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 .ّهة نظر كتابهاالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وج •

 

 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 •

 ابـّؤالء الكتٕمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر ه

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  شؤون سياسية

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

  ٥  توافق أردني مصري عراقي على حفظ األمن العربي ومنع التدخالت الخارجية •

  ٦  ليس هناك شريك سياسي في اسرائيل: رئيس الوزراء الفلسطيني •

  ٧  طينية لعقد مؤتمر دولي للسالمعقبات أمام المبادرة الفلس •

  اعتداءات

  ٩  وسط حماية أمنية مشددة" األقصى"متطرفون يهود يقتحمون ساحات  •

  ١٠  قوات االحتالل تقتحم حي عبيد في العيساوية •

  ١٠  االحتالل الصهيوني يمنع أهالي الجيب من قطاف زيتونهم •

  اعتداءات/ تقارير

  ١١  فلسطيني يرمي حجرانائب يهودي يطالب بإطالق النار على كل  •

  تقارير

  ١٢  ولد االنفجارتكثرة الضغط  •

  برنامج عين على القدس

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

  اصدارات

  ١٥   أشواق الرحلة المغربية- مغربي في فلسطين"صدور كتاب  •

  آراء عربية

  ١٦  حقوق الفلسطينيةٕمؤتمر السالم الدولي واقرار ال •

  ١٧  تصادم المصالح •
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  آراء عبرية مترجمة

لجعل أراضي الفلسطينيين متنزهات   إسرائيل "تتفنن" حين : على البوابات"سرقة الوقت •
  ١٩  للمستوطنين

  

  كي ال ننسى

  ٢٠  ً عاما على مذبحة قبية٦٧ •

  اخبار باالنجليزية

Premier urges EU to play an effective role in a future political process ٢١  

Dying alone: When we stopped caring for Palestinian prisoners ٢٢  

Aqsa Mosque-Settlers desecrate Al  ٢٤  
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  شؤون سياسية

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

  

يوم الثالثاء س جمهورية مصر العربية الشقيقة فتاح السيسي رئي استقبل الرئيس عبدال–عمان 
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل إليه رسالة من جاللة الملك 
عبداهللا الثاني إلى فخامته حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والتنسيق والتشاور إزاء القضايا 

ًقليمية، خصوصا في ظل الظروف االستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم وبما يسهم في خدمة المنطقة اإل
 .العربية وتطوير العمل العربي المشترك

وأكدت الرسالة الحرص على المضي بالعالقات بين المملكة ومصر إلى آفاق أوسع من التعاون 
 .ثي مع جمهورية العراق الشقيقةًالملموس ثنائيا وفي سياق آلية التعاون الثال

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

  .ية، واستئناف المفاوضات وحل الصراعًللقضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدول

 ٢ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

 توافق أردني مصري عراقي على حفظ األمن العربي ومنع التدخالت الخارجية

  

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير  -   الرأي-القاهرة 
زير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين اليوم، استمرار خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري وو

العمل على تعزيز التعاون في إطار آلية التنسيق الثالثي عبر تنفيذ مشاريع وبرامج اقتصادية تكرس التكامل 
  .ًبين البلدان الشقيقة الثالثة تنفيذا لقرارات القادة ومخرجات القمم التي عقدوها

ي بعد محادثات ثالثية في القاهرة بلورة عدد من المشاريع وأكد الوزراء خالل مؤتمر صحاف
واالتفاقات والتفاهمات سيبحثها الوزراء المختصون خالل لقاءات قريبة في مجاالت الطاقة والبنية التحتية 

  .." ..واإلعمار واألمن الغذائي والدوائي وغيرها من القطاعات الحيوية

قضيتنا المركزية األولى هي القضية . رؤية مشتركةال"وحول القضايا اإلقليمية، قال الصفدي 
الفلسطينية ما تزال وستبقى محط اهتمام وتركيز كامل ألن استمرار الصراع هو خطر على أمن المنطقة 
ًبرمتها، أفق تحقيق السالم الحقيقي الشامل العادل ما يزال غائبا، وهذا خطر على الجميع، ومدعاة قلق لدى 

  ".الجميع



 
٦

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

  ". لتعيش بأمن وسالم إلى جانب اسرائيل، وفق المرجعيات المعتمدة١٩٦٧

ًأمننا واحد، مستقبلنا واحد، وبالتالي فإن تحقيق األمن العربي المشترك يتطلب تعاونا "وقال الصفدي 
   ..." .أكبر، وهذا هو ما أكدناه

فيما يتعلق بأهمية الحفاظ بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لدينا رؤية مشتركة " ... 
على األمن القومي العربي، وأهمية الحفاظ على امكاناتنا مجتمعة للتصدي للتحديات المشتركة التي 

  ."تواجهنا

بالتأكيد تم تناول تطورات القضية الفلسطينية والحفاظ على " وفي الشأن الفلسطيني، قال شكري
 ١٩٦٧بكامل أراضيه على حدود الرابع من حزيران ٕالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته 

 .وعاصمتها القدس الشرقية

  ٣ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  ليس هناك شريك سياسي في إسرائيل: رئيس الوزراء الفلسطيني

 

 بــأن الفلــسطينيين لــيس لــديهم االثنــينصــرح رئــيس الــوزراء الفلــسطيني محمــد اشــتية يــوم : رام اهللا
 . ولم يحظوا بفرصة التفاق سالمشريك سياسي في إسرائيل،

لكــسر األمــر "ودعـا اشــتية االتحـاد األوروبــي إلـى لعــب دور فاعـل فــي أي عمليـة سياســية مـستقبلية 
الواقـــع الـــذي تعيـــشه القـــضية الفلـــسطينية بـــسبب إجـــراءات االحـــتالل واالحتكـــار األمريكـــي لوســـاطة العمليـــة 

  ."فالسلمية، من خالل مؤتمر دولي تشارك فيه جميع األطرا

ــر  ــه عب ــك خــالل لقائ ــديو كــونفرنس"جــاء ذل ــي، "الفي ــي البرلمــان األوروب ــة ف ــشؤون الخارجي ــة ال  لجن
  . عضوا يمثلون مختلف األحزاب والدول٨٠بحضور نحو 

إن أي عمليــة سياســية يجــب أن تكــون قائمــة علــى إنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي الواقــع ": وقــال اشــتية
  ."مستند إلى القانون الدولي والقرارات األمميةعلى أرضنا وعلى أساس حل الدولتين ال

االعتــراف بالدولـة الفلــسطينية، وكــذلك رفـع كلفــة االحــتالل مــن "كمـا دعــا دول االتحــاد األوروبـي إلــى 
االحــتالل بــشكله "، مــشيرا إلــى أن "خــالل االنتقــال مــن وســم بــضائع المــستعمرات إلــى مقاطعتهــا بــشكل كامــل

  ."ر األرض والمياه واأليدي العاملة من دون أي كلفةالحالي مربح إلسرائيل فهي تصاد

إن شعبنا الذي يرزح تحت االحتالل هو أكثر المستفيدين من حل سياسي عـادل، ": وتابع اشتية قائال
َومن المجحف القول إن القيادة الفلسطينية أضاعت أي فرصة، ألننا لم نحظ بأي فرصة ترتقي لحقوق شعبنا 



 
٧

 مـع القـدس عاصـمة لهـا وحـل عـادل لقـضية الالجئـين، وحاليـا ال ١٩٦٧لـى حـدود بإقامة دولتـه المـستقلة ع
  ...."يوجد شريك جدي للسالم في إسرائيل

  ١٢/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  عقبات أمام المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسالم

 

 المنظمـة منبـر إلى لسالمل دولي مؤتمر لعقد الفلسطينية المبادرة انتقلت – عمان – الدين سعد نادية
 أبعـد علـى نفاذهـا، تؤجـل قـد التـي العقبـات مـن تخلـو ال وازنـة حيوية خطوة في وذلك حولها؛ للنقاش األممية
 إسـتراتيجية غيـاب وسـط الـسلمية التـسوية بملـف المنفـرد اإلمـساك عن للتخلي األميركي الرفض نظير تقدير،
  .ياإلسرائيل – العربي الصراع لحل واضحة أميركية

 مـن التنفيـذ، حيـز إلـى الـدولي بـالمؤتمر الـدفع علـى الـراهن السياسي حراكهم في الفلسطينيون ويركز
 للكيـــان المطلـــق انحيازهـــا إزاء الـــسالم، لعمليـــة المنفـــردة األميركيـــة الرعايـــة مـــن مـــا، حـــد إلـــى التفلـــت، أجــل

 العـام حـدود وفـق الفلـسطينية الدولـة إقامـة تحقيـق هدف من ًوقربا رحابة أكثر ًآفاقا يفتح قد مما اإلسرائيلي،
  .١٩٤ الدولي القرار بموجب الفلسطينيين الالجئين عودة وحق المحتلة القدس وعاصمتها ١٩٦٧

 عـام أمـين مـن عبـاس محمـود الـرئيس طلـب إلى تستند والتي بالجديدة؛ الفلسطينية المبادرة تكن ولم
 بـه تقـدم قـد كـان والـذي ،٢٠٢١ مطلـع للـسالم دولـي مـؤتمر إلـى للـدعوة غـوتيريش، أنطونيـو المتحدة األمم
 القيــادة أكــدت وأن ســبق حيــث المتحــدة، لألمــم العامــة الجمعيــة الجتماعــات ٧٥ الــدورة أمــام كلمتــه خــالل

 األمميــة والرعايــة المظلــة تحــت للــسالم دولــي مــؤتمر لعقــد التوجــه ضــرورة مناســبة مــن أكثــر فــي الفلــسطينية
  .طقةالمن في واألمن السالم إحالل بهدف

 اجتمــاع، عقــد خــالل مــن لطرحــه؛ معتبــرة أمميــة مــساحة وجــد المــرة هــذه الفلــسطيني المطلــب أن بيــد
 دول، ٧ مـن المكونـة المتحـدة األمـم فـي االنحيـاز عـدم دول كتلـة ضـم بـشأنه، للتـشاور نيويـورك في ًمؤخرا،
 األمـم لـدى الـدائم فلـسطين منـدوب وفـق المقبـل، العـام األمن مجلس ستدخالن اللتين والهند كينيا إلى إضافة

  .منصور رياض المتحدة

 علــى للــسالم الــدولي المــؤتمر لعقــد الفلــسطينية المبــادرة تفاصــيل فــي التــشاور االجتمــاع فــي تــم وقــد
  .األميركي االحتكار عن ًبعيدا المفاوضات رعاية في الدولية األطراف جميع إشراك قاعدة

 القـضية لحـل للـسالم الـدولي المـؤتمر لعقد للتحضير عملية بخطوات البدء إطار في االجتماع ويندرج
ــا تجــري حيــث واســعة، دوليــة ومــشاركة المتحــدة األمــم برعايــة الفلــسطينية ــدول مــع مكثفــة اتــصاالت ًحالي  ال

  .المقبل العام مطلع النفاذ حيز إلى الفكرة لدفع الدولية واألطراف الدولي األمن مجلس في األعضاء



 
٨

 ذات المتحدة األمم وقرارات الدولي اإلجماع في يتمثل الفلسطينية يادةالق خيار "فإن منصور؛ وبحسب
 بـأي األميركيـة" القـرن صـفقة "يـسمى مـا تحظـى ال بينمـا األرض، علـى" الدولتين حل "إلنجاز الداعمة الصلة
  ."دولي إجماع

 يـتم أن علـى المللـس الـدولي المـؤتمر لعقـد الفلـسطينية بالمبـادرة ًمتزايـدا ًدوليـا ًاهتمامـا ثمة "أن ورأى
ــسة خــالل األمــر تفاصــيل بحــث ــسطينية القــضية حــول األمــن مجلــس ســيعقدها عامــة جل ــة الفل ــشهر نهاي  ال

  ."الجاري

  الدولية للرعاية ٕواسرائيلية أميركية تحديات

 منــذ مفاوضــات ألي األميركيــة اإلدارة برعايــة القبــول الفلــسطيني الــرفض ظــل فــي الــدعوة تلــك تــأتي
 ،"اإلسـرائيلي للكيـان عاصـمة بالقـدس االعتـراف "،٢٠١٧ عـام نهايـة ترامـب، دونالـد كـياألمير الرئيس إعالن
 إزاء الـسالم، لعمليـة األميركـي لالحتكـار ًبـديال الفلـسطيني المطلـب يعـد بحيـث إليهـا، بالده سفارة نقل ثم ومن

 للـسالم، الـدولي المؤتمر ةلفكر واإلسرائيلي األميركي الرفض أن بيد.الحالية األميركية اإلدارة مع التعامل رفض
 عقـد فـي المعنيـة الدوليـة األطـراف إشـراك نفـاذ من يعيق قد اإلقليمي، العربي المشهد في الضعف حالة وسط

 بمــا المحــددة، والمرجعيــات الدوليــة الــشرعية أســاس علــى حقيقيــة ســالم عمليــة فــي االنخــراط بهــدف المــؤتمر
  .١٩٦٧ عام حدود على المستقلة الفلسطينية دولةال ٕواقامة اإلسرائيلي االحتالل إنهاء إلى يؤدي

 فقـد الفلـسطينية؛ القـضية مـسار فـي التقليديـة واشـنطن مواقـف عـن ترامـب الرئيس إدارة تنصل وأمام
 لحـل كأسـاس" الـدولتين بحـل "المتمسك الجمعي الدولي بالموقف التسلح مسعى إلى الفلسطينية القيادة لجأت

 وانـسداد التعقيـد، بالغـة ٕواقليميـة دوليـة ظـروف ظـل فـي للـسالم دولـي مرمـؤت عقـد مبـادرة طرح عبر الصراع،
  .واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين بين سالم اتفاق إلى للتوصل السياسي األفق

 األميركــي بـالتفرد الترحيـب نحـو االحـتالل سـلطات دفعـت لطالمـا إذ عنـوة؛ اإلسـرائيلي الـرفض يقـل وال
 مواقـف تقتـرب الـذي األوروبـي االتحـاد السـيما األخـرى، الدوليـة األطراف تهميش مقابل السالم، عملية بملف
 بالجانـب األوروبـي الـدور لحصر ًإسرائيليا ًتحركا شهد الذي األمر الفلسطينية، القضية عدالة من دوله بعض

  .المتحدة األمم دور تغييب مع السياسي، دون من فقط االقتصادي

 ،اإلســتراتيجية والدراســات الــسياسات ألبحــاث الفلــسطيني كــزالمر مــدير رؤيــة تبــرز الــسياق هــذا وفــي
 والعـودة المفاوضـات، لبدايـة منـصة يكـون ال أن شـريطة دولـي، مـؤتمر عقد أهمية يرى الذي المصري، هاني
 األمـم بقـرارات وملتـزم الـصالحيات، كامـل مـستمر مـؤتمر "عقـد ضـرورة إلـى ًالفتـا االحـتالل، رحمـة تحت إليها

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

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



 
٩

ــدور دوليــة حقيقيــة منافــسة غيــاب وبــسبب لهــا، ــة ظــل فــي األوســط الــشرق منطقــة إزاء األميركــي لل  الهيمن
  .رأيه وفق ،"بأسره والعالم المنطقة على االنفرادية األميركية

 ٕوانهــاء موحــدة وطنيــة إســتراتيجية وضــع نحــو أساســية فلــسطينية متطلبــات جملــة تقــف ذلــك؛ وأمــام
 ٕواعـادة الـداخلي، البيـت وترتيـب الوطنيـة، المـصالحة وتحقيق ،٢٠٠٧ العام منذ الممتد الفلسطيني، االنقسام

  .الفلسطينية بالقضية المحدقة التحديات لمواجهة وذلك التحرير، منظمة تفعيل

 تواجـده، أمـاكن بكـل الفلـسطيني الـشعب تجمـع طريـق، وخريطـة رؤيـة وضـع "ضـرورة المـصري ويرى
 علـى المراهنـة إلـى ًداعيا ،"والمساواة االستقالل، نجازٕوا والعودة، االحتالل، دحر وهو واحد، اتجاه في وتصب
  ."فاشلة والضم والتطبيع ترامب رؤية تطبيق إمكانية تجعل عالمية جبهة ٕواقامة الفلسطيني، العامل

 على االتفاق مثل الوطنية، الوحدة اتفاقيات تحقيق منعت التي العقبات إزالة ضرورة مع ذلك ويستقيم
  .التعددية تجسيد نحو العامة، المصالح على الفئوية المصالح وغلبة لشراكة،ا وأسس الوطني البرنامج

  ٢٧ص/١٤/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  

  اعتداءات

  وسط حماية أمنية مشددة" األقصى"متطرفون يهود يقتحمون ساحات 

 

األقــصى المبــارك مــن بــاب المغاربــة بحمايــة  اقــتحم مــستوطنون متطرفــون، صــباح الثالثــاء، المــسجد
 .ةأمنية مشدد

ًووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة للمـستوطنين بـدءا مـن دخـولهم عبـر بـاب المغاربـة وتجـولهم 
  .ًفي باحات األقصى وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة

وتواصـــل ســـلطات االحـــتالل التـــضييق علـــى المقدســـيين، ومـــنعهم مـــن الوصـــول لألقـــصى والـــصالة 
  ".كورونا" بحجة الحد من انتشار فيروس خاصة القاطنين خارج البلدة القديمة، فيه،

الحـواجز  ، سهلت سلطات االحتالل لعشرات المستوطنين، اقتحام المسجد األقصى، رغماالثنينوأمس 
  .التي تحيط بالمدينة والبلدة القديمة واألقصى

  ١٣/١٠/٢٠٢٠وكالة قدس برس لألنباء 

***  

  

  

  

  



 
١٠

  قوات االحتالل تقتحم حي عبيد في العيساوية

 

ّمراسل قناة فلـسطين اليـوم، فـي القـدس، أن قـوات االحـتالل الـصهيوني اقتحمـت حـي عبيـد، فـي أفاد 
 العيـساوية شـهدتلساعة التاسعة والربع، من مساء يوم، الثالثـاء، وبلدة العيساوية شمال القدس، في تمام ا

  .ٍ مواجهات بين شباب البلدة، وقوات االحتالل الصهيونيًليال

، واشــتبك مــع ١٠/١٠/٢٠٢٠ي قــد اقــتحم حــي عبيــد فــي العيــساوية، فــي وكــان االحــتالل الــصهيون
ٍمواطنيها، وبحسب تقرير أعده الصحفي وسام محمد لموقع مدينة القدس، تصدرت العيساوية مناطق القـدس 

  .٢٠٢٠المحتلة، في عدد المواجهات مع االحتالل في األسبوع األول من شهر تشرين أول في العام 

  ١٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل الصهيوني يمنع أهالي الجيب من قطاف زيتونهم

  

ــت قــوات االحــتالل، الثالثــاء، عــددا مــن المــزارعين الفلــسطينيين مــن الــدخول ألراضــيهم لقطــف  ًمنع
  .الزيتون في قرية الجيب، المعزولة بجدار الفصل العنصري، شمال غرب القدس المحتلة

الحتالل الصهيوني أغلقت حاجز الجيـب الفاصـل بـين مدينـة القـدس ّوأفادت مصادر محلية أن قوات ا
وقــرى شــمال غربهــا، أمــام أهــالي الجيــب، غيــر المقيمــين بهــا، الــذين قــدموا لقــريتهم بغــرض قطــاف أشــجار 

  .الزيتون في أراضيهم

معزولـة عـن القـدس بفعـل جـدار ) حويـصلة( قريـة مقدسـية ضـمن ١٢وتقع قرية الجيـب مـا يقـرب ال
التـي تغتـصب مـن أراضـي تلـك ) جفعات زئيف(صري، الذي يجمع تلك القرى مع مستوطنات تجمع الفصل العن

  .القرى

ّوال يـــستطيع أهـــالي تلـــك القـــرى الوصـــول إلـــى القـــدس، أو رام اهللا، إال عبـــر المـــرور بحـــاجز لقـــوات 
  .يتون أهمها زيت الزلاالحتالل في مدخل الجيب، مما يعيق تسويق المنتجات الزراعية في الجيب، التي يشك

ــا  ــسيطرة عليهــا باعتبارهــا موقع ــرة مــن أجــل ال ــب لحــصار شــديد ومــضايقات كبي ــة الجي ٍوتتعــرض قري
ٕاستراتيجيا هامـا، والـضغط علـى سـكانها للهجـرة منهـا بعـد إحاطتهـا بالمـستعمرات مـن كـل الجوانـب، واغالقهـا  ً

  .بالجدار التوسعي العنصري

ول ألراضــيهم خطــرا يتهــدد موســم قطــف الزيتــون، ويــشكل إغــالق الحــاجز ومنــع المــزارعين مــن الوصــ
  .ّويشكل خسارة اقتصادية كبيرة لمزارعي البلدة، حيث تعتمد القرية في اقتصادها الرئيسي على الزراعة

  ١٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  



 
١١

  اعتداءات/ تقارير

 نائب يهودي يطالب بإطالق النار على كل فلسطيني يرمي حجرا

  

 طالب النائب اليهودي في الكنيست اإلسرائيلي عوزي ديان، بإطالق النار على –فلسطين المحتلة 
الشبان والفتيان الفلسطينيين، الذين يواجهون اقتحامات جيش االحتالل اإلسرائيلي للقرى والبيوت في الضفة 

  .الغربية برشق الحجارة

اجلة في لجنة الشؤون ، مناقشة ع)٤٠٤(وستجري اليوم األربعاء، بحسب موقع األخبار العبري 
، حول سياسة الجيش في التعامل مع الفلسطينيين الذين ال يملكون إال رشق "الكنيست"الخارجية والدفاع في 

الحجارة، في مواجهة اقتحامات جيش االحتالل اإلسرائيلي، واعتداءات المستوطنين على أراضيهم 
  .وممتلكاتهم، بمبادرة من عضو الكنيست دايان

أن سياسة عدم إطالق جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي النار على راشقي الحجارة، التي  ديان  وزعم
ال توقع إصابات تحتاج إلى تغيير، مطالبا جنود االحتالل بإطالق النار على كل من يرمي حجرا، ودعا إلى 

 عائالت ودعا دايان إلى اإلسراع بهدم المنازل، وطرد. منح مزيد من الصالحيات للجنود في الميدان
  .”بهدف استعادة الردع"المقاومين الفلسطينيين، 

في موضوع آخر، تشهد العديد من سجون سلطات االحتالل اإلسرائيلي حالة من التوتر والغليان في 
الوقت الذي صعدت مصلحة السجون من التضييق والتنكيل باألسرى واالقتحام للعديد من األقسام والزنازين 

  .ومصادرة مقتنياتهمواالعتداء على األسرى 

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتواصل الخطوات للحركة األسيرة المناصرة لألسير ماهر األخرس الذي 
وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت قوات مصلحة السجون . ٧٩يخوض إضرابا عن الطعام لليوم الـ

واألضراب المفتوح عن الطعام الذي ، لكسر اإلجراءات التصعيدية لألسرى "عوفر"أقسام األسرى في معتقل 
وأتى اقتحام األقسام والزنازين بعد أطلق األسرى خطوات تصعيدية نصرة . يخوضه العشرات من األسرى

  . أسيرا باإلضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع األخرس٣٢لألسير األخرس، فيما شرع 

اب عن الطعام، حيث تم الزج  أسيرا شرعوا باإلضر٣٢وقامت مصلحة السجون بفرض عقوبات على 
  .بهم بزنازين الحبس االنفرادي

، "إيشل"في سجن ) ١٠(بهمجية قسم " المتسادا"وفي سياق التنكيل باألسرى، اقتحم عناصر وحدة 
وحذر مدير مكتب إعالم األسرى ناهد . ونقلت ممثل القسم إلى جهة مجهولة بعد إغالقه، وسط توتر شديد

قاموا بتكبيل األسرى إلى " المتسادا"، الفتا إلى أن عناصر "إيشل"سود سجن الفاخوري، من توتر شديد ي
  ..."الخلف ووضعهم على األرض



 
١٢

وأكد أن االحتالل يمارس كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق األسرى، ويتبع معهم ... "
ٕسياسة اإلهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، واذاللهم واجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة  السجن، والقضاء على ٕ

  .أي مظاهر احتجاج، ولفرض سياسة األمر الواقع عليهم

ورفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلثنين، اإلفراج عن األسير األخرس وتقديم طرح على هيئة 
وعقدت جلسة للنظر في طلب جديد تقدمت . توصية باإلفراج عنه، هو محاولة جديدة لاللتفاف على إضرابه

ة األسير األخرس لإلفراج الفوري عنه، بعد أن وصل لمرحلة صحية غاية في الخطورة، حيث به محامي
  . يوما رفضا العتقاله اإلداري٧٩يواصل إضرابه عن الطعام منذ 

  ١٤ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  تقارير

  ولد االنفجارتكثرة الضغط 

 

 ذاكـرة معـه وتتـوالى أكتـوبر – أول تـشرين شـهر يتـوالى – القـدس مدينـة موقع خاص – محمد وسام
 علــى الــرد علــى الفلــسطينيين ولعــزم االنتفاضــة، لتلــك األولــى المالمــح رســموا الــذين القــدس انتفاضــة شــهداء

 .والمقدسات الوطن ألجل عليهم ما قدموا شهداء ..ومقدساتهم أرضهم بحق االحتالل اعتداءات

 أبـو وبالل عليان بهاء الفلسطينيان بانالشا نفذها التي البطولية العملية تلك على تمر أعوام خمس
 الـذي اإلسـرائيلي االحتالل ضد ًغضبا اشتعلت التي القدس انتفاضة في ًجديدا ًمسارا حينها شكلت والتي غانم
 .والمسرى األقصى ودنس والوطن األرض سرق

 ًئمـادا سـعى ًعامـا، ٢٢ الــ عمـره يتجاوز لم المحتلة، القدس في جبل المكبر حي من فلسطيني شاب
 نحــو بمــشاركة القــدس أســوار حــول قــراءة سلــسلة أكبــر إنــشاء علــى وعمــل ًواجتماعيــا ًثقافيــا القــدس لتطــوير
 مبادراتــه خــالل مــن المحتلــة القــدس فــي كبيــرة بــصمة لــه المطالعــة، علــى التــشجيع بهــدف فلــسطيني ٧٠٠٠
 الـصفحات مـن عـدد علـى مينالقـائ وأحـد االجتمـاعي التواصـل مواقـع علـى ًناشـطا وكـان واإلعالمية، الشبابية

 ،)لألطفـال وألعـاب شـبابي ومنتـدى مطبعـة( مـشاريع ثالثـة ضـمت التـي البهـاء مجموعة دشن كما المقدسية،
  .القدس لشباب واالجتماعية الثقافية اإلمكانيات تطوير عينيه نصب ًواضعا

 حــي فــي وعــاش ولــد )ًعامــا٢٧( المحتلــة، القــدس فــي المكبــر جبــل حــي ســكان مــن فلــسطيني شــاب
 الحــي، ألطفـال الكـريم القـرآن لتحفـيظ مركـز علـى وأشـرف القـدس، بجامعـة اإلسـالمية الـشريعة درس المكبـر،
 األطفـال قتـل عـن امتنـع .عمليتـه تنفيـذ قبـل الـصهيوني االحتالل سجون في ًشهرا ١٤ لمدة لالعتقال تعرض
  .وحضارية دينية سسأ على تقوم الفلسطينية المقاومة أن إليمانه المستوطنين، من السن وكبار



 
١٣

 ،"حضني على نامي يما تعالي" ًباسما، إليها ينظر وهو هدوء بكل لوالدته بالل قال بيوم، العميلة قبل
 رأسـه تتحـسس ثـم القـرآن عليـه تقرأ أن منها فطلب ،"اآلن ًرجال أصبحت ًصغيرا تعد لم" تضحك، وهي فأجابته
 .برأسه جرح هناك كان إذا لمعرفة

 أن أمــه مــن وطلــب ثيابــه لــبس قــراره، ًحازمــا بــالل اســتيقظ ١٣/١٠/٢٠١٥ ثــاءالثال يــوم صــباح فــي
  ".العرس على رايح أنا يما اياهم زبطيلي: "قميصه أزرار بإغالق تساعده

 الممتلــئ ٧٨ رقــم البــاص واســتقال شــمال المكبــر جبــل فــي الحــافالت محطــة إلــى وبهــاء بــالل انطلــق
   .دية، وقاما بعملية استشها الصهاينةبالمستوطنين

 

 شــوارع فــي والــشابات األطفــال ٕواعــدام المرابطــات، علــى واالعتــداء األقــصى، اقتحــام مــشاهد تكــن لــم
 جــدا ًمتعلقـا كــان بـالل" غـانم، أبــو عطـاف بـالل والــدة تقـول فلـسطيني، كــل علـى سـهلة واهيــة بـذرائع القـدس
 المظـاهرات تنطلـق نـدماع األقـصى المـسجد أبـواب عنـد عنـه أبحـث كنت صغره فمنذ واألقصى، القدس بمدينة

 ".القرآن ليحفظ هناك ويذهب باألقصى يتواجد وهو وكبر هناك، من

 االنفجــار، ّولــد الــذي الــضغط بمثابــة كانــت وســكانها، المدينــة بحــق التعــسفية اإلســرائيلية اإلجــراءات
 بـالل، الـدةو تؤكـد بينمـا .اإلجـراءات تلـك علـى بطريقتـه رد منهم كل القدس، وبلدات قرى من الفدائيون فخرج

 إن فلـسطين سـتتحرر :حينهـا فـي لـي وقـال كثيـرا بـه تـأثر أنه والحظت بالل، آلم ما هو مناصرة أحمد فيديو"
  ".اهللا شاء

 أذكــر" :استــشهاده خبــر علــى الحمــدان نجــوى الــصحفية علقــت عليــان بهــاء استــشهاد علــى ًوتعقيبــا
 العمـر كل جعبته في يحمل كان )القدس أسوار حول قارئه سلسلة أطول( نشاط عن صرح عندما ًجيدا صوته
  ".بروحه علينا فتغلب الصباحي برنامجي أجواء مع تتعايش نكت برمي وبدأ والفرح والحياة

 فـور ابنـه تـشييع مـن حرمتـه التـي االسـتفزازية وسـلوكياته االحـتالل إجـراءات مـن بهـاء والد يسلم لم
 علـى قاسية ًشروطا وفرضت ثالجاته، في يوم ٣٠٠ من ألكثر بهاء جثمان احتجاز على فأقدمت استشهاده،

 العـشر بالوصـايا ًالحقـا ُوعرفـت استـشهاده، قبـل بهـاء نـشرها التـي الوصـايا أبـرز ومن التشييع، خالل عائلته
  ".الجنة في أراكم ... ًغدا وتنسوه اليوم تعدوه األرقام من ًرقما مني تجعلوا ال" لبهاء

 والكرامـة الحريـة نيل حتى الفلسطيني الشباب نضال دهمابع من ويستمر بالل، واعتقل بهاء استشهد
  .حقوقهم ويسرق حياتهم ينغص احتالل دون من

  ١٣/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  برنامج عين على القدس

 عين على القدس يرصد تصعيد االحتالل بهدم بيوت الفلسطينيين وبناء مستوطنات

  

بثه التلفزيون االردني أمس االول االثنين، الضوء  سلط برنامج عين على القدس الذي –عمان 
 سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين من خالل االخطارات التي يوجهها لهدم منازل المقدسيين  على تصعيد

  .واقامة مستوطنات يهودية وتوسيعها

دة رأس وتتبع البرنامج في تقريره االسبوعي المصور في القدس، معاناة عائلة عامر أبو ميالة من بل
العمود، والتي تنتظر جرافات االحتالل لهدم منزلها بحجة عدم الترخيص، نظرا للشروط التعجيزية التي 

  .وضعتها سلطات االحتالل الستحالة استصدار تراخيص البناء

مالك المنزل عامر ابو ميالة، قال خالل التقرير بان سلطات االحتالل سلمته أمر هدم منزله وأنه 
  .وال مجال إليقافه، كما راجع المحاكم ولكنها لم تتجاوب» اداري«التي اجابت بان هذا القرار راجع البلدية 

الحقوقي وبالتعاون » عدالة«وأوضح التقرير بأن هذه االوامر لن تنفذ بموعدها، بسبب تمكن مركز 
مراقبة تطبيق مع االئتالف االهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، من انتزاع قرار من اللجنة القطرية ل

قوانين التخطيط والبناء التابعة لالحتالل، يقضي بتجميد اوامر الهدم الصادرة خالل فترة الطوارئ بسبب تفشي 
  .وباء كورونا

هدم منزلهم قادم «وأشار الى ان هذا القرار بالنسبة لعائلة ابو ميالة كان بمثابة تجميد مؤقت، وبان 
 لحظة، بحسب ما قال نضال ابو ميالة، وهو مقدسي آخر أي في وان جرافات االحتالل ستأتي» ال محالة

  .بيته مهدد بالهدم

 رئيس الوزراء   وبين التقرير بانه في الوقت الذي جمد فيه االحتالل اوامر الهدم بشكل مؤقت، أصدر
 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ٥٠٠٠االسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقة على بناء 

  .والمستعمرات المحيطة للقدس

يثها خالل التقرير ان موافقة بناء الوحدات دعضو حركة السالم اآلن، حاجيت عوفران، اكدت في ح
 سيشهد الموافقة على بناء اكبر ٢٠٢٠وان عام » يبعدنا عن احتماالت السالم«االستيطانية الجديدة سوف 

  .عدد بالتاريخ من الوحدات السكنية للمستوطنات

قى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو بمنسق االئتالف االهلي والت
لحقوق الفلسطينيين في القدس، المحامي زكريا عودة، الذي أكد بدوره ان المقدسيين يشهدون عملية 

 مشيرا الى تصعيد مكثف في هدم المنازل منذ بداية هذا العام، رغم معاناة الفلسطينيين من جائحة كورونا،
ان اإلتالف ومؤسسة عدالة تقدما بطلب من اللجنة القطرية للبناء من اجل وقف عمليات الهدم في مرحلة 

  .الطوارئ الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا
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 منشأة في مدينة القدس، ١٣٩وأشار عودة الى انه وحتى نهاية شهر ايلول الماضي تم هدم 
  .ضفة الغربيةبال» سي« منشآت في المنطقة ٤١٠و

وقال ان هذه العمليات تندرج تحت سياسات التهجير التي تنتهجها سلطات االحتالل ضد الشعب 
الفلسطيني، فهي تضع العراقيل امام عمليات استصدار رخص البناء ومنها الرسوم الباهظة، اذ ان رخصة 

  . الف دوالر٤٠ متر مربع يكلف نحو ١٠٠بناء لمنزل بمساحة 

ان سياسة الهدم والتوسع في المستعمرات مقترنة بما يسمى صفقة القرن التي وأكد عودة على 
التي تحدثت عنها » عملية الضم«طرحتها االدارة االمريكية بالتعاون مع الحكومة االسرائيلية، وهي تمثل 

  .وهي منطقة المستوطنات» سي«الحكومة االسرائيلية وتشمل المنطقة 

 وحدة ٥٠٠٠ات االستيطانية بدا واضحا في المصادقة على بناء وأوضح ان التصعيد في بناء الوحد
 مستوطنة في كل الضفة ٢٦ مخططا في ٣١استيطانية، باالضافة الى الموافقة بداية هذا العام على 

  . في مدينة القدس٥٠٠٠ وحدة استيطانية، منها ٧٨٩٢الغربية، بمجموع 

خطر هذه االهداف تغيير التركيبة وعن اهداف السياسة االستيطانية، أشار عودة الى ان ا
الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس وتهويد المدينة، مشيرا الى ان هذه السياسة ترتبط بسياسات اخرى، 
كسحب الهوية واالبعاد ووضع القيود على االقامة والدخول واغالق المدينة من خالل جدار الفصل العنصري، 

  . يقوم على ضم ثالث تجمعات استيطانية للمدينةالذي» القدس الكبرى«اضافة لمخطط 

بحيث ستصبح نسبة » وقال ان من شأن تنفيذ هذا المخطط االخالل بالتوازن الديموغرافي في القدس
  ).بترا. ( في المئة ستذهب لصالح المستوطنين اليهود٨٠ في المئة مقابل ٢٠الفلسطينيين فيها بحدود 

  ٤ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اصدارات

  " أشواق الرحلة المغربية- مغربي في فلسطين"صدور كتاب 
 

 المغربـي والروائـي للناقـد" المغربيـة الرحلة أشواق – فلسطين في مغربي "كتاب صدر – الغد – عمان
  .المعاصرة للرحلة بطوطة ابن بجائزة فاز الذي المديني أحمد

 ورحالـة وناقـد وروائـي ألديـب تيوميـا ويـضم والنـشر، للدراسـات العربية المؤسسة عن الكتاب وصدر
 الـسلطة إدارة تحـت والواقـع فلـسطين مـن المحـرر الجـزء إلـى بها قام زيارات ثالث إثر على دونها المغرب من

  .٢٠١٧ ،٢٠١٦ ،٢٠١٤ األعوام من )ابريل( نيسان في بها قام ربيعية رحالت وهي الفلسطينية،

 عـن صـادرة لكونهـا األهميـة بالغـة أخـرىو مـشوقة وصـور ومالحظات بانطباعات اليوميات هذه تحفل
 مكبـوت عـن تفـصح وألنهـا المغاربـة، اسـم يحمـل حيـا القـدس أودع الـذي العربـي المغـرب مـن أدبيـة شخصية

 والـديار القدس تعنيه وما ،اإلسرائيلي االحتالل تحت بأكملها لبالد العربي الفقد بآالم لعقود تلظت عربية نفس
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 النزعــة تلــك أدبــه ميــزت طالمــا أديــب إلــى بالنــسبة بهــا فكيــف ومــشارقة، ةمغاربــ والمــسلمين للعــرب المقدســة
  .اإلنساني ببعدها القومية

  .وأهله المكان عن االنطباعات ويسجل واللمحات الصور الرحالة يصطاد وعميقة بسيطة أدبية وبلغة

 مـن اتـبالك يجعـل الكلمـات بهـذه" يحـدث لـم أعتبـره رحلـة أي مـن أدونـه ال مـا "ويقـول .دهشته يكتب
ــة ــضا الكتاب ــى قب ــة الحقيقــة عل ــزمن الهارب ــل .الهــارب وال ــنص مــن ويجع ــة الرحلــي ال  وجــود ال وســردية وثيق

  .بامتياز شعرية لحظة السفر لحظة من الكاتب يجعل وبذلك وجودها، دون من لموضوعها

  .المعاصرة للرحلة بطوطة ابن جائزة الكاتب استحق الكتاب هذا يمنحه مما وغيرها االعتبارات ولهذه

  ١٢ صفحة ١٤/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  

  آراء عربية

 ٕمؤتمر السالم الدولي واقرار الحقوق الفلسطينية

 سري القدوة

وتطبيقها لصفقة القرن االمريكية في ظل مستقبل تواصل حكومة االحتالل االسرائيلي مخططاتها 
 افق لتقدم عملية السالم في ضوء مواصلة االحتالل العدوان المنظم ضد الشعب أيمجهول ومعتم وانسداد 

 واستمرارهم بمحاصرة االراضي الفلسطينية ومصادرتها لصالح عمليات االستيطان المنافية  الفلسطيني
االراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة خاضعة لسيطرة المحتل وال يجوز للقوانين الدولية التي تعتبر 
  .التصرف بها والقيام بمصادرتها

وبينما تتواصل الجهود الدولية من اجل عقد مؤتمر دولي للسالم في ضوء الدعوة التي اطلقها 
دة في  سبتمبر الماضي في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتح٢٥الرئيس محمود عباس يوم 

، حيث دعا األمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيرش إلى التعاون مع ٧٥اجتماعاتها السنوية رقم 
اللجنة الرباعية الدولية ومجلس األمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات لحل القضية 

راف الدولية المعنية في عقد الفلسطينية ابتداء من مطلع العام القادم، مطالبا ضرورة إشراك جميع األط
مؤتمر السالم بهدف االنخراط في عملية سالم حقيقية على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة بما 

  .١٩٦٧ٕيؤدي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

م تتواصل حمالت االدارة االمريكية واالحتالل لساللومنذ االعالن عن فكرة عقد المؤتمر الدولي 
 جهود دبلوماسية هادفة الى انجاح عقد المؤتمر الدولي في ظل الرفض أياالسرائيلي من اجل محاصرة 

األمريكي واإلسرائيلي لفكرة عقد المؤتمر، وبالمقابل فان المجتمع الدولي ومؤسساته مطالبين بالعمل الجاد 
ب المفتوحة بالغة القسوة على الشعب الفلسطيني وخاصة بمدينة القدس ومواطنيها ٕلوقف العدوان وادانة الحر

ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ولجم جرائم االحتالل التي يرتكبها من هدم البيوت واالستيالء على األراضي 



 
١٧

لشاملة ٕوبناء المستوطنات وتهجير المواطنين الفلسطينيين اصحاب االرض عن اراضيهم واعالن الحرب ا
  . على الشعب الفلسطيني

وعلى صعيد التحرك الفلسطيني فانه يتواصل العمل الدبلوماسي بجهود مضاعفة ويتم بذل كل 
الطاقات الممكنة من اجل ايصال صوت الشعب الفلسطيني الي المحافل الدولية وتجاوز مؤامرات ومخططات 

تي تعمل االدارة االمريكية على فرضها استهداف الحقوق الفلسطينية من خالل مخططات صفقة القرن ال
كسياسة امر واقع وكحل قائم بالقوة على حساب الحقوق التاريخية للشعب العربي الفلسطيني، وهذا االمر 
يتطلب العمل على ايصال رسالة فلسطينية للعالم اجمع قائمة على ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القضية 

، ولذلك ال بد من االستمرار في الجهود الدولية بالرغم من العراقيل التي ويمتلك الحق بالدفاع عنها وحمايتها
تضعها االدارة االمريكية واالحتالل االسرائيلي امام هذا التحرك الدولي، ووضع خطط استراتجية للتحرك 

ولي  وضرورة ايصال الرسالة الفلسطينية والحشد الد السياسي والدبلوماسي واإلعالمي على المستوى الدولي
إلنجاح عقد المؤتمر الدولي للسالم وفك العزلة على عملية السالم، واستمرار الجهود الدبلوماسية 

 فلسطينية مهمة الفلسطينية والتي حققت العديد من اإلنجازات المهمة على هذا الصعيد في ايصال رسائل
وروبية والتي تشكل معول بي لدعم االعترافات البرلمانية في بعض الدول األو األورى المستوىوخاصة عل

عملية السالم التي  ة االمر اننا نقف امام استحقاقاتبناء من اجل االعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي محصل
  .يجب ان تثمر عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 القضية الفلسطينية تشكل ان أهمية عقد المؤتمر الدولي للسالم وفي هذه المرحلة التي تمر بها
بداية لمرحلة هامة إلفشال التدخل االستعماري على أرض فلسطين ووضع حد لمشاريع صفقة القرن 
االمريكية وحشد كل الطاقات الدولية لدعم السالم العادل والقائم في المنطقة على اساس منح الشعب 

  .الفلسطيني حقوقه العادلة

  ١١ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 م المصالحتصاد

 حمادة فراعنة

الضفة والقدس والقطاع، : ١٩٦٧تقوم سياسات المستعمرة نحو األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  :زات، أربعة أهداف هيعلى أربعة عوامل، أربعة مرتك

ًأوال تقليص صالحيات السلطة الفلسطينية، وتقزيم دورها وتحجيم مساحة واليتها، لتتحول وتكون 
  .سلطة بدون سلطة

ًثانيا ممارسة كافة اإلجراءات والوسائل واألدوات األمنية لجعل االحتالل، احتالال غير مكلف أمنيا  ً ً
ًوسياسيا وماديا، بل العكس جعل سكان ا ألرض الفلسطينية المحتلة عنوان كسب لها من خالل الحفاظ ً
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 أداة لجلب وتوظيف العمالة الفلسطينية -٢ كسوق لتصريف البضائع والسلع اإلسرائيلية، - ١:عليها
 استغالل مواردها المائية لصالح -٣، ٤٨الرخيصة وخاصة في مجال البناء والزراعة في مناطق 

ستجيب لنزعة التوسع ي توسيع رقعة المستعمرة بما - ٥العسكرية،  مساحة للمناورات -٤المستعمرات، 
  .واالستيالء على مظاهر تاريخية لإليحاء أنها امتداد لتاريخ وأيديولوجيا

ًثالثا تمزيق العالقة بين القدس والضفة من ناحية، وبين الضفة والقطاع من ناحية أخرى، وجعلها 
ً كيانات مفككة، كل منها مرتبط أحاديا مع برنامج االحتالل ٕغير مترابطة وابراز التباين بينها، وجعلها

  .وسلطاته، وكل منها بشكل وعنوان مختلف عن اآلخر

ًرابعا تغذية االنقسام والحفاظ على استمراريته بين المكونات والمواقع الثالثة بين الضفة والقطاع 
ًوجعلهما سلطتين منفصلتين ماليا وسياسيا سلطة في رام اهللا وسلط ة في غزة، وفصلهما عن القدس من ً

  .طرف ثالث، بهدف إضعافهم وسهولة التعامل معهم ودمجهم وفق مصالح االحتالل

هذه السياسة العملية التي تمارسها حكومة المستعمرة، غدت بائنة بأدواتها وأفعالها، ونجحت في 
مواجهتها باستثناء أفعال ٕتمريرها إلى حد كبير، واشاعتها مما ساعد على غياب فعل فلسطيني مؤثر في 

فردية ذات طابع كفاحي أحادي ال تتفق مع السياسات العملية التي تحكم سلطة رام اهللا بالتنسيق األمني، 
وتحكم سلطة غزة باتفاق التهدئة األمنية، وآخرها االتفاق الثالث الذي تم التوصل إليه بين حماس وتل أبيب 

  .٣١/٨/٢٠٢٠يوم 

، مع المصالح ١٢اكة بين فتح وحماس، وبينهما وبين باقي الفصائل ولذلك يصطدم اتفاق الشر
 نتنياهو صفقة القرن، فهل تسمح سلطات االحتالل - األمنية والسياسية اإلسرائيلية، ومع خطة ترامب

 ستجدد شرعية مؤسسات منظمة التحرير - ١وأدواتها تمرير هذا االتفاق والسماح بإجراء االنتخابات التي 
ً ستسمح لحركة حماس لتكون جزءا من الشرعية الفلسطينية، وبالتالي تستجيب -٢نية، وسلطتها الوط

للمطلب األوروبي بضرورة تجديد الشرعية للرئيس وللمجلس التشريعي التي انتهت واليتهما، مقابل 
  .استمرارية الدعم األوروبي السياسي والمالي لبرنامج حل الدولتين

ٕمرير اتفاق الشراكة واجراء االنتخابات على قاعدة صفقة القرن أم أن سلطات المستعمرة ستسمح لت
  .ٕالقائم على إقامة دولة في غزة والحاق مواطني الضفة الفلسطينية بدون أرضهم لدولتهم في القطاع

  ١٥ ص١٤/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

   إسرائيل "تتفنن" حين : على البوابات"سرقة الوقت"

  الفلسطينيين متنزهات للمستوطنينلجعل أراضي 

ًمن يعتقد أن وضع شرطة عسكرية بدال من جنود عاديين هو إنجاز؟ هذا أمـر ال يهـم مزارعـي القـرى 
مـا يـشغلهم هـو فـتح البوابـة فـي وقتهـا، والمقـصود تلـك البوابـة التـي فـي . الثالث الواقعة غرب مدينة سلفيت

، علــى اســم حــي فــي مــستوطنة ”درع دان“العــسكري هــو اســم البوابــة . جــدار الفــصل وتفــصلهم عــن حقــولهم
طـوال سـنوات، قـام . تفتح هذه البوابـة وتغلـق ثـالث مـرات فـي اليـوم لمـدة نـصف سـاعة فـي كـل مـرة. ”الكنا“

ــود بفتحهــا متــأخرا آالف الــساعات الثمينــة لمزارعــي القــرى .  دقيقــة، ســاعة وأكثــر٢٥نــصف ســاعة، : ًالجن
تحــت الــشمس … تحــت األمطــار: فــات، ذهبـت هبــاء وهــم ينتظــرون الجنـودالزاويــة، ومــسحة، ور: الفلـسطينية

  .في أيام صوم رمضان… الحارقة

لــم تخلــق بعــد . الحكــم اإلســرائيلي” ايــه.ان.دي“إن االســتهانة بوقــت الفلــسطينيين أمــر موجــود فــي 
جـاء . مـزمنإلـى مـرض ” درع دان“ولكـن تحـول التـأخير فـي . البوابة التي التزم فيها الجنود بمواعيـد فتحهـا

  .الجنود وذهبوا والتأخير على حاله

 عنـدما واصـل زوجـان فـي سـن الـستين مـن قريـة الزاويـة الـذهاب إلـى ٢٠١٥لقد تابعـت الوضـع فـي 
فـي . ، وبـددا العديـد مـن الـساعات كـل أسـبوع فـي انتظـار فـتح البوابـة”الكنـا“الحقل المحبوس في مـستوطنة 

قامـت العـامالت . للـدفاع عـن الفـرد” موكيـد“لت إلـى جمعيـة  زادت الشكاوى حول التأخيرات التي وصـ٢٠١٧
أحـداث “(، تبريرات )”مشاكل انضباط في اللواء“(لقد سمعنا تفسيرات . بفحص ما يحدث ولماذا” موكيد“في 

ًأحيانـا لـم . ”عـدم النـبش“، بل وطلب منهن )”التأخير هو فقط لعشر دقائق“(، وسمعنا أكاذيب )”في القطاع
ذات . وقد صممن وواصلن السعي إلى أن سمعن مـن المـزارعين بـأن البوابـة قـد فتحـت. اتفيرد أحد على اله

كـان .  جاء الجنود لفتح البوابة بتأخير أربع ساعات، عند الساعة الثامنة والربـع مـساء٢٠١٨مرة في شباط 
جنـود البوابـة فـي صـباح ذاك اليـوم، فـتح ال. المحتجزون في البرد والظالم زوجين من مسحة وأوالدهما الستة

  .بتأخير نصف ساعة

باالتصال مع وحدة التنـسيق واالرتبـاط ” موكيد“عندما وصلت شكاوى المزارعين، قامت العامالت في 
ًأحيانـا كـان . وغرفة العمليات وقائد اللواء وضـابط العمليـات، وكتـبن لـإلدارة المدنيـة وقيـادة المنطقـة الوسـطى

ذلــك عــاد تقليــد التــأخير، وأجــاب الجنــود فــي قيــادة المنطقــة هنــاك تحــسين مــا اســتمر لبــضعة أشــهر، وبعــد 
  .الوسطى واإلدارة المدنية بوجوب التوجه إلى المستشار القانوني

ــب  ــي مكت ــات منتفخــة ف ــد“ملف ــارير عــن مئــات ” موكي ــسجيالت لتق ــق بالمحــامين وت ــة تلي تجمــع بدق
ٕلمات الهاتفية مـع القيـادات، وابـالغ االتصال اليائس للمزارع، والمكا: ٢٠١٩ – ٢٠١٧التأخيرات في األعوام 

أون، : وهنــاك مــسجلة أســماء الجنــود والمجنــدات الــذين أجــابوا علــى االتــصال. المــزارع بــأن البوابــة قــد فتحــت
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ًتتحـدث أحيانـا العـامالت . ليئور، شادي، عميت، عيدان، ايال، ليئا، ياعيـل، ميـراف، تانـا، حـن، يئيـر وشـولي
بقـي الجنـود المتـأخرون مجهـولين، واسـتمرت التـأخيرات، إلـى أن . م نفـسهفي موكيد مع ثالثة جنود في اليـو

وعنـدما تمـت مناقـشة االلتماسـات ضـد جـدار . تقديم التماس للمحكمة العليا للدفاع عن الفـرد” موكيد“قررت 
، وأن تحتـــرم ”ًمتناســـبا“الفـــصل، أمـــرت المحكمـــة العليـــا الدولـــة بـــضمان أن يكـــون الـــضرر علـــى المـــزارعين 

  . حقهم في الوصول إلى أراضيهمالسلطات

قبل مناقشة االلتماس، في منتصف أيلول الماضي، أبلغـت النيابـة العامـة أن الـشرطة العـسكرية هـي 
ًواسـتنادا إلـى هـذا . ًالتي ستفتح وتغلق البوابة من اآلن فصاعدا، ثالث مرات في اليوم وفـي كـل أيـام األسـبوع

وصـباح أمـس، . فـي إعـادة االلتمـاس” موكيـد“ الحـق محفـوظ لــ الوعد تم إلغاء االلتماس، وحكم القضاة بأن
ًأكــد المزارعــون للــصحيفة بــأن البوابــة فتحــت بــصورة ســليمة، لكــن لــيس فــي يــومي الجمعــة والــسبت، خالفــا 

  .لتعليمات المحكمة العليا

هـو سـالح آخـر طورتـه إســرائيل . الـسطو علـى الوقـت هـو أحـد مظـاهر التفـوق وهــو وسـيلة للـسيطرة
يجففون الفلسطينيين على البوابة ويتركـونهم . ًدما واستكمال عمليات السطو على أراضي الفلسطينيينللدفع ق

تحــت أشــعة الــشمس لــساعات وأيــام وشــهور مــن أجــل أن ييأســوا مــن الوصــول إلــى أراضــيهم، وهــذا بعــد أن 
وعنــدها، يــتم . ةاجتــازوا مــسار العــذابات البيروقراطــي اإلســرائيلي للحــصول علــى تــصريح الــدخول عبــر البوابــ

وعنـدما . ًاعتبار أراضيهم التي منعوا من الوصول إليها متنزها ورئة خضراء للمستوطنين اليهود، كم هذا ذكي
  .ُيكون األمر غير الخطي للجنود هو التأخير، تلف عباءة من المصادفة حول عملية ضم محسوبة

  هآرتس/ عميره هاس :بقلم

  ١٣/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  نسىكي ال ن

  ً عاما على مذبحة قبية٦٧

  

أرئيـل   بقيـادة إسـرائيليتان ، قامت وحدتان عسكريتان١٩٥٣تشرين األول / أكتوبر١٤في مساء يوم 
. المجاورة، ثـم بـدأتا بقـصفها بـشكل مركـز بمـدافع الهـاون وعزلها عن باقي القرى قرية قبيةبحصار  شارون،

 ســتة تــدمير المجــزرة هــذه وتخلــل، الجرحــى عــشرات ىإلــ باإلضــافة ًمواطنــا وســتون ســبعة خاللهــا واستــشهد
 فيمـا حسان، محمد مصطفى القرية شهداء أول وكان المياه، وخزان ومدرستها القرية ومسجد ًمنزال وخمسين

  .ًفردا ١٢ أفرادها عدد البالغ قادوس المنعم عبد أسرة منها كاملة أسر أبيدت

 الساحتين على مختلفة فعل وردود وآثارا واسعة أصداء خلفت التي المذابح إحدى قبية مذبحة وكانت
  .والعربية المحلية
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 الـشرق إلـى متـرين كيلـو مـسافة علـى األردنيـة اإلدارة تحـت العربـي الجانب في وهي قبية قرية وتقع
 غربــي كــم ٤٤و القــدس مدينــة مــن الــشرقي الــشمال إلــى كيلــومترا ٢٢و اإلســرائيلية األردنيــة الهدنــة خــط مــن

  .اهللا رام مدينة

 الجيش من وحدات نفذته وحشي إسرائيلي لعدوان أكتوبر /األول تشرين ١٤ يوم مساء قبية تعرضت
  .األسلحة أنواع مختلف فيها واستخدمت مسبقا معدة خطة وفق النظامي

 ٦٠٠ بنحـو تقـدر إسـرائيلية عـسكرية قوة اليوم ذلك مساء من ٧.٣٠ الساعة حوالي في تحركت وقد
 وكثيـف مركـز مـدفعي بقـصف الهجـوم بـدأ وقـد العربيـة، القـرى سـائر عن وعزلتها وطوقتها القرية نحو جندي
 قـوات توجهـت حـين فـي القريـة تخـوم إلـى الرئيـسة القـوة وصـول حتى استمر تمييز دون القرية مساكن على
  .قبية نحو نجدة أية تحرك ومنع لمشاغلتها ونعلين وبدرس شقبا مثل المجاورة العربية القرى إلى أخرى

 وقـد تمامـا القريـة عزلـت بحيـث الطرق مختلف على األلغام حينه في "الصهيونية العصابات" وزرعت
 الـوطني الحـرس ورجـال الـسكان لهـا فتـصدى االتجاهـات مختلـف فـي النـار تطلـق وهـي المـشاة قـوات دخلتها
 نفـذت حتـى يقـاومون وظلـوا بالمثـل النيـران علـى وردوا وأسـلحتهم عـددهم قلـة رغـم العزيز عبد محمود بقيادة

  .ذخائرهم

 علـى وتفجرهـا القريـة منـازل حـول المتفجـرات تـزرع اإلسـرائيلية العـسكرية المهندسـين وحـدات كانتو
 المعـدة المنـازل مـن الفـرار يحـاول مـن كـل علـى النـار يطلقـون كـانوا الـذين المشاة حماية تحت أهلها رؤوس
  .للتفجير

  اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*** 

  يةآخبار باالنجليز
 

Premier urges EU to play an effective role in a future political process 
 

  

RAMALLAH, Tuesday, October 13, 2020 (WAFA) – Prime Minister Mohammad Shtayyeh 

yesterday urged the European Union (EU) to play an effective role in any future political 

process. 

“Europe believes in the two-state solution. Recognize the state of Palestine in order for us 

and you to break the status quo,” he said during an online debate with the European 

Parliament’s Committee on Foreign Affairs, attended by some 80 parliament members 

representing different countries and parties in Europe. 

The most important dimension of breaking the current impasse, Shtayyeh noted, is making 

the Israeli occupation costly. 

During the debate, he highlighted the need for adopting a multilateral approach to the peace 

process and bringing the US monopoly over the peace process to an end. 
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“I call upon your parliament and your distinguished members of this parliament that 

Europe not wait for the American president to come up with ideas. You and us have wasted 

four years waiting for the American president to come up with something.” 

“The US monopoly over the peace process has not been fruitful. We have suffered a lot 

because the US is in a strategic alliance with Israel. We need a third party who can really 

remedy the imbalance in the relationship between an occupied people and an occupier 

country, that is Israel,” he said. 

He reiterated the Palestinian leadership’s readiness to engage in any “serious negotiations” 

based on international law and United Nations resolutions. “We are the party to benefit most 

from any serious negotiations,” he said. 

In order for the peace process to be serious, Shtayyeh explained, it should be based on 

agreed-upon terms of reference (based on international law and relevant UN resolutions), a 

clear timeline coupled with honest international mediation that would effectively break the 

monopoly of the US, and confidence-building measures and genuine intentions. 

“We need a serious paradigm shift from bilateralism to multilateralism because bilateral 

negotiations with Israel did not take us anywhere,” he said. 

He proposed that a full association agreement with the EU would help materialize 

Palestinian statehood. 

“In order for us and you to get closer, a full association agreement should be activated 

between Palestine and Europe. This would help Palestine to be a state will help us and you be 

partners for peace and justice,” he said.  

He expressed his hopes that if Joe Biden wins the upcoming US presidential elections, this 

would reflect directly on the Palestinian-Israeli relation as well as on Palestinian-US relation, 

and expressed his hopes that a Biden administration would reverse US President Donald 

Trump’s serious unilateral measures. 

He pointed out that the Palestinian leadership is taking steps to “bring back democracy to 

life,” including preparing for elections, as he called on the EU to pressurize Israel into 

allowing Palestinians in East Jerusalem to participate. 

2020-10-13wafa   

*** 

Dying alone: When we stopped caring for Palestinian prisoners 
  

“No one cares about the prisoners.” Over the past few years, I have heard this phrase — or 

some variation of it — uttered many times by freed Palestinian prisoners and their families. 

Whenever I conduct an interview regarding this crucial and highly sensitive topic, I am told, 

repeatedly, that “no one cares”.  

But is this really the case? Are Palestinian prisoners so abandoned to the extent that their 

freedom, life and death are of no consequence?  

The subject, and the claim, resurfaces every time a Palestinian prisoner launches a hunger 

strike or undergoes extreme hardship and torture, which is leaked outside Israeli prisons 

through lawyers or human rights organisations. This year, five Palestinian prisoners died in 

prison as a result of alleged medical negligence, or worse, torture.  

Even international humanitarian aid workers, like Mohammed Al Halabi, are not immune to 

degrading treatment. Arrested in August 2016, Halabi is yet to be charged for any 

wrongdoing. News of his plight, which originally received some media attention — due to his 

work with a US-based organisation — is now merely confined to Facebook posts by his 

father, Khalil.  

As of October 1, el-Halabi has been paraded before 151 military trials, yet unaware what the 

charges are. The cherished Palestinian man, who has played a major role in providing cancer 
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medicine to dying children in Gaza, now holds the record of the longest military trial ever 

carried out by the Israeli occupation.  

Desperate for some attention, and fed up with cliches about their “centrality in the 

Palestinian struggle”, many prisoners, whether individually or collectively, launch hunger 

strikes under the slogan: “freedom or death”. Those who are held under the draconian and 

illegal “administrative detention” policy, demand their freedom, while “security prisoners”, 

who are held in degrading conditions, merely ask for family visitations or food that is 

suitable for human consumption. 

Health complications resulting from hunger strikes often linger long after the physical ordeal 

is over. I have interviewed families of Palestinians who were freed from Israeli prisons, only 

to die in a matter of months, or live a life of endless pain and constant ailments for years 

following their release. 

According to some estimates, over 800,000 Palestinians have been imprisoned in Israeli jails 

since the Israeli occupation of East Jerusalem, the West Bank and Gaza in June 1967. 

Maher Al Akhras is currently writing the latest chapter in this tragic narrative. At the time 

of writing this article, he has just concluded 77 days of uninterrupted hunger strike. No 

medical opinion is necessary to tell us that Akhras could die any moment. A recent video 

released of Akhras on his Israeli hospital bed conveyed a glimpse of the man’s unbearable 

suffering.  

With a barely audible voice, the gaunt, exhausted-looking man said that he is left with only 

two options: either his immediate freedom or death within the confines of Israel’s “phony 

justice system”.  

On October 7, his wife, Taghrid, launched her own hunger strike to protest the fact that “no 

one cares about” her husband.  

Once again, the lack of concern for the plight of prisoners, even dying ones, imposes itself on 

the Palestinian political discourse. So, why is this the case?  

The idea that Palestinian prisoners are all alone in the fight for freedom began in the early 

1990s. It was during this period that the various Oslo Accords were signed, dividing the 

Occupied Territories into zones governed by some strange Kafkaesque military system, one 

that did not end the Israeli occupation, but, rather, cemented it.  

Largely dropped from the Israeli-Palestinian negotiations agenda at the time were several 

pressing issues fundamental to Palestinian rights and freedom. One of these issues was 

Israel’s brutal system of incarceration and imprisonment without trial. 

Certainly, some Palestinian prisoners were released in small batches occasionally, as 

“gestures of goodwill”; but the system, itself, which gave Israel the right to arrest, detain and 

sentence Palestinians, remained intact. 

To date, the freedom of Palestinian prisoners — nearly 5,000 of them are still held in Israel, 

with new prisoners added daily, is not part of the Palestinian leadership political agenda, 

itself subsumed by self-interests, factional fights and other trivial matters. 

Being removed from the realm of politics, the plight of prisoners has, over the years, been 

reduced to a mere humanitarian subject — as if these men and women are no longer political 

agents and a direct expression of Palestinian resistance, on the one hand, and Israel’s 

military occupation and violence, on the other. 

There are ample references to Palestinian prisoners in everyday language. Not a single press 

release drafted by the Palestinian Authority, its main Fatah faction or any other Palestinian 

group fails to renew the pledge to free the prisoners, while constantly glorifying their 

sacrifices. Unsurprisingly, empty language never produces concrete results. 

There are two exceptions to the above maxim. The first is prisoner exchanges, like the one 

that took place in October 2011, resulting in the freedom of over 1,000 Palestinian prisoners. 
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And, second, the prisoners’ own hunger strikes, which are incremental in their achievements, 

but have, lately, become the main channel of resistance.  

Sadly, even solidarity with hunger strikers is often factional, as each Palestinian political 

group often places disproportionate focus on their own striking prisoners and, largely 

ignores others. Not only has the issue of prisoners become depoliticised, it has also fallen 

victim to Palestine’s unfortunate disunity.  

While it is untrue that “no one cares about Palestinian prisoners”, thousands of Palestinian 

families are justified to hold this opinion. For the freedom of prisoners to take center stage 

within the larger Palestinian struggle for freedom, the issue must be placed at the top of 

Palestine’s political agenda, by Palestinians themselves and by Palestinian solidarity 

networks everywhere. 

Maher Akhras, and thousands like him, should not risk their lives to obtain basic human 

rights, which should, in theory, be guaranteed under international law. Equally important, 

Palestinian prisoners should not be left alone, paying a price for daring to stand up for 

justice, fairness and for their people’s freedom. 
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Aqsa Mosque-Settlers desecrate Al 
 

Aqsa Mosque under the -Dozens of Jewish settlers broke into the courtyards of the Al

.protection of the Israeli occupation police forces on Tuesday  

orted that the occupation police had opened the Maghareba Gate which is Local sources rep

.under its full control to secure settler incursions during the morning period 

Aqsa Mosque - settlers and three Israeli officers stormed the Al19The sources added that 

s courtyards and performed their prayers in the eastern side of it under and roamed in it

.heavy police protection  

The settler groups carry out the incursions during the morning round which lasts for three 

.and a half hours while the second evening round lasts for one hour 

Aqsa Mosque who -The Israeli police are still obstructing the access of worshipers to the Al

.live outside the Old City and the identities of some of its visitors are kept at the gates  

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

.Aqsa during the closure period-miles away stormed Al  

Occupied Jerusalem is witnessing a comprehensive lockdown that began several days ago 

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

mite activists warned that the racist Israeli policies against Palestinian Jerusalemites Jerusale

are part of the plans , Aqsa Mosque-who are prevented from accessing the Al, and worshipers

.Aqsa Mosque and divide it-to empty the Al  

Aqsa Mosque - settlers broke into the Al373orted that Aqsa Foundation rep-The Minbar Al

.during the past week and during the Sukkot holiday  

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

 .Aqsa Mosque during the Jewish holidays 
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