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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت ترجمةالم 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

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  الحكومة الفلسطينية تطالب بريطانيا باالعتراف بدولة فلسطين تعويضا عن وعد بلفور •

  اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية واإلسالمية المتواصل لفلسطين •

  شؤون سياسية

  ٦  الجامعة العربية تدعو بريطانيا لالعتراف بدولة فلسطين •

•   ٧  

•   ٨  

  ٨  تح سفارة لها بالقدسمالوي تعلن نيتها ف •

  برنامج عين على القدس

  ٩  المقدسيون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف.. برعاية األوقاف األردنية •

  اعتداءات

  ١٠   مقدسيين١٠ مواطنا من الضفة بينهم ١٨االحتالل يعتقل  •

  ١١  اعتقال شاب مقدسي من أمام منطقة باب العامود •

  ١١  حنينااالحتالل يهدم منزال في بيت  •

    اعتداءات/ تقارير

  ١١  لتصعيد هدم منازل المقدسيين" كورونا"االحتالل يستغل  •

  ١٣   أشهر لتنفيذ خطة إخالء وهدم الخان األحمر٤حكومة االحتالل تطلب  •

  ١٤  ثمانية من أسرى  القدس يعانون من الكورونا في سجون االحتالل •

  تقارير

  ١٥  فيسك روبرت ًوداعا دبلن إلى القدس من •

  

  آراء عربية

  ١٦  الحق الفلسطيني ال يسقط بالتقادم •

  باالنجليزية اخبار
103 years after Balfour Declaration Palestinians still insistent on their 

rights ١٧  

Israeli bulldozers level, demolish structures in Jerusalem neighborhood ١٨  

Escalating the demographic war: The Strategic goal of Israeli racism in  

Palestine ١٩  

Israel killed 7 Palestinian children since January 2020 ٢١  

Netanyahu asks court to delay Khan al-Ahmar evacuation by four  

months ٢١  



 
٦

 شؤون سياسية

  طينالجامعة العربية تدعو بريطانيا لالعتراف بدولة فلس
 

 وعـد "ذكـرى فـي بريطانيـا، مطالبتهـا" العربيـة الـدول جامعـة" جـددت –" األوسـط الـشرق" :القاهرة
 ،تـسببت الـذي التـاريخي الظلـم وبهـذا الفلسطينية، بالدولة واالعتراف التاريخي خطئها تصحيح"بـ ،"بلفور

 جرائمهـا لوقـف بـاالحتالل، القائمـة القـوة إسـرائيل على والضغط الدولتين حل رؤية وفق للسالم ًدعما فيه
  ."الفلسطينية الدولة ألرض احتاللها ٕوانهاء والعدوان الحرب آلة ووقف المتواصلة وانتهاكاتها

 قطـاع عـن صـادر بلفـور، لوعـد ١٠٣ الذكرى بمناسبة أمس، بيان، في" العربية الجامعة "وأكدت
 إنهــاء وهــو واحــدة؛ طريــق لــه ائموالــد والعــادل الــشامل الــسالم "أن المحتلــة، العربيــة واألراضــي فلــسطين
 الفلسطينية الدولة ٕواقامة ،١٩٦٧ عام منذ المحتلة والعربية الفلسطينية األراضي لكل اإلسرائيلي االحتالل

  ."العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية لمقررات ًوفقا الشرقية، القدس وعاصمتها

 المــشؤوم تــصريحه )بلفــور آرثــر( طانيــابري خارجيــة وزيــر إلصــدار الــذكرى هــذه "إن البيــان وقــال
 ليشكل ،١٩١٧ عام اليوم هذا مثل في صدر الذي العربية فلسطين أرض على لليهود قومي وطن بإقامة
 الـشعب نكبـة عنـه نـتج الـذي والحـق، األرض صـاحب الفلسطيني، بالشعب حلت التي القرن مأساة بداية

 بعمليـات دولتهـا ٕواقامـة أرضـه احـتالل مـن ونيةالـصهي العـصابات وتمكين أرضه من وتهجيره الفلسطيني
  ."متواصلة تزل لم التي واالنتهاكات الجرائم أبشع ارتكاب مع النطاق واسع قسري وتهجير عرقي تطهير

 ًجرحـا يبقـى ،)يـستحق ال لمـن يملـك ال مـن( أصدره الذي الباطل التصريح هذا "أن البيان واعتبر
 حقوقــه مــن حرمانــه واســتمرار الفلــسطيني الــشعب نكبــة مــن هبــ تــسبب لمــا اإلنــساني الــضمير فــي ًغــائرا

 الفلــسطينية الدولــة ٕواقامــة اإلســرائيلي االحــتالل إنهــاء مقــدمتها وفــي للتــصرف، القابلــة غيــر المــشروعة
 الكامل دعمها المناسبة، بهذه العربية الجامعة وأكدت."الشرقية القدس وعاصمتها السيادة ذات المستقلة

 حريتـــه َينـــال حتـــى والمـــشروع العـــادل نـــضاله فـــي جانبـــه إلـــى ووقوفهـــا لـــسطينيالف للـــشعب والمـــستمر
ــة موجهــة واســتقالله، ــدير ٕواجــالل إعــزاز تحي ــصموده وتق ــضحياته ل ــى وت ــداد عل ــسنين امت ــا.ال ــت كم  أدان

 ًوفقـا حـرب جريمـة يمثـل الـذي االسـتيطان وعمليـة وممارساته انتهاكاته في اإلسرائيلي االحتالل استمرار"
 لمـا غـزة قطـاع علـى الظـالم اإلسـرائيلي الحـصار واسـتمرار والـضم التهويـد إلى باإلضافة لدولي،ا للقانون

 للـــشعب الحيـــاة مقومـــات لتـــدمير اعتداءاتـــه فـــي اإلســـرائيلي االحـــتالل واســـتمرار ًعامـــا، ١٣ علـــى يزيـــد
ــدنيس الفلــسطيني،  ائمالجــر هــذه مواصــلة "أن مــن الجامعــة وحــذرت."والمــسيحية اإلســالمية مقدســاته وت
 الوقـوف فـي مـسؤولياته وتحمـل بواجباتـه القيـام عـن الـدولي المجتمـع عجز على ًشاهدا تعد واالنتهاكات

 القـانون لمبـادئ باالنـصياع االحـتالل ٕوالـزام الفلـسطيني للـشعب الحمايـة وتـوفير واالحـتالل العدوان بوجه
 مــن الفلــسطيني الــشعب مكــنوي لالحــتالل ًحــدا يــضع بمــا الــصلة، ذات الدوليــة الــشرعية وقــرارات الــدولي
  ...."الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة دولته في مصيره تقرير في حقه ممارسة

  ٣/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

***  



 
٧

  الحكومة الفلسطينية تطالب بريطانيا باالعتراف بدولة فلسطين تعويضا عن وعد بلفور

 

 المـستقلة الفلـسطينية بالدولـة ترافبـاالع بريطانيـا االثنين، الفلسطينية الحكومة طالبت – أ ب د
 إسرائيل دولة لقيام مهد الذي "بلفور وعد" عن تعويضا

 رام مدينة في الوزراء لمجلس األسبوعي االجتماع مستهل في اشتية، محمد الحكومة رئيس وقال
 الفلــسطيني الــشعب حقــوق بانتهــاك وتــسبب حــق لــه لــيس لمــن يملــك ال مــن أعطــى"بلفــور وعــد إن اهللا،

  ".وحقولهم وقراهم مدنهم عن الهجرة إلى مودفعه

 أقرتها التي الحدود على المستقلة الفلسطينية بالدولة االعتراف" بريطانيا على أن اشتية وأضاف
 بلفــور وعــد جــراء بــه ألــم عمــا الفلــسطيني للــشعب تعويــضا القــدس وعاصــمتها الدوليــة الــشرعية قــرارات

 ".المجحف

 فــي لليهـود الحـق بريطانيـا بموجبــه ومنحـت ١٩١٧ عـام اليـوم هـذا مثــل فـي صـدر بلفـور ووعـد
 .فلسطين في لهم قومي وطن إقامة

 بلفـور جـيمس آرثـر آنـذاك بريطانيـا خارجيـة وزير قبل من موجه تصريح شكل على الوعد وجاء
 .العالمية الصهيونية الحركة زعماء أحد روتشيلد اللورد إلى جورج لويد ديفيد حكومة في

 المخطــط وأهــداف لمنطــق يرضــخ لــن" الفلــسطيني الــشعب أن فــتح، حركــة أكــدت جهتهــا، مــن
 .األمريكية "القرن صفقة مع اليوم ويستمر بلفور وعد بإعالن بدأ الذي االستعماري

 الفلــسطيني الحــق تحــصران" القــرن وصــفقة بلفــور وعــد إن صــحفي، بيــان فــي الحركــة، وقالــت
 بتقرير والمشروع المقدس حقه من الفلسطيني الشعب وتحرم االقتصادي، بالحل أو ودينية مدنية بحقوق
 ".التاريخي وطنه أرض على المصير

 الـــشعب ومعانـــاة الظلـــم اســـتمرار" مـــسؤولية الـــدولي والمجتمـــع المتحـــدة األمـــم الحركـــة وحملـــت
  ".الدولية الشرعية وقرارات الدولي القانون انتهاك في إسرائيل وتمادي الفلسطيني

 موقفها تصحيح "إلى فلسطين في وتنفيذه بلفور إعالن عن ؤولةالمس بريطانيا فتح حركة ودعت
 ".١٩٦٧ لعام يونيو من الرابع حدود على الشرقية القدس وعاصمتها الفلسطينية بالدولة االعتراف عبر

 .العثمانية اإلمبراطورية إلدارة الوقت ذلك في تخضع فلسطين وكانت

  ٢/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

***  

  

  

  

  

  



 
٨

  دعم الصناديق العربية واإلسالمية المتواصل لفلسطيناشتية يشيد ب
 

 دعم الصناديق العربية واإلسالمية ينسجم مع أولوياتنا ويعزز صمود شعبنا

 أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بدور الصناديق العربية واإلسالمية - وفا٢٠٢٠-١١- ٣رام اهللا 
مويل اإلسالمي للمشاريع االقتصادية المستمر في تقديم الدعم ألبناء شعبنا، من خالل رفد الت

  .واالجتماعية التنموية طوال السنوات الماضية، والتزامه نحو حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خالل بحثه يوم الثالثاء، مع مستشاره للصناديق العربية واإلسالمية ناصر قطامي، تقرير 
ق األقصى والصناديق العربية واإلسالمية في الملخص التنفيذي لسير العمل في مشاريع محفظة صندو

  . جدة-مجموعة تنسيق العون العربي، بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية

بالوقت الذي يتذبذب فيه دعم العديد من الجهات المانحة باختالف الظروف، تبرهن : "وقال اشتية
دعم الذي يركز على أولوياتنا الصناديق العربية واإلسالمية ثبات واستمرارية دعمها لفلسطين، هذا ال

ٕالوطنية ضمن قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، واعادة تأهيل البنية التحتية، ما يعزز صمود شعبنا 
  ".على أرضه وفي وطنه

بندر . وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من رئيس البنك اإلسالمي للتنمية د
جنة اإلدارية لصندوق األقصى المهندس يوسف البسام، ومستشار رئيس بن محمد الحجار، ورئيس الل

  .البنك اإلسالمي للتنمية عادل الشريف، وكافة أعضاء اللجنة اإلدارية لصندوق األقصى والدول األعضاء

  ٣/١١/٢٠٢٠ وفا

***  

  لها بالقدسمالوي تعلن نيتها فتح سفارة 
 

 مكاكـا، ايزنهـاور أفريقيـا شـرق فـي الواقعـة مـالوي دولـة خارجيـة وزيـر أعلن – الرأي – وكاالت
 فـي لها سفارة بفتح ستقوم بالده أن اشكنازي غابي اإلسرائيلي نظيره مع له اجتماع خالل الثالثاء، أمس

 .٢٠٢١ صيف نهاية حتى القدس مدينة في وستقيمها "إسرائيل"

 مـع خاللهـا سـيجتمع والتـي ،"إسـرائيل" إلـى لـه زيارة أول في أمس صباح مكاكا ورايزنها ووصل
 .والصحة التنمية مجال في ومتخصصين أعمال، رجال

ــغ ــداد ويبل ــة ســكان تع ــة الدول ــون، ٢١ األفريقي ــيم وهــي ملي ــات تق ــذ "إســرائيل "مــع عالق  عــام من
 "إسـرائيل" مـع عالقاتهـا توقـف لـم التـي الوحيدة الثالث األفريقية الدول من واحدة كانت ومالوي ،١٩٦٤

  .وزيمبابوي وموزمبيق وزامبيا تنزانيا وتحدها ،١٩٧٣ الغفران يوم حرب بعد العالقات قطع موجة في

  ٤/١١/٢٠٢٠الرأي الفلسطينية 

*** 

  

  



 
٩

  برنامج عين على القدس

  المقدسيون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف.. برعاية األوقاف األردنية
  

سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون األردني، أمس االثنين،  - بترا - عمان 
 في الذاكرة الجماعية ًاثرأبر التاريخ المقدسي، والتي تركت الضوء على شخصيات وعائالت مقدسية ع

  .للقضية الوطنية الفلسطينية في جميع المجاالت

الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عدنان والتقى البرنامج في تقريره األسبوعي من القدس مع 
عبد الرازق الذي قام بتصنيف القيادات والشخصيات الفلسطينية المقدسية حسب القطاعات التي كانت 
فاعلة بها، وهي قطاع التعليم والثقافة وقطاع رؤساء البلديات وقطاع المبعوثين وأعضاء البرلمان 

  .والقيادات الدينية والوطنية

تور عبد الرازق امثلة على بعض هذه الشخصيات، ففي قطاع التعليم والثقافة، أشار واعطى الدك
الى مؤسس الكلية العربية أحمد سامح الخالدي، وخليل السكاكيني الذي أسس عدة مدارس وكليات 
وجامعات، منها المدرسة الدستورية والمدرسة الوطنية وكلية النهضة وكلية المعلمين، ومؤسس روضة 

وفي قطاع .  الشيخ محمد الصالح، اضافة الى إسعاف النشاشيبي وحسن صدقي الدجانيالمعارف
رؤساء البلديات، ذكر الدكتور عبد الرازق عددا من الشخصيات منذ الزمن العثماني الذي بدأ منذ عام 

  .  كعبد الرحمن الدجاني وموسى فيض العلمي ويوسف الخالدي وعبد القادر الخليلي وغيرهم١٨٧٨

صعيد القيادات الدينية والوطنية، قال إن الشعب الفلسطيني يذكر الحاج أمين الحسيني وعلى 
الذي تم تعيينه في عشرينيات القرن الماضي رئيسا للمجلس االسالمي األعلى ومن ثم أصبح رئيس 
الهيئة العربية العليا التي تأسست بعد ذلك، الفتا الى عبد القادر الحسيني والمحامي حسن صدقي 

  . دجاني ووصفه بانه كان قائدا سياسيا فذاال

ومن االستوديو، التقى مقدم البرنامج االعالمي جرير مرقة في اتصال فيديو من القدس، برئيس 
الهيئة االدارية لجمعية المشروع االنشائي العربي وعميد كلية العلوم األسبق في جامعة القدس، االستاذ 

ن بعض العائالت المقدسية التي ارتبطت بشكل مباشر في الدكتور محمد قطب، الذي تحدث بدوره ع
خدمة المسجد االقصى المبارك، فذكر عائلة األنصاري التي كان لها وظيفة شرفية في المسجد االقصى، 
اذ كانوا سدنة الحرم، وعائلة الخطيب التي توارثت وظيفة خطيب االقصى، اضافة الى عائلة العلمي والتي 

  . الدين العلمي مفتي القدس سابقاينحدر منها الشيخ سعد

واوضح الدكتور قطب الى ان معظم ابناء العائالت المقدسية العريقة تركوا القدس وهاجروا الى 
  . العديد من الدول نتيجة لمضايقات االحتالل

وعن أهم الشخصيات المقدسية الفاعلة ابان الحكم العثماني وضمن تصنيف المبعوثين، أشار 
لدجاني التي تميزت بمكانة في الباب العالي، وعائلة جاد اهللا التي كان ألبنائها قطب الى عائلة ا

مسؤولية ادارة ورعاية المدرسة الصالحية عند باب االسباط والتي انتقلت فيما بعد الى الحكومة الفرنسية 
  .بأمر من الباب العالي و اصبحت اآلن كنيسة
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 التي برزت في فترة االنتداب البريطاني، فذكر وتحدث الدكتور قطب عن أهم العائالت المقدسية
وأكد . آل النشاشيبي وآل الحسيني، مشيرا بان ابناء هاتين العائلتين تولوا المناصب العليا في الدولة

الدكتور قطب في ختام حديثه على أن الجيل الحديث من ابناء العائالت المقدسية مازال صامدا ومستمرا 
وضاع الصعبة التي يفرضها االحتالل، مستشهدا بالهبة التي قام بها الشباب بالدفاع عن القدس رغم اال

عند اغالق االحتالل لبوابات القدس ووضع الكاميرات عليها، ما اثبت الوالء واالنتماء للمسجد االقصى 
  . المبارك والدفاع عن قدسيته وعروبته

ورا تحدث فيه عدد من وفي زاوية القدس في عيون االردنيين، عرض البرنامج تقريرا مص
الشخصيات المقدسية االردنية التي استلمت مناصب مهمة في االردن عن ذكرياتهم، منهم الدكتور هشام 
الخطيب الذي كان اول وزير للطاقة في االردن، والدكتور حازم نسيبه الذي شغل منصب وزير الداخلية 

  .ين الطبيةير لمدينة الحسفي أولى حكومات وصفي التل، والدكتور داوود حنانيا أول مد

  ٣/١١/٢٠٢٠المدينة اإلخبارية 

*** 

  اعتداءات

  مقدسيين١٠ مواطنا من الضفة بينهم ١٨االحتالل يعتقل 
 

 مواطنا من ١٨ اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، - وفا٢٠٢٠-١١-٤محافظات 
  .انحاء متفرقة من الضفة

مالك الجعبري، وعلي سكافي من مدينة : ل أربعة مواطنين، وهمففي الخليل، اعتقلت قوات االحتال
  .الخليل، ومحمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، من بلدة يطا

أحمد خليل وجيه نزال، وحاتم : وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة شبان من بلدة قباطية، وهم
  .عمر سليمان طزازعة، ومحمد فيصل رجا كميل

، بعد أن داهمت منزل ) عاما٢٨(حم، اعتقلت قوات االحتالل، المواطن فؤاد نبيل عودة وفي بيت ل
  .ذويه وفتشته في مدينة بيت لحم

 مواطنين من بلدتي الطور ١٠وفي القدس، شنت قوات االحتالل، اليوم، حملة اعتقاالت طالت 
  .وعناتا في القدس المحتلة

حمادة خليل الهدرة، :  مواطنين من الطور، وهموقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت سبعة
ٕويوسف عزام الهدرة، وابراهيم معتز الهدرة، وخليل ســفيان الهدرة، ومصـــطفى عدنان الهدرة، ومحمود 

  .الهـــدرة، وعلي الكســـواني

محمد خليل إبراهيم حمدان، : وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة مواطنين من بلدة عناتا، وهم
  .محمد أحمد أبو هنية، وأحمد عرفات حمدانو

  ٣/١١/٢٠٢٠ وفا

***  
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  اعتقال شاب مقدسي من أمام منطقة باب العامود

 

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، عصر الثالثاء، الشاب قاسم درباس من بلدة العيساوية وسط 
  .ذلك أثناء تواجده في منطقة باب العامود، على مدخل البلدة القديمة للقدسالقدس المحتلة، و

واقتـــادت قـــوات االحـــتالل الـــصهيوني الـــشاب قاســـم دربـــاس إلـــى أحـــد مراكـــز تحقيـــق المخـــابرات 
  .ًالصهيونية في القدس المحتلة، وال يزال معتقال لغاية اآلن

  ٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  في بيت حنينااالحتالل يهدم منزال 
 

ــة القــدس ــاة – المحتل ــاال – الجديــدة الحي  منــزل اليــوم، االحــتالل، جرافــات هــدمت – جويحــان دي
 بـدون البنـاء بذريعة المحتلة القدس شمال حنينا بيت في االشقرية حي في الكائن إدريس أمجد المواطن
  لـه تـسمح ولـم بالهـدم رةللمباشـ المنـزل محـيط اقتحمت االحتالل قوات ان إدريس المواطن أكدو .ترخيص

 .المنزل لهدم قرار بحوزتهم يكن لم بأنه ًعلما ًذاتيا، بهدمه يقوم ان أو الهدم، تأجيل

ــى العمــل أجــل مــن االحــتالل لبلديــة توجهــت الماضــية الفتــرة خــالل" إدريــس وأوضــح  إصــدار عل
 نتيجـة طـوارئ بحالـة تمـر الـبالد أن البلديـة مـن الرد فكان حيث للعائلة تعود أرض قطعة على التراخيص

 ".الهدم قرار العائلة استالم أو إنذار سابق دون لركام المنزل بتحويل اليوم ألتفاجأ كورونا فيروس تفشى

  ٤/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  لتصعيد هدم منازل المقدسيين" كورونا"االحتالل يستغل 
  

 المستوطنين صباح أمس الثالثاء، ساحات  اقتحمت مجموعات- وكاالت -فلسطين المحتلة 
 ٢٦ً مستوطنا و٥٢ّوأفادت مصادر محلية، أن . المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي

ًطالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد األقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوسا  تلمودية بحراسة شرطة  ً
 .االحتالل

يلية النقاب عن أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، استغلت إلى ذلك، كشفت منظمة حقوقية إسرائ
، لتسجل أعلى عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، خالل السنوات »كورونا«جائحة 
 .السابقة

، في تقريرها الصادر )يسارية إسرائيلية تعنى بمتابعة شؤون القدس(» عير عميم«وقالت منظمة 
تم تسجيل عدد قياسي في عمليات هدم المنازل هذا العام في مدينة القدس المحتلة، أمس الثالثاء، إنه 

مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أن العام الحالي لم ينتهي وتبقى له شهرين يتوقع أن تكون هناك عمليات 
 .هدم أخرى
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بل  وحدة سكنية من ق١٢٥وبحسب المنظمة ، فقد هدمت قوات االحتالل خالل العام الجاري 
ّاالحتالل، بزعم أنها شيدت دون ترخيص شرقي المدينة المحتلة، مضيفة أن هذا الرقم قياسي وهو  ُ

 . عاما٢٠األعلى منذ 

 ٧٢ تم هدم ٢٠١٨ منازل، وفي عام ١٠٤ تم هدم ٢٠١٩وأوضحت أنه في العام الماضي 
 . منزال١٢٣ تم هدم ٢٠١٦ منزال، وفي العام ٨٦ تم هدم ٢٠١٧منزال، وفي عام 

ً منزال في العام، ولم ٥٠شارت إلى أنه حتى في السنوات السابقة، بلغ متوسط عدد الهدم نحو وأ
 وحدة سكنية تم ١٢٥ولفت التقرير إلى أنه من أصل . كل سنة.  وحدة سكنية١٠٠يتم هدم أكثر من 

نفذت ُ منزال منهم هدمت من السكان أنفسهم تحت تهديد تحميل التكاليف والضرائب في حال ٨٤هدمها، 
وأشار إلى أن معظم .  مواطنا مقدسيا منازلهم العام الماضي٤٠بلدية االحتالل عملية الهدم، بينما هدم 

 ٣١» سلوان«، وبلدة )جنوب شرق القدس( منزال ٤٦» جبل المكبر«عمليات الهدم جرت في منطقتي 
مح بإصدار تصاريح وأشارت المنظمة إلى أنه ال توجد مخططات هيكلية محدثة تس).جنوب القدس(منزال 

بناء للفلسطينيين، مما أدى على مدار العام إلى الكثير من البناء غير القانوني من قبل السكان 
 .المقدسيين الذين يعانون من االكتظاظ

ذروة الهدم في أيام كورونا «ونقلت المنظمة عن الباحث لديها، ويدعى أفيف تتارسكي، إن 
ية جعلت على رأس أولوياتها مكافحة وباء كورونا، إال أن ذلك لم توضح أنه رغم أن الحكومة اإلسرائيل
الفلسطينيين مجبرون على البناء بدون «وأوضح تتارسكي أن . »يمنعها من االستمرار في هدم المنازل

 .«تصريح بسبب السياسة اإلسرائيلية وعدم الموافقة على المخططات الهيكلية في القدس الشرقية

ٕالحتالل هددوا أصحاب المنازل بتخريبها والحاق األضرار بها، بزعم قص وأضافت أن جنود ا... 
وأشارت المصادر إلى أن االحتالل يقتحم القرية بشكل . جدار الفصل العنصري المحاذي لتلك المنازل

وتسبب جدار الفصل بنهب مساحات . يومي وينكل بالمواطنين ويعتقل الشبان ويطلق األعيرة النارية
اضي الزراعية امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب واسعة من األر

 . مليون دونم١.٦١مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة األراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 

  ١٤ ص٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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   أشهر لتنفيذ خطة إخالء وهدم الخان األحمر٤حكومة االحتالل تطلب 

 

رئيس الوزراء كيان االحتالل الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزيـر  طلب – الهدف  بوابة–االت وك
ُجيشه بيني غانتس، مساء اليوم االثنين، من ما تسمى المحكمة العليا، تأجيل تنفيذ مخطط إخالء وهدم 

 . أشهر على األقل٤شرقي القدس ، لمدة " الخان األحمر"القرية البدوية 

مئيـر بـن شـبات، بـأن " األمـن القـومي"ب الرسمي الذي وقع عليه رئـيس مجلـس وجاء في الخطا
المــستوى الــسياسي ال زال يؤكــد علــى ضــرورة تنفيــذ أمــر الهــدم، وهنــاك جهــود تــستكمل مــن قبــل اإلدارة 
المدنية لبحث خيارات إضافية لصياغة مخطـط قابـل للتنفيـذ بـشأن عمليـة هـدم القريـة البدويـة، ولتحقيـق 

  .يحتاج المستوى السياسي إلى فترة إضافية تمتد عدة أشهرهذه الغاية 

وقال الطلب الخطي، إن هناك اعتبارات واسعة أخرى لها آثار على توقيت تنفيذ األمر، إلى جانب 
  .القيود الناشئة بسبب أزمة فيروس كورونا

فتـرة األشـهر قرار القيادة السياسية في الوقت الحالي ال يسمح بتنفيذ أوامر الهدم خالل "وأضاف 
  ".األربعة المقبلة، وسيتم إعادة فحص توقيت تنفيذ األمر بعد هذه المدة

اليمينيـة االسـتيطانية، " ريغـافيم"ًوجاء هـذا الخطـاب الخطـي، ردا علـى التمـاس تقـدمت بـه حركـة 
  .صباح اليوم، أمام المحكمة العليا بهدف إصدار حكم يقضي بإخالء وهدم الخان األحمر

لعبرية السابعة، حينهـا، فـإن العريـضة تطالـب بإصـدار الحكـم، حتـى ولـو لـم تـرد وبحسب القناة ا
  .حكومة االحتالل على التماس سابق كان من المقرر أن ترد عليه

ًووفقا للقناة، فإنه كان من المفترض أمس األحد أن يطلع نتنياهو، عبر ممثله الخاص، المحكمة 
وهــدم الخــان األحمــر، لكنــه لــم يقــدم أي رد حتــى بعــد علــى موقــف القيــادة الــسياسية مــن عمليــة إخــالء 

  .ساعات عصر اليوم

 أشـهر، إال أن ٦أيلـول الماضـي، لتأجيـل النظـر فـي االلتمـاس لمـدة / وسعى نتنياهو في سبتمبر
تشرين ثاني، / قاضي المحكمة انتقد بشدة سلوك نتنياهو ووصفه بأنه محرج، وحدد له األول من نوفمبر

  .ًأي أمس، موعدا للرد

ومنذ عامين تحاول حركات يمينية استيطانية الضغط على نتنياهو من أجل إخالء الخان األحمر، 
  .بعقوبات في حال نفذت ذلك" إسرائيل"والذي في المقابل تعمل دول أوروبية على منعه وتهدد 

، كانت حكومة االحـتالل أعلنـت أنهـا تعتـزم اسـتكمال إخـالء المجمـع بأسـرع مـا ٢٠١٨وفي عام 
  )صحيفة القدس: المصدر (.، فيما سمحت المحكمة العليا بتنفيذ ذلك حينهايمكن

  ٢/١١/٢٠٢٠ الفلسطينية الهدف بوابة

***  
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  القدس يعانون من الكورونا في سجون االحتاللثمانية من أسرى 
 

ٌجديد من فصول المعاناة التـي يمـر األسـرى  ٌفصل –  خاص موقع مدينة القدس–كمال الجعبري 
فـي لـدى الكيـان الـصهيوني، ) كورونـا(في سجون االحتالل الصهيوني، ومـع تفـشي فـايروس المقدسيين 

ـــة عـــام  ـــازين وغـــرف األســـرى ١٩٤٨وفـــي أراضـــي فلـــسطين المحتل ـــا يقـــتحم زن ـــدأ فـــايروس الكورون ، ب
ّالفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني، منتقال لهم من سجانيهم الصهاينة، وسط إهمال معتمد من  ً

  .سجون الصهيونيةمصلحة ال

ّومن ضمن هؤالء األسرى، األسرى المقدسيين في سجون االحتالل الصهيوني، حيث صرح رئيس 
ًلجنة أهالي المقدسيين، أمجد أبو عصب، خالل مقابلة أجرتها معه شبكة قـسطل اإلخباريـة الفلـسطينية، 

م فــي ســجن جلبــوع، فــي ، وجمــيعه٨ّقــد بلــغ ) كورونــا(ّأن عــدد األســرى المقدســيين المــصابين بفــايروس 
في هذا السجن ) الكورونا(ُبيسان شمال فلسطين المحتلة، إذ بلغ عدد األسرى الفلسطينيين المصابون ب

  .ً أسيرا٧٠حوالي 

عز الدين مصباح أبو صبيح، نجل الشهيد مصباح أبو صـبيح، وحمـزة زلـوم، : ، هم٨ ـاألسرى ال
تالل بحقهمــا، واألســير حمــزة الكــالوتي، المحكــوم وال يــزاالن موقــوفين، دون صــدور حكــم مــن محــاكم االحــ

ٍ مرات، وتنفيذ عمليـة فدائيـة فـي شـارع األنبيـاء فـي القـدس، والـذي يعـاني مـن مـشاكل صـحية ٦بالمؤبد  ٍ
والمحكــوم  ٕواســحاق عرفــةمتنوعـة منهــا التهابــات المفاصــل، واألســير وســام العباســي، المحكــوم بالمؤبــد، 

،  سـنوات٧ـ واألسير محمود عبـد اللطيـف المحكـوم بـ،المحكوم بالمؤبدبالمؤبد، واألسير رمضان مشاهرة، 
  . سنوات سجن٧ـًواألسير محمد البكري، المحكوم أيضا ب

ً أسيرا مقدسيا، وقد أغلقت مصلحة السجون الصهيونية ٢٠ويقبع في أقسام سجن جلبوع حوالي  ً
ــة، الــسجن، ونقلــت كافــة األســرى فيــه إلــى ســجن ســلمون، فــي الجليــل األعلــى،  شــمال فلــسطين المحتل

ٍوبحسب ما أفاد به ماهر أبو عصب فإن األسرى المقدسيين المصابون بالكورونا يتمتعـون بـصحة جيـدة  ٍ ّ
لغاية اآلن، ولكن وعلى الرغم من ذلك يتهدد األسرى المقدسيين في سجون االحتالل الصهيوني، ومن تم 

ُنقلهم من سجن جلبوع مؤخرا، إذ يعاني سجن سلمون الذي  تم نقلهم إليه، من االكتظاظ، وسوء الرعايـة ً
  .الطبية

  ٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  تقارير

  فيسك روبرت ًوداعا دبلن إلى القدس من

  محمد ألنوباني

لمعــروف المخــضرم واًعامــا ألــصحافي ألبريطــاني ألــشهير و٧٤تــوفي األحــد عــن عمــر ينــاهز آل 
مراسـل . سورية ولقضايا الشعوب ألمناضلة ضد ألهيمنة اإلمبرياليـةبتأييده للقضية الفلسطينية وللدولة ال

وقالت وسائل إعالم ان فيسك نقـل يـوم . روبرت فيسكاألوسطالبريطانية في الشرق " اإلندبندنت"صحيفة 
 احد مشافي العاصمة االيرلندية دبلن إثر إصابته بسكتة دماغية إال انـه غـادره فيمـا إلىالجمعة الماضي 

يـشار إلـى فيـسك يعتبـر مـن أكثـر الـصحافيين البريطـانيين خبـرة بقـضايا .زله حيث توفي هنـاكبعد إلى من
 والحروب التي شهدتها المنطقة على مدار األحداث وغطى بشكل بارع العديد من األوسطوشؤون الشرق 

   ومجزرتييرانيةاإل- والحرب العراقيةاإليرانية في لبنان والثورة األهليةً عاما ومنها الحرب أربعين من أكثر

 على غزة عام اإلسرائيلية والحرب التي شنتها القوات ١٩٩١صبرا وشاتيال وحرب الخليج الثانية 
 دونالـد األمريكـيومن الجدير بالذكر ان روبرت فيسك كـان مـن اشـد المعارضـين لخطـة الـرئيس  .٢٠٠٨

ًلقــا عليهــا بأنهــا تقــول  صــفقة القــرن حيــث كتــب معباســمترامــب لتــصفية القــضية الفلــسطينية والمعروفــة 
ــى ديــارهم ووداعــا ــين الفلــسطينيين فــي العــودة إل ًوداعــا لحــق الالجئ ً للقــدس عاصــمة لفلــسطين ووداعــا ً

حتالل اإلسرائيلي الدائم للضفة الغربية وبالضم الكامل للمستوطنات اإلسـرائيلية البا ولكنها ترحب اونرولأل
 انـدالعًيـضا إلـى ان روبـرت فيـسك رآى منـذ أاإلشـارة وتجـدر . سـافر للقـانون الـدوليبانتهـاك أقيمـتالتي 

ً بأن ما جرى ليس حراكا شعبيا مطالبا ٢٠١١الحرب في سوريا وعلى سوريا عام  ً  بل مؤامرة بالديمقراطيةً
  .لإلطاحة بالدولة السورية وتدمير الجيش العربي السوري

 فيـسك بـسبب مواقفـه ورغم انه ليس لدي معلومات كافيـة عـن المعانـاة التـي تعـرض لهـا روبـرت
ٕالمنتقدة إلسرائيل والمؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ولحق الدولة 

الرجعيـة العربيـة، إال ان مـن يعـرف -أمريكيـة-السورية في الدفاع عن نفسها فـي وجـه المـؤامرة الـصهيو
 وعـد بلفـور المـشؤوم الـذي أيـام منـذ بريطانيـا حقيقة النفوذ القوي التي تتمتع به الحركة الـصهيونية فـي

 يعرف بان طريق فيسك لم تكـن مفروشـة بـالورود بـسبب تأييـده األول أمس ١٠٣حلت ذكرى صدوره ال 
وآخر دليل على ذلك هو ما حـصل مـع زعـيم حـزب العمـل البريطـاني الـسابق جيرمـي .للقضية الفلسطينية

م آخـر هـو كيـر سـتارمر بـسبب مواقفـه المؤيـدة للقـضية  بزعيواستبدالهكورين الذي تم عزله من منصبه 
يـشار إلـى ان . وال زالـت تالحقـه حتـى بعـد عزلـهانتظـارهالفلسطينية،حيث كانت تهمة معاداة السامية فـي 

 حيث كتب أطروحـة عـن حيـاد ايرلنـدا فـي الحـرب العالميـة الثانيـة كمـا دكتوراهفيسك حاصل على شهادة 
  .ني لسبع مرات متتالية صحافي بريطاأفضلحصل على لقب 

  .األبديلسالم ولذكراك العطرة الخلود السكينة واروبرت فيسك لروحك 

  ٤/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 
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  آراء عربية

  الحق الفلسطيني ال يسقط بالتقادم

  علي أبو حبلة

 هذه  ، وشعبنا الفلسطيني اشد تمسكا بكامل حقوقه الوطنية  لوعد بلفور١٠٣تمر الذكرى 
 وساهمت في قيام دولة لليهود على أرض –« النكبة« أليمة على الكل الفلسطيني وأدت إلى الذكرى

عاما، خاللها مضى معظم الجيل الذي عاش تفاصيلها ولم ؟؟ مضى عليها  والتي–فلسطين التاريخية 
ى يتبق منه إال القليل، لكنه رسم وسجل قبل رحيله أدق التفاصيل حولها لمن جاء بعده لتبقى الذكر

  وطنهم فلسطين حاضرة ما دام هناك أجيال تولد بحيث لم يسقط وعد بلفور حق الفلسطينيين بأرض

 الحركة الصهيونية منذ وعد بلفور وتاريخ إنشاء الكيان اإلسرائيلي فوق ارض فلسطين  عملت
دس جهدها لتهويد ارض فلسطين وطمس تاريخ القدس وتهويدها وخاصة بعد قرار ترمب االعتراف في الق

 وهي تسعى جاهدة على تضليل المجتمع الدولي وفي نفس الوقت على إقناع ،عاصمة للكيان اإلسرائيلي
في الماضي، نحت بعض قادتها مقوالت أسست لهذه النظرية . نفسها بأنه ال يوجد هناك شعب فلسطيني

واإلبعاد والتهجير ، ولذلك فقد مارست وما زالت كل أنواع القهر والقتل »ٍشعب بال أرض ألرض بال شعب«
 .للفلسطينيين، مستهدفة الوجود لهذا الشعب لكنها باءت بالفشل الذريع

ُ وعملوا بكل الوسائل على تجاهل البعد الثقافي   على الزمن راهن قادة االحتالل الصهيوني
، »الكبار يموتون والصغار ينسون«: وقال بعض قادتها. والوطني الرتباط الفلسطيني بأرضه التاريخية

ًلكن الشعب الفلسطيني أثبت عمليا وعلى مدى هذه العقود أن مراهنة االحتالل لم تجد إلى ضميره سبيال،  ً
فأسقط أفكار الوطن البديل وكان انطالق الثورة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي وبعدها انتفاضة 

 التي استطاع من خاللها الشعب الفلسطيني حتى ، والمقاومة الشعبية الحجارة واألقصى ومسيرات العودة
 .ُاللحظة أن يربك حسابات االحتالل ومخططاته

الشعب الفلسطيني بصموده وثباته يشكل معضلة إلسرائيل وهو يدرك أن اسرائيل لن تتمكن من 
 الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في ،كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه عبر هذه السنين

ًة إلى دياره التي هجر منها ظلما وعدوانا، وهذا بدا واضحا من خالل المشاركة الشعبية في العود ً ً ُ ّ ُ
المسيرات ومقاومته الشعبية وهي ليست مقتصرة على فئة بعينها من المجتمع بل لجميع الشرائح من 

تي هاجرت وتركت رجال ونساء وأطفال وأسر بأكملها، وعائالت وتشمل كافة القرى والبلدات الفلسطينية ال
مساكنها تحت تهديد القتل الذي مارسته عصابات اإلجرام الصهيونية، وال تزال هذه المسيرات تتفاعل رغم 

 سلطات االحتالل ضد األهالي المتظاهرين مستهدفة كسر اإلرادة واإلصرار الذي  ُاإلجرام الذي تمارسه
ُول واالستكبار والتجاهل الذي تمارسه أصبح عنصر التحدي الرئيس للشعب الفلسطيني أمام هذا التغ

 .دولة االحتالل والدول الداعمة إلسرائيل

ًلقد بات واضحا أكثر من ذي قبل أن االحتالل اإلسرائيلي أمام هذا الثبات والصمود والتحدي 
ًوالتصدي الفلسطيني لمخططات االحتالل سواء على صعيد مواجهتها ميدانيا، أو خشيته من تدحرج 
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جهات المستقبلية مع الشعب الفلسطيني كلما ازدادت المؤامرات حيث يرفض الشعب عجلة الموا
الفلسطيني صفقة القرن ويرفض التطبيع واالمالءات الصهيو امريكيه ويقف في وجه مخطط مشروع 

 ونجزم بأن مستوى ،الشرق األوسط الجديد كما سبق وان رفض مقايضة الحقوق بمشروع االقتصاد
 رغم المعاناة التي يالقيها ،ة في تصاعد لدرجات متقدمة إلسقاط مخطط صفقة القرنالوطنية الفلسطيني

ُالشعب الفلسطيني على كل الصعد السياسية واالجتماعية واإلنسانية، هذه الوطنية المرتبطة بالقناعات 
ز مفاهيم ًالمتأصلة في وجدان وثقافة الشعب الفلسطيني والتي يتوارثها جيال بعد جيل والقائمة على مرتك

 فمهما راهن البعض على الزمن إن الشعب الفلسطيني ينحت  «–ال تسقط بالتقادم   الحقوق–«عنوانه 
ُإجابته في كل مرحلة مفصلية من تاريخه الوطني وبشكل عملي دائما ويسدد مقاومته في وجه كل من  ً

ن هذا الحق وعلى ُيحاول تمرير مخططاته المشبوهة التي تستهدف حقه التاريخي في أرضه وعناوي
 .رأسها حقه في العودة واالستقالل وبناء دولته المستقلة على تراب وطنه والقدس عاصمتها

 ١١ ص٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اخبار باالنجليزية
 

103 years after Balfour Declaration 

Palestinians still insistent on their rights 

 
The Balfour Declaration is a pledge by the British government to the Zionist movement to 

establish a national home for the Jews on the land of Palestine. The promise was made in 

a letter issued by then British Foreign Minister Arthur Balfour on November 2, 1917, 

addressed to the British Jewish millionaire Lionel Walter Rothschild. 

Britain, through its mandate over Palestine in the years 1922-1948, crystalized its full 

support for the Zionist movement. This movement was able to form a state within the 

Palestinian state in a short period. By 1939, there was nothing left for this state but 

political declaration after it had acquired major projects, transferred Jewish capital from 

Europe to Palestine, and established armed gangs. Thus, the Balfour Declaration was not 

just a statement, as much as it was a real promise from Britain to the Zionist movement 

in which the alliance between Britain and the Zionist movement was materialized on the 

ground. 

The result of this British promise was the declaration of the establishment of the so-called 

state of Israel on the fifteenth of May 1948, at the expense of the Palestinian people and 

their land. The Zionist gangs committed dozens of massacres, atrocities and looting 

against the Palestinians. More than five hundred villages were razed and the major 

Palestinian cities were destroyed and turned into Jewish cities in a bid to terrify the 

Palestinian citizens and to facilitate their displacement. These gangs also expelled most of 

the Bedouin tribes that lived in the Negev. 

Specialists in international law have refuted this promise and confirmed that it is null and 

void for several reasons, the most important of which are: 

• The promise was made in 1917, at a time when Britain did not have any legal 

jurisdiction over Palestine. 

• Britain's occupation of Palestine occurred after the issuance of the promise. 

Nevertheless, the occupation does not allow the occupying state to dispose of the occupied 

lands and the British government announced on many occasions that the aim of its 
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occupation is to liberate Palestine from Ottoman control and establish a national 

government in it. 

• The promise gave Palestine to a group of people who do not have any right to 

receive it, settle in it or occupy it. 

• The promise is not an agreement or treaty between countries or international 

sovereign entities. Lord Balfour is a British official but he does not have the right to make 

a contract on behalf of his country. Also, Lord Rothschild is a British Zionist citizen but 

he does not represent the Jewish community in the world and the Jewish community did 

not have an international legal body. 

• The promise harmed the historical and national rights acquired by the inhabitants 

of Palestine as they have been in Palestine for thousands of years. The allied and 

victorious countries in World War I recognized for these Palestinians the right to self-

determination and the right to choose the political and social system that suits them. 

• The promise contradicts some articles of the League of Nations Charter or the 

Mandate Deed. For example, it contradicts Article Twenty of the Charter, and Britain 

had to adhere to this text and cancel its commitment to the Balfour Declaration but it did 

not. Rather, it intended to create all the conditions to support the Zionist movement and 

establish the Israeli entity. 

• The promise also contradicts Article five of the Charter, which obliges the 

Mandatory state to protect Palestine from losing any part of its lands or from leasing it. 

However, Britain, by restricting its interest to Palestinian Jews, encouraging immigration 

and training Zionist elements, violated the aforementioned article and helped a group of 

foreigners or intruders to seize a part of Palestine and displace its indigenous people. 

The legal experts confirm that the League of Nations violated its Charter when it allowed 

adding the Balfour Declaration into the Mandate and when it disregarded British actions 

that violated international principles and offended its mandate. 

 

2020-11-3Palestinian Information Center   
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Israeli bulldozers level, demolish structures in Jerusalem neighborhood 

 
JERUSALEM, Tuesday, November 3, 2020 (WAFA) – The Israeli municipality of 

Jerusalem today leveled and demolished several Palestinian-owned structures and land in 

Beit Hanina and Jabal al-Mukabbir neighborhoods, according to a media center and 

witnesses. 

The Wadi Hilweh Information Center reported that Israeli police escorted a bulldozer 

into Beit Hanina neighborhood, where the Hyundai heavy machinery leveled a plot of 

land. 

Police also forced their way into Jabal al-Mukabbir neighborhood, where they used a 

bulldozer to demolish a horse shed and destroyed a cement floor. 

Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 

Palestinian expansion in occupied Jerusalem. 

At the same time, the municipality and government build tens of thousands of housing 

units in illegal settlements in East Jerusalem for Jews with a goal to offset the 

demographic balance in favor of the Jewish settlers in the occupied city. 

Although Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally recognized 

Palestinian Territory that has been subject to Israeli military occupation since 1967, they 

are denied their citizenship rights and are instead classified only as "residents" whose 

permits can be revoked if they move away from the city for more than a few years. 

They are also discriminated against in all aspects of life including housing, employment 

and services, and are unable to access services in the West Bank due to the construction 

of Israel's separation wall. 



 
١٩

According to a report by the Israeli human rights group B’Tselem, the Israeli High Court 

could be liable for war crimes for their policies that led to the dispossession of 

Palestinians from their properties in Area C of the West Bank. 

The report, Fake Justice, shows that the court’s support of Israeli planning policy is 

tantamount to support for dispossession and forcible transfer of Palestinians, a war crime 

under international law. 

2020-11-3wafa   
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Escalating the demographic war: The Strategic goal of Israeli racism in  

Palestine 
Ramzy Baroud  

The discussion on institutional Israeli racism against its own Palestinian Arab population 

has all but ceased following the final approval of the discriminatory Nation-State Law in 

July 2018. Indeed, the latest addition to Israel’s Basic Law is a mere start of a new 

government-espoused agenda that is designed to further marginalise over a fifth of 

Israel’s population. 

On Wednesday, October 28, eighteen members of the Israeli Parliament (Knesset) 

conjured up yet another ploy to target Israeli Arab citizens. They proposed a bill that 

would revoke Israeli citizenship for any Palestinian Arab prisoner in Israel who, directly 

or indirectly, receives any financial aid from the Palestinian Authority (PA). 

Worthy of mention is that these MKs not only represent right-wing, ultra-right and 

religious parties, but also the Blue and White (Kahol Lavan) ‘centrist’ party. Namely, the 

proposed bill already has the support of Israel’s parliamentary majority. 

But is this really about financial aid for prisoners? Particularly since the PA is nearly 

bankrupt, and its financial contributions to the families of Palestinian prisoners, even 

within the Occupied Territories, West Bank, East Jerusalem and Gaza, is symbolic? 

Here is an alternative context. On Thursday, October 29, the Israeli newspaper, Haaretz, 

revealed that the Israeli government of right-wing Prime Minister Benjamin Netanyahu 

plans to expand the jurisdiction of the Jewish town of Harish in northern Israel by 50 per 

cent. The aim is to prevent Palestinians from becoming the majority in that area.  

The contingency plan was formulated by Israel’s Housing Ministry as a swift response to 

an internal document, which projects that, by the year 2050, Palestinian Arabs will 

constitute 51 per cent of that region’s population of 700,000 residents. 

These are just two examples of recent actions taken within two days, damning evidence 

that, indeed, the Nation-State law was the mere preface of a long period of institutional 

racism, which ultimately aims at winning a one-sided demographic war that was 

launched by Israel against the Palestinian people many years ago.  

Since outright ethnic cleansing, which Israel practiced during and after the wars of 1948 

and 1967, is not an option, at least not for now, Israel is finding other ways to ensure a 

Jewish majority in Israel itself, in Jerusalem, in Area C within the occupied West Bank 

and, by extension, everywhere else in Palestine. 

Israeli dissident historian, Professor Ilan Pappe, refers to this as "incremental genocide". 

This slow-paced ethnic cleansing includes the expansion of the illegal Jewish settlements 

in occupied East Jerusalem and the West Bank, and the proposed annexation of nearly a 

third of the Occupied Territories. 

The besieged Gaza Strip is a different story. Winning a demographic war in a densely 

populated but small region of two million inhabitants living within 365 sq. km, was never 

feasible. The so-called "redeployment" out of Gaza by late Israeli prime minister, Ariel 

Sharon, in 2005 was a strategic decision, which aimed at cutting Israel’s losses in Gaza in 

favour of expediting the colonization process in the West Bank and the Naqab Desert. 

Indeed, most of Gaza’s illegal Jewish settlers were eventually relocated to these 

demographically-contested regions. 
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But how is Israel to deal with its own Palestinian Arab population, which now constitutes 

a sizeable demographic minority and an influential, often united, political bloc? 

In the Israeli general elections of March 2020, united Arab Palestinian political parties 

contesting under the umbrella group, The Joint List, achieved their greatest electoral 

success yet, as they emerged as Israel’s third-largest political party. This success rang 

alarm bells among Israel’s Jewish ruling elites, leading to the formation of Israel’s 

current "unity government". Israel’s two major political parties, Likud and Kahol 

Lavan, made it clear that no Arab parties would be included in any government 

coalition.  

A strong Arab political constituency represents a nightmare scenario for Israel’s 

government planners, who are obsessed with demographics and the marginalisation of 

Palestinian Arabs in every possible arena. Hence, the very representatives of the 

Palestinian Arab community in Israel become a target for political repression.  

In a report published in September 2019, the rights group, Amnesty International, 

revealed that “Palestinian members of the Knesset in Israel are increasingly facing 

discriminatory attacks”. 

“Despite being democratically elected like their Jewish Israeli counterparts, Palestinian 

MKs are the target of deep-rooted discrimination and undue restrictions that hamstring 

their ability to speak out in defense of the rights of the Palestinian people,” Amnesty 

stated. 

These revelations were communicated by Amnesty just prior to the September 27 

elections. The targeting of Palestinian citizens of Israel is reminiscent of similar 

harassment and targeting of Palestinian officials and parties in the Occupied Territories, 

especially prior to local or general elections. Namely, Israel views its own Palestinian 

Arab population through the same prism that it views its militarily occupied Palestinians. 

Since its establishment on the ruins of historic Palestine, and until 1979, Israel governed 

its Palestinian population through the Defence (Emergency) Regulations. The arbitrary 

legal system imposed numerous restrictions on those Palestinians who were allowed to 

remain in Israel following the 1948 Nakba, or ethnic cleansing of Palestine.  

In practice, however, the emergency rule was lifted in name only. It was merely redefined, 

and replaced, according to the Israel-based Adalah rights group, by over 65 laws that 

directly target the Palestinian Arab minority of Israel. The Nation-State Law, which 

denies Israel’s Arab minority their legal status, therefore, protection under international 

law, further accentuates Israel’s relentless war on its Arab minority. 

Moreover, “The definition of Israel as ‘the Jewish State’ or ‘the State of the Jewish 

People’ makes inequality a practical, political and ideological reality for Palestinian 

citizens of Israel,” according to Adalah. 

Israeli racism is not random and cannot be simply classified as yet another human rights 

violation. It is the core of a sophisticated plan that aims at the political marginalisation 

and economic strangulation of Israel’s Palestinian Arab minority within a constitutional, 

thus "legal", framework. 

Without fully appreciating the end goal of this Israeli strategy, Palestinians and their 

allies will not have the chance to properly combat it, as they certainly should. 

Ramzy Baroud is a journalist and the editor of The Palestine Chronicle. He is the author 

of five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle 

and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press). Dr Baroud is a non-resident senior 

research fellow at the Centre for Islam and Global Affairs (CIGA) and also at the Afro-

Middle East Centre (AMEC). His website is www.ramzybaroud.net 
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Israel killed 7 Palestinian children since January 2020 
 

Defense for Children International - Palestine (DCI-P) stated on Monday that the Israeli 

occupation forces (IOF) continue their policy of torture, unlawful and extrajudicial 

killings against Palestinian children as long as impunity is the rule and as long as the 

international community is silent about their crimes. 

The DCI-P reported in a press release, that IOF had killed 7 Palestinian children since 

the beginning of this year 2020 in the West Bank and Gaza Strip. The last of whom was 

Amer Abdel Rahim Sanouber, 16 years, from Yatma village, south of Nablus. Sanouber 

was killed on the night of October 24, from a severe beating inflicted by the IOF soldiers 

(Al-Yasam). 

Sanouber was trying to help a 17-year-old friend, whose vehicle had broken down near 

Turmus Aya town, northeast of Ramallah, according to the movement. 

It emphasized that under international law, deliberate lethal force is justified only in 

circumstances where there is an immediate threat to life or serious injury. 

Nevertheless, investigations and evidence regularly collected by DCI-P indicate that the 

occupation forces use lethal force against Palestinian children in circumstances that do 

not appear to be justifiable and may amount to extrajudicial killing or intentional killing. 

In this context, the DCI-P movement referred to the death of the 16-year-old, Muhammad 

Matar, from Deir Abu Masha'al village, northwest of Ramallah, on August 19, 2020. The 

IOF soldiers opened fire on Matar and his two friends as they approached a street used 

by Jewish settlers near the village. This led to his death and the injury of his two friends, 

noting that the child's body is still being held by IOF until this day. 

2020-10-3Palestinian Information Center    
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Netanyahu asks court to delay Khan al-Ahmar evacuation by four  

months 
The state affirmed its commitment to evacuate the illegal West Bank Bedouin herding 

village of Khan al-Ahmar, but asked the High Court of Justice on Monday to allow a 

four-month delay to attempt to reach an agreement by which the residents would leave 

voluntarily. 

“The upper echelon still affirms the need to execute the demolition orders against the 

compound and there is no change in this position,” the state’s lawyers told the High 

Court. 
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The Prime Minister’s Office and the Defense Ministry, however, want to make yet 

another attempt to sway the residents to evacuate of their own accord. For these reasons, 

as well as the COVID-19 pandemic, “the upper echelon needs a number of additional 

months,” the state said.Khan al-Ahmar residents have in the past rejected any relocation 

attempts by the state, insisting that they want to remain in the encampment, located just 

off of Route 1, below the Kfar Adumim settlement. 

“The residents want to stay there,” Khan al-Ahmar’s attorney, Tawfiq Jabareen, told 

The Jerusalem Post after viewing the state’s response. 

Earlier court decisions had permitted the encampment’s removal, and Prime Minister 

Benjamin Netanyahu has repeatedly pledged to evacuate it but has never made good on 

that promise. In 2018, the International Criminal Court chief prosecutor warned 

Netanyahu that the destruction of Khan al-Ahmar would constitute a war crime. 

Some of the delay has been chalked up to the prolonged election cycle and the outbreak of 

the COVID-19 pandemic. In the absence of any action by the state against the village, the 
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right-wing NGO Regavim had petitioned the High Court to force the state to uphold the 

law.On Monday, however, the state said Netanyahu and Alternative Prime Minister and 

Defense Minister Benny Gantz would weigh an evacuation only after renewed 

negotiations with the residents had failed. National Security Adviser Meir Ben-Shabbat 

and Defense Ministry settlements adviser Avi Ro’eh both signed off on the response. 

Khan al-Ahmar’s 180 residents are members of the Jahalin Bedouin tribe that Israel 

forcibly relocated in the early 1950s from the Negev to the West Bank, when it was under 

Jordanian rule. The Abu-Dahuk clan of Jahalin first moved to the Khan al-Ahmar site in 

the 1970s but has never received permission to inhabit the site. 

The community’s location is viewed as problematic from a safety perspective because its 

tents and hunts are perched on the edge of Route 1. It is also on the edge of the planned 

expansion of the contentious E1 area of the Ma’aleh Adumim settlement. 

The state in the past has presented the community with two alternative relocation sites, 

one near a landfill and one near a wastewater treatment site. The Civil Administration 

has rejected a plan Jabareen submitted on Khan al-Ahmar’s behalf that would have left 

the community at its current location but would allow for some of the structures closest to 

the road to be moved to another location within the community. 

Regavim has fought a legal battle against the community for over a decade and has 

argued that the Palestinian Authority is behind the community’s opposition to relocation. 

Regavim has said that the PA wants Khan al-Ahmar to remain at its current location as 

part of its overall plan to seize de facto control of Area C of the West Bank. 

The state’s response has not differed since it was first issued in 2009, Regavim director-

general Meir Deutsch said. 

“Perhaps Netanyahu has confused ‘I don’t want’ with ‘I can’t,’” he said. 
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