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  االردن والقدس

 األردن وفلسطين صمدا أمام مخططات ترمب في صفقة القرن

   ماجد األمير- كتب   

في السياسة الدولية بات واضحا صوابية الموقف االردني والدبلوماسية التي قادها جاللة الملك 
ة عبداهللا الثاني لرفض خطوة حكومة االحتالل الصهيوني بضم المستوطنات وغور االردن ورفض صفق

  .القرن

االردن منذ بداية عهد الرئيس االميركي دونالد ترمب الذي خسر االنتخابات الرئاسية األخيرة 
اعلن رفضه لصفقة القرن بل ان االردن وفلسطين خاضا معركة قوية السقاط صفقة القرن وافشال 

  .الضم

دن بالرئاسة اليوم مع خسارة ترمب النتخابات الرئاسة وفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو باي
االميركية فان خطة صفقة القرن اصبحت من الماضي خاصة وان قيادات الحزب الديمقراطي وعلى 
رأسهم رئيسة مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي عارضت الضم في حينه واعتبرته يشكل خطرا على 

  .االمن القومي االميركي

ة التي ادت الى تشكيل تحالف دولي رافض افشال الضم كان اوال نتيجة جهود الدبلوماسية االردني
  .لخطوة الضم، وثانيا الرفض الدولي لهذه الخطوة،وثالثا الموقف الفلسطيني الصلب

الملك عبداهللا الثاني قاد منذ سنوات جهودا وتحركات مكثفة على الصعيدين الدولي واالقليمي 
السرائيلية من ضم المستوطنات لتشكيل تحالف دولي واسع بهدف اسقاط مشروع الضم ومنع الحكومة ا

  .وغور االردن الذي كان عنوانا رئيسا في صفقة القرن

االردن منذ البداية حدد ثوابته في التعامل مع اية طروحات للقضية الفلسطينية واعلن جاللة 
بر ال للتوطين وال للوطن البديل وال للتنازل عن اي ش» الملك هذه الثوابت والتي عرفت بالالءات الثالث 

والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس » من القدس الشرقية
الشريف، هذه الالءات كانت موقفا ثابتا في مواجهة طروحات صفقة القرن التي تبنتها ادارة الرئيس 

  .ترمب

ميركي وخاصة الملك شكل ضغطا قويا على اسرائيل من خالل التحرك الدولي وداخل الكونغرس اال
اللقاءات مع رئيسة مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي وقيادات الكونغرس لتوضيح خطورة توجه 
حكومة اسرائيل بضم المستوطنات وغور االردن على المنطقة وعلى العالم، فالتحرك داخل الساحة 

ها المنحازة لليمين االميركية لتشكيل رأي عام ضاغط على ادارة الرئيس ترمب بهدف مراجعة سياسات
الصهيوني المتطرف الذي يسعى الى اخذ المنطقة الى الصراع والحرب من خالل ضم غور االردن 

  .والمستوطنات
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الدبلوماسية االردنية والفلسطينية خاضتا معركة قوية ضد مخططات صفقة القرن وضد قرار 
ت االسرائيلية اليمينية بضم الرئيس ترمب باعتبار القدس عاصمة موحدة الى اسرائيل وضد المخططا

  .المستوطنات وغور االردن وفعال استطاع االردن وفلسطين في حينه افشال مخططات الضم

االردن وفلسطين يسعيان ايضا الى تصليب الموقف العربي الرسمي في مواجهة الضم، كما تشير 
 كما كان قبل سنوات في القراءات الى السعي االردني والفلسطيني الى اعادة احياء التضامن العربي
  .مواجهة االحتالل الصهيوني ومواجهة صفقة القرن التي اعلنها الرئيس ترمب

الموقف الملكي القوي الرافض بداية لصفقة القرن ثم االعالن بان الضم سيؤدي الى صدام بين 
  .خطط الضماالردن واسرائيل منح زخما قويا للتحركات االردنية والفلسطينية وحتى العربية الفشال م

الموقف الفلسطيني كان صلبا فمنذ اعالن الرئيس االميركي االعتراف بالقدس عاصمة دولة 
اسرائيل اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع العالقات مع الواليات المتحدة االميركية ورفض اي 

ن االتفاقيات مع اتصال مع الرئيس االميركي او اي مسؤول في االدارة االميركية ثم اعلن مؤخرا با
  .اسرائيل ملغية ووقف اي تنسيق مع اسرائيل بما فيه التنسيق االمني

المؤشرات تدلل على ان ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستتعامل مع منطقة الشرق االوسط 
بطريقة مختلفة عن ادارة الرئيس ترمب بل ستعود الى السياسة التقليدية االميركية التي اتبعها الرئيس 

وباما وان كانت ستبقى منحازة الى اسرائيل ولكنها لن تكون معنية بتطبيق صفقة القرن التي طرحها ا
ترمب وخاصة ان موقف الحزب الديمقراطي االميركي رافض الية خطوات اسرائيلية لضم االغوار ورافض 

يمقراطي يقوده لبناء المستوطنات في الضفة الغربية وخاصة مع بروز تيار يساري قوي داخل الحزب الد
السيناتور بيرني ساندرز يطالب بتحقيق حل الدولتين، وهنا كان جليا موقف الرئيس االميركي باراك 

والذي يعتبر ) ٢٣٣٤(ً قرارا في مجلس االمن رقم ٢٠١٦اوباما والذي كان بايدن نائبه ومرر عام 
خالفة للقانون الدولي  غير شرعية وم١٩٦٧المستوطنات في االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

  .ويطالب اسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية

 دولة عضوا في ١٤قرار مجلس االمن انذاك اعتبر نصرا للقضية الفلسطينية اذ وافقت عليه 
ائيلية مجلس االمن وامتنعت الواليات المتحدة عن التصويت، ورفض الرئيس اوباما ضغوط الحكومة االسر

  .باستخدام الفيتو ضد القرار

بحاجة الى موقف عربي داعم وقوي، فاالستفادة من والموقفان االردني والفلسطيني قويان 
الموقف الدولي تتطلب موقفا قويا من جامعة الدول العربية في مواجهة سياسة اليمين الصهيوني 

فالمطلوب . يركية بفوز بايدن برئاسة اميركاالمتطرف واالستفادة من التغييرات في الواليات المتحدة االم
موقف عربي بوقف كل اشكال التطبيع مع دولة االحتالل الصهيوني خاصة وان ادارة بايدن لن تجبر احدا 

  .على توقيع اتفاقية تطبيع مع اسرائيل

  ٤ص/٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 



 
٧

  شؤون سياسية

  انيا مؤثراًاألمير الحسن يدعو إلى احترام القدس بوصفها ملتقى إنس
 

دعا سمو األمير الحسن بن طالل رئيس منتدى الفكر العربي، إلى  - بترا –عمان 
  .احترام القدس بوصفها الملتقى اإلنساني المؤثر على الصعيدين القيمي واألخالقي

ّكما دعا سموه، إلى رؤية متكاملة في القدس، توظف طرق البحث والرصد لتعدد األفكار 
ّمشيرا إلى أن الحديث عن المستقبل يتطلب وجود الميزان الذي يمكن من والمدارس المختلفة،  ّ ً

ّالحفاظ على االستقرار الفكري، بما ال يسبب الضرر للمدينة والعرب المقدسيين من خالل التعرض 
  .لعمليات االنتقام كما حدث منذ أول أيام االحتالل تجاه حي المغاربة

مه منتدى الفكر العربي أخيرا، عبر تقنية ّوأوضح سموه، خالل مشاركته في لقاء نظ
االتصال المرئي، أن الموروث يؤدي إلى الحضارة مقابل الهمجية، وأن وسطية القدس تدعونا 
ِإلى تلمس مفاهيم التاريخ على أساس العبر وليس على أساس استمرار الظالمة ومفهوم القلعة  ّ

  .العازلة

، الذي دعا إليه سموه قبل عقود ”القدس في الضمير“وأكد سموه أن جوهر مشروع 
ُبمشاركة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، يعنى باإلنسان العربي والفلسطيني المقدسي 
الذي يعيش األزمة المستمرة داخل المدينة المقدسة، وكذلك بمستقبل هذه المدينة وهويتها 

  .ودورها ودور اإلنسان فيها

 ومركز الحسن بن طالل لدراسات القدس ما بعد المرصد الحضري الذي نريده،“وقال إن 
ّ، من شأنها أن تجسر من خالل ١٩٦٦الدكتوراه، كما المركز اإلسباني في الطنطور منذ سنة 

الدراسات المسافات بين أتباع الديانات السماوية الثالث، للحفاظ على الميزان الفكري الثقافي، 
وث اآلخر، وأن بناء الثقة يقود على األقل إلى ّفالفكرة األساسية هي التعلم من خالل فهم مور

  .”الحوار القائم على القيم المشتركة

واضاف إن األزمة هي أزمة قيم؛ فموضوع حقوق اإلنسان واإلسالم المعاصر كما 
يصورونه في الغرب، يدعو للتساؤل هل هي مسألة قيم أم هي مسألة هدف سياسي جديد بعد 

ً العالم لنصبح نحن مكان االستهداف، مشيرا إلى أن مسألة فشل الشيوعية النووية من ترهيب
  .ُالحوار ال تبنى على فكرة عائمة مسبقة

وتضمن اللقاء، محاضرة لمدير عام مركز الحسن بن طالل لدراسات القدس الدكتور 
 –صورة القدس في المخطوطات األوروبية واإلسالمية والعربية “: محمد هاشم غوشة بعنوان

  .”ًجغرافية أنموذجاالمخطوطات ال

ّوجود القدس في قلب العالم القديم شكل فرصة للجغرافيين ورسامي “وقال غوشة إن  ً ّ
ًالخرائط إلظهار المدينة المقدسة في مركز العالم، معتمدة فيما يبدو على خريطة مأدبا 

ابقة ، أو لربما على خرائط س١٨٨٤َالفسيفسائية المكتشفة في كنيسة الروم األرثوذكس في سنة 



 
٨

نشرها بطليموس في القرن الثاني الميالدي، فخرجت من دير سانت سيفر في فرنسا إلينا خريطة 
  .”ُ تظهر القدس في مركز الكرة األرضية١١٥٠دائرية للعالم ترقى إلى سنة 

من جهته، بين األمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور، أن برنامج 
ًذي يرعاه سمو األمير الحسن، يهدف إلى إبقاء ذاكرة األمة حية تجاه ال” القدس في الضمير“ ّ

القدس ومقدساتها وكرامة اإلنسان والوطن الفلسطيني، وأن الدور الفكري هو جزء من حماية 
المقدسات والحقوق العربية اإلسالمية والمسيحية، وتعبير عن الترابط المصيري بين األردن 

شمية للمقدسات والمسؤولية التاريخية والقومية واإلنسانية تجاه وفلسطين في ظل الرعاية الها
  .فلسطين وشعبها وأرضها المباركة

وشارك في اللقاء، الباحثة في تاريخ القدس وفلسطين من البحرين الدكتورة نائلة 
الوعري، وأستاذ دراسات التاريخ اإلسالمي في جامعة الكويت الدكتور نعمان جبران، ورئيس 

د يسوي التركية الكازاخستانية الدولية الدكتور جنكيز تومار، والباحث في اآلثار جامعة أحم
ولفت المشاركون، الى أهمية صورة القدس في  .اإلسالمية من مصر الدكتور فرج الحسيني

المؤلفات الجغرافية والرحلية والخرائط بوصفها قلب العالم القديم ومركزه، والتي اتسمت في 
داسة والتنوع، الفتين إلى أن الخرائط الغربية صورت القدس كنواة للعالم، مختلف عصورها بالق

الذي دل على إلغاء فكرة الحاجة للحروب للوصول إلى ” القدس السماوية“كما ظهر مفهوم 
ًوأكدوا أن خرائط القدس تعد مصدرا أساسيا لمعرفة معالمها في مختلف  .األماكن المقدسة ً ّ
ًن بعضهم االهتمام المعاصر بالقدس وتاريخها، ومن ذلك مثال تزايد ّوبي .المراحل التاريخية

االهتمام البحثي، مشيرين إلى الفروقات بين الخرائط الجغرافية األوروبية واإلسالمية والعربية، 
وأن الدور الفكري هو جزء من حماية الحقوق والمقدسات في القدس في ظل الرعاية والوصاية 

  .صيري بين األردن وفلسطين والمسؤولية التاريخية والقومية واإلنسانيةالهاشمية، والترابط الم

  ٤ص/٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  نأمل من اإلدارة األمريكية الجديدة إعادة الثقة بدورها الراعي للسالم: كنعان
 

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا توفيق كنعان ان  -  ماجدة أبو طير- ّعمان 
في فلسطين والقدس يعانون من االعتداءات واالنتهاكات االسرائيلية اليومية والمتمثلة بسياسة أهلنا 

القتل واألسر والتهجير والهدم واغالق العقارات والمؤسسات االقتصادية والخدماتية، بالمقابل فإن 
ام والمباالة تسارع في عمليتها التهويدية بغطرسة وعدم اهتم) السلطة القائمة باالحتالل( اسرائيل

بالشرعية الدولية وقراراتها العديدة الصادرة عن منظمة األمم المتحدة والمنظمات والهيئات واللجان التابعة 
لها، مرتكزة اسرائيل في مماطلتها ورفضها للمطالب الدولية على تحيز االدارة االمريكية السابقة برئاسة 

  .ترامب
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المتتبع لقرارات ومقترحات ترامب المتعلقة بالقضية اكد كنعان ان » الدستور»وفي تصريحات لـ 
 خطورتها وتأثيرها المباشر على دفع السالم في  الفلسطينة وخالل السنوات االربع الماضية، يستشعر

المنطقة نحو حالة من االرباك والتعقيد، ويالحظ أنها جعلت اسرائيل الكفة الراجحة في المنطقة على 
 الدول العربية األخرى المحتلة اراضيها والمهددة مصالحها باالطماع حساب الحقوق الشرعية وحقوق

  .والمخططات الصهيونية

واشار الى ان الرأي العام الدولي يتطلع اليوم لالدارة االمريكية الجديدة برئاسة بايدن ببارقة      
 الدولية التي أمل، ورغبة حقيقية بان تتجه وبشكل سريع للقيام بخطوات جدية العادة رسم العالقات

تضررت بسبب سياسة ادارة ترامب، بما في ذلك دعوة بايدن أن يعيد بناء الثقة بالدور األمريكي الراعي 
ًللسالم والذي كان على مدار عقود طويلة مرنا يدعو للتوفيق بين جميع األطراف من خالل المحادثات 

  .والمشاورات المباشرة

ية لشؤون القدس وهي ترصد واقع الحال الصعب الهلنا في  ان اللجنة الملك :وختم كنعان قائال  
فلسطين والقدس، تقف خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 
والمسيحية في القدس ومطالبتها للمنظمات الدولية بتفعيل قراراتها الشرعية والزام اسرائيل بها، وال يخفى 

ألردنية بقيادة صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني تحظى باحترام وتقدير دولي على أحد أن السياسة ا
 استطاعت من خاللها فتح قنوات دبلوماسية نشطة، كانت وما تزال وستبقى   بذل جهود كبيرة مكنها من

 ًالقضية الفلسطينة وجوهرتها مدينة القدس أولى اهتماماتها، ونظرا للمصداقية والموضوعية والتمسك
 شرح  بالشرعية الدولية فان االردن تربطه بالواليات المتحدة االمريكية عالقات وثيقة استثمرها االردن في

ًالقضية الفلسطينية والمطالبة بحلها حال عادال وفق قرارات الشرعية الدولية، هذه الشرعية التي نأمل أن 
  .حلة القادمةتكون نهج االدارة االمريكية الجديدة ليكون السالم عنوان المر

 ٨ص/٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  الرئيس يتلقى رسالة من غوتيريش 

  حول دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسالم

 

رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة من األمين العام   تلقى–  وفا٢٠٢٠-١١-٨رام اهللا 
ــي للــسالم فــي الــشرق لألمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، حــول دعــوة دولــة فلــسطين لعقــد مــؤتم ر دول

/  تــشرين األول٢٨وشــكر غــوتيريش فــي رســالته، الــرئيس عبــاس علــى رســالته المؤرخــة فــي  .األوســط
، والتي تؤكد على دعوة دولة فلسطين لعقد مـؤتمر دولـي للـسالم فـي الـشرق األوسـط بمـا ٢٠٢٠أكتوبر 

  .يتوافق مع قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي

ًأحطنا علما بالدعم الذي أعربت عنه عدد من الـدول األعـضاء خـالل النقـاش  ":وقال في رسالته
 ٢٦المفتــوح فــي مجلــس األمــن حــول الــشرق األوســط، بمــا فــي ذلــك القــضية الفلــسطينية، وذلــك بتــاريخ 

  ".٢٠٢٠أكتوبر / تشرين األول
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 علــى وأعــرب غــوتيريش عــن ترحيــب األمــم المتحــدة بجميــع المبــادرات الــساعية للتعــاون الــدولي
أساس متعدد األطراف، والتي يمكن أن تساعد في تجديد عملية السالم في الشرق األوسط، وترسم طريقا 

  .سياسيا يحقق السالم العادل والشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وأكــد انــه سيواصــل مــشاوراته الشخــصية مــع أعــضاء مجلــس األمــن والجهــات الفاعلــة اإلقليميــة 
ًلة بخـــصوص أفـــضل طريـــق للمـــضي قـــدما، إضـــافة إلـــى المنـــسق الخـــاص؛ نيكـــوالي والدوليـــة ذات الـــص

مالدينوف، بمن في ذلك مبعوثا الرباعية للشرق األوسـط، كمـا أن اجتماعـات تنـسيق ميـونيخ بـين مـصر 
وفرنسا وألمانيا واألردن كانت مشجعة، والتي آمل أن تقدم مساهمة إيجابية في عملية السالم في الشرق 

  .األوسط

دد على التزام األمم المتحدة فـي دعـم الفلـسطينيين واإلسـرائيليين فـي مـساعيهم لحـل الـصراع وش
على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقيات المتعددة األطراف والقانون الدولي لتحقيق رؤية 

 جنب ضمن حدود ًتتعايشان بأمن وسالم جبنا إلى  بحيث– عاصمة كلتا الدولتين القدس – حل الدولتين
  .١٩٦٧معترف بها، على أساس حدود ما قبل 

  ٨/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  خبراء إسرائيليون يستشرفون سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية

   عدنان أبو عامر-٢١عربيترجمة 

  ايتمار آيخنر-:بقلم 

 إن  ٢١عربي"الذي ترجمته  بمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر قال كاتب إسرائيلي،
اإلدارة األمريكية برئاسة دونالد ترامب، تدرس اتخاذ المزيد من الخطوات بشأن القضية الفلسطينية، قبيل 

ض، الذي قد ينتهج نهجا مغايرا تجاه التسلم المحتمل للمرشح الديمقراطي جو بايدن لرئاسة البيت األبي
  . القضية الفلسطينية

إدارة ترامب قد تضغط على السعودية لتطبيع العالقات مع إسرائيل، لكن من المحتمل أال "إن  "وأضاف
 ."البطة العرجاء"يقدم السعوديون مثل هذه الهدية لرئيس يشبه 

تخاذ خطوات تجاه الفلسطينيين، ستترك إذا فاز بايدن، فيحتمل أن يحاول ترامب ا"وأشار إلى أنه 
يناير، وهذه اإلجراءات،  /كانون الثاني ٢٠ تداعياتها على بايدن، حتى يؤدي الرئيس الجديد اليمين في 

ضد المستوطنات بتشجيع من باراك أوباما الذي  ٢٣٣٤إن اتخذت، ستكون انتقاما لقرار مجلس األمن 
 ."به رئيسا، وشكل القرار صفعة بوجه نتنياهوامتنع عن نقضه بعد فوز ترامب، وقبل تنصي

يضغط اليمين اإلسرائيلي والمستوطنون على ترامب إلثبات الحقائق على األرض "وقدر الكاتب أن 
ًخالل هذه الفترة غير الملحوظة، وينبغي للمرء أن يالحظ توقيتا آخر سيتصل بنهاية أيام اإلدارة وهو 

، ويحتمل أن يطلب من صديقه ترامب ٢٠٢١يناير  / الثانياستئناف محاكمة نتنياهو أوائل كانون
محاولة صرف االنتباه عن المحاكمة، وأحد خيارات األخير هو ترجمة صفقته لمذكرة تفاهم، أو تبادل 
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ًرسائل بين واشنطن وتل أبيب، لربط إدارة بايدن، وجعل الصفقة سياسة أمريكية رسمية ونهجا متفقا  ً
  ."ات المتحدةعليه بين إسرائيل والوالي

، عندما دعم الرئيس األمريكي جورج ٢٠٠٤أبريل  /هذا تحقق بالفعل في نيسان"وأشار إلى أن 
بوش االبن خطة فك االرتباط في رسالة بعث بها لرئيس الوزراء أريئيل شارون، الذي قدمها لإلسرائيليين 

 المقدمة مقابل خطة فك على أنها اعتراف أمريكي بخطته، خاصة في ما يتعلق بالكتل االستيطانية
ًاالرتباط، تحضيرا لوصول إدارة أوباما، ووفقا لمصادر حملة بايدن، فمثل هذه الرسالة أو مذكرة التفاهم 

 ."ُلن تلزمه، ومن المشكوك فيه أن يكون لها تأثير

يح ًهناك احتماال آخر، ليس محتمال جدا، يتمثل بتقدم إدارة ترامب خطوة واحدة لألمام بتصر"وأكد أن 
لوزير الخارجية مايك بومبيو بشأن شرعية المستوطنات، واعتراف إدارة ترامب في الفترة االنتقالية 
بالسيادة اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، دون ترجيح أن يكون خيار الضم في الفترة االنتقالية 

 ."ذها لعدة سنوات قادمة على األقلًممكنا بسبب التزام الواليات المتحدة تجاه الدول العربية بوقف تنفي

إذا تم انتخاب بايدن بالفعل رئيسا للواليات المتحدة، فإن "إيتمار آيخنر تحدث في تقرير آخر بأنه  
، يتوقع أن تنتهي أيام ترامب، وحينها ٢٠٢١يناير  /كانون الثاني ٢٠إسرائيل ستدخل حقبة جديدة، وفي 

 إلسرائيل، مع العلم أن دخول بايدن للبيت األبيض لن يعني يعني تولي أيام الشيك المفتوح من ترامب
 ." بالضرورة العودة أليام الصراع في عهد أوباما، ألن نائبه ليس لديه مصلحة بمواجهة إسرائيل

ية الصداقة الشخص"أن ٢١عربي"ه ، ترجمتصحيفة يديعوت أحرونوت وأضاف آيخنر بتقرير نشرته
ًنجحت في عدد غير قليل من األزمات، قوية جدا، وستسمح لألخير، إن الطويلة بين بايدن ونتنياهو، 

تصرف بحذر ومسؤولية، بإجراء حوار ناجز مع اإلدارة األمريكية، رغم أنه ستكون خالفات بينهما، ولن 
لظهر، وفي أوساط بايدن هناك الكثير من الغضب تكون حديقة من الورود أو نزهة في الحديقة بعد ا

 ."الشديد على نتنياهو

الشاغل الرئيسي أن االحتكاكات قد تتصاعد لصراعات، وستأتي ممن يعينهم بايدن "وأوضح أن 
للتعامل مع القضية الفلسطينية اإلسرائيلية وعملية السالم، فبعضهم كان ضمن إدارة أوباما، ويحملون 

، ويواجهون صعوبة ٢٠١٥يئة للغاية لنتنياهو وخطابه الجريء في الكونغرس عام في أذهانهم ذكرى س
وحدة  ١٦٠٠، عن بناء ٢٠١٠بنسيان إعالن وزير الداخلية اإلسرائيلي السابق إيلي يشاي في مارس 

 ."استيطانية أثناء زيارة بايدن إلسرائيل

يق عظيم لها، ويؤمن بااللتزام هناك شيئا واحد ال جدال فيه في إسرائيل، أن بايدن صد"وأكد أن 
األمريكي بأمنها، والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، وأثبت ذلك في تصريحات ال حصر لها، لكنه في 
ٕالوقت ذاته يؤمن من صميم قلبه بحل الدولتين، واقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، ويرى أن هذا 

اع العربي اإلسرائيلي، وفي رأيه، يجب الحفاظ على هذا الحل يجب أن تكفله السياسة األمريكية في الصر
 ."الحل
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مسؤولي حملة بايدن يرون أنه سيسعى للحفاظ على حل الدولتين، وتجنب اإلجراءات "وأشار إلى أن 
األحادية، ودعوة إسرائيل لالمتناع عن توسيع المستوطنات، وعدم الحديث عن الضم، وسيطلب من 

راءات نزع الشرعية عن إسرائيل، ودفع األجور لألسرى، والتحريض، رغم أن الفلسطينيين االمتناع عن إج
القضية اإلسرائيلية الفلسطينية لن تكون على رأس أولوياته، ولن يكون في عجلة من أمره إلعادة 

 ."الفلسطينيين لطاولة المفاوضات

بناء في المستوطنات، مسؤولين إسرائيليين أنه ال يوجد سبب يدعو إدارة بايدن إلدانة ال"ونقل عن 
ًألن هناك اتفاقا بين الجانبين بموجبه يمكن إلسرائيل البناء داخل المستوطنات القائمة، وليس إنشاء 

 ."مستوطنات جديدة، لكن إدارة بايدن، كما عهد أوباما، قد تبدي معارضة ألي بناء في المستوطنات

الخاصة بترامب،  "صفقة القرن"تخلص من التقدير السائد في إسرائيل أن بايدن سي"وختم بالقول إن 
ًالتي جعلت الفلسطينيين غير ذوي صلة، واذا أراد، فسيبدأ مسارا جديدا للحوار اإلسرائيلي الفلسطيني،  ً ٕ

 ."وقد أعلن الفلسطينيون من جانبهم بالفعل أنهم سيذهبون بهذا االتجاه

  ٧/١١/٢٠٢٠ ٢١عربي  

***  

  اعتداءات

  كرية الثابتة على المداخل الرئيسية للقدساالحتالل يغلق الحواجز العس

 

الحـواجز العـسكرية الثابتـة علـى المـداخل الرئيـسية لمدينـة  عادت قوات االحتالل، األحد، وأغلقت
جـدا  وتسبب هذا اإلجـراء بتـأخير المـواطنين وتعطيـل مـصالحهم، وأزمـات مروريـة خانقـة القدس المحتلة،

 .استمرت لفترات طويلة

الحـاجز العـسكري فـي قلنـديا شـمال القـدس المحتلـة،  لقدس إن االحتالل أغلـقوقال مراسلنا في ا
 بوجـود جـسم متفجـر، ووصـلت طـوابير المركبـات والـشاحنات حتـى مـدخل بلـدة بكال االتجاهين، لالشتباه

إلطالق العنان  وحي كفر عقب، ومن داخل الحاجز حتى حي بيت حنينا؛ األمر الذي دفع بالسائقين الرام،
 .ياراتهم كتعبير عن االحتجاج الستمرار اإلغالقألبواق س

ــا فــي ســياق مــشابه، شــهدت حــواجز ــرة  حزم ــاة كبي ــسببت بمعان ــة، ت وشــعفاط ازدحامــات خانق
  .للمواطنين

  ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  اعتقال خمسة مواطنين من القدس
  

جر اليوم األحد، خمسة ل، ف اعتقلت قوات االحتال- مصطفى صبري-دوت كوم" القدس "- قلقيلية
  . من القدسطنينموا

وأفادت مصادر محلية بان جيش االحتالل اعتقل محمد أبو جمعة، وعبداهللا ابو جمعة، وأمير رائد 
  .ابو مفرح، وأحمد مروان أبو جمعة وحمزة التميمي وجميعهم من القدس المحتلة

ام اهللا، وقامت بأعمال حفر وفي سياق منفصل، اقتحمت قوة من جيش االحتالل قرية كوبر شمال ر
  .في محيط منزل األسير محمد دخيل البرغوثي، الذي أحضر مع الجيش

 ٨/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 

   للتحقيقااالحتالل منزل رئيس نادي سلوان في القدس واستدعاقتحم 

 

مروان الغـول فـي  سلوان  مخابرات االحتالل، مساء األحد، منزل رئيس نادياقتحمت عناصر من
 .المسجد األقصى الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب

  .وسلم االحتالل رئيس النادي أمر استدعاء للتحقيق معه يوم غد

 ٨/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يرفض إجراء عمليات جراحية لألسيرة الجعابيص

 

عمليـات جراحيـة  اصـل قـوات االحـتالل رفـض طلـب األسـيرة المقدسـية إسـراء الجعـابيص إجـراءتو
 .للحروق الشديدة التي أصابتها وقت اعتقالها قبل أعوام

وأكدت مصادر مقدسية أن األسيرة الجعابيص بحاجة ماسة لعدة عمليـات جراحيـة عاجلـة تخفـف 
 .من اآلالم التي تعاني منها بسبب الحروق

جنـوب القـدس المحتلـة،  جبـل المكبـر مـن قريـة) ً عامـا٣٦(ة الجريحـة إسـراء الجعـابيص واألسـير
بتهمة محاولة قتل جندي إسرائيلي، وذلك بعد أن   عاما١١ًمتزوجة وأم لطفل تقضي حكما بالسجن لمدة 

 وهي ٢٠١٥تشرين األول / أكتوبر١١تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري في انفجرت أسطوانة غاز كانت
 .إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا طريقهافي 

إلى أكثر من  من جسدها وهي بحاجة% ٥٠وتسبب االنفجار ببتر أصابع إسراء وحروق التهمت 
  .شبه طبيعي ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة حياتها بشكل

 ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  



 
١٤

  عد عامين فتى مقدسي يسلم نفسه لالحتالل ب

  من اإلصابة واإلبعاد والحبس المنزلي

 

ّيـصر إذ االحـتالل، عنـد طـه علـي الجـريح المقدسي للفتى الصحية الحالة تشفع لم  تعذيبـه علـى ُ
 .المتفجر بالرصاص باإلصابة ّعذبه أن بعد ًسجنا

 الرملة سجن قضبان خلف ونصف أشهر أربعة األحد من ًبدءا )ًعاما ١٧( طه الجريح وسيقضى
 االحـتالل جنـود رشـقه بـسبب بـسجنه الماضـي الخمـيس يـوم االحـتالل محكمـة قـضت أن بعـد إلسرائيلي،ا

 .المواجهات أثناء بالحجارة

 لقــرار ًتنفيــذا الــسجن، إلدارة نفــسه اليــوم المحتلــة بالقــدس شــعفاط مخــيم مــن طــه الجــريح وســلم
 آالف ٨ أخــرى وغرامــة شــيكل، آالف ٣ قيمتهــا ماليــة غرامـة بدفعــه ًأيــضا قــضى الــذي االحــتالل، محكمـة
 .للعالج المستشفى إلى بذهابه المنزلي الحبس قرار مخالفته بحجة شيكل

 الحــبس فــي قــضى كونــه المــدة، هــذه نجلــه بــسجن االحــتالل محكمــة بقــرار الجــريح والــد وتفاجــأ
ــه يــسمح ال الــصحي ووضــعه ونــصف، عــام مــدة المنزلــي ــم ألن ــه ل  فيــروس النتــشار إضــافة عالجــه، ين

 .االحتالل سجون في األسرى بين "ناكورو"

 في البرد أجواء أن إلى ًمشيرا وأدوية، صحية لرعاية بحاجة فهو نجله على بالخوف الوالد ويشعر
 .المصابة اليمنى ساقه على ستؤثر الشتاء

 أثنــاء بالحجــارة االحــتالل قــوات برشــق مــشاركته خــالل ،٢٠١٩ يوليــو فــي علــي الفتــى وأصــيب
 .المحتلة بالقدس العسكري شعفاط مخيم حاجز داخل اندلعت مواجهات

 سـاقه فـي ًدوليا محرم متفجر بعيار ًعاما ١٥ عن أزيد كان الذي الفتى االحتالل جنود واستهدف
 االحـتالل جنـود أكمـل ثـم اإلصـابة، بـسبب الفـرار مـن يومها يتمكن ولم اليسرى، قدمه في وشظايا األيمن

 .شعفاط مخيم جزحا داخل حتى ًأرضا بسحله عليه االعتداء

 يـذكر كمـا – دقيقـة ٤٠ لمدة المشفى، إلى علي الفتى نقل تأخير حينه في االحتالل جنود وتعمد
 .أحدثته الذي والنزيف المتفجر بالعيار اإلصابة نتيجة الدماء من بركة حوله كانت حيث – والده

 بالمستشفى ودهرق خالل علي لنجله عقدت االحتالل محاكم في جلسة ١٥ نحو أن الوالد ويوضح
 .جلسات ٤ سوى حضور من يتمكن لم حيث غيابية، معظمها

 رقـد أن بعـد علـي، نجلـه بحـق المفتـوح المنزلي بالحبس حينه في قضت المحكمة أن إلى ويشير
 وكالـة. (أشهر ٣ لمدة حنينا بيت إلى شعفاط مخيم في منزله عن أبعدته كما شهر، لمدة المستشفى في

 )صفا

  ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  



 
١٥

  اعتداءات/ تقارير

 قوس تلمودية في باحات األقصى بحماية شرطة االحتاللط
 

 اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح أمس األحد، ساحات المسجد األقصى - فلسطين المحتلة 
ّوأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات . المبارك، بمدينة القدس المحتلة

  .ًجد األقصى وتجولوا فيها وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيليالمس

وكان االحتالل ومستوطنوه، قد واصلوا اقتحامهم للمسجد األقصى خالل شهر تشرين األول 
وأوضحت وزارة األوقاف في تقريرها، أمس األحد، أن االقتحامات تركزت .  اقتحاما٢٣الماضي، بواقع 

عيد العرش، في األسبوع األول من شهر تشرين األول، تلبية لدعوات متطرفة »يام ما يسمىخالل أ
، »عيد العرش«لتنفيذ اقتحامات للمسجد األقصى لمناسبة » جماعات الهيكل المزعوم«أطلقتها ما تسمى 

صلين ووزعت تلك الجماعات بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على الم
ونصب المستوطنون معرشات  .والمرابطين واألوقاف اإلسالمية، بهدف تغيير الواقع في المسجد األقصى

في منطقة الواد والطرق واألزقة في عقبة الخالدية بالبلدية القديمة وباب العتم المؤدي إلى المسجد 
 القديمة عن محيطها األقصى، وواصلت شرطة االحتالل تضييق الخناق على المقدسيين، وعزل البلدة

  .بالكامل، بحيث سمحت فقط لسكانها بالصالة باألقصى ضمن إجراءات وقائية صارمة

وأشار التقرير إلى أن شرطة االحتالل كثفت من تواجدها في شوارع القدس وأحيائها، وحررت 
ن دخلوا المخالفات لمقدسيين بحجة أنهم من خارج البلدة القديمة، وفرضت غرامات مالية على مقدسيي

  .للبلدة القديمة ومنعتهم من الوصول والصالة في المسجد األقصى

وواصل االحتالل تنكيله بأهالي القدس وحراس المسجد االقصى والمرابطين والمرابطات، حيث 
يعتقل ويعتدي ويبعد لفترات متعددة ويفرض غرامات، ولم يكتف بذلك بل صعد حملته عبر مستوطنيه 

ا العديد من عناصره لحمايتهم ومتيحا المجال لعربداتهم وصلواتهم وحمالتهم القتحام األقصى، ناشر
ويسعى االحتالل الغراق المدينة بمخططاته التهودية، منها ما هو قائم، ومنها ما هو بطور  .التحريضية

التكوين، كنية االحتالل إقامة جسر هوائي معلق في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد 
صى المبارك، بدعوى تسهيل السياحة الدينية التوراتية ووصول المستوطنين المتطرفين إلى منطقة األق

في بلدية االحتالل على البدء » اللجان المحلية واللوائية«حائط البراق وباب المغاربة، ووافقت ما تسمى 
ضي والمؤسسات بتنفيذ المشروع التهويدي، بعدما رفضت كل االعتراضات التي قدمها أصحاب األرا

وادي السيليكون وهو من «المعنية في سلوان لمحاكم االحتالل والبلدية، والمخطط الخطير اآلخر هو 
أضخم المشاريع اإلسرائيلية، والذي يعد لتنفيذه في مدينة القدس المحتلة، والتي صادقت بلدية االحتالل 

  .على تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز

على » هدار وفهداس»ّضمن عملية عبرنة األسماء، غير االحتالل اسم منطقة باب العامود لـو
ُاسم المجـندتين اللتين قــتلتا في عمليــة إطـالق نـار في المكان قبل سنوات، كما يتجه االحتالل لتحويل 

ًباب الخليل مدخال رئيسيا للبلدة القديمة وجعل باب العامود مدخال ثانويا ً.  



 
١٦

صل االحتالل خالل الشهر حملة االبعادات واالعتقاالت بحق موظفي االوقاف، فاعتقلت نائب ووا
مدير عام دائرة األوقاف الشيخ ناجح بكيرات من مبنى مديرية التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد قرب باب 

اإلرشاد جهازي السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وصادرت خالل تفتيش مبنى مديرية الوعظ و
حاسوب وهواتف نقالة، واصدرت بحقه قرارا باالبعاد لمدة شتة اشهر، واعتقل موظف االعمار في المسجد 
األقصى حسام سدر أثناء دخوله من باب االسباط، واقتحم جنود االحتالل مرتين، مصلى باب الرحمة في 

ن الدعوات التحريضية ضد المسجد ورصد التقرير العديد م .المسجد األقصى المبارك وقاموا بتصويره
وقال  .االقصى ورواده، وواصلت عصابات التطرف تحريضها ضد المسجد األقصى، واالوقاف االسالمية

إن هذا التصعيد من قبل قوات االحتالل تجاه المسجد االقصى، : وكيل وزارة األوقاف حسام ابو الرب
ت، واعداد المغتصبين أو سياسة التدخل بشؤونهما، والحرم االبراهيمي، بتزايد واضح سواء عدد االقتحاما

واطالق العنان لشرطة وجيش االحتالل إلبعاد العشرات عن المسجدين، مشددا على أن سياسة المحتل 
لن تثني ابناء شعبنا عن مواصلة مسيرة المرابطة وديمومة التواجد فيهما، ولن تغير من اسالمية 

 ٥٠وفي الحرم االبراهيمي، منع االحتالل رفع األذان  .ات احتالليةالمسجدين مخططات او تغييرات او قرار
إلى ذلك، واصلت جرافات االحتالل  .وقتا، وواصل سياسة الحصار واالغالق، والحد من اعداد المصلين

وقال ابراهيم . بأعمال تجريف واسعة ألراضي مواطني بلدتي قراوة بني حسان وحارس غرب سلفيت
 دونما، تعود ملكيتها لمواطنين ٥٨ة بني حسان إن جرافات االحتالل جرفت عاصي رئيس بلدية قراو

» كريات نتافيم«بلدتي حارس وقراوة بني حسان من الجهة الشرقية من البلدة، من أجل توسعة مستوطنة 
  .المقامة على اراضي مواطني بلدات قرواة بني حسان وحارس

جنوب (تالل، قرب مخيم الفوار وأصيب شاب فلسطيني، أمس األحد، برصاص جنود االح
وأوضحت وسائل إعالم، أن  .وأفاد شهود فلسطينيون، أن الشاب أصيب برصاصة في قدمه). الخليل

جنود االحتالل أطلقوا الرصاص على الشاب بحجة اقترابه من برج عسكري يتبع لجيش االحتالل، قرب 
م جيش االحتالل بوجود محاولة طعن وزعم المتحدث باس. المخيم، واعتقلوه بعد إطالق الرصاص عليه

في موضوع مشابه، أطلقت القوات البحرية  .«تحييد المنفذ»قرب مخيم الفوار، وأن الجنود قاموا بـ
اإلسرائيلية، صباح أمس األحد، قذائف صوتية تجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، كما 

وقالت لجان .  وقوع إصابات في األرواحاستهدفت صيادي الطيور وسط القطاع، دون أن يبلغ عن
إن قوات البحرية اإلسرائيلية أطلقت صباح أمس قذائف صوتية، قرب مراكب «: الصيادين في غزة

وأوضحت أن إحدى هذه القذائف انفجرت قرب احد المراكب، دون . »الصيادين بمنطقة الواحة شمال غزة
  )وكاالت. (وقوع إصابات

 ١٨ص/٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  



 
١٧

  الكشف عن مخطط ضخم لتحويل شارع صالح الدين 

  وسط القدس لشارع للمشاة
 

 اللجنـة أن عـن النقاب جبارة، مهند المحامي القدس في والبناء التنظيم شؤون في الخبير كشف
ـــة ـــدس" اإلســـرائيلية" اللوائي ـــراض مـــؤخرا، أودعـــت، بالق  التنظـــيم سياســـات يحـــدد ضـــخما مخططـــا لالعت

 .قادمة طويلة لسنوات المحتلة القدس مدينة كزمر في "اإلسرائيلية"

 يبـدأ "شـرق المدينـة مركـز مشروع" عليه يطلق المخطط أن إلى صحفي تصريح في جبارة، ولفت
 واألصـفهاني والزهـراء الـدين وصـالح سـليمان السلطان بشوارع مرورا واحد رقم الشارع على المصرارة من

 األمريكــان" وفنــدق جــراح الــشيخ منطقــة إلــى ًوصــوال الجــوز، واد فــي عفــان بــن عثمــان وشــارع والرشــيد
 .والغربي الشرقي المدينة شطري بين الفاصل واحد رقم الشارع على ًوامتدادا "كولوني

 أعمـدة علـى الخـضراء اإلشـارات مـن العـشرات األخيـرة األيـام فـي وضعت االحتالل سلطات وكانت
  .المشروع على االعتراض فرصة لسكانا لتعطي المخطط سيشملها التي المنطقة ذات في اإلنارة

 كانون شهر من والعشرين الثالث حتى فرصة السكان منحت اللوائية اللجنة أن إلى جبارة وأشار
 .المشروع على لالعتراض المقبل األول

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

 ٢٠ منذ القدس في االحتالل بلدية عليه عملت تفصيلي مخطط عن الحديث يدور انه إلى وأشار
  .ًعاما

 بلديـة أعدتـه فقـد ذلـك ومـع القـدس شـرقي شـخص ألـف ٣٠٠ علـى عمليا يؤثر المشروع" :وقال
 لهايـــشم التـــي واألحيـــاء الـــشوارع فـــي التجاريـــة المحـــال وأصـــحاب الـــسكان مـــع التـــشاور دون االحـــتالل
 ".المخطط

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

 فــي التجاريــة المــصالح أصــحاب مــن العديــد قيــام إلــى ماســة ضــرورة هنــاك أن إلــى جبــارة وأشــار
 إعاقــة لغــرض المحــددة الزمنيــة المهلــة منضــ 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 أن من خشيته عن وأعرب والسكان التجارية المصالح أصحاب
  .والفلسطينية العربية المدينة

  ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  

  



 
١٨

  تقارير

 فوز بايدن يدشن لنهاية المقاطعة الفلسطينية األميركية بدون رفع سقف التوقعات
  

 نادية سعد الدين

 دشن فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية لمرحلة نهاية المقاطعة -عمان
بمقاربة مختلفة عن سلفه  األميركية التي استمرت نحو ثالث سنوات، من دون أن يشي –الفلسطينية 

  .”حل الدولتين“دونالد ترامب لملف عملية السالم، باستثناء التعاطي معه بأسلوب متوازن ومستند إلى 

فقد سارع الرئيس محمود عباس إلى تهنئة الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كاميال 
ٕيس المنتخب بايدن وادارته لتعزيز العالقات للعمل مع الرئ“هاريس بفوزهما في االنتخابات، مؤكدا تطلعه 

الفلسطينية األميركية وتحقيق الحرية واالستقالل والعدالة واالحترام لشعبنا، وكذلك للعمل من أجل السالم 
  .، وفق ما ورد في بيانه”واالستقرار واألمن للجميع في منطقتنا والعالم

السالم التي تؤكد عليها القيادة وخال بيان الرئيس عباس من المبادئ األساسية لعملية 
 ١٩٦٧الفلسطينية للحل السياسي، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 

وعاصمتها القدس، بما يؤشر إلى الرغبة الفلسطينية إلعادة العالقات التي قطعت بالكامل مع واشنطن 
يركية السابقة والتي اعتبرها الفلسطينيون اإلدارة ًتدريجيا، لترميم العطب الذي تسببت به اإلدارة األم

  .ًاألكثر عداء للقضية الفلسطينية

ًبيد أن بعض المسؤولين الفلسطينيين يدعون إلى التريث وعدم رفع سقف التوقعات كثيرا مع 
اإلدارة األميركية الجديدة، إذ من الواضح أن بايدن يتجه إلعادة القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال 

 اإلسرائيلية، وفق -ًالبيت األبيض مجددا، كما سيعمل على الدفع تجاه استئناف المفاوضات الفلسطينية
  .، الذي أكد التزامه به”حل الدولتين“

ومن أجل تحسين موقف الواليات المتحدة من القضية الفلسطينية؛ فقد يلجأ بايدن إلى اعتماد 
ٕدة ضخ التمويل إليها مجددا، واعادة الدعم األميركي إلى ناصية التوازن مع السلطة الفلسطينية، عبر إعا ً

  .ٕ، واعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن”األونروا“وكالة الغوث الدولية 

وسيتعاطى بايدن مع ملف عملية السالم بأسلوب متوازن يتناسب مع نهجه كديمقراطي تقليدي، 
ًولكنه لن يحدث فيه تغييرا جوهريا ال يوافق علي ً ه الكيان اإلسرائيلي، فمن المستبعد أن يقوم بإلغاء ُ

بالقدس عاصمة للكيان “القرارات األساسية التي اتخذها ترامب، والمتعلقة باالعتراف األميركي 
، ونقل سفارة بالده إليها، واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية، ”اإلسرائيلي

  .ُلسوري المحتلوضم مرتفعات الجوالن ا

، ولكنه قد يؤجل تنفيذ بعض عناصرها ”صفقة القرن“ومن غير المتوقع أن يتنصل بايدن، من 
بوقف البناء في “أو يتجاوزها، السيما الخاصة منها باالستيطان، في ظل دعوته للحكومة اإلسرائيلية 

 عن ضمان أمن ً، بما يشي بأن الخطة األميركية، ومخطط الضم اإلسرائيلي، فضال”المستوطنات
  .االحتالل، ستظل محور تحرك البيت األبيض في السنوات األربع القادمة
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، ونقلت سفارة بالدها ”بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي“وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اعترفت 
، ”نروااألو“إليها، وأوقفت مساعداتها الخارجية السنوية للسلطة الفلسطينية، وأوقفت مساعدتها لوكالة 

وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وطردت السفير الفلسطيني، حسام زملط، من 
  .أراضيها ، وأوقف المساعدة األمنية لقوات األمن الفلسطينية

، ”صفقة القرن“وقد كانت تلك الخطوات مقدمة لنشر خطة السالم األميركية المعروفة باسم 
ٕمن أراضي الضفة الغربية وانهاء إقامة  % ٣٠ء اإلسرائيلي على أكثر من والتي تمهد الطريق لإلستيال

   ١٩٦٧الدولة الفلسطينية على حدود العام 

  ارتياح فلسطيني لخسارة ترامب

وقد توالت ردود الفعل الفلسطينية من فوز بايدن، حيث دعاه رئيس المكتب السياسي لحركة 
سار السياسات األميركية الظالمة للشعب الفلسطيني تصحيح تاريخي لم“، إسماعيل هنية، إلى ”حماس“

ًوالتي جعلت من الواليات المتحدة شريكا في الظلم والعدوان، وأضرت بحالة االستقرار في المنطقة والعالم، 
ًوحالت دون القدرة األميركية أن تكون طرفا مركزيا في حل النزاعات ً”.  

صفقة “المنتخبة بالتراجع عن ما يسمى اإلدارة األميركية “وطالب هنية، في تصريح له، 
ٕ، والغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة األميركية إليها بما يخالف القرارات ”القرن

في محاولة ” لألونروا“ٕالدولية، وانهاء محاوالت تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين، وتقليص الدعم 
  .”إللغائها

ً، داعيا ”ًمفاوضات، بوصفها مسارا انتهى ووصل إلى طريق مسدودالعودة لل“وحذر هنية من 
ٕإلى استراتيجية وطنية واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل مبدأ الشراكة في الميدان والسلطة 

  .ٕواطار منظمة التحرير

ال إدارة بايدن يمكن أ“، خالد مشعل، اعتبر أن ”لحماس“وكان رئيس المكتب السياسي السابق 
، وال قرار الضم، ولكنها لن تعاقب سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ولن ”صفقة القرن“تتعامل مع مصطلح 

  .، بحسبه”ًتحاول ردعها، ولكن قد توجه انتقادا إليها

فوز بايدن ال يحمل أي تغيير جوهري “في المقابل؛ اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن 
ًوالقضايا العربية المختلفة، بل يشكل امتدادا لنهج اإلدارات الديمقراطية إزاء حقوق الشعب الفلسطيني 

األميركية السابقة التي تقدم الدعم المطلق للكيان الصهيوني، للحفاظ على تفوقه وحمايته، وتشجيعه 
  .”على تجاوز قرارات الشرعية الدولية

قوق الوطنية في إنهاء تحقيق الح“وحذرت الجبهة، من العودة إلى المفاوضات، معتبرة أن 
ٕاالحتالل وتقرير المصير والعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس يتم عبر إلغاء اتفاق 

 .”ٕ، وكافة االلتزامات المترتبة عليه، وانهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية”أوسلو“

ترامب ” طفى البرغوثي، إن سقوط وبالمثل، قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مص
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ًأسوأ رئيس في العصر الحديث، ويشكل خطرا على شعوب العالم وليس الشعب “، حيث يعد ”مهم
  .”لم تذهب ألنها مشروع إسرائيلي” صفقة القرن“الفلسطيني فقط، لكن 

ٕالوحدة الفلسطينية، وتبني استراتيجية وطنية، واعطاء الشعب حقه باالنتخابات “ودعا إلى 
والتمييز ) األبرتهايد(ٕالديمقراطية في الداخل والخارج، بهدف الحرية الكاملة، والعودة، واسقاط نظام 

  .”العنصري في كل فلسطين

 بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، في تغريدة عبر تويتر، إن

ن الترامبية من أجل استعادة توازنها الواليات المتحدة تخلصت من ترامب وهي بحاجة للعالج م“
  .”األخالقي

سقوط ترامب يعني سقوط “بينما اعتبر نائب أمين عام الجـبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى، أن 
  .”، التي أساءت للقضية الفلسطينية العادلة”صفقة القرن“كل سياساته المعادية لإلنسانية، بما فيها 

ال تراهن على حدوث تغيير في سياسات “سالمي، أنها من جانبها، قالت حركة الجهاد اإل
ًواشنطن إزاء القضية الفلسطينية بعد فوز بايدن، قياسا بالتجارب المريرة مع اإلدارات األميركية 

بايدن وترامب يدعمان العدو “، وهو ما اتفقت عليه لجان المقاومة الشعبية، بقولها إن ”المتعاقبة
  .”ألرض والحقوق الفلسطينيةالصهيوني لالستمرار باغتصاب ا

  ٣١ص/٩/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ٢٠٢٠مالمح الموقف الديني اليهودي من األقصى وتطوراته منذ بداية عام 

 علي إبراهيم

ًمطروحا بهذا الشكل ضمن الدوائر الدينية اليهودية خالل " المعبد"دخول إلى لم يكن موضوع ال
ًالثالثين عاما، كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، ففي العقود الثالثة األخيرة، ظلت الفتوى 

ضي الدينية ألبرز المرجعيات اليهودية من التيارات التقليدية هي نفسها من دون أي تغيير يذكر، وتق
ّبعدم جواز دخول اليهود إلى األقصى، لمقتضيات وشروط دينية، ال يتسع المجال إلى ذكرها في هذا  ٍ

  .ٍالمقال، بل وتقوم بتأكيدها بشكل متكرر وفي مناسبات عديدة

  ّتشريع اقتحام األقصى، محاوالت اختراق الفتوى الدينية الرسمية

قومي اختراق هذه الفتاوى، ويعمل هذا التيار على ٌأما على الجانب اآلخر، يحاول تيار من اليمين ال
ّحشد مواقف حاخاماته غير التقليديين وهم من غير األرثوذكس، في سبيل إقرار رأي ديني يسمح باقتحام 

ّاألقصى، بل ويحض الجماهير اليهودية على المشاركة فيه وعلى الرغم من عدم تحقيق هذا التيار ألي . ّ
ً، لكنه استطاع تحقيق إنجازات ملحوظة في تبني خطابه سياسيا، ووصول اختراق في أصل مبدأ المنع

ًشخصيات إسرائيلية إلى دوائر صناعة القرار تدعم اقتحام اليهود للمسجد األقصى، إضافة إلى دفعها 
، فقد أصحبت األخيرة تداهن "دخول اليهود إلى المعبد"ّالحاخامية التقليدية إلى تخفيض حدة رفضها فكرة 

ً، وتقدم خطابا حقوقيا إلى حد ما، يقدم فكرة مساواة المسلمين مع اليهود بالدخول إلى "ات المعبدمنظم" ً
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 عند تغيير اليافطة ٢٠١٥ًالمسجد، مع اإلبقاء على الفتوى الرسمية، وهو ما ظهر جليا في عام 
هود الذين لم يمنع الي"الحاخامية الموجودة أمام باب المغاربة المحتل، إذ تضمن النص العبري أنه 

، مع بقاء نصها اإلنجليزي على حاله بأن قانون التوراة يمنع الدخول إلى "يتطهروا من دخول المكان
ًمنعا باتا، مع التأكيد على أن خالف التيارين هو خالف حول الشروط الدينية للدخول إلى " المعبد"منطقة  ً

  .ّخالف بين التيارات اليهودية حول هذه النقطةمكان األقصى، فال " المعبد"، وليس عن فكرة بناء "المعبد"

  ٢٠٢٠محاولة جديدة الختراق فتوى منع دخول األقصى في 

حشد طاقاتها لتسجيل اقتحامات كبيرة لألقصى في أول موسم القتحام " منظمات المعبد"حاولت 
 ٩ ففي .المسجد بعد مدة من إغالقه بسبب جائحة كورونا، وأعادت البحث في موضوع فتوى التحريم

ُ حاخاما، تجيز وتحث على استباحة المسجد ٦٠ نشرت هذه المنظمات رسالة وقعها ٢٠٢٠يوليو / تموز ً
األقصى واقتحامه، وكان من بين الحاخامات الذين وقعوا الرسالة الحاخام ناحوم رابينوفيتش، رئيس 

وقعها قبل وفاته في شهر الدينية االستيطانية في معاليه أدوميم، والذي كان قد " بركات موسى"مدرسة 
ٌ، ووقعها عدد من تالميذ الحاخام زفي كوك، والحاخام يسرائيل أريئيل، أحد الحاخامات ٢٠٢٠مايو / أيار

، والحاخام إليعازر والدمان، "السنهدرين"األساسيين القائمين على إعادة إحياء مجلس القضاء الحاخامي 
ع في الخليل، والحاخام تسيفانيا دروري، رئيس مدرسة رئيس مدرسة نير الدينية في مستوطنة كريات أرب

  .روش الدينية في كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة

العبري أبرز ما " عيد الفصح"يشكل تقديم قرابين  في األقصى" الفصح العبري"محاولة تقديم قرابين 
ٍة إلى أمر واقع، خاصة ّفي إطار تحويل المطالبة بإقامة الطقوس التلمودي" منظمات المعبد"تقوم به 

محاوالتها الحثيثة في السنوات الماضية إلى االقتراب أكثر وأكثر من المسجد األقصى، في محاولة لتقديم 
تقديم قرابين " جماعات المعبد"، استطاعت ٢٠١٨في عام " عيد الفصح" موسم ففي. هذه القرابين داخله

الفصح في أقرب نقطة من المسجد األقصى، إذ ذبحت القرابين في منطقة القصور األموية جنوب سور 
في سلفيت " إلكانا"المسجد األقصى، واستقدمت حينها المذبح الحجري الذي بني ونصب في مستوطنة 

، أرسل مجلس القضاء "٢٠٢٠الفصح العبري عام "وقبيل موسم  .قوس التلموديةإلتمام هذه الط
رسالة إلى رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، يطالب فيها بتقديم قرابين " السنهدرين"الحاخامي 

ًإحضار المذبح إلى األقصى، تتوافق تماما مع صفقة "فإن " السنهدرين"وبحسب . الفصح داخل األقصى
، في محاولة "التي أعلنها الرئيس ترامب، واعترفت بسيادة االحتالل اإلسرائيلي الكاملة على الموقعالقرن 

وعلى إثر هذه الرسالة، أرسل  .لالستفادة من الظروف اإلقليمية لتحقيق قفزات في االعتداء على األقصى
ٍالحاخامات رسالة أخرى بعدها بعشرين يوما، إلى كل من نتنياهو وترامب، ضم نوها ضرورة تقديم قرابين ً

وقد لفتت مصادر متابعة أن حكومة االحتالل قبلت للمرة األولى النظر في هذا . الفصح داخل األقصى
ٕالطلب، وجاء رفض الطلب على خلفية اإلجراءات الصحية للوقاية من الوباء واغالق األقصى، ما يفتح 

  .القادمة" الفصح"الباب أمام طلبات مشابهة في مواسم 
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أوردنا في مقاالت سابقة تلطي االحتالل خلف كورونا لتحقيق  امة المعبد عالج فيروس كوروناإق
" المعبد"المزيد من التهويد في األقصى وفي محيطه، ووصلت استفادة أذرع االحتالل منه إلى جعل إقامة 

هذه " السنهدرين "ًففي الرسالة التي أوردناها آنفا يورد. العالج المثالي النتشار الفيروس في العالم
ولقد رفع الرب الطاعون عن .. ًباعتباره طاعونا للعصر الحديث" ١٩- كوفيد"لقد صنفنا وباء : "العبارات

  ".شعبه مرتين، األولى عندما قدم قربان الفصح في مصر، والثانية عندما قدمه الملك داود في القدس

حديث بتجديد أعمال المعبد بعد هذه المرة يمكن أن نوقف طاعون العصر ال: "وأضافت الرسالة
ٍ، وهي عبارات بالغة الداللة عن قدرة االحتالل وأذرعه تطويع أي أحداث لفرض " عام من توقفها٢٠٠٠

ولم تقف هذه المحاوالت عند رسالة مجلس حاخامات  .ّأجنداتها التهويدية، والترويج لرواياتها المزعومة
هذا الوباء جاء "، وأن "كورونا تعني التاج في كل اللغات"أن ، فقد صرح الحاخام أرييه ليبو ب"السنهدريم"

لحماية العالم من " المعبد"، والحل بحسب ليبو هو إعادة بناء "ليذكرنا بأن التاج الحقيقي للعالم مفقود
  ".التاج الذي سيحمي العالم من كورونا.. المعبد في القدس هو التاج: "، فيقول"كورونا

ّيني مظلة ألي أعمال تهويدية تقوم بها أذرع االحتالل في القدس واألقصى، ًأخيرا، يعد التوجه الد
وتشير المعطيات السالفة في هذا المقال، إلى أن تضافر جهود مؤسسات االحتالل وأذرعه، هو العامل 
ًاألبرز الذي يسمح له بالمضي قدما في مشروع التهويد، ما يضع المؤسسات العاملة للقدس وجماهير 

ام ضرورة حشد طاقاتها وجهودها لعرقلة مشاريع االحتالل، وتثبيت المقدسيين في األقصى األمة أم
  .ومحيطه على أقل تقدير

  ٦/١١/٢٠٢٠ ٢١عربي 

***  

  آراء عربية

 هدم المنازل عدوان مستمر ضد الشعب الفلسطيني

 سري القدوة

في خطوة متوقعة وبسباق مع الزمن سارعت حكومة االحتالل الي اتخاذ قرارات بهدم مساكن 
الفلسطينيين في التجمع السكاني في حمصة البقيعة في األغوار المحتلة حيث شكلت عمليات الهدم 

ولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق اإلنسان وشملت واإلخالء وكذلك مصادرة األراضي خرقا للقانون الد
 شخصا، بمن ٧٣ منزال يعيش فيها ١١عملية الهدم األخيرة هذه التي نفذتها سلطات االحتالل الى تدمير 

وتعد سياسية االستيطان اإلسرائيلية بما فيها ضم األراضي و مصادرتها وبناء الوحدات  . طفال٤١فيهم 
 مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة والمجتمع الدولي السكنية وتهجير الفلسطينيين

 لوقف ممارساتها  الذي هو مطالب بدوره إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على حكومة االحتالل
 أعلى مستويات هدم منازل ٢٠٢٠لقد شهدت سنة   الالشرعية التي تقوض جهود السالم وفرصه

ٕ حكومة االحتالل السكان في تلك المناطق من اعمار وبناء واصالح وممتلكات الفلسطينيين وتمنع
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منازلهم وتحرمهم من ابسط حقوقهم المعيشية والتي تستمر بتنفيذ مخططها الذي يهدف الي هدم 
ٕ تمهيدا لتشريد اصحابها واجبارهم على ترك منازلهم وابعادهم عن ارضهم المنازل     من جديد ٕ

لحائط كل األعراف والقوانين الدولية في حربها الال أخالقية أن حكومة نتنياهو ضربت بعرض ا
ضد المدنيين الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية المحتلة وهدم منازلهم مما يستوجب على المجتمع 
الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والخروج من حالة الصمت التي شجعت حكومة 

الوجود الفلسطيني وارتكاب المزيد من جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني االحتالل على إعالن حربها ضد 
وأرضه ومقدساته، وتعد سياسة هدم المنازل جريمة دولية وتعبيرا صارخا عن سياسة التميز العنصري 

  .التي تتبعها سلطات االحتالل االسرائيلي وتعتبر مخافة واضحة وانتهاك للقوانين الدولية

وتعمل على تغيير الطابع الديمغرافي في االراضي الفلسطينية المحتلة وتواصل سلطات االحتالل 
وتعتمد سياستها في التضييق على السكان لترحيلهم، وتعد تلك االجراءات العسكرية المتبعة جزء من 
صفقة القرن المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتي سارعت لتنفيذها في ظل المتغيرات 

االمريكية وتعد سياسة هدم المنازل ومصادرة االراضي وسرقتها من ابشع جرائم التي يتم االنتخابية 
ارتكابها حيث يتعرض الوجود الفلسطيني للخطر الشديد، وأن سلطات االحتالل ومنذ احتاللها االراضي 

اء الفلسطينية تمارس أخطر السياسات واإلجراءات التهويدية من تطهير عرقي وهدم للمنازل واإلحي
   بهدف التضييق على السكان ودفعهم للهجرة وحرمانهم من أبسط حقوقهم

وتعمل سلطات االحتالل بشكل اساسي على استمرار سياسة التوسع االستيطاني وسرقة 
واغتصاب االراضي الفلسطينية وفي ظل استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطينية، ويواصل جيش 

ٕهم الدائم واتباع سياسة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات غير االحتالل واإلدارة االسرائيلية سعي
الشرعية، ويأتي ذلك بالرغم من الدعوات الدولية لحكومة االحتالل لوقف انتهاكاتها الصارخة إال أنها 
صعدت من سياساتها المتمثلة في االستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة األراضي، وهي أفعال 

 واتفاقية جنيف ٢٣٣٤تهاكات واضحة لقرارات األمم المتحدة بما فيها قرار مجلس األمن رقم ممنهجة وان
  .الرابعة، كما أنها ممارسات بال شك ترقى لجرائم الحرب

وفي ظل ما يشهده الواقع من سرقة لألراضي الفلسطينية ومصادرتها يجب على المجتمع الدولي 
اء شعبنا، كما أن مستقبل الشعب الفلسطيني وآفاق عملية أن ال يصمت أمام هذه االعتداءات على أبن

السالم تعتمد على التحرك الدولي السريع والعاجل لوقف االنتهاكات، وان استمرار الصمت الدولي على 
تلك الجرائم يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم واتخاذ االجراءات اإلجرامية وتنفيذ مخططاتها 

  . ضد الشعب العربي الفلسطينياالستيطانية والعدوانية 

  ١٣ص/٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 سقوط ترامب هو تماما سقوط للمستوطنين

  بن كسبيت: بقلم -معاريف

الرقص العاصف لبعض السياسيين، المغردين واليساريين على الدم المراق لدونالد ترامب زائد، 
اني، لكان واضحا أن الرجل غير مناسب ألن يقف على فلو كنا سنفحص ترامب بمقياس اخالقي او انس

يجب : ولكننا اسرائيليون، وعليه فال مفر. رأس اي شيء، وبالتأكيد ليس القوة العظمى االقوى في العالم
ال، انا ال اقصد الضم . الفصل بين شخصيته المقيتة وبين حقيقة أنه فعل بضعة امور مهمة من أجلنا

ال حاجة للمرء أن يكون مريضا . طنين التي ادارها السفير ديفيد فريدمانوال قصة الغرام مع المستو
كبوعز بسموت كي يفهم انه في الموضوع االيراني، في الموضوع االمني، في عرض خطة القرن، في 
تصفية قاسم سليماني وفي اتفاقات ابراهيم، ساهم هذا الرئيس المن وازدهار دولة اسرائيل مساهمة 

  .هذا مجاني. يمكن ببساطة القول شكراواحيانا . واضحة

يحتمل بأن الشكوى والبكاء من اليمين والناطقين بلسانه على القبر حديث العهد لوالية ترامب 
فهل كان . فلن نعرف ابدا اي ترامب سيظهر في الوالية الثانية. الثانية مبررين، ويحتمل اال يكونا كذلك

كي ” الضغط االقصى“ بجائزة نوبل ام يواصل سياسة سيسعى بكل القوة التفاق مع ايران كي يحظى
. كل اولئك الذين يؤبنون اميركا، يخضون القمقم: شيء واحد مؤكد. يسقط آيات اهللا؟ ال يمكن أن نعرف

فالسبيل . كل اولئك الذين يقولون ان التأييد المذهل لترامب يثبت أن ترامب هو أميركا، ال يعرفون اميركا
ما هي اميركا هو أن نسألهم متى في آخر مرة استصدروا تأشيرة، اشتروا بطاقة االفضل الن نشرح لهم 

 ساعة، اجتازوا الطابور الطويل في الهجرة واعتلوا السيارة العمومية الصفراء كي ١٢سفر غالية، طاروا 
، عشرات ماليين السياح. وال مرة: عبثا. يصلوا الى بيرميغهام في الباما، او الى اوماها في نبرسكا

وبينهم غير قليل من االسرائيليين يتدفقون الى نيويورك، بوستون، شيكاغو، لوس انجلوس، سان 
هذه اميركا الذي يعرفها العالم، هذه أميركا التي يقدرها العالم، هذه اميركا التي تقود العالم . فرانسيسكو

  .رامباي التي اعجب بها الى ان جاء ت. هذه أميركا التي يعجب بها العالم. الحر

 ٣كابتن أميركا دونالد ترامب فاز قبل اربع سنوات بالرئاسة، رغم أنه حصل على : هذا وغيره
احدى المترشحات االضعف التي تقدم بها الحزب الديمقراطي في . مليون صوت اقل من هيالري كلينتون

سن  مليون صوت اقل من جو بايدن، الذي سيحتفل ب٥هذه السنة حصل على نحو . اي مرة كانت
ما حصل في أميركا االسبوع الماضي لم يكن انتصار بايدن، بل الهزيمة الجارفة . الثمانين بعد سنتين

  .من ستقتلع ترامب من البيت االبيض هي أميركا. لترامب

فالكورونا . وكذا الحجة الغريبة في أنه بدون الكورونا ترامب كان سيفوز ال تصمد هي االخرى
فمن اجل االنتصار على كورونا ال يكفي القاء . بار االعلى، المطلق، للزعيماالخت. كانت فيتنام لترامب
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من اجل االنتصار . وعدم االيفاء بالوعد) ”يموله المكسيكيون“(الخطابات الملتهبة وضمان بناء سور 
كل ما لم . على الكورونا هناك حاجة لزعيم مع رؤيا، مع مسؤولية، مع قدرة تنفيذية، مع كفاءة زعامة

فمعالجته االجرامية للوباء، الذي قتل حتى اآلن اكثر من ربع مليون اميركي، هو فشل ذريع . ه ترامبيكن
  .وال يمكن فصله عن الوالية نفسها

ٍفهل هو حقا صديق حقيقي متفان السرائيل، كما يقول كل من تعرف . تعالوا ننتقل الى بايدن
و واليمين بقدم فظة ويعيد النظام القديم الى سابق عليه او احد ما سيخرب الفرحة منفلتة العقال لنتنياه

بالتعابير التي ترسخت هنا سنوات جيل، فان بايدن هو . والوضع معقد. الجواب هو هذا وذاك معا. عهده
سجل التصويت لديه . احد العاطفين المتفانين، القدامى، الثابتين والمحبوبين السرائيل في اي وقت مضى

فهو ملتزم باسرائيل، محبته لها طبيعية، غير .  وصف نفسه بانه صهيونيوغير مرة. كامل االوصاف
مفتعلة وهو حقا يعتقد أننا الجانب المحق وان الواليات المتحدة االميركية يجب دوما أن تقف هناك، وان 

  .تعطي كتفا وان تفتح لنا مظلة وان توفر لنا كل ما نحتاجه كي نضمن امننا ومستقبلنا

يكون أفضل من  االوسط ما كان يمكن التوقع أن س ترامب في سماء الشرقحتى اشراق دونالد
المساعدة : كل االدارات االميركية، الديمقراطية والجمهورية، اتخذت ذات السياسة الواضحة. بايدن

السخية السرائيل، المظلة السياسية السرائيل، الحلف االمني، العسكري واالقتصادي مع اسرائيل، ولكن 
التزام مطلق بحل الدولتين، عدم االعتراف بالمستوطنات، تحديد الخط االخضر : ظة تحذيرايضا مالح

كاساس للمفاوضات وعدم االعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل بسبب حقيقة أن شرقي المدنية ايضا 
  .يخيل ان هكذا كان دوما، وهكذا سيكون). ليس الي اميركي مشكلة مع غربي المدينة(تنتمي اليها 

عين مستوطنا متطرفا كسفير، نقل السفارة . وبركلة طائرة حطم كل هذا.  عندها جاء ترامبولكن
الى القدس، اعترف بالسيادة في هضبة الجوالن، شطب الفلسطينيين، اوقف التمويل لوكالة الغوث، 

ل من ولكن ك. هذا افرح جدا اليمين، وارقص المستوطنين. اوقف التمويل للسلطة، واليد ما تزال ممدودة
متى؟ عندما ينهي ترامب مهام . توقف للحظة ليفكر، عرف بانه مثلما جاء هذا، هكذا سيرحل ايضا

  .وعليه فان سقوط دونالد ترامب هو تماما ايضا سقوط المستوطنين. منصبه

فجأة رئيس اميركي من نوع . في الواقع الترامبي نشأت معادلة جديدة مع متغيرات مختلفة تماما
فجأة .  يعد عاطفا السرائيل فقط النه سيسعى الى تنفيذ حل الدولتينبايدن، لم بوش ابن، كلينتون، جورج

فجأة من ال يقسم . رئيس ال يبعث بتهنئة رئاسية ليوسي داغان على شرف عرس ابنة اخته، يعد معاديا
وجد غد، طورنا شهية سليمة في فترة ترامب، ابتلعنا وهضمنا وكأنه ال ي. بوجود ايتمار ج، يعد طاغية

اي، أول من أمس، عندما اقتحم بايدن حاجز المجمع االنتخابي واعلن الرئيس . ولكن فجأة جاء الغد
والقصة مركبة حتى . المسألة االيرانية وجودية اكثر قليال .واالن بتنا في حالة سكرة مبيتة. المنتخب

ن جهة اخرى، ايران قريبة م. ترامب وفر البضاعة في كل ما يتعلق بالضغط على طهران، وبقوة. اكثر
لم يكن االتفاق . اليوم الى القنبلة النووية اكثر بكثير مما كانت قريبة في آخر يوم ألوباما في منصبه

كانت فيه ثغرات وكانت فيه ثقوب، ولكنه وفر للعالم ولنا هدوءا تاما من النووي . النووي كامل االوصاف



 
٢٦

متحدة من االتفاق سمح لاليرانيين بأن يخرقوا نصيبهم وخروج الواليات ال.  سنة١٢ – ١٠االيراني لـ
هل ترامب كان سيواصل في واليته الثانية ما فعله في االولى؟  .ويقتربوا جدا من القنبلة) وعن حق(ايضا 

في جهاز االمن واالستخبارات عندنا لم يناموا جميعا . برأيي، ترامب هو االخر ال يعرف. ال احد يعرف
الرئيس غير المتوقع، المتقلب والغريب هذا، كان قادرا على أن يفعل . االربع االخيرةبهدوء في السنوات 

ماذا كان سيفعل . ان يواصل الضغط على االيرانيين، ولكن ان يفقد االهتمام بالقصة كلها ايضا: كل شيء
من طويل؟ لو قرر االيرانيون االقتحام الى النووي بشكل علني، قرار موضوع على طاولة خامينئي منذ ز
كفاحية  . هل كان سيهاجم؟ وكيف بالضبط سيهاجم ايران؟ مثلما هاجم كوريا الشمالية؟ باختصار، لغز

ترامب تجاه ايران لم تثبت نفسها بعد وال يمكن ان نعرف اذا كانت ستثبت نفسها في الوالية الثانية أم 
سعى الى استئناف المفاوضات مع وبايدن؟ التقدير انه سي .تصبح مصيبة استراتيجية رهيبة من ناحيتنا

و أن التقدير ه. وبالمناسبة، ترامب ايضا اعلن بانه سيجري مع ايران مفاوضات بعد االنتخابات. ايران
. وهو سيسعى الى اتفاق نووي محسن. ة مع طهران كي يحسن االجواءببايدن سيوافق على بادرات طي

ن يكون لنا ما يكفي من التأثير في واشنطن كي ينبغي االمل في أن يكون لنا ما يكفي من الروافع وا
اذا كان (ينبغي الصالة الن يحرص نتنياهو . يكون اتفاق بايدن جيد ومحسن اكثر من اتفاق اوباما

 اال يصبح عدو البيت االبيض واال –بالفعل رئيس الوزراء اال يكرر الخطأ الفتاك الذي فعله مع اوباما 
  .المفاوضات مع ايران ويتمكن من التأثير عليها” بقى في غرفةي“يدق اصبعا في عين الرئيس، كي 

بايدن، . فهو ليس ليبراليا مثل اوباما وهو ليس سلميا مثل اوباما. بايدن ليس اوباما: وأخيرا
مثلما قال لي اسرائيلي يعرفه على نحو ممتاز، كان يدخل في مشادات باأليادي طوال طفولته الصعبة في 

. اذا كان اوباما هو يوسي بيلين، فبايدن هو اسحق رابين الحزب الديمقراطي. وهو ليس إمعة. دالور
وهو صديق نتنياهو منذ سنوات جيل، يعرف اسرائيل على نحو ممتاز، يحب اسرائيل ويجب مساعدته 

  .ومساعدة اسرائيل بدال من الشقاق معه

  ٣٠ص/٩/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

 يلبايدن يدرك أهمية السلطة الفلسطينية إلسرائ

 عميرا هاس: بقلم - هآرتس 

الفلسطينيون تمنوا سقوط ترامب حتى وان كانت توقعاتهم السياسية من الحزب الديمقراطي ومن 
ترامب . هذا يسري سواء بخصوص جميع السكان او بخصوص القيادة الفلسطينية. جو بايدن منخفضة

ًه استخفافا عميقا جدا بالفلسطينيين األميركان واالفنجالستيين اظهروا طوال سنوات حكم- ومقربوه اليهود ً ً
انتخاب بايدن هو جيد للسلطة  .ً وهذا ليس عجيبا- وبمطالبهم العادلة بالتحرر من االحتالل االسرائيلي

ًهذا كيان باق، واصبح عامال دائما لن يختفي بسهولة على الرغم من كل التوقعات ان . الفلسطينية ً ٍ
البقاء ليس فقط من اجل الطبقة : وقت بالحفاظ على بقائههذا كيان مشغول طوال ال. يحدث العكس
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ًالبيروقراطية العليا وحركة فتح، ولكن ايضا من اجل عشرات اآلالف من العائالت التي تعتمد عليها في 
  .معيشتها

سواء احببنا ذلك ام ال، فإن السلطة هي الكيان الذي يدير حياة الفلسطينيين في جيوب الضفة 
ها بنوع من االستمرارية وشبه الحياة الطبيعية في ظل ظروف غير طبيعية من احتالل الغربية وتسمح في

 بغض النظر عن نوعية التعليم، وعن الجهاز -هذا كيان مسؤول عن عمل المدارس. اسرائيلي جائر
هذا هو االطار لوجود مؤسسات رياضة وثقافة، . الصحي بغض النظر عن حاجته للتحسين الكبير

 التحتية للطرق، والماء والكهرباء في هذه الجيوب، والحفاظ على النظام والحماية من ولتحسين البنى
  .الجريمة المحلية

بالضبط لهذا السبب فان بايدن، المؤيد السرائيل من النوع القديم، يدرك اهمية السلطة السرائيل، 
ء على ذلك ان يضمن بأال عليه بنا. بكونها تعفيها من العبء المباشر المتمثل بإدارة اسكان المحتلين

العالقات الدبلوماسية بين السلطة والواليات . ًتنهار السلطة اقتصاديا وال تفقد اهميتها السياسية
لقاءات ممثلين مدنيين وامنيين . الممثلية الفلسطينية في واشنطن سيعاد فتحها.  ستستأنف- المتحدة

ززون الشعور باألهمية الذاتية للطبقة وسوف يع-ًاميركيين مع مسؤولين فلسطينيين ستستأنف ايضا
  .الفلسطينية الحاكمة

ًنظرا ألن بايدن وحزبه يدركون اهمية السلطة لدولة اسرائيل فإنه يمكن االفتراض بأنهم سيبحثون 
ان تعديل قانون االرهاب الذي : ًبصورة مباشرة سيكون ذلك صعبا. عن طرق الستئناف الدعم المالي لها

 ما يزال على حاله هو ينص على ان ٢٠١٩ ودخل الى حيز التنفيذ في ٢٠١٨سن في الكونجرس في 
كل كيان سياسي يحصل على مساعدة مالية من الواليات المتحدة سوف يتعرض لدعاوي قضائية في 

  . بدعوة مشاركتها في عمليات ارهابية في الماضي-محاكمها

ًولكن تعديال . الم هذه المنحلهذا السبب اعلن الفلسطينيون في حينه انهم سيتوقفون عن است
 للقانون يستثني منظمات غير حكومية وربما فيما بعد سيتم العثور على سبيل ٢٠٢٠ًجديدا جرى في 

 .لتخفيفه، باالساس من اجل السماح باستئناف الدعم االميركي ألجهزة االمن الفلسطينية

ربما تطلب . ني والمدني مع اسرائيلًومن المحتمل ان يكون هذا مصحوبا ذوبان الجليد عن التنسيق االم
الواليات المتحدة ذلك من الفلسطينيين كبادرة حسن نية، وربما تقوم قيادة السلطة بالمبادرة بذلك وتجد 

ًتبريرا مناسبا من اجل استئناف التنسيق مع اسرائيل من المرجح ان تعيد الواليات المتحدة تحويل . ً
االمر الذي سيخفف ” االونروا“غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين دعمها المادي لوكالة االمم المتحدة ل

يمكن االفتراض أنها . ًجدا بطريقة غير مباشرة من العبء المالي واالجتماعي الملقى على السلطة
ستستأنف دعمها المادي لمنظمات التنمية والمنظمات االنسانية غير الحكومية العامة في المناطق 

  .الفلسطينينة المحتلة

 والتي من اجل بقائها وبقاء تبرير -ًمن جانب اخر ايضا للقيادة الفلسطينية التي ال تتغير
ليس هنالك اوهام بخصوص رغبة وقدرة الحزب - وجودها تضخم قيمة حسن النوايا الدبلوماسية
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مني الدعم المالي اال) وبالتأكيد ليس الغاء(الديموقراطي في كبح سياسات اسرائيل الحالية، او لتقليل 
ًعمليا، حتى في فترة باراك اوباما فإنه لم يفعل . رسميا الحزب الديمقراطي يؤيد حل الدولتين. السرائيل

ًشيئا من اجل منع اسرائيل من تقليص احتماالت تطبيق هذا الحل، لقد ايد الحزب الهجمات االسرائيلية 
  .على قطاع غزة، ولم يعمل من اجل رفع الحصار عنها

 الى الحزب الديموقراطي في السنوات االخيرة قوى جديدة تتجرأ على انتقاد  لقد دخل- مع ذلك
هذه تعكس تغييرات جرت في اوساط الجمهور الديموقراطي، بما في ذلك الجمهور . اسرائيل المحتلة

 تعلموا ان يبنوا معها عالقات وطيدة ومهمة، - أميركان وغير اميركان-فلسطينييون. اليهودي االميركي
عهم تعلموا ان يتيحوا لطوائف اميركية اوسع االطالع على التاريخ الفلسطيني ونضالهم من اجل وسوية م
  .االستقالل

السؤال هو . ”حياة السود مهمة“لقد اقيمت عالقات مهمة بين الجماعات الفلسطينية وحركة 
وعرب  (الى أي مدى اآلن، عندما يعود رئيس ديمقراطي الى البيت االبيض، سيتعلم الفلسطينيون

 من اجل تعزيز الموقف السياسي الفلسطيني –ًكيفية تحسين هذه العالقات والدفع بها قدما ) اخرون
  .وليس فقط السلطة الفلسطينية

  ٣٠ص/٩/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

The settler-colonial experience of Palestine 

From Balfour to the Nakba 
By Ilan Pappe 

The late prominent scholar of settler-colonialism, Patrick Wolfe, reminded us repeatedly 

that it is not an event, it is a structure. While settler-colonialism in many cases has a 

historical starting point, its original motivation guides its maintenance in the present.  

By and large, settler-colonial projects are motivated by what Wolfe defined as “the logic 

of the elimination of the native”. Settlers’ wish to create a new homeland almost 

inevitably clashes with the aspirations of the local native population. In some cases, this 

clash leads to the physical elimination of native populations, as seen in the Americas and 

Australia; in others, such as South Africa, settlers enclave the indigenous population in 

closed areas and impose an apartheid system. 

Zionism in Palestine is a settler-colonial project, and Israel remains to this day a settler-

colonial state. This depiction is now widely accepted in the scholarly world, but rejected 

by mainstream Israeli scholars.  

On 2 November 1917, Arthur Balfour, then British foreign secretary, endorsed the idea of 

a “national home for the Jewish people” without “prejudice” against the “civil and 

religious rights” of the “non-Jewish communities in Palestine”. While this might imply 

that Jews were the native and majority population of Palestine, in reality, they comprised 

10 percent of the population.  

This misrepresentation of the Palestinian reality in the Balfour Declaration shows how 

applicable the settler-colonial paradigm is to the case of the Zionist movement in 

Palestine. The settler movement obtained the support of a colonial and imperial power, 

one that it would disown from 1942 onwards, and shared the perception of the local 

population as - at best - a tolerated minority, and at worst as usurpers. Britain granted 
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international legitimacy to this act of colonisation, sowing the seeds for the future 

dispossession of the native population.  

Many historians explain the Balfour Declaration in terms of British strategic thinking. It 

was part of an attempt to prevent a Muslim holy land, and an apprehension that other 

European powers might support the Zionists.  

British support for creating a Jewish homeland in Palestine had its roots in evangelical 

Christian Zionist dogma, already mushrooming on both sides of the Atlantic by the early 

19th century. Long before the Balfour Declaration, Christian settler-colonialism 

penetrated North America and Africa.  

Defenceless and leaderless 

The British branch of Christian Zionism focused more closely on the religious 

significance of a Jewish “return” to Palestine - a precursor for the Second Coming of the 

Messiah. This millenarian ideology influenced key British politicians at the time of the 

Balfour Declaration, including then-Prime Minister David Lloyd George.  

Connections between the British empire, Zionism and other settler-colonial projects 

became even clearer in the years that followed the Balfour Declaration. It became a 

crucial factor in the history of the country when it was integrated into the mandatory 

charter the League of Nations granted Britain over Palestine.  

Its importance was enhanced by the appointment of Herbert Samuel, a pro-Zionist Anglo 

Jew, as the first high commissioner of Palestine. Immediately upon his arrival to Palestine 

in 1920, Samuel put in place policies that allowed the settler-colonial movement to bring 

in more settlers and expand its foothold in the country by purchasing land, mainly from 

absentee landlords.   

The Palestinian national movement was organised enough to resist by popular and violent 

means. In the early years, the vulnerable Jewish colony was protected by the British, who 

were particularly important during the 1936-39 Palestinian revolt, brutally crushed with 

all the might the British empire could muster. This resulted in the destruction of the 

Palestinian military and political elite, with many killed, wounded or expelled - leaving 

Palestinian society defenceless and leaderless when it was needed most in 1948. 

Western hypocrisy 

There is a direct line connecting the vague British promise given to the Zionist movement 

a century ago and the catastrophe that befell the Palestinian people in 1948. A few British 

policymakers must have developed second thoughts about the declaration’s validity. In 

1930, they pondered the repudiation of the Balfour Declaration, but retreated quickly 

from such a dramatic U-turn.  

In 1939, British policymakers tried to restrict Jewish immigration to Palestine and the 

purchase of land, but they were later castigated for this policy due to the rise of Nazism 

and fascism, which turned Palestine into one of the few safe havens for Jews escaping 

from Europe. The condemnation came from a hypocritical western world that did very 

little to save the Jews during the Holocaust, or to open its gates to survivors immediately 

after the war.  

The British had to accept an international verdict that European Jews should be 

compensated by allowing the Zionist movement to further colonise Palestine. They also 

became the enemies of the Zionist movement. These pressures, together with the 

transformation of Britain from a world power to a second-grade actor on the 

international scene, led to its decision in February 1947 to refer the question of Palestine 

to the United Nations.  

Britain was still responsible for law and order between February 1947 and May 1948, and 

within this responsibility it witnessed, remained indifferent towards and at times acted as 

an accomplice to the final and disastrous outcome of the Balfour Declaration: the 1948 

ethnic cleansing of the Palestinian people. 

Blueprint for ethnic cleansing 

The British decision prompted the military and political leadership of the Jewish 
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community to devise its own version of “the logic of the elimination of the native”. In 

March 1948, this leadership produced Plan Dalet, which I believe was a clear blueprint 

for the systematic removal of Palestinians from Palestine.  

The plan’s significance lay in how it was translated into a set of operative commands 

despatched to Jewish forces in March, April and May 1948. The essence of these orders 

was to occupy villages, towns and neighbourhoods, expel their people, and in the case of 

the villages, detonate houses so as to prevent any return to them.  

The British were already retreating from parts of Palestine when this ethnic cleansing 

commenced, but they were present in the urban space of Palestine, and it was there that 

the main ethnic cleansing efforts took place. They watched and mediated, as in the case of 

Haifa, but did not intervene when the people who began to leave under an agreement 

were shelled by Jewish forces en route to the harbour. 

This was a shameful chapter, as shameful as the declaration itself. When the ethnic 

cleansing ended, half of Palestine’s population was expelled, half of its villages demolished 

and most of its towns depopulated. On their ruins, Israel built kibbutzim and planted 

European pine trees to try and erase the Arab nature of Palestine. 

The path forward 

Britain recognised quite quickly the Jewish state and contributed further to the 

Palestinian disaster by supporting the partition of post-mandatory Palestine between 

Jordan and Israel. Moreover, the British did all they could to prevent the making of a 

Palestinian state in even part of Palestine. The ruination of Palestine became the 

inevitable consequence of the Balfour Declaration.  

Yet, the settler-colonial project of Zionism is not as successful as the American or 

Australian ones, and may still have an ending similar to the one in South Africa. It is too 

early to tell, but through this prism, one can understand better why there is a conflict in 

Israel and Palestine and what - at least in principle - should be the way forward for  

 .solving it  

Palestinian Information Center 8-11-2020  

***  

 

President Abbas receives a letter from UN chief regarding call for a 

peace conference 
 

RAMALLAH, Sunday, November 8, 2020 (WAFA) – President Mahmoud Abbas  

received today a letter from the United Nations Secretary-General Antonio Guterres in 

which he thanked him for his call for an international conference for peace in the Middle 

East. 

In his letter, Guterres thanked President Abbas for his call for an international peace 

conference in the Middle East in accordance with United Nations resolutions and 

international law, saying the United Nations welcomes all initiatives for international 

cooperation on a multilateral basis and which may help achieve a just and comprehensive 

peace between the Palestinians and the Israelis. 

He affirmed that he will continue his consultations with members of the UN Security 

Council and relevant regional and international actors in order to find the best way 

forward so as to achieve peace in the Middle East. 

The UN chief also stressed the commitment of the United Nations to help the Palestinians 

and Israelis resolve the conflict on the basis of relevant United Nations resolutions, 

multilateral agreements and international law, paving the way for two states living side 

by side based on the pre-1967 borders. 

wafa 2020-11-8  

*** 



 
٣١

Haniyeh calls on Biden to revoke decision to consider al-Quds as 

Israel’s capital 

SANAA, Nov. 8 (YPA) – Ismail Haniyeh, head of Hamas’ political bureau has  called on 

US president-elect Joe Biden to “correct” US policies after announcing his victory in the 

race for the White House. 

“The unjust US policies towards our people have made it  a partner in injustice and 

aggression, harmed the stability of the region and the world, and prevented the American 

ability to be a central party in resolving conflicts,” the Palestinian Information Center 

quoted a statement as saying. 

The Palestinian leader urged the elected administration to “reverse the so-called deal of 

the century and cancel the decision to consider al-Quds (Jerusalem)  as the capital of 

occupation and to move the American embassy to it in violation of all international 

positions and resolutions.” 

Haniyeh called for an end to all decisions concerning “attempts to settle the refugee issue, 

especially the reduction of support for the UNRWA and The Palestinian Refugee Agency 

in an attempt to end it.” 

“The Palestinian people will continue their struggle by all legitimate means to end the 

occupation and achieve independence and return,” Haniyeh said. 

“We will continue to vigorously promote the path of national unity and internal 

Palestinian rapprochement to meet all challenges seeking to settle the Palestinian issue 

and work to achieve the goals and national aspirations of our people,” he added. 

On Saturday, major US media outlets announced that Democratic presidential candidate 

Joe Biden had won the presidential election by defeating his Republican rival, President 

Donald Trump. 

YPA (8/11/2020) kalakseet  

*** 

Arab League welcomes UN adoption of Palestine-related resolutions 
 

CAIRO, Sunday, November 08, 2020 (WAFA) -- The Arab League welcomed today the 

adoption of six Palestine-related resolutions by the United Nations General Assembly 

Fourth Committee. 

The resolutions, which were adopted by a large majority of votes, are related to the 

operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

(UNRWA) and settlement activity in the occupied Palestinian territories and Jerusalem. 

In a statement, The Arab League Assistant Secretary-General for Palestine and the 

Occupied Arab Territories, Saeed Abu Ali, said the vote reflects the commitment of the 

international community towards the Palestinian cause and the legitimate rights of the 

Palestinian people. 

He stressed that the adoption of the resolutions highlight the important role that UNRWA 

has played since its inception in providing vital services to more than 5.5 million refugees 

in its five areas of operations, and to emphasize its efficiency and effectiveness. 

Abu Ali also praised the countries that have recently rushed to make their contributions 

to UNRWA to enable the UN agency to continue providing vital and necessary services to 

the Palestinian refugees. 

The Arab League official called on the countries that have made pledges to UNRWA to 

promptly fulfill them in order to ensure that the agency carries out its tasks in light of the 

difficult circumstances it has been facing. 

wafa 2020-11-8  

***  
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ever lawsuit against Israeli settler in a Palestinian court-Citizen files first 

 

 Minister of Justice –) WAFA (2020, 8November , Sunday, RAMALLAH

Mohammad Shalaldeh said today that a Palestinian citizen from the 

, for the first time ever,  a lawsuitnorthern West Bank village of Burin filed

before a Palestinian court against an Israeli settler who vandalized his 

.construction house-under 

the Burin , In the case he filed before the Nablus Court of First Instance

al and moral damage caused resident requested compensation for the materi

.by the settler 

Shalaldeh noted that this lawsuit is the first to be filed against an Israeli 

noting that the procedures are based on , settler in national courts

.especially the Hague Convention, international norms and laws 

, Palestinian minister called on citizens to file lawsuits in nationalThe 

regional and international courts against those who violate Palestinian rights 

. on settlements2334in accordance with UN Security Council resolution  

tly issued special decisions to pursue The Palestinian government has recen

settlers with foreign nationalities for their crimes before the courts of their 

the government has also decided to sue foreign , Additionally. countries

.wcompanies operating in settlements for violating international la 

 

Wafa 8-11-2020 

*** 

 

Hordes of settlers defile Aqsa Mosque 
 

Dozens of settlers escorted by police forces on Thursday morning desecrated the Aqsa 

Mosque in occupied Jerusalem. 

According to the Islamic Awqaf Administration, 40 settlers entered the Mosque in groups 

through al-Maghariba Gate and toured its courtyards. 

Extremist rabbi Yehuda Glick and former Knesset member Moshe Feiglin were among 

the groups who defile the Mosque. 

10 intelligence officers also stormed and toured the Mosque’s prayer buildings in the 

morning. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in 

the morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the 

afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are 

imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are 

seized until they leave the holy place. 

Palestinian Information Center 8-11-2020 
***  
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Sheikh Bukairat warns of Israeli attempts to control Aqsa Mosque 
 

Sheikh Najeh Bukairat has warned that the Israeli suppressive measures against Muslim 

worshipers and Islamic Awqaf employees are aimed at undermining the Muslim presence 

at the Aqsa Mosque as a prelude to controlling its affairs. 

In press remarks, Sheikh Bukairat, deputy head of the Islamic Awqaf Administration in 

Jerusalem, accused the Israeli occupation regime of pursuing a dangerous policy of 

persecution, detention and banishment against Jerusalemite citizens who frequent the 

Mosque, and Awqaf employees and officials who are responsible for the Islamic holy site. 

“The occupation wants to dry up the Palestinian presence at the Aqsa Mosque, destabilize 

its Awqaf management and change its reality,” he said. 

Palestinian Information Center 8-11-2020  

*** 

 

demolitionsIsrael criticized over West Bank home  
 

, EU representative says demolition of Bedouin village in the northern Jordan Valley

.is a violation of international law,  minors41including ,  people74housing  

and Israel has come under heavy criticism after the military demolished several homes 

other structures in a Bedouin community in the West Bank this week as much of the 

.election. S.world’s attention was focused on the U 

a group of European diplomats visited the community of Khirbet Humsu in , On Friday

w of support for the Palestinian community against the northern Jordan Valley in a sho

.what an EU representative said was a violation of international law 

 —Election Day . S. U—Israeli troops with bulldozers and heavy equipment on Tuesday 

,  minors41including ,  people74  tents and other structures that housed18demolished 

The Israeli military said the structures . according to the Israeli rights group B’Tselem

.were built without permission 

cooking , storage sheds, B’Tselem said the troops also demolished livestock enclosures

 30and that they confiscated , water containers and feeding troughs, lssolar pane, tents

.a vehicle and two tractors, tons of livestock feed 

said life was , a resident of the impoverished Bedouin community, Abed al GhaniAwad

.already difficult before the demolitions 

, ” he said,heat and cold and water scarcity, er from all different kinds of weather“We suff

.away)  miles9( kilometers 14adding that the closest source of water is  

said , who led the delegation, European Union Representative Sven Kühn von Burgsdorff

”.lear” that the demolition of the structures “is contrary to international lawit was “very c 

said in a , humanitarian coordinator for the Palestinian territories. N.the U, Yvonne Helle

the past statement earlier this week that it was the single largest demolition of its kind in 

.decade 

“Their vulnerability is further compounded by the onset of winter and the ongoing 

“Some of the . ” she said of the Bedouins of Khirbet Humsu, pandemic19-COVID

”.demolished structures had been donated as humanitarian assistance 

in charge of civilian affairs in the West Bank says an “enforcement The IDF body 

activity” was carried out against seven tents and eight pens that were illegally constructed 

It declined to respond to questions about the broader policy of home . in a firing range

.ionsdemolit 

Day War and has established - Six1967Israel seized the West Bank from Jordan in the 

The West Bank is .  people500,000Jewish settlements there that are now home to nearly 

a future  million Palestinians and is seen as the main component of 2.5home to more than 

.Palestinian state 

but , .N.according to the U,  Palestinians60,000The Jordan Valley is home to around 

fifths of the West -the three,  of the land is part of what is known as Area C90%nearly 
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it includes closed military , yIn the Jordan Valle. Bank under complete Israeli control

. Israelis12,000 agricultural settlements housing some 50areas and around  

they are , and even on the lands they own, Palestinians are barred from those areas

get -to- without hardforbidden from digging wells or building any kind of infrastructure

 permit 3,300 of more than 2%less than , 2016 until 2009From . military permits

settlement -an Israeli anti, according to Peace Now, applications in Area C were successful

.citing official statistics, group 

 authorization are at risk of having their homes and other Palestinians who build without

.even years after they have been erected, structures destroyed at any time 

 homes have been 111B’Tselem said , Even before the demolitions in Khirbet Humsu

 — 2016 the highest annual number since —r destroyed in the West Bank so far this yea

. minors228including ,  people homeless458leaving  

The demolitions underscore Israel’s total control of the Jordan Valley despite its decision 

brokered -.S.t of a Uto pause its intentions to extend its sovereignty over the area as par

agreement reached earlier this year to normalize relations with the United Arab 

.Emirates 

which overwhelmingly favors Israel and , President Donald Trump’s Mideast plan. S.U

 its sovereignty over up to a would allow Israel to extend, was rejected by the Palestinians

Israel insists the move has only been . including the Jordan Valley, third of the West Bank

.paused temporarily 

He is expected to discard the . Former Vice President Joe Biden is opposed to the plan

ident and press Israel and the Palestinians to resume peace Trump plan if he becomes pres

.talks 

Ynetnews 6/11/2020  

*** 
 

 

 

 

 

  


