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  لنا كلمة

  ؟؟من سيوقف االستيطان
  كنعانعبداهللا 

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدسامين عام 

تــسابق ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي الــزمن فــي فــرض وقــائع إضــافية علــى األرض الفلــسطينية 
المحتلة عبر إقرار مزيد من المخططات للضم والتوسع العنصري ال سيما في مدينة القدس المحتلـة، فـي 

 وسـائل اإلعـالم اإلسـرائيلية بنـشر سـلطات االحـتالل ففـي كـل يـوم تطالعنـا. مسعى لتقويض حـل الـدولتين
ٕقرارات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تتضمن إقرار بنـاء آالف الوحـدات الـسكنية االسـتيطانية، واعـالن 

ــدة فــي القــدس  ــاء أحيــاء يهوديــة جدي  أو تــسمين – وهــو أســلوب جديــد فــي االســتيطان –مناقــصات لبن
جنـوب " جفعات هاموس"رارات بناء حي يهودي جديد في مستوطنة المستوطنات الموجودة، وآخر هذه الق

وحـــدة ) ١٥٣٠(وحـــدة اســـتيطانية علـــى أراضـــي مطـــار قلنـــديا وبنـــاء ) ٩٠٠٠(القـــدس ومخطـــط بنـــاء 
وحـدة اسـتيطانية فـي مـستوطنة ) ٥٧٠(علـى أراضـي شـعفاط، و" رمات شـلومو"استيطانية في مستوطنة 

أبو غنيم، هذا باإلضافة إلـى محاولـة سـيطرتها علـى أحيـاء على أراضي بيت صفافا في جبل " هارحوماه"
  .وقرى مقدسية كاملة كحي الشيخ جراح وقرية سلوان وقرية العيسوية وأجزاء كبيرة من أراضي األغوار

ولعلهــا فــي ذلــك تــستغل األيــام األخيــرة لواليــة ترمــب الــذي أعطاهــا الــضوء األخــضر للقيــام بــذلك، 
وانيـة اإلسـرائيلية المتعـددة، وفـي سـياق إقامـة مـشاريع تهويديـة تـشدد ويأتي ذلـك ضـمن الممارسـات العد

م قامـت ١٩٦٧فمنذ حزيران عام . ألف فلسطيني فيها) ٣٥٠(الخناق على مدينة القدس وتتجاهل وجود 
مستوطنة إضافة إلى ) ٦٠(إسرائيل ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس وفي محيطها تزيد عن 

  . ألف يهودي) ٢٥٠(ً داخلها، ويسكن فيها حاليا نحو البؤر االستيطانية

قد أعلن االحتالل نيته في تسوية حقوق عقارية وتسجيل األراضي في مدينة القدس ويهدف من 
ــوق  ــي لحق ــتالف األهل ــد حــذر االئ ــدس الموحــدة، وق ــشرقية جــزء مــن الق ــى أن القــدس ال ــد عل ــك التأكي ذل

  .ورة يجب التنبه إليهاالفلسطينيين في القدس من ذلك لما له من خط

لقد صدرت مئات القرارات عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة ومجلـس األمـن والمنظمـات الدوليـة 
والتـي تـدعو إسـرائيل لالنـسحاب مـن األراضـي العربيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس الـشرقية ومـن أهـم هـذه 

ه مجلس األمن وهو القرار األول الذي لم الذي اتخذ) ٢٣٣٤(القرارات والتي تتعلق باالستيطان القرار رقم 
وقــد نــص القــرار علــى وقــف جميــع أشــكال أنــشطة االســتيطان " الفيتــو"تتخــذ الواليــات المتحــدة بــه حــق 

ًاإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيهـا القـدس، وجـاء هـذا القـرار مؤكـدا علـى كـل القـرارات 
لـم تلتـزم بهـذا القـرار وغيـره " السلطة القائمة بـاالحتالل"أن إسرائيل ّالدولية التي صدرت ضد إسرائيل، إال 

  .من القرارات، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية

ٕواذ تــدين اللجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس كافــة النــشاطات االســتيطانية اإلســرائيلية وكــل أشــكال 
ذه األنـشطة يعيـق الـسالم ويحـول دون إقامـة الدولـة االعتداءات اإلسرائيلية فإنهـا تؤكـد أن االسـتمرار بهـ
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ًم وفقـا لقـرارات الـشرعية الدوليـة ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 
ًوهو األمر الذي نادى به جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني حفظـه اهللا مـرارا وتكـرارا فـي كافـة المحافـل الدوليـة  ً

  ".تحقيق األمن والسالم الدوليين مرهون بإقامة الدولة الفلسطينيةأن "ًمؤكدا جاللته 

وتدعو اللجنة الملكية لشؤون القدس منظمة األمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعـة لهـا، كمـا 
تــدعو كافــة الــدول الراعيــة للــسالم والمنظمــات والهيئــات العربيــة واإلســالمية للعمــل علــى إلــزام إســرائيل 

ٕعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وانهاء االحتالل، وال بد مـن إجـراء سـريع " مة باالحتاللالسلطة القائ"
ٕيلزم هذه السلطة على وقف كافة النشاطات االستيطانية، واذ اعتقد حكام إسرائيل أن زيارة وزير خارجيـة 

مهمـا حـصلت علـى ترامب للمستوطنات يؤمن لهم الشرعية واألمن فهذا وهم، ولن تـنعم إسـرائيل بالـسالم 
ٕالدعم من اإلدارة األمريكية، واذا لـم تلتـزم إسـرائيل بتطبيـق قـرارات الـشرعية الدوليـة، فإنهـا تؤكـد إصـرارها 
على االستمرار في نهجها وفق شريعة الغاب، وهي بذلك لن تجني إال المزيد من جر المنطقـة إلـى أمـور 

  .ال تحمد عقباها

رب والمسلمون لـن يبقـون عما الى االبد والعاريكا لن تبقى دفاسرائيل لن تبقى قوية الى االبد وام
ألوا وليـسعنـدها لـن ينفـع حكـام اسـرائيل النـدم والبكـاء و تتبدل فيه المعادلة وسياتي يوم االبد ضعفاء الى

 االردن بقيادة الهاشـمية سـيبقى مـع فلـسطين وشـعب وان.  االمن والسالم ماذا يقولونمفكريهم من دعاة
الـشرعية الدوليـة مهمـا بلغـت التـضحيات   وفـق قـرارا تغيـر منقوصـة ينال حقوقه كاملة فلسطين الى ان

  .وكان الثمن

  

*** 

  االردن والقدس

  تنسيق أردني فلسطيني لتوفير الحماية للمسجد األقصى
 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنسق جهودها مع األردن لحماية المسجد  - بترا -رام اهللا
وأشارت الوزارة في بيان اليوم االثنين إلى أن االجتماع  .ارك من االنتهاكات اإلسرائيليةاألقصى المب

األخير بين وزيري خارجية البلدين الشقيقين األسبوع الماضي في عمان بحث التصعيد الحاصل لدولة 
ته، سواء من االحتالل اإلسرائيلي ومؤسساتها والجمعيات االستيطانية التهويدية المتطرفة لألقصى وباحا

خالل تصعيد االقتحامات اليومية المتواصلة، والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين فيها، وأداء 
وأضافت أن الفلسطينيين يتعرضون ألبشع أشكال العقوبات والتضييقات  .طقوس تلمودية في باحاته

دات، وسحب الهويات، واحتجازها العنصرية إلعاقة وصولهم إلى المسجد بما في ذلك االعتقاالت واالبعا
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا . ونشر الحواجز في وجه المصلين

التصعيد، خاصة في ظل المرحلة االنتقالية الراهنة إلدارة الرئيس االميركي ترمب، داعية أبناء الشعب 
وطالبت المجتمع الدولي .  جدية مع تلك التهديداتالفلسطيني واألمتين العربية واالسالمية للتعامل بكل

ومجلس األمن الدولي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المقدسات المسيحية واإلسالمية، وفي مقدمتها 
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األقصى، وبدور فاعل من اليونسكو والمنظمات األممية المختصة لإليفاء بالتزاماتها، ومسؤولياتها تجاه 
  .الصلةمبادئها وقراراتها ذات 

  ٤ص/٢٤/١١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  شؤون سياسية
  

  إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين: الملك
  

 التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، الرئيس األرميني أرمين سركيسيان في قصر -  بترا- عمان
  . التعاون في مختلف المجاالتالحسينية امس االثنين، حيث جرى بحث العالقات الثنائية، وسبل تعزيز

وركز اللقاء على الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته االقتصادية والصحية 
ًكما تطرق إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، خصوصا الجهود المبذولة  .واالجتماعية

لملك على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني وشدد جاللة ا .لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط
اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 

لخارجية وشؤون المغتربين، وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير ا...
ومستشارة جاللة الملك للسياسات، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيسة بعثة الشرف المرافقة 

كما حضره عن الجانب األرميني مستشار الرئيس ومساعداه، والسفير غير المقيم لدى  .للرئيس األرميني
   .المملكة

  ٣ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  وحدة استيطانية بالقدس الشرقية٥٤٠مصادقة االحتالل على بناء األردن يدين 
  

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات اإلسرائيلية على بناء -  الغد–عمان 
وأكد الناطق الرسمي باسم  . وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة٥٤٠

ً علي الفايز أن هذه النشاطات االستيطانية مرفوضة ومدانة خرقا للقانون الوزارة السفير ضيف اهللا
وشدد الفايز على أن سياسة  .٢٣٣٤الدولي وقرارات األمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس األمن رقم 

االستيطان اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة 
ًاألراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة غير شرعية، وخطوة أحادية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي  ً
ًوتقويضا ألسس السالم وجهود حل الصراع وتحقيق السالم الشامل والعادل، وتنسف فرص حل الدولتين 

ياته بالضغط على وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤول .على أساس قرارات الشرعية الدولية
  .إسرائيل لوقف سياسة االستيطان

  ٢٤/١١/٢٠٢٠الغد 
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  األردن وروسيا يؤكدان استمرار جهودهما إلعادة إطالق مفاوضات السالم
 

 أيمن الصفدي  االردنيأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين  - الغد-ّعمان 
ستمرار العمل على زيادة التعاون الثنائي وتكثيف ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف اليوم ا

 .التشاور والتنسيق إزاء القضايا اإلقليمية وسبل حل أزمات المنطقة وتحقيق األمن واإلستقرار

الروسية وعلى - وشدد الوزيران خالل مباحثات عبر الهاتف اليوم على قوة العالقات األردنية
مختلف المجاالت، وبما ينسجم مع رؤية جاللة الملك أهمية التطور الذي تشهده هذه العالقات في 

عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس فالديمير بوتين اللذين يقودان هذه العالقة نحو آفاق أوسع من التعاون 
  .المؤسسي الفاعل

واستعرض الصفدي والفروف التطورات اإلقليمية وتبادال وجهات النظر حول سبل التعامل مع 
  .الجهود لحل أزمات المنطقةالمستجدات وتنسيق 

وبحث الصفدي والفروف تطورات القضية الفلسطينية وأكدا استمرار الجهود إلعادة إطالق 
مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السالم 

  .العربية سبيال لتحقيق السالم العادل والشامل

وأشاد . حقيق المصالحة الفلسطينية، وبحثا التطورات في هذا السياقوأكد الوزيران أهمية ت
ًالصفدي بالدور الروسي في جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وشدد على مركزية الدور المصري أيضا 

  .في إنهاء االنقسام الفلسطيني ووضع حد للخالف وتوحيد الصف

ابت المتمسك بحل الدولتين على أساس وأكد الصفدي أيضا تثمين المملكة للموقف الروسي الث
  .القانون الدولي سبيال لحل الصراع وتحقيق السالم العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية

واتفق الوزيران على إستمرار التشاور والتنسيق واللقاء في أقرب وقت لمتابعة محادثاتهما ... 
  .قات الثنائيةحول القضايا اإلقليمية وحول سبل تعزيز العال

  ٢٤/١١/٢٠٢٠الغد 

***  

  لاللتزام المانحة الدول تدعوان" األونروا"و العربية الجامعة

 بالوكالة العاملين لرواتب المالي العجز بتغطية
  

 دعا مسؤولو التعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين - وفا٢٠٢٠-١١-٢٣ القاهرة
 العربيــة، الــدول المانحــة للوكالــة لــسرعة بالجامعــةنــاء فلــسطين ومجلــس الــشؤون التربويــة ألب" األونــروا"

الوفاء بالتزاماتها لتغطية العجز المالي الذي أصبح يهدد البرامج الرئيسية لها، خاصة العجـز فـي رواتـب 
 . مليون دوالر أميركي٧٠العاملين والبالغ 

بـين مـسؤولي التعلـيم " سالفيـديو كـونفرن" المشترك الذي عقد اليـوم عبـر ٣٠ االجتماع الـوأعرب
 بمشاركة األمين العام المساعد لشؤون فلسطين نومجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطي" أونروا"بوكالة 



 
٩

 العربية المحتلة بالجامعـة العربيـة سـعيد أبـو علـي، وممثلـي وفـود المملكـة األردنيـة الهاشـمية، واألراضي
ــة اللبنانيــة، وجمهوريــة  ــة فلــسطين، والجمهوري ــة للتربيــة والثقافــة ودول مــصر العربيــة، والمنظمــة العربي

والعلوم، ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة عن قلقـه السـتمرار األزمـة الماليـة التـي تعـاني 
  .والتي باتت تهدد الخدمات األساسية ومنها التعليم" أونروا"منها 

اإلسرائيلي مدرسـة تابعـة لألونـروا فـي مخـيم  االجتماع المشترك استهداف طائرات االحتالل وأدان
الشاطئ في قطاع غزة، في إطار استهدافها للمنشآت ومنـازل المـواطنين فـي القطـاع منتـصف شـهر آب 

  .الماضي

ــي القــدس كمــا ــاالحتالل، لمــدارس األونــروا الخمــس ف  أدان اســتهداف إســرائيل، القــوة القائمــة ب
الجــوز، إضـافة إلــى مراكـز الخــدمات المعنيـة باألطفــال، المحتلـة، فـي شــعفاط وصـور بــاهر وسـلوان وواد 

ومنعها من تحديث وتطوير وترميم وبناء غرف إضـافية أو مـدارس جديـدة للطلبـة الفلـسطينيين، والتأكيـد 
أن ذلك سياسة عنصرية بامتياز وتأتي في سياق تهويد وأسرلة المناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة 

دخل إلنهاء دورها ووجودها في مدينة القدس المحتلة، في إطار عملية التهويد على مدارس األونروا، كم
  .مدينةالكبرى لل

 دعا المجتمعون، الوكالة لمواصلة وتعزيز التنسيق والتشاور مع الدول العربية المضيفة فـي كما
لياتها التعليمية وضع االستراتيجيات الهادفة لسالمة الطلبة والكوادر التعليمية، والحفاظ على استمرار عم

فــي منــاطق عملياتهــا الخمــس، خاصــة فــي ظــل ازديــاد حــاالت اإلصــابة بفيــروس كورونــا داخــل مخيمــات 
  .الالجئين الفلسطينيين، ومع اقتراب فصل الشتاء

 الــصادرة عــن الوكالــة الطــوارئ المجتمعــون، مــن ضــعف اســتجابة الــدول المانحــة لنــداءات وحــذر
 مليــــون دوالر الــــذي أطلقتــــه فــــي ٩٤,٦ بقيمــــة الطــــوارئداء لمواجهــــة فيــــروس كورونــــا، بمــــا فيــــه نــــ

/ تــشرين ثــاني وديــسمبر/ أيلــول الماضــي، لتغطيــة االحتياجــات الفوريــة الطارئــة لــشهري نــوفمبر/ســبتمبر
 لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه مجتمع الالجئين ليم،، بما في ذلك المتعلقة ببرنامج التعأولكانون 

  .يضمن استمرارية برامجها التعليمية والحفاظ على جودتهاالفلسطينيين، وبما 

 المجتمعون ربط بعض الـدول المانحـة تمويلهـا لألونـروا بـإجراء إصـالحات وتعـديالت فـي ورفض
ً واعتبـرت ذلـك خـضوعا لـضغوطات بمـا فيهـا اإلسـرائيلية، خاصـة أن منـاهج األونـروا ة،مناهجها التعليميـ

  .لمضيفة ومع معايير حقوق اإلنسان والقانون الدوليتتوافق مع مناهج الدول العربية ا

  ٢٣/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  

  

  



 
١٠

  اعتداءات

  طقوس تلمودية بحراسة مشددة من شرطة االحتالل في باحات األقصى
  

 اقتحمت مجموعات المستوطنين، صباح أمس االثنين، ساحات -   وكاالت-  فلسطين المحتلة
 طالبا يهوديا ٦٥ مستوطنا و٥٥ّوأفادت مصادر محلية، أن . ٍلمبارك، بحراسة مشددةالمسجد األقصى ا

ٍاقتحموا ساحات المسجد األقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من شرطة  ً
، إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس اإلثنين .االحتالل اإلسرائيلي

حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال 
عدد من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن حاالت اختناق جراء قنابل 

م والتفتيش اليومية، ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والده .الغاز السام التي أطلقها جنود االحتالل
  .ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء واألطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين

 مواطنا من الضفة خالل مداهمة واقتحام منازلهم، حيث ١٨وأفاد نادي األسير باعتقال االحتالل 
 أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في

ودخلت األسيرة المقدسية الجريحة نورهان إبراهيم خضر عواد، من مخيم قلنديا، أمس  .وجنود االحتالل
وأفاد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد  .اإلثنين، عامها السادس داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي

عواد من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، دخلت عامها أبو عصب، أن األسيرة نورهان إبراهيم خضر 
وأوضح أبو  .االعتقالي السادس داخل سجون االحتالل التي تقضي فيها حكما بالسجن لعشر سنوات

 عقب إصابتها بجروح واستشهاد ٢٣/١١/٢٠١٥عصب أن قوات االحتالل اعتقلت نورهان عواد بتاريخ 
وذكر أن محكمة االحتالل وجهت .  شوارع القدس المحتلةقريبتها هديل عواد أثناء تواجدهما في أحد

 عاما ونصف إلى جانب غرامة ١٣لعواد تهمة المشاركة في عملية طعن، وحكمت عليها بالسجن لمدة 
وتقدم محامي األسيرة عواد مؤخرا باستئناف للمحكمة العليا، وتمكن من  . ألف شيكل٣٠مالية بقيمة 

 سنوات، وتنقلت في عدة سجون وتقبع حاليا في ١٠م، لتصبح  سنوات ونصف من مدة الحك٣تخفيض 
.  أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل في ظروف صعبة وقاسية٤٠وتقبع ما يقارب من . سجن الدامون

وتتعرض األسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات االحتالل للضرب واإلهانة والسب 
وتمارس بحق األسيرات كافة . تضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيقوالشتم، وتتصاعد عمليات ال

أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، 
  .والترهيب والترويع، دون مراعاة ألنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة

من ظروف قاسية وصعبة حيث يفتقر » نالدامو«وتعاني األسيرات الفلسطينيات في سجن 
  .السجن ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية

  ١٢ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 
١١

ًاالحتالل يعتقل شابا مقدسيا خالل توجهه إلى عمله صباح اليوم ً  

 

، الشاب المقدسي محمد ٢٣/١١/٢٠٢٠اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، صباح يوم االثنين، 
  .لدة القديمة في القدس المحتلةمراد نجيب، من الب

وبحسب مراسل شبكة قسطل اإلخبارية، فقـد اعتقلـت شـرطة االحـتالل الـصهيوني، محمـد نجيـب، 
، ١من داخل السيارة التي كانت تقله لعمله في الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك خالل سـيرها فـي شـارع 

  .الذي يصل مدينة القدس بمدينة يافا

ــوات االحــتالل ــادت ق ــي القــدس واقت ــال ف ــق واالعتق ــز التحقي ــى أحــد مراك ــب إل ــشاب محمــد نجي  ال
  .المحتلة، ولم يتم اإلفراج عنه، أو بيان سبب اعتقاله، لغاية اآلن

  ٢٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يقتحم منزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القدس
 

فـي القـدس المحتلـة اقتحمـت قـوات في سياق حـرب االحـتالل المـستمرة علـى الـشهداء وعـوائلهم 
، بيـت الـشهيد المقدسـي مـصباح أبـو صـبيح، ٢٣/١١/٢٠٢٠االحتالل الـصهيوني، فجـر اليـوم االثنـين، 

ًبطــل عمليــة الــشيخ جــراح، فــي حــي كفــر عقــب شــمال القــدس المحتلــة، علمــا أن البيــت مغلــق منــذ أربــع 
 سـنوات، عقـب ٤ جدرانـه الداخليـة قبـل ّوكان االحتالل قد أغلق المنـزل وهـدم .سنوات أي منذ استشهاده

خالل عملية إطالق نار فدائية نفـذها فـي ) أسد القدس(استشهاد أبو صبيح، المعروف في القدس بكنية 
، وال يــزال جثمــان الــشهيد مــصباح أبــو صــبيح، ٩/١٠/٢٠١٦حــي الــشيخ جــراح وســط القــدس، بتــاريخ 

ًمعتقال ومحتجزا في ثالجات االحتالل منذ ذلك التاريخ ً.  

  ٢٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل الصهيوني يعاين منازل الشهداء 

   أشهر٧التي هدمها شمال القدس كل 
 

ال مدير مكتب محافظة القدس في شمال القدس، وأمين سر حركة فتح في مخيم قلنـديا، زكريـا ق
يم قلنـديا وكفـر عقـب شـمال ّفيالة، إن قوات االحتالل الصهيوني تعاين منازل الشهداء المهدومة فـي مخـ

  . أشهر، وذلك بذريعة منع استئناف العمل فيها، أو البناء مكانها٧مدينة القدس المحتلة كل 

ٍوأضاف فيالة، في تصريح صحفي، يوم االثنين،  ّ، إن قوات االحتالل الـصهيوني ٢٣/١١/٢٠٢٠ٍ
ّباح أبـو صـبيح، الـذي ، وداهمـت منـزل الـشهيد المقدسـي مـص االثنـيناقتحمت حي كفر عقب صباح يوم

 سنوات، عقب استشهاده في حـي الـشيخ ٤هدمت سلطات االحتالل الصهيوني جدرانه الداخلية قبل نحو 
  .ًجراح بمدينة القدس المحتلة، وال يزال جثمانه محتجزا لدى سلطات االحتالل



 
١٢

اء فـي  شهد٣وأشار إلى أن قوات االحتالل داهمت األسبوع الماضي منازل مهدمة تعود لعائالت 
مخيم قلنديا، لمنع استكمال البناء فيهـا، فـي محاولـة للتـضييق علـى عـائالتهم، وتجـسيد قبـضة الـسيطرة 

  .بحق أسرهم، وأبنائهم في كفر عقب، ومخيم قلنديا

  ٢٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  "الحرم اإلبراهيمي"عطاءات لتهويد 
  

 عطاءات من أجل تهويد تخوم مسجد تتطلع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى طرح - ٤٨عرب
الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وذلك بحسب طلبات الجماعات االستيطانية التي تنفذ مشاريع تهويدية في 

  .البلدة القديمة وتخوم الحرم

التابعة لإلدارة » لجنة االعتراضات«وحسب تقرير محمد وتد، يأتي ذلك بعد أن أنهت ما تسمى 
ات االحتالل تلقي االعتراضات فيما يتعلق بمشروع بناء مصعد وممر وحديقة المدنية التابعة لسلط

  .للمستوطنين على أراض وقفية وبملكية فلسطينية بمحاذاة المسجد اإلبراهيمي

وفي خطوة شكلية ومحاولة إلضفاء قانونية على المشاريع االستيطانية، ناقشت سلطات 
ت يسارية جرى النظر فيها ورفضها جميعا، ما يفتح الباب االعتراضات التي قدمتها بلدية الخليل ومنظما

  .أمام طرح عطاءات للبدء بالبناء التهويدي

ويدور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص بالمعاقين من اليهود والمستوطنين بمحاذاة 
  .ّالمسجد، لتسهيل عملية اقتحامه، وقد تم تخصيص مليوني شيكل حتى اآلن لتمويل المشروع التهويدي

كبيرا » شمعدان«وكانت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش االحتالل وضعت رمزا تلموديا 
  .على سطح المسجد اإلبراهيمي

وأفاد مدير المسجد اإلبراهيمي حفظي أبو سنينة، في حينه، أن المستوطنين وضعوا الشمعدان 
عتداء صارخ، وتعد خطير، على سطح المسجد إلحياء أحد األعياد اليهودية، معتبرا أن هذا العمل ا

  .واستفزاز لمشاعر المسلمين، مؤكدا أن المسجد اإلبراهيمي مسجد إسالمي خاص بالمسلمين

وتأتي عمليات التهويد المتسارعة بناء على تعليمات أصدرها وزير األمن السابق نفتالي بينيت، 
مصعد ومسارات تخدم وتضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل إنشاء موقف للسيارات و

  .المقتحمين للمسجد

واستولت سلطات االحتالل على القسم الخلفي من المسجد اإلبراهيمي لصالح المستوطنين بعد 
، ١٩٩٤فبراير  / شباط٢٥تنفيذ المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة بحق المصلين في المسجد فجر 

قلب الخليل المتمثل في البلدة القديمة ٕ فلسطينيا واغالق ٢٩وهي المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 
  .حتى اليوم
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وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات االستهداف االستيطاني لسلطات 
ًوتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانيا . ًاالحتالل نظرا ألهميتها التاريخية والدينية

  .توطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينةيقيم بها نحو ثالثين ألف مس

  ١٧ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  العيسوية من شابين عن مشروط إفراج
 

 أفرجــت ســلطات االحــتالل اليــوم األحــد، عــن -  مــصطفى صــبري- دوت كــوم" القــدس "-القــدس
شرط الحـبس المنزلـي الشابين يزن عمران عبيد ومحمد مروان عبيد من بلـدة العيـسوية شـرق القـدس، بـ

  .لمدة خمسة أيام

  .وتم اعتقال الشاب يزن عمران عبيد في منطقة الشيخ جراح قرب باب الساهرة في القدس

يـــشار إلـــى أن االحـــتالل يعتقـــل المقدســـيين ويخـــضعهم للتحقيـــق القاســـي فـــي مركـــز تحقيــــق 
تفاوتة مع اقتحام المنازل كما يفرض عليهم غرامات مالية، وعقوبة الحبس المنزلي لفترات م" المسكوبية"

  .ًليال للتأكد من االلتزام بالعقوبة والتهديد بتمديدها

  ٢٢/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  تقارير

  " ج"تحذر من الضم الفعلي لمناطق " عير عميم"منظمة 
  ومن مشاريع عزل القدس في فترة ترامب المتبقية

  

وق االنسان من خطورة األيام الباقية من لحق"عير عميم " حذرت منظمة -دوت كوم"القدس"-القدس
حكم الرئيس األمريكي دونالد ترامب وقيام الحكومة اإلسرائيلية بالمصادقة وبتمرير العديد من المخططات 
االستيطانية االستراتيجية منها، وخاصة تلك التي في القدس الشرقية المحتلة والتي من شأنها ان تقطع 

  . بين ارجاء الضفة الغربية التواصل الديمغرافي والجغرافي

في تقرير لها ان هناك مشاريع استيطانية كانت في عهد اإلدارات االمريكية " عير عميم "وقالت 
السابقة محظورة وال تحظى باي دعم او مساندة كمخطط بناء البوابة الشرقية او ما اصبح يطلق عليه 

س الشرقية ويعزلها بالكامل عن الضفة الذي يغلق اخر الدوائر االستيطانية حول القد"1E"مشروع 
الغربية إضافة لتقسيمه الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي، مشيرة الى ان هذا يعني قطع التواصل 

  .الجغرافي والديمغرافي بين جنوب الضفة وشمالها

وأوضحت ان الحديث يدور عن مشاريع قد تصادق حكومة بنيامين نتنياهو عليها قبل دخول الرئيس 
يكي المنتخب الجديد جو بايدن البيت األبيض مستغلة بذلك الدعم غير المحدود الذي يقدمه ترامب األمر

  .لالستيطان غير الشرعي في األراضي الفلسطينية المحتلة
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خطورة مشاريع البنى التحتية في المثلث االستيطاني شمال البلدة الى "عير عميم "ولفتت منظمة 
على أراضي " رمات شلومو"و" رموت "و" التلة الفرنسية "وطنات القديمة من القدس الشرقية، مست

العيسوية وشعفاط والتي يجري توسيعها وربطها بشبكة الطرق والقطارات الخفيفة والعرضية بين تل ابيب 
  .ًوالغور في القطاع األوسط من البالد مرورا بالقدس

، في مصنع للنبيذ بمستوطنة اعالن وزير الخارجية األمريكي بومبيو " عير عميم "واستهجنت 
وقالت ان كل هذه . على مشارف رام اهللا ، إلى مرحلة أخرى من الضم الفعلي للمنطقة ج)بساغوت(

  .ًالخطط خطا أحمر حتى تم اإلعالن عن خطة ترامب قبل عام

ٕوأضافت نحن في وقت حرج حيث تسعى الحكومات الفاشلة في الواليات المتحدة واسرائيل للتغطية 
فاقاتها العديدة في المعارض وتظاهرات القوة التي ستضر بشدة بمستقبل الشعبين الفلسطيني على إخ

يجب وقف هذه المشاريع االستيطانية الخطيرة واالستراتيجية . واإلسرائيلي الذين يعيشون في القدس
  .والتي تقضي على االمل بسالم على أساس حل الدولتين

لسطينيون في القدس من دفع سلطات االحتالل مخططات يخشى الف:"تابعت بالقول "عير عميم "
 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية قبيل تسلم إدارة الرئيس ١٣جديدة لبناء أكثر من 

ويدور الحديث هنا عن . األميركي المنتخب جو بايدن مهامها في العشرين من كانون الثاني المقبل
 وحدة استيطانية في مستوطنة ١٥٣٠ى أراضي مطار قلنديا، و وحدة استيطانية عل٩٠٠٠مخطط لبناء 

على أراضي جبل " هار حوماه" وحدة استيطانية في مستوطنة ٥٧٠على أراضي شعفاط، و" رمات شلومو"
على أراضي بيت صفافا ، " جفعات هامتوس"أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات االستيطانية في مستوطنة 

في إطار المخطط " معاليه أدوميم"ستيطانية األخرى في مستوطنة هذا الى جانب آالف الوحدات اال
  " .١إي "االستيطاني 

وأشارت الى خطورة التوسع االستيطانية الضخم خالل الفترة السنوات األربع الماضية وقالت ان 
ًجنوب القدس ايضا يشهد عملية توسع استيطاني ضخم ابرزه اصدار سلطة األراضي اإلسرائيلية 

جنوب شرق " جفعات هاماتوس" وحدة استيطانية على أراضي بيت صافا في ١،٢٥٧ لبناء المناقصة
في وقت مبكر من " جفعات هاماتوس" وحدة في ٢٦٠٠ًعلما انه تمت الموافقة على خطة بناء .القدس
 ، لكن حتى هذا األسبوع امتنعت الحكومة اإلسرائيلية عن نشر وفتح العطاءات ، مما يعني ٢٠١٤عام 

  .ملية البناء إلى األمام بسبب الضغط الدوليدفع ع

تعتبر خطا أحمرا في نظر كل من " جفعات هاماتوس"-التلة الطائرة"ان مستوطنة " عير عميم "وقالت 
يؤسس الحاجز الفاصل " جيلو"ومستوطنة ) هار حوما (موقعها بين جبل أبو غنيم . يؤيد حل الدولتين

لقدس وجنوب الضفة الغربية، ويمنع التواصل الضروري بين بين المستوطنات الكبيرة في جنوب شرق ا
بدون . القدس الشرقية والمدن الفلسطينية الهامة في الخليل وبيت لحم وجميع المناطق الريفية المحيطة

ًهذه التواصل الجغرافي والديمغرافي، سيكون من الصعب جدا على دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
  ." أن تعمل وتزدهر-ة في حل الدولتين  الشروط األساسي- الشرقية 
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ًأيضا التمييز التخطيطي الشديد الذي يعاني " جفعات هاماتوس"تعكس خطة البناء في :"وأضافت 
 ، لم يتم التخطيط ألي حي جديد لسكان القدس الشرقية، ١٩٦٧منذ عام . منه سكان القدس الشرقية

ًهذا هو الحال أيضا في بيت . د بناء صارمةوحتى داخل األحياء الفلسطينية القائمة، تم فرض قيو
  .، والتي تعاني من أزمة سكنية حادة" جفعات هاماتوس"صفافا، بجوار 

 البناء في جفعات هاماتوس سوف يبتلع بيت صفافا ضمن البناء اإلسرائيلي الذي يحيط بها من 
مها لها بخالف مكان جميع الجهات وسيسلبها من آخر احتياطيات األرض التي كان من الممكن استخدا

  .المعيشة

ً عاما قياسيا لهدم المنازل في القدس الشرقية ٢٠٢٠يمثل عام " عير عميم "وأوضحت  يصل (ً
حتى . ، في عام زاد فيه وباء كورونا من محنة سكانها في جميع المناطق) وحدة سكنية١٣٠بالفعل إلى 

ظور، يجب أن يشعروا بالقلق بشأن خطورة أولئك الذين ال يرون احتمال حل الدولتين في المستقبل المن
  .، في هذا الوقت وفي المستقبل" جفعات هاماتوس"البناء اإلسرائيلي على 

غرب وفي قلنديا )هار حوما (من الترويج لخطط البناء في جبل أبو غنيم " عير عميم "وحذرت 
ليه أدوميم والتي قدم عير  في كتلة معا1Eحيث تم إيداع خطة بناء كبيرة في المنطقة )عطاروت (ًشماال 

ًعميم وشالوم اعتراضا مشتركا عليها ً.  

  ٢٠٢٠-١١- ٢٣ القدس جريدة

*** 

  شؤون مقدسية

  .. األقصى خطباء كبير سنينة أبو

  جديدين خطيبين وسرندح العباسي الشيخين وتعيين

 

 قرر وزير األوقاف والمقدسـات اإلسـالمية فـي عمـان تـسمية الـشيخ -دوت كوم"القدس" -القدس
كبيــر خطبــاء المــسجد األقــصى المبــارك، وذلــك فــي كافــة المرســاالت  يوســف عبــد الوهــاب أبــو ســنينة

كما عين وزيـر األوقـاف األردنـي القاضـيين الـدكتور الـشيخ أيـاد العباسـي والـشيخ  .والمخاطبات الرسمية
ويذكر  .ً الخطباء الموجودين حالياإلى المبارك باإلضافة األقصىدح خطيبين للمسجد محمد مصطفى سرن

ً عامــا تخـرج مـن الجامعـة اإلسـالمية فــي المدينـة المنـورة، وتـم تعيينــه ٦١ان الـشيخ يوسـف أبـو سـنينة 
ي ً عامـا، وتـألق فـ٢١بالمسجد األقـصى وكـان عمـره ) الفجر والمغرب والعشاء(إلمامة الصلوات الجهرية 

 خطيـب للمـسجد األقـصى منـذ أصبحصالة التراويح خالل شهر رمضان المبارك بصوته القوي الجميل ثم 
 خاصـة درسـه المميـز قبـل األقـصى فـي أسـبوعيةن ولـه دروس آوأبو سنينة مـن حفظـة القـر .ثالثة عقود

  .أسبوعصالة الجمعة كل 

  ٢٢/١١/٢٠٢٠ القدس المقدسية

***  
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   ًمنحا تقدم القدس لدعم الدائمة القطرية اللجنة
  المقدسيين بيرزيت جامعة لطلبة دراسية

 

 جامعـــة بيرزيـــت عبـــد اللطيـــف أبـــو حجلـــة، اليـــوم رئـــيس  وقـــع–  وفـــا٢٠٢٠-١١-٢٣ اهللا رام
االثنين، مع أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أمين سر اللجنة القطرية الدائمـة لـدعم القـدس، 

 .طرفين لدعم ومساعدة الطلبة المقدسيين الملتحقين بالجامعةبالل النتشة، اتفاقية تعاون بين ال

 ألــف دينــار أردنـــي ١٠٠ علــى االتفاقيـــة، قــدمت اللجنــة القطريـــة الدائمــة لــدعم القـــدس وبنــاء
  . للطلبة المقدسيين الدارسين في جامعة بيرزيتاتكمساعد

ي مـساندة الطلبـة  أبو حجلة على جهـود اللجنـة القطريـة الدائمـة لـدعم القـدس، والنتـشة فـوأثنى
ًالمقدسيين، ودعم قطاع التعليم بشكل خـاص، موضـحا أن جامعـة بيرزيـت تـولي اهتمامـا خاصـا للمدينـة 

 ومؤسساتها الوطنية وطلبتها، من أجـل مـساعدتها فـي الـصمود بوجـه االحـتالل، وتحـرص علـى المقدسة
ة القـدس يـشكلون مـا نـسبته  أن طلبـة مدينـوبـين .تشجيع الطلبـة المقدسـيين لاللتحـاق بجامعـة بيرزيـت

 وطالبة من برنامج المنح الدراسية للعام طالبا  ١,٤٢٨من إجمالي طلبة الجامعة، واستفاد منهم % ٣٠
 من مدينة القدس حصلوا على منح جزئية أو كاملة هذا ةمن الطلب% ٤٠، أي ما يقارب ٢٠١٩/٢٠٢٠

 بـدوره، .نـامج المـنح الدراسـية لهـذا العـاممن إجمالي الطلبة المستفيدين من بر% ٢١العام، وبما نسبته 
 إلـىًأشاد النتشة بالدور الذي تقوم به جامعة بيرزيت، مبينا أن االتفاقية الموقعـة تهـدف بـشكل أساسـي 

 فـي رحـاب الجامعـة، المقدسيينرفد القطاع التعليمي والثقافي في فلسطين بتمويل مالي لمساعدة الطلبة 
ية الدائمة لدعم القدس مما سيسهم في تخفيف األعباء الماليـة عـن ضمن توجهات وبرامج اللجنة القطر

الطلبة المقدسيين الذين يواجهون الكثير من التحـديات جـراء سياسـات االحـتالل التـي تـستهدف وجـودهم 
  .وهويتهم الوطنية واإلنسانية

  ٢٣/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  آراء عربية

  )٣(انه القدس في فلسطين حلقة المسجد األقصى زمانه ومك
  

  علي أبو حبلة

فرصيد األنبياء هو رصيدنا، وتجربتهم هي تجربتنا، وتاريخهم هو تاريخنا، والشرعية التي 
أعطاها اهللا لألنبياء وأتباعهم في حكم األرض المباركة المقدسة، هي داللة على شرعيتنا وحقنا في هذه 

انه هذه األرض لبني إسرائيل عندما كانوا مستقيمين على أمر نعم، لقد أعطى اهللا سبح .األرض وحكمها
ولسنا نخجل أو نتردد في ذكر هذه الحقيقة، . اهللا، وعندما كانوا يمثلون أمة التوحيد في األزمان الغابرة

يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي (ٕواال خالفنا صريح القرآن، ومن ذلك قول موسى عليه السالم لقومه 
غير أن هذه الشرعية ارتبطت بمدى التزامهم ).  لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرينكتب اهللا
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َبالتوحيد، وااللتزام بمنهج اهللا، فلما كفروا باهللا وعصوا رسله وقتلوا األنبياء ونقضوا عهودهم وميثاقهم، 
وهو النبي الذي بشر به ورفضوا اتباع الرسالة اإلسالمية التي جاء بها محمد صلى اهللا عليه وسلم، 

وقوله  )ًالرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة واإلنجيل(أنبياء بني إسرائيل قومهم 
فبما (، فلما فعلوا ذلك حلت عليهم لعنة اهللا وغضبه )ًومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد(تعالى 

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا ( وقال تعالى  )ةنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسي
ن عً وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وأولئك شر مكانا وأضل همن لعنه اهللا وغضب علي

  ).سواء السبيل

وبذلك تحولت شرعية حكم األرض المقدسة إلى األمة التي سارت على منهج األنبياء، وحملت 
  .ٕفالمسألة في فهمنا ليست متعلقة بالجنس والنسل والقوم، وانما باتباع المنهج. سالمرايتهم وهي أمة اإل

وهنا فان القدس لها مكانة خاصة في وجدان المسلمين ، فهي أولى القبلتين، وفيها ثالث 
سبحان الذي أسرى بعبده «وفيها مسرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قال تعالى . الحرمين الشريفين

. »المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرليال من 
حررت في السنة السادسة . وهي مهبط األنبياء والرسل ومنها انطالق الهداية للبشر لعبادة اهللا وحده

 صلى اهللا عليه -  ّروى البخاري عن البراء بن عازب أن النبي. للهجرة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب
َ كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من األنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس -وسلم  َِ ّ

َستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت الحرام َِ ً وأنه صلى عند . ً
ّفخرج رجل ممن صلى معه فمر على . وصلى معه قوم. وصوله المدينة أول صالة فيها صالة العصر

َ قبل مكة -  صلى اهللا عليه وسلم -أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد باهللا لقد صليت مع رسول اهللا  َِ
َفداروا كما هم قبل البيت، وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت المقدس ولما ولى وجهه . َِ

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة «ن سورة البقرة فأنزل اهللا اآلية م. قبل البيت أنكروا ذلك
ّترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين أوتوا الكتاب  ٕ ّ

يا رسول اهللا، أي : ُقلت: يقول أبو ذر الغفاري. »ّليعلمون أنه الحق من ربهم وما اهللا بغافل عما يعملون
ِمسجد وضع ً في األرض أوال؟ قالُ  :ّثم أي؟ قال: ُالمسجد الحرام، قلت  :كم بينهما؟ : ُالمسجد األقصى، قلت

 صلى اهللا عليه وسلم - إن رسول اهللا : ويقول أبو أُمامة الباهلي. متفق عليه. َأربعون سنة: قال  -قال  :
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لعدوهم قاهرين،   َال يضنرهم من خالفهم، حتى يأتيهم أمر اهللا َ

عز وجل وهم كذلك، قالوا  :رواه اإلمام . ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس: يا رسول اهللا وأين هم؟ قال
 .أحمد

  ١١ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  الفلسطيني الطفل حقوق انتهاك يواصل االحتالل... للطفل العالمي اليوم في

 

  هالل محامي علي أبوال: بقلم* 

 تشرين الثاني من كل عام، وهـو التـاريخ ذاتـه الـذي ٢٠في اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 
، واتفاقيـة حقـوق ١٩٥٩اعتمدت فيه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة اتفاقيـة إعـالن حقـوق الطفـل عـام 

  . من قبل سلطات االحتالل، ال يزال الطفل الفلسطيني يعاني من انتهاك جسيمة١٩٨٩الطفل في عام 

 ١٨( طفـل فلـسطيني ممـن تقـل أعمـارهم عـن ٤٠٠اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أكثـر مـن 
ا ٕمنــذ بدايــة العــام الجــاري، وحتــى نهايــة تــشرين األول الماضــي، غــالبيتهم مــن القــدس، وان نحــو ) ًــعام

ًطفال فلسطينيا، تعتقلهم سلطات االحتالل اإلسرا) ١٧٠( مجـدو، : " هـيزهم في ثالثة سـجونئيلي، وتحتجً
وال تزال سلطات االحتالل، مستمرة فـي تنفيـذ عمليـات اعتقـال األطفـال، وفـرض المزيـد ". عوفر، والدامون

، ويواجـه األسـرى األطفـال عمليـة "كورونـا"من اإلجراءات والعقوبات بحقهم، رغم استمرار انتشار فيروس 
رة عائالتهم ومحاميهم، السيما منـذ األشـهر األولـى مـن عزل مضاعفة أسوة بالبالغين، ويحرمون من زيا

  .انتشار الوباء

ومن أبرز هذه اإلجراءات واالنتهاكات التي يذكرها نادي األسير الفلسطيني بحق األسرى األطفال، 
ٕاعتقالهم المنظم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وابقائهم 

ّعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحاالت الموثقة ليومين، وتوجيه الشتائم واأللفاظ دون ط
ّالنابية لهم، تهديدهم وترهيبهم، النتزاع االعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع علـى اإلفـادات المكتوبـة باللغـة 

لــدين، والمحــامي خــالل ّالعبريــة دون ترجمتهــا، وحرمــانهم مــن حقهــم القــانوني بــضرورة حــضور أحــد الوا
  .ّالتحقيق، وغير ذلك من األساليب واالنتهاكات، ومنها حرمانهم من استكمال دراستهم

ــار كارثيــة علــى  ــات اعتقــال منظمــة، لهــا آث ــة، عملي ويواجــه األطفــال خاصــة فــي القــدس المحتل
لحــبس ا"مــصيرهم، مــن ضــمنها تــدمير بنيــة المجتمــع المقدســي، واســتهداف األســرى األطفــال، بــسياسة 

 التي طالت عبر السنوات الماضية المئات من األسـرى األطفـال، وشـكلت أخطـر الـسياسات التـي "المنزلي
  .فرضتها عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى سجن

إن االنتهاكات التي تمارسها دولة االحتالل ضد األطفال الفلسطينيون تتعارض مع اتفاقية حقوق 
ــادئ الــشرعة الدوليــة لحقــو ــات اإلنــسانق الطفــل ومب ــدولي اإلنــساني، حيــث نــصت االتفاقي ّ، والقــانون ال

الدوليــــة علــــى حمايــــة األطفــــال خــــالل النزاعــــات المــــسلحة؛ وأكــــدت اتفاقيــــات جنيــــف األربــــع لعــــام 
  .م على توفير حماية خاصة لصالح األطفال١٩٧٧وبروتوكالها اإلضافيين عام ١٩٤٩

قانون الدولي اإلنساني، فالحماية األولى هي األطفال يحظون بشكلين من الحماية التي يكفلها ال
حمايــة عامــة يتمتعــون بهــا كــونهم مــدنيين، والحمايــة الثانيــة هــي حمايــة خاصــة يتمتعــون بهــا بــصفتهم 

  . مادة في اتفاقيات جنيف تشير إلى األطفال وضرورة حمايتهم٢٥ًأطفاال، وهناك أكثر من 

ة تــوفير الحمايــة لألطفــال وحيــاتهم  علــى ضــرور١٩٨٩كمــا أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــسنة 
ّوتوفير فرص النماء والنمو وقيدت هذه المواثيق سلب األطفال حريتهم، وجعلت منه المالذ األخير ألقصر 
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بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة "فترة ممكنة، فالمادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل تعرف الطفل 
، وتنص اتفاقية حقوق الطفل كذلك " بموجب القانون المنطبق عليهعشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك

ّأن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتـاج إلـى إجـراءات وقايـة ورعايـة خاصـة، بمـا فـي ذلـك "
وتركز المادة الثالثة في ديباجة االتفاقية على ضرورة حماية ". حماية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها

كمــا "تتعهـد الـدول األطـراف بـأن تـضمن للطفـل الحمايـة والرعايـة الالزمتـين لرفاهـه " حيـث تـنص األطفـال
ال يجـوز أن يجـري أي تعـرض تعـسفي أو غيـر قـانوني " من ديباجـة االتفاقيـة علـى أنـه ١٦تنص المادة 

للطفـــل فـــي حياتـــه الخاصـــة أو أســـرته أو منزلـــه أو مراســـالته، وال أي مـــساس غيـــر قـــانوني بـــشرفه أو 
أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره مـن ضـروب "على ) أ (٣٧ً، ومنعا للتعذيب فقد أكدت المادة "سمعته

كذلك قيدت اتفاقية حقوق الطفـل اعتقـال الطفـل " المعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية أو المهينة
غير قانونيـة أو تعـسفية، أال يحرم أي طفل من حريته بصورة ) " ب ( ٣٧بشكل كبير حيث نصت المادة 

ًويجــب أن يجــرى اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــا للقــانون وال يجــوز ممارســته إال لملجــأ أخيــر 
على ضرورة معاملة الطفل حتى ) ج (٣٧، وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل المادة "وألقصر فترة زمنية مناسبة

ريتـه بإنـسانية واحتـرام للكرامـة المتأصـلة فـي يعامـل كـل محـروم مـن ح" ولو تعرض إلى االعتقال والحجز
اإلنــسان، وبطريقــة تراعــي احتياجــات األشــخاص الــذين بلغــوا ســنه، وبوجــه خــاص، يفــصل كــل طفــل مــن 

  ".ّحريته عن البالغين، ما يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضى خالف ذلك

م، لكـن لـم ١٩٩١ّورغم أن دولة االحتالل اإلسرائيلي قد صادقت على معاهدة حقوق الطفل عـام 
تلتزم بما جاء فيها، وأصدرت العديد من القوانين واألوامر العسكرية التي تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني، 
ًوأنشأت سلطات االحتالل محاكم عسكرية، وحاكمتهم بناء على أوامر عسكرية، األمر الذي يشكل مخالفة 

  . أو محاسبة من جانب المجتمع الدوليصارخة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، من دون أي مساءلة

  محاضر جامعي في القانون الدولي*

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ القدس المقدسية

***  

  قرارات األمم المتحدة بحاجة للتنفيذ العملي

  حديث القدس

بين الفينة واالخرى تتخذ الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية االصوات قرارات لصالح شعبنا 
ة باتت هذه القرارات تعد بالمئات، ولكن لألسف بدون تنفيذ على ارض الواقع، وقضيته الوطنية لدرج

  .وبدون اتخاذ اجراءات ملزمة لدولة االحتالل االمر الذي يبقي هذه القرارات حبرا على ورق

ورغم اهمية هذه القرارات من الناحية التاريخية التي تؤكد على حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، في 
ير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، اال ان ذلك ال العودة وتقر

يكفي، خاصة وان األمم المتحدة عندما انشئت وحلت محل عصبة األمم، كان من ابرز اهدافها تحقيق 
األمن والسلم العالميين من خالل منع االعتداءات الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم 
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ستعمار الشعوب وغيرها من المبادئ واألسس والقوانين التي التزمت جميع الدول خاصة الكبرى منها ا
  .بتنفيذها

غير ان ما يجري اليوم بشأن قضية شعبنا، فان الواليات المتحدة االمريكية وخاصة ادارة الرئيس 
ل االسرائيلي على حساب شعبنا االمريكي المنتهية واليته دونالد ترامب، تتخذ قرارات لصالح دولة االحتال

وقضيته العادلة، دون اي اعتبار لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وال لقرارات مجلس األمن الدولي 
  .١٩٦٧ذات العالقة بالقضية، خاصة قرارات رفض االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ي، وتحديه وضربه بعرض الحائط بقراراتها، اعادة ان على األمم المتحدة امام هذا التفرد االمريك
النظر، بالعضوية الدائمة للدول الخمس الكبار، واعطائها امتياز حق الفيتو الذي تستخدمه االدارات 

  .االمريكية المتعاقبة لمنع تنفيذ القرارات المتخذة بحق دولة االحتالل

شى مع مصالح هذه الدولة، يجب اعادة فهذا االمتياز المتمثل بحق الفيتو على اي قرار ال يتما
النظر فيه، لمصلحة السلم واألمن العالميين الذي انشئت من اجله األمم المتحدة، بعد الحرب العالمية 

  .الثانية وما خلفته من دمار وقتلى وجرحى يندى له جبين االنسانية

قم األمم المتحدة باتخاذ ان االوضاع في العالم ستبقى في خطر اندالع المزيد من الحروب اذا لم ت
كل ما يلزم من اجل تنفيذ االهداف التي وجدت من اجلها، وتحقيق األمن والسالم لشعبنا ولجميع شعوب 

  .العالم

وفي هذا السياق فنحن مع مطالبة الكويت الشقيق بتمثيل عربي دائم في مجلس األمن الى جانب 
  المساواة بين جميع دول المجلس دون امتيازات

 ٢٠٢٠-١١- ٢٢القدس جريدة 

*** 

  مبادرة مقدسية تستحق الثناء

  حديث القدس

األوضاع في مدينة القدس الشرقية وخاصة البلدة القديمة يرثى لها، بسبب االجراءات واالنتهاكات 
االحتاللية الرامية الى تغيير طابع وتاريخ المدينة في إطار سياستها الرامية الى تهويدها وأسرلة ما يمكن 

  .ٕفي محاولة ايضا من دولة االحتالل لترحيل أهلها عنها واحالل المستوطنينأسرلته، 

وفي الوقت الراهن فإن الهجمة الرئيسة في القدس تستهدف التجار والمحال التجارية، الى جانب 
  .الهجمات األخرى التي تستهدف المقدسات والمنازل وغيرها الكثير الكثير

اعدت في أعقاب اعتراف االدارة االميركية الحالية، وهذه الهجمات على المدينة وأهلها تص
والمتصهينة أكثر من الصهيونية نفسها، بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارتها اليها واغالق 

  .القنصلية االميركية في القدس الشرقية
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 ولو التسوق«وجاءت الحملة المقدسية التي أطلقها نشطاء لدعم تجار البلدة القديمة تحت شعار 
، لتوضح مدى الهجمة الشرسة التي تقودها سلطات االحتالل ضد التجار والمحال »بعشرة شواكل

  .التجارية في المدينة

وتهدف هذه الهجمة كما غيرها من الهجمات إلى إجبار أصحاب هذه المحال على إغالقها خاصة 
تشار الوباء في حين ان هناك في زمن الكورونا، حيث تزعم سلطات االحتالل بأن االغالق هو لتفادي ان

  .أهدافا أخرى

إن المخالفات والضرائب التي تفرضها سلطات االحتالل على اصحاب المحال التجارية، والرامية الى 
إجبارهم على تركها، خاصة وان الدخل ال يساوي قيمة هذه الضرائب والمخالفات، األمر الذي اضطر 

 قدرتهم على دفع هذه الضرائب الباهظة جدا، والتي تحمل اصحاب العديد من المحال على إغالقها لعدم
اهدافا سياسية خاصة بعد أن منعت سلطات االحتالل مواطني بقية أرجاء الضفة الغربية من الوصول 

  .للمدينة، حتى في أيام الجمع ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك

لتأييد والتثمين ألنها تقف الى جانب التجار في إن مبادرة النشطاء المقدسيين هي مبادرة تستحق ا
  .مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدفهم

ًوهذا األمر يتطلب ويستدعي من الجانب الفلسطيني، قيادة وفصائل، مواصلة تقديم الدعم لهذه 
  .الفئة، حتى يتسنى لهم الحفاظ على محالهم التجارية وافشال المخططات واالهداف االحتاللية

ن أهلنا في الداخل الفلسطيني تقع عليهم مسؤولية التسوق من أسواق البلدة القديمة، لدعم كما ا
  .الحركة التجارية فيها والتي تعاني من أوضاع وظروف صعبة للغاية

وبإمكان أهلنا في الداخل أيضا القيام بمبادرات كالتي أعلنها النشطاء في المدينة، خاصة لدى 
  .لجمعة وغيرها من األيام األخرىقدومهم للقدس ألداء صالة ا

  ٢٠٢٠-١١- ٢٤ القدس جريدة

*** 

  آراء عبرية مترجمة
 

  المطلوب من أجل مواجهة األبرتهايد اإلسرائيلي
  

   هآرتس– عميرة هاس

 نشاطات إنشاء بنى تحتية وبناء ليس فقط جفعات همتوس؛ فإسرائيل تخطط وتنفذ باستمرار
. على نطاق واسع في شرقي القدس وفي الضفة الغربية، تستهدف اعاقة امكانية قيام دولة فلسطينية

ولكن من دواعي سرورنا أن هذه المناقصة لبناء وحدات سكنية في احتياطي أراضي بيت صفافا وبيت 
  .بل دخول جو بايدن الى البيت األبيضُلحم تحدث القليل من الضجة، حيث تفسر كعملية اختطاف ق

اإلدانات، . قبل ايام دبلوماسيون اوروبيون موقع االستيطان، وتظاهر نشطاء اليمين ضدهم زار
ٕوابداء القلق . أو األكثر دقة إبداء االستياء من قبل دول أوروبية من المناقصة، يحتمل أن تنشر قريبا
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ذكر للمرة المليون بأن بناء . ي مالدينوف، سبق وتم نشرهمن قبل المنسق الخاص لالمم المتحدة، نيكوال
  .المستوطنات يعارض القانون الدولي

طوال عقدي . ليس فقط دونالد ترامب أعطى الضوء األخضر لمشروع نهب األراضي اإلسرائيلي
 المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ابداء االسف الرسمي واالدانات من قبل االتحاد االوروبي

  .والدول االعضاء فيه موجود، علمت إسرائيل أنه ال يوجد شيء تخاف منه

جفعات همتوس هي فرصة لهذه الدول الستبدال االحتفال الرسمي بنشاط . اذن، من فضلكم
  :أوال، عليها أن تنشر التوضيحات التالية. حقيقي، يجب عليها ويمكنها اتخاذه

  .سب القانون الدوليبناء المستوطنات في اراض محتلة أمر محظور ح -

 .يجب معاقبة من فكروا به ومن نفذوه ومن شاركوا فيه عن علم. االبرتهايد جريمة -

برعاية السالح واألوامر العسكرية ونقلها لمجموعة عرقية واحدة » أراضي دولة«اإلعالن عن  -
 .على حساب األخرى هو ممارسة ارهابية

 يرتكز إلى رؤية وممارسات لنظام ابرتهايد، بناء المستوطنات في االراضي الفلسطينية المحتلة -
 .يرى في اليهود متفوقين، لهذا ينفذون نشاطات طرد جماعية للفلسطينيين

ًاستنادا الى هذه التوضيحات، يجب على الدول التي تعارض االرهاب الرسمي واالبرتهايد أن 
  :تنشر التحذيرات التالية

لن يسمح لها بالمشاركة في مشاريع » وسجفعات همت«كل شركة مقاولين تشارك في مناقصة  -
اذا كان . تشارك فيها شركات اوروبية، واصحابها ومدراؤها لن يسمح لهم بدخول اوروبا

اصحاب ومدراء هذه الشركات هم مواطنون اوروبيون فسيتم تقديمهم للمحاكمة في بالدهم 
  .بتهمة المشاركة في جريمة االبرتهايد

 . يسري ايضا بخصوص المخططين والمهندسين المعماريينمنع الدخول والتقديم للمحاكمة -

 .كل المذكور اعاله يسري على المدراء الكبار في سلطة اراضي إسرائيل -

جفعات «ًكل ما ذكر اعاله يسري على اإلسرائيليين اليهود الذين سيشترون شققا في  -
 .«همتوس

 تجارية مع شركات اصحاب ومدراء الشركات العاملة في أوروبا، والذين يعقدون عالقات -
المقاوالت ومع هؤالء المهندسين المعماريين سيقدمون للمحاكمة بتهمة المساعدة في ارتكاب 

 .جريمة

، كذلك سيتم تجميد »االرهاب«مثلما يتم تجميد حسابات بنكية للمشتبه فيهم المتورطين في  -
 .الحسابات البنكية لجميع المتورطين المذكورين أعاله

لن يشرعن المشروع إال اذا سكن فيه فلسطينيون من » ورقة تين«ن كـ بيع شقق لفلسطينيي -
 .سكان الضفة
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بعد ذلك سيتم تطبيق هذه التحذيرات ايضا على مخططات بناء اخرى، القت . سيكون هذا البداية
اذا كنتم تعارضون االبرتهايد » خيالي«ال تقولوا . تغطية اعالمية اقل، وعلى المستوطنات القائمة

  .أن مخططيه والمستفيدين منه قادرون ويريدون طرد المزيد من الفلسطينيين من وطنهموتفهمون 

  ١٧ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  "لن يتكرر هذا مرة أخرى"إلى رافعي شعار 
  ماذا عن مذبحة كفر قاسم ومخالفة القانون الدولي ببناء المستوطنات؟

  

  هآرتس  -  عودة بشارات: بقلم

ًنقاء الكارثة تأخذ أبعادا كبيرة، كبيرة جدا إلى درجة أن أي محاولة ألخذ  إن عبادة الحفاظ على  ً
دروس من الكارثة قد تورطك مع المسؤولين، وعلى األغلب المسؤولين الذين عينوا أنفسهم كمسؤولين 

إن من يريد . ًهكذا، مثل المتعصبين المتدينين، فإن مناقشة الكارثة يعتبر كفرا. عن طهارة الكارثة
ابتعد عن النقاش في الكارثة، ألنك مع كل نواياك الحسنة، ستحترق في النهاية : تك سيقول لكمصلح

ًمن أحد المتعصبين، خصوصا إذا لم تكن يهوديا ًوشبيها بربة المنزل المهووسة بالنظافة والترتيب . ً
  .والتي تمنع أوالدها وزوجها بالطبع، من دخول البيت كي تحافظ على النظافة

ولكن هذا الشعار ليس مزهرية . ”لن يتكرر هذا مرة أخرى“: الكارثة تبدى في شعار مدوالدرس من 
ًإن من صاغه أراد، هكذا يمكن التقدير، أن يخوض حربا ضروسا، ليس ضد . المعة في متحف التاريخ ً

لم النازية فقط، بل ضد أي ظاهرة وبحرب شاملة، مهما كانت تلك الظاهرة صغيرة، تنطلق منها رائحة الظ
ألنه األمر إذا ما تعلق فقط بحرب ضد النازية في ألمانيا في حينه، فليس لهذا الشعار أي . األخالقي

لهذا، فإن . النازية وليدة عمليات اقتصادية واجتماعية وفكرية وقعت خالل سنوات كثيرة. مضمون فعلي
وهاكم، فأمام أنظارنا . يننايكمن االفتراض بأن الشر ما زال يعيش ب” لن يتكرر هذا مرة أخرى“في شعار 

المندهشة، الواليات المتحدة األمريكية التي يعتبر الدستور فيها هو قدس األقداس، ولكن يتم سحقها 
ًعلى أيدي رئيس يلغي بإشارة من يده تراثا عمره عشرات السنين، وثمة قلق حقيقي من أن ينهار النظام 

  .كله

ً وجدت الواليات المتحدة ظروفا معينة، مثل اندالع أعمال بل أكثر من ذلك، إذ يمكن االفتراض بأن لو
صحيح أن . إرهابية، ال سمح اهللا، لكانت هجمات ترامب على النظام القائم هناك احتمالية كبيرة لفوزه

انهيار النظام الديمقراطي في الواليات المتحدة ليس بحجم صعود النازية في ألمانيا، لكن أال توجد هناك 
.  عبر تاريخ النازية تساعد على فتح عيون كثيرين على خطر التدهور نحو نظام شموليأوجه شبه؟ إن

في كل يوم يجب . الدرس الذي نتعلمه هنا هو أن ال يوجد أي شيء منيع أمام القومية المتطرفة والمدمرة
  .نجدد النضال ضد من يدمرون الديمقراطية، حتى الديمقراطية المتعثرة

، ليس ”ليلة البلور“أرادت وبسذاجة اإلشارة إلى ” ان.ان.سي“دمة في كريستيان امنفور، المق
ًباعتبارها معروضا أثريا، بل باعتبارها ضرورة موضوعية لمكافحة الظواهر المقلقة في الواليات المتحدة ً .



 
٢٤

ِالرؤية المشوهة في إسرائيل بشأن عبر  .ال، قرر حراس العتبة لنقاء عبادة الكارثة؛ أي إسكات اآلخر
، فإن أحد معلميها، وهو دان ديان، يعيش في ”امنفور“كارثة تصل إلى أبعاد غير معقولة؛ في حالة ال

الحدث غير المعقول . ّمستوطنة بمنطقة محتلة، التي يعد وجودها غير قانوني حسب القانون الدولي
ًالثاني هو عضو الكنيست يئير غوالن، الذي يعتبر في نظر الجمهور شخصا متنورا، يحذر  من خطوات ً

تشبه الخطوات التي حدثت في أوروبا في الثالثينيات، ويرى في الوقت نفسه تخليد ضحايا مذبحة كفر 
ًأمرا تافها جدا“قاسم  ً حبة الكرز الموجودة فوق الكريما هي النية لتتويج إيفي إيتام، العنصري المدمر،  .”ً

هذا التعيين حتى لو ظل في طور . رثة، قدس أقداس تخليد ذكرى ضحايا الكا”يد واسم“كرئيس لمؤسسة 
علينا تغيير حراس عتبة دروس الكارثة، ألن حراس . النية فقط، فهو إهانة شديدة لذكرى ضحايا الكارثة

 في المقام األول استمرار حبس ماليين –العتبة الحاليين حولوها إلى درع لممارسات غير أخالقية 
ًشخيص الفيلسوف فريدريك هيغل تشخيصا صحيحا، ًيبدو هنا أيضا أن ت .األشخاص خلف األسوار ً

  .، خسارة، لو كنا نتعلم لكان وضعنا أفضل بكثير”نتعلم من التاريخ بأننا ال نتعلم من التاريخ“

 ٢٠٢٠-١١- ٢٣جريدة القدس 

*** 

  اخبار باالنجليزية
Jordan, Palestine continue to coordinate efforts to protect Al Aqsa Mosque 

from Israeli violations 
 

The Old City of Jerusalem with the Dome of the Rock (right) and Al Aqsa Mosque (left) (AFP 

file photo) 

AMMAN — The Palestinian foreign ministry on Monday said in a statement that it is 

coordinating efforts with Jordan to protect Al Aqsa Mosque from Israeli violations. 

According to the statement, the foreign ministers of the two sides, during a meeting held in 

Amman last week, discussed the escalation measures by Israeli occupation authorities and 

Jewish extremist organisations against Al Aqsa Mosque. 

The statement cited the daily ongoing break-ins at Al Aqsa, along with the public calls for 

rallying more intruders, as well as the performance of Talmudic rituals inside the holy site's 

complex, while Palestinians are denied free access to Al Aqsa. 

"Palestinians are subject to the worst forms of punishment and are experiencing racial 

restrictions that denied their access to the holy site, including arrests, deportations, withdrawals 

of IDs, and setting up barriers to hinder worshippers," the statement said. 

The Palestinian foreign ministry said that it considers the escalation "very dangerous", 

especially since it coincides with the US presidential transition, and called on Palestinians, 

Arabs and Muslims to deal with Israeli threats seriously, the Jordan News Agency, Petra, 

reported. 

The statement also urged the international community and UN Security Council to take all 

necessary measures to protect Muslim and Christian holy sites in Jerusalem, the foremost of 

which is Al Aqsa Mosque, exhorting UNESCO and UN organisations to fulfill their obligations 

and responsibilities under their relevant decisions. 

  

Jordantimes 23-11-2020  

*** 
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President Abbas, Germany’s Merkel discuss latest developments in Palestine 

 
RAMALLAH, Monday, November 23, 2020 (WAFA) - President Mahmoud Abbas and 

German Chancellor Angela Merkel discussed today the latest developments in the Palestinian 

cause. 

During a video conference call, The German Chancellor stressed the importance of the 

Palestinian move to restore the relationship with the Israeli side, reaffirming Germany's 

readiness to push forward peacemaking efforts. 

She noted that Germany is ready to arrange a meeting at the level of foreign ministers of 

Palestine and Israel with the Munich Group which comprises Germany, France, Egypt and 

Jordan. 

Meanwhile, Merkel stressed that Germany will provide the Palestinian government with 

medical aid to help fight the spread of the novel coronavirus. 

For his part, President Abbas thanked Chancellor Merkel for Germany's political stances in 

support of international law, emphasizing the importance of German efforts exerted through the 

Munich Group. 

The President stressed that Palestine is ready to go for negotiations in accordance with 

international legitimacy, affirming that “we will continue to strengthen our relations with the 

Arab countries.” 

"We are determined to ensure the unity of our land and people, to go to elections and achieve 

reconciliation, and we will continue to work for this goal," President Abbas told Merkel. 

He also thanked Germany for the economic and medical assistance it provides to Palestine.  

 2020-11-23wafa  

*** 

Jewish settlers defile Al-Aqsa Mosque 
  

Dozens of Jewish settlers stormed the courtyards of the holy Al-Aqsa Mosque on Monday 

morning and carried out provocative tours under heavy police protection. 

Jerusalemite sources reported that the Israeli police closed the Maghareba Gate after the 

settlers’ morning incursions. 120 settlers stormed the courtyards of Al-Aqsa Mosque including 

65 tourists and students of extremist religious institutes. 

Eyewitnesses reported that Jewish settlers performed some religious and Talmudic rituals 

before they assembled in the eastern region of the Al-Aqsa Mosque and near the al-Rahma 

Gate chapel. 

The settler incursions are part of periodic tours aiming to change the fait accompli in the Holy 

City and Al-Aqsa Mosque. 

During the evening incursions, the Israeli police provided the settlers an additional half hour, 

between 12:30 and 2:00 instead of 1:30. 

Meanwhile, the Israeli policemen tightened their measures at the northern gates of Al-Aqsa 

Mosque where they checked the ID cards of the Muslim worshipers entering the Mosque 

through Hatta Gate. 

Several gates of the Al-Aqsa Mosque witnessed the same procedures and the Israeli police 

forces obstructed the entry of a group of women from the West Bank to the Mosque. 

Palestinian Information Center 23-11-2020  

*** 
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‘Israel’ demolishes house in Kafr Qassem 
 

Occupied Palestine (QNN)- Israeli authorities demolished a house in the village of Kafr 

Qassem in occupied Palestine today. 

Local sources said the house belongs to Alaa Oudeh, noting that the Israeli court of Tel Aviv 

rejected an appeal by Oudeh’s lawyer to freeze the demolition order. 

Palestinians inside the Green Line have been targeted in an Israeli campaign to restrict 

construction and increase demolitions. 

The Israeli policy of house demolitions is the same inside the Green Line and in the West Bank 

and Jerusalem as well. In 2012-2014, Israeli authorities issued 1,336 administrative demolition 

orders, around 97% of them against Palestinians, who make up 20% of the population inside 

the Green Line. Some of the demolition orders targeted entire Palestinian villages, as in the 

case of the Bedouin village Um Al Heiran, whose residents have been told to vacate the land 

for the construction of a settlement. In January 2017 in the village of Qalansawah, 20 miles 

north of Tel Aviv, 11 Palestinian-owned houses were demolished in one day in a military 

operation involving 800 policemen. 

Quds News Network 23-11-2020  

*** 
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