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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة معارضةال أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٥  "األقصى"األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بـ  •

  

  شؤون سياسية

  ٥  تنسيق فلسطيني أردني لتوفير الحماية لألقصى: الخارجية  •

  

  اعتداءات
  

  ٦  ّ مستوطن دنسوا المسجد األقصى خالل أسبوع٤٠٠أكثر من  •

  ٦   آالف شيقل١٠قيمة االحتالل يفرض غرامة على فتى من القدس ب •

  ٦  قوات االحتالل تعتقل مواطنا وزوجته من القدس •

  ٧   للمسجد األقصىدعت جماعات الهيكل لتأسيس مدرسة دينية بالساحة الشرقية •

  ٨  خطة لتهويد الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل •

  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ٩  دساالحتالل يصفي أراضي الغائبين والمهجرين قسريا من الق •

  ٩  مشروع خطير تحضر له تل أبيب لسلب أراض واسعة بالضفة والقدس.. أمالك الغائبين  •

  ١٠  االحتالل يستهدف بشكل متواصل أطفال القدس بشكل ممنهج: أبو عصب •

  ١١  في مواجهة االستيطان والترحيل القسري.. شرقي القدس •

  

  فعاليات
  

  ١٢  اقات لحماية القدسمنتدى الشباب المقدسي الثاني يوصي باستثمار الط •

ّتطلق دراسة حول الحياة التعليمية والثقافية في السجون االسرائيلية" الضمير • ّ ّ  ١٣  

  

  آراء عربية

  ١٥  ٢المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في فلسطين حلقة  •
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  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٦  ؟"دةالسيا"كيف يواجه نتنياهو قادة المستوطنين ومطالبهم المتكررة بشأن فرض  •

  ١٧  ًيوميا… هكذا تسرق إسرائيل أعمار الفلسطينيين على حواجز الضفة •

  باالنجليزية اخبار
  

Jordan slams continued Israeli violations at Al Aqsa Mosque 19  

Thousands pray at Al-Aqsa despite Israeli restrictions 20 

IOF kidnaps seven Palestinian in Jerusalem and al-Khalil 20 

Israeli police arrest Sheikh Najeh Bakirat 21 

Would Trump recognize Israeli sovereignty in east Jerusalem? 21 
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  االردن والقدس

  "األقصى"األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بـ 
  

شؤون المغتربين إستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية في وزارة الخارجية و  دانت–بترا  – ّعمان
الحرم القدسي الشريف وآخرها إستمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد / المسجد األقصى المبارك

 .واطالة الفترة الزمنية القتحاماتهم

اية وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف اهللا علي الفايز أن اقتحامات المتطرفين تحت حم
ٕالشرطة اإلسرائيلية تعد انتهاكا للوضع القائم القانوني والتاريخي وللقانون الدولي وان تمديد فترة  ً

 .اإلقتحامات المرفوضة أصال يعتبر إمعانا في انتهاك الوضع القائم

 ١٤٤الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة / وشدد الفايز أن المسجد األقصى المبارك
ن عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك دونما هو مكا

 .األردنية هي الجهة القانونية صاحبة اإلختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه

ٕوطالب الفايز السلطات اإلسرائيلية بالكف عن اإلنتهاكات واحترام حرمة المسجد واحترام الوضع  ٕ
ًائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، محذرا من مغبة إستمرار هذه اإلنتهاكاتالق ٕ. 

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف االنتهاكات المستمرة 
  .الحرم الشريف

  ١ ص٢٣/١١/٢٠٢٠الغد 

***  

  شؤون سياسية

  لألقصى الحماية لتوفير أردني ينيفلسط تنسيق  الفلسطينيةالخارجية

 

إنهـا تقـوم بتنـسيق "،  الفلـسطينية قالـت وزارة الخارجيـة والمغتـربين-دوت كـوم" القدس "-رام اهللا
جهودها لحماية المسجد األقصى المبارك من انتهاكات دولة االحتالل المتواصلة، مع األشقاء في المملكة 

يق بـشأنه فـي االجتمـاع األخيـر بـين وزيـري خارجيـة البلـدين األردنية الهاشمية، وهو ما تم بحثـه والتنـس
وأوضـحت الـوزارة فـي بيـان، اليـوم االثنـين، أنهـا تتـابع ".الشقيقين الذي عقد األسبوع الماضـي فـي عمـان

باهتمام كبير على كافة المستويات التصعيد الحاصل باستهداف دولة االحتالل، ومؤسساتها، والجمعيـات 
ية المتطرفة لألقصى وباحاته، سواء من خالل تصعيد االقتحامات اليومية المتواصلة، االستيطانية التهويد

والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين فيها، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، فـي وقـت يتعـرض 
ي  المـسجد، بمـا فـإلـى ألبشع أشكال العقوبـات والتـضييقات العنـصرية إلعاقـة وصـولهم الفلسطينيونفيه 

وأشـارت إلـى .، وسحب الهويات، واحتجازها، ونشر الحواجز في وجـه المـصليناالبعاداتذلك االعتقاالت، 
داعيـة . أنها تنظر بخطـورة بالغـة لهـذا التـصعيد، خاصـة فـي ظـل المرحلـة االنتقاليـة الراهنـة إلدارة ترمـب

  .لتهديدات إلى التعامل بكل جدية مع تلك اواإلسالميةأبناء شعبنا واألمتين العربية 



 
٦

 لحمايـة إجـراءاتكما طالبت المجتمع الدولي ومجلس األمن الـدولي بـضرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن 
ًالمقدسـات المـسيحية، واإلسـالمية، وفـي مقـدمتها األقـصى، وهـو مـا يتطلـب أيـضا دورا فـاعال وجـديا مــن  ً ً ً

اه مبادئهــا، وقراراتهــا ذات اليونــسكو والمنظمــات األمميــة المختــصة لإليفــاء بالتزاماتهــا، ومــسؤولياتها تجــ
  .الصلة

  ٢٣/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  اعتداءات

  ّ مستوطن دنسوا المسجد األقصى خالل أسبوع٤٠٠أكثر من 

 

 مـستوطن ةأربعمائـان أكثـر مـن " هار حداشـوت"قال موقع عبري تابع لعصابات الهيكل المزعوم 

 المستوطنين تبدأ كل أسبوع منذ ساعات صباح اقتحاماتيذكر أن  .خالل أسبوع المسجد األقصى اقتحموا
  .يوم األحد وحتى يوم الخميس على فترتين

  ٢٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

   آالف شيقل١٠االحتالل يفرض غرامة على فتى من القدس بقيمة 

 

ًاالحتالل، اليوم األحد، حكما بتغريم الفتى المقدسي محمود حلوة، من سكان بلدة  محكمة أصدرت
 . آالف شيقل١٠ناتا شمال شرق القدس المحتلة، بمبلغ ع

ا، وأفـرج عنـه، بـشرط اسـتمرار محاكمتـه ٤٦وكان االحتالل قد حكم على الفتى حـالوة لمـدة  ًـ يوم
  .خارج المعتقل

  ٢٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  قوات االحتالل تعتقل مواطنا وزوجته من القدس

 

 وزوجتـه مواطنـا األحـد، يـوم مساء اإلسرائيلي االحتالل واتق اعتقلت – الجديدة الحياة – القدس
 .التوقيف مراكز أحد إلى واقتادتهما المحتلة بالقدس القديمة البلدة من

 منزلهمـا مـن وزوجتـه غزالـة أبـو أحمـد المقدسي اعتقلت االحتالل شرطة بأن عيان، شهود وأفاد
  .للتحقيق واقتادتهما القديمة بالقدس حطة باب منطقة في

 ٢٢/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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  دعت جماعات الهيكل لتأسيس مدرسة دينية 

   للمسجد األقصىبالساحة الشرقية
 

ّأيـام تتالحـق التطـورات المتعلقـة بالمـسجد األقـصى المبـارك، ويطـل  منـذ – المحتلة القدس –  نتالجزيرة
الجتمـاعي كـل يـوم بـصيحة تهويـد المتطرفون عبر مواقعهم اإللكترونية وصفحاتهم على مواقع التواصل ا

 .جديدة، لم يسلم من أحدثها مفتي القدس والديار الفلسطينية، وال الساحة الشرقية للمسجد

المتطــرف تــومي نيــساني، مفتــي " تــراث جبــل الهيكــل" أيــام دعــا المــدير التنفيــذي لمؤســسة فقبــل
دة، ألنـه لـن يبقـى لـه عمـل القدس واألراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين إلى البحث عن وظيفة جدي

 .في األقصى

بالتعاون مع دول الخليج لعقد صلوات مـشتركة للمـسلمين " في منشور له أن العمل جار وأضاف
 في كسب المزيد من الساعات واأليـام، وبوابـات الـدخول ستستمرواليهود، وأن عملية تهويد جبل الهيكل 

 ".وكل القيود على اليهود في المكان ستزول

 أقدم نيساني على تسجيل مقطـع فيـديو باللغـة العربيـة وجهـه إلـى دول الخلـيج لتتعـاون  ذلكقبل
معه فـي الـتخلص مـن سـلطة األوقـاف اإلسـالمية علـى األقـصى، ويـرى متـابعون لـشؤون القـدس أن مـن 

 تحــالف لتهويــد المــسجد األقــصى اتفــاقباعتبــاره " اتفــاق أبراهــام"الواضــح أن جماعــات الهيكــل تنظــر إلــى 
 .ركالمبا

علـى " االتحـاد"ُ التحالف ترجم بصورة أخرى بعد أيـام مـن مقطـع الفيـديو بإقـدام شـركة طيـران هذا
مــن معالمهــا، متبنيــة بــذلك الروايــة التوراتيــة تجــاه " المعبــد الثــاني"نــشر إعــالن لزيــارة إســرائيل، معتبــرة 

 .المسجد األقصى

يكل رسالة إلى وزير األمن الداخلي  فهو توجيه جماعات اله-وفقا للمراقبين- التطور األخطر أما
. اإلسرائيلي عمير أوحانا قبل أيـام، تطالبـه فيهـا باتخـاذ الـساحة الـشرقية لألقـصى مدرسـة توراتيـة دائمـة

وطالبوا بالسماح ألتباع المدارس الدينية بقضاء كامل الفترة المتاحة لالقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها 
 .قصى المبارك الشرقية للمسجد األةفي الساح

 الهيكل أكدت في رسالتها ألوحانا أنها ال تعترف باألوقات المحددة لليهـود فـي األقـصى، جماعات
وتــرى فيهــا تمييــزا تمارســه شــرطة االحــتالل ضــدهم، وأن األصــل أن يــسمح ألتبــاع تلــك المــدارس بقــضاء 

ى تمكينهم من الدراسة خالل أوقاتهم على مدار اليوم في األقصى، إال أنها ستقتصر في طلبها الحالي عل
 .يااألوقات المفروضة حال

 مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الرد بشكل شخصي على المتطرف ويرفض
تومي نيساني، وقال إنه ال يقبل النزول لمـستوى تـصريحاتهم ألن المـسجد األقـصى للمـسلمين وال يمكنـه 

 .مناقشة هؤالء بذلك



 
٨

تأكيــد علــى حقــائق عــدة، أهمهــا أن المــسجد األقــصى للمــسلمين ولعبــاداتهم  يــرى ضــرورة اللكنــه
وشعائرهم، وال يجوز لهم استقبال ديانات أخرى فيه ليقيموا معهم أي شكل من أشكال الصلوات والعبادات 

 .المشتركة

 في حديثه للجزيـرة نـت أن كـل مـا تقـوم بـه الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة مـن محـاوالت ويضيف
 تـتم مـن خـالل االقتحامـات العدوانيـة علـى المـسجد الحقيقةقامة طقوس دينية تلمودية، هي في فاشلة إل
 .وحرمته

 الثابتة األخرى التي يرى المفتي ضرورة في تأكيدها دائما، هي أن كل شبر في المسجد والحقيقة
يات ومعـالم فكل ما دار عليـه الـسور مـن جهاتـه األربـع مـن مـصل"األقصى المبارك هو جزء مقدس منه، 

هـي جـزء ال يتجـزأ مـن ) الـدونم ألـف متـر مربـع( دونمـا ١٤٤ومصاطب وساحات وأبنية وأروقـة بمـساحة 
 ".المسجد

 الشيخ حسين أن أي مسلم يفرط بذرة تراب من األقصى هو إنسان يفرط بعقيدتـه ومكـان ويوضح
 التعاون مـع بعـض العـرب عبادته، وأن كل اإلعالنات واالستفزازات التي يسوقها المستوطنون تحت مظلة

والمسلمين، هي باطلة وغير معترف بها، ومن يتعاون من المسلمين معهم فهو يقـوم بأعمـال ال تمـت ال 
 .للدين وال لألقصى بأي صلة

  ٢٠/١١/٢٠٢٠ الجزيرة

***  

  خطة لتهويد الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل
  

رية، في عددها الصادر اليوم األحد، أن كشفت صحيفة ايسرائيل هيوم، العب –  بترا–رام اهللا 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تستعد لطرح عطاءات جديدة لتهويد محيط المسجد اإلبراهيمي الشريف في 
مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن رفضت التماسات إلقامة مشاريع استيطانية على 

  .أراض فلسطينية في محيط المكان

حديث، حسب الصحيفة اإلسرائيلية، عن بناء مصعد وممر خاص بالمعاقين من ويدور ال
المستوطنين بمحاذاة المسجد، لتسهيل عملية اقتحامه، وجرى تخصيص مليوني شيكل حتى اآلن لتمويل 

، التابعة لسلطات االحتالل، "لجنة االعتراضات"ويأتي ذلك، بعد أن أنهت ما تسمى . المشروع التهويدي
تراضات في ما يتعلق بمشروع بناء مصعد وممر وحديقة للمستوطنين على أراض وقفية تلقي االع

وفي خطوة شكلية، ومحاولة إلضفاء صفة قانونية على . وبملكية فلسطينية بمحاذاة المسجد اإلبراهيمي
ى المشاريع االستيطانية، ناقشت السلطات االعتراضات التي قدمتها بلدية الخليل ومنظمات يسارية، وجر

  .النظر فيها ورفضها جميعا، ما يفتح الباب أمام طرح عطاءات للبدء بالبناء التهويدي

وتأتي عمليات التهويد المتسارعة بناء على تعليمات أصدرها وزير الحرب السابق نفتالي بينيت، 
تضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل إنشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات تخدم 

ويهدد المشروع االستيطاني بوضع يد االحتالل على مرافق تاريخية قرب المسجد . حمين للمسجدالمقت



 
٩

اإلبراهيمي، وسحب صالحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل، ومنحها لما تسمى باإلدارة المدنية التابعة 
نيين بدخوله، من مساحة المسجد، وال يسمح للفلسطي% ٦٠ويسيطر االحتالل على . لسلطات االحتالل

إال بعد إجراءات أمنية مشددة على مداخله، كما أنه يمنع رفع األذان في أوقات عديدة بذريعة إزعاج 
 .المستوطنين داخل البلدة القديمة

  ٩ ص٢٣/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

 االحتالل يصفي أراضي الغائبين والمهجرين قسريا من القدس

 

ئيس سلطة األراضي محمد غانم من الخطورة الكبيـرة لمـشروع تـسوية  حذر ر-فلسطين المحتلة 
األراضي في القدس من قبل االحتالل والهادف لضم وتصفية ما تبقى من األرض الفلسطينية فـي القـدس 

  .منوها إلى أن حكومة االحتالل خصصت ميزانيات عالية لتنفيذ ذلك

ألحد، أن هذا المـشروع هـو أخطـر وأوضح غانم في حديث إلذاعة صوت فلسطين، صباح أمس ا
ما يكون على أراضي القدس ويعمل االحتالل من خالله على تصفية أراضي الغائبين وأراضـي المـواطنين 

 غــانم أن بــدء المــواطنين بتــسجيل وأكــد. المهجــرين قــسريا مــن القــدس وتــسجيلها باســم دولــة االحــتالل
 عن دفع هذه المبالغ لإلحجامدفع المواطن  ستباهظةأراضيهم سيترافق مع فرض ضرائب ونفقات ورسوم 

   لتسجيل األرض فتذهب لالحتالل

وأشــار رئــيس ســلطة األراضــي محمــد غــانم إلــى مــشروع االحــتالل لتــسوية األراضــي فــي المنــاطق 
والهادف أيضا إلى تصفية مـا تبقـى مـن األرض الفلـسطينية وتـسهيل انتقالهـا للمـستوطنين بـصورة » ج«

  )وكاالت (...ل األراضي المقامة عليها المستوطنات لالحتاللأوسع وكذلك تسهيل تسجي

 ٢٠ص/٢٣/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  مشروع خطير تحضر له تل أبيب .. أمالك الغائبين 

  لسلب أراض واسعة بالضفة والقدس
 

سلطة األراضي الفلسطينية من مشروع خطير تعد له حكومة االحتالل ويقضي  حذرت –فلسطين 
 . الغائبين في مدينة القدس المحتلةكأمالبالسيطرة على 

يـأتي ذلـك فـي وقـت قـاد فيـه الحاخـام المتطـرف يهـودا غليـك اقتحامـات المـستوطنين المتطـرفين  
 .لباحات المسجد األقصى المبارك

الغربية   دراسة من أن تل أبيب ستقوم بتصعيد سلب ونهب أراضي الضفةتوقت سابق، حذر وفي
من خالل استخدام ما يعـرف  ّخطير، بحال تم تطبيق مخطط الضم وذلكخاصة في القدس المحتلة بشكل 

 ".قانون أمالك الغائبين"بـ 



 
١٠

 السالم اآلن اإلسرائيلية في دراسة لهـا، أنـه فـي حـال تـم تطبيـق قـرار الـضم، سـوف وتؤكد حركة

 من دون في الضفة الغربية  لسلب مناطق واسعة"قانون أمالك الغائبين"يكون باستطاعة الكيان استخدام 
 .الحاجة إلى مصادرتها أو تقديم التعويضات

الموجود في  ّ، ويعرف الغائب بأنه الشخص١٩٥٠ أقر العام "قانون أمالك الغائبين"إلى أن  يشار
يسكن القـدس ال يفقـد أمالكـه فـي حـال  ُدولة عدو، أي أنه يطبق على الفلسطينيين فقط، فاليهودي الذي

 .الفلسطيني يفقد أمالكه في حال تواجد في دولة عربية قدسيغادر إلى أوروبا، في حين أن الم

 أن سن القانون جـاء فـي ظـروف اسـتثنائية، وكـان الهـدف منـه تمكـين الحكومـة ويعتبر التقرير

، ١٩٤٨الفلـسطينيين العـام  اإلسرائيلية من السيطرة علـى أمـالك الالجئـين الواسـعة والفارغـة بعـد تهجيـر
  .من أن تسيطر عليها جهات أخرى ًتنمية الدولة تجنباواستخدام األراضي واألمالك ل

  ٢٢/١١/٢٠٢٠قناة رؤيا األردنية 

*** 

 العالمي الطفل يوم في

 االحتالل يستهدف بشكل متواصل أطفال القدس بشكل ممنهج: أبو عصب
  

 يـستهدف االحـتالل ّبـأن عـصب أبـو أمجـد المقدسـيين والمعتقلـين األسـرى أهـالي لجنة رئيس أكد
 .اليومية االعتقاالت مقدمتها وفي األشكال بكافة المقدسيين األطفال

 قرابـة يعتقـل زال مـا االحـتالل بـأن العـالمي، الطفـل يـوم فـي صحفي تصريح في عصب، أبو ونبه
 .المحتلة القدس مدينة من أغلبيتهم فلسطيني طفل ٤٠٠

ــارة تقــالاالع خــالل مــن العنــصرية الجــرائم كافــة يمــارس االحــتالل أن علــى عــصب أبــو وشــدد  ت
 .المالحقة من عدة أشكال إلى وصوال ثانية تارة المنزلي والحبس واإلبعاد

 إلـى خاللهـا االحـتالل ويعمـد إال وبلـداتها القـدس علـى يـوم يمـر يكـاد ال فانه عصب أبو وبحسب
 .بهم والتنكيل عليهم االعتداء بعد واعتقالهم األطفال مالحقة

 األحكــام االحـتالل يفــرض لـردعهم، منـه محاولــة وفـي عـصب أبــو يقـول كمـا الفتيــة اعتقـال وبعـد
 .عنهم اإلفراج عند الباهظة الغرامات فرض ثم ومن عليهم، العالية

 فـي الظالمـة ومحاكمه االحتالل يفرض المقدسيين األطفال ومحاربة كذلك المالحقة أشكال وكأحد
 منزلـه، حبيس الطفل يبقى وجبهبم والذي األطفال، على المنزلي الحبس بقرار يعرف ما األحيان من كثير
  .ظرف أي تحت منه الخروج يمنع

  ٢٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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 في مواجهة االستيطان والترحيل القسري.. شرقي القدس

 غسان مصطفى الشامي. د

 

هجمة ) القدس الشرقية ( يواجه شرقي القدس أو ما تسميه سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ة توسعية لبناء المزيد من الوحدات االستيطانية قبيل استالم الرئيس األمريكي الجديد استيطانية صهيوني

سدة الحكم في الواليات المتحدة، وذلك تحسبا ألي خطوة منه تدعو الحكومة اإلسرائيلية ) جو بايدن( 
« لتجميد المشاريع االستيطانية التوسعية في شرقي القدس المحتلة، حيث أوردت حديثا صحيفة 

العبرية الطلب من موظفي بلدية االحتالل في القدس وموظفي وما تسمى سلطة األراضي » هآرتس
) الخط األخضر( الصهيونية الدفع قدما بمخططات بناء وحدات استيطانية في أحياء المدينة الواقعة وراء 

حتالل لتتفيذ كانون الثاني القادم ، حيث تخطط سلطات اال/ القسم في يناير) جو بايدن(، قبل أداء 
مخططات البناء في منطقة جبل ابو غنيم، ومستوطنة جفعات همتوس، ومستوطنة عطروت، فيما يستعد 
الموظفون الصهاينة في البلدية وفي سلطة األراضي ألسوأ االحتماالت للدفع بطرح عطاءات وحدات 

  .استيطاتية جديدة

ٌفي عهد إدارة أوباما دور في بايدن سابقا ل انة من الرئيس جو بايدن، وذلكوتخوف الصهي
تجميد البناء في القدس المحتلة في الوقت الذي شغل فيه منصب نائب الرئيس باراك أوباما و حاول 

  .ًالدفع قدما باستئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين

م ويؤكد كاتب المقال على أن االستيطان لم يتوقف يوما بل ازداد في عهد الرئيس ترامب حيث ت
  .تنفيذ مئات المخططات الجديدةوبناء آالف الوحدات االستيطانية 

وفي السياق ذاته تواصل سلطات االحتالل االسرائيلي جرائم التشريد والترحيل القسري لعائالت 
المقدسية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث أملهت سلطات االحتالل قبل نهاية الشهر الجاري 

ٕفي حي الشيخ جراح بالرحيل القسري واخالء منازلهم لصالح المستوطنين في خمس عائالت مقدسية 
القدس، وبحسب مصادر مقدسية فإن سلطات االحتالل أمهلت عائلة الصباغ، المكونة من خمس ُأسر، 

 من الشهر الجاري إلخالء منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة لصالح ٢٤حتى تاريخ 
 أطفال، وبحسب ٥ فردا بينهم ٣٢ث تتكون عائلة الصباغ من خمس أسر عددها المستوطنين حي

االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس فإن المحكمة اإلسرائيلية قررت تفعيل قرار 
 و أن المحكمة أمهلت العائلة حتى نهاية ٢٠١٩إخالء عائلة الصباغ والذي جمد في شهر كانون الثاني 

الجاري إلخالء منازلها ودفع غرامة قرابة ألفي دوالر أمريكي لمحامي الطرف اآلخر وهو الشهر 
  .المستوطنين

 ١٩٥٦وتفيد المصادر التوثيقية المقدسية أن العائالت الفلسطينية أقامت منازلها في العام 
شغيل الالجئين بموجب عقد إيجار تم إبرامه آنذاك مع الحكومة األردنية ووكالة األمم المتحدة لغوث وت

ً دونما، ١٨ عائلة منازل لها على األرض البالغة مساحتها ٢٨، وحينها أقامت )األونروا(الفلسطينيين 
 شخص، حيث بدأت ٤٠٠ أسرة عدد أفرادها ٨٠ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 



 
١٢

 بعد أن ١٩٧٢ية في العام ًالعائالت الفلسطينية في الحي صراعا مع الجمعيات االستيطانية اإلسرائيل
ًزعمت هذه الجمعيات ملكيتها لألرض المقامة عليها المنازل الفلسطينية، وخاضت العائالت صراعا مريرا  ً
في المحاكم الصهيونية التي رفضت األوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات 

  ..االستيطانية حول ملكيتها لألرض

الصهيوني بحق أرضنا وشعبنا، وبناء المزيد من الوحدات اإلستيطانية التي رغم جرائم االحتالل 
لن يوفقها الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن، سيتواصل نضالنا وسنبقى ثابتين حتى تحرير أرضنا 

  إلى الملتقى ،، .ٕواقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  ١٧ص/٢٣/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  فعاليات

  منتدى الشباب المقدسي الثاني يوصي باستثمار الطاقات لحماية القدس

 

 ختــام فــي الثــاني، المقدســي الــشباب منتــدى فــي مــشاركون أوصــى – الجديــدة الحيــاة – القــدس
 شـبابها وحمايـة القـدس، حماية أجل من المقدسية الشابة الطاقات باستثمار األحد، اليوم مساء أعماله،

 .المجتمعية اآلفات من ذلك وغير بالمخدرات، دفهميسته الذي االحتالل من

 مـن الشباب بين الفرص وتكافؤ التمييز وعدم المساواة مبدأ تعزيز أهمية على المشاركون وشدد
 التـصدي بهـدف "ج" المهمـشة المناطق في والعمل االستثمار وتشجيع العمل، فرص على الحصول خالل
 .البطالة من والتقليل الضم لفكرة

 خالل من التفاعل على وتشجيعهم اإللكتروني التعليم بأهمية الطلبة وعي بتنمية لمنتدىا وأوصى
 خاص وعي إنشاء في المؤسسات بين والمتواصل المعمق الحوار قيمة وتكريس االلكترونية، المحاضرات

 .والباحثين المثقفين وبين بالهوية

 وأهـداف الفلـسطيني الـشباب" وانعنـ تحـت االلكترونيـة، الزوم منصة عبر عقد قد المنتدى وكان
ــة، المنظمــات وشــبكة اللقلــق، بــرج وجمعيــة القــدس، شــؤون وزارة بمــشاركة ،"المــستدامة التنميــة  األهلي
 .الشباب المستقبل إنقاذ وجمعية الشبابي، شارك ومنتدى القدس، وجامعة

 في لسطينيةالف والحالة القدس، في للهوية الفلسطينية الحالة خصوصيات طرح المنتدى، وناقش
 .مستدامة تنمية لتحقيق الشابة األجيال دعم وطرق غزة، وقطاع الغربية الضفة

 حقيقيـة وبـشراكة واسـتراتيجي حقيقـي وتوجه خطة لدينا" الهدمي فادي القدس شؤون وزير وقال
 ،أكثـر والـصعوبات كثيـرة التحديات .بالشباب تعنى التي والقطاعات والمبادرات الفاعلة المؤسسات كل مع

  ".الواقع أرض على الشعارات وترجمة بتحويل األمل هم الشباب المقابل في ولكن

 امتلكــوا الــذين الفلــسطينيين الــشباب عــن عــصب، أبــو مــي المنتــدى إعالميــة تحــدثت جهتهــا مــن
 الحــضور داعيــة الخــراب، هــذا وســط مــن األمــل واســتعادة لنجــاح الــصعبة الظــروف وحولــوا دائمــا، القــدرة



 
١٣

 األســرى الــشباب أجــل مــن واحتــرام صــمت دقيقــة للوقــوف الجلــسة فــي والمــشاركين دينوالمــشاه الوجـاهي
 .عمرهم أيام بأجمل ضحوا الذين

ـــذي المـــدير وأكـــد  ـــة التنفي ـــرج لجمعي ـــق ب ـــصر المجتمعـــي اللقل ـــدك، منت ـــى" ادكي ـــشباب أن عل  ال
 نبلـور يـومال هـذا وفـي المجتمعـي، اللقلـق بـرج جمعيـة فـي عملنـا فـي الرئيـسي الهـدف سيظل الفلسطيني

 لي اسمحوا وهنا فائزة، مبادرات ٣ عن باإلعالن المكثفة الحوارية الجلسات من شهر من أكثر بعد عملنا
 شـمل والـذي المقدسـي الـشباب منتدى المنتدى لهذا دعمه على للسكان المتحدة األمم صندوق اشكر أن

 ".وجوده أماكن جميع في الفلسطيني الشباب كافة

 نحـن" :بلوكهـوس كريـستين المنتدى في UNFPA للسكان المتحدة مماأل صندوق ممثلة وقالت
 عــوامأ ١٠ لــدينا وتبقــى األساســي، المكــون هــي الــشابة األجيــال بــأن نــؤمن المتحــدة األمــم صــندوق فــي

 ".الفقر رأسها وعلى بسهلة ليست والتي المستدامة التنمية أهداف لتحقيق

 الطاقـات إلـى بحاجـة ونحن المختلفة، شبابيةال بالمواضيع تعنى التي المؤسسات ندعم "وأضافت
 ايـاد المنتـدى فـي القـدس جامعـة ممثـل ".المستدامة التنمية أهداف تحقيق اجل من الشباب لدى الكامنة
 .الفلـسطينية المنـاطق بـاقي من أكثر الكثيرة الجهود تواصل إلى بحاجة القدس في الشباب إن قال الفي،

 القـدس جامعـة فـي نحـن أقـول هنـا ومـن المقدسـي المنتـدى تتوصـيا تحقيق نأمل التوصيات وبخصوص
 المنظمــات لــشبكة التنفيذيــة المــديرة وقالــت .التوصــيات وتحقيــق الــدور لتكملــة اجتماعيــة مــسؤولية لــدينا

 المـستدامة التنميـة أهـداف تعميـق فـي رسالة لدينا األهلية المنظمات شبكة في نحن قريع، دعاء األهلية
 المحـاور في المختلفة الشباب مبادرات دعم كان دورنا العامة، السياسات صنع في الشباب دور وتعميق
 الــسماح قــضيتنا كانــت هنــا ومــن الفقــر، علــى القـضاء األهــداف أهــم ومــن المنتــدى، شــملها التــي الـثالث

 ومــساهمتهم التنميــة أهــداف تحقيــق فــي ومــساهمته ٕوابداعاتــه قدراتــه عــن بــالتعبير الفلــسطيني للــشباب
  .المبادرات خالل من المجتمعية

  ٢٣/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

ّتطلق دراسة حول الحياة التعليمية والثقافية في السجون االسرائيلية" الضمير ّ ّ  
  

 أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، اليوم - وفا٢٠٢٠-١١- ٢٢رام اهللا 
ّعليمية والثقافية في السجون االسرائيليةحول الحياة الت" قلم وقيد...دفتر"األحد، دراسة بعنوان  ّ ّ.  

ّجاء ذلك خالل ندوة نظمتها المؤسسة في مركز خليل السكاكيني، افتتحتها المديرة التنفيذية  ٍ
ٕللمؤسسة سحر فرنسيس، متحدثة عن أهمية التعليم في األسر، وأثنت على نضاالت األسرى وارادتهم  ْ ّ ً

ّتاريخيا في تطويرهم لقضية التعليم با   .لرغم من كل القرارات التي منعت األسرى من التعليم الجامعيً

ّواستعرضت الباحثة القانونية في وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير النا خضر الدراسة 
ّبشكل عام، فتطرقت الى أقسامها وأهميتها والهدف وراء انتاجها، وأشارت الى آلية العمل التي تم  ٍ

ًلدراسة، كما قدمت ملخصا عن نتائج الدراسة والتوصيات التي خرجت بهاّاتباعها إلنتاج هذه ا ّ.  
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ّوتناول مدير مديرية هيئة شؤون األسرى والمحررين في مدينة جنين سياف أبو سيف، ملف التعليم  ّ ّ ّ
ّالرسمي داخل السجون، كونه شغل سابقا منصب مدير دائرة التعلم الجامعي في الهيئة، وتحدث عن  ّ ّّ ً

ّهيئة مع ملف التعليم الجامعي ومراحل تطور التعليم داخل السجونتجربة ال ّ ّوبين أبو سيف أن تطور . ّ ّ
ّالعملية التعليمية يختلف من سجن الى آخر بناء على الهيئة التعليمية لكل سجن، كما وضح أن سجني  ّ ّ ّ ًّ

ّعوفر ومجدو يفتقران لوجود هيئة تعليمية نظرا لتنقل األسرى المستمر ً ّ.  

ّاألسير المحرر بسام أبو عكر إن الهجمات المتكررة نحو ملف التعليم في األسر هي محاولة وقال  ّ ّ ّ
ّلصهر وعي األسرى وتثبيط لعزيمتهم، وتطرق الى الحديث عن أنواع وأساليب التعليم داخل السجون، 

ّمستمدا حديثه من تجربته، حيث تحدث عن الحلقات الثقافية والندوات التي يعقدها األس ّ رى داخل ً
ّوتمكن األسير أبو عكر من الحصول على شهادة البكالوريوس داخل السجن، وبدأ بدراسة . السجون

  .الماجستير من جامعة القدس أبو ديس وهو في السجن وأنهاها بعد اإلفراج عنه

ًولخصت مداخالت المشاركين من األسرى الى أن ملف التعليم داخل السجون مهم جدا، بحيث تكون  ّ
ّلدراسة خطوة أولية نحو استكمال البحث عن تاريخ الحياة التعليمية والثقافية في سجون االحتاللهذه ا ّ ّ.  

في أساسها الى رصد العملية التعليمية والحياة الثقافية التي عاشها " قلم وقيد.. دفتر"وتهدف دراسة 
لية التعليمية في السجون ويعيشها األسرى من خالل تناول البعد التاريخي والتسلسل الذي مرت به العم

ًبدءا من النضال إلدخال الورقة والقلم وانتهاء بااللتحاق بالجامعات الفلسطينية والعربية وكذلك تهدف . ً
إلى تسليط الضوء على الحياة الثقافية لألسرى والمتمثلة بشكل أساسي في الجلسات الثقافية والقراءة 

  .الذاتية

ّم مصدر المعلومات األول في الدراسة، وذلك نظرا لشح وتجمع الدراسة تجارب األسرى، كونه ً
ّالدراسات واألبحاث التي تتناول واقع الحياة التعليمية والثقافية في السجون ّ.  

ّوخلصت الدراسة الى توضيح الفرق الشاسع بين النصوص القانونية الدولية التي كفلت لألسرى  ّ
ّإلسرائيلية المطبقة داخل السجون، التي قامت بتسييس ّالحق في التعليم، ولوائح إدارة مصلحة السجون ا ُّ

ّالعملية التعليمية في السجون، واعتبارها امتيازات ورفاهيات زائدة خاضعة لسياسة العقوبات، حيث منعت  ّ
دولة االحتالل األسرى الفلسطينيين من التقدم المتحان الثانوية العامة أو االنخراط في التعليم الجامعي، 

ّصادرة عدد كبير من الكتب وضيقت الخناق على األسرى في إدخال أي مواد تعليمية في وقامت بم
  .ّالسنوات األخيرة بهدف واضح هو عملية التجهيل التي تستهدف األسير الفلسطيني وصهر وعيه

  ٢٠٢٠- ١١-٢٣وفا 

***  
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  آراء عربية
  

 ٢المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في فلسطين حلقة 
 علي ابو حبلة

 

اإلساءة إلى سيرة عدد من أنبياء بني إسرائيل باستخدام االستدالالت المستندة إلى توراة اليهود المحرفة 
لمن كفر وفسق من » السلوك المشين«قصدون اإلشارة إلى ، وهم عندما يستخدمونها فإنما ي...نفسها

بني إسرائيل وقادتهم عندما حلوا في فلسطين، ليضعفوا من قيمة دولتهم ويبينوا انحطاط مستواهم 
ُ، ويدخلون في االستدالالت ما ذكرته اإلسرائيليات من اتهام لألنبياء بالغش والكذب والزنى ...الحضاري

  .األبرياء، في محاوالت لتشويههم وتشويه صورة حكمهم ودولتهم في ذلك الزمانواغتصاب الحقوق وقتل 

لقد كفانا القرآن الكريم مؤونة التعرف على أخالق من كفر وفسق من اليهود وفسادهم 
ٕوافسادهم، غير أن أنبياءهم وصالحيهم أمر آخر، فاألنبياء خير البشر، وال ينبغي اإلساءة إليهم، 

. ٕايات اإلسرائيلية المحرفة، التي ال تسيء لألنبياء فقط، وانما إلى اهللا تبارك وتعالىواالنجرار خلف الرو
ًتعالى عما يقولون علوا كبيرا(وعلى سبيل المثال تذكر التوراة المحرفة والتلمود أن اهللا  يلعب مع الحوت ) ً

وات إلى أربع ندم الهيكل حتى صغر حجمه من سبع سواألسماك كل يوم ثالث ساعات، وأنه بكى على ه
 هذا  ...ًوات، وأن الزالزل واألعاصير تحدث نتيجة نزول دمع اهللا على البحر ندما على خراب الهيكلنس

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن (، ) وقالت اليهود يد اهللا مغلولة ( ًفضال عما ذكره القرآن من ادعاءاتهم
   ... ) اهللاوقالت اليهود عزير ابن(، ) اهللا فقير ونحن أغنياء

كما ينسب من حرف التوراة من اليهود إلى سيدنا يعقوب عليه السالم سرقة صنم ذهبي من 
قرب نابلس وسمي لذلك بإسرائيل، كما تنسب له رشوة أخيه وخدعة أبيه، وأنه !! أبيه، وأنه صارع اهللا

ْوقس على ذلك ما ذكروا عن باقي ا...!! سكت عن زنا ابنتيه، وأنه أشرك بربه    ألنبياء عليهم السالمِ

إن أولئك الذين حرفوا التوراة من اليهود، قد ساروا على نهجها المحرف في أخالقهم وفسادهم 
ًوافسادهم، محتجين بما نسبوه إلى أنبيائهم كذبا وزورا ً َومن الواجب على المؤرخين وخصوصا المسلمين . ٕ

ء اهللا ورسله بما افتراه عليهم هؤالء اليهود، أال يندفعوا في استقرائهم لتاريخ فلسطين إلى اتهام أنبيا
  .ّوذلك في سبيل إثبات حق األقوام األخرى في فلسطين

مهما اختلفت ٕواذا كانت رابطة العقيدة واإليمان هي األساس الذي يجتمع عليه المسلمون 
أجناسهم وألوانهم، فإن المسلمين هم أحق الناس بميراث األنبياء، بما فيهم أنبياء بني إسرائيل، ألن 
المسلمين هم الذين ما يزالون يرفعون الراية التي رفعها األنبياء، وهم السائرون على دربهم وطريقهم، 

  .وهؤالء األنبياء هم مسلمون موحدون حسب الفهم القرآني

ًما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من (ظر إلى قوله تعالى وان ً ً ً
، وقوله ) المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتعبوه وهذا النبي والذي آمنوا واهللا ولي المؤمنين

ٕواذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت(تعالى   السميع العليم، ربنا واجعلنا ٕ
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ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه (، وقوله تعالى ...) مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
ٕد اصطفيناه في الدنيا وانه في اآلخرة لمن الصالحين إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب قنفسه ول

 الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون مهللا اصطفى لكاالعالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
ٕأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك واله آبائك 

ًإبراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ً ٕ ٕ(   

ّن اإلسالم يعد اإليمان وفي المقابل فإ. هذه اآليات من الوضوح بما ال يحتاج معه إلى الشرح
قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى (باألنبياء والرسل أحد أركان اإليمان، تأمل قوله تعالى 

ٕإبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم ال  ٕ
   )نفرق بين أحد مهم ونحن له مسلمون

ة التوحيد هي أمة واحدة من لدن آدم عليه السالم حتى يرث اهللا األرض ومن وبشكل عام فأم
عليها، وأنبياء اهللا ورسله وأتباعهم هم جزء من أمة التوحيد، ودعوة اإلسالم هي امتداد لدعوتهم، 

  .والمسلمون هم أحق الناس بأنبياء اهللا ورسله وميراثهم

  ١٧ص/٢٣/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  ؟"السيادة"كيف يواجه نتنياهو قادة المستوطنين ومطالبهم المتكررة بشأن فرض 
  

  يديعوت - اليشع بن كيمون: بقلم

قبل لحظة من مغادرة الرئيس ترامب البيت األبيض وتحت انطباع الزيارة التاريخية والمفعمة ببادرات 
مارسة الضغط على نتنياهو طيبة لوزير الخارجية بومبيو األسبوع الماضي، يحاول المستوطنون م

. فالمستوطنون يقولون إن دخول الرئيس بايدن إلى البيت األبيض لغز. لتحقيق سلسلة من المطالب
يسميه . ًوحقيقة أنه كان نائبا ألوباما في إحدى الفترات األصعب على االستيطان تبعث على التخوف

 طرحوها على نتنياهو ولم تقبل في عهد وهزيلة هي احتماالت قبول مطالب. ”أوباما خفيف“المتفائلون 
كما أن معظمهم يفهمون بأن ليس لهم روافع ضغط على نتنياهو، وباألساس يجدون . إدارة ترامب

  .صعوبة في أن يتحدوا حول مطلب واحد

  .في هذه األثناء هناك مسعى الستغالل نافذة الفرص الضيقة حتى تبادل الحكم في الواليات المتحدة

، التي أخليت في ”سانور“ عائلة إلى أراضي مستوطنة ١٥ هذا األسبوع نواة من ًفمثال، صعدت
قرار تصريحي، ولكنه قرار سيفتح كوة للعودة . إطار فك االرتباط، في محاولة إللغاء قانون فك االرتباط

للمستوطنين على تسوية االستيطان ” يشع“في جبهة أخرى، يعمل رؤساء مجلس . إلى المستوطنة
ّ مستوطنة موجودة على األرض منذ سنين، ولكن أوضاعها لم تسو ٧٠الحديث يدور عن نحو و. الفتي

، الذي يتحدث ”قانون هاوزر“كما أن . بعد، والسكان الذين فيها ال يحصلون على البنى التحتية األولية
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 بحيث يحل بشكل كامل وفوري على بلدات يهودا” االستفتاء الشعبي: القانون األساس“عن تعديل 
  .وهناك مسألة إخالء الخان األحمر وتأجيله المتكرر. ًوالسامرة أيضا، موجود على جدول األعمال

  .ًالعيون تتطلع إلى واشنطن، ولكن إلى مكتب رئيس الوزراء تحديدا

، قال لي ”فالسيادة حطمت ثقتي به. اجتزت هذه السنة عملية صحوة في كل ما يتعلق بنتنياهو“
وقيادة المستوطنين منقسمة . وليس الجميع يفكرون مثله. جاالت المستوطنينهذا األسبوع أحد كبار ر

ًفي هذه اللحظة، وما بدأ كخالف حول صفقة القرن أصبح شرخا جوهريا فالسيادة رحمها اهللا منذ اآلن، . ً
إذا لم تعد : فالمرء يسأل نفسه. ولكنها خلفت من خارج الخط األخضر خالفات من الحائط إلى الحائط

وبالتالي، فقد بقينا مع . ًادة على جدول األعمال، فعالم الخالف؟ محدث الشقاق لم يعد موجوداالسي
من جهة، يقف رؤساء السلطات . ه في كل ما يتعلق بسياسته في المناطقيمؤيدي نتنياهو ومع معارض

ن سياسة وآخرون ممن أيدوا الصفقة، واآلن يؤيدو) الكنا(، واساف منتسار )افرات(مثل عوديد رفيفي 
بالمقابل، يقف رئيس مجلس . ”هذه هي الفترة األكثر خصوبة في المستوطنات“بالنسبة لهم، . نتنياهو

 الصفقة إلى سلة المهمالت، ويغضب على  القاءالذي قال بوجوب) غور األردن(دافيد الحياني ” يشع“
ون ممن يحاولون السير وفي الوسط، يقف آخر. نتنياهو لعدم إيفائه بوعده بالسيادة على غور األردن

  .بين القطارات

ٕظاهرا، سيقول كل كبار رجاالت االستيطان إنهم يؤيدون تسوية المستوطنات، قانون هاوزر والغاء  ً
ًمطلب واحد، يختلط بآخر ويذوب رويدا . ولكن ال يمكن الحصول على كل شيء. قانون فك االرتباط

ًات أيضا، فإنهم يعرفون كيف يقودون المعارك، وعلى الرغم من أن المستوطنين عرفوا إخفاق. ًرويدا
ِوحتى لو لم يأت نتنياهو لهم بأي إنجاز، ففي يوم األمر . ويقيمون خيام االحتجاج والمظاهرات الكبرى

وغياب رافعة الضغط قد يكون عقب أخيل . سيدق قادة المجالس أبواب المقترعين في أسدود وعسقالن
ًلعل أحدا .  فمن األفضل أن يصرخوا كلهم بالقول ذاته وبصوت موحدللكفاح، وعندما يتبقون مع الصراخ،

  .ما في بلفور يسمعهم

  ٢٢/١١/٢٠٢٠ العربي القدس

*** 

  ًيوميا… هكذا تسرق إسرائيل أعمار الفلسطينيين على حواجز الضفة
  هآرتس - عميرة هاس :بقلم

 إن .الجيش اإلسرائيلي يدرب جنوده على سادية لينة وناجعة، ليس من الصنف الجسدي بل النفسي
ً هي، يوميا، سرقة وقت مئات الفلسطينيين من جميع ٢٠ – ١٨مهمة عشرات الجنود من أبناء 

األعمار، وتحويله إلى عصيدة من األعصاب المشدودة والمواعيد الضائعة وعدم اليقين ودور الطبيب 
ية في الضفة ينفذ هذا األمر عن طريق الحواجز الداخل. الذي ألغي والتأخر عن وجبة العشاء مع األوالد

إن نهب الزمن بوضع حواجز في الضفة ( سواء الحواجز الثابتة أم الحواجز الطيارة، والفجائية –الغربية 
الحواجز نشاط مسلح ومتعمد، ومن نتيجتها المباشرة ). ًالغربية هو أمر سادي من نوع مختلف قليال
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الوقت المسروق أمر غير . ًتقصير للحياة النشطة المنتجة نحو نصف ساعة أو ساعة أخرى يوميا
الوقت الضائع ليس وقت اليهود في اكتظاظ مروري، لهذا فإن . مرئي، ال يمكن لمسه، وال ينزف الدم

ً، كما أن هذا األمر يعتبر نشاطا روتينيا، عكس األمر الجديد”ًخبرا“وقف الحياة ال يشكل  ٕوالى جانب . ً
  .”ةاالستثنائية والغريب“الدم، فإن الصحف تحب األمور 

 تشرين ١٠الثالثاء، : وهاكم ما حدث. ولكن العادي هو الخبز اليومي للماكثين بصورة غير قانونية
ًالثاني، الساعة التاسعة والنصف ليال، كان هناك صف طويل جدا من السيارات خلف الحاجز العسكري  ً

في شارع نابلس، ” ي إنسيت“ذيل الصف في ميدان . الثابت في المخرج الشمالي الشرقي لرام اهللا والبيرة
مصابيح .  متر٤٠٠وبدايته تحت مظلة الحاجز بين المكعبات اإلسمنتية فيه، أي أن طوله كان حوالي 

السيارات أطفئت، وأنا كنت أسافر باتجاه رام اهللا، طريق الدخول كانت مفتوحة، ورأيت في مسار الخروج 
  .سيارات التي كانت خلفها تجمدت في مكانهاسيارة واحدة تم وقفها وقربها جنديان، لم تتحرك، وكل ال

لم أنزل من السيارة كي أسأل الجنود المسلحين . ًلم أتوقف جانبا إلى أن بدأ شريط األضواء يتحرك
لم أكن أرغب في أن أفحص على جسدي هل . عما يحدث، فهذا حاجز ممنوع على المشاة السير فيه

ولكن ). توقف، ويطلقون على المرأة التي تمشي: يصرخون(الجنود يحرصون على تطبيق أمر التوقيف 
لم يتجرأ أي سائق .  المعنى هو االنتظار هناك لفترة طويلة–ًهذا صف طويل جدا: من التجربة عرفت

الهدوء الذي لف السيارات العالقة أظهر التسليم بالواقع . على إطالق صافرة السيارة أو يظهر العصبية
  .يق مشتعل من تحتهوكان هناك حر. والخضوع الظاهري

 تشرين الثاني، حوالي الساعة الرابعة والربع بعد الظهر، ١٣بعد ثالثة أيام على ذلك، يوم الجمعة 
على مدخل القرية الصغيرة عطارة، كان يقف صفان من .  النبي صالح–كنت أسير في شارع بير زيت 

جنديان مسلحان واقفان في الوسط . يةالسيارات، أحدهما رأسه إلى المخرج والثاني إلى الداخل، إلى القر
  .لم تتحرك تلك السيارات التي كانت تعمها مشاعر التسليم. ولم أنتبه إذا كان هناك جيب عسكري

وفي هذه المرة لم أتوقف، فقد أسرعت وخفت من أن ينتقم الجنود من السائقين الفلسطينيين ويطيلوا 
على مدخل قرية النبي صالح، كان . ير نحو الغربواصلت الس. زمن التأخير إذا جئت وطرحت االحتجاج

وضع في اليوم نفسه . يمكن رؤية المشهد نفسه، صفان من السيارات، جنديان، السيارات تنتظر وتنتظر
ً حاجزا فجائيا في أرجاء الضفة، وتم توقيف شخص في أحدها، حسب تقارير قسم المفاوضات في ١٦ ً

ً حاجزا فجائيا، وبعد يومين كان ٨١ الشهر الحالي كان هناك ١٥في . ف.ت.م كم من القوى . ً حاجزا١٢ً
  .الشريرة توجد في أيدي الجنديين المسلحين

 هل كانت –فيما يتعلق بالحاجز الدائم : أرسلت للمتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي األسئلة التالية
، أم أنه فحص روتيني هناك سيارة معينة يتم فحصها طوال هذا الوقت، لذلك تم خلق هذا الصف الطويل

لكل السيارات؟ هل تم تنفيذ اعتقال في المكان؟ متى تم إنهاء هذا االختناق المروري؟ لماذا ال يقومون 
ًكما الحال أيضا في حاجز حزما (ًبإيقاف السيارة المرصودة بدال من تأخير كل السيارات في هذا الحاجز 

  كي ال يعاني عشرات السائقين اآلخرين من التأخير؟) ًالذي يمر فيه مستوطنون إسرائيليون آخرون أيضا
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هل الحديث يدور عن حواجز روتينية في هذه المنطقة في أيام : بالنسبة للحواجز الفجائية، سألت
الجمع؟ إذا كان الجواب ال، فهل كان هناك سبب معين لوضع الحواجز في هاتين القريتين في يوم 

ى أي وقت تم وضع الحواجز في هاتين القريتين؟ هل تم إجراء ٕالجمعة وما هو هذا السبب؟ منذ متى وال
قوات “:  لم يجب المتحدث بلسان الجيش على أسئلتي–اعتقاالت على هذين الحاجزين؟ هكذا أجاب 

في ) أي المستوطنين(الجيش اإلسرائيلي تقوم بنشاطات عملياتية متنوعة للحفاظ على أمن السكان 
 هذه النشاطات، يضع الجيش بين الفينة واألخرى حواجز طيارة في كجزء من. منطقة يهودا والسامرة

ًالمفترقات الرئيسية ويقومون بالفحص طبقا لتقدير الوضع واستنادا لمعلومات استخبارية ذات عالقة ً .
هذه وسيلة عملياتية فعالة، وبين حين وآخر تم إلقاء القبض على مشبوهين وسالح كنتيجة لهذه 

 ويجب التأكيد على أنه إلى جانب الضرورة العملياتية لهذه النشاطات، فإن قوات – النشاطات العملياتية
الجيش اإلسرائيلي تستخدم الوسائل الممكنة من أجل الحفاظ على نمط حياة سليم للمسافرين على 

  .”المحاور

 إن .ًنمط الحياة السوي لنظام عسكري أجنبي ومفروض يرتبط أيضا بتنكيل نفسي للرعايا وبإهانتهم
  .السيطرة على وقت الرعايا يكمل السيطرة على األرض، ولكن الوقت لن يكون باإلمكان إعادته

  ٢٢/١١/٢٠٢٠ العربي القدس

*** 

  اخبار باالنجليزية
Jordan slams continued Israeli violations at Al Aqsa Mosque 

 

AMMAN — Jordan on Sunday condemned the continued Israeli violations at Al Aqsa 

Mosque/Al Haram Al Sharif, the most recent of which was allowing Jewish extremists to break 

into the mosque for an extended period of time. 

The violations also included Israel's arrest of several employees of the Jerusalem Awqaf and 

Aqsa Affairs Department and issuing expulsion orders against them, according to a Foreign 

Ministry statement. 

The most recent arrest was of the department’s deputy director. 

Foreign Ministry Spokesperson Daifallah Fayez said that Al Aqsa Mosque, with its total area of 

144 dunums, is a place of worship for Muslims only, noting that the Jordan-run Jerusalem 

Awqaf and Aqsa Affairs Department, under international law and legal and historical status 

quo, is the authority to supervise its affairs and manage entries. 

Fayez said that the ministry had sent an official note of protest through diplomatic channels, 

calling on Israel, the occupying force, to stop its violations and provocations and respect the 

legal and historical status quo, as well as the authority of the Jerusalem Awqaf and Aqsa 

Affairs Department. 

The spokesperson also urged the international community to bear its responsibility and exert 

pressure on Israel to halt its violations. 

 Jordan Times 22-11-2020  

***  
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Thousands pray at Al-Aqsa despite Israeli restrictions 
 

Thousands of Palestinians performed Friday prayer in the holy Al-Aqsa Mosque despite strict 

Israeli measures. 

The Israeli police checked the ID cards of the worshipers and obstructed the arrival of West 

Bank residents coming to perform Friday prayer at the Al-Aqsa Mosque for the fourth 

consecutive week. 

During the Friday Khutba (sermon), the preacher of the Al-Aqsa, Sheikh Yusef Abu Sneina, 

confirmed that the occupation is tightening restrictions on Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque. 

Abu Sneina called for frequenting the Al-Aqsa Mosque and prolonging stay in it to defend it in 

face of Israeli schemes. 

Hundreds of Jerusalemites and Palestinians from the 1948 occupied territories performed the 

Fajr prayer in the squares of the holy Al-Aqsa Mosque and stayed there until Friday prayer. 

Jerusalem sources reported that hundreds of worshipers performed the Fajr prayer in the 

Mosque despite the occupation's restrictions on the entrances to the Old City and Al-Aqsa. 

The sources indicated that hot drinks were distributed by Jerusalemites to the arriving 

worshipers for the Fajr prayer in the Al-Qibli prayer hall and at the gates of the Mosque, amid 

the cold weather. 

The occupation forces seek to impose a fait accompli on the residents of the West Bank by 

cutting off their communication with Al-Aqsa Mosque and preventing them from accessing it. 

The Israeli occupation targets Jerusalemites with arrests, deportation orders and fines with the 

aim of dissuading them from frequenting the Al-Aqsa Mosque and leaving it an easy prey for 

Israeli settlers. 

Jerusalemites are sparing no effort to stand in the way of the Israeli occupation's conspiracies 

despite all the arrests and harassment they are exposed to. 

Palestinian Information Center 22-11-2020  

*** 

 
IOF kidnaps seven Palestinian in Jerusalem and al-Khalil 

 

The Israeli occupation forces (IOF) on Sunday evening kidnaped five Palestinian citizens in 

Jerusalem and two others in the West Bank city of al-Khalil. 

According to local sources in the holy city, police officers kidnaped a teenager called Abdul-

Rahman al-Bashiti from al-Wad street in the Old City of Jerusalem. 

Police forces also kidnaped two teenagers during a campaign in at-Tur town in east Jerusalem. 

Another Jerusalemite citizen identified as Ahmed Abu Ghazala and his wife were also 

kidnaped from their home in Bab Huta neighborhood in the Old City. 

In al-Khalil, two young men were reportedly kidnaped by the IOF near the Ibrahimi Mosque in 

the Old City. 

Eyewitnesses said that soldiers forced the young men to remove their clothes in the cold 

weather and lie face down on the ground before arresting them on allegations of finding a knife 

in their possession. 

Palestinian Information Center 23-11-2020  

*** 
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Israeli police arrest Sheikh Najeh Bakirat 
 

The Israeli occupation police arrested the Deputy General Director of Jerusalem Endowments, 

Sheikh Najeh Bakirat, on Sunday morning. 

Local sources reported that the Israeli police arrested Sheikh Bakirat for the second time in less 

than a month. The occupation authorities deported him from the Al-Aqsa Mosque and the Old 

City of Jerusalem for 6 months in November. 

Dr. Bakirat, a liberated prisoner, was arrested several times by the Israeli police and was 

deported from the Al-Aqsa Mosque and the Old City several times. Also he faces constant 

harassment from the occupation police. 

The arrest of Sheikh Bakirat comes as part of an escalated Israeli targeting of the employees of 

the Islamic Endowments Department and Aqsa guards. 

The Israeli occupation targets Jerusalemites with arrests, deportation orders and fines with the 

aim of dissuading them from frequenting the Al-Aqsa Mosque. 

According to a periodic report issued by Hamas’s media office in West Bank, the occupation 

forces committed 1,854 violations against the Palestinians and their lands in the West Bank and 

Jerusalem during October. 

The occupation also deported 17 Palestinians from their places of residence and from the Al-

Aqsa Mosque, including Sheikh Najeh Bakirat, an employee in the Islamic Endowments 

Department and guards in the Aqsa Mosque. 

Palestinian Information Center 22-11-2020 

*** 

Would Trump recognize Israeli sovereignty in east Jerusalem? 
 

The Trump administration has been so strong on its Jerusalem policy that there are those who 

contend the administration has already made that leap. 

Would US President Donald Trump recognize Israeli sovereignty in areas of east Jerusalem 

located within the boundaries of the security barrier before leaving the White House in 

January? 

Of all the steps he could weigh, this one sounds dramatic, but would really just be the final 

stamp on a policy that is already almost in place. 

On Friday before US Secretary of State Mike Pompeo left Israel, Jerusalem Post diplomatic 

correspondent and senior contributing editor LahavHarkov asked him if there are any steps 

planned “in the coming months to further entrench the Trump policy with regard to Israel’s 

control in Judea and Samaria and especially in Jerusalem." 

Pompeo spoke only in broad terms as he hinted that indeed there could be additional plans, but 

did not specify what those actions might entail. 

“We’re not gonna talk about the policies that are under consideration,” Pompeo said, adding 

that “there’s every reason to expect that the direction of travel for US policy with respect to 

Israel will continue.”  

Pompeo spoke at the end of a two-day trip in which he took steps to shore up de-facto 

recognition of Israeli sovereignty in the West Bank.  

But those gestures – the visit to the Psagot Winery in the Binyamin region of the West Bank 

and the State Department declaration upon his departure that settlement products can be “Made 

in Israel” – while historic in nature, do not replace US recognition of Israeli sovereignty over 

West Bank settlements. 

The Trump administration suspended Israeli plans to annex West Bank settlements in exchange 

for US brokered Israeli-normalization deals with the United Arab Emirates and Bahrain under 

the rubric of its Abraham Accords.  

Since the accords are one of Trump’s more significant and likely successful diplomatic 

legacies, he is unlikely to risk jeopardizing those deals. 
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THE PLACE where the Trump administration can still make a significant difference with 

regard to sovereignty, however, is in Jerusalem, specifically with US recognition of Israeli 

sovereignty over most of east Jerusalem.  

In 2019, the administration already recognized Israeli sovereignty over the Golan, but it has not 

taken a similar step in east Jerusalem.  

Should it want to do so, the UAE and Bahrain deals do not appear to pose a barrier to such a 

move. 

The US and Israeli pledge to suspend annexation would not necessarily be applicable to east 

Jerusalem because Israel already annexed it in the aftermath of the 1967 Six Day War, when it 

captured that territory from Jordan. The Israeli government then formalized its sovereignty over 

that section of the city with a Knesset vote in 1980 to apply Israeli law there.  

In addition, the Trump administration has been so strong on its Jerusalem policy, that there are 

those who contend that the administration has already made that leap, and that a statement to 

that effect would simply underscore existing US policy. 

Trump entered the White House while the Palestinian Authority was heavily campaigning to 

delegitimize Israeli ties to Jerusalem in general as well as the Jewish connection to its most 

significant holy sites located there, the Temple Mount and the Western Wall. 

The international community has recognized that east Jerusalem will be part of a future 

Palestinian state, but has not recognized that West Jerusalem is part of Israel, let alone its 

capital. This including past US administrations. The refusal to link West Jerusalem to Israel is 

one of the vestiges of the notion of corpus separatum by which Jerusalem was initially 

designated in UN resolutions as an international city. 

To understand how prevalent that notion is, one need to look no further than the United 

Kingdom’s travel advisory published over the weekend, in which it spoke of Israel and 

Jerusalem. The UK did not distinguish in its announcement between west and east Jerusalem; it 

simply spoke of all of Jerusalem as a separate entity from Israel.  

THE PA has successfully harnessed international sentiment, such as that of the UK, to 

successfully pass cyclical UN resolutions disavowing Israeli and Jewish ties to Jerusalem.  

The Trump administration has countered that drive with a series of strong steps in support of 

Israeli and Jewish ties to the city, that was also the Jewish people's biblical capital. 

In 2017 Trump, recognized that Jerusalem was not only part of Israel but also was its capital. 

His administration relocated its embassy to east Jerusalem and has allowed US citizens born in 

Jerusalem to register their country of birth as Israel, if they so choose. Previous administrations 

had forbidden Americans born in Jerusalem from registering Israel as their country of birth. 

In addition, Trump’s “Peace to Prosperity” plan to resolve the Israeli-Palestinian conflict 

allows for Israel to retain all the portions of Jerusalem located within the boundaries of the 

security barrier. It excluded only those Palestinian areas within the city’s municipal boundaries 

– but outside those within the barrier, which it said would be part of a future Palestinian state. 

When Trump first announced recognition of Jerusalem as Israel’s capital, he was careful to 

state that he did so without prejudice to any final status agreement between Israeli and the 

Palestinians. 

Since that declaration, the Trump administration has walked a fine line between referring to 

Jerusalem as part of Israel, while at the same time allowing for confusion to reign as to whether 

it has recognized Israeli sovereignty in east Jerusalem.  

When the US changed the birth designation for Jerusalem passports, it applied a policy for 

disputed areas, rather than a blanket assertion. Those who want to only register their place of 

birth as Jerusalem and not Israel can continue to do so. It’s a step that leaves open the 

possibility that the administration hasn’t completely recognized sovereignty. 

EUGENE KONTOROVICH, Director of Scalia Law School's Center for the Middle East and 

International Law at George Mason University, said he is among those who hold that the US 

has already recognized Israeli sovereignty over east Jerusalem. 
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When US officials speak of Jerusalem, Kontorovich said, they mean the whole city, and they 

visit all parts of the city within its municipal boundaries. The US Embassy is located across the 

Green Line, he underscored. “If that is not recognition, I do not know what is,” he said. 

“However, it is certainly the case that they can clarify [the issue] to remove all doubt,” 

Kontorovich said. 

Should the Trump administration take that step, it could argue – as it already has – that it was 

not introducing new US policy, but simply acting on existing policy as set out by bi-partisan 

Congressional resolutions, such as the 1995 US Embassy Act. 

That act, which was signed by US President-elect Joe Biden when he was a senator, recognizes 

Jerusalem as Israel’s undivided capital and as such recognizes Israeli sovereignty over all the 

city. 

FINALLY, clear US recognition of Israeli sovereignty over all of Jerusalem would go a step in 

the direction of assuaging American Christian Evangelical feelings with regard to the Trump 

administration’s failure to make good on its pledge to annex West Bank settlements, a step that 

was important to that Republican base. 

When Pompeo was in Jerusalem, he tweeted about his visit to Jerusalem’s Old City, located 

over the Green Line. 

As a sign of how much Jerusalem was on his mind, upon departure from Ben-Gurion 

International Airport outside of Tel Aviv, Pompeo tweeted, “Wheels up from the magnificent 

city of Jerusalem, the eternal capital of Israel.” 

It was a statement that reflected the depth of Pompeo’s regard for both the modern city and the 

ancient biblical one. 

Now it just remains to be seen if the Trump administration will rest on its laurels in Jerusalem 

or if, in its last weeks, it will further cement its support for a united Jerusalem with a formal 

policy that recognizes Israeli sovereignty over all or most of east Jerusalem. 

Out of all the potential steps the Trump administration could take, the writing for this one 

already appears to be on the wall – simply awaiting a stamp of approval. 

The Jerusalem Post 22/11/2020  
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