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 .بهاّكتا نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  لمحتوىا

  شؤون سياسية

نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها : اشتية بمؤتمر صحفي مع نظيره الروماني •
  ٤  وتوسعها االستيطاني

  شؤون قانونية

جيش االحتالل " إعدام"بفتح تحقيق في " ةيالجنائية الدول" تطالب  الفلسطينيةالسلطة •
  ٥  لفلسطيني

  اعتداءات

  ٦  نون يجددون اقتحامهم للمسجد األقصىطلبة معاهد تلمودية ومستوط •

  ٦  االحتالل يبعد نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية في القدس  •

  ٧   ويحكم على آخراالحتالل يمدد اعتقال فتى من القدس •

  ٧  القدسفي   واقتحاماتاعتقاالت •

وينصب حاجزا على طريق  االحتالل يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت اكسا •

  ٨  النفق

  اعتداءات/ تقارير

  ٨  من الضفة% ٤٠يعني ضم " أراضي الدولة"تطبيق مخطط  •

  

  آراء عربية

  ٩   في فلسطين دون العالمين يحدث : قرية العراقيب •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٠  أين يكمن برميل البارود الذي تخافه إسرائيل؟.. "حبيبة العالم العربي"حتى لو أصبحت  •

  باالنجليزية اخبار
Prime Minister Shtayyeh calls on Romania to put pressure on Israel to stop 
violations, settlement expansion ١١  

Jerusalem cable car excavation work to begin in next few days ١٢  

The green line is a red line for peace ١٣  

In overnight and early morning raids, Israeli occupation forces detain 25 
Palestinians, most from East Jerusalem ١٤  

Scores of settlers defile Aqsa Mosque ١٤  

Israeli police banish Sheikh Bukairat from Aqsa for six months ١٥  

Israeli police assault Palestinians in J’lem ١٥  



 
٤

 شؤون سياسية

  نطالب بالضغط : اشتية بمؤتمر صحفي مع نظيره الروماني

  على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتوسعها االستيطاني
  

تعزيز العالقات    بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع نظيره الروماني لودوفيك أوربان،-  رام اهللا
 رومانيا عبر االتحاد األوروبي في دعم حل ٕالثنائية وامكانيات رفع التعاون االقتصادي واألكاديمي، ودور

 .الدولتين وحماية القانون الدولي، بحضور وزيري خارجية البلدين رياض المالكي وبوغدان اوريسكو

وقال رئيس الوزراء خالل مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه بنظيره الروماني في مقر مجلس 
 صورة األنشطة والسياسات االستعمارية االسرائيلية وضعنا رئيس الوزراء في: "الوزراء، بمدينة رام اهللا

ونأمل أن تأخذ .  ألف مستوطن في الضفة الغربية٧٢٠ مستوطنة و٢٢٠في االراضي الفلسطينية؛ هناك 
أوروبا ودولها إجراءات جدية لوضع حد لهذه السياسات االستعمارية، التي تمثل ضما تدريجيا ألرضنا، 

  ."وتدميرا ممنهجا لحل الدولتين

ناقشنا دور رومانيا في االتحاد االوروبي، ونقدر الموقف الروماني واالوروبي فيما : "وأضاف
ٕ، واقامة دولة ١٩٦٧يخص حماية القانون الدولي والدعوة إلى حل الدولتين على أساس حدود عام 

رومانيا لها أوروبا ضامنة وحامية للقانون الدولي والقرارات األممية، و. فلسطينية مع القدس عاصمة لها
ان االجتماع تطرق أيضا إلى دعوة الرئيس محمود "وأضاف اشتية ".دور مهم وحيوي في استمرار هذا

ٕعباس لعقد مؤتمر دولي مستند إلى الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات العالقة، والى دعم 
اقيات الشراكة بيننا وبين رومانيا الموقف الفلسطيني في االتحاد األوروبي خصوصا فيما يتعلق باتف

  .>>..".أوروبا التي هي مفصل مهم في مستقبل العالقة مع الشركاء في حوض المتوسط ومع أوروبا

تجمع فلسطين ورومانيا عالقات طويلة وقوية، هذه الصداقة تعود إلى العام : "وتابع... <<
عندما اعترفت بدولة فلسطين،  ١٩٨٨ عندما اعترفت رومانيا بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعام ١٩٧٤

كما أن الكثير من الطالب الفلسطينيين درسوا في رومانيا، ما خلق حالة من التبادل الثقافي بين 
من جانبه، قال أوربان إن اجتماعه برئيس الوزراء ناقش مستقبل السالم في الشرق األوسط ".البلدين

ًدخر جهدا يؤدي إلى حل الصراع ورعاية مفاوضات ًوالتطورات األخيرة في المنطقة، مؤكدا أن بالده لن ت
  .تقود للتوصل إلى حل الدولتين بموجب القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

وأكد أوربان أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خالل الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشيرا إلى أن 
فرصة من أجل التأكيد على موقف رومانيا الثابت من فلسطين هذه الزيارة التي قام بها إلى رام اهللا تمثل 

  .وموقف االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إحالل السالم

، "األونروا"وأكد استمرار دعم بالده لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .>>...يينوحيوية دورها في مساعدة وحماية الالجئين الفلسطين

  ٤/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  



 
٥

  شؤون قانونية

  بفتح تحقيق " ةيالجنائية الدول" تطالب  الفلسطينيةالسلطة

  جيش االحتالل لفلسطيني" إعدام"في 
 

 االحـتالل جيش قتل األربعاء، يوم الفلسطينية، السلطة دانت – قدس خدمة – )فلسطين( اهللا رام
 الغربيــة الــضفة شــمال( نــابلس جنــوبي عــسكري حــاجز علــى الوقــائي، األمــن فــي تــشارلمس اإلســرائيلي،

 .االحتالل جرائم في تحقيق فتح بسرعة الدولية، الجنائية المحكمة مطالبة ،)المحتلة

 قــوات ارتكبتهــا التــي الوحــشي اإلعــدام عمليــة نــدين" صــحفي، بيــان فــي الخارجيــة، وزارة وقالــت
 حـوارة حـاجز علـى األربعـاء، يـوم ظهر ،)ًعاما ٢٩( رواجبة عدنان بالل شابال بحق اإلسرائيلي االحتالل

 ".نابلس جنوب

 االحتالل، دولة على عقوبات فرض وعدم الجرائم، هذه على الدولي المجتمع صمت إن" :وأضافت
 ".الجرائم تلك في التمادي على يشجعها خلفهم يقف ومن ومحاسبتهم، والمجرمين، القتلة مساءلة وعدم

 األمميــة ومؤســساته ومنظماتــه الــدولي المجتمــع ومطالبــة لحــث جهودهــا ستواصــل أنهــا كــدتوأ
 بـسرعة الدوليـة الجنائيـة مطالبـة ومعاناتـه، شـعبنا تجـاه بالتزاماتهـا والوفاء مسؤولياتها لتحمل المختصة

 .االحتالل جرائم في تحقيق فتح

 النـار أطلقوا" االحتالل جنود أن ية،الرسم الفلسطينية األنباء وكالة ذكرت اليوم، سابق وقت وفي
 أثنـاء التايـه، عـراق بلـدة مـن )عامـا ٢٩( رواجبـة عـدنان بـالل المـواطن مركبـة علـى الـصفر مـسافة من

 ".المذكور الحاجز على مروره

 إطـالق بعـد رواجبـة مركبـة إلـى الوصـول مـن اإلسـعاف طواقم منعت االحتالل قوات أن وأضافت،
 .شهيدا ارتقى تىح ينزف وتركته عليه، النار

 الوقـائي األمـن مديريـة فـي نقيـب برتبـة قانونيـا مستـشارا يعمـل رواجبـة، الـشهيد أن إلـى وأشارت
 ).المحتلة الغربية الضفة شمال( طوباس بمحافظة

 الفلــسطيني نحــو بنــدقيتيهما ّصــوبا جنــديين أن الحادثــة مكــان مــن ّمــصور فيــديو شــريط وأظهــر
 .عليه النار وأطلقا مباشرة بصورة

 جنـوده، علـى النـار إطـالق محاولتـه بعـد الفلسطيني، على النار أطلق أنه االحتالل، جيش وزعم
 ".تحييده تم" إنه بالقول واكتفى إصابته، مدى يوضح أن دون

 .صفوفه في إصابات وقوع عدم إلى الجيش وأشار

 بوقــوع تفيــد معلومــات اســتلمت أنهــا بيــان، فــي الفلــسطيني، األحمــر الهــالل مؤســسة ذكــرت فيمــا
 .ّحوارة حاجز على نار إطالق حادث

  ".للمكان الدخول من طواقمها تمنع اإلسرائيلي االحتالل قوات" أن أوضحت لكنها

  ٤/١١/٢٠٢٠ وكالة قدس برس لألنباء

***  



 
٦

  اعتداءات

  طلبة معاهد تلمودية ومستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى
  

موديــة تابعــة لعــصابات الهيكــل المزعــوم، اليــوم  طالبــا مــن معاهــد تل٢٦ مــستوطنا، و٤٣اقــتحم 
 .المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة المسجد األقصى األربعاء،

وتجول المستوطنون في أرجاء المسجد وسط حركات تلمودية استفزازية، وغادروه من جهة بـاب 
  .السلسلة

  ٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  الل يبعد نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية في القدس االحت

 

 المسجد وشؤون اإلسالمية األوقاف دائرة عام مدير نائب إبعاد األربعاء، االحتالل، سلطات قررت
 الـسابق اإلبعـاد انتهـاء بعـد أشهر، ٦ لمدة األقصى المسجد عن بكيرات ناجح الشيخ القدس في األقصى

 .أسبوع لمدة

 عـن اإلبعـاد القـرار ويـشمل القدس، في االحتالل قوات قائد بكيرات بحق الجديد عاداإلب قرار ووقع
 .األقصى للمسجد المؤدية الطرق وكل القديمة، البلدة

 المـسجد عـن باإلبعـاد ًقـرارا بكيـرات الـشيخ الماضـي، األربعـاء سلمت قد االحتالل مخابرات وكانت
 .المدة تلك دبع المخابرات بمراجعة وقرارا أسبوع، مدة األقصى

 في عمله مكان وتفتيش دهم بعد الماضي، األربعاء صباح بكيرات الشيخ االحتالل قوات واعتقلت
 .السلسلة باب جهة من األقصى المسجد قرب واإلرشاد والوعظ الشرعي التعليم مديرية

 األقـصى المـسجد بحـق االحـتالل جـرائم أن" الماضـي األسـبوع صـرح كـان بكيرات الشيخ أن يشار
ــه الحمــراء، الخطــوط عــدتت ــى يعمــل وأن ــراغ إحــداث عل ــات خــالل مــن المــسجد فــي إداري ف ــاد عملي  اإلبع

 ".والمحاكمات

 علــى ويعمــل األقــصى المــسجد فــي فلــسطيني تواجــد أي يريــد ال االحــتالل أن" مــن بكيــرات وحــذر
 ".له واإلسالمية الفلسطينية الهوية واستهداف والموظفين المصلين من تفريغه

 للمـسجد والمقدسـية اإلسالمية الهوية تعطي شخصية ألي يريد ال االحتالل أن" إلى راتبكي ولفت
 ".فيه تتواجد أن األقصى

 لـن واالحـتالل الظلـم وهـذا تحبطنـا لـن لكنهـا للمـصلين ًألما تشكل االبعادات" :بكيرات الشيخ وقال
  ".التحدي زاد األلم زاد وكلما يدوم

  ٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  



 
٧

   ويحكم على آخراالحتالل يمدد اعتقال فتى من القدس
  

بالقدس  الطور االحتالل، األربعاء، اعتقال الفتى أشرف الهدرة من سكان حي محكمة مددت
 .المحتلة ليوم األحد القادم

  .وكان االحتالل اعتقل الفتى أشرف ضمن مجموعة كبيرة من أبناء القدس فجر اليوم

م األربعاء، بالسجن الفعلي على الفتى المقدسي الجريح علي بالل االحتالل، يو محكمة قضتكما 
 آالف ٣ أشهر ونصف، وغرامة ماليـة بقيمـة ٤وسط القدس المحتلة بالسجن لمدة  مخيم شعفاط طه من
 .شيقل

 .وسيبدأ الفتى علي سجنه الفعلي يوم األحد القادم

  ٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  سالقدفي   واقتحاماتاعتقاالت
  

 يـــوم مـــساء - اإلســـرائيلي االحـــتالل قـــوات اقتحمـــت - لإلعـــالم الفلـــسطيني المركـــز – اهللا رام
 بــاب قــرب شــبان علــى واعتــدت مقدســي، بفتــى ونكلــت المحتلــة، القــدس بمدينــة ســلوان حــي -األربعــاء
  .األسباط

 علــى تقــدم أن قبــل ســلوان فــي العــين منطقــة اقتحمــت االحــتالل قــوات أن محليــة مــصادر وأفــادت
 فـي االحـتالل قـوات مـن كبيـرة أعـداد انتـشار مـع بـالتزامن عليـه، واالعتـداء بـضربه مقدسـي بفتى التنكيل

  المنطقة

  .المكان في كانوا الشباب من مجموعة على االحتالل جنود اعتدى األسباط باب وعند

 في االحتالل جنود من كبير عدد من للتنكيل نجيب منذر عالء المقدسي الشاب تعرض ذلك سبق
  .القديمة البلدة عن أيام ١٠ بإبعاده قرار مع عنه اإلفراج قبل العامود، باب منطقة

  .أشهر ٩ استمر اعتقال بعد أسبوعين نحو قبل عنه أفرج نجيب الشاب أن يذكر

 العيــساوية، لبلــدة الغربــي المــدخل مــن عبيــد وفيــصل يــزن الــشابين االحــتالل قــوات اعتقلــتكمــا 
  المحتلة العاصمة شرقي شمال البلدة في عائلته نزلم من عبيد حمزة محمد والطفل

 التي الهدم عمليات جانب إلى متواصلة، اعتقاالت حمالت من القدس مدينة أحياء بلدات وتعاني
  .االستيطانية المشاريع لمصلحة التجارية، ومنشآتهم المقدسيين منازل تستهدف

 تهويديــة مخططــات ضــمن نيةالــسك الوحــدات مئــات لهــدم ســنوات منــذ االحــتالل ســلطات وتــسعى
  .القدس مدينة معالم وتغيير الفلسطينيين تهجير تستهدف

  ٥/١/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

*** 

  

  



 
٨

  االحتالل يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت اكسا

  وينصب حاجزا على طريق النفق
 

 حـاجزا عـسكريا لليـومقـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، مـساء يـوم األربعـاء،  نـصبت – وفـا – القـدس

 .المحتلة الثاني على التوالي، على طريق النفق الواصل لعشرة قرى شمال غرب القدس

السيارات  مصادر محلية شمال غرب القدس المحتلة، بأن قوات االحتالل احتجزت عشرات وأفادت
ي أوقـات عـودة احتجـاز المركبـات فـ لفترات طويلة، ودققت في هويـات المـارة وقامـت باسـتفزازهم، متعمـدة

 .لمنازلهم الموظفين والعاملين من خارج المنطقة

الـذي  سياق متصل، شددت قـوات االحـتالل مـن إجراءاتهـا العـسكرية علـى حـاجز بيـت إكـسا وفي
  .الداخلين والخارجين يفصل القرية المحاصرة عن شمال غرب القدس، ونكلت بالمواطنين والمارة من

  ٥/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  اعتداءات/ ارير تق

  من الضفة% ٤٠يعني ضم " أراضي الدولة"تطبيق مخطط 
 

 الدراســات جمعيــة فــي الخــرائط دائــرة مــدير التفكجــي، خليــل حــذر – أرنــاؤوط الــرؤوف عبــد كتــب
 مـن  %٤٠ لنحـو ًفعليـا ًضما سيعني "الدولة أراضي" لمخطط اإلسرائيلي االحتالل تطبيق أن من العربية،
 .الغربية الضفة

 فـي دولة كأراضي صنفت التي األراضي كل بإعالن يقضي اإلسرائيلي المخطط"  – التفكجي وقال
 ".إسرائيل لدولة مملوكة دولة أراضي أنها على واألردن البريطاني واالنتداب العثمانية العهود

 ثـم ومـن باسـمها األراضـي تـسجيل اإلسـرائيلية الحكومـة بإمكـان سـيكون أنـه يعني هذا" :وأضاف
 ".المستوطنين بملكية ٍأراض إلى لتحويلها للمستوطنين طابو وثائق ٕواصدار لمستوطنينل بيعها

 ".الغربية الضفة مساحة من %٤٠ نحو عن نتحدث نحن باإلجمال" التفكجي وتابع

 ال لالعتـراض إمكانيـة أي ومنـع فعلي بشكل األراضي هذه ضم يعني هذا" أن إلى التفكجي وأشار
 ".عليها إسرائيلية مستوطنات ءبنا على وال مصادرتها على

 بمــصادرة أوصــت اإلســرائيلية المدنيــة اإلدارة تــسمى مــا إن قالــت إســرائيلية إعــالم وســائل وكانــت
 ".دولة أراضي" أنها عنها واإلعالن األراضي

 الفلـسطينيين المـواطنين منـع إلـى الخطوة هذه تهدف" :اإلسرائيلية "اليوم إسرائيل" صحيفة وقالت
 ".دولة أراضي" أنها االحتالل عنها أعلن التي أراضيهم، إلى الدخول من

 لـه رد فـي قـال المحتلة األراضي في اإلسرائيلية الحكومة أعمال منسق يسمى ما أن إلى وأشارت
 تسوية فرض هي األساسية توصيتنا" :ديان عوزي "الليكود" حزب من الكنيست عضو من استجواب على

 أكبـر األراضـي تـسوية وأفضليات ونهائية، قاطعة نتيجتها تكون والتي ،ًتدريجيا والسامرة يهودا في ٍأراض
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 تمتد إجراءات وهي ومحاكم، باستئنافات تواجه التي دولة، أراضي عن اإلعالن في المستثمرة الموارد من
 ".األراضي لتسوية ًخالفا ًمطلقا، ليس عليها والمصادقة عنها، اإلعالن بعد وحتى ًأحيانا، لسنوات

 ويجـب .والـسامرة ويهودا األردن غور في السيادة لفرض كبير مؤيد إنني" :قوله ديان نع ونقلت
 االهتمام وينبغي المنطقة، عن التخلي علينا يحظر ذلك، يتم حين ٕوالى الشرقية، حدودنا األردن يكون أن

  ".المستوطنات من العظمى األغلبية أراضي بتسوية

  ٥/١١/٢٠٢٠األيام 

*** 

  آراء عربية

  في فلسطين دون العالمين  يحدث : لعراقيبقرية ا

 اسعد عبد الرحمن. د 

الفلسطينية في » العراقيب«قرية ، وبأمر من الحاكم العسكري اإلسرائيلي أخليت ١٩٥١في العام 
، أصدرت حكومة االحتالل قانون ١٩٦٠وفي عام . النقب بداعي الحاجة لها إلقامة تدريبات عسكرية

ّأراضي إسرائيل التي تقع تحت ملكية سلطة التطوير أو الصندوق «الذي يقضي بأن » أراضي إسرائيل«
ضمن » العراقيب«، وبذلك باتت » طريقة أخرىّالقومي اليهودي، ال يمكن نقل ملكيتها بالبيع أو بأي

  !!"دولة إسرائيل«أمالك 

ُأول مرة للهدم الكامل بالجرافات اإلسرائيلية، وشرد أهلها » العراقيب«، حين تعرضت ٢٠١٠ومنذ 
، ال يمر شهر إال ويتكرر فيه خبر إعادة هدم القرية، وال يزال العداد »البناء دون ترخيص«بحجة 
قرية في النقب ال تعترف بها دولة االحتالل، ) ٤٥(هي قرية ضمن » العراقيب«ن ومعلوم أ. مستمرا

بمعنى منع إقامة بنى تحتية فيها، ورفض ربطها بشبكات الكهرباء والمياه، وعدم إقامة عيادات ومدارس 
، بدأت مرحلة جديدة من الصراع على أراضي ٢٠١٣يونيو / وفي حزيران. وغيرها من مستلزمات الحياة

إيهود (، الذي حصل على اسمه من »قانون برافر«) البرلمان(قب، حين أقر الكنيست اإلسرائيلي الن
مصادرة أراض مساحتها «وزير التخطيط اإلسرائيلي األسبق الذي كان قد أوصى به، وينص على ) برافر
  قرية فلسطينية إلقامة٣٠ ألف دونم في منطقة النقب جنوبي فلسطين، وهدم أكثر من ٨٥٠نحو 

من سكان النقب، وحصرهم في % ٣٠مستوطنات صهيونية، وتهجير السكان العرب الذين يشكلون نحو 
  .«من مساحة المنطقة% ١مساحة مخصصة ال تزيد عن 

هي، إسرائيليا، قصة صراع على األرض، وصراع مع أهلها، بات » القضية الفلسطينية«وبما أن 
ائيلي المتطرف، أخطر مخطط ترانسفيري كولونيالي النقب اليوم يواجه، في ظل حكومة اليمين اإلسر

اقتالعي، عبر إحداث تغييرات جغرافية وديمغرافية تمنع التواصل ليس فقط بين الضفة الغربية وقطاع 
» النقية«ٕغزة، وانما أيضا بين عرب النقب وتواصلهم الجغرافي مع غزة، ما يهدد الصبغة اليهودية 

مهمة جدا في المنظور االستراتيجي » منطقة النقب« فضال عن إن هذا،. المنشودة للدولة الصهيونية
).  مليون دونم أي أكثر بقليل من نصف مساحة فلسطين التاريخية١٣مساحتها حوالي (اإلسرائيلي 
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 موقع طبيعي لتطوير الصناعة والسياحة والزراعة، وأيضا –من وجهة النظر اإلسرائيلية –والمنطقة
  .لغزاة اليهود القادمين من شتى أنحاء العالماستيعاب مئات اآلالف من ا

تتجلى المعاناة التي يشهدها النقب في حالة هذه القرية التي أصبحت بمثابة رأس الحربة في 
إلزالتها عن الوجود، فيما يعيد السكان ) ٢٠١٠ عملية هدم منذ ١٧٨(مواجهة الهدم المتكرر والمتواصل 

ذلك أنه حين .  كفاحيا في جميع أماكن وجود الشعب الفلسطينيبناءها بعد كل عملية هدم، لتتكرس رمزا
يقوم السكان بإعادة بناء القرية باستمرار تتعزز معاني كون االحتالل يهدم والفلسطينيون يبنون، 
واالحتالل يدمر الحياة والفلسطينيون يبنون أفقا لها بوصفها حكاية قرية فلسطينية ترفض الموت وتقدم 

ٕلسطيني بأرضه، وان في سقوطها نجاح لالحتالل سينسحب على باقي القرى نموذجا لتمسك الف
وأتساءل، مع المتسائلين، "!! قرى غير معترف بها«والتجمعات العربية المصنفة ضمن رؤية المحتل 

  !!!هل يحدث في أي مكان في العالم مقارفات مثل هذه التي تشهدها فلسطين التاريخية؟: وبصوت عال

  ٤٨ص/٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  .. "حبيبة العالم العربي"حتى لو أصبحت 

  أين يكمن برميل البارود الذي تخافه إسرائيل؟

  إسرائيل اليوم  -يوسي بيلين :بقلم

، يكرر دان شيفتن االدعاء )٢٧/١٠/٢٠٢٠(” مئة سنة من التسيب: الفلسطينيون“في مقاله 
وعلى حد قوله، فإن القيادات السائبة . ئيلبشأن التفويتات الفلسطينية لفرص الوصول إلى سالم مع إسرا

  .تسببت للفلسطينيين بأن يخسروا اإلسرائيليين واألمريكيين بل وأوروبا والدول العربية

ًلو كان شيفتن يجري تحليال موضوعيا لوجد بضعة زعماء إسرائيليين سائبين ألقوا  في ” اتفاق لندن“ً
، التي وافقت عليها القيادة الفلسطينية ٢٠٠٢لسعودية  إلى سلة قمامة التاريخ، وكذلك المبادرة ا١٩٨٧

  .ورفضها أرئيل شارون

وحتى على افتراض أن التاريخ الفلسطيني هو جملة . غير أن المسألة ال تتلخص بالتحليل التاريخي
من التفويتات، بينما قصتنا هي سلسلة من مساعي السالم التي رفضت، فإن المسألة الحقيقية هي ماذا 

هي واقع الدولة الواحدة، ” األعمال كالمعتاد“نا؟ ما هو مستقبل إسرائيل في وضع تكون فيه سيحصل ل
ًمع حكم ذاتي جزئي جدا للفلسطينيين، على قسم صغير من الضفة الغربية، ومع وضع قانوني إشكالي 

ًجدا، األقلية تحكم فيه األغلبية، من خالل قوانين تسمح لها بغالف شرعي، زعما رميل البارود هذا هو ب. ً
  .الذي قد يتفجر في وجوهنا أو وجوه التالين بعدنا، وهو الذي يتعين علينا أن نفككه

إنه تفكير مضلل بأن برميل البارود هذا سيتفجر من خالل سأم العالم من الشكاوى الفلسطينية، 
قترح هذه وبأن الدول العربية تفضل مصالحها وتقيم عالقات سياسية واقتصادية مع إسرائيل، وأن ت

فالسبيل العملي الوحيد لتفكيك البرميل هو تثبيت حدود بيننا . اإلدارة أو تلك خطط سالم عديمة االحتمال
  .وبين الفلسطينيين
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لقد كان الحل األكثر عملية هو الوصول إلى اتفاق مع األردن فور حرب األيام الستة على أساس 
طلبت حكومة . ًمن جزءا من البلدة القديمة في القدسحدود الهدنة بيننا وبينه، مع تعديالت معقولة تتض

 في المئة من الضفة، فشرح بأن األمر غير ممكن من ٣٠التكتل الوطني من الملك حسين بأن يضم 
ًواذا لم يكن ممكنا الحديث مجددا مع الفلسطينيين، واذا كان األردن مستعدا للتسوية معنا . ناحيته ً ًٕ رغم (ٕ

تتضمن الضفة، فستعمل إسرائيل بشكل صحيح إذا ما وافقت )  سنة٣٢قبل تنازله عن الضفة الغربية 
ًإذا تبين بأن هذا أيضا ليس ممكنا عمليا، فسيتعين علينا أن نتوجه إلى الخيار أحادي . على ذلك ً ً

: هذه إمكانية سيكون حل الدولة الواحدة أسوأ منها؛ فلها نواقص عديدة، وثمة وميزة واحدة. الجانب
  .ت في وضع تحكم فيه أقلية يهودية أغلبية عربيةإسرائيل ليس

ًرائيل ألنه يفتح بابا ألمريكا، وبسبب تطورها إن الدول العربية معنية منذ سنوات بالتقرب من إس
حتى لو اقتنع كل العالم بأن القيادة الفلسطينية سائبة، وحتى لو أصبحنا . العلمي واالقتصادي واألمني

ضمان إسرائيل : أحبة العالم العربي واإلسالمي، فلن نحل بذلك المشكلة األصعب التي تقف على أعتابنا
  .قابلة للعيشكدولة يهودية وديمقراطية 

  ٤/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

Prime Minister Shtayyeh calls on Romania to put pressure on Israel to 
stop violations, settlement expansion 

 
RAMALLAH, Wednesday, November 4, 2020 (WAFA) - Prime Minister Muhammad 
Shtayyeh today called on his Romanian counterpart, Ludovic Orban, to put pressure on 
Israel to stop its violations and settlement expansion in the occupied West Bank. 
The Prime Minister said in a press conference held after his meeting with his Romanian 
counterpart at his Ramallah office that Romania will work on supporting achieving the 
partnership between Palestine and the European Union, and will also contribute to 
overcoming the obstacles that prevent this. 
"We discussed in the meeting developing and strengthening the Palestinian-Romanian 
Joint Committee and raising the level of the meeting to include the prime ministers in 
both countries," he said. 
He stressed that Romania reaffirmed its support for all efforts that would achieve the 
two-state solution that would lead to the establishment of a Palestinian state on the 1967 
borders, in addition to supporting President Mahmoud Abbas’ call for an international 
Middle East peace conference. 
Shtayyeh said that the meeting with his Romanian counterpart included a discussion 
about trade and academic exchange, and fighting coronavirus, noting that the friendship 
between Palestine and Romania dates back to 1974 when it recognized the Palestine 
Liberation Organization, and in 1988 it recognized the state of Palestine. Besides, he said, 
there are many Palestinians studying in Romanian universities. 
For his part, Orban said that his meeting with Prime Minister Shtayyeh revolved on the 
future of peace in the Middle East and recent developments in the region, stressing that 
his country will spare no effort leading to resolving the Palestinian-Israeli conflict and 



 
١٢

overseeing negotiations that lead to a two-state solution in accordance with international 
law and relevant United Nations resolutions. 
He stressed that this goal can be achieved through dialogue and diplomatic means, 
pointing out that this visit to Ramallah is an opportunity to assert Romania's firm stance 
on Palestine and the European Union's position regarding peace negotiations. 
The Romanian Prime Minister said his visit “marks an important stage in developing 
Romania’s relations with Palestine and reflects our political will and interest for 
sustained and substantial dialogue.” 

2020-11-4wafa   

*** 

Jerusalem cable car excavation work to begin in next few days 
 
Excavation works will start within two weeks to prepare for construction of the 
controversial cable car planned to connect West Jerusalem with the Old City, even 
though the High Court has not yet ruled on a petition to scrap the project. 
On Thursday, project director Shmulik Tzabari met with stakeholders on Mount Zion to 
explain that works to move infrastructure would soon commence at the parking lot 
adjacent to the Shulhan David event hall, which is currently undergoing renovation. 
Existing infrastructure such as water, sewage and telecommunications systems will need 
to be removed. 
Also last week, the Jerusalem Development Authority (JDA), which is responsible for 
implementing the cable car project, won approval from the Agriculture Ministry’s Forest 
Commissioner’s Unit to remove trees along the cable car’s route. 
Emek Shaveh, a not-for-profit organization that strives to prevent politicization of 
archaeology in Israel and has been leading the campaign against the project, appealed 
through its lawyer to the forest commissioner to freeze any tree-related action until the 
High Court has ruled. 
The cable car, for which the government has already budgeted NIS 200 million ($55.2 
million), is planned to stretch from the First Station cultural complex in the south of the 
city to the Old City’s Dung Gate, which is the closest entrance to the Western Wall, 
Judaism’s most venerated prayer site. Mount Zion will host the only station along the 
way. A maintenance depot is to be built in the neighborhood of Abu Tor. 
The project’s backers insist that this will be a tourist attraction and will help relieve 
traffic gridlock caused mainly by tour buses. 
But the plan’s critics say the cable car will turn Jerusalem’s most precious historic vistas 
into a theme park. An analysis of traffic data released in July appears to undermine the 
other major claim made for the cable car — that it will relieve traffic congestion along the 
Old City walls. The analysis suggests that an increase in shuttles would be a better, faster, 
and cheaper way of ferrying tourists from southern Jerusalem to the Dung Gate. 
In July, in a last-ditch attempt to stop the project, opponents petitioned the High Court. 
The court responded by ordering the government and all the other bodies involved to 
detail the “factual basis” on which the cable car meets the wording of the planning law — 
whether it really will “serve as a tourist attraction” and “make a real contribution to 
tourism in the area.” 
The government has submitted an 81-page document reiterating its arguments, to which 
the petitioners may respond by November 22. 
The JDA did not answer questions on the matter, but instead issued a statement saying it 
would “carry out out necessary activities in line with an approved plan and the legal 
proceedings underway.” 
 

The Times of Israel 4-11-2020 
*** 
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The green line is a red line for peace 
 
RAMALLAH — Israeli Prime Minister Benyamin Netanyahu has stated that Israel is 
ready to move ahead with “peace for peace” rather than “land for peace”, which was the 
original intent of the Middle East peace process. Even when US President Donald 
Trump’s administration offered Israel the annexation of over a third of the occupied 
West Bank in its peace plan, ensuring Israel’s perpetual control over the Palestinians and 
their land, the government coalition could not agree on the offer and did not achieve 
consensus on the plan. 
It did not matter. Earlier October, a debate in the Israeli Knesset (parliament) to approve 
the agreement normalising diplomatic relations with the United Arab Emirates was held 
at the same time that Israel approved almost 5,000 illegal housing units in under 48 
hours. The text on which politicians voted contained no reference to stopping the 
annexation. In fact, Netanyahu and several members of the government coalition made 
explicit references to the expansion of settlements and to the non-acceptance of an 
independent Palestinian state, adding that all of Jerusalem, including its annexed part 
and holy sites, would remain fully under Israeli sovereignty. Rather than a two-state 
solution, their plan involves a “Greater Israel”. This is why Israel is the only Middle 
Eastern country that refuses to demarcate its borders. 
Israel is carrying out this enterprise by confiscating Palestinian land, isolating East 
Jerusalem, fragmenting the West Bank and besieging Gaza. It can do so because it does 
not fear any consequences. Some of the condemnations of previous settlement projects 
came from leaders who have loudly opposed any measures to hold Israel accountable for 
the occupation, whether through the International Criminal Court or by banning 
settlement products. Interestingly, the latest settlement expansion may serve as a wake-up 
call for those who have been embracing Israeli officials, believing that “charm 
diplomacy” could bring about a more conducive environment for peace. 
But the facts are simple: Israel will not end its illegal occupation out of goodwill. On the 
contrary, it is systematically violating Article 2 of the Association Agreement with the EU, 
yet it still enjoys the benefits of that agreement. Now, it is normalising agreements with 
other countries while approving more settlements and demolishing more Palestinian 
homes. A successful road map for peace can avoid neither accountability nor the bold 
political decisions needed to ensure Palestinians’ inalienable rights. 
In this context, the strong European condemnation of the October 15 approval of 
settlement building, including from France, Spain, Italy, Germany, the United Kingdom, 
and the European Union, shows that despite the Trump administration’s efforts, the rest 
of the international community still considers the settlements illegal. An important aspect 
of the European statements is that they have confirmed what the “internationally agreed 
parameters” of a peace agreement are, including an end to the Israeli occupation that 
began in 1967. The real question, however, is when these condemnations will be turned 
into concrete measures. 
Taking action means not rewarding Israel with new agreements, as well as reviewing 
existing deals in order to ensure that the occupation does not benefit from them. Banning 
settlement products and acting against companies complicit in the apartheid regime 
imposed in Palestine are more than Palestinian demands; they are legal responsibilities 
and basic requirements to save the prospect of peace in the region. 
At the same time, recognising the State of Palestine and the 1967 border is more urgent 
than ever. 
There are many examples to show that our approach is correct. The South African 
apartheid system, for example, would never have disappeared without a strong 
international commitment to isolate the country’s white minority government. Today, a 
free and democratic South Africa is on the front line of solidarity with Palestine. 
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Past failures to bring peace to Palestine and the rest of our region should not prevent 
countries from exercising their responsibility to uphold and advance human rights as the 
basis of a rules-based world order. This is the idea behind Palestine’s call for an 
international peace conference in the first quarter of 2021. Just as alliances of countries 
are working on issues of global importance, such as climate change, we will continue 
advocating for an alliance of countries to take concrete measures for a just and lasting 
peace in Palestine and the rest of our region. It is here that the principles of the United 
Nations Charter, international law, and the right to self-determination will be either 
strengthened or weakened. 
Israel’s refusal to accept the 1967 border and an independent State of Palestine is a 
rejection of the simple principle of Palestinian rights. No normalisation agreement 
between Israel and any Arab country will change the fact that Palestinians will not 
vanish. The existence of over 13 million Palestinians worldwide is a reality that the Israeli 
occupation cannot hide. Whether under the occupation’s direct control or in exile, 
Palestinians’ dreams of freedom have remained constant. Our mere existence represents 
a message of hope, peace, justice, and freedom, which remains our strongest weapon. 
Majdi Khaldi is a senior diplomatic adviser to Palestinian President Mahmoud Abbas. 
Copyright: Project Syndicate, 2020.  
www.project-syndicate.org 
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In overnight and early morning raids, Israeli occupation forces detain 
25 Palestinians, most from East Jerusalem 

 
JERUSALEM, Wednesday, November 04, 2020 (WAFA) – Israeli occupation forces 
today detained 25 Palestinians from various parts of the occupied territories, but mainly 
from East Jerusalem, according to the Palestinian Prisoner Society (PPS). 
It said in a press release that Israeli forces conducted a raid in the East Jerusalem 
neighborhood of al-Tur resulting in the detention of 12 Palestinians. 
Israeli forces also raided Anata town, northeast of Jerusalem, resulting in the detention of 
three others. 
In the south of the West Bank, the Israeli military stormed the city of Hebron and 
detained two Palestinians after ransacking their family homes. 
PPS said the army conducted a similar raid into Yatta town, south of Hebron, where 
soldiers detained two Palestinians. 
In Bethlehem district, soldiers detained a Palestinian after storming and searching his 
family home. 
In the northern West Bank, PPS said a raid into Qabatia town, south of Jenin city, 
resulted in the detention of three men. 
In Qalqilya district, PPS said that Israeli troops raided Habla town, south of the city, 
resulting in the detention of two brothers. 

2020-11-4wafa   
*** 

Scores of settlers defile Aqsa Mosque 
 
Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Wednesday morning continued to 
storm the Aqsa Mosque and desecrate its courtyards. 
72 settlers, including rabbis and 26 students of Jewish institutes, entered the Mosque in 
groups through al-Maghariba Gate and toured its courtyards under police protection, 
local sources said. 
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 
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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. 

2020-10-4Palestinian Information Center   
*** 

Israeli police banish Sheikh Bukairat from Aqsa for six months 
 
The Israeli occupation police on Wednesday issued an order banning Sheikh Najeh 
Bukairat, deputy head of the Islamic Awqaf Administration in Jerusalem, from entering 
the Aqsa Mosque and its vicinity for six months. 
According to the renewed order, Sheikh Bukairat is also prohibited from entering the Old 
City of Jerusalem and the paths leading to the Aqsa Mosque. 
Last Wednesday, the Israeli police raided Sheikh Bukairat’s workplace, detained him and 
handed him a decision banning his entry to the Aqsa Mosque for one week and ordering 
him to come today for another interview by the Shin Bet. 

2020-10-4n Information Center Palestinia  
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Israeli police assault Palestinians in J’lem 

 
The Israeli occupation police on Wednesday evening assaulted Palestinian young men in 
Silwan district and the Old City of Jerusalem. 
According to local sources, Israeli police forces stormed al-Ein area in Silwan, spread 
through its streets and physically assaulted a teenager. 
Police forces also assaulted a group of young men during their presence in Bab al-Asbat 
area near the Aqsa Mosque, with no reason. 
Earlier, a large number of police officers brutalized and detained a Jerusalemite young 
man called Alaa Najeeb in Bab al-Amud area near the Aqsa Mosque before releasing him 
and handing him an order banning his entry to the Old City for 10 days. 
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