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  شؤون سياسية
  

  "إرهاب صهيوني: "األزهر يستنكر توسع االستيطان اإلسرائيلي بالقدس

 

 بالقـدس المـستوطنات بنـاء فـي للتوسع خطوات إسرائيل بدء مصر، في األزهر أدان – األناضول
 ".صهيونيا إرهابا" ذلك معتبرا المحتلة،

ــان فــي األزهــر وطالــب ــين مــساء صــدر بي ــدولي المجتمــع" ،االثن ــف باتخــاذ ال  لوقــف حاســم موق
 ".الفلسطينية األراضي على الصهيوني االستيطان

 عطـاءات وطـرح جديـدة، اسـتيطانية وحـدات بنـاء الغاصب الصهيوني الكيان عزم" بشدة واستنكر
 بالهويـة ثوالعب السكاني الواقع تغيير بهدف المحتلة؛ القدس في جديدة استيطانية  وحدة  ١٢٥٧ إلنشاء

 ".الفلسطينية 

 القيام الدولي المجتمع على يوجب ما الصهيوني؛ اإلرهاب لمواجهة حاسمة وقفة"بـ األزهر وطالب
ــة القانونيــة بمــسؤولياتهم ــك تجــاه واألخالقي ــالقرارات تــضرب التــي الجــائرة اإلجــراءات  تل ــة ب  عــرض الدولي

 ".الحائط

 لقـرارات صـارخا واختراقـا انتهاكـا تـشكل التـي لـةالباط القـرارات هـذه" قاطع بشكل ورفض أدان كما
 اغتصاب مسلسل واستكمال الفلسطينية األراضي على الديمغرافية الهوية لتغيير وتسعى الدولية،  الشرعية 

 ".فلسطين دولة أرض

 تحريــر أجــل مــن ونــضاله المظلــوم الفلــسطيني للــشعب الكامــل الــدعم "علــى التأكيــد األزهــر وجــدد
 الفلـسطيني الـوزراء رئـيس قـال ،واالثنـين .ذاتـه البيـان حـسب ،"عليها المعتدى مقدساتناو المحتلة  أرضه 

 مغــادرة قبـل االســتيطاني، البنـاء خــالل مـن جديـد واقــع لفـرض "الــزمن تـسابق" إســرائيل إن اشـتية، محمـد
 .٢٠٢١ الثاني كانون/يناير ٢٠ في األبيض البيت ترامب دونالد األمريكي الرئيس

 لـوزير المرتقبـة الزيـارة اهللا، رام فـي للحكومـة األسـبوعي االجتمـاع خـالل كلمـة يف اشتية واعتبر
 فــي إمعــان "البيــرة مدينــة أرضــي علــى المقامــة "بــسيغوت" لمــستوطنة بومبيــو، مايــك األمريكــي الخارجيــة

 تفقـد تـشمل األربعـاء، إسـرائيل إلـى رسـمية زيـارة بـدء بومبيو، ويعتزم ".الفلسطيني الشعب حقوق انتهاك
 موقع بحسب الضفة، في اإلسرائيلية والمستوطنات ،١٩٦٧ العام منذ المحتلة السورية الجوالن مرتفعات

 .األمريكي" أكسيوس"

 استيطانية وحدة ١٢٥٧ بناء مناقصة طرح اإلسرائيلية، واألراضي التخطيط سلطة أعلنت واألحد،
 طـرح علـى اإلسـرائيلية اآلن مالـسال منظمـة وعقبـت .الـشرقية بالقـدس "همـاتوس جفعـات" حـي في جديدة

 أي وتـدمير الغربيـة، الـضفة جنـوبي عـن المحتلـة القدس عزل إلى تهدف إنها بالقول، األخيرة المناقصة
  ".الدولتين حل "بتطبيق أمل

  ١٧/١١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

***  



 
٦

  السعودية ترفض إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة شرق القدس

  ن المشروع االستيطاني الجديد بالقدسُيدي" البرلمان العربي"

 

 البـالغ المملكـة قلـق عـن الـسعودية الخارجيـة وزارة عبـرت – "األوسـط الشرق ":القاهرة ـ الرياض
 مـن بـالقرب جديـدة اسـتيطانية وحـدة ١٢٥٧ إلنشاء عطاءات طرح اإلسرائيلية االحتالل سلطات قرار من

  .الشرقية القدس

 الدوليـة، الـشرعية قرارات مع تتعارض التي الخطوة لتلك ورفضها السعودية، إدانة الوزارة، وأكدت
 .المنطقة في السالم إحالل جهود على والتأثير الدولتين، حل تقويض شأنها من والتي

 إلنـشاء مـشروع طـرح اإلسـرائيلي االحـتالل سـلطات بـإعالن المنددة العربية الفعل ردود وتواصلت
 عـن الثالثـاء، العـسومي، عـادل العربـي، البرلمـان رئـيس عـربوأ المحتلـة، القـدس مدينـة فـي مستوطنات

 اسـتيطانية وحـدة )١٢٥٧( إنـشاء مـشروع بـشأن ،)إسـرائيل) بـاالحتالل القائمة القوة سلطة قرار"لـ إدانته
  ."المحتلة القدس مدينة جنوب جديدة

ـــيس وقـــال ـــي البرلمـــان "رئ ـــرار هـــذا "إن" العرب دان الق ـــالم ـــر ُ ـــأتي والخطي ـــي ي ـــسي ســـياق ف  اسةال
 ًانتهاكـا يـشكل والـذي المحتلـة، القـدس مدينـة فيهـا بمـا الفلـسطينية األراضـي فـي المرفوضـة االستيطانية

 المعبـر الـدولتين حل أسس تقويض في واإلمعان الدولية، الشرعية وقرارات الدولي القانون لقواعد ًجسيما
  ."الدولي المجتمع وقرارات الدولية الشرعية عن

ــدولي مــعالمجت "العــسومي وطالــب ــإعالن المتحــدة، واألمــم ال ــتهم رفــضهم ب  المــشروع لهــذا ٕوادان
 المحتلة، وأرضه الفلسطيني الشعب بحق المستمرة اإلسرائيلية الجرائم هذه لوقف بدورهم والقيام الخطير،
 والقانون الدولي المجتمع إرادة تتحدى التي المشاريع هذه لوقف االحتالل سلطات على الضغط وممارسة

ًمـشددا ،"الـصلة ذات الدوليـة الشرعية وقرارات الدولي  نـصرة فـي لجهـوده العربـي البرلمـان مواصـلة "علـى ُ
 المـشروعة حقوقـه جميـع ينـال حتـى والدوليـة، اإلقليميـة المحافل جميع في ومساندته الفلسطيني الشعب

  ."القدس مدينة وعاصمتها المستقلة دولته قيام في

 للقرار استنكارها "عن المصري، البرلمان في" واألوقاف ينيةالد الشؤون لجنة "أعربت السياق، في
 بهدف المحتلة، القدس مدينة قرب جديدة استيطانية وحدات إلنشاء عطاءات بطرح إسرائيل اتخذته الذي
  ."األصلية الفلسطينية بالهوية والعبث السكاني الواقع تغيير

 لقـرارات صـارخا انتهاكـا تـشكل التـي ةالباطلـ القـرارات هـذه نـدين ":أمـس بيـان، فـي اللجنـة وقالت
 االسـتيطان لوقـف حاسـم موقـف باتخـاذ الـصلة ذات وهيئاتـه الـدولي المجتمـع "وطالبت ،"الدولية الشرعية

 فـي واألخالقيـة والقانونيـة الدوليـة ومـسؤولياتهم بواجباتهم والقيام فلسطين، دولة أراضي على اإلسرائيلي
  ."العربية الفلسطينية األراضي على الديمغرافية الهوية لتغيير تسعى التي القرارات هذه وقف

  ١٨/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

***  

  



 
٧

  إيطاليا قلقة من مناقصة االستيطان في القدس

 

 إجـــراءات بـــدء إزاء العميـــق قلقهـــا عـــن اإليطاليـــة الخارجيـــة وزارة أعربـــت – األناضـــول – رومـــا
 الـشرقية بالقـدس القانونيـة غيـر "مـاتوسها جفعـات" مـستوطنة فـي جديـدا مـسكنا ١٢٥٧ لبنـاء مناقـصة
 لبنــاء المناقــصة إجــراءات بــدء بــشأن للغايــة قلقــة إيطاليــا" إن امــس، بيــان، فــي الــوزارة وقالــت .المحتلــة
 أن إلـى وأشـارت ".القـرار هـذا بإلغـاء اإلسـرائيلية السلطات وتطالب "هاماتوس جفعات" في مسكنا ١٢٥٧
 :وأضــافت .مــستقلة فلــسطينية دولــة قيــام إمكانيــة مــن يــرخط بــشكل سيــضعف المــذكورة المــساكن إنــشاء

 تـشكل التـي المـستوطنات بقانونيـة تعتـرف ال إيطاليا فإن األوروبي، والموقف الدولي القانون مع ًتماشيا"
  ".الدولتين حل إلى الوصول أمام خطيرة عقبة

 األنـــشطة جميـــع لوقـــف إلســـرائيل دعوتهـــا جـــددت األوروبيـــين شـــركائها مـــع إيطاليـــا أن وأكـــدت
 مـن هـذا كـل أن إلـى الفتة الدولي، القانون مع تتعارض الجانب أحادية إجراءات اتخاذ وعدم االستيطانية

  .الثقة أجواء يضعف أن شأنه

  ١٨/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

*** 

  أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يؤكد استمرار حشد الدعم لمنظمة أونروا

 

 استمرار العثيمين، أحمد بن يوسف الدكتور اإلسالمي التعاون مةلمنظ العام األمين أكد – أ ش أ
 حـشد أجـل مـن "اأونـروا" الفلـسطينيين الالجئـين وتـشغيل إلغاثـة المتحـدة األمم وكالة مع والشراكة العمل
 وكالـة وذكرت .لالجئين الحيوية خدماتها تقديم في االستمرار من لتمكينها الالزم والمالي السياسي الدعم
 الزاريني فيليب مع العثيمين أجراه مرئي اتصال خالل جاء ذلك أن الثالثاء، اليوم "واس" السعودية ءاألنبا

 جهـود إلـى ًمـشيرا .. "أونـروا" بـه تضطلع الذي المهم بالدور العثيمين أشاد حيث للوكالة، العام المفوض
 هونـو .للوكالـة الماليـة عداتالمسا من المزيد تقديم على األعضاء الدول حث في للمنظمة العامة األمانة
 تفعيـل أجل من "أونروا" ووكالة للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتعاون اإلسالمي التعاون منظمة عام أمين

 خدمــة فــي الوكالــة دور مــساندة فــي يــسهم بمــا الفلــسطينيين، الالجئــين لــدعم اإلنمــائي الوقــف صــندوق
 .الصلة ذات الدولية الشرعية قراراتل ًوفقا قضيتهم حل حين إلى الفلسطينيين الالجئين

 الوكالة حرص إلى ًمشيرا" أونروا" دعم في العثيمين لجهود تقديره عن الزاريني أعرب جانبه، من
 مختلــف فــي ألنــشطتها األعــضاء دولهــا بــدعم وأشــاد المنظمــة، مــع والتعــاون االتــصاالت تعزيــز علــى

 القمـة رئيـسة الـسعودية العربيـة المملكة وأن اء،األعض الدول باهتمام تحظى الوكالة أن يذكر .المجاالت
 ،٢٠١٩ لعام لألونروا الرئيسة للموازنة دوالر مليون ٥٠ بمبلغ تبرع تقديم عن أعلنت قد كانت اإلسالمية

 مليـون ١٦٠ إلـى وصـل بتبـرع المـانحين أكبر ثالث ٢٠١٨ في أصبحت السعودية أن الوكالة أكدت فيما
  .دوالر

  ١٨/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*** 



 
٨

  عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية ٤٠

 

 إسرائيل األميركية التدخل لدى اإلدارة عضو كونغرس ٤٠ طالب - وفا٢٠٢٠-١١-١٨واشنطن 
 . من الضفةأجزاء ضم إسرائيللوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية وسياسات التهجير ومعارضة نوايا 

 إدانـتهمبومبيـو، عـن   مايـكاألميركـيغرس في رسالة وجهوهـا اليـوم لـوزير الخارجيـة  الكونأعضاءوعبر 
 بهدم القرية البدوية حمصة في منطقة األغوار الفلسطينية، ما تسبب في اإلسرائيليلقيام قوات االحتالل 

 اإلسـرائيليةووصـفت الرسـالة مـا يجـري بأنـه زحـف لـسياسات الـضم  . طفـال٤١ مواطنا بيـنهم ٧٣تهجير 
وطالـب البيـان وزيـر  .لألراضي الفلسطينية الذي ما كان ليحـدث لـوال موقـف الحكومـة األميركيـة الـصامت
وطالـب البيـان  .األحمـرالخارجية بإدانة سياسات هدم المنازل الفلسطينية التي طالت سـابقا قريـة الخـان 

سرائيل قد استخدمت في  إلاألميركيةوزير الخارجية بفحص ان كانت معدات عسكرية تبرعت بها الحكومة 
 تهجيـر إلـى تهـدف بأنهـا اإلسرائيلية الحكومة إجراءاتواعتبرت الرسالة  .عمليات هدم القرية الفلسطينية

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي ينوي فيـه وزيـر الخارجيـة األمريكـي مايـك  .أراضيهمالفلسطينيين من 
  .في الضفة الغربية ل والمستوطنات اإلسرائيلية مرتفعات الجوالن المحتإلىبومبيو، القيام بزيارة 

  

  



 
٩

  

  

  

١٨/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا   

    

***  



 
١٠

  برنامج عين على القدس
 

 عين على القدس يفند مغالطات كاتب مقالـة حول مكان وجود المسجد األقصى

 

ل االثنين، على  وقف برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني أمس األو-عمان  
المسجد «تفنيد مغالطات اسامة يماني في مقاله بصحيفة عكاظ السعودية والتي ذهب بها الى ان 

 .«االقصى ليس في القدس

وعرض البرنامج في تقريره االسبوعي المصور في القدس ردودا لبعض المقدسيين على ما جاء 
بعدة عن االقصى هنادي حلواني، قالت ان كاتب بالمقال من مغالطات، فمعلمة القرآن الكريم المقدسية الم

عدم وجود المسجد «المقال تجاوز بما زعمه، خدمة للرواية الصهيونية، والخروج برواية جديدة بـ 
 .«االقصى المبارك

واضافت بان المسجد االقصى باق الى يوم القيامة وانه آية تتلى الى يوم القيامة، واشارت الى 
 في الجانب الشرقي للمسجد االقصى، كالصحابي عبادة بن الصامت وشداد بن قبور للصحابة والصالحين

اوس، موضحة ان دفنهم في هذا المكان يؤكد ان مجيئهم للقدس لم يكن عبثا، بل اتى لقدسية هذا 
 .المكان ووجود المسجد االقصى به

فليأت وليقرأ ما التاريخ يشهد، « اما الحاجة ام محمود فذهبت للسخرية من كاتب المقال بقولها 
 .«ُكتب على بوابات االقصى، فاذا كان ال يفهم بالتاريخ، فال داعي ان يتحدث به

اذا كان اليهودي يعترف بوجود المسجد االقصى ويريد «بدوره المقدسي ابو لطفي نجيب، قال 
 .، مشيرا الى كاتب المقال»مفيش«أخذه، فكيف هو يقول 

ي جرير مرقة بالمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي إلعمار والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالم
المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة الدكتور وصفي كيالني، والذي اكد ان ما نشهده اليوم 

 .امرا فاجعا، واثار غضبا عارما في العالم االسالمي

 المبارك، وفي معرض رده على ادعاءات اسامه يماني حول مكان وجود المسجد االقصى
استشهد الدكتور كيالني بعدد من اآليات القرآنية التي اشارت الى القدس من خالل العديد من الكلمات 

 .«كالقرية واألرض، واالرض المقدسة والطور والمسجد«

كما اورد كيالني عددا من االحاديث الشريفة التي تشير حرفيا، الى بيت المقدس، مؤكدا ان 
دفع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وصالح الدين االيوبي والكثير غيرهم، الى وجود االقصى في القدس 

 .خوض العديد من المعارك لتحرير القدس كأجنادين وحطين وعين جالوت

وأوضح ان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، عندما جاء الى القدس، كان يعرف كل صغيرة 
يه وسلم، من خالل حديث االسراء والمعراج الذي وكبيرة عن المسجد االقصى من رسول اهللا صلى اهللا عل

أين صلى رسول اهللا وأين عرج وأين الصخرة المشرفة التي عرج منها وأين  « يصف االقصى بالتفصيل
 .مشيرا الى أن األمويين حفظوا جميع هذه الدالئل وقاموا ببناء حرم كامل عليها» أقصى القبلة



 
١١

تخدم مصلحة صهيونية » المأجورة«بات واالقالم وبين الدكتور وصفي كيالني ان هذه الكتا
حول مكان وجود االقصى، هو ادخال الشك في النفوس، » الهرطقات«بحتة، فالهدف من جميع هذه 

 .مؤكدا ان جميع المسلمين على عقيدة واحدة ويقين بأن المسجد االقصى موجود في القدس

حول االقصى والتشكيك فيه ليسهل واضاف بان هذه الكتابات تهدف الى خلق نزاعات وخالفات 
 .النيل منه فبما بعد

وفي ختام حديثه، دعا كيالني كاتب المقال وغيره ممن يذهبون بهذه االتجاهات، الى ان يتقوا 
اهللا في المسجد االقصى وفي فلسطين، والتي يكفيها ما بها وما عليها من جور ومن ظلم، كما دعاهم 

  )بترا.( »ون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرينويمكر«الى تذكر قول اهللا عز وجل 

  ٤ص/١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اعتداءات

   تطالب بإبعاد المرابطين باألقصى عن القدس"الهيكل المزعوم"

 

 اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى - فلسطين المحتلة 
ًوشهدت مدينة القدس المحتلة إغالقا . ا تلمودية علنية بحماية قوات االحتالل، وأدوا طقوس المبارك،

 .«كورونا«ًشامال استمر ألسابيع بحجة االحتفال باألعياد اليهودية وتفشي وباء 

ٕوطالبت جماعات الهيكل قوات االحتالل تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وابعادهم 
كي للمواقف اإلسرائيلية والدفع باتجاه العديد من عن القدس، الفتة إلى ضرورة استغالل الدعم األمري

 .المشاريع التهويدية

وكانت جمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات، قد دعت عموم المسلمين في الداخل 
ٕالفلسطيني المحتل وأهالي القدس، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد األقصى المبارك واعماره 

 .مخططات المستوطنينبالمصلين والمرابطين، إفشال ل

، التي تم »سانور«واقتحم عشرات المستوطنين قبيل فجر أمس الثالثاء، موقع مستوطنة 
وقال المستوطنون إنهم يعتزمون إعادة . ٢٠٠٥إخالؤها وهدم بيوتها في إطار خطة االنفصال، عام 

لمستوطنين عن دعمهم االستيطان في المكان، الذي يقع شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما عبر قادة ا
  )وكاالت.(.لهذه الخطوة

  ١٩ص/١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  

  



 
١٢

  والعشرات باالختناق إثر اقتحام مخيم قلنديا" المطاط"إصابتان بـ 

  

 أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى –  وكاالت– االراضي الفلسطينية
دلعت مع جيش االحتالل اإلسرائيلي، بعد ظهر أمس عقب العشرات بحاالت االختناق خالل مواجهات ان

  .اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت المخيم واعتلت أسطح البنايات، منها مبنى 
مة مرورية واللجنة الشعبية في المخيم، ما أدى الندالع مواجهات مع الشبان، وحدوث أز” فتح“تنظيم 

  .في شارع القدس رام اهللا

وأضافت المصادر، أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالعين، 
وعشرات اإلصابات بحاالت االختناق خالل المواجهات التي أطلق جيش االحتالل خاللها األعيرة المطاطية 

  .>>...معوالقنابل الصوتية، ووابال من قنابل الغاز السام والمد

 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة ١٦واعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر أمس ... <<
  .في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، إن قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت وسط اطالق كثيف 
رقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام اهللا وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، للنيران، مناطق متف

  . واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم أنهم مطلوبون

من جهة اخرى، نصب مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم، خيما في أراضي مواطنين 
  .عليهافلسطينيين في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم، بهدف االستيالء 

واوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان، أن 
مجموعة من المستوطنين المتطرفين قاموا بنصب الخيمة في منطقة الخمار شمال شرق البلدة، ألغراض 

  .التوسع االستيطاني االسرائيلي

جمة استيطانية شرسة، تمثلت في نصب وأشار الى أن المنطقة المذكورة تتعرض منذ فترة إلى ه
كرفانات وخيم وشق طرق، موضحا ان المواطنين الفلسطينيين تصدوا للمستوطنين، واستطاعوا ازالة كل 

  .هذه التعديات

  ١٩ ص١٨/١١/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  

  



 
١٣

  اعتداءات/ تقارير

  ٢٠٢٠ -١٩٦٧هدم المباني في محافظة القدس 

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

 ، باتباع١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي منذ اللحظات األولى الحتاللها القدس عام  لطاتشرعت س

السيطرة على مدينة  سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام
من خالل سلسلة من القرارات واإلجراءات  القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك

حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه اإلجراءات هدم سلطات  تعسفية والتي طالت جميع جوانبال
والمعوقات أمام إصدار  اإلسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل االحتالل

في المدينة؛ حيث الوجود السكاني الفلسطيني  تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص
ًوضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي  ً

 .أن تصل إلى مراحلها النهائية سنوات قبل

 :ربعة أنواع وهيألمنازل الصنفت سلطات االحتالل اإلسرائيلية هدم 

 بذريعة( اإلسرائيلي ألسباب عسكرية وهو هدم البيوت على يد جيش االحتالل: يالهدم العسكر - ١

إسرائيل تبرر هذه  ؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن)حماية الجنود والمستوطنات
الهدم ال يطبق على وضع قرية  ، وهذا النوع من"أهداف عسكرية قانونية"األعمال تحت مسمى 

 ).ج(ق الغربية ومناط سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة

 وهو هدم منازل العائالت الفلسطينية على يد جيش االحتالل اإلسرائيلي بذريعة: الهدم العقابي - ٢

أي أهداف  وهذا النوع من الهدم ليس له. تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد اإلسرائيليين
 معاقبة أي شخص محمي، ال يجوز): ٣٣(وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة . عسكرية

 يعارض النظام األساسي لهذه" العقابي الهدم"ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن 
 ."الئحة الهاي"ت من قرارا) ٥٠(المعاهدة والمادة 

 ًوهو األكثر شيوعا، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، :الهدم اإلداري - ٣

 وتكمن).  في سلوانالحاالت في حي البستانكما تظهر بعض (أو بذريعة المصلحة العامة 

ًبالغا بهذه   االحتاللالسهولة في إصدار القرار اإلداري للهدم باالكتفاء بإصدار مهندس بلدية
يجري " البناء بدون تراخيص" الحاالت؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن

 .ًأيضا في المستوطنات بكثرة

محكمة : هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم اإلسرائيلية، ومنها :الهدم القضائي - ٤
عادة بعد  ويأتي قرار الهدم القضائي. المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا الشؤون

ويحظر، وفق المبدأ . القدس االنتهاء من اإلجراءات والقرارات اإلدارية الصادرة عن بلدية
كذلك ال (ًيقم به هو شخصيا؛  لقضائي، معاقبة أي فرد عن فعل لماألساسي لقانون الهدم ا

ة األفراد على أعمال بالسلطات اإلسرائيلية معاق يوجد نص في قانون العقوبات اإلسرائيلي يخول



 
١٤

فردية (يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة  قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما
 ).العقوبة

م ١٩٦٧ل اإلسرائيلي بتنفيذ سياسة الهدم منذ عشية حرب حزيران عام وقد بدأت سلطات االحتال
ًمواطنا عربيا حتى أنها ) ٦٠٠(ًمنزال كان يقطنها حوالي ) ١٣٥(إذ قامت بهدم حي المغاربة فنسفت  ً

، "ًوفقا لشهادات ضباط يهود"قامت بهدم بعض تلك المنازل على رؤوس ساكنيها الذين رفضوا مغادرتها 
 السلطات في نهج الهدم والتدمير في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة وخاصة في واستمرت تلك

 عدد المساكن المهدومة وعدد األفراد المتضررين في محافظة وفيما يلي جدول يبين. القدس الشرقية
 :القدس

  *:)م٢٠٢٠ – م١٩٦٧من ( د المتضررين في محافظة القدسالمساكن المهدومة وعدد األفراجدول عدد 

  عدد األفراد المتضررين عدد المساكن المهدومة السنة

1967 - 1976 162 777 

1977 - 1986 42 161 

1987 - 1996 211 ١٠٧٤ 

1997 - 2006 727 ٣٩٤٢ 

2007 79 378 

2008 96 396 

2009 112 555 

2010 72 130 

٦٩ ١٣ ٢٠١١ 

2012 64 71 

2013 ٤٤٦ ٩٥ 

١٦٧ ٥١ ٢٠١٤ 

١١٤ ٤٧ ٢٠١٥ 

٢٩٥ ٨٨ ٠١٦٢ 

٧٠٠ ١٤٨ ٢٠١٧ 

٢١٧ ٢١٥ ٢٠١٨ 

٣٢٨ ٢٦٨ ٢٠١٩ 

٩٦ ٢٧ ٢٠٢٠ 

 1389 ٢٣٦٩ المجموع

  .إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني/ كتاب القدس اإلحصائي السنوي: المصدر* 

  

بعض المباني تم هدمها بيد صاحب البناء، لتوفير تكاليف الهدم الباهظة ومن الجدير بالذكر أن 
 .تقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسهي تلقى على عاالت



 
١٥

تضع العراقيل فإنها في الوقت الذي تهدم به سلطات االحتالل االسرائيلي المنازل الفلسطينية، و
تصادق هذه و، )رغم حاجتهم المساسة والمتزايدة(والمعوقات إلصدار تراخيص البناء للفلسطينيين 

ت السكنية في المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي السلطات على تراخيص بناء آالف الوحدا
  .القدس، منتهكة بذلك كل األعراف والقوانين واالتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب

١٨/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس   

***  

 من يوقف جرائم االحتالل بحق منازل الفلسطينيين؟؟

 غسان مصطفى الشامي. د

اإلسرائيلي جرائم هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة، ويواصل يواصل الكيان 
تشريد أهلها سعيا منه لتنفيذ المخططات والمشاريع االستيطانية الصهيونية الكبرى وتوسيع 

 .المستوطنات

 ورغم الوباء العالمي في جائحة كورونا، ورغم التقلبات الكبيرة التي مر ٢٠٢٠ومع بداية عام 
هذا العام ؛ إال أن الكيان الصهيوني استمر في تنفيذ مخططات هدم منازل الفلسطينيين، حيث بلغت بها 

) ٦٨٩( حصيلة هدم المنازل لهذا العام حسب ما أعلن مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية حوالي 
لحائط القرارات منزال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فقد ضربت سلطات االحتالل الصهيوني عرض ا

األممية ومناشدات ومطالبات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بوقف هدم منازل الفلسطينيين 
  .. ووقف سياسات التشريد اإلسرائيلية بحقهم

وزمرته تواصل جرائمها بحق اإلنسان واألرض الفلسطينية، ) نتنياهو( إن حكومة الكيان برئاسة 
وذلك لخدمة أهوائه ) نتنياهو( ن العالم وفي وضح النهار، وبتعليمات من بل وتنفذ جرائمها تحت أعي

 . الشخصية ونزواته االجرامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق أرضنا المباركة

و باألمس القريب هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدد من المنازل والمنشآت الصناعية في 
تلة، كما هدمت سلطات االحتالل منازل ومنشآت في محافظة بيت محافظات الضفة الغربية والقدس المح

متر وجرفت أرض للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراق ثبوتية ) ٨٠( لحم، حيث هدمت منزل بمساحة 
 .لها حسب ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم

إيفون هيلي فإن عمليات ( وبحسب تصريحات منسقة الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة 
 فلسطيني وتركهم بال مأوى، وأن هدمته سلطات االحتالل ٨٦٩ّالهدم اإلسرائيلية، أدت إلى تهجير حوالي 

م ؛ كما أعلن االتحاد ٢٠١٦ُم يفوق ما هدم خالل عام بأكمله منذ العام ٢٠٢٠منذ بداية العام 
 مبنى فلسطيني، بما ٧٠وع المنصرم أكثر من األوروبي في بروكسل، أن القوات اإلسرائيلية هدمت األسب

 طفال في ٤١ عائلة فلسطينية لديها ١١في ذلك مرافق سكنية ومعيشية و مرافق صرف الصحي، تملكها 
ِخربة حمصة الفوقا، شمال األغوار شرقي الضفة الغربية، كما هددت سلطات االحتالل بهدم المدرسة 
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 الغربية، والتي يشترك في تمويلها االتحاد األوروبي والعديد الفلسطينية في قرية رأس التين، وسط الضفة
 . مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم٥٢من الدول األعضاء في االتحاد كما يوجد حاليا 

إن ما يحدث في الضفة الغربية والقدس المحتلة من مواصلة جرائم الهدم بحق منازل المواطنين 
 الصهيونية لبناء الوحدات االستيطانية، حيث قامت وتشريدهم من أرضهم يمثل جزء من المخططات

جفعات ( وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ) ١٢٥٧(حديثا سلطات االحتالل بطرح مناقصة لبناء 
في مدينة القدس المحتلة؛ كما أن مشاريع االستيطان لم توقف ليوم وال لحظة وهي تشق ) هماتوس

ضنا الفلسطينية، بل وتحرق أشجار الزيتون والمزروعات طرقا وشوارع وتجرف آالف الدونمات من أر
وتمارس التخريب والتدمير بحق أرضنا الفلسطينية ضمن مسلسل التهجير والتدمير الممنهج بحق األرض 
الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني، األمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني والعربي توحيد الجهود 

 أجل مواجهة الجرائم اإلسرائيلية بحق األرض الفلسطينية وبحق الوجود الرسمية والشعبية والتكاتف من
 .الفلسطيني الثابت واألصيل

  إلى الملتقى ،،

  ١٧ص/١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  خاطر يحذر من التقسيم المكاني للمسجد األقصى. د

 

 وطنينالمست دعوات تكون أن من الثالثاء، يوم خاطر، حسن .د الدولي القدس مركز رئيس حذر
 .المسجد في المكاني للتقسيم ًمقدمة األقصى، للمسجد الشرقية الساحة في "توراتية مدرسة" إلقامة

 خـالل مـن الزمـاني التقـسيم يعـاني المـسجد األقـصى أن إلـى صـحفي، تـصريح فـي خاطر، وأشار
 قبيـل إلى املالقتح العودة ثم الظهر، صالة قبيل حتى ًصباحا السابعة الساعة من المستوطنين اقتحامات

 أميـر" االحـتالل داخليـة وزير دعت المتطرفة اليهودي "المعبد جماعات"بـ تسمى ما وكانت .العصر صالة
 عليهـا والـسيطرة توراتيـة، مدرسـة إلـى األقـصى للمـسجد الـشرقية الـساحة بتحويل االثنين، أمس ،"أوحانا
 فـي لالقتحامـات المتاحـة الفتـرة لكامـ بقـضاء المـستوطنين مـن المتطرفـة الجماعات ًمطالبة كامل، بشكل
 المزعـوم الهيكـل جماعـات" :خـاطر وأضـاف .األقصى للمسجد الشرقية الساحة في وتعليمها "التوراة" تعلم
 بـاب فـي التواجـد محـاولتهم خـالل مـن األقـصى، من الشرقية الجهة في قدم موطئ إليجاد زمن منذ تعمل

 عربيـة جبهة وغياب العربي، التطبيع أجواء ظل في" أن إلى ولفت ".النساء متحف وفي وجنوبه، الرحمة
 .المسجد في مكاني وجود لتثبيت الذهبي الوقت أنه اليهود يعتقد األقصى المسجد عن للدفاع موحدة

 توجهـات مـن ًمحـذرا رسـمي، مـستوى أعلـى على "التوراتية المدرسة" خطوة لمجابهة خاطر ودعا
 .األقصى مسجدال في لالحتالل صيغة إليجاد دولية سياسية

  ".األقصى عن األول الدفاع خط هي القدس أهل مقاومة" يقول ومضى

  ١٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  شؤون مقدسية
 

 استئناف تجديد جوازات السفر للمقدسيين

 

قرر مدير عام دائرة االحوال المدنية والجوازات فهد العموش، وبالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة  
 االردني، استئناف قبول طلبات تجديد جوازات سفر المقدسيين عبر المحكمة الشرعية في وشركة البريد

 .القدس، اعتبارا من االسبوع المقبل

اليوم الثالثاء، ان المحكمة الشرعية في القدس ) بترا(وبين العموش لوكالة األنباء األردنية 
ميع االوراق الثبوتية المطلوبة، ووفق الشريف ستستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين، مرفقا بها ج

االجراءات القانونية المتبعة سابقا، مشيرا الى ان هذ االجراء جاء لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات 
 جواز سفر للمقدسيين قدمت عبر المحكمة ٨٠٧٠واوضح ان الدائرة انجزت . سفرهم بكل سهولة

  )بترا(. تلك الخدمةالشرعية في القدس الشريف، منذ البدء في تقديم

  ١ص/١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

 آراء عربية

 نحو استراتيجية فلسطينية لمواجهة االستيطان واالحتالل

 سري القدوة

ان نجاح رؤية الرئيس محمود عباس نحو إطالق مؤتمر دولي للسالم يتطلب وضع استراتجية 
جديدة من قبل القيادة الفلسطينية تأخذ بعين االعتبار ضرورة استعادة العالقات مع واشنطن بعد رحيل 

ة والعمل الرئيس ترامب وفشل صفقة قرنه التي ولدت ميتة، وأيضا ال بد من اعادة تقيم المرحلة السابق
على نجاح فكرة عقد المؤتمر الدولي للسالم بمشاركة جميع االطراف بالمنطقة وذلك لفرز آليات متعددة 

 .األطراف من أجل مفاوضات مباشرة تحت رعاية دولية

وبالمقابل ال بد من قيام القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات عاجلة بإعادة استالم العوائد الضريبية 
ة انها حق من حقوق شعبنا، وتعد أموال المقاصة هي ضرائب تجبيها شهريا وزارة وخاص) المقاصة(

مالية االحتالل اإلسرائيلي على السلع المستوردة فلسطينيا، وضرورة معالجة هذا االمر حتى يتم ترتيب 
الوضع الداخلي الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل التغييرات 

سية المرتقبة، بعد خسارة إدارة الرئيس ترامب لالنتخابات األميركية وفوز جو بايدن، وضرورة اقامة السيا
وتعزيز العالقات على المستوى الدولي لضمان العمل السياسي الهادف الي توحيد الجهود ضمن سياسة 

 . القيادة الفلسطينية وأهمية التعاطي مع المرحلة الجديدة

 المستوي الدولي لقرارات حكومة االحتالل التي تسابق الزمن لفرض واقع وال بد من التصدي على
استيطاني جديد في مخالفة واضحة للقوانين والشرعية الدولية حيث يشكل طرح حكومة االحتالل 

 وحدة استيطانية جديدة في احدى المستوطنات التي تقع في األراضي الفلسطينية ١٢٥٧لعطاءات بناء 
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ي القدس وبيت لحم، وتقطع التواصل بينهما تطور خطير في السياسة االستيطانية المحتلة بين مدينت
المتناقضة مع القوانين الدولية، ويعد هذا القرار االستيطاني استمرار لمحاوالت حكومة االحتالل قتل حل 

سالم، الدولتين المدعوم دوليا، وضرب كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي إلعادة احياء عملية ال
 . والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا أن االستيطان جميعه غير شرعي

ان استمرار حكومة االحتالل طرح العطاءات أو إقامة وحدات جديدة لن تغير من حقيقة أن كل 
ة وال تعبر االستيطان إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولي

اال عن االحتالل الهمجي وممارساته التي تستمر في ظل غياب تطبيق القانون الدولي وتعتبر سرقة 
 . مباشرة لألراضي الفلسطينية واعتداء على الحقوق الفلسطينية

ولعل حكومة االحتالل االسرائيلي تعول على فرض وقائع جديدة على االرض بعد اعالن وزير 
مايك بومبيو عزمه زيارة مستوطنات في الضفة الغربية، وباتت مشغولة في توفير الخارجية األميركي 

الدعم لهذه الزيارات والتي تشكل خطوة استفزازية للشعب الفلسطيني وقيادته والعالم اجمع الذي يتابع 
 فوز الرئيس بايدن في االنتخابات األمريكية، وهي سابقة خطيرة تؤكد تحدي ادارة ترامب التي تنتهي

 لقرارات الشرعية الدولية، وان حكومة االحتالل تعمل وتحاول االستفادة من  واليتها مطلع العام القادم
الدعم الالمحدود من قبل االدارة االميركية الحالية وخاصة بعد ظهور نتائج االنتخابات االمريكية حيث 

زيد من األراضي الفلسطينية قدمت لها كل دعم ممكن من اجل التوسع االستيطاني واالستيالء على الم
ونهبها وسرقة الحقوق الفلسطينية، وتثبت مواقف ادارة ترامب بأنه أصبح شريكا أساسيا في احتالل 
االراضي الفلسطينية، وممارسا لهذه االحتالل بكل السبل، ومعتديا على الحقوق التاريخية للشعب العربي 

 لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية أن الفلسطيني، وأنه ال يمكن لهذه الممارسات الداعمة
يعطيه شرعية أو يغير من حقيقة االمر على ارض الواقع وان هذا المحتل واالحتالل الى زوال مهما طال 

  .الزمن

  ١٦ص/١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 ين؟صحيفة عبرية متى توقفون مخططات األبرتهايد اإلسرائيلي ضد الفلسطيني

  )١٧/١١/٢٠٢٠ هآرتس (هاس عميرة :بقلم

 وبنـاء تحتيـة بنـى إنشاء نشاطات باستمرار وتنفذ تخطط فإسرائيل …فقط "همتوس جفعات" ليس
  .فلسطينية دولة قيام إمكانية إعاقة استهدفت التي واسع، نطاق على الغربية والضفة القدس شرقي في

 بيت أراضي احتياطي في سكنية وحدات اءبن (المناقصة هذه تحدث أن سرورنا دواعي من ولكن
 .األبيض البيت دخول قبل اختطاف كعملية يفسر ألنه الضجة، من القليل) لحم وبيت صفافا

 اإلسـرائيلي المنهجـي التنمـر ضـد حقيقية خطوات أوسلو، مسار تؤيد التي الدول هذه تتخذ لم إذا
  ؟تقلق فلماذا –
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 أمــا. ضــدهم اليمــين نــشطاء تظــاهر فيمــا بيــون،أورو دبلوماســيون االســتيطان موقــع زار أمــس،
 أن وسـبق. ًقريبـا تنـشر فقـد المناقصة، من أوروبية دول قبل من االستياء إبداء دقة األكثر أو اإلدانات،

 المليـون للمـرة ذكـر لقـد. األمـر حـول قلقـه مالدينـوف، نيكـوالي المتحدة، األمم في الخاص المنسق أبدى
  .الدولي قانونال يعارض المستوطنات بناء بأن

 عقـدي فطـوال اإلسـرائيلي، األراضـي نهـب لمـشروع األخـضر الـضوء أعطى من وحده ترامب ليس
 أشـعر مـا هـو فيه، األعضاء والدول األوروبي االتحاد ٕوادانات الرسمي واألسف ف،.ت.م مع المفاوضات

 ضـد حقيقيـة خطـوات أوسـلو، مـسار تؤيـد التي الدول هذه تتخذ لم إذا. تخافه ما هناك ليس بأن إسرائيل
 وعنـد واإلزعـاج، اإلغـالق تواصـل أن هـذه والحـال قـدورهامفب تقلـق؟ فلمـاذا – اإلسـرائيلي المنهجي التنمر

  .اإلسرائيلي العقاري السرقة نهم من للحد مبادرة أي لصد "الكارثة"و "الالسامية" سالح استالل الحاجة،

 حقيقـي، بنـشاط الرسمي االحتفال تبدالالس الدول لهذه فرصة "همتوس جفعات": فضلكم من ًإذا،
  :التالية التوضيحات تنشر أن عليها ًأوال،. اتخاذه ويمكنها عليها يجب التي

  .الدولي القانون حسب ًمحظورا ًأمرا ّيعد محتلة أراض في المستوطنات بناء إن •

  .علم عن فيه شاركوا ومن نفذوه ومن به فكروا من معاقبة يجب جريمة األبرتهايد •

 واحـدة عرقيـة لمجموعـة ونقلهـا العسكرية واألوامر السالح برعاية "دولة أراضي" عن عالناإل إن •
  .إرهابية ممارسة ّيعد األخرى، حساب على

 أبرتهايـد، لنظـام وممارسـات رؤيـة على يرتكز المحتلة الفلسطينية األراضي في المستوطنات بناء •
  .الفلسطينيين ضد جماعية طرد لنشاطات وتنفيذ عودة هذا وفي متفوقين، اليهود في يرى

 أن واألبرتهايــد الرســمي اإلرهــاب تعــارض التــي الــدول علــى يجــب التوضــيحات، هــذه إلــى ًاســتنادا
  :التالية التحذيرات تنشر

 مـشاريع فـي بالمـشاركة لهـا يـسمح لـن "همتـوس جفعـات" مناقصة في تشارك مقاولين شركة كل •
 أصـحاب كـان إذا. أوروبـا دخـول ومـديريها ألصـحابها يـسمح ولـن أوروبيـة، شـركات فيها تشارك
 المـشاركة بتهمـة بالدهـم فـي للمحاكمـة تقديمهم فسيتم أوروبيين مواطنين الشركات هذه ومديرو

  .األبرتهايد جريمة في

  .المعماريين والمهندسين المخططين بخصوص ًأيضا يسري للمحاكمة والتقديم الدخول منع •

  .إسرائيل أراضي سلطة في كبارال المديرين على يسري أعاله المذكور كل •

  ."همتوس جفعات" في ًشققا سيشترون الذين اليهود اإلسرائيليين على يسري أعاله ذكر ما كل •

ــديرو أصــحاب • ــة الــشركات وم ــي العامل ــا، ف ــذين أوروب ــات يعقــدون وال ــة عالق  شــركات مــع تجاري
 ارتكـاب فـي ساعدةالمـ بتهمـة للمحاكمـة سيقدمون المعماريين، المهندسين هؤالء ومع المقاوالت

  .جريمة

ــتم مثلمــا • ــد ي ــيهم للمــشتبه بنكيــة حــسابات تجمي ــورطين ف ــد ســيتم كــذلك اإلرهــاب، فــي المت  تجمي
  .أعاله المذكورين المتورطين لجميع البنكية الحسابات
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 مــن فلــسطينيون فيــه ســكن إذا إال المــشروع، يــشرعن لــن "تــين ورقــة" كـــ لفلــسطينيين شــقق بيــع •
  .الضفة سكان

 أخـرى، بنـاء مخططـات علـى ًأيـضا التحـذيرات هـذه تطبيـق سـيتم ذلـك، بعـد. البداية سيكون وهذا
 األبرتهايـد تعارضـون كنـتم إذا "خيـالي" تقولـوا ال. القائمـة المـستوطنات وعلى – أقل إعالمية تغطية القت

   .وطنهم من الفلسطينيين من المزيد طرد ويريدون قادرون منه والمستفيدين مخططيه أن وتفهمون

  ١٨/١١/٢٠٢٠ دس العربيالق

*** 

 إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه وتعتقد انهم ليسوا بحاجة لها: عميره هس

  

، تعقيبا على تدمير ١/١١ يوم "هآرتس" في صحيفة  الصحفية اإلسرائيلية عميره هسنشرت
 أن  وبينتالمياه،االحتالل خط مياه في مسافر يطا، ما حرم قرى مغاير العبيد وخربة المجاز من التزود ب

 منشآت غير سكنية كآبار لجمع ١٨٠٤، نحو ٢٠٢٠ وحتى نهاية ايلول ٢٠١٢إسرائيل دمرت منذ عام 
  .المياه، وجدران، وحظائر، ومخازن وما أشبه

   هذا المقال رغبنا في إعادة نشرهوألهمية

  :وفيما يلي نص المقال

 تشرين االول أنبوب مياه بطول ٢٨اء قوة االدارة المدنية والجيش االسرائيلي دمرت يوم االربع
عن التزود ) الخليل(كيلومتر ونصف تقريبا، وبهذا فصلت قرى مغاير العبيد وخربة المجاز في مسافر يطا 

  .بالمياه

هذا التدمير حدث ألنه على طاولة قضاة المحكمة العليا يوجد التماس لسكان القرى في مسافر 
المداوالت في القضية . يهم من الصنبور الرئيسي في قرية التوانييطا ضد االنابيب التي تنقل المياه ال

  . ولكن للمدمرين كان تدميرهم مستعجل جدا٢٠٢١حددت في آذار 

احفاد . جيوش االنبياء على قناعة بأن الفلسطينيين ال يحتاجون الى المياه مثلنا نحن اليهود
 في المئة من الضفة ٦٢للفلسطينيين بنسبة الناجين من الكارثة قرروا أن تزويد المياه عبر االنابيب 

  .الغربية هو قانون واخالق اآلباء

، التي فيها )اآلن هي مدينة(مسافر يطا هي فضاء الرعي والزراعة التاريخي لسكان قرية يطا 
  .عدد منهم استقروا واقاموا تجمعات منفصلة حتى قبل اقامة دولة اسرائيل

 من قراهم من اجل أن يستطيع الجيش االسرائيلي القيام اسرائيل تقول إن من حقها طرد السكان
لهذا، هي تمنعهم من االرتباط بالبنى التحتية وتقوم بتدمير الطرق . في منطقتهم بتدريبات بالذخيرة الحية

دولة اليهود تعرف أنه ليس جميعهم يمكنهم العيش بهذه . التي قاموا بتوسيعها وأخلوها من الصخور
  .ما يسمى التهجير والتظاهر بأن االمر يتعلق باختيار حر. كون المنطقةالطريقة وأنهم سيتر

االعضاء فيها .  اقيمت في مسافر يطا البؤرة االستيطانية غير القانونية افيغال٢٠٠١في العام 
البؤرة االستيطانية تجتاز عملية . سيطروا على نبعين استخدمهما دائما الرعاة والمزارعون الفلسطينيون
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وهي مرتبطة بشبكة الكهرباء والمياه، وهناك شارع معبد يوصل اليها، مثل كل .  اجل الشرعنةسريعة من
  .البؤر االستيطانية والمستوطنات االخرى في المنطقة

 تشرين االول دمرت قوة لالدارة المدنية بمرافقة عسكرية مبنى سكني حجري لعائلة ٢٧في 
قواتنا ايضا دمرت بئر مياه .  في تجمع بيرين شرق يطا)الوالدين وثالثة اوالد(مكونة من خمسة افراد 

هذا لم يكن مكان للتنقيب عن النفط أو تنقيب عن المياه الجوفية، بل هي بئر لتجميع مياه . للعائلة
  .االمطار أو المياه التي يتم شراءها بالمال ويتم نقلها بالصهاريج

لوسائل االعالم تقريبا كل " بتسيلم"ات وبيان" صوت فلسطين"التقارير المقتضبة في نشرات أخبار 
في الساعة كذا وكذا جاءت قوة لالدارة المدنية يرافقها الجيش أو حرس الحدود الى : يوم، متشابهة جدا

هذا التجمع أو ذاك ودمرت مبنى سكنيا لعائلة مكونة من خمسة أو سبعة أفراد، أو صادرت جرافة قامت 
هذه االعمال تتكرر وتصيبنا . مر هدم لمبنى يستخدم كمدرسةبشق طريق يؤدي الى الحقل، أو أعطت أ

لذلك، هذه االعمال ال تتم ترجمتها في كل يوم الى . بالملل، نحن الكتاب والمراسلين، وأنتم ايضا القراء
  .خبر في رأس الصفحة، لتمجيد االخالق اليهودية

 مبنى ١٦٢٣قل عن  دمرت اسرائيل ما ال ي٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر ايلول ٢٠٠٦منذ العام 
وهذا ال يشمل . لفلسطينيين في الضفة الغربية) في معظمها خيام وأكواخ وكرفانات وما شابه(سكنيا 

 طفل فقدوا بيوتهم، وكذلك العمل واألموال التي ٣٥٤٣ شخص، من بينهم ٧٠٦٨. شرقي القدس
  .استثمروها ذهبت هباء ومعها األمل واالحالم

 فلسطيني، من ١١٠٠ المباني السكنية البسيطة لما ال يقل عن اسرائيل دمرت اكثر من مرة احد
  . طفال، في تجمعات قررت عدم االعتراف بوجودها٥٢٧بينهم 

 منشآت غير سكنية مثل ١٨٠٤ وحتى نهاية ايلول هذا العام دمرت اسرائيل ٢٠١٢من العام 
  .آبار لجمع المياه، وجدران، وحظائر، ومخازن وما أشبه

اتهم كل تلك المباني التي يجب بناؤها، لكن ال يتم بناؤها بسبب الحظر ال يشملون في حساب
  .االسرائيلي والخوف من صدمة الهدم وتكاليفها

 فلسطيني في ٤١٨في االشهر التسعة األولى من هذه السنة دمرت اسرائيل مباني سكنية لـ 
، حسب حسابات ٢٠١٦ منذ وهو الرقم االعلى.  أطفال٢٠٨وفيها ) هذا ال يشمل القدس(الضفة الغربية 

  ".بتسيلم"

 هي سنة ذروة في كل ما يتعلق بالدفع قدما بالبناء في المستوطنات في العقدين ٢٠٢٠سنة 
مجلس التخطيط األعلى في اإلدارة المدنية صادق في ": السالم اآلن"االخيرين، وحسب تقديرات حركة 

لغربية، منها تمت المصادقة على  وحدة سكنية لليهود في الضفة ا١٢١٥٩هذه السنة على بناء 
  . تشرين االول١٥ و١٤ في ٤٩٤٨
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 وحدة سكنية لفلسطينيين في شرقي ١٠٠في االشهر التسعة االولى من هذه السنة تم هدم 
 وحدة هدمت على أيدي اصحابها من اجل أن ال تجبرهم البلدية الموحدة على تحمل ٦٨منها (القدس 

  . طفال١٦٧ شخصا، من بينهم ٣٢٣ :المتضررون من الهدم). تكلفة الهدم

 اتبعت اسرائيل، ممثلة الشعب اليهودي على مدار اجياله، سياسة تقييد البناء ١٩٦٧منذ العام 
هذا باالضافة الى مصادرة مكثفة الراضي فلسطينية . للفلسطينيين على االراضي التي ضمتها للقدس

  .خاصة وتحويلها لليهود المواطنين في اسرائيل وفي الشتات

  ١/١١/٢٠٢٠وفا 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

Presidential spokesperson: Leadership is waiting position of new US 

administration regarding Arab-Israeli conflict 

 
RAMALLAH, Tuesday, November 17, 2020 (WAFA) - The official spokesman for the 

Palestinian presidency, Nabil Abu Rudeineh, said that the Palestinian leadership is awaiting the 

position of the US president-elect Joe Biden’s administration regarding the Arab-Israeli 

conflict, stressing that any moves during the upcoming period will be based on the new US 

administration’s position. 

He said during an interview with Voice of Palestine Radio that if Biden’s administration 

recognizes the United Nations resolutions regarding Palestine and takes positions contrary to 

Trump’s administration, the Palestinian leadership will begin in due course to reopen the 

Palestinian file in the international arena through the UN General Assembly and the Quartet for 

Middle East peace. 

He added that President Mahmoud Abbas’s contacts with world leaders are ongoing for the 

convening of an international peace conference that would lead to an end to the occupation and 

the establishment of an independent Palestinian state, pointing out that the international stances 

in rejection of settlements are reassuring. 

The presidential spokesman affirmed the Palestinian people’s adherence to their right to 

establish an independent Palestinian state on the pre-1967 borders with Jerusalem as its capital, 

stating that: “Nothing will happen without the consent of the Palestinian people and leadership 

and in accordance with international law and legitimacy.” 

wafa 17-11-2020   

*** 

  

The Palestinian Foreign minister says Israel’s settlement announcement 

undermines two-state solution 
 

RAMALLAH, Sunday, November 15, 2020 (WAFA) – The Foreign Affairs and Expatriates 

Ministry said today that Israel’s recent settlement announcement is meant to undermine the 

two-state solution. 

In a statement, the ministry condemned the Israeli decision to announce a tender for the 

construction of 1257 new settlement units southeast of occupied Jerusalem, with the aim of 

expanding the settlements in that area and link them to Israeli cities. 

This a heavy blow to the principle of the two-state solution and the opportunities for 

implementing it, the ministry said, adding that the Israeli plan undermines the opportunity to 

establish a viable, geographically connected and sovereign Palestinian state. 
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“It is quite clear that the occupying power is racing against time to exploit the remaining 

transitional period of the US President Donald Trump to implement its expansionist colonial 

projects, which would undermine the chances of achieving peace on the basis of international 

peace references,” the statement pointed out. 

The statement noted that these decisions prove that the occupation state has not stopped for a 

single moment its policy of land annexation for the purpose of settlement expansion. 

The ministry stressed that the countries of the world must shift their stances from condemning 

such practices to holding Israel accountable for all its crimes against the Palestinian people and 

their right to their independent and sovereign state. 

Israel approved tenders for the construction of 1257 new housing units in an illegal West Bank 

settlement; located between the cities of Jerusalem and Bethlehem. These new housing units 

would separate Jerusalem from the West Bank city of Bethlehem.     

wafa 16-11-2020   

*** 

Saudi Arabia condemns Israel’s settlement expansion plans in occupied 

territories 
 
RIYADH, Tuesday, November 17, 2020 (WAFA) – Saudi Arabia condemned today the Israeli 

occupation authorities’ decision to open up bidding for the construction of hundreds of new 

settler units in occupied Palestinian territories. 

Saudi Arabia's Foreign Affairs Ministry stressed in a statement its rejection of the Israeli 

settlement plans to construct 1257 new housing units in an illegal West Bank settlement; 

located between the cities of Jerusalem and Bethlehem. 

The ministry said the Israeli settlement expansion decision runs counter to United Nations 

resolution and would undermine the two-state solution and efforts exerted towards achieving 

peace in the region. 

wafa 17-11-2020   
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Mladenov slams Israeli decision to expand illegal settlement 
 

UN Middle East envoy Nickolay Mladenov has expressed his deep concern over Israel’s 

decision to open the bidding process for the construction of hundreds of housing units in the 

illegal settlement of Givat Hamatos in Occupied Jerusalem. 

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

process for the construction of Givat Hamatos,” Mladenov said in a statement on Monday. 

“If built, it would further consolidate a ring of settlements between Jerusalem and Bethlehem in 

the occupied West Bank. It would significantly damage prospects for a future contiguous 

Palestinian State and for achieving a negotiated two-State solution based on the 1967 lines.” 

“Settlement construction is illegal under international law and I call on the authorities to 

reverse this step,” the UN official underlined. 

Palestinian Information Center 17-11-2020  
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Turkey denounces new illegal Israeli settlement plan, says it violates 

international law 
  

ANKARA, Monday, November 16, 2020 (WAFA) – Turkey yesterday denounced an Israeli 

plan to build over 1200 new housing units in an illegal settlement south of Jerusalem, stressing 

that the Israeli settlements in the occupied Palestinian territories violate international law. 

“Israel, which recently approved the construction of 108 additional illegal settlements in East 

Jerusalem, once again demonstrated that it continues to violate international law and infringe 

upon the rights of the Palestinian people through its decision on the construction of a new 
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illegal settlement area consisting of 1257 housing units in East Jerusalem,” said a Turkish 

Foreign Ministry statement. 

“It is clear that Israel is trying to prevent the establishment of a contiguous, independent and 

sovereign State of Palestine by building additional illegal settlements between East Jerusalem 

and the West Bank,” it said. 

Israel yesterday opened bidding for the construction of Givat Hamatos settlement, north of 

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

future contiguous Palestinian state. 

“On this day that we celebrate the thirty-second anniversary of the foundation of the State of 

Palestine, we remind once again that the Palestinian territories belong to the Palestinian people, 

and we invite all members of the international community which support the vision of a two-

state solution, to stand against Israel's aggressive actions,” said the Turkish Foreign Ministry 

statement. 

wafa 16-11-2020   
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Italy expresses concern over Israel’s settlement expansion plans in Givat 

Hamatos 
 

ROMA, Tuesday, November 17, 2020 (WAFA) - Italy expressed its deep concern regarding 

the Israeli announcement of opening the bidding procedure for the construction of 1,257 

housing units in Givat Hamatos and asked the Israeli authorities to go back on their decision. 

“If built, such a settlement would seriously undermine the prospect of a future independent 

neighbouring Palestinian State,” said the Ministry of Foreign Affairs of Italy in a statement. 

“In line with international law and long-standing European policy, Italy considers the 

settlements illegal and a serious obstacle to the achievement of a just, sustainable and directly 

negotiated Two-State solution between the two Parties,” it said. 

Italy, together with its European partners, has repeatedly urged Israel to stop all settlement 

activity and not take unilateral action contrary to international law, since this can further 

undermine the already compromised climate of trust that is necessary for a revival of the Peace 

Process, the statement concluded. 

Israel approved tenders for the construction of 1257 new housing units in an illegal West Bank 

settlement; located between the cities of Jerusalem and Bethlehem. These new housing units 

would separate Jerusalem from the West Bank city of Bethlehem. 

wafa 17-11-2020   
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Palestinian woman subdued at Qalandia checkpoint near Jerusalem among 

16 Palestinians detained by Israel 
 

RAMALLAH, Monday, November 16, 2020 (WAFA) –A Palestinian woman subdued this 

morning at Qalandia checkpoint near Jerusalem was among 16 Palestinians detained today and 

last night by Israel in the occupied territories, according to the Palestinian Prisoner Society. 

Israeli occupation forces at Qalandia checkpoint, north of Jerusalem, opened fire in the air and 

subdued a woman, who was not immediately identified, claiming she was walking in a lane at 

the checkpoint designated for cars only, which could be by mistake. 

The army, that runs the main checkpoint from the West Bank into Jerusalem, closed it 

immediately and interrupted traffic for a while before reopening it. 

There were several previous incidents in which Israeli forces at the checkpoint and other 

similar ones throughout the occupied territories have shot and either killed or injured  

Palestinians under different pretexts. 
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PPS said meanwhile that Israeli occupation forces detained overnight seven Palestinians from 

the Hebron district in the south of the West Bank, including a 16-year-old boy from Arroub 

refugee camp, an 18-year-old youth from Beit Ummar, and two brothers from Sair. 

Two other Palestinians were detained from the village of Kubar in the Ramallah district. 

The Israeli forces also detained six Palestinians from various East Jerusalem neighborhoods, 

said the PPS. 

wafa 16-11-2020   
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Safadi, Lazzarini discuss UNRWA funding 
 

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi meets with UNRWA 

Commissioner General Philippe Lazzarini on Sunday (Petra photo) 

AMMAN — Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi and Commissioner 

General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East (UNRWA) Philippe Lazzarini on Sunday discussed efforts towards supporting UNRWA 

and rallying financial support to bridge the agency's deficit. 

The two sides went over the outcomes of the intensive and ongoing consultations with 

international partners, to ensure the necessary financial flow and dampen the impact of the 

financial crisis in a way that does not affect the UNRWA staff and institutions, the delivery of 

programmes and services, according to a Foreign Ministry statement. 

On the payment of the salaries of the UNRWA staff, Lazzarini stressed that the agency will pay 

full salaries for November, no later than mid-December, highlighting that UNRWA is making 

every effort to address the financial flow concerns to meet all financial obligations, stressing 

that the agency is giving priority to staff salaries. 

Safadi and Lazzarini also touched on the Stockholm Group meeting, scheduled this week to 

discuss the agency's financial situation, mainly the implications of the issue of salaries, with 

talks also covering the preparations for the international donors meeting, which will be 

organised by the Kingdom and Sweden early 2021. 

Raising the alarm about the repercussions of the lack of financial support needed to ensure the 

continuity of UNRWA’s vital services across its five fields of operation, Safadi emphasised the 

need for maintaining the delivery of the agency’s services. 

UNRWA’s services must continue until a just and lasting solution to the issue of Palestinian 

refugees is achieved, in accordance with international law and relevant UN resolutions, 

particularly Resolution 194, in the context of a comprehensive solution to the Palestinian-

Israeli conflict on the basis of the two-state solution, Safadi said. 

Lazzarini lauded the Kingdom’s efforts towards rallying political and financial support to 

UNRWA, highlighting the importance of the Kingdom’s role, in cooperation with the 

international community, in ensuring the necessary support to help the agency meet bridge its 

deficit.  
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