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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •
 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  لكذ 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 المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة
  

  ية لشؤون القدساللجنة الملك



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٥  .على المقدسات في القدس حق تاريخي يةاألردنالوصاية  •
  

  شؤون سياسية

  ٦  .تقارب أردني أمريكي إلحياء حل الدولتين •

  ٧  .مصر تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس •

  ٧  .بوقف بناء االستيطان في القدس" إسرائيل"بريطانيا تطالب  •

بشأن القضية " مسار ترامب"محللون يتوقعون أن يصوب الرئيس األمريكي المنتخب  •
  ٨  .الفلسطينية

  

  اعتداءات

  ١٠  .صلوات تلمودية في باحات األقصى مع استمرار تقييد دخول الفلسطينيين •

  ١٠  . عائالت جنوب المسجد األقصى٣خطر اإلخالء يهدد : القدس •

  ١٢  .استشهاد فلسطيني في القدس •

  ١٢  .حتالل يخطر بوقف البناء في منزل جنوب القدس ويستدعي مالكه للتحقيقاال •
  

  اعتداءات/ تقارير

  ١٣  ".مركز ديني يهودي"الشيخ الكسواني يحذر من مخططات إسرائيلية لتكريس األقصى كـ  •

  ١٤  .النساء الفلسطينيات يتعرضن لجرائم االحتالل الممنهج ضدهن •

  ١٥  .خطط إسرائيلي خبيث لتجنيس المقدسيينم": الوالء إلسرائيل"مشروط بـ  •
  

  فعاليات

ً فنانا عربيا يشاركون في حملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ٥٠ • ً
  ١٦  .شعبنا

  

  آراء عربية

  ١٧  ".حركة مقاطعة إسرائيل"الحرب األميركية على  •

  ١٨  .إعادة االعتبار لألمم المتحدة وتفعيل القرارات الدولية •

  ٢٠  .الذاكرة الفلسطينية •

  ٢١  .إدانة إسرائيلية للعنصرية الصهيونية •



 
٤

  ٢٣  أين المليارات العربية من مأزقنا المالي؟ •
  

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٤  .جو بايدن لن يحرر فلسطين •

  ٢٨  .؟"مناطق ج"من أرضنا في " العدو الفلسطيني"إلى متى ننتظر طرد : صحيفة إسرائيلية •
  

  باالنجليزية اخبار

• Over 100 settlers defile Aqsa Mosque under police guard. ٢٩ 

• Pompeo's 'BDS is anti-Semitic' diktat is a disgrace. ٢٩ 

• Israeli Army Detains Eleven Palestinians from the West Bank, 

Including a Child. ٣٠  

• Israeli Forces Shoot, Injure Six Palestinian Protestors in Jordan 

Valley. ٣١  

• Palestinian shot and injured by Israeli soldiers at an army 

checkpoint near Jerusalem. ٣١  
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  االردن والقدس

 الوصاية األردنية على المقدسات في القدس حق تاريخي
    

 علي ابو حبلة

ًارتبط الهاشميون تاريخيا بالمقدسات اإلسالمية، فحفظوا لها مكانتها، ونأوا بها عن خصومات 
ًالسياسة، وكذلك كان حالهم مع القدس الشريف، أولى القبلتين، متالزما مع تأكيد تبنيهم لرسالتهم التي 

  . من أجلها، وهي حرية الشعوب والحفاظ على كرامة األمةناضلوا

ومع قيام الدولة األردنية، استكملت في ظل الوالية الهاشمية مسيرة الحفاظ على المقدسات في 
مدينة القدس الشريف، يواصل جاللة الملك عبد اهللا الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية جهود 

  .رم القدسي الشريف والتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلةالهاشميين بالحفاظ على القدس والح

حصرا على الهاشميين، بدأت  حق تاريخي لألردن الوصاية األردنية على المقدسات في القدس
الوصاية األردنية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس منذ عقود، وال تزال مستمرة 

ذه الوصاية اتفاق رسمي وقعه العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني والرئيس حتى يومنا هذا ، وقد عزز ه
وتتركز الوصاية األردنية على هذه المقدسات في . ٢٠١٣الفلسطيني محمود عباس في عمان عام 

 قبة الصخرة الحرم القدسي الشريف والذي يتضمن/ رعاية وصيانة وحماية المسجد األقصى المبارك
  .لقيامة، والمقدسات األخرى اإلسالمية والمسيحية والبلدة القديمةالمشرفة وكنيسة ا

وأضحت المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني، 
جزءا ال يتجزأ من برامج عمل الحكومات األردنية، وكتب التكليف السامي لها، والتي أكد جاللته فيها 

وجسد اهتمام جاللته بالمسجد األقصى،  .تعهد بحمايتهاالبها والعناية بمرافقها وضرورة االهتمام 
استمرارية هاشمية في رعاية مدينة القدس ومقدساتها، لما لها من مكانة ومنزلة في سائر الديانات 
 السماوية، وتمثل ذلك النهج بتشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة بموجب

  .قانون، حفاظا على المقدسات والمعالم اإلسالمية، لتبقى قائمة ببهائها وجمالها ومتانتها

وأولت اللجنة عنايتها بالمسجد األقصى المبارك، وما يشتمل عليه من مساجد وقباب ومحاريب 
لذي ٕومصاطب وغيرها من المعالم الحضارية، وأجرت أعمال الصيانة بشكل متواصل، وازالة آثار الحريق ا

وشملت . جاوز أكثر من ثلث مساحة المسجد، إضافة إلى إعمار مسجد قبة الصخرة المشرفة األول
منبر صالح الدين، الحائط الجنوبي : مشاريع اإلعمار في المسجد األقصى في عهد الملك عبداهللا الثاني

  . للمسجد األقصى

جدران المصلى لوالربط مشروع نظام قضبان الشد  .الحائط الشرقي للمسجد األقصى المبارك
قبة الصخرة . البنى والمرافق التحتية. ٕنظام اإلنذار واطفاء الحريق في المسجد األقصى المبارك. المرواني

  .المشرفة وترميم األعمال الفنية بمختلف مرافق القبة، اضافة الى مهد عيسى عليه السالم

مارسات االحتالل اإلسرائيلي ويخوض األردن مواجهات عديدة سياسية وقانونية ضد سياسات وم
في القدس من خالل المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس األمن الدولي وهيئة األمم المتحدة ومنظمة 



 
٦

ويشارك بشكل دائم في التصدي لإلجراءات االحتاللية في القدس،  .اليونسكو، واإليسيسكو وغيرها
وقبة الصخرة المشرفة، أمام االعتداءات  القبليوبخاصة عندما يتعلق األمر بالدفاع عن المسجد 

اإلسرائيلية، وقد تجلى ذلك في موقف األردن الحاسم عندما قامت سلطات االحتالل بنصب الكاميرات 
  .والبوابات اإللكترونية على مداخل المسجد األقصى

أما في األزمة القائمة في ما يخص بمبنى باب  ويتصدى مخطط التقسيم الزماني والمكاني،
حمة، فقد انحاز جاللته انحيازا تاما لرغبة الشباب المقدسي الذي ثار على الطغيان اإلسرائيلي وقام الر

حيث أصدر جاللته تعليماته بأن يرمم المبنى ويتم .  عاما١٦بفتح مبنى باب الرحمة الذي أغلق لـ 
  .اله من قبل دائرة األوقاف اإلسالميةغاش

 الية الهاشمية على المقدسات االسالمية في القدسواي حديث عن محاوالت االنتقاص من الو
مرفوض فلسطينيا وشعبيا ألن الحق االردني حق مكتسب وال يمكن اليا كان منازعة او مقاسمة االردن 

 .اهتمامه وواليته

 ٨ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***** 

  شؤون سياسية

  تقارب أردني أمريكي إلحياء حل الدولتين
  

ت المكالمة الهاتفية بين جاللة الملك عبداهللا الثاني، والرئيس  رسم- عمان -  زايد الدخيل
األميركي المتنخب جو بايدن، مالمح العالقات والعمل في العديد من الملفات بين البلدين خالل األعوام 

 المقبلة، خاصة على صعيد الملف الفلسطيني، في وقت قالت فيه حملة بايدن، إنه في حديثه مع ٤الـ
  .ع الى العمل مع الملك على دعم قرار حل الدولتين بما يتعلق في القضية الفلسطينيةيتطل جاللته،

عن حملة بايدن، قال الرئيس المنتخب لجاللته، إنه ” واشنطن بوست“فبحسب ما نقلت صحيفة 
يتطلع للعمل مع الملك عن كثب على جميع االصعدة التي تهم البلدين، بما فيها محاربة وباء كورونا “

ير المناخي، باإلضافة إلى محاربة اإلرهاب والتحديات األمنية في المنطقة، ودعم قرار حل الدولتين والتغ
  .”بما يتعلق بالصراع الفلسطيني االسرائيلي

ًوكان جاللة الملك، أجرى االثنين الماضي، اتصاال هاتفيا مع ايدن، جرى خالله بحث عالقات  ً
  .الصداقة المتينة بين البلدين

لته في االتصال، عن تطلعه للعمل مع بايدن لتوطيد عالقات الشراكة االستراتيجية وأعرب جال
بين األردن والواليات المتحدة األميركية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجاالت، وبما يسهم 

 .>>...في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة

  ٣ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الغد 

***** 
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   على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدسإسرائيلمصر تدين مصادقة 
 

 علـى بنـاء وحـدات اسـتيطانية إسـرائيلجمهوريـة مـصر العربيـة مـصادقة  أدانـت – وفـا – القاهرة
 .جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة

اسـتمرار   بيـان صـحفي يـوم األربعـاء، أنالمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمـد حـافظ فـي وأكد
ّيقوض من فرص حل الدولتين، ويقف  ُية االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلةسرائيلالسياسات اإل

ًللوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضال  ًأمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعيا
 .ستقرار في المنطقةتهديد لألمن واال ُعما يمثله من

  وحـدة اسـتيطانية علـى أراضـي مطـار٩٠٠٠سلطات االحتالل صادقت على مخطط لبنـاء  وكانت
 وحــدة ٥٧٠و علــى أراضــي شــعفاط،" رمــات شــلومو" وحــدة اســتيطانية فــي مــستوطنة ١٥٣٠قلنــديا، و

يطانية فـي إلـى الوحـدات االسـت على أراضي جبل أبو غنـيم، إضـافة" هار حوماه"استيطانية في مستوطنة 
هذا إلى جانب آالف الوحدات االسـتيطانية األخـرى  على أراضي بيت صفافا،" جفعات هامتوس"مستوطنة 

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

  ٢٦/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***** 

  بوقف بناء االستيطان في القدس" إسرائيل"بريطانيا تطالب 
 

بوقـف بنـاء مـستوطنات جديـدة فـي مدينـة " اإلسـرائيلي"بريطانيا، دولة االحتالل  طالبت – وكاالت
 .القدس المحتلة

مناقصة لبناء " إسرائيل"وأعرب بيان صادر عن الخارجية البريطانية، عن قلقها العميق إزاء طرح 
  . وحدة سكنية جديدة في القدس٤٥٠

بحـسب : "للمـستوطنات، مردفـا" إسـرائيل"نـاء وأضاف البيان أن الموقف البريطـاني واضـح تجـاه ب
ــة والحــوار بــين  ــإن المــستوطنات غيــر قانونيــة وتــضر بمــساعي إعــادة تأســيس الثق ــدولي، ف القــانون ال

  .بوقف فوري لبناء المستوطنات الجديدة" إسرائيل"وطالب  ."األطراف

، إن االســتيطان "ةاإلســرائيلي" "الـسالم اآلن"تـشرين الثــاني الجــاري، قالـت حركــة  / نــوفمبر٩وفـي 
  .تضاعف خالل السنوات األربع الماضية، من والية الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 وحدة ٢٦٣٣١تمت المصادقة على بناء "وأضافت الحركة التي ترصد االستيطان، في بيان، أنه 
فـي  وحدة سكنية ١٠٣٣١، مقابل )٢٠٢٠-٢٠١٧(سكنية في المستوطنات في األعوام األربعة األخيرة 

  .")٢٠١٦-٢٠١٣(األعوام 

  ٢٥/١١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***** 
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  " مسار ترامب"محللون يتوقعون أن يصوب الرئيس األمريكي المنتختب 
  بشأن القضية الفلسطينية

  

الرؤى “يقول استاذ العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، ان ... << – عمان –زايد الدخيل 
ميركي في المنطقة في ظل الرئيس المنتخب بايدن، ومنبع هذه والتحليالت تتكاثر حول الدور األ

التحليالت هو التغيرات الكبيرة التي أحدثها ترامب على السياسة األميركية تجاه القضية الفلسطينية، 
والتي أدت إلى ضرب األسس التي استندت عليها عملية السالم وبشكل خاص حل دولتين كحل نهائي 

فه حل عادل، ووقف الدعم األميركي للسلطة الفلسطينية، ووكالة الالجئين للقضية الفلسطينية بوص
  .”الفلسطينيين

ًهذه القرارات مثلت مساسا مباشرا بالمصالح الوطنية األردنية، وخاصة ما يتعلق “ويضيف، 
بموقف األردن الثابت باتجاه دعم تاسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 

ند إلى قرارات الشرعية الدولية، وكذلك المساس بالدور األردني في األماكن المقدسة ورعايتها، والمست
باإلضافة إلى وقف ترامب دعم وكالة غوث الالجئين مما حمل الحكومة األردنية أعباء اقتصادية 

  .”ديل فعلياواجتماعية كبيرة، باإلضافة إلى ذلك، فإن قرارات ترامب كانت تعني ضمنا تكريس الوطن الب

رغم أن العالقات االردنية األميركية الثنائية لم تتأثر على المستوى االقتصادي “وقال شنيكات، 
ًوال على مستوى التعاون األمني والمساعدات، اال انها اختلفت جوهريا فيما يتعلق بالرؤية لحل الصراع 

  .”العربي اإلسرائيلي

ن على تغيير هذا االتجاه المدمر لحل الدولتين، في ضوء ما سبق، يراهن األرد“ووفق شنيكات، 
العالقة الشخصية لجاللة الملك مع الرئيس : وتعزيز واحياء حل الدولتين وذلك لعدة أسباب، منها

األميركي، والذي يشير إلى نقاط التقاء مشتركة في فهم لقضايا المنطقة وجوهر حالة عدم االستقرار 
ل الذي أجراه بايدن مع جاللة الملك بهذا االتجاه، وتأكيده على حل والصراع في المنطقة، ويؤشر االتصا

دولتين، مع مراعاة ان الواليات المتحدة األميركية دولة مؤسسات، وعملية صناعة القرار تتم بطريقة أكثر 
ًتعقيدا، لكنها على األقل توقف إتخاذ المزيد من القرارات المنفردة بدون التشاور مع حلفاء الواليات 

  .”لمتحدة األميركية واألخذ بعين االعتبار مصالحهم ومصالح االستقرار في المنطقةا

ال يوجد رئيس أميركي لديه إلمام ومعرفة كلية ودقيقة “وثاني االسباب بحسب شنيكات، انه 
ًبملفات السياسة الخارجية كما هو بايدن، فهذا الرئيس كان عضوا في لجنة العالقات الخارجية في 

ًوخ ورئيسا لها ونائب للرئيس أوباما، وتولى في عهده عدة ملفات في السياسة الخارجية مجلس الشي
 وكذلك أزمة الخليج، والتدخالت األميركية في المنطقة، ١٩٧٣ًأيضا، ليس هذا فحسب، فقد عاصر حرب 

يق وخبرته واالنتفاضة الفلسطينية االولى والثانية، وهذا يعني أنه لن يتخذ أي قرار بعيد عن فهمه العم
  .”لطبيعة وجوهر الصراع في المنطقة

ان الحزب الديمقراطي يميل بشكل عام إلى اإلنخراط في حل الصراعات “اما السبب الثالث، فهو 
في كل دول العالم، واعتماد سياسة العمل الجماعي، وهذا ما حدث مع كارتر واتفاقية السالم، وكذلك 
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 من اتفاقيات، وحتى أوباما كانت لديه توجهاته لكنها مساعي كلينتون في المنطقة وما نجم عنها
  .”اصطدمت بالرفض اإلسرائيلي

األردن سيسعى إلحياء حل الدولتين، وخاصة أن الموقف األوروبي “ويؤكد شنيكات، ان 
  .”ًوالصيني والروسي ما يزال داعما لهذا الحل، مستغال توجهات إدارة بايدن

 بعالقات  ترتبط اإلدارة األميركية الجديدة“ النوايسة، ان من جهته، يقول المحلل السياسي، زيد
من   البداية ومنتج ال بد أن تكون نقطة مع جاللة الملك، والمؤكد أنها تدرك أن أي اشتباك فاعل ممتازة

منطلقا باي  تشكل الخلل وقدمت لالدارات األميركية المتعاقبة قراءة موضوعية عمان، التي طالما شخصت
  .” حل الدولتين  خيار للقضية الفلسطينية، والتي تنطلق من االصرار على ةتسوية سياسي

بايدن  يمكن فهم االهتمام األميركي وتحديدا الرئيس المنتخب السياق، هذا في“ويضيف، 
الملفات اإلقليمية وابرزها القضية الفلسطينية، باالضافة لما  جاللة الملك في مختلف باالستماع لمقاربة

والتركيز على  في طريقة التعاطي مع جائحة كورونا وضرورة التعاون العالمي في مجابهتهاطرحه الملك 
  .”العدالة في توزيع اللقاح بين الجميع

 بعد  بايدن الرئيس المنتخب في تقديري ان اول اللقاءات الدولية بين“وقال النوايسة، 
 ستكون إيفاد فريقه السياسي من العام المقبل، صالحياته في العشرين من الشهر األول ممارسة

 يايدن  والحوار المباشر ألن  واشنطن  لزيارة دعوة للمنطقة واللقاء مع الملك عبداهللا الثاني وربما توجيه
  .” للموقف األردني  االستماع  أهمية يدرك

صفقة القرن المزعومة كانت اختبارا حقيقيا للعالقات “السفير السابق، سمير مصاروة، يرى ان 
دنية األميركية التي استمرت ألعوام طويلة، نظرت خاللها واشنطن إلى عمان، على أنها أحد أهم األر

  .”وأبرز حليف استراتيجي لها بالمنطقة

األردن لم ولن يساوم في يوم من األيام على موقفه من القضية “ويقول مصاروة، ان 
ا مهما لها، كما تعد واشنطن الداعم الواليات المتحدة تعتبر المملكة حليف“، مبينا ان ”الفلسطينية

الرئيسي لعمان، لكن ذلك لن يؤثر على مواقفنا تجاه قضايانا العربية واإلسالمية، التي ال تقبل التفاوض 
  .”بأي حال من األحوال

ال اعتقد ان الواليات المتحدة ستغير نظرتها وموقفها تجاه األردن؛ ألنها تدرك تماما “ويضيف، 
 من حرص المملكة على تحقيق السالم، وانهاء اي ازمة ستؤثر على استقرار االقليم في أن مواقفنا نابعة

  .”المستقبل

ٕعلى الرئيس األميركي المنتخب وادارته أن يقدروا مخاوف األردن وحرصه “ورأى مصاروة، ان 
 ًعلى القضية الفلسطينية، فضال عن معرفتهم بالمهمة التي يقودها جاللة الملك، بالوصاية على

  .”المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
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الواليات المتحدة لن تضحي بعالقتها مع األردن التي تعتبر بوابة األمن والسالم “واعتبر أن 
بالمنطقة، اذ انها تدرك مستوى أهمية وتأثير جاللة الملك، وبأن المملكة دائما تعطي صوت العقل 

  .”تخسر الواليات المتحدة هذا الحليفوالخريطة التي تساهم بالسلم العالمي، ولن 

 ٣ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الغد 
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   اعتداءات

  صلوات تلمودية في باحات األقصى مع استمرار تقييد دخول الفلسطينيين
  

قتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح أمس ا... << -   وكاالت-  فلسطين المحتلة
  .مغاربة، بحماية مشددة من شرطة االحتاللاألربعاء، المسجد األقصى المبارك، من جهة باب ال

وأفاد بيان صادر عن دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، أن شرطة االحتالل وفرت 
  . الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء االقتحام، وأدائهم الطقوس التلمودية داخل المسجد

فلسطينيين لألقصى، وتدقق في ًوال تزال شرطة االحتالل تفرض قيودا على دخول المصلين ال
  .هوياتهم عند بواباته

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس األربعاء، حملة مداهمات في 
مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت عددا من الشبان بعد دهم وتفتيش 

  .منازلهم والتخريب في محتوياتها

نادي األسير باعتقال قوات االحتالل عدد من الشبان من الضفة، حيث جرى تحويلهم وأفاد 
  . للتحقيق لألجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود االحتالل والمستوطنين

ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة 
  .واألطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيينالنساء 

  ٢٤ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 
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  األقصى المسجد جنوب عائالت ٣ يتهدد اإلخالء خطر :القدس
 

 الهـوى بطـن حي من عائالت ٣ يتهدد والتهجير اإلخالء خطر إن حلوة وادي معلومات مركز قال
 المقدمـة االسـتئناف القـدس فـي المركزيـة المحكمـة رفـض بعـد ،)األقصى المسجد جنوب (سلوان بلدة في
 عطيــرت" جمعيــة لــصالح عقــاراتهم، مــن بــإخالئهم القاضــية" الــصلح محكمــة "قــرارات علــى العــائالت مــن

 .البناية عليها المقام لألرض اليهود ملكية بحجة ،"االستيطانية كوهنيم

 أول يـوم ردت المركزيـة المحكمـة أن مـشترك، بيـان فـي الهوى، بطن حي ولجنة المركز، وأوضح
 الجــاري الــشهر منتـصف المقــدم االســتئناف ردت فيمـا الــدويك، عائلـة باســم المقــدم االسـتئناف أمــس مـن
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 إلـى بطلـب األخيرتين وتقدمت السكنية، عقاراتهم من إخالئهم قرارات على والشويكي، عودة عائلتي باسم
 .طلبهما ردت المحكمة أن إال اإلخالء قرار لتجميد العليا المحكمة

 بنـايتين عـن عبـارة وهمـا ،"وعـودة والـدويك الـشويكي" عائالت عقارات أن واللجنة المركز وأوضح
 ببلـدة الهـوى بطـن مـن مربـع متـر ٢٠٠و دونمـات ٥ علـى للـسيطرة ،"كوهنيم عطيرت "مخطط ضمن تقع

 المحكمـة أن" كـوهنيم عطيـرت "جمعيـة ّوتـدعي ،١٨٨١ عام منذ اليمن من ليهود ملكيتها بحجة سلوان،
 تسليم توالى ،٢٠١٥ عام أيلول ومنذ الهوى، بطن ألرض اليمن من اليهود ملكية أقرت العليا اإلسرائيلية
 بعـد وذلـك منـازلهم، عليهـا المقامـة بـاألرض مطـالبين الهـوى، بطـن حي في للعائالت القضائية البالغات
 ملكيتها ّتدعي التي اليهودية الجمعية الكأم إدارة حق على ٢٠٠١ عام "كوهنيم عطيرت" جمعية حصول
 .لألرض

 الذي "واإلدارية القانونية الترتيبات قانون" على الثالث العائالت من المقدمة االستئناف رد واستند
 القــدس شــرقي فــي ممتلكــات امتلكــوا الــذين اليهــود أن علــى يــنص والــذي ،١٩٧٠ عــام الكنيــست ّســنته

 .>>...اإلسرائيلي العام الوصي من هااستعادت يمكنهم ١٩٤٨ عام وخسروها

 لعائلـــة والثـــاني عــودة لعائلـــة األول طـــابقين، مــن مكونـــة البنايـــة أن عــودة قتيبـــة ّوبــين... <<
 .اإلخالء خطر من العقار لحماية المحاكم في صراعهما سيواصالن أنهما الفتا الشويكي،

ــع اســكانه مــن العقــار إخــالء قــرار أصــدرت الــصلح محكمــة أن عــودة وأوضــح  شــباط شــهر مطل
ـــدمت الماضـــي، ـــة، للمحكمـــة اســـتئنافها وق ـــدورها المركزي ـــضت وب ـــرار وأقـــرت االســـتئناف رف ـــة" ق  محكم

 .>>"...الصلح

 الـصادرة اإلخـالء قـرارات إن الرجبي زهير سلوان /الهوى بطن حي لجنة رئيس قال بدوره،... <<
 االسـتيطانية للجمعيـات الحكـومي عمالـد يعكـس وذلـك األخيرة، اآلونة خالل تتصاعد االحتالل محاكم عن

 .مخططاتها لتنفيذ

 كـل فـي منـازلهم مـن والتـشريد اإلخـالء خطـر يواجهـون الهوى بطن حي أهالي" :الرجبي وأضاف
 "القــضائية البالغــات" تــسلم مــن ومــنهم ،"اإلخــالء قــرارات" االحــتالل محــاكم أصــدرت مــن فمــنهم لحظــة؛

  ".عقاره من بالفعل ياخل من ومنهم المحاكم، في صراعهم ويخوضون

 األهــالي أن الرجبــي أوضــح فقــد اإلخــالء، خطــر عنــد الهــوى بطــن حــي أهــالي معانــاة تتوقــف وال
 صــمود علــى مؤكــدا علــيهم، المتكــررة واالعتــداءات وحراســهم، المــستوطنين اســتفزازات مــن يوميــا يعــانون
  )حلوة وادي معلومات مركز. (أرضهم وعلى منازلهم في الهوى بطن حي أهالي

  ٢٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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 استشهاد فلسطيني في القدس
 

أستشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم األربعاء، برصاص قوات  – وكاالت –القدس المحتلة  
  .االحتالل اإلسرائيلي قرب حاجز الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة

 جنود االحتالل أطلقوا الرصاص صوب وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في بيان لها، إن
  .مركبة أثناء عبورها الحاجز العسكري اإلسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد سائقها على الفور

  .وأكدت الجمعية أن جنود االحتالل أغلقوا الحاجز مباشرة، وسط انتشار مكثف في المكان

دها أحد سكان القدس بعد ظهر أمس وصلت سيارة يقو"وقالت شرطة االحتالل في بيان أنه 
أثناء فحص الوثائق "ومستوطنة معالية أدوميم، والشرقية إلى حاجز الزعين، الفاصل بين القدس وأريحا 

  ."اشتبه أحد الجنود التابع للشرطة العسكرية بأن وثائق السائق مزورة

 ."انطلق المشتبه به بسرعة وأصاب الشرطي الذي كان في مكان الحادث"وتابعت الشرطة 

" الحراسة النار عليه ونقل للعالج الطبي في مستشفى هداسا أطلق عناصر"ضافت الشرطة وأ
 .>>...حيث أعلنت وفاته

  ٨ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الرأي 
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  للتحقيق مالكه ويستدعي القدس جنوب منزل في البناء بوقف يخطر االحتالل
 

 بوقـف رزق أبـو محمـد تعرفـا المـواطن الثالثـاء، أمـس ليلة القدس، في االحتالل بلدية أخطرت
 واســتدعته لحــم، بيــت مــشارف وعلــى المحتلــة، القــدس جنــوب الولجــة قريــة فــي الواقــع منزلــه فــي البنــاء

  . للتحقيق

 عين" منطقة في "صنيع حي" اقتحمت معززة، عسكرية قوة تحرسها العبرية، البلدية طواقم وكانت
 .الترخيص عدم بحجة منزله، في بناءال بوقف رزق أبو المواطن وأخطرت القرية، غرب شمال "جويزة

 ٕواخطـارات المنـازل عـشرات بهـدم تتمثـل سـنوات منذ استيطانية هجمة إلى الولجة قرية وتتعرض
  . استيطانية ألطماع استنادية وأسوار أراضي وتجريف البناء ووقف بالهدم أخرى

 مدينـة غـرب جنـوب كـم )٥.٨( ُبعـد علـى تقـع ١٩٤٨ عـام المهجـرة القرى من الولجة قرية وتعد
 .فلسطين في القرى أقدم من وتعتبر لحم، بيت شمال كم )٤(و القدس،

 القريـة، وبيـوت مبان هدم تم حيث ١٩٤٨ عام القرية أراضي من %٧٤ على االحتالل واستولى
 ويشهد قائما، زال ما القرية معالم بعض أن إال ،"عمينداف" مستعمرة ١٩٥٠ عام في أنقاضها على وأقيم
 .سكانها وتهجير عروبتها على

 الماضـي، القـرن سـبعينيات منـذ والمـستمرة القريـة، فـي المنـازل هـدم سياسـة من الولجة وتعاني
 إخطـارات بتوزيـع مـستمر بـشكل الـضفة الغربيـة، فـي المدنيـة واإلدارة القـدس في االحتالل سلطات وتقوم
 .ترخيص دون من البناء بحجة القرية، في المواطنين على هدم
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 حدود في وتغيير االستيطان، وتيرة زيادة خالل من ومحيطها القدس محافظة حتاللاال ويستهدف
  .المستوطنات لبعض المحاذية أراضيهم في والمكوث الدخول من المواطنين ومنع األراضي،

 ٢٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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  اعتداءات/ تقارير

  "مركز ديني يهودي" كـالشيخ الكسواني يحذر من مخططات إسرائيلية لتكريس األقصى
 

المبـارك الـشيخ عمـر الكـسواني مـن مخـاطر مـا يخطـط لـه الحاخـام  المـسجد األقـصى حـذر مـدير
 مركـز دينـي"والجماعـات المتطرفـة فـي المـسجد المبـارك، ومحاوالتـه لتكريـسه كــ" يهـودا غليـك "المتطرف

 .، عبر جمع التبرعات، ومواصلة انتهاكاتهم اليومية لحرمته"يهودي

ننظر بعين الخطورة البالغة إلطالق المتطرف غليك  نحن: "الكسواني، في تصريحات صحفيةوقال 
 المـسجد األقـصى، ونقـول لـه رغـم كـل االنتهاكـات والمحـاوالت التـي ينفـذها حملة تبرعات خـالل اقتحامـه

 ".المتطرفون سيبقى المسجد إسالمي خالص لكل المسلمين فقط

 ت تأتي من أجل استفزاز مشاعر المسلمين في كافة أرجـاءأن هذه التبرعا األقصى واعتبر مدير

بشأن األقصى، وردود الفعل " غليك"ًالمعمورة، محمال االحتالل المسؤولية الكاملة عما يقوم به المتطرف 
 .عن هذه االستفزازات

ّصعدت فـي اآلونـة األخيـرة مـن اعتـداءاتها وانتهاكاتهـا  وأضاف الكسواني أن الجماعات المتطرفة
 .المتواصلة بتغيير الواقع بالمسجد  األقصى، ومطالباتهابحق

 األقــصى، باإلضــافة إلــى حمــل اقتحامــات وأدان الــشيخ الكــسواني قــرار االحــتالل بتمديــد فتــرة

ًالمسجد اليـوم أزالـوا فيهـا قبـة الـصخرة المـشرفة ووضـعوا مكانهـا مخططـا  اقتحام خارطة أثناء مستوطنين
 .للهيكل المزعوم

االحـتالل ضـد األقـصى واضـحة، فهـم يـدعون أن هـذه  زازات المتطـرفين وعناصـروأوضح أن استف
فقـط، لكـن نوايـاهم باتـت واضـحة ومكـشوفة سـواء عبـر االقتحامـات أو  االقتحامـات هـدفها زيـارة المـسجد

 .ليس بها قبة الصخرة، أو االعتداءات اليومية للمسجد توزيع خرائط

رض واقــع جديــد بالمــسجد األقــصى، عبــر التقــسيم لفــ وأكــد الــشيخ الكــسواني أن االحــتالل يــسعى
مدرســة "محــاوالت الجماعــات المتطرفــة اتخــاذ الجهــة الــشرقية مــن المــسجد كـــ الزمــاني والمكــاني، وكــذلك

 ".دائمة توراتية

خالل اقتحام جديد لألقصى، وفي بث مباشـر " غليك يهودا"وقبل يومين، أطلق الحاخام المتطرف 
ــشرقية ــساحة الــشمالية ال ــد  ،مــن ال ــانيين األمــريكيين، بمناســبة عي ــة لجمــع التبرعــات مــن االنجليك حمل

 ".يهودي مركز ديني"اليهودي، وذلك ضمن محاوالت المستوطنين تكريس المسجد األقصى كـ" الحانوكاه"

" جماعــات الهيكــل"فــي إطــار ســعي مــا يــسمى  ويــأتي إطــالق هــذه الحملــة مــن المــسجد األقــصى
 .مركز روحي وديني لممارسة أنشطتها منه ى إلىالمزعوم، لتحويل المسجد األقص
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لألقــصى ســوف " اإلســرائيلية"الممارســات واالنتهاكــات  وشــدد الــشيخ الكــسواني علــى أن كــل هــذه
بيت المقدس وموظفي األوقاف اإلسالمية الذين يحمون المسجد ويدافعون  تتكسر أمام صمود ورباط أهل

 .باألقصى خططات التي يريد االحتالل تحقيقهامواجهة كل االقتحامات والبرنامج والم عنه في

يـستهدف األوقـاف وموظفيهـا للحـد مـن صـالحياتها  وأوضـح مـدير المـسجد األقـصى أن االحـتالل
وأكــد أن هــذه االعتــداءات لــن تثنــي الحــراس والمــوظفين عــن . شــؤونها بالمــسجد األقــصى، والتــدخل فــي

 ٕمقتحمــين المتطــرفين واجــراءات االحــتاللوأداء واجــبهم تجــاه األقــصى، والتــصدي لل ممارســة عملهــم

  .ًوانتهاكاتهم، حفاظا على إسالمية وعروبة المسجد المبارك

 ٢٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***** 

  النساء الفلسطينيات يتعرضن لجرائم االحتالل الممنهج ضدهن
  

لعالمي  استذكرت وزارة الخارجية والمغتربين بمناسبة اليوم ا-  وكاالت-  فلسطين المحتلة
للقضاء على العنف ضد المرأة، معاناة المرأة الفلسطينية جراء انتهاكات وعنف االحتالل االسرائيلي 
الممنهج وواسع النطاق بحقها، مؤكدة على حق المرأة الفلسطينية في التمتع بالحقوق والحريات 

ه إال بانتهاء االحتالل األساسية والعيش بأمان وسالم كغيرها من نساء العالم، وهو ما ال يمكن تحقيق
  .االسرائيلي االستعماري ألرض فلسطين

ّوأشارت الوزارة إلى أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لشتى أشكال االضطهاد والتنكيل 
من قبل قوات االحتالل االسرائيلي، بما يخالف أحكام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، 

 العمد واالعتقال اإلداري وهدم المنازل والترحيل القسري وتشتيت العائالت الفلسطينية ّويتعرضن للقتل
ومصادرة األراضي ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب 

  . ّالمستوطنين اليومي ضدهن

ول إلى المرافق الصحية لتلقي كما تمنع سلطات االحتالل النساء والفتيات الفلسطينيات من الوص
العالج أو الخدمات الوقائية والعالجية خالل جائحة كورونا، وذلك بسبب الحواجز العسكرية االسرائيلية 
المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة، وسياسات التمييز العنصري في تلقي العالج خاصة للنساء 

التي تفرضها سلطات االحتالل على كامل األرض والفتيات المقدسيات، وسياسات اإلغالق والحصار 
الفلسطينية، خاصة على قطاع غزة، مما يمنع وصول األدوية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس وغيرها 

  .من األدوات الطبية الوقائية والعالجية إلى األرض الفلسطينية

 بحق الشعب الفلسطيني، بما وأدانت الوزراة استمرار قوات االحتالل االسرائيلي في ارتكاب الجرائم
 وحتى تاريخ ٢٠١٩ أيلول ١فيه النساء والفتيات، بحيث بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات منذ تاريخ 

ّ أربعة شهيدات، وبلغ عدد األسيرات الالتي ما زلن يقبعن في سجون االحتالل ٢٠٢٠ تموز ٣١ ّ
ّ يتعرضن للتعذيب من قبل قوات  أسيرة يعانين من ظروف قاسية والإنسانية، بحيث٤٣االسرائيلي 

  . االحتالل االسرائيلي وسوء المعاملة ومنع الوصول للخدمات الطبية، خاصة في ظل جائحة كورونا



 
١٥

كما تعاني النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل مضاعف من سياسات هدم المنازل التي ترتكبها 
  .>>...قوات االحتالل االسرائيلي بشكل ممنهج ومستمر

 ٢٤ ص٢٦/١١/٢٠٢٠ر الدستو

***** 

  ي خبيث لتجنيس المقدسيينإسرائيلمخطط ": سرائيلالوالء إل"مشروط بـ 
 

 إلــى جانــب احــتالل الجغرافيــا وتهويــد األرض وتــسمين االســتيطان فــي القــدس تــسعى -الناصــرة 
ء  الحتالل وعي المقدسيين من خالل نظام جديد لتجنيس من يرغب منهم، شـريطة إعالنهـم الـوالإسرائيل

  .سرائيلإل

ية للشبان من عمر سرائيلية عن نظام جديد يتيح منح الجنسية اإلسرائيلوأعلنت وزارة الداخلية اإل
هم بطاقــة إقامــة لمــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات، مــع شــروط ت عامــا، إذا كانــت بحــوز٢١ عامــا إلــى١٨

  .سرائيل إل"الوالء"أخرى، منها إعالن 

 ألـف شـاب مـن ٢٠ حـواليذا النظـام يتـيح تجنـيس  أمس فإن هـ"هآرتس"وحسب تقرير لصحيفة 
، وأن هذا النظام سيسري أيضا علـى سـبعة إسرائيلالقدس المحتلة، إضافة إلى أبناء عمالء يقيمون في 

  .آالف شاب فلسطيني سنويا، وهذا سيكون التحدي األكبر أمام فلسطينيي القدس المحتلة

سطيني فـي القـدس المحتلـة منـذ  ألـف فلـ٣٣٠مـن أصـل  % ١٠ فـإن "هآرتس"وحسب معطيات 
 ١٠ ألف شخص، ويضاف لهم قرابة٣٣ية كاملة، ما يعني قرابة إسرائيل حصلوا على جنسية ١٩٦٧عام 

آالف فلسطيني، معظمهم من قرية بيت صفافا الشطر الغربي، والباقي هم ممن انتقلوا للمدينة من القرى 
  .في محيط القدس، ومناطق أخرى من البالد

ية، تلغـي الـسلطات سـرائيل طلـب وحـصل علـى الجنـسية اإل٦٧فلـسطيني فـي أراضـييذكر أنه كـل 
  .يإسرائيلاألردنية جواز سفره األردني، وتمنعه من دخول أراضيها طوال حياته، حتى بجواز سفر 

ية مـن سـرائيل ممـن حـصلوا علـى الجنـسية اإل٦٧ويستثني هذا اإلجراء فلسطينيين من أراضي الـ 
  .٤٨ أنهم تزوجوا من الجليل والمثلث والنقب والساحل داخل أراضي خالل لم الشمل، بمعنى

أن يكـون عمـر الـشاب : ي فهي كالتـاليسرائيلأما شروط الحصول على الجنسية وفق القانون اإل
بمعنـى القـدس  (إسـرائيلثانيا، أن يكون حاصال على بطاقة إقامـة فـي .  عاما٢١ عاما وحتى١٨ما بين 
 ثالث سنوات إسرائيل على األقل، وأنه حتى تقديم الطلب يثبت أنه مقيم في خمس سنوات كاملة) المحتلة

، وأن يثبـت ارتباطـا وثيقـا بالقـدس، وأن يخـضع لفحـص إسرائيلمتواصلة، وأن يكون مركز حياته اليومي 
خلفيات جنائية وأمنية، واستصدار وثيقة تثبت أنه ليس بحوزته أية مواطنة أخرى، أو أن يكون قد تخلى 

رابعـا، أن ، ثالثا، أن ال يكون مقدم الطلب قد أدين بأي محكمة بعقوبة.  منذ أكثر من خمس سنواتعنها
 ."سرائيلتكون لديه معرفة حد أدنى باللغة العبرية، وخامسا أن يعلن الوالء إل
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وجاء . ية الجديد على كل من ليست له مواطنة في أي دولة أخرىسرائيلويسري نظام الداخلية اإل
ية العليـا، علـى عـدة التماسـات قـدمت لهـا اعتراضـا علـى سرائيلام، استباقا لقرار في المحكمة اإلهذا النظ

  .شروط الحصول على الجنسية لمن هم ليسوا يهودا، مثل العرب وعائالت العمال األجانب وغيرهم

 إذ وتنوه جهات حقوقية أن جواز السفر األردني الذي بحوزة المقدسيين، ال يعني مواطنة أردنيـة،
أنــه ليــست لهــم بطاقــة هويــة أردنيــة، وال يــستطيع أحــد مــنهم البقــاء فــي األردن ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر 

  .متتالية، كما انه محظور عليه العمل في األردن

 حـوالي ألف شـاب مقدسـي، إضـافة إلـى ٢٠ فإن هذا النظام سيسري على"هآرتس"وحسب تقرير 
ن الضفة والقطاع، إلى مناطق أخرى فـي الـبالد، ويقيمـون  آالف شاب من أبناء العمالء الذين هربوا م٧

  . آالف شاب وشابة جدد٧وأيضا حسب التقرير فإن هذا النظام سيسري سنويا على . فيها

 ترفض أكثر من نصف طلبـات التجنـيس التـي تقـدم إسرائيلية سابقة، فإن إسرائيلوحسب تقارير 
  .لها سنويا من أبناء القدس المحتلة

 ذروة فـي عـدد الطلبـات التـي تـم قبولهـا، ٢٠١٩ية سـجل العـام الماضـي سـرائيلإحسب معطيـات 
وعلى الرغم من أن سلطات االحتالل لن .  طلب، وهو األعلى في السنوات العشرين األخيرة١٢٠٠وتجاوز

تكون معنية بهذا العدد الهائل من الحاصلين على الجنسية، ومن المؤكد أنها ستجد عوائق أخرى، إال أن 
ــة فيهــا، لعــدم الــسقوط فــي الــشرك هــذا ا لنظــام يــشكل تحــديا وطنيــا أمــام أهــالي القــدس، والقــوى الوطني

  .>>... الفلسطينية أمس" االتحاد" وفق ما جاء في افتتاحية صحيفة "االحتاللي

  ٢٦/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

***** 

  فعاليات

   يشاركون في حملة وزارة الثقافة لمناسبةً عربياًفنانا ٥٠

  عالمي للتضامن مع شعبنااليوم ال
  

 فنانا عربيا في حملة أطلقتها وزارة الثقافة لمناسبة اليوم الدولي ٥٠ شارك أكثر من - رام اهللا 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عبر مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها، والمنصات اإلعالمية 

  .المختلفة

نية، وبعضهم أرسل أعماال فنية تحية وأرسل المشاركون برسائل مصورة تحمل معاني تضام
 من الشهر ٢٩لفلسطين وشعبها لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف الـ

  .الجاري

وأكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف أن المثقف والفنان العربي كان دوما إلى جانب قضيته 
 الفنان أن ينحاز للحق، واالصطفاف إلى جانب الشعب القومية األولى القضية الفلسطينية، واألساس في

الفلسطيني هو واجب قومي وواجب على كل عربي حر، وأن جوهر الوجود العربي يرتكز على حكاية 
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الحق العربي على الوجود في هذه البالد التي شكلت بؤرة حضارية أولى، وقلعة متقدمة في الدفاع عن 
  .زييف والغزو الفكريالهوية العربية في وجه محاوالت الت

ننظر بأهمية للتضامن الثقافي باعتبار الفنانين هم سفراء القضايا الوطنية والعادلة "وأضاف 
، مشيدا بالدور الذي يقوم به المثقفون والفنانون لنقل معاناة فلسطين وشعبها إلى "وسفرائنا في العالم

  . وعالمياالعالم عبر الفن، وتعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني عربيا

وشدد أبو سيف على أن هذا اليوم كما أقرته األمم المتحدة يأتي للتذكير بالظلم الذي وقع على 
الشعب الفلسطيني وما لحقه من ويالت بفعل االحتالل االسرائيلي، ونحن أصحاب األرض والحق والكرامة 

  .ومن حقنا أن يتضامن معنا العالم كله

ء من الرسائل التضامنية المصورة على أن تقوم وطوال وبدأت الوزارة مساء اليوم ببث جز
األسبوع المقبل بنشر بقية الرسائل تباعا، حيث ساهم في الحملة فنانون من مصر وسوريا والمغرب 

  .ولبنان والعراق واألردن وتونس والكويت

مهن وشملت رسائل اليوم الفنان الهام مدفعي، والفنان أحمد ماهر، والفنان أشرف زكي نقيب ال
الفنية في مصر، والفنان سامح الصريطي، والفنانة عبير عيسى، والفنانة فيروز كراوية، والفنانة والكاتبة 

  .يسرا طارق

  ٢٥/١١/٢٠٢٠ وفا

***** 

  آراء عربية

  "حركة مقاطعة إسرائيل"الحرب األميركية على 
  

  لرحمنأسعد عبد ا. د

خالل السنوات األربع الماضية وقوفها إلى جانب ) دونالد ترمب(أثبتت إدارة الرئيس األميركي 
أكثر من أي إدارة أميركية سابقة، وكثفت من أنشطتها ضد الجهود الرامية إلى عزل » إسرائيل«
  .اقتصاديا ودبلوماسيا» إسرائيل«

، «(BDS) العقوبات على إسرائيلالمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض «ومع نجاحات حركة 
إن ) بنيامين نتانياهو(في مؤتمر صحفي مشترك مع ) مايك بومبيو(صرح وزير الخارجية األميركي 

 ، واصفا الحركة بـ»ًوستتخذ خطوات ضدها قريبا» معادية للسامية«الواليات المتحدة ستعتبر الحركة «
تطلب منه ) ترمب(لجمهوريين، برسالة إلى بالمقابل، بعث أعضاء من مجلس الشيوخ ا!!! »السرطان«

صنع في « كانون الثاني، إصدار مرسوم رئاسي يسمح بعالمة ٢٠رئيسا في ) جو بايدن(وقبل تنصيب 
الضفة الغربية، التي ال يعترف بها المجتمع الدولي » مستوطنات«/ على منتجات مستعمرات» إسرائيل

  . سرائيلي ال ينطبق عليها، عالوة على أن القانون اإل»إسرائيل«كجزء من 

يمكن أن تعيد تبني سياسة التمييز ) بايدن(حكومة بقيادة «وقد حذر هؤالء في رسالتهم من أن 
ًالضفة، وأنه إذا حدث ذلك، فستصبح منتجات المستوطنات هدفا رئيسيا » مستوطنات«و» إسرائيل«بين 
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سرائيل وضربة لمعاداة السامية وحركة هذا القرار سيشكل دعما إل«: وختموا. »لمقاطعة حركة المقاطعة
  .«المقاطعة

اتخذت الحكومة األميركية إجراءات تشمل سحب ) ترمب(طوال السنوات األربع من حكم 
  . »حركة مقاطعة إسرائيل«االستثمارات وفرض العقوبات ضد أي كيان أو حكومة تشارك في نشاطات 

مشروع قرار يسمح للحكومة ، لصالح ٦/٢/٢٠١٩وكان مجلس الشيوخ األميركي صوت في 
الفيدرالية أو الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات تشمل سحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد أي كيان 

  . »الحركة«أو حكومة تشارك في نشاطات 

 والية، تقوم بفرض عقوبات وتشريعات مضادة على أي ٢٦ والية أميركية هناك ٥٠فمن ضمن 
، لكن هذه التشريعات خاصة بالواليات فقط، أي أن »إسرائيل«ه يقاطع ًشركة أو كيان أيا كان حجم

التخلي : الحاكم هو الذي يصدرها في الغالب، وتستغل الوالية قوتها المالية، لتلزم الشركات بأحد طريقين
  .٢٦وممارسة أعمالها وتطورها في الوالية، أو عدم العمل في الواليات الـ » إسرائيل«عن مقاطعة 

ستقاوم هذه المحاوالت المكارثية والبلطجية من قبل «أنها » حركة المقاطعة«ا، أعلنت من طرفه
االستيطاني واالحتالل  -  اإلدارة األميركية لترهيب المدافعين عن حقوق اإلنسان لفرض نظام االستعمار

  . »ٍواألبارتهايد اإلسرائيلي علينا كقدر محتوم

ًي عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني يخلط عمدا نتانياهو المتطرف ف - تحالف ترمب«وقالت 
بين رفض نظام االحتالل واالستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من جهة 
ٕوالعنصرية المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى، وهذا بهدف قمع واسكات الدعوات والتحركات المناصرة 

  .  القانون الدوليللحقوق الفلسطينية بموجب

ًولقد دانت عشرات المنظمات اليهودية التقدمية، وكذلك مئات المثقفين اليهود البارزين عالميا،  ّ
  . »هذا التعريف الزائف والمخادع لمعاداة السامية

ّلمنظمات حقوق » معاداة السامية«حسب هذا التعريف الزائف، يمكن توجيه تهمة «: وخلصت
من % ٢٢بل إن . ًجزءا من حركة المقاطعة ولكن تؤيد حظر سلع المستعمراتاإلنسان، التي هي ليست 

  .«ً عاما، يؤيدون المقاطعة الكاملة إلسرائيل٤٠اليهود األميركيين، الذين تقل أعمارهم عن 

 ٤٠ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

***** 

 إعادة االعتبار لألمم المتحدة وتفعيل القرارات الدولية
  

 سري القدوة

تطلع الشعب العربي الفلسطيني الى دور دول العالم وهذا االجماع الدولي على تأييد الحقوق 
لتأييد الكبير للحقوق الفلسطينية الثابتة والتي ال تسقط بالتقادم من خالل االلتفاف الدولي الجامع وا

ٕالتاريخية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأهمية اتخاذ الدول العظمى موقف واضح من عقد مؤتمر 
دولي للسالم يكرس فيه الجهد الدولي لضمان نجاح وتطوير عملية السالم وفقا لقرارات االمم المتحد 
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طيني في دورة الجمعية العامة الحالية األخير ومبدأ حل الدولتين حيث ايدت هذه الدول االقتراح الفلس
الذي دعت إليه القيادة الفلسطينية من خالل خطاب الرئيس محمود عباس وحان الوقت التخاذ الخطوات 

دولي للسالم في الشرق االوسط مع بداية العام االزمة من اجل تحديد موعد وزمان عقد المؤتمر ال
المقبل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة بعد سقوط الرئيس ترامب في االنتخابات االمريكية وغياب 

  .صفقة قرنه عن المشهد السياسي

ومن خالل ما يجري وفي ضوء التعنت االسرائيلي وممارسات االحتالل العنصري واالعتداء 
 االراضي الفلسطينية المتبقية وتسارع وتيرة االستيطان ومصادرة االراضي الفلسطينية المتكرر على

ٕوضمها واطالق اكبر عمليات التهويد لألرض بتاريخ الصراع العربي االسرائيلي، ومحاوالت االحتالل 
ٕواستمرارها في تطبيق مخططات الضم االسرائيلية في ظل غياب المفاوضات، واعادة فرض االحتالل 

القوة للمدن الفلسطينية ومصادرة المئات من الدونومات إلقامة المستوطنات والوحدات االستيطانية ب
الجديدة عليها، ال بد من التأكيد مجددا على أهمية إطالق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل 

ي الصيغة ، وه٢٠١٨الدولتين التي تم االعالن عنها وأطلقها في اجتماع مجلس األمن في فبراير 
  .المعتمدة دوليا لتحقيق السالم في المنطقة لضمان توفير األمن والسالم في العالم

لقد اكد اجتماع مجلس األمن األخير على أهمية حماية حل الدولتين، وتوفير األمن والسلم 
انونية الدوليين، ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجال، وذلك من خالل اتخاذ إجراءات ق

وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها وبذلك ال بد 
 ووضع حد لتفرد حكومة االحتالل وتصعيدها  من اتخاذ خطوات عملية إلعالن المؤتمر الدولي للسالم

 االستيطاني الصهيوني ٕالمجنون ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية واعادتها لفرض المشروع
لتقسيم المنطقة وفقا للمصالح اإلسرائيلية في الشرق االوسط مما يعرض حل الدولتين للخطر الشديد 
لذلك يتطلب زيادة التنسيق والتعاون الدولي للدفاع عن المصالح المشتركة بين الدول مع مراعاة 

 الذي يتعرض اآلن لتهديدات خطيرة من وضرورة االلتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق
  .جراء التفرد االمريكي في الشرق االوسط

ٕإن مجرد الحديث عن حل الدولتين ال يكفي لحمايته، وانما يستدعي ذلك الي ضرورة صياغة 
نهج متعدد األطراف وذي مصداقية إلنهاء الصراع وهو ما يمكن أن يتحقق من خالل مؤتمر دولي 

ٕوسط، ومن اجل ضمان نجاح عملية السالم ال بد من اتخاذ واجراء مشاورات للسالم في الشرق األ
بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس األمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم بكامل الصالحيات 
وبمشاركة جميع األطراف المعنية، لحل جميع قضايا الوضع الدائم، وال سيما قضية الالجئين بناء على 

  .١٩٤القرار 
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إن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، وسيتم تقويضه عندما ال يدافع عنه المجتمع 
الدولي بإجراءات واضحة وفعالة، وهو الحل الذي سيحافظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

ى قواعد المصير، وهذا ما يعزز الحقوق الفلسطينية والتي ال يمكن ألي من كان ان ينال منها استنادا إل
 .القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

 ٩ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***** 

  الذاكرة الفلسطينية
  

  رشيد حسن

ممنهجة منذ نشأة .. لئيمة.. ليس سرا ان الذاكرة الفلسطينية تتعرض لحرب صهيونية خييثة
  ..الكيان الصهيوني وال تزال

، وازالتها عن ٤٨في عدوان «  قرية ٥٢٠اكثر من «وليس سرا أن تدمير القرى الفلسطينية 
 ..الخفاء معالمها.. .الخ ..او زراعة غابات ومتنزهات ..الوجود وبناء مستعمرات صهيونية على انقاضها

بالقرية التي ولد  ..وتدمير أي صلة للفلسطيني بوطنه.. يستهدف بالدرجة االولى، تدمير هذه الذاكرة
  ..من ثمار ارضها وسهر الليالي العذاب على بيادرهاوأكل ..وحبا على ارضها.. وترعرع فيها

واستكماال لنهج تدمير هذه الذاكرة قام العدو بتغيير اسماء هذه القرى، وتغيير أسماء الشوارع في 
  ..وكل معالم الجغرافيا الفلسطينية.. وتغيير اسماء الجبال واالودية والهضاب.. المدن المحتلة

  .فقام بتغيير اسماء الشوارع والجبال والجادات الخ..  القدسوامتد هذا العدوان المبرمج الى

.. ان الخطورة فيما يجري، ان البعض وخاصة فضائيات نسيت او تناست االسماء العربية
ال بل شطبت كلمة العدو بعد أن اصبح الخواجا .. فاخذت تردد كالببغاوات اكاذيب العدو.. واالرض العربية

تسبق اسماء المسؤولين الصهاينة االرهابيين، الذين تقطر » السيد«لمة وأصبحت ك.. صديقا» نتنياهو«
  ..اياديهم من دماء اطفال فلسطين

  والسؤال المحير الذي ال اجابة عنه؟

وكذبوا الرواية .. فصدقوا الرواية الصهيونية... وهو كيف انطلى الكذب والتزوير على البعض
وتشهد على الجرائم الصهيونية وعلى االرهاب .. رضوالتي ال تزال شواهدها تمشي على اال العربية،

ومخيمات .. وقطعان المستوطنين يستبيحون االقصى يوميا.. فالقدس واالقصى محتالن ..الصهيوني
وبتوسيع دائرة البيكار  ..مالين الجىء فلسطيني تسد االفق وتذكر بالجريمة الصهيونية» ٦«اكثر من 

  ..قليال

فعمل ..  مبكرا اساليب واهداف العدو من اغتيال الذاكرة الفلسطينيةفلقد ادرك شعبنا الفلسطيني
 حتى ال ينسون - الذين ولدوا في المنافي والشتات - وبكل الوسائل على اثراء ذاكرة االبناء واالحفاد 

واستطاع االباء واالجداد ان يثبتوا  ..وليتذكروا قراهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية.. وطنهم
االباء يموتون واالبناء «وزير خارجية اميركا في الخمسينيات من القرن الماضي » داالس« مقولة كذب
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عندما رأوا ان كافة قرى فلسطين المدمرة موجودة في .. وكانت دهشة المتصهينين كبيرة..!! »ينسون
  . ذاكرتهمال تغادر.. ووجدانهم.. يحملها االبناء واالحفاد في قلوبهم.. في المخيمات.. المنافي

.. من الفالوجه.. من يافا.. فاي فلسطيني تساله من اين انت؟؟ يجيب على الفور انا من حيفا
  ...الخ .. من صبارين ..صرفند.. شحمة.. الرملة ..من المسمسية.. من غزة

وحفاظا على الذاكرة عمل الفلسطينيون في الداخل والشتات على اقامة المتاحف التي تحفظ 
   .وتؤرخ للحياة الفلسطينية فبل النكبة وبعدها.. مدمرة وتحفظ اسماء الشهداءاسماء القرى ال

وابدع الشباب الفلسطيني في توظيف مواقع التواصل االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات للحفاظ 
   ..على الذاكرة الفلسطينية

وفضح .. وفضح انصار وداعمي العدو في العالم كله.. وفضح الروايات الصهيونية الملفقة
  .الساقطين في حبال الخديعة الصهيونية

وبخاصة عارف . وقبل ان نختم هذا المقال نرفع قبعاتنا احتراما للمؤرخين الفلسطينيين االفذاذ
كي ال «وكانت لصرخة وليد الخالدي .. العارف والصباغ والخالدي الذين حفظوا الوطن في مؤلفاتهم

   ..ي التي لجأ اليها الفلسطينيونرجعة الصدى في فلسطين وفي كل المناف» ننسى

انها امانة لالجيال .. الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية هو جزء من المعركة التي يخوضها شعبنا
  .فلنحرص عليها

 ٨ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***** 

 إدانة إسرائيلية للعنصرية الصهيونية
  

 حمادة فراعنة

ٕتمت هزيمة البلدان االستعمارية التقليدية بريطانيا وفرنسا وايطاليا عبر نضال شعوب بلدان 
العالم الثالث، وتمت هزيمة النازية على يد الحلفاء من معسكري االشتراكية والرأسمالية، وتمت هزيمة 

ام جنوب إفريقيا بتحالف أخالقي معادي للعنصرية من قبل أغلبية المجتمع الدولي، أحرجت وأرغمت نظ
حكومتها على تسليم السلطة عبر االنتخابات لألغلبية السوداء، فما هي الوسائل واألدوات المتاحة 

  .لهزيمة المشروع االستعماري التوسعي العنصري اإلسرائيلي؟؟

ًقوى محليا واقليميا وتدعمه الواليات المتحدة الدولة األقوى في العالم، مشروع المستعمرة هو األ ًٕ
بينما المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني هو األضعف على أرض الصراع بين المشروعين، وروافعه 
العربية تتهاوى، ودعائمه اإلسالمية ضعيفة، وأسانيده المسيحية غير مؤثرة، ولكن حجم التعاطف 

ًمع فلسطين على المستوى الدولي ما زال متماسكا وعناوينه التصويت لدى مؤسسات األمم األخالقي 
المتحدة، تحظى باألغلبية مما يدلل على عدالة القضية الفلسطينية، ومشروعية نضالها، وأحقية 

  .مطالبها
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رغم قوة التحالف األميركي اإلسرائيلي ولكنهما باتا معزولين لدى أي عملية تصويت تتعلق 
ًبفلسطين الشعب واألرض والقضية، ومع ذلك ما زال المشروع االستعماري اإلسرائيلي متمكنا باألرض 

 الضفة الفلسطينية وتحويلها - ٢ القدس وأسرلتها وعبرنتها وتهويدها، - ١ويعمل على التوسع وهضم 
  .«يهودا والسامرة«التدريجي إلى 

ة المستعمرة اإلسرائيلية من يأتي من في نظر أهم المراقبين أن أقوى أدوات المساس بشرعي
داخلها، من بين صفوفها، من ناسها، حيث ال يستطيع أحد اتهامهم بالسامية وكره اليهود، ولذلك على 
الفلسطينيين في بلدهم، وأردنيين في بلدنا، وكعرب على امتداد الخارطة، وكمسلمين عابرين للقارات، 

سيف أمام منصة الكنيست، وما تكتبه عميرة هيس وجدعون علينا أن نتسلح بما يقوله النائب عوفر ك
ليفي وآخرين من أكاديميي المؤرخين الجدد الذين عروا الرواية االستعمارية اإلسرائيلية ودوافعها 
ًالصهيونية العنصرية، مهما كان عددهم متواضعا ولكنهم الصرخة األقوى، والسالح الذي يفضح 

  . تعريتهااإلجراءات اإلسرائيلية ويعمل على

نمارس مع « في هآرتس العبرية تحت عنوان ٢٤/١١/٢٠٢٠ميخائيل يوم . دققوا ما كتبه ب
العنوان جذاب وواضح ودال على فعل مؤسسات المستعمرة ضد » الفلسطينيين ما مورس معنا من قبل

وروبيين، الشعب الفلسطيني، مثيل ما فعلته النازية من اضطهاد وقمع وقتل وتصفية لليهود األلمان واأل
تعلموا على يد النازية ووظفوا ما تعلموه لسلب وطن الفلسطينيين من خالل طرد نصفهم واحتالل نصفهم 

  .ًاآلخر مرورا بكل المجازر وعمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين

عندما يطلب حاخامات وكهنة بشكل علني عدم الشراء من العرب، وعدم «: يقول الكاتب ميخائيل
لشقق لهم، ومنعهم من دخول برك السباحة، ويطلبون عدم الزواج منهم، وعدم اللهو معهم، هذه تأجير ا

عندما تكون البالد «، ويقول »اللحظة التي يجب علينا فيها أن نتذكر، وأن نصاب بالذعر وأن نقارن
 ١٤منذ كلها مكتظة بمئات البلدات المغلقة أمام الفلسطينيين، وعندما يكون مليونا شخص مسجونين 

سنة في غيتو غزة محاط بالجدران، وعندما يطلب عضو كنيست الفصل بين الوالدات اليهوديات وبين 
  .«هذه هي اللحظة كي نتذكر ونصاب بالذعر ونقوم بالمقارنة... الوالدات العربيات

أجل يجب علينا المقارنة، هذه هي أحكام «: ويخلص ميخائيل إلى النتيجة الصارخة بقوله
ٕهل ثمة وضوح وادانة لسلوك المستعمرة وأدواتها ضد الفلسطينيين أقل مما فعل  .« ضد اليهودالنازيين

 النازيون ضد اليهود؟؟

 ١٣ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***** 
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  أين المليارات العربية من مأزقنا المالي؟
  

  حديث القدس

 مليون دوالر ٧٦٠يكون أكد البنك الدولي، وهو مؤسسة موثوقة، ان عجز موازنة السلطة الوطنية س
حتى بعد استالم أموال المقاصة من اسرائيل، والمنح المتوقعة من الجهات األخرى، وقد كان لجائحة 
كورونا دور أساسي في انكماش االقتصاد الوطني هذا، وتبلغ أموال المقاصة المتراكمة على اسرائيل منذ 

 ٦.١األموال لكانت الفجوة المالية حوالي  مليون دوالر، ولوال هذه ٩٠٠شهر أيار الماضي اكثر من 
  .مليار دوالر

وعلى صعيد آخر، فقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين انها هي األخرى تواجه عجزا ماليا كبيرا، 
  .ولن تستطيع دفع رواتب الموظفين كاملة لهذا الشهر

ليارات الدوالرات العربية، هذه األوضاع المالية المؤسفة والمؤلمة تجيء بينما تتراكم في البنوك م
وبينما ينفق المليارات ايضا ال نجد من يتبرع لدعم الوكالة التي هي مؤسسة دولية أقيمت بقرار من األمم 
المتحدة لمساعدة واغاثة الالجئين الفلسطينيين الذين شردهم االحتالل االسرائيلي، وبدأت تعاني من 

  .عجز مالي مدمر قد يهدد وجودها ايضا

جز في ميزانية السلطة والوكالة فيه ضربة قوية للقضية الوطنية ولشعبنا بالدرجة االولى، ومن إن الع
المخجل بل ومن المعيب ان نصل الى الى هذه المرحلة، ولدينا أغنى دول العالم واكثرها امواال وموارد 

لحماية والرعاية الرئيس ترامب المليارات في جلسة واحدة وتحت ذريعة تقديم ا» لطش«اقتصادية، وقد 
  .الى من مألوا خزينته بالدوالرات بينما هو يدعم االحتالل بكل ممارساته وسرقته لألرض والمستقبل

هذه صرخة في آذان أصحاب المليارات العرب لعلهم يسمعون، ويقومون بأقل الواجب من دعم 
لمستقبل وتقديم أقل ما للوكالة وللسلطة التي تقاتل ضد االحتالل ومن اجل الصمود وحماية االرض وا

يمكن لشعبنا الصابر والمكافح المتمسك بأرضه وحقوقه رغم كل المعاناة التي يواجهها ورغم غطرسة 
  .االحتالل وأطماعه التوسعية ومساعيه للتهجير والتشريد وسرقة ما أمكن من األرض

وء يصيبنا ، ألننا جزء من هذه األمة وأي س»أطرش«نأمل أال يكون وضعنا مجرد صرخة عند 
  .ينعكس في النهاية على الجميع

 ٢٦/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 

***** 
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  آراء عبرية ترجمة

  جو بايدن لن يحرر فلسطين
  

 ٢٠/١١/٢٠٢٠) فورين بوليسي (–سالم براهمة 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

 .وقد حان الوقت للنظر في شيء غيره. أثبت نموذج أوسلو أنه خطير على الفلسطينيين

أطلق الفلسطينيون تنهيدة ارتياح جماعية وتنفسوا الصعداء بعد هزيمة الرئيس األميركي دونالد 
 -ومثل الكثير من بقية العالم، كانوا ينتظرون النتيجة بقلق بالغ . ترامب في االنتخابات األخيرة

 لها تأثير ال َويتحسرون على حقيقة أن عملية سياسية تجري على بعد نصف العالم تستمر في أن يكون
  .داعي له على مسار حياتهم

 -  أو باألحرى خروج ترامب الوشيك من السلطة -وفي حين أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن 
ًيقدم للفلسطينيين فسحة قصيرة، فإنه يقدم لهم أيضا واقعا صعبا يجب أن يتعاملوا معه اآلن ً وقد أتثبت . ً

لفلسطينية من سابقتها، ولكن ليس من المرجح أنها ستسهل ًإدارة بايدن أنها أقل تهديدا للقضية ا
  .الطريق نحو الحرية أو الحقوق الفلسطينية

الخانق الذ كان ” الوضع الطبيعي“ًبعيدا عن ذلك، من المرجح أن يستهل بايدن عهده بعودة إلى 
ى اتفاقيات أوسلو إطار العمل الذي يستند إل -ًسائدا في حقبة ما قبل ترامب، والذي حدده نموذج أوسلو 

، والذي يدعو إلى حل يقوم على أساس دولتين يتم التوصل إليه من خالل ١٩٩٥ و١٩٩٣في العامين 
ليس أقلها أنها  - وباعتبارها معيبة كما هي ألسباب كثيرة . مفاوضات ثنائية بوساطة الواليات المتحدة

ي أنتجتها اتفاقيات أوسلو من الواليات  تجعل عملية السالم الخاملة الت- عفا عليها الزمن إلى حد بعيد
  .المتحدة صانع اللعب في المصير الجماعي للفلسطينيين

لن يكون اتباع استراتيجية سياسية متجذرة في االعتماد على عدد كبير من الرؤساء االميركيين 
 يجب على ولتحقيق التحرير،.  هو الذي سيجلب للفلسطينيين حريتهم-  واآلن إدارة بايدن - المتناوبين 

ٕالفلسطينيين أن يستغلوا السنوات األربع القادمة للنظر في بيتهم الداخلي واحياء حركة وطنية ظلت 
  .موضوعة على فراش الموت منذ عقود

على مدى السنوات األربع الماضية، اعتدت إدارة ترامب بال هوادة على حق الفلسطينيين في 
وقد استهدف البيت األبيض . ًمحو هذا الحق تمامابل إنها سعت بشكل أساسي إلى  –تقرير المصير 

باالعتراف بضم إسرائيل للقدس، والضغط على السلطة : ركائز المجتمع والسياسة الفلسطينيين
ٕالفلسطينية لقطع مدفوعات الرعاية االجتماعية عن عائالت األسرى، والغاء تمويل وكالة األمم المتحدة 

  .إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

وعالوة على ذلك، في عهد ترامب، قطعت الواليات المتحدة العالقات الدبلوماسية مع منظمة 
ٕالتحرير الفلسطينية ودفعت اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية واسرائيل من أجل المزيد من عزل القيادة 

يين على االستسالم وفي واقع األمر، كانت استراتيجية الرئيس ترامب هي إجبار الفلسطين. الفلسطينية
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ّواآلن، كرئيس منصرف، مكن ترامب عمليات هدم المنازل وتهجير مجتمعات . بينما يعاني الماليين منهم
فلسطينية بأكملها، ووصف الحركة العالمية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات بأنها معادية 

  .نية على األراضي الفلسطينيةللسامية، وقام بتطبيع المستوطنات اإلسرائيلية غير القانو

في األسبوع الماضي، أصبح مايك بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية 
ًغير شرعية في الضفة الغربية، منتهكا بذلك أحد المحرمات التي استمرت عقودا في واشنطن ومما زاد . ً

بما في ذلك  -نة غير القانونية التي زارها الطين بلة أن بومبيو أعلن أن النبيذ المصنوع في المستوط
 سيصنف على أنه -  النبيذ األحمر الذي يحمل اسمه ، في اعتراف واضح بضم ”صنع في إسرائيل“ُ

  .إسرائيل الفعلي للضفة الغربية

 عملية أوسلو هو أنه انتهك -  ّوممكني - ًكان الذي جعل نهج ترامب مزعجا بالنسبة لمهندسي 
وقد تحدى . ًي كانت سائدة على مدى الثالثين عاما الماضية من الشلل السياسيقواعد النموذج الت

التشدق بالكالم غير المخلص عن حل دولتين بينما : ترامب الكأس المقدسة غير المعلنة ألنصار أوسلو
   .يخضعون في الممارسة العملية لواقع الدولة الواحدة الذي تقوم إسرائيل بتشكيله على األرض

 أن حل الدولتين بموجب - ًمحقا -، أدرك ترامب ”صفقة القرن”مبادرته التي تدعى بـمن خالل 
ًنموذج أوسلو لم يعد ممكنا ألن إسرائيل حولت عمدا أي دولة فلسطينية مستشرفة إلى سلسلة من  ً

  .البانتوستانات المنفصلة

اإلدارات االميركية ًوبدال من المزيد من نفس الخطاب الوهمي لصالح حل الدولتين الذي بشرت به 
والذي يشبه - السابقة، لم تفعل صفقة ترامب سوى إضفاء الطابع الرسمي على الواقع على األرض 

ًأرخبيال فلسطينيا مجزأ يغرق في بحر زاحف من السيطرة اإلسرائيلية وللمرة األولى، أقر رئيس أميركي . ً
 رعايا من الدرجة الثانية والثالثة في نظام ، التي يكون الفلسطينيون فيها”إسرائيل الكبرى“عالنية رؤية 

  .تكون فيه سيادة دائمة لشعب على آخر، والمعروف باسم الفصل العنصري

. ً المعيب هيكليا-  أوسلو - المزعومة التي وضعها واجهة نظام ” خطة السالم”كشف ترامب و
ول العالم عاجزة عن وضع على مدى العقود الثالثة الماضية، كانت السياسات الخارجية التي تتبناها د

ومع . حد ألنظمة القمع والظلم اإلسرائيلية، ناهيك عن حماية حل الدولتين من الذهاب إلى ثقب النسيان
ًذلك، استمر نموذج أوسلو ألنه قدم لصانعي السياسة توازنا مقبوال أزال ضرورة العمل ومحاسبة إسرائيل  ً

  .على أفعالها

 - المساعدات الخارجية التي تم ضخها في مشروع بناء الدولة تلقى هذا النظام الدعم من خالل 
 الذي يسمح للفلسطينيين بالحفاظ على مستوى معيشي يكفي فقط ألن ال تحدث -  السلطة الفلسطينية

من ” بإدارة الصراع“وعالوة على ذلك، يسمح هذا النظام إلسرائيل . انتفاضة أو تحصل أزمة إنسانية
 تجيير االحتالل وتضمينه من الباطن للسلطة الفلسطينية من خالل دون تكلفة حقيقية عن طريق

ًوكان الالصق السياسي الذي أبقى هذه المهزلة متماسكا هو . اتفاقيات التعاون األمني وتقديم الخدمات
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بوساطة ” عملية سالم“في ” إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات“الالزمة الفارغة عن محاولة 
  .٢٠٢١ً بدال من العام ١٩٩١ كما لو أننا اآلن على أعتاب العام الواليات المتحدة،

َمصل منطقة المطهر بين الجنة والنار والذي يقيد ويخنق أي تقدم  -إن نموذج أوسلو خطير 
ًوبدال من تصور مسار . حقيقي نحو معالجة المظالم المنهجية التي تلحقها إسرائيل بالشعب الفلسطيني

 ينشغل مؤيدو -  ر يعكس حقائق كل ما تغير على مدار العقود الثالثة الماضيةمسا -ًجديد للمضي قدما 
ثم يتظاهر هؤالء  .بينما السفينة نفسها تغرق” التايتانيك“أوسلو بإعادة ترتيب الكراسي على سطح 

األفراد أنفسهم بالدهشة من الوضع الراهن المتدهور باستمرار الذي يواجهه الماليين الذين يعيشون في 
  .القومية/  واقع الدولة الواحدة، حيث الحرية والحقوق تحددها الهوية العرقيةظل

واحد ال يستطيع إطار أوسلو توفيره  -ًإن الفلسطينيين في حاجة ماسة إلى نهج مختلف جذريا 
ًمن نواح عديدة، لم يكن نهج ترامب تجاه الصراع خروجا . ًولن توفره إدارة بايدن أيضا. بحكم تصميمه ٍ

ًفقد جاء في أعقاب مسار دام عقودا حدده  -ًسياسة االميركية القياسية بقدر ما كان تتويجا لها عن ال
ٕرؤساء الواليات المتحدة واجماع سياسي من الحزبين في واشنطن، والذي كان فيه بايدن وهاريس في 

  .لًوكان الفشل الوحيد األكثر حسما لهذه السياسة هو عدم تحدي إسرائي. المركز والمقدمة

بقيادة السناتور بيرني ساندرز  -اليوم، ثمة دعوات متزايدة من الحركة التقدمية االميركية 
 لجعل التمويل العسكري إلسرائيل -  والنواب إلهان عمر، ورشيدة طليب، وألكسندريا أوكاسيو كورتيز

ريس إلى ها- ولكن، إذا كان الماضي ليمثل أي مؤشر، فسوف تسعى إدارة بايدن. ًمعلقا على شروط
 في قاعة ١٩٨٦وكان بايدين قد قال في العام . ًتعزيز عالقة الواليات المتحدة بإسرائيل بدال من تحديها

 مليارات دوالر نقوم ٣أفضل استثمار بقيمة “مجلس الشيوخ أن التمويل العسكري األميركي إلسرائيل كان 
تحدة األميركية أن تخترع إسرائيل لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على الواليات الم“: وأضاف. ”به

  .”لحماية مصالحها

ال يستطيع الفلسطينيون العودة إلى عجلة الهامستر التي تشكلها أوسلو واالنخراط في 
أو  -لن يقدم بايدن الحرية الفسطينية . أو أكثر -استراتيجية التبعية السياسية للسنوات األربع القادمة 

ولعل أفضل ما يأمل فيه . يها الكثيرون في داخل إطار نموذج أوسلوحتى ما تسمى الدولة التي يسعى إل
ومع .  بعض سياسات ترامب الضارة- أو يعالج -الفلسطينيون في الوقت الحالي هو أن يعكس بايدن 

  .ذلك، يجب تخفيض سقوف هذه التوقعات

لوقت مع كون السيناريو األفضل في واشنطن بخصوص القضية الفلسطينية هو الركود، حان ا
إعادة إيقاظ حركة وطنية عانت من أحد أحلك فصولها في  - ًألن يبحث الفلسطينيون داخليا عن حلول 

يجب أن يستثمر الفلسطينيون في نظام سياسي شامل وتمثيلي وديمقراطي يمكن أن يوفر . التاريخ
 ذلك من خالل وقد يكون. لماليين األفراد المحرومين من الفلسطينيين حق التصويت لصياغة مستقبلهم

ٕإصالح منظمة التحرير الفلسطينية واجراء انتخابات فيها، أو أنه قد يتخذ شكل نظام سياسي جديد 
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إنهاء التشرذم السياسي واالجتماعي والجغرافي الذي وقف حتى اآلن -مصمم للجمع بين الفلسطينيين 
  .في طريق االلتزام بمشروع وطني موحد

اآلن، تتكون غالبية . يد رؤى جديدة لمستقبل فلسطينيجب أن يجلب الفضاء السياسي الجد
أولئك : ً عاما، مما يعني أنهم جزء من جيل أوسلو٣٠المجتمع الفلسطيني من شباب تقل أعمارهم عن 

أدريون إزاء الحل وليس لديهم  - وهؤالء الفلسطينيون ال. ُالذين وعدوا بدولة لكنهم لم يحصلوا عليها
ًوكل ما يريدونه هو أن يكونوا أحرارا وأن يتمتعوا بكامل . ولتين أو دولة واحدةميول أيديولوجية تجاه حل د

  .حقوقهم، لكن النظام الحالي يحرمهم من كليهما

يجب أن تركز الرؤية للمستقبل على الحاجة إلى تفكيك نظام التفوق العرقي في واقع الدولة 
يشون بين نهر األردن والبحر المتوسط، الواحدة وتقديم عقد اجتماعي جديد لجميع األشخاص الذين يع

وسوف يتطلب . مبني على الحرية واإلنصاف والعدالة، وحقوق ال تتوقف على الهوية العرقية أو الدينية
تحقيق هذا الهدف حركة من الفلسطينيين ذوي التفكير المتماثل واليهود اإلسرائيليين العازمين على بناء 

ية الجديدة ال يمكن أن تتبلور من دون أن يخلق المجتمع العالمي لكن هذه الرؤ .مستقبل أفضل للجميع
ولسوء الحظ، جعلت عملية أوسلو العديد من الدول متواطئة في قمع . بيئة مضيافة يمكن أن تزدهر فيها

  .إسرائيل للفلسطينيين فحسب

 -ينيون ًلكنها أعطت أيضا العديد من البلدان قدرة التأثير على الحقائق التي يعيشها الفلسط
واآلن، يمكن لهذه الدول إما اختيار المزيد من نفس الشيء أو اختيار دعم مسار جديد . للخير أو الشر

ويتطلب الخيار األخير تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها لحقوق . نحو تحقيق عدالة منهجية
  .اإلنسان والحقوق المدنية والقانون الدولي ومحاسبتها عليها

 -  وفي النهاية إنهاء -ً هذه المساءلة؟ أوال، يجب على الدول وضع شروط على كيف ستبدو
ًثانيا، يجب على الدول، . التمويل العسكري ومبيعات األسلحة إلسرائيل نتيجة النتهاكاتها لحقوق اإلنسان

م المالي ُوال سيما الواليات المتحدة، إلغاء اإلعفاءات الضريبية الخيرية التي تمنح لمواطنيها عن الدع
ًثالثا، يجب وقف االمتيازات مثل التأشيرات والسفر . الذي يدفعونه للمستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية

ًرابعا، يجب على الدول . والتجارة المفتوحة المقدمة للمستوطنين الذين يعيشون في األراضي المحتلة
 -ة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة حظر المنتجات والخدمات المنتجة في المستوطنات غير القانوني

ومحاسبة الكيانات التي تعمل في، أو لها عالقات مع، أولئك الذين يعملون في األراضي المحتلة، مثل 
  .للتسويق السياحي ومنتجي النبيذ في مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية المحتلة Airbnb شركة

جيدة في هذا اإلطار بحكمها بضرورة تصنيف لقد اتخذت محكمة العدل األوروبية خطوة أولى 
ًوأخيرا، يجب االستفادة . ًالمنتجات المصنوعة في المستوطنات والمباعة داخل االتحاد األوروبي وفقا لذلك

وضمان عدم تعزيز الهياكل السياسية الخانقة  - من المساعدات الخارجية للتأكد من احترام الديمقراطية 
  .االتفاقية أوسلو أو مفاقمته
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ولكن، . بطبيعة الحال، ليست هذه السياسات سوى مجرد بداية نحو ضمان مستقبل واعد للجميع
ًحتى البداية يمكن أن تشكل تحوال جذريا بعيدا عن الركود ً ويدرك الفلسطينيون أن المجتمع الدولي ال . ً

 الشعب الفلسطيني في ًيستطيع أن يمنحهم الحرية، لكن لديه القدرة حقا على االختيار بين دعم أو إعاقة
  .سعيه إلى تحقيقها

 .المدير التنفيذي لمؤسسة فلسطين للدبلوماسية العامة* 

 Biden Can’t Free Palestine: نشر هذا المقال تحت عنوان* 

  ٩ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الغد 
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  ” العدو الفلسطيني“إلى متى ننتظر طرد : صحيفة إسرائيلية

  ؟”مناطق ج“من أرضنا في 
  

  إسرائيل اليوم   - ني ألدادكر :بقلم

ًفضال عن أن أطفالنا يستيقظون على كوابيس اقتحام المخربين وعلى احتمال أن نضطر إلى إضاعة 
األيام األربعة التالية في تصليح السيارة بعد رشقها بالحجارة وهي في الطريق إلى السوبر ماركت في 

كل هذا الفرح . أحد يعرف لمن تعود األراضيال : القرية المجاورة، ثمة جائزة أخرى للعيش كمستوطنة
 سنة ودولة إسرائيل تخاف اإلقرار بأنها هي صاحبة السيادة على ٥٣منذ : وغيره متعلق بشيء واحد فقط

يوم االثنين من هذا األسبوع انعقدت : ولكن يخيل أن يكون هناك اختراق في الموضوع األخير .األرض
في موضوع األراضي، في أعقاب اقتراحات النواب ) رى، للمرة األلفمرة أخ(لجنة الخارجية واألمن وبحثت 

  .فما الذي يميز هذا البحث عن غيره. ٕبتسليئيل سموتريتش، واسحق فيندروس، وموشيه أربيل

في هذا البحث روى رئيس اإلدارة المدنية، العميد غسان عليان، خطة جديدة لتسوية شاملة 
أراضي دولة مقابل : امرة، أي قول ملزم ونهائي لمن األرضفي يهودا والس” ج“لألراضي بالمناطق 

نأمل . ”خير متأخر أفضل من ال شيء“ولكن . ًلماذا تذكروا اآلن تحديدا؟ ال أحد يعرف. أراض خاصة
ًبأال يكون متأخرا جدا؛ ففي الوقت الذي غفونا فيه، فإن أعداءنا الفلسطينيين لم يكبوا ولم يناموا وبينما . ً

 شخص من ٦٠٠ًي اإلدارة المدنية عشرون شخصا يعملون في تسوية األراضي، فإن يوجد اليوم ف
، تلك التي تحت السيطرة ”ج“السلطة الفلسطينية، تدفع الدول األوروبية رواتبهم، يتجولون في المناطق 
يمكننا القول بأننا أصحاب . ًاإلسرائيلية الكاملة، يجرون مسحا لألراضي ويقررون حقائق على األرض

  .لسيادة على األرض طوال المدى، ولكن األفعال هي التي تقررا

ثمة سبيل مقبول آخر للسيطرة على األراضي، ولنفترض أني فلسطيني وضعت عيني على قطعة 
يكفي غرس بضع أشجار زيتون، وهذه . (ّفإن كل ما يتعين علي فعله هو فالحتها مدى عقد… أرض

لدي حيازة، فرح، أليس كذلك؟ العملية . للدولة ما تفعلهوبعد عشر سنوات ال يكون … )ستنمو بنفسها
وحتى في حال كانت .  سنة من اإلعالن عن ملكية األرض٤٠اليوم تكشف الدولة أمام دعاوى حتى بعد 

ًعلى هذه األرض بيوتا تضم عائالت مثل تسعة البيوت التي خربت بأمر من المحكمة في قلب مستوطنة 
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 إلى عدم قدرة المستوطنين على أن تكون لهم حياة طبيعية، ليخططوا ، فهذا وضع عبثي يؤدي”عوفرا“
  .إلى األمان أو يشعروا بأي أمن لديهم

ًإن اإلجراء المقترح سيضع حدا لهذا الوضع العبثي الذي تكون فيه فالحة الفلسطيني لألرض 
وهو سيقتلع . زة عليهامعناها الحيا) ًوالفلسطيني فقط، أما المزارع اليهودي فلن يحصل على حيازة أبدا(

وبهذه الطريقة، فقدت الدولة في هذه األثناء مئات آالف . ٍالحافز لحيازة وفالحة أراض ليست لك
إذ إن األرض ال تنقص هنا، وبالتأكيد ليست تلك . ويبدو أنه أمر ال بأس به في نظر الدولة. الدونمات

  .التي حررت بالدم

وقد نشهد حالة متأخرة من ذوي الشأن أن . ي آخر النفقولكن كما أسلفنا، هناك نور طفيف يلوح ف
سيبدأ الفعل كمشروع تجريبي في ثالثة أماكن كي نفهم المطلوب لتنفيذ . يقرروا النهوض والقيام بعمل ما

ٕينبغي االنتباه أال تقع أخطاء، واذا ثبتت  .”ج“العمل الالزم، ومن هناك ينطلق كل شيء في كل مناطق 
. أما ما بني فال يهدم. تخدمها الدولة، يعوض أصحابها بأرض مشابهة أو بالمالملكية خاصة كانت تس

  .إقرار الخطوة ينتظر بصبر على طاولة الحكومة ولكننا ننتظر

  ٢٥/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 
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  باالنجليزية اخبار
Over 100 settlers defile Aqsa Mosque under police guard 

 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Wednesday morning 
desecrated the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

112 settlers, including 65 students of Jewish institutes, entered the Mosque 
through al-Maghariba Gate and toured its courtyards in groups, according to the 
Islamic Awqaf Administration in Jerusalem. 

Some of the settlers reportedly performed Jewish prayers during the tours, 
especially in the eastern area of the Aqsa Mosque. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and 
police forces in the morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter 
the Mosque, at 10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy 
site. Later in the afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry 
restrictions are imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the 
Mosque and their IDs are seized until they leave the holy place. 

Palestinian Information Center 25/11/2020 
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diktat is a disgrace' Semitic-BDS is anti's 'Pompeo 
 

By Essam Yousef 
As he counts down his final days in office, US President Donald Trump is 

continuing to reward human rights violations committed by Israel. Ignoring the 
apartheid state's crimes against the people of occupied Palestine, he is instead 
criminalising those who try to stop such crimes taking place. In doing so, he allows 
the colonial-occupation state to continue to act with impunity. 



 
٣٠

When US Secretary of State Mike Pompeo joined Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu in a joint press conference last Thursday, his words belonged 
to an era when human rights and international laws were still a dream yet to be 
realised. They were certainly not worthy of a senior official representing a state 
which claims to be the epitome of modern democracy and freedoms built on justice. 

By declaring that the peaceful Boycott, Divestment and Sanctions campaign 
against Israeli apartheid is "anti-Semitic", Pompeo brushed aside anyone and 
everyone standing up for justice for the Palestinians. At a stroke, he destroyed the 
founding principles that the US claims to uphold and promote. 

Pompeo's statement indicates the magnitude of the moral, legal and political 
dilemma that the US administration has got itself into. Washington has been 
exposed as having disdain for international laws and conventions intended to 
ensure that the world is a safer place for everyone. And it has been exposed by the 
BDS campaign, which is highlighting the illegal activities of the occupation state of 
Israel and, in doing so, persuading people, governments and businesses to boycott 
the apartheid regime economically, academically, artistically and in the sporting 
arena. 

While being labelled as "anti-Semitic" will impose further restrictions on the 
movement and its activists in the US, Pompeo will not be able to convince 
reasonable people around the world that what Israel does is in any way legitimate. 
Every law-abiding citizen knows that BDS has confirmed its principled stand 
against all forms of racism, and that the US and Israel are weaponizing anti-
Semitism. 

Since its inception, the movement has focused on making sure that its 
activities are consistent with international laws, which legitimise the struggle 
against the brutality of the Israeli occupation. BDS emphasises that boycotts and 
sanctions are tried and tested tools against oppressive regimes, of which Israel is 
one, given that it has stolen the freedom, dignity and land of the Palestinians. 

Pompeo concluded his latest visit to the occupying state by going to an 
illegal settlement built on stolen land in Al-Bireh in the West Bank. In doing so, he 
basically gave his blessing to the theft. He drank wine made from stolen grapes and 
rewarded the thieves by insisting that the US will give the "Country of Origin" of 
settlement produce as "Israel". At a stroke, he ditched any pretence of a veneer of 
legitimacy to the claim that the US is a country built upon law and order, and that it 
will always stand up for justice. 

There is no doubt that if good people turn their backs on the Palestinians and 
justify the seizure of their rights and property, as well as the theft of their land, then 
we are accepting an immoral world order totally lacking in principles. What sort of 
world will that leave us with? If we allow the Palestinians to have their rights and 
lives crushed today, whose turn will it be tomorrow? Abandoning the principles 
upon which the UN was founded is no way to run the international community; it is 
anarchy. Who in their right mind really wants that? Pompeo's BDS diktat is a 
disgrace. 

Palestinian Information Center 25/11/2020 
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, Israeli Army Detains Eleven Palestinians from the West Bank
Including a Child  

 

Israeli soldiers, on Tuesday at dawn, detained eleven Palestinian civilians, 
including a minor, from the occupied West Bank, the Palestinian Prisoners’ Society 
(PPS) reported. 

It said Israeli forces detained three Palestinians from the Ramallah and al-
Biereh governorate, in the central West Bank, namely Majd Samir Al-Khawaja, 27, 
Ahmed WaelAfana, 25, and Ashraf Salim Al-Rum, 29. 
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The PPS added that occupation soldiers, stationed in the northern West 
Bank, detained three Palestinians from Jenin, identified as Tariq Ziyad Al-Jamal, 
Muhammad AmerJaradat, and Ali MuhannadMarzouq. Three more civilians from 
Nablus were detained by the Israeli army, identified as Naseem Musa Al-Jada, Majdi 
Jalal Nassar, and Maan Faisal Awad. 

Soldiers took a child, Anas Ahmed Shaheen, 16, into custody, from the Al-
Arroub Refugee Camp, south of Bethlehem, in the southern West Bank, as well as 
Hussein Issa Al-Awawda, from Doura city, southwest of Hebron. 

According to Addameer, Prisoner Support and Human Rights Association, 
170 children are held in Israeli prisons, and “the most common charge levied 
against children is throwing stones, a crime that is punishable under military law by 
up to 20 years in prison.” 

International Middle East Media Center 25/11/2020 
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tors in Jordan Injure Six Palestinian Protes, Israeli Forces Shoot
Valley 

 

Israeli soldiers attacked hundreds of Palestinian demonstrators, on Tuesday, 
in the northern West Bank, striking 6 with tear-gas canisters, while dozens more 
suffocated on tear-gas, the Palestinian WAFA News Agency reported. 

National factions mobilized a large gathering of peaceful Palestinians to 
express their condemnation of the Israeli occupation authorities’ destruction of 
Khirbet Hamsa al-Foqa village, on November 3, 2020. 

Protestors carried Palestinian flags and marched towards Khirbet Hamsa al-
Foqa village, east of Tubas, in solidarity with the Palestinian community in the 
northern plains, who were displaced, which displaced more than 85 Palestinians, 35 
of whom are children. 

The Israeli army opened fire with tear-gas and concussion grenades at 
demonstrators who oppose Israel’s planned annexation of more Palestinian land, 
causing six projectile injuries, and dozens more to suffer the toxic effects of tear-
gas inhalation. 

Four civilians were struck with tear-gas canisters in their feet, and were 
treated at the scene, while two others needed to be transferred to hospital. One of 
whom was struck with a tear-gas canister in the head, the other was struck in the 
abdomen with a tear-gas canister. 

Journalists present at the demonstration were obstructed from covering the 
rally after Israeli forces showered them with tear-gas canisters, forcing them to 
disperse. 

International Middle East Media Center 25/11/2020 
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Palestinian shot and injured by Israeli soldiers at an army 
ar Jerusalemcheckpoint ne 

 

JERUSALEM – Israeli soldiers today opened fire and injured a Palestinian 
who was not immediately identified at a checkpoint east of Jerusalem, according to 
reports and witnesses. 

Soldiers reportedly opened fire at a vehicle near the checkpoint in yet 
unclear circumstances, critically injuring the driver. 

The soldiers closed the checkpoint following the incident, said witnesses. 
wafa 25/11/2020 

***** 


