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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالت المترجمة لكتالغاية من تضمين التقرير بعض المقا •

ّ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

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  الملك يؤكد باستمرار على حل الدولتين: الفايز  •

  ٤  تقرير الشؤون الفلسطينية يؤكد حرص الملك للحفاظ على المقدسات •

  شؤون سياسية

 المستوطنات وبضائع المستوطنين دخول منع البلغاري البرلمان يطالب المذبوح أحمد السفير •
  ٥  بلغاريا إلى

  اعتداءات

  ٥  ًتوطنا يقتحمون ساحات المسجد األقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك مس٦٧ •
  ٦  ّقوات االحتالل تعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة تحرره وتبعده إلى بلدة الرام •

  ٦  عائلة مقدسية تنجو بأعجوبة بعد إطالق مستوطن رصاصه باتجاه مركبتها •

  ٦   بالهدمإخطارات •

  اعتداءات/ تقارير

  ٧  بون بلجنة تحقيق دولية إلعدام الشاب صنوبرالفلسطينيون يطال •

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

  ٩  ٢٠٢٠تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر أيلول  •

  ١٠  تقرير يرصد الهدم اإلسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية •

  اخترنا لكم
  

  ١٢  األمم المتحدة/  المجلس االقتصادي واالجتماعيمن قرارات •

  ١٣   عبيد أنور: شخصيات مقدسية  •

  آراء عربية

  ١٤  العرب للقادة قوية لطمة اإلسرائيلي األميركي اإلعالن •

  ١٥  أنقذوا أسرى فلسطين البواسل من الموت في سجون االحتالل اإلسرائيلي •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٦  صل تغطية جرائم المستوطنين بالضفةالجيش يوا: تقرير إسرائيلي •

  ١٨  لماذا يتصاعد عدوان المستوطنين بموسم الزيتون؟: هآرتس •

  اخبار باالنجليزية

Palestinian dies after confrontation with Israeli forces ١٩  

Dozens of settlers defile Aqsa Mosque ١٩  



 
٤

  االردن والقدس

  على حل الدولتينالملك يؤكد باستمرار: الفايز 
 

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

  .مام المشتركالمجاالت، باإلضافة إلى األوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات االهت

وأكد الفايز أهمية العالقات االستراتيجية بين المملكة االردنية الهاشمية والواليات المتحدة 
األميركية، مشيرا إلى ضرورة تطويرها، خاصة في المجاالت االقتصادية واالستثمارية بما يخدم مصلحة 

  .الشعبين الصديقين

 من أجل إحالل السالم واالستقرار في المنطقة ُوتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة
وعرض الفايز الموقف األردني تجاه عملية السالم، مبينا أن . وتمكين شعوبها من األمن واالستقرار

 قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع  جاللة الملك يؤكد باستمرار أن حل الدولتين والمستند إلى
  )بترا.(ن بعودة األمن واالستقرار في المنطقةالعربي اإلسرائيلي هما الكفيال

  ٥ص/٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  تقرير الشؤون الفلسطينية يؤكد حرص الملك للحفاظ على المقدسات
 

دائرة الشؤون الفلسطينية تقريرها الشهري لشهر أيلول  أصدرت – أبو طير  ماجدة–عمان 
قوف جاللة الملك عبد اهللا الثاني واألردن بكل ، عن أبرز تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدة و٢٠٢٠

وأشار التقرير حسب . ٕطاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة
 إلى تأكيد جاللة الملك عبد اهللا الثاني، خالل افتتاح أعمال الدورة الـ أمسالبيان الذي أصدرته الدائرة 

لألمم المتحدة، أن الطريق الوحيد للسالم العادل والدائم يجب أن يفضي إلى حل  للجمعية العامة ٧٥
وأوضح التقرير . الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

ا حرص جاللته في الحفاظ على القدس الشريف والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وحمايته
  .كمدينة جامعة ورمز للسالم لجميع البشرية

، انتهاكاته المعهودة في ٢٠٢٠واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر أيلول 
 لجميع المواثيق والمعاهدات  األراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد

  ...والقرارات الدولية

  ٤ص/٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور     

*** 

  

  



 
٥

  شؤون سياسية

  المستوطنين دخول منع البلغاري البرلمان يطالب المذبوح أحمد السفير

 بلغاريا إلى المستوطنات وبضائع
  

 طالب سفير دولة فلسطين لـدى بلغاريـا أحمـد المـذبوح، البرلمـان - وفا٢٠٢٠-١٠-٢٥ صوفيا
إلى بلغاريا، النتهاكهم القرارات والقوانين البلغاري بعدم السماح بدخول المستوطنين وبضائع المستوطنات 

  .الدولية، ووجودهم بشكل غير شرعي في األرض الفلسطينية المحتلة

ــاري مــع أعــضاء المجموعــة جــاء ــر البرلمــان البلغ ــي مق ــسفير المــذبوح ف ــك خــالل اجتمــاع ال  ذل
  .البرلمانية للصداقة مع فلسطين

لميدانية في فلسطين، خاصة ما يجري مـن  وااسية السفير أمام المجموعة التطورات السيوعرض
  .توسيع للمستوطنات واالستيالء على األراضي تحت مسميات مختلفة هدفها تحقيق صفقة القرن،

 مـن أجـل بنا جهته، عبر رئـيس مجموعـة الـصداقة تاسـكو ارمينكـوف عـن دعمـه لنـضال شـعمن
توطنين، داعيـا إلـى احتـرام القـانون  االحتالل ونيل االستقالل، مؤكدا عدم شرعية االسـتيطان والمـسإنهاء

  . االحتاللٕوانهاءوالقرارات الدولية 

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

 

*** 

 اعتداءات

  ً مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد األقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك٦٧
  

م األحد، بقيادة يوًمستوطنا ساحات المسجد األقصى،  ٦٧اقتحم ... << – وكاالت –رام اهللا 
-المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست اإلسرائيلية شولي معلم، وأفادت األوقاف اإلسالمية الفلسطينية 

 بأن االقتحامات جرت بحماية شرطة االحتالل، وتجول -دته وكالة األنباء الفلسطينيةروفقا لما أو
 .المقتحمون في باحات المسجد

  ٢٧ ص٢٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٦

  ّوات االحتالل تعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة تحرره وتبعده إلى بلدة الرامق

 

 بـشرط )ًـعاما ٢٥( الزعـانين هيثم عرين المقدسي األسير عن أمس، ليلة االحتالل، قوات أفرجت
 .أيام لعشرة المقدسة المدينة شمال الرام بلدة إلى القدس في سكنه مكان عن إبعاده

 نفحــة ســجن بوابــة أمــام مــن تحــرره لحظــة الجمعــة يــوم الزعــانين ّحــررُالم اعتقــل االحــتالل وكــان
ــه الــصحراوي، ــال مركــز فــي للتحقيــق ونقلت ــي المــسكوبية اعتق ــة، القــدس غرب ــه ووجهــت المحتل  تهمــة ل

 .التحرر بمناسبة احتفال إلقامة التخطيط

 اللاالحــت ســلطات اتهمتــه حيــث أشــهر خمــسة لمــدة آخرهــا كــان مــرات عــدة  الزعــانيناعتقــل وقــد
 .الحالق إياد المقدسي الشهيد لبيت اقتحامه أثناء غليك الكنيست لعضو بالتصدي

 شيكل آالف أربعة بقيمة غليك للمتطرف مالي تعويض دفع عرين على الظالمة المحكمة وفرضت
  .شيكل ألف بقيمة مالية لغرامة إضافة

 ٢٥/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  طالق مستوطن رصاصه باتجاه مركبتهاعائلة مقدسية تنجو بأعجوبة بعد إ

 

 المـؤدي إلـى قريـة" تلبيـوت"النار على مركبة فلسطينية لدى مرورها عبـر شـارع  مستوطن أطلق

 .في القدس المحتلة جبل المكبر

يـستقلها نجلـه خالـد وزوجتـه وولـديهما الـشاب محمـود  وأفاد محمود شقير أن المركبة التـي كـان
، خالل عودتهم إلى منـزلهم فـي جبـل "تلبيوت"ر لدى مرورها في شارع نا والطفل مهدي، تعرضت إلطالق

 .المكبر

، واخترقــت ســقف "شــرفة منــزل أو ســطح "وأضــاف أن الرصــاص أطلــق علــى المركبــة مــن أعلــى
  .بنايات ومنازل للمستوطنين المركبة داخلها، الفتا أن المنطقة كلها

 ٢٥/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

   بالهدمإخطارات

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، بهدم منزلين مأهولين، في قريـة  وأخطرت – وفا
  .المنية جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص

وقال رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، إن المنزلين يعودان للشقيقين عيسى وعساف عادل 
 سـاعة لعمليـة ٩٦ أن اإلخطار يتـضمن مهلـة إلىرا  مترا مربعا، مشي١٨٠الفروخ، وأن مساحة كل واحد 

  .الهدم، علما أن االحتالل أخطر سابقا عددا من المنازل في القرية بالهدم ووقف البناء

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*** 



 
٧

  اعتداءات/ تقارير

  الفلسطينيون يطالبون بلجنة تحقيق دولية إلعدام الشاب صنوبر
  

، المجتمع الدولي والمنظمات  الفلسطينية طالبت وزارة الخارجية والمغتربين–كاالت  و–رام اهللا 
، وتشكيل لجنة ) عاما١٨(األممية والحقوقية المختصة، بإدانة جريمة اعدام الشاب عامر صنوبر 

  .تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها

يوم األحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات صحفي ، في بيان  الفلسطينيةأدانت الخارجية
االحتالل وراح ضحيتها الشاب صنوبر، بعد أن اعتدت عليه ونكلت به وأعدمته بأعقاب البنادق، في 
جريمة جديدة تقشعر لها االبدان تعيد إلى اذهاننا جريمة إحراق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير وهم 

  .أحياء

 تعكس حجم الوحشية والفاشية التي تسيطر على عقلية المؤسسة وأكدت أن هذه الجريمة
الحاكمة في دولة االحتالل السياسية واألمنية والعسكرية، التي تسمح لنفسها استباحة حياة الفلسطينيين 
وأرضهم وممتلكاتهم، والحق في وضع حد لحياة الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين 

  .ات الدولية، بما فيها المبادئ االساسية لحقوق االنسانوالمعاهدات واالتفاقي

وطالبت الخارجية، الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية واالخالقية تجاه الجرائم التي 
ترتكبها سلطات االحتالل بحق شعبنا، واإلسراع في فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم، وصوال لمساءلة 

  .سرائيليين ومن يقف خلفهمومحاكمة مجرمي الحرب اإل

وشددت على أن هذه الجريمة تؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من 
إرهاب دولة االحتالل، وأن عمليات القتل المتعمد نهج رسمي متبع لدى دولة االحتالل، وأن هذه الجريمة 

  .تردع دولة االحتالل عن االستمرار بجرائمهالن تكون األخيرة في ظل غياب إجراءات دولية تحاسب و

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن مواصلة إسرائيل و
لسياسة اإلرهاب المنظم تعكس مدى العجز الذي وصل إليه المجتمع الدولي في ترجمة إداناته واستنكاره 

ءلة دولة االحتالل على جرائمها، كما أنه يدلل على استناد إلى إجراءات فعلية تساهم في محاسبة ومسا
  . إسرائيل في انتهاكاتها إلى الحصانة واإلفالت من العقاب والدعم الذي توفره لها اإلدارة األمريكية

 جرائم -/ األحد/يوم ، "وفا " في بيان أوردته وكالة األنباء الفلسطينية- واستنكرت عشراوي 
تصاعدة تجاه الشعب الفلسطيني األعزل، وتحدي حكومة االحتالل لجميع األعراف الحرب اإلسرائيلية الم

  . والقوانين الدولية واإلنسانية واستهتارها المتعمد بالمنظومة األممية

، الشاب د التي طالتوأشارت إلى سياسة اإلعدامات الميدانية وعمليات القتل الوحشية بدم بار
جنوب نابلس، الذي استشهد نتيجة تعرضه " يتما"من قرية )  عاما١٨(األعزل عامر عبد الرحيم صنوبر 

للضرب المبرح من قبل جيش االحتالل بعد مالحقة مركبته بالقرب من بلدة ترمسعيا شمال شرق محافظة 
  .رام اهللا والبيرة



 
٨

وأكدت عشراوي أن إعدام الشاب صنوبر يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين 
ت الدولية وللقيم واألخالق والمبادئ اإلنسانية، وطالبت العالم أجمع بالعمل على مواجهة جرائم واالتفاقيا

الكراهية التي ترتكبها إسرائيل والوقوف في وجه العقلية األيديولوجية والعنصرية المتطرفة التي يواجهها 
 .شعبنا يوميا منذ عشرات السنين

ب فلسطيني، صباح األحد، بعد مواجهة مع الجيش أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية وفاة شا
  .اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وسط روايات متباينة حول األسباب الدقيقة لموته

تعرض لضرب ) ً عاما١٨(الشهيد عامر صنوبر «وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن 
المعاينة األولية من قبل «وأضافت أن . ذلك، من دون أن تؤكد أنه توفي نتيجة ل»مبرح على رقبته

، موضحة أنه »لضرب مبرح على رقبته(...) األطباء في مجمع فلسطين الطبي أظهرت تعرض الشهيد 
  .من قرية يتما جنوب مدينة نابلس

الشهيد وصل إلى المجمع «وأكد مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، في بيان الوزارة، أن 
  .«ًالثة فجرا، وكانت عالمات عنف وضرب بادية على رقبته من الخلفعند الساعة الث

ًمن جهته، وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، نفى الجيش اإلسرائيلي أن يكون الشاب 
المشتبه به لم يتعرض للضرب من قبل «وقال الجيش، في بيان، إن . قد تعرض للضرب من قبل قواته

  . »وسقط أثناء محاولته الفرار.) (..قوات الجيش اإلسرائيلي 

، »أنباء وردت خالل الليل عن إلقاء حجارة على سيارة إسرائيلية قرب قرية ترمسعيا«وأضاف أن 
عند وصول (...) ًالتفاصيل األولية تشير إلى محاولة مشتبه بهما الهرب سيرا على األقدام «ًموضحا أن 

ه، فقد أحد المشتبه بهما وعيه على ما يبدو، وانهار أثناء فرار«: وتابع. »القوات إلى أطراف القرية
الفرق الطبية التابعة للجيش اإلسرائيلي قدمت الرعاية الطبية وأعلن عن وفاته «وأكد أن . »وضرب رأسه

  .«بعد محاوالت طويلة لإلنعاش

  ٢٧ ص٢٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

***  

  مشاريع االحتالل لشق طرق استيطانية : خبير مقدسي

  لية اقتالع فلسطينيفي الضفة هي عم

 

 لـصالح الطـرق شـبكة مخطـط إن التفكجـي خليـل واالسـتيطان األراضـي فـي المقدسـي الخبيـر قال
 عـام صـدر جديـد قـديم مخطـط هـي منهـا جـزء نفـذ والتـي الـضفة داخـل فـي شقها سيتم التي المستوطنين

 . للطرق ٥٠ رقم العسكري األمر ضمن ١٩٨٣

 الشمال من طولية شوارع هي عمليا هذه الطرق كةشب أن صحفي تصريح في التفكجي، وأوضح
 إعـادة أو االلتفافيـة الـشوارع عليـه أطلـق منهـا كبيـر وجـزء الغـرب إلـى الـشرق من وعرضية الجنوب إلى

 .المشاريع هذه لتنفيذ ذلك استخدم بحيث االنتشار
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 رقم وشارع رهعت زحوارة طريق فتح مثل تنفيذه اآلن يجري المشاريع هذه من عدد أن التفكجي وأضاف
 شارع اسم تحت كان الشرق إلى الغرب من هترعز قرب شارع هنالك أن إلى مشيرا نابلس غرب ٦٠
 قلنديا مدخل عند يقع الذي ٤٥ شارع ثم جنوبها عن الضفة شمال تقطيع وهو استراتيجي هدفه السالم

 امر بيت دةبل باتجاه عتصيون غوش من اآلن تنفيذه ويجري الخليل في ٣٥ وشارع القدس شمال
 .عليها المصادقة تم ولكن مجمدة أخرى شوارع وجود إلى منوها بالخليل

 مـصادرة بهـدف بالمـستوطنات الفلـسطينية التجمعـات كـل أحاطـت الشوارع هذه أن التفكجي وبين
 اإلسـرائيلية المشاريع من مجموعة ضمن وهي فلسطيني واقتالع إسرائيلي إحالل عملية إطار في األرض

 .القرن صفقة مسمى تحت أمريكيا عليها توقيعال تم التي

 العربيـة الدراسـات جمعيـة فـي الخـرائط دائـرة مـدير قـال التوراتيـة، الحـدائق بمـشروع يتعلـق وفيما
 منـاطق باعتبارهـا القديمة البلدة حول "٦ م ع" بمسمى ١٩٦٨ عام طرح المخطط هذا إن التفكجي خليل

 .خضراء مناطق مربع كم ١٠ بحوالي قدسال حول "٩ م ع" مخطط طرح ١٩٩٦ وعام خضراء

 المنطقــة كــل جعــل والــذي كينــدل هينــري مــشروع هنالــك كــان ٤٨ وقبــل أنــه إلــى التفكجــي وأشــار
 الحـدائق قـضية واآلن االسـتيطاني للتوسـع االسـتراتيجي الهـدف باعتبارها خضراء مناطق للقدس الشرقية
  .سياسية ألسباب للدين استخدام هي التوراتية

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠ة القدس موقع مدين

*** 

  ٢٠٢٠تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر أيلول 
  

   ...أبو طير  ماجدة–عمان 

ــذي ا ــشهري ال ــر ال ــوله داتصــدرجــاء فــي التقري ــشهر أيل ــشؤون الفلــسطينية ل  ان ،٢٠٢٠ ئــرة ال
يـة، أحـدهما  باستشهاد فلسطينيين اثنـين فـي الـضفة الغرب تسببتممارسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية

ً عاما من سكان مدينة بيت لحم، نتيجة إصابته بجلطة قلبية في سـجن ٤٥األسير داود طلعت الخطيب، 
، وثانيهما )ريمون( لجلطة أثناء تواجده في سجن ٢٠١٧جراء اإلهمال الطبي، حيث تعرض عام ) عوفر(

يجة إصابته بسكتة قلبية، ً عاما من سكان مدينة جنين، نت٥٤طبيب األسنان نضال محمد أكرم جبارين، 
جراء انفجار قنبلة صوت بالقرب منه، فيما بلغ عـدد المـواطنين الـذين أصـيبوا بجـراح خـالل هـذا الـشهر، 

 أطفــال ٦  : مواطنــا، جمــيعهم فــي الــضفة الغربيــة، مــن بيــنهم٥٦علــى يــد قــوات االحــتالل ومــستوطنيه 
  . صحفيين٣ومواطنة و 

ــنهم ٣٥٦ل خــالل هــذه الفتــرة وبحــسب التقريــر، اعتقلــت قــوات االحــتال  فــي ٣٣٢ فلــسطينيا، بي
 فلــسطينيين مــن ٧ فــي غــزة كمــا فرضــت محــاكم االحــتالل الحــبس المنزلــي علــى ٢٤الــضفة الغربيــة، و 

 مقدسيا عن المسجد األقصى، أو عن أمـاكن سـكنهم فـي ٢١القدس لفترات مختلفة، باإلضافة إلى إبعاد 
  .القدس لفترات مختلفة
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إلســـرائيلي فـــي ممارســـة انتهاكاتـــه الممنهجـــة ضـــد المقدســـات اإلســـالمية واســـتمر االحـــتالل ا
والمــسيحية فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة غيــر آبــه بــالقرارات الدوليــة ذات الــصلة، حيــث بلــغ عــدد 

، فيمـا حـررت "األعيـاد العبريـة" مـستوطنا تـذرعا بمـا يـسمى بــ١٥٨٠مقتحمي المسجد األقصى أكثـر مـن 
، "تجاوز المساحة المسموح بها واالبتعاد عن مكان السكن"ة لشبان مقدسيين بحجة الشرطة مخالفة مالي

 قرار إبعاد بحق الفلسطينيين، منها واحد ٣٢ متر، وتم إصدار ١٠٠٠حيث حددت المسافة المسموح بها 
ــــــــة عــــــــن المــــــــسجد األقــــــــصى  .عــــــــن مدينــــــــة القــــــــدس، وآخــــــــر عــــــــن القــــــــدس القديمــــــــة، والبقي

ٕتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضـيهم واخطـار الكثيـر مـن وواصلت سلطات االحتالل سياسا
ً مبنى سكنيا فلسطينيا ٢٩المنشآت بالهدم حيث شهد شهر أيلول هدم   منها في القدس، كما هـدمت ١٣ً

  . من المنشآت الفلسطينية٢٧

  ٤ص/٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  يةتقرير يرصد الهدم اإلسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطين
  

 أصدر مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية -  غسان الكتوت - دوت كوم " القدس "- رام اهللا 
ًتقريرا رصد فيه عمليات الهدم التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي ضد منازل ومنشآت المواطنين " شمس"

  .الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة خالل شهر أيلول المنصرم

 منشأة يملكها فلسطينيون، ١١٤كز في تقريره الصادر، األحد، استهداف قوات االحتالل لـورصد المر
 منشآت ٤ منشأة، ومصادرة ٦٨سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو اإلخطارات، شملت هدم 

  . منشأة بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء٤٢ٕواالستيالء عليها، واخطار 

لمنشآت سكنية باإلضافة إلى أخرى زراعية وتجارية وترفيهية ودينية، وأشار التقرير الى ان معظم ا
 ٨ مساكن كرفانات، و٢ غرف سكنية، و٣ بركسات سكنية، و١٠ خيام سكنية، و١٠ بيتا، و٤٩ومنها 

 ٦ جدران استنادية، وبركسين زراعيين، و٧ حظائر للماشية، و٧ غرف زراعية، و٦منشآت تجارية، و
  .صالة أفراح، ومزرعة دواجن، ومنشأة دينية، ومغسلة سياراتآبار وبرك وخطوط مياه، و

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات الهدم وفق المؤشر المناطقي، فقد كانت محافظة الخليل هي 
  .األعلى استهدافا تلتها محافظة القدس

 ٣بيت لحم  منشآت، و٧ منشأة، والقدس ١١ًوتوزعت عمليات الهدم وفقا للمحافظات على الخليل 
 منشآت، وأريحا واألغوار منشأتين، وطوباس منشأتين، ومنشأة واحدة في كل من ٣منشآت، ورام اهللا 

  .نابلس وطولكرم وسلفيت، كما تم االستيالء على منشأة واحدة في الخليل، وأخرى في رام اهللا

يرها مما يمنع أما اإلخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو وقف أعمال البناء، وغ
الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وأعمار واستثمار منشآتهم، والتي تشير إلى تمركز االستهدافات 

 منشآت، ٤ منشآت، والقدس ٤اإلسرائيلية القادمة لمنشآت الفلسطينيين، فقد توزعت على بيت لحم 
  .اة واحدة منشآت، وطوباس منشأتين، ونابلس منشاة واحدة، وسلفيت منش٤والخليل 
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وبما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية ال تجري في نطاق معزول عن السكان، 
 نساء، فيما ٧ طفال، و١٧ شخصا، منهم ٩٢سبتمبر /فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خالل أيلول

رب من مدينة القدس كانت إحدى المنشآت التي تم إخطارها باإلخالء ملكا لسيدة من بلدة سلوان بالق
  .المحتلة

وبالنظر إلى الحجج التي تستخدمها إسرائيل لشرعنة الجريمة، فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها 
 ٤ منشآت، و١٠٩) ج(أو مصادرتها أو إخالؤها أو إخطارها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق 

جة قربها من جدار الفصل العنصري، منشآت بحجة ملكية يهود أو جمعيات يهودية لألرض، ومنشأة بح
  . منشأة١١٤من أصل 

ًوبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعا من القهر المركب والممركز، يتم إجبار مواطنين 
فلسطينيين على هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم، تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم 

ًال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهيا الفتا ألدوات المنظومة وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في ح ً
اإلسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، وجريمة يتم إجبار ضحاياها على 

  .االشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم

 ١٨هر أيلول ًوبلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات االحتالل مالكيها على هدمها ذاتيا خالل ش
ً منشاة خالل النصف األول من العام جميعه، ما يشكل وتيرة مرتفعة جدا ويعكس كمية ٣٥منشأة، مقابل 

  .الالمباالة اإلسرائيلية بالقانون الدولي واإلصرار على ارتكاب الجرائم ضد منشآت الفلسطينيين

 محالت تجارية، ٨و منازل، ٨ًوتوزعت المنشآت التي أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا على 
وحظيرتين للماشية، وتقع جميعها في مدينة القدس المحتلة حيث النفوذ االكبر لسلطات االحتالل في 

  .الضفة الغربية واالستهداف األكثر كثافة

ويأخذ االستهداف اإلسرائيلي لمنشآت الفلسطينيين في مدينة القدس بالهدم الذاتي الشكل البؤري 
 منازل ٥في هذا السياق . ن الحرم القدسي، إذ يؤكد الرصد الميداني واألرقام ذلكًوفقا للقرب أو البعد م

ً محالت تجارية وحظيرتين تم هدمها ذاتيا في حي جبل المكبر، ومنزلين في حي سلوان، وآخر في ٨و
  .البلدة القديمة

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠س  القدجريدة

*** 
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  اخترنا لكم

  األمم المتحدة/ من قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي

 االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية –) ٢٠١٣/٨(قرار رقم 
ن العرب في الجوالن للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكا

  السوري المحتل

  

  إن المجلس االقتصادي واالجتماعي، 

يؤكد ضرورة المحافظة على السالمة اإلقليمية لألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس  -
 وتكاملها وضمان حرية تنقل األشخاص ونقل البضـائع في أرجـاء األرض تهاووحد الشـرقية،

يطلــب إلى إســرائيل،  ٕالقدس الشرقية، والى العالم الخارجي ومنه؛ ا فيهـاالفلسـطينية المحتلـة، بمـ
ؤسسات والم الســلطة القائمــة بــاالحتالل، أن تتوقــف عــن تــدمير المنــازل والممتلكــات

اعيـة والبسـاتين في األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس االقتصادية واألراضـي الزر
 وفي الجوالن السوري المحتل؛ قية،الشـر

 يطلب أيضا إلى إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن تنهي فورا اسـتغاللها للمـوارد الطبيعيـة، -

بما فيها الموارد المائية والمعادن، وأن تتوقف عن إلقاء جميع أنواع النفايات في األرض 
القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل التي تلحق أضرارا  الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا

واألراضـي ومـوارد الطاقـة، وتشـكل خطـرا  جسـيمة بمواردهمـا الطبيعيـة، وهـي المـوارد المائيـة
إسرائيل، السلطة القائمة  جسـيما يهـدد البيئـة وصـحة السـكان المـدنيين، ويطلـب أيضـا إلى

بما  جميع العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية البالغـة األهميـة،باالحتالل، أن تزيل 
 في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة؛

  مـن هياكـل أساسـية في األرضها بيعيـد تأكيـد أن تشـييد المسـتوطنات اإلسـرائيلية ومـا يتصـل -

ة، وفي الجـوالن السـوري المحتـل وتوسـيع نطاقهـا الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقي
يشكالن عقبة رئيسـية تحـول دون تحقيـق التنميـة االقتصـادية  عمـالن غـير شـرعيين

التام لجميع أشكال االسـتيطان ومـا يـرتبط بـه  ٕواالجتماعيـة واحـالل السـالم، ويـدعو إلى الوقـف
لتغيير التركيبة الديمغرافية  م لجميـع التـدابير الـتي تتخـذمـن أنشـطة، بمـا في ذلـك الوقـف التـا

الشرقية  لألراضـي المحتلـة ومركزهـا القـانوني وطبيعتـها، بمـا فيهـا علـى وجـه الخصـوص القـدس
المحتلة وحولها، امتثاال لقرارات مجلس األمن المتخذة في هذا الصدد والقانون الدولي، بما في 

 ف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛جني ذلـك اتفاقيـة

في وها مـال غـير المشـروعة الـتي يرتكبيدعو إلى محاسبة المستوطنين اإلسرائيليين على األع -
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، ويشـير في ذلـك الصـدد إلى قـرار  األرض

 ويؤكد ضرورة تنفيذه؛ ،١٩٩٤ مارس / آذار١٨المؤرخ ) ١٩٩٤( ٩٠٤مجلـس األمـن 



 
١٣

 ــا في األرضتهــا مؤسســات األمــم المتحــدة ووكاال بيشــدد علــى أهميــة األعمــال الــتي تقــوم -

 منسـق األمـم المتحـدة بها الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واألعمال التي يقوم
ممثل الشخصي لألمين العام لدى منظمة التحرير في الشرق األوسط وال الخـاص لعمليـة السـالم

 الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛

٢٦/١٠/٢٠٢٠  

*** 

  شخصيات مقدسية

  عبيد أنور
  

 الـشاب يعـيش سـنوات، العـشر علـى يزيد ما منذ – لإلعالم الفلسطيني المركز – المحتلة القدس
ــاة وفــصول واإلبعــاد عتقــالاال مــن محطــات العيــسوية، بلــدة ابــن) عامــا ٢٣ (عبيــد أنــور المقدســي  معان
  .االحتالل اعتداءات بفعل حياته تفاصيل اقتحمت

 اعتقلته حيث عاما، ١٢ العمر من يبلغ كان حينما واالعتقال المالحقة مع عبيد أبو رحلة وبدأت
 مـن كثير معه حمل االعتقال هذا فإن عبيد؛ وبحسب .المبرح بالضرب عليه واعتدت المستعربين من قوة

  .صحية مشاكل عن عليه االحتالل جنود اعتداء أسفر حيث اةالمعان

 سـنوات، خمـس مجموعـه بما االحتالل، قوات من المرات عشرات اعتقل أنه إلى عبيد أبو ويشير
  .المسكوبية في التحقيق مراكز في أيام مدار على للتحقيق يخضع كان بها يعتقل كان مرة كل وفي

 أو غرامـات عليـه تفـرض اعتقالـه عقـب عنـه تفـرج مـرة كل وفي االحتالل قوات أن عبيد ويكشف
  .المنزلي الحبس

  ابعاد عن القدس

 فـي جبريـة إقامـة بعد أشهر، أربعة القدس مدينة عن عبيد الشاب سيبعد أسبوعين من أقل وبعد
 أن قبـل األقـصى المـسجد عـن إبعـاده نيتها آنذاك االحتالل محكمة أبلغته إذ أسابيع؛ عدة استمرت منزله
  .المقدسة المدينة عن إبعاده كان القرار أن جأيتفا

 أكثـر عليهـا مـضى قديمـة قـضايا علـى محاكمتـه االحـتالل حكومة تنوي إبعاده مدة انتهاء وعقب
  .ونصف عام من

 البعد قسوتها ويزيد واألسر، السجن بعذاباتها تفوق التي بالعصيبة اإلبعاد رحلة عبيد أبو ويصف
  .األهل عن

 المــسجد زيـارة مـن حرمانـه هـو المقدسـة المدينـة عــن إبعـاده عـن النـاتج كبـراأل العـذاب أن ّوعـد
  .فيه والرباط الصالة على اعتاد الذي األقصى

  ارهاب المقدسيين



 
١٤

 وعزلـه المقدسي الشباب إرهاب إلى الممارسات هذه خالل من يسعى االحتالل أن عبيد أبو ويرى
 المـسكن علـى الحـصول إلى المقدسات عن لدفاعوا الرباط من اهتماماتهم وتحويل األقصى، المسجد عن

  .فقط واالعتقال اإلبعاد من والسالمة

ًمـددا المعتقـل مكـوث" المنزلـي الحبس "ويعني  مـا األسـرة، أفـراد أحـد وبتعهـد البيـت داخـل محـددة َ
 ماليـة غرامـات فـرض إلـى باإلضـافة الدراسـة، أو العـالج مـن المقدسـي ويحـرم سجون، إلى البيوت ّيحول
  .باهظة

 وأحكـام لقواعـد ومخـالف أخالقي، وغير تعسفي إجراء "المنزلي الحبس أن حقوقية مصادر وتؤكد
 بمجمـوع لألسـرة جماعيـة عقوبـة يـشكل كمـا اإلنـسان، لحقـوق الـدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون
 تجـاوزه بعـاتت خطـر من ابنها حماية على حريصة دائم، استنفار حالة في َتبقى ألن تضطر التي أفرادها

  .المفروضة الشروط

 أوامـر بفـرض االحـتالل سـلطات بـدأت فقـد األقـصى؛ والمـسجد القـدس عـن اإلبعـاد قـرارات يخص فيما أما
ٍلمدد والمسجد المقدسة المدينة عن اإلبعاد  وبعض والدينية الوطنية الشخصيات بعض بحق ًأحيانا، تجدد َ

 المدينـة لتهويـد للـصهاينة األجـواء لتهيئة المقدسة؛ نةوالمدي األقصى إفراغ بهدف والناشطات؛ الناشطين
  )نيوز حرية. (األقصى واقتحام األراضي ومصادرة

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

*** 

  آراء عربية

 العرب للقادة قوية لطمة اإلسرائيلي األميركي اإلعالن

  حديث القدس

ي، مـارك اسـبر، ووزيـر ميركوزير الدفاع األية واشنطن وأمام الكاميرات وقع ميركفي العاصمة األ
 مـشترك يـنص علـى تأكيـد الواليـات المتحـدة التزامهـا بـضمان إعـالني، بني غانتس علـى سرائيل اإلاألمن

 علـى مـدى العقـود المقبلـة، وجـاء ذلـك اثـر محادثـات بـين األوسـط في الـشرق سرائيلالتفوق العسكري إل
 المتطـورة مـن سـلحة قائمة طويلة من األإسرائيلها تناولت طلب ية انإسرائيل إعالمالجانبين قالت وسائل 

ً سـنويا، وهـو مـا يطـرح العديـد سرائيلية الطائلة إلميركالواليات المتحدة يتم دفع ثمنها من المساعدات األ
  .من التساؤالت لدى المواطن العربي والكثير من األسئلة على قادة الدول العربية

ًيـة؟ علمـا ان تـاريخ المنطقـة ميرك الفتاكة األسلحة األإليهن ستوجه أول هذه التساؤالت يتعلق لم
 ضـد الـشعب الفلـسطيني سـلحة تـستخدم هـذه األإسـرائيل في العقـود القليلـة الماضـية أثبـت ان األقلعلى 

  . في سوريا والعراقاإليراني استخدمتها ضد ما وصفته بالتموضع األخيرةوالشعوب العربية وخالل الفترة 

 الـشعوب إخـضاعيـة علـى ميرك األاإلدارةلمـاذا تـصر : ألهم الذي يطـرح بهـذا الـشأن هـو السؤال ا
 سـلحةي؟ ومـا هـو موقـف القيـادات العربيـة التـي تـشتري المزيـد مـن األسـرائيلالعربية للتفوق العسكري اإل



 
١٥

العـسكري ًي وهـي تعلـم جيـدا ان التفـوق سـرائيلًية التي لم توجه يوما في سـياق الـصراع العربـي اإلميركاأل
   تلتزم به واشنطن منذ عقود؟سرائيلإل

يــة ميرك األاإلدارة، واليــوم تؤكــد األولــىكانـت القــضية الفلــسطينية علــى مــدى عقــود قــضية العــرب 
 بل مشاركتها في دعم هيمنتها على المنطقة بأسرها سرائيل انحيازها المطلق إلواإلسالميةلألمتين العربية 

تتنكر فقط للحقوق الفلسطينية المـشروعة، بـل انهـا تمعـن فـي التنكيـل ية ال إسرائيلوذلك في ظل حكومة 
 المحتلـة األراضـيبالشعب الفلسطيني وتسعى جاهدة لتصفية القـضية الفلـسطينية وابـتالع اكبـر قـدر مـن 

ٕوتهويد القدس وابقاء الفلسطينيين في معازل متفرقة تتحكم في كل مجاالت حياتها، فهل هذا هو الـسالم 
 المنطقة؟ وهل غاب كل هذا عن أعين بعـض الـدول العربيـة التـي هرولـت أو إليهالذي تتطلع واالستقرار 

، إسـرائيلي لـدى ميركـأمـس األول أعلـن الـسفير األ .ي؟سـرائيلتهرول نحو التطبيـع مـع دولـة االحـتالل اإل
ى  المحتلــة وســيبقاألراضــيُديفيــد فريــدمان، ان مخطــط الــضم لــم يلــغ وانــه لــن يقتلــع أي مــستوطن مــن 

ــىاالســتيطان  ــة نتنيــاهو األبــد إل ــه إدارة ترامــب وحكوم ــدنا ب ــذي تع ــسالم واالســتقرار ال ــذا هــو ال ، فهــل ه
ي بــشأن ضــمان التفــوق ســرائيلي اإلميركــ األاإلعــالنان مــا يجــب ان يقــال هنــا ان  !والمطبعــون العــرب؟

ة الفلسطينية يشكل  ترامب من القضيإدارةي لعقود قادمة وتصريحات فريدمان ومواقف سرائيلالعسكري اإل
لطمة قوية لكل من اعتقد ان السالم واالستقرار واألمن يمكن ان يتحقق على هذا النحو من الذل والهوان 

 اإلدارةكمــا تــشكل لطمــة قويــة لكــل القــادة العــرب الــذين اعتقــدوا ان .  العريقــةواإلســالميةلألمــة العربيــة 
ًية بقيادة ترامب يمكن ان تلعب دورا نزيهاميركاأل  في حل القضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بباقي قضايا ً

كمـا ان مـا يجـب ان يقـال ان شـعبنا الفلـسطيني وعلـى الـرغم مـن اخـتالل المـوازين وحجـم  . العربيةاألمة
المؤامرة على حقوقه المشروعة وقضيته العادلة ورغم معاناته من أبشع أنواع االحتالالت في التاريخ لـن 

 ان ينتـزع حريتـه واسـتقالله وعـودة الجئيـه، إلـىً وسيبقى مدافعا عن وجوده وحقوقـه يرفع الراية البيضاء
ي المطلق لالحتالل ولن يهزه التطبيع، فنحن ميركي وال هذا الدعم األسرائيلولن يرعبه التفوق العسكري اإل

  . جانبها شعوب العالم أجمع وأنصار الحق والحرية في العالمإلىأصحاب حق وقضية عادلة تقف 

  ٢٣/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

 أنقذوا أسرى فلسطين البواسل من الموت في سجون االحتالل اإلسرائيلي
 

 غسان مصطفى الشامي. د

 

يواجه أسرانا األبطال في سجون االحتالل اإلسرائيلي جرائم تعذيبية جسدية ونفسية قاسية وجائرة بشكل 
ي مواجهة ظلمة السجن وجبروات السجان يومي تستهدف كسر إرادتهم وعزيمتهم األسطورية ف

يخوض األسير الفلسطيني البطل ماهر األخرس هذه األيام إضرابا أسطوريا عن الطعام ألكثر  .اإلسرائيلي
من تسعين يوما وهو يواصل تحديه لقرارات االحتالل االسرائيلي الظالمة الجائرة بحق أسرانا البواسل، 

   نيتنا في سجون اإلحتالل الصهيواوأسير



 
١٦

إن االسير الفلسطيني ماهر االخرس يواجه بقوة كبيرة خالل إضرابه عن الطعام القرارات 
 االعتقال اإلداري الجائر بحقه؛ ليتحدى بإرادته وصالبته االحتالل وجرائمه راالحتاللية الظالمة باستمرا

 الحقيقي لدولة تجاه األسرى األبطال، بل ويكشف االحتالل الصهيوني عن الوجه االجرامي اإلرهابي
االحتالل االسرائيلي وممارستها القمعية بحق أسرانا البواسل في سجون اإلحتالل الصهيوني، خاصة مع 
تطورات الحالة الصحية الصعبة لألسير اآلخر حيث يعاني من حالة ضعف شديد، وتشير الزيارات األخيرة 

نه على وشك اإلصابة بفشل عمل األعضاء التي قام بها األطباء له في مستشفى كابالن اإلسرائيلي إلى أ
  . الصحية في جسمه، وقد يواجه الموت في أي لحظة

إن حكومة االحتالل الصهيوني تعتقل االسرى دون تقديمهم للمحاكمة أو تحقيق مسبق معهم، 
 بل إن سياسة اإلعتقال اإلداري الجائرة هي مخالفة لكافة القوانين الدولية بل يجب إنهاء هذه السياسة

إن االعتقال اإلداري الظالم الذي تمارسه .ّالظالمة التي تعتقل األسير إلى أجل غير مسمى دون محاكمة
سلطات االحتالل اإلسرائيلي هي مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات القانونية والدولية، التي تحفظ حقوق 

ات االحتالل تمارس االعتقال األسير ورعايته كإنسان له حق في الحياة الكريمة اآلدمية، بل إن سلط
إن األسير  اإلداري بشكل ظالم ومخالف لكافة القوانين والسياسات والمعاهدات الحقوقية األممية

الفلسطيني ماهر األخرس يواجه الموت المحقق ويصارع في كل ساعة تحدي جرائم السجن وظلمة 
 المعنية القيام بتحمل مسئولياتها يجب على كل المنظمات الدولية وكافة األطراف السجان اإلسرائيلي

وخاصة الصليب االحمر الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل إلنقاذ حياة األخرس واإلفراج عن 
التي تضرب كافة أسرانا البواسل من سجون اإلحتالل، والعمل على فضح جرائم اإلحتالل بحق األسرى 

ية األممية الدولية اإلنسانية خاصة اتفاقية جنيف  المعاهدات اإلنسانةكافعرض الحائط القوانين و
 ..الرابعة

  

  ١٥ص/٢٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  الجيش يواصل تغطية جرائم المستوطنين بالضفة: تقرير إسرائيلي

  عدنان أبو عامر-٢١عربي

 يتي ج-تاتارسكي قال إن مرتكبي الجريمة من المستوطنين يتمتعون بتعاطف المسؤولين

الشرطة والجيش اإلسرائيليين يواصالن التغطية على جرائم المستوطنين ضد "قال كاتب إسرائيلي إن 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، آخرها قيامهم ببناء بركة على أرض فلسطينية خاصة في قرية دير 

  ."استيا بسلفيت

، ترجمته "محادثة محلية"وأضاف أفيف تاتارسكي الناشط االجتماعي في تقريره على موقع 
ًالجيش والشرطة اإلسرائيليين يعمالن في خدمة المستوطنين، بدال من العمل ضدهم، "أن 21 "عربي"



 
١٧

ما ينتهي كل حادث في الضفة الغربية باعتقال صاحب األرض خاصة من أولئك المخالفين للقانون، وبين
الفلسطيني، يقابله إطالق سراح المستوطنين لمواصلة القيام بذات االنتهاكات في أراضي الفلسطينيين، 

 ."كما لو كانت أرضهم

الفلسطينيين أصحاب األراضي التي تشهد ممارسات المستوطنين لديهم وثائق ملكية "وأشار إلى أن 
، وحكم قضائي يعترف بذلك، لذلك ال تجرؤ السلطات اإلسرائيلية على التشكيك في حديثهم، لكنها في بها

الوقت ذاته ال تتخذ أي إجراء بحق مرتكبي الجرائم ضد أصحاب األرض، رغم أن تفاصيلهم معروفة، 
جراء ضدهم، والفلسطينيون اشتكوا ضدهم لدى الشرطة، وبعد أن يدرك المستوطنون أنه لن يتم اتخاذ إ

 ."يعودون لذات االنتهاكات

مرتكبي الجريمة من المستوطنين يتمتعون بتعاطف المسؤولين في المستوطنات التي "وأوضح أن 
يقيمون فيها، لذلك فإن هناك سببا لالعتقاد بأنهم على علم باالنتهاكات التي يقومون بها؛ فيما الشرطة 

 لو كانوا يقومون باقتالع وقطع أغصان وشجيرات تتذرع بأن مهمتها هي حماية المستوطنين، حتى
  ."البلوط في أراضي الفلسطينيين

فيما تطلق الشرطة سراح المستوطنين اإلسرائيليين بعد ساعات قليلة من أي بالغ أو "وأكد أنه 
ًشكوى فلسطينية، فإنه في المقابل يتم اعتقال الفلسطينيين بتهم كاذبة بهدم ممتلكات واالعتداء، وبدال 
ًمن اتهام الغزاة بالغزو، يجد مالك األرض الفلسطيني نفسه متهما بتدمير ممتلكاتهم، وفي هذه الحالة 
تصبح األرض شاغرة أمام ممارسات المستوطنين، حيث يستغلون غياب صاحب األرض لتنفيذ 

 ."انتهاكاتهم

ائيليين من طريقة تعاون السلطات اإلسرائيلية هنا مع المجرمين اإلسر"وخلص إلى القول إن 
المستوطنين تتلخص في أن الشرطة والجهات األمنية ال تتعامل مع الشكاوى المرسلة إليها ضدهم، رغم 
أن الشكاوى تحمل تفاصيل المستوطنين لتلك الجهات، بل إن الشرطة تلجأ في الكثير من األحيان إلى 

ام المستوطنين ألراضيهم، إغالق الشكوى التي يقدمها الفلسطينيون والجهات الحقوقية، بشأن اقتح
 ."والعمل فيها بدون تصريح

في الوقت ذاته، فإن الشرطة ال تغلق شكوى المستوطنين ضد الفلسطينيين "واستدرك بالقول إنه 
بزعم أنهم اعتدوا عليهم، وتترك الشكاوى مفتوحة، بحيث يمكن استخدامها عند الحاجة لمضايقة 

نية بأن ما يقوم به المستوطنون هو غزو ألراض فلسطينية الفلسطينيين، ورغم اعتراف اإلدارة المد
 ."خاصة، فإنه ال يتم عمل أي شيء ضد الجناة المستوطنين

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠) ٢١عربي (

*** 

  

  

  



 
١٨

  لماذا يتصاعد عدوان المستوطنين بموسم الزيتون؟: هآرتس

  أحمد صقر-٢١عربي

شار وباء كورونا لم يمنع المستوطنين قالت صحيفة إسرائيلية، إن زيادة األزمة التي تسبب بها انت
اإلسرائيليين من مواصلة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، مشيرة إلى وجود هدف 

حتى وباء كورونا، : "في افتتاحيتها األربعاء" هآرتس"وقالت  .إسرائيلي خفي يقف خلف هذه االنتهاكات
في وقف االزدهار الموسمي لعنف المستوطنين في فترة قطف الذي أنزل العالم كله عن السكة، لم ينجح 

وبحسب ما ورد  ".الزيتون، إضافة إلى نزعة التعاون من محافل إنفاذ القانون اإلسرائيلي التي ترافقه
، "ارتفاع في عدد حوادث العنف ومستوى عدوانية المستوطنين ضد الفلسطينيين"للصحيفة، فإن هناك 

وثقت منذ بداية موسم قطاف الزيتون "، "يش دين" اإلنسان اإلسرائيلية منوهة إلى أن منظمة حقوق
 حدثا يرتبط بالقطف، وسرقة الزيتون، وحرق واجتثاث أشجار الزيتون واالعتداء العنيف على ٢٥الحالي 

الضرر "، موضحة أن "٥٠ٕ شجرة واحراق نحو ٤٠٠اجتثاث أكثر من "وأكدت أنه تم ".العاملين في قطفه
سبب كورونا لم يتجاوز المناطق المحتلة، وكنتيجة لذلك أصبح قطف الزيتون مصدر الرزق االقتصادي ب

المستوطنون المعتدون الذين يسلبون وينهبون الزيتون ويجتثون : "وأضافت".األساسي لعائالت كثيرة
سية األشجار، ال يضرون فقط بالممتلكات الفلسطينية، بل يقطعون مصدر دخل عائالت كاملة، في فترة قا

إن بشاعة هذه االعتداءات تلخص المزاج المريض الذي يتفشى في " هآرتس"وقالت  ".على نحو خاص
: ، وأضافت"المستوطنات؛ تحت مزاعم أن اليهود هم أسياد البالد والفلسطينيون مالكو األرض هم العبيد

ام الفعل من جانب غير أن المستوطنين ما كانوا لينجحوا في مشروع القمع والسلب والنهب، دون انعد"
السلطات اإلسرائيلية التي ال تعمل شيئا على اإلطالق في إنفاذ القانون مع المستوطنين المجرمين 

 في ٩، فإن ٢٠١٩ حتى ٢٠٠٥منذ "، فإنه "يش دين"وبحسب معطيات  ".التابعين لمجموعات التالل
ضد مواطنين فلسطينيين أو المئة فقط من التحقيقات في المناطق بشأن اعتداءات ارتكبها مستوطنون 

 في المئة من الملفات أغلقت بذرائع تشهد ٢٢أمالكهم انتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة، كما أن 
  ".على إخفاق جهاز الشرطة في التحقيق، حين يكون الحديث يدور عن تحقيق

حرق أو (ر عندما يدور الحديث عن تحقيق في اعتداءات تتعلق بإلحاق الضرر باألشجا: "وتابعت
الشرطة تتعاطى "، أن "هآرتس"وأكدت  ".، فإن معدالت التقديم إلى المحاكمة متدنية وربما منعدمة)قطع

باستخفاف مطلق مع شكاوى الفلسطينيين، وال تقدم مستوطنين مجرمين إلى المحاكمة، حتى عندما يتم 
: تقول لهؤالء المجرمينإسرائيل "وهذا يعني بحسب الصحيفة أن  ".توثيق اعتداءاتهم وشخصياتهم

وهكذا ينكشف الهدف األكبر الخفي إلسرائيل؛ وهو سحب األراضي المحتلة من . استمروا دون عراقيل
  ".تحت أقدام الفلسطينيين

  ٢٤/١٠/٢٠٢٠) ٢١عربي (

*** 
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  اخبار باالنجليزية

Palestinian dies after confrontation with Israeli forces 
 

RAMALLAH, Palestinian Territories — An 18-year-old Palestinian died on Sunday after 

a confrontation with Israeli forces, with the army saying it happened while trying to flee 

and Palestinian officials saying he had been beaten. 

The Palestinian health ministry said that Amer Abdel-Rahim Sanouber from the village 

of Yatma in the occupied West Bank arrived at hospital after being “severely beaten on 

the neck”. 

The head of the Palestine Medical Complex, Ahmed Al Betawi, was quoted in the 

ministry statement as a identifying Sanouber as a “martyr” who was brought to the 

hospital at 3:00am with “signs of violence and beatings on his neck from the back”. 

In a statement, the Palestine Liberation Organisation (PLO) accused Israeli forces of “a 

monstrous act of brutality against a defenceless young man whose only crime was being 

Palestinian”. 

Senior PLO official Hanan Ashrawi said in the statement that Sanouber had been 

“bludgeoned” by Israeli forces. 

Asked about the incident, Israel’s army said soldiers responded to an incident north of 

Ramallah after rocks were hurled at an army vehicle. 

Forces “in the area were dispatched to the scene and searched the area for assailants” the 

army statement said. 

“Initial details suggest that upon the arrival of the forces... the two suspects tried to 

escape by foot,” it said. 

It said forces at the scene and army medical teams provided medical attention to the 

suspect, who was “declared dead” following several “resuscitation attempts”. 

Details of altercations involving Palestinians and Israel’s army in the West Bank have  
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Dozens of settlers defile Aqsa Mosque 
   

 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Sunday morning desecrated the 

Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

According to local sources, 67 settlers entered the Mosque through the Mosque’s 

Maghariba Gate and toured its courtyards under police guard. 

Extremist Jewish groups led by rabbi Yehuda Glick were among the settlers who defiled 

the Mosque in the morning. 

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 25-10-2020  
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