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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  محتوىال

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ٥  ًفي فوز جو بايدن رئيسا للواليات المتحدة األمريكية •

  االردن والقدس

  ٦  )رئيس(كش : األردن وترمب( •

  شؤون سياسية

  ٧   بهدم مساكن الفلسطينيين باألغوار المحتلةاالحتاللاألردن يدين قيام سلطات  •

  ٨  م المتحدةباألم" فلسطين" قرارات تخص ٦التصويت لصالح  •

ًمئة وتسعة وثالثون دولة تصوت لصالح قرار يعتبر المسجد األقصى موقعا خاصا بالمسلمين • ً ٍ ٌ ٌ  ٩  

  ٩  الجامعة العربية تدين سياسة التصعيد اإلسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين •

  ١٠  مطالبة أممية وأوروبية لالحتالل بوقف الهدم في الضفة والقدس •

  ١٢  ل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينيةبلجيكا تطالب االحتال •

  ١٣  "االونروا" الواليات المتحدة واسرائيل تحرضان ضد : مسؤول فلسطيني •

  ١٤  القدس لن تكون أبدا لغير الفلسطينيين: حفيد نيلسون مانديال •

  اعتداءات

  ١٥  كصى بقيادة المتطرف غليعشرات المستوطنين يقتحمون ساحات األق •

ّ وصول أعداد كبيرة من المصلين للمسجد األقصى وينكل بهماالحتالل يمنع • ُ ُ  ١٥  

  ١٥  االحتالل يعتقل شابا من بلدة عناتا شرق القدس •

  ١٦  االحتالل يعتقل شابا مقدسيا من حي الطور ويقتحم العيسوية •

  ١٦  القدس غرب شمال النفق شارع يغلق االحتالل •

ٍمستوطن يحاول اختطاف طفل من جنوب القدس وشرطة •   ١٦   االحتالل تتستر عليهٌ

َمواجهات عنيفة في مخيم قلنديا فجر  • ِ ٌ   ١٧  السبتٌ

  ١٧  االحتالل يمعن في التضييق على شيخ األقصى في سجنه •
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  اعتداءات/ تقارير

  ١٨  ٕطرد عائالت مقدسية من منازلها واحالل مستوطنين مكانها •

  ١٩  توبرأك خالل القدس في وجرائمه انتهاكاته ّصعد االحتالل: تقرير •

  ٢٠  مخطط ضخم يحدد سياسات التنظيم اإلسرائيلية في مركز القدس الشرقية •

 ٧٠٠ إلى ٥٠٠ بين ما تحاكم االحتالل سلطات :األطفال عن للدفاع العالمية الحركة •
  ٢١  سنويا طفل

  

  شؤون مقدسية

  ٢٢  كورونا القشة التي قصمت ظهر تجار القدس •

  ٢٣  ـال بـالحشـودالقدس المحتلة تختــ.. بعد اغالق طويل •

  اخترنا من مكتبة اللجنة

•   ٢٤  

  ٢٥  )بيل( لجنة تقاطعاللجنة العربية العليا /من التاريخ العربي  •

  آراء عربية

  ٢٥  )٣+١٠٠(لفور ب •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٦  ًاألخرس نموذجا… استثناء في الشرع اإلسرائيلي” الفلسطيني الحي“حين يبدو  •

  ٢٧  ً فلسطينيا في العراء٧٤ تصوت لجرافاتها وتترك والية األبرتهايد اإلسرائيلي •

  باالنجليزية اخبار

King congratulates Biden, Harris on election win ٢٩  

UN speaks of Temple Mount as solely Muslim site, ignores Jewish ties ٢٩  

Arab League condemns Israeli escalation in Palestinian territories ٣٠  

US Rep. Ilhan Omar condemns Israel for ethnic cleansing of 

Palestinian village ٣١  

Belgium slams Israel for demolition of Belgian-funded homes in West 

Bank ٣١  
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  ولنا كلمة

  ًفي فوز جو بايدن رئيسا للواليات المتحدة األمريكية
  

 وعلى مدى أيام نتائج االنتخابات األخيرة في الواليات المتحدة األمريكية تابع العالم باهتمام بالغ
 وما يترتب على ذلك من سياسات خارجية ، بها هذه الدولة العظمىحظىلما للفائز الجديد من أهمية ت
ونحن إذ نهنئ  – عن أثرها على المستوى الداخلي لهذه الدولة ً فضال– لها عالقة بمعظم دول العالم

 –رة األمريكية الجديدة بالفوز فإننا نأمل منها أن تكون سياستها الخارجية بالنسبة للدول العربية اإلدا
ًأكثر إنصافا وعدال واصطفافا مع اإلجماع الدولي –وخاصة بالنسبة لقضيتنا قضية فلسطين والقدس  ً ً

  . الدولية العادلة الشرعيةوالقضايا

  

 وهذا ما جاء في خطاب –مريكا احترامها بين العالم  اإلدارة الجديدة أن تعيد ألإننا نأمل من
الفوز للرئيس األمريكي المنتخب بايدن، ذلك االحترام الذي فقدته بإنعزالها وتفردها بالمواقف الفردية 

كمنظمة الصحة ((وتخليها عن العمل مع باقي دول العالم وجمدت عضويتها في هيئات دولية هامة 
))  ومحكمة الجنايات الدولية واتفاق باريس بشأن المناخمنظمة اليونسكو والعالمية ومنظمة األونروا

حتى بدت تغرد منفردة خارج السرب الدولي، وخرجت بذلك عن اإلجماع الدولي في العديد من القرارات 
الشرعية وخاصة تلك القرارات التي تهمنا في قضيتنا األولى وهي القضية الفلسطينية، فكانت تلك 

على التمادي في مخالفة قرارات " السلطة القائمة باالحتالل"مل األكبر في تشجيع إسرائيل السياسة العا
الشرعية الدولية وارتكاب صنوف االعتداءات بحق الشعب العربي الفلسطيني، فلم تعترف له بحق، ولم 

 الفلسطينية ٕواقامة الدولة" حل الدولتين"تنصاع إلى الحل الوحيد الذي تنادي به معظم دول العالم وهو 
  . والقبول بالمبادرة العربية للسالمم وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧المستقلة على حدود عام 

إسرائيل على تعنتها –ً المنتهية واليتها قريبا –لقد شجعت المواقف المتطرفة لإلدارة األمريكية 
العتراف بالمعاهدات والمواثيق  القبول بحل الدولتين وأغرتها بالتوسع االستعماري االستيطاني وعدم امبعد

والقوانين الدولية مما زاد في تعقيد القضية الفلسطينية، وفتحت شهيتها اللتهام وضم أجزاء كبيرة من 
  .األراضي العربية المحتلة ومنها الجوالن السوري

  

لقد كان قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، وطرد مؤسسات السلطة الفلسطينية من 
 ا والتخلي عن دور أمريكا في دعم مؤسسة األونروا، وتشجيع إسرائيل على التوسع االستيطاني أمريك

ًواعتباره امرا شرعيا و دون قيود، هو سبب القطيعة بين أمريكا والسلطة الوطنية الفلسطينية، فلم تكن ً
 السلطة الوطنية ًأمريكا الراعي العادل النزيه لحل القضية الفلسطينية فكان ذلك سببا في عدم وثوق

  .الفلسطينية في تولي اإلدارة األمريكية دور الوسيط في إيجاد حل للقضية الفلسطينية
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 أن تعيد ثقة العالم بها – وهي بالتأكيد واعية إلى ذلك –إننا نأمل من اإلدارة األمريكية الجديدة 
مول بين دول العالم في إيجاد من خالل سياساتها العادلة تجاه القضايا العالمية وأن تقوم بدورها المأ

ًالحلول بدال من تعقيدها واعاقتها، متمنين ألمريكا أن تبقى رائدا للديمقراطية في العالم وبلدا عظيما  ً ً ًٕ
  .بمساهماته ومواقفه الدولية المشرفة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  م٨/١١/٢٠٢٠                                                                           

***  

  االردن والقدس

 )رئيس(كش :  األردن وترمب(

 فايز الفايز

ًهو األردن ممثال الفائز الوحيد من نجاح المرشح الديمقراطي لالنتخابات األميركية جو بايدن 
ًبالملك عبداهللا الثاني الذي قاوم طويال العديد من محاوالت فريق ترمب للتنازل عن الثوابت األردنية تجاه 
القضية الفلسطينية وضم غور األردن الغربي واالنفتاح على حكومة نتنياهو، وعدم الخضوع للمحاصصة 

ينية الذين لم يركعوا بشكل كامل، وهذا النصر ًفي المقدسات هناك، فضال عن األشقاء بالسلطة الفلسط
ليس للديمقراطية األميركية فحسب، بل هو انتصار للسياسة األردنية التي غرست قدميها بعمق األرض 

المندوب «ًرغم االنهيار العربي أمام جبروت وصلف ترمب وبعثته الكونيالية، ممثال بصهره جارد كوشنر 
  .«طالسامي األميركي في الشرق األوس

ًفوز بايدن سيكون جحيما على العديد من األطراف الدولية، خصوصا شخص رئيس الوزراء  ً
اإلسرائيلي بنيامين نتيناهو وحلفه، وهذا ال يعني تخلي بايدن عن الكيان اإلسرئيلي بالطبع، ولكن على 

يخطط له األقل سيعطي األردن والسلطة الفلسطينية مساحة أوسع من التمدد خارج القفص الذي كان 
ترمب وفريقه، وشهدنا لعبة شطرنج سياسية قاسية أدارتها القيادة بحرفية أدت إلى تحسين شروط 
ًالتفاوض مع الجانب األميركي، كسب فيها األردن وقتا كافيا ليتنفس الصعداء، قبل أن تنتهي المباراة  ً

  .الصهيونية اإلنجيلية» ملك يهوه«بكش 

تيار أفضل لمسؤولين يمتلكون القدرة على فهم قواعد السياسة ًهذا بالطبع يحتم علينا فعليا اخ
الخارجية، وتشكيل كتل نيابية على سوية عالية من العلم والفهم السياسي والتحرك بحرية لدعم سياسات 
األردن ومصالحه الخارجية، حتى لو خلقنا يمين متشدد داخل المجلس أو يمين وسط، فأي فريق لكرة 

  .ًنتقال إلى جهة الملعب اآلخر حتى لو كان خاسرا بعشرة أهدافالقدم يحتم عليه اال

أما إذا بقينا معتمدين على حالة الفراغ للوجود السياسي التي واكبت مراحل سابقة سنخسر أكثر 
ًوأكثر، وكما ذكرت سابقا، في حال سقط ترمب سيكون األردن محجا سياسيا واقتصاديا مدعوما بصمود  ً ً

يادة العليا التي لم تنكسر أمام الضغوط السابقة للتفريط بالمقدسات والثوابت الجبهة الداخلية والق
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التاريخية المتعلقة بالحق الفلسطيني والوجود األردني كدولة مستقلة القرار رغم حاجتها للمساعدات 
  .ًوظروفها المعقدة إقليميا

ولة شيء وشخص الرئيس ًهذا بالطبع ال يعني أن األردن لم يكن حليفا للواليات المتحدة، فالد
وسياسته شيء آخر، فالدولة العميقة في أميركا تعيش في مجرة بعيدة عن الكوكب الذي يعيش فيه 
الرئيس، ولهذا فإن تعقيدات العالقات الدولية تظهر أننا على األقل نستطيع التعاون والتفاهم مع القطب 

  . علينا وليس لنا حيلة فيهاالعالمي األوحد حتى في أصعب الظروف ورغم وجود قضايا تؤثر

ّوتاريخيا مر األردن بالعديد من المواجهات مع اإلدارة األميركية في بداية السبعينات والتسعينات  ً
 رفضت واشنطن تزويد األردن بصواريخ أرض جو ودبابات، فعاد ١٩٧٤من القرن الماضي، ففي عاغم 

فر إلى موسكو للتباحث بشأن شراء الملك حسين من هناك إلى لندن وطلب من زيد الرفاعي الس
الصواريخ واألسلحة من اإلتحاد السوفيييتي، وفي أقل من شهرين استقال الرئيس ريتشارد نيكسون إثر 

وزميل آخر، ليتسلم نائب » بوب وودورد«، الذي فجرها صحفي نيوورك تايمز »ووترغيت«فضيحة 
 فإن الحظ السياسي ينحاز لألردن فهل نستمر الرئيس جيرالد فورد، وتعود العالقة من جديد، أما اليوم

  ..ًبالتخطيط عالي المستوى، لنكون بوابة العرب على الغرب مجددا

  ٦ص/٨/١١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  شؤون سياسية

   بهدم مساكن الفلسطينيين باألغوار المحتلةاالحتاللاألردن يدين قيام سلطات 
 

تــربين قيــام الــسلطات اإلســرائيلية بهــدم وزارة الخارجيــة وشــؤون المغ دانــت –  الدســتور– عمــان
 .مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني في حمصة البقيعة في األغوار المحتلة

وقال الناطق باسـم الـوزارة الـسفير ضـيف اهللا الفـايز ان عمليـات الهـدم واإلخـالء وكـذلك مـصادرة 
اللتزامـات إسـرائيل كقـوة قائمـة األراضي خرق للقانون الدولي ومخالفـة صـريحة لقواعـد حقـوق اإلنـسان و

 . في األراضي الفلسطينية المحتلةباالحتالل

ــا فيهــا ضــم األراضــي  ــايز أن سياســية االســتيطان اإلســرائيلية بم ــاء ومــصادرتها وأضــاف الف وبن
 .الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

جتمع الـدولي إلـى اتخـاذ مواقـف حاسـمة للـضغط علـى إسـرائيل لوقـف ممارسـاتها ودعا الفايز الم
  .الالشرعية التي تقوض جهود السالم وفرصه

  ١ صفحة ٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 باألمم المتحدة" فلسطين" قرارات تخص ٦التصويت لصالح 
  

ٕالمـسائل الـسياسية الخاصـة وانهـاء لجنـة (ّصوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمـم المتحـدة : رام اهللا
 ."فلسطين" قرارات تخص ٦، لصالح )االستعمار

 القـرارات الفلـسطينية إنوقال عمر عـوض اهللا، مـسؤول دائـرة األمـم المتحـدة فـي وزارة الخارجيـة 
  . بشكل سنوي ودوري للجمعية العامة لألمم المتحدة، ويتم التصويت عليها"فلسطين"الستة تقدمها 

ة الخارجيــة الفلــسطينية، فــي بيــان صــحافي الخمــيس إن القــرار األول يتعلــق بعمليــات وقالــت وزار
 ضـده، وامتنعـت ٥ دولـة، و١٥١ّ، وصوت لصالحه )األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  . دول عن التصويت٩

لصالحه،  صوتا ١٥٣وحصل القرار الثاني الخاص بتقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين، على 
  . دولة عن التصويت١٢ ضده، وامتنعت ٢و

 ١٥١ّوأما القرار الثالث فيتعلق بالمحافظة على ممتلكات الالجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 
  . دول عن التصويت٨ وامتنعت ٦وضده 

وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات االسرائيلية في األرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا 
  . دولة عن التصويت١٤، وامتنعت ٧ّ صوتا، وصوت ضده ١٤٢ الشرقية، على القدس

والقرار الخامس بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الـشعب الفلـسطيني فـي األرض الفلـسطينية 
  . دولة عن التصويت١٦، وامتنعت ٩، وضده ١٣٨ّالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 

الخاص باللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية، وأثرها علـى وحصل القرار السادس 
  . دولة عن التصويت٧٦، وامتنعت ١٣ّ صوتا، فيما صوت ضده ٧٢حقوق الشعب الفلسطيني، على 

  .ّورحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات

جاال للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا مؤشر ال يحمل م"وأشار إلى أن هذا التصويت 
  ."ومتماسكا، تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني والجئيه، وفي مواجهة الممارسات اإلسرائيلية وجرائمها

 الشكر للدول التي صوتت لصالح هـذه القـرارات، و تبنتهـا بمـا فيهـا دول االتحـاد "المالكي"ّووجه 
  )األناضول( .األوروبي

  ٦/١١/٢٠٢٠ي القدس العرب

***  
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ٍمئة وتسعة وثالثون دولة تصوت لصالح قرار يعتبر  ٌ ٌ  

ًالمسجد األقصى موقعا خاصا بالمسلمين ً  
 

ٍ، لصالح قرار يعتبر٦/١١/٢٠٢٠ دولة في األمم المتحدة، يوم الخميس، ١٣٩صوتت  المـسجد  ِ
ًالمبارك، معلما إسالميا فقط، حـصريا للمـسلمين، مـن خـالل اإلشـ األقصى ً ارة إليـه فقـط باسـمه اإلسـالمي ً

  .)المسجد األقصى(

ِ أخــرى مؤيــدة للفلــسطينيين، ومناهــضة لالحــتالل ٍســبعة قــراراتًوكــان هــذا القــرار، واحــدا مــن بــين  ٍ ٍ
  .الصهيوني، أقرتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، في نيويورك

ق سـفير االحـتالل لـدى األمـم المتحـدة ّوفي سـياق رد الفعـل الـصهيوني الرسـمي علـى القـرار، علـ
ٍإنه يتجاهل تمامـا أي صـلة بـين: "ان على القرار قائالجلعاد أرد  ً األقـصى، وهـذه وصـمة  والمـسجد اليهـود ّ

  ."عار

ٌلن يغيروا حقيقة عالقتنـا بالقـدس، إنهـا أقـوى مـن أي وقـت مـضى، وهنـاك عـدد : "وأضاف أردان ٍ  ّ
  ."ُمن الدول تنقل سفاراتها إلى هناك

ويأتي هذا اإلجراء الذي اتخذته األمم المتحدة، بحسب السفير الصهيوني، في الوقت الذي عززت 
  .فيه إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب جهودها للتأكيد على ارتباط الكيان الصهيوني بالقدس

 ٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  هدم منازل الفلسطينيينالجامعة العربية تدين سياسة التصعيد اإلسرائيلية ب

 

 منــازل هــدم فــي اإلســرائيلية التــصعيد سياســة العربيــة، الــدول جامعــة أدانــت – أ ش أ - القــاهرة
 اإلسرائيلي العدوان إطار في ،٢٠٢٠ الجاري العام خالل %٢٠٠ من أكثر إلى ارتفعت والتي الفلسطينيين

 مـسؤولياته لتحمـل الـدولي المجتمـع داعيـة العـالم، وبـصر سـمع تحـت الفلسطيني الشعب على المتواصل
 الدولي القانون قواعد إلعمال االحتالل حكومة على الضغوط بممارسة الجرائم هذه لوقف الفوري والتدخل
 .الفلسطيني للشعب الالزمة الحماية وتوفير

 العربيـة واألراضـي فلـسطين قطـاع رئـيس المـساعد العـام األمـين علـي، أبـو سـعيد الـدكتور وحذر
 اإلجراميـة الـسياسات هـذه وتـداعيات مخاطر من – السبت اليوم تصريح في – العربية الجامعةب المحتلة

 جانب إلى الفلسطينية، لألراضي االحتاللية الضم ومشاريع العرقي التطهير ممارسات إطار في تدخل التي
 وحشره الفلسطيني المجتمع إفقار في اإلمعان تستهدف التي والتعليمية واالقتصادية االجتماعية تداعياتها

 .العنصري الفصل معازل في

 ٧٦ من أكثر هدم على الجاري األسبوع خالل أقدمت االحتالل سلطات إن علي، أبو السفير وقال
 ٤١ لـديها ًشخـصا، ٧٣ مـن تتكـون فلـسطينية عائلـة ١١لـ ملكيتها تعود سكنية مرافق ذلك في بما مبنى
 سـكان أربـاع ثالثـة فقـد إلـى أدى الـذي األمـر فلـسطينية،ال األغـوار شـمال "الفوقا حمصة" خربة في طفال
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 واالنتهاكات الجرائم تواصل نطاق في سنوات ٤ من أكثر منذ قسري تهجير حادث أكبر في مأواهم القرية
 .الممنهجة الممارسات هذه تجرم التي الدولية والمواثيق الدولي القانون لقواعد الجسيمة

ــد ظــل فــي بالهــدم تتــزامن اإلســرائيلية الممارســات لــكت أن المــساعد، العــام األمــين وأوضــح  تهدي
 مجتمـع فـي الفلـسطينية المدرسـة فيهـا بمـا فلـسطينية مدرسـة ٥٢ مـن أكثر بهدم ًأيضا االحتالل سلطات

 الـدول مـن والعديـد األوروبـي االتحـاد قبل من تمويلها تم والتي المحتلة، الغربية الضفة وسط التين رأس
 .فيه األعضاء

 األمــن مجلــس خاصــة الــدولي، والمجتمــع األوروبــي االتحــاد دول المــساعد، العــام مــيناأل ودعــا
ــة والمنظمــات ــة الدولي ــدخل مــسؤولياتها لتحمــل االختــصاص ذات المعني  الجــرائم هــذه لوقــف الفــوري والت

 للـشعب الالزمـة الحمايـة وتـوفير الـدولي القـانون قواعـد إلعمـال االحتالل حكومة على الضغوط بممارسة
 بـالمواقف العربيـة الـدول لجامعـة العامـة األمانـة بترحيـب منوهـا الرابعـة، جنيـف التفاقية ًطبقا سطينيالفل

 هــذه ٕوادانــة رفــض عــن المعبــرة األغــوار شــمال "الفوقــا حمــصة" لمنطقــة التــضامنية والزيــارات الدوليــة
 .االحتاللية الممارسات

 ٢٠٠ من أكثر يطال تجاري وسوق يلح هدم بتنفيذ الشروع تعتزم االحتالل سلطات أن إلى ولفت
 مركـز خطـة االحـتالل سـلطات تـسميه فيمـا القـدس بمدينـة الجـوز وادي حي في وتجارية صناعية منشأة
 المدينة مشهد بتغيير القدس لمدينة التهويد مشاريع أكبر من ًواحدا يعد الذي المخطط وهو القدس مدينة

 لهـذا للتـصدي الدولي المجتمع مسؤولية من يضاعف ام وذلك أقلية، إلى الفلسطينيين مواطنيها وتحويل
 إرادة ضـد ًوأيـضا بـل وحقوقه، الفلسطيني الشعب ضد فقط ليس والمتصاعد المتواصل اإلسرائيلي العدوان

  .وتطبيقها تفعيلها من البد بالموضوع صلة ذات قرارات من اتخذه وما وقوانينه ومواثيقه الدولي المجتمع

  ٧/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*** 

  مطالبة أممية وأوروبية لالحتالل بوقف الهدم في الضفة والقدس
  

 الخمـيس، يـومّمتحدة، االحتالل اإلسـرائيلي،  طالب االتحاد األوروبي واألمم ال-فلسطين المحتلة 
 .ّبوقف عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة

ً مبنـى فـي مختلـف أنحـاء ٦٨٩ت ّوأعلنت األمم المتحـدة، أن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، هـدم
ّالضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن الضفة الغربية المحتلة تشهد أكبر  ً

ّكمــا صــوتت اللجنــة الرابعــة للجمعيــة العامــة، وهــي لجنــة المــسائل الــسياسية . عمليــة هــدم منــذ ســنوات
 . فلسطينّ قرارات تخص٦ٕالخاصة وانهاء االستعمار، لصالح 

وقالــت المنــسقة اإلنــسانية المؤقتــة فــي األرض الفلــسطينية المحتلــة، إيفــون هيلــي، فــي تــصريح 
 فلسطيني وتركهم بال مأوى، ولفتت إلى أن مـا تـم ٨٦٩ّمكتوب، إن عمليات الهدم هذه، أدت إلى تهجير 

 ."٢٠١٦العام ُيفوق ما هدم خالل عام بأكمله منذ "هدمه منذ بداية العام الجاري، وحتى اليوم 
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ّعادة ما يتم التذرع باالفتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات اإلسرائيلية ": وأضافت هيلي ً
ًكسبب للهدم، مع أن الفلسطينيين ال يستطيعون الحصول على هذه الرخص على اإلطالق تقريبا، بسبب 

 ."نظام التخطيط التقييدي والتمييزي

 وســيلة رئيــسية لخلــق بيئــة غايتهــا إجبــار الفلــسطينيين علــى ّعمليــات الهــدم تــشكل"وذكــرت أن 
، مشيرة إلى أن آخر عمليات الهدم، وأكبرها، جرت يوم الثالثاء الماضـي، فـي تجمـع "الرحيل عن منازلهم ً ُ

 .حمصة البقيعة الفلسطيني، في غور األردن بالضفة الغربية المحتلة

هجر ": وقالت هيلي ًال، بعدما هدمت السلطات اإلسرائيلية منازلهم  طف٤١ً شخصا، من بينهم ٧٣ُ
َفقد ثالثة أربـاع سـكان هـذا التجمـع مـساكنهم، ممـا يجعـل ": ً، مضيفة"ّومبانيهم األخرى ودمرت مقتنياتهم

زارت الوكــاالت ": وتابعــت. "ذلــك أكبــر حادثــة مــن حــوادث التهجيــر القــسري فيمــا يربــو علــى أربعــة أعــوام
ُ مبنى، وهو عدد يفوق ما هدم فـي أي عمليـة هـدم أخـرى علـى مـدى ٧٦ ّاإلنسانية التجمع وسجلت هدم ً

المبـاني المـدمرة، بمـا فيهـا المنـازل وحظـائر المواشـي والمـراحيض وألـواح "ً، الفتة إلى أن "العقد المنصرم
ُالطاقة الشمسية، كانت أساسية لسبل عيش ورفاه وكرامة أبناء هذا التجمع، الذين انتهكت حقوقهم ُ". 

ّحالــة الــضعف التــي يعيــشونها مــع بدايــة فــصل الــشتاء واســتمرار تفــشي وبــاء "هيلــي أن وذكــرت 
 ."فيروس كورونا تفاقمت، وكان بعض المباني المهدومة قد جرى التبرع بها كمساعدات إنسانية

ّتعد حمصة البقيعة، الواقعة في غور األردن، واحدة من ": وأضافت َ ً تجمعا بدويا ورعويا، تقع ٣٨ُ ً ً
هـذه هـي (...) ’  إطالق نـارقمناط ’ا أو في جزء منها داخل مناطق تعلن عنها إسرائيل باعتبارهابكامله

ًبعض أكثر التجمعات الـسكانية ضـعفا فـي الـضفة الغربيـة، حيـث تملـك قـدرة محـدودة علـى الوصـول إلـى 
 ."الخدمات التعليمية والصحية، والبنية التحتية الالزمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء

ُّأذكـر جميـع األطـراف ": ً، مردفـة"مخالفـة جـسيمة التفاقيـة جنيـف الرابعـة"واعتبرت عمليات الهدم 
بأن تدمير الممتلكات على نطـاق واسـع والترحيـل القـسري لألشـخاص المحميـين فـي اإلقلـيم الواقـع تحـت 

ّؤكــد أن مجتمــع وبينمــا ُأ": وأضــافت هيلــي. "ّاالحــتالل، يــشكالن مخالفــات جــسيمة التفاقيــة جنيــف الرابعــة
ًالعمل اإلنساني يقف على أهبة االستعداد لمساعدة جميع المهجرين أو المتضررين، فإنني ُأطالب مجددا  

 ."وبقوة إسرائيل بوقف عمليات الهدم غير المشروعة على الفور

من جانبه، قال المتحدث الرسمي بلسان االتحاد األوروبي في بروكسل، بيتر سانتو، في تصريح 
 مبنـى، بمـا فـي ذلـك مرافـق سـكنية ولـسبل ٧٠هدمت القوات اإلسرائيلية هذا األسبوع أكثـر مـن ": بمكتو

حمـصة ) قريـة صـغيرة(ِ طفـال فـي خربـة ٤١ عائلة فلسطينية لـديها ١١العيش والصرف الصحي، تملكها 
التجــاه يؤكــد هــذا الهــدم الواســع النطــاق مــرة أخــرى، ا": وأضــاف. ")شــرقي الــضفة(الفوقــا، شــمال األغــوار 

 ."المؤسف لعمليات المصادرة والهدم منذ بداية العام

يأتي ذلك باإلضافة إلى التهديـد بهـدم المدرسـة الفلـسطينية فـي قريـة ": وتابع المتحدث األوروبي
رأس التــين، فــي وســط الــضفة الغربيــة، والتــي يــشترك فــي تمويلهــا االتحــاد األوروبــي والعديــد مــن الــدول 

كمـا تـم ": وأضاف. " مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم٥٢ًيوجد حاليا ": ال سانتووق. "األعضاء في االتحاد
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التأكيد عليه في االستنتاجات السابقة لمجلس االتحاد األوروبي، فإن االتحاد يدعو إلـى حمايـة األطفـال، 
بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونـة، ذلـك ألن التعلـيم حـق أساسـي مـن 

ًتـشكل مثـل هـذه التطـورات عائقـا أمـام حـل ": وتـابع سـانتو. "حقوق اإلنسان يجب حمايته والحفـاظ عليـه ُ
 ."الدولتين

يكرر االتحاد األوروبي دعوته إلسرائيل لوقـف جميـع عمليـات الهـدم هـذه، بمـا فـي ": وقال سانتو
ي لجائحـة فيـروس كورونـا ذلك المباني الممولة من االتحـاد األوروبـي، ال سـيما فـي ضـوء األثـر اإلنـسان

 ."الحالية

  ١٤ صفحة ٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  بلجيكا تطالب االحتالل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية

 

 عمليـات عـن تعويـضات بدفع اإلسرائيلي االحتالل سلطات اليوم، بلجيكا طالبت – قنا – بروكسل
 أراضي في تنفيذها يتم التي اإلنسانية المساعدات من كجزء بلجيكي، بدعم بناؤها تم فلسطينية مبان هدم

 فـي المقلقـة الزيـادة إزاء قلقهـا عـن صـحفي، بيان في البلجيكية، الخارجية وزارة وأعربت .الغربية الضفة
 المنطقـة فـي اإلنـسانية والمـشاريع المبـاني على االحتالل سلطات قبل من واالستيالء الهدم عمليات عدد

 مـسكنا ٧٦ نحـو تـدمير مـن بـالفزع تشعر بلجيكا" أن الوزارة وأوضحت .لغربيةا الضفة في )ج( المصنفة
 المحليـين، الـسكان علـى كبيـر تـأثير ولهـذا األغـوار، فـي الفوقـا حمـصة خربـة قريـة فـي وبركسا، ومنشأة
  ".اإلنساني المجال في الشركاء يقدمها التي المساعدة وعلى

 جنـوب /الركيـز/ قريـة فـي المحتلـة الفلـسطينية األراضـي فـي منـازل أربعـة هـدم عملية أدانت كما
 بـأموال األساسـية التحتيـة البنيـة هـذه بنـاء تم حيث االحتالل، سلطات قبل من الماضي، الشهر /الخليل/

 الكيـان مـن وطالبـت الغربيـة، الـضفة حمايـة اتحـاد ينفذها التي اإلنسانية المساعدات من كجزء بلجيكية،
 في والمساكن التحتية البنية هدم أن بيانها، في الوزارة، وجددت .الهدم عمليات عن تعويضات اإلسرائيلي

 إسـرائيل والتزامـات الرابعـة، جنيـف اتفاقيـة سيما ال الدولي، اإلنساني القانون مع يتعارض الغربية الضفة
  .المتحدة لألمم األمن مجلس وقرارات محتلة كقوة

 المـدارس، هـدم مـن قلقهـا عـن – دوليالـ األمـن مجلـس في عضوا بصفتها – بلجيكا أعربت كما
 اإلعــالن فــي مكفـول حــق وهـو التعلــيم، فــي العـالم فــي األطفـال كــسائر الفلــسطينيين األطفـال حــق مؤكـدة

 واتفاقية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاصة الدولية والمعاهدة اإلنسان، لحقوق العالمي
  .الطفل حقوق

 وخربـة وجنبـا التـين رأس/ لمـدارس الهـدم أوامـر تنفيـذ عـدم إلـى لاالحـتال سـلطات بلجيكا ودعت
  .الهدم لخطر معرضة الغربية الضفة في مدرسة ٥٢ حماية وكذلك ،/الفخيت

  ٨/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

*** 



 
١٣

  "االونروا" الواليات المتحدة واسرائيل تحرضان ضد : مسؤول فلسطيني

  

   ليلى خالد الكركي-عمان 

تجاه اآلثار السلبية » قلقهم» ية العامة لالمم المتحدة في بيان صحافي عنأعرب أعضاء الجمع
لألزمة المالية الحادة المتواصلة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 

وتداعياتها، التي باتت تشكل تهديدا حقيقا الستمرار تنفيذ برامجها ) االونروا( الشرق االدنى 
  .مليون الجىء في مناطق عملها الخمس) ٥.٣( الخدماتية المقدمة لنحواألساسية و

ودعا قرار صادر عن الجمعية أمس االول، جميع المانحين إلى مواصلة تعزيز جهودهم لتلبية  
االحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات واالحتياجات الناشئة عن 

 ٥ دولة مقابل رفض ١٥١ في المنطقة، وحصل القرار على موافقة الصراعات وعدم االستقرار
 قرارات لصالح القضية ٧ دول أخرى عن التصويت، وجاء القرار ضمن ٩دول، وامتناع 

  .الفلسطينية صوتت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة

العتيادية مليون دوالر في موازنتها ا )١٣٠( من عجز مالي يقدر بـ ) االونروا( وتعاني   
في موازنة الطوارئ لسوريا وفلسطين  %) ٥٠(باإلضافة إلى العجز المالي الذي يزيد على 

 الذي أطلقته الوكالة مع بدء ١٩ –وضعف استجابة المانحين لنداء مواجهة وباء كوفيد 
وفي السياق ذاته قال عضو اللجنة التنفيذية    .مليون دوالر) ٩٤,٦(الجائحة والمقدر بـ 

) اسرائيل (  التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين احمد ابو هولي ان تصريحات مندوب لمنظمة
هدفها اغالق الوكالة وتصفية «والالجئين )االونروا (لدى االمم المتحدة جلعاد اردان حول وكالة 

قضية الالجئين، مؤكدا ان الرد عليها جاء في شهر كانون االول من العام الماضي بتصويت 
واضاف ابو هولي في تصريحات صحافية .«م على تجديد تفويض الوكالة لثالث سنواتدول العال

أمس ان اسرائيل والواليات المتحدة، تسعيان الى تحريض العالم ضد المؤسسة االممية على 
قاعدة انها تزيد من عمر الصراع، فيما الحقيقة ان تنكر حكومات االحتالل لحقوق الالجئين 

هو ما يؤجج  )١٩٤(و عدم تنفيذ قرارت الشرعية الدولية خصوصا القرار سواء عبر المفاوضات ا
الصراع، مؤكدا ان الوكالة ستبقى مستمرة في تقديم خدماتها حتى ايجاد حل عادل للقضية 

ان أحد األسباب الرئيسة لفشل األمم المتحدة في حل « : وكان المندوب أردان قال  .الفلسطينية
  .«)لألونروا( يني هو دعمها  الفلسط-النزاع اإلسرائيلي

تعمل في إطار المنظومة الدولية ووفق ) االونروا( وأعاد أبو هولي التأكيد على ان  … 
، وال يحق لالحتالل اإلسرائيلي بأي شكل من االشكال »٣٠٢«التفويض الممنوح لها بالقرار 

  .التدخل في شؤون عملها

  ٢ص/٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
١٤

   القدس لن تكون أبدا لغير الفلسطينيين:حفيد نيلسون مانديال
  

 وقـوف مانـديال، نيلـسون إفريقيـا جنوب في للعنصرية المناهض الزعيم حفيد مانديال، مانديال أكد
 لـن" القـدس أن علـى مـشددا اإلسرائيلي، لالحتالل مواجهته في الفلسطيني الشعب جانب إلى بالده شعب
  ".الفلسطيني الشعب لغير أبدا تكون

 الـسبت، انطلـق، الـذي "األول اإللكترونـي المقـدس بيـت رواد" مؤتمر خالل له كلمة في ذلك جاء
 لنـصرة العـالمي االئـتالف بتنظـيم ،"خيانة التطبيع ..أمانة القدس" شعار تحت يومين، مدار على ويستمر
 .إلكترونيــة منــصة عبــر ،)إســطنبول مقــره( "اإلســالمي والعــالم تركيــا عالقــات" ومركــز وفلــسطين، القــدس

 الفلـسطينية القـضية خدمـة فـي البـارزة والشخـصيات الناشـطين من آالف ٥ من أكثر المؤتمر واستضاف
   .دولة ٧٥ نحو من المحتلة، القدس مدينة عن والدفاع

 نحـن (..) اإلسـرائيلي االحـتالل لمواجهـة اليـوم معكـم نقـف" :الفيـديو عبـر كلمـة في مانديال وقال
 ليواجــه )مانــديال نيلــسون( جــدي وقــف كمــا العاريــة بيــده االحــتالل يواجــه الــذي الفلــسطيني الــشعب نــرى

  ".العنصرية

 األوقات أحلك في إفريقيا جنوب شعب جانب إلى وقف الفلسطيني الشعب أن إلى مانديال، وأشار
 العاصـمة هـي القـدس نعتبـر نحـن" :وتـابع .العنـصرية لوقف الدولية المحافل كافة في معهم صوته ورفع

 لالحـتالل عاصـمة القدس اعتبر حين العالم )األمريكي الرئيس) ترامب دونالد خذل وقد ن،لفلسطي األبدية
  "يملكها وكأنه

 لفلـسطين المقدسـة المكانة بذلك يتجاهل التطبيع هذا دعم أو الكيان مع طبع مع كل" أن واعتبر
  ".الديانات كل في والقدس

  ".لسطينيالف الشعب لغير أبدا تكون ولن للبيع ليست القدس" :وقال

 الــدول مـن خاصــة اإلسـرائيلي االحــتالل مـع بـالتطبيع ســاهم مـن إلــى رسـالة مانــديال حفيـد ووجـه
  .الفلسطيني الشعب قتلت التي العنصرية) إسرائيل(و المتحدة للواليات انحنيتم أنتم" :قائال العربية،

 تزول، حتى )لإسرائي( في سالم هناك يكون لن" أنه على وشدد"ترامب انتهى كما يومكم سينتهي
 االحتالل وزراء رئيس نتنياهو بنيامين محاكمة وتتم األسرى، كل ويتحرر أرضهم إلى الفلسطينيون ويعود

  ".االحتالل قادة من سبقه من وكل اإلسرائيلي

 علـى يحـصل حتـى الفلـسطيني الـشعب مـع بـالوقوف العالم وحكومات األحرار كل مانديال، وطالب
 األوسـط الـشرق فـي جديدة قوى أي وجود لمنع تسعى" )إسرائيل( أن ورأى ).إسرائيل( "تضمحل"و حقوقه

 التـي ،"القـرن صـفقة" بينهـا متعـددة تحـديات الفلـسطينيون ويواجـه ".ذلـك فـي تـدعمها المتحـدة والواليات
 اإلســرائيلي الــضم ومــشروع الماضــي، الثــاني كــانون/ينــاير نهايــة ترامــب دونالــد األمريكــي الــرئيس أعلنهــا
  )األناضول). (أبيب تل (مع المتتابعة العربية التطبيع واتفاقيات الغربية، ضفةبال ألراض

  ٧/١١/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

*** 



 
١٥

  اعتداءات

  كساحات األقصى بقيادة المتطرف غليعشرات المستوطنين يقتحمون 
  

اقتحم المتطرف يهودا غليك وعضو الكنيست اإلسرائيلي السابق موشيه ....  -فلسطين المحتلة 
ــارك، مــن بــاب  ــة عــشرات المــستوطنين المتطــرفين، أمــس الخمــيس، المــسجد األقــصى المب ــيغلن، برفق ف

 .المغاربة، وسط حراسة أمنية من شرطة االحتالل

 جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة مـن باحـات المـسجد األقـصى "غليك وفيغلن"ونظم المتطرفان 
  )وكاالت(. االحتاللم عناصر من مخابرات  مستوطنا، يرافقه٤٠المبارك، شارك فيها أكثر من 

 ١٤ صفحة ٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

 

*** 

ّاالحتالل يمنع وصول أعداد كبيرة من المصلين للمسجد األقصى وينكل بهم ُ ُ  
 

المسجد  الضفة الغربية، من الوصول الى ُمنع جنود االحتالل أعداد كبيرة من المصلين من أبناء
 .برحابه الطاهرة  الجمعةصالة المبارك، ألداء األقصى

ونشر االحتالل دوريات راجلة ومحمولة وخيالة فـي الـشوارع الرئيـسية، خاصـة المتاخمـة ألسـوار 
القــدس التاريخيــة، ونــصب دوريــات علــى أبــواب البلــدة القديمــة فــي القــدس لتوقيــف المــواطنين والتــدقيق 

ــسطينية  ــة فل ــاتهم الشخــصية واعــادة مــن يحمــل هوي ــضفة الغرب(ٕببطاق ــةال ــذي دفــع عــشرات )ي ، األمــر ال
 .المصلين الى أداء الصالة بالقرب من سور القدس وفي الشوارع على مقربة من أبوابه

ـــــوا مـــــن الوصـــــول  ـــــسطينيين تمكن ـــــرا مـــــن الفل ـــــضييقات االحـــــتالل، إال أن عـــــددا كبي ًورغـــــم ت
  .وأداء صالة الجمعة فيه األقصى للمسجد

  ٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  تقل شابا من بلدة عناتا شرق القدساالحتالل يع

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء السبت، شابا من ضاحية الـسالم قـرب  اعتقلت – وفا – القدس
 .بلدة عناتا شمال شرق القدس

، بــأن قــوات االحــتالل اعتقلــت الــشاب حمــزة "وفــا"وأفــاد الناشــط فــي بلــدة عناتــا محمــود عليــان لـــ
ائه وحــضوره هــو ووالــده إلــى أحــد مراكــز االحــتالل فــي القــدس المحتلــة بعــد اســتدع)  عامــا٢٢(التميمــي 

  .للتحقيق معه، علما أن حفل زفافه كان من المقرر أن يكون يوم غد

  ٨/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  



 
١٦

  االحتالل يعتقل شابا مقدسيا من حي الطور ويقتحم العيسوية
  

ــن  ــت –فلــسطين أون الي  مــساء الخمــيس، شــابا مقدســيا فيمــا قــوات االحــتالل اإلســرائيلي اعتقل
  . اقتحمت قوة أخرى بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة

وفــي التفاصــيل اعتقلــت قــوات االحــتالل الــشاب المقدســي علــي محمــد الكــسواني مــن الطــور فــي 
وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود االحتالل قاموا باقتياد الشاب إلى أحد مراكـز التوقيـف . القدس المحتلة

  . ي مدينة القدسف

وفي سياق آخر داهمت قوات االحتالل مع ساعات المساء بلدة العيسوية شمال القدس، قبـل أن 
  . تندلع مواجهات مع جنود االحتالل الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب الشبان

  ٥/١١/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

***  

  القدس غرب شمال النفق شارع يغلق االحتالل

  

 أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، السبت، شارع النفق بـين بلـدتي - وفا٢٠٢٠-١١-٧ القدس
، بأن قوات االحـتالل "وفا" شهود عيان لـوأفاد .الجيب وبدو شمال غرب القدس، وأعاقت حركة المواطنين

 قـرى ٨أغلقت البوابة المقامة على مدخل النفق، ومنعت المواطنين من المرور من الشارع المـؤدي إلـى 
  .لسطينية، ما تسبب بأزمة خانقة في المكانف

  ٧/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

ٍمستوطن يحاول اختطاف طفل من جنوب القدس وشرطة االحتالل تتستر عليه ٌ  
 

ٌمستوطن صهيوني، عصر الجمعة،  حاول ٍ اختطاف طفـل فلـسطيني خـالل تواجـده ٦/١١/٢٠٢٠ٌ ٍ
ّوأوضح شهود عيان أن .نة القدس المحتلةفي قرية أم طوبا، جنوب شرق مدي ٍُ كـان يجمـع العلـب  الطفـل َ

ُالبالستيكية من ساحة في قرية ام طوبا، وخـالل ذلـك، حـاول أحـد المـستوطنين الـصهاينة اختطافـه، لـوال  َ ٍ
ِتــدخل أحــد الــشبان المــارين ّجتمــاعي أن ٍوأوضــح الطفــل فــي تــسجيل نــشر لــه علــى وســائل التواصــل اال .ِ

واسـتدعى  ."المكـان شيكل، وبرجعك لنفس ٥٠تعال معي عل البيت المنزل وبعطيك : "ه لهالمستوطن قال
َالــشبان شــرطة االحــتالل إلــى المكــان، ومنعــوا المــستوطن تــرك المنطقــة لحــين وصــول الــشرطة، وطالــب 

ّإال أن  .األهالي شرطة االحـتالل اعتقـال المـستوطن واتخـاذ االجـراءات ضـده، وعـدم التهـاون مـع الحـادث ّ
ٍشرطة االحتالل الصهيوني تركت المستوطن وسهلت له طريق الهرب من قرية أم طوبا، بسلوك صهيوني  ٍ

ٍمستفز لمشاعر المقدسيين، مستهتر بحياتهم، وحياة أبنائهم ٍ.  

  ٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 
١٧

َمواجهات عنيفة في مخيم قلنديا فجر  ِ ٌ   السبتٌ
 

، فــي محــيط مخــيم قلنــديا شــمال القــدس ٧/١١/٢٠٢٠ٌمواجهــات عنيفــة، فجــر الــسبت،  انــدلعت
  .ٍالمحتلة، وذلك بعد اقتحامه من قوات االحتالل الصهيوني، بأعداد كبيرة، وتفتيش عدة منازل فيه

ٍونقال عن شاهد عيان في المخيم، فإن قوات االحتالل أطلقت الرصاص الحي بكثافة تجاه شـباب  ّ ً
  .حد الشبان برصاصة في قدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطةالمخيم، خالل المواجهات، ما أدى إلصابة أ

ورد الـــشبان الفلـــسطيني علـــى نيـــران قـــوات االحـــتالل بالحجـــارة والزجاجـــات الحارقـــة، والفارغـــة، 
  .مستهدفين جنود االحتالل، ومركباته العسكرية

 حـسين أبـو: وفي ذات السياق اقتحمـت قـوات االحـتالل عـددا مـن المنـازل منهـا منـازل الـشهداء
  .غوش، وعنان أبو حبسة، وعيسى عساف، وعاينوا المنازل وصوروها من الداخل والخارج

 ٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يمعن في التضييق على شيخ األقصى في سجنه

 

وتمنـع … بـسجنه رائـد صـالح األقـصى واصلت سلطات االحتالل إمعانها في التضييق علـى شـيخ
 .ًله هاتفيا بوالدته المريضة، وطلب تحويله إلى سجن في الشمالعنه الكتب، وترفض اتصا

مصلحة "، تحرم ١٦/٨/٢٠٢٠ بمدينة عسقالن يوم "شيكما"ومنذ اعتقاله في قسم العزل بسجن 
، الشيخ رائد صالح، من العديد مـن حقوقـه األساسـية كأسـير والتـي كفلتهـا القـوانين "السجون اإلسرائيلية

 .األسرى الدولية المتعلقة بحقوق

ًحكما إسرائيليا"ويقضي الشيخ رائد صالح   ".ملف الثوابت" شهرا على خلفية ١٧، بالسجن "ً

ــد صــالح ــشيخ رائ ــدفاع عــن ال ــة، مــن طــاقم ال ــد زبارق ــسلطات : "وقــال المحــامي خال إن إمعــان ال
ادي بـسجن اإلسرائيلية في التضييق على الشيخ رائد بالرغم من كونه يتواجد في زنزانة بقسم العزل االنفر

 يزيد يوما بعد يوم قناعتنـا أن هـذا الملـف صـناعة مخابراتيـة سياسـية خبيثـة قامـت بهـا سـلطات "شيكما"
 ."االحتالل ضد الشيخ رائد والمفاهيم التي يحملها

لكـن مـع كـل هـذا التـضييق، "واستدرك زبارقة، الذي كان بزيارة الخميس للـشيخ رائـد فـي الـسجن 
ًبرا إليمانه بأنه يدفع ثمن مواقفه ودفاعـه عـن الثوابـت اإلسـالمية والعروبيـة ًيبقى الشيخ رائد صامدا وصا

  ."والفلسطينية

  ٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

  ٕطرد عائالت مقدسية من منازلها واحالل مستوطنين مكانها
 

ً طردت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عددا-عمان - نادية سعد الدين   من العائالت ّ
الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة من أجل إحالل المستوطنين مكانها، وذلك في سياق مخطط 
ّتهويد المدينة وتغيير معالمها، فيما كثفت من تنفيذ عمليات الهدم والتطهير العرقي الواسعة في منطقة 

  .األغوار ألغراض التوسع االستيطاني

ّ عائالت مقدسية، بعد صدور حكم من ٧ائيلي، في مرحلته األولى، واستهدف قرار الطرد اإلسر
ّالمحكمة اإلسرائيلية في القدس المحتلة يقضي بإخالء منازلها في حي الشيخ جراح، في حين تواجه  ّ١٢ 

ّعائلة مقدسية أخرى في نفس الحي خطر الطرد والتهجير القسري في أية لحظة ّ.  

 جمعيات استيطانية متطرفة تقوم بتقديم وثائق مزورة ويقف خلف القرار الرسمي اإلسرائيلي
ّبمزاعم ملكيتها لألراضي واألمالك المقدسية، تحت ادعاءات ما تسميها  العقارات ” إستعادة ملكية“ّ

  .ّللعائالت اليهودية، بهدف نهبها من أصحابها الفلسطينيين وتهويد مدينة القدس

ّالحكومة اإلسرائيلية تسارع الخطى “نية إن وفي نفس السياق؛ قالت منظمة التحرير الفلسطي
االستيطانية إلحداث تغيير ديمغرافي في منطقة األغوار، بالضفة الغربية المحتلة، عبر تنفيذ عمليات هدم 

  .”وتطهير عرقي واسعة لمصادرة األراضي الفلسطينية مقابل زيادة عدد المستوطنين

الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدره المكتب 
انتهاكات االحتالل في األغوار، كما القدس وبقية أجزاء الضفة الغربية، تشكل “االستيطان التابع لها، أن 

ّجزءا من تنفيذ مخطط الضم اإلسرائيلي من أراضي الضفة الغربية  % ٣٠، الذي يستهدف أكثر من ”ً
  .المحتلة

 تواصل نهب أراضي الفلسطينيين وتكريس االستيطان بإقامة الحكومة اإلسرائيلية“وأفادت بأن 
  .”المزيد من الوحدات االستيطانية الجديدة، وهدم منازل المواطنين

قامت سلطات االحتالل بمحو تجمع سكاني فلسطيني من الوجود في “ًوطبقا للمنظمة؛ فقد 
فلسطينيين في الضفة منذ عقد من حمصة القوقا باألغوار الشمالية، وذلك في أكبر عملية هدم لمنازل ال

ّ منشأة سكنية وتجارية فلسطينية، تعود ملكيتها إلحدى عشرة عائلة ٧٦نحو “الزمن، حيث طال الهدم 
  .”ً طفال٤١ً مواطنا، من بينهم ٦٠فلسطينية تضم 

 عائلة بدوية بالرحيل عن مساكنها في خربة إبزيق، وذلك في ١٥كما أخطرت سلطات االحتالل 
 شعواء شنتها على التجمعين الفلسطينيين في األغوار الشمالية صادرت خاللها جرارات سياق حملة

  .أهالي الخربتين الزراعيتين وصهاريج المياه ومركباتهم الخاصة

ّسلطات االحتالل تسعى بوسائل مختلفة إلى منع المواطنين من مواصلة السكن في “وأكدت أن 
ًر، لتكون فريسة سهلة لإلطباق على هذه األراضي، استعدادا المنطقة، وذلك عبر هدم منازلهم باستمرا

  .”لتنفيذ مشروع الضم
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ُاألخطار ال تزال تحدق بقرية الخان األحمر شرقي القدس المحتلة، وفق ما نشر “ولفتت إلى أن 
 .”ًمؤخرا حول نقاشات داخلية إسرائيلية بشأن مخططات هدمه وطرد سكانه الفلسطينيين

ً مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ٦٨٩حتالل هدمت سلطات اال“وقد 
 فلسطينيا وتركهم بال مأوى، بذريعة االفتقار إلى ٨٦٩منذ بداية العام الجاري، مما أدى إلى تهجير 

رخص البناء التي ال يستطيع الفلسطينيون الحصول عليها في العادة بسبب نظام التخطيط التقييدي 
وفي اإلطار ذاته، بدأ قادة  .”اوتشا“ً، طبقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ”ييزيوالتم

المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل العمل على 
وبحسب التقرير،  .ةتطبيق خطة السيادة والضم، دون انتظار ما ستؤول إليه نتائج االنتخابات األميركي

فإن ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي يعمل على تشكيل هيئة خاصة من المفتشين في الضفة الغربية، 
مهمتها توثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق المصنفة 

ًالخاضعة أمنيا واداريا لالحتالل اإلسرائيلي) ج( ًحكومة االحتالل تمضي قدما “ير إلى أن ولفت التقر .ًٕ
اإلسرائيلية على خطة ” لجنة التخطيط والبناء المحلية“بمخططات االستيطان، حيث وافقت ما يسمى 

منطقة ” تطوير“مي بتطوير منطقة وادي الجوز في القدس المحتلة، بما في ذلك ُرئيسة لما س
بوصفه مشروع تهويدي يستهدف تغيير معالم المدينة وطمس ” وادي السيليكون“التكنولوجيا الفائقة 

اإلسرائيلية، ” اإلدارة المدنية“ًوفي السياق، تنظر حكومة االحتالل حاليا في توصية قدمتها  .”هويتها
ًي الذراع التنفيذية لالحتالل في الضفة الغربية، بمسح شامل ألراضي الضفة الغربية سعيا لضم أكبر وه

ويقود هذا المسح إلى تمكين سلطات االحتالل من االستيالء على  .قدر ممكن من األراضي للمستوطنات
ّ لسد الطريق على ،”أراضي للدولة“مئات آالف الدونمات في الضفة الغربية المحتلة، واإلعالن عنها 

ّوقد رصدت اإلدارة  .”ج“عمليات تثبيت الملكية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في أراضي المنطقة 
 آالف دونم من األراضي الفلسطينية التي تم مسحها بانتظار اإلعالن عنها ١٠٦المدنية حتى اآلن نحو 

  .”أراضي دولة“

  ٢٧ص/٨/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  أكتوبر خالل القدس في وجرائمه انتهاكاته ّعدص االحتالل: تقرير
  

 االحـتالل سـلطات بأن مقدسي حقوقي مركز أفاد – لإلعالم الفلسطيني المركز – المحتلة القدس
 فـي االحـتالل بلديـة واصـلت كمـا القـدس، مدينة وأحياء بلدات في اليومية االعتقاالت حمالت من صعدت
 أصدره تقرير وبحسب .الماضي أكتوبر/ أول تشرين شهر اللخ المؤسسات واقتحام الهدم سياسة المدينة

 الخميس، اليوم ،)المحتلة بالقدس اإلسرائيلية االنتهاكات بمراقبة متخصص" (حلوة وادي معلومات "مركز
ـــاب عبـــر األقـــصى، المـــسجد اقتحمـــوا مـــستوطنا ٣٧٣ أن  خـــالل الخاصـــة طقوســـهم وأدوا المغاربـــة، ب

  .الماضي أكتوبر/ أول تشرين شهر خالل االحتالل قوات من مشددة بحراسة االقتحامات،



 
٢٠

 الـشهر خـالل القـدس مدينـة فـي االعتقـاالت تنفيـذ مـن صـعدت االحـتالل قـوات أن التقريـر، ّوبـين
  .سيدة ١٥ و قاصرا، ٤٥ منهم اعتقال حالة ٢٠٠ المركز رصد حيث الماضي،

 شـرقي شمال" (العيسوية "بلدة في تركزت اإلسرائيلية، االعتقاالت أن إلى الحقوقي، المركز وأشار
 ١٦و وطرقاتــه، األقــصى والمــسجد القديمــة القــدس مــن ٥١ اعتقــال، حالــة ٩٠ رصــد تــم حيــث ،)القــدس
ــين" شــعفاط "مخــيم مــن ١٥و ،)المدينــة جنــوب" (ســلوان "مــن معــتقال  شــرق شــمال (الفلــسطينيين لالجئ
 وأحيــاء بلــدات بقيــة مــن فرقــةمت اعتقــاالت إلــى إضــافة ،)القــدس شــرق (الطــور حــي مــن ١٢و ،)القــدس
  .المدينة

 البنـاء بـدعوى الماضـي، أول تـشرين شـهر خـالل المنـشآت هدم سياسة االحتالل بلدية وواصلت
  ."كورونا "جائحة بسبب المدينة في الصعبة االقتصادية األوضاع رغم ترخيص، دون

ــز ورصــد ــوقي، المرك ــي منــشآت ٩ هــدم الحق ــدس ف ــة: وهــي الق ــة بناي ــينوم شــقة مــن مؤلف  حلي
  .وغرفة اثنين،) الصفيح من منازل (بركسين اثنين، منزلين اإلنشاء، قيد سكنية بناية تجاريين،

 ،"بــاهر صــور"و ،"شــعفاط "ومخــيم ،"حنينــا بيــت: "فــي الهــدم عمليــات االحــتالل تنفيــذ إلــى وأشــار
  ."العيسوية"و ،"المكبر جبل"و

 واســتدعاءات والعمــل البنــاء وقــف تٕواخطــارا الهــدم قــرارات "توزيــع االحــتالل بلديــة واصــلت كمــا
  ."سلوان"و" العيسوية "في خاصة القدس، مدينة أحياء في" البلدية لمراجعة

 ١٧ صـدر حيـث المقدسـيين، بحـق إبعـاد قـرارات أصـدرت االحـتالل سـلطات أن إلى المركز وأشار
 الـضفة دخـول منـع وقـرار القـدس، عن إبعاد قرار و القديمة، القدس عن وقراران األقصى، عن إبعاد قرار

  .الغربية

 ٥/١١/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

 

***  

  مخطط ضخم يحدد سياسات التنظيم اإلسرائيلية في مركز القدس الشرقية
 

 القـدس، فـي والبنـاء التنظـيم شـؤون فـي الخبيـر جبـارة، مهنـد المحـامي كشف ":األيام" – القدس
 مخططـا لالعتـراض مؤخرا، أودعت، بالقدس اإلسرائيلية يةاللوائ اللجنة أن عن "األيام"لـ حديث في النقاب
 .قادمة طويلة لسنوات الشرقية القدس مدينة مركز في اإلسرائيلية التنظيم سياسات يحدد ضخما

 علـى المـصرارة مـن يبـدأ "شـرق المدينـة مركـز مـشروع" عليه يطلق المخطط أن إلى جبارة وأشار
 وشــارع والرشـيد واألصــفهاني والزهـراء الــدين وصـالح ليمانســ الـسلطان بــشوارع مـرورا واحــد رقـم الـشارع
 علـى وامتـدادا "كولـوني األمريكان" وفندق جراح الشيخ منطقة إلى وصوال الجوز واد في عفان بن عثمان
 .والغربي الشرقي المدينة شطري بين الفاصل واحد رقم الشارع

 أعمدة على الخضراء اإلشارات من العشرات األخيرة األيام في وضعت اإلسرائيلية السلطات وكانت
 .المشروع على االعتراض فرصة السكان لتعطي المخطط سيشملها التي المنطقة ذات في اإلنارة
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 مـن والعـشرين الثالـث حتـى فرصـة السكان منحت اإلسرائيلية اللوائية اللجنة أن إلى جبارة وأشار
 .المشروع على لالعتراض المقبل األول كانون شهر

 شـارع تحويـل ذلـك فـي بما المدينة في التغييرات من الكثير يتضمن المشروع أن إلى جبارة ولفت
 .للمشاة لشارع الدين صالح

 .ًعاما ٢٠ منذ اإلسرائيلية البلدية عليه عملت تفصيلي مخطط عن الحديث يدور انه إلى وأشار

 البلدية دتهأع فقد ذلك ومع الشرقية بالقدس شخص ألف ٣٠٠ على عمليا يؤثر المشروع" وقال،
 ".المخطط يشملها التي واألحياء الشوارع في التجارية المحال وأصحاب السكان مع التشاور دون

 ضـخم وهـو والمهندسـين، الخبراء خالل من للمخطط الكاملة التفاصيل إلى النظر يجب" وأضاف،
 ".تفاصيله كل معرفة اجل من جدا،

 فـي التجاريـة المـصالح أصـحاب مـن العديـد قيـام إلـى ماسـة ضـرورة هنـاك أنـه إلـى جبـارة وأشار
 إعاقــة لغــرض المحــددة الزمنيــة المهلــة ضــمن المــشروع هــذا علــى اعتراضــات بتقــديم والــسكان المنطقــة

 مـصلحة فـي هـو لمـا تعديلـه يمكـن مـا تعـديل ومحاولـة المـشروع دراسـة ضـمان ولغـرض عليه المصادقة
 ومعـالم مالمـح تغييـر إلـى المخطط يؤدي نأ من خشيته عن وأعرب والسكان التجارية المصالح أصحاب
  .والفلسطينية العربية المدينة

  ٨/١١/٢٠٢٠األيام 

***  

  :األطفال عن للدفاع العالمية الحركة

 سنويا طفل ٧٠٠ إلى ٥٠٠ بين ما تحاكم االحتالل سلطات
  

فال  قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األط- وفا٢٠٢٠-١١-٧ اهللا رام
 طفـل سـنويا، مـنهم مـن ٧٠٠ إلـى ٥٠٠إن محاكم االحتالل العسكرية تحـاكم مـا بـين "عايد أبو قطيش، 

  ".يقبعون في ظروف اعتقاليه قاسية وزنازين منفردة

 حديث إلذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، انه ووفقا لإلفادات التي تأخـذها في قطيش وأضاف
ات االحـتالل، فـإن جميعهـا تؤكـد تعرضـهم للتعـذيب الجـسدي المؤسسة مـن األطفـال المعتقلـين لـدى سـلط

  .والنفسي خالل التحقيق معهم

 طفـال منـذ ٢١١٥ أن دولة االحتالل قتلت سـبعة أطفـال خـالل العـام الجـاري، وإلى قطيش وأشار
  .٢٠٠٠عام 

  ٧/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  

  



 
٢٢

  شؤون مقدسية

  ار القدسكورونا القشة التي قصمت ظهر تج
 

ا لـم يفـتح التـاجر خالـد الـصاحب محلـه التجـاري ٦٠ منـذ – موقع القسطل -شذى حنايشة  ًـ يوم
الموجود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بسبب تضييقات االحتالل على التجار عقب انتشار فيـروس 

  .كورونا

ًتلف تماما عـن بـاقي أن وضع أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة يخ القسطل يخبرنا في
المنـــاطق، فـــاألمر ال يتعلـــق بأزمـــة كورونـــا فقـــط بـــل يـــرتبط باالســـتيطان وبقـــضايا سياســـية واقتـــصادية 

  .واجتماعية

عندما يتحدثون "ًوتابع أن البلدة القديمة في القدس مستهدفة من قبل انتشار الفيروس، مضيفا، 
لقدس المؤامرة صحيحة ألن المؤامرات علـى ً قد ال يكون صحيحا ولكن في ا"مؤامرة كورونا"عن مصطلح 

  ."سوق القدس كانت قبل كورونا وزادت بعدها

ٕوقال الصاحب إن االحتالل اإلسرائيلي يعمل على تهويد وتفريغ السوق، وادخـال المـستوطنين لـه 
ً عاما، ويستغل األزمة الحاليـة إلرهـاق التجـار ٢٠ أي قبل ٢٠٠٠ انتفاضة ٕواخراج الفلسطينيين منه منذ

  .أكثر وأكثر وبالتالي ينفذ مخططاته

ــين  ــزوار المحلي ــدس المحتلــة علــى ال ــي الق ويعتمــد جــزء كبيــر مــن أصــحاب المحــال التجاريــة ف
والــسياحة الدينيــة التــي توقفــت منــذ بــدء أزمــة كورونــا مــا أدى إلــى توقــف مــصدر الــدخل األساســي لهــم 

  .وبالتالي تراكم الديون عليهم

لقديمة منذ سنوات تعاني من تشديدات على الناس الداخلين على وأشار الصاحب إلى أن البلدة ا
  .القدس، مثل العمر، والجنس، والمنطقة الجغرافية، واليوم، هناك تشديدات إضافية بعد كورونا

ــا زاد بــشكل % ٣٠وأوضــح أن الكــساد فــي البلــدة القديمــة كــان بحــدود  ــه بعــد أزمــة كورون إال أن
ا هـي % ١٠-٧واضح، وأصبح التجار يعملون بنسبة  ًـفقط من طاقـة العمـل، ألن المحـال المفتوحـة حالي

ًالمحالت الغذائية أو الصيدليات، وهذه نسبة قليلة جـدا، ألن سـوق القـدس يحـوي محـالت عـدة كمحـالت 
  .المالبس، وعطور، وغيرها

واالغالقـات  األقـصى  منـذ أيـام أحـداث٢٠١٥/  بدأ فـي سـوق القـدس منـذ أكتـوبرالسيئالوضع "
الــــسلطة  ت، وكورونــــا كانــــت الــــضربة القاضــــية بالنــــسبة لنــــا، ال يوجــــد أي يــــد مــــساعدة مــــنوالبوابــــا

  . يقول خالد الصاحب"لنا كتجار فلسطينيين نعيش في القدس الفلسطينية

بدوره قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية إن األمور التجاريـة 
ـــد أوســـلو ســـيئة جـــد ـــن بع ـــدس م ـــي الق ـــت أوصـــالها عـــنًف ـــة محاصـــرة تقطع ـــدس منطق الـــضفة  ا، فالق

غزة، في البداية كان هناك حواجز لكن بعدها تطورت األمور، وبني الجدار العنصري، وهذا  وقطاع الغربية
ًأيضا أبعد جزءا من المقدسيين عن أنفسهم الذين يقعون خلف الجدار ً.  
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ــه مــع ــة القطــاع القطــاع التجــاري أصــب"القــسطل، أن  وتــابع خــالل حديث ًح محاصــرا، وبــدأت أزم
القـشة "ًاالقتصادي تتفاقم عاما بعد عام إلى أن وصلت كورونا وزادت األزمة بشكل كبير وكانت الكورونا 

  ."التي قصمت ظهر البعير

ــة التــي  ــى القــدس، بــسبب الــضغوطات الهائل ــرت ســلبا بمجــاالت كثيــرة عل ًوأوضــح أن كورونــا أث
ًة القديمة وليس فقط القطاع التجاري، بـل شـملت الـسكان أيـضا، فـأي يتعرض لها أهل القدس داخل البلد

  .شخص يسكن داخل البلدة القديمة يعيش في تعقيدات كثيرة

 أشـهر عـن بدايـة األزمـة، أصـبح عـدد المحـالت التجاريــة ٨-٧وذكـر الحمـوري أنـه وبعـد مـرور 
 بالـسياحة، فيمـا بلـغ عـدد  محل معظمها مـن المحـال التـي لهـا عالقـة٨٠٠المغلقة في القدس يزيد عن 

 محــل بـــسبب األزمـــات االقتـــصادية والـــسياسية وتـــراكم ٣٥٠-٣٠٠المحــالت المغلقـــة قبـــل كورونـــا مـــن 
  .الضرائب

وقــال الحمــوري إن ســلطات االحــتالل لــديها مخطــط إلبعــاد النــاس مــن البلــدة القديمــة واســتبدالهم 
 وفـق وصـفهم، وفـي فتـرة "عـرق نقـي"مة، يريدون أن يكون العرق الذي بداخل البلدة القدي"بمستوطنين، 

  ."كورونا استغلوا األزمة بشكل كبير لتطبيق مخططهم

  ٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 

***  

  القدس المحتلة تختـــال بـالحشـود.. بعد اغالق طويل
 

الروح للجسد، وعاد قلب القدس ينبض، وأعيـد فـتح  ّارتدت –  محمـد الرنتيسي-القدس المحتلة 
، وبـدت مدينـة األنبيـاء "كورونـا"األقصى المبارك، بعد إغالق دام لعدة أشهر، لمنـع تفـشي وبـاء المسجد 

 بذكرى المولد النبوي واالحتفالتختال بالحشود الحاشدة، وهي تستقبل الوافدين إليها ألداء صالة الجمعة، 
هى بعزوتها، والمـدد الـذي  والمناحي، وتتبااالتجاهاتّكانت توزع ابتساماتها الساحرة في كافة .. الشريف

هـا هـم ناسـي وأهلـي ولـن ينقطعـوا ".. ّأتاها من كل فج عميـق، ولـسان حالهـا يقـول لمحتليهـا وغاصـبيها
 ."عني

ّومــا أن فتحــت األبــواب، حتــى انــدلق أهــل القــدس ومــن تمكــن مــن الوصــول إليهــا مــن المنــاطق 
لمبـارك، وقـد طغـت الفرحـة علـى الفلسطينية األخرى، إلى ساحات ومصليات ومصاطب المسجد األقـصى ا

وجوههم، وأضفت األجواء في نفوسهم بهجة مختلفة، امتأل بها النـاس، فراحـوا يـرددون األهـازيج الدينيـة 
 .والمدائح النبوية فرحين مستبشرين

وعكست حالة االلتفاف هذه حول مسرى رسـول اهللا، التـي رسـخها أهـل القـدس، جـزء أصـيل مـن 
ّالذي يصرون على غرسـه فـي نفـوس األجيـال، مـا يعـزز فـي األذهـان، القـيم ،  والوطني موروثهم الديني

 .األصيلة التي يحافظ عليها المقدسيون، ويتمسكون بها، وربما ينفردون عن سواهم بها
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ّوانعكس فتح المسجد المبارك، على أسواق البلدة القديمة فـي القـدس المحتلـة، فبـدت وهـي تعـج 
إال فـي المواسـم واألعيـاد، مـا أتـاح للتجـار، فرصـة تعـويض المناسـبات بالمواطنين، في مـشاهد ال تتكـرر 

 .الماضية، كشهر رمضان والعيدين بعض الشيء

ًويعتبر المسجد األقصى، جزءا من المـشهد العـام لمدينـة القـدس المحتلـة، وداللـة علـى قدسـيتها 
ع قبــة الــصخرة المــشرفة، ُومكانتهــا الدينيــة، فهــو أولــى القبلتــين، وثالــث الحــرمين الــشريفين، ويجــسد مــ

ّوتعـد البلـدة  .ّوكنيسة القيامة، أبرز معالم المدينة المقدسة، ويقدم الدليل الواضح على حضارتها العريقـة
القديمة من القدس المحتلة، والتي تضم داخل أسوارها المقدسات اإلسالمية والمسيحية، من أهم المناطق 

ُلن عنها كمنطقة أثرية ومحمية عالمية، وضعت ضمن قائمة ًفي العالم، وعطفا على هذه األهمية، فقد أع
 وأزقتهـا الـضيقة والقديمـة، تظهـر آثـار العـصور المختلفـة، التـي حاراتهـاوفـي  .التراث الحـضاري العـالمي
َوضعت المدينة في دائرة  ، حيث استخدم المحتلون، سياسة الخطوة ١٩٦٧ منذ احتاللها العام االستهدافَ

 عليها، غير أن أهل القدس وفلسطين، ومـن خلفهـم لالستيالءًدا يهمها من بيوتهم تخطوة في اقتالع أهل
القيادة الهاشمية، صاحبة الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة، أفشلوا كـل 

مــصلى بــاب و" "البوابــات اإللكترونيــة"مخططــاتهم، ونجحــوا فــي رد أطمــاعهم، ويكفــي أن نــستذكر معــارك 
  . للداللة على صحة هذا المنطق"لرحمةا

  ٧ صفحة ٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اخترنا لكم

   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة

  

ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم 
  .المؤلفات التي تتعلق بالقدس من جوانب مختلفة

بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره ولوضع القارئ في صورة 
  اللجنة

 عمان –. عبد الحليم . إيالن بابيه؛ ترجمة سارة ح/ عشر خرافات عن إسرائيل(وفيما يلي تعريف بكتاب 
  : ).ص٢٣١ – . ٢٠١٨دار الفارس للنشر والتوزيع، : 

 عشر خرافات –أحد أبرز المؤرخين الجدد في إسرائيل  –يفند مؤلف الكتاب المؤرخ البروفسور إيالن 
كانت من الثوابت في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية ودعمتها المؤسسة العسكرية ورددتها النخب 
السياسية واألكاديمية على نحو مضلل، لتشكل هذه الخرافات األساس الذي تستند إليها ممارسات دولة 

  .واصلة ممارساتها العنصرية بحقهمألصليين وبناء المستوطنات وماالحتالل من طرد سكان البالد ا

  ٨/١١/٢٠٢٠المكتبة 
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  اخترنا لكم

  )بيل( لجنة تقاطعاللجنة العربية العليا /من التاريخ العربي 
  

الملكيـة أعلـن المـستر تومـاس، ) بيـل(م اللجنة العربية العليا تعلـن مقاطعـة لجنـة ٦/١١/١٩٣٦
ــاء اإلضــراب الــشامل فــي وزيــر المــستعمرات فــي مجلــس ال ــة العــرب أثن عمــوم البريطــاني، مــن أجــل تهدئ

  . ١٩٣٦فلسطين عام 

أن الحكومــة قــررت إرســال لجنــة ملكيــة برئاســة اللــورد بيــل إلــى فلــسطين لتحقــق فــي أســباب 
وفـي ) نوفمبر(االضطراب في البالد، وغادرت اللجنة الملكية إلى فلسطين في الخامس من تشرين الثاني 

 أعلن وزير المستعمرات الجديد ألستر أور فربي غور في مجلس العموم، قـرار الحكومـة بـأن اليوم نفسه
الهجرة اليهودية لن تتوقف خالل الفترة التي ستقضيها اللجنة الملكية فـي فلـسطين، فكـان لهـذا اإلعـالن 

 فـي الـسادس وقع سيء على العرب، وعليه قررت اللجنة العربية العليا مقاطعة اللجنة الملكية، وأصدرت
ً بيانا تستنكر ما أعلنـه وزيـر المـستعمرات، وتطالـب بمقاطعـة اللجنـة ١٩٣٦) نوفمبر(من تشرين الثاني 
 .وعدم التعامل معها

 )وكالة الرأي الفلسطينية: المصدر(

***  

  آراء عربية

  )٣+١٠٠(لفور ب

 

 عزت جرادات

بلفور ) إعالن(ت ذكرى وعد ّمر... ، بهدوء )نوفمبر(للثاني من تشرين ) ١٠٣(ّمرت الذكرى إلى 
لقـد )... الشعب العربي الفلـسطيني(، ونكبة شعب )فلسطين(ٍراث بمأساة وطن تكادونما ) ٢/١١/١٩١٧(

... غابت الذكرى عـن الـصفحات األولـى للـصحف الرئيـسية فـي الـوطن العربـي، ولـم تعقـد النـدوات حولهـا
مـن بـين ) بلفـور(، ولـم تكـن ذكـرى (Zoom)  مثـلالتقنيات باستخدامبينما عقد ندوات بموضوعات شتى 

  .تلك الموضوعات

، وبخاصـة هـذا )بالمأسـاة(و) بالنكبـة(لقد كان هذا الغياب بمثابة رسالة بأن العالم لم يعـد معنيـا 
 اإلعالنعلى الرغم من أن فالسفة ومؤرخي العصر المنصفين قد اعتبروا ذلك ... الجزء العربي من العالم

  :)جريمة القرن العشرين(

ليونيل ولتـر دي (وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد اليهودي ) آرثر جيمس بلفور(قام بصياغتها 
، ومـن ثـم أعلنـت كـل مـن ايطاليـا وفرنـسا أنـذلك) ولـسون(، وبـارك الـصياغة الـرئيس األمريكـي )روتشيلد

 فـي وطنـه، مسالم، وشعب متجـذرو نأميعدواني الطابع على وطن ... تأييدهما لها، فأصبح إعالن دول
ًأرضـا وشـعبا وثقافـة، فـي منطـق إسـتعماري: السـتالب وطـن تـاريخي) مرجعية زائفـة(وأصبح  صـهيوني، -ً

، حيـث وصـفه اإلعـالنعـن ذلـك ) آفي شاليم(ونستذكر هنا ما ذكره المؤرخ اليهودي البريطاني الجنسية 
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صه ومـضمونة، صوأي أنـه غيـر شـرعي بنـ Illegal but Lawful)ولكـن قـانوني... بأنـه غيـر شـرعي(
: ومهما حملت هذه العبارة من تفسيرات، فأن النتيجة واحـدة...  منظمة األمم المتحدةعبرًوأصبح قانونيا 

  .)شعب مسالم(و ) وطن آمن(أنه عدوان دولي على 

جريمـة القـرن ( مـن اإلعـالن العربـي، تحـول ذلـك -وبعد مضي مائة عام من النضال الفلسطيني
 االزدهــار(تحمـل عنـوان ... بــصياغة جديـدة) قة القـرن الحـادي والعـشرينصــف(إلـى أن أصـبح ) العـشرين

، )ترامـب(لشعوب المنطقة، ولكنها رسخت كل مفاهيم العنصرية والغطرسة السياسية التي يمثلها ) واألمل
الحقـائق التاريخيـة، والمعـالم الجغرافيـة لفلـسطين الـوطن التـاريخي؛ وتغتـال ) صفقة ترامـب(حيث تطمس 
 الصهيونيّالعربي الفلسطيني في الحياة الحرة المستقلة على أرضه التاريخية؛ وتمد المشروع حق الشعب 

  .بمشروعية العدوان والتوسع واالحتالل

 الـصهيوني، اإلسـرائيليلإلعالن االستعماري بأمن وسالم في المجتمع ) ١٠٣( مرت الذكرى وألن
ٌة، التي أصـابها مس مـن فقـدان حاسـة االتجـاه، ّفقد مرت بأكثر من األمن والسالم في المجتمعات العربي َـ

  .األحالموضياع الذاكرة، وضيق 

  ١٠ص/٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة
  

  ًاألخرس نموذجا… استثناء في الشرع اإلسرائيلي” الفلسطيني الحي“حين يبدو 
  

  هآرتس - كارولينا لندسمان :بقلم

ًاجا فإنه يؤمن بأن احتمالية موته ستكون قاسية على عندما يقرر شخص اإلضراب عن الطعام احتج
ًوعندما يقرر شخص ما تجويع نفسه حتى الموت احتجاجا فإنه يفعل ذلك، على . ضمائر اآلخرين

ًولو أراد الشخص أن يموت احتجاجا لقام . األرجح، من أجل إعطاء اآلخرين الوقت والفرصة لوقفه
ً المضرب عن الطعام ينتحر بعملية بطيئة ألنه يؤمن بأن شخصا ما .ًباالنتحار مرة واحدة، وال يمده أشهرا

المضرب عن الطعام يؤمن بأن ال أحد ما في هذا العالم يمكنه . سيهب لمساعدته ويفعل ما هو مطلوب
احتمال التفكير بأن يموت، وأن هذا الشخص، أو األشخاص الذين يهمهم هذا األمر، سيجرون التغيير 

  .رب عن الطعام في احتجاجهالذي يطالب به المض

ًالمعتقل اإلداري الفلسطيني ماهر األخرس مضرب عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم احتجاجا على 
. ًوهو يصمم على مواصلة اإلضراب حتى إطالق سراحه أو موته، من سيأتي أوال. اعتقاله بدون محاكمة

يا على االلتماس المقدم إلطالق سراحه، ولكن لو حاكمنا األمور حسب تعامل الدولة ورد المحكمة العل
  .والصدى الجماهيري الضعيف على اعتقاله وجوعه البطيء، يبدو أن الموت سيكون الخيار األفضل

إن توقع األخرس بأن جهاز حقوق اإلنسان في إسرائيل والعالم سيعمل على إطالق سراحه، ظهر لي 
ً، تقريبا كل ما يتعلق بحياة األخرس يبدو وكأنه ًفعليا. فجأة أنه مأخوذ من عالم آخر، من حقبة أخرى
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كان األخرس يبدو لي فجأة كمن يقف في الجانب . مأخوذ من كتاب للتاريخ وصف نهاية القرن العشرين
 كمن هو موجود في الجانب اآلخر في –الثاني من الصدع الذي قسم قارتنا إلى قسمين، أو باألحرى 

أن تخرج عن طورها لتوافق على أن ال يموت، بدت لي وكأنها مطالبته من اإلنسانية ب. صدع الزمن
أين يعيش؟ بالطبع اإلجابة ساذجة، فهو يعيش تحت حكم عسكري في المناطق . مأخوذة من زمن آخر

ًالمحتلة، في عالم قضائي مواز، في المكان الذي تعد فيه االعتقاالت اإلدارية والتعذيب والموت أمورا  ّ
   يعيش؟ولكن في أي زمن. عادية

إن ضمير إسرائيل ال يوقظه الموت البطيء والمؤلم لفلسطيني، ألن الفلسطيني سبق ومات بالنسبة 
المجرمون يتعفنون في السجون وال . الفلسطيني الحي هو االستثناء الذي ربما يوقظ اإلسرائيليين. له

ألن وجود بار . محتملًأحد يهتم بهم، لكن التفكير بأن تقبع بار رفائيلي في السجن كان أمرا غير 
و الشيءنفسه بالنسبة . ًرفائيلي في السجن يعني انحرافا عن صورة من يقبعون في السجن

وقد كان . للفلسطينيين؛ فعندما يموتون يفعلون ما يفعله الفلسطينيون في صورتهم لدى اإلسرائيليين
شار وغنى وهو يرتدي لألخرس فرصة أكبر ليمس قلوب اإلسرائيليين لو أنه تنكر على شكل حبة فو

قبل لحظة ” من هذا، من هذا، من هذا؟“تخيلوا من يجلسون على المنصة في برنامج وهو يزأر . القناع
هذا . ”، هذا هو األخرس من الجهاد اإلسالمي!أنت، أنا ال أصدق“من رفعه للقناع، واوفيرا اسياغ تصرخ 

م استشارة استراتيجية لمعتقل إداري أو للنضال بالطبع هوس، فال توجد احتمالية كهذه وال توجد نية لتقدي
  .الفلسطيني

 تصعب معرفة –دونالد ترامب هو السبب أو النتيجة . المقدمة التاريخية تغيرت. لقد حدث شيء ما
ذلك، لكن ليس هناك شك في أن درجة حيوية كلمات ومفاهيم مثل حقوق اإلنسان، ومنظمات حقوق 

ًوبدال من . آكلت بدرجة ال تصدق، حتى لو أن هذا ال يروق لناإنسان، وممثلية األمم المتحدة، ت
المشاهدة العبثية لشخص يدير عجلة التاريخ مرة أخرى، ليس هناك خيار سوى شق مسارات عمل 

ًواال فإن الطريقة الوحيدة للتحرر ستكون الموت، وجميعنا، الفلسطينيون أيضا، نريد أن نعيش. جديدة ٕ.  

  ٦/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 

  ً فلسطينيا في العراء٧٤والية األبرتهايد اإلسرائيلي تصوت لجرافاتها وتترك 
  

  هآرتس  - حاجي إلعاد :بقلم

كان في هذه  .توسع استيطان اليهود سنوات من حكم ترامب لتنهب الفلسطينيين و٤استغلت إسرائيل 
تي ال تعتبر السنوات القليل من اللحظات التي حظيت باهتمام عام، والكثير من لحظات الروتين العنيف ال

  ”. ًأخبارا“

ًأمس، يوم االنتخابات في الواليات المتحدة، استغلت إسرائيل يوما آخر من أيام والية ترامب، وأرسلت 
ً شخصا ٧٤ عائلة، ١١. ”حمصة الفوقا“جرافاتها لهدم تجمع فلسطيني كامل شمال غور األردن، وهو 

صة منذ سنوات، مع عشرات أخرى من استهدفت إسرائيل حم. من بينهم قاصرون٤١فقدوا بيوتهم، 
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يحولون حياة السكان في المكان : ًوالتقنية التي تستخدمها إسرائيل تقتضي صبرا. التجمعات الفلسطينية
 إلى مكان -وكأن ذلك تم بإرادته-ُإلى كابوس متواصل على أمل أن تفهم الرسالة والغبار تحمله الرياح 

  .آخر

ٌأحيانا أمر بمغادرة مؤقتة للمكان : كيل ال نهاية له بالسكانالمغزى العملي لهذه التقنية هي تن ً
ٌ، وأحيانا هدم )بذريعة تدريبات للجيش( ، وطوال الوقت بدون ربط بالمياه )”غير القانوني“بذريعة البناء (ً

  كم من الوقت كنتم ستصمدون تحت ظروف كهذه؟. الجارية أو بشبكة الكهرباء

ّالفرصة التي شخصتها إسرائيل . ن فعل كل شيء في يوم واحدولكن عندما تكون هنالك فرصة، يمك
 اختصرت عنف الدولة -هدم تجمع فلسطيني كامل-هي يوم االنتخابات في الواليات المتحدة، والعملية 

  .لساعات معدودة، والتي امتدت على مدار سنين في ظروف عادية

) صحيحة التي يتم بها طرد الفلسطينيينالجدل حول الوتيرة ال(ًفعليا، الخالف ما بين هذه األساليب 
الجميع يوافقون على الهدف، : ًتجسد نطاق المواقف عبر جميع السياسات اليهودية في إسرائيل تقريبا

متى، كيف، بأي تبرير، بأي نطاق، بالنسبة ” تفاصيل“ٕواذا كان هنالك جدال فهو على ما يسمى 
   .لمهندسي الطرد هذه تفاصيل

 األساس أننا - نعم ضم رسمي، وعدم ضم رسمي. ًلية يعكس جيدا هذا الواقعتشكيل الحكومة الحا
ًما نشر مؤخرا حول نقاشات داخلية بين مكتب . نواصل تثبيت المزيد والمزيد من الحقائق على األرض ُ

رئيس الحكومة ومكتب رئيس الحكومة البديل بشأن مخططات هدم الخان األحمر تعكس االتفاق 
بقي فقط مناقشة . ذا التجمع هو الهدم وسكانه سيطردون، فهناك اتفاق على هذاإن مصير ه: الجوهري
 ٤ُحسب ما نشر، أراد غانتس السير مع الهدم، وأراد نتنياهو اإلبطاء، لهذا تقرر االنتظار . التفاصيل

  .أشهر

 مرة صادق القضاة. لم يكن باإلمكان تنفيذ هذا بدون تعاون جهات أخرى وعلى رأسها المحكمة العليا
حتى تدريبات عسكرية في أراض . ّتلو األخرى على أوامر الهدم التي تمكن من طرد سكان الخان األحمر

مثلما سبق وتم - ٕفلسطينية هي أمر قانوني من وجهة نظرهم، حتى وان كان هذا يرتبط بإخالءات متكررة 
جنوب جبل الخليل كذريعة في غور األردن، بما في ذلك في حمصة الفوقا، وكما تريد الدولة تنفيذه في 

  .٩١٨لطرد تجمعات مسافر يطا في منطقة أعلنت إسرائيل عنها كمنطقة نيران 

في . ًفي حمصة الفوقا األنقاض مبعثرة على األرض، استغلت إسرائيل فرصتها، وتنتظر فرصا أخرى
 مهب ونطاق وذريعة، وغبار في. تجمعات فلسطينية أخرى في أرجاء الضفة يعرفون أن موضوع وقت

   .الريح

  ٥/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
 

King congratulates Biden, Harris on election win 
 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Saturday took to Twitter to congratulate US 

president-elect Joe Biden and vice president-elect Kamala Harris on winning the 

presidential election. 

“Congratulations to President-Elect @JoeBiden and VP-Elect @KamalaHarris. I look 

forward to working with you on further advancing the solid historic partnership between 

Jordan and the United States, in the interest of our shared objectives of peace, stability 

and prosperity,” His Majesty tweeted. 

 Jordan Times  8/11/2020  

*** 
 

UN speaks of Temple Mount as solely Muslim site, ignores Jewish ties 

 
“Unlike this chamber which is detached from reality, a growing number of nations are 

acknowledging Jerusalem," said Ambassador Gilad Erdan. 

A draft UN resolution speaking of the Temple Mount solely as an Islamic holy site, by 

referencing it only by its Muslim name of al-Haram al-Sharif, was approved by 138 

member states at the General Assembly last week. 

It was one of seven pro-Palestinian, anti-Israel resolutions that the General Assembly’s 

Fourth Committee in New York has passed in the past week. 

Read More Related Articles 

US President Donald Trump has accomplished a modern miracle - opinion 

Evangelical leader moves to Israel 
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The resolution was titled “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian 

people in the Occupied Palestinian Territory, including east Jerusalem.” 

The text did affirm the connection between Jerusalem and three monotheistic religions – 

Judaism, Christianity and Islam – but the exclusively Muslim reference in the text to the 

Temple Mount, the location of the ancient Jewish Temple and the holiest site in Judaism, 

is viewed as an attempt by UN member states to delegitimize and erase that well-known 

history. 

Gilad Erdan, Israel’s ambassador to the UN, called the passage in the text “a disgrace,” 

adding that “no resolution passed here will change the eternal connection between the 

Jewish people and the holiest site of our faith – Har HaBayit, the Temple Mount.” 

“For years, the Palestinians have promoted language that includes only the Muslim term 

of Haram al-Sharif and purposely excludes the Jewish name – Temple Mount,” he said. 

Nine countries, including Israel, voted against the resolution. The others were Australia, 

Canada, Guatemala, Hungary, Marshall Islands, Micronesia, Nauru and the United 

States. 

Latest articles from Jpost 

Hungary’s opposition marked a dramatic change in policy for the country. Last year it 

supported the text, which similarly had the al-Haram, al-Sharif reference. 

Sixteen countries abstained this year, three more than last year: Austria, the Czech 

Republic, Sao Tome Principe, Serbia, Slovakia and Uruguay, who supported the 

resolution last year were among them, as was Malawi, which was absent from the vote 

last year. Papua New Guinea, that had opposed the text last year, softened its stance this 

year and abstained. 
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The other abstaining countries were Belarus, Cameroon, Colombia, Honduras, Kiribati, 

Solomon Islands, Togo, Uruguay and Vanuatu. 

The number of countries that supported the text dropped by 19 from 157 last year. 

The UN resolution passed as the Trump administration has increased its efforts to 

underscore Israel’s link to Jerusalem. This has included pushing UN member states to 

relocate their embassies from Tel Aviv to Jerusalem, as a sign of affirmation that 

Jerusalem is Israel’s capital, something that most of the international community is loath 

to recognize. 

To date, only the US and Guatemala have moved their embassies to Jerusalem, but a 

number of others have promised to do so, such as Honduras, the Czech Republic, Brazil, 

Kosovo, Serbia and Malawi. 

“A growing number of countries are moving their embassies to Jerusalem, our united and 

undivided capital,” Erdan told the UN. 

“Unlike this chamber, which is detached from reality, a growing number of nations are 

acknowledging that Jerusalem is the undeniable capital of the Jewish people and the 

Jewish state,” Erdan said. 

Some of the countries that have spoken of relocating their embassies, such as the 

Dominican Republican and Brazil, nevertheless supported the resolution, as did 23 

European Union states. 

Erdan said that their “support has emboldened the Palestinians to not only deny the 

Jewish connection to these sites, but to deny Muslims access to them, too, while 

threatening violence. By supporting these resolutions you share responsibility for this 

behavior.” 

A German representative, who spoke on behalf of the European Union, said that in spite 

of the support of many of the member states, the EU opposed using solely al-Haram, al-

Sharif to describe the Temple Mount. He stressed the “need for language on the holy sites 

of Jerusalem to reflect the importance and historic significance of the holy sites for the 

three monotheistic religions.” 

It was almost precisely the same statement the EU made last year, along with the same 

warning that it might pull its support from the resolution unless that language was 

changed. “The future choice of language may affect the EU’s support of this resolution,” 

the German representative warned. 

The Palestinian representative thanked the member states for their support, which is the 

“clearest answer to the hostile, undiplomatic statement and false accusations and 

distortions made by the Israeli representative in this hall.” 

She added that the resolutions were “fully in line with international law.” 

2020-11-7Jerusalem Post   

*** 

 

Arab League condemns Israeli escalation in Palestinian territories 
 

CAIRO, Saturday, November 7, 2020 (WAFA) – The Arab League condemned today the 

Israeli policy of escalation and demolishing of Palestinian homes, which saw a 200 percent 

increase during this year. 

The Arab League Assistant Secretary-General for Palestine and the Occupied Arab 

Territories, Ambassador Saeed Abu Ali, said this escalation was part of the ongoing 

Israeli aggression against the Palestinian people, worsened by the silence of the 

international community. 

Abu Ali told WAFA that the occupation authorities demolished more than 76 buildings 

this week, including housing facilities owned by 11 Palestinian families of 71 members, in 

the northern Jordan Valley. 
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"This is the largest forced displacement operation in more than four years as three-

quarters of the residents lost their homes... this is a blatant violation of the rules of 

international law and international covenants," the Arab League official said. 

He explained that these practices coincide with the Israeli threats to demolish more than 

52 Palestinian schools, including the Ras El-Teen School, funded by the European Union 

and its member states. 

Abu Ali pointed out that the occupation authorities also intend to demolish a 

neighborhood and a commercial market embracing more than 200 industrial and 

commercial establishments in the Wadi Al-Joz district in Jerusalem, noting that this 

would be one of the largest projects of the Judaization of the city. 

"The international community must confront this continuous and escalating Israeli 

aggression which not only targets the Palestinian people and their rights, but also violates 

the will of the international community, its charters and laws," Abu Ali said. 

2020-11-7wafa   
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US Rep. Ilhan Omar condemns Israel for ethnic cleansing of  

Palestinian village 
 

WASHINGTON, Saturday, November 7, 2020 (WAFA) – Muslim-American 

Congresswoman Ilhan Omar has condemned Israel for its demolition of the Palestinian 

village of Homsa al-Baqaa in the occupied West Bank earlier this week, describing it as a 

grave violation of international law. 

In a tweet, Omar said: “This a grave crime – in direct violation of international law. If 

they used any US equipment it also violates US law,” noting that federal law prohibits 

American-funded military equipment from being used to commit war crimes. 

“An entire community is now homeless and will likely experience lifelong trauma,” added 

Omar. “The United States of America should not be bankrolling ethnic cleansing. 

Anywhere.” 

Last Tuesday, Israeli occupation forces raided the village, located in the northern Jordan 

Valley region in the occupied West Bank, and leveled to the ground dozens of structures 

owned by the Palestinian families. 

In August 2019, Ilhan together with Palestinian-American Rep. Rashida Tlaib were 

denied entry to Israel, reportedly at US President Donald Trump’s request, for an 

organized tour of Jerusalem and the occupied West Bank. 

Omar secured a second term within the US House of Representatives after defeating her 

Republican challenger, African American businessman Lacy Johnson, earlier this week. 

2020-11-7wafa   
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Belgium slams Israel for demolition of Belgian-funded homes in West 

Bank 
 

BRUSSELS, Saturday, November 7, 2020 (WAFA) – Belgium has condemned the Israeli 

government’s destruction of Belgian-funded homes in occupied West Bank and urged 

Israel to refrain from destroying Palestinian schools and to compensate the Palestinians 

affected by these destructions. 

The Belgian Foreign Affairs Ministry said in a statement yesterday that a number of 

homes in the village of al-Rakeez, in the occupied West Bank district of Hebron, have 

been demolished by Israeli authorities in violation of humanitarian international laws. 

“This essential infrastructure was built with Belgian funding, as part of humanitarian aid 

implemented by the West Bank Protection Consortium. Our country asks Israel for 

compensation or restitution for these destructions,” the ministry said in a statement. 
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Belgium called on the Israeli occupation authorities “not to execute the demolition orders 

for the schools in Ras al-Tin, Jinba and Khirbet al-Fakheit, as well as to safeguard all 52 

schools in the West Bank at risk of demolition.” 

“As a member of the UN Security Council, Belgium has on several occasions expressed 

great concern about the alarming increase in the number of demolitions and seizures of 

structures and humanitarian projects in area C in the West Bank,” said the Belgian 

Foreign Ministry. “We reiterate that the demolition of infrastructure and housing in the 

occupied West Bank is contrary to international humanitarian law, in particular the 

Fourth Geneva Convention, Israel's obligations as occupying power and UN Security 

Council resolutions.” 

Belgium said it was also appalled by the demolition on November 3 of more than 80 

structures in the village of Khirbet Hamsa al-Foqa in the Jordan Valley. 

“This has an enormous impact on the local population and on the assistance provided by 

humanitarian partners. Belgium calls on the Israeli authorities to stop the demolition of 

humanitarian aid in line with international humanitarian law.” 

“Finally, Belgium is particularly concerned about the demolition of schools. Palestinian 

children, like all children in the world, have a right to education. A right guaranteed 

under the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the Rights of the Child.” 
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