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 .ّي التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابهاالموضوعات الواردة ف •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

 ابـّ هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكتٕمفكرين غربيين واسرائيليين

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  لمحتوىا

  شؤون سياسية

المالكي يدعو إلدراج جيش االحتالل ومستوطنيه  :خالل لقائه الممثلة الخاصة لليونيسف •
  ٤  "قائمة العار"على 

  ٥  أبو الرب يبحث مع السفير الياباني تطورات القضية الفلسطينية •

  اعتداءات

  ٥  االحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزليهما قسرا •
ّاالحتالل يحول النا •   ٦   شهور٤ لـ اإلداريلالعتقال " عطون"ئب المقدسي المبعد ُ
  ٧  مخابرات االحتالل تعتقل مسنا من القدس •

  اعتداءات/تقارير

  ٧   انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين الشهر الماضي٦": وفا" •

  تقارير

  ٨  "تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة"و" أوسلو"دعوات فلسطينية إللغاء  •

  آراء عربية

  ١٠  لة السالم الفلسطينيةرسا •

  آراء عبرية مترجمة

  ١١  "ج"اإلدارة المدنية تتباهى بوقف المشاريع بالمنطقة  •

  اخبار باالنجليزية

Shin Bet Kidnaps Palestinian elderly in Jerusalem  ١٦  

Scores of Settlers Defile Aqsa Mosque  ١٦  

IOA forces two Jerusalemite brothers to raze their homes  ١٦  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  :خالل لقائه الممثلة الخاصة لليونيسف
  "قائمة العار"المالكي يدعو إلدراج جيش االحتالل ومستوطنيه على 

 

وزير الخارجية والمغتربين رياض المـالكي الـدعوة إلدراج جـيش   جدد- وفا٢٠٢٠-٩-١٣رام اهللا 
العار للجهات الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق األطفال في قائمة "االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه، على 

 ".حاالت النزاع المسلح

ــدة الخاصــة  ــة الجدي ــة رام اهللا، الممثل ــوزارة بمدين ــر ال ــوم األحــد، فــي مق ــه، الي ــك خــالل لقائ جــاء ذل
  .لمنظمة اليونيسيف في فلسطين لوسيا المي

ألمــم المتحــدة عــن إدراج جــيش االحــتالل وأشــار المــالكي، خــالل اللقــاء، إلــى امتنــاع األمــين العــام ل
قائمة العار للجهات الضالعة في انتهاكات جـسيمة بحـق األطفـال فـي حـاالت "اإلسرائيلي ومستوطنيه، على 

خالل الـسنوات الماضـية، األمـر غيـر المقبـول بـالنظر إلـى سـجل الـسلطة القائمـة بـاالحتالل  "النزاع المسلح
   . هداف المتعمد والمباشر لألطفال الفلسطينيينالمليء باالنتهاكات الجسيمة واالست

وأشاد بعمل اليونيسيف والتعاون المستمر الذي يشمل توثيق جرائم االحتالل اإلسرائيلي تجاه أطفال 
فلـسطين، داعيــا إلــى تعزيــزه وتطــويره، بهــدف إيـصال صــورة شــاملة لالنتهاكــات الممنهجــة وواســعة النطــاق 

ٕقيام بمزيد من التوثيق واصدار التقارير التي تعكس االنتهاكـات اليوميـة، التي تطال أطفال فلسطين، عبر ال
   .ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، عن جرائمها المستمرة

وأكــد اســتمرار معانــاة األطفــال الفلــسطينيين باســتمرار االحــتالل اإلســرائيلي طويــل األمــد، مــشيرا إلــى 
  ...ير األمين العام لألمم المتحدة الخاص باألطفال والنزاع المسلحاالنتهاكات المذكورة مفصلة في تقر

مــن جهتهــا، أثنــت الممثلــة الخاصــة لمنظمــة اليونيــسيف فــي فلــسطين علــى جهــود دولــة فلــسطين 
لضمان حقوق الطفل، رغم وجود العديد من التحديات والعقبات الني تقف في وجه التحقيق الكامـل لحقـوق 

ددت على استمرار العمل الجمـاعي واالسـتعداد الكامـل لبـذل كافـة الجهـود الالزمـة وش. األطفال الفلسطينيين
لتوفير الحماية الضرورية لألطفال وصون حقوقهم في الحماية والسالمة والرفاه في جميع األوقات، خاصة 

  ".كورونا"في هذه الفترات العصيبة وفي ظل تفشي وباء 

ـــم المتحـــدة وم ـــيس إدارة األم ـــاء رئ ـــسفير عمـــر عـــوض اهللا، وحـــضر اللق نظماتهـــا المتخصـــصة ال
  .ومستشار أول عبير رمحي، وملحق دبلوماسي جورجيت أجرب

  ١٣/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  



 
٥

  أبو الرب يبحث مع السفير الياباني تطورات القضية الفلسطينية

 

 لخارجيــة والمغتــربين بحــث مــدير إدارة الــشؤون العربيــة فــي وزارة ا- وفــا٢٠٢٠-٩-١٣رام اهللا 
المستشار أول فايز أبو الرب، مع سفير اليابان لدى دولة فلـسطين ماسـيوكي ماغوشـي، اليـوم الفلسطينية 

 .األحد، في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا، آخر المستجدات والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

اع مجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى مـستوى وأطلع أبو الرب الـسفير ماغوشـي علـى نتـائج اجتمـ
ــوزير  ــة ب ــة فلــسطين ممثل وزراء الخارجيــة الــذي عقــد فــي التاســع مــن الــشهر الجــاري، والــذي ترأســته دول

-األميركـــي(الخارجيـــة والمغتـــربين ريـــاض المـــالكي، الـــذي أكـــد موقـــف القيـــادة الـــرافض لالتفـــاق الثالثـــي 

هــذا االتفـاق، والتمــسك بمبــادرة الـسالم العربيــة بكافــة بنودهــا ٕ، إضــافة لـرفض وادانــة )اإلمــاراتي-اإلسـرائيلي
  .وعناصرها

وأكد أبو الرب تبني مجلس الجامعة العربية لجميع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما فيهـا 
وااللتزام بمبـادرة الـسالم العربيـة، مـشددا علـى أن فلـسطين وخـالل ترؤسـها " صفقة القرن"الرفض العربي لـ 

لمجلـس جامعـة الـدول العربيـة، سـتعمل مـن منطلـق الحـرص علـى العمـل الجمــاعي ) ١٥٤(دورة الحاليـة للـ
  .العربي

بدوره، أكد السفير اليابـاني موقـف بـالده الـداعم للقـضية الفلـسطينية، ولحقـوق شـعبنا وفـق قـرارات 
لرابـع مـن حزيـران، عـام ٕالشرعية الدولية، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حـدود ا

١٩٦٧.  

  ١٣/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اعتداءات

  االحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزليهما قسرا
   

 فلسطينيا خالل ١٦ اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد، -فلسطين المحتلة 
 أجبرت مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما اقتحامها مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما

  .ًقسرا في بلدة سلوان، جنوبي المسجد األقصى المبارك

من جانبه، أوضح مركز معلومات وادي حلوة بالقدس في بيان، ان الشقيقين شرعا بهدم شقتيهما 
 .) الف دوالر٣٠(ًفي حي واد قدوم بسلوان، تفاديا لدفع غرامات مالية، قد تصل إلى 

نادي االسير الفلسطيني في بيان، إن قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن وقال 
طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وسلفيت، وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الستة عشر 

  .بزعم أنهم مطلوبون



 
٦

برج عسكري لجيش االحتالل وذكرت مصادر عبرية، أن إطالق نار جرى من مركبة مسرعة تجاه 
  .كما أطلقت مفرقعات نارية صوب برج لقوات االحتالل قرب الخليل. قرب الخليل دون وقوع إصابات

من جهة أخرى، أقدم مستوطنون متطرفون يهود صباح أمس على تسييج مساحات واسعة من 
 .اأراضي خربة احمير في منطقة األغوار الشمالية المحتلة بهدف االستيالء عليه

ًمجددا وشرعت برش األسرى " عوفر"إلى ذلك، اقتحمت قوات القمع أمس األحد، أقسام األسرى في سجن 
  .بالغاز

منذ " عوفر"وقال نادي األسير في بيان له إن هذا االقتحام الثالث الذي يتعرض له أسرى سجن 
ًبرا أن ما يجري بحقهم بالغ استشهاد رفيقهم األسير داوود الخطيب في تاريخ الثاني من أيلول الجاري، معت

  .الخطورة

ّوأوضح نادي األسير أن عشرات اإلصابات سجلت بين صفوف األسرى، جراء رشهم بالغاز،  ُ
واالعتداء عليهم بالضرب المبرح والكالب البوليسية خالل عمليات االقتحام، عدا عن عمليات العزل 

ذي شهد المواجه األعنف ليلة استشهاد ال) ١٩(و) ٢٠(والنقل، وكانت أعلى نسبة إصابات في قسمي 
  )وكاالت( .األسير الخطيب

  ١٨ص/١٤/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

ّاالحتالل يحول النائب المقدسي المبعد     شهور٤ لـ اإلداريلالعتقال " عطون"ُ

 

 المقدسـي النائب بحق شهور ٤ لمدة اإلداري باالعتقال ًحكما األحد، يوم االحتالل، محكمة أصدرت
 .عطون أحمد اهللا رام إلى المبعد

 خـالل عطـون المبعـد المقدسـي النائـب أغـسطس/٢٦ األربعـاء فجـر اعتقلـت االحـتالل قـوات وكانت
 .عوفر معسكر إلى واقتادته المحتلة الغربية الضفة وسط البيرة مدينة في المؤقت منزله اقتحام

 االحـتالل قـوات توسـحب سـنوات، عـدة منذ المحتلة القدس مدينة عن مبعد عطون النائب أن يذكر
  .االحتالل سجون داخل ًعاما ١٥ عن يزيد ما أمضى وقد المقدسية، بطاقته

 ١٣/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  

  



 
٧

  مخابرات االحتالل تعتقل مسنا من القدس

 

، مساء يـوم األحـد، مـسنا اإلسرائيليمخابرات االحتالل  اعتقلت – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
 .ان جنوب القدس المحتلةمن بلدة سلو

مـن حـي رأس )  عامـا٨٠(وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات االحتالل اعتقلت عبـد الـرحيم بربـر 
  .العامود ببلدة سلوان بعد مداهمة منزله

  .يذكر أن نجل المسن بربر معتقل في سجون االحتالل

  ١٤/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

   إسرائيلية بحق الصحفيين الشهر الماضي انتهاكات٦": وفا"

 

" وفا"وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  رصدت –  طارق األسطل-  وفا٢٠٢٠-٩-١٣رام اهللا 
  .آب الماضي/  انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خالل شهر أغسطس٦

ـــ قــوات االحــتالل "الــصحفيين أن عــن االنتهاكــات اإلســرائيلية بحــق " وفــا"وأظهــر التقريــر الــشهري ل
واصلت استهدافها واعتداءاتها بحق الـصحفيين ضـمن سياسـتها الممنهجـة للحـد مـن نـشاطهم ودورهـم فـي 

  ".تغطية الممارسات وانتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين العزل

ــاز  ــل الغ ــة وقناب ــرة المطاطي ــصحفيين جــراء إطــالق األعي ــر، أن عــدد المــصابين مــن ال ــر التقري وذك
المسيل للدموع واالعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت إصابتين، فيما بلغ عدد حاالت 

  . حاالت٤ٕاالعتقال واالحتجاز وسحب البطاقات واطالق النار التي لم ينتج عنها إصابات 

  منعــت ســلطات االحــتالل زوجــة األســـير الــصحفي مــدير إذاعــة١٢/٨وبــين التقريــر، انــه بتــاريخ 
الوحدة نضال نعيم أبو عكر من زيارته، وكانت وحدات خاصة من قوات االحتالل اعتقلـت أبـو عكـر بتـاريخ 

  . أشهر٦ تموز، وحكمت عليه محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية باالعتقال اإلداري لمدة ٢

ته  اعتقلت قوات االحتالل المصور الصحفي المقدسي مصطفى أبو رموز أثناء تأدي١٤/٨وبتاريخ 
  . أشهر٦ًعمله الصحفي في المسجد األقصى المبارك، وسلمته قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة 

 مراســل التلفزيــون اإليرانــي، الــصحفي إبــراهيم أبــو شــعر ٢٠٢٠-٨-١٥فــي حــين، أصــيب بتــاريخ 
ظاهرة ليليـة فـي بحالة اختناق شديدة جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع خالل تغطيته ت

  .منطقة ملكة، عند السياج الفاصل شرق غزة



 
٨

 أصــيبت مراســلة موقــع أســوار بــرس الــصحفية مــي فرحــان شــحادة بحالــة اختنــاق ٢٠/٨وبتــاريخ 
شديدة، جراء إطالق أحد جنود االحتالل قنبلة غاز نحوها، بينما كانت تغطي مسيرة سلمية ضـد االسـتيطان 

  .في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم

" وفـا" مصور وكالة األنبـاء والمعلومـات الفلـسطينية ٢١/٨لى ذلك منع مستوطن إسرائيلي بتاريخ ا
مشهور حسن محمود الوحواح من تغطية مسيرة سلمية ضد االستيطان في منطقة سدة الثعلة، الواقعة في 

  .منطقة مسافر مدينة يطا جنوب محافظة الخليل

ّصور الحـر مـصعب سـعيد مـن منزلـه فـي بلـدة بيرزيـت  اعتقلت قوات االحـتالل، المـ٢٧/٨وبتاريخ  ّ
  .وسط الضفة الغربية

  ١٣/٩/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

 

***  

  تقارير

  "تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة"و" أوسلو"دعوات فلسطينية إللغاء 
  

الن أمس  في أول خطوة فلسطينية نوعية مشتركة منذ أشهر؛ تم اإلع- عمان - نادية سعد الدين
عــن انطــالق القيــادة الوطنيــة الموحــدة للمقاومــة الــشعبية، وفــق توافــق الفــصائل الفلــسطينية، وذلــك بهــدف 

  .مواجهة مخطط الضم والعدوان اإلسرائيلي

تحـت رايـة ” تفعيـل المقاومـة الـشعبية الـشاملة“ودعت القيادة الوطنية، في بيانها التأسيـسي، إلـى 
مناء العامين للفصائل الفلـسطينية خـالل اجتمـاعهم التزامنـي فـي رام اهللا علم فلسطين، وذلك وفق توافق األ

  .وبيروت مطلع الشهر الحالي

وأعلنت عن انطالق برامجها وفعالياتهـا، تمهيـدا لخطـوة تـشكيل لجنـة لقيادتهـا وأخـرى لتقـديم رؤيـة 
  .إلنهاء االنقسام الفلسطيني

خيمــات الالجئــين الفلــسطينيين داخــل الــوطن وأهابــت القيــادة الموحــدة بالجمــاهير الفلــسطينية فــي م
المحتل وخارجـه؛ إلحيـاء ذكـرى شـهداء مجـزرة صـبرا وشـاتيال التـي تـصادف يـوم الـسابع عـشر مـن الـشهر 

  .الجاري

ُيومـا للحـداد، ترفـع فيـه “كما حددت يوم الجمعة المقبل، الموافق الثامن عشر من الـشهر الجـاري،  ً
ً، تزامنــا مــع تنظــيم الفعاليــات التــي تــشمل نقــاط التمــاس مــع قــوات ”ّاألعــالم الــسوداء ضــد عــدوان االحــتالل

  .االحتالل على أراضي المحافظات الفلسطينية الشمالية
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ــادة الموحــدة أنهــا  ستــستلهم فعالياتهــا وفــصولها مــن انتفاضــات الــشعب الفلــسطيني، “وأكــدت القي
ب الفلـسطيني، والـشعوب العربيـة، أبنـاء الـشع“، داعيـة ”الممتدة منذ عشرينيات القرن الماضي حتى اليـوم

  .”وأحرار العالم؛ لالصطفاف مع فلسطين، طليعة الناهضين

بتوحيد كافة الجهود إلحيـاء الجبهـة العربيـة المـساندة للنـضال ضـد االحـتالل اإلسـرائيلي، “وطالبت 
  .”األميركية” صفقة القرن“وما يسمى 

راضــي الفلـــسطينية المحتلــة؛ إلســـقاط المقاومــة، تـــسير بــوتيرة متناغمــة فـــي كافــة األ“وأكــدت أن 
ٕوانهــاء االحــتالل، وازالــة االســتيطان، وتجــسيد االســتقالل الــوطني، وضــمان حــق العــودة، ” )صــفقة القــرن“ ٕ

  .”حيث تتطور بديناميكية ذاتية، وفق التطورات الميدانية

م فــي آليــات الــدفاع عــن حيــاة وكرامــة المــواطنين ومقدســاتهم وممتلكــاته“وطالبــت القيــادة بتثبيــت 
ٕمواجهة اعتدادات االحتالل وارهاب المستوطنين، باإلضافة إلى القيـام بخطـوات ميدانيـة للمقاومـة الـشعبية، 

  .”ورد االعتبار للنضال الجماهيري، والكفاح الشعبي

، ”أوسـلو“الفرصة ما زالت قائمة؛ للتخلص من أعباء اتفـاق “ أن  حركة الجهاد االسالميواعتبرت
  .”ًلتي كانت سببا في تأزيم العالقات الداخلية، والتراجع السياسيوطي صفحته السوداء، ا

بـــاإلعالن الرســـمي عـــن إلغـــاء اتفـــاق  “ً الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر فلـــسطين أيـــضاوطالبـــت... 
وســحب االعتــراف بالكيــان اإلســرائيلي، ووقــف التنــسيق األمنــي معــه، واإلنفكــاك االقتــصادي عنــه ” أوســلو“

ًوذلـك عمـال بقـرارات المجلـس الـوطني فـي دورتـه األخيـرة والمجلـس المركـزي فـي وفق خطة وطنية موحـدة، 
  .٢٠١٨ و٢٠١٥دورتي عامي 

ــشريعي الفلــسطيني، فتحــي القرعــاوي، أن ...  ــب فــي المجلــس الت ــدوره، أكــد النائ اإلعــالن عــن “ب
ٕل واغــالق ّتــشكيل القيــادة الوطنيــة أمــر ملــح، أملتــه ظــروف االحــتالل وتغولــه فــي كــل المجــاالت مــن اعتقــا

  .”وتنكيل

، ”ّالواقع الفلسطيني يؤسـس لوحـدة ميدانيـة موحـدة فـي مواجهـة غطرسـة االحـتالل“وأشار إلى أن 
  .ًمحذرا من خطورة المرحلة، في ظل محاوالت تصفية القضية الفلسطينية

 ٣٥ ص١٤/٩/٢٠٢٠الغد 

***  
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  آراء عربية

 رسالة السالم الفلسطينية

 سري القدوة

 

ان العمل الدبلوماسي الفلسطيني يتطلب مضاعفة الجهود وبذل كل الطاقات الممكنة من اجل ايصال صوت 
صحاب القضية ونمتلك الشعب الفلسطيني الي المحافل الدولية وتجاوز محاور التطبيع القائمة فنحن ا

الحق بالدفاع عنها وحمايتها ولذلك يتطلب اختيار الكفاءات في هذا المجال من اعالميين ودبلوماسيين 
ٕعلى قدر هذه المهمة الدقيقة والحساسة والتي تتطلب امكانيات عقلية وذهنية واعالمية وسياسية عالية 

   لتمثيل الخارجي للشعب الفلسطينيٕوادراك المفهوم الوطني الفلسطيني وخاصة للعاميين في ا

ومما ال شك فيه ان الدبلوماسية الفلسطينية حققت العديد من اإلنجازات الهامة علي هذا الصعيد 
في ايصال رسائل فلسطينية مهمة وخاصة علي المستوي األوربي ولعل تلك االعترافات البرلمانية في 

اق هو االول من نوعه لالعتراف بالدولة بعض الدول األوروبية تركت اثار واضحة لتسجيل اختر
الفلسطينية، وفي حصيلة االمر اننا نقف امام استحقاقات عملية السالم التي يجب ان تثمر عن قيام 
الدولة الفلسطينية، فحان الوقت لجني ثمار العمل وبناء جسور الثقة من اجل سالم شعب فلسطين ومن 

  .اجل دولة فلسطين المستقلة

لواقع  للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وهذا اىتالل تمارس عنصريتها وتسعمة االحان حكو
 تمارس عدوانها الظالم ضد الشعب الفلسطيني وتفرض الحصار المالي على المر ال يمكن ان يستمر فهي

ط القيادة الفلسطينية كما تواصل عدوانها وتهديدها باقتحام قطاع غزة بشكل متواصل ضاربين بعرض الحائ
ين، وأننا بحاجة ماسة لتفعيل كل االمكانيات وانقنص عليه الشرعية الدولية من كل القرارات الدولية وما ت

مقابل  واتخاذ الخطوات التي تؤدي الي قيام دولة فلسطين وفضح ممارسات االحتالل الذي يريد السالم
  .االمن فقط وال يهمهم قيام دولة فلسطينية

ية تجاه عملية السالم مواقف كانت واضحة وثابتة وتعبر عن الشعب ان مواقف القيادة الفلسطين
الفلسطيني وعن مواقف فصائله وخاصة بعد االجتماع الناجح في بيروت رام اهللا والذي جسد رؤيا 
فلسطينية ثاقبة لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأهمية تحقيق الوحدة 

 ووضع حد لمخططات التصفية واالستيطان التي   وتطبيقها واستعادة قطاع غزة،الوطنية الفلسطينية
تمارسها حكومة االحتالل اإلسرائيلي وكشف مخططاته امام العالم اجمع، وان هذا االحتالل ال يريد السالم 
وهو يسعى الي االستمرار برفض السالم ويقف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي موقف همجي رافض 

عتراف باستحقاقات السالم متسمرا في بناء المستوطنات ومصادرا لألراضي قامعا ومنتهكا حقوق اال
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اإلنسان الفلسطيني رافضا إطالق سراح األسرى ومستمرا في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الي 
   أراضيهم

قضية الفلسطينية، ان أهمية اتخاذ المواقف الصعبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ال
الستعماري على أرض فلسطين، ووضع حد لمشاريع صفقة شكلت بداية لمرحلة هامة إلفشال التدخل ا

القرن االمريكية، وان ما نواجهه من مؤامرات كشعب موحد وقيادة تحافظ على الثوابت الوطنية إلقامة 
ٕ، وان القدس بمقدساتها ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 

 وبصمود الشعب الفلسطيني  المستقل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينيةوالحفاظ على القرار الوطني 
  .ٕوبعزيمته وارادته، سنتجاوز المرحلة الخطرة التي تهدد مستقبل المنطقة بأكلمها

ان نضال شعب فلسطين سيثمر علي قيام دولة فلسطين وان صراع شعب فلسطين هو صراع مع 
ق لوطننا وستبقى بوصلة فلسطين تجاه الوطن الفلسطيني عدوه االول االحتالل الغاصب ألرضنا والسار

مستمرة ولن ينالوا من دولتنا وال من صمود شعبنا مهما تكالبت قوي العدوان والظلم والتآمر، ولن تسقط 
قالع الثورة وستستمر المقاومة الشعبية حتى قيام الدولة الفلسطينية واحدة موحدة فوق التراب الوطني 

   الفلسطيني

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  االعالم العربي في فلسطينسفير* 

  ١٤ص/١٤/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  "ج"اإلدارة المدنية تتباهى بوقف المشاريع بالمنطقة 
  

 عميره هاس: بقلم - هآرتس

 الرسـالة فـي الـضفة الغربيـة، هـذه هـي” ج“إسرائيل حققـت نجاحـا امـام الفلـسطينيين فـي المنطقـة 
التــي اراد رئــيس االدارة المدنيــة، العميــد غــسان عليــان، نقلهــا فــي نقاشــات لجنــة الخارجيــة واالمــن التابعــة 

سيطرة فلسطينية على ” في النقاشات التي تناولت ما سمي بـ). أغسطس(وآب ) يوليو(للكنيست في تموز 
 الفلــسطينية الممولــة دوليــا فــي تفــاخر عليــان بــأن اســرائيل قلــصت بــشكل كبيــر عــدد المــشاريع” منــاطق ج

هذه مشاريع انسانية بطبيعتها هدفها تمكين المجتمع الفلسطيني مـن العـيش تحـت قيـود اسـرائيل . المنطقة
  .الشديدة

من البيانات التي قدمها عليان للجنة يتبين أن عدد المشاريع الفلسطينية الممولة دوليا، باالسـاس 
عليـان نــسب هـذا االنخفـاض الـى خطــوات . ٢٠١٥ فـي ٧٥ل  مقابـ١٢ الــى ٢٠١٩مـن اوروبـا، هـبط فـي 

وحـسب قولـه، وزيـر الـدفاع الـسابق نفتـالي . الرقابة وانفاذ القانون التي اتبعتها االدارة المدنية في المنطقة
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حـذرناهم ايـضا مـن قبـل قـسم المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي (جمع الـسفراء والملحقـين لتلـك الـدول “بينيت 
  .”أننا لن نحتمل أي مشروع دولي بدون مصادقة اسرائيلب) االدارة المدنية

فـي نظـرهم اسـرائيل ال تقـوم بمـا فيـه . لكـن اعـضاء اللجنـة تحفظـوا مـن وصـف هـذا الوضـع كنجـاح
مع “) يمينا(هكذا ادعى عضو الكنيست متان كهانا ”ج“الكفاية من اجل منع حضور فلسطيني في مناطق 

وهـذه المهمـة هـي كبيـرة . ئعين ولـديهم دافعيـة، فـانهم قليلـون جـداكل ما هو موجود في االدارة من رجال را
  .”عليهم بعدة درجات

ــر  ــة الخارجيــة واالمــن، يطــالبون باتخــاذ خطــوات اكث ــا، مثــل اعــضاء كنيــست آخــرين فــي لجن كهان
اتفاقـات اوســلو نــصت علــى أن هــذه . ”ســيطرة معاديــة فــي منــاطق ج“تـصميما مــن اجــل منــع مــا يـسمونه 

 عنـدها، – ١٩٩٩بالتدريج وستكون تحت مـسؤولية اسـرائيلية أمنيـة ومدنيـة حتـى العـام المنطقة ستقلص 
. معظم مناطق الضفة سيكون من شأنها أن تتحول الـى منطقـة أ، مـع صـالحية شـرطية ومدنيـة فلـسطينية

  .من اراضي الضفة ما تزال تحت مسؤولية اسرائيلية كاملة% ٦١ سنة، فإن ٢١اآلن، بعد 

على ) يمينا(عة عمل االدارة المدنية، اقترح عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من اجل زيادة نجا
 ايــضا –اللجنـة أن تتــولى المـستوطنات مــسؤولية االشـراف علــى البنــاء الفلـسطيني فــي المنـاطق المفتوحــة 

 اقترحــت) يمينــا(الــوزيرة الــسابقة اييلــت شــكيد . أيــد هــذا االقتــراح) الليكــود(عــضو الكنيــست كلينــر . هــدمها
عضو الكنيست . ”كل هدفه منع السيطرة في المنطقة ج“الضغط على الحكومة من اجل تعيين مدير يكون 

  .كهانا اقترح تشكيل سلطة اسرائيلية خاصة تفعل ذلك

  فيروس ُأسي

حتى قبل حوالي سنتين كانت نقاشات من النوع الذي يجري في اللجنة الفرعيـة فـي لجنـة الخارجيـة 
هـذه اللجنـة ). البيت اليهودي(غربية، برئاسة عضو الكنيست السابق موتي يوغف واالمن لشؤون الضفة ال

كانت احـدى االدوات االكثـر اهميـة العـضاء الكنيـست مـن اليمـين، مـنهم مـستوطنون كثيـرون، فـي تـشكيل 
وقد كان لهذه اللجنـة ايـضا دور مهـم فـي . الوعي االسرائيلي الذي يعتبر المنطقة ج منطقة اسرائيلية تماما

تــسريع وتوســيع البنــاء فــي المــستوطنات، مــن جهــة، ومنــع بنــاء : رســم الــسياسة االســرائيلية فــي المنطقــة
  .فلسطيني من جهة اخرى

 مــن بيــنهم ممثلــو المــستوطنات واعــضاء جمعيــة –وزراؤهــا الــدائمون واعــضاء اللجنــة الفرعيــة 
وحـدة منـسق اعمـال ” عجـز“تبـر  اكثروا من توجيـه االنتقـادات لمـا اع–لحماية االراضي القومية ” رغفيم“

هكـذا، حثـوهم علـى العمـل بـصورة اكثـر عدوانيـة ضـد . الحكومة في المناطق واالدارة المدنيـة الخاضـعة لهـا
  .الفلسطينيين

 انـشاء مـدارس وتمويـل عيـادات وانـشاء –ايضا موضوع تدخل اوروبا في تمويـل مـشاريع انـسانية 
. ة اكثر من مرة واعتبر مشكلة وظاهرة يجـب استئـصالها في المناطق ج طرح في اللجنة الفرعي–مراحيض 
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الذي هو رئيس لجنة الخارجية واالمن في الكنيـست الحاليـة، ) ديرخ هآرتس(عضو الكنيست تسفي هاوزر 
، إنـه ينـوي مواصـلة التقليـد )أغـسطس( آب ١٣وفـي ) يونيـو( تموز ٢٩قال في النقاشات التي عقدت في 

وحـسب قولـه، موقـف حكومـات . الـدفع قـدما بمـصالح اسـرائيل فـي منطقـة جالذي اتبعته اللجنـة الفرعيـة، و
  .”مطالب محقة، تاريخية وقانونية ومدنية) على هذه المنطقة(يوجد السرائيل “اسرائيل كان وما يزال أنه 

يرى في كل ) ازرق ابيض(قيل إن وزير الخارجية، غابي اشكنازي، ) يوليو(هكذا، في جلسة تموز 
جود أو مخطط له في المنطقة ج والذي ال يحترم االجراءات االسرائيلية لمنح رخص بناء، نشاط اوروبي مو

هــذا مــا كتبــه اشــكنازي فــي الــرد علــى اســتجواب قدمــه عــضو . تــدخل اوروبــي فــي محاولــة لترســيم الحــدود
وكتــب اشــكنازي ايــضا أن . ، الــذي هــو أحــد المبــادرين إلجــراء هــذا النقــاش)شــاس(الكنيــست موشــيه اربيــل 

في حالة عدم اعطاء تصريح وتم القيام بنشاط في المنطقـة، “زارته اوضحت لممثلي الدول االوروبية أنه و
كـل مطالبـة بـدفع تعويـضات “وأن اسرائيل تـرفض تمامـا . ”يجب توقع التداعيات النابعة من هذه الخروقات

  .”عن الدمار أو عن مصادرة المعدات

، اســتخدمها المتحــدثون الواحــدة مكــان ”معركــة “،”صــراع“، ”حــرب“فــي هــاتين الجلــستين كلمــات 
المعركـة االساسـية والمعركـة ”مثال قال إن االمـر يتعلـق بــ) الليكود(عضو الكنيست جدعون ساعر . االخرى

طلبنـا الـذي ينبـع ايـضا مـن االتفاقـات هـو المطالبـة بكـل … على ارض اسرائيل التـي تـدور فـي المنطقـة ج
  .”المنطقة ج

وزميلـه . ”فيـروس”وصف البناء الفلسطيني في المنطقة بــ) الليكود(ليفي عضو الكنيست عميت ه
أحـد الـضيوف المـشاركين، أحـد سـكان . ”ارهـاب جغرافـي“في الحزب، عـضو الكنيـست آفـي ديختـر، اعتبـره 

ومـدير سـلطة اراضـي ” يـشع“ الذي شغل في السابق رئيس مجلـس –مستوطنة بدوئيل، بنتسيون ليبرمان 
  .”سرطان”ة لمناطق البناء الفلسطيني، واعتبر جزء معين منه كـ عرض خريط–اسرائيل 

حسب االوصاف التي سمعت في الجلسات، فإن البناء الفلسطيني هو خانق أو أن هدفه هـو خنـق 
، والـضيفة )ميـرتس(اعضاء الكنيست نيتسان هوروفيتس ويئير غوالن وتمـار زنـدبرغ . االستيطان اليهودي

عارضـوا هــذا الوصـف، وقــالوا إن اسـرائيل ال تــسمح بالبنــاء ) حقـوق المــواطنرابطــة (المحاميـة رونــي بيلـي 
لــذلك، يــضطر . والتطـوير للفلــسطينيين فــي منطقــة ج، بمــا فــي ذلــك الــربط بــالبنى التحتيــة للميــاه والكهربــاء

واضــافوا، بــشكل عــام الحــديث يــدور عــن بنــاء بــسيط جــدا، لكــن . الفلــسطينيون الــى البنــاء بــدون تــراخيص
  .كانوا في وضع االقلية، والمتحدثون اآلخرون رفضوا الحقائق التي اشاروا اليهااالربعة 

 بهدف واضح هو خدمة السكان ١٩٨١عليان عدد انجازات اخرى لالدارة المدنية، التي انشئت في 
 شــجرة غرســها الفلــسطينيون فــي منــاطق اعلنــت اســرائيل ٧٥٠٠ اقتلعــت االدارة ٢٠١٩فــي : الفلــسطينيين

اضافة الى ذلك قال عليان إنه في العـشرين .  وهي مخصصة لليهود فقط–نين كأراضي دولة عنها طوال س
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.  ألـف شـجرة٤٢سنة االخيرة بلغ عدد االشجار التي غرسها الفلسطينيون وقامت االدارة المدنية باقتالعهـا 
  .وبصفتي مزارعا، قال، أنا أعرف أن هذا كثير

ــة، شــ ــن شــباط، مــدير قــسم وحــدة الرقاب ــي مــاركو ب ــه ف ــد ٢٠١٩هد أن ــة الي  وضــعت االدارة المدني
بـن شـباط قـال إنـه يوجـد فـي .  معدة من المعدات الثقيلة مثل التراكتـورات والجرافـات وغيرهـا٧٠٠وصادرت 
 فـي إزالـة فقـط سـتة ٢٠١٥، وأضاف أنه اذا كانت االدارة المدنية قد نجحت فـي ”ردع مهم جدا“المصادرة 

تــي تمـت اقامتهــا فـي التجمعـات الفلــسطينية، فإنـه فــي االشـهر الــسبعة ال) عريـشة، كرفــان أو خيمـة(مبـان 
اليــوم منــذ لحظــة العثــور علــى الكرفــان وحتــى “واضــاف . ” منهــا٢٤٢عالجنــا  “٢٠٢٠االولــى مــن العــام 

  .”ٕتفكيكه وازالته، يمر ليس اكثر من اسبوعين

طيني قـد تحقـق، مـن وقد شرح عليان وبن شباط أن تسريع اجراءات عمل االدارة ضـد البنـاء الفلـس
. أمر ازالة المباني المنقولة وأمـر بـشأن مبـان غيـر مرخـصة: بين امور اخرى، بفضل تعديالت في التشريع

بــصورة ســاخرة، هــذه التعــديالت تــم وضــعها فــي االصــل مــن اجــل منــع بنــاء بــؤر اســتيطانية علــى اراضــي 
بصورة عامة على اراضي فلـسطينية وقد تم تطبيقها على تجمعات فلسطينية، التي تبني . فلسطينية خاصة

هذه الوسائل القانونية تم تبنيها في اعقاب االنتقاد المتواصل لالدارة المدنية، الذي قيل في اللجنـة . خاصة
عليان قـال فـي الجلـسات االخيـرة إن اضـافة . الفرعية لشؤون الضفة الغربية برئاسة الرئيس السابق يوغف

  .رة اكبرميزانية لالدارة ستحسن أداءها بصو

وقـد أراد . كـضيف) أغـسطس(يوغف، أحد سكان مستوطنة دولب، شارك ايضا في الجلسة فـي آب 
لكـن، يـا مـاركو، اذا تمـت اعـادة الجرافـة خـالل يـوم، أو مـضخة ميـاه أو كـل “تبريد حماس بن شباط وقـال 

نة فإن الخسارة ولكن اذا أعيد بعد س. شيء آخر تتم مصادرته ليوم واحد، فليس في هذا أي عقاب أو ردع
  .”المادية ستقضي على هذه الظاهرة

ولكـن عنـد فحـص الوقـائع، نحـن . وأجاب بن شباط على ذلك بأنـه يجـب عليـه العمـل وفقـا للقـانون
مثال، امام مستوطنة بسغوت وكوخـاف يعقـوب تـم ضـبط شـاحنة قبـل . نضع شروط على المخالفين للقانون

شـاحنتان، … أن تقـوم بإزالـة القمامـة التـي رميـت هنـاكوقد وضـعنا شـروط إلعادتهـا مثـل . شهرين ونصف
وهناك . التي يقدر دخل كل واحدة منها بخمسة آالف شيكل في اليوم، توجد لدينا منذ اكثر من ثالثة اشهر

وأنـا . كل ذلك طبقا لتعليمات القانون. تراكتورات موجودة منذ شهرين ويوجد مثلها ايضا منذ اسبوع ونصف
  .” االماكن بقدر المستطاع، لكن في نطاق القانونأعتقد أننا نمط هذه

  ليبنوا في مناطق أ و ب

يوغـف قـارن . آريه دويتش من رغفيم وأحد سـكان مـستوطنة افـرات حـضر الجلـسات االخيـرة للجنـة
% ٧٠“دويـتش قـال للمـشاركين إن . للجنة الفرعية التي ترأسها” ضابط استخبارات“نشاط الجمعية بنشاط 

التــي سـمحت فيهــا اتفاقـات اوســلو للـسلطة الفلــسطينية بـالتخطيط والبنــاء هـي منــاطق (مـن منـاطق أ و ب 
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شاغرة، االمر الذي يعني أن الحديث هنا ال يـدور عـن حاجـة الـسلطة الـى البنـاء فـي منطقـة ج بـسبب أنـه 
مــن منــاطق أ و ب غيــر المأهولــة بالــسكان حتــى % ٧٠لـيس لــديهم اراض يبنــون عليهــا، بــل يوجــد لـديهم 

  .”يمكن البناء عليهااآلن و

 مليــون يهــودي فــي ٢قــال إنــه يجــب وضــع هــدف لتــوطين ) الليكــود(عــضو الكنيــست نيــر بركــات 
وأنه يوجد للفلسطينيين ما يكفي من االراضي . احباط محاولة الفلسطينيين تغيير الواقع“الضفة، الى جانب 
  .”في مناطق أ و ب

 تعيين نوع من المدير الذي يتولى ٢٠١٩) يويول(في هذه الجلسات تبين أن الكابنت قرر في تموز
المــدير لــم يعــين حقــا، لكــن االدارة المدنيــة قامــت برســم خــرائط للبنــاء غيــر القــانوني . موضــوع المنطقــة ج

ٕواعادة تقييم عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة، وان كان هذا بشكل غير دقيق، مثلمـا لـو أن االمـر تـم 
  .نات هذه لم تعرض في الجلساتالبيا. عن طريق احصاء السكان

فــي هــذه . فــي مــوازاة ذلــك قامــت االدارة ببلــورة سلــسلة أولويــات مناطقيــة لهــدم مبــان للفلــسطينيين
وجنــوب جبــل الخليــل ومنــاطق الرمايــة، مــع التأكيــد علــى غــور ) المحتلــة(المرحلــة، منطقــة غــالف القــدس 

ة مشابهة قرب جدار الفصل وفـي المنـاطق التـي بعد ذلك تخطط االدارة للعمل بصور. االردن، تحتل االولوية
  .تقع على طول الشوارع الرئيسية وما يسمى أراضي دولة

اضافة الى ذلك، بن شباط قال إنه حدث تحسين كبير في التنسيق بين االشخاص المختلفين الذين 
الـذين يوقفـون يبلغون بصورة فورية عن بناء فلسطيني، سواء كانوا مستوطنين أو جنود أو جنود احتياط، 

  .البناء فورا استنادا الى أمر المباني المنقولة

اضـافة الـى المعلومـات . بن شباط اضاف وتحدث عـن وسـائل االسـتخبارات التـي تخـدم هـذا الهـدف
االســتخبارية مــن قيــادة المنطقــة الوســطى، فــإن مستــشار الــشؤون الفلــسطينية فــي االدارة المدنيــة مــرتبط 

الـذي كمـا يبـدو يظهـر أنـه ال “الفلسطينية، وكذلك مع الفيس بوك الفلـسطيني بجميع السلطات االجتماعية 
يوجد فيه أي شيء، لكن يوجد فيه الكثير من المعلومات، ايضا معلومات تحذيرية وبالتأكيد معلومات يمكن 

اس .آي.وفي االدارة المدنيـة قـالوا إنهـم يـستخدمون ايـضا الــ جـي. ”أن تساعد في نشاطاتنا النفاذ القانون
 .”من اجل رؤية التوجهات“الفلسطيني ويتابعونه ) المعلومات الجغرافية(

  ٣٤ ص١٤/٩/٢٠٢٠الغد 

***  
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  اخبار باالنجليزية

Shin Bet Kidnaps Palestinian elderly in Jerusalem 
 

OCCUPIED JERUSALEM - The Shin Bet, Israel’s internal intelligence apparatus, on 

Sunday evening kidnaped a Palestinian elderly man from Silwan district, south of 

Occupied Jerusalem. According to local sources, Shin Bet officers kidnaped 80-year-old 

Abdul-Rahim Barbar from his home in Ras al-Amud neighborhood in Silwan. 

Barbar’s son, Majd, has been in Israeli detention since 2001, serving a 20-year prison term. 

Palestinian Information Center 14/9/2020 

*** 

Scores of Settlers Defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM - Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Sunday 

morning desecrated the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

According to local sources, 81 settlers entered the Mosque in groups through al-Maghariba 

Gate and toured its courtyards under police guard. The settlers received lectures about the 

alleged temple mount during the tours and some of them were seen performing Jewish 

prayers in the eastern area of the Mosque. The Aqsa Mosque is exposed to daily 

desecration by Jewish settlers and police forces in the morning and the afternoon except on 

Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the 

afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are 

imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are 

seized until they leave the holy place. 

Palestinian Information Center 13/9/2020 

*** 

IOA forces two Jerusalemite brothers to raze their homes 
 

OCCUPIED JERUSALEM - The Israeli occupation authority (IOA) in east Jerusalem 

forced two Palestinian brothers to demolish their own homes in Silwan district, south of the 

Aqsa Mosque. 

The two brothers, Mohamed and Mustafa al-Salayma, had to knock down their own 

apartments to avoid paying demolition expenses and fines to the IOA after they received an 

ultimatum in this regard.The IOA justified the demolition measure against the two-story 

apartment building, which was built by Salayma about two months ago, by claiming that it 

was unlicensed.Recently, the Israeli municipality has escalated its demolition campaign 

against Palestinian homes and structures in east Jerusalem. 

According to the Wadi Hilweh Information Center, 51 homes and structures were 

demolished in east Jerusalem during last August and 27 of those demolitions were carried 

out by the owners after the IOA forced them to do so. 

Palestinian Information Center 13/9/2020 

*** 
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