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  لنا كلمة 

  المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل في ذكرى مولد 

 "والقدسجاللة الملك الحسين بن طالل "
 * عبداهللا توفيق كنعان 

لميالد المغفور له الملك ) ٨٥( يستذكر األردن واألمتان العربية واإلسالمية في هذه األيام الذكرى الـ
ًل، هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، نظرا لدور جاللته في مسيرة بناء األردن الحسين بن طال ً

ًوالتأسيس لنهضته وتنميته في كافة المجاالت، وانطالقا من المكانة الدبلوماسية العالمية الرفيعة التي 
فاع عن كان يحظى بها جاللته، وتمسكه بموقف سياسي ثابت طوال فترة حكمه تمثل في النضال والد

ًقضايا األمة باخالص وفي صدارتها القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، مستندا جاللته في 
مواقفه على ثوابت ومبادئ ثورة ونهضة جده المغفور له الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية 

قرير مصيرها واحترام كرامتها الكبرى التي نادت بالحرية واالستقالل والعدالة والمساواة وحق الشعوب في ت
  .االنسانية

ًويعتبر موقف جاللة المغفور له الحسين بن طالل تجاه القضية الفلسطينية والقدس مركزيا بوصفه 
الدرع الذي حماها طوال عقود من الصراع مع االحتالل االسرائيلي، ففي عهده رابط الجيش العربي 

ًاألردني في فلسطين والقدس مكافحا ومقدما  الكثير من الشهداء والجرحى، وقد تمكن االردن من الحفاظ ً
، وخالل االدارة االردنية للضفة الغربية استمرت ١٩٦٧على الجزء الشرقي من مدينة القدس حتى العام 

ّالرعاية والوصاية على المقدسات االسالمية والمسيحية، حيث تم انشاء لجنة إعمار المسجد األقصى 
م، وانشاء اللجنة الملكية لشؤون ١٩٥٤لسنة ) ٣٢(موجب قرار قانون رقم وقبة الصخرة المشرفة ب

، التي ُأعيد تشكيلها برئاسة صاحب السمو الملكي االمير الحسن بن طالل العام ١٩٧١القدس العام 
  . ضمن احتفاالت المملكة بمناسبة االسراء والمعراج١٩٩٤

سالمية والمسيحية من قرار فك االرتباط لقد استثنى جاللة الملك الحسين بن طالل المقدسات اال
ً، حرصا من جاللته ١٩٨٨اإلداري والقانوني والذي جاء بطلب عربي وفلسطيني بعد مؤتمر الرباط العام 

على ابقاء السيادة على القدس في ايد عربية واستمر في الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية لهذه 
خصي من جاللته لهذه الغاية، وعلى صعيد النشاط الدبلوماسي المقدسات بإعمارها وصيانتها وبتبرع ش

ترك جاللته القنوات مفتوحة للحوار حول السالم وفق قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس األمن 
  :ً، معتبرا جاللته)٣٣٨/١٩٧٣(، وقرار ٢٤٢/١٩٦٧

د لصدق الداعين الى السالم ان الرمز الحقيقي للسالم هو القدس وعودتها عربية هو المعيار الوحي“
، وقد صرح رحمه اهللا برؤيته العادلة للسالم في العديد من المحافل الدولية في هيئة األمم ”في المنطقة

المتحدة والمنظمات التابعة لها وفي اللقاءات والقمم الدولية واالسالمية والعربية وفي كافة الخطابات 
 إلى الرئيس االميركي رونالد ريغان والتي ١٩٨١رسالته العام والمقابالت الوطنية والعالمية، ومن ذلك 

صحح فيها جاللته للرئيس االميركي معتقداته التوراتية المزيفة التي كان يؤمن بها حول فلسطين 
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والقدس والمسجد االقصى المبارك نتيجة للدعاية الصهيونية الخطيرة التي تروج في العالم بخاصة الغربي 
القائمة على تزوير الحقائق وسرقة التاريخ العربي االصيل، كما تضمنت الرسالة تأكيد لألفكار المضللة 

الملك الحسين على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضرورة عودة اراضيه المحتلة وسيادته 
ًالمناطق المحتلة في الوقت الحاضر تمثل فراغا فيم“: عليها، ومما قاله جاللته في هذه الرسالة  ّ ّا يتصل ّ

، وهي ”ّبالسيادة، هذا الفراغ الذي ال يمكن أن يمأله إال الفلسطينيون أنفسهم على ترابهم المستقل
المضامين األساسية التي وافق االردن بموجبها على المشاركة في المفاوضات وتوفير المظلة التفاوضية 

 هذه الثوابت والمنطلقات لألشقاء الفلسطينين حيث رفضت اسرائيل التفاوض معهم مباشرة، وبموجب
ّاألردنية تم موافقة األردن على إعالن واشنطن وتوقيع معاهدة السالم االردنية االسرائيلية بتاريخ 

تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة األردنية الهاشمية في “: ، والتي نصت على١٩٩٤/ ١٧/١٠
لوضع النهائي ستولي اسرائيل أولوية كبرى للدور األماكن االسالمية في القدس، وعند انعقاد مفاوضات ا

  ”.األردني التاريخي في هذه األماكن

ًلقد بذل المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل جهودا كبيرة في مسيرة النضال والدفاع عن 
ٕالقضية الفلسطينية والى جانبه ولي عهده آنذاك صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل الذي 

 وما يزال وسيبقى يعتبر القضية الفلسطينية والقدس قضيتنا الوطنية والعالمية األولى، التي نضحي كان
من أجلها حتى نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى خطى الراحل الملك الحسين بن طالل 

ضية الفلسطينية عبد اهللا الثاني بن الحسين يعتبر الق رحمه اهللا ما يزال وسيبقى صاحب الجاللة الملك
ًوالقدس قضيتنا المركزية وأولى اهتماماتنا السياسية، معلنا جاللته في أكثر من مناسبة أن القدس خط 

 ١٩٦٧أحمر ال يمكن التنازل عنها أو عن حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته على حدود العام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

ذكر وشعبنا األردني وأمتنا العربية واالسالمية واألحرار إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تست
لميالد الملك الحسين بن طالل رحمه اهللا ملك السالم ورمز الوفاء للقضية ) ٨٥(في العالم الذكرى الـ

الفلسطينية، تؤكد تمسكها بالثوابت التي دافع عنها المغفور له الملك الحسين بن طالل وبنو هاشم 
لتاريخ، وتدعو المنظمات االقليمية والدولية والقوى العالمية الداعية للسالم إلزام وتضحياتهم على مدى ا

اسرائيل بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين والقدس، فلن يكون هناك سالم تنعم به 
ة تضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعي) السلطة القائمة باالحتالل( االجيال ما دامت اسرائيل 

الدولية، مؤكدين وأمتنا العربية واالسالمية أن هذا االحتالل ال بد له أن يزول والبد للحق التاريخي 
األصيل أن يعود لشعبنا الفلسطيني المرابط والصامد في أرضه، مؤمنين واثقين بحكمة قيادتنا وعزيمة 

ية على المقدسات االسالمية شعبنا، مطمئنين إلى أن األردن يقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخ
 .والمسيحية سيبقى الداعم والسند لفلسطين والقدس مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس*

  ٢ ص١٦/١١/٢٠٢٠الغد 
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  االردن والقدس
 

  نعمل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة: الملك
  

عبداهللا الثاني، برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الفلسطيني  الملك جاللةبعث  -  الرأي-عمان
  .الشقيقة فلسطين محمود عباس بمناسبة الذكرى الثانية والثالثين إلعالن استقالل دولة

في العمل مع األشقاء الفلسطينيين، لتجسيد الدولة  األردن وأكد جاللته، في البرقية، استمرار
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧ات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام الفلسطينية المستقلة، ذ

الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، 
  .ًسبيال لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم والمستقبل اآلمن والمزدهر

وفلسطين والحرص على  األردن على دعمه لكل أوجه التعاون والتنسيق بين الملك وشدد جاللة
  .وية واالرتقاء بها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقينتعزيز العالقات األخ

وأعرب جاللته باسمه وباسم شعب المملكة األردنية الهاشمية وحكومتها عن تمنياته أن يعيد 
هذه المناسبة على الرئيس الفلسطيني بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقد 

  .العادلة والمشروعةتحققت أمنياته وتطلعاته بنيل حقوقه 

  ١ص/١٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  األردن يدين بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية
 

 وحدات بناء اإلسرائيلية السلطات قرار األحد، المغتربين، وشؤون الخارجية وزارة دانت –المملكة 
 .المحتلة الشرقية القدس في جديدة استيطانية سكنية

 ًخرقا وتمثل مرفوضة القرارات هذه" أن الفايز اهللا ضيف السفير الوزارة باسم يالرسم الناطق ّوأكد
 ".٢٣٣٤ رقم األمن مجلس قرار مقدمتها وفي األمن مجلس وقرارات الدولي للقانون

ــايز وشــدد ــة الفلــسطينية األراضــي فــي اإلســرائيلية االســتيطان سياســة أن الف ــاء ســواء المحتل  بن
 ًانتهاكــا تمثــل شــرعية ال سياســة الفلــسطينيين تهجيــر أو األراضــي صادرةمــ أو توســيعها أو المــستوطنات

 والعــادل الــشامل الــسالم وتحقيــق الــصراع حــل وجهــود الــسالم ألســس ًوتقويــضا الــدولي للقــانون ًجــسيما
 .الدولية الشرعية قرارات أساس على الدولتين حل وفرص

 للقـانون حمايـة االستيطان لوقف ائيلإسر بإلزام مسؤولياته بتحمل الدولي المجتمع الفايز وطالب
  .وفرصه السالم وجهد الدولي

  ١٥/١١/٢٠٢٠قناة المملكة 

*** 
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  شؤون سياسية

  "إسرائيل"ـعباس يشيد برفض باكستان لضغوط االعتراف ب
 

 باكــستان جمهوريــة بمواقــف األحــد، يــوم مــساء عبــاس محمــود الــرئيس أشــاد – صــفا – اهللا رام
 الـضغوط مـن الـرغم على "إسرائيل"ب لالعتراف الرافضة الفلسطينية، للقضية مةوالداع الثابتة اإلسالمية،

 .لها صديقة دول من أباد إسالم لها تعرضت التي

 باهتمــام تابعنــا" األحــد، اليــوم خــان عمــران باكــستان وزراء لــرئيس بعثهــا برقيــة فــي عبــاس وقــال
ـــان ـــرين وامتن ـــاءكم كبي ـــز لق ـــر، المتلف ـــصريحاتكم األخي ـــف حـــول األصـــيلةو المـــشرفة وت  الرســـمية المواق

 باكستان جمهورية على بجديد ليس األمر وهذا العادلة، الفلسطينية للقضية والداعمة الثابتة الباكستانية
 ".وتاريخا وشعبا وحكومة قيادة الشقيقة اإلسالمية

 يهإل ينتمي من ولكل العالم، في فلسطيني لكل واعتزاز فخر مصدر لهو الكبير البلد هذا" وأضاف
 ".العظيم وشعبه وحكومته ولقيادته

 شــعبنا لنيــل الداعمــة بمــواقفكم تمــسككم عاليــا لكــم نــثمن العزيــز، األخ أيهــا إننــا" عبــاس وتــابع
 وأصـالتكم شـجاعتكم يؤكـد مـا وهـو لهـا، تتعرضـون التـي الـضغوطات رغم المشروعة، لحقوقه الفلسطيني

 األخـوي دعمكـم رأسـها وعلـى والعـدل، بـالحق البـةالمط الـشعوب قـضايا بمساندة والتزامكم عزيمتكم، وقوة
ــا إقامــة وتجــسيد ومقدســاتنا، ألرضــنا اإلســرائيلي االحــتالل إلنهــاء وصــوال ونــضاله، شــعبنا لقــضية  دولتن

 ".الشريف القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية

 ولجمهوريــة والتوفيــق، والــسعادة الــصحة موفــور باكــستان وزراء لــرئيس عبــاس الــرئيس وتمنــى
 .واالزدهار التقدم بدوام وشعبا وحكومة رئيسا والعظيمة الشقيقة باكستان

 تعرضـــهم عـــن خـــان عمـــران اإلســـالمية باكـــستان جمهوريـــة وزراء رئـــيس كـــشف يـــومين، وقبـــل
 .اإلسرائيلي بالكيان لالعتراف صديقة دول من لضغوطات

 صـديقة دول مـن ئيلبإسـرا لالعتـراف لـضغوط تعرضـنا" إننـا الجمعة يوم تصريحات في خان وقال
 "....الفلسطينيين ترضي تسوية دون نعترف ولن

 باكـستان بـأن سابقة مقابالت في صرح وقد الفلسطينية للقضية المناصرين أشد من خان ويعتبر
 .ًمطلقا "إسرائيل" بـ االعتراف يمكنها ال

 محمـد المؤسـس العظـيم القائد وصايا أنها" الفلسطينية القضية الباكستاني الوزراء رئيس ويعتبر
  .سابقة تصريحات في قوله وفق ،"اهللا رحمهما إقبال محمد العالمة باكستان روح مع تحلق جناح علي

 ١٥/١١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  

  

  



 
٩

  االحتالل يهدف بإعالنه االستيطاني األخير تدمير حل الدولتين:  الفلسطينيةالخارجية
 

ــة وزارة قالــت – صــفا – اهللا رام ــربين الخارجي ــوم مــساء والمغت  اإلســرائيلي االحــتالل إن األحــد، ي
 .الدولتين حل تدمير إلى يهدف األخير، االستيطاني بإعالنه

 االحــتالل دولــة قــرار العبــارات بأشـد عنــه نــسخة "صــفا" وكالــة تلقـت لهــا بيــان فــي الــوزارة وأدانـت
 توسـيع بهـدف المحتلـة، القـدس شرق جنوب جديدة استيطانية وحدة ١٢٥٧ لبناء مناقصة عن اإلعالن

 فـصل إلـى يؤدي بما اإلسرائيلي، بالعمق ربطها وكذلك بعض، مع وربطها المنطقة، تلك في المستوطنات
 إلـى يـؤدي الـذي األمـر المحتلـة، الغربيـة الـضفة جنـوب جهة من خاصة الفلسطيني محيطها عن القدس
 فلـسطينية دولـة إقامـة فرصـة أمـام البـاب غالقٕوا تنفيذه، وفرص الدولتين حل لمبدأ قاضية ضربة توجيه
 .سيادة وذات جغرافيا ومتصلة للحياة قابلة

 االنتقاليــة الفتــرة اســتغالل فــي الــزمن تــسابق االحــتالل دولــة أن تمامــا الواضــح مــن أنــه وذكــرت
 صفـر تقـويض شأنها من والتي التوسعية، االستعمارية مشاريعها لتنفيذ ترمب الرئيس إدارة من المتبقية
 .الدولتين حل مبدأ مقدمتها وفي الدولية، السالم مرجعيات أساس على السالم تحقيق

 لــم االحــتالل دولــة أن تؤكــد قــرارات مــن ســبقها ومــا القــرارات هــذه أن إلــى الخارجيــة وزارة ولفتــت
 الفلـسطينية، األرض على ٕواحاللهم المستوطنين ونقل واالستيطان الضم سياسة عن واحدة لحظة تتوقف

 المخصصة الفلسطينية لألرض متكامل وتآكل متواصل بزحف الجديدة القديمة سياستها في ماضية هاوأن
 .فلسطين لدولة

 لمنـع رادعـا تـشكل أو نفعـا تجـدي تعـد لـم التـي التقليديـة اإلدانة بيانات فقط ليس ننتظر" :وقالت
 عـام حـدود علـى لفلـسطينيةا الدولـة ٕواقامـة الـدولتين حل منع في مخططاتها استكمال من االحتالل دولة
 ".لها عاصمة القدس وشرقي ٦٧

 هذه مع والتعامل الحدث مستوى على بمواقفها االرتقاء العالم دول على يجب "الخارجية وشددت
 كامــل علــى االحــتالل دولــة ومحاســبة مــساءلة إلــى واالنتقــال خطورتهــا، حــسب والمخططــات اإلعالنــات

 ".السيادة ذات المستقلة بدولته وحقه طينيالفلس الشعب بحق ترتكبها التي جرائمها

 العـالم دول حـث وفـي بـه، والمطالبة الفلسطيني الحق حماية مواصلة عن تتوقف لن أنها وأكدت
 والمتكـــررة، المـــستمرة االحـــتالل جـــرائم حيـــال واألخالقيـــة والقانونيـــة الـــسياسية مـــسؤولياتها تحمـــل علـــى

 .الصلة ذات متحدةال األمم وقرارات الدولي للقانون والمخالفات

 مجلـس عبـر المتحـدة األمـم إلـى الجـرائم هـذه سـتنقل نفـسه الوقـت في أنها إلى الخارجية ونبهت
 حتـى مـساعيها فـي وستـستمر العالقـة، ذات والدوليـة اإلقليميـة المحافل وبقية المقبلة، جلسته في األمن
 على للحياة والقابلة الجغرافي لتواصلوا السيادة ذات المستقلة الفلسطينية الدولة وتجسيد االحتالل إنهاء
  .األبدية عاصمتها القدس وشرقي ٦٧ عام حدود

  ١٥/١١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  



 
١٠

  "األونروا"الصفدي يحذر من تداعيات عجز 
  

 بحــث نائـب رئــيس الـوزراء وزيـر الخارجيــة وشـؤون المغتــربين أيمـن الــصفدي – الـرأي –عمـان 
فيليـب الزارينـي ) األونـروا(الـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين والمفوض العـام لوك

اليــوم الجهــود المبذولــة لتــوفير الــدعم المــالي الــالزم لــسد العجــز المــالي الــذي تواجهــه الوكالــة وضــمان 
  .استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لالجئين وفق تكليفها األممي

ني نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الـشركاء الـدوليين لـضمان واستعرض الصفدي والزاري
  . التدفق المالي الالزم ومنع انعكاس األزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها

وفي ما يتعلق بموضوع رواتب موظفي الوكالة، أكد الزاريني التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات 
عن شهر تشرين ثاني الحالي في تـاريخ ال يتجـاوز منتـصف شـهر كـانون األول المالية لموظفي الوكالة 

 االلتزامـاتكما أكد أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة  . المقبل
 العام وبحث الصفدي والمفوض. المالية بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية

االجتماع الذي تقرر عقده هذا األسبوع لمجموعة سـتوكهولم المعنيـة بـشؤون األنـروا علـى مـستوى كبـار 
المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة وخصوصا انعكاساتها على قضية الرواتب باإلضـافة للتحـضيرات 

وحــذر .  المملكــة والــسويدالجتمــاع المــانحين الــدوليين المقــرر عقــده فــي بدايــة العــام القــادم بتنظــيم مــن
الــصفدي مــن تبعــات عــدم تــوفر الــدعم المــالي الــالزم لــضمان اســتمرار تقــديم خــدماتها الحيويــة لالجئــين 

  ....طينيين في مناطق عملياتها الخمسالفلس

ّوثمــن الزارينــي الجهــود األردنيــة التــي يقودهــا جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني لحــشد الــدعم الــدولي 
للوكالة وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المملكة بالتعاون مع المجتمـع الـدولي لـضمان السياسي والمالي 

  .توفير الدعم الالزم للوكالة وسد العجز المالي الذي تواجهه

  ٣ص/١٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  تحذيرات فلسطينية من خطورة القرار اإلسرائيلي 

  بتمديد فترة دخول المستوطنين لألقصى
 

 إسرائيلي قرار خطورة من السبت، الفلسطينيون حذر - )شينخوا( - كوم دوت "دسالق" - اهللا رام
 .القدس شرق األقصى المسجد إلى المستوطنين لدخول الزمنية الفترة بتمديد

 تهويد إلى الهادف العدوان في ًخطيرا ًتصعيدا" يمثل القرار أن والمغتربين الخارجية وزارة واعتبرت
 اإلسرائيلي، القرار ومخاطر تداعيات من الوزارة وحذرت ".ًا ومكانيًقصى زمانيا األالمسجد وتقسيم القدس،
 ".والعنف التطرف ٕوالى األقصى المسجد على العدوان لتصعيد رسمية إسرائيلية دعوة" إياه معتبرة

 اســـتهداف فـــي الخطيـــر "التـــصعيد" هـــذا عـــن الكاملـــة المـــسؤولية اإلســـرائيلية الحكومـــة وحملـــت
 .األقصى المسجد مقدمتها وفي والمسيحية ميةاإلسال المقدسات



 
١١

 للوضـع الفاضـح الخـرق هـذا مواجهـة فـي األردن مع الجهود تنسيق مواصلة إلى الوزارة وأشارت
 .الدولي للقانون واضح انتهاك في إسرائيل، قبل من األقصى المسجد في القائم

 األديان مجلس خاصة معنية،ال األممية والمنظمات الدولي المجتمع الفلسطينية الخارجية وطالبت
 وعـدم "االنتهاكـات" هـذه لوقـف العاجـل بـالتحرك المتحـدة، لألمـم التـابع اإلنـسان حقـوق ومجلـس العالمي
 .بإدانتها االكتفاء

 والمقدســات األقــصى حمايــة فــي مــسؤولياتهم تحمــل إلــى واإلســالمي العربــي العــالمين دعــت كمــا
 "....يومي رسمي إسرائيلي عدوان إلى تتعرض التي" القدس في والمسيحية اإلسالمية

  ١٥/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  االتحاد األوروبي يدعو إسرائيل لوقف االستيطان بالقدس
 

 بناء مناقصة طرح قرارها بإلغاء إسرائيل األوروبي االتحاد طالب – )بترا( الثاني تشرين ١٥ لندن
  .المحتلة القدس في جديدة استيطانية وحدات

 األوروبـي، االتحـاد فـي األمنية والسياسة الخارجية للشؤون األعلى الممثل عن صادر بيان وقال
 النشاط من بدال ومسؤولية، رؤية إظهار اإلسرائيلية الحكومة على يتوجب" إنه ،األحد يوم بوريل جوزيب

  ".والحساس الحرج الوقت هذا مثل في السلبية القرارات عن التراجع وعليها االستيطاني،

 المــستوطنات بنــاء" إن لالتحــاد، االلكترونــي الموقــع علــى نــشر الــذي البيــان فــي بوريــل وأضــاف
 أن إلـى مـشيرا ،"الـدولتين حـل إلـى والتوصـل دائمـة فلسطينية دولة قيام بإمكانية كبير نحو وعلى سيضر
 تنتهـك المـستوطنات بـأن صـارم موقـف ولديـه االسـتيطانية، األنشطة وقف إلى ًمرارا إسرائيل دعا" االتحاد
 والجانـب إسـرائيل بـين الثقـة بنـاء جهـود تقـويض فـي سيـستمر االسـتيطاني النـشاط وأن الـدولي، القانون

  )بترا". (الفلسطيني

  ١٥/١١/٢٠٢٠بترا 

*** 

  طرح عطاءات استيطانية جديدة تطور مقلق للغاية: أوروبا
  

سوزانا ترستال، أن أكدت مبعوثة االتحاد االوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط  - القدس 
طرح االحتالل االسرائيلي عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم، 

 ."تطور مقلق للغاية"هو 

لقد زرت المنطقة الشهر الماضي ورأيت على األرض "وقالت ترستال في بيان مساء اليوم األحد، 
ع الرئيسي من شأنه أن يضر بآفاق حل الدولتين القابل للحياة كيف أن أي بناء استيطاني في هذا الموق

 ."مع القدس كعاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين، وهناك حاجة ماسة إلى أن تتراجع إسرائيل عن قرارها

 ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 
١٢

  اعتداءات

  سلطات االحتالل تقرر تمديد فترة اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى
  

   ...- )شينخوا( - كوم دوت "القدس" - اهللا رام

 مدة األقصى للمسجد المستوطنين اقتحام فترة تمديد الماضي، الخميس االحتالل، سلطات وقررت
 الدينيــة والــشؤون األوقــاف وزارة أفــادت مــا بحــسب ١٩٦٧ عــام منــذ قائمــة تكــن لــم إضــافية دقيقــة ٤٥

 .ذلك على يةإسرائيل جهة أي تعلق لم المقابل في الفلسطينية،

 بدخول للمستوطنين يومي شبه بشكل تسمح اإلسرائيلية الشرطة فإن فلسطينية، مصادر وبحسب
 وحتــى صــباحا ٧:٣٠ الــساعة مــن الــصباحية تكــون فتــرتين علــى "المغاربــة" بــاب عبــر األقــصى المــسجد
 .القادمة ياماأل مع أكبر بشكل ستزيد المدة فإن القرار مع الظهر، صالة بعد ساعة إلى إضافة ،١٠:٠٠

 القرار أن للصحفيين، وزع بيان في حسين محمد الشيخ الفلسطينية والديار القدس مفتى واعتبر
 ".األقصى في والتاريخي والقانوني الديني القائم بالوضع يمس" اإلسرائيلي

 ويــدعون بــل تجاهــه، نوايــاهم يخفــون ال األقــصى علــى والمعتــدين المــستوطنين" إن حــسين وقــال
  ".األقصى شؤون إدارة من ومنعه األوقاف مجلس يد لرفع حواض بشكل

 والجماهيريـة والقانونيـة الـسياسية المـستويات جميع وعلى كافة االتجاهات في التحرك إلى ودعا
 .فيه التواجد وتكثيف المسجد إلى الرحال وشد القرار، ضد

ـــسطينيون ويريـــد ـــدولتهم ةعاصـــم األقـــصى المـــسجد تـــضم التـــي الـــشرقية القـــدس إعـــالن الفل  ل
  .لها عاصمة الموحدة القدس اعتبار على إسرائيل تصر فيما المستقبلية،

  ١٥/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  ألقصىاطقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات 

 

 اقتحمــت مجموعــات المــستوطنين صــباح أمــس األربعــاء، ســاحات المــسجد -فلــسطين المحتلــة 
  .الل اإلسرائيلياألقصى بحراسة مشددة من شرطة االحت

ا ٤٧و" أوري أرئيـل"ً مـستوطنا بيـنهم وزيـر الزراعـة الـسابق ٤٦ّوأفادت مصادر محلية، أن  ًـ طالب
َ عناصر من مخابرات االحتالل، اقتحموا ساحات المسجد األقصى، وتجولـوا فيهـا وأدوا طقوسـا ٧ًيهوديا و

  .ٍتلمودية بحراسة مشددة

مـس األربعـاء، أن وزيـر جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي ، أ"يديعوت أحرونوت"إلى ذلك، ذكر صحيفة 
  . وحدة استيطانية في الضفة الغربية١٧٠٠بيني غانتس وافق على شرعنة نحو 

الذي يتزعمه غانتس، لكسب )  أزرق-أبيض( الصحيفة أن الحديث يدور عن سعي حزب وأفادت
. ى األراضـي الفلـسطينية وحـدة اسـتيطانية، والتـي بنيـت علـ١٧٠٠ود المستوطنين عبر الـسعي لـشرعنة 



 
١٣

وحسب الصحيفة، يسعى غانتس، لتسوية أوضاع الوحدات االستيطانية القانونية، وتحويلهـا إلـى وحـدات 
  .قانونية من وجهة نظر االحتالل

بيتــار عيليــت، مــوديعين عيليــت، (إن اإلجــراء يــشمل وحــدات اســتيطانية فــي مــستوطنات : وقالــت
  .)ت، حلميش، أدورا وعتنيئيلمعاليه أدوميم، أرائيل، يتسهار، عطير

وفي بلدة الطور، هدمت آليـات بلديـة االحـتالل للمـرة الثانيـة علـى التـوالي، بنايـة سـكنية لألسـير 
  . سنوات١٠المحرر أحمد أبو الهوى، الذي قضى في سجون االحتالل قرابة 

كافـة مـداخل واقتحمت آليات االحتالل برفقة القوات، بلدة الطور، وحاصرت القـوات بأعـداد كبيـرة 
بناية أبو الهـوى، ثـم اقتحمتهـا ومنعـت المـواطنين االقتـراب لهـا، كمـا منعـت صـاحب البنايـة مـن االقتـراب 
وقامــت باعتقالــه ونجلــه وحولتهمــا للتحقيــق، ثــم شــرعت الجرافــة بهــدم البنايــة وهــي قيــد اإلنــشاء، وتبلــغ 

  . مترا مربعا٣٥٠مساحتها 

 ٤، بنايـة سـكنية مؤلفـة مـن ٢٠١٦أبـو الهـوى عـام وكانت جرافات االحتالل قد هـدمت للمحـرر 
  .شقق، وشردت ساكنيها، بحجة البناء دون ترخيص

من جهتها، دعت جامعة الدول العربية، المنظمات الدولية، ومؤسسات حقـوق اإلنـسان، للتـدخل 
مايـة الفوري والقيام بواجباتها، والنهـوض بمـسؤوليتها لتطبيـق قواعـد ومبـادئ المنظومـة القانونيـة فـي ح

  .األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وكفالة حقوقهم القانونية

وقــال األمــين العــام المــساعد لــشؤون فلــسطين واألراضــي العربيــة المحتلــة ســعيد أبــو علــي، فــي 
تصريح صحفي، أمس األربعاء، إن استشهاد األسـير المـريض بالـسرطان كمـال أبـو وعـر نتيجـة سياسـة 

تي ينتهجهـا االحـتالل بحـق األسـرى جريمـة إسـرائيلية جديـدة تـضاف إلـى سـجل اإلهمال الطبي المتعمد ال
  .جرائمها بحق شعبنا

وشدد على أنه ال ينبغـي أن يكتفـي العـالم بإدانـة هـذه الجريمـة الجديـدة وحـسب، بقـدر مـا يمليـه 
 الضمير اإلنساني ومنظمـات حقـوق اإلنـسان وجهـات العدالـة الدوليـة، مـن مـسؤوليات فـي إعمـال قواعـد

  ...ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، لحماية أرواح األسرى 

 األســيرةمــن جهــة ثانيــة، أكــد مركــز فلــسطين لدراســات األســرى أن عــدد جثــامين شــهداء الحركــة 
الـذي "  وعـرأبوكمال "المحتجزة لدى االحتالل ارتفع الى ثمانية بعد رفض االحتالل تسليم جثمان الشهيد 

  ...ى اساف هروفيه نتيجة اإلهمال الطبيارتقى أمس األول في مستشف

ــان مركــز فلــسطين لدراســات األســرىمــدير " األشــقرريــاض "  الباحــثوأشــار  أن االحــتالل هــو كي
االحتالل هو الوحيد في العالم الذي يمـارس هـذه الجريمـة ويـشرع لهـا عبـر قـانون خـاص يجيـز احتجـاز 

  )وكاالت(...تهم بعد موتهمالفلسطينيين بهدف االنتقام منهم ومعاقب جثامين الشهداء

  ١٢ص/١٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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   وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة٣٠٠٠مخططات لبناء 
 

أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية امس تقديم الحكومة  -  أ ف ب- القدس المحتلة  
رة من تسريع عمليات اإلسرائيلية مخططات لبناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، محذ

 .التوسع االستيطاني قبيل مغادرة الرئيس األميركي دونالد ترمب منصبه في كانون الثاني

 وحدة استيطانية ٩٦أعلنت الخميس موافقة إسرائيل على بناء » السالم اآلن«وكانت منظمة 
 ٢٠١٠في جديدة في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية، ضمن مشروع كان يفترض أن ينفذ 

 .لكنه علق بسبب معارضة نائب الرئيس األميركي حينها جو بايدن

 .وتسبب القرار اإلسرائيلي يومها بتوتر العالقات مع البيت األبيض ألشهر عدة

وخالف الرئيس األميركي ترمب السياسة األميركية المنتقدة للبناء االستيطاني في القدس الشرقية 
 . استمرت لعقودوالضفة الغربية المحتلة، والتي

وقال الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن إن إدارته ستجدد معارضة الواليات المتحدة 
للمستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام إحالل السالم بين 

 .الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

إلسرائيلية طرحت عطاءات بناء في منطقة وقالت المنظمة اإلسرائيلية إن سلطة األراضي ا
غير المأهولة حاليا في القدس الشرقية والتي تجاور حي بيت صفافا الذي تسكنه » جفعات هماتوس«

 .غالبية فلسطينية

 وحدة ٣٠٠٠وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في شباط الموافقة على 
 .استيطانية في المنطقة

 . وحدة لإلسرائيليين، وألف لسكان بيت صفافا من العرب٢٠٠٠إنه سيتم تخصيص وقال حينها 

 وحدة سكنية ١٢٠٠وطرحت سلطة األراضي األسبوع الماضي، مناقصات لبناء أكثر من 
 .معظمها في جفعات هماتوس

التي ترصد االستيطان في القدس، من » عير عميم«وحذرت منظمة المجتمع المدني اإلسرائيلي 
 .«هرين المقبلين اللذين سيشهدان تغيير اإلدارة األميركية، سيكونان حرجينالش«أن 

نعتقد أن إسرائيل ستحاول هذه المرة الدفع باتجاه تحركات من المحتمل أن «وقالت في بيان 
 .«تعارضها اإلدارة المقبلة

مرة على أن بناء الوحدة االستيطانية في جفعات هماتوس سيمثل ضربة مد» عير عميم«وشددت 
، األمر الذي يعرقل إقامة )جنوب(لمفاوضات السالم، وخصوصا انه يعزل القدس الشرقية عن بيت لحم 

 .دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا

 .ودان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار اإلسرائيلي
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والت حكومة االحتالل قتل حل إن هذا القرار االستيطاني الجديد هو استمرار لمحا«وقال في بيان 
ًالدولتين المدعوم دوليا، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا ان االستيطان كله غير 

 .«شرعي

من جهة ثانية، ينظم رؤساء بعثات دول االتحاد األوروبي اليوم زيارة لجفعات هماتوس على أثر 
 .اإلعالن عن المخطط اإلسرائيلي

البناء من شأنه أن «حاد األوروبي في الدعوة التي عممها على وسائل اإلعالم إن وقال االت
التي تقع على بعد نحو عشرة كيلومترات » يعرقل إمكان التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم

  .إلى الجنوب

  ٥ص/١٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من القدس

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم االثنين، ثالثة مـواطنين   اعتقلت–  وفا٢٠٢٠-١١-١٦القدس 
 .من محافظة القدس

 ٢٥(، بــأن قـوات االحــتالل، اعتقلــت الــشاب عبــادة نــضال دنــديس "وفــا"وأفـادت مــصادر محليــة لـــ
  .بعد مداهمة منزله في حي واد قدوم من سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك) عاما

ات االحــتالل اإلســرائيلي، مواطنــا مــن بلــدة العيزريــة جنــوب شــرق مدينــة القــدس كمــا اعتقلــت قــو
  .المحتلة

، بأن شرطة االحتالل أوقفت مركبة نائب رئيس بلدية العيزرية محمد "وفا"وأفادت مصادر محلية لـ
  .حسن مطر في طريق شارع القدس أثناء عودته من مدينة أريحا، واعتقلته

لقدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشاب موسى جمال سالمة، ومن بلدة عناتا شمال شرق ا
  .بعد ان داهمت منزله في البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته

  ١٦/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

  قوات االحتالل تغلق حاجز قلنديا وتعتقل فتاة
  

جز قلنديا العسكري شمال القدس أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، حا -س القد
 .المحتلة، واعتقلت فتاة

إن جنود االحتالل المتواجدين على الحاجز أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا : وقال شهود عيان
 .فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيا على األقدام

  ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  ة في بلدة عناتاقوات االحتالل تهدم منشآت صناعي
  

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، عددا من المنشآت الصناعية عند  -القدس 
 .مدخل مفرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

وهدمت جرافات كبيرة تابعة لالحتالل تساندها قوات معززة بركسين تجاريين على الشارع 
 .الرئيسي

ريا يضم بسطات خضار، وبركسا وسورا يمتد على نحو دونمين من كما شمل الهدم بركسا تجا
األرض ويضم محل بيع قطع مركبات يعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة، كما أغلقت المفرق أمام مركبات 

 .المواطنين بكال االتجاهين، ما أدى لحدوث أزمة مرورية في المكان

الجاري مغسلة مركبات تعود للمواطن يذكر أن سلطات االحتالل هدمت في العاشر من الشهر 
 .ابراهيم طه الشيخ في ذات المنطقة بعناتا

 ١٦/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

  "الشيخ جراح"االحتالل ينذر خمس ُأسر في 
  إلخالء منازلها لصالح المستوطنين في القدس

 

المكونـة مـن خمـس ُأسـر،  صباغ،أمهلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عائلة الـ": األيام" – القدس
فـي حـي الـشيخ جـراح بالقـدس الـشرقية المحتلـة  حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري إلخالء منازلها

 .لصالح المستوطنين

 . أطفال٥ فردا بينهم ٣٢وتتكون عائلة الصباغ من خمس أسر عددها 

إسـرائيلية قـررت  محكمـةوقـال االئـتالف األهلـي للـدفاع عـن حقـوق الفلـسطينيين فـي القـدس إن 
 .٢٠١٩الثاني  تفعيل قرار إخالء عائلة الصباغ والذي جمد في شهر كانون

الجـاري إلخـالء منازلهـا  وأشار إلى أن المحكمة أمهلت العائلة حتى الرابـع والعـشرين مـن الـشهر
 .وهو المستوطنين  آالف شيكل لمحامي الطرف اآلخر٧ودفع غرامة بقيمة 

محكمة اإلسرائيلية رفضت طلـب العائلـة والورثـة تجميـد تنفيـذ القـرار الـسابق وذكر االئتالف أن ال
 .والقاضي بإخالء العقار

إيجار تم إبرامه آنذاك   بموجب عقد١٩٥٦يذكر أن العائالت الفلسطينية أقامت منازلها في العام 
 ).ألونرواا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  مع الحكومة األردنية ووكالة األمم المتحدة لغوث

ولكــن مــع مــر  ً دونمــا،١٨ عائلــة منــازل لهــا علــى األرض البالغــة مــساحتها ٢٨وحينهــا أقامــت 
 . شخص٤٠٠ أسرة عدد أفرادها ٨٠السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 

منازلهـا هـي عـائالت  وأخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قبل سنوات ثالث عائالت فلسطينية مـن
 عائالت أخرى خالل العام ٧ًوقررت مؤخرا إخالء  واآلن تنوي إخالء عائلة الصباغالكرد والغاوي وحنون، 

 .الجاري والعام المقبل
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والعائالت التي تقيم في المنطقة عائالت لجأت إبان النكبة من يافا وحيفا والبقعة ومناطق أخـرى 
 .وهي اآلن مهددة بالترحيل القسري من جديد

اإلسـرائيلية فـي العــام  ًحــي صـراعا مـع الجمعيـات االسـتيطانيةوبـدأت العـائالت الفلـسطينية فـي ال
 .عليها المنازل الفلسطينية  بعد أن زعمت هذه الجمعيات ملكيتها لألرض المقامة١٩٧٢

ًوخاضت العائالت صراعا مريرا في المحاكم اإلسرائيلية التي رفـضت األوراق الثبوتيـة التـي قـدمها  ً
 .لألرض طانية عن ملكيتهاالسكان لدحض مزاعم الجمعيات االستي

وتقـــول العـــائالت إن المحـــاكم اإلســـرائيلية اســـتندت فـــي قراراتهـــا المنحـــازة لـــصالح المـــستوطنين 
 .اإلسرائيليين إلى أوراق غير صحيحة

ــة ضــد ادعــاء٢٠١٢وفــي  ــى المحكمــة المركزي ــشيخ جــراح إل ــات   توجــه محــامو حــي ال الجمعي
اإلثباتـات التـي تثبـت أن عمليـة   وذلـك مـن خـالل تقـديماالستيطانية بملكيتها ألراضـي حـي الـشيخ جـراح،

 غيـر قانونيـة وغيـر صـحيحة، وبالتـالي ١٩٧٢فـي العـام  التسجيل التي قامت بها الجمعيات االستيطانية
 .لحي الشيخ جراح تنفي ملكية تلك الجمعيات

  .ولكن المحاكم اإلسرائيلية تحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين اإلسرائيليين

 ١٥/١١/٢٠٢٠ األيام

*** 

  اعتداءات/ تقارير

  تمديد فترة اقتحام المستوطنين لألقصى يمهد لتقسيمه: الشيخ ناجح بكيرات

 

قال نائب مدير عام دائرة األوقاف اإلسـالمية فـي القـدس المحتلـة الـشيخ نـاجح بكيـرات، إن قـرار 
ُيـر للغايـة، ويمهـد لفـرض  دقيقـة إضـافية خط٤٥المـستوطنين لألقـصى  اقتحام فترة تمديد شرطة االحتالل

 .التقسيم الزماني للمسجد

ــصريحات صــحفية، مــن خطــورة المرحلــة المقبلــة علــى المــسجد، وقــال إن  ــرات فــي ت وحــذر بكي
 .المبارك بشكل كامل، وفرض وقائع جديدة فيه المسجد األقصى ُاالحتالل اإلسرائيلي يخطط لتهويد

ا بـذلك اإلنـسان والزمـان، مـن خـالل طـرد ًمـستهدف ويرى أن االحتالل يسعى لفرض وقـائع جديـدة،
ٕواهية، وابعاد حراسه وموظفيه عنه، وتضييق الخناق على الناس ومـنعهم  الوجود الفلسطيني تحت حجج

 .بالمسجد صالة الجمعة من أداء

المـسجد األقـصى ال يقبـل القـسمة علـى اثنــين، وال  ووجـه بكيـرات رسـالة لالحـتالل قـال فيهـا، إن
 .وال مكاني، وسيبقى للمسلمين وحدهم تقسيم زمانييمكن أن يخضع ألي 

قبل حوالي ثالث سنوات، فترة االقتحام لنصف ساعة  ونوه بكيرات إلى أن سلطات االحتالل مددت
 . دقيقة في الفترة المسائية، بحجة السياحة٤٥الصباحية، واليوم زادتها مدة  إضافية خالل الفترة

ًن وسيخصصه فقط للمستوطنين، عادا ذلك خطة إسرائيلية وبين أن االحتالل سيزيد في هذا الزما
ًزمانيا ومكانيا، ولتهويده وهدمه األقصى مبرمجة وممنهجة لتقسيم ً. 
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نحن ننظـر : "وحمل بكيرات االحتالل المسؤولية الكاملة عن إجراءاته ضد المسجد األقصى، وقال
 ".بعين الخطورة لقرار االحتالل

ً رسميا وال شعبيا وال دينيا، وأنه يـأتي ضـمن الحملـة التـي يقودهـا القرار غير مقبول ال"وشدد أن  ً ً
، وجعـل مدينـة القـدس عاصـمة "الدولة اليهودية"لتنفيذ مشروع  نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

 ".يهودية بحتة

ية النتهاكات إسـرائيل" كورونا"وأشار بكيرات إلى أن المسجد األقصى يتعرض منذ انتشار فيروس 
 .خطيرة تصاعدت بشكل كبير

اإلجراءات لفرضها في مدينة القدس، ما أدى لزيادة نسبة  وأوضح أن االحتالل استغل الكثير من
، وتـدمير %٨٥عـن العـام الماضـي، وتـدهور االقتـصاد المقدسـي بنـسبة  % 22 الهدم إلـى مـا يزيـد عـن

 %....٧٠بنسبة التعليم

تكثيـف شـد الرحـال والربـاط فـي األقـصى بـشكل دائـم  وشدد أن مواجهة إجراءات االحـتالل تتطلـب
  ".كورونا"المستوطنين، مع مراعاة إجراءات السالمة والوقاية من  ًوعدم تركه مستباحا من

والدول العربية واإلسالمية بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك  وطالب بكيرات منظمة التعاون اإلسالمي
 .قصى، وتقديم قادته للمحاكمةاالحتالل واعتداءاته بحق األ العاجل للجم

وقررت سلطات االحتالل األسبوع الماضي، تمديد فترة اقتحام المـستوطنين للمـسجد األقـصى مـدة 
  .١٩٦٧ دقيقة إضافية لم تكن قائمة منذ عام ٤٥

  ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

   منازل ويشن حرب نفسية واقتصادية ضد األسرى٦االحتالل هدم 

 

 واقتـصادية نفـسية ًحربـا بـشن األمنيـة وأجهزته االحتالل أن األسرى لدراسات سطينفل مركز اتهم
 جريمـة بمثابـة يعتبـر ممـا سـكانها، مـن العـشرات وتـشريد المنـازل هـدم بـسياسة وعـائالتهم، األسرى ضد

 .حرب

يــشرع بغــيض عنــصري اســتعماري نظــام االحــتالل ان "فلــسطين مركــز" وأوضــح  العقوبــات سياســة ُ
 بشكل األسرى وبحق عام بشكل الفلسطينيين ضد لديه، القضائية والسلطة الكنيست من بقرارات الجماعية

  .الخسائر من مزيد لفرض عائالتهم، منازل بهدم الممنهجة سياسته إجحافا وأكثرها خاص،

 ًوخرقا الدولية والقوانين لألعراف خطيرا انتهاكا يمثل األسرى أهالي منازل هدم أن المركز واعتبر
 بالفعل إدانتهم تتم لم مدنيين أشخاص بحق عقوبة تعتبر ألنها الرابعة، جنيف اتفاقية في الواردة لألحكام

 بتـشريدهم ذويـه ويحـارب القاسـية واألحكـام باالعتقـال األسـير االحـتالل يعاقـب حيـث مقاوم، عمل أي في
 .منازلهم وهدم
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 بحـق الجمـاعي العقـاب سياسـة مـن الجـاري العـام بدايـة منـذ ّصـعدت االحـتالل سـلطات بأن وأكد
 مــن مزيــد فـرض بهــدف ،٢٠٢٠ بدايـة منــذ هـدم عمليــات ٦ رصــد حيـث منــازلهم، بهـدم األســرى عـائالت
 ....الردع سياسة وتحقيق للمقاومة، الفلسطيني الشباب انتماء فاتورة ورفع الخسائر

 األســـرى دضـــ واقتـــصادية نفـــسية ًحربـــا تمـــارس األمنيـــة االحـــتالل أجهـــزه بـــأن المركـــز وأضـــاف
ّويصعد الفلـسطيني، الوجـود الستهداف محاولة في وعائالتهم،  ويـشرع واالنتقاميـة، التنكيليـة أدواتـه مـن ُـ

 وتـشريد األسـرى منـازل هـدم ًمعتبـرا القـضائية، والسلطة الكنيست من بقرارات الجماعية العقوبات سياسة
  .حرب جريمة بمثابة عائالتهم

 ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  "الحائط المقدس" االحتالل يهدف من عمليات الهدم إقامة ما يسمى: صيام

  

إن االحـتالل يـسعى مـن خـالل إخـالء "نائب محافظ القـدس عبـد اهللا صـيام،  قال – وفا – رام اهللا
منزل عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إلـى تنفيـذ مخطـط التهجيـر القـسري، وأن 

 ."ن المستوطناتتكون نقطة وصل بي

وأوضح صيام في حديث إلذاعة صوت فلسطين، يوم األحد، أن االحتالل قام بإخالء عائلة الكـرد 
مسبقا من حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن القدس تتعرض لسلسلة من االجراءات، كلها تصب فـي تنفيـذ 

  .مخطط التهجير القسري للمواطنين

  ١٦/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  : لشيخ جراح المهددة بإخالء منازلهاعائالت ا
  المحاكم اإلسرائيلية تستند لوثائق مزورة ولن نرحل عن منازلنا

  

 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح في القدس رفضهم القاطع إخالء ٢٨أكدت  - القدس 
  .ت ماليةمنازلهم لصالح الجمعيات االستيطانية بعد قرارات محاكم إسرائيلية بإخالء المنازل ودفع غراما

تمسكها بحقها في بيتها، رغم قرار االحتالل ) إحدى العائالت المهددة(وأكدت عائلة الصباغ 
 شيكل ٧٠٠٠نوفمبر الجاري، إضافة لدفع غرامة مالية تقدر بـ  /من تشرين الثاني٢٤إخالء منزلها حتى 

  ).المستوطنون(لمحامي الطرف اآلخر 

م لن يرحلوا ويسلموا بيوتهم للمستوطنين، وأنهم وشددت عائلة الكرد وعائالت أخرى على أنه
  .سيواصلون العمل إلثبات حقهم في منازلهم

 عائلة في الحي لسرقة منازلهم الذي سكنوها في العام ٢٨وتالحق الجمعيات االستيطانية 
 بموجب اتفاق مع الحكومة األردنية ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ١٩٥٦

  ).أونروا(
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ً دونما، ولكن مع مر ١٨ عائلة منازل لها على األرض البالغة مساحتها ٢٨وحينها أقامت 
  . شخص٤٠٠ أسرة عدد أفرادها ٨٠السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 

ل اإلسرائيلي قبل سنوات ثالث عائالت فلسطينية من منازلها، واآلن تنوي وأخلت سلطات االحتال
  .ًإخالء عائلة الصباغ وقررت مؤخرا إخالء سبع عائالت أخرى خالل العام الجاري والعام المقبل

ًوخاضت العائالت صراعا مريرا في المحاكم اإلسرائيلية التي رفضت األوراق الثبوتية التي قدمها  ً
  . مزاعم الجمعيات االستيطانية عن ملكيتها لألرضالسكان لدحض

وتقول العائالت إن المحاكم اإلسرائيلية استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين 
  .اإلسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة

  .لكن المحاكم اإلسرائيلية تحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين اإلسرائيليين

 ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  معول إسرائيلي لالستيطان والتهويد.. االستيطانية" ريغافيم"جمعية 
  

االستيطانية قطعة " ريغافيم" بدون سابق إنذار يداهم خبراء وناشطو جمعية - القدس المحتلة 
ً قبل أن يداهم الجيش اإلسرائيلي المكان تمهيدا  أرض فلسطينية في الضفة المحتلة، ويشرعون بمسحها

  .صدار قرار بالمصادرة لصالح االستيطانإل

م بدعم ٢٠٠٦عام " المحافظة على األراضي الوطنية"وتأسست الجمعية اليمينية واسمها الكامل 
من الحكومة اإلسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين في العقد الماضي، وتركز على معاونة المحاكم 

 .يهم وهدم مبانيهماإلسرائيلية من أجل إخالء الفلسطينيين من أراض

تعد واحدة من المنظمات اليمينية الرئيسية في " ريغافيم"ًورغم حداثة عمرها نسبيا، إال أن جمعية 
التي تتعامل تعامال رئيسيا مع االلتماسات ضد السلطات، قد تلقت الماليين من الشواقل من " إسرائيل"

 .األموال العامة

" ريغافيم"وزيارات مفاجئة ودورية لخبراء جمعية وبرزت في الشهور األخيرة جوالت ميدانية 
قبل مصادرتها بشكل سريع أو إزالة أي معلم " ج"لألراضي الفلسطينية المجاورة للمستوطنات في مناطق 

  .فلسطيني موجود منذ القدم

 جمعية يمينية استيطانية تنفذ ٢٨بالضفة وفلسطين المحتلة أكثر من " ج"وتنشط في مناطق 
 .مزعومة بأشكال وطرق مختلفة لمصادرة األرض الفلسطينية وتعزيز االستيطانخطة الدعم ال

ًبكل اإلمكانات التقنية واللوجستية بدءا من العربات المخصصة " ريغافيم"يتمتع أفراد جمعية 
والحكومة " الكنيست"لتحركهم الميداني على مدار الساعة، وطائرات صغيرة للتصوير، وقرار مؤثر في 

 .رائيليوالجيش اإلس
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يشكلون لوبيا " ريغافيم"ويؤكد غسان دغلس، الخبير في شئون االستيطان، أن نشطاء جمعية 
صهيونيا يسهم في اآلونة األخيرة في مصادرة كافة األراضي الفلسطينية التي يراقبون وجود بناء 

  .أسابيع للموقعفلسطيني جديد فوقها، معتمدين على تقنية المسح الجوي لطائرات بدون طيار كل عدة 

هو هدم أي معلم فلسطيني، وتوسيع المستوطنة " ريغافيم"الترجمة العملية لنشاط جمعية 
ًالمجاورة، أو إقامة بؤرة جديدة، وأحيانا تتذرع الجمعية بوجود خطر قرب منشأة للجيش، فيصدروا قرار 

 .هدم سريع ال يجدي معه االعتراض القانوني

" ريغافيم"ان الشعبية والوطنية ضد االستيطان جنوب الضفة، إن ويقول راتب الجبور منسق اللج
تنشط في المناطق المجاورة للمستوطنات لمصادرة مزيد من األرض، وأنها الحلقة األولى لكل اإلجراءات 

  .الحكومية والعسكرية في تلك المناطق

 اليمينية االستيطانية "إلعاد"يجلب للذاكرة تقاسم األدوار مع جمعية " ريغافيم"الحديث عن جمعية 
التي تركز على االستيطان والتهويد في القدس " إسرائيل"التي تعد أغنى الجمعيات غير الحكومية في 

 .المحتلة ومحيط المسجد األقصى، وتمول الحفريات اإلسرائيلية

، "بتسلئيل سموتريتش"اليميني " البيت اليهودي"قبل عامين برز دور عضو الكنيست من حزب 
اإلسرائيلية بأنه الذراع القانوني لمعسكر اليمين في " هآرتس" مؤسسي الجمعية الذي وصفته صحيفة أحد

 . في الضفة والجليل والنقب مالحقة ورصد البناء العربي بذريعة عدم الترخيص

 جمعية استيطانية يمينية ٢٨ويؤكد جمال عمرو، الخبير في شئون االستيطان، أن أكثر من 
 .لسياسية في حكومات اليمين اإلسرائيلية، وتحرص على إرضائها ونيل التمويل منهاتغازل القيادة ا

نتنياهو يضرب في خطة الضم والتهويد بقفازات تلك ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"ويضيف لـ
ًالجمعيات االستيطانية وقد وزعت األدوار بينها اعتمادا على بعد توراتي؛ فبعضها اختص بالهيكل، وآخر 

 ..".حفريات، وثالثة بالسياحة الدينية، وأخرى بتحريم مغادرة األرض وبعضها لألمن وهكذابال

ويكشف راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية ضد االستيطان جنوب الضفة، أن خبراء 
يحاولون شراء األراضي الفلسطينية المجاورة للمستوطنات، وقد نجحوا عدة مرات مع " ريغافيم"جمعية 

-١٩٨٢خاص نفوسهم مريضة قبل أن يكتشف مناهضو االستيطان أن بعضها بيع من عام أش

 .م١٩٨٣

تتقاسم الدور مع جمعية " ريغافيم"ويقارن غسان دغلس الخبير في شئون االستيطان أن جمعية 
ٕفاألخيرة لها ذراع أمني يتقصى ظروف أي فلسطيني في القدس مثال، واذا علموا بفقره يحاولون" العاد" ً ّ 

 .دفع مبلغ مالي كبير، ويشتروا شقته، ويزورون وثائق فلسطينية

 ١٥/١١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالمالمركز 

***  
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  تقارير

  المحاكم اإلسرائيلية تميز بوضوح بين الدم اللفلسطيني واإلسرائيلي: خبراء قانون
  

ربية  أجمع خبراء في القانون ومحامون ومسؤولو مؤسسات حقوقية فلسطينية وع- القدس
ُتميز بين الدم الفلسطيني واإلسرائيلي، وأنها ال تصلح للتقاضي "ودولية على أن المحاكم اإلسرائيلية 

، مؤكدين على أن تعديل الجيش والشرطة "والنظر في جرائم ارتكبها عناصر شرطة او في الجيش
ر الذي رفع عدد الشهداء االسرائيلية تعليمات إطالق النار سهل لعناصرهم وأباح الضغط على الزناد، األم

 .الفلسطينيين بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة

وأكد المحامون، مدحت ديبة وعمر خمايسة وخالد زبارقة خالل اللقاء الذي عقد مساء االحد 
أن " قضايا القتل خارج القانون التي تمارسها الشرطة االسرائيلية في القدس"بعنوان " زووم"عبر تطبيق 
ت إطالق النار من قبل الشرطة الفرادها تسبب في االشهر والسنوات االخيرة بوقوع جرائم، تغير تعليما

ْ، وتغاضى عنها القضاء اإلسرائيلي باالحكام المخففة، /ماحش/ساندها قسم التحقيق مع أفراد الشرطة 
ل القتلة األمر الذي شجع هؤالء المجرمين على االفالت من العقوبة، وساندهم موقف شعبي إسرائيل حو

  ".والمجرمين، إلى ابطال في الشارع اإلسرائيلي، يلتف حولهم جماهير اليمين والمستوطنين

إن : "وقال ".أنه ال ثقة في القضاء اإلسرائيلي"وأشار المحامي عمر خمايسة خالل اللقاء إلى 
 المفقود في توجه الفلسطينيين للقضاء والمحاكم اإلسرائيلية ليس للحصول على الحقوق وتحقيق العدل

ٕهذه المحاكم، وانما لتوثيق تلك الجرائم وكشف الوجه الحقيقي لهذا القانون والمنظومة التي تعمل بها 
  ".بخالف كل الشرائع والقوانين الدولية

ان منظومة القضاء اإلسرائيلية فاشلة وتغطي على جرائم االحتالل، وهي مسنن في : "وأضاف
  والقضايا واالدلة كثيرة، منها ما هو منشور ومنها ما لم يأخذ حقه فيعجلة ذلك الحكم ودولة االبرتهايد،
  .النشر وفضح تلك الدولة والقضاء

ًواكد خمايسه اهمية الحراك القضائي والحراك الجماهيري وقال يجب ان يعمالن معا وهما يكمل 
  .كل منهما االخر وشدد على دور االعالم في نشر وفضح تلك الجرائم

 تحريض من المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية ضد ابناء شعبنا، والقتلة من افراد واضاف ان هناك
الجيش والشرطة يجدون الدعم واالسناد من قياداتهم في الشرطة والجيش والحكومة من المجتمع 

  .اإلسرائيلي 

من قرية )  سنة٢٦(بدوره لفت المحامي مدحت ديب الى قضية الشهيد أحمد جمال مناصرة 
غرب بيت لحم، الذي استشهد خالل محاولته إسعاف أحد السائقين الذي أصيب برصاص وادي فوكين 

  .جنود االحتالل اإلسرائيلي

حاجز (أحمد كان يمر بسيارته مع أصدقائه من المدخل الجنوبي لبيت لحم "وقال ديب إن 
تالل، ، وشاهدوا السائق عالء غياظة مصابا برصاص االح٢٠١٩/ ٠٣/ ٢١، مساء األربعاء )النشاش

حيث كان برفقة زوجته وأطفاله، فنقل أصدقاء أحمد المصاب إلى المستشفى، ثم عاد أحمد ليقود مركبة 
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الرصاص باتجاهه ما أدى المصاب التي تضم زوجة المصاب وأطفاله، وحينها أطلق جنود االحتالل 
  .الستشهاده

 أشهر ٣حكم عليه بـ الجندي الذي قتل الشاب مناصرة ادانته المحكمة وبعد ادانته :"واضاف
  ".فقط،

ماحش " :وكم اغلق او عالجت ملفات من هذه الجرائم قال ديب" ماحش"ًوردا على سؤال حول 
المحققين فيها من محققي   معظم– لجنة داخلية –لجنة حكومية للتحقيق في جرائم افراد الشرطة 

ية الشرطة النهم سبق الشرطة وخدموا في الشرطة وخبراء في التحقيق، ودورهم االساسي هو حما
 فقد تم إغالق ٢٠٠٨ومارسوا نفس االنتهاكات والجرائم، فهم جزء من هذا النظام والجهاز، ووفق تقرير 

وشكك المحامي خالد زبارقة في مداخلته فيما يتم ترويجه من  ".من الملفات التي حققت فيها% ٩٠
اية االحتالل مشكوك بها، وال يجوز قتل اي رو" :رواية الجيش او الشرطة اإلسرائيلية بعد كل جريمة وقال

شخص بالشبهة، وفي ما يسمى هدد حياة الجنود فهذا استهتار بحياة الفلسطينيين وتالعب بالقانون 
ولفت زبارقة الى اهمية حماية ذوي االحتياجات الخاصة من جرائم الشرطة والقوات الخاصة  ".الدولي
  "ق وانا منهم لم نستطيع الرد على والدته حول سبب قتلهطاقم المحامين في قضية اياد الحال" :وقال

كيف يمكن شرح قرار قاض يحكم فلسطينيا بالمؤبد ألنه جرح إسرائيليا، والحكم على " :وأضاف
  ".مستوطن او رجل شرطة اسرائيلي قتل فلسطينيا عن عمد واصرار ب السجن لثالثة شهور فقط

روف االعتداء على والدها واعتقاله وهدم بيتهم وروت الشابة تاال دويكات من قضاء نابلس ظ
  ".والدي رجل بسيط ومريض نفسي تم اعتقاله، وال نعرف اي شيء عنه منذ أشهر. هدموا بيتنا" :وقالت

 ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  اخترنا لكم

  شخصية مقدسية

  )هـ٨٠٩- ٧٤٠: (آمنة بنت إسماعيل بن علي القلقشندي

  

ابـن علـي ) هــ٧٧٦ت( آمنة بنت نزيل القدس الـشيخ تقـي الـدين إسـماعيل المحدثة المسندةهي 
 )هــ٧٩٥ت(بن الحسن القلقشندي، عائلتها مشهورة بالعلم والفقه، فأمها هي المحدثة أسماء بنت خليل 

) هــ٧٩٥ت(َوَأمة الرحيم ) هـ٧٩٥ت(زينب : وابنة أخت كلتا المحدثتين) هـ٨٠٢ت(وأختها المحدثة غزال 
  ).هـ٧٦١ت(خليل بن كيكلدي العالئي بنات الشيخ 

إسماعيل ومن جدها ألمهـا خليـل بـن ) تقي الدين(سمعت آمنة دروس الحديث من والدها الشيخ 
وغيــرهم، وحــدثت ) هـــ٧٥٤ت(كيكلــدي العالئــي المقدســي وســمعت مــن الــشيخ اإلمــام المــسند الميــدومي 

مقبرة "ودفنت بالزاوية القلندرية في ، هـ٨٠٩ توفيت ببيت المقدس في شهر ربيع اآلخر. بالقدس الشريف
    .بجوار أبيها" اليمام

***  
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  آراء عربية

  جرائم حكومة االحتالل وخرقها الفاضح التفاقات جنيف

  حبلةأبوعلي 

ي ليتجــرأ علــى خــرق االتفاقــات ســرائيلي وجــيش االحــتالل اإلســرائيلمــا كــان لحكومــة االحــتالل اإل
 نـسانالرابعة لـوال تخـاذل المجتمـع الـدولي ومؤسـسات حقـوق اإل والثالثة اتفاقية جنيف وباألخص الدولية

 تخــرق يوميــا كافــة االتفاقــات إســرائيل، إســرائيل وهيئــة المجتمــع الــدولي عــن تغاضــيه عــن جــرائم دوليــةال
 تحــت االحــتالل، ومــع ذلــك فــان واألســرى التــي ضــمنت الحمايــة الشخــصية للمــدنيين دوليــةوالمعاهــدات ال

ـــة  ي ترتكـــب جـــرائم القتـــل واالختطـــاف وتختـــرق حرمـــة ســـرائيلاالحـــتالل اإل عبـــر جـــيش إســـرائيلحكوم
 التي من المفروض فيها مـسائلة الـدول التـي دوليةمسائلة من المؤسسات ال أو المستشفيات بدون رادع

 نــسان فمــا قيمــة هــذه المعاهــدات التــي ال تــضمن لإلٕواالتخــرق االتفاقــات والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 
 التي من متحدة المم الدول والمجتمع الدولي وهيئة األومرأىويستهدف بالقتل تحت مسمع حريته وحياته 

ي علـى سرائيل قوات االحتالل اإلدأبتلقد . ٕوافرادها والسالم للمجتمعات كافة منالمفروض فيها تحقيق األ
دات الفلـسطينية حد، قـوات االحـتالل تقـتحم يوميـا المـدن والبلـأ من ةدانإ أو ارتكاب جرائمها دون مسائله

 يخرقـون دوليـةاحتـرام للمعاهـدات ال أو  رادع تعتقـل وتقتـل وتـدمر وتخـرب دون وازع مـن ضـميرأيبدون 
 مـم العـام لألاألمـين مـن مرأى على الجسديةاالتفاقات والمعاهدات ويرتكبون الجرائم والفظائع والتصفيات 

 وبنتيجة التغاضي والتجاهل لجرائم قيةالحقو دولية ومؤسسات المجتمع النسان ومجلس حقوق اإلمتحدةال
اتفاقيـة .  الفلـسطيني مـستهدف وبكـل الوسـائل الـشرعية وغيـر الـشرعيةأصـبح بحق الفلسطينيين إسرائيل

 المخالفـات الجسـيمة التـي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد ٥١ المادة إلىجنيف استنادا 
 أو القتل العمـد، التعـذيب: ممتلكات محمية باالتفاقية أو ص محمييناألفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخا

االضــرار الخطيـــر  أو ية، بمــا فـــي ذلــك التجــارب الخاصــة، تعمـــد إحــداث آالم شــديدةإنــسانالمعاملــة الال
االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبـرره الـضرورات  أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو بالسالمة البدنية

يحــل  أو  ال يجـــوز ألي طــرف متعاقــد أن يتحلــل(٥٢المــادة . بطريقــة غيــر مــشروعة وتعــسفيةالحربيــة، و
علـى طــرف متعاقـد آخــر فيمـا يتعلــق بالمخالفــات  أو طرفـا متعاقــد آخـر مــن المـسؤوليات التــي تقـع عليــه

ة  يجــري، بــناء علـى طلـب أي طـرف فـي النـزاع، وبطريقـ(٥٣ المـادة . )المشار إليها في المادة السابقة
وفي حالة عـدم االتفـاق .تتقرر فيما بين األطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانـتهاك هذه االتفاقية

ومـا أن يتبـين انتهـاك .على إجراءات التحقيق، يتفق األطراف على اختيار حكم يقرر اإلجراءات التي تتبع
وهنـا يكمـن الـسؤال الموجـه . )االتفاقية، يتعين على أطراف النـزاع وضـع حـد لـه وقمعـه بأسـرع مـا يمكـن

 ما تقوم به حكومة االحتالل أليس والجامعة العربية نسان ولمجلس حقوق اإلمتحدة المملالمين العام لأل
 لالتفاقات والمعاهدات الدولية إسرائيلي وجيش االحتالل من جرائم ترقى لجرائم الحرب وان خرق سرائيلاإل

 فما هو سر التغاضي عن الخرق الفاضح لما ترتكبـه قـوات ٕواال ال يعرضها للمساءلة الدولية واالستنكار،
 والخنـاق المـشدد علـى لألسـرىاالحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين بالقتل الغير شرعي وكذلك بالتعـذيب 
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 عـن جرائمهـا أسـوة بمـساءلة غيرهـا مـن الـدول والـى سرائيلأين المساءلة والمحاسبة إل.... الفلسطينيين
 بحـق الفلـسطينيين ومتـى سـيتحرك الـضمير إسـرائيللصمت الدولي المطبـق عـن جـرائم متى سيبقى هذا ا

   عن جرائمها؟إسرائيلي لمساءلة نساناإل

  ٩ص/١٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 شمس الحرية ستمر على فلسطين

 عودة عودة 

قام روني كاسرلز وهو كاتب وباحث جنوب أفريقي .. بما يشبه تطبيق المثلثين في علم الهندسة
  ..١٩٦٧و١٩٤٨مشهور بزيارة فلسطين المحتلة عامي 

وكشاهد عيان كشف كاسرلز بعد هذه الزيارة أن هاتين الدولتين إسرائيل وجنوب أفريقيا هما 
نشئا على أساس االغتصاب الشرس ألرض وحقوق السكان األصليين كيانان استعماريان واستيطانيان ا

  ..في فلسطين وجنوب أفريقيا

سياسة تقوم على العنصرية » مناخهما معتدل متوسطي«كما تبنت إسرائيل وجنوب أفريقيا 
ًالعرقية في ادعاء وجود اليهود في إسرائيل والبيض في جنوب أفريقيا وبحقهم في المواطنة حصريا 

 الحقوق القانونية في ملكية األرض العقار واألعمال التجارية، والوصول الحصري للمرافق واحتكار
التعليمية والصحية واالجتماعية والرياضية والثقافية والمعاشات والخدمات البلدية، على حساب السكان 

نية وامتيازات األصليين العرب الفلسطينيين والسود في جنوب أفريقيا، واحتكار القوات العسكرية واألم
التنمية البشرية واالقتصادية على قياس خطوط التفوق العرقي، كما أن القوانين في كال البلدين مصممة 

  ..بهدف حماية النقاء العنصري

في جنوب أفريقيا واألفارقة » غير البيض«كما راى كاسرلز في شهادته أن من كانوا يسمون 
نهم شأن مواطني الدرجة الثانية أو الثالثة من غير اليهود شأ.. األصليين واآلخرين المختلطي األعراق

ًفي إسرائيل ناهيك عن المناطق المحتلة عسكريا فقد خضعوا لتطبيقات واوضاع غاية في الغموض 
وااللتباس وكافة صور التمييز واإلجحاف التي تحظر عليهم حرية التنقل والحصول على عمل في التجارة 

  ..واالعمال العادية وغيرها

وكما فعل النظام العنصري في جنوب أفريقيا في تدميره للقرى والبلدات : وحسب شهادة كاسرلز
فقد سميت .. ًبالمذابح المعدة مسبقا التي جرى اإلعداد لها مع سبق االصرار» بال رحمة«للسود وقيامه و
ونقلهم عنوة في .. وقد قام األفارقة البيض بتدميرها وتشريد سكانها» البقع السوداء«بيوت السود 

  ..وتجريف منازلهم وكل ما يملكون» إلى منافي بعيدة«شاحنات عسكرية 

ًمثل هذا التدمير والنفي والذبح لألفارقة السود في جنوب أفريقيا تحديدا، كان يرافقه الذبج والقتل 
ً عاما وحتى اآلن ومستقبال٧٠والتشريد للفلسطينين من مدنهم وقراهم منذ أكثر  ً..!  
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ة أشهر من وفاة الرئيس عرفات نصح شارون وأولمرت ونتنياهو الرئيس عباس االعتراف بعد عد
  ..بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ألن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي قد انتهى

ًوكان الراحل عرفات قد ذكر قبل وفاته في مناسبة مماثلة فشروا لن يخنقوا شعبي مضيفا لقد 
وأعلنت المقاومة الفلسطينية قتل أربعة من سكان إحدى ..  الحقيقة والطبيعيةعادت األسماك إلى مياهها

جنت على إثرها كل إسرائيل وانتقمت بقتلها الشهيدين مأمون .. المستوطنات اإلسرائيلية قرب الخليل
  ..النتشة ونشأت الكرمي في مدينة الخليل

  !..«مع الفلسطينيينًالسالم لن يكون سهال «: بعد هذه األحداث ذكر نتنياهو نفسه

  ١٠ص/٩/١١/٢٠٢٠الرأي

*** 

 اخبار باالنجليزية
 

Remembering the Palestinian Declaration of Independence 
 

RAMALLAH, Sunday, November 15, 2020 (WAFA) – On this day 32 years ago, the late 

Palestinian leader Yasser Arafat declared from Algiers the independence of the State of 

Palestine on the 1967 borders with Jerusalem as its capital. 

"In the name of God and in the name of the Palestinian Arab people, the National 

Council declares the creation of the State of Palestine on our Palestinian land with noble 

Jerusalem as its capital," declared Arafat on November 15, 1988 at a meeting of the 

Palestinian National Council, the Palestinian parliament in exile, which convened in the 

Algerian capital. 

The statement of the Palestinian Declaration of Independence, read aloud by late 

Palestinian leader Arafat, was written by the Palestinian poet Mahmoud Darwish. It had 

previously been adopted by the Palestinian National Council, the legislative body of the 

Palestine Liberation Organization (PLO), by a vote of 253 in favor, 46 against and 10 

abstentions. 

In April 1989, the PLO Central Council elected Yasser Arafat the first President of the 

State of Palestine. 

With this declaration, that was a turning point in the history of the Palestinian national 

liberation movement, when the Palestine Liberation Organization (PLO) confirmed 

Palestinian acceptance of the two-solution for the decades-long Palestinian-Israeli 

conflict. 

It also led to Arab, Islamic and world recognition of the State of Palestine as declared in 

Algiers. 

The right of the Palestinian people to self-determination and statehood has been 

universally recognized by the UN. This includes UN General Assembly (UNGA) 

Resolution 3236, which states that the right of independence of Palestine is “inalienable” 

and that the Palestinian people have a right to a “sovereign and independent” state. 

UNGA Resolution 2649 also confirms the right of the people of Palestine to self-

determination, while UNGA Resolution 2672 declares that respecting Palestinians’ 

inalienable rights is an indispensable element in the establishment of a just and lasting 

peace in the Middle East. 
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Egypt joins the world in slamming Israeli tenders to build 1257 housing 

units in the occupied territories 
 

CAIRO, Monday, November 16, 2020 (WAFA) – Egypt today joined the world in 

condemning the Israeli authorities’ decision to offer tenders to build 1257 new housing 

units in the occupied West Bank, calling it a violation of related United Nations and 

Security Council resolutions.Ahmed Hafez, spokesperson for the Ministry of Foreign 

Affairs, said in a statement that Egypt is concerned that such policies will undermine 

chances of a two-State solution, isolate East Jerusalem from its Palestinian environs, and 

obstruct efforts to end the stalemate in the Palestinian issue. 

Israel yesterday opened bidding for the construction of GivatHamatos settlement north of 

Bethlehem that would cut the biblical city off occupied East Jerusalem and end prospects 

for a future contiguous Palestinian state. 

wafa2020-11-16  
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New Israeli settlement would significantly damage prospects for a : UN

contiguous Palestine, future 
 

 United Nations Special –) WAFA (2020, 16 November ,Monday, JERUSALEM

today expressed , NickolayMladenov, Coordinator for the Middle East Peace Process

warning , concern about Israeli plans to build a new settlement in the occupied territories

.contiguous Palestinian state, e prospects for a futurethat it would significantly damag 

“I am very concerned by the decision of the Israeli authorities yesterday to open the 

.” said Mladenov in a statement,bidding process for the construction of GivatHamatos 

onsolidate a ring of settlements between Jerusalem and it would further c, “If built

It would significantly damage prospects for a . Bethlehem in the occupied West Bank

State solution -future contiguous Palestinian State and for achieving a negotiated two

.” he said,rusalem as the capital of both stateswith Je,  lines1967based on the  

The UN official reiterated the general world view about Israeli settlement being illegal 

“Settlement construction is illegal under international law and I .under international law

”.everse this stepcall on the authorities to r 
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Islamic cleric warns against a decision allowing Jewish fanatics more time at 

Al-Haram Al-Sharif 
 

JERUSALEM, Saturday, November 14, 2020 (WAFA) – The Mufti of Jerusalem and 

Palestine, Mohammad Hussein, today warned against a decision by the Israeli authorities 

allowing Jewish fanatics more time to be on the premises of Al-Haram Al-Sharif Mosque 

in Jerusalem, one of Islam’s top holy places in the world.Hussein, the highest Muslim 

cleric in Palestine, told Voice of Palestine radio that giving the fanatics extra 45 minutes 

every day to be on the premises of the walled Al-Haram Al-Sharif, which includes Al-

Aqsa Mosque and the Dome of the Rock, “affects the religious, legal and historical status 

quo” at the Mosque, and that “the fanatics do not hide their intention toward the 

Mosque.”He said the fanatics have been openly calling on Israel to take over and run the 

Muslim holy compound in place of the Islamic Waqf, which is a Jordanian government 

department that has been in charge of the Muslim compound for generations.The Mufti 

expressed concern that Israel is trying to divide Al-Haram Al-Sharif between Muslims 

and Jews, which could result in serious trouble and religious strife, urging Muslims to be 

present at their holy site all the time in order to protect it against attempts to change its 

status as a Muslim-only holy place. 
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Malaysian premier affirms firm support for Palestine 
 

KUALA LUMPUR, November 15, 2020 (WAFA) – Malaysian Prime Minister Tan Sri 

Muhyiddin Yassin affirmed yesterday his country’s firm support for Palestine and the 

legitimate struggle of the Palestinian people for statehood and independence. 

“Malaysia remains steadfast in supporting against the oppression of the Palestinians.  

Malaysia remains in strong solidarity with the Palestinians,” Muhyiddin Yassin said 

during an intervention before the 15th East Asia Summit (EAS), as quoted by Malaysian 

state-run Bernama agency. 

“Our consistent and firm support for Palestine remains solid and stands by its position 

that the only viable solution to the Israel-Palestine conflict is through the two-State 

solution,” he said at the summit, held within the 37th ASEAN Summit and related 

meetings. 

The Malaysian Prime Minister also called on the United Nations Security Council to “act 

as an honest broker to the Israel-Palestine conflict to ensure lasting peace, security and 

stability in the region.” 

He also demanded the international community, especially the UNSC, to shoulder its 

Charter responsibilities in resolving the conflict. 
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Pompeo to visit West Bank settlement, Golan – report 
 

Pompeo’s visit would mark the first time a US Secretary of State has visited a West Bank 

settlement or the Golan. 

In a historic first US Secretary of State Mike Pompeo is expected to visit the Psagot 

winery in the West Bank and Jesus’ baptismal site in the Jordan Valley as well as the 

Golan Heights, during his visit to Israel next week, according to a report published in the 

Hebrew news site Walla on Thursday. 

Pompeo’s visit would mark the first time a US Secretary of State has visited a West Bank 

settlement or the Golan.  

It’s the latest in a series of steps Pompeo has taken to legitimize Israeli settlement activity. 

The Trump administration suspended plans to annex the West Bank settlement, as a 

prerequisite for Israel’s normalization deal with the United Arab Emirates. 

A visit by Pompeo, however, is a symbolic gesture that speaks to his support for eventual 

Israeli sovereignty of all the settlements. It is particularly significant that Pompeo has 

chosen the Psagot winery, which lost a case before the European Union’s top court on the 

issue of product labelling. 

The winery already has a vintage name for Pompeo in appreciation for his role in the US 

declaration that West Bank settlements are not inconsistent with international law. 

Pompeo is also expected to visit the Golan Heights, which Israel captured from Syria in 

1967 and formally annexed in 1981. The Trump administration has recognized Israeli 

sovereignty on the Golan. 

Political pundits have speculated that the Pompeo visit is one of the opening salvos for a 

potential White House run in 2024. 

Yesha Council CEO YigalDilmoni said, “We appreciate the declaration Pompeo made 

about the rights of the Jewish people to the land of Israel. We are happy to host him and 

to raise a glass of wine together in a toast.” 

The Jerusalem Post 14-11-2020  
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Israel's settlement enterprise could test ties with Biden 
 

Prime Minister Benjamin Netanyahu, a longtime supporter of the settlement enterprise, 

may seek to use the final weeks of the Trump administration to push through a flurry of 

last-minute construction projects. But doing so could antagonize the incoming 

administration. 

US President-elect Joe Biden may never forget Ramat Shlomo. On a visit to Israel in 

2010, Biden was caught off guard when authorities announced plans to build hundreds of 

new homes in the sprawling suburb in east Jerusalem. The incident embarrassed Biden 

and sparked a diplomatic rift with the Obama administration that never quite healed. Yet 

despite Biden's opposition to the project, a decade later Ramat Shlomo has ballooned. 

The episode could foreshadow what lies ahead under the Biden administration – with a 

US president opposed to such Israeli construction but seemingly limited in his ability to 

stop it, particularly when dealing with a changing Middle East and preoccupied by 

domestic priorities.The coming two months provide a key test for Prime Minister 

Benjamin Netanyahu on the matter. The Israeli leader, a longtime supporter of the 

settlements, may seek to take advantage of the final days of the settlement-friendly 

Trump administration and push through a flurry of last-minute construction projects. 

But doing so could antagonize the incoming administration. 

Both settlement supporters and critics expect Netanyahu to proceed with caution. With 

the Biden administration expected to re-engage with Iran over its nuclear program, 

Netanyahu's top security concern, he seems unlikely to pick a fight with the president-

elect. Netanyahu's office did not respond to a request for comment. 

Martin Indyk, a former US peace negotiator during the Clinton and Obama 

administrations, said the Israeli-Palestinian conflict is no longer a "vital national 

interest" for Washington and that he did not expect Biden to make it a priority. 

Nonetheless, he said Biden still has a strong familiarity with the region. 

"I don't think he's going to want to have a fight over settlements. But if Netanyahu makes 

it an issue, then there will be a problem there," said Indyk. 

Trump has delivered a number of diplomatic gifts to Netanyahu, including the 

withdrawal of the US from the international nuclear deal with Iran, recognition of 

Jerusalem as Israel's capital and moving the US Embassy there. Trump recently 

brokered three normalization deals between Israel and Arab countries, shattering a 

longstanding position by Arab states that have traditionally withheld recognizing Israel 

until it made major concessions to the Palestinians. 

In a break from his Republican and Democratic predecessors, Trump also has taken a 

much softer line toward the settlements. Surrounded by advisers with close ties to the 

settler movement, Trump's administration declared last year that it did not consider the 

settlements to be illegal under international law. Then, in January, he unveiled a Mideast 

plan that envisions placing parts of the West Bank, including all of the settlements, under 

permanent Israeli control.Israel this year appeared poised to begin annexing West Bank 

territory under the Trump plan but was dissuaded as part of the deal establishing ties 

with the United Arab Emirates. Nonetheless, Israel has ramped up plans to build 

thousands of new homes throughout the West Bank. Anti-settlement monitoring groups 

expect additional settlement approvals in the West Bank and east Jerusalem before the 

end of Trump's term.Biden, while claiming to have "ironclad" support for Israel, has 

already indicated he will reverse many of Trump's decisions. He has come out against 

unilateral annexation and supports a two-state solution between Israel and the 

Palestinians. Although he has said he will not move the embassy back to Tel Aviv, he is 

expected to reopen the US Consulate in Jerusalem that managed relations with the 

Palestinians and restore hundreds of millions of dollars of aid to the Palestinians that 

Trump cut off. 
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Palestinian official HananAshrawi called on the incoming administration not to return to 

"mistakes of the past" and said the traditional US condemnations of settlement expansion 

would not be enough."There must be accountability and consequences if Israel continues 

its settlement policies," she said. "Otherwise, what will be the benefit of statements of 

condemnation if Israel continues with expansion and settlements?" 

The Palestinians, with wide international backing, seek all of the West Bank and east 

Jerusalem as parts of a future independent state. With nearly 500,000 settlers now living 

in Judea and Samaria and over 220,000 more in east Jerusalem, the Palestinians say the 

chances of establishing their state are quickly dwindling. 

Previous American administrations viewed settlements as illegitimate and obstacles to 

peace. President Barack Obama took an even harsher tack and repeatedly clashed with 

Netanyahu over new construction. Weeks before leaving office, Obama allowed the UN 

Security Council to pass a resolution declaring the settlements illegal. 

A nadir in those ties came at Biden's expense with the 2010 Ramat Shlomo incident. As he 

held friendly meetings with Israeli officials, Israel's Interior Ministry approved the 

construction of 1,600 new apartments in the neighborhood. Netanyahu said at the time 

that he had been blindsided by the announcement by low-level technocrats and tried to 

contain the damage at a late-night dinner with Biden. 

Nonetheless, Biden issued a harshly worded statement, saying the approvals undermined 

trust.At the time, Ramat Shlomo had about 2,000 apartments, according to IrAmim, a 

group that tracks settlement building in Jerusalem.The area, which Israel considers a 

neighborhood of its capital, is undergoing a construction boom, with nearly 600 homes 

being built, according to Peace Now, an anti-stlement monitoring group. IrAmim says 

over 700 additional apartments are in the pipeline. This week, bulldozers shoveled dirt 

and cranes whirred in the neighborhood's building frenzy.Brian Reeves, a spokesman for 

Peace Now, said the group expects Biden to change the tone on settlements but not to put 

enough pressure on Israel to stop."The US will resume its condemnations of settlements 

but it's not going to take any drastic action against it, so it's going to seem like it's ringing 

hollow," he said.Settler leaders, disappointed to be losing a friend in Trump, said they 

hope Biden will be different than Obama and not push for curbs on construction."I 

would hope that they don't fall back into the old approach that led us into a deadlock," 

said OdedRevivi, mayor of the Efrat settlement.For now, Israel seems unlikely to make 

too many bold moves in the settlements if it wants to curry favor with an administration 

likely to renegotiate the Iran nuclear deal."The No. 1 issue for Israel is Iran. Not the 

settlements, not the peace process, not the Palestinians," said EytanGilboa, an expert on 

US-Israel relations. "Anything that could disrupt collaboration with the United States on 

Iran is going to be off." 

Israel Hayom 15-11-2020  
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Israel pushing plans for thousands of homes in sensitive Jerusalem area 
 

On its website, Israel Land Authority invites bids for building 1,257 homes in 

GivatHamatos neighborhood, where construction had been effectively frozen over 

international pressure.Israel moved ahead on Sunday with a settler housing plan in a 

sensitive area near east Jerusalem, a step critics said was aimed at shoring up the project 

before US President-elect Joe Biden takes office.On its website, the Israel Land Authority 

invited contractor bids for building 1,257 homes in GivatHamatos neighborhood, under a 

plan revived in February by Prime Minister Benjamin Netanyahu after it had been 

effectively frozen by international opposition. 

Bidding ends on Jan. 18, the ILA said, two days before Biden is slated to be sworn in to 

replace President Donald Trump, whose administration has been supportive of Israel's 

settlement enterprise. 
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Nabil Abu Rudeineh, a spokesman for Palestinian President Mahmoud Abbas, said in a 

statement that settlements were illegal under international law and the tender was part of 

Israeli efforts "to kill the internationally-backed two-state solution." 

Opponents of the project say it would sever parts of East Jerusalem from the nearby 

Palestinian town of Bethlehem in the West Bank, an issue European Union foreign policy 

chief JosepBorrell raised, saying he was "deeply worried" by the tender. 

"This is a key location between Jerusalem and Bethlehem in the occupied West Bank. 

Any settlement construction will cause serious damage to the prospects for a viable and 

contiguous Palestinian State," Borrell said in a statement. 

The ILA gave no date for the start of construction. 

Peace Now, an Israeli anti-settlement group, accused Netanyahu's government of "taking 

advantage of the final weeks of the Trump administration in order to set facts on the 

ground" at GivatHamatos. 

As vice president in Democrat Barack Obama's administration, Biden, on a visit to Israel 

and the West Bank in 2010, publicly scolded Israel over a plan it announced during his 

trip to build 1,600 homes in the Jerusalem suburb of Ramat Shlomo. 

But Biden said during the recent presidential campaign that he will not reverse Trump's 

recognition of Jerusalem as Israel's capital. 

US Secretary of State Mike Pompeo has said Washington no longer viewed Jewish 

settlements as "inconsistent with international law." He is to visit Israel as part of a 

foreign trip now underway. 

Israel Hayom 16-11-2020   
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