقة إن ،"٢١عربي" ترجمته الذي التقرير وقال
 اإلغـالق شـبح يخـيم حيث ،%٥٠الـ دون لما المرضى عدد تناقص بينما فارغة، باتت ازدحاما، الفلسطينية

 .كورونا فيروس أزمة بسبب عليه،

 احتياجـات لتـوفير دائـم بـشكل "الخيريـة المقاصـد جمعية" مستشفى عمل ،١٩٦٨ عام إنشائه نذمو
 النظـام مـن يتجـزأ ال جـزءا وأصـبح والقـدس، الغربيـة والـضفة غزة من للمرضى العناية وتوفير الفلسطينيين،

  .الفلسطيني الصحي

 يفــضلون الــذين المرضــى لتحويــل رئيــسي صــحي مركــز إلــى المستــشفى تحــول الوقــت، مــرور ومــع
 عـالج ال معقـدة صحية مشاكل من يعانون ومن اإلسرائيلي، وليس الفلسطيني الصحي النظام ضمن العالج

  .غزة وقطاع الغربية الضفة في لها

 توقف إلى باإلضافة الفلسطينية، ضياألرا في كورونا فيروس انتشار منها العوامل، من لعدد ونظرا
 إلـى الوصـول علـى قادرين الفلسطينيون المرضى يعد لم ٕواسرائيل، الفلسطينية السلطة بين األمني التنسيق

 القدس، شرق مناطق إلى المسافرين للمرضى الخاصة التصاريح إسرائيل منح توقف مع وذلك المستشفى،
  .المذكور المستشفى يقع حيث

 قولـه والقلـب، البـاطني العـالج ودائـرة المستشفى مدير حسين، الدين عز الدكتور نع الموقع ونقل
 ١٨( شـيكل مليـون ٦٠ هـذه ومـن ،)دوالر مليـون ٤٧( شيكل مليون ١٦٠ إلى تصل المستشفى ديون إن

 الـضفة مـن المرضـى تحويالت تغطي التي الفلسطينية، الصحة وزارة من للمستشفى دين هي )دوالر مليون
  .وغزة الغربية
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 اإلمـــدادات لــشركات المستـــشفى بهــا يــدين )دوالر مليـــون ٢٠( شــيكل مليـــون ٧٠ أن إلــى وأشــار
 البنـوك، مـن وقـروض إسـرائيلي صـحي وتـأمين ضريبة ديون )دوالر مليون ٩( شيكل مليون ٣٠و الطبية،

  .ضيةالما العقود مدى على الربحية وغير الخيرية طبيعته بسبب المستشفى؛ فواتير تراكمت  حين في

ـــرة ألعـــداد العـــالج بتقـــديم المـــشفى واســـتمر ـــا، المرضـــى مـــن كبي  الهجمـــات ضـــحايا خاصـــة مجان
 فـي األخـرى المهمـشة والمجتمعـات هويـاتهم، إسـرائيل مـنهم سـحبت الـذي القـدس مواطنو وكذا اإلسرائيلية،

  .القدس

 لــذيا الوقــت فــي ،%١٠٠-٨٠ بــين مــا تحــولهم الــذين للمرضــى الوطنيــة الــسلطة تغطيــة وتتــراوح
  .العالج كلفة دفع يستطيعون ال  لمن الفواتير ببقية المستشفى فيه يتكفل

 علـى قـادرا المستـشفى يكـن لـم كورونـا، فيـروس وصـول فاقمها التي األخيرة المالية األزمة وبسبب
 علـى قـادرا بعـضهم يكن ولم الغربية، الضفة من جاءوا منهم %٧٥ نسبة موظفيه، من ١٠٠٠ رواتب دفع

  .العالية النقل كلفة بسبب المستشفى؛ إلى الوصول

 أمـام أنفـسهم لتحـويالت يحتـاجون الـذين المرضـى كـل فـسيجد أبوابـه، المستـشفى أغلـق حالـة وفي
  .الخارج في أو اإلسرائيلية المستشفيات في العالج عن البحث

 ضــم قــانون بــسبب اإلســرائيلية الجمعيــات بفدراليــة فهــو إضــافية، مــشاكل مــن المستــشفى ويعــاني
 علـــى الـــسيطرة أجـــل مـــن والمحـــاوالت الجهـــود تـــوفر ال إســـرائيل إن حـــسين، ويقـــول ،١٩٦٧ عـــام لقـــدسا

 الذي الضريبة مال من الوطنية السلطة على المستحقة الديون دفع وعرض مساعدته خالل من المستشفى
 لقـدسا ضـد اإلسـرائيلية المـؤامرة مـن جـزءا تكـون لـن إنهـا وقالـت العـرض، رفـضت المقاصـد ولكـن تجمعـه،
  .الفلسطيني والشعب

ـــشفى وعـــانى ـــسطينيين الجرحـــى الختطـــاف المتكـــررة؛ اإلســـرائيلية المـــداهمات مـــن المست  فـــي الفل
 تـرك ما وثائق، ومصادرة معدات لتدمير باإلضافة اإلسرائيلي، االحتالل برصاص القتلى جثث أو التظاهرات،

  .والمرضى العاملين ونفسية المستشفى على كبيرا عبئا

 مستــشفى"و "الفقــراء مــشفى" بأنــه يوصــف المستــشفى إن اهللا، جــاد أحمــد اإلداري، مــديرال ويقــول
 يـشاهد لـم أنه إلى مشيرا الحالية، األزمة بسبب للمحرومين العالج توفير اآلن يستطيع ال لكنه ،"االنتفاضة

  .ًعاما ٣٥ قبل فيه عمله منذ كالحالية معقدة أزمة

  ١١/٨/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

*** 
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  حملة االحتالل ضد النواب لن تثنيهم عن أداء رسالتهم : القرعاويالنائب 

   المركز الفلسطيني لإلعالم-طولكرم 

أكد فتحي القرعاوي، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن االحتالل الصهيوني يحاول من 
ة في الضفة الغربية، منعهم من خالل حملة التهديدات التي يطلقها االحتالل بحق النواب والقيادات الفاعل

  .أداء رسالتهم وواجباتهم، مشددا على أن هذه الحملة ستفشل في تحقيق أهدافها

بعد ساعات من " المركز الفلسطيني لإلعالم" مع - األربعاء-وقال النائب القرعاوي، في مقابلة 
ه بهدف تحذيره من التواصل إن االحتالل اقتحم منزل: اقتحام قوات االحتالل الصهيوني منزله في طولكرم

  .مع أي جهة خارجية وأي جهة لها عالقة بإدخال أموال

ٕاالحتالل يواصل عملية إرهاب وضغط وارباك الفلسطينيين عامة والشخصيات "وشدد على أن 
الفلسطينية المنتخبة شرعيا كالنواب، لمنعهم من أداء رسالتهم والتواصل مع جمهورهم الفلسطيني وتخويف 

  ". التواصل معهمالناس من

  أجواء إرهاب

وأوضح أن الهدف من التهديدات محاولة تخويف الشعب الفلسطيني، والنواب، ومحاولة إيجاد 
عزلة بين النواب وأفراد الشعب الفلسطيني خاصة مع هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا 

  .أهالي النواب ومحيطهمالفلسطيني، الذي يحتاج لنقف إلى جانبه، كما يهدف االحتالل لتخويف 

ورأى أن االحتالل يسعى إلى فرض أجواء إرهاب بحيث ال يستطيع النائب القيام بواجباته، وال 
  .يستطيع أن يتواصل مع جمهوره الذي انتخبه ووقف معه، وال يستطيع التحرك في محيطه

قين؛ ألن االحتالل وأشار إلى أن حملة التهديد هذه شملت مؤخرا العديد من النواب والوزراء الساب
ال يريد للشعب الفلسطيني الخير، وال يريد للنواب أن يقوموا بواجبهم في مجال المصالحة أو حتى في 

وأضاف أن حملة التهديد من االحتالل للشعب  .التواصل مع الناس، أو إيجاد جو عائلي فلسطيني موحد
 شرخ بين الشعب الفلسطيني بجميع فئاته الفلسطيني حملة مستمرة ولم تنته، حيث يسعى االحتالل إليجاد
  .وبين النواب، بهدف إبقاء الساحة الفلسطينية في حالة شبه شلل

  .وشدد على أن تهديد االحتالل لن يثنيهم عن أداء رسالتهم وخدمتهم لشعبهم رسالة النواب

ء واجبهم لشعبهم، رسالتنا لالحتالل أن النواب منتخبون شرعيا، وال يحق ألي جهة منعهم من أدا: "وأضاف
  ".وأن النواب بناء على تفويض الشعب لن يتراجعوا عن خدمة شعبهم

ّوطالب الجهات الرسمية بالتحرك الواسع، للوقوف أمام هذه الممارسات والتي تمس هذه الشريحة 
الفاعلة في الشعب الفلسطيني؛ من خالل توسيع دائرة التضامن الداخلي مع النواب، ثم التواصل مع 

ّونبه إلى المسؤولية األخالقية التي تقع على برلمانيي .سسات الدولية واإلقليمية لوقف هذه الممارساتالمؤ
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العالم لنصرة زمالئهم، الواقعين تحت الظلم واالضطهاد خاصة في فلسطين، وهذا مطلوب من الجهات 
  .المختصة في التواصل مع هؤالء البرلمانيين ألداء رسالتهم

وي واجب النواب تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أبرز هذه الواجبات وأكد النائب القرعا
ًإعانة هذا الشعب على استمرار الصمود أمام كل الضغوطات، والعمل على انتزاع حقه المكفول عالميا 

وأشار إلى أن الواقع الذي يعيشه النواب صعب مع سيطرة االحتالل، حيث ال يجدون من يقف .ًودوليا
  .من الشخصيات االعتبارية أو من السلطة الفلسطينية، وتغيب المساندة اإلعالمية لهمبجانبهم 

  ١٢/٨/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

*** 

  اخترنا لكم

  شخصيات مقدسية

(*)عايدة الصيداوي
  

باب "  هي احدى المرابطات المقدسيات، في اواسط الخمسينات من عمرها، تسكن بجوار 
الذي هو أحد أبواب المسجد األقصى المبارك، وقد دأبت على تواجدها في مصاطب العلم " الحديد

تتلقى فيها دروس  حفظ القران والفقة المخصصة للمرابطين بباحات المسجد االقصى المبارك التي 
ة بعد ثًوالتجويد، حيث تداوم أغلب أيامها مرابطة في األقصى من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثال

  .الظهر
وفي مرابطتها هذه تقوم عايدة وبشكل دائم كغيرها من المرابطات بالتكبير أثناء دخول 

  .لمسجد اقتحام ااثناءقطعان المستوطنين والتصدي لهم 
وتعاني عايدة من التضييق على تحركاتها حيث تعرضت العتقاالت وسجنت واعتدي عليها 
بالضرب أكثر من مرة، وفي حالة الحكم عليها باالبعاد عن المسجد االقصى المبارك عادة ما تقوم 

وقات باالعتصام بأحد أبوابه والرباط فيه الشيء الذي يزعج قوات االحتالل التي تقوم في أغلب اال
  .باحتجازها واستدعائها للتحقيق

  

  

  

  
                                                 

 ٢٠١٩ تراجم النساء المقدسيات، اللجنة الملكية لشؤون القدس، عمان، من كتاب موسوعة(*)
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  شؤون قانونية

  عديم جنسية؟ أو بالقانون الدولي الفلسطيني الجئ

 القاضي فؤاد بكر* 

 ألي المتحـدة، فـال يـسمح لهـا بمـنح جنـسية األمـمبما ان فلسطين ليست دولة كاملة العـضوية فـي 
ــى  ــيم عل ــون خارجهــا، وبمــا ان صــفة الالجــئ تمــنح  أو أراضــيهافــرد يق ــذين خرجــوا مــن مــوطنهم ويحمل لل

  . تحتار بهما السلطات الدوليةأمرين الفلسطيني بين أصبحجنسيته، 

 عديمي الجنسية فقد تم تعريف عديم الجنسية بأنه الشخص الـذي األشخاصبحسب اتفاقية وضع 
 لـه هيئـة مـن مـساعدة توفرهـا أو  دولة مواطنا فيها بمقتـضى تـشريعها، وانـه ال يتمتـع بحمايـةأيةال تعتبره 

  .وكالة من وكاالتها أو  المتحدةاألممهيئات 

 إلـى ، فـال بـد مـن تقـسيم الفلـسطينيينأعـالهانطالقا من تعريف عديم الجنسية الواردة في االتفاقية 
، األردنالفلسطينيون المستفيدون من خدمات االونروا والمتواجدون في الضفة الغربية، غـزة، : أقسامثالثة 

الفلسطينيون المستفيدون من خدمات المفوضية السامية لألمـم المتحـدة لـشؤون الالجئـين لبنان، سوريا، و
والذين هم متواجدون خارج المناطق الخمسة المذكورة، والفلسطينيون غيـر المـستفيدين ال مـن االونـروا وال 

  .من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

المفوضــية الــسامية لألمــم المتحــدة لــشؤون الالجئــين  أو روا،ان الفلــسطينيين المــسجلين فــي االونــ
 الفلـسطينيون الـذين هـم غيـر أمـا ١٩٥١يعتبرون الجئين بالقانون الدولي وتسري عليهم اتفاقية الالجئـين 

المفوضية الـسامية لألمـم المتحـدة لـشؤون الالجئـين فتـسري علـيهم اتفاقيـة وضـع  أو مسجلين في االونروا
  .١٩٦٠جنسية  عديمي الاألشخاص

بيد ان الحماية القانونية التي تقدمها المفوضـية الـسامية لألمـم المتحـدة لـشؤون الالجئـين تختلـف 
 لالجئـين، ١٩٥١مـن اتفاقيـة   D-1عن حماية االونروا، فإن الالجئين الفلسطينيين قد استثنوا من المـادة 

 النـازحين أو  الجسدي لالجئينواألمن األساسيةكما ان الحماية التي تقدمها المفوضية هي ضمان الحقوق 
 ١٩٥١ بلـد يتعرضـون فيـه لالضـطهاد، وتعتبـر اتفاقيـة أي إلى ً قسراإعادتهمعديمي الجنسية، وتضمن أو 
 UNRWA’S PROTECTION فيمـــا يخـــص االونـــروا فهنـــاك وثيقـــة تعـــرف أمـــا.  لحمـــايتهمأداة

POLICY آخـرً هـذه الوثيقـة مفهومـا ، حيـث قـدمت٢٠١٢، صادرة عن مكتب االونـروا فـي القـدس عـام 
تعلـيم ً وكرامة الالجئين، وتوفير الخدمات المتفـق عليهـا دوليـا مـن الاألمنللحماية، فهي مسؤولة عن حفظ 

 المتحــدة والمنظمــات غيــر واألمــم المعنيــة فــي الدولــة األجهــزة، بالتواصــل مــع اإلنــسانيةوالــصحة والخــدمات 
ــر. الحكوميــة ــة التــي تحــدثت عنهــا االون ــين مــن التعــرض للعــودة القــسرية التــي فالحماي وا ال تحمــي الالجئ

  . هربهم من الحروبأثناءيواجهونها 
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، بمــساعدة بعــض D-1 التــي تــستثني الفلــسطينيين مــن مــادة ١٩٥١تجــاوزت المفوضــية اتفاقيــة 
ين الالجئين الفلسطينيين الذين هم خارج نطاق االونروا، كمساهمات بتوطين الالجئين في البرازيل، وهم الـذ

 عقب فرارهم مـن العـراق بعـد سـقوط نظـام ٢٠٠٧-٢٠٠٤ العراقية من – األردنيةبقوا عالقين على الحدود 
  .٢٠٠٣صدام حسين عام 

 عوائق السلطة الفلـسطينية، والتـي ينبغـي العمـل علـى إحدىتبقى عملية منح الجنسية الفلسطينية 
شـروط تمـنعهم منهـا وحتـى  أو معوقـات أي آلية منحها لالجئين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من العـودة دون

ال تمـــنح الـــدول الغربيـــة الـــصفة القانونيـــة للفلـــسطيني بالطريقـــة التـــي تعجبهـــا والتـــي تعـــرض الفلـــسطيني 
حلهـا مـن خـالل  إلـى  لتحقيق مـصالحها مـع االحتفـاظ بـصفة اللجـوءاإلنسانلالنتهاكات القانونية وحقوق  

  . اللجوء حق العودة، فالجنسية ال تتعارض معإقرار

  المحكمة الدولية لتسوية المنازعات* 

  ١٢/٨/٢٠٢٠رأي اليوم 

***  

  آراء عربية

 حكومة االحتالل تتخلى عن الضم لمصالح ترامب االنتخابية

 سري القدوة

ٕتصريحات تسارعت وسائل اعالم امريكية واسرائيلية على تداولها المح خاللها رئيس حكومة في 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الرئيس األميركي دونالد ترمب تراجع عن دعم مخطط الضم 

صة في الوقت اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وأن ذلك ليس في سلم أولوياته على حد تعبيره وخا
إنه كان واضحا منذ البداية أننا لن نتمكن من فرض سيادتنا على مناطق في الضفة (الراهن وقال نتنياهو 

المحتلة دون موافقة أميركية لو لم نكن بحاجة إلى الموافقة األميركية كنت أقدمت على هذه الخطوة منذ 
 .)فترة طويلة ولكان رؤساء حكومة آخرون قد فعلوا ذلك

 حسب ما يبدو ان امال نتيناهو بدأت تتحطم امام المأزق االمريكي حيث ان الرئيس ترامب وعلى
مشغول حاليا بأشياء أخرى ولم تعد المسألة في سلم اهتماماته فهو يواجهه وباء الكورونا باإلضافة الي 

ا بان حكومة الغضب الشعبي الذي بات يهدد نجاحه في االنتخابات االمريكية القادمة ومن الواضح تمام
االحتالل استغلت التحالف االمريكية ودعم ترامب لسياستها في تجير هذا التحالف لصالح مخططات 
االحتالل االستعمارية وان الخطوات التي اتخذتها حكومة االحتالل كانت بدعم وبتشجيع وبرعاية مطلقة من 

تراف االمريكي وقد نجحت بضم القدس ٕحكومة ترامب وادارته وان سلطات االحتالل استغلت هذا الدعم واالع
ونقل السفارة إليها ومن ثم االعتراف االمريكي بسيادة االحتالل على الجوالن كما استغلت هذا التحالف 
لتعترف امريكيا بسيادة االحتالل على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في عمل مناهض للقانون 
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الحتالل وتنفذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج ان مواصلة العدوان من قبل دولة ا.الدولي
وفعلي على االرض رغم الرفض الدولي الذي فشل في لجمها وذلك من خالل ترسيخ سياسات الحصار 
والتطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في بلدات سلوان والعيسوية ووادي الجوز عبر تكثيف 

 واالعتقاالت وسرقة األراضي وتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق عمليات هدم المنازل والمداهمات
مبنية على تشريد اآلالف من الفلسطينيين وان االستمرار في تمكين دولة االحتالل ومنحها الحصانة 
واالستثنائية يؤدي الى إطالق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني األعزل ومضيها قدما في 

وبالتالي حرصت حكومة االحتالل من خالل خطتها .لى المجتمع الدولي ومنظومته القانونيةعدوانها ع
االستراتجية وعالقتها الدبلوماسية مع بعض الدول المدعومة من امريكيا وعملت خالل الثالث سنوات 

طة الوحيدة ٕالماضية مع فريق الرئيس ترامب وادارته لوضع خطة السالم األميركية والذين اعتقدوا أنها الخ
ٕالتي تضمن مصالح حكومة االحتالل حيث تم التخطيط المسبق إلعالن ما يسمى صفقة القرن وادخال 
ٕالمنطقة في دوامة العنف وتشجيع العدوان على الشعب الفلسطيني واعادة انتاج االحتالل بصوره الجديدة 

ب الفلسطيني وقيادته وجميع ليتواكب مع ما يسمى مخططات الضم التي يرفضها العالم ويتصدى لها الشع
 .االحرار في العالم اجمع

ان تلك الخطوات التي اتخذتها بعض الدول االوروبية وهذا االجماع العالمي المناهض لسياسة 
االسرائيلية والرافض لمخططات الضم وصفقة القرن االمريكية يشكل قاعدة عمل مهمة لتطوير الموقف 

 على التراجع عن تلك المخططات التآمرية االستيطانية الخطير التي ٕالدولي في التصدي لالحتالل واجباره
ستؤدي الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها وفرض مشروع 
ًالقدس الكبرى وتقويض أية فرصة إلقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة فان المجتمع 

رة اتخاذ خطوات عملية بهذا الشأن مع ضمان تطبيقها على ارض الواقع وضرورة الدولي مطالب بضرو
 .توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير االعالم العربي في فلسطين •

  ١٥ص/١٣/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 مقارفات ممنهجة: "المستوطنون اإلسرائيليون"

 اسعد عبد الرحمن. د 

 

في أنحاء الضفة » المستوطنون«/ في المشهد الفلسطيني، تتصاعد المقارفات التي يقوم بها المستعمرون
د الوجود والصمود العربي الفلسطيني عموما، وضد األماكن المقدسة والمعابد والمساجد على الغربية ض
تلك الممارسات التنكيلية التي تزايدت في ظل أزمة فيروس كورونا، بحق الفلسطينيين . نحو خاص

قدس  ال–معهد األبحاث التطبيقية «وقد سجل . المحتلة» الضفة«وأراضيهم وممتلكاتهم في جميع أنحاء 
ِ حالة اعتداء من قبل المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية ٩٣«ومنذ انتشار الفيروس » )أريج(

هذا، باإلضافة إلى . شملت االعتداء الجسدي واللفظي مستهدفة األطفال وحتى المسنين من رجال ونساء
والدينية وخاصة المسجد االقصى االعتداء على األشجار المثمرة، واالقتحامات المتكررة لألماكن التاريخية 

المبارك في مدينة القدس المحتلة، وتدمير الممتلكات الفلسطينية من منازل وسيارات، وكذلك االستيالء 
  .«على أراضي الفلسطينيين والسيطرة عليها لصالح البرنامج االستيطاني واالعتداء على شواهد القبور

فجيش «.  الفلسطينيين خدمة للدولة المحتلةضد» المستوطنين«/ ُلقد أصبح عنف المستعمرين
خالل تنفيذها، وفي أحيان » المستوطنين«/ ًيسمح بهذه االعتداءات بل أحيانا يحمي المستعمرين» الدفاع

مركز المعلومات اإلسرائيلي «وبحسب . »المستوطنين«أخرى يعتدي جنود االحتالل بأنفسهم منضمين إلى 
ّفقط في حاالت نادرة تحقق أجهزة إنفاذ القانون في «: » بتسيلم–ة لحقوق اإلنسان في األراضي المحتل

ّهذه االعتداءات ويندر أكثر أن تتخذ إجراءات ضد المتورطين في االعتداءات ويعلم المستوطنون جيدا أن  ً ّ ّ ّ ُ
ًتحمل العواقب في حال اعتدائهم على الفلسطينيين احتمال ضئيل جدا ولذلك يواصلون هجماتهم دون راد ّ ّ ع ّ

وعلى نقيض . ّوبدعم الجيش، يعيش المستوطنون في عالم يتمتعون فيه بحصانة شبه تلقائية... أو عائق
ُذلك يبقى الفلسطينيون مدانين حتى تثبت براءتهم » يوجد حكم«في هذا الشأن، أكدت جمعية ! »ّ

لكن .  كبيرة جداًعدد وخطورة حاالت العنف ضد الفلسطينيين التي تمت معالجتها مؤخرا«اإلسرائيلية، أن 
  .«السلطات تواصل االستخفاف بحياة الفلسطينيين، وتوفر للمعتدين الحماية وال تعتقل المشاغبين

ًفبعيدا . في السياق، تزايدت االعتداءات ضد األماكن المقدسة والمعابد والمساجد على نحو خاص
» البر واإلحسان«في مسجد النار » مستوطنون«عن المسجد األقصى الذي ينتهك ويقتحم يوميا، أضرم 

رسالة مشعلي النار في مسجد «): عميره هاس(وفي هذا اإلطار، تقول الكاتبة اإلسرائيلية . في مدينة البيرة
كما أن . نحن نفعل وسنفعل ما نريد ألن الشرطة لن تكلف نفسها عناء العثور علينا. شاهدونا: البيرة هي

واذا قدمونا للمحاكمة، فإن القضاة . ينا، فلن يقدمونا للمحاكمةواذا تم القاء القبض عل. الجيش لن يسلمنا
يجب على : رسالة اإلحراق واضحة. هكذا يستمر االمر منذ سنوات. سيقومون بتبرئتنا بذريعة ما

ٕواذا لم يفعلوا ذلك بإرادتهم فسنقوم، نحن اليهود المجهولين، بإجبارهم . الفلسطينيين اإلختفاء من هناك
  !!!«على االختفاء
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، في ظل إجماع إسرائيلي على شعار »االستيطاني«/هذه هي حقائق المشهد االستعماري
ً، حيث بدأت هذه الحالة تأخذ شكال أكثر تنظيما، مع تزايد أعداد المسؤولين اإلسرائيليين »االستيطان أوال«

واكبة من أعضاء ، مع م»المستوطنين«/ المشاركين فيها، مقرونة بمقارفات متنامية من غالة المستعمرين
  .ومسؤولي أحزاب تنتمي إلى اليمين اإلسرائيلي الحاكم» كنيست«

  ٤٠ص/١٣/٨/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 أين العرب من مأزقنا السياسي واالقتصادي؟

  القدس حديث

ًمن الواضح اننا نواجه وضعا صعبا للغاية سياسيا واقتصاديا، وقد جاءت الكورونا لتزيد االمور  ً ً ً
 ٦وبالقدس بصورة خاصة، وقد سرق أكثر من  الضفة اته في كل انحاءيصعد من اعتداء االحتالل .ًتعقيدا

لمنازل آالف دونم من االراضي باختالق المبررات والقوانين العنصرية، كما انه يواصل عمليات الهدم ل
وبالقدس يواصل . واقتالع االشجار حتى بالمناطق التي ال عالقة له بها الضفة والبركسات في كل انحاء

بركة ما يقول انها حقائق، وآخرها قوله ان المنطقة عمليات ومساعي تزوير التاريخ في مساق التهويد وف
الشرقية من الحرم القدسي ومن ضمنها مصلى باب الرحمة، ليست جزءا من المسجد االقصى مع انها جزء 

  .والكورونا االحتالل كما ان نحو نصف المحالت التجارية بالمدينة صارت مغلقة بسبب. ال يتجزأ منه

القديمة لمستوطنة  الخليل اجراءات وخطوات قد تمهد الى ضم جزء من االحتالل ينفذ الخليل وفي
كما ان المستوطنين يواصلون عربدتهم واعتداءاتهم على المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم في » كريات اربع«

  .المدينة، وقد اتخذوا خطوات عدة لفرض سيطرتهم الكاملة على الحرم االبراهيمي

الوطنية تستطيع توفير  السلطة  وال تكادوعلى المستوى االقتصادي فإن االوضاع صعبة ومعقدة
ًوقد تعطل القطاع السياحي تعطال . رواتب الموظفين أو النفقات األساسية المطلوبة منها ومن مسؤوليتها

ًمل ان لم يكن كامال فعال بسبب الكورونا ويقدر بعض المسؤولين ان الخسائر السياحية تقدر بنحو شبه كا ً
  .مليار دوالر

ًوتبدو أبواب االنفراج القريب مغلقة والقادم سيزداد ترديا وسوءا  والسؤال هو كيف الخروج من ... ً
ًب سهال أو بسيطا ولكن االخوان العرب ؟ وال يبدو الجوا... هذا المأزق ومواجهة هذه التحديات المصيرية  ً

أو بعض دولهم النفطية بصورة خاصة، قادرون على فتح باب لالنفراج بتقديم المساعدات المالية الكافية 
وليس المطلوب لهذه المساعدات، . وليس المطلوب المليارات ولكن الماليين الضرورية لسد الحاجات. لنا

ًمنحازة سياسيا أو يتم دفعها لجهات معينة دون غيرها، بل ان تكون اذا تمت الموافقة عليها، ان تكون 
ًلخدمة الوطن والمواطن عموما وتقديم المساعدة للذين يحتاجونها فعال ً.  
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نحن ندعو الدول العربية المعنية لسماع صرخة شعبنا والتجاوب معها، ألن القضية الفلسطينية 
ًأوال وأخيرا هي قضية عربية، وال بد في هذا  المجال من وضع حد لكل الذين يتسابقون الى التطبيع ً

  ... !! االحتالل مع

  ١٢/٨/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 

  اخبار باالنجليزية
Israel razes plot of land, force Palestinian to demolish his house in Jerusalem 

  

JERUSALEM, Wednesday, August 12, 2020 (WAFA) - Israeli police today razed a plot of 

land and ordered a Palestinian to demolish his own house in the East Jerusalem 

neighborhood of Jabal al-Mukaber, said local  sources. 

They said that Israeli police and crews of the Israeli municipality of West Jerusalem 

escorted  a bulldozer into an area in the neighborhood, where they razed a plot of land. 

Meanwhile, Aziz Ellian embarked on tearing down a 100-meter-square extension to his 

house in the same neighborhood to avoid paying exorbitant costs if the Jerusalem 

municipality carries out the demolition itself.He pointed out that despite attempting to 

obtain a building license, the Israeli municipality did not grant him the license and instead 

fined him with NIS 22,000 (some USD 6,500) for lacking the construction license.Wadi 

Hilweh Information Center, a Silwan-based media center, posted a video for the land 

razing as well as another showing Ellian demolishing the extension of his house using a 

small bulldozer. This came as Israeli police demolished a wall under construction to the 

east of Qanaldiya, north of Jerusalem.All the structures were demolished purportedly for 

lacking the rarely-granted construction licenses. Using the pretext of illegal building, Israel 

demolishes houses on a regular basis to restrict Palestinian expansion in occupied 

Jerusalem.At the same time, the municipality and government build tens of thousands of 

housing units in illegal settlements in East Jerusalem for Jews with a goal to offset the 

demographic balance in favor of the Jewish settlers in the occupied city. 

Although Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally recognized 

Palestinian Territory that has been subject to Israeli military occupation since 1967, they 

are denied their citizenship rights and are instead classified only as "residents" whose 

permits can be revoked if they move away from the city for more than a few years. 

They are also discriminated against in all aspects of life including housing, employment 

and services, and are unable to access services in the West Bank due to the construction of 

Israel's separation wall. According to a report by the Israeli human rights group B’Tselem, 

the Israeli High Court could be liable for war crimes for their policies that led to the 

dispossession of Palestinians from their properties in Area C of the West Bank. 

The report, Fake Justice, shows that the court’s support of Israeli planning policy is 

tantamount to support for dispossession and forcible transfer of Palestinians, a war crime 

under international law. 

2020-8-12wafa  

*** 
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Israel pushes to remove ‘occupation’ from the discourse 
 

By Ramona Wadi 

In perfect synchronisation with Israeli lobbying at an international level, pro-Israel 

organisations in the US have influenced Democratic Party presidential candidate Joe Biden 

to remove references to the “occupation” from the party’s political platform. Biden’s 

intervention to ensure this change was interpreted as influencing party policy; any 

reference to the occupation will now be counted as a move against Biden’s position. 

Prior to this intervention, Democrat progressives had “secured an agreement to include the 

word for the first time,” the Times of Israel reported. 

The US and Israel have striven to alter global perceptions when it comes to the Zionist 

state’s colonisation and military occupation of Palestine. At the UN, their officials have, on 

several occasions, raised objections to Israel being described as “the occupation”. It is a 

pity that the international community and indeed, the Palestinian Authority, failed to grasp 

the opportunity to point out that Israel and the US are partly right: Israel is not just “the 

occupation”; it is a settler-colonial enterprise in Palestine that is enforced by military 

occupation. 

Similarly, Israel has also been objecting recently to references to “annexation”. Since its 

hijacking of the Biblical narrative is interpreted as it having the title deeds to the land, 

Israel is allegedly just “formalising sovereignty” rather than annexing occupied Palestinian 

territory.Biden has already stated that if he is elected as US president he will not reverse all 

of the incumbent Donald Trump’s decisions, notably the relocation of the US Embassy 

from Tel Aviv to Jerusalem. This latest assertion – preventing the slightest, although not 

completely correct, definition of Israel from appearing in the party’s political discourse — 

is further proof that the US narrative normalises Israel’s illegal activities in Palestine. 

In light of the International Criminal Court’s description of Israeli settlement expansion as 

a war crime as per international law, normalising the framework that protects colonial 

expansion has become a priority for Israel and its allies. The next step, for which Israel has 

been laying the foundations, is to persuade the international community to refrain from 

using any description that could strengthen the case against colonial expansion. 

Following Trump’s unilateral decisions, Israel is influencing the US to take the lead in 

changing the “occupation” narrative. This would enable Israel to deflect any criticism 

coming from US politicians. In turn, Israel would have taken a step further towards 

normalising its own illegality and violations at an international level. 

If Israel has come to a point where it can calmly lobby the US against using “the 

occupation”, there is undoubtedly consensus at an international level that it has not only 

normalised Israel’s colonisation, but also eliminated the colonial-settler narrative to the 

detriment of the Palestinian people.The uncomfortable truth is that the international 

community has substituted colonisation for occupation, in much the same way that the PA 

embellishes its rhetoric. There would have been no military occupation of Palestine if 

Zionist colonisation hadn’t appropriated Palestinian land and displaced the indigenous 

population. Yet both the PA and the UN seem to have come to a tacit agreement to omit the 

most important defining factor. Palestinians have been colonised and the PA, as well as the 

international community, are preventing this narrative from forming the basis for political 

and punitive measures against Israel. 
 

Palestinian Information Center 13-8-2020  
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