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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـخبار التي ترد في التقرير ليتناسبعض المقاالت أو األ

 .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

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  محتوىال

  شؤون سياسية
  

  ٤  على العالم رفض عقوبات اإلدارة األمريكيةعلى مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية: عشراوي •

  ٥  ما عرضه كوشنر على الفلسطينيين خارج إطار نظام الدولة الوطنية: عريقات •

  اعتداءات

  ٥  غانتس يطالب بعدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين •

  ٦  ً صحفيا من منزله في القدس ويمدد اعتقال شاب آخرًل مصورااالحتالل يعتق •

  ٦  االحتالل يقتحم منزل أسيرين محررين في القدس •

  اعتداءات/ تقارير

  ٧  ٢٠٢٠ً مستوطنا اقتحموا األقصى في آب ٢٠٣٢: تقرير •

  ٧  كورونا جائحة خالل األسيرات ابتز االحتالل": القدس "لـ عصب أبو •

  اخترنا لكم

  ٨  خليل السكاكيني -سيةشخصيات مقد •

  آراء عربية

  ١٠  مطلوب موقف وقرار استراتيجي فلسطيني للخروج من المأزق •

  ١٢  "الجنائية الدولية"على نيران  "إسرائيل"عندما تتقلب  •

  ١٣  !ر تجار القضيةّلن ينالوا من التاريخ مهما زو •

  ١٤  أطماع الصهيونية عالمية •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٦  صهيونية عملية اآلن •

  اخبار باالنجليزية

Palestinian prisoner in Israel dies of a heart attack several months 

before ending his 18-year sentence ١٧  

PLO: World must reject US sanctions on ICC officials and protect them 

from bullying ١٨  

Scores of settlers defile Aqsa Mosque in O. Jerusalem ١٩  

Police raid house in J'lem, summon wife of ex-detaineeIsraeli police 

kidnap three teens from Shu’afat refugee camp ١٩  
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  شؤون سياسية

  على العالم رفض عقوبات اإلدارة األمريكية: عشراوي

  على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
 

 حنـــان الفلـــسطينية التحريـــر لمنظمـــة التنفيذيـــة اللجنـــة عـــضو قالـــت – الجديـــدة الحيـــاة – اهللا رام
 تحـاول التـي ترامـب إدارة قبـل مـن انتقاميـة لهجمـة تتعـرض الدوليـة والـشرعية األممية العدالة إن عشراوي،
 ما وكل المساءلة مبدأ وسحق والعنجهية القوة منطق باستخدام ٕواخضاعها الدولية المنظومة على السيطرة

 .ٕوانساني قانوني هو

 واشـــنطن أن بومبيـــو، مايـــك األمريكـــي الخارجيـــة وزيـــر إعـــالن علـــى ردا هـــذه تـــصريحاتها جــاءت
 بنــسودا، فــاتو العامــة المدعيــة وســتدرج الدوليــة، الجنائيــة المحكمــة فــي مــسؤولين علــى عقوبــات ســتفرض

 .السوداء القائمة في كوموشوشو فاكيسو العام المدعي بمكتب والتكميل والتعاون االختصاص قسم ومدير

 قوانينـه لحمايـة مضى وقت أي من وأكثر اآلن ملزم العالم إن" األربعاء، يوم لها، بيان في وأضافت
 الـــشعبوية الـــنظم وجـــه فـــي الوقـــوف خـــالل مـــن العدالـــة علـــى القائمـــة وأســـسه اإلنـــسانية وقيمـــه ومبادئـــه

 ".الكون اهذ في الحي الضمير إخماد تحاول التي واالنفرادية والسلطوية

 بـسبب اضـطهادهم أو مـضايقتهم أو الدوليـة الجنائية المحكمة مسؤولي معاقبة أن عشراوي وأكدت
 أمـر األساسـي رومـا لنظـام الجـسيمة االنتهاكـات مـن وغيرها الحرب جرائم في التحقيق في بمهامهم قيامهم

 واجبـاتهم ألداء المطلوبـة ايـةبالحم يتمتعـوا أن يجب الدوليين المسؤولين أن كما مقبول، وغير قانوني غير
 .الحرب مجرمي محاسبة في

 صـعدت ،٢٠١٧ عـام فـي منـصبه ترامـب دونالـد األميركـي الـرئيس تـولى أن ومنـذ أنـه إلى وأشارت
 مختلفـــة بوســـائل الـــدولي والقـــانون األطـــراف المتعـــددة والمعاهـــدات المنظمـــات علـــى هجومهـــا مـــن إدارتـــه

 الالمـسؤول الـنهج هـذا تجلـى الدوليـة الجنائيـة المحكمـة فـي ينمسؤول على العقوبات فرض إلى فباإلضافة
 واالنـسحاب ،١٩ كوفيـد لجائحـة العـالم مواجهة خضم في العالمية الصحة منظمة تمويل وقف منها بقرارات

 تجاهـل فـي وذلـك ،)يونـسكو( والثقافـة والعلـم للتربية المتحدة األمم منظمة ومن اإلنسان حقوق مجلس من
 .الدولي والتعاون لدوليا للقانون متعمد

 اســتقالل عــن للــدفاع األساســي، رومــا نظــام فــي األطــراف الــدول جميــع بيانهــا ختــام فــي ودعــت 
 والتهديـد التـشهير حملة وجه في والوقوف خارجي أكراه أو تدخل دون واجباتها أداء من وتمكينها المحكمة

 دون العمـل مـن وتمكينهـا الدوليـة الجنائيـة ةبالمحكمـ المتمثـل الدوليـة العدالة على ترامب إدارة تشنها التي
  .وابتزاز تدخل

  ٣/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  ما عرضه كوشنر على الفلسطينيين خارج إطار نظام الدولة الوطنية: عريقات
  

قــال أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر صــائب عريقــات إن مستــشار الــرئيس األميركــي 
اك عرضـا للفلـسطينيين علـى الطاولـة، لكنـه لـم يقـل إن هـذا العـرض خـارج إطـار جاريد كوشنر أعلن أن هنـ

 .نظام الدولة الوطنية

كوشنر لم يقل أن القدس الشرقية قد تم ضـمها "وأضاف عريقات، في بيان له، مساء األربعاء، إن 
ة الكاملــة مــن الــضفة الغربيــة، ولــم يقــل إن الــسيادة األمنيــ% ٣٣بالكامــل إلســرائيل، وأنــه ســوف يــتم ضــم 
 ."ستكون بيد إسرائيل من النهر إلى البحر

أتمنــى علــى المستــشارين وكبــار المــساعدين لــصناع القــرار فــي دولنــا العربيــة، أن يعرضــوا : "وتــابع
أقـول : "ًوكان كوشـنر، قـد وجـه رسـالة للـشعب الفلـسطيني قـائال." نتنياهو-بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب
على حد " يريد لكم حياة أفضل، لكن البد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلكللشعب الفلسطيني، إن العالم 

هناك خطة أمنية تضمن األمـن للفلـسطينيين واإلسـرائيليين، "أن " الجزيرة"وأضاف كوشنر، وفقا لقناة .تعبيره
  ."وهناك عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين، ونأمل أن يتواصلوا، وأن يقبلوا به

  ٣/٩/٢٠٢٠ألنباء الفلسطينية وفا  اوكالة

***  

  اعتداءات

  غانتس يطالب بعدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين
  

 طالـــب وزيـــر األمـــن اإلســـرائيلي، بينـــي غـــانتس، المجلـــس الـــوزاري المـــصغر -فلـــسطين المحتلـــة 
الفلــسطينيين التــي أمــس األربعــاء، بعــدم تحريــر جثــامين الــشهداء ) الكابينيــت(للــشؤون الــسياسية واألمنيــة 

، حـسبما نقلـت عنـه »ٕوليس تلك التابعة لحماس فقط وانما كل من جرح أو قتل إسـرائيليا«تحتجزها إسرائيل 
وتطـرق غـانتس إلـى تفاهمـات التهدئـة مـع حمـاس فـي قطـاع غـزة، خـالل مقـابلتين .وسائل إعالم إسرائيلية

ّغيرنـا معادلـة رد الفعــل، «، أمـس، وقـال إنــه اعـة الجـيش اإلســرائيليذٕوا» كــان«اعـة العامـة اإلسـرائيلية لإلذ
. وفوجئوا في غزة من ذلك وأدركوا أننا نتعامل مع قضية البالونات بجدية، ولذلك نفذنا الهجمات كمـا حـدثت

إلـى ذلـك، شـنت سـلطات االحـتالل صـباح أمـس .«وسنستمر فـي الـدفاع وفـي الهجـوم كلمـا اقتـضت الحاجـة
. نزلين وبئـر ميـاه فـي منطقتـي جنبـا والفحـص جنـوب مدينـة الخليـلحملة من الهدم طالت غرفة زراعية وم

وذكرت مصادر محلية، ان قوة من جيش االحتالل داهمت واد األعور القريـب مـن منطقـة الفحـص، وقامـت 
  .بهدم غرفة وبئر مياه للمواطن فرج غيث بحجة البناء بدون ترخيص

اء، حملة دهم واقتحام لمناطق متفرقة في ونفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس األربع... 
ففـي . عدة قرى وبلـدات مـن الـضفة الغربيـة المحتلـة، تخللهـا إصـابات واعتقـاالت فـي صـفوف الفلـسطينيين



 
٦

مـن مخـيم ) ً عامـا٣٢(، أصيب الشاب أحمد عبد أبـو عكـر )جنوب الضفة الغربية المحتلة(مدينة بيت لحم 
وأفــادت مــصادر . فــي القــدم عنــد المــدخل الــشمالي للمدينــةلالجئــين شــمال بيــت لحــم، برصاصــة » عايــدة«

فلسطينية، بأن جنـود االحـتالل المتمركـزين علـى البـرج العـسكري فـي محـيط مـسجد بـالل بـن ربـاح، أطلقـوا 
الرصاص باتجاه الشاب أبو عكر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في القدم، نقل إلى إثرهـا ألحـد مستـشفيات 

، مـن ) عامـا٢٩(واعتقلت قـوات االحـتالل الـشاب معتـز جمعـة جـدال أبـو محيميـد  . بيت لحم لتلقي العالج
كمـا أصـيب الـشاب مجـد مـازن . شـرق بيـت لحـم، بعـد أن داهمـت منـزل والـده وفتـشته» الفـرديس«منطقة 

، بعيــار نــاري بالــساق وتــم نقلــه إلــى مستــشفى جنــين الحكــومي بعــد اقتحــام قــوات )ً عامــا١٨(عصاعــصة 
، حيث تم اعتقال الشاب إيهاب حـاتم عصاعـصة بعـد )شماال(جنوب جنين » لث الشهداءمث«االحتالل قرية 

واندلعت مواجهات في القرية بين الشبان وقوات االحتالل التي أطلقت األعيرة . مداهمة منزل ذويه وتفتيشه
 )وكاالت ( .النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع

  ١٤ ص٣/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  ً صحفيا من منزله في القدس ويمدد اعتقال شاب آخرًاالحتالل يعتقل مصورا

 

اعتقلت قوات االحـتالل، األربعـاء، المـصور الـصحفي المقدسـي محمـد ادكيـدك مـن منزلـه فـي قريـة 
 أحد مراكزه في القـدس إلىالمقدسي وقال مراسلنا ان االحتالل نقل المصور .العيسوية وسط القدس المحتلة

مــن جهــة ثانيــة، مــددت ســلطات االحــتالل اليــوم اعتقــال المقدســي عمــر محيــسن ليــوم غــد .للتحقيــق معــه
  .الخميس

  ٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يقتحم منزل أسيرين محررين في القدس

 

 فـي اسـنينة أبـو شـعيب غـزة إلـى دالمبعـ المقدسـي منـزل الثالثـاء، يـوم االحتالل، مخابرات اقتحمت
 والعبـث المنـزل تفتـيش بعـد وذلـك للتحقيـق، زوجتـه واستدعت المبارك، األقصى المسجد جنوب سلوان بلدة

 منــزل اليــوم، االحــتالل، اقــتحم الــسياق، فــي.شــيكل وثمانمائــة بــألف يقــدر مــالي مبلــغ ومــصادرة بمحتوياتــه
 فيــه وأجــرت المبــارك، األقــصى المــسجد جنــوب وانســل ببلــدة الثــوري بحــي ســرحان طــارق المحــرر األســير

  .استفزازية تفتيشات

 ٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 



 
٧

  اعتداءات/ تقارير

  ٢٠٢٠ً مستوطنا اقتحموا األقصى في آب ٢٠٣٢: تقرير

 

ذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، أن أعداد المستوطنين الـذين 
  .٢٠٣٢سجد األقصى، خالل شهر آب، بلغ عددهم نحو الم اقتحموا

ومـا يـسمون  ،٦٤وأوضح المركز أن عناصـر فـي جـيش االحـتالل بلباسـهم العـسكري وبلـغ عـددهم 
بعـدد  األقـصى اقتحامـات بقـوة فـي بطالب الهيكل المزعوم، وكـذلك جماعـات نـساء مـن أجـل الهيكـل، شـاركوا

مـستوطنة  اقتحـام يهودا غليك، وجرى خالل الـشهر متطرفومن بين المقتحمين لألقصى، الحاخام ال .١٤٨
  .للمسجد األقصى وهي ترتدي العلم اإلسرائيلي، الستفزاز مشاعر المصلين

ــت ــصاء طال ــداءات وحــاالت اإلق ــة مــن االعت ــين داخــل  كمــا شــهد شــهر آب الماضــي جمل المعتكف
  .االحتالل األقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين وجنود وشرطة

 ٢/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  كورونا جائحة خالل األسيرات ابتز االحتالل": القدس "لـ عصب أبو

 

 أكد أمجد أبو عصب رئيس لجنة أسرى القدس، أن - مصطفى صبري-دوت كوم" القدس "-القدس
ــا قاســية مــع بــاقي األســيرات مــن كــل أنحــاء  ًهنــاك أســيرات مقدســيات فــي ســجون االحــتالل يكابــدن ظروف

  ".بيتح تكفا"و" الجلمة"فلسطين، منهن أسيرات متزوجات وأسيرات مصابات وأسيرات في مركزي تحقيق 

، سلطات االحـتالل ابتـزت األسـيرات خـالل جائحـة كورونـا لتطـويعهن والنيـل مـن "القدس"وأضاف لـ 
  .يةً يوما في ظروف قاس٧٠كرامتهن، كما حدث مع األسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة بعزلهما 

االحـتالل فـي مدينـة القـدس المحتلـة اعتقـل فتيـات : "وقال أمجـد أبـو عـصب عـن أوضـاع األسـيرات
قاصرات وأطلق النـار علـيهن، أمثـال األسـيرة مـرح بـاكير ونورهـان عـواد، وهـذا الوضـع المأسـاوي لألسـيرات 

ات شـابات قـضين ًيحتم علينا جميعا التحرك العاجل، فاألسـيرات القاصـرات بعـد قـضاء سـنوات أصـبحن أسـير
طفولتهن داخل األسر، وما زلن يقبعن فـي األسـر فـي أوضـاع معيـشية قـاهرة ال يتحملهـا األقويـاء مـن بنـي 

ًيشار إلى أن أربعين أسيرة تقريبا يقبعن فـي سـجن الـدامون الـذي ال يـصلح للحيـاة اآلدميـة، وبنـي  ".البشر
ر علــى صــحة األســيرات، إضــافة إلــى انعــدام ًقــديما فــي عهــد االنتــداب البريطــاني، وفيــه رطوبــة عاليــة تــؤث

التهوية وعدم وجود إضاءة كافية من أشعة الشمس باإلضـافة إلـى تثبيـت الكـاميرات فـي سـاحة الفـورة، مـا 
  .ًيؤثر سلبا على حركة األسيرات وحريتهن الشخصية بسبب وجود الكاميرات األمنية

  ٢/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  
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  اخترنا لكم

  شخصيات مقدسية

 خليل السكاكيني

م وتـوفي ١٨٧٨ عـام  فـي مدينـة القـدس األديب والمربي الفلسطيني خليل قـسطندي الـسكاكينيولد
 . م١٩٥٣في مصر عام 

بــدأ دراســته االبتدائيــة فــي مدرســة الــروم األرثــوذكس فــي القــدس، ثــم انتقــل إلــى مدرســة الجمعيــة 
) مدرســـة صـــهيون(المطـــران غوبـــات وبعـــد أن أمـــضى ســـنوات عـــدة فـــي مدرســـة . اإلنكليكانيـــة التبـــشيرية

فيما بعد، حيث درس على يد المربـي المعـروف نخلـة " الكلية اإلنكليزية"، "كلية الشباب"اإلنكليزية، التحق بـ
جمعيــة زهــرة " إلــى ١٨٩٨، زاول خليــل الــسكاكيني التعلــيم، وانــضم ســنة ١٨٩٣بعــد تخرجــه ســنة  و.زريــق
  ".اآلداب

 إلى الواليات المتحـدة األميركيـة حيـث عمـل فـي ١٩٠٧كتوبر أ/ سافر السكاكيني في تشرين األول
نيويــورك فــي تعلــيم اللغــة العربيــة، وفــي الترجمــة، وفــي بيــع بــضائع أحــد المحــالت التجاريــة، ثــم فــي أحــد 

ًكمـا كتـب عـددا مـن المقـاالت بالعربيـة . في واليـة مـين) Rumfold Falls(المعامل في بلدة رمفولد فولز 
  .لتي كان يصدرها فرح أنطونا" الجامعة"في مجلة 

، عــاد الــسكاكيني إلــى القــدس، وصــار يعمــل فــي تنقــيح مــسودات مجلــة ١٩٠٨فــي نهايــة صــيف 
 American" (المـــستعمرة األميركيـــة"ّ، كمـــا راح يعلـــم اللغـــة العربيـــة فـــي "القـــدس"وجريـــدة " األصـــمعي"

Colony (ًفي القدس، ويعطي دروسا خاصة باللغة العربية لعدد من األجانب.  

جمعيـة االتحـاد " في اسطنبول، إلـى ١٩٠٨يوليو / انضم السكاكيني لفترة قصيرة، عقب ثورة تموز
وبـدأ نـضاله منـذ . ، ثم انتخب في الهيئة العاملـة لفـرع جمعيـة اإلخـاء العربـي العثمـاني فـي القـدس"والترقي

لبطريركيــة اليونانيــة ٕتلــك الفتــرة مــن أجــل تعريــب الكنيــسة األرثوذكــسية فــي فلــسطين وانهــاء ســيطرة رجــال ا
  .عليها

فــي القــدس، التــي جمعــت " المدرســة الدســتورية"، شــارك الــسكاكيني فــي تأســيس ١٩٠٩فــي ســنة 
  .ًطالبا من مختلف األديان والمذاهب، ونهجت على أحدث المناهج العلمية والتربوية العلمانية

ّ، عين السكاكيني في لجنة المعارف بلـواء القـدس، وكانـت م١٩١٤في شتاء  همتـه اإلشـراف علـى ُ
ًثم عين مدرسا للغة العربية في . وسعى إلى إصالح جهاز التعليم ومناهجه. تعيين المعلمين ونقلهم وعزلهم ّ ُ

  .بالقدس" المدرسة الصالحية"

، اعتقلتــه الــسلطات العثمانيـــة بتهمــة إيــواء أحــد اليهــود مـــن ١٩١٧ديــسمبر / فــي كــانون األول
فــي بــاب " الجــامع المعلــق" واقتادتــه إلــى دمــشق حيــث أودع ســجن المهــاجرين غيــر الــشرعيين فــي منزلــه،

  .١٩١٨يناير /  كانون الثاني١٠ًوبقي فيه محتجزا حتى . الجابية
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. ًبعد إطالق سراحه، صار السكاكيني يعطي، في دمشق، دروسا باللغة اإلنكليزية لعدد مـن الطـالب
 بـاألمير فيـصل الـذي كـان يقـود قـوات  إلـى العقبـة لاللتحـاق١٩١٨أغـسطس / ًثم انتقـل سـرا فـي شـهر آب

  .الثورة العربية ضد الحكم العثماني، والتي كانت تستعد لدخول دمشق

وبعـد عودتـه . ، وبقي فيها بـضعة أشـهر١٩١٨انتقل السكاكيني إلى القاهرة في نهاية صيف سنة 
ً، عـين فـي هيئـة المعـارف، ثـم، اعتبـارا مـن شـهر تـشرين األول١٩١٩إلى القدس سـنة  ّ كتـوبر مـن ذلـك أ/ ُ

  .وصار ينشط في إطار الحركة الوطنية العربية الفلسطينية". دار المعلمين"ًالعام، مديرا لـ

بعد استالم المندوب السامي البريطاني هربرت صمويل، المعروف بتعاطفه مع الصهيونية، مهماته 
ــه الرســمي فــي دار المعلمــين  فــي صــيف ســنة وســافر. فــي فلــسطين، قــرر الــسكاكيني االســتقالة مــن عمل

ـــي مدرســـة ١٩٢٠ ـــي ف ـــسم العرب ـــديرا للق ـــل م ـــاهرة ليعم ـــى الق ـــة"ً إل ــــ" العبيدي ـــة ل ـــسورية "التابع ـــة ال الجمعي
  ".األرثوذكسية

 وصار يزاول الصحافة وينشر مقاالته في عدد من المجالت المصرية ١٩٢٢عاد إلى القدس سنة 
، الـذي عقـد فـي "عربـي الفلـسطيني الخـامسالمؤتمر ال"شارك السكاكيني في أعمال  ".الهالل"و" المقتطف"كـ

الجنــة التنفيذيــة "ً ســكرتيرا لـــ١٩٢٤ و١٩٢٣ فــي مدينــة نــابلس، واختيــر فــي ســنتي ١٩٢٢أغــسطس / آب
  ".العربية

ً، التحـق الـسكاكيني مـن جديـد بـإدارة المعـارف بـصفته مفتـشا عامـا للغـة العربيـة، ١٩٢٥في سـنة  ً
المــؤتمر "تــصدى الــسكاكيني فــي  .بدمــشق" لعلمــي العربــيالمجمــع ا"ًواختيــر فــي الــسنة نفــسها عــضوا فــي 

 في مدينة القدس، لدعوات التفرقة الدينية ١٩٢٨يونيو / ، الذي عقد في حزيران"العربي الفلسطيني السابع
  ".اللجنة التنفيذية العربية" منصب مدير مكتب ١٩٣١وشغل في سنة . ّالتي كانت تبثها الدوائر البريطانية

 دار اإلذاعة الفلـسطينية التابعـة للـسلطات االنتدابيـة، التـي افتتحـت فـي تلـك  في١٩٣٦عمل سنة 
السنة في القدس، لكنه توقف عن العمل بعد فترة قصيرة بعد أن سمع المـذيع اليهـودي يبـدأ حديثـه بـالقول 

س  إلى التقاعد، فأسس في ذلك العـام فـي القـد١٩٣٨أحيل السكاكيني سنة  ".هنا أرض إسرائيل: "بالعبرية
  .، وظل يشرف عليها حتى وقوع نكبة فلسطين"كلية النهضة"

 إلى ترك بيتـه فـي حـي القطمـون العربـي بالقـدس، فـي إثـر ١٩٤٨أبريل / ُاضطر في أواخر نيسان
هجوم القوات اليهودية على الحي، ولجأ السكاكيني إلى مصر، حيث كان قد اختير، بناء على تزكية األديب 

وصــار يكتــب فــي عــدة صــحف ومجــالت . بالقــاهرة" المجمــع العلمــي العربــي"الكبيــر طــه حــسين، عــضوا فــي 
مـايو / ً بوفـاة زوجتـه التـي كـان مولعـا بهـا، ثـم فجـع، فـي أيـار١٩٣٩فجع خليل السكاكيني سـنة  .مصرية
ّ، بوفـاة ابنـه الوحيـد سـري بمـرض عـضال، ولـم يقـو علـى تحمـل هـذه الفجيعـة، ففـارق الحيـاة بعـده ١٩٥٣

  .في مقبرة مار جرجس األرثوذكسية في القاهرةُبثالثة أشهر ودفن 
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. ّخليل السكاكيني مرب ومفكر متحرر علمـاني، عزيـز الـنفس، صـلب العـود، واسـع األفـق واالطـالع
عــرف بنزعتــه اإلنــسانية العميقــة، وغيرتــه . ُيعتبــر أحــد أبــرز رواد التربيــة والتعلــيم الحــديثين فــي فلــسطين

ًا عروبيـــا، نـــاهض االحـــتالل البريطـــاني لفلـــسطين وأدرك خطـــورة كـــان وطنيـــ. الـــشديدة علـــى اللغـــة العربيـــة ً
التي أسسها من أبـرز " كلية النهضة"المشروع الصهيوني عليها ودعا إلى مقاومته بال كلل أو ملل، وغدت 

  .معاهد التربية الوطنية العلمانية في البالد

  :من آثاره

  .١٩٢٥مطبعة بيت المقدس، : القدس". فلسطين بعد الحرب الكبرى" •

  .١٩٣٥المطبعة التجارية، : القدس". سري" •

  .١٩٤٦ و١٩٤٣المطبعة العصرية، : القدس. ٢ و ١، الجزء "ما تيسر" •

  .١٩٥٢مطبعة االعتماد، : القاهرة". األصول في تعليم اللغة العربية" •

  .١٩٥٥المطبعة التجارية، : القدس". كذا أنا يا دنيا" •

مركـز : رام اهللا. ثمانيـة كتـب، تحريـر أكـرم مـسلمفـي ]" ١٩٥٢-١٩٠٧[يوميات، رسـائل، تـأمالت " •
  .٢٠١٠-٢٠٠٣خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة الدراسات المقدسية، 

 موقع رحالت فلسطينية المسرد الزمني : المصدر

***  

  آراء عربية

  مطلوب موقف وقرار استراتيجي فلسطيني للخروج من المأزق 
  

  المحامي علي أبو حبلة

بهـا تنهـي اإلدارة األمريكيـة القـضية الفلـسطينية ، وتنهـي الحـق التـاريخي خطة صفقة القـرن بموج
للشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين وأن أمريكا ترمب ال تتعامـل مـع إسـرائيل ككيـان قـائم علـى حـساب 

ونحن نستعرض تلك المحطات نجد أننا قد  .حقوق الغير بقدر ما تعتبره والية أمريكية يجب تقديم الدعم لها
عنا في فخ الصراع اإلقليمي في ظل وضـع عربـي منقـسم ،هـذه المواقـف جميعهـا تجعلنـا فعـال فـي متاهـة وق

وجــدت  .كبيــرة وتجعلنــا أمــام حقيقــة مــا وصــلنا إليــه مــن انقــسام فــي المواقــف الفلــسطينية وخالفــات عربيــة
واقـع نجـد أننـا إسرائيل ضالتها في الخالف الفلسطيني ونحن نجسد الوضع الـسياسي وتكييفـه علـى أرض ال

  -: دخلنا إلى مفترق طريق منذ أوسلو ولغاية اآلن من خالل

 إن القبــول بــأمر واقــع االســتيطان فــي الــضفة الغربيــة و قبولنــا بتأجيــل القــدس واالســتيطان -:أوال
وحــق العــودة للمرحلــة النهائيــة مــن المفاوضــات أعطــى إســرائيل الــضوء األخــضر لتجــسيد هــذا الواقــع علــى 

تجــسد بــأمر مــصادرة األراضــي وتوســيع االســتيطان وتهويــد القــدس وصــوال الــى قــرار ترمــب األرض والــذي 
  . اعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة األمريكية للقدس
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 إن قبولنــا بخارطــة الطريــق كأســاس للتفــاوض بعــد أن تــم نــسخ جميــع االتفاقــات ولنقــل -:ثانيــا
 وتجـاوز األمـن الفلـسطيني ووضـعنا فـي زاويـة أن المقاومـة تجاوزها وضـعنا أمـام معادلـة األمـن اإلسـرائيلي

إرهاب ما جعل السلطة الوطنية الفلسطينية تحت عبء الضغط األمريكـي واإلسـرائيلي تحـت مـسمى محاربـة 
  .اإلرهاب وتحقيق األمن لإلسرائيليين

أجنـدتها  دخولنا لعملية التفاوض وبدون برنامج محدد مـا جعـل إسـرائيل تتمتـع بميـزة فـرض -:ثالثا
في عملية التفاوض ودخولنـا إلـى مـؤتمر أنـابوليس ورفـض إسـرائيل ومـساندة أمريكـا إلسـرائيل فـي موقفهـا 
الرافض للتوصل لوثيقة إطار محددة بجدول زمني للمفاوضات وتحديـد شـروط التفـاوض مـنح إسـرائيل وبعـد 

  .رة من األراضي الفلسطينية المحتلةأنابوليس حرية المناورة واالستمرار في إجراءاتها التهويدية ألجزاء كبي

 إن محاولـــة أمريكـــا مـــن خـــالل مبعـــوث الرباعيـــة الدوليـــة تـــوني بليـــر بمقايـــضة الـــسياسة -:رابعـــا
باالقتــصاد ومقايــضة الحقــوق بالمــال أمــر تــم رفــضه وتعــود النغمــة مــن جديــد لفــرض مقايــضة الحقــوق 

ــ ــه عب ــرارات  ر خطــة القــرنباالقتــصاد واإلصــرار األمريكــي اإلســرائيلي وفــق مــا يــروج ل  وهــو استنــساخ للق
 بمقايـضة  لـشروط العمليـة الـسلمية المتمثلـةوالمواقف الـسابقة وجميعهـا تتطلـب مـن الفلـسطينيين اإلذعـان

الحقوق الوطنيـة الفلـسطينية بتحـسين شـروط المعيـشة ورفـض إسـرائيل االنـسحاب التـام والكامـل مـن كافـة 
  .٦٧ن عام األراضي التي احتلتها في الرابع من حزيرا

ٕ هذا الموقف األمريكي من عمليـة التفـاوض واصـراره مـن خـالل تـصريحات سـابقة لـوزيره -:خامسا
الخارجية األمريكيـة الـسابقة كونـداليزا رايـس والتـي تقـضي بتحـسين الحيـاة للفلـسطينيين والتـي تتكـرر فيهـا 

 ومقاومتـه لفلـسطيني رفـضه الـذي علـى الجانـب االمواقف مـن قبـل وزيـر الخارجيـة األمريكـي بومبيـو األمـر
ورفض مقايضة حقوقه االساسية بمثل هذه التصريحات التي باتت مخطط صـهيو امريكـي يعبـر عـن نفـسه 
بمخطط ومضمون صفقة القرن وتهدف إلى فصل القدس واالستيطان عن المفاوضات ضمن سياسة فـرض 

 .أمر واقع

 ١١ ص٣/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  
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 "الجنائية الدولية"على نيران  "إسرائيل"عندما تتقلب 
 اسعد عبد الرحمن. د 

في الهاي قرارها حول جرائم الحرب اإلسرائيلية في » محكمة الجنائية الدوليةال«يتوقع أن تصدر 
ما جعلها تمنع مئات المسؤولين الحاليين » إسرائيل«األراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي تخشاه 

الجنائية «وتشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن . والسابقين من مغادرة فلسطين المحتلة خشية اعتقالهم
» المحكمة«بشأن صالحية ) فاتو بنسودا(» المحكمة«ستتبنى موقف المدعية العامة في » الدولية

بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يرتكز على 
ئم حرب بموجب ود إسرائيليين جرانأولهما، يتعلق بارتكاب ضباط وج: مسألتين من الجرائم اإلسرائيلية

. المناقضة للقانون الدولي» المستوطنات«/ تعليمات القيادة السياسية، وثانيهما يتعلق ببناء المستعمرات
، رغم معرفتها أنه في حال قررت »دولة«ليست » السلطة الفلسطينية«تعارض أي تحقيق ألن » إسرائيل«
لين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي لمالحقة مسؤو» المحكمة«

بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش وغيرهما، وفي حال رفض هؤالء المثول أمام 
متحدة، التي تقف ، فبإمكانها إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في دول العالم، باستثناء الواليات ال»المحكمة«

  .هذا الشأن في» إسرائيل«مع 

على األراضي الفلسطينية وما » المحكمة«اإلسرائيلي، من القرار المرتقب الذي سيقر والية القلق 
أن هكذا » إسرائيل«فأكثر ما يخيف . ارتكب فيها من جرائم ضد اإلنسانية، يتصدر الصحافة اإلسرائيلية

) بنسودا(مكتب قرار يمكن أن يطال جرائم إسرائيلية أخرى في سنوات سابقة، معتبرة أن المؤشرات ستقود 
عدد الشكاوى والملفات المغلقة دون تحقيق نزيه ) ١: إلى الخروج بهكذا قرار، مشيرة إلى ثالثة مؤشرات

ُالتحقيقات المصطنعة ضد جنود الرتب الدنيا بهدف حماية صناع القرار من المالحقة ) ٢. ومستقل ُ
في هذا السياق، أعدت . لي لحقوق اإلنسانوفي احترام القانون الد» إسرائيل«عدم رغبة ) ٣. القضائية

» المحكمة الدولية« مسؤول إسرائيلي يمكن لقرار ٣٠٠قائمة من –»هآرتس«باعتراف صحيفة –»إسرائيل«
والحال كذلك، فإن األنكى يتجسد في أن المقارفات االحتاللية . أن يضعهم تحت طائلة المساءلة والمحاكمة
 يزال يتعرض لممارسات صهيونية منظمة كالقتل واالعتقال مستمرة ضد الشعب الفلسطيني الذي ال

ومصادرة األراضي وتدمير المنازل والبنى التحتية وطرد السكان، كما تعرض هذا الشعب لقصف باألسلحة 
  .ًالمحرمة دوليا وللمجازر وللحصار الجماعي

الذي، إن هو » الدوليةالمحكمة الجنائية «لطالما راود الفلسطينيون حلم اقتياد قادة االحتالل إلى 
تحقق، يخفف من أوجاع ماليين الفلسطينيين وينصف من استشهدوا أو أصيبوا أو من هجر ذووهم، 

الجنائية «التعاون مع » إسرائيل«ومما يجدر ذكره حقيقة أنه لو رفضت . نتيجة لمقارفات االحتالل
ل سرية ضد إسرائيليين ولن تتمكن إلى إصدار أوامر اعتقا» المحكمة«، فإن ذلك يمكن أن يدفع »الدولية
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وهنا يجدر التنويه بأهمية لجوء الفلسطينيين إلى . حينها من العلم بتلك األوامر بالضرورة» إسرائيل«
ومثل هذه الفرصة الذهبية تحتاج . ينيمالحقة مجرمي الحرب من اإلسرائيلل» المحكمة الجنائية الدولية«

ي في المحافل الدولية بحيث تكون اآللة الدبلوماسية واإلعالمية إلى مواصلة، بل تعزيز، التحرك الفلسطين
بنيران » إسرائيل«ّالفلسطينية، مدعومة من أنصارها بين شرفاء العالم، جاهزة ومستعدة للمواجهة ليتم كي 

  .«الجنائية الدولية«عدل 

  ٣٢ص/٣/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  !ر تجار القضيةّلن ينالوا من التاريخ مهما زو
  *وةسري القد

لتعبيــر عــن واقــع يعيــشه االنــسان، يتلمــسه يــشعر بــه، يرســمه بالكلمــات، ليجــد نفــسه لالكتابــة لغــة 
يعيش تفاصيل اكثر تعقيدا وظروفا تجعله يتعايش مع االحـداث فـي واقعنـا العربـي الـصعب، ومـا اصـعب ان 

غـة مـسؤولة تكـون نتلمس هذا الواقـع ونـشعر بـالقهر ونحـن نمـتهن مهنـة الكتابـة، وعنـدما يكتـب الكاتـب بل
مهمتـه اكثـر تعقيـدا، فكيـف ترســم لوحتـك لتكـون االجمـل، وكيـف لــك ان تمـضى فـي هـذا الفيــضان دون ان 
تغرق، وكيف لك ان تعبر عن مشاعر مـن يقـرؤون حروفـك اليوميـة، انهـا مهمـة صـعبة بكـل تأكيـد، ولكـن 

نا والحريـصة علـى مـستقبل بض حبا وعطاء، ونبقى الكلمة المعبرة عن مـشاعر شـعباسنبقى نحن القلب الن
االطفال الرضع، فنحن اصحاب قضية حق وأصـحاب هـذا المـشروع الـوطني، ومـن شـارك فـي راس المـال ال 

 حلكـة ن هـذه المعـارك، فكلمـا اشـتد الليـليهمه الخسارة، وال يمكـن للـشعب الفلـسطيني ان يخـرج مهزومـا مـ
 يكــن يومــا مفروشــا بــالورود، بــل هــي دروب اشــتد االمــل اقترابــا، فهــذا هــو طريــق الثــورة والكفــاح، لــم ولــن

الــصعاب والتحــدي، ودروب االمــال واالنتــصار، دروب العطــاء والحلــم النــابض حريــة، دروب المــرأة العجــوز 
  . التي تنتظر ابنها على بوابة المخيم لتحمل حقيبته المدرسية بعد عودته من المدرسة ولتحلم بفجر جديد

حية، عاش وتعايش مع العديد من المؤامرات ووقف متحـديا الشعب الفلسطيني شعب العطاء والتض
 البطش والقمع والعدوان واالحتالل االسرائيلي بحقه ابشع المـؤامرات، للنيـل مـن ُةلآامام الصعاب، ومارست 

حقوقه وكان دائما يخرج منتصرا متحديا هذا العدوان الغاصب، ومهما اشتدت مـؤامرات االحـتالل فلـن تقتلـع 
ٕ ارضه، وسيبقى صابرا مرابطـا حتـى دحـر االحـتالل ونيـل الحقـوق الفلـسطينية واقامـة دولتـه هذا الشعب من

  .ّالفلسطينية المستقلة، فلن ينالوا من تاريخنا مهما زور تجار القضية

كل مؤامرات التصفية ستبوء بالفشل، الن اصحاب هذه االرض هم ابناء الـشعب الفلـسطيني، يرحـل 
د الـف شـهيد، هـذه تراجيـديا الفعـل والعطـاء الفلـسطيني هـي ثابتـة فـي كيميـاء منا الشهيد تلـو الـشهيد ويولـ

الموقف وتفاعل الوجود، فالفلسطيني تركيبته النفسية والوجودية تختلف عـن بـاقى شـعوب االرض اذا صـح 
لنا ان نتحدث الن هذا الفلسطيني هـو عنيـد امـام حقوقـه، ال يمكـن انتـزاع حقوقـه او مـساومته عليهـا وكـل 
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 التسوية ومشاريع الهزيمة هي مشاريع فاشلة، وال يمكـن ان تمـر او تـنجح كـل محـاوالت تـسويقها عروض
خارج هذا التكوين، وال تمت للفلسطيني بأي صلة، وعندما يقسم الفلسطيني بعهد الشهداء وبأنـه سيمـضي 

ه، فهـذا حتى النصر، يدرك حقيقة انه مـستعد للتـضحية، مهمـا بلـغ الـثمن ولـو علـى حـساب مقومـات عيـش
الحصار الذي تمارسه حكومة االحتالل البتزاز الشعب الفلسطيني والنيـل مـن صـموده ال يمكـن ان ينـال مـن 

 البطش فـي جبروتهـا وقوتهـا آلةعزيمة الفلسطيني وال من حقوقه، وسيكون مصيره الفشل، مهما استمرت 
تميـــة االنتـــصار ومـــستعدا فلـــن يركـــع او يستـــسلم هـــذا الفلـــسطيني، وســـيبقى علـــى درب االحـــرار مؤمنـــا بح

 ةللتضحية والفداء، ويقـدم كـل مـا بوسـعه مـن اجـل نيـل الحريـة والـشعور فـي الحيـاة وممارسـة العـيش اسـو
  . بشعوب العالم

ان شـعبنا مــصمم علــى نيـل حريتــه واســتعادة وحدتـه الوطنيــة والعمــل الجـاد والــصادق لطــي صــفحة 
ة التحــديات الجــسام وعلــى رأســها صــفقة القــرن االنقــسام وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة ورص الــصفوف لمجابهــ

ومؤامرات التصفية االمريكية التي تستهدف قضيتنا الوطنية، واالستمرار في مسيرتنا من اجـل اقامـة الدولـة 
الفلــسطينية المــستقلة دولــة األحــرار ذات الــسيادة وعاصــمتها القــدس وتحريــر أســرانا البواســل مــن ســجون 

  . االحتالل وعودة الالجئين

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية/ فير االعالم العربي في فلسطينس *

  ١١ ص٣/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  

 أطماع الصهيونية عالمية

 سوداح مروان األكاديمي

ّيـدعي التـي تلـك مـن أقدم األردن في الصهيونية األطماع  أن بـزعمهم ين،فلـسط فـي بهـا الـصهاينة َ
 فيهـا ّوتـوطنهم عديـدة، أصـقاع مـن" التـاريخي نزوحهم "شهدت األردن نهر من الشرق إلى الواقعة المنطقة

  .فلسطين إلى المافيوية" !عودتهم "سياق في

َممن اليوم صهاينة  ّيسمون ِ  لفلـسطين سـاكن ال أن ُيفبركـون األرثوذكس، بخاصة ؛ً"يهودا "أنفسهم ُ
ّيروجـون هـؤالء .األردن لـسكان ةبالنـسب وكـذلك قبلهم، ّويـرددون وصـفاقة وقاحـة وبكـل ُ  عـن خرقـاء لمقولـة ُ
 الحقـائق قلـم بجـرة َويـشطبون ،"قاحلـة صـحارى "كانـت التـي وفلـسطين األردن أراضـي استـصالح فـي دورهم

 حـصر،ال ال ِالمثـال سـبيل علـى مـنهم الـذين األزمان، مدار على األصليين أهلها وأدوار مكانة عن التاريخية
ِينكرهـا أن يمكـن ال ُموثقـة تاريخيـة ووقـائع حقـائق هـم وهـؤالء ،"التـوراة "ذكرتهم الذين العرب و الكنعانيون ُ 

َمرغمين التوراة في والكنعانيين العرب اسم يقرأون الذين التاريخ ُسراق سوى ّيـشكل لكونـه َومقهـورين ُ  إدانـة ُ
  .فلسطين بامتالك زعمهم بطالن ويكشف لهم
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َالمباصــرة، شاشــة خــالل مــن ًشخــصيا ُتابعــت ،٢٠١٤ مــايو فــي َ  وبابــا نتنيــاهو بــين ًقــصيرا ًحــديثا ُ
   ..األرض هذه على ..هنا كان المسيح ":للبابا بقوله الحقائق تزوير نتنياهو حاول .فرنسيس الفاتيكان

  ."اآلرامية بل ":قائال البابا فقاطعه ،"العبرية يتحدث كان

 كـان وبالمناسـبة والعـسكرية؛ الـسياسية منظمـاتهم تأسـيس منـذ قالحقائ قلب تبقى الصهاينة ِحرفة
ــا ُتعــرف التــي تلــك أولهــا  اُألمــم آثــار شــطب فقــط ثانيهــا ولــيس ؛"نوســترا كــوزا "اإليطاليــة اإلجراميــة بالمافي

 ألمزجــة ًوفقــا التــاريخ بتزويــر" الدينيــة الــصهيونية "إمــالءات الرافــضين" ُالغــوييم "وتهديــد عليــه، واالســتحواذ
  .َالمعمورة امتداد على التوسعية - الحربية الصهيونية فوفةومص

ــدم ــي التق ــسياسي الجغراف ــصادي وال ــره ِوالعلمــي والعــسكري واالقت ــذي وغي ــوم صــهيونية ُتحــرزه ال  الي
 ،"ًأوال "العربـي الـوطن علـى الـسيطرة بهـدف تحـرر حركـة إلى الغاشمة القوى ّحولتها والتي ًدوليا؛ المدعومة

ّيـشكل الموعـودة؛ أرضـهم مـن ٌجـزء األردن أن األشـهاد رؤوس على ُتعلن والتي  اسـتقالل علـى ًداهمـا ًخطـرا ُ
ّمتميــزة، عـــصرية وثقافيــة علميـــة بروافــع لـــه التــصدي وجـــب ومــستقبلها المملكــة  الـــسطحيات عــن ًبعيـــدا ُ

  .الببغائي والتدريس

تحتم كذلك،  وهيمنـة والعـالم منطقتنـا في نشهدها التي والمؤلمة المتالحقة السياسية األحداث علينا ُ
ّالمفكرين ودعم والجيوسياسية، السياسية ثقافتنا وتأصيل تعميق ضرورة ،اقتصاد على الصهيونية  ّوالبحاثة ُ

ِالمنـــشغلين ّوالكتـــاب ًوعلمـــا ًوعيـــا األكثـــر أولئـــك وبالـــذات والتحرريـــة، الوطنيـــة بـــالهموم ُ  لمقـــوالت ًوتعريـــة ِ
 لتبريـر منهـا ًسـعيا اليـوم صـهيونية عليهـا تتكـئ التـي التلفقيـة مزاعمهاو" والدينية األيديولوجية الصهيونية"

  .خبيث ّبراق ٍطبق على للعالم وتقديمها العربية المساحات على األشكال متعددة وهيمنتها الكونية أطماعها

ــيس ــرا، ول ــى أن ًأخي ــداعات حــول ًمتمحــورا األســمى هــدفنا يبق ــة إب ــة وطني ــاز ثقافي ــسة بامتي ّومسي ُ 
ــصون ًأوال ّوموجهــة ــول ل ــشبيبة عق ــال الناهــضة ال ــدة واألجي ــدا الجدي ــشرد عــن ًبعي ــسياسي الت ــضحالة ال  وال
 ّصــمام همــا الــسياسي والــوعي الثقافــة وألن والتــاريخ، بــالعقول الــصهيونية عبــث مــن لهــا ًوصــونا الثقافيــة،

 َيدخلـه وال عـدو، عليـه َيقـدر فـال الحقيقـي، والتقـدم االسـتقاللية إلـى يرنـو ُومثقـف ُمتعلم مجتمع لكل األمان
ّمزور كل منه ُويطرد دخيل،   .للتاريخ ُ

 ١٣ صفحة ٢/٩/٢٠٢٠الدستور 
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  آراء عبرية مترجمة

 صهيونية عملية اآلن

 غيرشون هكوهن 

امام تنفيذ السيادة في مناطق االستيطان في يهودا والسامرة ” حاليا فقط“ ربما –مع اغالق الباب 
رغم أن دولة اسرائيل سبق أن اقيمت . ت للعودة الى منطق الصهيونية العمليةوفي غور االردن، حان الوق

، اال ان الخالف بين منطق الصهيونية السياسية ومنطق الصهيونية العملية يبقى حاضرا، ١٩٤٨في 
  .وكأن بنا عدنا الى الثالثينيات من القرن الماضي

في المكان . يحين وأكمال الواحد االخرواضح في النظرة التاريخية ان الميلين كانا ضروريين وصح
الذي سد فيه نمو المشروع الصهيوني في الميل السياسي، تواصل بزخم الميل العملي في الحقائق التي 

ومع تخلي البريطانيين عن مشروع التقسيم للجنة بيل، بقيت الموافقة المصممة لبن . ثبتت على االرض
في البعد العملي كان زخم . ي صالحه في البعد السياسيغوريون على المشروع، واصبحت تفوقا سجل ف

. اقامة مستوطنات السور والبرج هو الذي صمم المجال في انتشار االستيطان اليهودي استعدادا للمستقبل
الميل العملي هو الذي ثبت الفرق الجوهري بين المساحة الضيقة التي عرضت على اليهود في لجنة بيل 

مساحة الواسعة ببضعة اضعاف التي عرضت على الدولة اليهودية في مشروع  وبين ال١٩٣٧في العام 
  .١٩٤٧التقسيم في 

جابوتنسكي الذي عمل اساسا بافق الصهيونية السياسية اعرب بالفعل عن تساؤله عن مشروع 
لم يكن واضحا له كيف يمكن لبضع نقاط استيطانية منعزلة في تناثر على وجه الرحاب، . السور والبرج

ولم تكن الفجوة بين بن غوريون وبين . نها أن تؤدي الى احتالله بكتلة حرجة من التواجد اليهودييمك
جابوتنسكي تتمثل بالتفضيل الذي اعطاه كل منهما النجازات االمر الواقع مقابل االنجازات بالحكم الشرعي، 

فقد قاس .  الرحاببل وايضا بالشكل الذي نظرا به الى المقياس الذي يقرر التواجد اليهودي في
جابوتنسكي مدى التواجد بالكمية وبالتواصل االقليمي، بينما بن غوريون بفهمه الروسي، امسك بالرحاب، 

يعبر هذا النقاش بكامل حضوره عما يلزم . عبر شبكة التواصل المتشكلة فيه والمصممة له بشكل دينامي
  .دا والسامرةمن دولة اسرائيل استئناف الزخم االستيطاني في أرجاء يهو

ان اقتراح الرئيس ترامب لتقاسم الرحاب في يهودا والسامرة وفي غور االردن، وان كان ازيل حاليا 
عن الطاولة، يلزم قيادة دولة اسرائيل باالعتراف بالصراع الجاري على السيطرة في مناطق ج، بقيادة 

اشتيه هو الذي يستنفد في هذه ليس مفاجئا ان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد . السلطة الفلسطينية
عندما . ففي عملهم في الرحاب ثبتوا منذ االن حقائق ال مرد لها. ”الصهيونية العملية“الساعة منطق 

الضفة “ في المئة من مناطق ٦٠تحددت مناطق ج، بتوجيه من رئيس الوزراء اسحق رابين ضم نحو 
في مداوالت الكابينت التي جرت .  عمليا بالثلثفي ميل التوسع الفلسطيني، تقلصت هذه المنطقة. ”الغربية
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ولكن قيادة المنطقة الوسطى . في الموضوع قبل سنة وجه رئيس الوزراء نتنياهو تعليماته لوقف الميل
ان السبيل الصهيوني . واالدارة المدنية تركزان على سلم اولويات غير قادر على وقف الميل الفلسطيني

اعطاء ضوء اخضر لالستيالء على المناطق : د ذو احتمال التحققالبن غوريوني هو السبيل الوحي
  .الحيوية من خالل مشروع االستيطان االسرائيلي

في السعي الى تصميم الرحاب بحكم االمر الواقع، بتوجيه من خريطة المصالح االسرائيلية مطلوب 
الردن، على طريق الون في اقامة مراعي بانتشار واسع، اقامة مدينة جديدة في قلب غور ا: ثالثة ميول

وحيال االزمة االقتصادية واالجتماعية .  جيتيت، ونشر شبكة طرق جديدة ومتطورة–منطقة معاليه افرايم 
استنفاد امكانية البناء واالستيطان في الرحاب المفتوح : ايضا تعرض الصهيونية العملية الربط الصحيح

  .كرافعة اقتصادية وكبشرى صهيونية منعشة وجارفة

  ٢٦ص/٣/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

  اخبار باالنجليزية

Palestinian prisoner in Israel dies of a heart attack several months 

before ending his 18-year sentence 
 

RAMALLAH, Thursday, September 3, 2020 (WAFA) – A Palestinian prisoner serving an 

18-year sentence in Israeli jails for resisting the occupation has died last night of a heart 

attack several months before completing his sentence, according to the Palestinian Prisoner 

Society (PPS). 

It said in a statement that DaoudTalaatKhatib, 45, from Bethlehem, passed away while at 

Ofer Prison and Detention Center near Ramallah. 

Khatib suffered from bad health during his arrest and in 2017 had a heart attack but that 

apparently the dismal health conditions in the Israeli prisons and medical negligence by the 

Israel Prison Services have contributed to the deterioration of his health until his death, 

said the PPS and the Palestinian Prisoners Commission. 

Khatib was scheduled to complete his sentence and be freed on December 4. 

It is not clear if or when Israel is going to turn his body over to his family for burial since 

previously Israel has kept bodies of Palestinians who died in its prisons as a future 

bargaining chip. 

The PPS said tension was high at Ofer prison following reports of the death of Khatib and 

that prisoners have clashed with the prison guards, who raided the cells and attacked the 

prisoners. 

It said 850 Palestinian prisoners, some of them minors, are held in Ofer and lately there 

were reports of coronavirus cases among at least five prisoners. 

According to the Palestinian Prisoners Commission, 225 Palestinians have died while in 

Israeli custody or as a result of it since 1967, the start of the Israeli occupation. 

WAFA September 3, 2020   

***  
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PLO: World must reject US sanctions on ICC 

officials and protect them from bullying 
 

RAMALLAH, Wednesday, September 02, 2020 (WAFA) – A senior member of the 

Palestine Liberation Organization (PLO) today criticized United States sanctions on 

International Criminal Court (ICC) officials, calling to protect them from bullying. 

"Imposing sanctions on the ICC Prosecutor, Ms. FatouBensouda, and Head of the 

Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division at the ICC, Mr. 

PhakisoMochochoko, is an unprecedented act of aggression against the global rules-based 

order and a direct assault against the indispensable principle of accountability," said 

HananAshrawi, member of the PLO's Executive Committee."These sanctions are unlawful 

and unacceptable and must be met with unequivocal international condemnation and 

opposition. ICC officials must not be punished, harassed, or persecuted for fulfilling their 

mandate of investigating war crimes and other grave violations of the Rome Statute. 

International officials must enjoy protection in discharging their duties of holding war 

criminals accountable," she said in a statement."The US administration is escalating its 

attacks against multilateral cooperation and international law by various means like this 

latest announcement. This disruptive and concerted effort has also manifested itself at the 

WHO, which the US administration defunded and disrupted in the middle of a global 

pandemic. The administration has also played a negative role at the UNESCO and UN 

Human Rights Council as well as the United Nations, attempting unsuccessfully to turn 

into an extension of the White House on international affairs, in total disregard for 

international law and international cooperation," said the PLO official. "All States Parties 

to the Rome Statute, including Palestine, must rise to the occasion and defend the Court's 

independence and ability to function without such destructive acts of political and financial 

extortion. This bullying must not succeed." 

WAFA September 02, 2020   

*** 

Palestinian prisoner in Israel dies of a heart attack several months 

before ending his 18-year sentence 
 

RAMALLAH, Thursday, September 3, 2020 (WAFA) – A Palestinian prisoner serving an 

18-year sentence in Israeli jails for resisting the occupation has died last night of a heart 

attack several months before completing his sentence, according to the Palestinian Prisoner 

Society (PPS).It said in a statement that DaoudTalaatKhatib, 45, from Bethlehem, passed 

away while at Ofer Prison and Detention Center near Ramallah. 

Khatib suffered from bad health during his arrest and in 2017 had a heart attack but that 

apparently the dismal health conditions in the Israeli prisons and medical negligence by the 

Israel Prison Services have contributed to the deterioration of his health until his death, 

said the PPS and the Palestinian Prisoners Commission.Khatib was scheduled to complete 

his sentence and be freed on December 4.It is not clear if or when Israel is going to turn his 

body over to his family for burial since previously Israel has kept bodies of Palestinians 

who died in its prisons as a future bargaining chip.The PPS said tension was high at Ofer 

prison following reports of the death of Khatib and that prisoners have clashed with the 

prison guards, who raided the cells and attacked the prisoners. 

It said 850 Palestinian prisoners, some of them minors, are held in Ofer and lately there 

were reports of coronavirus cases among at least five prisoners. 
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According to the Palestinian Prisoners Commission, 225 Palestinians have died while in 

Israeli custody or as a result of it since 1967, the start of the Israeli occupation. 

WAFA September 3, 2020   

***  

 

Scores of settlers defile Aqsa Mosque in O. Jerusalem 
 

OCCUPIED JERUSALEM, Hordes of Jewish settlers on Wednesday morning desecrated 

the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem under tight police guard. 

According to local sources, police forces escorted dozens of settlers through the Mosque’s 

al-Maghariba Gate and walked with them as they were touring the plateaus and the 

eastern area of the holy site. 

Some settlers were seen performing Talmudic prayers and rituals during the morning 

tours. 

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 September 2, 2020  

***  

Police raid house in J'lem, summon wife of ex-detainee 

Israeli police kidnap three teens from Shu’afat refugee camp 
 

OCCUPIED JERUSALEM, The Israeli occupation police on Tuesday evening kidnaped 

three Jerusalemite young men from their homes in Shu’afat refugee camp, northeast of the 

holy city. 

According to local sources, a large number of police forces stormed Shu’afat camp and 

kidnaped three teenagers, with no known reason. 

As in other areas of Jerusalem, the Israeli police systematically storm the camp to 

persecute families, make arrests or demolish homes. 

In another incident, police forces on the same day stormed the house of ex-detainee Shuaib 

Abu Sneina in the east Jerusalem district of Silwan and summoned his wife for 

interrogation. 

According to the family of Abu Sneina, the forces ransacked the house before ordering Abu 

Sneina’s wife to go to a detention center to grill her about her husband, an exile who lives 

in Gaza. 

The police also confiscated a sum of money (about 1,800 shekels) from the house. 

Abu Sneina had been arrested in 1998 and sentenced to life in prison before he was 

released as part of the 2011 prisoner swap deal between Hamas and the Israeli government 

and later banished to Gaza. 

Palestinian Information Center September 2, 2020  
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