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  شؤون سياسية
  

  األردن والكويت يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية

  

نائب رئيس الـوزراء وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين أيمـن الـصفدي  أجرى –  الرأي– الكويت
أحمـــد ناصـــر المحمـــد الـــصباح محادثـــات اســـتكملت . ووزيـــر خارجيـــة دولـــة الكويـــت الـــشقيقة الـــشيخ د

ان ــائي وتعميــق التنــسيق إزاء ّــالمحادثــات التــي أجرياهــا فــي عم ــات تعزيــز التعــاون الثن ً مــؤخرا حــول آلي
 الثـاني ابـن الحـسين وأخيـه سـمو الـشيخ نـواف عبـد اهللاًالقضايا اإلقليمية تنفيذا لتوجيهات جاللـة الملـك 

 االستراتيجيةاألحمد الجابر الصباح والمضي بها إلى آفاق أوسع تعكس متانة العالقات األخوية التاريخية 
  .... تجمع البلدين الشقيقينالتي

وأستعرض الوزيران المستجدات في المنطقة وسبل تجاوز التحديات اإلقليمية بما يفضي إلى حل 
  . وخدمة القضايا والمصالح العربيةواالستقراراألزمات وتحقيق األمن 

دل وشدد الوزيران على مركزية القـضية الفلـسطينية وضـرورة تفعيـل الجهـود لتحقيـق الـسالم العـا
والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 

  .... وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي ومبادرة السالم العربية١٩٦٧الرابع من حزيران 

  ١ صفحة ٢٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  ..ت مرفوضةزيارة بومبيو للمستوطنا: الرئاسة الفلسطينية

  والقرار الخاص بالمنتجات تحد للشرعية الدولية

 

يـوم الخمـيس، بـشدة، ئاسـة الفلـسطينية نبيـل أبـو ردينـة أدان الناطق الرسمي باسـم الر – أ ش أ
زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو إلــى مــستوطنة مقامــة علــى أراضــي الفلــسطينيين فــي جبــل 

ــة البيــرة، وكــذلك  ــار منتجــات المــستوطنات منتجــات الطويــل بمدين ــة اعتب  .إســرائيليةقــرار اإلدارة األمريكي
هـذا القـرار   أن–" وفـا"تصريح صحفي نقلته وكالة األنبـاء الفلـسطينية   في– الناطق الفلسطيني فوأضا

هــو تحــد ســافر لجميــع قــرارات الــشرعية الدوليــة، ويــأتي اســتكماال لقــرارات هــذه اإلدارة التــي تــصر علــى 
 الفعلية في احتالل األراضي الفلسطينية، مضيفا أن هذه الخطوة األمريكية لـن تـضفي الـشرعية المشاركة

  .على المستوطنات اإلسرائيلية التي ستزول عاجال أم آجال

 بتحمــل مــسؤولياته وتنفيــذ - تحديــدا مجلــس األمــن الــدولي -وطالــب النــاطق، المجتمــع الــدولي 
  .، الذي جاء بموافقة اإلدارة األمريكية السابقة)٢٣٣٤رقم (قرارته، خصوصا القرار األخير 

  ١٩/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*** 
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 زيارة بومبيو لن تضفي أي شرعية على االستيطان: المجلس الوطني الفلسطيني

  

ــوطني الفلــسطيني أدان – األلمانيــة ــر الخارجيــة األمريكــي  المجلــس ال ــارة وزي ــوم الخمــيس زي الي
في ، واعتبر المجلس الوطني.المقامة في مدينة البيرة بالضفة الغربية" اغوتبس"لمستوطنة  بومبيو مايك

أن هذه الزيارة ، )وفا(يوم صدر عن رئيسه سليم الزعنون وأوردته وكالة األنباء الفلسطينية  بيان صحفي
  .ٍسابقة خطيرة في العالقات الدولية، وتحد أمريكي سافر لقرارات الشرعية الدولية

ن الدولي، واألمين العـام لألمـم المتحـدة، وبرلمانـات العـالم إلدانـة هـذه الزيـارة مجلس األم وطالب
، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب ووزيـر خارجيتهـا، الـذي يتحـدى "االستعمارية"

و يشارك في كافة األعراف والمواثيق واالتفاقيات والعهود الدولية، التي تجرم االستيطان وكل من يدعمه أ
  .تثبيته

ودعا المجلس الجنائية الدوليـة التخـاذ المقتـضى القـانوني وفقـا لنظامهـا األساسـي، الـذي يعتبـر 
  .االستيطان جريمة حرب

هذه الزيارة تمثل استفزازا للعالم كله، واستخفافا بالمؤسسات الدولية واتفاقيات "وقال المجلس إن 
ّاكتها لالستيطان واالحتالل، ولن تغير من الواقع القانوني لهذه ٕجنيف، وامعانا من قبل إدارة ترامب في شر
شــرعية عليهــا، ولــن تثبــت أي واقــع احتاللــي حرمــه وأنكــره  المــستوطنات االســتعمارية، ولــن تــضفي أي

  ."القانون الدولي

زار مـستوطنة  بومبيـو أفادتـا بـأن الـوزير" الـسالم اآلن"وكانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي ومنظمـة 
ضفة الغربية، ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يقوم بزيارة رسـمية لمـستوطنة يهوديـة فـي الـضفة في ال

  .الغربية المحتلة

   ١٩/١١/٢٠٢٠األهرام المصرية 

*** 

  قانوني غير المستوطنات لمنتجات المتحدة الواليات وسم : ليع أبو  الفلسطينيالسفير

  

 المساعد لـشؤون فلـسطين واألراضـي العربيـة  اعتبر األمين العام- وفا٢٠٢٠-١١-٢١ القاهرة
 الواليات المتحـدة لمنتجـات المـستوطنات اإلسـرائيلية غيـر وسم المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي،

 .بالسياسة العدائية وغير القانونية" منتجات إسرائيلية"الشرعية على أنها 

الخارجيـة األميركـي بومبيـو األرض  فـصل وزيـر إن يوم السبت،، "وفا" أبو علي في تصريح وقال
الفلـسطينية المحتلـة وتـصنيفه المنتجـات الفلـسطينية مـن الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، باعتبارهـا كيانــات 

 القائمـة علـى تمريـر أجنـداتها العدوانيـة تجـاه األميركيـةمنفصلة، هـو دليـل آخـر علـى أجنـدة هـذه اإلدارة 
ــز االنفــصال، واال ــسطينية، وتعزي ــالقــضية الفل ــسطيني لل ــشعب الفل ــسطيني، واخــضاع ال  سيطرةٕنقــسام الفل

  .اإلسرائيلية االحتاللية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته



 
٧

 ان هذا اإلعالن هو معاداة للدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات وأضاف،
 بالقوانين والقرارات األممية، بما فيها اإلسرائيلية بشكل قانوني، وهو إهانة مباشرة اللتزام المجتمع الدولي

 هـذه الخطـوة تـستدعي تحركـا فوريـا علـى الـصعيد الـدولي، أن ، موضـحا)٢٣٣٤(قرار مجلس األمن رقم 
  .ويجب رفضها، ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة

ت  الـــسفير أبـــو علـــي إلـــى ضـــرورة مقاطعـــة أي مؤســـسة أو شـــركة تعمـــل فـــي المـــستوطناودعـــا
 امعــةاإلســرائيلية، ومقاطعــة بــضائع المــستوطنات، ومنــع دخــول المــستوطنين طبقــا لقــرارات مجــالس الج

ًالعربيـة، مـشيدا بـالقرار األخيـر لمحكمـة العـدل التابعــة لالتحـاد األوروبـي القاضـي بوجـوب وسـم منتجــات 
  .اإلسرائيليةالبضائع الصادرة من المستوطنات 

  ٢١/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  المستوطنات لمنتجات المتحدة الواليات وسم: عشراوي

 المحتلة الفلسطينية األراضي سرقة في تواطؤ" إسرائيلية "أنها على
  

ــا٢٠٢٠-١١-٢٠ اهللا رام ــسطينية - وف ــر الفل ــة لمنظمــة التحري ــة التنفيذي ــرت عــضو اللجن  اعتب
ــات المتحــدة لمنتجــات المــستوطنات ــى أنهــا حنــان عــشراوي، وســم الوالي ــشرعية، عل ــر ال  اإلســرائيلية غي

  .بالسياسة االستفزازية المعيبة وغير القانونية" منتجات إسرائيلية"

 عشراوي في بيـان لهـا، اليـوم الجمعـة، أن هـذا اإلجـراء غيـر القـانوني، هـو اعتـراف فعلـي وأكدت
لـشرعية علـى نهـب من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة إلضفاء ا% ٦٠بضم إسرائيل ألكثر من 

ــاع األراضــي ــدولي واإلجم ــادئ األساســية للقــانون ال ــر للمب ــسطينية، فــي تحــد متعمــد وخطي ٍ والمــوارد الفل
  .العالمي

 أن زيــارة وزيــر الخارجيــة األميركــي لمــستوطنات غيــر شــرعية مقامــة علــى أراضــي إلــى وأشــارت
هيــة واليتهــا، لترســيخ سياســاتها  قبــل هــذه اإلدارة المنتنالــضفة الغربيــة المحتلــة، هــي محاولــة أخيــرة مــ

اإلجرامية بحق قضيتنا العادلة، كما أنها تأتي في إطار االستغالل الفاضح من قبل بومبيو لتحقيق أهدافه 
  .السياسية الشخصية كوجه جديد لمنظري اليمين المتطرف في الواليات المتحدة

يس دعمهـا، وأن إعـالن  أن هذه المنتجات هـي نتـاج للـسرقة والنهـب ويجـب مقاطعتهـا ولـوأكدت
بومبيو معاداة الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات اإلسرائيلية بـشكل قـانوني هـو 
ــم  ــة، بمــا فيهــا قــرار مجلــس األمــن رق ــالقوانين والقــرارات األممي ــدولي ب ــزام المجتمــع ال ــة مباشــرة اللت إهان

)٢٣٣٤(.  

سطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلـسطينية  األرض الفليو أن فصل بومبإلى عشراوي ولفتت
 القائمـة اإلدارةمن الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة هو دليـل آخـر علـى أجنـدة هـذه 

ٕعلى تعزيز االنفصال واالنقسام الفلسطيني الداخلي، واخضاع شعبنا للسيطرة اإلسـرائيلية غيـر القانونيـة، 
  .تهوحرمانه من حقوقه ومقدرا



 
٨

 إلى أن إدارة ترمب المنتهية واليتها بذلت جهـودا مـضنية لتطبيـع االنتهاكـات اإلسـرائيلية وأشارت
، ومحاربــة الحقــوق األساســية لــشعبنا الفلــسطيني، وتعمــدت اإلنــسانيالمخالفــة للقــانون الــدولي والــدولي 

  .ابتزاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها

 إلـىأن هذه اإلجراءات السافرة، تمس بشكل مباشر بحقوق شعبنا ومقدراته، وتهـدف  إلى ونوهت
ٕاســتباق اإلدارة األميركيــة المقبلــة والزامهــا بــاإلجراءات القانونيــة واإلداريــة، التــي تحــافظ علــى إرث ترمــب 

  .المدمر إلى ما بعد فترته الظالمية

تطلــع للعمــل مــع الــدول المــسؤولة فــي  فــي ختــام بيانهــا أن القيــادة الفلــسطينية توي عــشراوأكــدت
المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والسالم، على أساس االحترام المتبادل وااللتـزام بـسيادة القـانون الـدولي، 
والسعي نحو معالجة تداعيات سياسات إدارة ترمب الكارثية، ومواجهة إجراءاتها والتراجع عنها، واالتجاه 

  . والمفاهيم اإلنسانيةنحو مسار جديد ينسجم مع القيم

  ٢٠/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*** 

  المجتمع الدولي مطالب بالضغط على االحتالل : الفاهوم

  لوقف انتهاكاته بحق أطفال فلسطين

 

ســفير دولــة فلــسطين لــدى تــونس هائــل الفــاهوم، إن علــى   قــال–  وفــا٢٠٢٠-١١-٢٠تــونس 
حتالل بشكل حقيقي وفاعل، إلجبارها على االلتزام بالمواثيق الدولية المجتمع الدولي الضغط على دولة اال

واإلفـــراج الفـــوري عـــن جميـــع األطفـــال الفلـــسطينيين األســـرى، ووقـــف  الداعيـــة الحتـــرام حقـــوق األطفـــال،
 .انتهاكاتها المتكررة بحق الطفولة الفلسطينية

ة العربيـة للتربيـة والثقافـة يوم الجمعة، خالل الحفل الذي نظمته المنظمـجاء ذلك، في مداخلته، 
تنميـة الطفولـة المبكـرة فـي "بمقرها في تـونس، لمناسـبة اليـوم العـالمي للطفـل، بعنـوان " االلكسو"والعلوم 

  ."األوضاع الطارئة واألزمات

  ٢٠/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٩

  اعتداءات

  ٢٠٢٠ طفل فلسطيني منذ بداية ٤٠٠االحتالل اعتقل نحو 

 

 كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن رئيس وزراء االحتالل بنيامين -فلسطين المحتلة 
 االسـتيطانية المقـام علـى أراضـي "عطروت"نتنياهو، يسعى إلى دفع أعمال البناء االستيطاني في منطقة 

انتهـاء واليـة الـرئيس  الفلسطينيتين شمال القـدس المحتلـة، وذلـك قبـل "بيت حنينا"، و"قلنديا البلد"قريتي 
 .األمريكي الحالي دونالد ترمب

 المتلفزة أن نتنياهو أعرب خالل محادثات مغلقة عن رغبته في الحصول علـى "كان"وأفادت قناة 
موافقة فورية من الواليات المتحدة على هذه الخطـوة، وأنـه سـيطلب مـن وزيـر الخارجيـة األمريكـي مايـك 

 .ات االستيطانية الجديدة في هذا الحي إلى األمامبومبيو دفع بناء اآلالف من الوحد

ونقلت القناة الرسمية اإلسرائيلية عن مسؤولين في الحكومة ومقربين مـن نتنيـاهو، أن الحكومـة 
 علـى األرض، قبـل تـولي الـرئيس األمريكـي المنتخـب، "اسـتيطاني"اإلسرائيلية تسعى إلى فرض أمـر واقـع 

مـا لـم يـتم إنجـازه "ى قناعة المـسؤولين المحيطـين بنتنيـاهو بـأن وأشارت إل. بايدن، منصبه بشكل رسمي
، ورجحوا أن تضع إدارة بايدن العراقيـل أمـام "اآلن لن يحدث في ظل اإلدارة الجديدة) من بناء استيطاني(

 .تنفيذ المشاريع االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة

 طرحت في شهر شباط من العام الحـالي، يشار إلى أن بلدية االحتالل في القدس المحتلة، كانت
فـي منطقـة ) مطـار قلنـديا(مخططا لبناء تسعة آالف وحـدة اسـتيطانية جديـدة علـى محـيط المطـار سـابقا 

، وتقع "عطروت"يذكر أن منطقة . ، حيث رصدت حكومة االحتالل ماليين الدوالرات لهذا الهدف"عطروت"
دس، حيـث أقامـت سـلطات االحـتالل فـي المكـان منطقـة  القـ-شمال القدس المحتلة، على طريق رام اهللا 

صناعية استيطانية، تهدف إلى فصل القدس عن شـمال ووسـط الـضفة الغربيـة، والـسيطرة علـى الطريـق 
 .الحيوي والوحيد من بين القدس وعمقها الفلسطيني في الشمال

 مـشددة  مستوطنا، أمس الخميس، باحات المسجد األقصى، وسـط إجـراءات عـسكرية٩٨واقتحم 
من قبل شرطة االحتالل، فيما حذر مسؤولون ومختصون، مـن قـرار سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، البـدء 

 .بتسجيل أراضي القدس ضمن الطابو اإلسرائيلي

وأفادت األوقاف اإلسـالمية فـي القـدس، بـأن المـستوطنين تجولـوا فـي باحـات االقـصى المختلفـة، 
وأضـافت أن شـرطة االحـتالل أدخلـت المقتحمـين . ل اسـتفزازيواقتحموا صحن قبة الـصخرة المـشرفة بـشك

عبـر مجموعـات انطالقــا مـن بـاب المغاربــة، الـذي تمنـع قــوات االحـتالل المـصلين مــن الـدخول عبـره إلــى 
 ...األقصى

 طفل فلسطيني تقل أعمارهم ٤٠٠في موضوع آخر، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أكثر من 
ــة ا١٨عــن  ــذ بداي ــة تــشرين األول الماضــي، غــالبيتهم مــن القــدس  عامــا، من ــى نهاي ــام الجــاري، وحت لع

 .ّالمحتلة، بحسب ما أفاد نادي األسير في تقرير نشره اليوم الخميس



 
١٠

 ٢٠وقال نادي األسير في تقريره الذي جاء بمناسبة يوم اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف في 
 اعتمـدت فيـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة اتفاقيـة تشرين الثاني من كل عام، وهو التاريخ ذاته الـذي

 طفال فلسطينيا، ١٧٠، إن نحو ١٩٨٩، واتفاقية حقوق الطفل في عام ١٩٥٩إعالن حقوق الطفل عام 
 ."مجدو، وعوفر، والدامون": يعتقلهم االحتالل، ويحتجزهم في ثالثة سجون مركزية هي

ات اعتقال األطفال، وفرض مزيد من اإلجراءات وأكد أن سلطات االحتالل، مستمرة في تنفيذ عملي
ــشار فيــروس  ــة بحقهــم، رغــم اســتمرار انت ــا"التنكيلي ــة عــزل "كورون ــال عملي ــث يواجــه األســرى األطف ، حي

مضاعفة أسوة بالبالغين، وحرموا من زيارة عائالتهم ومحـاميهم، السـيما فـي األشـهر األولـى مـن انتـشار 
 .الوباء

ة حقائق، جملة من االنتهاكات، والتحوالت التي ينفذها االحتالل واستعرض نادي األسير عبر ورق
بحق األسرى األطفال، وتتمثل بـاعتقالهم المنظم من منازلهم فـي سـاعات متـأخرة مـن الليـل، ونقلهـم إلـى 
ٕمراكــز التحقيــق والتوقيــف، وابقــائهم دون طعــام أو شــراب لــساعات طويلــة، وصــلت فــي بعــض الحــاالت 

وجيــه الــشتائم واأللفــاظ النابيــة لهــم، تهديــدهم وتــرهيبهم، النتــزاع االعترافــات مــنهم، ّالموثقــة ليــومين، وت
ّودفعهــم للتوقيــع علــى اإلفــادات المكتوبــة باللغــة العبريــة دون ترجمتهــا، وحرمــانهم مــن حقهــم القــانوني  ّ

منهـا ّبضرورة حضور أحـد الوالـدين، والمحـامي خـالل التحقيـق، وغيـر ذلـك مـن األسـاليب واالنتهاكـات، و
 .حرمانهم من استكمال دراستهم

، شهدت قضية األسرى األطفـال، تحـوالت مـا زالـت مـستمرة، ٢٠١٥منذ عام ": وقال نادي األسير
خاصــة فــي فتــرة هبــة القــدس، منهــا إقــرار ســلطات االحــتالل للقــوانين العنــصرية، والتوجــه نحــو مــشاريع 

بعض الحاالت إلى أكثـر مـن عـشر سـنوات، ُقوانين، تشرع إصدار أحكام عالية بحق األطفال، وصلت في 
وحتى الحكم المؤبد، ومنذ العام المذكور ولغاية تشرين األول من العام الجـاري، وصـلت حـاالت االعتقـال 

ويواجه األطفال خاصة فـي القـدس المحتلـة، عمليـات ": وأضاف. " آالف٧بين صفوف األطفال ألكثر من 
 مــصيرهم، عبــر سياســات ممنهجــة لتــدمير بنيــة المجتمــع اعتقــال ممنهجــة، كانــت لهــا آثــار كارثيــة علــى

 التي طالت عبر السنوات الماضية "الحبس المنزلي"المقدسي، ومنها استهداف األسرى األطفال، بسياسة 
المئات من األسرى األطفـال، وشـكلت أخطـر الـسياسات التـي فرضـتها علـيهم، وذلـك بتحويـل بيـوتهم إلـى 

  )وكاالت. ("سجن

  ١٦ صفحة ٢٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 
١١

  "األقصى"إسرائيل تمنع فلسطينيين من الصالة بـ

 

 منعت الشرطة اإلسرائيلية، مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من - فلسطين المحتلة
 .الوصول إلى المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة، في خطوة ندد خطيب المسجد بتكرارها

 الـشرطة اإلسـرائيلية المـصلين مـن الـضفة الغربيـة علـى حـواجز ووفق مراسـل األناضـول، أوقفـت
على مداخل البلدة القديمة في القدس ولم تسمح إال لعدد قليل جدا منهم بالوصول إلـى المـسجد األقـصى 

 .بعد التدقيق في هوياتهم

وأدى الفلسطينيون الذين تم منعهم من الوصول إلى المسجد األقصى صالة الجمعة في الـشوارع 
 .قريبة من البلدة القديمةال

 .وكانت الشرطة اإلسرائيلية أقامت الحواجز على مداخل البلدة القديمة منذ ساعات الصباح

تكـرار منـع "وفي السياق، ندد خطيب األقـصى، الـشيخ يوسـف أبـو سـنينة، فـي خطبـة الجمعـة، بــ
 ".مصلين من الوصول إلى المسجد

منــع المــصلين مــن الوصــول إلــى المــسجد ألداء ال يجــوز بــأي حــال اســتمرار "وقــال أبــو ســنينة 
 ".الصالة

وهذه هي الجمعة الرابعة على التوالي التي يتم فيها منع مـصلين مـن سـكان الـضفة الغربيـة مـن 
 .الوصول إلى المسجد األقصى

 ألف فلـسطيني مـن سـكان القـدس الـشرقية والـداخل الفلـسطيني الـصالة بالمـسجد ١٢وأدى نحو 
وتطلـب إسـرائيل مـن سـكان الـضفة الغربيـة وقطـاع . مشددة، وفق تقديرات محليـةاألقصى وسط إجراءات 

 .غزة الحصول على تصاريح خاصة من أجل الوصول إلى القدس أو الصالة بالمسجد األقصى

مــن ناحيــة ثانيــة حــذر مــسؤول فلــسطيني، الجمعــة، مــن تــصاعد أعــداد المعتقلــين المــصابين 
وقـال قـدري أبـو بكـر، رئـيس هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين . بفيروس كورونا في السجون اإلسرائيلية

 ". معتقل مصابون حاليا بكورونا١٠٠نحو "، إن )رسمية(

، شـفي ١٣٠وبلغ إجمالي المعتقلين الفلـسطينيين بـسجون إسـرائيل الـذين أصـيبوا بكورونـا نحـو 
 .)حكوميغير ( منهم، وفق مؤسسات محلية تعنى بقضايا المعتقلين بينها نادي األسير ٣٠

 سـيدة، فيمـا بلـغ عـدد المعتقلـين ٤٠ فلسطيني، بيـنهم ٤٥٠٠وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 
ــال قرابــة  ــين اإلداريــين ١٧٠األطف ــة(، والمعتقل ــسطينية رســمية٣٧٠نحــو ) دون تهم ــات فل . ، وفــق بيان

  )وكاالت(

 ١٦ صفحة ٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  



 
١٢

   قلنديااالحتالل الصهيوني يعتقل طفلين من مخيم

 

خالــد : ، الطفلــين القاصــرين٢٠/١١/٢٠٢٠ الجمعــة، َوات االحــتالل الــصهيوني، ليلــةاعتقلــت قــ
ٍ أنور أبو زيدية، من داخـل محـل تجـاري فـي مخـيم قلنـديا شـمال القـدس المحتلـة، بـزعم ٕواسماعيلسليم،  ٍ ِ

ٍاتهامها بإلقاء عبوة محلية الصنع    .مدخل المخيمعلى الحاجز العسكري القريب من ) كوع متفجر(ِ

ّوكانت قوات االحتالل الصهيوني قد أغلقت حاجز قلنديا العـسكري باالتجـاهين أمـام حركـة الـسير 
ٍوالمــرور، بعــد تعــرض نقطــة عــسكرية فــي محيطــه لهجــوم بــاألكواع المتفجــرة مــن قبــل عــدد مــن الــشباب  ٍ ٍ

ة مـن رام اهللا والـضواحي الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة، وطوابير طويلـة مـن الـسيارات والمركبـات المتجهـ
  .الشمالية باتجاه القدس وبالعكس

ٍويشهد مخيم قلنديا، شـمال القـدس المحتلـة، مواجهـات شـبه يوميـة بـين المـواطنين الفلـسطيني، 
وقوات االحتالل الصهيوني، إذ يعد المخيم من بؤر المواجهة المشتعلة في القدس ُ.  

  ٢١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  تداءاتاع/ تقارير

  الفلسطينيون يرفضون تسجيل أراضي القدس الشرقية في الطابو اإلسرائيلي

 

مسؤولون فلسطينيون قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي البـدء  رفض - "الشرق األوسط": رام اهللا
خطـوة تجـاه تهويـد المدينـة " اإلسـرائيلي، باعتبـار أن ذلـك "الطـابو"بتسجيل أراضي القدس الشرقية ضمن 

  ."دسة والسيطرة المطلقة على أراضيها ومنازلهاالمق

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، إن بدء 
ــل  ــاني فــي القــدس يمث ــى "االحــتالل بتــسجيل األراضــي والمب ــسيطرة الكاملــة عل الخطــوة األخيــرة لفــرض ال

  ."ا يسمى بأمالك الدولةالمدينة، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت م

وأضاف لإلذاعة الرسمية، أن خطوة االحتالل تهدف إلـى تـصفية الوجـود الفلـسطيني فـي المدينـة 
فــي مخالفــة لقــوانين "المحتلــة، مــن خــالل تخــصيص أمــالك الغــائبين واالســتيالء علــى األراضــي وضــمها، 

  ."الشرعية الدولية

ــ ــت إطــالق عملي ــسطينية وكانــت الحكومــة اإلســرائيلية قــد أعلن ــارات واألراضــي الفل ة تــسجيل العق
 . اإلسرائيلي"الطابو"بالقدس الشرقية، في سجل 

وقال وزير القـدس اإلسـرائيلي رافـي بيـرتس، إن الهـدف مـن إطـالق عمليـة التـسجيل هـو ترسـيخ 
حقيقـة أن معظـم األراضـي الواقعـة فـي ": وأضاف فـي بيـان. "الوحدة بين شطري المدينة الشرقي والغربي"

  ."ء الشرقي من القدس غير مسجل بشكل صحيح، هو أمر كان يجب معالجته لفترة طويلةالجز
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ــم تبنيهــا، اآلن، مــن قبــل "وأضــاف،  ــد ت ــات، ق ــسجيل األراضــي والممتلك ــي طورتهــا لت الخطــط الت
الوزارات الحكومية المختلفة المعنية، القدس الموحدة ليست شعارا، إنها رؤية يجب أن تنطبق على الجزء 

  ." من المدينة تماما كما تنطبق على الجزء الغربيالشرقي

، فـي "الطـابو" في المائة فقط من أراضي القدس الشرقية مسجلة بـسجل األمـالك ٥وعمليا يوجد 
وتسجيل األراضي هو خطوة أخرى تتخذها إسرائيل في الـشق . حين أن باقي األراضي غير مسجلة رسميا
  .طينيون عاصمة لدولتهم العتيدةالشرقي من المدينة، الذي يطالب به الفلس

وقال مدير دائرة الخرائط واالستيطان في بيت الشرق، خليل التفكجي، إن القرار خطـوة أخيـرة مـن 
 ١٩٦٧إن تسجيل األراضي منذ عـام "عملية التهويد لالستيالء على بيوت المواطنين وأراضيهم، مضيفا، 

ل ألن مالكيهـا أرادوا دفـع ضـرائب أقـل، والمرحلـة مر بثالث مراحل، األولى أن جزءا من األراضـي لـم يـسج
الثانيـة أن هنـاك منـاطق فــي مرحلـة االدعـاءات، وبالتــالي لـم تـسجل رسـميا، والثالثــة هـي مرحلـة الطــابو 

  ."الحالية

 أوقفت حكومة االحتالل التسجيل والتسوية، األمر الذي انعكس على ١٩٦٧وأوضح أنه بعد عام 
ــاء األراضــي مــسجلة بأســماء أ ــاتوا بعــد بق ــذين ب ــة ٥٠صــحابها ال ــي عــداد المــوتى، وبقــي الورث  عامــا ف

ودعـا التفكجـي إلـى ضـرورة أن تكـون هنـاك . المتواجدون في مناطق أخرى وبعضهم خـارج حـدود الـوطن
خطة استراتيجية بديلة، لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال نسبة كبيرة من أراضي القدس سيما البلدة 

  .القديمة

 مــدير مركــز القــدس للحقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة زيــاد الحمــوري، مــن التــداعيات كمــا حــذر
الخطيرة إلعالن سلطات االحتالل تسجيل منازل وأراضي المقدسيين، وتسويتها من حيـث زيـادة الـضرائب 
وفرض تكاليف باهظة، ما يعني تنفيذ مخطط االحتالل في فرض السيطرة الكاملـة علـى المدينـة المقدسـة 

  .ما المساكن الفلسطينية أيضاسي

وقال الحموري إن سلسلة االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل من حصار على المقدسـيين وتـأزيم 
ٕوضعهم، هي لتغيير معالم القدس واعطائها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شـكل أبـواب القـدس واضـاءة  ٕ

تالليـة تـأتي أيـضا إلثبـات أن القـدس جـزء وأضاف، أن هذه اإلجراءات االح. شوارعها في أعيادهم وغيرها
  . حسب مزاعم حكومة االحتالل"القدس الموحدة"من إسرائيل، أو 

  ٢٠/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 
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  االحتالل يسابق الزمن في تكثيف االستيطان في القدس لتقويض حل الدولتين: تقرير

  

ــذي يعــده المكتــب الــوطني   قــال–  وفــا٢٠٢٠-١١-٢١نــابلس  تقريــر االســتيطان األســبوعي ال
 ومقاومة االستيطان التـابع لمنظمـة التحريـر، إن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي تـسابق للدفاع عن األرض

الزمن في فـرض وقـائع إضـافية علـى األرض الفلـسطينية عبـر إقـرار مزيـد مـن مخططـات الـضم والتوسـع 
 .العنصري، ال سيما في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لتقويض حل الدولتين

ــذي يغطــي ا ــر ال ــرة مــن وأضــاف التقري ــاني الجــاري٢٠-١٤(لفت ــشرين الث ان نــشر ســلطات  ،) ت
جنـوب مدينـة القـدس، هـو " جفعـات هامـاتوس"االحتالل مناقصة لبنـاء حـي يهـودي جديـد فـي مـستوطنة 

اســتمرار لــسياسة عزلهــا، ومحاصــرتها، فــي ســياق مــشاريع التهويــد اإلســرائيلية، باإلضــافة إلــى اســتغالل 
تحـسبا مـن أن يـضع الـرئيس األميركـي المنتخـب جـو بايـدن قيـودا أمـام األيام األخيرة لترمب في منصبه، 

  .الحكومة اإلسرائيلية فيما يتعلق ببناء المستوطنات

، قامت إسرائيل ببناء عدد مـن المـستوطنات فـي مدينـة القـدس، وفـي ١٩٦٧منذ حزيران : وتابع
ــار، ورامــوت شــلومو، والت: محيطهــا، كمــستوطنات ــسية، ونيفــي رمــات اشــكول، وجفعــات هاميفت ــة الفرن ل

ولكـن الجديـد  . ألف يهـودي٢٥٠ يسكنها -ٕيعقوب، وبسغات زئيف، وايست تالبوت، وجيلو، وهار حوما 
وهــذا لــم يــتم القيــام بــه منــذ العــام . فــي العطــاءات األخيــرة هــو قــرار بنــاء حــي جديــد بالكامــل فــي القــدس

  .نوب شرق القدسالمقامة على جبل أبو غنيم ج" هار حوما"، مع بناء مستوطنة ١٩٩٧

وأضاف، أن دولة االحتالل تريد بهذه السياسة تشديد الخناق علـى مدينـة القـدس، فهـي تتجاهـل 
 فلــسطيني فيهــا، وهنــاك تخوفــات مــن دفــع ســلطات االحــتالل مخططــات ٣٥٠.٠٠٠حقيقــة وجــود حــوالي 
ايدن مهامهـا، فـي  ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، قبيل تسلم إدارة ب١٣جديدة لبناء أكثر من 

  .العشرين من كانون الثاني المقبل

ــاء  ــى أراضــي مطــار قلنــديا، ٩٠٠٠ويــدور الحــديث هنــا، عــن مخطــط لبن  وحــدة اســتيطانية عل
 وحدة استيطانية في ٥٧٠على أراضي شعفاط، و" رمات شلومو" وحدة استيطانية في مستوطنة ١٥٣٠و

ة إلــى الوحــدات االســتيطانية فــي مــستوطنة علــى أراضــي جبــل أبــو غنــيم، إضــاف" هــار حومــاه"مــستوطنة 
ــى أراضــي بيــت صــفافا، هــذا إلــى جانــب آالف الوحــدات االســتيطانية األخــرى فــي " جفعــات هــامتوس" عل

  ."١إي "، في إطار المخطط االستيطاني "معاليه أدوميم"مستوطنة 

تــوح وحــسب التقريــر، تعتــزم بلديــة االحــتالل فــي القــدس تحويــل شــارع صــالح الــدين إلــى ممــر مف
فقـد حــضرت طــواقم مـن بلديــة االحـتالل إلــى الــشارع المـذكور قبــل نحـو أســبوعين، وعلقــت . للمـشاة فقــط

الفتات فيه باللغة العبرية تتحـدث عـن مخطـط سـتنفذه وأمهلـت التجـار حتـى الثالـث والعـشرين مـن شـهر 
ارع رقـم واحـد كانون األول المقبل، لالعتراض على المخطـط، الـذي يبـدأ مـن المـصرارة علـى الـش/ديسمبر

ًمرورا بشوارع السلطان سليمان وصالح الدين والزهراء واألصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن عفـان فـي 
ً، وامتدادا علـى الـشارع رقـم واحـد )األمريكان كولوني(ًواد الجوز، وصوال إلى منطقة الشيخ جراح، وفندق 

  .الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي
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 ألـف مقدسـي، تجاهلـت بلديـة االحـتالل ٣٠٠ً المذكور، أن يؤثر عمليا على ومن شأن المخطط 
والتـشاور معهــم، ومـع الـسكان، وأصــحاب المحـال التجاريـة فــي الـشوارع، واألحيـاء التــي  االتـصال بهـم، 
وتنـوي حكومـة االحـتالل إطـالق عمليـة لتـسجيل األراضـي واألمـالك شـرق القـدس، فـي . يشملها المخطط

  ."الطابو"ألراضي مسجلة في من ا% ٥حين أن 

وفــي ســياق تهيئــة البنــى التحتيــة لمخططــات الــضم، تــم اإلعــالن عــن خطــة وضــعتها وزارة النقــل 
ــة،  ــة المحتل ــد مــن الــشوارع االســتيطانية فــي الــضفة الغربي والمواصــالت فــي حكومــة االحــتالل لــشق مزي

ع دولـة االحـتالل وتحـسين وتحديث شوارع أخرى خدمة للمستوطنين، بهدف ربط المستوطنات ببعـضها مـ
 ٦٧٦( مليار شـيقل ٢.٣عمليات التنقل واألمان، حيث يجري اآلن الترويج للخطة الرئيسية للنقل بتكلفة 

  ." سنوات، وتشمل شق طرق وتطوير أخرى، وحلول للمفترقات الخطرة٥لمدة ) مليون دوالر

ائيلية ميري ريغيف، مع وقد تم الكشف عن المخطط خالل اجتماع عقدته وزيرة المواصالت اإلسر
  .قادة المستوطنين في الضفة الغربية األسبوع الماضي

قبيل انتقـال الـسلطة فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة إلـى إدارة ديمقراطيـة،  وأشار التقرير إلى أن
ي ّتقدم إدارة ترمب هدايا مجانية لحكومة االحتالل، عقب إعالن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، ف

ــه المنته ــة االحــتالل بــشكل رســمي، تــصنيف إدارت ــى دول ــدم عليهــا حت ــم تق ــخطــوة ل ــة ي ة واليتهــا، المنطق
ٕفي الـضفة الغربيـة علـى انهـا إسـرائيلية اقتـصاديا واداريـا، وتـصنيف منتجـات المـستوطنات " ج"المصنفة 

ّاإلســرائيلية فــي الــضفة الغربيــة علــى أنهــا إســرائيلية، وتكــريس الفــصل بــين الــضفة ا ّ لغربيــة وقطــاع غــزة، ّ
ًباعتبـار أن قطـاع غـزة والـضفة الغربيـة منفـصلتان سياسـيا واداريـا، ويجـب معاملتهمـا وفقـا لـذلك، خالفــا  ٕ

إلــى معاملــة منتجــات المــستوطنات كمنتجــات  لمواقــف اإلدارات األميركيــة الــسابقة، فــضال عــن ذلــك دعــا
  .إسرائيلية المنشأ

ّ، ولكنـه فـي تفاصـيله يـشرع الـضم "ير بلـد المنـشأتأشـ"وجاء هذا الموقف المعلـن، تحـت عنـوان  
يعملون ضمن اإلطار االقتصادي واإلداري إلسرائيل، ويجب التعامل ) ج(إن المنتجين في المنطقة : "بقوله

  ."ًمع بضائعهم وفقا لذلك

  ":المكتب الوطني"وفيما يلي مجمل االنتهاكات األسبوعية التي وثقها 

  القدس

ئلة الصباغ المكونة من خمس ُأسر، حتى الرابع والعشرين من الشهر أمهلت سلطات االحتالل عا
الجاري، إلخالء منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ لصالح المستوطنين، ودفع غرامة 

 آالف شيقل لمحـامي الطـرف اآلخـر وهـو المـستوطنين، وهـدمت بركـسين تجـاريين علـى الـشارع ٧بقيمة 
الهدم بركس تجاري يضم بسطات خضار، وبركس وسور يلف على نحو دونمين مـن كما شمل  .الرئيسي

األرض، ويــضم محــل بيــع قطــع مركبــات يعــود للمــواطن محمــد ابــراهيم حلــوة، كمــا أجبــرت بلديــة االحــتالل 
  .المقدسي أيمن جعابيص على هدم محله التجاري في حي الصلعة بجبل المكبر؛ بحجة عدم الترخيص
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المتطرفــة إلــى الــسيطرة علــى الــساحة الــشرقية للمــسجد " جماعــات المعبــد"ودعــت مــا تــسمى بـــ  
األقـــصى، وتحويلهـــا إلـــى مدرســـة توراتيـــة دائمـــة، وطالبـــت المـــستوطنين بقـــضاء كامـــل الفتـــرة المتاحـــة 

  .، وتعليمها في الساحة الشرقية لألقصى"التوراة"لالقتحامات في تعلم 

 التي يفرضها االحتالل إلى الحد األقـصى، بحيـث ويهدف هذا الطلب إلى استغالل أوقات االقتحام
وتــسعى الجماعــات . ًيــصبح دوام المــدارس الدينيــة اليهوديــة داخــل المــسجد لمــدة خمــس ســاعات يوميــا

، ويمهـد الحقـا إلدخـال الكتـب ولفـائف التـوراة "تدريس اليهـود"االستيطانية لتحويل المسجد األقصى مركز 
كــل ذلــك . بالسـتيكية علــى غـرار تلــك المنــصوبة فـي ســاحة البـراقوالكراسـي، ومــن ثـم المطالبــة بمظــالت 

ًيؤسس مسارا جديدا للتقسيم المكاني لألقصى واقتطاع ساحته الشرقية بعد أن فشل الرهـان الـذي اسـتمر  ً
  .ً عاما بالسيطرة على مصلى باب الرحمة كنقطة انطالق للتقسيم المكاني١٦

*** 

  نية جنوب األقصى وفد دبلوماسي أمريكي يزور بؤرة استيطا

  يحول سلوان لثكنة عسكريةاالحتالل و

 

، علـــى مـــدخل "مدينـــة داوود" األربعـــاء، البـــؤرة االســـتيطانية ار وفـــد دبلوماســـي أمريكـــي، ليلـــةز
 .من جهة حي وادي حلوة المسجد األقصى جنوب سلوان بلدة

شددة فــي ســلوان أن الزيــارة جــرت وســط إجــراءات أمنيــة مــ/ وأضــاف مركــز معلومــات وادي حلــوة
ّالبلدة، وانتشار واسع لقوات وعناصر أمن االحتالل، ووضـع الـسواتر الحديديـة، وحولـت المنطقـة الـى مـا 
يــشبه الثكنــة العــسكرية، شــملت كــذلك إغــالق الطــرق والــشوارع الرئيــسية والفرعيــة ونــصب الحــواجز فــي 

 الـشارع وأجبـرتهم علـى المنطقة تسببت بالتـضييق علـى سـكان البلـدة، ومنعـتهم مـن التواجـد والـسير فـي
أسـطح بنايـات قريبـة مـن مكـان البـؤرة االسـتيطانية، ونـصبت " القناصـة"دخول منازلهم، كما اعتلت فرق 

 .القوات منذ ساعات الظهيرة الخيام في المكان

فــي ســاعات " مدينــة داوود"وأوضــح المركــز أن الوفــد الدبلوماســي وصــل إلــى البــؤرة االســتيطانية 
  .كثر من ساعة ونصفالمساء، ونفذ جولة أل

  ١٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
١٧

  بالضفة" ج"لضم مناطق " إسرائيل"أمريكا تفسح المجال أمام 

 

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قـراره بـشأن المـستوطنات  أعلن –  الرأي–القدس المحتلة 
 .تضمن ما هو أخطر من ذلك بكثيرولكن نص القرار ي" صنع في إسرائيل"بالسماح بوسم منتجاتها بـ

الـضفة  مـن% ٦٠التـي تعـادل " ج"للمنطقـة " إسـرائيل"القـرار األمريكـي يفـسح الطريـق أمـام ضـم 
 .غزة وقطاع الضفة الغربية ويكرس الفصل بين الغربية

ًمنفـــصلتان سياســـيا واداريـــا ويجـــب  والـــضفة الغربيـــة غـــزة: "ويتـــضمن القـــرار فـــي نـــصه الحرفـــي ًٕ
 ". لذلكًمعاملتهما وفقا

ًمنفـصلتين سياسـيا واداريـا  غـزة وقطـاع الـضفة الغربيـة ولم يسبق ألي إدارة أميركيـة أن اعتبـرت ًٕ
 .على النحو المنصوص عليه في القرار الذي يودع فيه بومبيو مهامه

ّولكنه في تفاصيله يشرع الضم " تأشير بلد المنشأ"وجاء القرار الصادر باسم بومبيو تحت عنوان 
يعملون ضمن اإلطار االقتصادي واإلداري إلسرائيل ويجب التعامـل ) ج(لمنتجين في المنطقة إن ا: "بقوله

 ".ًمع بضائعهم وفقا لذلك

  :وجاء نص القرار األمريكي كالتالي

اليوم، تبادر وزارة الخارجية إلى مبـادئ توجيهيـة جديـدة للتأكـد مـن أن تأشـير بلـد المنـشأ للـسلع 
 .مع نهج السياسة الخارجية القائم على الواقعيةاإلسرائيلية والفلسطينية يتفق 

ــي تمــارس فيهــا إســرائيل  ــاطق الت ــع المنتجــين داخــل المن ُوفقــا لهــذا اإلعــالن، ســيطلب مــن جمي ً
" إسرائيل" أن توسم السلع بـ-بموجب اتفاقات أوسلو ) ج( وعلى األخص المنطقة -السلطات ذات الصلة 

 .ين تصديرها إلى الواليات المتحدةح" صنع في إسرائيل"أو " منتج إسرائيل"أو 

يعملــون ضــمن اإلطــار االقتــصادي واإلداري ) ج(يعتــرف هــذا الــنهج بــأن المنتجــين فــي المنطقــة 
سـيؤدي هـذا التحـديث إلـى القـضاء علـى االلتبـاس مـن  .ًإلسرائيل ويجب التعامل مع بضائعهم وفقـا لـذلك

لجميـع األغـراض العمليـة منفـصلون  غربيـةالـضفة ال خالل االعتـراف بـأن المنتجـين فـي أجـزاء أخـرى مـن
ًإداريا وأنه يجب أن يتم وضع عالمة على بضائعهم وفقا لذلك حيـث  الضفة الغربية البضائع في مناطق .ً

" الـضفة الغربيـة "بالسلطات ذات الصلة يجب أن توسم على أنها منتجات مـن السلطة الفلسطينية تحتفظ
  ".غزة "ى أنها منتجات منعل غزة وسيتم تمييز البضائع المنتجة في

ــد اآلن ــل بع ــن نقب ــد، ل ــضفة الغربيــة "بموجــب الــنهج الجدي ــا " غــزة/ال ــة، اعتراف ًأو عالمــات مماثل
ًمنفصلتان سياسيا واداريا ويجب معاملتهما وفقا لذلك والضفة الغربية غزة بأن ً ًٕ. 

سنـستمر . سالمنبقى ملتزمين بسالم دائم ومستدام على النحو المبين في رؤية الرئيس ترامب للـ
في معارضة تلك الدول والمؤسسات الدولية التي تنزع شرعية أو تعاقـب إسـرائيل والمنتجـين اإلسـرائيليين 

  .من خالل إجراءات خبيثة ال تعترف بالواقع على األرض الضفة الغربية في

  ٢٠/١١/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

*** 



 
١٨

  تقارير

  صى مشاركة واسعة في صالة الفجر برحاب األق

ّ االحتالل المشددةإجراءاترغم  ُ  

 

ــوم الجمعــة، برحــابمــن القــدس وخارجهــا، فــي صــالة فجــر شــارك آالف المــواطنين  المــسجد  ي
 .المبارك، رغم اجراءات االحتالل المشددة في القدس األقصى

، توافدوا ١٩٤٨ُوقال مراسلنا إن آالف المصلين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 
ُـذ ساعات الفجر األولى، وأدوا صالة الفجر في المـسجد المبـارك ومرافقـه ومصلياته، وحـرص معظمهـم من

 ".الظهر" صالة الجمعة الرباط في المسجد المبارك حتى موعد

وكانت قوات االحتالل فرضت اجراءاتها المشددة على أبواب ومداخل البلدة القديمة، وفي الشوارع 
  .صى، وعلى بواباته الرئيسية الخارجيةاألق والطرقات المؤدية الى

  ٢٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  شؤون مقدسية
 

ٌأزمة مالية كبيرة تعصف بمدرسة دار الطفل العربي في القدس ٌ  

 

ه وبـسبب  ِأفاد اتحـاد أوليـاء أمـور الطلبـة فـي مدرسـة دار الطفـل العربـي فـي القـدس المحتلـة بأن ّـ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُ َ
ِالضائقة المالية ال ِصعبة التي تمر بها المدرسة، وعدم استطاعة اإلدارة دفع رواتب المعلمـين والمعلمـات، ِ َِ ِ ُِ َ

ِفقد قررت لجنة المعلمين في المدرسة تعليق التعليم الوجاهي فيها، وأبقت على التعلم عن بعد ّ ّ.  

وتعـــد مدرســـة دار الطفـــل العربـــي مـــن أقـــدم المـــدارس المقدســـية، إذ ُأســـست فـــي القـــدس، فـــي  ُ
ً، على يد السيدة هند الحسيني، والمدرسة مخصـصة للطالبـات وتـضم مجموعـة كبيـرة مـن ٢٥/٤/١٩٤٨ ً ُِ ٌ

ّالطالبات اليتيمات، تقدر ب  ُ ّ طالبة، تقوم المدرسة على تعليمهن وتـوفير احتياجـاتهن الحياتيـة، وفـي ٨٠ِ ِّ ُ
المـالي الـضعيف مـن ذات الوقت تعمل المدرسة على إعفاء مجموعه أخرى من الطالبات من ذوي الدخل 

  .خالل إعفاء كلي أو جزئي

ِتعتمد مدرسة دار الطفل العربي على األقساط المدرسية بالدرجة األولى، وعلـى بعـض الـدعم مـن  ِ ِ ِ ِ ُ ُ
ُالمؤسسات الخيرية لإليفاء بالتزاماتها، إذ ال تتلقى التمويل من بلدية االحتالل الصهيوني، وهي المدرسة  ِ ِ َ

  .دود القدس المحتلةُالوحيدة في ذلك، ضمن ح

ُفي سبيل الحفاظ على هـذه المؤسـسة التعليميـة المقدسـية، دعـا اتحـاد أوليـاء أمـور الطـالب فـي  ُ
مدرسـة دار الطفـل " المدرسـة القدس المرجعيات الوطنية فـي القـدس إلـى تحمـل مـسؤولياتها اتجـاه هـذه 

ِ المــالي إلــى هــذه المؤســسة ِ، وطالــب االتحــاد المؤســسات الداعمــة بــأن توجــه بوصــلتها بالــدعم"العربــي
  .العريقة



 
١٩

ودعا االتحاد، في ذات الـسياق، إلـى ضـرورة تـسديد االلتزامـات الماليـة المترتبـة علـى المقتـدرين 
من أوليـاء األمـور، كـم دعـا غيـر المقتـدرين مـنهم للتواصـل مـع إدارة المدرسـة إلجـراء التـسويات الماليـة 

ٍتعليم بأسرع وقت متاح الإلىالالزمة، لكي تستطيع المؤسسة العودة  ِ.  

  ٢١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  بدء استقبال طلبات تجديد جوازات سفر المقدسيين السبت المقبل

 

القائم بأعمـال قاضـي القـضاة فـي القـدس المحتلـة واصـف  أعلن – خبر  وكالة–القدس المحتلة 
ر المحكمة الشرعية في واد الجـوز البكري، عن موعد استقبال طلبات تجديد جوازات سفر المقدسيين، عب

ًبالمدينة، مشيرا إلى أنه سيكون بدءا من  . نوفمبر٢١ الموافق  السبت يومً

وأشــار البكــري فــي تــصريح صــحفي اليــوم الخمــيس، إلــى أن المحكمــة الــشرعية فــي واد الجــوز 
ت دائمـة أو بالقدس المحتلة، من المقرر أن تستقبل طلبات التجديـد لجـوزات سـفر المقدسـيين سـواء كانـ

عامـا، شـريطة ) ١٦(مؤقتة، وكذلك معامالت إصدار جواز السفر ألول مرة لألطفال القاصـرين دون سـن 
وأوضح أنه يمكن لحملة الجوازات األردنية الحاصلين  .أن يكونو مضافين للهوية المقدسية ألحد الوالدين

عية مـشيرا إلـى أن كافـة الطلبـات على الهوية المقدسية المؤقتة أيـضا تقـديم طلبـاتهم فـي المحكمـة الـشر
ودعـا  .ًيجب أن تكون معززه بكافـة األوراق الثبوتيـة المطلوبـة ووفقـا لإلجـراءات القانونيـة المتبعـة سـابقا

البكري المواطنين المقدسيين المراجعين للمحكمة الشرعية إلى ارتداء الكمامات، والتقيد بإجراءات السالمة 
أن هذ اإلجراء جاء  ًدي، تنفيذا ألوامر الدفاع بهذا الخصوص، مشددا علىوالوقاية الالزمة والتباعد الجس

 العربيــة، وتأكيــدا للوصــاية الهاشــمية علــى الهويــةللتخفيــف عــن المقدســيين، ودعمــا لــصمودهم وحمايــة 
  .القدس الشريف

  ١٩/١١/٢٠٢٠ الفلسطينية للصحافة خبر وكالة

*** 

  فعاليات

  راسات القدسغنايم والخواجا يفوزان بجائزة مركز د

 

جمعيـة يـوم القـدس فـي عمـان حفـل توزيـع / يقيم مركز دراسـات القـدس -  نضال برقان-عمان 
، وذلك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد، في مقر ٢٠٢٠ للعام "الحركة النسائية في القدس"جائزة 

 منـدوب عــن بنــك المركـز، برعايــة وزيـر الثقافــة الــدكتور باسـم الطويــسي، وبحــضور الـسيدة هــال عطــاري
ــة، واألســتاذ  ــيس جامعــة الزيتون ــد المجــالي رئ ــدكتور محم األردن، داعمــي الجــائزة، وبحــضور األســتاذ ال

وقـد فـاز بـالمركز األول الطالبـة فهيمـة  .الدكتور نـواف شـطناوي عميـد كليـة التربيـة فـي جامعـة اليرمـوك
الخواجـا مـن جامعـة الزيتونـة، وتـم غنايم من جامعة اليرمـوك، وفـاز بـالمركز الثالـث الطالـب أحمـد ماجـد 

لـبن بـأن جـائزة  ّوقد صرح مدير عام مركز دراسات القدس الدكتور زيـاد أبـو .حجب المركز الثاني للجائزة



 
٢٠

 إلـى توثيـق الحركـة النـسائية منـذ بدايـة "الحركـة النـسائية فـي القـدس"المركز سنوية، وتهدف هذه جائزة 
رن التاسـع عــشر، لمـا للحركــة النـسائية فـي القــدس مـن دور بــالغ األهميـة، حيـث شــاركت المـرأة فــي القـ

النــضال الفلــسطيني ومقاومــة االحــتالل الــصهيوني مــن أجــل الوحــدة العربيــة وبنــاء دولــة فلــسطينية علــى 
 النسائية في األرض التاريخية من البحر إلى النهر، وتعود الحركة النسائية في القدس إلى جذور الحركة

ً، احتجاجا على ١٨٩٣ في فلسطين عام "العفولة"فلسطين ما قبل النكبة، حين خرجت تظاهرة نسائية في 
إنــشاء أول مــستوطنة يهوديــة علــى أرضــها، والهجــرة اليهوديــة، وقــد تبلــور عــن هــذه التظــاهرة تأســيس 

ــسائية فــي عكــا عــام  ــة ن ــسائية، فتأســست جمعي ــات ن ــت ، برئاســة نبيهــة ا١٩٠٣جمعي ــم توال لمــالكي، ث
 .الجمعيات في مدن فلسطينية أخرى

لبن إن المشاركين في التقدم للجائزة تقتصر على طلبة الجامعات في األردن وفلسطين،  وقال أبو
 ٢٠١٩من أجل تحفيزهم على البحث، والوعي في القضية الفلسطينية، وقد سـبق أن فـاز بالجـائزة للعـام 

هند عـدنان أبـو : جامعة اإلسالمية في غزة بالمركز األول، والطالبةالطالبة مريم علي حسن صالح من ال
ّنجيلــة مــن جامعــة غــزة بــالمركز الثــاني، والطالبــة رهــف إســكندر الجمــال مــن الجامعــة األلمانيــة األردنيــة 

 ".الحركة الطالبية في القدس في ظل االحتالل الصهيوني": بالمركز الثالث، وكانت الجائزة بعنوان

ٕن إن الجائزة تخضع للتحكيم من قبل لجنة مختصة، وان األبحاث الفائزة سوف تنشر لب وقال أبو
 دينـار، ٣٠٠ دينـار، وللمركـز الثـاني ٥٠٠ٕفي كتاب يصدر عن المركـز، وان قيمـة الجـائزة للمركـز األول 

  . دينار، وشهادات تقدير للفائزين٢٠٠وللمركز الثالث 

  ١٢ صفحة ٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  "االحتالل  لمناهضة الدولية كاديميةاأل الحملة"

 الفلسطيني الشعب مع للتضامن العالمي اليوم فعاليات تطلق
  

 الدوليــة لمناهــضة االحــتالل والــضم، األكاديميــة أطلقــت الحملــة - وفــا٢٠٢٠-١١-٢١ اهللا رام
، حملتهـا  المناضـلين العـرب واألجانـب المناصـرين للقـضية الفلـسطينيةكـاديميينبالتعاون مع شركائها األ

  .الدولية إلحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

) ١٨١(نوفمبر تأريخا لقرار التقسيم رقم /  تشرين الثاني٢٩ المنظومة الدولية سنويا في وتحيي
 يـه اآلن، علـى خـالف مـا نـص علإلىمن أجل تذكير العالم بأن الفلسطينيين لم يحققوا دولتهم المستقلة 

  .مقرار التقسي

 الحملة إلى إرسال رسالة موحـدة لكـل شـعوب وحكومـات العـالم والمنظمـات الدوليـة حـول وتهدف
 الدولـة الفلـسطينية المـستقلة وعاصـمتها القـدس، وفقـا لقواعـد إقامـةعدالة القضية الفلسطينية، وأهميـة 

  .العدالة الدولية

الفعالية التضامنية، ومنها  منسق الحملة رمزي عودة، إن العديد من الفعاليات ستنظم لهذه وقال
األردن، ومــصر، ولبنــان، :  دولــة عربيــة هــي١٢ الــشهر الجــاري، تــشمل ٢٩إطــالق موجــة مفتوحــة فــي 
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 إضـافةوسوريا، والسودان، والعراق، والمغـرب، والجزائـر، وتـونس، والكويـت، وسـلطنة عمـان، والبحـرين، 
  . فلسطينيي الشتاتإلي

 وبالـضم، كمـا تـشمل الفعاليـات اإلسـرائيليموجة باالحتالل  مداخالت األكاديميين في هذه الوتندد
تنسيق وقفات تضامنية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة إحياء لليوم العـالمي للتـضامن 

  .مع الشعب الفلسطيني

 ورشات عمل وندوات مع باحثين متخصصين، كما تشمل الفعاليات ار الحملة في هذا اإلطوتنظم
 الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة توضـح إلـىراق عمل والتقارير والمقـاالت ورفـع مـذكرات قانونيـة إعداد أو

 الفلـــسطينية المحتلـــة، وتطالبهـــا بتـــوفير الحمايـــة الدوليـــة األراضـــيانتهاكـــات االحـــتالل اإلســـرائيلي فـــي 
  . االحتالل فورإوازالةللفلسطينيين العزل 

صرين للقضية الفلسطينية، تسجيل فيـديوهات قـصيرة  طلبت من المناحملة عودة إلى أن الوأشار
  .تناصر الحق الفلسطيني من أجل بثها في مواقع التواصل االجتماعي وعبر المنصات االلكترونية

ــسطين وتبــث ــاون مــع فــضائية فل ــة وبالتع ــصات االلكتروني ــر المن ــضامن عب ــات الت ــة فعالي  الحمل
 والتي سـتنقل بـث ية،عات الفلسطينية والعربية والدول لعشرات اإلذاإضافةوفضائية معا وفضائية النجاح، 

  . نوفمبر الجاري٢٩ نوفمبر وحتى ٢١هذه الفعاليات اعتبارا من 

  ٢١/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  شخصيات مقدسية

  ) هـ٧١٢-٦٤٠(إبراهيم بن داود بن نصر الهكاري 

  

 الهكاري الدمشقي المقدسي، قرأ بالروايات على هو المقرئ الزاهد الفقيه إبراهيم بن داود بن نصر
الخابوري في حلب، كما قرأ القراءات في دمشق، وكذلك قرأ القرآن في جامع دمشق، وحدث عنه في جزء 

  .ابن عرفة وسمع منه الفقيه العالم البرزالي

  .أقام في حماة فترة من الزمن، وعرف بكثرة التعبد والتواضع وحسن الخلق

  ؛ ٢٦، ص١ن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ج اب-: المرجع 

  .٣١٧، ص٢، قسم٩الدباغ، مصطفى، بالدنا فلسطين، ج -          

  

  ٢٢/١١/٢٠٢٠ شخصيات مقدسية

*** 
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  اخترنا لكم

   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة

  

أهم ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ ب
  .المؤلفات التي تتعلق بالقدس من جوانب مختلفة

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره 
  اللجنة

  : )٢٠١٥-١٩٨٧المقاومة الفلسطينية لالحتالل االسرائيلي في بيت المقدس (وفيما يلي تعريف بكتاب 

 ٢٠١٧مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات، :  بيروت –. راهيم أبو عرفة تأليف خالد إبالكتاب من 
  .ص٤٠٠ –. 

بداية يتناول الكتاب المكانة الدينية للقدس عند أهل الديانات الثالث، ثم يستعرض التسلسل 
 على ًالتاريخي لالنتفاضات الفلسطينية ومقاومة االحتالل احتجاجا على االنتهاكات اإلسرائيلية التي تعمل

ًتهويد المدينة المقدسة، مستعرضا نماذج من شرائح المقاومة في مدينة القدس بمختلف مستوياتها 
من ضمنها المؤسسات الفلسطينية المقدسية والحركات السياسية والشارع المقدسي والرسمية والشعبية 
 تشكيل مرجعية مركزية ً، وأخيرا يخلص الكاتب إلى تقديم عدد من التوصيات أهمها...والجانب اإلعالمي 

تطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن ود الوطنية في مقاومة االحتالل وفلسطينية وتوحيد الجه
  .المقدسي، وبالتركيز على محورية المسجد األقصى في الصراع العربي اإلسرائيلي

٢٢/١١/٢٠٢٠  

***  

  آراء عربية

 !...اإلسرائيليإالم هذا التحجر 
 عودة عودة

ًظ في إسرائيل اآلن وفي خارجها أيضا أن هناك خوفا يهوديا معلنا على المستقبل اإلسرائيلي يالح ً ً ً
  .ً عاما على إعالن قيام الدولة اليهودية في فلسطين٧٢رغم مرور أكثر من 

فإســرائيل حتــى اآلن هــي بــال حــدود ثابتــة وبــال عاصــمة مــستقرة ولــم يعتــرف بهــا الــشعب العربــي 
  .لعربية وكثير من شعوب العالمالفلسطيني والشعوب ا

مـــن % ٥٠تؤكـــد ذلـــك صـــحف إســـرائيلية ومنهـــا هـــآرتس التـــي كـــشفت وفـــي اســـتطالع لهـــا أن 
ًيتوقعون هجوما عسكريا مباغتا ال يعرفون من أين يجيء % ٧٠اإلسرائيليين مرتعبون من المستقبل وأن  ً ً

انعـدمت ثقـتهم % ٧٠ارج، وأن يفضلون الهجرة للخ% ٣٧فقدوا الثقة بقيادتهم وأن % ٧٠كما أن هناك 
  .ًبصورة إسرائيل السياسية واألمنية ووزنها السياسي عالميا
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فـي " التحجـر"وعزا استطالع إسرائيلي لصحفية هآرتس كـل هـذا التقهقـر فـي الدولـة العبريـة إلـى 
الهوة ًالسياسة اإلسرائيلية والذي سيذهب بها عندما أصبح االتحاد السوفياتي ليس سوفياتيا، وكذلك تلك 

ًالواسعة بين يهود الداخل والخارج وكل ذلك يشير إلى فشل المشروع الـصهيوني كـامال فـي تحقيـق هدفـه 
  .وهو إقامة وطن قومي آمن للشعب اليهودي كما كان يردد هيرتسل ورفاقه

كشف كل هذا التردي للكيان اإلسرائيلي المفكر اليهودي األميركـي نعـوم تشومـسكي الـذي وصـف 
فالبرنـامج الـسياسي لحـزب الليكـود يـرفض .. ا تسير ضمن سياسة ال منطقيـة ومـدمرة للـذاتإسرائيل بأنه

  !األردنغربي نهر " دولة للعرب"قيام 

بأنهـا شـبيهة لعقليـة حكـام جنـوب أفريقيـا قبـل مجـيء " حكـام إسـرائيل"ووصف تشومسكي عقلية 
ًرا تشومـسكي بـأن جميـع الجـرائم فقد راهنوا بأن أميركا ستكون معهم ولـن تخـذلهم، مـشي.. نلسون منديال

فواشنطن تنظر إلى إسرائيل بأنها ذراعها .. التي ارتكبها اإلسرائيليون في قطاع غزة جاءت بايحاء أميركي
ودعـا تشومـسكي إلـى مقاطعـة إسـرائيل . .األوسـطالعسكرية للحفاظ على المصالح العسكرية فـي الـشرق 

  !افريقياكما فعل مع النظام العنصري في جنوب 

وذكر تشومسكي بـأن العديـد مـن المثقفـين والنـشطاء االوروبيـين ومـنهم يهـود قـدموا مـذكرة وقـع 
  !إلسرائيلعليها أكثر من ثالثة آالف أوروبي ومنهم يهود حذروا فيها من الدعم المنهجي األوروبي 

  ٦ صفحة ٢١/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في فلسطين

 علي ابو حبلة

حين يخرج علينا بعض الكتاب بمغالطات تتعارض وما جاء في محكم الكتاب القران وفي احاديث 
خروجا عن العقيدة االسالمية ويصل لحد  فهذه تشكل  رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  .التشكيك في عقيدة المسلمين

ما تطرق اليه كاتب عن المسجد االقصى زاعما ان المسجد المذكور في القران الكريم ليس هو 
مسجد األقصى يقع في الالموجود في القدس المحتلة قال فيه إن سبب اعتقاد كثير من الناس أن 

َ من كتب التاريخ وكتب التفاسير وخاصة المتأخرة منها تقول بأن األقصى يقع ًفلسطين يعود إلى أن كثيرا َُ ُ
  .في القدس، ومن هنا صار الخلط بين القدس والقبلة والمسجد األقصى

ولدحض ادعاءات الكاتب فان فلسطين تحتل مكانة عظمى في اإلسالم ، إذ بها القدس ثاني 
ة ، حيث بني بها المسجد األقصى بعد بيت اهللا الحرام أول مدينة أضاء بها نور التوحيد بعد مكة المكرم

بيت وضع للناس بأربعين عاما ، هذا المسجد الذي كان أولى القبلتين ، ونال المنزلة الثالثة في القدسية 
بعد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ، وأطلق عليه لذلك ثالث الحرمين ، وامتدت حوله البركة لتشمل 

  ." الذي باركنا حوله":لها ، حيث قال اهللا عز وجل عنه أرض فلسطين ك
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ُوال عجب فقد كانت ميدان الرساالت السماوية، تلك الرساالت التي ختمت برسالة محمد صلى اهللا 
ّعليه وسلم ، فيكاد يكون لجميع األنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم صلة بها، فنبي يمر  ّ ّ

ُها، ونبي يدفن فيهاّبها، ونبي يدعو في ّ.  

« إنه آوى والذين نجوا معه إلى : فصالح ـ عليه السالم ـ كما جاء في بعض الروايات قيل 
  .أو غيرها من أرض فلسطين« الرملة 

ًوابراهيم ـ عليه السالم ـ جاء إلى فلسطين مسلما ودخلها مع لوط عليه السالم مهاجرين بدينهما  ٕ
« دينة الخليل، وأقام لوط عليه السالم في جنوبي البحر الميت في مدينة من العراق ، فأقام إبراهيم في م

  .» سدوم

وعلينا نحن ـ كمسلمين ـ أن ندرك هذه الحقائق، ونعي أن أرض فلسطين هي أرض اسالمية، ال 
جميع المسلمين في مشارق األرض ومغاربها . ًتخص شعبا مسلما دون آخر، أو دولة مسلمة دون أخرى

  .فاع عن حرمتها وحرمة المسجد األقصى المباركمطالبين بالد

وأقول ذلك ألن بعض المؤرخين العرب ينجرف عند مواجهتهم الدعاءات اليهود المعاصرين 
ّبحقهم في فلسطين إلى االنشغال بعلوم اآلثار، وذكر الشعوب التي استوطنت أو حكمت أو مرت على 

لنهاية بنتيجة مؤداها ضآلة الفترة والمساحة التي فلسطين، وكم حكم كل منها هذه األرض، ليخرجوا في ا
ّوبالرغم من أن هذا الجانب مفيد في رد . حكم فيها اليهود عبر التاريخ مقارنة بالعرب والمسلمين

ّادعاءات اليهود من النواحي التاريخية والعقلية والمنطقية، إال أن كثيرا من هؤالء الكتاب والمؤرخين  ً
ظهر لنا، منها اعتبار تراث األنبياء الذي أرسلوا إلى بني إسرائيل أو قادوهم يقعون في أخطاء حسبما ي

ًتراثا خاصا باليهود فقط، وهذا ما يريده اليهود ً!!.  

  ٩ص/٢٢/١١/٢٠٢٠الدستور

*** 

  إدانة دولية لالستيطان غير الشرعي

 سري القدوة

 ادانـت دول االتحـاد مع رحيل الرئيس االمريكي دونالـد ترامـب وفـي خطـوة واضـحة وتأكيـد متجـدد
ية المحتلــة بــدء عمليــة تقــديم ســرائيلاألوروبــي األعــضاء فــي مجلــس األمــن قــرار الــسلطات العــسكرية اإل

، بـين القـدس وبيـت لحـم "جفعـات هامـاتوس"العطاءات لبناء وحدات سكنية لمـستوطنة جديـدة تمامـا فـي 
د فـي بيـان مـشترك صـدر عقــب غـرب القـدس المحتلـة، وأعربـت دول االتحـاد االوروبـي عـن قلقهـا الـشدي

اجتماع مجلس االمن، وأكد البيان الهام أن هذا القرار يضاف إلى التوسع الكبيـر فـي المـستوطنات الـذي 
 آالف وحـدة سـكنية فـي الـضفة الغربيـة ٥أعلنت عنه سلطات االحتالل مع التخطيط لبنـاء مـا يقـرب مـن 

 مبنى في خربة ٧٠م الواسع النطاق ألكثر من المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها، وأيضا إلى الهد
 .حمصة الفوقا شمال األغوار
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)  والنـرويجٕوايرلنـدإبلجيكا واستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكـة المتحـدة (وأدان البيان المشترك من 
 االتجاه المؤسف لالستيالء على األراضي والهدم منذ بداية العام كما جاء في البيان، وبرغم جائحة كوفيد

، وأيضا التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية فـي مجتمـع رأس التـين وسـط الـضفة الغربيـة، والممولـة ١٩-
من االتحـاد األوروبـي والعديـد مـن الـدول األعـضاء فـي االتحـاد األوروبـي وفـي خطـوة باالتجـاه الـصحيح 

كمـا اسـمتها وفـي هـذا دعت دول االتحاد االوربي حكومة االحتالل إلى التراجع عن هذه القرارات الـسلبية 
الوقت الحـرج والحـساس، وضـرورة وقـف كـل مـشاريع التوسـع االسـتيطاني المـستمر وخاصـة فـي القـدس 

 .الشرقية ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني

المجتمــع الــدولي يــدين هــذا االســتيطان المنــاهض للــشرعية الدوليــة والعــالم يجمــع علــى ان هــذا 
رف بالمــستوطنات غيــر القانونيــة بموجــب القــانون الــدولي، وبــأي االســتيطان غيــر شــرعي ولــن ولــم يعتــ

، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالقــدس، ولــذلك حــان الوقــت ليتراجــع ١٩٦٧تغييــرات علــى حــدود مــا قبــل عــام 
ي اهمية االستجابة لمتطلبات عمليـة الـسالم سرائيلاالحتالل عن خطواته ويعي الجميع بداخل المجتمع اإل

ي ومـصادرتها لـصالح راضـ القائم على سرقة الحقوق الفلسطينية واالعتداء علـى األالدولية، وتغير النهج
ي ســرائيلعمليــات االســتيطان الغيــر شــرعية، وال بــد مــن مواجهــة هــذا االســتيطان مــن داخــل المجتمــع اإل

والتعبير عن رفضه ومطالبة حكومة االحتالل باالستجابة للمعايير الدولية للتعامل مع الشعب الفلـسطيني 
وحقوقه، والبد من التوصـل الـي سـالم حقيقـي قـائم علـى حـل الـدوليتين، بـدال مـن االسـتمرار فـي العـدوان 

ية بحق شعب يطالب بحقوقه ويسعى لالستقالل والتحرر الوطني واالنعتاق مـن اطـول رهابوالممارسات اإل
 .المسلحةري القائمة بالقوة والهيمنة كاحتالل عرفه العالم ووضع حد لممارسات الحكم العس

ومن الواضح إن أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم ويحول دون قيام الدولـة 
الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، كما تخطط حكومة االحتالل، وسيؤثر على إمكانيـة التوصـل 

ــات وا ــث ب ــة حي ــق مــع المعــايير الدولي ــا يتواف ــه وبم ــاوض علي ــى حــل الــدولتين المتف ــشاط إل ضــحا ان الن
ــة إلعــادة بنــاء الثقــة والتــي تعتبــر ضــرورية  االســتيطاني ســيؤدي إلــى اســتمرار إضــعاف الجهــود المبذول

 .الستئناف المفاوضات الهادفة في نهاية المطاف والتي تؤدي الي قيام الدولة الفلسطينية

المـستقلة علـى ٕالشعب الفلسطيني وقيادته متمسكون بحقهم التاريخي واقامة الدولـة الفلـسطينية 
 المتحــدة لوقــف هــذا مــم وعاصــمتها القــدس، وال بــد مــن التــدخل الحاســم مــن قبــل األ١٩٦٧حــدود عــام 

العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية، وضرورة تطبيق الشرعية والقوانين الدوليـة بمـا يتعلـق والتوقـف 
وسياساتها االستيطانية الغير الفوري عن اقامة اي نشاط استيطاني ووضع حد ألساليب حكومة االحتالل 

ًشرعية كونها تشكل قتال لمبدأ حل الدولتين، وخرقا لقرارات الشرعية واستفزازا للمجتمع الدولي ً.  

  ١٠ صفحة ٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  مخططات توسعية تحسبا لطلب بايدن تجميد البناء فيها.. القدس الشرقية

  "هآرتس "نير حسون

 

 أحيـاءب مـن مـوظفي فـي بلديـة القـدس وفـي سـلطة أراضـي إسـرائيل الـدفع قـدما بمخططـات بنـاء فـي ُطل
ن إحـسب التقـديرات، فـ. المدينة الواقعة وراء الخط األخضر، قبل أداء جو بايدن القسم في كـانون الثـاني

غنــيم، جفعــات همتــوس،  أبــو المــوظفين سيفحــصون، مــن بــين أمــور أخــرى، مخططــات للبنــاء فــي جبــل
في البلدية وفي سلطة األراضي يستعدون ألسوأ االحتمـاالت مـن نـاحيتهم، والـذي فيـه سـيجمد . وعطروت

ً تماما بناء على طلب الرئيس المنتخبحياءالبناء في هذه األ ً.  

 

ٌكان لبايدن دور مهم في تجميد البناء في القدس في الوقت الذي شغل فيه منصب نائب الرئيس 
، نـشرت اللجنـة اللوائيـة للتخطـيط والبنـاء فـي ٢٠١٠الذي زار فيه إسرائيل سـنة في الوقت . باراك اوباما

  . وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو الواقع خلف الخط األخضر١٨٠٠ًالقدس مخططا إلنشاء 

ايدن وكبار موظفي ادارة اوباما غضبوا من البيان، ورأوا فيه محاولة إلهانة نائب الـرئيس الـذي ب
ــ ــدفع ق ــسطينيينحــاول ال ــك انفجــرت أزمــة . ًدما باســتئناف المفاوضــات الــسياسية مــع الفل ــاب ذل فــي أعق

ًدبلوماسية شديدة مع الواليات المتحـدة، وطـوال عـدة سـنوات جمـد فعليـا البنـاء خلـف الخـط األخـضر فـي 
 .كل المخططات ذات الحساسية حولت لمكتب رئيس الحكومة الذي أوقف المصادقة عليها. القدس

المخطـط فـي .  سـنوات تـم الـسماح بالبنـاء٤البيـت االبـيض قبـل  إلـى لـرئيس ترامـبلـدى دخـول ا
مئـات الوحـدات الـسكنية األخـرى بنيـت فـي . ، اسـتكمل"حـي بايـدن"ٍرامات شلومو، والتي سـميت حينئـذ بــ 

  .غنيم، واماكن اخرى أبو جيلو، بسغات زيئيف، جبل

 

، األمريكانفي نظر . ما كان جفعات همتوس التي شكلت بؤرة للمواجهة مع ادارة اوباحياءأحد األ
اعتبر هذا الحي ذا حساسية خاصة؛ ألنه سيحيط بالحي الفلسطيني بيت صـفافا مـن كـل جوانبـه وحـسب 

  .رأي العديدين فانه سيمنع أي امكانية لتقسيم مستقبلي للقدس

 

لـرغم مـن ان علـى ا. ولكن تبدل الساكنين في البيت االبيض لم يغير سياسة إسرائيل بهذا الـشأن
دارة ترامب لم تفرض أي قيود علـى إسـرائيل، فـإن الحكومـة امتنعـت عـن بنـاء الحـي الجديـد فـي جفعـات إ

  .همتوس، على الرغم من تعهد صريح لرئيس الحكومة بالقيام بذلك
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في شباط الماضي أعلنـت سـلطة أراضـي إسـرائيل نـشر عطـاء لبـدء البنـاء فـي جفعـات همتـوس، 
مـصادر . يـامأخيرة كانت قبـل عـشرة  المرة األ- مرات٣شر كتيب العطاء تم تأجيل نولكن منذ ذلك الحين 

في البلدية قالت بأن المشروع يتأخر بسبب نقـاش مـالي مـا بـين البلديـة ووزارة االسـكان وسـلطة أراضـي 
 ٢٠وقد قدرت تلك المصادر بأن العطاء سيتم نشره قبل الـ. إسرائيل حول تمويل البنى التحتية في المكان

 .من كانون الثاني، اليوم الذي سيؤدي فيه بايدن القسم كرئيس

ِفي اليمين وجهوا، مؤخرا، انتقادا الذعا لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بدعوة أنه لم يبن بما  ً ً ً
 . وخاصة حول التأخير في جفعات همتوس-فيه الكفاية في فترة والية ترامب

ًفع قدما بالبناء، ومن بلدية القدس وردنا، ردا على ذلكمن اليسار يهاجمون الحكومة بسبب الد ً :
ًتعمل بلدية القدس بصورة حثيثة للدفع قدما بأي مخطط بناء فـي إرجـاء المدينـة مـن اجـل زيـادة عـرض "

  ".الوحدات السكنية والتشغيل والفندقة في القدس

  ٩ صفحة ٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اخبار باالنجليزية
 

Palestinian youths admitted to hospital after being severely beaten by Israeli 

soldiers 
BETHLEHEM, Saturday, November 21, 2020 (WAFA) – Three young Palestinians were late 

last night admitted to hospital in the southern West Bank city of Bethlehem after they were 

severely beaten by Israeli soldiers, according to Palestinian security sources. 

They told WAFA that soldiers stopped the three youths at a flying checkpoint at the entrance of 

Beit Fajjar village, south of Bethlehem, and assaulted them without any clear reason before 

releasing them. 

The three were admitted to Beit Jala hospital for treatment after suffering cuts and bruises all 

over their body. 

WAFA November 21, 2020  

*** 

 

UN experts condemn Israel’s demolition of houses in Palestinian Bedouin 

community 
 

GENEVA, Friday, November 20, 2020 (WAFA) – Two UN human rights experts yesterday 

condemned the demolition by the Israeli occupation authorities of houses and property 

belonging to a Palestinian Bedouin community in the northern Jordan Valley of the West Bank. 

In early November, at least 73 inhabitants of Khirbet Humsa, including 41 children, were 

displaced, and more than 75 structures – including tent homes, animal sheds and solar panels – 

were destroyed. 

Michael Lynk, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory 

occupied since 1967, and Balakrishnan Rajagopal, Special Rapporteur on adequate housing as 

a component of the right to an adequate standard of living, said that Israel, the occupying 

power, routinely demolishes Palestinian homes and structures in the West Bank and East 

Jerusalem that were built without a permit. 
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They pointed out that the Israeli occupation army has confiscated significant portions of the 

West Bank as military firing zones, upending the lands and lives of many pastoral and 

permanent Bedouin communities. 

“The Israeli planning regime in the occupied territory is discriminatory and restrictive, and 

rarely grants Palestinian applications for building permits,” said the experts. “This results in a 

coercive atmosphere, where property demolitions, or the threat of demolitions, drives 

Palestinians away from their homes, lands and livelihoods.” 

According to the United Nations Office of the Coordinator for Humanitarian Affairs, 869 

Palestinians have been rendered homeless this year through property destruction by the Israeli 

occupation, the largest numbers since 2016. In terms of the number of people left homeless, the 

destruction of Khirbet Humsa is the largest single demolition operation conducted by the 

occupation authorities since 2010. 

“Home and property demolitions belonging to a protected population under occupation by an 

occupying power are a grave breach of the Fourth Geneva Convention,” the experts said. 

“According to Article 53, the occupying power is prohibited from destroying real and personal 

property unless rendered ‘absolutely necessary by military operations’.” 

The human rights experts expressed particular concern that the pattern of rising home and 

property demolitions by Israel has been occurring during the coronavirus pandemic. 

“Secure housing is one of the ultimate protections that individuals possess to protect 

themselves against COVID-19,” they said. “Deliberately creating a homeless population in the 

midst of an international health catastrophe is a serious human rights blemish on any State 

authority responsible for such acts. 

“We call on Israel to immediately halt its property demolitions in the occupied territory, to 

ensure that its actions are strictly compliant with its international humanitarian and human 

rights obligations and to provide protection for, rather than displacement of, the protected 

population.” 

WAFA November 20, 2020 

 

*** 

Al-Malki: Pompeo’s labelling of settlement products as “made in Israel” is a 

war crime 
 

RAMALLAH, Friday, November 20, 2020 (WAFA) –  Minister of Foreign Affairs and 

Expatriates Riyad al-Malki said today that US Secretary of State Mike Pompeo’s 

announcement that products manufactured in the illegal Israeli settlements will be labelled as 

“made in Israel” represents a de facto US recognition of Israel’s annexation of the illegal 

settlements to its sovereignty. 

“[Pompeo’s] announcement is a finishing of Netanyahu's policy of annexing settlements and 

consequently the occupied West Bank to Israel, which is a precise implementation of the "deal 

of the century," said al-Malki. 

He added that this announcement necessitates immediate action at the international level, and 

must be rejected with all the available legal means. “It is a crime and those responsible for it 

must be punished, whoever and wherever they are.” 

In a reversal of longstanding US policy, Pompeo said yesterday that imports to the United 

States coming from the Israeli settlements in the West Bank will now require a label indicating 

they were made in Israel. Washington’s top diplomat made the announcement during a high-

profile visit to Israel, which also saw him pledge to identify US-based groups that support the 

Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement and label them anti-Semitic. 

WAFA November 20, 2020  

*** 
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Netanyahu said to ask US for okay to advance East Jerusalem building plans 

 
PM reportedly intends to discuss constructing thousands of homes in Atarot with Pompeo, 

wanting to establish facts on the ground before Biden takes office 

Prime Minister Benjamin Netanyahu will reportedly ask the Trump administration for a green 

light to advance construction plans in an area of East Jerusalem. 

According to the Kan public broadcaster, Netanyahu told associates he intended to raise the 

matter with US Secretary of State Mike Pompeo, who arrived in Jerusalem on Wednesday for a 

two-day visit. 

“I will ask the secretary of state to advance thousands of homes,” Netanyahu was quoted as 

saying. 

Unnamed sources who spoke with Netanyahu told the broadcaster that the premier wants to 

establish facts on the ground before US President-elect Joe Biden takes office in January. 

In February, Israel began advancing plans to build a major Jewish neighborhood with 9,000 

housing units at the site of the Atarot Airport, which has been inoperative since the eruption of 

the Second Intifada in 2000. 

The new neighborhood in Atarot would break a long stretch of Palestinian urban areas 

extending from the East Jerusalem neighborhoods of Beit Hanina and Shuafat north to Kfar 

Aqab, Qalandiya and Ramallah on the other side of the security barrier. 

The Kan report came days after bidding opened to construct 1,257 units in a controversial 

planned neighborhood elsewhere in East Jerusalem, with critics saying building in the sensitive 

location would harm the prospects of a future contiguous Palestinian state. 

Bidding on the project in Givat Hamatos will run until January 18 — only two days before the 

relatively settlement-friendly Trump administration is replaced by that of Biden — when the 

government will announce which contractors won the bidding war. 

Coalition whip Miki Zohar, a Likud party ally of Netanyahu’s, seemed to imply Sunday that 

Netanyahu was utilizing Trump’s final days in office to pursue the controversial move, with the 

Biden administration likely to cast a far more baleful gaze upon such construction. 

Zohar is a member of the Land of Israel Caucus group, a cross-party lobby within parliament 

made up of right-wing lawmakers, which is currently collecting signatures on a petition calling 

on the prime minister to legalize some 70 illegal West Bank outposts, upping the pressure on 

Netanyahu to take advantage of the outgoing administration’s goodwill toward settlements. 

Pompeo is expected to visit a winery in a West Bank settlement during his visit, becoming the 

first high-ranking American official to do so. 

The Times of Israel 18-11-2020   

*** 

Pompeo is 1st top US diplomat to visit an Israeli settlement 
 
U.S. Secretary of State Mike Pompeo on Nov. 19 became the first top American diplomat to 

visit an Israeli settlement in the occupied West Bank as the State Department in a major policy 

shift announced that products from the settlements can be labeled “Made in Israel.” 

The two moves reflected the Trump administration’s acceptance of Israeli settlements, which 

the Palestinians and most of the international community view as a violation of international 

law and a major obstacle to peace. 

Pompeo also announced that the U.S. would brand the international Palestinian-led boycott 

movement against Israel as “anti-Semitic” and bar any groups that participate in it from 

receiving government funding. It was not immediately clear which groups would be affected by 

the move. 

Pompeo’s announcements were largely symbolic and could be reversed by the incoming 

administration of 

President-elect Joe Biden, who has promised a more evenhanded approach to Israel and the 

Palestinians. Nonetheless, they illustrated the deep ties between the outgoing Trump 

administration and the hard-line government of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. 
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In a Twitter post, Pompeo confirmed his visit to the Psagot winery, located in a settlement near 

Jerusalem, which released a blended red named for the secretary last year in gratitude for his 

stance on the settlements. Reporters were not allowed to accompany him. 

“Enjoyed lunch at the scenic Psagot Winery today,” he tweeted. “Unfortunately, Psagot and 

other businesses have been targeted by pernicious EU labeling efforts that facilitate the boycott 

of Israeli companies. The U.S. stands with Israel and will not tolerate any form of 

delegitimization.” 

The European Union, like most of the world, opposes Israeli settlements and requires imports 

from the occupied territory to be labeled as coming from the West Bank. 

Pompeo later visited the Golan Heights, a strategic plateau Israel captured from Syria in the 

1967 Mideast war and later annexed. In a break from the rest of the international community, 

the Trump administration recognized the territory as part of Israel last year. 

Pompeo was joined by Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi and Avigdor Kahalani, a 

decorated retired Israeli general famous for leading Israeli forces against a Syrian tank invasion 

during the 1973 Mideast war. 

“You can’t stand here and stare out at what’s across the border and deny the central thing that 

President Trump recognized, what the previous presidents have refused to do,” Pompeo said. 

“This is a part of Israel and a central part of Israel.” 

Pompeo had earlier announced the U.S. will regard the Palestinian-led boycott movement as 

“anti-Semitic” and cut off government support for any organizations taking part in it, a step that 

could deny funding to Palestinian and international human rights groups. 

“We will regard the global, anti-Israel BDS campaign as anti-Semitic,” Pompeo said, referring 

to the Boycott, Divestment and Sanctions movement. 

“We will immediately take steps to identify organizations that engage in hateful BDS conduct 

and withdraw U.S. government support for such groups," he said, adding that all nations should 

"recognize the BDS movement for the cancer that it is.” 

BDS organizers cast their movement as a non-violent way of protesting Israel’s policies toward 

the Palestinians modeled on the campaign that helped end apartheid in South Africa. The 

movement has had some limited success over the years, particularly on college campuses and 

with artists and entertainers, but no impact on the Israeli economy. 

Israel views BDS as an assault on its very existence, and has seized on statements by some 

supporters to accuse it of anti-Semitism, allegations denied by organizers. 

In a statement, the BDS movement reiterated its rejection of “all forms of racism, including 

anti-Jewish racism,” and accused the U.S. and Israel of trying to silence advocacy for 

Palestinian rights. 

“The BDS movement for Palestinian freedom, justice and equality, stands with all those 

struggling for a more dignified, just and beautiful world," it said. "With our many partners, we 

shall resist these McCarthyite attempts to intimidate and bully Palestinian, Israeli and 

international human rights defenders into accepting Israeli apartheid and settler-colonialism as 

fate.” 

It was unclear what organizations would be at risk of losing funding. Israelis have accused 

international groups like Human Rights Watch and Amnesty International of supporting BDS, 

allegations they deny. 

Human Rights Watch, whose local director was deported from Israel last year for past 

statements allegedly in support of BDS, does not call for boycotting Israel but urges companies 

to avoid doing business in West Bank settlements, saying it makes them complicit in human 

rights abuses. Amnesty does not take a position on the boycott movement. 

“The Trump administration is undermining the common fight against the scourge of 

antisemitism by equating it with peaceful advocacy of boycotts,” said Eric Goldstein, acting 

Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. 

Bob Goodfellow, Amnesty International USA’s interim executive director, called the U.S. 

decision “a gift to those who seek to silence, harass, intimidate and oppress those standing up 

for human rights around the world.” 
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Israel passed a 2017 law that bars entry to foreigners who have called for economic boycotts of 

Israel or its settlements. The U.S. House of Representatives passed a resolution opposing the 

boycott movement last year, and several U.S. states have enacted anti-BDS laws. 

Kate Ruane, senior legislative counsel of the American Civil Liberties Union, said that 

threatening to block funds to groups that criticize Israel is “blatantly unconstitutional.” 

The EU’s former foreign policy chief, Federica Mogherini, said while in office that she 

opposed BDS but backed the movement’s right to call for boycotts as freedom of speech. 

Virtually all Palestinian civil society groups support the boycott movement. Under President 

Donald Trump, the U.S. has already cut off nearly all forms of aid to the Palestinians. Biden 

has pledged to restore the aid as part of efforts to revive the peace process. 

Pompeo spoke at a press conference with Netanyahu, who said the Israel-U.S. alliance had 

reached “unprecedented heights” under the Trump administration. 

Netanyahu thanked the administration for moving its embassy to contested Jerusalem, 

abandoning the U.S. position that Israeli settlements are contrary to international law, 

recognizing Israel’s annexation of the Golan Heights and taking a hard line against Iran. 

Israel captured east Jerusalem and the West Bank in the 1967 war. The Palestinians claim both 

territories and say the sprawling network of settlements have all but extinguished their hopes 

for a viable, independent state. 

Nabil Abu Rdeneh, spokesman for Palestinian President Mahmoud Abbas, condemned 

Pompeo’s embrace of the settlements and accused the outgoing U.S. administration of "active 

participation in the occupation of Palestinian lands." 

Turkey, where Pompeo angered officials on Nov. 17 by meeting with the leader of the world’s 

Orthodox Christians while snubbing the country’s leaders, said the visit to the settlement was a 

“grave step” that violates U.N. resolutions and “legitimizes Israel’s illegal actions.” 

Trump’s Mideast plan, which overwhelmingly favors Israel and was rejected by the 

Palestinians, would allow Israel to annex up to a third of the West Bank, including all of its 

settlements, which are home to nearly 500,000 Israelis. 

Neither Netanyahu nor Pompeo said anything about the U.S. election. Pompeo, like Trump, has 

yet to acknowledge Biden’s victory. Netanyahu earlier this week congratulated Biden and 

referred to him as the president-elect in an official statement. 

Hurriyet Daily News  20 -11-2020   

*** 

Israel to evict 400 Palestinians from Jerusalem's Sheikh Jarrah 

 
Israeli occupation authorities have issued a decision to forcibly evict 400 Palestinians, 

including women and children, from their homes in the Sheikh Jarrah neighbourhood of East 

Jerusalem.Jerusalem affairs specialist, Fakhri Abu Diyab, told Al-Mugtama news site that 

occupation authorities have issued a decision to evacuate 28 buildings, housing 80 Palestinian 

families to hand them over to Jewish settlers who in turn will convert them into military 

barracks."The Israeli claims that the ownership of the properties belongs to the Jewish settlers 

are unfounded," Abu Diyab said, explaining that the Palestinian families have been living in the 

homes since 1956. 

"The Israeli occupation's decision is a crime and an aggression which aims to empty the city of 

its Palestinian residents and create a demographic imbalance that favours the settlers," he 

added.Israeli forces have demolished 176 Palestinian homes in occupied Jerusalem since the 

beginning of this year and approved the establishment of 17,000 settlement units in the Holy 

City. 

Middle East Monitor 20 -11-2020  
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