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  ١٧  .األردن بقيادة الملك سيبقى لجانب الشعب الفلسطيني: الفايز •

  ١٧  ).رئيس(كش : األردن وترمب •

  ١٨  .األردن وفلسطين صمدا أمام مخططات ترمب في صفقة القرن •

  ٢٠  .األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لألقصى •

 ٢٠  .ناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقيةاألردن يدين ب •

 ٢١  .نعمل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة: الملك •

 ٢١  .الصفدي والمالكي يدعوان لوقف إسرائيل إجراءاتها الالشرعية •

 ٢٢  ".األقصى"األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بـ  •

 ٢٢  .لمسجد األقصىتنسيق أردني فلسطيني لتوفير الحماية ل •

 ٢٣  .األردن يؤكد رفضه ألي محاولة لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد األقصى •

 ٢٣  .على المقدسات في القدس حق تاريخي يةاألردنالوصاية  •

 ٢٥  .ًالوصاية الهاشمية على القدس ستبقى واجبا ومسؤولية تاريخية: الملك •

 ٢٦  .طين على جبهة الحق في صمود وثباتمع فلس.. رسالة ملكية واضحة •

 ٢٦  .ضمانة هاشمية.. ولجنة شيخ نيانغ.. الحقوق الفلسطينية •

ًملكا وشعبا.. فلسطين في القلب من األردن • ً.  ٢٨ 

 ٢٩  .التصدي لمحاوالت التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد األقصى المبارك: بيان أردني فلسطيني •

 ٣١  .م١٩٢٤لى القدس ومقدساتها مستمرة منذ الوصاية الهاشمية ع: سياسيون •

 ٣٢  .الزغنون يشيد بالمواقف الثابتة للملك تجاه القضية الفلسطينية •
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  ٣٣  . لوعد بلفور المشؤوم١٠٣في الذكرى الـ .. لنا كلمة •

  ٣٤  .ًفي فوز جو بايدن رئيسا للواليات المتحدة األمريكية.. لنا كلمة •

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

 ٣٦  ".والقدسجاللة الملك الحسين بن طالل .. "المغفور له جاللة الملك الحسين بن طاللفي ذكرى مولد  •

 ٣٨  .من سيوقف االستيطان؟؟ •

 ٣٩العربي في فلسطين واألراضي نداء أممي لنصرة الحق .. يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني •
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  .العربية المحتلة
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ًهدم المنازل المقدسية يبلغ رقما قياسيا يعتبر األعلى منذ  •   ٤١  .ً عاما٢٠ً

  ٤٣  .إسرائيل تشيد بإعالن الدومينيكان أنها تفكر في نقل سفارتها للقدس •

 ٤٣  ."غرباء"يحظر منح سيادة حصرية على الحرم القدسي لـ : أولمرت •

 ٤٤  . إلعالن بلفور١٠٣التزامها بدعم حقوق شعبنا المشروعة في الذكرى  تجدد اإلسالمي التعاون •

على بريطانيا تصحيح خطأها التاريخي بإعالن بلفور واالعتراف بالدولة : المجلس الوطني الفلسطيني •
 ٤٤  .الفلسطينية

 ٤٥  . يسقط بالتقادمإعالن بلفور جريمة بحق شعبنا وال: اتحاد الجاليات في أوروبا •

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

  ٤٦  .الجامعة العربية تدعو بريطانيا لالعتراف بدولة فلسطين •

  ٤٧  .اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية واإلسالمية المتواصل لفلسطين •

  ٤٨  .ا بالقدسمالوي تعلن نيتها فتح سفارة له •

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

 ٤٩  .باألمم المتحدة" فلسطين" قرارات تخص ٦التصويت لصالح  •

 ٥٠  .مطالبة أممية وأوروبية لالحتالل بوقف الهدم في الضفة والقدس •

 ٥١  . بهدم مساكن الفلسطينيين باألغوار المحتلةاالحتاللت األردن يدين قيام سلطا •

ًمئة وتسعة وثالثون دولة تصوت لصالح قرار يعتبر المسجد األقصى موقعا خاصا بالمسلمين • ً ٍ ٌ ٌ.  ٥١ 

  ٥٢  .الجامعة العربية تدين سياسة التصعيد اإلسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين •

  ٥٣  .أبدا لغير الفلسطينيينالقدس لن تكون : حفيد نيلسون مانديال •

 ٥٤  .بلجيكا تطالب االحتالل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية •

 ٥٤  ".االونروا"الواليات المتحدة واسرائيل تحرضان ضد : مسؤول فلسطيني •

 ٥٥  .خبراء إسرائيليون يستشرفون سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية •

  ٥٧  .ول دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسالمالرئيس يتلقى رسالة من غوتيريش ح •

  ٥٨  .ًاألمير الحسن يدعو إلى احترام القدس بوصفها ملتقى إنسانيا مؤثرا •

 ٥٩  .سياسة الهدم استيطان وتطهير عرقي: التعاون اإلسالمي •

 ٦٠لرئاسة ” لبياإلرث الس“بتعطيل  اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تطالب اإلدارة األمريكية الجديدة •
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  .ترامب

 ٦٠  .تدعو اإلدارة األمريكية الجديدة إلى عدم االنحياز إلى االحتالل" برلمانيون ألجل القدس •

 ٦١  .الرئاسة الفلسطينية مستعدة لعودة مشروطة للمفاوضات •

 ٦١  .الجامعة العربية والمنظمات الدولية تدعو لحماية األسرى في سجون االحتالل •

 ٦٢  .ة تشجب زيارة مقررة لبومبيو لمستوطنة إسرائيليةالسلطة الفلسطيني •

 ٦٢  .اشتية يدعو االتحاد األوروبي لالنخراط مع اإلدارة األمريكية الجديدة لحل القضية الفلسطينية •

 ٦٣  .أوقفوا نقل السفارة إلى القدس:  رسالة لوزير خارجية الدومينيكانفي  الكنيستنائب عربي في  •

ُأوقاف القدس تندد بقر •  ٦٣  .ار االحتالل تمديد فترة اقتحامات المستوطنين لألقصىّ

 ٦٤  .زيارة بومبيو المرتقبة للمستوطنات غير مشروعة: األمم المتحدة •

استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق الفلسطينيين لن تزيدهم : الجامعة العربية في ذكرى إعالن االستقالل •
 ٦٤  .ًإال إصرارا على الصمود

 ٦٥  ".إسرائيل"ـ باكستان لضغوط االعتراف بعباس يشيد برفض •

 ٦٦  .االحتالل يهدف بإعالنه االستيطاني األخير تدمير حل الدولتين:  الفلسطينيةالخارجية •

 ٦٧  .تحذيرات فلسطينية من خطورة القرار اإلسرائيلي بتمديد فترة دخول المستوطنين لألقصى •

 ٦٧  ،لقدساالتحاد األوروبي يدعو إسرائيل لوقف االستيطان با •

 ٦٨  .طرح عطاءات استيطانية جديدة تطور مقلق للغاية: أوروبا •

 ٦٨  ."األونروا"الصفدي يحذر من تداعيات عجز  •

على األراضي المحتلة عام  الجامعة العربية تدعو األمم المتحدة إلنفاذ قراراتها بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي •
٦٩  .١٩٦٧ 

 ٦٩  .لى قرار استئناف االستيطان بالقدسالمبعوث األممي للشرق األوسط يعلق ع •

 ٧٠  . الجديد جنوب القدساالستيطانيالجامعة العربية تدين المشروع  •

 ٧١  .االحتالل يسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة ترامب البيت األبيض: اشتية •

 ٧٢  .ًدبلوماسيون أوروبيون يزورون موقعا بالقدس ويرفضون الضم •

 ٧٣  ".غير قانوني" وحدة استيطانية جديدةفي القدس وتعتبره ١٢٥٧ات لبناء فرنسا تدين طرح عطاء •

 ٧٣  ".إرهاب صهيوني: "األزهر يستنكر توسع االستيطان اإلسرائيلي بالقدس •

ُيدين " البرلمان العربي".. سالسعودية ترفض إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة شرق القد •
 ٧٤  .المشروع االستيطاني الجديد بالقدس

 ٧٥  .إيطاليا قلقة من مناقصة االستيطان في القدس •

 ٧٥  .أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يؤكد استمرار حشد الدعم لمنظمة أونروا •

 ٧٦  .عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية ٤٠ •

 ٧٦  .ُمالدينوف يعقب على هدم االحتالل لمنازل المواطنين في القدس الشرقية •
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 ٧٧  .ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية •

 ٧٧  .نشعر بالقلق إزاء التوسع االستيطاني وعمليات الهدم:دول االتحاد األوروبي في مجلس األمن •

 ٧٨  .نواب أمريكيون يصفون زيارة بومبيو لمستوطنة بالمخزية •

 ٧٩  .ة الغربية المحتلةبريطانيا تدين قرار تشييد مبان استيطانية في الضف •

 ٧٩  .والقرار الخاص بالمنتجات تحد للشرعية الدولية ..زيارة بومبيو للمستوطنات مرفوضة: الرئاسة الفلسطينية •

 ٨٠  .زيارة بومبيو لن تضفي أي شرعية على االستيطان: المجلس الوطني الفلسطيني •

 ٨٠  .األردن والكويت يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية •

 األراضي سرقة في تواطؤ" إسرائيلية "أنها على المستوطنات لمنتجات المتحدة الواليات وسم: يعشراو •
 ٨١  .المحتلة الفلسطينية

 ٨١  .المجتمع الدولي مطالب بالضغط على االحتالل لوقف انتهاكاته بحق أطفال فلسطين: الفاهوم •

 ٨٢  .قانوني غير توطناتالمس لمنتجات المتحدة الواليات وسم: ليع أبو  الفلسطينيالسفير •

 ٨٢  .تنسيق فلسطيني أردني لتوفير الحماية لألقصى: الخارجية •

 ٨٣  .بالوكالة العاملين لرواتب المالي العجز بتغطية لاللتزام المانحة الدول تدعوان" األونروا"و العربية الجامعة •

 ٨٤  .م باالتفاقياتنريد عملية سياسية تنهي االحتالل وضغط دولي لاللتزا :رئيس وزراء فلسطين •

 ٨٤  .إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين: الملك •

 ٨٥  . وحدة استيطانية بالقدس الشرقية٥٤٠األردن يدين مصادقة االحتالل على بناء  •

 ٨٥  .األردن وروسيا يؤكدان استمرار جهودهما إلعادة إطالق مفاوضات السالم •

 ٨٦  .اية حقوق األطفال الفلسطينيين من الجرائم اإلسرائيليةالجامعة العربية تدعو لحم •

 ٨٧  .لن يكون هناك سالم واستقرار بدون تسوية شاملة على أساس حل الدولتين: جوزيف بوريل •

 ٨٧  .مصير صفقة القرن بمجيء بايدن؟ •

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

 ٨٩  .اء حل الدولتينتقارب أردني أمريكي إلحي •

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

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

 ٩٢  .الجامعة العربية تدين انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية •

 ٩٣  .فلسطين والقدس في قلب األمة اإلسالمية: أردوغاننائب  •

 ٩٤  .اشتية يجدد مطالبته دول االتحاد االوروبي باتخاذ خطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها •

 ٩٤  .ّاألردن يكرس كل إمكاناته لحماية المقدسات •

 ٩٥  .على المسلمين ترك الخالفات كي يدافعوا عن المقدسات: أردوغان •

 ٩٦  .من مخططات متدرجة لتهويد األقصى وعزل القدس الشيخ عكرمة صبري يحذر •

 ٩٦  .اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدعو المؤمنين في العالم والمدافعين عن الحق لتأكيد تضامنهم مع شعبنا •



  
  ٦ 

 ٩٧  .قضية القدس أهم قضايا القرن العشرين: رئيس البرلمان التركي •

 ٩٨  .مهات إلحياء القضية الفلسطينية في عقول األبناءاألزهر يدعو اآلباء واأل •

 ٩٨  .القنصل البريطياني يؤكد رفض بالده لالستيطان بالضفة والقدس •

 ٩٩  .أهمية التوقيت والمضامين.. لقاء الملك بالرئيس الفلسطيني: رأي الدستور •

 ١٠٠  .التركيز على الموقف األردني إلسقاط صفقة القرن: سياسيون ومواطنون •

 ١٠١  .تجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية" اإلسالميالتعاون " •

 ١٠٢  .وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بتأييد التعاون اإلسالمي لحقوق شعبه •

����	�� �

  ١٠٣  .االحتالل يعمل على إحداث فراغ إداري في المسجد األقصى: الشيخ بكيرات •

أعلى مستوى له منذ أربعة "لة والقدس الشرقية قد بلغ هدم المنازل في الضفة الغربية المحت: االندبندنت •
  ١٠٣  ."أعوام

  ١٠٤  .مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في القدس •

  ١٠٥  .اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب •

  ١٠٦  . أشهر لتنفيذ خطة إخالء وهدم الخان األحمر٤حكومة االحتالل تطلب  •

  ١٠٧  . الكورونا في سجون االحتاللالقدس يعانون من ثمانية من أسرى •

  ١٠٧  .لتصعيد هدم منازل المقدسيين" كورونا"االحتالل يستغل  •

  ١٠٨  .فيسك روبرت ًوداعا دبلن إلى القدس من •

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

  ١١٠  .أكتوبر خالل القدس في وجرائمه انتهاكاته ّصعد االحتالل: تقرير •

  ١١١  .٢٠٢٠ الموقف الديني اليهودي من األقصى وتطوراته منذ بداية عام مالمح •

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

  ١١٣  .ٕطرد عائالت مقدسية من منازلها واحالل مستوطنين مكانها •

  ١١٥  . في مركز القدس الشرقيةمخطط ضخم يحدد سياسات التنظيم اإلسرائيلية •

  ١١٥  .ً موقعا في القدس٤٥في أكثر من " السياحة االستيطانية "تنفذ مخطط " العاد"جمعية : المختص صب لبن •

  ١١٧  .فوز بايدن يدشن لنهاية المقاطعة الفلسطينية األميركية بدون رفع سقف التوقعات •

  ١١٩  .قوس تلمودية في باحات األقصى بحماية شرطة االحتاللط •

  ١٢١  .الكشف عن مخطط ضخم لتحويل شارع صالح الدين وسط القدس لشارع للمشاة •

  ١٢٢  .شبكة مواصالت جديدة لالحتالل للربط بين المستوطنات •

  ١٢٣  ."ملف القدس"توجه إسرائيلي النتهاز فترة ترامب لشطب  •

  ١٢٤  .فلسطين تبعث ثالث رسائل لقادة األمم المتحدة تفضح انتهاكات االحتالل •
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  ١٢٥  ."بايدن"تكثيف البناء االستيطاني في القدس قبل تنصيب ": هآرتس" •

  ١٢٦  . في عين العاصفة اإلسرائيلية"األقصى" •

االحتالل يرسخ التقسيم الزماني لألقصى مستغال : مختص •    ١٢٧  ."كورونا"ُ

  ١٢٨  .تمديد فترة اقتحام المستوطنين لألقصى يمهد لتقسيمه: الشيخ ناجح بكيرات •

  ١٢٩  . منازل ويشن حرب نفسية واقتصادية ضد األسرى٦االحتالل هدم  •

المحاكم اإلسرائيلية تستند لوثائق مزورة ولن نرحل عن  :عائالت الشيخ جراح المهددة بإخالء منازلها •
  ١٢٩  .منازلنا

  ١٣٠  .معول إسرائيلي لالستيطان والتهويد.. االستيطانية" ريغافيم"جمعية  •

  ١٣١  .كم اإلسرائيلية تميز بوضوح بين الدم اللفلسطيني واإلسرائيليالمحا: خبراء قانون •

  ١٣٣  .الحائط المقدس" االحتالل يهدف من عمليات الهدم إقامة ما يسمى: صيام •

  ١٣٣  .مخطط احتاللي جديد القتطاع الجزء الشرقي من األقصى •

  ١٣٤  .مستوطنون يهاجمون بعثة أوروبية خالل رصدها للتوسع االستيطاني بالقدس •

جماعات المعبد توجه رسالة إلى وزير األمن الداخلي تطالب فيها باتخاذ الساحة الشرقية لألقصى  •
  ١٣٤  .مدرسة توراتية دائمة

  ١٣٥  .خاطر يحذر من التقسيم المكاني للمسجد األقصى. د •

  ١٣٦  .٢٠٢٠ -١٩٦٧هدم المباني في محافظة القدس  •

  ١٣٧  ينيين؟؟من يوقف جرائم االحتالل بحق منازل الفلسط •

  ١٣٨  .القدس في األراضي تسجيل عن االحتالل حكومة إعالن من يحذر المقدسيين لحقوق األهلي االئتالف •

  ١٣٩  .مسار تهويدي تتبعه بلدية االحتالل في القدس المحتلة لتهويد المدينة •

  ١٤١  .نتنياهو يطلب من ترامب بناء آالف الوحدات االستيطانية •

  ١٤١  ".إسرائيل في صنعت "أنها الضفة على من القادمة السلع تصنيف لىع ترمب يحثون جمهوريون •

  ١٤٢  .يحول سلوان لثكنة عسكريةواالحتالل وفد دبلوماسي أمريكي يزور بؤرة استيطانية جنوب األقصى  •

  ١٤٢  .بالضفة" ج"لضم مناطق " إسرائيل"أمريكا تفسح المجال أمام  •

ّ االحتالل المشددةإجراءاتى رغم مشاركة واسعة في صالة الفجر برحاب األقص • ُ.  ١٤٣  

  ١٤٣  .الفلسطينيون يرفضون تسجيل أراضي القدس الشرقية في الطابو اإلسرائيلي •

  ١٤٥  .االحتالل يسابق الزمن في تكثيف االستيطان في القدس لتقويض حل الدولتين: تقرير •

  ١٤٧  .فة والقدسمشروع خطير تحضر له تل أبيب لسلب أراض واسعة بالض. .أمالك الغائبين •

  ١٤٧  .االحتالل يستهدف بشكل متواصل أطفال القدس بشكل ممنهج: أبو عصب •

  ١٤٨  .االحتالل يصفي أراضي الغائبين والمهجرين قسريا من القدس •

  ١٤٨  .في مواجهة االستيطان والترحيل القسري.. شرقي القدس •

  ١٤٩  .عزل القدس في فترة ترامب المتبقيةومن مشاريع " ج"تحذر من الضم الفعلي لمناطق " عير عميم"منظمة  •
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  ١٥١  .االحتالل يفرج عن أمين سر فتح بالقدس بكفالة مالية •

  ١٥١  .محكمة احتاللية ترد استئناف عائلة مقدسية وتقرر اخالءها من منزلها في بلدة سلوان •

جراح في  يخفي حي الش االحتالل يستعد لتنفيذ عمليات تهجير جماعية لعشرات العائالت الفلسطينية •
  .القدس المحتلة

١٥٢  

  ١٥٤  .في باب السلسلة يعيشون تحت خطر االنهيارات حوش النارسات سكان •

  ١٥٥  . أعوام١٠بسجون االحتالل من أصل  أسيرة مقدسية جريحة تدخل عامها السادس •

  ١٥٥  .١٩٦٧ألف فلسطينية تعرضن لالعتقال والتعذيب لدى االحتالل منذ عام  ١٦ •

  ١٥٦  . ألف شاب مقدسي على الجنسية٢٠ إسرائيلية لحصول تسهيالت: هآرتس •

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

  ١٥٨  .النساء الفلسطينيات يتعرضن لجرائم االحتالل الممنهج ضدهن •

  ١٥٨  .نمخطط إسرائيلي خبيث لتجنيس المقدسيي": الوالء إلسرائيل"مشروط بـ  •

  ١٦٠  .االحتالل يصادق على طرد عشرات المقدسيـين من منازلهم •

  ١٦١  .ً مبنى فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري١٢٩االحتالل هدم وصادر ": أوتشا" •

  ١٦٢  ".الخان األحمر"العليا اإلسرائيلية تنظر في التماس اليوم لهدم  •

  ١٦٣  . اإلسرائيلي أسير فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل٤٣٠٠: فراونة •

  ١٦٣  .تحذير من عزل القدس وتقسيم الضفة.. صرخة من قلب الخان األحمر •

  ١٦٥  . ألف جواز سفر لفلسطينييها٢٠بـ" تهويد القدس"المحكمة العليا اإلسرائيلية تضرب  •

  ١٦٦  .المحتلة الضفة في إسرائيلي مليوني لتوطين إسرائيلية خطة •

  ١٦٦  .اإلبعادً شهرا من ١٤ المسجد األقصى بعد إلى المرابطة المقدسية الحلواني تعود •
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  ١٦٧  .ًمستوطنا برفقة المتطرف غليك يقتحمون األقصى ٤٧ •

  ١٦٧  .االحتالل يقمع مسيرة في األقصى هتفت نصرة للرسول •

ًاالحتالل يبعد شابا عن األقصى أسبوعا • ُ.  ١٦٨  

  ١٦٨  .دي الجوزبلدية االحتالل تصادق على مشروع استيطاني ضخم في وا •

  ١٦٨  .اعتقاالت ومواجهات في الضفة والقدس •

  ١٦٩  .ُضابطان من شرطة االحتالل يقتحمان مصلى باب الرحمة بأحذيتهما في األقصى •

  ١٦٩  .االحتالل يستدعي مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي للتحقيق •

ًاالحتالل يهدم كوخا خشبيا وغرفة شرقي العيسوية • ً.  ١٧٠  

  ١٧٠  . مقدسيين١٠ مواطنا من الضفة بينهم ١٨ل يعتقل االحتال •

  ١٧١  .اعتقال شاب مقدسي من أمام منطقة باب العامود •



  
  ٩ 

  ١٧١  .االحتالل يهدم منزال في بيت حنينا •

  ١٧١  .طلبة معاهد تلمودية ومستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى •

  ١٧١  .دساالحتالل يبعد نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية في الق •

  ١٧٢  . ويحكم على آخراالحتالل يمدد اعتقال فتى من القدس •

  ١٧٢  .القدسفي   واقتحاماتاعتقاالت •

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

  ١٧٣  .االحتالل يعتقل شابا مقدسيا من حي الطور ويقتحم العيسوية •

  ١٧٣  .ن يقتحمون ساحات األقصى بقيادة المتطرف غليكعشرات المستوطني •

ّاالحتالل يمنع وصول أعداد كبيرة من المصلين للمسجد األقصى وينكل بهم • ُ ُ.  ١٧٤  

  ١٧٤  .االحتالل يمعن في التضييق على شيخ األقصى في سجنه •

  ١٧٤  .القدس غرب شمال النفق شارع يغلق االحتالل •

ٍمستوطن يحاول اختطاف طفل من جنو •   ١٧٥  .ب القدس وشرطة االحتالل تتستر عليهٌ

َمواجهات عنيفة في مخيم قلنديا فجر  • ِ ٌ   ١٧٥  .السبتٌ

  ١٧٥  .االحتالل يعتقل شابا من بلدة عناتا شرق القدس •

  ١٧٦  .اعتقال خمسة مواطنين من القدس •

  ١٧٦  . للتحقيقااالحتالل منزل رئيس نادي سلوان في القدس واستدعاقتحم  •

  ١٧٦  .لحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية للقدساالحتالل يغلق ا •

  ١٧٦  .االحتالل يرفض إجراء عمليات جراحية لألسيرة الجعابيص •

  ١٧٦  .فتى مقدسي يسلم نفسه لالحتالل بعد عامين من اإلصابة واإلبعاد والحبس المنزلي •

  ١٧٧  .االحتالل يغلق حاجز قلنديا شمال القدس •

  ١٧٧  .قصىمستوطنون يقتحمون األ •

  ١٧٨  .أهالي سلوان يتصدون لعمليات تجريف في وادي الربابة •

  ١٧٩  .هدم مغسلة مركبات في بلدة عناتات في القدس واعتقاال •

  ١٨٠  .ًيخطفون شابا من مكان عمله شمال القدس" مستعربون" •

  ١٨٠  .ائهاُعائلة مقدسية تشكو من االقتحامات المتكررة لمنزلها المطل على األقصى والتنكيل بأبن •

  ١٨٠  .االحتالل يعتقل وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة •

  ١٨١  . آخرين٤االحتالل يعتقل مواطنا ويستدعي  •

  ١٨١  .اعتقال شاب مقدسي من حي الطور •

  ١٨١  .االحتالل يعتقل مدير مركز المخطوطات في المسجد األقصى •

  ١٨٢  . للمسجد األقصىاالحتالل يمنح نصف ساعة اضافية القتحامات المستوطنين •

  ١٨٢  .طقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات ألقصى •
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  ١٨٣  .االحتالل يمدد اعتقال فتى مقدسي لثمانية أيام •

  ١٨٣  ."باب األسباط"مستعربون يخطفون شابين من حي الطور في القدس واعتقال ناشط من  •

  ١٨٣  .االحتالل يتسبب بأزمة مرورية خانقة شمال غرب القدس •

  ١٨٤  ."باب الرحمة" علنية في ة يقتحمون األقصى وسط صلوات تلموديًستوطنام ٨٣ •

  ١٨٤  .االحتالل يمدد اغالق جمعية تطوع لألمل المقدسة للمرة الثانية •

ِمواجهات ليلية في العيساوية والطور • ٌ ٌ.  ١٨٤  

  ١٨٤  .االحتالل يعرقل وصول المواطنين إلى األقصى •

  ١٨٥  .قتحام المستوطنين للمسجد األقصىسلطات االحتالل تقرر تمديد فترة ا •

  ١٨٥  .ألقصىاطقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات  •

  ١٨٦  .االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من القدس •

  ١٨٧  .قوات االحتالل تغلق حاجز قلنديا وتعتقل فتاة •

  ١٨٧  .قوات االحتالل تهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا •

  ١٨٧  .ألقصىافي باحات طقوس تلمودية بحراسة مشددة  •

  ١٨٨  .قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة •

  ١٨٨  .االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين •

  ١٨٨  . مواطنين من القدس٤االحتالل يعتقل  •

  ١٨٩  . تطالب بإبعاد المرابطين باألقصى عن القدس"الهيكل المزعوم" •

  ١٨٩  .قلندياوالعشرات باالختناق إثر اقتحام مخيم " المطاط"إصابتان بـ  •

  ١٩٠  .االحتالل يسلم ثالثة فلسطينيين قرارات إبعاد عن المسجد األقصى •

  ١٩٠  .القدس من شابين يعتقل االحتالل •

  ١٩٠  .اقتحام األقصى •

  ١٩٠  .مستوطنون يضعون الشمعدان على سطح الحرم اإلبراهيمي •

  ١٩١  .٢٠٢٠ طفل فلسطيني منذ بداية ٤٠٠االحتالل اعتقل نحو  •

  ١٩٢  ".األقصى" نع فلسطينيين من الصالة بـإسرائيل تم •

  ١٩٣  .االحتالل الصهيوني يعتقل طفلين من مخيم قلنديا •

  ١٩٣  .ّ مستوطن دنسوا المسجد األقصى خالل أسبوع٤٠٠أكثر من  •

  ١٩٤  . آالف شيقل١٠االحتالل يفرض غرامة على فتى من القدس بقيمة  •

  ١٩٤  .قوات االحتالل تعتقل مواطنا وزوجته من القدس •

  ١٩٤  .العيسوية من شابين عن مشروط إفراج •

  ١٩٤  .خطة لتهويد الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل •

ًاالحتالل يعتقل شابا مقدسيا خالل توجهه إلى عمله صباح اليوم • ً.  ١٩٥  
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  ١٩٥  .االحتالل يقتحم منزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القدس •

  ١٩٥  . أشهر٧لتي هدمها شمال القدس كل االحتالل الصهيوني يعاين منازل الشهداء ا •

  ١٩٦  .طقوس تلمودية بحراسة مشددة من شرطة االحتالل في باحات األقصى •

  ١٩٧  ".الحرم اإلبراهيمي"عطاءات لتهويد  •

  ١٩٨  . عائالت جنوب المسجد األقصى٣خطر اإلخالء يهدد : القدس •

  ١٩٩  .ه للتحقيقاالحتالل يخطر بوقف البناء في منزل جنوب القدس ويستدعي مالك •

  ١٩٩  .استشهاد فلسطيني في القدس •

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

  ٢٠٠  . شبان في القدس القديمة قرب األقصى٣االحتالل يعتقل  •

  ٢٠٠  .عصابات الهيكل تحتج على صالة الجمعة في المسجد األقصى •

  ٢٠١  .وترفض تسليم جثمانه م سلوان وتزيل صورة الشهيد نور شقيرقوات االحتالل تقتح: القدس •

  ٢٠١  .ٌمواجهات ليلية في الطور، واستهداف لالحتالل بالزجاجات الحارقة •

  ٢٠١  . أشهر٦إبعاد شاب من القدس القديمة عن المسجد األقصى  •

  ٢٠٢  .االحتالل يقتحم بلدة عناتا ويعتقل أحد أبنائها: القدس •
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  ٢٠٢  . وحدة استيطانية في القدس١٠٠ل تعيد إطالق خطة بناء إسرائي •

  ٢٠٢  . وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة٣٠٠٠مخططات لبناء  •

  ٢٠٣  .هدم منازل وشق طرق وتوسع استيطاني •
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  ٢٠٤  .ًاالحتالل يهدم درجا يؤدي لألقصى.. في سياق مشروع التهويد •
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  ٢٠٦  . للمسجد األقصى مدرسة دينية بالساحة الشرقيةدعت جماعات الهيكل لتأسيس •
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  ٢٠٧  .قراءة متدرجة لوعد بلفور •
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  ٢٠٨  .التصريح الذي صنع مأساة شعـب ..."بلفور" •

  ٢١٠  .وعد بلفور المشؤوم في ذاكرة األجيال المتعاقبة •

  ٢١١  .تاللّبريطانيا في فلسطين الذي مهد إلقامة دولة االح" إرث.. "وعد بلفور •
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  ٢١٣  .٢٠/١١/٢٠٢٠ – ١٨٨٢في ذكرى استشهاد المجاهد الشيخ عز الدين القسام  •

تهويد القدس وضم األراضي المحتلة ورفض .. في ذكرى التقسيم ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني •
  ٢١٤  .إقامة دولة فلسطين المستقلة

  ٢١٩  .في ذكرى قرار تقسيم فلسطين •
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  ٢٢١  .كورونا القشة التي قصمت ظهر تجار القدس •

  ٢٢٢  .القدس المحتلة تختـــال بـالحشـود.. بعد اغالق طويل •

  ٢٢٣  .لألقصىرة اقتحام المستوطنين تمفتي القدس يحذر من قرار االحتالل تمديد ف •

  ٢٢٣  .الى متى تبقى محالت التحف الشرقية مغلقة؟: بو عمرأالتاجر المقدسي جواد  •
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ً فنانا عربيا يشاركون في حملة وزارة الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا٥٠ • ً.  ٢٤٧  
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  والقدس ألردنا

األردن بقيادة الملك سيبقى لجانب : الفايز
 الشعب الفلسطيني

 

عيان فيصل الفايز اكد رئيس مجلس اال - عمان
ان االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني سيبقى الى 
جانب الشعب الفلسطيني في سعيه المتواصل من اجل 
الحرية واالستقالل، وتحقيق ثوابته الوطنية المتمثلة 
باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على 

 .قدس الشريفالتراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها ال

 اعوام على ١٠٣وقال الفايز انه وبعد مرور 
وعد بلفور المشؤوم والذي صادفت ذكراه البشعة امس 
االثنين، اصبح من المعيب على المجتمع الدولي التزام 
الصمت امام اطول احتالل في تاريخ البشرية يعاني منه 

الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الغطرسة االسرائيلية 
 االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ ورفضها

 .قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

وقال في بيان اصدره امس االثنين ان المجتمع 
الدولي الذي ينادي بالحرية والعدالة وحق الشعوب في 
تقرير مصيرها، عليه تحمل مسؤولياته القانونية 

طيني من حقوقه ووقف واالخالقية، لتمكين الشعب الفلس
  . االعتداءات الوحشية التي تمارسها اسرائيل بحقه

وبين رئيس مجلس االعيان ان صمت المجتمع 
الدولي امام جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب 
الفلسطيني، هي وصمة عار في جبينه، فاالحتالل 
االسرائيلي لفلسطين لم يعد مقبوال، وعلى العالم بكل 

بكل قوة من اجل فضح الممارسات مؤسساته العمل 
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االسرائيلية، وممارسة كافة الضغوطات الممكنة لدفع 
اسرائيل للقبول بقيام الدولة الفلسطينية، وتطبيق كافة 

 .القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

وقال الفايز ان وعد بلفور المشؤوم، تسبب 
هجيره باقتالع الشعب العربي الفلسطيني من ارضه، وت

وتعريضه ألبشع وأقسى انواع الظلم، وبات من الضروري 
ان تقوم الدول الكبرى والراعية لعملية السالم، بالعمل 
  .على انهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه

وأشار الفايز الى الجهود الكبيرة التي يقودها 
ويبذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني على كافة الصعد، 

عا عن الحق الفلسطيني، والحفاظ على هوية القدس دفا
، ورعاية جاللته الدائمة للمقدسات تهويدهاومنع 

االسالمية والمسيحية فيها واعمارها وصيانتها، انطالقا 
من الوصاية الهاشمية عليها، مؤكدا ان االردن بقيادة 
جاللة الملك عبداهللا الثاني يرفض اية مشاريع تسوية 

ابت االردنية وال تمكن الشعب الفلسطيني تتجاوز على الثو
  . من حقوقه التاريخية في فلسطين

ودعا الفايز االمة العربية الى توحيد صفوفها 
وتجاوز حالة الفرقة والهوان التي تعيشها، من اجل العمل 
على استعادة لحمتها وتجاوز تحدياتها، وبما يمكنها من 

  .مساعدة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

  ٣ ص٣/١١/٢٠٢٠ور الدست

* * * * *  

 )رئيس(كش : ألردن وترمبا
  

 فايز الفايز

الفائز الوحيد من نجاح المرشح الديمقراطي 

 بالملك ًلالنتخابات األميركية جو بايدن هو األردن ممثال

ً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 في المقدسات هناك، فضال عن 

يركعوا بشكل كامل، األشقاء بالسلطة الفلسطينية الذين لم 

وهذا النصر ليس للديمقراطية األميركية فحسب، بل هو 
انتصار للسياسة األردنية التي غرست قدميها بعمق األرض 

رغم االنهيار العربي أمام جبروت وصلف ترمب وبعثته 
المندوب السامي «ًالكونيالية، ممثال بصهره جارد كوشنر 

  .«األميركي في الشرق األوسط

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

الفلسطينية مساحة أوسع من التمدد خارج القفص الذي 

فريقه، وشهدنا لعبة شطرنج سياسية كان يخطط له ترمب و
قاسية أدارتها القيادة بحرفية أدت إلى تحسين شروط 

ًالتفاوض مع الجانب األميركي، كسب فيها األردن وقتا كافيا  ً
» ملك يهوه«ليتنفس الصعداء، قبل أن تنتهي المباراة بكش 

  .الصهيونية اإلنجيلية

ًهذا بالطبع يحتم علينا فعليا اختيار أفضل 
ولين يمتلكون القدرة على فهم قواعد السياسة لمسؤ

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 القدم يحتم عليه 
ًالملعب اآلخر حتى لو كان خاسرا بعشرة االنتقال إلى جهة 

  .أهداف

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 الجبهة الداخلية  ً ً

تي لم تنكسر أمام الضغوط السابقة للتفريط والقيادة العليا ال

بالمقدسات والثوابت التاريخية المتعلقة بالحق الفلسطيني 
والوجود األردني كدولة مستقلة القرار رغم حاجتها 

  .ًللمساعدات وظروفها المعقدة إقليميا
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ًهذا بالطبع ال يعني أن األردن لم يكن حليفا 
لرئيس وسياسته للواليات المتحدة، فالدولة شيء وشخص ا

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 العالمي األوحد حتى في أصعب 

ا حيلة الظروف ورغم وجود قضايا تؤثر علينا وليس لن
  .فيها

ّوتاريخيا مر األردن بالعديد من المواجهات مع  ً
اإلدارة األميركية في بداية السبعينات والتسعينات من القرن 

 رفضت واشنطن تزويد األردن ١٩٧٤الماضي، ففي عاغم 

بصواريخ أرض جو ودبابات، فعاد الملك حسين من هناك 
إلى لندن وطلب من زيد الرفاعي السفر إلى موسكو 

لتباحث بشأن شراء الصواريخ واألسلحة من اإلتحاد ل

السوفيييتي، وفي أقل من شهرين استقال الرئيس ريتشارد 
، الذي فجرها صحفي »ووترغيت«نيكسون إثر فضيحة 

وزميل آخر، ليتسلم نائب » بوب وودورد«نيوورك تايمز 
الرئيس جيرالد فورد، وتعود العالقة من جديد، أما اليوم فإن 

اسي ينحاز لألردن فهل نستمر بالتخطيط عالي الحظ السي

  ..ًالمستوى، لنكون بوابة العرب على الغرب مجددا

  ٦ ص٨/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن وفلسطين صمدا أمام مخططات ترمب 

 في صفقة القرن
  

في السياسة الدولية بات  -  ماجد األمير-كتب 
 قادها واضحا صوابية الموقف االردني والدبلوماسية التي

جاللة الملك عبداهللا الثاني لرفض خطوة حكومة االحتالل 
الصهيوني بضم المستوطنات وغور االردن ورفض صفقة 

  .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

اليوم مع خسارة ترمب النتخابات الرئاسة وفوز 
مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة االميركية 
فان خطة صفقة القرن اصبحت من الماضي خاصة وان 
قيادات الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم رئيسة مجلس 

ي حينه النواب االميركي نانسي بيلوسي عارضت الضم ف
  .واعتبرته يشكل خطرا على االمن القومي االميركي

افشال الضم كان اوال نتيجة جهود الدبلوماسية 
االردنية التي ادت الى تشكيل تحالف دولي رافض لخطوة 
الضم، وثانيا الرفض الدولي لهذه الخطوة،وثالثا الموقف 

  .الفلسطيني الصلب

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

  .الذي كان عنوانا رئيسا في صفقة القرن

االردن منذ البداية حدد ثوابته في التعامل مع 
لن جاللة الملك هذه اية طروحات للقضية الفلسطينية واع

ال للتوطين وال » الثوابت والتي عرفت بالالءات الثالث 
للوطن البديل وال للتنازل عن اي شبر من القدس 

والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات » الشرقية
االسالمية والمسيحية في القدس الشريف، هذه الالءات 

 التي كانت موقفا ثابتا في مواجهة طروحات صفقة القرن
  .تبنتها ادارة الرئيس ترمب

الملك شكل ضغطا قويا على اسرائيل من خالل 
التحرك الدولي وداخل الكونغرس االميركي وخاصة 
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 االميركية لتشكيل رأي 
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عام ضاغط على ادارة الرئيس ترمب بهدف مراجعة 
سياساتها المنحازة لليمين الصهيوني المتطرف الذي 
يسعى الى اخذ المنطقة الى الصراع والحرب من خالل 

  .ضم غور االردن والمستوطنات

 معركة الدبلوماسية االردنية والفلسطينية خاضتا
قوية ضد مخططات صفقة القرن وضد قرار الرئيس ترمب 
باعتبار القدس عاصمة موحدة الى اسرائيل وضد 
المخططات االسرائيلية اليمينية بضم المستوطنات وغور 
االردن وفعال استطاع االردن وفلسطين في حينه افشال 

  .مخططات الضم

االردن وفلسطين يسعيان ايضا الى تصليب 
بي الرسمي في مواجهة الضم، كما تشير الموقف العر

القراءات الى السعي االردني والفلسطيني الى اعادة احياء 
التضامن العربي كما كان قبل سنوات في مواجهة 
االحتالل الصهيوني ومواجهة صفقة القرن التي اعلنها 

  .الرئيس ترمب

الموقف الملكي القوي الرافض بداية لصفقة 
ضم سيؤدي الى صدام بين القرن ثم االعالن بان ال

االردن واسرائيل منح زخما قويا للتحركات االردنية 
  .والفلسطينية وحتى العربية الفشال مخطط الضم

الموقف الفلسطيني كان صلبا فمنذ اعالن 
الرئيس االميركي االعتراف بالقدس عاصمة دولة اسرائيل 
اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع العالقات مع 

ات المتحدة االميركية ورفض اي اتصال مع الرئيس الوالي
االميركي او اي مسؤول في االدارة االميركية ثم اعلن 
مؤخرا بان االتفاقيات مع اسرائيل ملغية ووقف اي تنسيق 

  .مع اسرائيل بما فيه التنسيق االمني

المؤشرات تدلل على ان ادارة الرئيس المنتخب 
االوسط بطريقة جو بايدن ستتعامل مع منطقة الشرق 

مختلفة عن ادارة الرئيس ترمب بل ستعود الى السياسة 
التقليدية االميركية التي اتبعها الرئيس اوباما وان كانت 

ستبقى منحازة الى اسرائيل ولكنها لن تكون معنية 
بتطبيق صفقة القرن التي طرحها ترمب وخاصة ان 
موقف الحزب الديمقراطي االميركي رافض الية خطوات 

رائيلية لضم االغوار ورافض لبناء المستوطنات في اس
الضفة الغربية وخاصة مع بروز تيار يساري قوي داخل 
الحزب الديمقراطي يقوده السيناتور بيرني ساندرز يطالب 
بتحقيق حل الدولتين، وهنا كان جليا موقف الرئيس 
االميركي باراك اوباما والذي كان بايدن نائبه ومرر عام 

والذي يعتبر ) ٢٣٣٤( في مجلس االمن رقم ً قرارا٢٠١٦
المستوطنات في االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

 غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي ويطالب ١٩٦٧
اسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية 

  .والقدس الشرقية

قرار مجلس االمن انذاك اعتبر نصرا للقضية 
 دولة عضوا في مجلس ١٤ه الفلسطينية اذ وافقت علي

االمن وامتنعت الواليات المتحدة عن التصويت، ورفض 
الرئيس اوباما ضغوط الحكومة االسرائيلية باستخدام 

  .الفيتو ضد القرار

بحاجة الى والموقفان االردني والفلسطيني قويان 
موقف عربي داعم وقوي، فاالستفادة من الموقف الدولي 

 الدول العربية في مواجهة تتطلب موقفا قويا من جامعة
سياسة اليمين الصهيوني المتطرف واالستفادة من 
التغييرات في الواليات المتحدة االميركية بفوز بايدن 

  . برئاسة اميركا

فالمطلوب موقف عربي بوقف كل اشكال التطبيع 
مع دولة االحتالل الصهيوني خاصة وان ادارة بايدن لن 

  .طبيع مع اسرائيلتجبر احدا على توقيع اتفاقية ت

  ٤ ص٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية 

  لألقصى
 

وزارة الخارجية وشؤون  دانت – ماجدة أبو طير
المغتربين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد 

الحرم القدسي الشريف، وآخرها استمرار / األقصى المبارك
 الفترة ٕواطالةمات المتطرفين للمسجد السماح باقتحا

  .الزمنية القتحاماتهم

وطالب الناطق باسم الوزارة السفير ضيف اهللا 
علي الفايز السلطات اإلسرائيلية بالكف عن االنتهاكات 
واحترام حرمة المسجد واحترام الوضع القائم القانوني 
ًوالتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، محذرا من 

  . استمرار هذه االنتهاكاتمغبة 

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
للضغط على إسرائيل لوقف االنتهاكات المستمرة للحرم 

  .الشريف

  ١ ص١٥/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األردن يدين بناء وحدات استيطانية جديدة في 

  القدس الشرقية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، األحد،  دانت
ار السلطات اإلسرائيلية بناء وحدات سكنية استيطانية قر

 .جديدة في القدس الشرقية المحتلة

ّوأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
ًهذه القرارات مرفوضة وتمثل خرقا للقانون "اهللا الفايز أن 

الدولي وقرارات مجلس األمن وفي مقدمتها قرار مجلس 
 ".٢٣٣٤األمن رقم 

يز أن سياسة االستيطان اإلسرائيلية في وشدد الفا

األراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو 
توسيعها أو مصادرة األراضي أو تهجير الفلسطينيين 

ًسياسة ال شرعية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي  ً

ًوتقويضا ألسس السالم وجهود حل الصراع وتحقيق السالم 
 حل الدولتين على أساس قرارات الشامل والعادل وفرص

 .الشرعية الدولية

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
بإلزام إسرائيل لوقف االستيطان حماية للقانون الدولي وجهد 

  .السالم وفرصه

  ١٥/١١/٢٠٢٠قناة المملكة 

* * * * *  

نعمل لتجسيد الدولة الفلسطينية : الملك
  المستقلة

عبداهللا الثاني، برقية  الملك بعث جاللة - عمان

تهنئة إلى أخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة 

الذكرى الثانية والثالثين إلعالن استقالل 

  .الشقيقة فلسطين دولة

في  األردن وأكد جاللته، في البرقية، استمرار
ة العمل مع األشقاء الفلسطينيين، لتجسيد الدولة الفلسطيني

المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل ١٩٦٧
الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 

ًومبادرة السالم العربية، سبيال لتحقيق السالم العادل 
  .والشامل والدائم والمستقبل اآلمن والمزدهر

على دعمه لكل أوجه التعاون  الملك وشدد جاللة

وفلسطين والحرص على تعزيز  األردن والتنسيق بين
العالقات األخوية واالرتقاء بها، لما فيه مصلحة الشعبين 

  .الشقيقين

وأعرب جاللته باسمه وباسم شعب المملكة 

األردنية الهاشمية وحكومتها عن تمنياته أن يعيد هذه 

المناسبة على الرئيس الفلسطيني بدوام الصحة والعافية، 
وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقد تحققت أمنياته 

  .ه بنيل حقوقه العادلة والمشروعةوتطلعات

  ١ص ١٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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الصفدي والمالكي يدعوان لوقف إسرائيل 

  إجراءاتها الالشرعية
  

بحث نائب رئيس الوزراء وزير  - عمان 
 أيمن الصفدي  االردنيالخارجية وشؤون المغتربين

رياض المالكي . ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة د
رات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة اليوم تطو

إليجاد أفق حقيقي إلعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة 
لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون 

  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

وأكد الصفدي والمالكي أن تحقيق السالم العادل 
راتيجي طريقه حل الدولتين والشامل والدائم خيار إست

الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 
 وعاصمتها ١٩٦٧السيادة على خطوط الرابع من حزيران 

القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ومبدأ األرض 

  .مقابل السالم

ضرورة وقف وشدد الصفدي والمالكي على 
إسرائيل جميع إجراءاتها الالشرعية التي تقوض حل 
ًالدولتين وفرص تحقيق السالم العادل، وخصوصا ضم 

وأكدا إدانة قرار . األراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها
إسرائيل بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة فيما يسمى 
بجفعات هاماتوس ورامات شلومو في القدس الشرقية 

  .ةالمحتل

وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية هي 
القضية المركزية األولى وأساس الصراع وأن حلها على 
أساس حل الدولتين وبما يضمن تلبية جميع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني هو مفتاح السالم العادل 

وشدد على أن المملكة بتوجيه من  .والدائم والشامل
كرس كل إمكاناتها إلسناد جاللة الملك عبداهللا الثاني ت

   .األشقاء وتلبية حقوقهم المشروعة

وضع الصفدي المالكي في صورة الجهود التي و
تبذلها المملكة مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم المالي 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

لتمكينها من استمرار تقديم ) األنروا(الفلسطينيين 
ة لالجئين في هذه الظروف الصعبة التي خدماتها الحيوي

فرضت تحديات إضافية على الوكالة التي تواجه أزمة 
  .مالية ضاغطة

وأكد المالكي تثمين دولة فلسطين لمواقف 
المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جاللة الملك 
عبداهللا الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه 

دولته المستقلة ذات ًالمشروعة وخصوصا حقه في 
  .السيادة على ترابه الوطني

كما أكد المالكي أهمية الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في حماية 
المقدسات والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية 

  .والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم

تشاور وأكد الصفدي والمالكي استمرار ال
ًوالتنسيق تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني 

 .وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس

  ٢ ص١٧/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بـ 
  "األقصى"

  

وزارة الخارجية وشؤون   دانت–بترا  – ّعمان
ة في المسجد المغتربين إستمرار االنتهاكات اإلسرائيلي

الحرم القدسي الشريف وآخرها إستمرار / األقصى المبارك
السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد واطالة الفترة 

 .الزمنية القتحاماتهم

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف اهللا علي 
الفايز أن اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة 
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قائم القانوني والتاريخي ًاإلسرائيلية تعد انتهاكا للوضع ال
ٕوللقانون الدولي وان تمديد فترة اإلقتحامات المرفوضة 

 .أصال يعتبر إمعانا في انتهاك الوضع القائم

الحرم / وشدد الفايز أن المسجد األقصى المبارك
 دونما هو ١٤٤القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 

 مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس
وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية هي الجهة 
القانونية صاحبة اإلختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون 

 .الحرم وتنظيم الدخول إليه

وطالب الفايز السلطات اإلسرائيلية بالكف عن 
ٕاإلنتهاكات واحترام حرمة المسجد واحترام الوضع القائم  ٕ

قاف القدس، ٕالقانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أو
 .ًمحذرا من مغبة إستمرار هذه اإلنتهاكات

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
للضغط على إسرائيل لوقف االنتهاكات المستمرة الحرم 

  .الشريف

  ١ ص٢٣/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تنسيق أردني فلسطيني لتوفير الحماية 

  للمسجد األقصى
 

لخارجية قالت وزارة ا -  بترا - رام اهللا
الفلسطينية إنها تنسق جهودها مع األردن لحماية 

   .المسجد األقصى المبارك من االنتهاكات اإلسرائيلية

وأشارت الوزارة في بيان اليوم االثنين إلى أن 
االجتماع األخير بين وزيري خارجية البلدين الشقيقين 
األسبوع الماضي في عمان بحث التصعيد الحاصل لدولة 

سرائيلي ومؤسساتها والجمعيات االستيطانية االحتالل اإل
التهويدية المتطرفة لألقصى وباحاته، سواء من خالل 
تصعيد االقتحامات اليومية المتواصلة، والدعوات العلنية 

لحشد المزيد من المشاركين فيها، وأداء طقوس تلمودية 
   .في باحاته

وأضافت أن الفلسطينيين يتعرضون ألبشع 
التضييقات العنصرية إلعاقة وصولهم أشكال العقوبات و

إلى المسجد بما في ذلك االعتقاالت واالبعادات، وسحب 
  . الهويات، واحتجازها ونشر الحواجز في وجه المصلين

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر 
بخطورة بالغة لهذا التصعيد، خاصة في ظل المرحلة 

 ترمب، داعية االنتقالية الراهنة إلدارة الرئيس االميركي
أبناء الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واالسالمية 

  . للتعامل بكل جدية مع تلك التهديدات

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المقدسات المسيحية 
واإلسالمية، وفي مقدمتها األقصى، وبدور فاعل من 

ألممية المختصة لإليفاء اليونسكو والمنظمات ا
بالتزاماتها، ومسؤولياتها تجاه مبادئها وقراراتها ذات 

  .الصلة

  ٤ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن يؤكد رفضه ألي محاولة لتغيير الوضع 
  القائم التاريخي والقانوني في المسجد األقصى

 

أكدت وزارة الخارجية وشؤون  –عمان  
الحرم القدسي / ى المباركالمغتربين أن المسجد األقص

 دونما بما يشمل ١٤٤الشريف بكامل مساحته البالغة 
كافة أسواره وبواباته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، 
وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك 
األردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي 

ص الحصري بإدارة والقانوني هي الجهة صاحبة االختصا
  .كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
اهللا علي الفايز رفض المملكة ألية محاولة لتغيير الوضع 

  .القائم التاريخي والقانوني في المسجد األقصى المبارك

ه وأكد الفايز أن باب المغاربة والطريق المؤدي ل
الحرم / جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك 

القدسي الشريف وقد أكدت منظمة األمم المتحدة للتربية 
على ذلك، وأن باب المغاربة " اليونسكو"والعلم والثقافة 

كباقي أبواب المسجد االقصى المبارك إال أن السلطات 
اإلسرائيلية قامت بمصادرة مفتاح باب المغاربة منذ عام 

، وتمت مصادرة حق إدارة االوقاف بتنظيم دخول ١٩٦٧
السياح غير المسلمين بتذاكر صادره من أوقاف القدس 

، في مخالفة جسيمة للوضع القائم، وهو ٢٠٠٠منذ عام 
حق ال زالت إدارة أوقاف القدس متمسكة باستعادته حتى 

  .يومنا هذا

ًوأكد الفايز أن المملكة وانطالقا من الوصاية  ٕ
ى المقدسات االسالمية والمسيحية في الهاشمية عل

القدس ستواصل جهودها لحماية المسجد ورعايته وحفظ 
  .حق المسلمين كافة فيه

  ٣ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الوصاية األردنية على المقدسات في القدس 
 حق تاريخي

    

 علي ابو حبلة

ًارتبط الهاشميون تاريخيا بالمقدسات اإلسالمية، 
فحفظوا لها مكانتها، ونأوا بها عن خصومات السياسة، 

وكذلك كان حالهم مع القدس الشريف، أولى القبلتين، 
 ًمتالزما مع تأكيد تبنيهم لرسالتهم التي ناضلوا من أجلها،

  .وهي حرية الشعوب والحفاظ على كرامة األمة

ومع قيام الدولة األردنية، استكملت في ظل الوالية 
الهاشمية مسيرة الحفاظ على المقدسات في مدينة القدس 

الشريف، يواصل جاللة الملك عبد اهللا الثاني منذ توليه 

سلطاته الدستورية جهود الهاشميين بالحفاظ على القدس 

الشريف والتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية والحرم القدسي 
  .المتواصلة

الوصاية األردنية على المقدسات في القدس حق 
تاريخي لألردن حصرا على الهاشميين، بدأت الوصاية 

األردنية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة 

 وقد ،القدس منذ عقود، وال تزال مستمرة حتى يومنا هذا
اتفاق رسمي وقعه العاهل األردني الملك عزز هذه الوصاية 

عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان 
وتتركز الوصاية األردنية على هذه المقدسات . ٢٠١٣عام 

في رعاية وصيانة وحماية المسجد األقصى المبارك وقبة 

الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة، والمقدسات األخرى 
  .ة والبلدة القديمةاإلسالمية والمسيحي

وأضحت المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

مدينة القدس، في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني، جزءا ال 
يتجزأ من برامج عمل الحكومات األردنية، وكتب التكليف 

السامي لها، والتي أكد جاللته فيها ضرورة االهتمام بها 
 اهتمام جاللته وجسد .والعناية بمرافقها وتتعهد بحمايتها

بالمسجد األقصى، استمرارية هاشمية في رعاية مدينة 

القدس ومقدساتها، لما لها من مكانة ومنزلة في سائر 
الديانات السماوية، وتمثل ذلك النهج بتشكيل لجنة إعمار 

المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة بموجب 
ة، لتبقى قانون، حفاظا على المقدسات والمعالم اإلسالمي

  .قائمة ببهائها وجمالها ومتانتها

وأولت اللجنة عنايتها بالمسجد األقصى المبارك، 
وما يشتمل عليه من مساجد وقباب ومحاريب ومصاطب 

وغيرها من المعالم الحضارية، وأجرت أعمال الصيانة بشكل 
ٕمتواصل، وازالة آثار الحريق الذي جاوز أكثر من ثلث 

 إعمار مسجد قبة الصخرة مساحة المسجد، إضافة إلى

 وشملت مشاريع اإلعمار في المسجد ،.المشرفة األول
منبر المسجد : األقصى في عهد الملك عبداهللا الثاني

، الحائط الجنوبي »منبر صالح الدين«األقصى المبارك 
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 .الحائط الشرقي للمسجد األقصى المبارك. للمسجد األقصى

. مصلى المروانيمشروع نظام قضبان الشد والربط جدران ال
. ٕنظام اإلنذار واطفاء الحريق في المسجد األقصى المبارك

قبة الصخرة المشرفة وترميم . البنى والمرافق التحتية
األعمال الفنية بمختلف مرافق القبة، اضافة الى مهد 

  .عيسى عليه السالم

ويخوض األردن مواجهات عديدة سياسية وقانونية 
اإلسرائيلي في القدس من ضد سياسات وممارسات االحتالل 

خالل المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس األمن الدولي 
وهيئة األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، واإليسيسكو 

ويشارك بشكل دائم في التصدي لإلجراءات  .وغيرها

االحتاللية في القدس، وبخاصة عندما يتعلق األمر بالدفاع 
رفة، أمام عن المسجد األقصى وقبة الصخرة المش

االعتداءات اإلسرائيلية، وقد تجلى ذلك في موقف األردن 

الحاسم عندما قامت سلطات االحتالل بنصب الكاميرات 
  .والبوابات اإللكترونية على مداخل المسجد األقصى

أما في  ويتصدى مخطط التقسيم الزماني والمكاني،
األزمة القائمة في ما يخص بمبنى باب الرحمة، فقد انحاز 

اللته انحيازا تاما لرغبة الشباب المقدسي الذي ثار على ج

الطغيان اإلسرائيلي وقام بفتح مبنى باب الرحمة الذي أغلق 
حيث أصدر جاللته تعليماته بأن يرمم المبنى .  عاما١٦لـ 

  .ويتم اشعاله من قبل دائرة األوقاف اإلسالمية

واي حديث عن محاوالت االنتقاص من الوالية 

ى المقدسات االسالمية في القدس مرفوض الهاشمية عل

فلسطينيا وشعبيا ألن الحق االردني حق مكتسب وال يمكن 
 .اليا كان منازعة او مقاسمة االردن اهتمامه وواليته

 ٨ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

الوصاية الهاشمية على القدس ستبقى : الملك

  ًواجبا ومسؤولية تاريخية
 

ملك عبداهللا الثاني رسالة وجه جاللة ال -ن عما 
إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 
الفلسطيني شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي 
مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يصادف التاسع 

وأكد  .والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام
ة، جاللة الملك في الرسالة، مركزية القضية الفلسطيني

وأهمية االستمرار بالسعي نحو تحقيق السالم العادل 
والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون 

   .الدولي وقرارات الشرعية الدولية

وقال جاللته، في الرسالة، إن من واجبنا جميعا 
دعم جميع الجهود التي من شأنها كسر الجمود في 

ت مباشرة وجادة العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضا
لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين، ووفق القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، 
ووقف الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض 
فرص السالم وتأجج الصراع، كاالستيطان ومحاوالت ضم 

مسجد أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في ال
   .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك

وأشار جاللته إلى أن عملية السالم تقف اليوم 
أمام خيارين، فإما السالم العادل الذي يفضي إلى إنهاء 
ٕاالحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 

 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
حل الدولتين، أو استمرار الصراع القدس الشرقية، وفق 

الذي تعمقه االنتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب 
الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل 

  .فرص تحقيق السالم

وشدد جاللة الملك، بصفته صاحب الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
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 كانت أن القدس الشريف ومقدساتها“القدس، على 
ًوستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجبا 

 .”ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام
وتابع جاللته إن األردن سيواصل، بالتنسيق مع األشقاء 
في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة 
 الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل
هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، 
والتصدي ألية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع 

  .التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة

ولفت جاللة الملك إلى أهمية توفير جميع سبل 
دعم استدامة عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

، وفق تكليفها األممي، ”األونروا “الالجئين الفلسطينيين
حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا 
الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات 

، وبما يضمن ١٩٤الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 
  .حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض

ر، من عدم وحذر جاللة الملك، في هذا اإلطا
حصول الوكالة على الدعم التي تحتاجه، وباألخص في 
ًقطاعي الصحة والتعليم، في ظل جائحة كورونا، معوال 
جاللته على دور اللجنة للتكاتف مع األردن والمجتمع 
الدولي، لتسليط الضوء على هذه القضية اإلنسانية، 
ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين 

رر عقده بداية العام المقبل، تحت رعاية المملكة المق
  .األردنية الهاشمية ومملكة السويد

وثمن جاللة الملك دور اللجنة في حشد الدعم 
الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني 
الشقيق، وبذل الجهود المتفانية في الدفاع عن هذه 

  .الحقوق

  ٢ص ٢٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

مع فلسطين على جبهة .. الة ملكية واضحةرس

  الحق في صمود وثبات
  

  رأي الدستور

بقي األردن على جبهة الحق في صمود وثبات 
مع فلسطين وقضيتها العادلة وحقوق شعبها، فكانت على 
الدوام على رأس أولويات جاللة الملك عبد اهللا الثاني في 

 قضية ًمختلف لقاءاته، مجددا ثباتنا على مبادئنا تجاه
أمتنا في رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة 

 .للتصرف للشعب الفلسطيني

الملك قالها بوضوح وبثبات أن عملية السالم  
تقف أمام خيارين، فإما السالم العادل الذي يفضي إلى 
ٕإنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 

 ١٩٦٧ عام السيادة على خطوط الرابع من حزيران
وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو 
استمرار الصراع الذي تعمقه االنتهاكات المتواصلة 
لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي 

هذه الرسالة الملكية  .تقوض كل فرص تحقيق السالم
تنطلق من إيمان بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها 

مصير، وحقهم في العيش بدولة مستقلة في تقرير ال
كاملة السيادة بأمن وسالم، وعلى قوى العالم ومراكز 
التأثير في قراره أن تنطلق من الحل في المنطقة من 
بوابة فلسطين، فال أمن وال استقرار للمنطقة برمتها دون 
حل شامل عادل يضمن لألشقاء حقوقهم التاريخية وفق 

 .شرعية الدوليةالقانون الدولي وقرارات ال

ًلقد آمن األردن بحل الدولتين وبقي متمسكا به،  
كخيار آمن وضامن ألمن واستقرار المنطقة، وطريق نحو 
تحصيل الحق الفلسطيني، ويتوجب اليوم االستمرار 
بالسعي نحو تحقيق السالم والدفع باتجاه مفاوضات 
مباشرة وجادة لتحقيقه، مع العمل على وقف الخطوات 

لية أحادية الجانب، التي تقوض فرص السالم اإلسرائي
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وتؤجج الصراع، كاالستيطان ومحاوالت ضم أية أراض 
فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد األقصى 

إن الموقف األردني  .الحرم القدسي الشريف/ المبارك
ثابت في العمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي 

يير للوضع التاريخي ألية محاولة لفرض واقع جديد أو تغ
والقانوني القائم في المدينة المقدسة، مؤكدين في هذا 
اإلطار أهمية استدامة عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

، وفق تكليفها »األونروا«وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
األممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع 

فلسطينيين في قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق ال
   .العودة والتعويض

إننا في األردن نقف خلف قائدنا موقف الثبات 
والدفاع عن قضيتنا المركزية، ولن نتخلى عن ثوابتنا، 
متمسكين بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، فالقدس الشريف ومقدساتها كانت 

ته وستبقى وستبقى محور اهتمام سيد البالد ورعاي
ًالوصاية واجبا ومسؤولية تاريخية يعتز األردنيون بحمل 
ًجاللة الملك عبد اهللا الثاني أمانتها وريثا شرعيا  ً

 .ًوتاريخيا

  ٣ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

.. ولجنة شيخ نيانغ.. الحقوق الفلسطينية
 ضمانة هاشمية

  

 حسين دعسة

شدد جاللة الملك، بصفته صاحب الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

أن القدس الشريف ومقدساتها كانت «القدس، على 
ًوستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجبا 

  .«ز بحملها منذ أكثر من مئة عامومسؤولية تاريخية نعت

ضمانة هاشمية السند والعهد وااللتزام، جاءت 
ّخالل رسالة التضامن التي وجهها جاللة الملك عبداهللا 

رئيس لجنة » شيخ نيانغ«الثاني إلى السفير األممي 
المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني  األمم المتحدة

  .لحقوقه غير القابلة للتصرف

، تؤكد أهمية مناسبة يوم التضامن ثالثية ملكية
مع الشعب الفلسطيني، وضرورة الرسالة التي تصر على 
حق الشعب الفلسطيني بكل األمالك واألراضي والمواثيق 
والخصوصية في األرض والوطن وعودة الحقوق كافة، 
وثالث مفاصل الرسالة، اإلصرار الهاشمي على الوصاية 

ند إلى ميراث ورؤية الهاشمية، ضمانة أردنية ملكية تست
  .شاملة لما يعود إلى أكثر من مئة عام

إن وعي العالم، ومنظمات األمم المتحدة ومجلس 
اليوم الدولي للتضامن مع «األمن لمعنى االحتفاء بـ 

والرسالة الملكية في بعدها العالمي، –»الشعب الفلسطيني
التي تم اإلعالن عنها ضمن رسائل رؤساء الدول 

 تم توجيهها إلى رئيس اللجنة األممية، والحكومات التي
وعادة تعقد اجتماعاتها في مقر المنظمة الدولية 
بنيويورك ضمن االحتفاالت التي نظمتها األمم المتحدة 

يرسم جاللته رؤية االردن في هذه . بهذه المناسبة
الرسالة، ذلك أن القضية الفلسطينية تقف في  – الوثيقة

تشهدها القضية وسط مرحلة حساسة غير مسبوقة 
الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها ومحاوالتها 
تكريس حالة احتاللها لألراضي الفلسطينية، ومحاوالت 
تغيير الوضع اإلنساني والجيوسياسي في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، هنا يتشدد الملك وينبه في هذا 
الصدد على المسؤولية التي تتحملها األمم المتحدة 

نهاء معاناة الفلسطينيين ودفع إسرائيل لوقف إجراءاتها إل
ٕأحادية الجانب تلك وانهاء احتاللها، والرجوع إلى قرارات 

  . ومواثيق األمم المتحدة والشرعية الدولية
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يقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في رسالة إلى 
رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 

 الشعب الفلسطيني الشقيق، الفلسطيني شيخ نيانغ، مع
ومع السالم العالمي، ومع ثقافة الحقوق التي ال تنازل 

  .ً عاما٧٠عنها برغم ظروف القضية منذ اكثر من 

الملك ينجح ويصر ويعيد التعهدات الهاشمية، 
في الرسالة، الوثيقة التي تلفت نظر العالم إلى مركزية 

نحو القضية الفلسطينية، وأهمية االستمرار بالسعي 
تحقيق السالم العادل والشامل الذي تقبله الشعوب 

  .والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

ينتبه جاللته، إلى حساسية الجهود الدولية 
المنظمة لحراك األمم المتحدة والمنظمات العربية 
ًوالدولية، داعيا إلى كسر الجمود في العملية السلمية، 

فاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السالم والدفع باتجاه م
على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، ووقف الخطوات 
اإلسرائيلية أحادية الجانب،التي تقوض فرص السالم 
وتأجج الصراع، كاالستيطان ومحاوالت ضم أية أراض 

ي المسجد األقصى فلسطينية، وفرض واقع جديد ف
  .الحرم القدسي الشريف/ المبارك

وحدد جاللته، بثقة ووعي أن عملية السالم تقف أمام 
  :خيارين

ضرورة حسم السالم العادل، : لخيار األولا -
ٕبحيث يفضي إلى إنهاء االحتالل واقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 

تها القدس  وعاصم١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية، وفق حل الدولتين

استمرار الصراع الذي ): الصعب(الخيار الثاني  -
تعمقه االنتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب 
الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض 

  .كل فرص تحقيق السالم

  :لهذا، وضع الملك تصورات ال تنازل عنها

األردن سيواصل، بالتنسيق مع األشقاء في  -
السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساندة 
لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 

  .الفلسطيني

االستمرار بحمل المسؤولية الوطنية التاريخية،  -
والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي 
ألية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع 

  .قدسةالتاريخي والقانوني القائم في المدينة الم

أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل  -
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

، وفق تكليفها األممي، »األونروا«الفلسطينيين 
حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع 

  .قضايا الوضع النهائي

ًحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية  -
، وبما يضمن ١٩٤القرار الدولية، وفي مقدمتها 

حق الالجئين الفلسطينيين في العودة 
  .والتعويض

لتوعية والدعم والمساندة على دور اللجنة ا -
للتكاتف مع األردن والمجتمع الدولي، لتسليط 
الضوء على هذه القضية اإلنسانية، ودعم 
الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين 

  .٢٠٢١المقرر عقده بداية العام 

يقود جاللته مرحلة جديدة من النصرة والدفاع .. 
ًعن حقوق الشعب الفلسطيني، مدافعا، ملتزما بجعل  ً
العالم يقف مع الحقوق اإلنسانية والقانونية 
والجيوسياسية التي تكفلها الشرعية الدولية وتحافظ عليها 

  .الرؤية الهاشمية منذ األزل

  ١٤ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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ًملكا وشعبا.. ن في القلب من األردنفلسطي ً 
  

 رأينا

بينما تعاني القضية الفلسطينية حالة جمود 
واضحة دفعتها أمام التحديات الراهنة في المنطقة إلى 

ًالخلفية يثبت األردن قيادة وشعبا التزامه القو مي والوطني ً
بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة 
يمكن أن يعيش فيها بسالم واطمئنان وبما يليق به من 
حرية وكرامة، وهذا ما أكدته بنبرة واضحة وشجاعة 
الرسالة التي وجهها جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى 
رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 

يخ نيانغ بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الفلسطيني ش
   .الشعب الفلسطيني

ما زال األردن يؤكد على مركزية القضية 
الفلسطينية، وعلى ضرورة السعي إلى تحقيق السالم 
العادل والشامل الذي تقبله الشعوب ويرتكز على القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بوصفه المخرج الوحيد 

راع التي ألقت بظاللها الثقيلة على جميع من حالة الص
شعوب المنطقة، وصادرت حقوقها في الحياة ضمن 
منظومة مستقرة تتطلع لبناء أوطان مستقرة تركز على 
ٕالعمل واإلنتاج ال استهالك مقدراتها وامكانياتها في حالة 
مواجهة مستمرة ينتجها التعسف اإلسرائيلي والسلوك 

   .طيني الشقيقالعدواني تجاه الشعب الفلس

السالم الشجاع الذي يتطلع الملك إلى إحالله 
والبناء للمستقبل على أساسه هو ما تتهرب منه اسرائيل، 
وتحاول أن تجمده وأن تضيعه في التفاصيل، مع تبديد 
طاقات الوسطاء الدوليين ومحاصرتهم بالعوائق 
واالحباطات المستمرة، وأمام هذه االستراتيجية العقيمة 

وة جاللة الملك إلى دعم جميع الجهود التي من أتت دع
شأنها كسر الجمود في عملية السالم تجاه مفاوضات 
مباشرة وجادة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين، 

الذي أدى الصمود األردني في مواجهة الطروحات 
الموازية إلى ترسيخه بوصفه المدخل الوحيد لحل الصراع 

ل لالستمرار تستطيع على أرضية تأسيس سالم قاب
   .األجيال القادمة أن تستفيد من ثماره

يؤسس الخطاب الملكي إلى استراتيجية مواجهة 
تفوت الفرصة على االسرائيليين إللقاء تبعات تعثر عملية 
السالم على الجانب الفلسطيني تحت ستار الدعاوى 
المرتبطة باألوضاع األمنية، ويشدد جاللته على 

يلية كاالستيطان ومحاوالت ضم أية التجاوزات اإلسرائ
أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد األقصى 

الحرم القدسي الشريف، بوصفها ممارسات / المبارك
تقوض من فرص تحقيق السالم وتؤجج الصراع، وتمكن 
الجانب اإلسرائيلي من خلط األوراق وتوجيه دفة اإلدانة 

  .للجانب الفلسطيني

ف جاللة الملك الواضحة يشكل األردن بمواق
والمسؤولة العمق المطلوب لألشقاء في فلسطين ليتمكنوا 
من تعزيز مواقفهم التفاوضية في مواجهة الجانب 
اإلسرائيلي، وبما يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية 
في قلب الثوابت الوطنية الفلسطينية بما يعبر عن مبدئية 

يخية التي تشكلت السياسة األردنية ويعكس الخبرة التار
لدى القيادة األردنية في مواجهة تحديات الصراع والسالم 
في المنطقة، وقدرة األردن على قيادة الصف العربي 
ًلتحقيق سالم عادل وشامل وقابال لالستمرار وهو ما ال 
يمكن الوصول له دون حصول الشعب الفلسطيني على 

ل حقوقه وفي مقدمتها العيش بكرامة وحرية وأمن يكف
لألجيال المقبلة أن تركز على العمل من أجل النمو 

  .واالزدهار

  ١ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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التصدي لمحاوالت : بيان أردني فلسطيني

التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد األقصى 
  المبارك

  

استقبل جاللة الملك عبداهللا  - وكاالت -العقبة 
يس الفلسطيني محمود الثاني، في العقبة اليوم األحد، الرئ

عباس، حيث بحثا المستجدات المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين 

 .الجانبين

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء الذي حضره سمو 
األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، ضرورة 

 والدائم تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل
ٕوانهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس حل 

 .الدولتين

وشدد جاللته على وقوف األردن بكل طاقاته 
ٕوامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم 
ٕالعادلة والمشروعة واقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة 

عام والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 
 .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

كما أكد جاللته ضرورة الحفاظ على الوضع 
ًالقانوني والتاريخي القائم في القدس، مشددا على رفض 
المملكة لجميع اإلجراءات األحادية التي تستهدف تغيير 
هوية المدينة ومقدساتها ومحاوالت التقسيم الزماني أو 

 الحرم القدسي /المكاني، للمسجد األقصى المبارك
 .الشريف

وجدد جاللة الملك التأكيد على أن األردن 
مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق 

 .الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

وثمن الرئيس الفلسطيني المواقف الثابتة 
لملك في الدفاع عن والواضحة لألردن بقيادة جاللة ا

 .حقوق الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الفلسطيني أن 
مواقف جاللة الملك الداعمة وتأكيده المتواصل على 
مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية االستمرار بالسعي 
نحو تحقيق السالم العادل والشامل، تؤكد عمق العالقات 

 . والشعبين الشقيقينبين القيادتين

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير 
 .الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير المخابرات العامة

اللجنة  كما حضره عن الجانب الفلسطيني عضو
، رئيس الهيئة العامة للشؤون ”فتح“المركزية لحركة 

 .المدنية، ورئيس جهاز المخابرات العامة

مشترك عقب وصدر بيان أردني فلسطيني 
  :اللقاء، فيما يلي نصه

عقد جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخوه فخامة "
الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم األحد 
لقاء في مدينة العقبة، بحضور سمو األمير الحسين بن 

 .عبدهللا الثاني، ولي العهد

أكد جاللة الملك والرئيس الفلسطيني، خالل  
قد في إطار عملية التنسيق والتشاور اللقاء الذي انع

المستمرة، متانة العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين 
الشقيقين واستمرار العمل على تطويرها في جميع 

 .المجاالت

استعرض جاللة الملك والرئيس الفلسطيني  
المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتطورات 

 . حل أزمات المنطقةاإلقليمية والدولية، وجهود

شدد جاللة الملك على وقوف األردن بكل  
ٕطاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل 
حقوقهم العادلة والمشروعة، وخصوصا حقهم في إقامة 
دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على 
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، وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
رقية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الش

 .الدولية ومبادرة السالم العربية

شدد جاللة الملك والرئيس الفلسطيني على  
ضرورة وقف الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب، التي 
تقوض فرص السالم وتأجج الصراع، كاالستيطان 

كما أكدا مواصلة . ومحاوالت ضم أي أراض فلسطينية
تصدي ألي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع ال

التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومحاوالت التقسيم 
الحرم / الزماني أو المكاني، للمسجد األقصى المبارك

 .القدسي الشريف

أشاد الرئيس الفلسطيني بدور األردن التاريخي  
في حماية والدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه 

 .المقدسات

أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف  
األردن الثابتة بقيادة جاللة الملك في الدفاع عن حقوق 

 .الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية والقدس

أكد جاللة الملك والرئيس عباس ضرورة توفير  
امة عمل وكالة األمم المتحدة جميع سبل الدعم الستد

، لتمكينها "األونروا"إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
من المضي في تقديم خدماتها الحيوية التعليمية 

 .والصحية واإلغاثية لالجئين، وفق تكليفها األممي

اتفق جاللة الملك والرئيس عباس على مواصلة  
ما يحقق آمال التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا، وب

وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه 
المشروعة، ويحقق السالم العادل والشامل واالستقرار في 

 ."المنطقة

  ٢ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 
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الوصاية الهاشمية على القدس : سياسيون

  ١٩٢٤ومقدساتها مستمرة منذ 
 

 ١٩٢٤ منذ العام –عمان  -زايد الدخيل 
ية األردنية الهاشمية على القدس ومقدساتها والوصا

مستمرة، حين بايع مسؤولون فلسطينيون وعرب، 
الشريف الهاشمي الحسين بن علي، بالوصاية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة

وقال سياسيون، إنه منذ ذلك التاريخ والدولة 
 القدس األردنية وملوكها، لم يتوانوا لحظة عن دعم

ومقدساتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرتها 
ودعم أهلها في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وغطرسته، 
ومخططاته التهويدية المتربصة بالقدس والمسجد االقصى 

  .المبارك

وأضافوا أن الهاشميين يركزون دوما على أهمية 
ي القدس والوصاية الهاشمية، والتأكيد على الدور التاريخ

  .والديني في حماية المقدسات في القدس

وزير األوقاف األسبق هايل داوود، أكد ان الدور 
وحماية ” األقصى“األردني الهاشمي في الحفاظ على 

ٕمقدساته واعمارها وصيانتها، مر بمراحل طويلة زادت 
على التسعة عقود، وهو مستمر برغم الظروف السياسية 

  .الصعبة

ة حالت دون أن ينفذ وقال إن الوصاية الهاشمي
االحتالل اإلسرائيلي الكثير من المخططات التي تستهدف 
الوضع القائم، مضيفا أن الموقف األردني تجاه القدس، 
قيادة وشعبا، يتطلب الوقوف خلفه من القوى السياسية 

  .كافة

وتابع ان جهود األردن على مر العقود، صبت 
لى األرض، في التصدي لمحاوالت إسرائيل تغيير الواقع ع

، وأنها لم تتوقف في منع ”األقصى”فيما يخص القدس و
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تنفيذ أي مخطط أو محاوالت لاللتفاف على كامل قدسية 
  .الحرم الشريف

من جهته؛ أكد الوزير األسبق مجحم الخريشا، 
الدور الكبير للوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس، 

ططات والتي لعبت الدور االساس في الوقوف بوجه المخ
الصهيونية؛ الهادفة الى تهويد المدينة، ودعم ابنائها 

  .المقدسيين على الثبات والصمود

رؤساء كنائس القدس بايعوا الشريف “وقال إن 
 ورسميا ١٩١٧ًالحسين وصيا على مقدساتهم منذ العام 

، واستمرت هذه المبايعات وتجددت مؤخرا ١٩٢٤ العام
اني، بعد توقيع اتفاق قبل أعوام لجاللة الملك عبداهللا الث

: ، وذلك من قبل٢٠١٣الوصاية الهاشمية العام 
بطريركية الروم األرثوذكس، بابا الفاتيكان وبطريركية 
الالتين، بطريركية األرمن، الكنيسة األسقفية العربية، 

  .”الكنيسة اللوثرية والسريان األرثوذوكس

وشدد الخريشا، على أن جميع هذه المبايعات 
 تستند على العهدة العمرية التي حافظت على واالتفاقيات

 قرنا، وفي ظل عهد جميع ١٤المقدسات المسيحية منذ 
  .”خلفاء المسلمين

وبين ان المملكة تقوم بدور مهم في مواجهة 
والسيطرة عليه وتقسيمه، في ” األقصى“محاوالت تهويد 

وقت تتوالى فيه اإلعمارات الهاشمية للمسجد المبارك، 
  . استمرارية المشاريع الحيويةباإلضافة إلى

من جهته؛ قال السفير السابق أحمد مبيضين، 
إن للقدس عند الهاشميين مكانة كبيرة، مضيفا أن 

، تؤكد المبادئ التاريخية ٢٠١٣االتفاقية الموقعة العام 
المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، وتمكن 

ماية األردن وفلسطين من بذل الجهود بشكل مشترك لح
القدس واالماكن المقدسة من محاوالت التهويد 
اإلسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات 

  .”األقصى”الوقفية التابعة لـ

 أعادت اإلدارة المدنية األردنية ١٩٤٩في العام 
نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية، بموجب قانون 

، تم توحيد ١٩٥٠اإلدارة العامة على فلسطين، وفي العام 
  .الضفتين الغربية والشرقية لنهر األردن رسميا

، أي عندما ١٩٦٧وظل ذلك ساريا حتى العام 
احتلت إسرائيل، الضفة الغربية، غير أن هذا االحتالل لم 
يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، ألن القانون الدولي 
ينص على أن االحتالل ال يستطيع منح حقوق للملكية، 

از االستيالء على األراضي بالقوة، ووجوب ولمبدأ عدم جو
انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها في حرب 

 كما ورد في قرار مجلس األمن ١٩٦٧) يونيو(حزيران 
، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من ٢٤٢رقم 

سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل 
  .السيطرة إلى األردن مجددا

 اتخذ الراحل جاللة الملك ١٩٨٨م وفي العا
الحسين بن طالل، قرارا بفك االرتباط مع الضفة الغربية 
إداريا وقانونيا، وتم ذلك بطلب من الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات الذي أعلن في نفس الوقت قيام دولة 

  .فلسطين

 وبقي الحال على هذا األمر حتى نهاية آذار 
تفاق تاريخي بين جاللة  عندما وقع ا٢٠١٣) مارس(

الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، أعيد 
فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على األماكن 
المقدسة، وأن جاللته هو صاحب الوصاية على األماكن 
المقدسة في القدس، وله الحق في بذل جميع الجهود 

 ، المعرف”األقصى“القانونية للحفاظ عليها، خصوصا 
  .في االتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف

  ٢ص ٣٠/١١/٢٠٢٠الغد 
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الزغنون يشيد بالمواقف الثابتة للملك تجاه 

  القضية الفلسطينية
  

أشاد رئيس المجلس الوطني  -  بترا -عمان 
الفلسطيني، سليم الزعنون، بالمواقف الثابتة والمبدئية 

، من القضية الفلسطينية لجاللة الملك عبد اهللا الثاني
وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات 

 ١٩٦٧السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

وقال الزعنون، في تصريح صحفي أصدره اليوم 
األحد، إن المواقف التي جاءت في رسالة الملك عبداهللا 

قابلة للتصرف للشعب إلى رئيس لجنة الحقوق غير ال
الفلسطيني، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب 
الفلسطيني، هي امتداد للدفاع الشجاع واألصيل للمملكة 
األردنية الهاشمية ودعمها غير المحدود لقضية الشعب 

  .الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف

وأكد استمرار التنسيق االستراتيجي بين البلدين 
ن؛ فلسطين واألردن، الذي يرعاه جاللة الملك عبد التوأمي

اهللا الثاني والرئيس محمود عباس، إلفشال مخططات 
االحتالل االستيطانية لضم أية أراض فلسطينية، وتثبيت 

صمود المقدسيين في مدينتهم، ومواجهة إجراءاته لفرض 
واقع جديد في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد 

يد الجهود والمواقف العربية األقصى المبارك، وتوح
والدولية لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية 

  .الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

ّوثمن الدور الكبير الذي يقوم به جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على 

ده في المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وجهو
حمايتها ورعايتها، والتصدي ألية محاوالت لتغيير الوضع 

  .التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة ومقدساتها

وأشاد الزعنون بتأكيد جاللة الملك على أهمية 
، وفقا "األونروا"توفير سبل دعم واستدامة عمل وكالة 

لتكليفها األممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل 
لج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق يعا

الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها 
، وبما يضمن حق الالجئين الفلسطينيين في ١٩٤القرار 

  .العودة والتعويض

 ٢ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 
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لفور  لوعد ب١٠٣في الذكرى الـ .. لنا كلمة

  المشؤوم
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

ّفي مثل هذا اليوم وقبل مائة وثالث سنوات وجه 
رسالة إلى أحد " أرثر جيمس بلفور"وزير بريطانيا آنذاك

عرفت " اللورد روتشيلد"زعماء الحركة الصهيونية العالمية 
إن حكومة : "جاء فيها" بلفور"فيما بعد بتصريح أو وعد 

ظر بعين العطف إلى تأسيس وطن صاحب الجاللة تن
  ...".قومي للشعب اليهودي في فلسطين

وكانت دوافع بريطانيا في إصدار هذا الوعد هو 
تالقي مصالحها االستعمارية مع الحركة الصهيونية، 
ورغبتها في كسب تأييد يهود العالم لها أثناء الحرب 
العالمية األولى، وبهذا الوعد أعطى من ال يملك لمن ال 

ومع أن هذا الوعد باطل من الناحية القانونية ". حقيست
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ألن الوجود البريطاني في فلسطين كان مجرد احتالل أو 
انتداب وال يمنح من هو بهذه الصفة حق التصرف 

ّإال . باألراضي الواقعة تحت وصايته أو منحها لمن يشاء
أن الصهيونية العالمية استغلت هذا التصريح، الذي 

علية األولى لتحقيق الحلم الصهيوني يعتبر الخطوة الف
م على أرض فلسطين، فكان ١٩٤٨إلقامته دولته عام 

  .أسوأ استغالل بالنسبة للشعب الفلسطيني

 تضمن العبارة – على سوءه –ورغم أن الوعد 
ًعلى أن يكون مفهوما بشكل واضح أنه لن يؤتى : "التالية

لتي بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية ا
تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة اآلن في 

" السلطة القائمة باالحتالل"ّإال أن إسرائيل ...". فلسطين
لم تتقيد بذلك بل انتهكت كافة الحقوق المدنية والدينية 
للشعب الفلسطيني مما دفع العديد من دول العالم 
ومفكريه إلى انتقاد سياسات وممارسات إسرائيل، وبدأت 

عر بتحملها مسؤولية دعمها المطلق إلسرائيل، وبدأت تش
جهات قانونية متعددة ومنها أطراف فلسطينية بمطالبة 

ًقانونيا " الدولة التي أصدرت وعد بلفور"بريطانيا 
باالعتذار عن ذلك الوعد وتحمل مسؤولية ذلك، حتى 
أصبحت بريطانيا التي أصدرت الوعد محرجة أمام 

ذلك الوعد والعمل على إزالة آثار مطالبتها باالعتذار عن 
هذه الخطيئة التاريخية وما تسببت به من ألم للشعب 
الفلسطيني الذي تم تشريده بعد هدم عدد كبير من مدنه 
وقراه، وصودرت أراضيه، حتى أن المؤرخ البريطاني 

الذي كتب موسوعة دراسة " أرنولد جوزيف توينبي"
اقترفته بحق للتاريخ قد جرم بلده بريطانيا على ما 

الشعب الفلسطيني وتسليم وطنهم لقمة سائغة للحركة 
ًالذي تبرأ منه تماما " وعد بلفور"الصهيونية ألنها صاحبة 

بالذنب ومحاسبة الضمير " كمواطن إنجليزي"وجعله يشعر 
على ما حل بالشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد 

  .المشؤوم

ويرى خبراء القانون الدولي أن تصريح بلفور 
ليس له صفة اإللزام القانوني ألنه تصريح من جانب 
واحد ال التزامات متقابلة فيه، وقد صدر في صيغة رسالة 
ًوليس قرارا دوليا أو رسميا، لذلك فليس لهذا التصريح  ً ً

  .صفة المعاهدة أو االتفاق أو العقد أو القرار الدولي

ًوبناء على ذلك كان كل ما نتج عنه وكل ما 
ّ باطل، إال أن وقوف الحلفاء مع تأسس عليه فهو

ّالصهيونية العالمية مكن إسرائيل من إقامة دولتها 
الصهيونية لخدمة مصالحهم رغم احتجاج الدول العربية 

  .ًواإلسالمية وعددا من الدول األخرى على ذلك

لماذا : والسؤال الذي يمكن طرحه إزاء ذلك هو
ًلقي وعد بلفور تأييدا وتشجيعا من العديد من  الدول ً

العظمى مع أنه رسالة وليس قرار دولي؟ مما شجع 
على التمادي في " السلطة القائمة باالحتالل"إسرائيل 

نهب ومصادرة مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية 
ٕوتدمير اآلالف من المنازل، واقامة المستوطنات في كل 
مكان، وتشريع القوانين العنصرية كما تشاء، حتى غدا 

على الشجر والبشر والحجر والمقدسات االعتداء 
ٍاإلسالمية والمسيحية ديدنها اليومي دون رادع لذلك، 
ودون أن تلقى قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة 

 التي تعتبر إسرائيل دولة –بالقضية الفلسطينية والقدس 
 نفس –محتلة وتمنعها من القيام بممارساتها العدوانية 

يق ما ورد في هذه القرارات الحماس والجدية في تطب
ٕوانهاء االحتالل، وحل القضية الفلسطينية وفق حل 
الدولتين وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة 

م وعاصمتها القدس الشرقية وفق ١٩٦٧على حدود عام 
  .قرارات الشرعية الدولية، ورغبة المجتمع الدولي

جاللة وهنا ال بد من إبراز الدور الذي يقوم به 
صاحب الوصاية على (الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين 

والجهود ) المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس
التي يبذلها في كافة المحافل الدولية إلقناع دول العالم 
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بحل الدولتين واعتباره الحل الوحيد الذي يحقق العدل 
 واألمن والسالم في المنطقة، وأن ال آمن وال سالم وال

" السلطة القائمة باالحتالل"استقرار ما دامت إسرائيل 
تضرب قرارات الشرعية الدولية بعرض الحائط وتخالف 

ًبدال من " شريعة الغاب"تلك القرارات وتعتمد مبدأ القوة 
االلتزام بالقوانين والمعاهدات واألعراف الدولية، وعليها 

ضعيف ال ًأن تعلم أن القوي ال يبقى قويا إلى األبد وأن ال
  .ًيبقى ضعيفا إلى األبد

  م٢/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 
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ًفي فوز جو بايدن رئيسا للواليات .. لنا كلمة
  المتحدة األمريكية

  

تابع العالم باهتمام بالغ وعلى مدى أيام نتائج 
االنتخابات األخيرة في الواليات المتحدة األمريكية لما 

 ،أهمية تحظى بها هذه الدولة العظمىللفائز الجديد من 
وما يترتب على ذلك من سياسات خارجية لها عالقة 

ً فضال عن أثرها على المستوى –بمعظم دول العالم 
 ونحن إذ نهنئ اإلدارة األمريكية –الداخلي لهذه الدولة 

الجديدة بالفوز فإننا نأمل منها أن تكون سياستها 
 وخاصة بالنسبة –الخارجية بالنسبة للدول العربية 
ًأكثر إنصافا وعدال –لقضيتنا قضية فلسطين والقدس  ً

ًواصطفافا مع اإلجماع الدولي والقضايا الشرعية الدولية 
  .العادلة

إننا نأمل من اإلدارة الجديدة أن تعيد ألمريكا 
 وهذا ما جاء في خطاب الفوز –احترامها بين العالم 

حترام الذي للرئيس األمريكي المنتخب بايدن، ذلك اال
فقدته بإنعزالها وتفردها بالمواقف الفردية وتخليها عن 
العمل مع باقي دول العالم وجمدت عضويتها في هيئات 

كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األونروا ((دولية هامة 
ومنظمة اليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية واتفاق 

حتى بدت تغرد منفردة خارج )) باريس بشأن المناخ
لسرب الدولي، وخرجت بذلك عن اإلجماع الدولي في ا

العديد من القرارات الشرعية وخاصة تلك القرارات التي 
تهمنا في قضيتنا األولى وهي القضية الفلسطينية، فكانت 

السلطة "تلك السياسة العامل األكبر في تشجيع إسرائيل 
على التمادي في مخالفة قرارات " القائمة باالحتالل

لدولية وارتكاب صنوف االعتداءات بحق الشعب الشرعية ا
العربي الفلسطيني، فلم تعترف له بحق، ولم تنصاع إلى 

حل "الحل الوحيد الذي تنادي به معظم دول العالم وهو 
ٕواقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود " الدولتين
م وعاصمتها القدس الشرقية والقبول ١٩٦٧عام 

  .المبالمبادرة العربية للس

لقد شجعت المواقف المتطرفة لإلدارة األمريكية 
إسرائيل على تعنتها بعدم  –ً المنتهية واليتها قريبا –

القبول بحل الدولتين وأغرتها بالتوسع االستعماري 
االستيطاني وعدم االعتراف بالمعاهدات والمواثيق 
والقوانين الدولية مما زاد في تعقيد القضية الفلسطينية، 

يتها اللتهام وضم أجزاء كبيرة من األراضي وفتحت شه
  .العربية المحتلة ومنها الجوالن السوري

لقد كان قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة 
إلسرائيل، وطرد مؤسسات السلطة الفلسطينية من أمريكا 
والتخلي عن دور أمريكا في دعم مؤسسة األونروا، 

ً امرا واعتباره وتشجيع إسرائيل على التوسع االستيطاني
ًشرعيا ودون قيود، هو سبب القطيعة بين أمريكا والسلطة 
الوطنية الفلسطينية، فلم تكن أمريكا الراعي العادل النزيه 
ًلحل القضية الفلسطينية فكان ذلك سببا في عدم وثوق 
السلطة الوطنية الفلسطينية في تولي اإلدارة األمريكية 

  .دور الوسيط في إيجاد حل للقضية الفلسطينية

 وهي –إننا نأمل من اإلدارة األمريكية الجديدة 
 أن تعيد ثقة العالم بها من –بالتأكيد واعية إلى ذلك 

خالل سياساتها العادلة تجاه القضايا العالمية وأن تقوم 
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ًبدورها المأمول بين دول العالم في إيجاد الحلول بدال من 
ًتعقيدها واعاقتها، متمنين ألمريكا أن تبقى رائدا  ٕ

ًديمقراطية في العالم وبلدا عظيما بمساهماته ومواقفه لل ً
  .الدولية المشرفة

  

  م٨/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

نأمل من اإلدارة األمريكية الجديدة : كنعان

  إعادة الثقة بدورها الراعي للسالم
 

قال أمين عام اللجنة  - ماجدة أبو طير- ّعمان 

عبداهللا توفيق كنعان ان أهلنا في الملكية لشؤون القدس 
فلسطين والقدس يعانون من االعتداءات واالنتهاكات 

االسرائيلية اليومية والمتمثلة بسياسة القتل واألسر 

والتهجير والهدم واغالق العقارات والمؤسسات االقتصادية 
السلطة القائمة ( والخدماتية، بالمقابل فإن اسرائيل

ها التهويدية بغطرسة وعدم تسارع في عمليت) باالحتالل
اهتمام والمباالة 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

اكد كنعان ان » الدستور»حات لـوفي تصري 
المتتبع لقرارات ومقترحات ترامب المتعلقة بالقضية 

 الفلسطينة وخالل السنوات االربع الماضية، يستشعر

خطورتها وتأثيرها المباشر على دفع السالم في المنطقة 

نحو حالة من االرباك والتعقيد، ويالحظ أنها جعلت اسرائيل 

لى حساب الحقوق الشرعية الكفة الراجحة في المنطقة ع
وحقوق الدول العربية األخرى المحتلة اراضيها والمهددة 

  .مصالحها باالطماع والمخططات الصهيونية

شار الى ان الرأي العام الدولي يتطلع اليوم وأ

لالدارة االمريكية الجديدة برئاسة بايدن ببارقة أمل، ورغبة 

دية العادة حقيقية بان تتجه وبشكل سريع للقيام بخطوات ج
رسم العالقات الدولية التي 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

ان اللجنة الملكية لشؤون  :ائالوختم كنعان ق 

القدس وهي ترصد واقع الحال الصعب الهلنا في فلسطين 

والقدس، تقف خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

ومطالبتها للمنظمات الدولية بتفعيل قراراتها الشرعية والزام 
 على أحد أن السياسة األردنية بقيادة اسرائيل بها، وال يخفى

صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني تحظى باحترام وتقدير 

استطاعت من خاللها فتح  بذل جهود كبيرة دولي مكنها من
قنوات دبلوماسية نشطة، كانت وما تزال وستبقى القضية 

ًالفلسطينة وجوهرتها مدينة القدس أولى اهتماماتها، ونظرا 
 والموضوعية والتمسك بالشرعية الدولية فان للمصداقية

االردن تربطه بالواليات المتحدة االمريكية عالقات وثيقة 

شرح القضية الفلسطينية والمطالبة  استثمرها االردن في
ًبحلها حال عادال وفق قرارات الشرعية الدولية، هذه الشرعية 
 التي نأمل أن تكون نهج االدارة االمريكية الجديدة ليكون

  .السالم عنوان المرحلة القادمة

 ٨ ص٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

المغفور له جاللة الملك في ذكرى مولد 

جاللة الملك الحسين بن .. "الحسين بن طالل

 "والقدسطالل 
  

 * عبداهللا توفيق كنعان

يستذكر األردن واألمتان العربية واإلسالمية في 
غفور له الملك لميالد الم) ٨٥( هذه األيام الذكرى الـ

ًالحسين بن طالل، هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، 
ًنظرا لدور جاللته في مسيرة بناء األردن والتأسيس 
ًلنهضته وتنميته في كافة المجاالت، وانطالقا من المكانة 
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الدبلوماسية العالمية الرفيعة التي كان يحظى بها جاللته، 
رة حكمه تمثل في وتمسكه بموقف سياسي ثابت طوال فت

النضال والدفاع عن قضايا األمة باخالص وفي صدارتها 
ًالقضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، مستندا 
جاللته في مواقفه على ثوابت ومبادئ ثورة ونهضة جده 
المغفور له الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية 

ة والمساواة الكبرى التي نادت بالحرية واالستقالل والعدال
وحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام كرامتها 

  .االنسانية

ويعتبر موقف جاللة المغفور له الحسين بن 
ًطالل تجاه القضية الفلسطينية والقدس مركزيا بوصفه 
الدرع الذي حماها طوال عقود من الصراع مع االحتالل 
االسرائيلي، ففي عهده رابط الجيش العربي األردني في 

ًطين والقدس مكافحا ومقدما الكثير من الشهداء فلس ً
والجرحى، وقد تمكن االردن من الحفاظ على الجزء 

، وخالل ١٩٦٧الشرقي من مدينة القدس حتى العام 
االدارة االردنية للضفة الغربية استمرت الرعاية والوصاية 
ّعلى المقدسات االسالمية والمسيحية، حيث تم انشاء 

ألقصى وقبة الصخرة المشرفة لجنة إعمار المسجد ا
م، وانشاء ١٩٥٤لسنة ) ٣٢(بموجب قرار قانون رقم 

، التي ُأعيد ١٩٧١اللجنة الملكية لشؤون القدس العام 
تشكيلها برئاسة صاحب السمو الملكي االمير الحسن بن 

 ضمن احتفاالت المملكة بمناسبة ١٩٩٤طالل العام 
  .االسراء والمعراج

الحسين بن طالل لقد استثنى جاللة الملك 
المقدسات االسالمية والمسيحية من قرار فك االرتباط 
اإلداري والقانوني والذي جاء بطلب عربي وفلسطيني بعد 

ً، حرصا من جاللته على ابقاء ١٩٨٨مؤتمر الرباط العام 
السيادة على القدس في ايد عربية واستمر في الوصاية 

 بإعمارها والرعاية الهاشمية التاريخية لهذه المقدسات
وصيانتها وبتبرع شخصي من جاللته لهذه الغاية، وعلى 

صعيد النشاط الدبلوماسي ترك جاللته القنوات مفتوحة 
للحوار حول السالم وفق قرارات الشرعية الدولية ومنها 

، )٣٣٨/١٩٧٣(، وقرار ٢٤٢/١٩٦٧قرار مجلس األمن 
  :ًمعتبرا جاللته

دتها ان الرمز الحقيقي للسالم هو القدس وعو“
عربية هو المعيار الوحيد لصدق الداعين الى السالم في 

، وقد صرح رحمه اهللا برؤيته العادلة للسالم في ”المنطقة
العديد من المحافل الدولية في هيئة األمم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها وفي اللقاءات والقمم الدولية 
واالسالمية والعربية وفي كافة الخطابات والمقابالت 

 إلى ١٩٨١الوطنية والعالمية، ومن ذلك رسالته العام 
الرئيس االميركي رونالد ريغان والتي صحح فيها جاللته 
للرئيس االميركي معتقداته التوراتية المزيفة التي كان 
يؤمن بها حول فلسطين والقدس والمسجد االقصى 
المبارك نتيجة للدعاية الصهيونية الخطيرة التي تروج في 

اصة الغربي لألفكار المضللة القائمة على تزوير العالم بخ
الحقائق وسرقة التاريخ العربي االصيل، كما تضمنت 
الرسالة تأكيد الملك الحسين على حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره وضرورة عودة اراضيه المحتلة وسيادته 

المناطق  “:عليها، ومما قاله جاللته في هذه الرسالة
ّقت الحاضر تمثل فراغا فيما يتصل ّالمحتلة في الو ً ّ

ّبالسيادة، هذا الفراغ الذي ال يمكن أن يمأله إال 
، وهي ”الفلسطينيون أنفسهم على ترابهم المستقل

المضامين األساسية التي وافق االردن بموجبها على 
المشاركة في المفاوضات وتوفير المظلة التفاوضية 

لتفاوض معهم لألشقاء الفلسطينين حيث رفضت اسرائيل ا
ّمباشرة، وبموجب هذه الثوابت والمنطلقات األردنية تم 
موافقة األردن على إعالن واشنطن وتوقيع معاهدة السالم 

، والتي م١٧/١٠/١٩٩٤االردنية االسرائيلية بتاريخ 
تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة “: نصت على

قدس، األردنية الهاشمية في األماكن االسالمية في ال
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وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي اسرائيل 
  .”أولوية كبرى للدور األردني التاريخي في هذه األماكن

لقد بذل المغفور له جاللة الملك الحسين بن 
ًطالل جهودا كبيرة في مسيرة النضال والدفاع عن القضية 
ٕالفلسطينية والى جانبه ولي عهده آنذاك صاحب السمو 

مير الحسن بن طالل الذي كان وما يزال الملكي األ
وسيبقى يعتبر القضية الفلسطينية والقدس قضيتنا 
الوطنية والعالمية األولى، التي نضحي من أجلها حتى 
نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى خطى 
الراحل الملك الحسين بن طالل رحمه اهللا ما يزال وسيبقى 

الثاني بن الحسين يعتبر عبد اهللا  صاحب الجاللة الملك
القضية الفلسطينية والقدس قضيتنا المركزية وأولى 
ًاهتماماتنا السياسية، معلنا جاللته في أكثر من مناسبة 
أن القدس خط أحمر ال يمكن التنازل عنها أو عن حق 
شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته على حدود العام 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

لملكية لشؤون القدس وهي تستذكر إن اللجنة ا
وشعبنا األردني وأمتنا العربية واالسالمية واألحرار في 

لميالد الملك الحسين بن طالل ) ٨٥( العالم الذكرى الـ
رحمه اهللا ملك السالم ورمز الوفاء للقضية الفلسطينية، 
تؤكد تمسكها بالثوابت التي دافع عنها المغفور له الملك 

نو هاشم وتضحياتهم على مدى الحسين بن طالل وب
التاريخ، وتدعو المنظمات االقليمية والدولية والقوى 
العالمية الداعية للسالم إلزام اسرائيل بتنفيذ القرارات 
الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين والقدس، فلن يكون 

السلطة (هناك سالم تنعم به االجيال ما دامت اسرائيل 
 الحائط جميع قرارات تضرب بعرض) القائمة باالحتالل

الشرعية الدولية، مؤكدين وأمتنا العربية واالسالمية أن 
هذا االحتالل ال بد له أن يزول والبد للحق التاريخي 
األصيل أن يعود لشعبنا الفلسطيني المرابط والصامد في 
أرضه، مؤمنين واثقين بحكمة قيادتنا وعزيمة شعبنا، 

شمية صاحبة مطمئنين إلى أن األردن يقيادته الها
الوصاية التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
سيبقى الداعم والسند لفلسطين والقدس مهما بلغ الثمن 

 .وكانت التضحيات

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٢ ص١٦/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  ؟؟من سيوقف االستيطان
  

  *عبداهللا كنعان

سرائيلي الزمن في تسابق سلطات االحتالل اإل

فرض وقائع إضافية على األرض الفلسطينية المحتلة عبر 

إقرار مزيد من المخططات للضم والتوسع العنصري ال سيما 
في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لتقويض حل 

ففي كل يوم تطالعنا وسائل اإلعالم اإلسرائيلية . الدولتين
لين بنشر سلطات االحتالل قرارات صادرة عن مسؤو

إسرائيليين تتضمن إقرار بناء آالف الوحدات السكنية 

ٕاالستيطانية، واعالن مناقصات لبناء أحياء يهودية جديدة 
 أو تسمين – وهو أسلوب جديد في االستيطان –في القدس 

المستوطنات الموجودة، وآخر هذه القرارات بناء حي يهودي 
جنوب القدس ومخطط " جفعات هاموس"جديد في مستوطنة 

وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا ) ٩٠٠٠(بناء 

رمات "وحدة استيطانية في مستوطنة ) ١٥٣٠(وبناء 

وحدة استيطانية في ) ٥٧٠(على أراضي شعفاط، و" شلومو

على أراضي بيت صفافا في جبل أبو " هارحوماه"مستوطنة 
غنيم، هذا باإلضافة إلى محاولة سيطرتها على أحياء وقرى 

لة كحي الشيخ جراح وقرية سلوان وقرية مقدسية كام

  .العيسوية وأجزاء كبيرة من أراضي األغوار

ولعلها في ذلك تستغل األيام األخيرة لوالية ترمب 

الذي أعطاها الضوء األخضر للقيام بذلك، ويأتي ذلك ضمن 

الممارسات العدوانية اإلسرائيلية المتعددة، وفي سياق إقامة 
اق على مدينة القدس وتتجاهل مشاريع تهويدية تشدد الخن
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فمنذ حزيران عام . ألف فلسطيني فيها) ٣٥٠(وجود 

م قامت إسرائيل ببناء عدد من المستوطنات في ١٩٦٧
مستوطنة ) ٦٠(مدينة القدس وفي محيطها تزيد عن 

ًإضافة إلى البؤر االستيطانية داخلها، ويسكن فيها حاليا 
  . ألف يهودي) ٢٥٠(نحو 

يته في تسوية حقوق عقارية قد أعلن االحتالل ن

وتسجيل األراضي في مدينة القدس ويهدف من ذلك التأكيد 
على أن القدس الشرقية جزء من القدس الموحدة، وقد حذر 

االئتالف األهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس من ذلك 
  .لما له من خطورة يجب التنبه إليها

لقد صدرت مئات القرارات عن الجمعية العامة 

م المتحدة ومجلس األمن والمنظمات الدولية والتي لألم
تدعو إسرائيل لالنسحاب من األراضي العربية المحتلة بما 

فيها القدس الشرقية ومن أهم هذه القرارات والتي تتعلق 

الذي اتخذه مجلس األمن ) ٢٣٣٤(باالستيطان القرار رقم 
وهو القرار األول الذي لم تتخذ الواليات المتحدة به حق 

وقد نص القرار على وقف جميع أشكال أنشطة " الفيتو"
االستيطان اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما 

ًفيها القدس، وجاء هذا القرار مؤكدا على كل القرارات 
السلطة "ّالدولية التي صدرت ضد إسرائيل، إال أن إسرائيل 

 القرارات، لم تلتزم بهذا القرار وغيره من" القائمة باالحتالل

  .ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية

ٕواذ تدين اللجنة الملكية لشؤون القدس كافة 

النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية وكل أشكال االعتداءات 

اإلسرائيلية فإنها تؤكد أن االستمرار بهذه األنشطة يعيق 
السالم ويحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

ًم وفقا ١٩٦٧عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام و
لقرارات الشرعية الدولية وهو األمر الذي نادى به جاللة 

ًالملك عبداهللا الثاني حفظه اهللا مرارا وتكرارا في كافة  ً
أن تحقيق األمن والسالم "ًالمحافل الدولية مؤكدا جاللته 

  ".الدوليين مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية

 اللجنة الملكية لشؤون القدس منظمة األمم وتدعو

المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، كما تدعو كافة 
الدول الراعية للسالم والمنظمات والهيئات العربية 

السلطة القائمة "واإلسالمية للعمل على إلزام إسرائيل 
ٕعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وانهاء " باالحتالل

 بد من إجراء سريع يلزم هذه السلطة على االحتالل، وال

ٕوقف كافة النشاطات االستيطانية، واذ اعتقد حكام إسرائيل 
أن زيارة وزير خارجية ترامب للمستوطنات يؤمن لهم 

الشرعية واألمن فهذا وهم، ولن تنعم إسرائيل بالسالم مهما 
ٕحصلت على الدعم من اإلدارة األمريكية، واذا لم تلتزم 

بيق قرارات الشرعية الدولية، فإنها تؤكد إصرارها إسرائيل بتط

على االستمرار في نهجها وفق شريعة الغاب، وهي بذلك لن 
  .تجني إال المزيد من جر المنطقة إلى أمور ال تحمد عقباها

فاسرائيل لن تبقى قوية الى االبد وامريكا لن تبقى 

داعما الى االبد والعرب والمسلمون لن يبقون ضعفاء الى 
بد وسياتي يوم تتبدل فيه المعادلة وعندها لن ينفع حكام اال

اسرائيل الندم والبكاء وليسألوا مفكريهم من دعاة االمن 
وان االردن بقيادة الهاشمية سيبقى . والسالم ماذا يقولون

مع فلسطين وشعب فلسطين الى ان ينال حقوقه كاملة غير 

لتضحيات منقوصة وفق قرارات الشرعية الدولية مهما بلغت ا
  .وكان الثمن

  امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٢٤/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

  يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

نداء أممي لنصرة الحق العربي في فلسطين 

  واألراضي العربية المحتلة
  

ؤون أمين عام اللجنة الملكية لش/ هللا توفيق كنعاناعبد
  القدس

يستذكر العالم في هذه األيام مناسبة اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هذه المناسبة 
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ًالتي تحييها األمم المتحدة سنويا يوم التاسع والعشرين 
ًمن تشرين الثاني بناءا على قرار الجمعية العامة رقم 

م، ويهدف هذا اليوم ١٩٧٧الصادر عام )  ب٤٠/٣٢(
ء عملية السالم وحق الشعب الفلسطيني في إلى إحيا

اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق قرارات 
الشرعية الدولية، كذلك التذكير بالواقع المرير والمعاناة 
الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ االحتالل 
االسرائيلي لفلسطين واالراضي العربية المحتلة عام 

 استمرار ممارسات التضييق م، بما في ذلك١٩٤٨
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وسياسة القتل واالسر 
والتهجير واالستيطان ورفض قرارات الشرعية الدولية من 

  ).السلطة القائمة باالحتالل( قبل اسرائيل

يأتي هذا اليوم والقضية الفلسطينية وجوهرها و
ًالقدس تشهد تسارعا في سياسة التهويد والعنصرية 

السرائيلية، حيث شهدت االراضي الفلسطينية المحتلة ا
م وحتى بداية الشهر الحالي ٢٠٢٠منذ بداية العام 

 استعمار اسرائيلي بغيض  إنهًالف انتهاكا،) ١٨(حوالي 
تزيد حدته على الرغم من االوضاع االقتصادية الصعبة 
المتزامنة مع انتشار وباء الكورونا،اضافة الى التعقيدات 

 في ملف القضية الفلسطينية بسبب صدور السياسية
العديد من القرارات االسرائيلية المدعومة من االدارة 
االمريكية السابقة والمتمثلة في قرار ترامب اعتبار القدس 
المحتلة عاصمة موحدة السرائيل ودمج القنصلية ونقل 
السفارة اليها، وتوقيف الدعم االمريكي لمنظمة االونروا 

قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في ًسعيا إلنهاء 
العودة إلى وطنهم التاريخي المحتل، مما زاد من معاناتهم 
وسوء أوضاعهم الصحية والتعليمية، الى جانب قرار 
إغالق مكتب بعثة السلطة الفلسطينية في واشنطن، 
واعتراف ترامب بسيادة اسرائيل على أراضي الجوالن 

جيته بومبيو بشأن السوري المحتل وتصريح وزير خار
تأييد االستيطان االسرائيلي وزيارته الحدى المستوطنات 

ًتاكيدا لذلك؛ هذا السرطان الذي حول االراضي 
الفلسطينية المحتلة الى كانتونات معزولة ال اتصال 

 حلجغرافي بينها مما أنهى عملية السالم على أساس 
مة الدولتين، اضافة الى انسحاب اسرائيل وأمريكا من منظ

اليونسكو التي أكدت في قراراتها على الهوية الحضارية 
العربية لفلسطين ومدينة القدس وأكدت أن المسجد 

ًالحرم القدسي الشريف ملكا اسالميا / االقصى المبارك ً
ًخالصا ال عالقة لليهود به، كما شهدت الساحة السياسية 
ًاطالق ترامب لمشروع صفقة القرن ومؤخرا اتفاقية ابرهام 

ًو التي طرحت حلوال سياسية بلباس ديني ) االبراهيمية(
مزيف بحجة التسامح والتعايش، ان هذه الظروف 
السياسية جعلت القضية الفلسطينية وجوهرها القدس أمام 
تحديات كبيرة تحتاج الى موقف فلسطيني وعربي 

   .واسالمي وعالمي موحد

ان تاريخ مناسبة يوم التضامن العالمي مع 
سطيني يبقى شعلة أمل ومنارة تأييد لحق الشعب الفل

 ٢٩ًالشعب الفلسطيني حيث صادف وتحديدا بتاريخ 
م انضمام فلسطين الى ٢٠١٢تشرين الثاني من عام 

، “دولة مراقب غير عضو”هيئة االمم المتحدة بصفة 
ً بلدا بدولة فلسطين، ونأمل من دول العالم ١٣٦واعتراف 

الخرى االعتراف الحرة خاصة االوروبية أن تعلن هي ا
ًبدولة فلسطين علما بأنه صدر عنها الكثير من المواقف 
والتصريحات التي ترفض فيها سياسة اسرائيل 
 ٌاالستيطانية والعنصرية، وقد كان للجهود االردنية دور

 في فضح الممارسات االسرائيلية ووضع الرأي العام ٌبارز
  .العالمي ومنظماته بصورة ما يحدث

لكية لشؤون القدس وهي تحيي ان اللجنة الم 
مع العالم ومنظماته الشرعية يوم التضامن مع الشعب 
الفلسطيني، تؤكد على ثبات الموقف االردني بقيادته 
الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس، هذا الموقف التاريخي 
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هلنا في الذي يعتبر كل يوم هو يوم تضامن ودعم أل
فلسطين والقدس، فمن المعروف للقاصي والداني اإلمتداد 
الموصول للتضحيات والجهود الهاشمية منذ عقود طويلة 
يوم ضحى المغفور له الشريف الحسين بن علي بملكه 
الجل هذه القضية، وعلى خطاه كانت مسيرة التضحية 
والفداء التي قادها المغفور له الملك المؤسس شهيد 

لملك عبد اهللا األول ومن بعده سار االبناء األقصى ا
واالحفاد من بني هاشم االخيار، وما تزال مسيرة دعم 
االشقاء ومساندتهم مستمرة بقيادة صاحب الجاللة الملك 
عبد اهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا، اذ يؤكد جاللته 
في كل خطاباته ومقابالته واجتماعاته المحلية والدولية 

لموقف والمسيرة الهاشمية ومنطلقاتها على ركائز ا
التاريخية والشرعية ومن خلفه الشعب االردني في كل 
بادية وقرية ومدينة أردنية والذين قدموا الشهداء 
والجرحى ألجل فلسطين والقدس وعلى حق الشعب 
الفلسطيني باقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 اذا ارادت م،١٩٦٧القدس الشرقية على حدود عام 
اسرائيل والمجتمع الدولي تحقيق السالم في المنطقة 
والعالم، والفرصة قائمة اليوم بعد تأييد أعضاء الجمعية 
ًالعامة لألمم المتحدة مؤخرا الدعوة الفلسطينية بعقد 
مؤتمر دولي للسالم بمشاركة جميع األطراف المعنية 
لالنخراط في عملية سالم حقيقية على أساس قرارات 
األمم المتحدة، ونأمل من االدارة االمريكية الجديدة اعادة 

الثقة بالسياسة االمريكية تجاه ملف القضية الفلسطينية 
  .على اساس العدالة والشرعية وعدم انحيازها السرائيل

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر 
وشعبنا االردني وأمتنا العربية واالسالمية ودول العالم 

الحياء يوم التضامن مع الشعب ) ٤٢(ة المناسبة الحر
الفلسطيني، تؤكد أن التضامن الحقيقي المطلوب هو 
وحدة الصف الفلسطيني والعربي واالسالمي، وضرورة 
العمل على تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الدولية 
اللزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها حق 

سطيني بتقرير مصيره وعودة الالجئين واقامة الشعب الفل
دولته المستقلة، وبذل الجهد الدولي لفرض عقوبات على 
ًاسرائيل نظرا لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتحديها 
لمئات القرارات األممية، فال معنى وال قيمة لقرارات 
الشرعية الدولية اذا لم تلزم اسرائيل على تنفيذها، وال 

 أو مسلم وال وجود لعدالة دولية أو شرعية كرامة لعربي
أممية ما دامت فلسطين والقدس محتلة، وكلنا وعي 
ويقين بأن الحقوق الشرعية التاريخية البد أن تعود 
الصحابها الشرعيين، فاالرض والمقدسات عربية فلسطينة 
واالحتالل زائل عنها مهما طال الزمن، وسيبقى االردن 

والداعم لفلسطين والقدس مهما بقيادته الهاشمية السند 
  .كانت التضحيات وبلغ الثمن

  ٢٨/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

�	ون�������

هدم المنازل المقدسية يبلغ رقما قياسيا يعتبر 

  عاما٢٠األعلى منذ 
  

 أفادت منظمة – عمان – نادية سعد الدين
سرائيلي التحرير الفلسطينية بأن سلطات االحتالل اإل

ماضية قدما في سياسة تغيير الطابع الديمغرافي للقدس 
المحتلة ومحيطها، فيما بلغ حجم هدم المنازل 
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الفلسطينية في المدينة رقما قياسيا للعام الحالي يعتبر 
 عاما، مصحوبا باالعتداءات المتواصلة ٢٠األعلى منذ 

  .ضد األحياء المقدسية

رض وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن األ
ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير، في تقريره 

سياسة االحتالل ال تقف عند حدود التوسع "أمس، أن 
االستيطاني في القدس ومحيطها، أو عند محاوالت تزوير 
معالمها الحضارية وهويتها، بل تتجاوز ذلك نحو تغيير 
طابعها الديمغرافي، وذلك عبر ممارسة التطهير العرقي 

مت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الصا
  ."الفلسطينيين

عير "وطبقا للمعطيات التي كشفت عنها جمعية 
ما يسمى بلدية "اإلسرائيلية اليسارية أمس؛ فإن " عميم

) يناير(االحتالل بالقدس هدمت بين شهري كانون الثاني 
 منشأة ١٢٩من العام الجاري ) أكتوبر(وتشرين األول 

ًسطينية، بما يعد رقما قياسيا في هدم المنازل سكنية فل ً
، والذي تم ٢٠١٦تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 

  ." وحدة سكنية فلسطينية١٢٣خالله هدم 

وفي هذا السياق؛ حذرت مؤسسة حقوقية 
جديدة تستهدف " شروط ترخيص إسرائيلية"فلسطينية من 

عبر ، "ج"األراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة 
  .جعل عملية تقديم طلب ترخيص شبه مستحيلة

وتيرة "وقال مركز القدس للمساعدة القانونية، إن 
االنتهاكات اإلسرائيلية على األرض تشير إلى مضي 
االحتالل في تنفيذ مخططات الهدم، نظير صدور تعليمات 
جديدة بخصوص تقديم طلبات ترخيص للمباني والمنشآت 

  .")ج(في المناطق المصنفة 

شرط إسرائيلي يتعلق بالموافقة "ولفت إلى 
الخطية لكل الورثة في قطعة األرض المنوي البناء 
ًعليها، أو التي تم البناء عليها بالفعل، ونظرا لتشتت 

الورثة في الداخل والخارج والمهجر تصبح مهلة 
  ."األسبوعين ألخذ الموافقات الخطية شبه مستحيلة

عدم "طورة عند بينما يعد الشرط الثاني أكثر خ
قبول طلب ترخيص لبيت مقام على أرض تخضع ولو 
ًجزئيا ألمر عسكري احتاللي مهما كان نوعه، حتى لو 
كانت مساحة األرض كبيرة، وتشمل عشرات الدونمات 
مقارنة بأمر العسكري يخص مساحة صغيرة، حيث تصبح 

  ."كل القطعة هنا خاضعة ألمر حظر البناء عليها

طورة قرار اإلدارة األميركية خ"ويستقيم ذلك مع 
بإزالة القيود المفروضة على تمويل األبحاث التي تجريها 
الحكومة اإلسرائيلية في مؤسسات أقامتها في مستوطنات 

 ١,٤الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن، بقيمة تصل إلى 
مليار دوالر، بما يشكل سابقة تستهدف الدفع بمخطط 

ميركي بالسيادة اإلسرائيلية الضم اإلسرائيلي واالعتراف األ
  .، وفق منظمة التحرير في تقريرها"عليها

وال تتوقف األنشطة االستيطانية لسلطات 
يتم في قلب "االحتالل بهدف زيادة عدد المستوطنين، كما 

ًمدينة الخليل بشكل مكثف حاليا، عبر التخطيط إلقامة 
حي " وحدة استيطانية جديدة فيها، والتوسع في ٦٠

 االستيطاني بهدف تشكيل تواصل استيطاني "حزقيا
أبراهام "جغرافي بين الحرم اإلبراهيمي الشريف وحي 

االستيطاني القريب، ومضاعفة عدد المستوطنين " أفينو
  ."في المدينة

كما تتواصل النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية 
في أنحاء أخرى من الضفة الغربية، عبر المصادقة على 

يطانية جديدة في شرق مستوطنة إقامة وحدات است
اإلسرائيلية المقامة على أراضي تقوع وبيت " نوكاديم"

ًتعمر شرق محافظة بيت لحم، تزامنا مع مخطط 
االستيالء على عشرات الدونمات في المنطقة لصالح 

  .التوسع االستيطاني



  
  ٤٣ 

ويصحب ذلك انتهاكات المستوطنين المتواصلة 
ة الغربية، السيما ضد المزارعين الفلسطينيين في الضف

في موسم قطاف الزيتون، خاصة في محافظتي نابلس 
ٕورام اهللا، وذلك عبر االعتداء على الفلسطينيين واضرام 
النيران في ما يزيد على ألف شجرة زيتون، وسرقة كميات 
كبيرة من المحصول في عدة مناطق من األراضي 

  .المحتلة

" عير عميم"في غضون ذلك؛ أفادت جمعية 
ائيلية، عبر موقعها االلكتروني، بأن سلطات اإلسر

شنت خالل العام الجاري، حملة هدم تعتبر "االحتالل 
األوسع على األحياء المقدسية منذ بدء العمل على 

  .ً" عاما٢٠توثيق عمليات هدم المنازل قبل 

تضاعف عمليات الهدم الذاتي في "وأشارت إلى 
اإلسرائيلية المدينة المحتلة، نتيجة لتعديالت الحكومة 

على قانون التخطيط والبناء؛ وتضاعف وتيرة الهدم بينما 
  ."يمنع المقدسيون من الحصول على تصاريح بناء

لم تصادق على "وأكدت أن سلطات االحتالل 
مخططات هيكلية لتطوير األحياء الفلسطينية في القدس 
ًالمحتلة منذ أكثر من عشرين عاما، رغم الزيادة الطبيعية 

مما أدى إلى زيادة عمليات الهدم، في ظل للسكان، 
تشديد قبضة االحتالل في تنفيذ العقوبات ضد البناء من 
دون تصريح، وفرض القيود على قدرة المحاكم على 

  ."التدخل في مثل هذا النوع القضايا

 ٢٠١٩طرأ في عام "ولفتت الجمعية إلى أنه 
 وحدة سكنية، ٤٠ارتفاع حاد في منسوب الهدم الذاتي لـ

 ١٥ - ١٠ًوذلك مقارنة بالمعدل الذي يتراوح ما بين 
  ."ٍوحدة سكنية تم هدمها في السنوات السابقة

 كانون ٢٠فمنذ "ًوطبقا لمعطيات الجمعية؛ 
من العام الجاري، تضاعف عدد مرات ) يناير(الثاني 

الهدم الذاتي بأكثر من ضعفين، وقد بلغ تعداده حتى اآلن 
وشددت ".  إضافيً مبنى٣٠ٍ وحدة سكنية و٨٤إلى 

السلطات اإلسرائيلية ال تتيح لسكان "الجمعية على أن 
القدس المحتلة بناء منازلها بحسب القانون، بينما 

  ."تضاعف وتيرة عمليات هدم المنازل

وقد تزامن ذلك مع ضغوط كثيفة يمارسها قادة 
المستوطنين على رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 

 في الضفة الغربية، في حال نتنياهو، لضم مستوطنات
خسارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالنتخابات، يوم 

  .الثالثاء المقبل

كان (ًوطبقا لهيئة البث الرسمية اإلسرائيلية 
قادة المستوطنين "، عبر موقعها اإللكتروني، فإن )١١

أمامهم تضيق مع الوقت، " نافذة الفرص"يعتقدون بأن 
 قانون لشرعنة ضم جزء من وأن على نتنياهو تمرير

المقبل، وهو ) يناير( كانون الثاني ٢١المستوطنات حتى 
يوم تنصيب الرئيس الجديد بالواليات المتحدة، حيث إن 
المستوطنات التي يضغطون لشرعنتها هي بؤر 
استيطانية في قلب الضفة الغربية، وخارج المستوطنات 

طي جو ويعتقد المستوطنون أن وجود الديمقرا". الكبرى
بايدن في البيت األبيض لن يطلق يد نتنياهو مثلما فعل 

  .ترامب خالل السنوات الماضية

وكان المرشح الديمقراطي، جو بايدن قال في 
على الحكومة اإلسرائيلية وقف البناء في "وقت سابق، إن 

المستوطنات، ووقف الحديث عن الضم، والسماح بحل 
  ."الدولتين

  ٢٧ ص١/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

إسرائيل تشيد بإعالن الدومينيكان أنها تفكر 

  في نقل سفارتها للقدس
  

إسرائيل يوم السبت، بإعالن  رحبت – رويترز
جمهورية الدومينيكان أنها تدرس نقل سفارتها من تل 

 .أبيب إلى القدس



  
  ٤٤ 

وقالت وزارة خارجية الدومينيكان في بيان يوم 
ب الطائفة الجمعة إنها تدرس هذه الخطوة بناء على طل

اليهودية المحلية، مشيرة إلى أن سفارتها في إسرائيل 
 .١٩٨٠كانت في القدس حتى عام 

وأشاد وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، 
بجمهورية الدومينيكان وشكر نظيره روبرتو ألفاريز جيل 

 .على بحث هذا األمر

وجاء هذا اإلعالن بعد شهرين فقط من تولي 
يادة الرئيس لويس أبي نادر، وهو حفيد إدارة جديدة بق

 .مهاجرين لبنانيين السلطة في الدومينيكان

ووصف أبي نادر عالقة بالده مع الواليات 
المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لجمهورية الدومينيكان 

 ".خاصة جدا"بأنها 

وجاء إعالن الدومينيكان قبل أيام قليلة فقط من 
ية وبعد قيام دول أخرى االنتخابات الرئاسية األمريك

بأمريكا الالتينية بنقل سفاراتها إلى القدس في اآلونة 
 .األخيرة أو التفكير في ذلك

وأثار الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي يسعى 
إلعادة انتخابه يوم الثالثاء غضب الفلسطينيين وكثير 
من زعماء العالم باعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل في 

، وانتقلت السفارة األمريكية إلى هناك في ٢٠١٧أواخر 
 .العام التالي

ونقلت غواتيماال سفارتها إلى القدس بعد فترة 
وجيزة وقالت هندوراس إنها تهدف إلى فعل نفس الشيء 

  .، وتدرس البرازيل أيضا هذه الخطوة٢٠٢٠بحلول نهاية 

 ١/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

ية على الحرم يحظر منح سيادة حصر: أولمرت

 "غرباء"القدسي لـ 
  

 شدد رئيس - وكاالت - فلسطين المحتلة
الحكومة اإلسرائيلية األسبق، إيهود أولمرت، على تمسكه 
برفضه القاطع النسحاب إسرائيلي من البلدة القديمة في 

ويأتي ذلك فيما يعتبر أولمرت رئيس . القدس المحتلة
فاوضات التي ّالحكومة اإلسرائيلية الذي قدم خالل الم
" األكثر سخاء"أجراها مع الفلسطينيين المقترح اإلسرائيلي 

 . اإلسرائيلي–من حل الصراع الفلسطيني 

وكان أولمرت، كرئيس لبلدية القدس حينذاك، قد 
، رئيس الحكومة ٢٠٠٠هاجم، في نهاية العام 

اإلسرائيلية حينها، إيهود باراك، بعد تردد ادعاءات بأن 
 نقل السيادة على الحرم القدسي األخير يوافق على

 .الشريف إلى الفلسطينيين

وقال أولمرت حينها، وكان أحد أبرز قادة حزب 
ال شك أن هذا "الليكود بزعامة أريئيل شارون، إنه 

سيسجل كقرار تاريخي كبير، وسيمحو باراك من أي 
وسيكون في . طريق شرعية في تاريخ دولة إسرائيل

الرجل الذي سلم جبل الهيكل : الفصل األكثر ظالما لليهود
 ."إلى جهة أخرى للمرة األولى في التاريخ اليهودي

وقال أولمرت في مقابلة لصحيفة اليمين 
ّلم أغير رأيي بكل ما "، إنه "ماكور ريشون"االستيطاني 

وجبل الهيكل . يتعلق بالجانب اإليماني والذاكرة التاريخية
العودة إلى وصلينا من أجل . هو المكان األكثر أهمية

 )حي في القدس(جبل الهيكل وليس إلى كريات يوفيل 

سيادة حصرية لدولة إسرائيل "وتابع أولمرت أن 
تعني أنه لن يكون هناك سالما مع ) جبل الهيكل(في 

ولم أقترح أبدا سيادة لدولة أخرى . الفلسطينيين إلى األبد
وكانت هناك . ومحيطه) جبل الهيكل(أو شعب آخر على 

أي مثل (حدثت فيها مثلما تتحدث أنت اليوم مراحل ت
بالضبط، وأنا أعترف وال ) اليمين المتطرف االستيطاني

أنفي ذلك، لكني توصلت إلى االستنتاج أن الطريق 
 ."ع سالم يستوجب تنازالتنالوحيدة لص



  
  ٤٥ 

ال توجد مشكلة لدي بإعطاء "وقال أولمرت إنه 
. شعفاط وبيت حنينا ومخيم شعفاط للفلسطينيين

 ألف فلسطيني كجزء من ٣٠٠من يحتاج إلى . يأخذوهافل
القدس، وفيما سيشكلون في أحد األيام أغلبية ستنتخب 

للعاصمة األبدية غير المقسمة ’رئيس بلدية فلسطيني 
؟ واليهودي الذي يريد هذه المناطق ’للشعب اليهودي

مؤمن من صميم قلبه أنه سيكون باإلمكان في أحد األيام 
وال . اك، ولكن ال يمكن طرد العربطرد العرب من هن

شيء في شرقي المدينة مهم، باستثناء جبل الزيتون 
وهذه األماكن ). جبل الهيكل(والبلدة القديمة وفي مركزها 

  ".الهامة الوحيدة

 ١٤ص ٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

التزامها بدعم حقوق  تجدد اإلسالمي التعاون
ن  إلعال١٠٣شعبنا المشروعة في الذكرى 

  بلفور
   

 جددت األمانة العامة لمنظمة التعاون -جدة 
اإلسالمي، في بيان لها، يوم االثنين، لمناسبة الذكرى 

 إلعالن بلفور، التزامها الثابت بدعم الشعب ١٠٣
الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السالم 
ٕالعربية والقرارات األممية ذات الصلة، واقامة دولة 

 ١٩٦٧ حدود الرابع من حزيران لعام فلسطين على
  .وعاصمتها القدس الشرقية

  ٢/١١/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

على بريطانيا : المجلس الوطني الفلسطيني

تصحيح خطأها التاريخي بإعالن بلفور 
  واالعتراف بالدولة الفلسطينية

  

، بريطانيا إلى الفلسطيني دعا المجلس الوطني
االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي 
أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس، تعويضا 

  .ّلشعبنا عما ألم به جراء اعالن بلفور المشؤوم

وقال المجلس عقب اجتماع رئاسة المجلس 
ة واللجنة السياسية يوم االثنين، في عمان، بمناسب

إن االعالن أعطى من ال : " العالن بلفور١٠٣ الذكرى الـ
، "يملك لمن ال يستحق، وتسبب بانتهاك حقوق شعبنا
  .بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية

وأكد االجتماع ضرورة وقف كل االنتهاكات 
االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال 

ل مقومات االستقالل وتهويد للقدس ومصادرة ك
  .الفلسطيني لمنع حل الدولتين التي وافق عليه العالم

وناشد المجتمعون جميع القوى والشخصيات 
اليهودية في العالم والمعارضين والمستنكرين للجرائم 
الوحشية التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق 
شعبنا، بضرورة اعالء صوتهم في إطار موحد لوضع حد 

  .ك الجرائملتل

وشددوا على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية 
وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية 
الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات االحتالل 
ٕواجراءاته وجرائمه، وافشال مشاريعه وخططه إللغاء  ٕ

  .وجودنا في أرضنا

 ٢/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

إعالن بلفور : اتحاد الجاليات في أوروبا
  جريمة بحق شعبنا وال يسقط بالتقادم

  

أكد االتحاد العام للجاليات  -بروكسل 
بريطانيا ارتكبت أبشع جريمة "الفلسطينية في أوروبا، أن 



  
  ٤٦ 

بحق اإلنسانية، بانتدابها على فلسطين واعطائها وعد 
  . "بلفور لليهود

 اليوم االثنين، لمناسبة وشدد االتحاد في بيان،
نسخة " دنيا الوطن" لوعد بلفور، وصل ١٠٣ الذكرى الـ

هذه الجريمة ال تسقط بالتقادم، وعلى "عنه، على أن 
بريطانيا أن تعتذر للشعب الفلسطيني عن فعلتها، وأن 
تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبحق 

تقلة على شعبنا في تقرير المصير واقامة الدولة المس
 وعاصمتها القدس، وحق الالجئين ١٩٦٧أراضي عام 

  . "١٩٤الفلسطينيين في العودة عمال بالقرار رقم 

وجدد دعوته لوحدة االتحادات العاملة على 
الساحة االوروبية في اطار واحد موحد يضم الكل 
الفلسطيني، لنتمكن من فضح االحتالل وممارساته غير 

مواثيق الدولية ضد ابناء االنسانية والمنافية لكل ال
الشعب الفلسطيني، ومواجهة صفقة القرن والضم 

   .والتطبيع والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية

ودعا إلى االسراع في انهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، ممثلة 
 بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد

  . للشعب الفلسطيني

 ٢/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

الحكومة الفلسطينية تطالب بريطانيا باالعتراف 
  بدولة فلسطين تعويضا عن وعد بلفور

 

الحكومة الفلسطينية االثنين،  طالبت –د ب أ 
بريطانيا باالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة تعويضا 

  الذي مهد لقيام دولة إسرائيل"وعد بلفور"عن 

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في مستهل 
االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام اهللا، 

أعطى من ال يملك لمن ليس له حق "إن وعد بلفور

وتسبب بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ودفعهم إلى 
  ".الهجرة عن مدنهم وقراهم وحقولهم

االعتراف "على بريطانيا وأضاف اشتية أن 
بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها 
قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس تعويضا للشعب 

 ".الفلسطيني عما ألم به جراء وعد بلفور المجحف

ووعد بلفور صدر في مثل هذا اليوم عام 
 ومنحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة ١٩١٧

 .ن قومي لهم في فلسطينوط

وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل 
وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في 
حكومة ديفيد لويد جورج إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء 

 .الحركة الصهيونية العالمية

من جهتها، أكدت حركة فتح، أن الشعب 
لن يرضخ لمنطق وأهداف المخطط "الفلسطيني 

االستعماري الذي بدأ بإعالن وعد بلفور ويستمر اليوم 
 .األمريكية" مع صفقة القرن

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن وعد بلفور 
تحصران الحق الفلسطيني بحقوق مدنية "وصفقة القرن 

ودينية أو بالحل االقتصادي، وتحرم الشعب الفلسطيني 
ض من حقه المقدس والمشروع بتقرير المصير على أر

 ".وطنه التاريخي

وحملت الحركة األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
استمرار الظلم ومعاناة الشعب الفلسطيني "مسؤولية 

وتمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات 
  ".الشرعية الدولية

ودعت حركة فتح بريطانيا المسؤولة عن إعالن 
ا عبر تصحيح موقفه "بلفور وتنفيذه في فلسطين إلى

االعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية 
 ".١٩٦٧على حدود الرابع من يونيو لعام 



  
  ٤٧ 

 ذلك الوقت إلدارة فيوكانت فلسطين تخضع 
 . العثمانيةاإلمبراطورية

  ٢/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

  

الجامعة العربية تدعو بريطانيا لالعتراف بدولة 
  فلسطين

 

مطالبتها " جامعة الدول العربية" ددتج – القاهرة
تصحيح خطئها "، بـ"وعد بلفور"بريطانيا، في ذكرى 

التاريخي واالعتراف بالدولة الفلسطينية، وبهذا الظلم 
ً فيه دعما للسالم وفق رؤية حل ،التاريخي الذي تسببت

الدولتين والضغط على إسرائيل القوة القائمة باالحتالل، 
تها المتواصلة ووقف آلة الحرب لوقف جرائمها وانتهاكا

  ."ٕوالعدوان وانهاء احتاللها ألرض الدولة الفلسطينية

في بيان، أمس، " الجامعة العربية"وأكدت 
 لوعد بلفور، صادر عن قطاع ١٠٣بمناسبة الذكرى 

السالم الشامل "فلسطين واألراضي العربية المحتلة، أن 
حتالل والعادل والدائم له طريق واحدة؛ وهو إنهاء اال

اإلسرائيلي لكل األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 
ٕ، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ١٩٦٧عام 

ًالشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 
  ."العربية

هذه الذكرى إلصدار وزير "وقال البيان إن 
م بإقامة تصريحه المشؤو) آرثر بلفور(خارجية بريطانيا 

وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية الذي 
، ليشكل بداية مأساة ١٩١٧صدر في مثل هذا اليوم عام 

القرن التي حلت بالشعب الفلسطيني، صاحب األرض 
والحق، الذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره 
من أرضه وتمكين العصابات الصهيونية من احتالل 

ا بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري ٕأرضه واقامة دولته

واسع النطاق مع ارتكاب أبشع الجرائم واالنتهاكات التي 
  ."لم تزل متواصلة

هذا التصريح الباطل الذي "واعتبر البيان أن 
ً، يبقى جرحا غائرا )من ال يملك لمن ال يستحق(أصدره  ً

في الضمير اإلنساني لما تسبب به من نكبة الشعب 
ار حرمانه من حقوقه المشروعة غير الفلسطيني واستمر

القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
ٕواقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 

  ."وعاصمتها القدس الشرقية

وأكدت الجامعة العربية بهذه المناسبة، دعمها 
الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه 

َله العادل والمشروع حتى ينال حريته واستقالله، في نضا
ٕموجهة تحية إعزاز واجالل وتقدير لصموده وتضحياته 

  .على امتداد السنين

 في اإلسرائيلياستمرار االحتالل "كما أدانت 
انتهاكاته وممارساته وعملية االستيطان الذي يمثل 
ًجريمة حرب وفقا للقانون الدولي، باإلضافة إلى التهويد 

لضم واستمرار الحصار اإلسرائيلي الظالم على قطاع وا
ً عاما، واستمرار االحتالل ١٣غزة لما يزيد على 

اإلسرائيلي في اعتداءاته لتدمير مقومات الحياة للشعب 
  ."الفلسطيني، وتدنيس مقدساته اإلسالمية والمسيحية

مواصلة هذه الجرائم "وحذرت الجامعة من أن 
ى عجز المجتمع الدولي عن ًواالنتهاكات تعد شاهدا عل

القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه 
العدوان واالحتالل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني 
ٕوالزام االحتالل باالنصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات 
ًالشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدا لالحتالل 

 حقه في تقرير ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة
مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

  ...."الشرقية

  ٣/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 



  
  ٤٨ 

* * * * *  

  

  

  

اشتية يشيد بدعم الصناديق العربية 
  واإلسالمية المتواصل لفلسطين

 

 أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بدور -رام اهللا 
دعم الصناديق العربية واإلسالمية المستمر في تقديم ال

ألبناء شعبنا، من خالل رفد التمويل اإلسالمي للمشاريع 
االقتصادية واالجتماعية التنموية طوال السنوات الماضية، 

  .والتزامه نحو حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خالل بحثه يوم الثالثاء، مع مستشاره 
للصناديق العربية واإلسالمية ناصر قطامي، تقرير 

ي لسير العمل في مشاريع محفظة الملخص التنفيذ
صندوق األقصى والصناديق العربية واإلسالمية في 
مجموعة تنسيق العون العربي، بإدارة البنك اإلسالمي 

  . جدة-للتنمية

بالوقت الذي يتذبذب فيه دعم : "وقال اشتية
العديد من الجهات المانحة باختالف الظروف، تبرهن 

 واستمرارية دعمها الصناديق العربية واإلسالمية ثبات
لفلسطين، هذا الدعم الذي يركز على أولوياتنا الوطنية 
ٕضمن قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، واعادة تأهيل 
البنية التحتية، ما يعزز صمود شعبنا على أرضه وفي 

  ".وطنه

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود 
بندر بن . دالمبذولة من رئيس البنك اإلسالمي للتنمية 

محمد الحجار، ورئيس اللجنة اإلدارية لصندوق األقصى 
المهندس يوسف البسام، ومستشار رئيس البنك 

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

  ٣/١١/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

  

  

  مالوي تعلن نيتها فتح سفارة لها بالقدس
 

وزير خارجية دولة مالوي  أعلن –وكاالت 
الواقعة في شرق أفريقيا ايزنهاور مكاكا، أمس الثالثاء، 

 غابي اشكنازي أن اإلسرائيليخالل اجتماع له مع نظيره 
وستقيمها في " إسرائيل"بالده ستقوم بفتح سفارة لها في 

 .٢٠٢١س حتى نهاية صيف مدينة القد

ووصل ايزنهاور مكاكا صباح أمس في أول 
، والتي سيجتمع خاللها مع رجال "إسرائيل"زيارة له إلى 

 .أعمال، ومتخصصين في مجال التنمية والصحة

 مليون، ٢١ويبلغ تعداد سكان الدولة األفريقية 
، ١٩٦٤منذ عام " إسرائيل "وهي تقيم عالقات مع
ن الدول األفريقية الثالث الوحيدة ومالوي كانت واحدة م

في موجة قطع " إسرائيل"التي لم توقف عالقاتها مع 
، وتحدها تنزانيا ١٩٧٣العالقات بعد حرب يوم الغفران 

  .وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوي

  ٤/١١/٢٠٢٠الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

: اشتية بمؤتمر صحفي مع نظيره الروماني
 لوقف انتهاكاتها نطالب بالضغط على إسرائيل

  وتوسعها االستيطاني

  

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع - رام اهللا
تعزيز العالقات الثنائية  نظيره الروماني لودوفيك أوربان،

ٕوامكانيات رفع التعاون االقتصادي واألكاديمي، ودور 



  
  ٤٩ 

رومانيا عبر االتحاد األوروبي في دعم حل الدولتين 
ضور وزيري خارجية البلدين وحماية القانون الدولي، بح

 .رياض المالكي وبوغدان اوريسكو

وقال رئيس الوزراء خالل مؤتمر صحفي عقده 
عقب اجتماعه بنظيره الروماني في مقر مجلس الوزراء، 

وضعنا رئيس الوزراء في صورة األنشطة : "بمدينة رام اهللا
والسياسات االستعمارية االسرائيلية في االراضي 

 ألف مستوطن ٧٢٠ مستوطنة و٢٢٠ك الفلسطينية؛ هنا
ونأمل أن تأخذ أوروبا ودولها . في الضفة الغربية

إجراءات جدية لوضع حد لهذه السياسات االستعمارية، 
التي تمثل ضما تدريجيا ألرضنا، وتدميرا ممنهجا لحل 

  ".الدولتين

ناقشنا دور رومانيا في االتحاد : "وأضاف
الوروبي فيما يخص االوروبي، ونقدر الموقف الروماني وا

حماية القانون الدولي والدعوة إلى حل الدولتين على 
ٕ، واقامة دولة فلسطينية مع ١٩٦٧أساس حدود عام 
أوروبا ضامنة وحامية للقانون . القدس عاصمة لها

الدولي والقرارات األممية، ورومانيا لها دور مهم وحيوي 
  ".في استمرار هذا

يضا إلى ان االجتماع تطرق أ"وأضاف اشتية 
دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي مستند إلى 
ٕالشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات العالقة، والى 
دعم رومانيا الموقف الفلسطيني في االتحاد األوروبي 
خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة بيننا وبين أوروبا 

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

تجمع فلسطين ورومانيا عالقات : "وتابع... <<
 عندما ١٩٧٤طويلة وقوية، هذه الصداقة تعود إلى العام 

اعترفت رومانيا بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعام 
 عندما اعترفت بدولة فلسطين، كما أن الكثير من ١٩٨٨

ومانيا، ما خلق حالة الطالب الفلسطينيين درسوا في ر
  ".من التبادل الثقافي بين البلدين

ن جانبه، قال أوربان إن اجتماعه برئيس م
الوزراء ناقش مستقبل السالم في الشرق األوسط 
ًوالتطورات األخيرة في المنطقة، مؤكدا أن بالده لن تدخر 
ًجهدا يؤدي إلى حل الصراع ورعاية مفاوضات تقود 

بموجب القانون الدولي وقرارات للتوصل إلى حل الدولتين 
  .األمم المتحدة ذات الصلة

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

روبي فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إحالل االتحاد األو
  .السالم

وأكد استمرار دعم بالده لوكالة األمم المتحدة 
، وحيوية "األونروا"لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .>>...دورها في مساعدة وحماية الالجئين الفلسطينيين

  ٤/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

" فلسطين" قرارات تخص ٦ التصويت لصالح
 باألمم المتحدة

  

ّ صوتت اللجنة الرابعة - األناضول - رام اهللا
لجنة المسائل السياسية (للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 قرارات تخص ٦، لصالح )ٕالخاصة وانهاء االستعمار
 ".فلسطين"

وقال عمر عوض اهللا، مسؤول دائرة األمم 
 القرارات الستة سطينية إنالفلالمتحدة في وزارة الخارجية 

بشكل سنوي ودوري للجمعية العامة " فلسطين"تقدمها 
  .لألمم المتحدة، ويتم التصويت عليها



  
  ٥٠ 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان 
صحافي الخميس إن القرار األول يتعلق بعمليات وكالة 

ّ، وصوت )األونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 دول عن ٩ ضده، وامتنعت ٥ دولة، و١٥١لصالحه 
  .التصويت

وحصل القرار الثاني الخاص بتقديم المساعدة 
 ٢ صوتا لصالحه، و١٥٣لالجئين الفلسطينيين، على 

  . دولة عن التصويت١٢ضده، وامتنعت 

وأما القرار الثالث فيتعلق بالمحافظة على 
 ١٥١ّممتلكات الالجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 

  . دول عن التصويت٨امتنعت  و٦وضده 

وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات 
االسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

، ٧ّ صوتا، وصوت ضده ١٤٢القدس الشرقية، على 
  . دولة عن التصويت١٤وامتنعت 

والقرار الخامس بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية 
الفلسطينية لحقوق الشعب الفلسطيني في األرض 

ّالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 
  . دولة عن التصويت١٦، وامتنعت ٩، وضده ١٣٨

وحصل القرار السادس الخاص باللجنة الخاصة 
للتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية، وأثرها على حقوق 

ّ صوتا، فيما صوت ضده ٧٢الشعب الفلسطيني، على 
  .لتصويت دولة عن ا٧٦، وامتنعت ١٣

ّورحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض 
  .المالكي بالتصويت لصالح القرارات

مؤشر ال يحمل "وأشار إلى أن هذا التصويت 
مجاال للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا 
ومتماسكا، تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني والجئيه، وفي 

  ".مواجهة الممارسات اإلسرائيلية وجرائمها

الشكر للدول التي صوتت " المالكي"ه ّووج
لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول االتحاد 

  .األوروبي
  ٦/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  

مطالبة أممية وأوروبية لالحتالل بوقف الهدم 
  في الضفة والقدس

  

 طالب االتحاد األوروبي -فلسطين المحتلة 
 الخميس، بوقف يومرائيلي، ّواألمم المتحدة، االحتالل اإلس

 .ّعمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة

وأعلنت األمم المتحدة، أن سلطات االحتالل 
ً مبنى في مختلف أنحاء الضفة، ٦٨٩ّاإلسرائيلي، هدمت 

ًبما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، موضحة 
نذ ّأن الضفة الغربية المحتلة تشهد أكبر عملية هدم م

ّكما صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهي . سنوات
ٕلجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء االستعمار، 

 .ّ قرارات تخص فلسطين٦لصالح 

وقالت المنسقة اإلنسانية المؤقتة في األرض 
الفلسطينية المحتلة، إيفون هيلي، في تصريح مكتوب، 

 فلسطيني ٨٦٩ّإن عمليات الهدم هذه، أدت إلى تهجير 
وتركهم بال مأوى، ولفتت إلى أن ما تم هدمه منذ بداية 

ُيفوق ما هدم خالل عام "العام الجاري، وحتى اليوم 
 ."٢٠١٦بأكمله منذ العام 

ّعادة ما يتم التذرع باالفتقار إلى : "وأضافت هيلي ً
رخص البناء التي تصدرها السلطات اإلسرائيلية كسبب 

ال يستطيعون الحصول على للهدم، مع أن الفلسطينيين 
ًهذه الرخص على اإلطالق تقريبا، بسبب نظام التخطيط 

 ."التقييدي والتمييزي



  
  ٥١ 

ّعمليات الهدم تشكل وسيلة رئيسية "وذكرت أن 
لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن 

ً، مشيرة إلى أن آخر عمليات الهدم، وأكبرها، "منازلهم ُ
اضي، في تجمع حمصة البقيعة جرت يوم الثالثاء الم

 .الفلسطيني، في غور األردن بالضفة الغربية المحتلة

هجر : "وقالت هيلي  ٤١ً شخصا، من بينهم ٧٣ُ
ًطفال، بعدما هدمت السلطات اإلسرائيلية منازلهم ومبانيهم 

َفقد ثالثة أرباع : "ً، مضيفة"ّاألخرى ودمرت مقتنياتهم
جعل ذلك أكبر حادثة سكان هذا التجمع مساكنهم، مما ي

". من حوادث التهجير القسري فيما يربو على أربعة أعوام
ّزارت الوكاالت اإلنسانية التجمع وسجلت هدم : "وتابعت

ُ مبنى، وهو عدد يفوق ما هدم في أي عملية هدم ٧٦ ً
المباني "ً، الفتة إلى أن "أخرى على مدى العقد المنصرم

مواشي والمراحيض المدمرة، بما فيها المنازل وحظائر ال
ُوألواح الطاقة الشمسية، كانت أساسية لسبل عيش ورفاه 

 ."ُوكرامة أبناء هذا التجمع، الذين انتهكت حقوقهم

حالة الضعف التي يعيشونها "وذكرت هيلي أن 
ّمع بداية فصل الشتاء واستمرار تفشي وباء فيروس 
كورونا تفاقمت، وكان بعض المباني المهدومة قد جرى 

 ."بها كمساعدات إنسانيةالتبرع 

ّتعد حمصة البقيعة، الواقعة في غور : "وأضافت َ ُ
ً تجمعا بدويا ورعويا، تقع بكاملها ٣٨األردن، واحدة من  ً ً

أو في جزء منها داخل مناطق تعلن عنها إسرائيل 
هذه هي بعض أكثر (...) ’  إطالق نارقمناط ’باعتبارها

ة، حيث تملك ًالتجمعات السكانية ضعفا في الضفة الغربي
قدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات التعليمية 
والصحية، والبنية التحتية الالزمة للمياه والصرف الصحي 

 ."والكهرباء

مخالفة جسيمة التفاقية "واعتبرت عمليات الهدم 
ُّأذكر جميع األطراف بأن تدمير : "ً، مردفة"جنيف الرابعة

سري لألشخاص الممتلكات على نطاق واسع والترحيل الق

ّالمحميين في اإلقليم الواقع تحت االحتالل، يشكالن 
: وأضافت هيلي". مخالفات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة

ّوبينما ُأؤكد أن مجتمع العمل اإلنساني يقف على أهبة "
االستعداد لمساعدة جميع المهجرين أو المتضررين، 

ت الهدم ًفإنني ُأطالب مجددا وبقوة إسرائيل بوقف عمليا
 ."غير المشروعة على الفور

من جانبه، قال المتحدث الرسمي بلسان االتحاد 
: األوروبي في بروكسل، بيتر سانتو، في تصريح مكتوب

 ٧٠هدمت القوات اإلسرائيلية هذا األسبوع أكثر من "
مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية ولسبل العيش والصرف 

 طفال في ٤١ا  عائلة فلسطينية لديه١١الصحي، تملكها 
شرقي (حمصة الفوقا، شمال األغوار ) قرية صغيرة(ِخربة 
يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق مرة : "وأضاف)". الضفة

أخرى، االتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم منذ 
 ."بداية العام

يأتي ذلك باإلضافة : "وتابع المتحدث األوروبي
في قرية رأس إلى التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية 

التين، في وسط الضفة الغربية، والتي يشترك في تمويلها 
االتحاد األوروبي والعديد من الدول األعضاء في 

 مدرسة فلسطينية ٥٢ًيوجد حاليا : "وقال سانتو". االتحاد
كما تم التأكيد عليه في : "وأضاف". مهددة بالهدم

االستنتاجات السابقة لمجلس االتحاد األوروبي، فإن 
االتحاد يدعو إلى حماية األطفال، بما في ذلك ضمان 
حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة، ذلك 
ألن التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان يجب حمايته 

ُتشكل مثل هذه التطورات : "وتابع سانتو". والحفاظ عليه
 ."ًعائقا أمام حل الدولتين

ي دعوته يكرر االتحاد األوروب: "وقال سانتو
إلسرائيل لوقف جميع عمليات الهدم هذه، بما في ذلك 
المباني الممولة من االتحاد األوروبي، ال سيما في ضوء 

 ."األثر اإلنساني لجائحة فيروس كورونا الحالية



  
  ٥٢ 

  ١٤ ص٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

 بهدم االحتاللاألردن يدين قيام سلطات 
  تلةمساكن الفلسطينيين باألغوار المح

 

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  دانت – عمان
قيام السلطات اإلسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في 

 .التجمع السكاني في حمصة البقيعة في األغوار المحتلة

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف اهللا 
الفايز ان عمليات الهدم واإلخالء وكذلك مصادرة األراضي 

الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق خرق للقانون 
 في باالحتاللاإلنسان واللتزامات إسرائيل كقوة قائمة 

 .األراضي الفلسطينية المحتلة

وأضاف الفايز أن سياسية االستيطان اإلسرائيلية 
وبناء الوحدات السكنية ومصادرتها بما فيها ضم األراضي 

ولي وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الد
 .وقرارات األمم المتحدة

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف 
حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها الالشرعية 

  .التي تقوض جهود السالم وفرصه

  ١ ص٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ٍمئة وتسعة وثالثون دولة تصوت لصالح قرار  ٌ ٌ
ًيعتبر المسجد األقصى موقعا خاصا با   لمسلمينً

 

 دولة في األمم المتحدة، يوم ١٣٩صوتت 
ٍ، لصالح قرار يعتبر٦/١١/٢٠٢٠الخميس،  المسجد  ِ

ًالمبارك، معلما إسالميا فقط، حصريا للمسلمين،   األقصى ً ً

المسجد (من خالل اإلشارة إليه فقط باسمه اإلسالمي 
  .)األقصى

 ٍسبعة قراراتًوكان هذا القرار، واحدا من بين 
ِ للفلسطينيين، ومناهضة لالحتالل ٍأخرى مؤيدة ٍ

الصهيوني، أقرتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم 
  .المتحدة، في نيويورك

وفي سياق رد الفعل الصهيوني الرسمي على 
ّالقرار، علق سفير االحتالل لدى األمم المتحدة جلعاد 

ٍإنه يتجاهل تماما أي صلة : "أردان على القرار قائال  ً ّ
  ."األقصى، وهذه وصمة عار  والمسجد  يهودال  بين

لن يغيروا حقيقة عالقتنا : "وأضاف أردان
ٌبالقدس، إنها أقوى من أي وقت مضى، وهناك عدد من  ٍ  ّ

  ."ُالدول تنقل سفاراتها إلى هناك

ويأتي هذا اإلجراء الذي اتخذته األمم المتحدة، 
بحسب السفير الصهيوني، في الوقت الذي عززت فيه 

رئيس األمريكي دونالد ترامب جهودها للتأكيد على إدارة ال
  .ارتباط الكيان الصهيوني بالقدس

 ٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الجامعة العربية تدين سياسة التصعيد 
  اإلسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين

 

جامعة الدول العربية، سياسة  أدانت -القاهرة 
نازل الفلسطينيين والتي التصعيد اإلسرائيلية في هدم م

، ٢٠٢٠خالل العام الجاري % ٢٠٠ارتفعت إلى أكثر من 
في إطار العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب 
الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم، داعية المجتمع 
الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه 

ل الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة االحتالل إلعما
قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية الالزمة للشعب 

 .الفلسطيني



  
  ٥٣ 

وحذر الدكتور سعيد أبو علي، األمين العام 
المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة 

  من– تصريح اليوم السبت في – بالجامعة العربية
مخاطر وتداعيات هذه السياسات اإلجرامية التي تدخل في 

ارسات التطهير العرقي ومشاريع الضم االحتاللية إطار مم
لألراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعياتها االجتماعية 
واالقتصادية والتعليمية التي تستهدف اإلمعان في إفقار 

 .المجتمع الفلسطيني وحشره في معازل الفصل العنصري

وقال السفير أبو علي، إن سلطات االحتالل 
 ٧٦اري على هدم أكثر من أقدمت خالل األسبوع الج

 عائلة ١١مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ
 طفال في ٤١ً شخصا، لديها ٧٣فلسطينية تتكون من 

شمال األغوار الفلسطينية، األمر " حمصة الفوقا"خربة 
الذي أدى إلى فقد ثالثة أرباع سكان القرية مأواهم في 

سنوات في  ٤أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من 
نطاق تواصل الجرائم واالنتهاكات الجسيمة لقواعد 
القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تجرم هذه 

 .الممارسات الممنهجة

وأوضح األمين العام المساعد، أن تلك 
الممارسات اإلسرائيلية تتزامن بالهدم في ظل تهديد 

 مدرسة ٥٢ًسلطات االحتالل أيضا بهدم أكثر من 
 بما فيها المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس فلسطينية

التين وسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تم تمويلها من 
 .قبل االتحاد األوروبي والعديد من الدول األعضاء فيه

ودعا األمين العام المساعد، دول االتحاد 
األوروبي والمجتمع الدولي، خاصة مجلس األمن 

 االختصاص لتحمل والمنظمات الدولية المعنية ذات
مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة 
الضغوط على حكومة االحتالل إلعمال قواعد القانون 
ًالدولي وتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني طبقا 
التفاقية جنيف الرابعة، منوها بترحيب األمانة العامة 

الزيارات لجامعة الدول العربية بالمواقف الدولية و
شمال األغوار المعبرة " حمصة الفوقا"التضامنية لمنطقة 

 .ٕعن رفض وادانة هذه الممارسات االحتاللية

ولفت إلى أن سلطات االحتالل تعتزم الشروع 
 ٢٠٠بتنفيذ هدم لحي وسوق تجاري يطال أكثر من 

منشأة صناعية وتجارية في حي وادي الجوز بمدينة 
تالل خطة مركز مدينة القدس فيما تسميه سلطات االح

ًالقدس وهو المخطط الذي يعد واحدا من أكبر مشاريع 
التهويد لمدينة القدس بتغيير مشهد المدينة وتحويل 
مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية، وذلك ما يضاعف من 
مسؤولية المجتمع الدولي للتصدي لهذا العدوان 
اإلسرائيلي المتواصل والمتصاعد ليس فقط ضد الشعب 

ًلفلسطيني وحقوقه، بل وأيضا ضد إرادة المجتمع الدولي ا
ومواثيقه وقوانينه وما اتخذه من قرارات ذات صلة 

  .بالموضوع البد من تفعيلها وتطبيقها

  ٧/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

القدس لن تكون أبدا : حفيد نيلسون مانديال
  لغير الفلسطينيين

  

 حفيد الزعيم أكد مانديال مانديال، -األناضول 
المناهض للعنصرية في جنوب إفريقيا نيلسون مانديال، 
وقوف شعب بالده إلى جانب الشعب الفلسطيني في 

لن "مواجهته لالحتالل اإلسرائيلي، مشددا على أن القدس 
  ".تكون أبدا لغير الشعب الفلسطيني

رواد بيت "جاء ذلك في كلمة له خالل مؤتمر 
لذي انطلق، السبت، ويستمر ا" المقدس اإللكتروني األول

التطبيع .. القدس أمانة"على مدار يومين، تحت شعار 
، بتنظيم االئتالف العالمي لنصرة القدس "خيانة

مقره " (عالقات تركيا والعالم اإلسالمي"وفلسطين، ومركز 
 واستضاف المؤتمر .، عبر منصة إلكترونية)إسطنبول



  
  ٥٤ 

ارزة في  آالف من الناشطين والشخصيات الب٥أكثر من 
خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن مدينة القدس 

   . دولة٧٥المحتلة، من نحو 

نقف معكم : "وقال مانديال في كلمة عبر الفيديو
نحن نرى الشعب (..) اليوم لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي 

الفلسطيني الذي يواجه االحتالل بيده العارية كما وقف 
  ".العنصريةليواجه ) نيلسون مانديال(جدي 

وأشار مانديال، إلى أن الشعب الفلسطيني وقف 
إلى جانب شعب جنوب إفريقيا في أحلك األوقات ورفع 
 .صوته معهم في كافة المحافل الدولية لوقف العنصرية

نحن نعتبر القدس هي العاصمة األبدية : "وتابع
) الرئيس األمريكي)لفلسطين، وقد خذل دونالد ترامب 

  " القدس عاصمة لالحتالل وكأنه يملكهاالعالم حين اعتبر

كل مع طبع مع الكيان أو دعم هذا "واعتبر أن 
التطبيع يتجاهل بذلك المكانة المقدسة لفلسطين والقدس 

  ".في كل الديانات

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

ووجه حفيد مانديال رسالة إلى من ساهم 
الحتالل اإلسرائيلي خاصة من الدول بالتطبيع مع ا

) إسرائيل(أنتم انحنيتم للواليات المتحدة و: "العربية، قائال
  .العنصرية التي قتلت الشعب الفلسطيني

وشدد على أنه "سينتهي يومكم كما انتهى ترامب
حتى تزول، ويعود ) إسرائيل(لن يكون هناك سالم في "

 وتتم الفلسطينيون إلى أرضهم ويتحرر كل األسرى،
محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 

  ".وكل من سبقه من قادة االحتالل

وطالب مانديال، كل األحرار وحكومات العالم 
بالوقوف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه 

تسعى لمنع ) "إسرائيل(ورأى أن ). إسرائيل" (تضمحل"و

وسط والواليات وجود أي قوى جديدة في الشرق األ
  ". المتحدة تدعمها في ذلك

ويواجه الفلسطينيون تحديات متعددة بينها 
، التي أعلنها الرئيس األمريكي دونالد "صفقة القرن"

كانون الثاني الماضي، ومشروع  /ترامب نهاية يناير
الضم اإلسرائيلي ألراض بالضفة الغربية، واتفاقيات 

  ).أبيبتل  (التطبيع العربية المتتابعة مع

  ٧/١١/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

* * * * *  

بلجيكا تطالب االحتالل بتعويضات عن عمليات 
  هدم منازل فلسطينية

 

بلجيكا اليوم، سلطات  طالبت – قنا – بروكسل
عمليات هدم  االحتالل اإلسرائيلي بدفع تعويضات عن

مبان فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، كجزء من 
 التي يتم تنفيذها في أراضي الضفة المساعدات اإلنسانية

  . الغربية

وأعربت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان 
صحفي، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات 
الهدم واالستيالء من قبل سلطات االحتالل على المباني 

في ) ج(والمشاريع اإلنسانية في المنطقة المصنفة 
  . الضفة الغربية

بلجيكا تشعر بالفزع من "وزارة أن وأوضحت ال
 مسكنا ومنشأة وبركسا، في قرية خربة ٧٦تدمير نحو 

حمصة الفوقا في األغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان 
المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في 

  ".المجال اإلنساني

كما أدانت عملية هدم أربعة منازل في األراضي 
/ الخليل/جنوب / الركيز/ة في قرية الفلسطينية المحتل

الشهر الماضي، من قبل سلطات االحتالل، حيث تم بناء 
هذه البنية التحتية األساسية بأموال بلجيكية، كجزء من 



  
  ٥٥ 

المساعدات اإلنسانية التي ينفذها اتحاد حماية الضفة 
الغربية، وطالبت من الكيان اإلسرائيلي تعويضات عن 

  . عمليات الهدم

زارة، في بيانها، أن هدم البنية وجددت الو
التحتية والمساكن في الضفة الغربية يتعارض مع القانون 
اإلنساني الدولي، ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة، 
والتزامات إسرائيل كقوة محتلة وقرارات مجلس األمن لألمم 

  .المتحدة

عضوا في مجلس   بصفتها–كما أعربت بلجيكا 
من هدم المدارس، مؤكدة حق قلقها   عن–األمن الدولي 

األطفال الفلسطينيين كسائر األطفال في العالم في 
التعليم، وهو حق مكفول في اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل

 ودعت بلجيكا سلطات االحتالل إلى عدم تنفيذ
، /رأس التين وجنبا وخربة الفخيت/أوامر الهدم لمدارس 

 مدرسة في الضفة الغربية معرضة ٥٢وكذلك حماية 
  .لخطر الهدم

  ٨/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

الواليات المتحدة واسرائيل : مسؤول فلسطيني
  "االونروا" تحرضان ضد 

  

أعرب أعضاء  -  ليلى خالد الكركي-عمان 
» ة لالمم المتحدة في بيان صحافي عنالجمعية العام

تجاه اآلثار السلبية لألزمة المالية الحادة » قلقهم
المتواصلة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

وتداعياتها، ) االونروا(الفلسطينيين في الشرق االدنى 
التي باتت تشكل تهديدا حقيقا الستمرار تنفيذ برامجها 

مليون الجىء ) ٥.٣(  المقدمة لنحواألساسية والخدماتية
  .في مناطق عملها الخمس

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 الصراعات وعدم 

 ١٥١قة، وحصل القرار على موافقة االستقرار في المنط
 دول أخرى عن ٩ دول، وامتناع ٥دولة مقابل رفض 

 قرارات لصالح القضية ٧التصويت، وجاء القرار ضمن 
  .الفلسطينية صوتت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة

من عجز مالي يقدر بـ ) االونروا(وتعاني  
إلضافة مليون دوالر في موازنتها االعتيادية با) ١٣٠(

في موازنة  %) ٥٠(إلى العجز المالي الذي يزيد على 
الطوارئ لسوريا وفلسطين وضعف استجابة المانحين 

 الذي أطلقته الوكالة مع ١٩ –لنداء مواجهة وباء كوفيد 
   .مليون دوالر) ٩٤,٦(بدء الجائحة والمقدر بـ 

وفي السياق ذاته قال عضو اللجنة التنفيذية 
 دائرة شؤون الالجئين احمد ابو لمنظمة التحرير رئيس

لدى االمم المتحدة ) اسرائيل(هولي ان تصريحات مندوب 
هدفها «والالجئين  )االونروا(جلعاد اردان حول وكالة 

اغالق الوكالة وتصفية قضية الالجئين، مؤكدا ان الرد 
عليها جاء في شهر كانون االول من العام الماضي 

يض الوكالة لثالث بتصويت دول العالم على تجديد تفو
  .«سنوات

واضاف ابو هولي في تصريحات صحافية 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 

ارت الالجئين سواء عبر المفاوضات او عدم تنفيذ قر
هو ما يؤجج  )١٩٤(الشرعية الدولية خصوصا القرار 

الصراع، مؤكدا ان الوكالة ستبقى مستمرة في تقديم 
وكان  .خدماتها حتى ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

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

) االونروا(وأعاد أبو هولي التأكيد على ان  … 
تعمل في إطار المنظومة الدولية ووفق التفويض الممنوح 

، وال يحق لالحتالل اإلسرائيلي بأي »٣٠٢«لها بالقرار 
  .شكل من االشكال التدخل في شؤون عملها

  ٢ ص٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ة بايدن خبراء إسرائيليون يستشرفون سياس
  تجاه القضية الفلسطينية

  

  عدنان أبو عامر :ترجمة

  ايتمار آيخنر- :بقلم

بمقاله  إيتمار آيخنر قال كاتب إسرائيلي،
إن  ٢١عربي"الذي ترجمته  بصحيفة يديعوت أحرونوت

امب، تدرس اتخاذ اإلدارة األمريكية برئاسة دونالد تر
المزيد من الخطوات بشأن القضية الفلسطينية، قبيل 
التسلم المحتمل للمرشح الديمقراطي جو بايدن لرئاسة 
البيت األبيض، الذي قد ينتهج نهجا مغايرا تجاه القضية 

   .الفلسطينية

إدارة ترامب قد تضغط على "إن  "وأضاف
المحتمل السعودية لتطبيع العالقات مع إسرائيل، لكن من 

البطة "أال يقدم السعوديون مثل هذه الهدية لرئيس يشبه 
 ."العرجاء

إذا فاز بايدن، فيحتمل أن يحاول "وأشار إلى أنه 
ترامب اتخاذ خطوات تجاه الفلسطينيين، ستترك تداعياتها 

 ٢٠ على بايدن، حتى يؤدي الرئيس الجديد اليمين في

تخذت، يناير، وهذه اإلجراءات، إن ا /كانون الثاني
ضد  ٢٣٣٤ستكون انتقاما لقرار مجلس األمن 

المستوطنات بتشجيع من باراك أوباما الذي امتنع عن 

نقضه بعد فوز ترامب، وقبل تنصيبه رئيسا، وشكل القرار 
 ."صفعة بوجه نتنياهو

يضغط اليمين اإلسرائيلي "وقدر الكاتب أن 
والمستوطنون على ترامب إلثبات الحقائق على األرض 

ذه الفترة غير الملحوظة، وينبغي للمرء أن يالحظ خالل ه
ًتوقيتا آخر سيتصل بنهاية أيام اإلدارة وهو استئناف 

، ٢٠٢١يناير  /محاكمة نتنياهو أوائل كانون الثاني
ويحتمل أن يطلب من صديقه ترامب محاولة صرف 
االنتباه عن المحاكمة، وأحد خيارات األخير هو ترجمة 

 تبادل رسائل بين واشنطن وتل صفقته لمذكرة تفاهم، أو
أبيب، لربط إدارة بايدن، وجعل الصفقة سياسة أمريكية 
ًرسمية ونهجا متفقا عليه بين إسرائيل والواليات  ً

  ."المتحدة

 /هذا تحقق بالفعل في نيسان"وأشار إلى أن 

، عندما دعم الرئيس األمريكي جورج بوش ٢٠٠٤أبريل 
 بها لرئيس االبن خطة فك االرتباط في رسالة بعث

الوزراء أريئيل شارون، الذي قدمها لإلسرائيليين على 
أنها اعتراف أمريكي بخطته، خاصة في ما يتعلق بالكتل 
االستيطانية المقدمة مقابل خطة فك االرتباط، تحضيرا 
ًلوصول إدارة أوباما، ووفقا لمصادر حملة بايدن، فمثل 

المشكوك ُهذه الرسالة أو مذكرة التفاهم لن تلزمه، ومن 
 ."فيه أن يكون لها تأثير

ًهناك احتماال آخر، ليس محتمال جدا، "وأكد أن 
يتمثل بتقدم إدارة ترامب خطوة واحدة لألمام بتصريح 
لوزير الخارجية مايك بومبيو بشأن شرعية المستوطنات، 
واعتراف إدارة ترامب في الفترة االنتقالية بالسيادة 

الغربية، دون ترجيح اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة 
ًأن يكون خيار الضم في الفترة االنتقالية ممكنا بسبب 
التزام الواليات المتحدة تجاه الدول العربية بوقف تنفيذها 

 ."لعدة سنوات قادمة على األقل
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إذا تم "إيتمار آيخنر تحدث في تقرير آخر بأنه  
انتخاب بايدن بالفعل رئيسا للواليات المتحدة، فإن إسرائيل 

يناير  /كانون الثاني ٢٠ستدخل حقبة جديدة، وفي 
، يتوقع أن تنتهي أيام ترامب، وحينها يعني تولي ٢٠٢١

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

  ."رائيلمصلحة بمواجهة إس

صحيفة يديعوت  وأضاف آيخنر بتقرير نشرته
الصداقة الشخصية "أن ٢١عربي"، ترجمته أحرونوت

الطويلة بين بايدن ونتنياهو، نجحت في عدد غير قليل 
ًمن األزمات، قوية جدا، وستسمح لألخير، إن تصرف 

لية، بإجراء حوار ناجز مع اإلدارة األمريكية، بحذر ومسؤو
رغم أنه ستكون خالفات بينهما، ولن تكون حديقة من 
الورود أو نزهة في الحديقة بعد الظهر، وفي أوساط 

 ."بايدن هناك الكثير من الغضب الشديد على نتنياهو

الشاغل الرئيسي أن االحتكاكات قد "وأوضح أن 
عينهم بايدن للتعامل تتصاعد لصراعات، وستأتي ممن ي

مع القضية الفلسطينية اإلسرائيلية وعملية السالم، 
فبعضهم كان ضمن إدارة أوباما، ويحملون في أذهانهم 
ذكرى سيئة للغاية لنتنياهو وخطابه الجريء في 

، ويواجهون صعوبة بنسيان ٢٠١٥الكونغرس عام 
إعالن وزير الداخلية اإلسرائيلي السابق إيلي يشاي في 

وحدة استيطانية أثناء  ١٦٠٠، عن بناء ٢٠١٠مارس 
 ."زيارة بايدن إلسرائيل

هناك شيئا واحد ال جدال فيه في "وأكد أن 
إسرائيل، أن بايدن صديق عظيم لها، ويؤمن بااللتزام 
األمريكي بأمنها، والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، 
وأثبت ذلك في تصريحات ال حصر لها، لكنه في الوقت 

ٕؤمن من صميم قلبه بحل الدولتين، واقامة دولة ذاته ي
فلسطينية بجانب إسرائيل، ويرى أن هذا الحل يجب أن 

تكفله السياسة األمريكية في الصراع العربي اإلسرائيلي، 
 ."وفي رأيه، يجب الحفاظ على هذا الحل

مسؤولي حملة بايدن يرون أنه "وأشار إلى أن 
 اإلجراءات سيسعى للحفاظ على حل الدولتين، وتجنب

األحادية، ودعوة إسرائيل لالمتناع عن توسيع 
المستوطنات، وعدم الحديث عن الضم، وسيطلب من 
الفلسطينيين االمتناع عن إجراءات نزع الشرعية عن 
إسرائيل، ودفع األجور لألسرى، والتحريض، رغم أن 
القضية اإلسرائيلية الفلسطينية لن تكون على رأس 

 عجلة من أمره إلعادة أولوياته، ولن يكون في
 ."الفلسطينيين لطاولة المفاوضات

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

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

التقدير السائد في إسرائيل أن "وختم بالقول إن 
الخاصة بترامب، التي  "صفقة القرن"بايدن سيتخلص من 

ٕجعلت الفلسطينيين غير ذوي صلة، واذا أراد، فسيبدأ 
ًمسارا جديدا للحوار اإلسرائيلي الفلسطيني، وق د أعلن ً

الفلسطينيون من جانبهم بالفعل أنهم سيذهبون بهذا 
 ."االتجاه

  ٧/١١/٢٠٢٠ ٢١عربي  

* * * * *  

الرئيس يتلقى رسالة من غوتيريش حول دعوة 
  دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسالم

 

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود –رام اهللا 
 عباس، رسالة من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش، حول دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي 
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وشكر غوتيريش في رسالته، . للسالم في الشرق األوسط
 تشرين ٢٨الرئيس عباس على رسالته المؤرخة في 

، والتي تؤكد على دعوة دولة ٢٠٢٠أكتوبر / األول
فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط بما 

  .المتحدة والقانون الدولييتوافق مع قرارات األمم 

ًأحطنا علما بالدعم الذي : "وقال في رسالته
أعربت عنه عدد من الدول األعضاء خالل النقاش 
المفتوح في مجلس األمن حول الشرق األوسط، بما في 

/  تشرين األول٢٦ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بتاريخ 
  ".٢٠٢٠أكتوبر 

ة وأعرب غوتيريش عن ترحيب األمم المتحد
بجميع المبادرات الساعية للتعاون الدولي على أساس 
متعدد األطراف، والتي يمكن أن تساعد في تجديد عملية 
السالم في الشرق األوسط، وترسم طريقا سياسيا يحقق 

  .السالم العادل والشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وأكد انه سيواصل مشاوراته الشخصية مع 
لجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية أعضاء مجلس األمن وا

ًذات الصلة بخصوص أفضل طريق للمضي قدما، إضافة 
إلى المنسق الخاص؛ نيكوالي مالدينوف، بمن في ذلك 
مبعوثا الرباعية للشرق األوسط، كما أن اجتماعات 
تنسيق ميونيخ بين مصر وفرنسا وألمانيا واألردن كانت 

ابية في عملية مشجعة، والتي آمل أن تقدم مساهمة إيج
  .السالم في الشرق األوسط

وشدد على التزام األمم المتحدة في دعم 
الفلسطينيين واإلسرائيليين في مساعيهم لحل الصراع 
على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقيات 
المتعددة األطراف والقانون الدولي لتحقيق رؤية حل 

 بحيث –تين  القدس عاصمة كلتا الدول–الدولتين 
ًتتعايشان بأمن وسالم جبنا إلى جنب ضمن حدود معترف 

  .١٩٦٧بها، على أساس حدود ما قبل 

  ٨/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

األمير الحسن يدعو إلى احترام القدس 
  ًبوصفها ملتقى إنسانيا مؤثرا

 

 دعا سمو األمير الحسن بن طالل -بترا –عمان 
ى الفكر العربي، إلى احترام القدس بوصفها رئيس منتد

الملتقى اإلنساني المؤثر على الصعيدين القيمي 
  .واألخالقي

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

من الحفاظ على االستقرار ّوجود الميزان الذي يمكن 
الفكري، بما ال يسبب الضرر للمدينة والعرب المقدسيين 
ّمن خالل التعرض لعمليات االنتقام كما حدث منذ أول 

  .أيام االحتالل تجاه حي المغاربة

ّوأوضح سموه، خالل مشاركته في لقاء نظمه 
منتدى الفكر العربي أخيرا، عبر تقنية االتصال المرئي، 

ث يؤدي إلى الحضارة مقابل الهمجية، وأن أن المورو
ّوسطية القدس تدعونا إلى تلمس مفاهيم التاريخ على 
ِأساس العبر وليس على أساس استمرار الظالمة ومفهوم 

  .القلعة العازلة

القدس في “وأكد سموه أن جوهر مشروع 
، الذي دعا إليه سموه قبل عقود بمشاركة ”الضمير

ُس الدين، يعنى المرحوم الشيخ محمد مهدي شم
باإلنسان العربي والفلسطيني المقدسي الذي يعيش األزمة 
المستمرة داخل المدينة المقدسة، وكذلك بمستقبل هذه 

  .المدينة وهويتها ودورها ودور اإلنسان فيها

المرصد الحضري الذي نريده، ومركز “وقال إن 
الحسن بن طالل لدراسات القدس ما بعد الدكتوراه، كما 

، من ١٩٦٦اإلسباني في الطنطور منذ سنة المركز 
ّشأنها أن تجسر من خالل الدراسات المسافات بين أتباع 
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الديانات السماوية الثالث، للحفاظ على الميزان الفكري 
ّالثقافي، فالفكرة األساسية هي التعلم من خالل فهم 
موروث اآلخر، وأن بناء الثقة يقود على األقل إلى الحوار 

  .”قيم المشتركةالقائم على ال

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 فشل الشيوعية النووية من 
ًترهيب العالم لنصبح نحن مكان االستهداف، مشيرا إلى 

  .ُتبنى على فكرة عائمة مسبقةأن مسألة الحوار ال 

وتضمن اللقاء، محاضرة لمدير عام مركز 
الحسن بن طالل لدراسات القدس الدكتور محمد هاشم 

صورة القدس في المخطوطات األوروبية “: غوشة بعنوان
  .”ً المخطوطات الجغرافية أنموذجا–واإلسالمية والعربية 

وجود القدس في قلب العالم “وقال غوشة إن 
ّ شكل فرصة للجغرافيين ورسامي الخرائط إلظهار القديم ً ّ

ًالمدينة المقدسة في مركز العالم، معتمدة فيما يبدو على 
َخريطة مأدبا الفسيفسائية المكتشفة في كنيسة الروم 

، أو لربما على خرائط سابقة ١٨٨٤األرثوذكس في سنة 
نشرها بطليموس في القرن الثاني الميالدي، فخرجت من 

يفر في فرنسا إلينا خريطة دائرية للعالم دير سانت س
ُ تظهر القدس في مركز الكرة ١١٥٠ترقى إلى سنة 

  .”األرضية

من جهته، بين األمين العام لمنتدى الفكر 
القدس في “العربي الدكتور محمد أبو حمور، أن برنامج 

الذي يرعاه سمو األمير الحسن، يهدف إلى ” الضمير
ًإبقاء ذاكرة األمة حية تجاه  القدس ومقدساتها وكرامة ّ

اإلنسان والوطن الفلسطيني، وأن الدور الفكري هو جزء 
من حماية المقدسات والحقوق العربية اإلسالمية 
والمسيحية، وتعبير عن الترابط المصيري بين األردن 
وفلسطين في ظل الرعاية الهاشمية للمقدسات 

ين والمسؤولية التاريخية والقومية واإلنسانية تجاه فلسط
  .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 جامعة أحمد يسوي التركية 

ث في الكازاخستانية الدولية الدكتور جنكيز تومار، والباح
   .اآلثار اإلسالمية من مصر الدكتور فرج الحسيني

ولفت المشاركون، الى أهمية صورة القدس في 
المؤلفات الجغرافية والرحلية والخرائط بوصفها قلب العالم 
القديم ومركزه، والتي اتسمت في مختلف عصورها 
بالقداسة والتنوع، الفتين إلى أن الخرائط الغربية صورت 

” القدس السماوية“عالم، كما ظهر مفهوم القدس كنواة لل
الذي دل على إلغاء فكرة الحاجة للحروب للوصول إلى 

   .األماكن المقدسة

ًوأكدوا أن خرائط القدس تعد مصدرا أساسيا  ً ّ
ّ وبين .لمعرفة معالمها في مختلف المراحل التاريخية

بعضهم االهتمام المعاصر بالقدس وتاريخها، ومن ذلك 
االهتمام البحثي، مشيرين إلى الفروقات بين ًمثال تزايد 

الخرائط الجغرافية األوروبية واإلسالمية والعربية، وأن 
الدور الفكري هو جزء من حماية الحقوق والمقدسات في 
القدس في ظل الرعاية والوصاية الهاشمية، والترابط 
المصيري بين األردن وفلسطين والمسؤولية التاريخية 

  .يةوالقومية واإلنسان

  ٤ ص٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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سياسة الهدم استيطان : التعاون اإلسالمي
  وتطهير عرقي

 

منظمة التعاون  قالت –  األناضول–إسطنبول 
اإلسالمي إن هدم المرافق السكنية الفلسطينية يعد 

، تعليقا على هدم "استيطانا استعماريا وتطهيرا عرقيا"
طيني، بمنطقة غور إسرائيل منازل ومبان في تجمع فلس

  .األردن

واألسبوع الماضي، دمر جيش االحتالل 
، شرق مدينة طوباس، "َحمصة البقيعة"اإلسرائيلي تجمع 

  . فلسطينيا في العراء٨٥وترك سكانه البالغ عددهم 

هدم إسرائيل للمنازل "وأدانت المنظمة في بيان، 
والمدارس وتشريد عشرات األسر الفلسطينية عن بيوتها 

  ". هاوأراضي

ذلك يأتي في إطار سياسات "وأضافت أن 
التطهير العرقي ومخططات الضم واالستيطان االستعماري 
لالحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، ما يشكل 

  ". انتهاكا للقانون الدولي والقرارات األممية

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في 
اتها وجرائمها بجميع انتهاك"الضغط على إسرائيل، لوقف 

األراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية 
 ."للشعب الفلسطيني وفقا التفاقيات جنيف

ما يحدث ال "كما أكدت المنظمة في بيانها أن 
يخدم عملية السالم الشامل العادل الذي دعت إليه 
المبادرة العربية القائمة على حل الدولتين، وعاصمتها 

  ".شرقية، والقرارات األممية ذات الصلةالقدس ال

 قرية ٣٨واحدة من بين " حمصة البقيعة"و
بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل 

  .موقعا للرماية العسكرية في غور األردن

والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في 
الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم 

الصحية والماء والصرف الصحي والبنية والخدمات 
  .التحتية للكهرباء

، هدمت سلطات االحتالل ٢٠٢٠ومنذ بداية عام 
 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ٦٨٩اإلسرائيلي 
 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق ٨٦٩وشردت 

  .إحصاء حديث لألمم المتحدة

 ١٠/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

لدولية لدعم الشعب الفلسطيني تطالب اللجنة ا
اإلرث “بتعطيل  اإلدارة األمريكية الجديدة

 لرئاسة ترامب” السلبي

  

دعت اللجنة الدولية لدعم الشعب  –غزة 
الفلسطيني، اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة جو 

لرئاسة دونالد   ”اإلرث السلبي“ألن تعطل  بايدن،
  .تجاه فلسطين وشعبها  ترامب

 على ضرورة قيام هذه اإلدارة بالتراجع عن وأكدت
إلسرائيل، وهو األمر الذي أدى إلى ” االنحياز المطلق“
التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وللقرارات والتفاهمات “

   .”الدولية

وأكدت اللجنة، في بيان صحافي نشرته وكالة 
األنباء الفلسطينية الرسمية، أنه لم يمر في تاريخ 

ية إدارة أسوأ من إدارة ترمب، الذي القضية الفلسطين
اعترف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل ونقل سفارته 

، ”األونروا”إليها، وقطع المساعدات عن الفلسطينيين و
وأغلق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كما 
شرعن االستيطان، واعترف بالسيادة اإلسرائيلية على 

   .الجوالن السوري المحتل

يجب أن  الواليات المتحدة إن“: الت اللجنةوق
تعود إلى دورها كوسيط محايد في الصراع العربي 
ٕاإلسرائيلي، على مبدأ حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية 



  
  ٦١ 

 ١٩٦٧مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ووقف االستيطان، 

   .” إلسرائيلٕوالغاء االعتراف بالقدس عاصمة

وأكدت أن مفتاح السالم واالستقرار في الشرق  
األوسط هو قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسالم 
إلى جانب دولة إسرائيل ودون ذلك سيبقى الصراع وعدم 

   .ًاالستقرار سائدا في المنطقة

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني 
الشعوب اإلفريقية هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن 

اآلسيوية وتضم لجان السلم والتضامن من خمس عشرة 
دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية، ومقرها العام في 

  .العاصمة المغربية الرباط

  ١٠/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تدعو اإلدارة " برلمانيون ألجل القدس"
األمريكية الجديدة إلى عدم االنحياز إلى 

  االحتالل

 

ت رابطة برلمانيون ألجل القدس اإلدارة دع
األمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، 
إلى تصحيح القرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس 

 .األمريكي دونالد ترامب بحق القضية الفلسطينية

وقالت الرابطة في بيان صحفي، إن اإلدارة 
 الفلسطيني، السابقة تسببت بمعاناة كبيرة وظلم للشعب

ٍوتجاهل لحقوقه، كما وانحازت لالعتداءات اإلسرائيلية 
الممنهجة، خاصة فيما يتعلق بخطة صفقة القرن، 
واالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل 

 .اإلسرائيلي، ونقل السفارة األمريكية فيها

وأضافت الرابطة، أنه نود تذكير الرئيس جو 
ًتخذت قرارات غير مسبوقة دوليا، بايدن أن إدارة ترامب، ا

تنافي األعراف السياسية، والقرارات األممية، حيث قطعت 

مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
، مما تسبب في تضرر المساعدات "أونروا"الفلسطينيين 

لالجئين الفلسطينيين، " األونروا"األساسية التي تقدمها 
 نكبة الشعب الشاهد الدولي الوحيد المتبقي على

 .١٩٤٨الفلسطيني عام 

وأكدت على أن اإلدارة األمريكية بقيادة بايدن، 
ًأال تكون عائقا أمام تطلعات وأحالم الشعب الفلسطيني 
في استقالله، وتقرير مصيره، خاصة وأنه الشعب الوحيد 
الذي يعيش تحت آخر احتالل في العالم، كما أن هذه 

ت الشرعية الدولية الحقوق، كفلتها كل قوانين وقرارا
  .الصادرة من المجالس األممية

 ١٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الرئاسة الفلسطينية مستعدة لعودة مشروطة 
  للمفاوضات

الرئاسة الفلسطينية، استعدادها  أكدت – لندن
للعودة إلى مفاوضات السالم مع إسرائيل على أساس 

ناطق الرسمي باسم جاء ذلك في بيان لل. الشرعية الدولية
الرئاسة، نبيل أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات وزير 

حان “الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها إنه 
الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات دون 

 .”أعذار

وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة األنباء 
القيادة “ن الفلسطينية الرسمية، أمس األربعاء، إ

الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس 
الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات، أو 

  .”بالتزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة

وتوقفت آخر مفاوضات سالم بين الفلسطينيين 
  .٢٠١٤ٕواسرائيل عام 

 ١٢/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  
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منظمات الدولية تدعو الجامعة العربية وال
  لحماية األسرى في سجون االحتالل

 

 دعت ...<< -وكاالت  -  فلسطين المحتلة
جامعة الدول العربية، المنظمات الدولية، ومؤسسات 
حقوق اإلنسان، للتدخل الفوري والقيام بواجباتها، 
والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة 

في سجون االحتالل القانونية في حماية األسرى 
  .اإلسرائيلي، وكفالة حقوقهم القانونية

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريح 
صحفي، أمس األربعاء، إن استشهاد األسير المريض 
بالسرطان كمال أبو وعر نتيجة سياسة اإلهمال الطبي 

الحتالل بحق األسرى جريمة المتعمد التي ينتهجها ا
  .إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل جرائمها بحق شعبنا

وشدد على أنه ال ينبغي أن يكتفي العالم بإدانة 
هذه الجريمة الجديدة وحسب، بقدر ما يمليه الضمير 
اإلنساني ومنظمات حقوق اإلنسان وجهات العدالة 

نون الدولية، من مسؤوليات في إعمال قواعد ومبادئ القا
الدولي اإلنساني، لحماية أرواح األسرى، وممارسة 
الضغوط ومساءلة سلطة االحتالل والسيما في ظل انتشار 

  . فيروس كورونا

يذكر أن األسير أبو وعر كان يعاني من سرطان 
بالحنجرة والحلق، ومعتقل بالسجون االسرائيلية منذ عام 

 عاما، وهو ٥٠ مؤبدات و٦ ومحكوم بالسجن ٢٠٠٣
من عشرات األسرى المصابين بأمراض سرطانية واحد 

مختلفة وبحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة 
 .>>...لحاالتهم

  ١٩ ص١٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

السلطة الفلسطينية تشجب زيارة مقررة لبومبيو 
  لمستوطنة إسرائيلية

 

شجبت السلطة الفلسطينية الجمعة، زيارة مقررة 
مايك بومبيو إلى مستوطنة لوزير الخارجية األمريكي 
 .إسرائيلية في الضفة الغربية

وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة 
الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر أن 

زيارة بومبيو إلى مستوطنات في الضفة الغربية هي "
 ".تحدي للشرعية الدولية

مواقف كل "وذكر الشيخ أن الزيارة تخالف 
ة السابقة التي أكدت على عدم شرعية اإلدارات االمريكي

 ".االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

ويعتزم بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة 
الغربية والجوالن السوري خالل زيارته الرسمية إلى 

 .إسرائيل األسبوع المقبل بحسب وسائل إعالم إسرائيلية

وستشمل الزيارة مصنع نبيذ في مستوطنة 
ية قرب مدينة رام اهللا والقيام بجولة ميدانية في إسرائيل

  .مستوطنات الجوالن السوري

 ١٣/١١/٢٠٢٠صدى العرب 

* * * * *  

اشتية يدعو االتحاد األوروبي لالنخراط مع 
اإلدارة األمريكية الجديدة لحل القضية 

  الفلسطينية

 

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد  -) د ب أ(
تحاد األوروبي إلى االنخراط مع اشتية، يوم الجمعة، اال

اإلدارة األميركية الجديدة إليجاد مسار سياسي حقيقي 
 .لحل القضية الفلسطينية

وأكد اشتية لدى اجتماعه في رام اهللا مع نائب 
رئيس الوزراء البلغاري وزيرة الخارجية ايكاترينا زاهاريفا، 
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ضرورة أن يستند المسار السياسي على القانون الدولي 
رارات األممية، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة والق

 .األولويات الدولية

وحث المجتمع الدولي على أن يضع ثقله خلف 
موقفه السياسي الواضح الداعم لحل الدولتين والقانون 
والقرارات الدولية وعدم السماح إلسرائيل باستمرار 
إجراءاتها باستغالل الوقت لفرض أمر واقع جديد من 

االستيطان يقضي على إمكانية إقامة دولة خالل 
 .فلسطينية مستقلة

التعامل بحيادية وموازنة بين "واعتبر أن 
االحتالل والشعب المحتل ال يمكن أن يقودنا إلى فهم 
واضح للقضية الفلسطينية، وبالتالي إلى حل سياسي، 
ألن إسرائيل تحتل أرضنا وتنتهك حقوق اإلنسان، وتخرق 

وال يمكن أن تبقى هذه االنتهاكات بدون القانون الدولي، 
 ".محاسبة

واستنكر اشتية عزم وزير الخارجية األمريكي 
المقامة في " بساغوت"مايك بومبيو، زيارة مستوطنة 

سابقة "محافظة رام اهللا األسبوع المقبل، معتبرا ذلك 
 ".خطيرة تخرق القانون الدولي، والقرارات األممية

مستوطنة مقامة على وأكد أن مثل هذه الزيارة ل
تمثل شرعنة لالستيطان، "أراضي لمالك فلسطينيين 

 ".وضرب للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها

وجدد اشتية التأكيد على موقف الرئيس محمود 
عباس بشأن استعداد القيادة الفلسطينية، لبذل أي جهد 
سياسي إلطالق مسار سياسي جدي وحقيقي، قائم على 

لدولي والقرارات األممية، ال سيما إذا كان ضمن القانون ا
 . متعدد في مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الدوليةأطر

وأكدت زاخارييفا، موقف بالدها الداعم ... 
للعملية السلمية على أساس حل الدولتين للصراع 

تتوق ألن تلعب دورا هاما "الفلسطيني اإلسرائيلي، وأنها 

سالم، بناء على العالقة الجيدة إلحراز تقدم نحو تحقيق ال
 ".ٕالتي تربط بلغاريا بفلسطين واسرائيل

وأعربت عن أملها أن تيسر الحكومة األميركية 
المقبلة لمثل هذه العملية لما فيه مصلحة الشعبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي على المستوى االقتصادي 

  .واألمني، وتحقيق حل الدولتين

 ١٣/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

 رسالة لوزير في  الكنيستنائب عربي في 
أوقفوا نقل السفارة إلى : خارجية الدومينيكان

  القدس

 

توجه النائب سامي أبو شحادة عن  :الناصرة
ّالتجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، ّ داخل  ّ

في تل  سفارة جمهورية الدومينيكان  إلى٤٨أراضي 
عمال السفير ريباكا ليچريس أبيب، والتقى القائمة بأ

وسلمها رسالة إلى وزير خارجية الجمهورية روبيرتو 
ًالڤاريز مطالبا إياه بوقف نقل سفارة بالده إلى القدس 

  . بعدما تم اإلعالن عن نية النقل قبل أسابيع المحتلة

وقد جاء في نص الرسالة أن نقل سفارة 
فاقات الدومينيكان يتناقض مع القانون الدولي ومع االت

الدولية وقرارات األمم المتحدة والتي وقعت عليها 
جمهورية الدومنيك، كما أن هذه الخطوة ستبعد السالم 

  . وتدعم السياسات المتطرفة لنتنياهو وحكومته

وقال النائب سامي أبو شحادة إن الجلسة كانت 
بأجواء إيجابية وعلينا تكثيف عملنا أمام السفارات 

مؤسسات الدولية من أجل شرح األجنبية المختلفة وال
وتوضيح مواقفنا تجاه سياسات هذه الدول بكل ما يتعلق 

  ". بنا وبقضيتنا الفلسطينية

 أصحاب قضية عادلة نحن": وأضاف أبو شحادة
ونناضل من أجل العدالة والمساواة والسالم لشعبنا 
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وللمنطقة، خطابنا الديمقراطي واإلنساني يتفهمه ويتقبله 
م، لذلك علينا كقائمة مشتركة تعزيز كل أحرار العال

  ....“حضورنا وجهودنا على الساحة الدولية

  ٧ ص١٣/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

ُأوقاف القدس تندد بقرار االحتالل تمديد فترة  ّ
  اقتحامات المستوطنين لألقصى

 

ِنددت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون ِ ِ ُ المسجد   ّ
ات االحتالل ِفي القدس بقرار سلط  األقصى

ِتمديد مدة االقتحامات  الصهيوني َ ُ ً دقيقة إضافية، ٤٠َ
ٍفيما يسمى الفترة المسائية، في مس وانتهاك واضح  ٍ ٍ ُ
ٍللوضع القائم في المسجد األقصى، وبشكل غير مسبوق  ِ ٍ ِ ِ

  .١٩٦٧منذ احتالل القدس عام 

ُودعت األوقاف األردنية الى وقف هذه  ُ ِ
َررت مطالبتها وقف االنتهاكات واالقتحامات، وك

المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم،  اقتحامات  ِكافة
وطالبت باستعادة برنامج زيارة السياح واألجانب وغير 

ِاألقصى، دون تدخل من سلطات  ِالمسلمين للمسجد ٍ َ
ّوذكرت األوقاف في بيانها أن دور . االحتالل الصهيوني ُ

ِشرطة االحتالل الصهيوني، في حماية المسجد  من ِ
ِالمستوطنين واالقتحامات، من خارج أبواب المسجد 

  .األقصى وليس من داخله

وطالبت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
ًباحترام الوضع القائم، الذي كان سائدا قبل العام  ِ ِِ٢٠٠٠ ،

ًمعبرة عن رفضها تمديد فترات االقتحام، مؤكدة أن هذه  ً
 ويجب وقفها، االقتحامات كانت وستبقى غير مقبولة،

ووقف كل تدخل صهيوني في شؤون المسجد األقصى 
الذي هو ضمن الوالية والرعاية األردنية الهاشمية 

  .واألوقاف اإلسالمية في القدس المقدسات على

وفي الوقت الذي خال فيه بيان األوقاف 
ٍاإلسالمية في القدس، من أي دعوة للرباط في المسجد  

 تكثيف التواجد اإلسالمي في األقصى، أو الدفاع عنه، أو
ًالمسجد األقصى المبارك، تصديا لالقتحامات الصهيونية 
للمسجد األقصى، تفاخر نشطاء اليمين وجماعات المعبد 
بذلك القرار، وجاء ذلك على لسان، الصهيوني المتطرف 

خالل بثه المباشر القتحام المسجد ) أليكس سوبرمان(
، اخترت )المعبد(احة اليوم جميل في ب: "األقصى، إذ قال

، وهناك بعض األخبار )جبل المعبد(أن أتجول في 
بعد ) الحرم القدسي(الجيدة، تم تمديد أوقات الزيارة في 

ٌالظهر بمقدار نصف ساعة، وقد يبدو هذا وكأنه شيء  ّ
  ".تافه

  ١٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

زيارة بومبيو المرتقبة : األمم المتحدة
  ت غير مشروعةللمستوطنا

 

ّأكدت األمم المتحدة، أمس، :  وكاالت- نيويورك 
عدم مشروعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي "

، على خلفية "الفلسطينية المحتلة، وأن موقفها لم يتغير
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، 

 .للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة

ّتمر صحافي، عقده المتحدث جاء ذلك في مؤ
باسم األمين العام لألمم المتحدة، إستيفان دوجاريك، 

 .بمقر المنظمة في نيويورك

ّورد دوجاريك، خالل المؤتمر، على سؤال بشأن 
ال نريد أن نعلق على أمور : "زيارة بومبيو المرتقبة، وقال

لم تحدث بعد، لكن موقفنا إزاء المستوطنات في األراضي 
ية المحتلة، وعدم مشروعيتها، يبقى كما هو ولم الفلسطين

 ".يتغير
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وفي وقت سابق من يوم أمس، نقل موقع 
األميركي، عن مصادر خاصة لم يسمها، عزم " أكسيوس"

بومبيو، بدء زيارة رسمية إلى إسرائيل هذا األسبوع، 
، ١٩٦٧تشمل مرتفعات الجوالن السورية المحتلة منذ 

 .ةوالمستوطنات في الضفة الغربي

وبذلك سيكون بومبيو أول وزير خارجية أميركي 
يزور مرتفعات الجوالن المحتلة، والمستوطنات اإلسرائيلية 

 .غير الشرعية

وقوبل إعالن الزيارة المرتقبة لبومبيو باستنكار 
البلطجة "ًمن الفصائل الفلسطينية، واعتبرتها نوعا من 

  ".والتمرد على القوانين الدولية

  ١٤/١١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

: الجامعة العربية في ذكرى إعالن االستقالل
استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق الفلسطينيين 

  ًلن تزيدهم إال إصرارا على الصمود

  

أكدت جامعة الدول العربية، أن  -القاهرة 
استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في 

سر، والتهجير، االستقالل ومواصلة سياسات القتل، واأل
واالستيطان، والضم، باإلضافة إلى التهويد لن تزيد 
الشعب الفلسطيني إال إصرارا على الصمود والنضال دون 

 .هوادة بدعم أمته وأحرار العالم

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريح 

 إلعالن ٣٢ة الذكرى الـصحفي، اليوم األحد، لمناسب
استقالل فلسطين، إنه في مثل هذا اليوم من العام 

 أصدر ممثلو الشعب الفلسطيني في الجزائر ١٩٨٨
على صعيد القضية الفلسطينية،  ومفصليا  تاريخيا إعالنا

وهو إعالن االستقالل بإقامة الدولة الفلسطينية على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧األرض المحتلة منذ العام 
  .لشرقيةا

وأشار إلى أن أغلبية دول العالم سارعت إلى 
االعتراف بإعالن الدولة الوليدة والتضامن مع نضال 
شعبها إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، فيما واصل الشعب 
الفلسطيني نضاله العادل والمشروع لممارسة حقوقه 
الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في 

  .لمصير على تراب وطنهالعودة، وتقرير ا

وأكد أبو علي، أن أي مشاريع أو محاوالت 
، "صفقة القرن"تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني كـ

أو غيرها، وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون 
الدولي وما رتبته وضمنته للشعب الفلسطيني من حقوق، 
لن يكتب لها النجاح، وسيرفضها المجتمع الدولي، 

فشلها كفاح الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه وي
  .وحقوقه المشروعة مهما طال الزمن

وشدد على أن استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق 
الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكا جسيما متواصال لمبادئ 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتارا 

  .ٕبالمواثيق الدولية وارادة المجتمع الدولي

وقال األمين العام المساعد، إن المجتمع الدولي 
ممثال باألمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن 

، ١٩٤٧حل الدولتين منذ قرار تقسيم دولة فلسطين عام 
ستبقى المسؤولة قانونيا ومعنويا في إنهاء االحتالل الذي 

ٕ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ١٩٦٧بدأ عام 
  .ا القدس الشرقيةوعاصمته

وأضاف، على األمم المتحدة بحكم ميثاقها 
وقراراتها اتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ تلك القرارات، 
ومضاعفة الجهود إلنصاف الشعب الفلسطيني، وتجسيد 
االعتراف بحقوقه، من خالل االعتراف بدولته المستقلة، 

  .وممارسة مختلف الضغوط إلنهاء االحتالل االسرائيلي
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تهنئ األمانة العامة لجامعة الدول : تابعو
العربية الشعب الفلسطيني وقيادته، بهذه المناسبة، 
مستذكرة قوافل الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها 

  .شعب فلسطين، ولم يزل، من أجل نيل حريته واستقالله

وأكد استمرار التفاف األمة العربية جمعاء حول  
طين، ومواصلة دعمها قضيتها المركزية قضية فلس

للنضال الوطني الفلسطيني بمختلف أشكاله، الستعادة 
حقوقه وممارسة سيادته في دولته المستقلة، وعلى 

  .طريق تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة

 ١٥/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

عباس يشيد برفض باكستان لضغوط االعتراف 
  "إسرائيل"ـب

 

الرئيس محمود عباس مساء يوم  أشاد –رام اهللا 
األحد، بمواقف جمهورية باكستان اإلسالمية، الثابتة 
والداعمة للقضية الفلسطينية، الرافضة لالعتراف 

على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها " إسرائيل"ب
 . من دول صديقة لهاأبادإسالم 

وقال عباس في برقية بعثها لرئيس وزراء 
تابعنا باهتمام وامتنان "ان عمران خان اليوم األحد، باكست

كبيرين لقاءكم المتلفز األخير، وتصريحاتكم المشرفة 
واألصيلة حول المواقف الرسمية الباكستانية الثابتة 
والداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، وهذا األمر ليس 
بجديد على جمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة قيادة 

 ".وشعبا وتاريخاوحكومة 

هذا البلد الكبير لهو مصدر فخر "وأضاف 
واعتزاز لكل فلسطيني في العالم، ولكل من ينتمي إليه 

 ".ولقيادته وحكومته وشعبه العظيم

إننا أيها األخ العزيز، نثمن لكم "وتابع عباس 
عاليا تمسككم بمواقفكم الداعمة لنيل شعبنا الفلسطيني 

طات التي تتعرضون لها، لحقوقه المشروعة، رغم الضغو
وهو ما يؤكد شجاعتكم وأصالتكم وقوة عزيمتكم، والتزامكم 
بمساندة قضايا الشعوب المطالبة بالحق والعدل، وعلى 
رأسها دعمكم األخوي لقضية شعبنا ونضاله، وصوال 

 ألرضنا ومقدساتنا، وتجسيد اإلسرائيليإلنهاء االحتالل 
اصمتها القدس إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وع

 ".الشريف

وتمنى الرئيس عباس لرئيس وزراء باكستان 
موفور الصحة والسعادة والتوفيق، ولجمهورية باكستان 
الشقيقة والعظيمة رئيسا وحكومة وشعبا بدوام التقدم 

 .واالزدهار

وقبل يومين، كشف رئيس وزراء جمهورية 
باكستان اإلسالمية عمران خان عن تعرضهم لضغوطات 

 . صديقة لالعتراف بالكيان اإلسرائيليمن دول

وقال خان في تصريحات يوم الجمعة إننا 
تعرضنا لضغوط لالعتراف بإسرائيل من دول صديقة ولن "

 "....نعترف دون تسوية ترضي الفلسطينيين

ويعتبر خان من أشد المناصرين للقضية 
الفلسطينية وقد صرح في مقابالت سابقة بأن باكستان ال 

 .ًمطلقا" إسرائيل"تراف بـ يمكنها االع

ويعتبر رئيس الوزراء الباكستاني القضية 
أنها وصايا القائد العظيم المؤسس محمد "الفلسطينية 

 إقبالعلي جناح تحلق مع روح باكستان العالمة محمد 
  .، وفق قوله في تصريحات سابقة"رحمهما اهللا

 ١٥/١١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  
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االحتالل يهدف بإعالنه :  الفلسطينيةلخارجيةا
  االستيطاني األخير تدمير حل الدولتين

 

وزارة الخارجية والمغتربين مساء  قالت – رام اهللا
يوم األحد، إن االحتالل اإلسرائيلي بإعالنه االستيطاني 

 .األخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين

" اصف"وأدانت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة 
نسخة عنه بأشد العبارات قرار دولة االحتالل اإلعالن عن 

 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق ١٢٥٧مناقصة لبناء 
القدس المحتلة، بهدف توسيع المستوطنات في تلك 
المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق 
اإلسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها 

ة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الفلسطيني خاصة من جه
األمر الذي يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل 
ٕالدولتين وفرص تنفيذه، واغالق الباب أمام فرصة إقامة 

 .دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة

وذكرت أنه من الواضح تماما أن دولة االحتالل 
نتقالية المتبقية من إدارة تسابق الزمن في استغالل الفترة اال

الرئيس ترمب لتنفيذ مشاريعها االستعمارية التوسعية، والتي 
من شأنها تقويض فرص تحقيق السالم على أساس 

 .مرجعيات السالم الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن هذه القرارات وما 
تالل لم تتوقف لحظة سبقها من قرارات تؤكد أن دولة االح

واحدة عن سياسة الضم واالستيطان ونقل المستوطنين 
ٕواحاللهم على األرض الفلسطينية، وأنها ماضية في 
سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل وتآكل متكامل 

 .لألرض الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين

ننتظر ليس فقط بيانات اإلدانة التقليدية : "وقالت
عد تجدي نفعا أو تشكل رادعا لمنع دولة االحتالل التي لم ت

ٕمن استكمال مخططاتها في منع حل الدولتين واقامة الدولة 
 وشرقي القدس عاصمة ٦٧الفلسطينية على حدود عام 

 ".لها

يجب على دول العالم االرتقاء  "وشددت الخارجية
بمواقفها على مستوى الحدث والتعامل مع هذه اإلعالنات 

سب خطورتها، واالنتقال إلى مساءلة والمخططات ح
ومحاسبة دولة االحتالل على كامل جرائمها التي ترتكبها 
بحق الشعب الفلسطيني وحقه بدولته المستقلة ذات 

 ".السيادة

وأكدت أنها لن تتوقف عن مواصلة حماية الحق 
الفلسطيني والمطالبة به، وفي حث دول العالم على تحمل 

انونية واألخالقية حيال جرائم مسؤولياتها السياسية والق
االحتالل المستمرة والمتكررة، والمخالفات للقانون الدولي 

 .وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

ونبهت الخارجية إلى أنها في الوقت نفسه ستنقل 
هذه الجرائم إلى األمم المتحدة عبر مجلس األمن في 

 ذات جلسته المقبلة، وبقية المحافل اإلقليمية والدولية
العالقة، وستستمر في مساعيها حتى إنهاء االحتالل 
وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والتواصل 

 وشرقي القدس ٦٧الجغرافي والقابلة للحياة على حدود عام 
  .عاصمتها األبدية

  ١٥/١١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

رار تحذيرات فلسطينية من خطورة الق
اإلسرائيلي بتمديد فترة دخول المستوطنين 

  لألقصى
 

 حذر الفلسطينيون - ) شينخوا (- رام اهللا 
السبت، من خطورة قرار إسرائيلي بتمديد الفترة الزمنية 

 .لدخول المستوطنين إلى المسجد األقصى شرق القدس

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن القرار 
ًتصعيدا خطيرا في ا"يمثل  لعدوان الهادف إلى تهويد ً

وحذرت ". ً ومكانياًالقدس، وتقسيم المسجد األقصى زمانيا
الوزارة من تداعيات ومخاطر القرار اإلسرائيلي، معتبرة 



  
  ٦٨ 

دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على المسجد "إياه 
 ".ٕاألقصى والى التطرف والعنف

وحملت الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة 
الخطير في استهداف المقدسات " التصعيد" هذا عن

 .اإلسالمية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد األقصى

وأشارت الوزارة إلى مواصلة تنسيق الجهود مع 
األردن في مواجهة هذا الخرق الفاضح للوضع القائم في 
المسجد األقصى من قبل إسرائيل، في انتهاك واضح 

 .للقانون الدولي

ة الفلسطينية المجتمع الدولي وطالبت الخارجي
والمنظمات األممية المعنية، خاصة مجلس األديان 
العالمي ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 

وعدم االكتفاء " االنتهاكات"بالتحرك العاجل لوقف هذه 
 .بإدانتها

كما دعت العالمين العربي واإلسالمي إلى تحمل 
مقدسات اإلسالمية مسؤولياتهم في حماية األقصى وال

التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي "والمسيحية في القدس 
 "....رسمي يومي

  ١٥/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

االتحاد األوروبي يدعو إسرائيل لوقف 
  االستيطان بالقدس

 

االتحاد األوروبي إسرائيل بإلغاء   طالب-لندن 
يدة في قرارها طرح مناقصة بناء وحدات استيطانية جد

  .القدس المحتلة

وقال بيان صادر عن الممثل األعلى للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي، جوزيب 

يتوجب على الحكومة اإلسرائيلية "، إنه األحدبوريل يوم 
إظهار رؤية ومسؤولية، بدال من النشاط االستيطاني، 

هذا الوقت وعليها التراجع عن القرارات السلبية في مثل 
  ".الحرج والحساس

وأضاف بوريل في البيان الذي نشر على الموقع 
بناء المستوطنات سيضر وعلى "االلكتروني لالتحاد، إن 

نحو كبير بإمكانية قيام دولة فلسطينية دائمة والتوصل 
دعا إسرائيل " أن االتحاد إلى، مشيرا "إلى حل الدولتين

 ولديه موقف صارم ًمرارا إلى وقف األنشطة االستيطانية،
بأن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وأن النشاط 
االستيطاني سيستمر في تقويض جهود بناء الثقة بين 

  ".إسرائيل والجانب الفلسطيني

  ١٥/١١/٢٠٢٠بترا 

* * * * *  

طرح عطاءات استيطانية جديدة تطور : أوروبا
  مقلق للغاية

  

لعملية أكدت مبعوثة االتحاد االوروبي  -القدس 
السالم في الشرق األوسط سوزانا ترستال، أن طرح 
االحتالل االسرائيلي عطاءات لبناء وحدات استيطانية 

تطور "جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم، هو 
 ."مقلق للغاية

لقد "وقالت ترستال في بيان مساء اليوم األحد، 
زرت المنطقة الشهر الماضي ورأيت على األرض كيف 

 أي بناء استيطاني في هذا الموقع الرئيسي من شأنه أن
أن يضر بآفاق حل الدولتين القابل للحياة مع القدس 
كعاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين، وهناك حاجة ماسة إلى 

 ."أن تتراجع إسرائيل عن قرارها

  ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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  "األونروا"الصفدي يحذر من تداعيات عجز 

  

 بحث نائب رئيس الوزراء وزير –عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمفوض 
العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

فيليب الزاريني اليوم الجهود ) األونروا(الفلسطينيين 
المبذولة لتوفير الدعم المالي الالزم لسد العجز المالي 

ضمان استمرارها في تقديم الذي تواجهه الوكالة و
  .خدماتها الحيوية لالجئين وفق تكليفها األممي

واستعرض الصفدي والزاريني نتائج المشاورات 
المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق 
المالي الالزم ومنع انعكاس األزمة المالية على برامجها 

  . ومؤسساتها وموظفيها

اتب موظفي الوكالة، وفي ما يتعلق بموضوع رو
أكد الزاريني التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية 
لموظفي الوكالة عن شهر تشرين ثاني الحالي في تاريخ 

  . ال يتجاوز منتصف شهر كانون األول المقبل

كما أكد أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة 
 المالية االلتزاماتلمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة 

بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعتبر هذا 
  . الموضوع أولوية

وبحث الصفدي والمفوض العام االجتماع الذي 
تقرر عقده هذا األسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية 
بشؤون األنروا على مستوى كبار المسؤولين لبحث 
الوضع المالي للوكالة وخصوصا انعكاساتها على قضية 

تب باإلضافة للتحضيرات الجتماع المانحين الدوليين الروا
المقرر عقده في بداية العام القادم بتنظيم من المملكة 

  . والسويد

وحذر الصفدي من تبعات عدم توفر الدعم 
المالي الالزم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية 

  ....في مناطق عملياتها الخمسن لالجئين الفلسطينيي

ني الجهود األردنية التي يقودها ّوثمن الزاري
جاللة الملك عبداهللا الثاني لحشد الدعم الدولي السياسي 
والمالي للوكالة وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المملكة 
بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان توفير الدعم الالزم 

  .للوكالة وسد العجز المالي الذي تواجهه

  ٣ ص١٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الجامعة العربية تدعو األمم المتحدة إلنفاذ 
على  قراراتها بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي

  ١٩٦٧األراضي المحتلة عام 
 

 دعت جامعة الدول العربية األمم – قنا –القاهرة 
المتحدة التخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ قراراتها وذلك بحكم 

ائيلي لألراضي ميثاقها، بما يفضى إلى إنهاء االحتالل اإلسر
، وتمكين دولة فلسطين من ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 

 .ممارسة السيادة واالستقالل

وقال السفير سعيد أبو علي األمين العام المساعد 
رئيس قطاع فلسطين واألراضي )بجامعة الدول العربية 

في تصريح له، بمناسبة ذكرى عيد ) العربية المحتلة
ًن المجتمع الدولي ممثال باألمم إ"االستقالل الفلسطيني، 

المتحدة سيبقى مسؤوال مسؤولية قانونية ومعنوية في 
ٕ، واقامة الدولة ١٩٤٨إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي 
فإنها مدعوة بحكم ميثاقها وقراراتها باتخاذ التدابير الالزمة 

ات بما يفضي إلى إنهاء االحتالل، وتمكين إلنفاذ تلك القرار
 ".دولة فلسطين من ممارسة السيادة واالستقالل

أن األمم المتحدة ودولها األعضاء تتحمل "وأضاف 
مسؤولية خاصة بشأن حل الدولتين منذ قرار تقسيم دولة 

، مؤكدا أن المنظمة األممية مدعوة ١٩٤٧فلسطين عام 
شعب الفلسطيني، بدورها لمضاعفة جهودها إلنصاف ال

وتجسيد االعتراف بحقوقه من خالل االعتراف بدولته 
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المستقلة، وممارسة مختلف الضغوط إلنهاء االحتالل 
 ".اإلسرائيلي

إن استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق الشعب "وقال 
الفلسطيني في االستقالل ومواصلة سياسات وممارسات 

الستيطان، التنكيل، والقتل، واألسر، والتهجير، كما ا
ًوالجدران، والضم، والتهويد، التي تشكل انتهاكا جسيما  ً
ًمتواصال لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، 
ٕواستهتارا بالمواثيق الدولية وارادة المجتمع الدولي، لن تزيد  ً

 ".ًالشعب الفلسطيني إال إصرارا على الصمود

 كما أن أي مشاريع أو محاوالت تنتقص من
حقوق الشعب الفلسطيني كصفقة القرن أو غيرها، وتنتهك 
قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وما رتبته 
وضمنته للشعب الفلسطيني من حقوق، لن يكتب لها 

 .النجاح

 ١٩٨٨يذكر أنه في مثل هذا اليوم من العام 
ًأصدر ممثلو الشعب الفلسطيني في الجزائر إعالنا تاريخيا  ً

ًصليا على صعيد القضية الفلسطينية، وهو إعالن ومف
االستقالل بإقامة الدولة الفلسطينية على األرض المحتلة 

 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث سارعت ١٩٦٧منذ العام 
أغلبية دول العالم إلى االعتراف بإعالن الدولة الوليدة 

  .والتضامن مع نضال شعبها إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

  ١٥/١١/٢٠٢٠القطرية الشرق 

* * * * *  

المبعوث األممي للشرق األوسط يعلق على 
  قرار استئناف االستيطان بالقدس

 

المبعوث األممي للشرق األوسط  علق – وكاالت
نيكوالي مالدينوف، على قرار إسرائيل استئناف 
االستيطان بالقدس الشرقية، وأعرب مالدينوف عن قلقه 

ة األخير، بطرح مناقصات من قرار السلطات اإلسرائيلي
للتوسع في حي جفعات هماتوس االستيطاني بالقدس 

 .العبرية" يديعوت أحرونوت"الشرقية، بحسب صحيفة 

 وأمس األحد، أعلنت سلطة التخطيط واألراضي 
 وحدة ١٢٥٧اإلسرائيلية، عن طرح مناقصة بناء 

االستيطاني " جفعات هماتوس"استيطانية جديدة في حي 
 .يةبالقدس الشرق

يمنع آخر "وتكمن خطورة التوسع الجديد في أنه 
احتياط لألراضي من التواصل الجغرافي بين األحياء 
الفلسطينية بالقدس الشرقية وبيت لحم، ما يجهض فرص 

، بحسب بيان لحركة "إقامة دولة فلسطينية متصلة
 .اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان" السالم اآلن"

مغتربين الفلسطينية، قد وكانت وزارة الخارجية وال
أدانت، األحد، إعالن إسرائيل عن مناقصات لبناء 

 .استيطاني جديد في القدس الشرقية

إعالن سلطات "وقالت الخارجية، في بيان، إن 
 وحدة ١٢٥٧االحتالل اإلسرائيلية عن مناقصة لبناء 

استيطانية جديدة، جنوب شرق القدس المحتلة، ضربة 
حسب ما نقلته وكالة األنباء ، ب"قاضية لحل الدولتين

  ).وفا(الرسمية 

وطالب االتحاد األوروبي إسرائيل بإلغاء قرارها 
طرح مناقصة البناء، وقال الممثل األعلى للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي، جوزيب 

يتوجب على الحكومة اإلسرائيلية : "بوريل، في بيان
ال من النشاط االستيطاني، إظهار رؤية ومسؤولية، بد

وعليها التراجع عن القرارات السلبية في مثل هذا الوقت 
  ".الحرج والحساس

العبرية أفادت بأن " هآرتس"وكانت صحيفة 
مسؤولين في بلدية القدس وسلطة األراضي اإلسرائيلية 
ٕطلب منهم تحديد واطالق خطط البناء في أحياء المدينة  ُ

قبل أداء بايدن اليمين  ،الواقعة خارج الخط األخضر
 .كانون الثاني المقبل /كرئيس للواليات المتحدة في يناير
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يشار إلى أن الخط األخضر هو لفظ يطلق على 
 ١٩٤٨الخط الفاصل بين األراضي المحتلة عام 

  .١٩٦٧واألراضي المحتلة عام 

  ١٦/١١/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

 انياالستيطالجامعة العربية تدين المشروع 
  الجديد جنوب القدس

 

جامعة الدول العربية عن   أعربت-  القاهرة
إدانتها الشديدة للمشروع االستيطاني الجديد جنوب مدينة 

 .القدس المحتلة

ودعا األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو 

المجتمع علي في تصريح صحفي له اليوم االثنين، 
ًالدولي ممثال بدوله ومنظماته وفي مقدمتها األمم المتحدة 
ٕوخاصة مجلس األمن، إلعالن رفضه وادانته لهذا 
المشروع الخطير ولكل األعمال االستيطانية غير 
القانونية، واالنتقال إلى ممارسة الضغوط على سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل 

ٍبتحد إلرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي تنفيذها 
ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويض لكل 

 .إمكانات حل الدولتين

كما أدان األمين العام المساعد الزيارة التي يعتزم 
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو القيام بها إلى 

ذلك مستعمرة إسرائيلية باألرض الفلسطينية المحتلة وك
محاولة لترسيخ "الجوالن العربي السوري المحتل في 

ٕاالستيطان والضم، وتركة وارث هذه اإلدارة العدائية 
المتماهية مع السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي 

 ".تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

وأكد أبو علي أن هذه الزيارة تشكل سابقة حيث 
يام بها، وهو ما يؤكد امتنع جميع أسالف بومبيو عن الق

إصرار إدارة ترمب على مواصلة تنفيذ سياساتها 
ومشاريعها المناقضة للقانون وقرارات الشرعية الدولية، 
وتؤكد شراكتها مع إسرائيل في جرائم االستيطان والضم 

  .والتهويد التي يدينها ويرفضها العالم بأسره

  ١٧/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

تالل يسابق الزمن لفرض أمر واقع االح: اشتية
  قبل مغادرة ترامب البيت األبيض

 

حذر رئيس الوزراء محمد ": األيام "-رام اهللا 
اشتية، من التطورات الخطرة غير المسبوقة في المشروع 

وقال اشتية في كلمته بمستهل  .االستعماري اإلسرائيلي
فيما يبدو هناك خطة : "، أمس٨٣جلسة الحكومة الـ

تصاعد ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة، في هجوم م
مسابقة مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة 

 ".٢١/١دونالد ترامب البيت األبيض في 

واعتبر زيارة وزير الخارجية األميركي مايك 
 المقامة على أراضي البيرة، "بسغوت"بومبيو لمستعمرة 

 أنها لن ًإمعانا في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد
ًتعطي أي شرعية للمستوطنات، داعيا العالم إلى أن يقف 
أمام هذه الزيارة، وأن يخطو خطوة إضافية بالمنع التام 

 .نحو مقاطعة بضائع المستعمرات

ننظر للتقارير اإلعالمية : وقال رئيس الوزراء
ًعن زيارة بعض المستوطنين لبعض الدول العربية بحثا 

ن الخطورة، ونطالب جامعة عن أسواق واستثمارات بعي
الدول العربية بمتابعة هذا األمر والقيام بما يجب فعله، 
ًمؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل إجراء قانوني ضد أي 

   .شركة تعمل في المستعمرات

ًننظر بقلق أيضا للتقارير المتواترة عن : وأضاف
مشاريع استيطانية استعمارية جديدة في القدس العربية 

بية، التي تهدف لتطويق وخنق األحياء والضفة الغر
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العربية الفلسطينية ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء 
ولفت إلى أن العطاء  .الضفة في عزل تام لمدينة القدس

 وحدة استيطانية جديدة ١٢٥٧األخير الذي أعلن إلقامة 
جفعات "في القدس الشرقية ضمن ما تسمى مستعمرة 

رية بيت صفافا بالكامل، ، سيؤدي لحصار ق"هاماتوس
شأنه شأن مشروع التوسعة في مستعمرة جبل أبو غنيم 

ً، مشيرا إلى أن المستعمرة جزء أساسي من "هار حوما"
ً في القدس، فضال عن المضي اإلسرائيلي "E1 "مخطط

في العمل بالمستعمرة المخصصة لليهود األرثوذكس 
ف  أل٥٤لتستوعب " عطاروت"المتدينين المعروفة باسم 

مستوطن على أراضي مطار مدينة القدس، وقرب أحد 
أكثر أماكن االكتظاظ السكاني الفلسطينية في منطقة 
ًقلنديا، كما كانت سلطات االحتالل صادقت مؤخرا على 

رمات " وحدات استيطانية جديدة في حي ١٠٨بناء 
   .في مدينة القدس" شلومو

وأكد اشتية أن حكومة االحتالل تسابق الزمن 
ٍة بؤر استعمارية بنيت على أراض فلسطينية من لشرعن

 وحدة استعمارية مبنية بالفعل، ١٧٠٠خالل ترخيص 
ومن ضمن البؤر ما هو معروف بالتطرف والعنف، إلى 
جانب ترسيخ مخططات طرق جديدة، منها طريق التفافي 
حوارة لخدمة المستعمرين في منطقة نابلس، وطريق 

مع إعطاء  في محافظة القدس ٩٢٦  وطريق٩٣٨
مع " جيلو" الموصل لمستعمرة ٣٨٥غطاء قانوني لطريق 

ً قلنديا بما يشمل نفقا -جنوب بيت لحم، وطريق الرام 
  ".يخصص للفلسطينيين

وشدد اشتية على أن الحكومة ستتخذ كل 
اإلجراءات الممكنة للوقوف بوجه هذه القرارات والمشاريع 

ا العالم التي تعمل الحكومة اإلسرائيلية عليها، مطالب
وأدان عنف . بالقيام بواجبه لمنع هذا العدوان

المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة على األهالي، 
واستمرار السماح لهم باقتحام المسجد األقصى المبارك، 

ًمطالبا بوقف تلك االقتحامات، لما تشكل من انتهاك لقبلة 
 .المسلمين األولى

يب وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء، الصل
األحمر وهيئة األمم المتحدة، بالعمل على اإلفراج عن 
جثمان األسير الشهيد كمال أبو وعر وكل جثامين 

 .الشهداء المحتجزة لدى االحتالل

واستمع المجلس إلى تقرير حول األوضاع ... 
في مدينة القدس في ضوء اعتزام سلطات االحتالل تنفيذ 

دسة، مخططات تستهدف تغيير معالم المدينة المق
والجهود المبذولة على الصعد القانونية والتوعوية 
والهندسية لوقف تلك المخططات وحث المواطنين 
المقدسيين والمؤسسات في المدينة على تقديم 

 يوما المحددة لالعتراض، ٦٠اعتراضاتهم خالل مدة الـ
والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات 

 .اتالدولية إلفشال تلك المخطط

كما استمع المجلس إلى تقرير حول تهديد 
 عائلة مقدسية في منطقة الشيخ ٢٨ سلطات االحتالل لـ

  .جراح بإخالء منازلها لصالح جمعيات استيطانية

  ١٧/١١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

ًدبلوماسيون أوروبيون يزورون موقعا بالقدس 
  ويرفضون الضم

  

 زار عشرات –ب .ف. ا–القدس المحتلة 
ًوماسيين األوروبيين امس حيا في القدس الشرقية الدبل

المحتلة تخطط إسرائيل لبناء مساكن فيه وجعله حيا 
استيطانيا جديدا، وذلك وسط احتجاج نشطاء من اليمين 

  .”ال ساميين“االسرائيلي المتطرف وصفوهم بأنهم 

ودعا الدبلوماسيون االوروبيون السلطات 
بناء خالل زيارتهم االسرائيلية الى التراجع عن خطة ال



  
  ٧٣ 

المنوي بناء الحي االستيطاني ” جفعات هماتوس“لموقع 
  .فيه أثر اإلعالن عن المشروع اإلسرائيلي

وقال ممثل االتحاد األوروبي في القدس سفين 
إن الحي االستيطاني المزمع “كون فون بورغسدورف 

إنشاؤه في منطقة غير مأهولة حاليا بالسكان بالقرب من 
الذي تقطنه أغلبية فلسطينية، من شأنه حي بيت صفافا 

أن يقوض استمرارية تواصل االراضي الفلسطينية بموجب 
  .”المعايير الدولية، ويبعد فكرة حل الدولتين

واضاف بورغسدورف الذي وضع كمامة زرقاء 
تحمل شعار االتحاد األوروبي للوقاية من فيروس كورونا 

م وفرض ما نراه اآلن هنا هو محاولة للض“المستجد، 
  .”األمر الواقع، وهذا ال يمكن أن يستمر

وقام نشطاء يمينيون إسرائيليون بمضايقة 
وأجبروهم ” ال ساميين“الدبلوماسيين ووصفوهم بأنهم 

  .على االنتقال إلى مقر األمم المتحدة القريب البداء رأيهم

ارض فلسطينية قرب حي ” جفعات هماتوس”و
. ”تلة الطائرة“بيت صفافا جنوب مدينة القدس وتعني 

وقد حملت هذا االسم بعدما سقطت فيها طائرة حربية 
  . وقتل قائدها١٩٦٧يونيو / اسرائيلية في حرب حزيران

وطرحت سلطة األراضي االسرائيلية األسبوع 
 وحدة سكنية ١٢٠٠الماضي مناقصات لبناء أكثر من 

  .معظمها في جفعات هماتوس

واالحد، حذرت المنظمة اإلسرائيلية غير 
التي ترصد االستيطان في القدس ” عير عميم“الحكومية 

الشهرين المقبلين اللذين سيشهدان تغيير اإلدارة “من أن 
  .”األميركية، سيكونان حرجين

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
 وحدة ٣٠٠٠فبراير الموافقة على بناء / أعلن في شباط

  .استيطانية في المنطقة

ث األمم المتحدة الى الشرق األوسط وأعرب مبعو
نيكوالي مالدينوف امس عن قلقه الشديد، ودعا السلطات 

  .االسرائيلية إلى اعادة النظر في مشروعها

البناء من شأنه أن يعرقل “وقال في بيان إن 
” إمكان التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم

لجنوب من التي تقع على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى ا
  .القدس

وتنامى بناء المستوطنات اليهودية في ... 
االراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعتبرها المجتمع 
الدولي غير شرعية خالل فترة حكم بنيامين نتنياهو 

  .الطويلة، وخصوصا منذ وصول ترامب إلى البيت األبيض

 ألف إسرائيلي في ٦٠٠ويعيش أكثر من 
ون الدولي غير قانونية في مستوطنات يعتبرها القان

القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة التي يعيش فيها 
  .ثالثة ماليين فلسطيني

وقال الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن إن 
إدارته ستجدد معارضة الواليات المتحدة للمستوطنات 
التي تعتبر غير قانونية وتمثل عقبة أمام إحالل السالم 

 .سرائيلي والفلسطينيبين الجانبين اإل

  ٢٣ ص١٧/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 وحدة ١٢٥٧فرنسا تدين طرح عطاءات لبناء 
غير "في القدس وتعتبره  استيطانية جديدة

  "قانوني
 

وزارة الخارجية الفرنسية، قرار سلطات  أدانت
 وحدة ١٢٥٧االحتالل اإلسرائيلي طرح مناقصة لبناء 

، "ت همتوسجفعا"استيطانية جديدة في مستوطنة 
المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوب شرق 

 .القدس المحتلة، واعتبرته غير قانوني
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ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المسؤولين  
  .اإلسرائيليين إلى التراجع عن القرار

توسيع هذه المستوطنة غير "وذكرت أن 
القانونية يؤثر بشكل مباشر على إمكانية قيام دولة 

ي المستقبل، كما أشار إلى ذلك االتحاد فلسطينية ف
  ."األوروبي مرارا

فرنسا تريد إنهاء جميع الخطوات : "وأضافت
أحادية الجانب المتخذة في المنطقة، ألنها تعقد حل 
ًالدولتين على أساس المعايير المقبولة دوليا والتي يمكن 

  ."أن تؤدي إلى سالم عادل ودائم

  ١٧/١١/٢٠٢٠الحدث الفلسطيني 

* * * * *  

األزهر يستنكر توسع االستيطان اإلسرائيلي 
  "إرهاب صهيوني: "بالقدس

 

 أدان األزهر في مصر، بدء إسرائيل –األناضول 
خطوات للتوسع في بناء المستوطنات بالقدس المحتلة، 

 ".إرهابا صهيونيا"معتبرا ذلك 

وطالب األزهر في بيان صدر مساء االثنين، 
 حاسم لوقف االستيطان المجتمع الدولي باتخاذ موقف"

 ".الصهيوني على األراضي الفلسطينية

عزم الكيان الصهيوني الغاصب "واستنكر بشدة 
بناء وحدات استيطانية جديدة، وطرح عطاءات إلنشاء 

استيطانية جديدة في القدس المحتلة؛  وحدة   ١٢٥٧
 ".الفلسطينية بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية 

وقفة حاسمة لمواجهة اإلرهاب " بـوطالب األزهر
الصهيوني؛ ما يوجب على المجتمع الدولي القيام 

اإلجراءات  بمسؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه تلك 
 ".الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط

هذه القرارات "كما أدان ورفض بشكل قاطع 
لقرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا واختراقا صارخا 

الدولية، وتسعى لتغيير الهوية الديمغرافية على  الشرعية  
األراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل اغتصاب أرض 

 ".دولة فلسطين

الدعم الكامل للشعب "وجدد األزهر التأكيد على 
أرضه  الفلسطيني المظلوم ونضاله من أجل تحرير 

 .ذاته، حسب البيان "المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها 
واالثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن 

لفرض واقع جديد من خالل البناء " تسابق الزمن"إسرائيل 
االستيطاني، قبل مغادرة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

 .٢٠٢١كانون الثاني / يناير٢٠البيت األبيض في 

واعتبر اشتية في كلمة خالل االجتماع 
ة في رام اهللا، الزيارة المرتقبة لوزير األسبوعي للحكوم

" بسيغوت"الخارجية األمريكي مايك بومبيو، لمستوطنة 
إمعان في انتهاك "المقامة على أرضي مدينة البيرة 

ويعتزم بومبيو، بدء زيارة ". حقوق الشعب الفلسطيني
رسمية إلى إسرائيل األربعاء، تشمل تفقد مرتفعات 

، ١٩٦٧العام الجوالن السورية المحتلة منذ 
والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة، بحسب موقع 

 .األمريكي" أكسيوس"

واألحد، أعلنت سلطة التخطيط واألراضي 
 وحدة استيطانية ١٢٥٧اإلسرائيلية، طرح مناقصة بناء 

 .بالقدس الشرقية" جفعات هماتوس"جديدة في حي 
وعقبت منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية على طرح 

األخيرة بالقول، إنها تهدف إلى عزل القدس المناقصة 
المحتلة عن جنوبي الضفة الغربية، وتدمير أي أمل 

  ".حل الدولتين"بتطبيق 

  ١٧/١١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  
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السعودية ترفض إنشاء إسرائيل وحدات 
البرلمان ".. استيطانية جديدة شرق القدس

 ُيدين المشروع االستيطاني الجديد" العربي
  بالقدس

 

وزارة الخارجية  عبرت – القاهرة -الرياض 
السعودية عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات 

 وحدة ١٢٥٧االحتالل اإلسرائيلية طرح عطاءات إلنشاء 
  .استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية

وأكدت الوزارة، إدانة السعودية، ورفضها لتلك 
لشرعية الدولية، والتي الخطوة التي تتعارض مع قرارات ا

من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود 
 .إحالل السالم في المنطقة

وتواصلت ردود الفعل العربية المنددة بإعالن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي طرح مشروع إلنشاء 
مستوطنات في مدينة القدس المحتلة، وأعرب رئيس 

الثاء، عن إدانته البرلمان العربي، عادل العسومي، الث
، بشأن )إسرائيل)قرار سلطة القوة القائمة باالحتالل "لـ

وحدة استيطانية جديدة جنوب ) ١٢٥٧(مشروع إنشاء 
  ."مدينة القدس المحتلة

هذا القرار "إن " البرلمان العربي"وقال رئيس 
ُالمدان والخطير يأتي في سياق السياسة االستيطانية 

نية بما فيها مدينة القدس المرفوضة في األراضي الفلسطي
ًالمحتلة، والذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون  ً
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واإلمعان في تقويض 
أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية الدولية وقرارات 

  ."المجتمع الدولي

المجتمع الدولي واألمم "وطالب العسومي 
نتهم لهذا المشروع الخطير، ٕالمتحدة، بإعالن رفضهم وادا

والقيام بدورهم لوقف هذه الجرائم اإلسرائيلية المستمرة 
بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وممارسة 

الضغط على سلطات االحتالل لوقف هذه المشاريع التي 
تتحدى إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات 

ً، مشددا"الشرعية الدولية ذات الصلة مواصلة " على ُ
البرلمان العربي لجهوده في نصرة الشعب الفلسطيني 
ومساندته في جميع المحافل اإلقليمية والدولية، حتى 
ينال جميع حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة 

  ."وعاصمتها مدينة القدس

لجنة الشؤون الدينية "في السياق، أعربت 
كارها للقرار استن"في البرلمان المصري، عن " واألوقاف

الذي اتخذته إسرائيل بطرح عطاءات إلنشاء وحدات 
استيطانية جديدة قرب مدينة القدس المحتلة، بهدف 
تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية الفلسطينية 

  ."األصلية

ندين هذه : "وقالت اللجنة في بيان، أمس
القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات 

المجتمع الدولي وهيئاته ذات "، وطالبت "لدوليةالشرعية ا
الصلة باتخاذ موقف حاسم لوقف االستيطان اإلسرائيلي 
على أراضي دولة فلسطين، والقيام بواجباتهم 
ومسؤولياتهم الدولية والقانونية واألخالقية في وقف هذه 

 على الديمغرافيةالقرارات التي تسعى لتغيير الهوية 
  ."لعربيةاألراضي الفلسطينية ا

  ١٨/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  إيطاليا قلقة من مناقصة االستيطان في القدس
 

أعربت وزارة الخارجية  –  األناضول–روما 
 مناقصة إجراءاتاإليطالية عن قلقها العميق إزاء بدء 

جفعات " مسكنا جديدا في مستوطنة ١٢٥٧لبناء 
  . محتلةغير القانونية بالقدس الشرقية ال" هاماتوس

إيطاليا قلقة "وقالت الوزارة في بيان، امس، إن 
 مسكنا ١٢٥٧للغاية بشأن بدء إجراءات المناقصة لبناء 
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وتطالب السلطات اإلسرائيلية " جفعات هاماتوس"في 
  ". بإلغاء هذا القرار

وأشارت إلى أن إنشاء المساكن المذكورة 
سيضعف بشكل خطير من إمكانية قيام دولة فلسطينية 

ًتماشيا مع القانون الدولي والموقف : "وأضافت. قلةمست
األوروبي، فإن إيطاليا ال تعترف بقانونية المستوطنات 

  ".التي تشكل عقبة خطيرة أمام الوصول إلى حل الدولتين

وأكدت أن إيطاليا مع شركائها األوروبيين جددت 
دعوتها إلسرائيل لوقف جميع األنشطة االستيطانية وعدم 

ات أحادية الجانب تتعارض مع القانون اتخاذ إجراء
الدولي، الفتة إلى أن كل هذا من شأنه أن يضعف أجواء 

  .الثقة

  ١٨/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يؤكد 
  استمرار حشد الدعم لمنظمة أونروا

 

األمين العام لمنظمة التعاون  أكد –أ ش أ 
سف بن أحمد العثيمين، استمرار اإلسالمي الدكتور يو

العمل والشراكة مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
من أجل حشد الدعم " اأونروا"الالجئين الفلسطينيين 

السياسي والمالي الالزم لتمكينها من االستمرار في تقديم 
  . خدماتها الحيوية لالجئين

اليوم " واس"وذكرت وكالة األنباء السعودية 
اء، أن ذلك جاء خالل اتصال مرئي أجراه العثيمين الثالث

مع فيليب الزاريني المفوض العام للوكالة، حيث أشاد 
ًمشيرا . ."أونروا"العثيمين بالدور المهم الذي تضطلع به 

إلى جهود األمانة العامة للمنظمة في حث الدول 
األعضاء على تقديم المزيد من المساعدات المالية 

  . للوكالة

ين عام منظمة التعاون اإلسالمي  أمهونو
من " أونروا"بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ووكالة 

أجل تفعيل صندوق الوقف اإلنمائي لدعم الالجئين 
الفلسطينيين، بما يسهم في مساندة دور الوكالة في 
ًخدمة الالجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفقا 

 .صلةلقرارات الشرعية الدولية ذات ال

من جانبه، أعرب الزاريني عن تقديره لجهود 
ًمشيرا إلى حرص الوكالة على " أونروا"العثيمين في دعم 

تعزيز االتصاالت والتعاون مع المنظمة، وأشاد بدعم 
   .دولها األعضاء ألنشطتها في مختلف المجاالت

يذكر أن الوكالة تحظى باهتمام الدول األعضاء، 
ودية رئيسة القمة اإلسالمية وأن المملكة العربية السع

 مليون دوالر ٥٠كانت قد أعلنت عن تقديم تبرع بمبلغ 
، فيما أكدت الوكالة ٢٠١٩للموازنة الرئيسة لألونروا لعام 

 ثالث أكبر المانحين ٢٠١٨أن السعودية أصبحت في 
  . مليون دوالر١٦٠بتبرع وصل إلى 

  ١٨/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

 يدينون سياسات التهجير عضو كونغرس ٤٠
  وهدم المنازل الفلسطينية

 

 اإلدارة عضو كونغرس ٤٠ طالب -واشنطن 
 لوقف سياسة هدم المنازل إسرائيلاألميركية التدخل لدى 

 إسرائيلالفلسطينية وسياسات التهجير ومعارضة نوايا 
  .  من الضفةأجزاءضم 

 الكونغرس في رسالة وجهوها اليوم أعضاءوعبر 
 لقيام إدانتهمبومبيو، عن   مايكاألميركيارجية لوزير الخ

 بهدم القرية البدوية حمصة في اإلسرائيليقوات االحتالل 
 ٧٣منطقة األغوار الفلسطينية، ما تسبب في تهجير 

   . طفال٤١مواطنا بينهم 



  
  ٧٧ 

ووصفت الرسالة ما يجري بأنه زحف لسياسات 
 لألراضي الفلسطينية الذي ما كان اإلسرائيليةالضم 

   .حدث لوال موقف الحكومة األميركية الصامتلي

وطالب البيان وزير الخارجية بإدانة سياسات 
هدم المنازل الفلسطينية التي طالت سابقا قرية الخان 

   .األحمر

وطالب البيان وزير الخارجية بفحص ان كانت 
 إلسرائيل األميركيةمعدات عسكرية تبرعت بها الحكومة 

   .القرية الفلسطينيةقد استخدمت في عمليات هدم 

 اإلسرائيلية الحكومة إجراءاتواعتبرت الرسالة 
   .أراضيهم تهجير الفلسطينيين من إلى تهدف بأنها

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي ينوي فيه 
 إلىوزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، القيام بزيارة 
في  مرتفعات الجوالن المحتل والمستوطنات اإلسرائيلية

  .لضفة الغربيةا

  ١٨/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ُمالدينوف يعقب على هدم االحتالل لمنازل 
  المواطنين في القدس الشرقية

 

الخاص لألمم المتحدة  المنسق ّأكد –نيويورك 
 لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف،

ل اإلسرائيلي للمنازل هدم االحتال ّاليوم األربعاء، على أن
الشرقية، يزيد من خطورة وضع المدنيين  في القدس

-جائحة كوفيد خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار

١٩. 

وأشار مالدينوف في مستهل إحاطته الدورية 
تنفيذ سلطات االحتالل في  لمجلس األمن الدولي، إلى

الثالث من تشرين الثاني، أكبر عملية هدم في الضفة 
 .بية المحتلة خالل العقد المنصرمالغر

 مبنى، بما ٧٠هدم أكثر من   ّوذكر أن االحتالل
بالضفة ) ج(في ذلك منازل، في قرية بدوية بالمنطقة 

 ٤١ً شخصا منهم ٧٣الغربية، ما أسفر عن تشريد 
ًطفال، واصفا ذلك بـ    ".تطور مقلق"ً

لوفاة األمين  ّوفي سياق مختلف، عبر عن حزنه
فيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، سر اللجنة التن

ًمقدما أيضا تعازيه الحارة ألسرته وللحكومة والشعب  ً
  .الفلسطيني

ّإن عريقات كرس : "وفي رثاء عريقات، قال
حياته للسعي السلمي لتحقيق العدل والكرامة والحقوق 

  ".المشروعة للفلسطينيين

 ١٨/١١/٢٠٢٠وكالة خبر الفلسطينية للصحافة 

* * * * *  

رورة اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها ض
  القدس الشرقية

  

عقد جاللة الملك عبداهللا الثاني،  -عمان 
وجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة 
البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في 

متحدة، قمة ثالثية في العاصمة دولة اإلمارات العربية ال
 .أبوظبي اليوم األربعاء

وأكد القادة، خالل القمة، عمق العالقات األخوية 
واالستراتيجية بين البلدان الثالث، وسبل االرتقاء بها إلى 

  .أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة

وركز القادة على سبل النهوض في مجاالت 
د من القطاعات الحيوية، التعاون والتكامل في عد

ًخصوصا ما يتعلق بقطاعي الصحة واألمن الغذائي 
والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا 

  .وتداعياتها االقتصادية والصحية واالجتماعية



  
  ٧٨ 

وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين 
البلدان الثالثة حيال مختلف القضايا ذات االهتمام 

  .رك، بما يخدم القضايا العربيةالمشت

وبحث القادة آخر التطورات اإلقليمية والدولية، 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق 
السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي 
يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 

ران عام والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزي
  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

وحضر القمة رئيس الوزراء، ونائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير 
المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين 

  .واإلماراتيين

  ١٩/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 :دول االتحاد األوروبي في مجلس األمن
قلق إزاء التوسع االستيطاني وعمليات نشعر بال

  الهدم
 

دول االتحاد األوروبي  قالت – وفا – نيويورك
 األعضاء في مجلس األمن إننا نشعر بقلق عميق من

قرار السلطات اإلسرائيلية بدء عملية تقديم العطاءات 
جفعات "لمستوطنة جديدة تماما في  لبناء وحدات سكنية

 .المحتلة  غرب القدس، بين القدس وبيت لحم"هاماتوس

بيان الدول األوروبية المشترك أن هذا  وأضاف
المستوطنات الذي  القرار يضاف إلى التوسع الكبير في

تشرين األول  / أكتوبر١٥ و١٤أعلنت عنه إسرائيل في 
 آالف وحدة سكنية في ٥التخطيط لبناء ما يقرب من  مع

ا، مناطق داخل القدس وحوله الضفة الغربية المحتلة، في
 وأيضا إلى الهدم الواسع النطاق من قبل القوات

 مبنى في خربة حمصة الفوقا ٧٠اإلسرائيلية ألكثر من 
 .شمال األغوار

ٕبلجيكا واستونيا (البيان المشترك من  وأدان
، )وأيرلندا والنرويج وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

 االتجاه المؤسف لالستيالء على األراضي والهدم منذ

، وأيضا التهديد بهدم ١٩-كوفيد  ة العام، رغم جائحةبداي
في مجتمع رأس التين وسط الضفة  المدرسة الفلسطينية

من الدول  الغربية، بتمويل من االتحاد األوروبي والعديد
 .األعضاء في االتحاد األوروبي

إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات  ودعا
وقف كل و السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس،

التوسع االستيطاني المستمر، بما في ذلك في القدس 
جفعات "و" هار حوما"الحساسة مثل  الشرقية والمناطق

عمليات  ، وكذلك(E1) والمنطقة المسمى" هاماتوس
الهدم، بما في ذلك المباني الممولة من االتحاد 

 .األوروبي

البيان على أن االتحاد األوروبي لن  وشدد
القانون  ت غير القانونية بموجبيعترف بالمستوطنا

الدولي، ولن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 
ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك التي  ، بما في١٩٦٧

 .اتفق عليها الطرفان

البيان األوروبي إن أي بناء للمستوطنات  وقال
باحتماالت قيام دولة  سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم

 اة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاقفلسطينية قابلة للحي

أوسع، سيؤثر على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين 
مع المعايير المتفق عليها  المتفاوض عليه بما يتماشى

 .للدولتين دوليا وبأن تكون القدس العاصمة المستقبلية

أن النشاط االستيطاني سيؤدي إلى  وأضاف
الثقة بين بناء  استمرار إضعاف الجهود المبذولة إلعادة

األطراف والتي تعتبر ضرورية الستئناف مفاوضات هادفة 
 .نهاية المطاف في



  
  ٧٩ 

عن القلق العميق بشأن الوضع المالي  وأعرب
بما في ذلك دول  الحرج لألونروا، ونناشد جميع الدول،

  .المنطقة، أن تنظر في تقديم أو زيادة مساهماتها للوكالة

  ١٩/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

نواب أمريكيون يصفون زيارة بومبيو 
 لمستوطنة بالمخزية

 

 نائبا ديمقراطيا في ٤٠ دعا -واشنطن 
الكونغرس األمريكي، وزير الخارجية األمريكي، مايك 

مجتمع بدوي «بومبيو، إلى إدانة قيام إسرائيل بهدم 
 .، في الضفة الغربية بفلسطين»ريفي

 رسالة واتهم النواب الديمقراطيون التقدميون، في
في وادي » الضم الزاحف»لبومبيو، إسرائيل، بقيامها بـ

انتهاك للقانون الدولي، «األردن بالضفة الغربية، وهو 
 .«وقضية إنسانية خطيرة

ال يمكن أن يكون الضم الزاحف «وأكدوا أنه 
سياسة تدعمها حكومة الواليات المتحدة، إذا كنا نرغب 

 .«في رؤية السالم في المنطقة

: ي رسالتهم الموجهة للوزير بومبيووقالوا ف
من الضروري أن ترفض الحكومة األمريكية بشدة «

انتهاكات حقوق اإلنسان، وانتهاكات القانون الدولي، في 
، مشددين على أنها »الشهرين األخيرين لك في المنصب

تحقيق حل «الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها 
 .«ينيسلمي شامل للصراع اإلسرائيلي الفلسط

كما اتهموا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو باستخدام االنتخابات األمريكية للتستر على 

والتهديد بحل » الفظائع الجسيمة لحقوق اإلنسان«
وزعم النائب . الدولتين للصراع اإلسرائيلي والفلسطيني

الديمقراطي في الكونغرس أن الهدم يرقى إلى مستوى 
 .«ي الفلسطينيةضم فعلي لألراض«

تدمير «وقال النائب مارك بوكان في بيان إن 
ً طفال فلسطينيا يظهر عمال عدوانيا ٤١المنازل وتشريد  ً ً ً

ًواضحا من قبل دولة إسرائيل ويعارض عمدا تأمين  ً
ال يوجد أي عذر «. »السالم أو حل الدولتين في المنطقة

أن للضم الفعلي لألراضي الفلسطينية، وال يمكن ألمريكا 
تظل صامتة في وجه انتهاكات حقوق اإلنسان هذه بعد 

ووصف بوكان، زيارة بومبيو المخطط لها إلى . اآلن
  «غير مسبوقة ومخزية«بساغوت بأنها 

وتأتي هذه الرسالة ردا على هدم إسرائيل، في 
الثالث من تشرين ثاني الجاري، لمبان كان يتألف منها 

في ذلك أكثر ، بما »خربة حمصة«المجتمع البدوي في 
 خيمة وحظيرة كانت بمثابة مساحة للمعيشة، ١٠٠من 

ومساحة للطهي، وأماكن تخزين، وحظائر مواشي، ومياه، 
 ٧٤وحاويات، وألواح شمسية، ما أدى إلى تشريد 

 طفال، بحسب المنظمات الحقوقية، ٤١شخصا، بينهم 
  . »ذا هيل«وفق ما ذكرته صحيفة 

اإلجراء أثار ، إلى أن هذا »ذا هيل«كما أشارت 
مزيدا من الغضب لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

كان أكبر عملية هدم » الشؤون اإلنسانية، الذي قال إنه
  )وكاالت. (»منفردة من قبل إسرائيل، في العقد الماضي

  ١٢ ص١٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

بريطانيا تدين قرار تشييد مبان استيطانية في 
  الضفة الغربية المحتلة

 

  دولة– لندن – القدس عاصمة فلسطين
وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني  أعرب – فلسطين

جيمس كليفرلي عن إدانته لقرار إسرائيل المضي قدما في 
" جفعات هاماتوس"تشييد مبان استيطانية في مستوطنة 

 .في الضفة الغربية المحتلة



  
  ٨٠ 

وقال كليفرلي في بيان صدر عنه، مساء يوم 
 ١,٢٥٧قرار إسرائيل المضي قدما في تشييد "األربعاء، 

في ) جفعات هاماتوس(مبنى استيطاني في منطقة 
الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، ويهدد 

 ".بإلحاق ضرر كبير بفرص قيام دولة فلسطينية

ندين هذا القرار، الذي يتنافى مع هدف  "وأضاف
ف فوري لعملية إسرائيل المعلن بشأن السالم، ونطالب بوق

المناقصات وبناء مستوطنات أخرى في القدس الشرقية 
  ".وفي غيرها من مواقع الضفة الغربية

  ١٩/١١/٢٠٢٠أخبار الخليج 

* * * * *  

زيارة بومبيو للمستوطنات : الرئاسة الفلسطينية
والقرار الخاص بالمنتجات تحد  ..مرفوضة

  للشرعية الدولية

 

اسم الرئاسة أدان الناطق الرسمي ب – أ ش أ
الفلسطينية نبيل أبو ردينة يوم الخميس، بشدة، زيارة 
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة 
مقامة على أراضي الفلسطينيين في جبل الطويل بمدينة 
البيرة، وكذلك قرار اإلدارة األمريكية اعتبار منتجات 

  . إسرائيليةالمستوطنات منتجات 

تصريح   في–سطيني  الناطق الفلفوأضا
هذا   أن–" وفا"صحفي نقلته وكالة األنباء الفلسطينية 

القرار هو تحد سافر لجميع قرارات الشرعية الدولية، 
ويأتي استكماال لقرارات هذه اإلدارة التي تصر على 
المشاركة الفعلية في احتالل األراضي الفلسطينية، مضيفا 

ة على أن هذه الخطوة األمريكية لن تضفي الشرعي
  .المستوطنات اإلسرائيلية التي ستزول عاجال أم آجال

 تحديدا - وطالب الناطق، المجتمع الدولي 
 بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته، -مجلس األمن الدولي 

، الذي جاء بموافقة )٢٣٣٤رقم (خصوصا القرار األخير 
  .اإلدارة األمريكية السابقة

  ١٩/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

زيارة بومبيو لن : المجلس الوطني الفلسطيني
 تضفي أي شرعية على االستيطان

  

المجلس الوطني  أدان – األلمانية
اليوم الخميس زيارة وزير الخارجية األمريكي   الفلسطيني

المقامة في مدينة " بساغوت"لمستوطنة  بومبيو  مايك
  .البيرة بالضفة الغربية

ي يوم واعتبر المجلس الوطني، في بيان صحف
صدر عن رئيسه سليم الزعنون وأوردته وكالة األنباء 

، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في )وفا(الفلسطينية 
ٍالعالقات الدولية، وتحد أمريكي سافر لقرارات الشرعية 

  .الدولية

مجلس األمن الدولي، واألمين العام لألمم  وطالب
المتحدة، وبرلمانات العالم إلدانة هذه الزيارة 

، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة الرئيس األمريكي "ستعماريةاال"
دونالد ترامب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كافة 
األعراف والمواثيق واالتفاقيات والعهود الدولية، التي تجرم 

  .االستيطان وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته

ودعا المجلس الجنائية الدولية التخاذ المقتضى 
نظامها األساسي، الذي يعتبر االستيطان القانوني وفقا ل

  .جريمة حرب

هذه الزيارة تمثل استفزازا "وقال المجلس إن 
للعالم كله، واستخفافا بالمؤسسات الدولية واتفاقيات 
ٕجنيف، وامعانا من قبل إدارة ترامب في شراكتها 
ّلالستيطان واالحتالل، ولن تغير من الواقع القانوني لهذه 

شرعية عليها،  مارية، ولن تضفي أيالمستوطنات االستع
  ."ولن تثبت أي واقع احتاللي حرمه وأنكره القانون الدولي
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السالم "وكانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي ومنظمة 
زار مستوطنة في الضفة  بومبيو أفادتا بأن الوزير" اآلن

الغربية، ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يقوم بزيارة 
  . الضفة الغربية المحتلةرسمية لمستوطنة يهودية في

   ١٩/١١/٢٠٢٠األهرام المصرية 

* * * * *  

األردن والكويت يؤكدان مركزية القضية 
  الفلسطينية

  

نائب رئيس الوزراء وزير  أجرى – الكويت
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير 

أحمد ناصر . خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ د
ت استكملت المحادثات التي المحمد الصباح محادثا

ًأجرياها في عمان مؤخرا حول آليات تعزيز التعاون  ّ
ًالثنائي وتعميق التنسيق إزاء القضايا اإلقليمية تنفيذا 

 الثاني ابن الحسين وأخيه عبد اهللالتوجيهات جاللة الملك 
سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح والمضي بها 

القات األخوية التاريخية إلى آفاق أوسع تعكس متانة الع
  .... التي تجمع البلدين الشقيقيناالستراتيجية

وأستعرض الوزيران المستجدات في المنطقة 
وسبل تجاوز التحديات اإلقليمية بما يفضي إلى حل 

 وخدمة القضايا واالستقراراألزمات وتحقيق األمن 
  .والمصالح العربية

ية وشدد الوزيران على مركزية القضية الفلسطين
وضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السالم العادل والشامل 
على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون ١٩٦٧حزيران 
  ....الدولي ومبادرة السالم العربية

  ١ ص٢٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 لمنتجات المتحدة الواليات وسم: عشراوي
 في تواطؤ" إسرائيلية "أنها على المستوطنات

 المحتلة الفلسطينية األراضي سرقة
 

 اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة - اهللا رام
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، وسم الواليات المتحدة 

لى أنها لمنتجات المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية، ع
بالسياسة االستفزازية المعيبة وغير " منتجات إسرائيلية"

  .القانونية

 عشراوي في بيان لها، اليوم الجمعة، أن وأكدت
هذا اإلجراء غير القانوني، هو اعتراف فعلي بضم إسرائيل 

من أراضي الضفة الغربية المحتلة، % ٦٠ألكثر من 
وارد  والماألراضيومحاولة إلضفاء الشرعية على نهب 

ٍالفلسطينية، في تحد متعمد وخطير للمبادئ األساسية 
  .للقانون الدولي واإلجماع العالمي

 أن زيارة وزير الخارجية األميركي إلى وأشارت
لمستوطنات غير شرعية مقامة على أراضي الضفة الغربية 

 قبل هذه اإلدارة المنتهية نالمحتلة، هي محاولة أخيرة م
ا اإلجرامية بحق قضيتنا العادلة، واليتها، لترسيخ سياساته

كما أنها تأتي في إطار االستغالل الفاضح من قبل بومبيو 
لتحقيق أهدافه السياسية الشخصية كوجه جديد لمنظري 

  .اليمين المتطرف في الواليات المتحدة

 أن هذه المنتجات هي نتاج للسرقة والنهب وأكدت
معاداة ويجب مقاطعتها وليس دعمها، وأن إعالن بومبيو 

الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات 
اإلسرائيلية بشكل قانوني هو إهانة مباشرة اللتزام المجتمع 
الدولي بالقوانين والقرارات األممية، بما فيها قرار مجلس 

  .)٢٣٣٤(األمن رقم 

 األرض يو أن فصل بومبإلى عشراوي ولفتت
تجات الفلسطينية من الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المن

الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة هو 
 القائمة على تعزيز اإلدارةدليل آخر على أجندة هذه 
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ٕاالنفصال واالنقسام الفلسطيني الداخلي، واخضاع شعبنا 
للسيطرة اإلسرائيلية غير القانونية، وحرمانه من حقوقه 

  .ومقدراته

ب المنتهية واليتها بذلت  إلى أن إدارة ترموأشارت
جهودا مضنية لتطبيع االنتهاكات اإلسرائيلية المخالفة 

، ومحاربة الحقوق اإلنسانيللقانون الدولي والدولي 
األساسية لشعبنا الفلسطيني، وتعمدت ابتزاز العديد من 

  .الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها

مس  أن هذه اإلجراءات السافرة، تإلى ونوهت
 استباق إلىبشكل مباشر بحقوق شعبنا ومقدراته، وتهدف 

ٕاإلدارة األميركية المقبلة والزامها باإلجراءات القانونية 
واإلدارية، التي تحافظ على إرث ترمب المدمر إلى ما بعد 

  .فترته الظالمية

 في ختام بيانها أن القيادة وي عشراوأكدت
ة في المرحلة الفلسطينية تتطلع للعمل مع الدول المسؤول

المقبلة لتحقيق العدالة والسالم، على أساس االحترام 
المتبادل وااللتزام بسيادة القانون الدولي، والسعي نحو 
معالجة تداعيات سياسات إدارة ترمب الكارثية، ومواجهة 
إجراءاتها والتراجع عنها، واالتجاه نحو مسار جديد ينسجم 

  .مع القيم والمفاهيم اإلنسانية

  ٢٠/١١/٢٠٢٠  األنباء الفلسطينية وفاوكالة

* * * * *  

المجتمع الدولي مطالب بالضغط على : الفاهوم
  االحتالل لوقف انتهاكاته بحق أطفال فلسطين

 

 قال سفير دولة فلسطين لدى تونس –تونس 
هائل الفاهوم، إن على المجتمع الدولي الضغط على دولة 

االلتزام االحتالل بشكل حقيقي وفاعل، إلجبارها على 
واإلفراج  بالمواثيق الدولية الداعية الحترام حقوق األطفال،

الفوري عن جميع األطفال الفلسطينيين األسرى، ووقف 
 .انتهاكاتها المتكررة بحق الطفولة الفلسطينية

جاء ذلك، في مداخلته، يوم الجمعة، خالل 
الحفل الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة 

بمقرها في تونس، لمناسبة اليوم " اللكسوا"والعلوم 
تنمية الطفولة المبكرة في "العالمي للطفل، بعنوان 
  ".األوضاع الطارئة واألزمات

  ٢٠/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

 الواليات وسم: ليع أبو  الفلسطينيالسفير
  قانوني غير المستوطنات لمنتجات المتحدة

 

 األمين العام المساعد لشؤون  اعتبر- القاهرة
فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد 

 الواليات المتحدة لمنتجات المستوطنات وسم  أبو علي،
" منتجات إسرائيلية"اإلسرائيلية غير الشرعية على أنها 

 .بالسياسة العدائية وغير القانونية

 إن ، يوم السبت،"وفا" أبو علي في تصريح وقال
فصل وزير الخارجية األميركي بومبيو األرض الفلسطينية 
المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة 
الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة، هو دليل 

 القائمة على تمرير األميركيةآخر على أجندة هذه اإلدارة 
أجنداتها العدوانية تجاه القضية الفلسطينية، وتعزيز 
ٕاالنفصال، واالنقسام الفلسطيني، واخضاع الشعب 

 اإلسرائيلية االحتاللية العنصرية سيطرةالفلسطيني لل
  .وحرمانه من حقوقه ومقدراته

 ان هذا اإلعالن هو معاداة للدول وأضاف،
والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات 
اإلسرائيلية بشكل قانوني، وهو إهانة مباشرة اللتزام 

لمجتمع الدولي بالقوانين والقرارات األممية، بما فيها قرار ا
 هذه الخطوة أن ، موضحا)٢٣٣٤(مجلس األمن رقم 

تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي، ويجب 
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رفضها، ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية 
  .المتاحة

 السفير أبو علي إلى ضرورة مقاطعة أي ودعا
 في المستوطنات اإلسرائيلية، مؤسسة أو شركة تعمل

ومقاطعة بضائع المستوطنات، ومنع دخول المستوطنين 
ً العربية، مشيدا بالقرار امعةطبقا لقرارات مجالس الج

األخير لمحكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي القاضي 
بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات 

  .اإلسرائيلية

  ٢١/١١/٢٠٢٠ سطينية وفاوكالة األنباء الفل

* * * * *  

 أردني فلسطيني تنسيق  الفلسطينيةالخارجية
  لألقصى الحماية لتوفير

 

  قالت وزارة الخارجية والمغتربين- رام اهللا
إنها تقوم بتنسيق جهودها لحماية المسجد "، الفلسطينية

األقصى المبارك من انتهاكات دولة االحتالل المتواصلة، 
مملكة األردنية الهاشمية، وهو ما تم مع األشقاء في ال

بحثه والتنسيق بشأنه في االجتماع األخير بين وزيري 
خارجية البلدين الشقيقين الذي عقد األسبوع الماضي في 

  ".عمان

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم االثنين، أنها 
تتابع باهتمام كبير على كافة المستويات التصعيد 

حتالل، ومؤسساتها، الحاصل باستهداف دولة اال
والجمعيات االستيطانية التهويدية المتطرفة لألقصى 
وباحاته، سواء من خالل تصعيد االقتحامات اليومية 
المتواصلة، والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين 
فيها، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، في وقت يتعرض 

ضييقات  ألبشع أشكال العقوبات والتالفلسطينيونفيه 
 المسجد، بما في ذلك إلىالعنصرية إلعاقة وصولهم 

، وسحب الهويات، واحتجازها، االبعاداتاالعتقاالت، 
  .ونشر الحواجز في وجه المصلين

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا 
التصعيد، خاصة في ظل المرحلة االنتقالية الراهنة إلدارة 

  . ترمب

 واإلسالمية العربية داعية أبناء شعبنا واألمتين
  .إلى التعامل بكل جدية مع تلك التهديدات

كما طالبت المجتمع الدولي ومجلس األمن 
 لحماية إجراءاتالدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من 

المقدسات المسيحية، واإلسالمية، وفي مقدمتها األقصى، 
ًوهو ما يتطلب أيضا دورا فاعال وجديا من اليونسكو  ً ً ً

ممية المختصة لإليفاء بالتزاماتها، والمنظمات األ
  .ومسؤولياتها تجاه مبادئها، وقراراتها ذات الصلة

  ٢٣/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

 الدول تدعوان" األونروا"و العربية الجامعة
 لرواتب المالي العجز بتغطية لاللتزام المانحة

 بالوكالة العاملين

  

بوكالة  دعا مسؤولو التعليم -  وفا- القاهرة 
ومجلس " األونروا"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

الشؤون التربوية ألبناء فلسطين بالجامعة العربية، الدول 
المانحة للوكالة لسرعة الوفاء بالتزاماتها لتغطية العجز 
المالي الذي أصبح يهدد البرامج الرئيسية لها، خاصة 

الر  مليون دو٧٠العجز في رواتب العاملين والبالغ 
 .أميركي

 المشترك الذي عقد اليوم ٣٠وأعرب االجتماع الـ
بين مسؤولي التعليم بوكالة " الفيديو كونفرنس"عبر 

ومجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين " أونروا"
بمشاركة األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي 
العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وممثلي 
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ود المملكة األردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وف
والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم اإلسالمي 
للتربية والعلوم والثقافة عن قلقه الستمرار األزمة المالية 

مات والتي باتت تهدد الخد" أونروا"التي تعاني منها 
  .األساسية ومنها التعليم

وأدان االجتماع المشترك استهداف طائرات 
االحتالل اإلسرائيلي مدرسة تابعة لألونروا في مخيم 
الشاطئ في قطاع غزة، في إطار استهدافها للمنشآت 
ومنازل المواطنين في القطاع منتصف شهر آب 

  .الماضي

كما أدان استهداف إسرائيل، القوة القائمة 
ل، لمدارس األونروا الخمس في القدس المحتلة، باالحتال

في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى 
مراكز الخدمات المعنية باألطفال، ومنعها من تحديث 
وتطوير وترميم وبناء غرف إضافية أو مدارس جديدة 
للطلبة الفلسطينيين، والتأكيد أن ذلك سياسة عنصرية 

 تهويد وأسرلة المناهج التعليمية بامتياز وتأتي في سياق
الفلسطينية، والسيطرة على مدارس األونروا، كمدخل 
إلنهاء دورها ووجودها في مدينة القدس المحتلة، في 

  .إطار عملية التهويد الكبرى للمدينة

كما دعا المجتمعون، الوكالة لمواصلة وتعزيز 
التنسيق والتشاور مع الدول العربية المضيفة في وضع 

ستراتيجيات الهادفة لسالمة الطلبة والكوادر التعليمية، اال
والحفاظ على استمرار عملياتها التعليمية في مناطق 
عملياتها الخمس، خاصة في ظل ازدياد حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا داخل مخيمات الالجئين الفلسطينيين، 

  .ومع اقتراب فصل الشتاء

 وحذر المجتمعون، من ضعف استجابة الدول
المانحة لنداءات الطوارئ الصادرة عن الوكالة لمواجهة 

 ٩٤,٦فيروس كورونا، بما فيه نداء الطوارئ بقيمة 

أيلول الماضي،  /مليون دوالر الذي أطلقته في سبتمبر
/ لتغطية االحتياجات الفورية الطارئة لشهري نوفمبر

كانون أول، بما في ذلك المتعلقة / تشرين ثاني وديسمبر
تعليم، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه ببرنامج ال

مجتمع الالجئين الفلسطينيين، وبما يضمن استمرارية 
  .برامجها التعليمية والحفاظ على جودتها

ورفض المجتمعون ربط بعض الدول المانحة 
تمويلها لألونروا بإجراء إصالحات وتعديالت في مناهجها 

بما فيها ًالتعليمية، واعتبرت ذلك خضوعا لضغوطات 
اإلسرائيلية، خاصة أن مناهج األونروا تتوافق مع مناهج 
الدول العربية المضيفة ومع معايير حقوق اإلنسان 

  .والقانون الدولي

  ٢٣/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

نريد عملية سياسية : رئيس وزراء فلسطين
تنهي االحتالل وضغط دولي لاللتزام 

  باالتفاقيات

  

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم 
االثنين، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاللتزام 

 .باالتفاقيات الثنائية الموقعة مع الفلسطينيين

وأكد اشتية في مستهل االجتماع األسبوعي 
لمجلس الوزراء في مدينة رام اهللا، ضرورة دفع المجتمع 

لسياسية وفق مرجعيات الدولي الستئناف العملية ا
  .ّالقوانين والقرارات الدولية، برعاية دولية متعددة األطراف

  ٢٣/١١/٢٠٢٠األهرام المصرية 

* * * * *  
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إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي : الملك
  على أساس حل الدولتين

  

 التقى جاللة الملك عبداهللا -  بترا-  عمان
ان في قصر الثاني، الرئيس األرميني أرمين سركيسي

الحسينية امس االثنين، حيث جرى بحث العالقات 
  .الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجاالت

وركز اللقاء على الجهود المشتركة لمواجهة 
وباء كورونا وتداعياته االقتصادية والصحية 

كما تطرق إلى القضايا اإلقليمية والدولية  .واالجتماعية
ً خصوصا الجهود المبذولة ذات االهتمام المشترك،

   .لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط

وشدد جاللة الملك على ضرورة إنهاء الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي 
يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 

  .تها القدس الشرقية، وعاصم١٩٦٧

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ونائب رئيس  ...
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة 
جاللة الملك للسياسات، ووزيرة الصناعة والتجارة 

   .والتموين، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس األرميني

كما حضره عن الجانب األرميني مستشار 
   .داه، والسفير غير المقيم لدى المملكةالرئيس ومساع

  ٣ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

 ٥٤٠األردن يدين مصادقة االحتالل على بناء 
 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

  

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين –عمان 
 وحدة ٥٤٠مصادقة السلطات اإلسرائيلية على بناء 

ل أبو غنيم بالقدس الشرقية استيطانية جديدة في جب
   .المحتلة

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
اهللا علي الفايز أن هذه النشاطات االستيطانية مرفوضة 
ًومدانة خرقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وفي 

   .٢٣٣٤مقدمتها قرار مجلس األمن رقم 

وشدد الفايز على أن سياسة االستيطان 
سرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء اإل

المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة األراضي أو تهجير 
الفلسطينيين سياسة غير شرعية، وخطوة أحادية تمثل 
ًانتهاكا جسيما للقانون الدولي وتقويضا ألسس السالم  ً ً
وجهود حل الصراع وتحقيق السالم الشامل والعادل، 

 الدولتين على أساس قرارات الشرعية وتنسف فرص حل
   .الدولية

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
  .بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة االستيطان

  ٢٤/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

األردن وروسيا يؤكدان استمرار جهودهما 
  إلعادة إطالق مفاوضات السالم

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير - ّعمان 
 أيمن الصفدي  االردنيالخارجية وشؤون المغتربين

ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف اليوم استمرار 
العمل على زيادة التعاون الثنائي وتكثيف التشاور 
 والتنسيق إزاء القضايا اإلقليمية وسبل حل أزمات المنطقة

 .وتحقيق األمن واإلستقرار
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ف اليوم وشدد الوزيران خالل مباحثات عبر الهات
الروسية وعلى أهمية  - على قوة العالقات األردنية

التطور الذي تشهده هذه العالقات في مختلف المجاالت، 
وبما ينسجم مع رؤية جاللة الملك عبداهللا الثاني وفخامة 
الرئيس فالديمير بوتين اللذين يقودان هذه العالقة نحو 

  .آفاق أوسع من التعاون المؤسسي الفاعل

لصفدي والفروف التطورات اإلقليمية واستعرض ا
وتبادال وجهات النظر حول سبل التعامل مع المستجدات 

  .وتنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة

وبحث الصفدي والفروف تطورات القضية 
الفلسطينية وأكدا استمرار الجهود إلعادة إطالق 
مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل 

ن الدولي ومبادرة السالم العربية الدولتين وفق القانو
  .سبيال لتحقيق السالم العادل والشامل

وأكد الوزيران أهمية تحقيق المصالحة 
  . الفلسطينية، وبحثا التطورات في هذا السياق

وأشاد الصفدي بالدور الروسي في جهود تحقيق 
المصالحة الفلسطينية وشدد على مركزية الدور المصري 

سام الفلسطيني ووضع حد للخالف ًأيضا في إنهاء االنق
  .وتوحيد الصف

وأكد الصفدي أيضا تثمين المملكة للموقف 
الروسي الثابت المتمسك بحل الدولتين على أساس 
القانون الدولي سبيال لحل الصراع وتحقيق السالم العادل 

  .والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية

واتفق الوزيران على إستمرار التشاور ... 
والتنسيق واللقاء في أقرب وقت لمتابعة محادثاتهما حول 

  .القضايا اإلقليمية وحول سبل تعزيز العالقات الثنائية

  ٢٤/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

الجامعة العربية تدعو لحماية حقوق األطفال 
  الفلسطينيين من الجرائم اإلسرائيلية

 

 دعت جامعة الدول العربية إلى – قنا –القاهرة 
ة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية ضرور

حقوق أطفال فلسطين من الجرائم اإلسرائيلية التي 
ٕيتعرضون لها والزام االحتالل بتطبيق المواثيق واالتفاقيات 
الخاصة باألطفال لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل 

في تقرير لها بمناسبة ،وأوضحت الجامعة العربية .يومي
 نوفمبر ٢٠لعالمي للطفل الذي يصادف يوم ذكرى اليوم ا

من كل عام والذي يوافق اعتماد الجمعية العامة لألمم 
 وكذلك اتفاقية ١٩٥٩المتحدة إعالن حقوق الطفل عام 

، أبرز االنتهاكات التي قامت ١٩٨٩حقوق الطفل عام 
 من اتفاقية ١٦بها سلطات االحتالل خاصة المادة 

 ال يجوز أن يتعرض حقوق الطفل والتي تنص على أنه
الطفل ألي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته 

 .الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته

وأشار التقرير إلى أن االحتالل لم يراع سن 
األطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من 
رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، باإلضافة إلى 

 والمادة ٣٧إلسرائيلي انتهك أيضا المادة أن االحتالل ا
 من حقوق الطفل التي كفلتها له االتفاقية وهي الحق ٣٨

في العيش بحرية وكرامة، وأال يعرض أي طفل للتعذيب 
أو للعقوبة القاسية أو غير اإلنسانية، وكذلك وجوب 
احترام قواعد القانون اإلنساني الدولي وقت النزاع المسلح 

   .فلوذات الصلة بالط

وأكد أن سلطات االحتالل جعلت من اعتقال 
األطفال الفلسطينيين هدفا أوليا وأقدمت على اعتقال 
اآلالف منهم منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية، وفي هذا 
السياق أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى في تقريره 
السنوي أن استهداف األطفال الفلسطينيين بالقتل 
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نود االحتالل اإلسرائيلي يتم بشكل واالعتقال من قبل ج
متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية 

ولفتت الجامعة العربية  .واألمنية لقادة الكيان اإلسرائيلي
في تقريرها إلى أن االحتالل لم يكتف باعتقال األطفال 
خالفا التفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام 

هم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل قاسية وانتقامية بحق
تعذيب قاسية حيث تعرض جميع من اعتقل منهم 
لالعتداء بالضرب المبرح حين االعتقال، باإلضافة إلى 
الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة 
كافة أشكال االنتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي 

الشتائم معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه 
والتهديدات لهم بشكل مستمر ضاربا عرض الحائط بكل 
االتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء العتقال األطفال إال 

   .في أضيق الحاالت وألقصر فترة ممكنة

وأضاف التقرير، أن سلطات االحتالل قامت 
 من االتفاقية ٢٨بعرقلة العملية التعليمية خالفا للمادة 

الذي / شاليط/ من خالل سن قانون المشار إليها وذلك
منع التعليم وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل 
مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، 
وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول 
الكتب المنهجية والمجالت واألبحاث والدراسات العلمية، 

و جامعات أو مؤسسات ومنعت االلتحاق بأي مدارس أ
تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من األسرى 
الفلسطينيين لألشبال القاصرين، ومنعت األدوات الدراسية 
وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل األسرى 

   .األطفال وعدم االستفادة من وقتهم

وأكدت الجامعة العربية أن االحتالل صعد بشكل 
، ٢٠١٥استهداف األطفال باالعتقال منذ عام كبير من 

حيث شهدت قضية األسرى األطفال، العديد من التحوالت 
منها إقرار سلطات االحتالل لقوانين عنصرية تشرع 
إصدار أحكام عالية بحق األطفال، وصلت في بعض 

الحاالت إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، 
 وصلت ٢٠٢٠ الجاري  وحتى العام٢٠١٥وأنه منذ عام 

 آالف ٧حاالت االعتقال في صفوف األطفال ألكثر من 
 طفال، ١٧٠طفل وال يزال االحتالل يعتقل في سجونه 

بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية 
للغاية، باإلضافة إلى اعتقال العديد منهم وهم مصابون 

ل غير بعد إطالق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشك
إنساني قبل أن يتم نقلهم لتلقي العالج، كما برزت في 
الفترة األخيرة ظاهرة فرض األحكام التي ترافقها غرامات 
مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع 

  /.الفيسبوك/

  ٢٤/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

لن يكون هناك سالم واستقرار : جوزيف بوريل
  املة على أساس حل الدولتينبدون تسوية ش

 

 قال الممثل األعلى لالتحاد -بروكسيل ا
األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية جوزيف 
بوريل، إنه لن يكون هناك سالم واستقرار مستدامان في 
المنطقة بدون تسوية شاملة للصراع العربي اإلسرائيلي، 

ساس حل وال سيما الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، على أ
الدولتين المتفاوض عليه وقابل للحياة، على أساس 

  .ًالمعايير المتفق عليها دوليا

جاءت أقوال بوريل، خالل جلسة مناقشة في 
  .البرلمان األوروبي حول الشرق األوسط

ًوأضاف، ال يزال الوضع على األرض مقلقا 
للغاية، ال سيما بسبب استمرار التقدم في بناء 

قانونية واالرتفاع الكبير في عمليات المستوطنات غير ال
ٕالهدم، وان القرار األخير الذي اتخذته إسرائيل بفتح 

" جفعات هاماتوس"مناقصات لبناء مستوطنة جديدة في 
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ًيثير قلقا كبيرا، وأن خطط الضم اإلسرائيلية ال تزال بحاجة  ً
  .ًإلى التخلي عنها وليس تعليقها مؤقتا

وروبي للشؤون وشدد الممثل األعلى لالتحاد اال
الخارجية والسياسة األمنية، على وجوب العمل بشكل 
عاجل إليجاد طريقة إلعادة بناء الثقة بين الطرفين، 
وعلى تجنب اإلجراءات األحادية الجانب التي تقوض 

  .جهود السالم

تظل إعادة إطالق المفاوضات ضرورية، : وقال
في لذلك سنواصل العمل مع أعضاء المجتمع الدولي، بما 

ذلك اإلدارة الجديدة في واشنطن لدعم القانون الدولي 
: مضيفا. ٕوانهاء الصراع وضمان حقوق متساوية للجميع

لن نتمكن من إنهاء الديناميكية الحالية المتمثلة في 
  .ًالمواجهة الدائمة وانعدام الثقة إال من خالل العمل معا

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

  مصير صفقة القرن بمجيء بايدن؟

 

اتفق سياسيون على أن  -  رهام فاخوري-ّمان ع
فوز الديمقراطيين في االنتخابات األميركية األخيرة سيكون 
إيجابيا على األردن، لكنه لن يغير ما تحقق على أرض 

  .الواقع، خصوصا ما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني

انتهت » صفقة القرن«ما يرى بعضهم أن وفي
ودفنت، وستخفف على األردن ضغوطات إدارة ترمب للقبول 
بها، إال أن آخرين يذهبون إلى أن اإلدارة الجديدة ستعتبرها 

  .إنجازا ستبني عليه

ويقول وزير الخارجية واإلعالم سابقا الدكتور 
، وأنه »ستختفي«مروان المعشر إن ما يعرف بصفقة القرن 

  .«لم يعد لها وجود«

ويتوقع المعشر من اإلدارة األميركية الجديدة أن 
تعيد الدعم إلى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

، كما »االنروا«الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
ستعيد فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية المعنية 

ح باب االتصال مع بالتعامل مع الفلسطينيين، إضافة إلى فت
  .السلطة الوطنية الفلسطينية

ويقول الوزير والنائب السابق الدكتور ممدوح 
وليست » ترمبي«العبادي، إن صفقة القرن هي اختراع 

  .المؤسسة األميركية وهي ضد قرارات األمم المتحدة

ويتوقع من بايدن أن يكون صمام أمان للقضية، 
لتي يتوقع أن خصوصا مع وجود نائبته كماال هاريس ا

  .تساعد األقل حظا وتسعى إلى تحقيق العدالة في التعامل

المعشر، الذي كان سفير األردن في واشنطن 
حينما كان بايدن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 

الشخص «الكونجرس وكان على عالقة جيدة به، يصفه بـ
  .ويقول إن عالقاته الخارجية ممتازة مع الجميع» المميز

معشر أن االدارة األميركية لن تستطيع ويوضح ال
سيلقى «العودة عن قرار نقل سفارتها إلى القدس، ألنه 

  .«معارضة شديدة من الكونجرس

ويعتقد أن القضية الفلسطينية لن يكون لها أولوية 
على أجندة اإلدارة الجديدة التي ستنشغل بإعادة تجسير 

ون مهتمة الهوة في المجتمع األميركي داخليا وخارجيا، ستك
باعادة الدفء للعالقة مع االتحاد األوروبي والتعامل مع 

  .الصين

ويرى المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة، أن 
إدارة بايدن لن تتمكن من أن تغير ما نفذته إدارة ترمب على 
أرض الواقع، من نقل السفارة إلى القدس، واالعتراف 

؛ في خطوة طالما بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة االحتالل
سعى إليها اإلسرائيليون خالل عقود ماضية، واالعتراف 

  .بهضبة الجوالن أرضا اسرائيلية

قامت بصياغة «بمعنى أن اإلدارة األميركية 
سياستها الخارجية بما يتعلق باسرائيل ضمن االعتراف 

  .«بسياسة األمر الواقع

وال يعتقد المعشر أن المسار التفاوضي الفلسطيني 
لن تشهد «سرائيلي سيطفو على السطح مرة أخرى، ولكن اإل

إسرائيل التأييد األعمى الذي حصلت عليه أيام ترمب، ولن 
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يعطي بايدن الضوء لمزيد من ضم األراضي الذي كان 
  .يفترض أن يتم بالفعل

ويلفت إلى أن إدارة ترمب تجاهلت الدور األردني 
خصوصا في صفقة القرن، وأن األردن كان سيتضرر 

  .مباشرة ألن حل القضية سيكون على حسابه

ويصف المعشر العالقة التي تربط األردن باالدارة 
والكونجرس كذلك، .. الممتازة«األميركية، خصوصا بايدن، بـ

  .«رغم الفتور الذي شهدته هذه العالقات أيام ترمب

فلن «ويتوقع، اقتصاديا، أن يبقى الوضع كما هو، 
ة المساعدات ألن العالقة بين يتأثر األردن كثيرا من ناحي

البلدين راسخة منذ زمن، والكونجرس مؤيد لتلك المساعدات 
  .«وال أعتقد أن يكون هناك تغير سلبي

، قدمت الواليات المتحدة أكثر من ١٩٥١منذ عام 
  .مليار دوالر أميركي مساعدات لألردن) ٢٠(

ويوضح السبايلة أن إدارة بايدن لن تغير بموضوع 
  .سرائيلية على القدس والجوالنوضع اليد اإل

كما أن دائرة السالم لم تعد تقتصرعلى الفلسطينيين 
وأن اإلنجاز الحقيقي بتوسيع دائرة السالم يشمل العرب 

  .واسرائيل

وبالتالي، وفق السبايلة، ستفرض هذه المعادلة 
فإن مساحة المناورة ستبقى «نفسها ألي إدارة قادمة، لذا 

ظر إلى العالقات العربية اإلسرائيلية ضيقة ويمكن أن يتم الن
على أنها إنجاز فيما يتعلق بالشرق األوسط، ما يعني أنه 

  .«من الصعب أن تتخلى عن هذا النمط من االنجاز«

ويلفت السبايلة إلى أن الفلسطينيين أنفسهم في 
األيام األخيرة أبدوا مرونة أكبر للتعاطي مع المسألة من 

  .ئيلباب عودة التنسيق مع إسرا

لكنه ال يعتقد أن المكاسب االقتصادية ستعود كما 
عامل ثابت «ّكانت أيام إدارة اوباما، ويذكر بأن إسرائيل 

  .«بغض النظر عن هوية ساكن البيت األبيض

ويرى السبايلة أنه من الصعب على األردن أن 
يعول على تغيير جذري في التعاطي مع اإلدارة األميركية، 

ل موقعه الجغرافي بذكاء ليمكن اإلدارة ال بد أن يستغ«وأنه 
  .«األميركية من تحقيق إنجازات وليس إخفاقات

كما ال يعتقد أن المساعدات سيتغير عليها الكثير، 
  .غير أن الديمقراطيين يربطونها بحقوق اإلنسان

العبادي كذلك يدعو إلى عدم التفاؤل كثيرا رغم أن 
عيدنا إلى فترة حكم هناك فرقا كبيرا بين بايدن وترمب، وهذا ي

أوباما خصوصا وأن بايدن بدأ يختار شخوص إدارته من 
إدارة أوباما، مثل أنطوني بلينكن، المرشح ألن يكون وزير 

  .الخارجية

ويؤكد العبادي أن أكثر ما يهمه هو ما صرح به 
ٕبموضوع حل الدولتين واعادة النظر «بايدن أمام جمهوره 

  .«بالعالقة مع إيران

يعني أن إدارته ترفض «ن هذا كله وهو يعتقد أ
رئيس (ُصفقة القرن وأنها دفنت والخاسر األكبر هو 

  .«بنيامين نتانياهو) الحكومة اإلسرائيلية

لصالح القضية «ويعتبر العبادي هذا التصريح 
والتزام الديمقراطيين باالتفاقيات الدولية، دون أن ننسى أنه 

  .«يقود دولة داعمة إلسرائيل

ي تفاؤال بنجاح بايدن، داعيا الجميع ويبدي العباد
ستهدئ اللعب عالميا، كونها «للتواصل معه ألن إدارته 

عاقلة راشدة وليست طارئة على العمل السياسي خالفا للتي 
  .«سبقتها

وهو يتوقع أن يتأثر الوضع االقتصادي إيجابيا مع 
اإلدارة الجديدة، ومع أن نسب المساعدات األميركية لن 

علينا أن نوسع عالقاتنا مع دول الجوار «تتغير، ولكن 
  .«بهدف تحسين الوضع االقتصادي األردني

  ٣ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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بوقف بناء " إسرائيل"بريطانيا تطالب 
  االستيطان في القدس

 طالبت بريطانيا، دولة االحتالل – وكاالت
بوقف بناء مستوطنات جديدة في مدينة " اإلسرائيلي"

 .حتلةالقدس الم

وأعرب بيان صادر عن الخارجية البريطانية، 
 ٤٥٠مناقصة لبناء " إسرائيل"عن قلقها العميق إزاء طرح 

  .وحدة سكنية جديدة في القدس

وأضاف البيان أن الموقف البريطاني واضح تجاه 
بحسب القانون : "للمستوطنات، مردفا" إسرائيل"بناء 

بمساعي الدولي، فإن المستوطنات غير قانونية وتضر 
  ".إعادة تأسيس الثقة والحوار بين األطراف

بوقف فوري لبناء المستوطنات " إسرائيل"وطالب 
  .الجديدة

تشرين الثاني الجاري، قالت /  نوفمبر٩وفي 
، إن االستيطان تضاعف "اإلسرائيلية" "السالم اآلن"حركة 

خالل السنوات األربع الماضية، من والية الرئيس 
  .مباألمريكي دونالد ترا

وأضافت الحركة التي ترصد االستيطان، في 
 وحدة ٢٦٣٣١تمت المصادقة على بناء "بيان، أنه 

سكنية في المستوطنات في األعوام األربعة األخيرة 
 وحدة سكنية في ١٠٣٣١، مقابل )٢٠٢٠-٢٠١٧(

  )".٢٠١٦- ٢٠١٣(األعوام 

  ٢٥/١١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

   الدولتينتقارب أردني أمريكي إلحياء حل

 رسمت المكالمة الهاتفية -  عمان - زايد الدخيل
بين جاللة الملك عبداهللا الثاني، والرئيس األميركي 
المتنخب جو بايدن، مالمح العالقات والعمل في العديد 

 المقبلة، ٤من الملفات بين البلدين خالل األعوام الـ

خاصة على صعيد الملف الفلسطيني، في وقت قالت فيه 
يتطلع الى العمل  ايدن، إنه في حديثه مع جاللته،حملة ب

مع الملك على دعم قرار حل الدولتين بما يتعلق في 
  .القضية الفلسطينية

عن ” واشنطن بوست“فبحسب ما نقلت صحيفة 
يتطلع “حملة بايدن، قال الرئيس المنتخب لجاللته، إنه 

للعمل مع الملك عن كثب على جميع االصعدة التي تهم 
 بما فيها محاربة وباء كورونا والتغير المناخي، البلدين،

باإلضافة إلى محاربة اإلرهاب والتحديات األمنية في 
المنطقة، ودعم قرار حل الدولتين بما يتعلق بالصراع 

  .”الفلسطيني االسرائيلي

وكان جاللة الملك، أجرى االثنين الماضي، 
ًاتصاال هاتفيا مع ايدن، جرى خالله بحث عالقات  ً

  .اقة المتينة بين البلدينالصد

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

الستقرار في المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز األمن وا
 .>>...المنطقة

  ٣ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مصر تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات 
  استيطانية جديدة بالقدس

 

جمهورية مصر العربية  أدانت – وفا – القاهرة
مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في 

 .جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة

دث باسم الخارجية المصرية أحمد المتح وأكد
استمرار  حافظ في بيان صحفي يوم األربعاء، أن

السياسات اإلسرائيلية االستيطانية في األراضي 
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ّيقوض من فرص حل الدولتين،  ُالفلسطينية المحتلة
للوصول  ًويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعيا
ً فضال عما إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية،

 .تهديد لألمن واالستقرار في المنطقة ُيمثله من

سلطات االحتالل صادقت على مخطط  وكانت
قلنديا،   وحدة استيطانية على أراضي مطار٩٠٠٠لبناء 

" رمات شلومو" وحدة استيطانية في مستوطنة ١٥٣٠و
 وحدة استيطانية في ٥٧٠و على أراضي شعفاط،

جبل أبو غنيم، على أراضي " هار حوماه"مستوطنة 
جفعات "إلى الوحدات االستيطانية في مستوطنة  إضافة

هذا إلى جانب آالف  على أراضي بيت صفافا،" هامتوس
معاليه "الوحدات االستيطانية األخرى في مستوطنة 

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

  ٢٦/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

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

  الفلسطينية

  

يقول استاذ ...  <<– عمان –زايد الدخيل 
الرؤى “العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، ان 

والتحليالت تتكاثر حول الدور األميركي في المنطقة في 
ظل الرئيس المنتخب بايدن، ومنبع هذه التحليالت هو 

الكبيرة التي أحدثها ترامب على السياسة التغيرات 
األميركية تجاه القضية الفلسطينية، والتي أدت إلى ضرب 
األسس التي استندت عليها عملية السالم وبشكل خاص 
حل دولتين كحل نهائي للقضية الفلسطينية بوصفه حل 
عادل، ووقف الدعم األميركي للسلطة الفلسطينية، ووكالة 

  .”الالجئين الفلسطينيين

ًهذه القرارات مثلت مساسا مباشرا “ويضيف، 
بالمصالح الوطنية األردنية، وخاصة ما يتعلق بموقف 

األردن الثابت باتجاه دعم تاسيس الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والمستند إلى قرارات 
الشرعية الدولية، وكذلك المساس بالدور األردني في 

ورعايتها، باإلضافة إلى وقف ترامب األماكن المقدسة 
دعم وكالة غوث الالجئين مما حمل الحكومة األردنية 
أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة، باإلضافة إلى ذلك، فإن 
قرارات ترامب كانت تعني ضمنا تكريس الوطن البديل 

  .”فعليا

رغم أن العالقات االردنية “وقال شنيكات، 
 على المستوى االقتصادي وال األميركية الثنائية لم تتأثر

على مستوى التعاون األمني والمساعدات، اال انها 
ًاختلفت جوهريا فيما يتعلق بالرؤية لحل الصراع العربي 

  .”اإلسرائيلي

في ضوء ما سبق، يراهن “ووفق شنيكات، 
األردن على تغيير هذا االتجاه المدمر لحل الدولتين، 

: دة أسباب، منهاوتعزيز واحياء حل الدولتين وذلك لع
العالقة الشخصية لجاللة الملك مع الرئيس األميركي، 
والذي يشير إلى نقاط التقاء مشتركة في فهم لقضايا 
المنطقة وجوهر حالة عدم االستقرار والصراع في 
المنطقة، ويؤشر االتصال الذي أجراه بايدن مع جاللة 

اة الملك بهذا االتجاه، وتأكيده على حل دولتين، مع مراع
ان الواليات المتحدة األميركية دولة مؤسسات، وعملية 
ًصناعة القرار تتم بطريقة أكثر تعقيدا، لكنها على األقل 
توقف إتخاذ المزيد من القرارات المنفردة بدون التشاور 
مع حلفاء الواليات المتحدة األميركية واألخذ بعين 

  .”االعتبار مصالحهم ومصالح االستقرار في المنطقة

ال يوجد “اني االسباب بحسب شنيكات، انه وث
رئيس أميركي لديه إلمام ومعرفة كلية ودقيقة بملفات 
السياسة الخارجية كما هو بايدن، فهذا الرئيس كان 
ًعضوا في لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
ًورئيسا لها ونائب للرئيس أوباما، وتولى في عهده عدة 
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ًة أيضا، ليس هذا فحسب، ملفات في السياسة الخارجي
 وكذلك أزمة الخليج، والتدخالت ١٩٧٣فقد عاصر حرب 

األميركية في المنطقة، واالنتفاضة الفلسطينية االولى 
والثانية، وهذا يعني أنه لن يتخذ أي قرار بعيد عن فهمه 

  .”العميق وخبرته لطبيعة وجوهر الصراع في المنطقة

يمقراطي ان الحزب الد“اما السبب الثالث، فهو 
يميل بشكل عام إلى اإلنخراط في حل الصراعات في كل 
دول العالم، واعتماد سياسة العمل الجماعي، وهذا ما 
حدث مع كارتر واتفاقية السالم، وكذلك مساعي كلينتون 
في المنطقة وما نجم عنها من اتفاقيات، وحتى أوباما 

  .”كانت لديه توجهاته لكنها اصطدمت بالرفض اإلسرائيلي

األردن سيسعى إلحياء حل “يؤكد شنيكات، ان و
الدولتين، وخاصة أن الموقف األوروبي والصيني 
ًوالروسي ما يزال داعما لهذا الحل، مستغال توجهات إدارة 

  .”بايدن

من جهته، يقول المحلل السياسي، زيد 
بعالقات  ترتبط اإلدارة األميركية الجديدة“النوايسة، ان 

والمؤكد أنها تدرك أن أي اشتباك مع جاللة الملك،  ممتازة
من عمان، التي  البداية ومنتج ال بد أن تكون نقطة فاعل

الخلل وقدمت لالدارات األميركية المتعاقبة  طالما شخصت
منطلقا باي تسوية   تشكل قراءة موضوعية

للقضية الفلسطينية، والتي تنطلق من االصرار  سياسية
  .”حل الدولتين خيار على

يمكن فهم االهتمام   السياق،  اهذ في“ويضيف، 
بايدن باالستماع  األميركي وتحديدا الرئيس المنتخب

الملفات اإلقليمية وابرزها  جاللة الملك في مختلف لمقاربة
القضية الفلسطينية، باالضافة لما طرحه الملك في طريقة 
التعاطي مع جائحة كورونا وضرورة التعاون العالمي في 

لعدالة في توزيع اللقاح بين والتركيز على ا مجابهتها
  .”الجميع

في تقديري ان اول اللقاءات “وقال النوايسة، 
 بعد ممارسة بايدن الرئيس المنتخب  الدولية بين

من العام  في العشرين من الشهر األول صالحياته
المقبل، ستكون إيفاد فريقه السياسي للمنطقة واللقاء مع 

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

صفقة “السفير السابق، سمير مصاروة، يرى ان 
القرن المزعومة كانت اختبارا حقيقيا للعالقات األردنية 
األميركية التي استمرت ألعوام طويلة، نظرت خاللها 

برز حليف واشنطن إلى عمان، على أنها أحد أهم وأ
  .”استراتيجي لها بالمنطقة

األردن لم ولن يساوم في “ويقول مصاروة، ان 
، ”يوم من األيام على موقفه من القضية الفلسطينية

الواليات المتحدة تعتبر المملكة حليفا مهما “مبينا ان 
لها، كما تعد واشنطن الداعم الرئيسي لعمان، لكن ذلك 

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

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

  .”المستقبل

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

  .”والمسيحية في القدس

الواليات المتحدة لن تضحي بعالقتها “واعتبر أن 
األردن التي تعتبر بوابة األمن والسالم بالمنطقة، اذ مع 

انها تدرك مستوى أهمية وتأثير جاللة الملك، وبأن 



  
  ٩٣ 

المملكة دائما تعطي صوت العقل والخريطة التي تساهم 
بالسلم العالمي، ولن تخسر الواليات المتحدة هذا 

  .”الحليف

  ٣ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

اكات االحتالل الجامعة العربية تدين انته
  اإلسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية

 

السفير الدكتور سعيد أبو علي  أدان – أ ش أ
األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي 

 ممارسات سلطات العربية،العربية المحتلة بجامعة الدول 
 الفلسطينية،االحتالل اإلسرائيلي، وانتهاكاته ضد المرأة 

واسع النطاق بحقها، خاصة ما تتعرض وعنفه الممنهج و
له األسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون االحتالل، 

 ".كورونا المستجد"في ظل انتشار جائحة 

علي، في تصريح له  ودعا السفير سعيد أبو
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف " الخميس"اليوم 
ة  المؤسسات الدولية الحقوقية واإلنسانيالنساء،ضد 

وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة للتدخل من أجل وقف 
هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، وخاصة األسيرات 
منهن في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ووضع حد 
لمعاناتهن المستمرة، وذلك من خالل العمل على إطالق 

 .سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

العالمي إن اليوم "علي  وقال السفير أبو
 الذي يوافق يوم ٢٠٢٠لمناهضة العنف ضد النساء لعام 

 نوفمبر، يمر وال تزال المرأة الفلسطينية تعنف من ٢٥
قبل سلطات االحتالل وتتعرض لكافة أشكال االضطهاد 
والتنكيل والقتل العمد، واألسر واالعتقال اإلداري والحرمان 

تلقي من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية ل
كورونا "الخدمات الوقائية والعالجية خالل جائحة 

، بسبب الحواجز العسكرية المقامة على األرض "المستجد

الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين 
بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات األمم 

 ".المتحدة ذات الصلة

المرأة أن مكافحة العنف ضد " علي أبو"واعتبر 
ال تنفصل عن مكافحة االحتالل واالستيطان االستعماري 
والسيطرة على الشعوب ومصادرة حقوقها وحرياتها التي 
نصت عليها وكفلتها المواثيق والقوانين الدولية كما 
الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية في عالمنا 
المعاصر وهي الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 

 .جاله ونسائه، وشيوخه وأطفالهالفلسطيني ر

بالدور الريادي والنضالي للمرأة " علي أبو"وأشاد 
العربية والفلسطينية بصفة خاصة، وبصمودها 

حققته من إنجاز لحماية حقوقها  وتضحياتها وما
وتمكينها من ممارستها وما أصبحت تتمتع به مكانة في 
مكافحة كل أشكال العنف ضد شخصها وحقوقها في 

العربية كافة، بما يعزز من صمودها ودورها الدول 
  .المحوري في بناء المجتمع

  ٢٦/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

فلسطين والقدس في قلب األمة : نائب أردوغان
  اإلسالمية

 

نائب الرئيس التركي  قال – األناضول –أنقرة 
فؤاد أوقطاي، إن فلسطين والقدس الشريف يقعان في 

ًمية، مشددا عل ضرورة تبني موقف قلب األمة اإلسال
 .مشترك حيال القضية الفلسطينية

وجاءت كلمة أوقطاي لدى مشاركته عبر اتصال 
مرئي الخميس، في اختتام جلسة العمل الوزارية، 

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي ٣٦لالجتماع الـ 
وأشار أوقطاي إلى . والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

شكل أساس قيام منظمة التعاون اإلسالمي، أن فلسطين ت



  
  ٩٤ 

فلسطين والقدس الشريف في مركز قلوبنا، : "مضيفا
ولفت إلى أن ". ويجب أن يكون في مركز أفعالنا كذلك

االحتالل اإلسرائيلي يواصل عزل الشعب الفلسطيني، وقال 
علينا تبني موقف مشترك حيال القضية : "بهذا الخصوص

لذا، ينبغي علينا اتخاذ : "ًوأردف قائال". الفلسطينية
الخطوات الالزمة التي ينتظرها إخوتنا الفلسطينيون واألمة 

على صعيد آخر، لفت أوقطاي ". اإلسالمية بشكل عاجل
إلى جائحة كورونا التي يتعرض لها العالم، مشيرا بهذا 
اإلطار إلى أهمية دعم قطاع السياحة داخل منظمة 

 .التعاون اإلسالمي

لعاملين بقطاع السياحة بحاجة إلى ّونبه إلى أن ا
دعم من خالل قروض منخفضة التكلفة وفرص التمويل 
الصغرى، وتخصيص األراضي، واإلعفاءات الضريبية 

وأكد ضرورة ابتكار . وغيرها من أشكال الدعم المالي
طرق ووسائل بديلة لتنشيط القطاع السياحي بما يتماشى 

 .حة كورونامع أسلوب الحياة الجديدة الذي رافق جائ

وأشار إلى الحاجة إلى بحث إمكانية إنشاء 
بين دول منظمة التعاون اإلسالمي، " ممرات سفر آمنة"

 ".برنامج السياحة اآلمنة"مبينا أن تركيا تطبق 

وأكد أنه كلما ازداد التضامن بين أعضاء 
المنظمة على صعيد العالقات االقتصادية، زادت قدرة 

 . والتحديات الخارجيةأعضائها على مقاومة الصدمات

ّوبين أن مشروع بورصة الذهب من بين 
المشاريع المهمة التي تريد تركيا تحقيقها داخل منظمة 

وقال بهذا . التعاون اإلسالمي، في المستقبل القريب
نحن بحاجة إلى تطوير البنية التحتية التي : "الخصوص

ستمكن من تجارة الذهب بين بورصات منظمة التعاون 
 ".ياإلسالم

كما تطرق أوقطاي إلى انتشار كراهية 
المسلمين، مبينا أن المسلمين يتعرضون لخطابات كراهية 

 .في مختلف أنحاء العالم

وأضاف أن المسلمين ال يزالون يتعرضون 
للهجوم واإلساءات بسبب معتقداتهم، بل وحتى يتعرضون 

 .للقتل يوميا

وأكد أن العالم اإلسالمي من واجبه أن يستمر 
 .فت االنتباه إلى هذه القضية الحيويةفي ل

يجب أن نبعث رسالة واضحة : "وتابع أوقطاي
للعالم بأسره عن خطوطنا الحمراء، حتى تدرك الدول 

  ".األخرى خطورة المشكلة

  ٢٦/١١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  

اشتية يجدد مطالبته دول االتحاد االوروبي باتخاذ 

من حملة خطوات فعلية تجاه المستوطنين 

  جنسياتها

 جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، خالل –رام اهللا 
لقائه ممثل جمهورية سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين 
جوزيف هودي، مطالبته دول االتحاد األوروبي، باتخاذ 
خطوات فعلية وجادة تجاه المستوطنين من حملة 
جنسياتها، كونهم يقطنون في مساكن غير شرعية وفق 

 . والمواثيق الدوليةالقانون

وبحث رئيس الوزراء خالل لقائه السفير هودي، 
بمكتبة في مدينة رام اهللا، اليوم الخميس، آخر التطورات 
والمستجدات السياسية، وأطلعه على االنتهاكات 
اإلسرائيلية، واستمرار التوسع االستيطاني، واالستيالء 
على األراضي، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن خطوات 

سرائيل الممنهجة لتدمير حل الدولتين، وأي فرصة إلقامة إ
 .الدولة الفلسطينية

وأكد اشتية أهمية تعزيز التعاون المشترك ما 
بين البلدين على كافة األصعدة، مشيرا إلى العالقات 

  .المميزة التي تجمع فلسطين وسلوفاكيا

  ٢٧/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ٩٥ 

  ته لحماية المقدساتّاألردن يكرس كل إمكانا

  

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
 الجمعة، إلى يوموشؤون المغتربين أيمن الصفدي، 

جانب الممثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 
في االتحاد األوروبي، نائب رئيس المفوضية األوربية، 
جوزيب بوريل، المنتدى االقليمي الخامس لوزراء خارجية 

 من أجل المتوسط الذي عقد االتحادالدول األعضاء في 
  .في مدينة برشلونة

 ملك إسبانيا فيليب االفتتاحيةوشارك في الجلسة 
السادس ووزيرة الشؤون الخارجية واالتحاد األوروبي 
والتعاون اإلسباني أرانشا غونزاليس اليا وأمين عام 

  . من أجل المتوسط ناصر كمالاالتحاد

لمنتدى وزراء خارجية دول كما شارك في ا
  . األوروبياالتحادالجوار الجنوبي ووزراء خارجية دول 

تفعيل جهودنا للتوصل " أن  الصفديوأكد... 
لحلول سياسية لهاتين األزمتين تعيد لهذين البلدين 
الرئيسين في الجوار المتوسطي أمنهما واستقرارهما 

 وقال "ٕمسؤولية أخالقية وانسانية، ومصلحة مشتركة
لن يتحقق السالم الشامل والعادل القادر على "الصفدي 

إطالق طاقات شعوبنا في جنوب المتوسط ما لم يحصل 
الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في الحرية 
والدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 

، على أساس حل الدولتين ١٩٦٧الرابع من حزيران 
تعيش بأمن وسالم إلى جانب ووفق القانون الدولي، ل

  ".إسرائيل

فاالحتالل نقيض السالم يمنعه ويقوض "وأضاف 
يتحقق السالم بالعودة إلى مفاوضات جادة . فرص تحقيقه

للوصول لحل الدولتين، ال بفرض حقائق جديدة على 
األرض، وبناء المستوطنات، وهدم البيوت ومحاصرة 

  ".األمل

الهاشمية وأكد الصفدي أن المملكة األردنية 
قوة من أجل السالم العادل، تعمل معكم جميعا "ستظل 

ًعلى تحقيقه حقا لكل شعوب المنطقة، وبتوجيه ومتابعة 
 الثاني، الوصي على عبد اهللامباشرة من جاللة الملك 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، ستبقى 
المملكة تكرس كل إمكاناتها لحماية المقدسات وهويتها 

ية اإلسالمية والمسيحية، والوضع التاريخي العرب
  ".والقانوني القائم فيها، لتنعم مدينة السالم بالسالم

وترأست المملكة األردنية الهاشمية، إلى ... 
، في رئاسة ٢٠١٢جانب االتحاد األوروبي منذ عام 

 من أجل المتوسط الذي يضم في االتحادمشتركة، 
روبي ودول  األواالتحاد دولة هي دول ٤٢عضويته 

ويعتبر المنتدى االقليمي الخامس . الجوار الجنوبي
لوزراء خارجية الدول األعضاء لالتحاد من أجل المتوسط 

 عاما على ٢٥الذي يتزامن انعقاده مع مناسبة مرور 
ً اجتماعا وزاريا ٢٠عملية برشلونة، وتم عقد اكثر من  ً

ً مشروعا أورومتوسطي منذ ٦٠ أكثر من واعتماد
  .تاريخه

 ٣ ص٢٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

على المسلمين ترك الخالفات كي : أردوغان
  يدافعوا عن المقدسات

 

 دعا الرئيس التركي رجب –وكالة األناضول 
طيب أردوغان العالم اإلسالمي إلى تجاوز خالفاته كي 
يستطيع التصدي لالعتداءات على مقدساته، مشيرا إلى 

اداة اإلسالم أن تلك الخالفات تغذي ظاهرة مع
 ).اإلسالموفوبيا(

 عبر تقنية –ففي كلمة ألقاها اليوم السبت 
 للجمعية اإلسالمية ٢٣الفيديو في المؤتمر السنوي 

 قال أردوغان إنه إلى جانب وباء كورونا، –األميركية 



  
  ٩٦ 

واجه المسلمون هذا العام فيروس معاداة اإلسالم األسرع 
 .ًانتشارا

والتمييز والتعصب وأضاف أن العنصرية الثقافية 
وصلت إلى أبعاد ال يمكن إخفاؤها في دول تعد مهدا 
للديمقراطية، مؤكدا أن الدول التي تسمح باإلساءة 

 .ُللمقدسات اإلسالمية ال تتحمل أي نقد يوجه لها

وضرب أمثلة على ما يتعرض له المسلمون 
ومقدساتهم في عدد من الدول الغربية، مثل عرض 

ل محمد صلى اهللا عليه وسلم في الرسوم المسيئة للرسو
فرنسا، وحرق نسخ من المصاحف وتمزيقها في النرويج 
والسويد، مشيرا إلى أن اإلساءة للمقدسات ال عالقة لها 

 .بحرية التعبير

وبعد أن أشار إلى تصاعد التطرف األيديولوجي 
في دول غربية، وتغاضيها عن االعتداء على المسلمين 

 أن المسلمين في دول كثيرة ومقدساتهم، أوضح أردوغان
أصبحوا يواجهون التهميش والتمييز بسبب عقيدتهم أو 

 .لغتهم أو أسمائهم أو أزيائهم

فلنضع جميعا "وقال مخاطبا العالم اإلسالمي 
خالفاتنا جانبا، ونجتمع عند قاسم اإلسالم المشترك في 

 ".مواجهة االعتداءات على مقدساتنا

تصاعد معاداة وأضاف أن السبب الحقيقي وراء 
اإلسالم هو الخالفات بين المسلمين، وانشغالهم ببعضهم 
البعض، مشيرا إلى أن كثيرا من األقليات المسلمة التي 
تعيش في دول غير مسلمة تقوم بالتفرقة بين المسلمين 
على أسس عدة؛ مثل سنة وشيعة، أو أبيض وأسود، أو 

 ...أفريقي وآسيوي، أو عربي وأعجمي

  ٢٨/١١/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

 الكنائس لشؤون الرئاسية اللجنة
 عن والمدافعين العالم في المؤمنين تدعو

 شعبنا مع تضامنهم لتأكيد الحق

  

 دعت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس - اهللا رام
في دولة فلسطين، كنائس العالم وكافة 

 ودعمهم لحقوق شعبنا تضامنهم لتأكيد  المؤمنين
 اإلسرائيليمن ظلم االحتالل الفلسطيني، للخالص 

  .واضطهاده على مدار سنوات احتالله المريرة

 اللجنة في بيان أصدره رئيسها، مدير عام وأكدت
الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، لمناسبة اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 

نوفمبر من كل عام، انه آن /  تشرين الثاني٢٩في 
 ان تنتهي المعاناة التي الزمت أبناء شعبنا المعذب واناأل

في األرض المقدسة، بسبب الظلم والقهر والحرمان من 
حقوقه اإلنسانية والطبيعية والسياسية، التي يجب أن 

  .يتمتع بها في دولة حرة، كباقي شعوب العالم

 ان الواجب اإلنساني واألخالقي والديني، وأضافت
ن وأحرار العالم، إعالء صوت الحق يحتم على كل المؤمني

والعدالة في هذا اليوم الذي يتضامن به العالم مع أبناء 
شعبنا، خاصة وأننا على أبواب أعياد الميالد المجيدة، 

 محيث مدينه الميالد محاصرة باالستيطان، وجدار الض
والتوسع العنصري، والتي يجب أن يعيشها شعبنا 

االحتالل وممارساته  كريما بعيدا عن حرا  الفلسطيني
القمعية، في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

  .مدينة القدس

 كافة الجهات المعنية إلى اللجنة نداءها ووجهت
 وأفراد وكنائس ودولفي المجتمع الدولي من مؤسسات 

وموحدين ومدافعين عن العدالة اإلنسانية، لمضاعفة 
توقف انتهاكات جهودهم واتخاذ المواقف الفعلية التي 

االحتالل وممارساته بحق مدينة القدس ومقدساتها 



  
  ٩٧ 

 والمسيحية، ليعيش شعبنا وكل المؤمنين بحرية اإلسالمية
  .وسالم واطمئنان

  ٢٨/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

من مخططات  الشيخ عكرمة صبري يحذر
  متدرجة لتهويد األقصى وعزل القدس

 

رئيس الهيئة  د األقصىالمسج حذر خطيب
من  عكرمة صبري اإلسالمية العليا في مدينة القدس الشيخ

مخططات متدرجة لتهويد المسجد المبارك، وعزل مدينة 
خطورة الطلب الذي تقدمت به  القدس، كما حذر من

االحتالل  الجماعات اليهودية المتطرفة مؤخرا من حكومة
قصى، بهدف لبناء مدرسة تلمودية في الساحة الشرقية لأل

فيها بعدما فشلوا في السيطرة على باب  وضع موطئ قدم
 .الرحمة وتحويله إلى كنيس

 وأوضح الشيخ صبري أن انتهاكات االحتالل بحق

ٕتتكرر بشكل مستمر، وتتمثل في اعتقاالت وابعاد  األقصى
 .وهدم المنازل ومحاوالت تهويد للمسجد األقصى

سلب  اولونبه خطيب األقصى إلى أن االحتالل يح
صالحيات األوقاف في األقصى والسيطرة تدريجيا على 

مستنكرا اكتفاء بعض الدول ببيان  المدينة المقدسة،
 .استنكار فقط تجاه ذلك

 تحرم" إسرائيل"وأضاف الشيخ صبري أن 

الفلسطينيين من الوصول إلى القدس ما يؤكد أنها تتعمد 
 الفصل بالحواجز العسكرية وجدار عزل المدينة ومحاصرتها

ٕاالحتالل، واجبار  والمستوطنات، بهدف تذويب القدس بدولة
 .المقدسيين على الخروج منها نحو الضواحي ومدن الضفة

 ولفت الشيخ صبري إلى أن سياسة التقسيم

الزماني والمكاني التي يحاول االحتالل فرضها بدأت منذ 
تصدي المقدسيين وأهل الداخل  عشرات السنوات لكن

على " اإلسرائيلية" المخطط منع فرض السياسةالمحتل لذلك 
 على تنفيذها من خالل زيادة" إسرائيل"القدس والتي تصر 

االقتحامات وزيادة الفترة الزمنية القتحامات المستوطنين 
وأوضح الشيخ صبري أن االحتالل  .لنحو أربعين دقيقه

اآلونة األخيرة كورونا أو فترة األعياد اليهودية  يستغل في
االحتالل، فيسجل غرامات مالية  ذ مخططاته بالقدسلتنفي

 إجراءات باهظة على كل مقدسي ال يرتدي الكمامات وهذه

وأشار  .انتقامية ال تطبق على األحياء اليهودية عنصرية
صبري إلى أن تجار البلدة القديمة يتعرضون لضربة 
اقتصادية واضحة بعزلهم وحصارهم وضعف الحركة 

 .االقتصادية

الشيخ صبري على أن االحتالل زاد من كما شدد 
البيوت وسياسة هدم الذاتي التي تسبب أذى  هدم وتيرة

وطالب  .نفس كبير للمقدسي، إلى جانب تشريد عائلته
شرح الرواية  خطيب األقصى وسائل اإلعالم بضرورة

اإلسالمية المتعلقة بالقدس، والتحرك إعالميا بكل اللغات 
اية اإلسالمية ودحض الرواية أنحاء العالم لتثبيت الرو في

 .اليهودية

 ودعا صبري لضرورة أال تكون الحملة عاطفية

كردة فعل، الفتا أن األهم في مثل هذه الحمالت هو 
المستمرة حتى يكون هناك جو مهيأ  الديمومة والمتابعة

إلثبات حقنا الكامل في القدس وأثنى صبري على ثبات 
بعاد العنصرية التي يتعرضون لسياسة اإل المقدسيين الذين

ودفاعهم عنه ألنه  لن تؤثر على رباطهم وتعلقهم باألقصى
جزء من عقيدة المسلمين، مؤكدا أن تعلق المسلمين 

األقصى يبطل تنفيذ مخططات االحتالل التي لم  بالمسجد
قلة الضغط الفعلي  تتوقف عن بناء المستوطنات بسبب

مشيرا إلى على االحتالل سواء من اتحاد أوروبي أو عرب، 
مخططات االحتالل تساهم في تمزيق المجتمع وضرب  أن

  .سياسي االقتصاد وتبدد وهم كل حل

  ٢٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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قضية القدس أهم : رئيس البرلمان التركي
  قضايا القرن العشرين

  

رئيس البرلمان التركي مصطفى  قال – إسطنبول
أهم قضايا القرن شنطوب، األحد، إن قضية القدس 

 .الحادي والعشرين

جاء ذلك في كلمة األحد خالل مشاركته في 
" برلمانيون ألجل القدس "افتتاح المبنى الجديد لرابطة

بإسطنبول، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع 
 .الشعب الفلسطيني

وأوضح شنطوب أن تبني القضية  ...
 العالمي الذي الفلسطينية يعني في الواقع مناقشة النظام

وأضاف . نشأ بعد الحربين العالميتين في القرن العشرين
نعيش حقبة يتعزز فيها كفاح الشعوب المضطهدة "

وأشار أن ". وخاصة المسلمين لنيل حقوقهم المشروعة
في " برلمانيون ألجل القدس"المبنى الجديد لرابطة 

إسطنبول، سيكون مركزا الحتضان مباحثات واجتماعات 
وشدد رئيس . ى صعيد القضية الفلسطينيةمهمة عل

هي قضية البشرية "البرلمان التركي أن قضية القدس 
جمعاء، قضية كل إنسان يؤمن بالقانون ويتحلى 
بالضمير بغض النظر عن عرقه أو دينه أو رأيه 

 ".السياسي

وأعرب عن أهمية متابعة هذه القضية من خالل 
 رابطة منصة دولية، والنضال من أجلها، مبينا أن

 ٧٣ برلماني من ١٥٠٠برلمانيون ألجل القدس لديها 
وأوضح شنطوب أن قضية القدس قضية العالم، . دولة

ويرجع سبب ذلك إلى أن القدس المحتلة ليست هدفا 
وأضاف . نهائيا إلسرائيل ولكنها مركز مهم بالنسبة لها

أن المسألة الرئيسية للصهيونية اإلسرائيلية هي الوصول 
وبين أن . رائيل الكبرى من النيل إلى الفراتإلى هدف إس

هذا الهدف ال يهم دول وشعوب في المنطقة الجغرافية 

الممتدة من النيل إلى الفرات فحسب؛ بل هدف يشكل 
وأكد أن . تهديدا لسائر الشرق األوسط والسلم العالمي

تجاهل أهداف إسرائيل، سيؤدي إلى تجاهل التهديد الكبير 
ضرورة وضع حد للغطرسة القادم، مشددا على 

 .اإلسرائيلية

من جهته، اعتبر السفير الفلسطيني في ...
تركيا، فائد مصطفى، أن إقرار األمم المتحدة باليوم 

، ١٩٧٧العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عام 
هو اعتراف منها بمسؤوليتها عما حصل نتيجة قرار 

  .١٩٤٧ تقسيم فلسطين عام

الشعب الفلسطيني لقد عانى : "وقال مصطفى
ً عاما الكثير، واستمر في النضال دفاعا عن ٧٢خالل  ً

تاريخه ومقدساته وعلى رأسها المسجد األقصى، ولن 
يختفي الشعب الفلسطيني ولن يستسلم للقهر وللظلم 

 ".وسيواصل كفاحه المشروع ضد االستعمار الصهيوني

 وهي أول منصة ٢٠١٥وتأسست الرابطة عام 
فعيل وتنسيق دور البرلمانيين في العالم برلمانية تعنى بت

 ١٥٠٠تجاه القدس وفلسطين، وتتألف من أكثر من 
 ٧٣عضو من البرلمانيين المسلمين وغير المسلمين من 

  .دولة

 ٢٩/١١/٢٠٢٠ األناضولوكالة 

* * * * *  

األزهر يدعو اآلباء واألمهات إلحياء القضية 
  الفلسطينية فى عقول األبناء

 

الم كله، بما اسماه أحد أسوأ ر األزهر العّذك
ذكرى اغتصاب األراضى "المناسبات فى التاريخ الحديث 

ذكرى قرار تقسيم "أو ما يعرف سياسيا بـ " الفلسطينية
 . من نوفمبر من كل عام٢٩، والتى تحل فى الـ "فلسطين

وأكد األزهر فى بيان له، أن هذا التاريخ قد حمل 
طيني، ممثلة فى كل أشكال القهر والظلم للشعب الفلس
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المذابح واالعتداءات والتعذيب والتهجير القسرى وغيرها، 
مشددا على أن العالم العربى واإلسالمى لن ينسى مذابح 
الكيان الصهيونى وجرائمه غير اإلنسانية وغير األخالقية 
فى حق الشعب الفلسطيني، والتى ال يمكن أن تمحى من 

ويه التاريخ أو ذاكرة اإلنسانية مهما حاول المغتصب تش
  .تزييف حقائقه

ودعا األزهر الشريف المجتمع الدولى لالعتراف 
الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما يدعو 
اآلباء واألمهات والقائمين على العملية التعليمية 
والمشاريع الثقافية والتربوية، إلحياء القضية الفلسطينية 

ظل حاضرة فى قلوب ًدائما والتعريف بها دوما حتى ت
وعقول األطفال والشباب فى مواجهة الحمالت الممنهجة 
على مواقع التواصل االجتماعى الهادفة لطمس معالم 
القضية، إلى أن يعيد اهللا الحق ألصحابه، فالقدس 

  .ستبقى عربية

  ٣٠/١١/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

القنصل البريطاني يؤكد رفض بالده لالستيطان 
  القدسبالضفة و

  

قال القنصل  -  بترا -   وكاالت- القدس المحتلة
البريطاني العام في مدينة القدس المحتلة فيليب هول 
أمس إن موقف بالده رافض لسياسة االستيطان 

  اإلسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس

وأكد القنصل البريطاني إن المستوطنات 
تلة غير قانونية، اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المح

ًوتشكل عائقا أمام تحقيق السالم ونحن نتحدث بصراحة 
مع اإلسرائيليين حول ضرورة وقف بناء المستوطنات 

  .إلعطاء فرصة للسالم وتحقيق حل الدولتين

وأضاف ان بريطانيا ملتزمة بتقديم الدعم 
السياسي واالقتصادي للحكومة الفلسطينية لتستمر في 

وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني بناء مؤسسات الدولة 
  .بتقرير مصيره

 هول أن بريطانيا مستمرة في دعمها وأوضح
السياسي للشعب الفلسطيني، وتم ترجمته من خالل 
رفضها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ورفضها 
لخطة الضم، وهي مستمرة في تقديم الدعم االقتصادي 

سانية لوكالة للشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات اإلن
، )األونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

والمساعدات بأشكالها المختلفة للحكومة الفلسطينية، 
إضافة إلى التعاون في عدة مجاالت، ال سيما في 

  .المجالين المعرفي والثقافي

  ٧ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لقاء الملك بالرئيس : رأي الدستور
   التوقيت والمضامينأهمية.. الفلسطيني

  

بقيت العالقة األردنية الفلسطينية على مر 
السنوات، عالقة التاريخ والدم والحاضر والمصير 
المشترك، عالقة تتقدم فيها مصلحة الشعبين الشقيقين، 
وتتصدر سلم أولوياتها القضية الفلسطينية، كقضية 
ًمركزية لألمة، ومفتاحا لتحقيق السالم في المنطقة، وبقي 

عها األردن رغم أعوام الضيق واألجندات التي تبرعمت م
ًفي المنطقة، ثابتا صلبا على مبادئه، مؤمنا مدافعا بأن ال  ً ً ً
أمن وال استقرار في المنطقة دون حل عادل شامل يضمن 
لألشقاء حقوقهم التاريخية والمشروعة على ترابهم 

 .الوطني

ّويتوج سمو هذه العالقة ورسوخها التنسيق  
مر بين جاللة الملك عبد اهللا الثاني وأخيه الرئيس المست

ًالفلسطيني محمود عباس، حيث اللقاء باألمس بحثا 
للمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في إطار 
التنسيق والتشاور المستمرين، ليخرج اللقاء الذي حضره 
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سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، بتأكيد 
رورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم ملكي على ض

ٕالعادل والدائم وانهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، على 
 .أساس حل الدولتين

الملك وفي يوم التضامن العالمي مع الشعب  
ّالفلسطيني عبر عن وجدان شعبه وموقف األردن الثابت 
في دعم األشقاء بتقرير المصير والحق في السيادة، 

 والتعويض لتكون الرسالة الملكية في اللقاء مع والعودة
الرئيس عباس واضحة وثابتة وتؤكد رسوخ الموقف 
ٕاألردني، في وقوفنا بكامل طاقاتنا وامكانياتنا إلى جانب 
األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة 
ٕواقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، 

، وعاصمتها ١٩٦٧الرابع من حزيران عام على خطوط 
القدس الشرقية، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني 
والتاريخي القائم في القدس، ورفض األردن لجميع 
اإلجراءات األحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة 
ومقدساتها ومحاوالت التقسيم الزماني أو المكاني، 

 .لقدسي الشريفالحرم ا/ للمسجد األقصى المبارك

إن أهمية اللقاء وتوقيته تكمن في التحضير  
للتنسيق والتشاور مع إدارة أمريكية جديدة، حيث الموقف 
ًاألردني الفلسطيني الموحد، وحيث ندرك جميعا كما 
المجتمع الدولي مخاطر االنحياز في أوقات خلت للمحتل 
على حساب صاحب الحق واألرض والتاريخ، ليصب 

انة توحيد الموقف، وتحشيد الجبهات اللقاء في خ
المناهضة لكل المشاريع التي تسعى إلى هضم الحق 
الفلسطيني، ما يستوجب اليوم توحيد المواقف العربية في 
هذا اإلطار وجعل القضية الفلسطينية على سلم أجندة 
القرار العربي، والدفاع عن الحلول التي تضمن الحق 

رعية الدولية وحل الدولتين ًالفلسطيني استنادا لقرارات الش
 .وفق مبادرة السالم العربية

إن المرحلة المقبلة فاصلة وتاريخية في  
مستقبل القضية الفلسطينية، وتتطلب تنسيق المواقف، 
ًوموقفا عربيا متجانسا، وندرك مع هذه المرحلة أهمية  ً ً
الموقف األردني وصالبته، فالملك يحظى بثقة األسرة 

داقة متينة بعديد القوى المؤثرة في الدولية، وتجمعه ص
العالم وبخاصة اإلدارة األمريكية الجديدة، فهو بشهادة 
ًالجميع يقدم دوما خطاب العقالنية واالعتدال والتوازن، 
ًويدعو دوما إلى تعظيم مساحات الحوار والتوافق، ولذا 

 .كانت مواقفه على الدوام محط التقدير واالحترام والثقة

دن رغم تعاظم التحديات وتبدل لقد بقي األر 
ًاألجندات متمسكا بموقفه غير مساوم على قضية 
ًفلسطين، مدركا قانعا أن مصادرة الحق الفلسطيني  ً
ستجلب للمنطقة ويالت وويالت، ومع هذا الموقف الملكي 
الصلب نجدد في األردن وقوفنا خلف جاللة الملك في 

دس، من حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الق
ًمنطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات استنادا 
إلى شرعية تاريخية ودينية، ليبقى األردن تحت هذا 
العنوان على جبهة الحق في صمود وثبات مع فلسطين، 
ًمدافعا عن حق األشقاء في نيل حقوقهم الكاملة والعيش 

 .بدولة مستقلة كاملة السيادة بأمن وسالم

  ٣ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

التركيز على الموقف : سياسيون ومواطنون
 األردني إلسقاط صفقة القرن

  

ال يختلف أحد على دور  - سائدة السيد- عمان 
األردن والشعب األردني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني 
والمدافعة عنها بكافة الطرق وفي جميع المحافل الدولية، 

كة في مساندة القضية والدور المحوري الذي تتخذه الممل
 .الفلسطينية

أردنيون وفلسطينيون ومراقبون أكدوا في 
تصريحات الى الراي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 
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الشعب الفلسطيني الذي صادف أمس على ارتكازهم على 
 .الموقف األردني في إسقاط صفقة القرن ومحاربة الضم

 الثاني وال يزال األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا
ًيؤكد على موقفه تجاه قضية فلسطين شعبا وأرضا  ً
ومقدسات، واالعتراف بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره 
ٕعلى أرضه، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 .القدس

ًوكان موقف جاللة الملك دائما رافضا وحازما ازاء  ً
لقرن، التصريحات االسرائيلية للسير في تنفيذ صفقة ا

واإلعالن عن نية ضم الضفة الغربية، والذي شدد على 
كال للتوطين، كال للوطن «موقف األردن بالالءات الثالث 

 .«البديل، كال على القدس

منسق الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة 
االحتالل والضم الدكتور رمزي عودة قال ان اليوم العالمي 

صية، وهي للتضامن مع الشعب الفلسطيني له خصو
مناسبة لتوصيل صوت الفلسطينيين لكل العالم بأنهم 
موجودون ويرفضون تصفية القضية الفلسطينية، والمتمثلة 

 .بصفقة القرن والضم والتطبيع

وأضاف هذا اليوم نبرز ونوجه رسالة للجميع بأن 
الفلسطينيين موحدون في إسقاط هذه الصفقة ومنع 

لتف حول رفض ذلك االحتالل من اجراءات الضم، والذي ي
 .الشعب الفلسطيني واألردني، مع السعي الحثيث لوقف ذلك

وعن الدور األردني أكد عودة ان الفلسطينيين 
ًيثمنون الموقف االردني قيادة وشعبا، وعلى دور االردن 
المحوري ليس فقط بالوصاية على المقدسات االسالمية 

ضم، والمسيحية، إنما في اسقاط صفقة القرن ومحاربة ال
ًالفتا الى انهم ال يعترفون اال بالوصاية االردنية على 
المقدسات، ويرتكزون على الموقف االردني في محاربة 

 .الضم

واوضح ان عملية الضم سيكون تأثيرها سلبيا على 
ًاألردن أيضا، ألن ذلك سيتسبب بهجرة االف الفلسطينيين 

ئيلي اليها، وسيعمل على خلق حدود دائمة مع الكيان االسرا

ًمما سيسبب مصدر قلق امني اليه، مؤكدا على ان التنسيق 
مستمر بين المملكة وبينهم في منع تهويد المدينة 

 .المقدسة

واعتبر عودة ان مساندة االردن للفلسطينيين 
ًحكومة وشعبا مهمة جدا، ولها وزن وثقل بالمحافل  ً

اكثر الدولية، متمنيا ان تفتح االدارة االميركية الجديدة افاقا 
وبالتعاون مع الحكومة االردنية، إلسقاط صفقة القرن ومنع 

 .االحتالل من اجراءات الضم

المواطن محمد المجالي قال ال توجد دولة في 
العالم تدعم القضية الفلسطينية اكثر من االردن، ولطالما 
رفض الشعب االردني سياسات االحتالل االسرائيلي وجرائمه 

لتي ال يمكن ان تمحى من ذاكرة بحق الشعب الفلسطيني، وا
ًاالنسانية، مؤكدا على ان فلسطين تبقى على رأس 
االولويات، وعلى ثقته التامة بالقيادة الهاشمية برفض 

 .صفقة القرن وأي محاوالت للضم

المحامية ريم القريوتي اشارت الى موقف االردن 
ًقيادة وشعبا في رفض صفقة القرن، والتأكيد الدائم على 

لشعب الفلسطيني على ارضه، مبينة ان االردن حقوق ا
على تنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني، للحفاظ على 
المقدسات ووضعها على سلم األولويات، واستنكار الضم 

 .ألنه يفقد الهوية األردنية والفلسطينية على حد سواء

بدورها قالت الباحثة السياسية والقانونية الدكتورة 
نا كأردنيين يجب ان يكون كل يوم هو يوم دانييال القرعان ان

تضامن مع الشعب الفلسطيني، ألن ارتباطنا قوي معهم، 
واالردن من اوائل الدول التي نادت لنصرتهم ودعمهم في 
جميع المحافل الدولية وبقيادة جاللة الملك، وتمحور ذلك 
ميدانيا وعمليا بإنشاء مستشفيات ميدانية في المناطق 

 .دادات الغذائية والمؤن المختلفةالمنكوبة، واالم

واضافت ان االحتفال بيوم التضامن مع الشعب 
الفلسطيني هو مناسبة نؤكد فيها للعالم بأسره تمسكنا 
بالثوابت الفلسطينية، ونذكر المجتمع الدولي بواجباته تجاه 
الفلسطينيين، والدعوة لتحويل هذا اليوم الى قرار فعلي من 
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ٕسطيني في تقرير مصيره، واقامة خالل دعم حق الشعب الفل
  .دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس

وفي الوقت الذي يجري الحديث عن صفقة القرن 
وضم جزء من اراضي غور األردن وشمال البحر الميت 
لالحتالل االسرائيلي، لفتت القرعان الى دور االردن في 
رفض الصفقة والضم، وعلى الرغم من الصعوبات 

دية التي يواجهها االردن، اال انه لم يتخل عن االقتصا
مسؤوليته تجاه المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، ورعاية الالجئين والنازحين من أبناء الشعب 

  .الفلسطيني، الذي شاركهم األردنيون المعاناة واأللم

  ٢ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ثابت تجدد دعمها ال" اإلسالميالتعاون "
  للقضية الفلسطينية

 

اإلسالمي، دعمها   جددت منظمة التعاون- نيامي 
الثابت للقضية الفلسطينية والقدس الشريف ولحقوق 

الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما  الشعب
 .والعودة إلى أرضه فيها حقه في تقرير المصير

  لمجلس٤٧عقب االجتماع الـ  وأعربت المنظمة،

متحدون ضد : دورة" رجية الدول األعضاء فيها،وزراء خا
الذي عقد في عاصمة " والتنمية اإلرهاب من أجل السلم

العربية وإليجاد  النيجر، نيامي، عن دعمها لمبادرة السالم
ًحل عادل ومنسق لمشكل الالجئين الفلسطينيين، وفقا ٍ  

للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن الدولي 
ًالمتحدة، ووفقا لمبادئ القانون  عامة لألمموالجمعية ال

 .الدولي

 وأدانت بشدة سياسات إسرائيل، القوة القائمة

باالحتالل، وممارساتها غير القانونية ضد الشعب 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها  الفلسطيني في األراضي

االنتهاكات  القدس الشرقية؛ داعية إلى الوقف الفوري لكافة
قانون الدولي، بما فيها اإلنهاء الفوري اإلسرائيلية لل

المفروض على قطاع غزة، ولجميع األنشطة  للحصار
االستيطانية، ولهدم المنازل الفلسطينية، ولقتل وجرح 

وللضم  واحتجاز المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم األطفال،
غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، ولجميع 

لى تغيير تركيبتها الديمغرافية وطابعها الرامية إ المحاوالت
االستفزاز والتحريض التي تقوم بها  وتاريخها، وألعمال

المتطرفون في  قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون
 .الحرم القدسي الشريف والمسجد األقصى المبارك

وطالبت باإلفراج الفوري عن جميع األسرى 
 السجون ومراكز والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في

  ....االعتقال اإلسرائيلية

 برنامج عواصم"وأعرب البيان، عن دعمه لـ 

الذي وضعته منظمة العالم اإلسالمي " الثقافة اإلسالمية
ً، باعتباره عامال مهما /إيسيسكو/والثقافة  للتربية والعلوم ً

وتأهيله، وتبادل أفضل  في الحفاظ على التراث الثقافي
 ّ تعلم وتعليم لغات الدول اإلسالميةالممارسات في مجال

 .وتاريخها وثقافتها

ًورحبت بانتخاب حسين إبراهيم طه أمينا عاما  ً
  .٢٠٢١ نوفمبر ١٧ًجديدا للمنظمة، والذي تبدأ واليته في 

 ٣٠/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بتأييد 
  وق شعبهالتعاون اإلسالمي لحق

 

وزير الخارجية والمغتربين  ّرحب – أ ش أ
الفلسطيني رياض المالكي بالبيان الختامي الصادر عن 
مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي، الذي 

  ".نيامي"أنهى اجتماعاته في عاصمة النيجر 

وأكد البيان، حسبما أفادت وكالة األنباء 
ييده المطلق لحقوق الشعب الفلسطينية، اليوم االثنين، تأ

الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته واستقالله 
ودولته وعاصمتها القدس الشرقية، وتضامنه الكامل مع 
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ٕ، وادانته اإلسرائيلينضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل 
كافة اإلجراءات االحتاللية التي تقوم بها دولة االحتالل 

  . دولة فلسطين وحتى اللحظة، منذ احتاللها ألرض"إسرائيل"

وشدد البيان على الدعم الثابت للقضية 
الفلسطينية والقدس الشريف ولحقوق الشعب الفلسطيني 
المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير 
المصير والعودة إلى أرضه، ودعمه لمبادرة السالم العربية 

ٍوإليجاد حل عادل ومنسق لمشكل الالجئين   ،الفلسطينيين
ًوفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن الدولي 
ًوالجمعية العامة لألمم المتحدة، ووفقا لمبادئ القانون 

  .الدولي

وأدان البيان بشدة سياسات إسرائيل، القوة القائمة 
باالحتالل، وممارساتها غير القانونية ضد الشعب 

يها القدس الشرقية، الفلسطيني في األراضي المحتلة، بما ف
ودعا إلى الوقف الفوري لكافة االنتهاكات اإلسرائيلية 
للقانون الدولي، بما فيها اإلنهاء الفوري للحصار المفروض 
على قطاع غزة، ولجميع األنشطة االستيطانية، ولهدم 
المنازل الفلسطينية، ولقتل وجرح واحتجاز المدنيين 

 غير القانوني الفلسطينيين بمن فيهم األطفال، وللضم
للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، ولجميع المحاوالت 

 وطابعها وتاريخها، الديمغرافيةالرامية إلى تغيير تركيبتها 
وألعمال االستفزاز والتحريض التي تقوم بها قوات االحتالل 
اإلسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الحرم القدسي 

  .الشريف والمسجد األقصى المبارك

  ٣٠/١١/٢٠٢٠لشروق ا

* * * * *  

� �
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االحتالل يعمل على إحداث : الشيخ بكيرات
  فراغ إداري في المسجد األقصى

 

 في اإلسالميةقال نائب مدير عام األوقاف 
أن جرائم االحتالل بحق "القدس الشيخ ناجح بكيرات 

المسجد األقصى المبارك تعدت الخطوط الحمراء، وأنه 
غ إداري في المسجد من خالل يعمل على إحداث فرا

  ".عمليات اإلبعاد والمحاكمات

أن : وأضاف بكيرات، في تصريح صحفي
االحتالل ال يريد أي تواجد فلسطيني في المسجد األقصى 
ويعمل على تفريغه من المصلين والموظفين واستهداف 

  .الهوية الفلسطينية واإلسالمية له

اية إننا أمام هجمة احتاللية خطرة للغ:" وقال
ًعلى األقصى، وأن االحتالل ال يحترم شيئا في القدس 

  ". بشكل كليالستباحتهالتي تتعرض 

 أن االحتالل ال يريد ألي إلىولفت بكيرات 
شخصية تعطي الهوية اإلسالمية والمقدسية للمسجد 

 .األقصى أن تتواجد فيه

ً تشكل ألما االبعادات" :وتابع الشيخ بكيرات
ا وهذا الظلم واالحتالل لن يدوم للمصلين لكنها لن تحبطن
  ".وكلما زاد األلم زاد التحدي

يذكر أن سلطات االحتالل أبعدت يوم األربعاء 
الماضي الشيخ بكيرات عن المسجد األقصى لمدة أسبوع، 
بعد دهم وتفتيش مكان عمله في مديرية التعليم الشرعي 

  .والوعظ واإلرشاد قرب باب السلسلة
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  ١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

هدم المنازل في الضفة الغربية : االندبندنت
أعلى مستوى "المحتلة والقدس الشرقية قد بلغ 
  "له منذ أربعة أعوام

  

نشرت صحيفة االندبندنت  - )بي بي سي(
ًتحقيقا تقول فيه إن عدد الفلسطينيين الذين تشردوا 
وباتوا بال مأوى بسبب الممارسة اإلسرائيلية في هدم 

ازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية قد المن
، على الرغم من "أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام"بلغ 

الوعود اإلسرائيلية بتجميدها وسط مخاوف تتعلق 
بمخاطرها على الصحة العامة في ظل وباء فيروس 

  .كورونا

ويفيد التحقيق بأنه وبحسب بيانات جمعتها 
ية التي تعنى بحقوق اإلنسان، اإلسرائيل" بيتسيلم"منظمة 

ً فلسطينيا على األقل في الضفة الغربية ٧٤١"فإن 
كانون / المحتلة باتوا بال مأوى خالل الفترة ما بين يناير

أيلول من هذا العام بسبب عمليات /  سبتمبر٣٠ وثاني
  ".الهدم

، فإن هذا الرقم هو "بيتسيلم"وبحسب منظمة 
ًعاما قياسيا ترك فيه  الذي كان ٢٠١٦األعلى منذ العام  ً

  .ً فلسطينيا بال مأوى١٤٩٦

يقول التحقيق إن العدد اإلجمالي الحقيقي 
 ٢٠٢٠للفلسطينيين الذين باتوا بال مأوى خالل العام 

يعتقد بأنه أعلى مما نشر مع استمرار عمليات الهدم، 
التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، خالل 

ًالجاري، وذلك وفقا لمكتب األمم تشرين أول / شهر أكتوبر
  .المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

" بيتسيلم"ويقول آميت غيلوتز من منظمة 
بالنسبة للسلطات اإلسرائيلية، ال يشكل وجود : "للصحيفة

ًوباء عالمي سببا لوقف عمليات هدم المنازل 
  . الفلسطينية

ففي الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتان تم 
بحكم الواقع وبحكم القانون، تركت إسرائيل ضمهما 

المئات من األشخاص بال مأوى خالل هذه الطوارئ 
  ."الصحية والمالية العالمية غير المسبوقة

وتشير الصحيفة إلى أنه عادة ما تقول السلطات 
اإلسرائيلية إن عمليات الهدم تتم لعدم وجود تراخيص 

ن األمم بناء صادرة من الهيئات اإلسرائيلية، إال أ
ومنظمات حقوقية تقول إنه يكاد من قبيل المستحيل على 

   .الفلسطينيين الحصول على تلك التصاريح

  ١/١١/٢٠٢٠رأي اليوم 

* * * * *  

مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في 
 القدس

  

رصدت سلطة اآلثار :  وكاالت-القدس 
 مليون شيكل لتنفيذ عملية تغيير معالم ٤٠اإلسرائيلية 

ٍخمة كجزء من خطة أوسع لتزوير التاريخ والعبث في ض
برج قلعة باب الخليل أحد أهم معالم البلدة القديمة في 
القدس، ضمن مشروع تهويدي لتغيير المعالم اإلسالمية 

 .العتيقة

وسينفذ المشروع التهويدي بمبادرة من مؤسسة 
"Clore Israel" وبدعم من بلدية االحتالل في القدس 

 .إلسرائيليةوالحكومة ا

ويقع برج القلعة في الجهة الشمالية الغربية 
 .للبلدة القديمة، داخل باب الخليل

ويعتبر من أهم معالم مدينة القدس، ويطلق 
  .عليه اسم القلعة أو قلعة باب الخليل أو قلعة القدس
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هذا، وسبق أن حولت السلطات اإلسرائيلية 
 ٢٠٠٠القلعة الى متحف إسرائيلي وذلك مطلع العام 

 . سنوات٣وأجرت عملية ترميم فيها استمرت 

ًوكان البرج يستخدم قديما كجزء من التحصينات 
الضخمة المتمثلة بثالثة أبراج ضخمة لتحصين مدخل 

  .القدس

والقلعة بشكلها، اليوم، هي بناء مملوكي للناصر 
محمد بن قالوون، بإضافات وترميمات عثمانية عديدة 

السلطان سليمان القانوني أهمها التحصين الذي أقامه 
في عهده، وأبرز معالم القلعة هو المسجد المملوكي، 
والمسجد الصيفي الذي أقامه سليمان القانوني، ومئذنة 
من الفترة العثمانية، التي بنيت في زمن السلطان محمد 

 .م١٦٥٥باشا العام 

أما باب الخليل فهو المدخل الغربي الرئيسي 
كل زاوية قائمه، للحيلولة دون للبلدة القديمة، ومبني بش
 .دخول األعداء والمقتحمين

ومنذ احتالل القدس، عملت سلطات االحتالل 
على ربط الحي اليهودي بالجزء الغربي من المدينة من 
خالل السيطرة على باب الخليل، وبعد هزيمة العام 

م نفذ االحتالل حفريات شاسعة في المنطقة ١٩٦٧
حيث حول القلعة ومسجدها لتزوير التاريخ اإلسالمي، 

 ."قلعة داوود"إلى متحف سماه متحف 

وتتعرض أسوار القدس لعمليات تهويد مستمرة 
وسرقة حجارتها التاريخية بحجة أعمال ترميم ضمن 
مشاريع االحتالل لتغيير معالم القدس وأسماء أحيائها 

 .وشوارعها

 

واتهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة 
ي القدس سلطات االحتالل بالعمل على اإلسالمية العليا ف

تهويد تاريخ المدينة المقدسة من خالل تثبيت نقوش 

لنجمة داوود ونقوش للهيكل المزعوم وغيرها من الرموز 
 .اليهودية فوق بوابات القدس القديمة

ولفت خطيب المسجد األقصى إلى أن أسوار 
القدس إسالمية وقد أعيد بناؤها في زمن القائد صالح 

ن األيوبي بعد تحريره للمدينة من الصليبيين في الدي
م، وفي عهد السلطان سليمان ١١٨٧معركة حطين العام 

ًالقانوني العثماني تم ترميمها وبناؤها مجددا، وهذا يدل 
 .على أن ال عالقة لليهود بأسوار القدس

وأشار الشيخ عكرمة إلى أن االحتالل حاول 
ً واحدا له عالقة ًالبحث عن آثار يهودية، فلم يجد حجرا

 حفر في ساحة حائط ١٩٦٧ًبه، مشيرا إلى أنه في العام 
البراق على عمق ما يزيد على عشرة أمتار ولم يعثر في 

  .أساسات السور سوى على حجارة رومانية

  ١/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب
 

ن  يصادف الثاني من تشري– وفا - رام اهللا 
اليوم العالمي إلنهاء "نوفمبر من كل عام مناسبة / الثاني

اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد 
، وهو اليوم الذي يثير مواجع العشرات من "الصحفيين

العائالت الفلسطينية التي فقدت أبناءها بسبب عدم تنفيذ 
وخالل العام . القانون بحق من ارتكبوا جرائم بحق أبنائها

 صحفيا وعامال في الحقل اإلعالمي من ٥٠شهد است
فلسطينيين وغيرهم في دول العالم بالرصاص والصواريخ، 
وفقا لنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ولم يسمع ذووهم 

في التاسع عشر من نوفمبر . بمقاضاة أي من المجرمين
الماضي أطلق جندي في جيش االحتالل اإلسرائيلي النار 

ارنة، فأصابه إصابة مباشرة في على الصحفي معاذ عم
  .عينه اليسرى التي فقدها إضافة لكسر في الجمجمة

وقال عمارنة إنه بعد رحلة عالج وعبر نقابة 
الصحفيين واالتحاد الدولي للصحفيين، قرر أن يقاضي 
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دولة االحتالل لمعاقبة المجرم الذي أطلق عليه الرصاص 
لقضية ا"وهو في عمله بمالبس يتضح منها أنه صحفي، 

، قال "في القضاء وأنا بانتظار معاقبة من تثبت إدانته
  ".وفا"عمارنة لــ

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن النقابة 
وبالتنسيق مع االتحاد الدولي للصحفيين، تقدمت بعدة 
قضايا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المتهمين 

  .بارتكاب جرائم ضد الصحفيين

التي تسعى فيها النقابة هي ومن أهم القضايا 
قضية استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو 
حسين من غزة، وقضية الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد 

  .عينه برصاص االحتالل على الهواء مباشرة

وأشار أبو بكر إلى أن مسألة اإلفالت من العقاب 
لم ولن تثني جهود النقابة في جلب المتهمين إلى 

 سيما أن الحقوق ال تفنى بالتقادم، مؤكدا أن العدالة، ال
النقابة تعمل بمستوى احترافي باالستعانة بمؤسسات 

  .دولية ومحامين وخبراء في القانون الدولي

وقال أبو بكر إن قبول قضية في محكمة 
الجنايات الدولية، والحصول على رقم تسلسلي للنظر 

ل فيها هو إنجاز قانوني، وهذا ما أنجزناه وسنواص
  .جهودنا إلحقاق العدالة

وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون 
ٕلمختلف التهديدات من قتل واصابات والسجن واغالق  ٕ
المكاتب من قبل سلطات االحتالل وأيضا من قبل 

  .المستوطنين

من أخطر ما يواجهه "وقال أبو بكر إن 
 فبراير ١٥الصحفيون هو تشريع استهدافهم، ففي 

 حكومة االحتالل شن حرب على اإلعالم  أعلنت٢٠١٦
الفلسطيني، ومنذ ذلك التاريخ تتصاعد االنتهاكات ال 

  ".سيما في العاصمة القدس

وكشف النقيب أن متوسط االعتداء السنوي بلغ 
في العام الماضي " اعتداء سنوي، و٨٠٠ إلى ٥٠٠من 

 بالرصاص ١٥٠ انتهاكا بينهم ٧٥٦بلغ عدد االنتهاكات 
  "...الحي

ار إلى أن االتحاد يخاطب السلطات الرسمية وأش
. ويدعوها إلى محاسبة الجناة وعدم إفالتهم من العقاب

بدوره، قال الباحث القانوني محمد التلباني إن أحد أهم 
أسباب تحصن المتهمين بارتكاب جرائم بحق الصحفيين 
هو تسلح دولة االحتالل بغطاء سياسي يتمثل في اإلدارة 

شكل دعما ونفوذا متعدد األوجه لدولة األميركية التي ت
أما السبب الثاني حسب التلباني، فهو أن . االحتالل

إسرئيل ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية، وهذه 
شماعة يستخدمها االحتالل لعدم التعاون مع لجان 

  .التحقيق الدولية بل وتعرقل عملها

وحول التحقيقات التي تعلن عنها سلطات 
إما تحقيقات لتبرئة المتهم أو "قال التلباني إنها االحتالل، 

تحقيقات شكلية لرفض خضوع المتهم لتحقيقات أخرى 
تحت شعار عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل، وحتى 
لو تمت إدانة المتهم، وهي حاالت نادرة جدا، فإن العقاب 

  ".ال يتناسب مع حجم الجريمة

  ٢/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 أشهر لتنفيذ خطة ٤حكومة االحتالل تطلب 
  إخالء وهدم الخان األحمر

 

رئيس الوزراء كيان االحتالل  طلب –وكاالت 
الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، 
ُمساء اليوم االثنين، من ما تسمى المحكمة العليا، تأجيل 

" الخان األحمر "تنفيذ مخطط إخالء وهدم القرية البدوية
 . أشهر على األقل٤ لمدة ،شرقي القدس
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وجاء في الخطاب الرسمي الذي وقع عليه رئيس 
مئير بن شبات، بأن المستوى " األمن القومي"مجلس 

السياسي ال زال يؤكد على ضرورة تنفيذ أمر الهدم، 
وهناك جهود تستكمل من قبل اإلدارة المدنية لبحث 

 قابل للتنفيذ بشأن عملية خيارات إضافية لصياغة مخطط
هدم القرية البدوية، ولتحقيق هذه الغاية يحتاج المستوى 

  .السياسي إلى فترة إضافية تمتد عدة أشهر

وقال الطلب الخطي، إن هناك اعتبارات واسعة 
أخرى لها آثار على توقيت تنفيذ األمر، إلى جانب القيود 

  .الناشئة بسبب أزمة فيروس كورونا

لقيادة السياسية في الوقت الحالي قرار ا"وأضاف 
ال يسمح بتنفيذ أوامر الهدم خالل فترة األشهر األربعة 
المقبلة، وسيتم إعادة فحص توقيت تنفيذ األمر بعد هذه 

  ".المدة

ًوجاء هذا الخطاب الخطي، ردا على التماس 
اليمينية االستيطانية، صباح " ريغافيم"تقدمت به حركة 

ليا بهدف إصدار حكم يقضي اليوم، أمام المحكمة الع
  .بإخالء وهدم الخان األحمر

وبحسب القناة العبرية السابعة، حينها، فإن 
العريضة تطالب بإصدار الحكم، حتى ولو لم ترد حكومة 
االحتالل على التماس سابق كان من المقرر أن ترد 

  .عليه

ًووفقا للقناة، فإنه كان من المفترض أمس األحد 
ر ممثله الخاص، المحكمة على أن يطلع نتنياهو، عب

موقف القيادة السياسية من عملية إخالء وهدم الخان 
األحمر، لكنه لم يقدم أي رد حتى بعد ساعات عصر 

  .اليوم

أيلول الماضي، / وسعى نتنياهو في سبتمبر
 أشهر، إال أن قاضي ٦لتأجيل النظر في االلتماس لمدة 

ه محرج، المحكمة انتقد بشدة سلوك نتنياهو ووصفه بأن

تشرين ثاني، أي أمس، / وحدد له األول من نوفمبر
  .ًموعدا للرد

ومنذ عامين تحاول حركات يمينية استيطانية 
الضغط على نتنياهو من أجل إخالء الخان األحمر، 
والذي في المقابل تعمل دول أوروبية على منعه وتهدد 

  .بعقوبات في حال نفذت ذلك" إسرائيل"

ومة االحتالل أعلنت ، كانت حك٢٠١٨وفي عام 
أنها تعتزم استكمال إخالء المجمع بأسرع ما يمكن، فيما 

: المصدر (.سمحت المحكمة العليا بتنفيذ ذلك حينها
  )صحيفة القدس

  ٢/١١/٢٠٢٠ الفلسطينية الهدف بوابة

* * * * *  

ثمانية من أسرى القدس يعانون من الكورونا 
  في سجون االحتالل

 

 من فصول المعاناة ٌجديد ٌفصل –كمال الجعبري 
التي يمر األسرى المقدسيين في سجون االحتالل 

في لدى الكيان ) كورونا(الصهيوني، ومع تفشي فايروس 
، ١٩٤٨الصهيوني، وفي أراضي فلسطين المحتلة عام 

بدأ فايروس الكورونا يقتحم زنازين وغرف األسرى 
ًالفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني، منتقال لهم 

ّجانيهم الصهاينة، وسط إهمال معتمد من مصلحة من س
  .السجون الصهيونية

ومن ضمن هؤالء األسرى، األسرى المقدسيين 
ّفي سجون االحتالل الصهيوني، حيث صرح رئيس لجنة 
ًأهالي المقدسيين، أمجد أبو عصب، خالل مقابلة أجرتها 
ّمعه شبكة قسطل اإلخبارية الفلسطينية، أن عدد األسرى 

، ٨ّقد بلغ ) كورونا(ن المصابين بفايروس المقدسيي
وجميعهم في سجن جلبوع، في بيسان شمال فلسطين 
ـ ُالمحتلة، إذ بلغ عدد األسرى الفلسطينيين المصابون ب

  .ً أسيرا٧٠في هذا السجن حوالي ) الكورونا(
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عز الدين مصباح أبو : ، هم٨ ـاألسرى ال
 وال صبيح، نجل الشهيد مصباح أبو صبيح، وحمزة زلوم،

يزاالن موقوفين، دون صدور حكم من محاكم االحتالل 
 ٦بحقهما، واألسير حمزة الكالوتي، المحكوم بالمؤبد 

مرات، وتنفيذ عملية فدائية في شارع األنبياء في القدس، 
ٍوالذي يعاني من مشاكل صحية متنوعة منها التهابات  ٍ
المفاصل، واألسير وسام العباسي، المحكوم بالمؤبد، 

والمحكوم بالمؤبد، واألسير رمضان  ق عرفةٕواسحا
 واألسير محمود عبد اللطيف ،مشاهرة، المحكوم بالمؤبد

 سنوات، واألسير محمد البكري، المحكوم ٧ ـالمحكوم ب
  . سنوات سجن٧ ـًأيضا ب

ً أسيرا ٢٠ويقبع في أقسام سجن جلبوع حوالي 
ًمقدسيا، وقد أغلقت مصلحة السجون الصهيونية 

كافة األسرى فيه إلى سجن سلمون، في السجن، ونقلت 
الجليل األعلى، شمال فلسطين المحتلة، وبحسب ما أفاد 
ّبه ماهر أبو عصب فإن األسرى المقدسيين المصابون 
ٍبالكورونا يتمتعون بصحة جيدة لغاية اآلن، ولكن وعلى  ٍ
الرغم من ذلك يتهدد األسرى المقدسيين في سجون 

هم من سجن جلبوع االحتالل الصهيوني، ومن تم نقل
ُمؤخرا، إذ يعاني سجن سلمون الذي تم نقلهم إليه، من  ً

  .االكتظاظ، وسوء الرعاية الطبية

  ٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لتصعيد هدم منازل " كورونا"االحتالل يستغل 
  المقدسيين

 اقتحمت -  وكاالت -فلسطين المحتلة 
 ساحات مجموعات المستوطنين صباح أمس الثالثاء،

. المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي
ً طالبا ٢٦ً مستوطنا و٥٢ّوأفادت مصادر محلية، أن 

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

إلى ذلك، كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية النقاب 
ل اإلسرائيلي، استغلت جائحة عن أن سلطات االحتال

، لتسجل أعلى عمليات هدم لمنازل »كورونا«
الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، خالل السنوات 

 .السابقة

يسارية إسرائيلية (» عير عميم«وقالت منظمة 
، في تقريرها الصادر أمس )تعنى بمتابعة شؤون القدس

م الثالثاء، إنه تم تسجيل عدد قياسي في عمليات هد
المنازل هذا العام في مدينة القدس المحتلة، مقارنة 
بالسنوات السابقة، رغم أن العام الحالي لم ينتهي وتبقى 

 .له شهرين يتوقع أن تكون هناك عمليات هدم أخرى

 فقد هدمت قوات االحتالل ،وبحسب المنظمة
 وحدة سكنية من قبل االحتالل، ١٢٥خالل العام الجاري 

ّبزعم أنها شيدت دو ن ترخيص شرقي المدينة المحتلة، ُ
 . عاما٢٠مضيفة أن هذا الرقم قياسي وهو األعلى منذ 

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

بقة، بلغ وأشارت إلى أنه حتى في السنوات السا
ً منزال في العام، ولم يتم هدم ٥٠متوسط عدد الهدم نحو 

ولفت التقرير إلى . كل سنة.  وحدة سكنية١٠٠أكثر من 
 منزال ٨٤ وحدة سكنية تم هدمها، ١٢٥أنه من أصل 

ُمنهم هدمت من السكان أنفسهم تحت تهديد تحميل 
التكاليف والضرائب في حال نفذت بلدية االحتالل عملية 

 مواطنا مقدسيا منازلهم العام ٤٠ بينما هدم الهدم،
وأشار إلى أن معظم عمليات الهدم جرت في . الماضي
، )جنوب شرق القدس( منزال ٤٦» جبل المكبر«منطقتي 

  ).جنوب القدس( منزال ٣١» سلوان«وبلدة 

وأشارت المنظمة إلى أنه ال توجد مخططات 
ين، هيكلية محدثة تسمح بإصدار تصاريح بناء للفلسطيني
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مما أدى على مدار العام إلى الكثير من البناء غير 
القانوني من قبل السكان المقدسيين الذين يعانون من 

 .االكتظاظ

ونقلت المنظمة عن الباحث لديها، ويدعى أفيف 
ذروة الهدم في أيام كورونا توضح أنه «تتارسكي، إن 

رغم أن الحكومة اإلسرائيلية جعلت على رأس أولوياتها 
ة وباء كورونا، إال أن ذلك لم يمنعها من االستمرار مكافح

الفلسطينيين «وأوضح تتارسكي أن . »في هدم المنازل
مجبرون على البناء بدون تصريح بسبب السياسة 
اإلسرائيلية وعدم الموافقة على المخططات الهيكلية في 

 .«القدس الشرقية

وأضافت أن جنود االحتالل هددوا أصحاب ... 
ٕريبها والحاق األضرار بها، بزعم قص جدار المنازل بتخ

وأشارت . الفصل العنصري المحاذي لتلك المنازل
المصادر إلى أن االحتالل يقتحم القرية بشكل يومي 
. وينكل بالمواطنين ويعتقل الشبان ويطلق األعيرة النارية

وتسبب جدار الفصل بنهب مساحات واسعة من األراضي 
ا في شمال الضفة الغربية الزراعية امتدت من قرية زبوب

إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة 
 ١.٦١األراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 

 .مليون دونم

  ١٤ ص٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  فيسك روبرت ًوداعا دبلن إلى القدس من

  

  محمد ألنوباني

ًعاما  ٧٤ توفي األحد عن عمر يناهز آل
لمعروف بتأييده المخضرم وابريطاني ألشهير وألصحافي أل

للقضية الفلسطينية وللدولة السورية ولقضايا الشعوب 
مراسل صحيفة . ألمناضلة ضد ألهيمنة اإلمبريالية

 روبرت األوسطالبريطانية في الشرق " اإلندبندنت"

وقالت وسائل إعالم ان فيسك نقل يوم الجمعة .فيسك
االيرلندية دبلن إثر  احد مشافي العاصمة إلىالماضي 

إصابته بسكتة دماغية إال انه غادره فيما بعد إلى منزله 
  .حيث توفي هناك

يشار إلى فيسك يعتبر من أكثر الصحافيين 
 وغطى األوسطالبريطانيين خبرة بقضايا وشؤون الشرق 

 والحروب التي شهدتها األحداثبشكل بارع العديد من 
ًما ومنها الحرب  عاأربعين من أكثرالمنطقة على مدار 

 -  والحرب العراقيةاإليرانية في لبنان والثورة األهلية
   ومجزرتياإليرانية

 ١٩٩١صبرا وشاتيال وحرب الخليج الثانية 
 على غزة عام اإلسرائيليةوالحرب التي شنتها القوات 

ومن الجدير بالذكر ان روبرت فيسك كان من  .٢٠٠٨
نالد ترامب  دواألمريكياشد المعارضين لخطة الرئيس 

 صفقة القرن باسملتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة 
ًحيث كتب معلقا عليها بأنها تقول وداعا لحق الالجئين  ً
ًالفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووداعا للقدس 

 ولكنها ترحب الألونروًعاصمة لفلسطين ووداعا 
امل حتالل اإلسرائيلي الدائم للضفة الغربية وبالضم الكالبا

 سافر بانتهاك أقيمتللمستوطنات اإلسرائيلية التي 
  .للقانون الدولي

ًيضا إلى ان روبرت فيسك رآى أوتجدر اإلشارة 
 ٢٠١١ الحرب في سوريا وعلى سوريا عام اندالعمنذ 

ًبأن ما جرى ليس حراكا شعبيا مطالبا  ً  بل بالديمقراطيةً
بي مؤامرة لإلطاحة بالدولة السورية وتدمير الجيش العر

  .السوري

ورغم انه ليس لدي معلومات كافية عن المعاناة 
التي تعرض لها روبرت فيسك بسبب مواقفه المنتقدة 
إلسرائيل والمؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
ٕمصيره واقامة دولته المستقلة ولحق الدولة السورية في 

 – أمريكية – الدفاع عن نفسها في وجه المؤامرة الصهيو
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العربية، إال ان من يعرف حقيقة النفوذ القوي  الرجعية
 أيام منذ بريطانياالتي تتمتع به الحركة الصهيونية في 

 ١٠٣وعد بلفور المشؤوم الذي حلت ذكرى صدوره ال 
 يعرف بان طريق فيسك لم تكن مفروشة األول أمس

وآخر دليل على .بالورود بسبب تأييده للقضية الفلسطينية
م حزب العمل البريطاني السابق ذلك هو ما حصل مع زعي

 بزعيم واستبدالهجيرمي كورين الذي تم عزله من منصبه 
آخر هو كير ستارمر بسبب مواقفه المؤيدة للقضية 

 انتظارهحيث كانت تهمة معاداة السامية في  الفلسطينية،
  .وال زالت تالحقه حتى بعد عزله

 دكتوراهيشار إلى ان فيسك حاصل على شهادة 
روحة عن حياد ايرلندا في الحرب العالمية حيث كتب أط

 صحافي بريطاني لسبع أفضلالثانية كما حصل على لقب 
  .مرات متتالية

لسالم ولذكراك السكينة واروبرت فيسك لروحك 
  .األبديالعطرة الخلود 

  ٤/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

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

 حذر خليل –رؤوف أرناؤوط كتب عبد ال
التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات 
العربية، من أن تطبيق االحتالل اإلسرائيلي لمخطط 

ًسيعني ضما فعليا لنحو " أراضي الدولة" من  %٤٠ً
 .الضفة الغربية

المخطط اإلسرائيلي يقضي " –وقال التفكجي 
في العهود بإعالن كل األراضي التي صنفت كأراضي دولة 

العثمانية واالنتداب البريطاني واألردن على أنها أراضي 
 ".دولة مملوكة لدولة إسرائيل

هذا يعني أنه سيكون بإمكان الحكومة : "وأضاف
اإلسرائيلية تسجيل األراضي باسمها ومن ثم بيعها 

ٕللمستوطنين واصدار وثائق طابو للمستوطنين لتحويلها 
 ."ٍإلى أراض بملكية المستوطنين

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

هذا يعني ضم هذه "وأشار التفكجي إلى أن 
األراضي بشكل فعلي ومنع أي إمكانية لالعتراض ال على 

 ".مصادرتها وال على بناء مستوطنات إسرائيلية عليها

وكانت وسائل إعالم إسرائيلية قالت إن ما تسمى 
دارة المدنية اإلسرائيلية أوصت بمصادرة األراضي اإل

 ".أراضي دولة"واإلعالن عنها أنها 

: اإلسرائيلية" إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة 
تهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من "

الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها االحتالل أنها 
 ".أراضي دولة"

نسق أعمال الحكومة وأشارت إلى أن ما يسمى م
اإلسرائيلية في األراضي المحتلة قال في رد له على 

عوزي " الليكود"استجواب من عضو الكنيست من حزب 
ٍتوصيتنا األساسية هي فرض تسوية أراض في : "ديان

ًيهودا والسامرة تدريجيا، والتي تكون نتيجتها قاطعة 
ونهائية، وأفضليات تسوية األراضي أكبر من الموارد 

لمستثمرة في اإلعالن عن أراضي دولة، التي تواجه ا
ًباستئنافات ومحاكم، وهي إجراءات تمتد لسنوات أحيانا، 
ًوحتى بعد اإلعالن عنها، والمصادقة عليها ليس مطلقا، 

 ".ًخالفا لتسوية األراضي

إنني مؤيد كبير لفرض : "ونقلت عن ديان قوله
ب أن ويج. السيادة في غور األردن ويهودا والسامرة

ٕيكون األردن حدودنا الشرقية، والى حين يتم ذلك، يحظر 
علينا التخلي عن المنطقة، وينبغي االهتمام بتسوية 

  ".أراضي األغلبية العظمى من المستوطنات

  ٥/١١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  
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 في وجرائمه انتهاكاته ّصعد االحتالل: تقرير
  أكتوبر خالل القدس

  

 بأن مقدسي حقوقي مركز أفاد – المحتلة القدس
 اليومية االعتقاالت حمالت من صعدت االحتالل سلطات

 بلدية واصلت كما القدس، مدينة وأحياء بلدات في
 المؤسسات واقتحام الهدم سياسة المدينة في االحتالل

  . الماضي أكتوبر/ أول تشرين شهر خالل

 وادي معلومات "مركز أصدره تقرير وبحسب
 بالقدس اإلسرائيلية تهاكاتاالن بمراقبة متخصص" (حلوة

 اقتحموا مستوطنا ٣٧٣ أن الخميس، اليوم ،)المحتلة
 طقوسهم وأدوا المغاربة، باب عبر األقصى، المسجد
 قوات من مشددة بحراسة االقتحامات، خالل الخاصة
  .الماضي أكتوبر/ أول تشرين شهر خالل االحتالل

 من صعدت االحتالل قوات أن التقرير، ّوبين
 الماضي، الشهر خالل القدس مدينة في االعتقاالت تنفيذ
 قاصرا، ٤٥ منهم اعتقال حالة ٢٠٠ المركز رصد حيث

  .سيدة ١٥و

 االعتقاالت أن إلى الحقوقي، المركز وأشار
 شرقي شمال" (العيسوية "بلدة في تركزت اإلسرائيلية،

 القدس من ٥١ اعتقال، حالة ٩٠ رصد تم حيث ،)القدس
 من معتقال ١٦و وطرقاته، قصىاأل والمسجد القديمة

" شعفاط "مخيم من ١٥و ،)المدينة جنوب" (سلوان"
 من ١٢و ،)القدس شرق شمال (الفلسطينيين لالجئين

 متفرقة اعتقاالت إلى إضافة ،)القدس شرق (الطور حي
  .المدينة وأحياء بلدات بقية من

 المنشآت هدم سياسة االحتالل بلدية وواصلت
 دون البناء  بدعوى اضي،الم أول تشرين شهر خالل

 المدينة في الصعبة االقتصادية األوضاع رغم ترخيص،
  ."كورونا "جائحة بسبب

 في منشآت ٩ هدم الحقوقي، المركز ورصد
 تجاريين، ومحليين شقة من مؤلفة بناية: وهي القدس
 منازل (بركسين اثنين، منزلين اإلنشاء، قيد سكنية بناية
  .وغرفة اثنين،) الصفيح من

: في الهدم عمليات االحتالل تنفيذ إلى روأشا
 جبل"و ،"باهر صور"و ،"شعفاط "ومخيم ،"حنينا بيت"

  ."العيسوية"و ،"المكبر

 الهدم قرارات "توزيع االحتالل بلدية واصلت كما
 لمراجعة واستدعاءات والعمل البناء وقف ٕواخطارات

" العيسوية "في خاصة القدس، مدينة أحياء في" البلدية
  ."سلوان"و

 أصدرت االحتالل سلطات أن إلى المركز وأشار
 إبعاد قرار ١٧ صدر حيث المقدسيين، بحق إبعاد قرارات

 إبعاد قرار والقديمة، القدس عن وقراران األقصى، عن
  .الغربية الضفة دخول منع وقرار القدس، عن

 ٥/١١/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

ن األقصى مالمح الموقف الديني اليهودي م
  ٢٠٢٠وتطوراته منذ بداية عام 

  

 علي إبراهيم

ًمطروحا " المعبد"لم يكن موضوع الدخول إلى 
ين بهذا الشكل ضمن الدوائر الدينية اليهودية خالل الثالث

ًعاما، كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، ففي 
العقود الثالثة األخيرة، ظلت الفتوى الدينية ألبرز 
المرجعيات اليهودية من التيارات التقليدية هي نفسها من 
دون أي تغيير يذكر، وتقضي بعدم جواز دخول اليهود 
ّإلى األقصى، لمقتضيات وشروط دينية، ال يتسع المجال  ٍ

ٍلى ذكرها في هذا المقال، بل وتقوم بتأكيدها بشكل إ
  .متكرر وفي مناسبات عديدة
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ّتشريع اقتحام األقصى، محاوالت اختراق الفتوى الدينية 
  الرسمية

ٌأما على الجانب اآلخر، يحاول تيار من اليمين 
القومي اختراق هذه الفتاوى، ويعمل هذا التيار على حشد 

ين وهم من غير مواقف حاخاماته غير التقليدي
ّاألرثوذكس، في سبيل إقرار رأي ديني يسمح باقتحام 
ّاألقصى، بل ويحض الجماهير اليهودية على المشاركة  ّ

وعلى الرغم من عدم تحقيق هذا التيار ألي اختراق . فيه
في أصل مبدأ المنع، لكنه استطاع تحقيق إنجازات 
ًملحوظة في تبني خطابه سياسيا، ووصول شخصيات 

لية إلى دوائر صناعة القرار تدعم اقتحام اليهود إسرائي
ّللمسجد األقصى، إضافة إلى دفعها الحاخامية التقليدية  ً

، "دخول اليهود إلى المعبد"إلى تخفيض حدة رفضها فكرة 
، وتقدم "منظمات المعبد"فقد أصحبت األخيرة تداهن 

ًخطابا حقوقيا إلى حد ما، يقدم فكرة مساواة المسلمين مع  ً
ود بالدخول إلى المسجد، مع اإلبقاء على الفتوى اليه

 عند تغيير ٢٠١٥ًالرسمية، وهو ما ظهر جليا في عام 
اليافطة الحاخامية الموجودة أمام باب المغاربة المحتل، 

يمنع اليهود الذين لم "إذ تضمن النص العبري أنه 
، مع بقاء نصها اإلنجليزي "يتطهروا من دخول المكان

ون التوراة يمنع الدخول إلى منطقة على حاله بأن قان
ًمنعا باتا، مع التأكيد على أن خالف التيارين هو " المعبد" ً

، وليس "المعبد"خالف حول الشروط الدينية للدخول إلى 
مكان األقصى، فال خالف بين " المعبد"عن فكرة بناء 

  .ّالتيارات اليهودية حول هذه النقطة

ل األقصى في محاولة جديدة الختراق فتوى منع دخو
٢٠٢٠  

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

 ٢٠٢٠يوليو /  تموز٩ففي . في موضوع فتوى التحريم

ُ حاخاما، تجيز ٦٠نشرت هذه المنظمات رسالة وقعها  ً
على استباحة المسجد األقصى واقتحامه، وكان وتحث 

من بين الحاخامات الذين وقعوا الرسالة الحاخام ناحوم 
الدينية " بركات موسى"رابينوفيتش، رئيس مدرسة 

االستيطانية في معاليه أدوميم، والذي كان قد وقعها قبل 
ٌ، ووقعها عدد من ٢٠٢٠مايو / وفاته في شهر أيار

، والحاخام يسرائيل أريئيل، أحد تالميذ الحاخام زفي كوك
الحاخامات األساسيين القائمين على إعادة إحياء مجلس 

، والحاخام إليعازر "السنهدرين"القضاء الحاخامي 
والدمان، رئيس مدرسة نير الدينية في مستوطنة كريات 
أربع في الخليل، والحاخام تسيفانيا دروري، رئيس مدرسة 

  .مال فلسطين المحتلةروش الدينية في كريات شمونة ش

 في األقصى" الفصح العبري"محاولة تقديم قرابين 
العبري أبرز ما تقوم به " عيد الفصح"يشكل تقديم قرابين 

في إطار تحويل المطالبة بإقامة " منظمات المعبد"
ٍالطقوس التلمودية إلى أمر واقع، خاصة محاوالتها  ّ

 وأكثر من الحثيثة في السنوات الماضية إلى االقتراب أكثر
. المسجد األقصى، في محاولة لتقديم هذه القرابين داخله

، استطاعت ٢٠١٨في عام " عيد الفصح"ففي موسم 
تقديم قرابين الفصح في أقرب نقطة من " جماعات المعبد"

المسجد األقصى، إذ ذبحت القرابين في منطقة القصور 
األموية جنوب سور المسجد األقصى، واستقدمت حينها 

" إلكانا" الحجري الذي بني ونصب في مستوطنة المذبح
وقبيل موسم  .في سلفيت إلتمام هذه الطقوس التلمودية

، أرسل مجلس القضاء "٢٠٢٠الفصح العبري عام "
رسالة إلى رئيس وزراء االحتالل " السنهدرين"الحاخامي 

بنيامين نتنياهو، يطالب فيها بتقديم قرابين الفصح داخل 
إحضار المذبح إلى "فإن " هدرينالسن"وبحسب . األقصى

ًاألقصى، تتوافق تماما مع صفقة القرن التي أعلنها 
الرئيس ترامب، واعترفت بسيادة االحتالل اإلسرائيلي 

، في محاولة لالستفادة من الظروف "الكاملة على الموقع
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وعلى  .اإلقليمية لتحقيق قفزات في االعتداء على األقصى
امات رسالة أخرى بعدها إثر هذه الرسالة، أرسل الحاخ

ٍبعشرين يوما، إلى كل من نتنياهو وترامب، ضمنوها  ً
وقد لفتت . ضرورة تقديم قرابين الفصح داخل األقصى

مصادر متابعة أن حكومة االحتالل قبلت للمرة األولى 
النظر في هذا الطلب، وجاء رفض الطلب على خلفية 

قصى، ٕاإلجراءات الصحية للوقاية من الوباء واغالق األ
" الفصح"ما يفتح الباب أمام طلبات مشابهة في مواسم 

  .القادمة

أوردنا في  إقامة المعبد عالج فيروس كورونا
مقاالت سابقة تلطي االحتالل خلف كورونا لتحقيق المزيد 
من التهويد في األقصى وفي محيطه، ووصلت استفادة 

ي العالج المثال" المعبد"أذرع االحتالل منه إلى جعل إقامة 
ففي الرسالة التي أوردناها . النتشار الفيروس في العالم

لقد صنفنا وباء : "هذه العبارات" السنهدرين"ًآنفا يورد 
ولقد رفع .. ًباعتباره طاعونا للعصر الحديث" ١٩-كوفيد"

الرب الطاعون عن شعبه مرتين، األولى عندما قدم قربان 
في الفصح في مصر، والثانية عندما قدمه الملك داود 

  ".القدس

هذه المرة يمكن أن نوقف : "وأضافت الرسالة
 ٢٠٠٠طاعون العصر الحديث بتجديد أعمال المعبد بعد 

، وهي عبارات بالغة الداللة عن قدرة "عام من توقفها
ٍاالحتالل وأذرعه تطويع أي أحداث لفرض أجنداتها 

ولم تقف هذه  .ّالتهويدية، والترويج لرواياتها المزعومة
، فقد "السنهدريم" عند رسالة مجلس حاخامات المحاوالت

كورونا تعني التاج في كل "صرح الحاخام أرييه ليبو بأن 
هذا الوباء جاء ليذكرنا بأن التاج الحقيقي "، وأن "اللغات

" المعبد"، والحل بحسب ليبو هو إعادة بناء "للعالم مفقود
المعبد في القدس هو : "، فيقول"لحماية العالم من كورونا

  ".التاج الذي سيحمي العالم من كورونا.. لتاجا

ًأخيرا، يعد التوجه الديني مظلة ألي أعمال 
ّتهويدية تقوم بها أذرع االحتالل في القدس واألقصى، 
وتشير المعطيات السالفة في هذا المقال، إلى أن تضافر 
جهود مؤسسات االحتالل وأذرعه، هو العامل األبرز الذي 

 في مشروع التهويد، ما يضع ًيسمح له بالمضي قدما
المؤسسات العاملة للقدس وجماهير األمة أمام ضرورة 
حشد طاقاتها وجهودها لعرقلة مشاريع االحتالل، وتثبيت 

  .المقدسيين في األقصى ومحيطه على أقل تقدير

  ٦/١١/٢٠٢٠ ٢١عربي 

* * * * *  

 سلطات :األطفال عن للدفاع العالمية الحركة
 طفل ٧٠٠ إلى ٥٠٠ نبي ما تحاكم االحتالل

 سنويا
 

 قال مدير برنامج المساءلة في الحركة - اهللا رام
إن محاكم "العالمية للدفاع عن األطفال عايد أبو قطيش، 

 طفل ٧٠٠ إلى ٥٠٠االحتالل العسكرية تحاكم ما بين 
سنويا، منهم من يقبعون في ظروف اعتقاليه قاسية 

  ".وزنازين منفردة

ة صوت  حديث إلذاعفي قطيش وأضاف
فلسطين، اليوم السبت، انه ووفقا لإلفادات التي تأخذها 
المؤسسة من األطفال المعتقلين لدى سلطات االحتالل، 
فإن جميعها تؤكد تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي 

  .خالل التحقيق معهم

 أن دولة االحتالل قتلت سبعة إلى قطيش وأشار
م  طفال منذ عا٢١١٥أطفال خالل العام الجاري، و

٢٠٠٠.  

  ٧/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  
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ٕطرد عائالت مقدسية من منازلها واحالل 
  مستوطنين مكانها

 

ّ طردت قوات - عمان -نادية سعد الدين 
ًاالحتالل اإلسرائيلي، أمس، عددا من العائالت الفلسطينية 
من منازلها في القدس المحتلة من أجل إحالل 

نها، وذلك في سياق مخطط تهويد المستوطنين مكا
ّالمدينة وتغيير معالمها، فيما كثفت من تنفيذ عمليات 
الهدم والتطهير العرقي الواسعة في منطقة األغوار 

  .ألغراض التوسع االستيطاني

واستهدف قرار الطرد اإلسرائيلي، في مرحلته 
ّ عائالت مقدسية، بعد صدور حكم من المحكمة ٧األولى، 

ّفي القدس المحتلة يقضي بإخالء منازلها في اإلسرائيلية 
 عائلة مقدسية ١٢ّحي الشيخ جراح، في حين تواجه 

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

ويقف خلف القرار الرسمي اإلسرائيلي جمعيات 
استيطانية متطرفة تقوم بتقديم وثائق مزورة بمزاعم 

ّك المقدسية، تحت ادعاءات ما ملكيتها لألراضي واألمال ّ
العقارات للعائالت اليهودية، ” إستعادة ملكية“تسميها 

ّبهدف نهبها من أصحابها الفلسطينيين وتهويد مدينة 
  .القدس

وفي نفس السياق؛ قالت منظمة التحرير 
ّالحكومة اإلسرائيلية تسارع الخطى “الفلسطينية إن 

نطقة األغوار، االستيطانية إلحداث تغيير ديمغرافي في م
ت هدم وتطهير بالضفة الغربية المحتلة، عبر تنفيذ عمليا

الفلسطينية مقابل زيادة  األراضي عرقي واسعة لمصادرة
  .”عدد المستوطنين

وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدره 
المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 

ألغوار، كما انتهاكات االحتالل في ا“التابع لها، أن 

ًالقدس وبقية أجزاء الضفة الغربية، تشكل جزءا من تنفيذ 
% ٣٠، الذي يستهدف أكثر من ”ّمخطط الضم اإلسرائيلي

  .من أراضي الضفة الغربية المحتلة

الحكومة اإلسرائيلية تواصل نهب “وأفادت بأن 
أراضي الفلسطينيين وتكريس االستيطان بإقامة المزيد 

ية الجديدة، وهدم منازل من الوحدات االستيطان
  .”المواطنين

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

فلسطينية، ّ منشأة سكنية وتجارية ٧٦نحو “طال الهدم 
 ٦٠تعود ملكيتها إلحدى عشرة عائلة فلسطينية تضم 

  .”ً طفال٤١ًمواطنا، من بينهم 

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

الي الخربتين األغوار الشمالية صادرت خاللها جرارات أه
  .الزراعيتين وصهاريج المياه ومركباتهم الخاصة

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

  .”مشروع الضم

األخطار ال تزال تحدق بقرية “ إلى أن ولفتت
ًالخان األحمر شرقي القدس المحتلة، وفق ما نشر مؤخرا  ُ
حول نقاشات داخلية إسرائيلية بشأن مخططات هدمه 

  .”وطرد سكانه الفلسطينيين

ً مبنى في ٦٨٩هدمت سلطات االحتالل “وقد 
مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 

 ٨٦٩ العام الجاري، مما أدى إلى تهجير منذ بداية
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فلسطينيا وتركهم بال مأوى، بذريعة االفتقار إلى رخص 
البناء التي ال يستطيع الفلسطينيون الحصول عليها في 

ً، طبقا ”العادة بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي
لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

ه، بدأ قادة المستوطنات وفي اإلطار ذات .”اوتشا“
اإلسرائيلية في الضفة بالضغط على رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو من أجل العمل على تطبيق خطة السيادة 
والضم، دون انتظار ما ستؤول إليه نتائج االنتخابات 

   .األميركية

وبحسب التقرير، فإن ديوان رئيس الوزراء 
 المفتشين اإلسرائيلي يعمل على تشكيل هيئة خاصة من

في الضفة الغربية، مهمتها توثيق وتجميع معلومات 
استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في 

ًالخاضعة أمنيا واداريا لالحتالل ) ج(المناطق المصنفة  ًٕ
   .اإلسرائيلي

حكومة االحتالل تمضي “ولفت التقرير إلى أن 
ة لجن“ًقدما بمخططات االستيطان، حيث وافقت ما يسمى 

اإلسرائيلية على خطة رئيسة ” التخطيط والبناء المحلية
ُلما سمي بتطوير منطقة وادي الجوز في القدس 

منطقة التكنولوجيا الفائقة ” تطوير“المحتلة، بما في ذلك 
بوصفه مشروع تهويدي يستهدف ” وادي السيليكون“

   .”تغيير معالم المدينة وطمس هويتها

ًل حاليا في وفي السياق، تنظر حكومة االحتال
اإلسرائيلية، وهي الذراع ” اإلدارة المدنية“توصية قدمتها 

التنفيذية لالحتالل في الضفة الغربية، بمسح شامل 
ًألراضي الضفة الغربية سعيا لضم أكبر قدر ممكن من 

   .األراضي للمستوطنات

ويقود هذا المسح إلى تمكين سلطات االحتالل 
نمات في الضفة من االستيالء على مئات آالف الدو

ّ، لسد ”أراضي للدولة“الغربية المحتلة، واإلعالن عنها 

الطريق على عمليات تثبيت الملكية التي تقوم بها 
   .”ج“السلطة الفلسطينية في أراضي المنطقة 

 ١٠٦ّوقد رصدت اإلدارة المدنية حتى اآلن نحو 
آالف دونم من األراضي الفلسطينية التي تم مسحها 

  .”أراضي دولة“ن عنها بانتظار اإلعال

  ٢٧ص ٨/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مخطط ضخم يحدد سياسات التنظيم 
  اإلسرائيلية في مركز القدس الشرقية

 

كشف المحامي مهند جبارة، الخبير  – القدس
في شؤون التنظيم والبناء في القدس، النقاب في حديث 

عن أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية بالقدس " األيام"لـ
دعت، مؤخرا، لالعتراض مخططا ضخما يحدد سياسات أو

التنظيم اإلسرائيلية في مركز مدينة القدس الشرقية 
 .لسنوات طويلة قادمة

وأشار جبارة إلى أن المخطط يطلق عليه 
يبدأ من المصرارة على " مشروع مركز المدينة شرق"

الشارع رقم واحد مرورا بشوارع السلطان سليمان وصالح 
اء واألصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن الدين والزهر

عفان في واد الجوز وصوال إلى منطقة الشيخ جراح 
وامتدادا على الشارع رقم واحد " األمريكان كولوني"وفندق 

 .الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي

وكانت السلطات اإلسرائيلية وضعت في األيام 
 أعمدة اإلنارة األخيرة العشرات من اإلشارات الخضراء على

في ذات المنطقة التي سيشملها المخطط لتعطي السكان 
 .فرصة االعتراض على المشروع

وأشار جبارة إلى أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية 
منحت السكان فرصة حتى الثالث والعشرين من شهر 

 .كانون األول المقبل لالعتراض على المشروع
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كثير من ولفت جبارة إلى أن المشروع يتضمن ال
التغييرات في المدينة بما في ذلك تحويل شارع صالح 

 .الدين لشارع للمشاة

وأشار إلى انه يدور الحديث عن مخطط تفصيلي 
 .ً عاما٢٠عملت عليه البلدية اإلسرائيلية منذ 

 ألف ٣٠٠المشروع يؤثر عمليا على "وقال، 
شخص بالقدس الشرقية ومع ذلك فقد أعدته البلدية دون 

مع السكان وأصحاب المحال التجارية في التشاور 
 ".الشوارع واألحياء التي يشملها المخطط

يجب النظر إلى التفاصيل الكاملة "وأضاف، 
للمخطط من خالل الخبراء والمهندسين، وهو ضخم جدا، 

 ".من اجل معرفة كل تفاصيله

 إلىوأشار جبارة إلى أنه هناك ضرورة ماسة 
التجارية في المنطقة قيام العديد من أصحاب المصالح 

والسكان بتقديم اعتراضات على هذا المشروع ضمن 
المهلة الزمنية المحددة لغرض إعاقة المصادقة عليه 
ولغرض ضمان دراسة المشروع ومحاولة تعديل ما يمكن 
تعديله لما هو في مصلحة أصحاب المصالح التجارية 
والسكان وأعرب عن خشيته من أن يؤدي المخطط إلى 

  .مالمح ومعالم المدينة العربية والفلسطينيةتغيير 

  ٨/١١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

تنفذ مخطط " العاد"جمعية : المختص صب لبن
ً موقعا ٤٥في أكثر من " السياحة االستيطانية"

  في القدس

 

 كشف المختص في شؤون االستيطان - القدس
في القدس أحمد صب لبن النقاب عن إشراف جمعية 

السياحة "نية على تنفيذ مخطط االستيطا" ألعاد
  .ً موقعا في القدس٤٥في أكثر من " االستيطانية

 وأشار المختص صب لبن في حديث مع الـ
اليوم األحد، أن الجمعية االستيطانية شرعت " القدس"

 - بتنفيذ المراحل التمهيدية في محيط البلدة القديمة
والمسجد األقصى المبارك من الشرق اسفل مقبرة باب 

ًمن الطور شماال " الحوض المقدس" حمة فيما يسمى بـالر
  .ًمرورا بعين سلوان الى جبل المكبر جنوب القدس

االستيطانية تمثل " العاد"وأوضح أن جمعية 
الشريك والذراع التنفيذي للبلدية والحكومة اإلسرائيلية 
ا لعشرات المشاريع االستيطانية وباألخص الضخمة منه

عجلة القدس "و"  جفعاتيموقف"و" عير ديفيد"مثل 
"Jerusalem Eye "  لندن اي (وذلك على نسق فكرة

  ).London Eye(  )أو عجلة لندن

الذي " عجلة القدس"أما عن طبيعة مشروع 
يعتبر من أضخم المشاريع االستيطانية فهو عبارة عن 
عجلة سياحية ضخمة أو دوالب هواء تم التخطيط له في 

 ويراد له ان يكون أحد – في جبل المكبر –جنوب القدس 
أبرز المعالم السياحية االستيطانية في القدس، حيث 
يمكن للشخص ركوبها لمشاهدة معالم البلدة القديمة من 
ًالقدس واسوارها من الجنوب الى شماال ورؤية البحر 

أثناء دورانها  وًالميت شرقا والقدس الغربية وحتى الساحل
   .حول محورها يمكن

إنه يمكن لراكب " ):القدس( وأضاف صب لبن لـ
العجلة أو المقطورة العمالقة أن يرى كثيرا من المعالم في 

 كيلو متر في المتوسط، ورؤية ٥٠القدس حتى مسافة 
كافة معالم البلدة القديمة المسجد األقصى وكنيسة 
القيامة ومن الجهة الجنوبية كنيسة المهد في بيت لحم 

ن الغور وجبال ًوشرقا البحر الميت وأجزاء واسعة م
 عربة صغيرة يمكنها أن ٣٢ويوجد بهذه العجلة . األردن
  ." ألف زائر يوميا١٥تحمل 

وأشار الباحث المختص إلى أن المشروع ضخم 
" العاد" موقعا تشرف عليه جمعية ٤٥ومكلف ومن ضمن 
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االستيطانية التي تواصل عملية تهويد ومحاوالت السيطرة 
جد والعين وفي وادي على المنازل في سلوان قرب المس

حلوة وتنشط في مشروع التلفريك والمسارات التوراتية من 
ًجبل الطور شماال الى اسفل كنيسة الجثمانية ومقبرة باب 
الرحمة حتى أراضي السلودحة والقصور االموية وتقوم 
ببناء المسارات المرصوفة والمصورة والمضاءة 

رات والمحروسة بشبكة كاميرات وحراسة، وهذه المسا
" تك"تتفرع منها ما يصل من سلوان الى الثوري وسينما 

ـ ومنها ما يواصل باتجاه جبل المكبر وما يسمى ب
 في المكبر –قرب مقر المندوب السامي ) التيالت(

المشرف على قبة الصخرة والمسجد األقصى من جنوب 
المدينة وكذلك على القدس الغربية بأحيائها 

  ".ومستوطناتها

ان المشروع يتضمن " :وأضاف صب لبن
منزلقات وألعاب سياحية استيطانية ومسارات يجري "

ربطها بشكل مبرمج بروايات وخرافات يتم تشبيكها لتكون 
صورة او نمط الحياة حسب الرواية التوراتية من اخراج 

االستيطانية التي ال تدخر جهد " العاد"ٕوانتاج جمعية 
لقدس لبسط سيطرتها على المشهد االستيطاني في ا

  ".الشرقية المحتلة وخاصة محيط البلدة القديمة

واكد صب لبن ان البلدية منحت هذه الجمعية 
االستيطانية كل التصاريح والصالحيات إلقامة تلك 
المسارات والمشاريع الضخمة التي يجري تمويلها بطريقة 
سرية من جهات حكومية ومن مانحين من الواليات 

لديها " العاد"ان " :ا، وقالالمتحدة وكندا وأوروبا وغيره
سلطة ونفوذ وعالقات تتشابك وتلتقي مع أحزاب اليمين 
المتطرف والمتدينين وغيرهم من الذين يؤمنون بهذه 

  ".األفكار من اليمين المسيحي المتصهين

وأضاف ان هناك مشاريع استيطانية كبيرة اثبتت 
ح انه قادرة على تجاوز كل القوانين واللوائ "العاد"جمعية 

واإلجراءات القانونية، وخير مثل على ذلك موقف 

الذي ال يبعد عن باب المغاربة واسوار المسجد " جفعاتي"
األقصى والبلدة القديمة إال بضع أمتار تم االعتراض عليه 
من قبل معظم المهندسين في البلدية واللجان ورغم ذلك 
تم اقراره وتنفيذه، طالما ان الهدف استيطاني ويصب في 

ستراتيجية اإلسرائيلية تهويد كل ما هو في محيط اال
  .االسوار التاريخية

نظمت مساء السبت جولة "العاد "وكانت جمعية 
لقادة المستوطنين وجمعيات الهيكل المزعوم وجمعية 

ًجولة في مسار تم افتتاحه رسميا أول " عطرات كوهنيم"
أمس أسفل باب الرحمة في الوادي قرب ما يعرف بالقدس 

ويمتد هذا المسار من مدخل كنيسة ) نطور فرعونط(ـ ب
الجثمانية حتى القصور االموية اسفل المصلى المرواني 

   .جنوب شرق المسجد األقصى المبارك

ان هناك العديد من المشاريع " :ويقول صب لبن
ـ االستيطانية وخاصة تلك المشاريع المرتبطة بما يسمى ب

ُ وتظهر "القدس القديمة"ومشروع " مشروع الحوض"
تفاصيله المنشورة أنه سيكون مشابها في تفاصيله 
للوصف التوراتي المزعوم لمدينة القدس القديمة قبل 
ًآالف السنين، وفق معتقداتهم، مؤكدا ان تلك المشاريع 

الن كل " العاد"ثابت انها من وحي خيال المستوطنين و
الحفريات التي قاموا بها في القدس وخاصة جنوب 

صى ومحيط البلدة القديمة كانت آثار بيزنطية المسجد األق
ٕرومانية وعربية واسالمية وهم يخططون لبناء تلك 

  .الخرافات واالوهام على انقاضها

ًوردا على سؤال حول االتربة والحجارة الكبيرة 
التي يجري إخراجها وتجميعا اسفل المصلى المرواني 
 المقابل لباب ومقبرة باب الرحمة من الخارج قال صب

ًليس لدينا ادلة بعد انهم يحفرون نفقا في تلك " :لبن
ًالمنطقة المنخفضة جدا في اسفل الوادي ولكن هناك 
ـ حفريات واسعة وفي اكثر من موقع ومنطقة على طول ال

 ٣٠وفق وصفهم وهناك أكثر من " الحوض المقدس"
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حفرية إسرائيلية أسفل اسوار القدس والمسجد األقصى 
ها غير مكشوفة ويجري العمل فيها والقدس القديم ومعظم

  .بسرية

  ٨/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

فوز بايدن يدشن لنهاية المقاطعة الفلسطينية 
 األميركية بدون رفع سقف التوقعات

  

 دشن فوز جو - عمان – نادية سعد الدين
بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية لمرحلة نهاية 

األميركية التي استمرت نحو  –المقاطعة الفلسطينية 
ثالث سنوات، من دون أن يشي بمقاربة مختلفة عن 
سلفه دونالد ترامب لملف عملية السالم، باستثناء 

حل “التعاطي معه بأسلوب متوازن ومستند إلى 
  .”الدولتين

فقد سارع الرئيس محمود عباس إلى تهنئة 
الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كاميال 

للعمل مع “يس بفوزهما في االنتخابات، مؤكدا تطلعه هار
ٕالرئيس المنتخب بايدن وادارته لتعزيز العالقات 
الفلسطينية األميركية وتحقيق الحرية واالستقالل والعدالة 
واالحترام لشعبنا، وكذلك للعمل من أجل السالم واالستقرار 

، وفق ما ورد في ”واألمن للجميع في منطقتنا والعالم
  .هبيان

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

 وعاصمتها القدس، بما يؤشر ١٩٦٧وفق حدود العام 
إلى الرغبة الفلسطينية إلعادة العالقات التي قطعت 

ًطن تدريجيا، لترميم العطب الذي تسببت بالكامل مع واشن
به اإلدارة األميركية السابقة والتي اعتبرها الفلسطينيون 

  .ًاإلدارة األكثر عداء للقضية الفلسطينية

بيد أن بعض المسؤولين الفلسطينيين يدعون 
ًإلى التريث وعدم رفع سقف التوقعات كثيرا مع اإلدارة 

 بايدن يتجه إلعادة األميركية الجديدة، إذ من الواضح أن
القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال البيت األبيض 
ًمجددا، كما سيعمل على الدفع تجاه استئناف المفاوضات 

، الذي أكد ”حل الدولتين“ اإلسرائيلية، وفق -الفلسطينية
  .التزامه به

ومن أجل تحسين موقف الواليات المتحدة من 
ى اعتماد ناصية القضية الفلسطينية؛ فقد يلجأ بايدن إل

التوازن مع السلطة الفلسطينية، عبر إعادة ضخ التمويل 
ٕإليها مجددا، واعادة الدعم األميركي إلى وكالة الغوث  ً

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

وسيتعاطى بايدن مع ملف عملية السالم 
يدي، بأسلوب متوازن يتناسب مع نهجه كديمقراطي تقل

ًولكنه لن يحدث فيه تغييرا جوهريا ال يوافق عليه الكيان  ً ُ
اإلسرائيلي، فمن المستبعد أن يقوم بإلغاء القرارات 
األساسية التي اتخذها ترامب، والمتعلقة باالعتراف 

، ونقل ”بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي“األميركي 
على سفارة بالده إليها، واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية 

المستوطنات بالضفة الغربية، وضم مرتفعات الجوالن 
  .ُالسوري المحتل

صفقة “ومن غير المتوقع أن يتنصل بايدن، من 
، ولكنه قد يؤجل تنفيذ بعض عناصرها أو ”القرن

يتجاوزها، السيما الخاصة منها باالستيطان، في ظل 
بوقف البناء في “دعوته للحكومة اإلسرائيلية 

 يشي بأن الخطة األميركية، ومخطط ، بما”المستوطنات
ًالضم اإلسرائيلي، فضال عن ضمان أمن االحتالل، ستظل 

  .محور تحرك البيت األبيض في السنوات األربع القادمة

بالقدس “وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اعترفت 
، ونقلت سفارة بالدها إليها، ”عاصمة للكيان اإلسرائيلي
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نوية للسلطة وأوقفت مساعداتها الخارجية الس
، ”األونروا“الفلسطينية، وأوقفت مساعدتها لوكالة 

وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن 
 ،وطردت السفير الفلسطيني، حسام زملط، من أراضيها

  .وأوقف المساعدة األمنية لقوات األمن الفلسطينية

وقد كانت تلك الخطوات مقدمة لنشر خطة 
، والتي ”صفقة القرن“عروفة باسم السالم األميركية الم

% ٣٠تمهد الطريق لإلستيالء اإلسرائيلي على أكثر من 
ٕمن أراضي الضفة الغربية وانهاء إقامة الدولة الفلسطينية 

   ١٩٦٧على حدود العام 

  ارتياح فلسطيني لخسارة ترامب

وقد توالت ردود الفعل الفلسطينية من فوز 
ي لحركة بايدن، حيث دعاه رئيس المكتب السياس

تصحيح تاريخي لمسار “، إسماعيل هنية، إلى ”حماس“
السياسات األميركية الظالمة للشعب الفلسطيني 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 النزا   .”عاتً

اإلدارة األميركية “وطالب هنية، في تصريح له، 
ٕ، والغاء ”صفقة القرن“المنتخبة بالتراجع عن ما يسمى 

قرار اعتبار القدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة 
ٕاألميركية إليها بما يخالف القرارات الدولية، وانهاء 
محاوالت تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين، وتقليص 

  .”في محاولة إللغائها” نروالألو“الدعم 

العودة للمفاوضات، بوصفها “وحذر هنية من 
ً، داعيا إلى ”ًمسارا انتهى ووصل إلى طريق مسدود

ٕاستراتيجية وطنية واعادة بناء النظام السياسي 
الفلسطيني وتفعيل مبدأ الشراكة في الميدان والسلطة 

  .ٕواطار منظمة التحرير

ق وكان رئيس المكتب السياسي الساب
إدارة بايدن يمكن أال “، خالد مشعل، اعتبر أن ”لحماس“

، وال قرار الضم، ”صفقة القرن“تتعامل مع مصطلح 
ولكنها لن تعاقب سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ولن 

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

في المقابل؛ اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير 
 ال يحمل أي تغيير جوهري إزاء فوز بايدن“فلسطين أن 

حقوق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية المختلفة، بل 
ًيشكل امتدادا لنهج اإلدارات الديمقراطية األميركية السابقة 
التي تقدم الدعم المطلق للكيان الصهيوني، للحفاظ على 
تفوقه وحمايته، وتشجيعه على تجاوز قرارات الشرعية 

  .”الدولية

بهة، من العودة إلى المفاوضات، وحذرت الج
تحقيق الحقوق الوطنية في إنهاء االحتالل “معتبرة أن 

ٕوتقرير المصير والعودة واقامة الدولة المستقلة 
، وكافة ”أوسلو“وعاصمتها القدس يتم عبر إلغاء اتفاق 

ٕااللتزامات المترتبة عليه، وانهاء االنقسام واستعادة 
  .”الوحدة الوطنية

األمين العام لحركة المبادرة الوطنية وبالمثل، قال 
ترامب ” الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن سقوط 

أسوأ رئيس في العصر الحديث، “، حيث يعد ”مهم
ًويشكل خطرا على شعوب العالم وليس الشعب الفلسطيني 

لم تذهب ألنها مشروع ” صفقة القرن“فقط، لكن 
  .”إسرائيلي

ني الوحدة الفلسطينية، وتب“ودعا إلى 
ٕاستراتيجية وطنية، واعطاء الشعب حقه باالنتخابات 
الديمقراطية في الداخل والخارج، بهدف الحرية الكاملة، 

والتمييز العنصري في ) األبرتهايد(ٕوالعودة، واسقاط نظام 
  .”كل فلسطين

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

الواليات المتحدة تخلصت من ترامب وهي بحاجة للعالج “
  .”من الترامبية من أجل استعادة توازنها األخالقي
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بينما اعتبر نائب أمين عام الجـبهة الديمقراطية، 
سقوط ترامب يعني سقوط كل “قيس أبو ليلى، أن 

، ”صفقة القرن“سياساته المعادية لإلنسانية، بما فيها 
  .”فلسطينية العادلةالتي أساءت للقضية ال

من جانبها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي، أنها 
ال تراهن على حدوث تغيير في سياسات واشنطن إزاء “

ًالقضية الفلسطينية بعد فوز بايدن، قياسا بالتجارب 
، وهو ما اتفقت ”المريرة مع اإلدارات األميركية المتعاقبة

ن وترامب بايد“عليه لجان المقاومة الشعبية، بقولها إن 
يدعمان العدو الصهيوني لالستمرار باغتصاب األرض 

  .”والحقوق الفلسطينية

  ٣١ ص٩/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

قوس تلمودية في باحات األقصى بحماية ط
 شرطة االحتالل

 

 اقتحمت مجموعات -فلسطين المحتلة 
المستوطنين صباح أمس األحد، ساحات المسجد األقصى 

وأفادت مصادر محلية، .  المحتلةالمبارك، بمدينة القدس
ّأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد 
ًاألقصى وتجولوا فيها وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من 

  .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وكان االحتالل ومستوطنوه، قد واصلوا اقتحامهم 
للمسجد األقصى خالل شهر تشرين األول الماضي، بواقع 

وأوضحت وزارة األوقاف في تقريرها، أمس . ا اقتحام٢٣
عيد »األحد، أن االقتحامات تركزت خالل أيام ما يسمى

العرش، في األسبوع األول من شهر تشرين األول، تلبية 
جماعات الهيكل «لدعوات متطرفة أطلقتها ما تسمى 

لتنفيذ اقتحامات للمسجد األقصى لمناسبة » المزعوم
جماعات بيانات في البلدة ، ووزعت تلك ال»عيد العرش«

القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على 

المصلين والمرابطين واألوقاف اإلسالمية، بهدف تغيير 
   .الواقع في المسجد األقصى

ونصب المستوطنون معرشات في منطقة الواد 
والطرق واألزقة في عقبة الخالدية بالبلدية القديمة وباب 

لمسجد األقصى، وواصلت شرطة العتم المؤدي إلى ا
االحتالل تضييق الخناق على المقدسيين، وعزل البلدة 
القديمة عن محيطها بالكامل، بحيث سمحت فقط لسكانها 

  .بالصالة باألقصى ضمن إجراءات وقائية صارمة

وأشار التقرير إلى أن شرطة االحتالل كثفت من 
ت تواجدها في شوارع القدس وأحيائها، وحررت المخالفا

لمقدسيين بحجة أنهم من خارج البلدة القديمة، وفرضت 
غرامات مالية على مقدسيين دخلوا للبلدة القديمة 

  .ومنعتهم من الوصول والصالة في المسجد األقصى

وواصل االحتالل تنكيله بأهالي القدس وحراس 
المسجد االقصى والمرابطين والمرابطات، حيث يعتقل 

ويفرض غرامات، ولم يكتف ويعتدي ويبعد لفترات متعددة 
بذلك بل صعد حملته عبر مستوطنيه القتحام األقصى، 
ناشرا العديد من عناصره لحمايتهم ومتيحا المجال 

ويسعى  .لعربداتهم وصلواتهم وحمالتهم التحريضية
االحتالل الغراق المدينة بمخططاته التهودية، منها ما 

تالل هو قائم، ومنها ما هو بطور التكوين، كنية االح
إقامة جسر هوائي معلق في حي وادي الربابة ببلدة 
سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، بدعوى تسهيل 
السياحة الدينية التوراتية ووصول المستوطنين المتطرفين 
إلى منطقة حائط البراق وباب المغاربة، ووافقت ما تسمى 

ء في بلدية االحتالل على البد» اللجان المحلية واللوائية«
بتنفيذ المشروع التهويدي، بعدما رفضت كل االعتراضات 
التي قدمها أصحاب األراضي والمؤسسات المعنية في 
سلوان لمحاكم االحتالل والبلدية، والمخطط الخطير اآلخر 

وادي السيليكون وهو من أضخم المشاريع «هو 
اإلسرائيلية، والذي يعد لتنفيذه في مدينة القدس المحتلة، 
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ت بلدية االحتالل على تنفيذه على أنقاض والتي صادق
  .المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز

ّوضمن عملية عبرنة األسماء، غير االحتالل 
على اسم » هدار وفهداس»اسم منطقة باب العامود لـ

ُالمجـندتين اللتين قــتلتا في عمليــة إطـالق نـار في 
اب المكان قبل سنوات، كما يتجه االحتالل لتحويل ب

الخليل مدخال رئيسيا للبلدة القديمة وجعل باب العامود 
ًمدخال ثانويا ً.  

وواصل االحتالل خالل الشهر حملة االبعادات 
واالعتقاالت بحق موظفي االوقاف، فاعتقلت نائب مدير 
عام دائرة األوقاف الشيخ ناجح بكيرات من مبنى مديرية 

لة في التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد قرب باب السلس
البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وصادرت خالل تفتيش 
مبنى مديرية الوعظ واإلرشاد جهازي 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 

 باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك مرتين، مصلى
   .وقاموا بتصويره

ورصد التقرير العديد من الدعوات التحريضية 
ضد المسجد االقصى ورواده، وواصلت عصابات التطرف 

   .تحريضها ضد المسجد األقصى، واالوقاف االسالمية

إن : وقال وكيل وزارة األوقاف حسام ابو الرب
حتالل تجاه المسجد هذا التصعيد من قبل قوات اال

االقصى، والحرم االبراهيمي، بتزايد واضح سواء عدد 
االقتحامات، واعداد المغتصبين أو سياسة التدخل 
بشؤونهما، واطالق العنان لشرطة وجيش االحتالل إلبعاد 
العشرات عن المسجدين، مشددا على أن سياسة المحتل 
لن تثني ابناء شعبنا عن مواصلة مسيرة المرابطة 

ديمومة التواجد فيهما، ولن تغير من اسالمية و
وفي  .المسجدين مخططات او تغييرات او قرارات احتاللية

 وقتا، ٥٠الحرم االبراهيمي، منع االحتالل رفع األذان 
وواصل سياسة الحصار واالغالق، والحد من اعداد 

   .المصلين

إلى ذلك، واصلت جرافات االحتالل بأعمال 
واطني بلدتي قراوة بني حسان تجريف واسعة ألراضي م

وقال ابراهيم عاصي رئيس بلدية . وحارس غرب سلفيت
 دونما، ٥٨قراوة بني حسان إن جرافات االحتالل جرفت 

تعود ملكيتها لمواطنين بلدتي حارس وقراوة بني حسان 
من الجهة الشرقية من البلدة، من أجل توسعة مستوطنة 

طني بلدات قرواة المقامة على اراضي موا» كريات نتافيم«
  .بني حسان وحارس

وأصيب شاب فلسطيني، أمس األحد، برصاص 
وأفاد ). جنوب الخليل(جنود االحتالل، قرب مخيم الفوار 

 .شهود فلسطينيون، أن الشاب أصيب برصاصة في قدمه
وأوضحت وسائل إعالم، أن جنود االحتالل أطلقوا 

ع الرصاص على الشاب بحجة اقترابه من برج عسكري يتب
لجيش االحتالل، قرب المخيم، واعتقلوه بعد إطالق 

وزعم المتحدث باسم جيش االحتالل . الرصاص عليه
بوجود محاولة طعن قرب مخيم الفوار، وأن الجنود قاموا 

   .«تحييد المنفذ»بـ

في موضوع مشابه، أطلقت القوات البحرية 
اإلسرائيلية، صباح أمس األحد، قذائف صوتية تجاه 

فلسطينيين في بحر قطاع غزة، كما استهدفت الصيادين ال
صيادي الطيور وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع 

: وقالت لجان الصيادين في غزة. إصابات في األرواح
إن قوات البحرية اإلسرائيلية أطلقت صباح أمس قذائف «

صوتية، قرب مراكب الصيادين بمنطقة الواحة شمال 
ئف انفجرت قرب احد وأوضحت أن إحدى هذه القذا. »غزة

  )وكاالت. (المراكب، دون وقوع إصابات

 ١٨ ص٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  



  
  ١٢٢ 

الكشف عن مخطط ضخم لتحويل شارع صالح 
  الدين وسط القدس لشارع للمشاة

 

كشف الخبير في شؤون التنظيم والبناء في 
القدس المحامي مهند جبارة، النقاب عن أن اللجنة 

بالقدس أودعت، مؤخرا، لالعتراض  "اإلسرائيلية"اللوائية 
في " اإلسرائيلية"مخططا ضخما يحدد سياسات التنظيم 

 .مركز مدينة القدس المحتلة لسنوات طويلة قادمة

ولفت جبارة، في تصريح صحفي إلى أن المخطط 
يبدأ من " مشروع مركز المدينة شرق"يطلق عليه 

 المصرارة على الشارع رقم واحد مرورا بشوارع السلطان
سليمان وصالح الدين والزهراء واألصفهاني والرشيد 
ًوشارع عثمان بن عفان في واد الجوز، وصوال إلى 

ًوامتدادا " األمريكان كولوني"منطقة الشيخ جراح وفندق 
على الشارع رقم واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي 

 .والغربي

وكانت سلطات االحتالل وضعت في األيام 
 من اإلشارات الخضراء على أعمدة اإلنارة األخيرة العشرات

في ذات المنطقة التي سيشملها المخطط لتعطي السكان 
  .فرصة االعتراض على المشروع

وأشار جبارة إلى أن اللجنة اللوائية منحت 
السكان فرصة حتى الثالث والعشرين من شهر كانون 

 .األول المقبل لالعتراض على المشروع

روع يتضمن الكثير من ولفت جبارة إلى أن المش
التغييرات في المدينة بما في ذلك تحويل شارع صالح 

 .الدين لشارع للمشاة

وأشار إلى انه يدور الحديث عن مخطط تفصيلي 
  .ً عاما٢٠عملت عليه بلدية االحتالل في القدس منذ 

 ألف ٣٠٠المشروع يؤثر عمليا على : "وقال
الحتالل شخص شرقي القدس ومع ذلك فقد أعدته بلدية ا

دون التشاور مع السكان وأصحاب المحال التجارية في 
 ".الشوارع واألحياء التي يشملها المخطط

يجب النظر إلى التفاصيل الكاملة : "وأضاف
للمخطط من خالل الخبراء والمهندسين، وهو ضخم جدا، 

  ".من اجل معرفة كل تفاصيله

 قيام إلىوأشار جبارة إلى أن هناك ضرورة ماسة 
يد من أصحاب المصالح التجارية في المنطقة العد

والسكان بتقديم اعتراضات على هذا المشروع ضمن 
المهلة الزمنية المحددة لغرض إعاقة المصادقة عليه 
ولغرض ضمان دراسة المشروع ومحاولة تعديل ما يمكن 
تعديله لما هو في مصلحة أصحاب المصالح التجارية 

دي المخطط إلى والسكان وأعرب عن خشيته من أن يؤ
  .تغيير مالمح ومعالم المدينة العربية والفلسطينية

  ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

شبكة مواصالت جديدة لالحتالل للربط بين 
  المستوطنات

 

 عرضـــت وزيــرة المواصـــالت –فلــسطين المحتلــة 
ّاإلسرائيلية، ميري ريغيف، مساء األحـد، خطـة   اسـتراتيجيةّ

ـــــشب ـــــدة المـــــدى ل ـــــين بعي ـــــربط ب ـــــدة ت كة مواصـــــالت جدي
  .ّالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

ا  ـــــضمن الخطـــــة مخططـــــات للعـــــشرين عام ـــــوتت ً ّ ّ ّ
المقبلــة، وتــشمل شــوارع التفافيــة تــصل بــين المــستوطنات 

ّوعرضــت ريغيــف الخطــة . ّوشــوارع أفقيــة وعموديــة جديــدة
ّأمام رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية وأمام رؤساء 

  .ّلالحتالل في الضفة» ّرة المدنيةاإلدا«

ّوتضم الخطة مـشاريع جديـدة، منهـا شـارع جديـد 
 ســـيحوي مقــاطع مـــن شـــوارع قائمـــة اآلن ٨٠يحمــل رقـــم 

سيصار إلى تطويرها وأخرى جديدة، باإلضـافة إلـى شـوارع 
ّ، كمــا ستــضم الخطــة ٩٠ و٨٠جديــدة للــربط بــين شــارعي  ّ



  
  ١٢٣ 

ّشـــــوارع التفافيـــــة جديـــــدة، ستـــــسمى  » ارةالتفـــــافي حـــــو«ّ
، باإلضـافة إلـى »التفافي العـروب«و» ّالتفافي بيت أمر«و

  .٦٠ حتى شارع ٦ من شارع ٥٥تطوير وتوسيع شارع 

وســيقام شــارع جديــد يــصل حــاجز قلنــديا بمدينــة 
 فـــي منطقـــة حـــاجز حزمـــا ٤٣٧القـــدس، وتوســـعة شـــارع 

 مـــن مـــستوطنة تـــسور هداســـا فـــي القـــدس ٣٧٥وشـــارع 
ـــــرق حوســـــان، وتوســـــعة شـــــارع  ـــــى مف ـــــين ٤٤٦وحت  ب

مستوطنتي شيالت وموديعين، باإلضافة إلى توسعة شارع 
ّومــــن المقــــرر أن .  بـــين مــــستوطني تبــــواح وأرئيــــل٥٠٥

ّتصادق ريغيف على هذه الخطط المفصلة لهذه المـشاريع  ّ
  .بعد ثالثة أسابيع

األولـى :  مراحـل٣ّوستتقسم هـذه المـشاريع علـى 
، واألخــــرى متوســــطة ٢٠٢٥قــــصيرة المــــدى تنتهــــي فــــي 

 واألخيـرة بعيـدة المـدى، وتنهـي ٢٠٣٥ وتنتهي في المدى
  .٢٠٤٥عام 

وقالت تقارير عبرية، إن رئيس حكومـة االحـتالل 
بنيامين نتنياهو، سيعمل على استغالل الفترة المتبقية من 
واليــة الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب؛ للمــصادقة علــى 
ـــد مـــن الخطـــط االســـتيطانية، بهـــدف إرضـــاء اليمـــين  مزي

جـــروزاليم «ورجحـــت صـــحيفة . والمـــستوطنيناإلســـرائيلي 
أنه مـع إخفـاق ترامـب : اإلسرائيلية، أمس االثنين» بوست

مـــن « ســـنوات أخـــرى فـــي البيـــت األبـــيض، ٤فـــي تـــأمين 
ـــل  ـــا اآلن مـــن قب ـــرن ســـيتم تعليقه المؤكـــد أن صـــفقة الق

، وليس لدى نتنياهو أمل في »الرئيس المنتخب جو بايدن
 الفلسطينية، عندما تم تنفيذ الصفقة التي رفضتها السلطة

الكـــشف عنهـــا ألول مـــرة، ولـــم يـــتم إجـــراء أي مفاوضـــات 
  .تحت عنوانها

ورأت الــصحيفة، أن الخطــوة الوحيــدة التــي يمكــن 
أن يتخذها ترامب، هي ترسيخ خريطته للـصراع مـن خـالل 

» إســــرائيل«ٕالموافقــــة علــــى الــــضم اإلســــرائيلي، واعطــــاء 
لـــصحيفة، وحــسب ا. ًالــضوء األخــضر للقيــام بـــذلك أيــضا

تراجـــع ترامـــب عـــن االعتـــراف بالـــسيادة اإلســـرائيلية علـــى 
مـــستوطنات الـــضفة الغربيـــة، وقـــرر تعليـــق خطـــة الـــضم، 
لــصالح صــفقات التطبيــع اإلســرائيلية التــي توســطت فيهــا 
الواليات المتحدة مـع البحـرين واإلمـارات العربيـة المتحـدة، 

  .من خالل اتفاقيات التطبيع

ز ـــصحيفة، أن تتمي ـــت ال ـــوتوقع ــــّ  ١٠ األســـابيع ال
المقبلة، بسماح الواليات المتحدة لرئيس الـوزراء بنيـامين 
نتنيــاهو بالقيـــام بـــه أكثـــر مــن أي إجـــراء قـــد تتخـــذه إدارة 

 األســابيع تــضييع يــستطيعنتنيــاهو ال «: ترامــب، وأضــافت
ً القادمة سياسـيا، والتـي تعتبـر أكثـر أهميـة بالنـسبة ١٠الـ

  .»له من ترامب

و فــي الــدعوة مــرة أخـــرى وفــي حــال فكــر نتنيــاه
إلجـــراء انتخابـــات مبكـــرة، أو فـــي حالـــة ســـقوط حكومتـــه، 
فــسيواجه صــعوبة فـــي التنــافس ضــد رئـــيس حــزب يمينـــا 
نفتــالي بينيــت بــشأن قــضية المــستوطنات، ألنــه فــشل فــي 

  .الوفاء بتعهده بضم تلك المستوطنات، بحسب الصحيفة

وذهبت الصحيفة إلى أفضل شيء يمكن أن يقوم 
 هــو دعــم وجــود المــستوطنات اإلســرائيلية فــي بــه نتنيــاهو

أن اتفاقيـات التطبيـع «الضفة الغربية قـدر اإلمكـان، حيـث 
ــشاط  ــى الن ــود عل ــالي االســتيطاني،ال تتــضمن أي قي  وبالت

ــإن إدارة ترامــب لــم تعرقــل تــصرفات  فــي هــذا ) إســرائيل(ف
  .»الصدد

إن قادة اليمـين والمـستوطنين «: وقالت الصحيفة
اهو للموافقــة علــى مــا تبقــى مــن البــؤر يتطلعـون إلــى نتنيــ

االســتيطانية كمــستوطنات جديــدة، أو تمريــر قــرار حكــومي 
يعلن من حيث المبدأ أن البؤر االستيطانية تمـت الموافقـة 

 )وكاالت(. ...»الحقعليها، وتترك التفاصيل في وقت 

  ١٨ ص١٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  



  
  ١٢٤ 

توجه إسرائيلي النتهاز فترة ترامب لشطب 
  "ملف القدس"

 

محـام إسـرائيلي ينتمـي لحـزب  دعـا – أحمد صـقر
، إلـى العمــل علـى اســتغالل "إسـرائيل"الحـاكم فــي " الليكـود"

ما تبقى من وقت للرئيس األمريكي المهزوم دونالد ترامـب 
فــي البيــت األبــيض، مــن أجــل مــضاعفة االســتيطان فــي 

 "شطب الحلم الفلسطيني"مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لـ

كر يئير غباي، وهو عـضو سـابق فـي مجلـس وذ
بلدية القدس التي يديرها االحتالل، ورئيس منتدى القدس 

شــهدت "، أن مدينــة القــدس "الليكــود"الموســعة فــي حــزب 
أياما قاسية فـي عهـد رؤسـاء ديمقـراطيين؛ كبيـل كلينتـون 
وبــاراك أوبامــا؛ وزعــم أنهــم لــم يــسهلوا البنــاء االســتيطاني 

  ."في القدس

أثبتت التجربة، أن اإلدارات الديمقراطية : "وأضاف
فضلت حفظ فكرة العاصمة الفلسطينية فـي شـرق القـدس، 
مـــن الوقـــوف خلـــف الـــدفع إلـــى األمـــام بـــسيادة إســـرائيلية 

  ."كاملة على كل القدس الموحدة

ــال نــشر بــصحيفة  " معــاريف"ونــوه غبــاي فــي مق
، جــرى العمــل علــى بنــاء ١٩٩٦فــي "العبريــة، إلــى أنــه 

من محافل في االستيطان، وكنا " معاليه هزيتيم"مستوطنة 
بحاجة ألن نشاهد نوابا يبنون بأنفسهم جدار المستوطنة، 
ـــدت الـــشرطة دخـــول اإلســـرائيليين العـــاديين مـــن  حيـــث قي

  ."الدخول إليها عقب ضغط سياسي من الواليات المتحدة

ـــابع ـــي : "وت ـــضا ف ـــذا أي ـــان ٢٠٠٩هك ـــدما ك ، عن
ن نتنياهو، أن يتخـذ قـرارا يتعين على رئيس الوزراء بنيامي

شــجاعا للغايــة إلقــرار بنــاء حــي يهــودي فــي مكــان فنــدق 
شــبرد بحــي الــشيخ جــراح، والــذي يقــع قــرب منــزل المفتــي 
الحاج أمين الحسيني، وفي حينه أيضا وبخنا نزالء البيـت 

  .)"أوباما(األبيض 

وزعـــم أن الحـــزب الجمهـــوري حينمـــا وصـــل إلـــى 
فـي ) االستيطاني(لبناء تجميد ا"البيت األبيض، ساهم في 

جفعـات همتـوس واي : "مواقع استراتيجية في القـدس مثـل
  ."جيلو"و" عطرون"و" ١

ونبــه رئــيس منتــدى القــدس الموســعة فــي حــزب 
كــل خطــة وضــعت فــي اللجنــة اللوائيــة "، إلــى أن "الليكــود"

تأخرت، كل حجر أزيح في أمـاكن اسـتراتيجية وفـي أمـاكن 
ابل من االنتقاد والتهديـد تعتبر في نظرنا طبيعية، حظي بو

  ."من البيت األبيض

ينــاير /  كــانون الثــاني٢٠فــي "وأشــار إلــى أنــه 
، ســيؤدي رئــيس جديــد للواليــات المتحــدة اليمــين ٢٠٢١

، وعلينــا )جــو بايــدن مرشــح الحــزب الــديمقراطي(القانونيــة 
 ."أن نثبت حقائق على األرض حتى ذلك الوقت

ـــــين أن  ـــــي "وب ـــــى ف ـــــاء؛ األول ـــــي بن ـــــاك خطت هن
، "عطــــروت"والثانيــــة فــــي " جفعــــات همتــــوس"مــــستوطنة 

 ألـف وحـدة ١٢والخطتان معا يمكنهما أن تنتجا أكثر مـن 
ــدة فــي القــدس ــى أنــه "ســكنية جدي ــا إل جفعــات "فــي "، الفت

ــق للحكومــة إال إصــدار "همتــوس ــم يتب ــرت الخطــط، ول ، أق
؛ فينبغـي أن تقــر "عطـرون"عطـاءات للمقـاولين، وأمـا فــي 

البناء خطة وزارة اإلسـكان إلقامـة في مؤسسات التخطيط و
  ."على أراضي المطار القديم) استيطاني(حي 

ورأى أن إقامـــة مثـــل هـــذه الكميـــة مـــن المـــساكن 
يمكنهــــا أن "االســــتيطانية فــــي مدينــــة القــــدس المحتلــــة، 

تخفض أسعار الشقق في المدينة، وهذا يـساهم فـي إبقـاء 
ل ، كمــا أنـه فـي حــا)منــع الهجـرة المعاكـسة(الـشباب فيهـا 

أقر البنـاء فـي هـذه األحيـاء، فـسيتحقق الفعـل الـصهيوني 
  ."المناسب، وسيشطب الحلم الفلسطيني لتقسيم القدس

وفـــي مؤشـــر واضـــح علـــى مـــضي االحـــتالل فـــي 
ــدس، شــدد المحــامي الليكــودي، علــى  ــي الق االســتيطان ف

حتى لـو لـم تكـن هنـاك "أهمية مواصلة البناء االستيطاني 



  
  ١٢٥ 

ــى البنــاء  ــة عل ــا أن موافقــة أمريكي ــإن علين فــي القــدس، ف
  ."نواصل البناء

  ١٠/١١/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

* * * * *  

فلسطين تبعث ثالث رسائل لقادة األمم المتحدة 
 تفضح انتهاكات االحتالل

  

وجـه المنـدوب الـدائم لدولـة فلـسطين لـدى  –غزة 
األمـــم المتحـــدة، الـــسفير ريـــاض منـــصور، ثـــالث رســـائل 

متحـدة، ورئـيس مجلـس متطابقة إلى األمين العام لألمـم ال
ســانت فنــسنت والغرينــادين، ورئــيس (األمــن لهــذا الــشهر 

ـــــسياسات  ـــــشأن ال ـــــم المتحـــــدة، ب ـــــة لألم ـــــة العام الجمعي
ــر القانونيــة التــي تواصــل إســرائيل، القــوة  والممارســات غي

 .ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني القائمة باالحتالل،

وأكــد منــصور فــي رســائله المتطابقــة أن إســرائيل 
بال هوادة وبال رحمة دون أي اعتبار “بهذه األعمال تقوم 

ـــاء كورونـــا علـــى  ـــر الـــشديد لوب ـــدولي أو لألث ـــانون ال للق
  .”الجميع

هــــدم المنــــازل  وتطــــرق إلــــى مواصــــلة عمليــــات
ــاالت  ــي واالعتق ــر العرق ــى األراضــي والتطهي واالســتيالء عل
ــى استــشهاد الفتــى الفلــسطيني  ــدنيين، منوهــا إل وقتــل الم

متــأثرا بجروحــه )  عامــا١٨( الــصنوبر عــامر عبــد الــرحيم
ـــاب  ـــضربه بأعق ـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي ب ـــام ق جـــراء قي

  .بنادقهم

وأكد أن اإلخفـاق فـي ضـمان المـساءلة عـن مثـل 
لــم يــؤد إال إلــى تعزيــز شــعور “هــذه االنتهاكــات الجــسيمة 

الحكومــة اإلســرائيلية بــاإلفالت مــن العقــاب، األمــر الـــذي 
كنها االستمرار في اإلفالت من سمح لها باالعتقاد بأنه يم

جرائمهـــا حتـــى مـــع تفـــشي جائحـــة كورونـــا جميـــع أنحـــاء 
  .”العالم

كما أشار إلـى تـصاعد عنـف المـستوطنين بـشكل 
حــــاد خــــالل الجائحــــة، مــــا أثــــر ســــلبا علــــى المــــدنيين 
الفلــــــسطينيين، وألحــــــق الــــــضرر بممتلكــــــاتهم الخاصــــــة 
ومحاصــيلهم الزراعيــة، وعرقــل ســبل عيــشهم، وقــد شــملت 

داءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين حـرق اعت
الحقول، واقـتالع األشـجار، وسـرقة المحاصـيل، واالعتـداء 
علـــــى الحـــــصادين، بمـــــا فـــــي ذلـــــك األطفـــــال، وتخريـــــب 
الممتلكـــــات، وكـــــل ذلـــــك يجـــــري تحـــــت حمايـــــة الجـــــيش 

  .اإلسرائيلي

ـــــسياسات  ـــــل هـــــذه ال ـــــي رســـــائله أن مث وأكـــــد ف
فــــرض واقــــع “ إلــــى واالنتهاكــــات غيــــر القانونيــــة تهــــدف

سياسي وتغيير التركيب الـديموغرافي للقـدس الـشرقية مـن 
خــالل النقــل الحتمــي للمــستوطنين اإلســرائيليين ومــصادرة 
ـــي  ـــسطينية، ف األراضـــي والمـــوارد والهياكـــل واألصـــول الفل
انتهاك خطير للقانون وحقوق شعبنا، وتؤثر بشكل مباشر 

لـيم وسـبل على حقوقهم في المأوى والرعاية الصحية والتع
  .”العيش والحركة والسالمة والرفاهية

وأشــار منــصور الــى قيــام إســرائيل بهــدم مــساكن 
ـــى  ـــة حمـــصة البقيعـــة أدت ال ـــة بأكملهـــا فـــي خرب مجتمعي

ً طفــــال، ٤١ً شخـــصا، مــــن بيـــنهم ٧٠تـــشريد أكثـــر مــــن 
وتركهم بال مأوى وأكثر هشاشة وعرضة للخطـر خـصوصا 

  .في هذا الوقت الذي ينتشر فيه الوباء

ســتدل إلــى أرقــام ذكرهــا مكتــب تنــسيق الــشؤون وا
 مبنى، ٧٦، الذي قال إن االحتالل هدم )أوتشا(اإلنسانية 

ـــراحيض  ـــات والم ـــازل ومالجـــئ الحيوان ـــك المن ـــي ذل بمـــا ف
واأللواح الشمسية، مما يجعلها أكبر عملية تهجيـر قـسري 
منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات، إضــافة إلــى آالف الممتلكــات 

ئالت النازحــة مــن منــازلهم الـــشرعية، المــدمرة وآالف العــا
مشددا على أهمية إنهاء إسرائيل، وعلى الفور، سياسـتها 
ـــــد  ـــــات الهـــــدم وضـــــرورة أن تتقي ـــــة وعملي ـــــر القانوني غي

  .بالتزاماتها كقوة احتالل وفقا للقانون الدولي



  
  ١٢٦ 

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي للتحـرك، 
ــال ــر مــن اإلف ت مــن مؤكــدا علــى أن هــذا المــستوى الخطي

العقــاب مــن قبــل الحكومــة اإلســرائيلية يعــززه االفتقــار إلــى 
المساءلة، والمجتمع الـدولي، بمـا فـي ذلـك مجلـس األمـن 
والجمعيــة العامــة، إلــى اتخــاذ إجــراءات مــسؤولة وحاســمة 
ـــدولي  مـــن أجـــل مواءمـــة ســـلوك إســـرائيل مـــع القـــانون ال
ــك  ــرارات األمــم المتحــدة ذات الــصلة، بمــا فــي ذل ــع ق وجمي

  .٢٣٣٤ القرار

وكان رئيس الـوزراء محمـد اشـتية قـال فـي كلمـة 
خالل القمـة العربيـة األوروبيـة الخامـسة التـي عقـدت هـذا 

: ”شـراكة اسـتراتيجية“العام بشكل افتراضي، تحـت عنـوان 
إن الشعب الفلسطيني عانى كثيـرا مـن اللجـوء واالحـتالل “

وســـرقة المقـــدرات وانتهاكـــات حقـــوق اإلنـــسان والمـــشروع 
ي التوسعي، وحان الوقت ألن يعمـل العـالم علـى االستعمار

إنهاء هذا االحتالل واالعتـراف بدولـة فلـسطين وعاصـمتها 
  .”القدس، وجعل هذا االحتالل مكلفا ومدانا

  ١١/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تكثيف البناء االستيطاني في القدس ": هآرتس"
  "بايدن"قبل تنصيب 

 

آرتس كـــــشفت صـــــحيفة هـــــ –القـــــدس المحتلـــــة 
ـــة  ـــب مـــن بلدي ـــه طل ـــوم الخمـــيس، أن ـــة، صـــباح الي ُالعبري
االحتالل في القدس، وسلطة األراضي اإلسرائيلية، بالعمـل 
علــى تحديــد وتعزيــز خطــط البنــاء االســتيطاني فــي أحيــاء 
القدس، وذلك قبل أن يـؤدي جـو بايـدن اليمـين الدسـتوري 

  .كانون الثاني المقبل/ في يناير

يرات تـشير إلـى أنـه وبحسب الصحيفة، فإن التقـد
سيتم فحـص إمكانيـة تعزيـز خطـط البنـاء االسـتيطاني فـي 

، فـي محاولـة "عطـروت"و" جفعـات همتـوس"و" هار حومـا"

لمعرفة قدرة تلك الجهات على النجاح في مثـل هـذه الفتـرة 
  .القصيرة من الزمن

ــة وســلطة األراضــي  ــإن البلدي ــا للــصحيفة، ف ًووفق
يتم تجميد البنـاء فـي تستعدان ألسوأ سيناريو لهما، حيث 

ًهذه األحياء بالكامل بناء علـى طلـب بايـدن، ومنـع البنـاء 
بالكامــل فــي األحيــاء والمــستوطنات الواقعــة خــارج الخــط 

  .األخضر

ا  ًـوتشير الصحيفة، إلـى أن بايـدن لعـب دورا مهم ً
ًفي تجميد البناء في القدس، حين كان نائبا للرئيس باراك 

  .أوباما

، ٢٠١٠لالحــتالل فــي عــام وأثنــاء زيــارة بايــدن  
نـــشرت لجنـــة التخطـــيط والبنـــاء فـــي القـــدس خطـــة لبنـــاء 

 وحدة استيطانية جديدة في حي رمات شلومو، ما ١٨٠٠
ــار المــسؤولين فــي إدارة أوبامــا  تــسبب بغــضب بايــدن وكب
وعـــدوا مـــا جـــرى محاولـــة إذالل لنائـــب الـــرئيس األميركـــي 
 حينهـــا، والـــذي كـــان يحـــاول دفـــع اســـتئناف المحادثـــات

  .السياسية مع الفلسطينيين

وأدت تلك الخطوة إلى أزمة دبلوماسية حادة مـع  
الواليات المتحدة، وتوقف حينها البناء فعليـا لعـدة سـنوات 
ــع الخطــط الحــساسة إلــى مكتــب  ــت جمي فــي القــدس، ونقل

  .رئاسة الوزراء مما منع الموافقة عليها

ومــع دخــول الــرئيس الحــالي دونالــد ترمــب البيــت 
قبل أربع سنوات، تم إذابة تجميد البناء، واكتملت األبيض 

خطـــة رمـــات شـــلومو، وبنيـــت مئـــات الوحـــدات الـــسكنية 
  .اإلضافية

وكان من بين األحياء التي هي مركز الصراع مع 
إدارة أوباما هي محاولة االحتالل بناء حي جديد قرب حي 
بيت صفافا الفلسطيني، والذي كانت تعده اإلدارة األميركية 

ًبأنــه ســيكون حــساسا بــشكل خــاص؛ ألنــه ســيغلق آنــذاك 
  .منافذ حي بيت صفافا بالكامل من جميع الجهات



  
  ١٢٧ 

عيـر "وقال أفيـف تاتارسـكي، الباحـث فـي منظمـة 
التي توصف بأنها مناهضة لالستيطان، إن حكومة " عميم

نتنياهو تستغل فترة نهاية حكم ترمب النتزاع البالد، ومنع 
، مــستفيدة بــسخرية تــسوية سياســية مــستقبلية بــأي ثمــن

من التغيير المتوقع للحكومة في الواليات المتحدة، وتأمـل 
  .أن يؤدي ذلك إلى حل محتمل للصراع مع الفلسطينيين

  ١٢/١١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

  في عين العاصفة اإلسرائيلية"األقصى"

  

راحــــت  -  محمـــــد الرنتيــــسي-القــــدس المحتلــــة 
ول في المـسجد األقـصى المبـارك، منـذ األحداث تتسع وتط

ّ، إذ مــــر بمحطــــات عديــــدة ١٩٦٩جريمــــة إحراقــــه العــــام 
ًومفصلية، غير أن المواجهات في ساحاته، أخذت منعطفا 
ًحــادا، فــي معركــة بــاب الرحمــة، والتــي امتــدت إلــى خــارج 
أسوار المسجد، ليبقى األقصى المبارك في عـين العاصـفة 

  .اإلسرائيلية

 لالقتحــامي الــشريف، عرضــة وبــات الحــرم القدســ
اليــومي مــن قبــل مجموعــات المــستوطنين، مــا يزيــد فــي 
تعقيــد الموقــف، ويؤجــل اســتقرار األوضــاع فيــه، إلــى أجــل 

  .غير منظور

ًوطبقــــا لمــــسؤولين ومحللــــين فلــــسطينيين، فــــإن 
ًالضغوطات تتوالى على مدينة القـدس المحتلـة، خـصوصا 

ديمــة، التــي  فــي البلــدة القاالســتيطانلجهــة تــسارع وتيــرة 
تضم المـسجد األقـصى المبـارك، مـا يجعـل مـن التـوتر فـي 

  .ًمحيطه، سيدا للموقف

ــــة مكافحــــة  ــــد االســــتيطانويــــرى رئــــيس هيئ  ولي
عـــــساف، أن الحـــــرم القدســـــي الـــــشريف أصـــــبح ســـــاحة 
للمواجهة الدائمة مع قوات االحتالل، التي لن تتراجع عـن 

هــة ًسياســتها القائمــة علــى القــوة، مــشددا علــى أن المواج

ًتصاعدت أخيرا، لتأخذ منحنى المعاناة اليومية للمقدسيين 
ًفي حياتهم، المثقلة أصال بالقيود والممارسات العنصرية ُ.  

ويصف الوزير الفلسطيني، المـشهد فـي المـسجد 
ًاألقـصى المبــارك، بأنـه كتلــة مــشتعلة، منوهـا إلــى سلــسلة  ّ
مــن اإلجــراءات غيــر المــسبوقة، يعــاني منهــا أهــل القــدس 

ة يوميـــة، وفـــي مقـــدمتها هـــدم المنـــازل، ومـــصادرة بـــصور
  . المستمرةواالعتقاالتاألراضي، والمداهمات 

فـــي الـــسياق ذاتـــه، يؤكـــد الباحـــث فـــي شـــؤون 
ـــي محـــيط الحـــرم  ـــدات، أن األوضـــاع ف ـــدس راســـم عبي الق
ـــــل  ـــــان بفع ـــــل، أك ـــــشريف، أصـــــبحت ال تحتم ُالقدســـــي ال
الحفريـــات المـــستمرة تحـــت أساســـاته، والتـــي ينـــتج عنهـــا 

عات فـــي المنـــازل المحيطـــة، أو إصـــرار الجماعـــات ّتـــصد
وم على أنقاضـه، عالمتطرفة على هدمه وبناء الهيكل المز

ّمبينا أن سلسلة الـصراعات هـذه تفجـرت وتـصاعدت، منـذ  ً
  .المحاولة المشؤومة إلحراق المسجد األقصى المبارك

 ١٧ ص١٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يرسخ التقسيم ا: مختص لزماني ُ
  "كورونا"لألقصى مستغال 

 

ّحذر عضو الهيئة اإلسالمية العليا في القدس 
والباحث المختص في شؤون القدس الدكتور جمال 
عمرو، من أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ترسخ لعملية 

األقصى، مستغلة انشغال العالم   التقسيم الزماني للمسجد
 .بجائحة كورونا واالنتخابات األمريكية

وقررت سلطات االحتالل بشكل مفاجئ أمس 
منح المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى نصف 

الفترة المسائية لتصبح ما  اقتحامات  ساعة إضافية في
ً بدال من ٢:٠٠ حتى الساعة ١٢:٣٠بين الساعة 

 .١:٣٠الساعة 



  
  ١٢٨ 

إن هذا القرار : وقال عمرو، في تصريح صحفي
زمنية التي يسمح فيها المفاجئ والمنفرد بزيادة الفترة ال

رسالة أن االحتالل  "المسجد األقصى للمستوطنين باقتحام
ْمن يحدد الزمان بخصوص األقصى َ." 

ًوأضاف أن سلطات االحتالل ال تلقي باال 
للموقف العربي فاتخذت هذا القرار دون إبالغ األوقاف 
اإلسالمية بالقدس به في إطار سعيها لتكريس التقسيم 

 .الزماني

 إلى أنه في الوقت الذي تفرض فيه تلك وأشار
ًالسلطات الغرامات الباهظة جدا على المرابطين والمصلين 
الفلسطينيين الذين يؤمون األقصى بذريعة عدم التزامهم 
اإلجراءات الوقائية من كورونا، يغض الطرف عن 
المستوطنين المستمرين في اقتحاماتهم للمسجد دون 

 .اتخاذ إجراءات الوقاية

 إلى إصدارها قرارا بتوحيد الزي بين ونبه
المستوطنين وحراسهم المقتحمين لألقصى ليسهل تمييزهم 

وإللقاء "عن المصلين المسلمين وحراس المسجد، 
ًالطمأنينة في نفوسهم، وتصبح أمورهم أكثر تنظيما ما 
ْيرسل رسالة بأن االحتالل هو من ينظم األوضاع في  َ

ًاألقصى شكال ومضمونا ً." 

ِمرو، لم تكتف سلطات االحتالل بذلك، وحسب ع
بل أصبحت تعتقل، أي مصل فلسطيني أمام باب الرحمة 

ّالمستوطنين للمسجد، عادا أن هذه أول  اقتحام لحظة
الحرم   خطوة ذات مغزى تشابه ما يحدث في

الشريف على طريق وضع اليد على جزء من  اإلبراهيمي
 .األقصى

يستهدف وبين الخبير المقدسي أن االحتالل 
َبالمقام األول السيطرة على بابي الرحمة والتوبة لكونهما 
يفضيان إلى خارج األقصى دون اضطرار المستوطنين 
ًللدخول في األزقة المكتظة للبلدة القديمة مرورا بباب 

 .المغاربة

ما يعني أنهم خالل ساعتين : "وأضاف
يستطيعون اقتحام األقصى والخروج منه بكل سالسة، كما 

اب الرحمة هو النقطة األقرب لقبة الصخرة التي أن ب
 ".مكان يهودي"يدعي االحتالل أنها 

هبة "ويشير إلى أن االحتالل ما زال منزعجا من  
ً عاما من ١٦التي أجبرته على افتتاحه بعد " باب الرحمة

فهناك : "ًاإلغالق ويحاول بكل الطرق السيطرة عليه، قائال
المصلى   استخراجها منأتربة حول باب الرحمة كان تم 

أتربة (عند افتتاحه للصالة يدعي االحتالل أنها  المرواني
  . ، المزعوم"الهيكل الثاني"من عهد ) مقدسة

 دونمات ٨هذه األتربة تنتشر على قرابة : "وقال
حيث يتمرغ فيها المستوطنون في أثناء اقتحاماتهم 
كطقوس من أساطيرهم الدينية، وبناء على ذلك يمنعون 

لسطينيين من الوجود فيها في أثناء عمليات االقتحام الف
  ". ليؤدوا طقوسهم بكل حرية

وأشار إلى أنهم يدعون أن باب الرحمة بناه 
النبي سليمان وأنه معلم يهودي، الفتا إلى مالحظة 
ًارتفاع في وتيرة االقتحامات مؤخرا في ظل انشغال العالم 

  ".كله باالنتخابات األمريكية

  ١٢/١١/٢٠٢٠لقدس موقع مدينة ا

* * * * *  

تمديد فترة اقتحام : الشيخ ناجح بكيرات
  المستوطنين لألقصى يمهد لتقسيمه

 

قال نائب مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في 
القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، إن قرار شرطة 

 ٤٥المستوطنين لألقصى  اقتحام فترة تمديد االحتالل
ُية، ويمهد لفرض التقسيم دقيقة إضافية خطير للغا

 .الزماني للمسجد

وحذر بكيرات في تصريحات صحفية، من خطورة 
المرحلة المقبلة على المسجد، وقال إن االحتالل 



  
  ١٢٩ 

المبارك بشكل  المسجد األقصى ُاإلسرائيلي يخطط لتهويد
 .كامل، وفرض وقائع جديدة فيه

 ويرى أن االحتالل يسعى لفرض وقائع جديدة،

 اإلنسان والزمان، من خالل طرد الوجود ًمستهدفا بذلك
ٕواهية، وابعاد حراسه وموظفيه  الفلسطيني تحت حجج

 عنه، وتضييق الخناق على الناس ومنعهم من أداء

 .بالمسجد صالة الجمعة

 ووجه بكيرات رسالة لالحتالل قال فيها، إن

المسجد األقصى ال يقبل القسمة على اثنين، وال يمكن أن 
وال مكاني، وسيبقى للمسلمين  مانييخضع ألي تقسيم ز

 .وحدهم

قبل  ونوه بكيرات إلى أن سلطات االحتالل مددت
حوالي ثالث سنوات، فترة االقتحام لنصف ساعة إضافية 

 دقيقة في ٤٥الصباحية، واليوم زادتها مدة  خالل الفترة
 .الفترة المسائية، بحجة السياحة

وبين أن االحتالل سيزيد في هذا الزمان 
ًصه فقط للمستوطنين، عادا ذلك خطة إسرائيلية وسيخص

ًزمانيا ومكانيا،  األقصى مبرمجة وممنهجة لتقسيم ً
 .ولتهويده وهدمه

وحمل بكيرات االحتالل المسؤولية الكاملة عن 
نحن ننظر بعين : "إجراءاته ضد المسجد األقصى، وقال

 ".الخطورة لقرار االحتالل

ً وال شعبيا ًالقرار غير مقبول ال رسميا"وشدد أن 
ًوال دينيا، وأنه يأتي ضمن الحملة التي يقودها رئيس 

الدولة "لتنفيذ مشروع  نتنياهو الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
 ".، وجعل مدينة القدس عاصمة يهودية بحتة"اليهودية

وأشار بكيرات إلى أن المسجد األقصى يتعرض 
ة النتهاكات إسرائيلية خطير" كورونا"منذ انتشار فيروس 
 .تصاعدت بشكل كبير

اإلجراءات  وأوضح أن االحتالل استغل الكثير من
لفرضها في مدينة القدس، ما أدى لزيادة نسبة الهدم إلى 

عن العام الماضي، وتدهور االقتصاد  % 22 ما يزيد عن
 %....٧٠بنسبة ، وتدمير التعليم%٨٥المقدسي بنسبة 

 وشدد أن مواجهة إجراءات االحتالل تتطلب

شد الرحال والرباط في األقصى بشكل دائم وعدم تكثيف 
المستوطنين، مع مراعاة إجراءات  ًتركه مستباحا من

  ".كورونا"السالمة والوقاية من 

والدول  وطالب بكيرات منظمة التعاون اإلسالمي
العربية واإلسالمية بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك العاجل 

قديم قادته االحتالل واعتداءاته بحق األقصى، وت للجم
 .للمحاكمة

وقررت سلطات االحتالل األسبوع الماضي، تمديد 
 دقيقة ٤٥فترة اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى مدة 

  .١٩٦٧إضافية لم تكن قائمة منذ عام 

  ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 منازل ويشن حرب نفسية ٦االحتالل هدم 
  واقتصادية ضد األسرى

 

طين لدراسات األسرى أن االحتالل اتهم مركز فلس
ً بشن حربا نفسية واقتصادية ضد األسرى األمنيةوأجهزته 

وعائالتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من 
 .سكانها، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب

ان االحتالل نظام " مركز فلسطين"وأوضح 
استعماري عنصري بغيض يشرع سياسة العقوبات  ُ

بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، الجماعية 
ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق األسرى بشكل خاص، 
وأكثرها إجحافا سياسته الممنهجة بهدم منازل عائالتهم، 

  .لفرض مزيد من الخسائر

 األسرىواعتبر المركز أن هدم منازل أهالي 
ًيمثل انتهاكا خطيرا لألعراف والقوانين الدولية وخرقا 

ألحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، ألنها تعتبر ل



  
  ١٣٠ 

عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في 
 باالعتقال األسيرأي عمل مقاوم، حيث يعاقب االحتالل 

 .واألحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم

ّوأكد بأن سلطات االحتالل صعدت منذ بداية 
ن سياسة العقاب الجماعي بحق عائالت العام الجاري م

 عمليات هدم منذ ٦األسرى بهدم منازلهم، حيث رصد 
، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع ٢٠٢٠بداية 

فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق 
 ....سياسة الردع

 األمنيةوأضاف المركز بأن أجهزه االحتالل 
 وعائالتهم، األسرى ًتمارس حربا نفسية واقتصادية ضد

ّفي محاولة الستهداف الوجود الفلسطيني، ويصعد من  ُ
أدواته التنكيلية واالنتقامية، ويشرع سياسة العقوبات 
ًالجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية، معتبرا 

  . وتشريد عائالتهم بمثابة جريمة حرباألسرىهدم منازل 

 ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

: عائالت الشيخ جراح المهددة بإخالء منازلها
المحاكم اإلسرائيلية تستند لوثائق مزورة ولن 

  نرحل عن منازلنا

  

 عائلة مقدسية من حي الشيخ ٢٨أكدت  -القدس 
جراح في القدس رفضهم القاطع إخالء منازلهم لصالح 
الجمعيات االستيطانية بعد قرارات محاكم إسرائيلية بإخالء 

  .ل ودفع غرامات ماليةالمناز

) إحدى العائالت المهددة(وأكدت عائلة الصباغ 
تمسكها بحقها في بيتها، رغم قرار االحتالل إخالء منزلها 

نوفمبر الجاري، إضافة لدفع  /من تشرين الثاني٢٤حتى 
 شيكل لمحامي الطرف اآلخر ٧٠٠٠غرامة مالية تقدر بـ 

  ).المستوطنون(

أخرى على أنهم لن وشددت عائلة الكرد وعائالت 
يرحلوا ويسلموا بيوتهم للمستوطنين، وأنهم سيواصلون 

  .العمل إلثبات حقهم في منازلهم

 عائلة في ٢٨وتالحق الجمعيات االستيطانية 
 بموجب ١٩٥٦الحي لسرقة منازلهم الذي سكنوها في العام 

اتفاق مع الحكومة األردنية ووكالة األمم المتحدة لغوث 
  ).أونروا(لفلسطينيين وتشغيل الالجئين ا

 عائلة منازل لها على األرض ٢٨وحينها أقامت 
ً دونما، ولكن مع مر السنين أصبح ١٨البالغة مساحتها 

  . شخص٤٠٠ أسرة عدد أفرادها ٨٠يقيم في هذه المنازل 

وأخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قبل سنوات 
ثالث عائالت فلسطينية من منازلها، واآلن تنوي إخالء 

ًئلة الصباغ وقررت مؤخرا إخالء سبع عائالت أخرى عا
  .خالل العام الجاري والعام المقبل

ًوخاضت العائالت صراعا مريرا في المحاكم  ً
اإلسرائيلية التي رفضت األوراق الثبوتية التي قدمها السكان 

  .لدحض مزاعم الجمعيات االستيطانية عن ملكيتها لألرض

رائيلية استندت في وتقول العائالت إن المحاكم اإلس
قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين اإلسرائيليين إلى وثائق 

  .مزورة غير صحيحة

لكن المحاكم اإلسرائيلية تحكم بشكل دائم لصالح 
  .المستوطنين اإلسرائيليين

 ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

معول إسرائيلي .. االستيطانية" ريغافيم"جمعية 
  التهويدلالستيطان و

  

 بدون سابق إنذار يداهم - القدس المحتلة 
االستيطانية قطعة أرض " ريغافيم"خبراء وناشطو جمعية 

قبل أن  فلسطينية في الضفة المحتلة، ويشرعون بمسحها
ًيداهم الجيش اإلسرائيلي المكان تمهيدا إلصدار قرار 

  .بالمصادرة لصالح االستيطان
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لكامل وتأسست الجمعية اليمينية واسمها ا
م بدعم من ٢٠٠٦عام " المحافظة على األراضي الوطنية"

الحكومة اإلسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين في العقد 
الماضي، وتركز على معاونة المحاكم اإلسرائيلية من أجل 

 .إخالء الفلسطينيين من أراضيهم وهدم مبانيهم

ًورغم حداثة عمرها نسبيا، إال أن جمعية 
احدة من المنظمات اليمينية الرئيسية في تعد و" ريغافيم"
التي تتعامل تعامال رئيسيا مع االلتماسات ضد " إسرائيل"

السلطات، قد تلقت الماليين من الشواقل من األموال 
 .العامة

وبرزت في الشهور األخيرة جوالت ميدانية 
لألراضي " ريغافيم"وزيارات مفاجئة ودورية لخبراء جمعية 

قبل " ج"ة للمستوطنات في مناطق الفلسطينية المجاور
مصادرتها بشكل سريع أو إزالة أي معلم فلسطيني موجود 

  .منذ القدم

بالضفة وفلسطين " ج"وتنشط في مناطق 
 جمعية يمينية استيطانية تنفذ خطة ٢٨المحتلة أكثر من 

الدعم المزعومة بأشكال وطرق مختلفة لمصادرة األرض 
 .الفلسطينية وتعزيز االستيطان

بكل اإلمكانات " ريغافيم"متع أفراد جمعية يت
ًالتقنية واللوجستية بدءا من العربات المخصصة لتحركهم 
الميداني على مدار الساعة، وطائرات صغيرة للتصوير، 

 .والحكومة والجيش اإلسرائيلي" الكنيست"وقرار مؤثر في 

ويؤكد غسان دغلس، الخبير في شئون 
يشكلون لوبيا " فيمريغا"االستيطان، أن نشطاء جمعية 

صهيونيا يسهم في اآلونة األخيرة في مصادرة كافة 
األراضي الفلسطينية التي يراقبون وجود بناء فلسطيني 
جديد فوقها، معتمدين على تقنية المسح الجوي لطائرات 

  .بدون طيار كل عدة أسابيع للموقع

هو هدم " ريغافيم"الترجمة العملية لنشاط جمعية 
سطيني، وتوسيع المستوطنة المجاورة، أو أي معلم فل

ًإقامة بؤرة جديدة، وأحيانا تتذرع الجمعية بوجود خطر 
قرب منشأة للجيش، فيصدروا قرار هدم سريع ال يجدي 

 .معه االعتراض القانوني

ويقول راتب الجبور منسق اللجان الشعبية 
" ريغافيم"والوطنية ضد االستيطان جنوب الضفة، إن 

طق المجاورة للمستوطنات لمصادرة مزيد تنشط في المنا
من األرض، وأنها الحلقة األولى لكل اإلجراءات الحكومية 

  .والعسكرية في تلك المناطق

يجلب للذاكرة تقاسم " ريغافيم"الحديث عن جمعية 
اليمينية االستيطانية التي تعد " إلعاد"األدوار مع جمعية 

التي تركز " إسرائيل"أغنى الجمعيات غير الحكومية في 
على االستيطان والتهويد في القدس المحتلة ومحيط 

 .المسجد األقصى، وتمول الحفريات اإلسرائيلية

قبل عامين برز دور عضو الكنيست من حزب 
، أحد "بتسلئيل سموتريتش"اليميني " البيت اليهودي"

" هآرتس"مؤسسي الجمعية الذي وصفته صحيفة 
ي لمعسكر اليمين في اإلسرائيلية بأنه الذراع القانون

في  مالحقة ورصد البناء العربي بذريعة عدم الترخيص
 .الضفة والجليل والنقب

ويؤكد جمال عمرو، الخبير في شئون 
 جمعية استيطانية يمينية ٢٨االستيطان، أن أكثر من 

تغازل القيادة السياسية في حكومات اليمين اإلسرائيلية، 
 .اوتحرص على إرضائها ونيل التمويل منه

نتنياهو ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"ويضيف لـ
يضرب في خطة الضم والتهويد بقفازات تلك الجمعيات 
ًاالستيطانية وقد وزعت األدوار بينها اعتمادا على بعد 
توراتي؛ فبعضها اختص بالهيكل، وآخر بالحفريات، 
وثالثة بالسياحة الدينية، وأخرى بتحريم مغادرة األرض 

 ..".وهكذاوبعضها لألمن 

ويكشف راتب الجبور منسق اللجان الشعبية 
والوطنية ضد االستيطان جنوب الضفة، أن خبراء جمعية 
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يحاولون شراء األراضي الفلسطينية المجاورة " ريغافيم"
للمستوطنات، وقد نجحوا عدة مرات مع أشخاص نفوسهم 
مريضة قبل أن يكتشف مناهضو االستيطان أن بعضها 

 .م١٩٨٣-١٩٨٢بيع من عام 

ويقارن غسان دغلس الخبير في شئون 
تتقاسم الدور مع جمعية " ريغافيم"االستيطان أن جمعية 

ّفاألخيرة لها ذراع أمني يتقصى ظروف أي " العاد"
ٕفلسطيني في القدس مثال، واذا علموا بفقره يحاولون دفع  ً
مبلغ مالي كبير، ويشتروا شقته، ويزورون وثائق 

 .فلسطينية

 ١٥/١١/٢٠٢٠ يني لإلعالمالفلسطالمركز 

* * * * *  

المحاكم اإلسرائيلية تميز بوضوح : خبراء قانون
  بين الدم اللفلسطيني واإلسرائيلي

  

 أجمع خبراء في القانون ومحامون -القدس 
ومسؤولو مؤسسات حقوقية فلسطينية وعربية ودولية 

ُتميز بين الدم الفلسطيني "على أن المحاكم اإلسرائيلية 
ي، وأنها ال تصلح للتقاضي والنظر في جرائم واإلسرائيل

، مؤكدين على أن "ارتكبها عناصر شرطة او في الجيش
تعديل الجيش والشرطة االسرائيلية تعليمات إطالق النار 
سهل لعناصرهم وأباح الضغط على الزناد، األمر الذي رفع 
عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل ملحوظ خالل السنوات 

 .األخيرة

محامون، مدحت ديبة وعمر خمايسة وأكد ال
وخالد زبارقة خالل اللقاء الذي عقد مساء االحد عبر 

قضايا القتل خارج القانون التي "بعنوان " زووم"تطبيق 
أن تغير تعليمات " تمارسها الشرطة االسرائيلية في القدس

إطالق النار من قبل الشرطة الفرادها تسبب في االشهر 
جرائم، ساندها قسم التحقيق مع والسنوات االخيرة بوقوع 

ْ، وتغاضى عنها القضاء اإلسرائيلي /ماحش/أفراد الشرطة 

باالحكام المخففة، األمر الذي شجع هؤالء المجرمين 
على االفالت من العقوبة، وساندهم موقف شعبي إسرائيل 
حول القتلة والمجرمين، إلى ابطال في الشارع اإلسرائيلي، 

  ".ن والمستوطنينيلتف حولهم جماهير اليمي

وأشار المحامي عمر خمايسة خالل اللقاء إلى 
إن توجه : "وقال ".أنه ال ثقة في القضاء اإلسرائيلي"

الفلسطينيين للقضاء والمحاكم اإلسرائيلية ليس للحصول 
على الحقوق وتحقيق العدل المفقود في هذه المحاكم، 
ٕوانما لتوثيق تلك الجرائم وكشف الوجه الحقيقي لهذا 

لقانون والمنظومة التي تعمل بها بخالف كل الشرائع ا
  ".والقوانين الدولية

ان منظومة القضاء اإلسرائيلية فاشلة : "وأضاف
وتغطي على جرائم االحتالل، وهي مسنن في عجلة ذلك 
الحكم ودولة االبرتهايد، والقضايا واالدلة كثيرة، منها ما 

ح تلك هو منشور ومنها ما لم يأخذ حقه في النشر وفض
  .الدولة والقضاء

واكد خمايسه اهمية الحراك القضائي والحراك 
ًالجماهيري وقال يجب ان يعمالن معا وهما يكمل كل 
منهما االخر وشدد على دور االعالم في نشر وفضح تلك 

  .الجرائم

واضاف ان هناك تحريض من المؤسسة 
الرسمية اإلسرائيلية ضد ابناء شعبنا، والقتلة من افراد 

ش والشرطة يجدون الدعم واالسناد من قياداتهم في الجي
  .الشرطة والجيش والحكومة من المجتمع اإلسرائيلي

بدوره لفت المحامي مدحت ديب الى قضية 
من قرية وادي )  سنة٢٦(الشهيد أحمد جمال مناصرة 

فوكين غرب بيت لحم، الذي استشهد خالل محاولته 
د إسعاف أحد السائقين الذي أصيب برصاص جنو

  .االحتالل اإلسرائيلي

أحمد كان يمر بسيارته مع "وقال ديب إن 
حاجز (أصدقائه من المدخل الجنوبي لبيت لحم 
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، وشاهدوا ٢٠١٩/ ٠٣/ ٢١، مساء األربعاء )النشاش
السائق عالء غياظة مصابا برصاص االحتالل، حيث كان 
برفقة زوجته وأطفاله، فنقل أصدقاء أحمد المصاب إلى 

عاد أحمد ليقود مركبة المصاب التي تضم المستشفى، ثم 
زوجة المصاب وأطفاله، وحينها أطلق جنود االحتالل 

  .الرصاص باتجاهه ما أدى الستشهاده

الجندي الذي قتل الشاب مناصرة ادانته :"واضاف
  ". أشهر فقط،٣المحكمة وبعد ادانته حكم عليه بـ 

وكم اغلق او " ماحش"ًوردا على سؤال حول 
ماحش لجنة " :من هذه الجرائم قال ديبعالجت ملفات 

 لجنة داخلية –حكومية للتحقيق في جرائم افراد الشرطة 
المحققين فيها من محققي الشرطة وخدموا في   معظم–

الشرطة وخبراء في التحقيق، ودورهم االساسي هو حماية 
الشرطة النهم سبق ومارسوا نفس االنتهاكات والجرائم، 

 ٢٠٠٨الجهاز، ووفق تقرير فهم جزء من هذا النظام و
 ".من الملفات التي حققت فيها% ٩٠فقد تم إغالق 

وشكك المحامي خالد زبارقة في مداخلته فيما يتم ترويجه 
من رواية الجيش او الشرطة اإلسرائيلية بعد كل جريمة 

رواية االحتالل مشكوك بها، وال يجوز قتل اي " :وقال
جنود فهذا شخص بالشبهة، وفي ما يسمى هدد حياة ال

 ".استهتار بحياة الفلسطينيين وتالعب بالقانون الدولي
ولفت زبارقة الى اهمية حماية ذوي االحتياجات الخاصة 

طاقم المحامين " :من جرائم الشرطة والقوات الخاصة وقال
في قضية اياد الحالق وانا منهم لم نستطيع الرد على 

  "والدته حول سبب قتله

ار قاض يحكم كيف يمكن شرح قر" :وأضاف
فلسطينيا بالمؤبد ألنه جرح إسرائيليا، والحكم على 
مستوطن او رجل شرطة اسرائيلي قتل فلسطينيا عن عمد 

  ".واصرار ب السجن لثالثة شهور فقط

وروت الشابة تاال دويكات من قضاء نابلس 
 :ظروف االعتداء على والدها واعتقاله وهدم بيتهم وقالت

سيط ومريض نفسي تم والدي رجل ب. هدموا بيتنا"
  ".اعتقاله، وال نعرف اي شيء عنه منذ أشهر

 ١٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يهدف من عمليات الهدم : صيام
  "الحائط المقدس" إقامة ما يسمى

  

نائب محافظ القدس عبد  قال – وفا – رام اهللا
إن االحتالل يسعى من خالل إخالء منزل "اهللا صيام، 

لة الصباغ في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، عائ
إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري، وأن تكون نقطة وصل 

 ."بين المستوطنات

وأوضح صيام في حديث إلذاعة صوت فلسطين، 
يوم األحد، أن االحتالل قام بإخالء عائلة الكرد مسبقا من 
حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن القدس تتعرض لسلسلة 

جراءات، كلها تصب في تنفيذ مخطط التهجير من اال
  .القسري للمواطنين

  ١٦/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

مخطط احتاللي جديد القتطاع الجزء الشرقي 
  من األقصى

 

حذر مختص في شؤون القدس والمسجد 
األقصى المبارك، من خطورة مخطط إسرائيلي إلحكام 

صى المبارك، السيطرة اإلسرائيلية على المسجد األق
تمهيدا لتقسيم المسجد األقصى مكانيا، واقتطاع جزء منه 

 لصالح جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة

 "جماعات الهيكل"وفي رسالة موجهة مما يسمى 
المتطرفة، إلى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير 
أوحانا، طالبت تلك الجماعات المتطرفة باتخاذ الساحة 

جد األقصى المبارك، من أجل إقامة الشرقية من المس
 ".مدرسة توراتية دائمة"
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في " مؤسسة تراث جبل المعبد"وطالبت ما يسمى 
السماح "رسالة لها صباح اليوم االثنين، الوزير أوحانا، بـ

ألتباع المدارس الدينية بأن يقضوا كامل الفترة المتاحة 
ية لالقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها في الساحة الشرق

 ".للمسجد األقصى

وأوضح الباحث في شؤون القدس والمسجد ... 
مطالبة المتطرفين اليهود بها "األقصى زياد ابحيص، أن 

 مخاطر؛ وهي بالحد األدنى تشكل تفكيرا في كيفية ٣
االستفادة بأفضل شكل ممكن من الظروف الحالية التي 
تفرضها سلطات االحتالل في المسجد األقصى لمزيد من 

دم والسيطرة في المساحات المتاحة لهم داخل التق
مدرسة جبل "األقصى، ومن هنا تم استحداث ما يسمى 

، وشرعت في دروس توراتية ولكن أثناء "الهيكل التوراتية
 ".السير داخل األقصى خالل اقتحاماتهم

مصدر "، أن "٢١عربي"ونبه في حديث خاص لـ
وير هذه الخطوة الثاني، سعي الجماعات المتطرفة إلى تط

المدرسة التوراتية، بالتمركز داخل األقصى تحت حماية 
قوات االحتالل وليس فقط االكتفاء بالمشي، وهنا تتضح 
خطورة مطلبهم الجلوس في الساحة الشرقية، وقضاء كل 
وقتهم فيها خالل اقتحامهم لألقصى الممتد لخمس 

 ".ساعات يوميا، ومن ثم يتم خروجهم

رفين لخمس ساعات قضاء المتط"ونبه إلى أن 
يوميا، يمكن أن يتيح لهم إعطاء دروس وحصص 
توراتية، وهو ما يتطلب إدخال ما يلزمهم من كراسي 

طالما أنهم : "، مضيفا"وطاوالت ومعدات ولفائف التوراة
يقتحمون ويدرسون صيفا وشتاء، فهذا يتطلب حماية 

  ".أنفسهم، وهو ما يدخلنا في مستوى الخطورة الثالث

جماعات الهيكل " ابحيص، إلى أن ولفت... 
ومن خلفهم الحكومات اإلسرائيلية، كانوا يعولون على 
السيطرة على مصلى باب الرحمة كنقطة انطالق لتقسيم 
األقصى مكانيا، ولكن مخططهم فشل بعد استرداد 

، ومن ٢٠١٩المقدسيين لمصلى باب الرحمة في هبة 
بر اقتطاع هنا يحاولون اآلن االلتفاف على هذا األمر، ع

 ".الساحة الشرقية

وما يجري اليوم هو محاولة إعادة فتح : "وتابع
بداية هذا المسار القتطاع هذه المساحة من األقصى؛ 
وهي الجهة التي تقع ما بين جنوب مصلى باب الرحمة 
وشمال البوابات العمالقة للمصلى المرواني، وهي ما 

ان البست"يطلق عليها عند تلك الجماعات اليهودية 
  )٢١عربي : المصدر( .، بحسب قولهم"الشرقي

  ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون يهاجمون بعثة أوروبية خالل 
  رصدها للتوسع االستيطاني بالقدس

 

، االثنينهاجمت مجموعة من المستوطنين، يوم 
بعثة أوروبية خالل رصدها للتوسع االستيطاني بالقدس 

ئب رئيس بلدية االحتالل آريه كينغ، المحتلة، حيث قام نا
بطرد مندوب األمم المتحدة لدى دولة االحتالل من 

 ".غفعات همتوس"مستوطنة 

ورفع نائب رئيس بلدية االحتالل ونشطاء من 
اليمين األعالم اإلسرائيلية فوق رؤوس المندوب األممي 

  ".معادة السامية ومنافقين"والوفود األوروبي ووصفوهم بـ

ولة الميدانية لرؤساء البعثات األوروبية وأتت الج
بالقدس المحتلة، بعد اإلعالن، أمس األحد، عن 

وحدة سكنية جديد في  ١٢٥٧ مناقصات لبناء من
، وعليه، نظم رؤساء البعثات "غفعات همتوس"مستوطنة 

األوروبية وسفراء وقناصل دول أوروبية جولة احتجاجية 
 .ي المستوطنة رفضا للتوسع االستيطانإلى

وأكد رؤساء البعثات، من سفراء وقناصل 
وممثلي دول أوروبية مختلفة، أن من شأن توسيع 
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المستوطنة المذكرة وبناء حي استيطاني جديد فيها، قطع 
 .التواصل الجغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم

وتظاهر مستوطنون أمام وفد االتحاد األوروبي 
أعضاء من لدى وصوله المستوطنة، وهتفوا إلى جانب 

بلدية االحتالل بالقدس، ضد أعضاء الوفد األممي، 
ًوقطعوا تصريحا صحفيا حاول اإلدالء به أحد ممثلي  ً

 .االتحاد

وفي وقت سابق اليوم، علق المبعوث األممي 
للشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، على القرار اإلسرائيلي 

يضر بشدة بفرص إقامة دولة فلسطينية "بالقول إنه 
ية كجزء من حل الدولتين القائم على حدود عام مستقبل
١٩٦٧." 

وانتقدت السلطة الفلسطينية ومنسق السياسة 
ومع وجود ما . الخارجية باالتحاد األوروبي هذه الخطوة

 ألف مستوطن يعيشون اآلن في الضفة ٥٠٠يقرب من 
 ألف مستوطن في شرقي القدس، ٢٢٠الغربية وأكثر من 

فرص إقامة دولتهم تتضاءل حيث يقول الفلسطينيون إن 
  .بسرعة
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* * * * *  

جماعات المعبد توجه رسالة إلى وزير األمن 
الداخلي تطالب فيها باتخاذ الساحة الشرقية 

 لألقصى مدرسة توراتية دائمة

  

وجهت مؤسسة تراث جبل المعبد صباح يوم 
وني أمير  رسالة إلى وزير األمن الداخلي الصهياالثنين

أوحانا طالبت فيها بالسماح ألتباع المدارس الدينية بأن 
يقضوا كامل الفترة المتاحة لالقتحامات في تعلم التوراة 

 .وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد األقصى المبارك

ًوبحسب ما تفرضه شرطة االحتالل حاليا فإن 
أتباع تلك الجماعات يقتحمون األقصى ضمن مسار 

ي فيه المجموعات بمرافقة شرطة االحتالل، محدد تمش
وهذا الطلب يحاول تحويل شكل االقتحام من المشي 
والحركة إلى التمركز والمكوث لفترة طويلة ما بين الساعة 
ًالسابعة والعاشرة والنصف صباحا، وما بين الساعة 
الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثانية من بعد 

 .الظهر

لى استغالل أوقات االقتحام ويهدف هذا الطلب إ
التي تفرضها شرطة االحتالل إلى الحد األقصى، بحيث 
يصبح دوام المدارس الدينية اليهودية داخل األقصى لمدة 

حرم "ًخمس ساعات يوميا، بلغة أخرى أن يصبح األقصى 
ًالخاص بتلك المدارس، وهو يمهد الحقا إلدخال " التدريس

 ومن ثم المطالبة الكتب ولفائف التوراة والكراسي،
بمظالت بالستيكية على غرار تلك المنصوبة في ساحة 
ًالبراق، وهو ما يؤسس مسارا جديدا للتقسيم المكاني  ً
لألقصى واقتطاع ساحته الشرقية بعد أن فشل الرهان 

ً عاما على اقتطاع مصلى باب الرحمة ١٦الذي استمر 
 .كنقطة انطالق للتقسيم المكاني

عات في رسالتها على أنها وقد أكدت تلك الجما
ًتمييزا ضد "ال تعترف باألوقات المحددة لليهود، وترى فيها 

 تمارسه شرطة االحتالل في األقصى، وبأن األصل "اليهود
ُأن يسمح ألتباع تلك المدارس أن يقضوا أوقاتهم على 
مدار اليوم في األقصى، إال أنها تقصر طلبها الحالي 

  . ً األوقات المفروضة حالياعلى تمكينهم من الدراسة خالل

يذكر أن مؤسسة تراث جبل المعبد قد تحولت 
إلى مؤسسة مركزية داخل جسم اتحاد منظمات جبل 

  .المعبد بعد تولي المتطرف تومي نيساني إلدارتها

 ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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خاطر يحذر من التقسيم المكاني للمسجد . د
  األقصى

 

حسن خاطر، . لقدس الدولي دحذر رئيس مركز ا
يوم الثالثاء، من أن تكون دعوات المستوطنين إلقامة 

في الساحة الشرقية للمسجد األقصى، " مدرسة توراتية"
 .ًمقدمة للتقسيم المكاني في المسجد

وأشار خاطر، في تصريح صحفي، إلى أن 
المسجد األقصى يعاني التقسيم الزماني من خالل 

ًن الساعة السابعة صباحا حتى اقتحامات المستوطنين م
قبيل صالة الظهر، ثم العودة لالقتحام إلى قبيل صالة 

  . العصر

اليهودي " جماعات المعبد" وكانت ما تسمى بـ
، أمس "أمير أوحانا"المتطرفة دعت وزير داخلية االحتالل 

االثنين، بتحويل الساحة الشرقية للمسجد األقصى إلى 
ًها بشكل كامل، مطالبة مدرسة توراتية، والسيطرة علي

الجماعات المتطرفة من المستوطنين بقضاء كامل الفترة 
وتعليمها في " التوراة"المتاحة لالقتحامات في تعلم 
  . الساحة الشرقية للمسجد األقصى

جماعات الهيكل المزعوم تعمل : "وأضاف خاطر
منذ زمن إليجاد موطئ قدم في الجهة الشرقية من 

لتهم التواجد في باب الرحمة األقصى، من خالل محاو
  ". وجنوبه، وفي متحف النساء

في ظل أجواء التطبيع العربي، "ولفت إلى أن 
وغياب جبهة عربية موحدة للدفاع عن المسجد األقصى 
يعتقد اليهود أنه الوقت الذهبي لتثبيت وجود مكاني في 

 .المسجد

" المدرسة التوراتية"ودعا خاطر لمجابهة خطوة 
ًوى رسمي، محذرا من توجهات سياسية على أعلى مست

 .دولية إليجاد صيغة لالحتالل في المسجد األقصى

مقاومة أهل القدس هي خط "ومضى يقول 
  ".الدفاع األول عن األقصى
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 - ١٩٦٧هدم المباني في محافظة القدس 
٢٠٢٠  

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

حتالل اإلسرائيلي منذ اللحظات اال شرعت سلطات
سياسة  ، باتباع١٩٦٧األولى الحتاللها القدس عام 

عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ 
السيطرة على مدينة القدس وتهويدها  بهدف إحكام

من خالل  وتضييق الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك
التي طالت سلسلة من القرارات واإلجراءات التعسفية و

حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه  جميع جوانب
اإلسرائيلي المنازل  اإلجراءات هدم سلطات االحتالل

 والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل

والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة 
الوجود السكاني  المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص

ًنة؛ حيث وضعت نظاما قهريا يقيد الفلسطيني في المدي ً
تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي  منح

أن تصل إلى مراحلها  مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل
 .النهائية

ربعة ألمنازل الصنفت سلطات االحتالل اإلسرائيلية هدم 
 :أنواع وهي

وهو هدم البيوت على يد جيش : يالهدم العسكر
حماية  بذريعة(يلي ألسباب عسكرية االحتالل اإلسرائ

؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل )الجنود والمستوطنات
إسرائيل تبرر هذه األعمال تحت مسمى  أبرياء؛ ولكن

الهدم ال يطبق  ، وهذا النوع من"أهداف عسكرية قانونية"
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على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء 
 ).ج(الغربية ومناطق  الضفة

وهو هدم منازل العائالت : لهدم العقابيا
 الفلسطينية على يد جيش االحتالل اإلسرائيلي بذريعة

وهذا . تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد اإلسرائيليين
وبالعودة . أي أهداف عسكرية النوع من الهدم ليس له

معاقبة  ال يجوز): ٣٣(إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة 
ة لم يرتكبها شخصيا؛ أي شخص محمي، ضد جريم

يعارض النظام األساسي " العقابي الهدم"وبالتالي فإن 
 ."الئحة الهاي"ت من قرارا) ٥٠(لهذه المعاهدة والمادة 

ًوهو األكثر شيوعا، وينفذ هذا : الهدم اإلداري
أو  القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص،

في كما تظهر بعض الحاالت (بذريعة المصلحة العامة 
السهولة في إصدار  وتكمن).  في سلوانحي البستان

 القرار اإلداري للهدم باالكتفاء بإصدار مهندس بلدية
ًبالغا بهذه الحاالت؛ في حين يقوم رئيس البلدية  االحتالل

" البناء بدون تراخيص" بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن
 .ًيجري أيضا في المستوطنات بكثرة

 عن قرار قضائي هو عبارة :الهدم القضائي
 محكمة الشؤون: يصدر عن المحاكم اإلسرائيلية، ومنها

ويأتي قرار . المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا
عادة بعد االنتهاء من اإلجراءات والقرارات  الهدم القضائي

ويحظر، وفق المبدأ . القدس اإلدارية الصادرة عن بلدية
معاقبة أي فرد عن فعل األساسي لقانون الهدم القضائي، 

كذلك ال يوجد نص في قانون (ًيقم به هو شخصيا؛  لم
ة بالسلطات اإلسرائيلية معاق العقوبات اإلسرائيلي يخول

يتماشى  األفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما
فردية (مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة 

 ).العقوبة

ائيلي بتنفيذ وقد بدأت سلطات االحتالل اإلسر
م إذ ١٩٦٧سياسة الهدم منذ عشية حرب حزيران عام 

ًمنزال كان ) ١٣٥(قامت بهدم حي المغاربة فنسفت 
ًمواطنا عربيا حتى أنها قامت بهدم ) ٦٠٠(يقطنها حوالي  ً

بعض تلك المنازل على رؤوس ساكنيها الذين رفضوا 
، واستمرت تلك "ًوفقا لشهادات ضباط يهود"مغادرتها 
 في نهج الهدم والتدمير في مختلف أنحاء السلطات

. الضفة الغربية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية
 عدد المساكن المهدومة وعدد وفيما يلي جدول يبين

 :األفراد المتضررين في محافظة القدس

المساكن المهدومة وعدد األفراد جدول عدد 
 – م١٩٦٧من (المتضررين في محافظة القدس 

  )*:م٢٠٢٠
  

 ةالسن
عدد المساكن 

 المهدومة

عدد األفراد 

 المتضررين

1976 - 1967 162 777 

1986 - 1977 42 161 

1996 - 1987 211 ١٠٧٤ 

2006 - 1997 727 ٣٩٤٢ 

2007 79 378 

2008 96 396 

2009 112 555 

2010 72 130 

٦٩ ١٣ ٢٠١١ 

2012 64 71 

2013 ٤٤٦ ٩٥ 

١٦٧ ٥١ ٢٠١٤ 

١١٤ ٤٧ ٢٠١٥ 

٢٩٥ ٨٨ ٢٠١٦ 

٧٠٠ ١٤٨ ٢٠١٧ 

٢١٧ ٢١٥ ٢٠١٨ 

٣٢٨ ٢٦٨ ٢٠١٩ 

٩٦ ٢٧ ٢٠٢٠ 

 1389 ٢٣٦٩ المجموع
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إحصاءات / كتاب القدس اإلحصائي السنوي: المصدر* 
  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

بعض المباني تم هدمها ومن الجدير بالذكر أن 
بيد صاحب البناء، لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي 

 .ى عاتقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسهتلقى عل

في الوقت الذي تهدم به سلطات االحتالل و
تضع العراقيل فإنها االسرائيلي المنازل الفلسطينية، 

رغم (والمعوقات إلصدار تراخيص البناء للفلسطينيين 
تصادق هذه السلطات و، )حاجتهم المساسة والمتزايدة

 في على تراخيص بناء آالف الوحدات السكنية
المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي القدس، 
منتهكة بذلك كل األعراف والقوانين واالتفاقيات الدولية، 

  .دون حسيب أو رقيب

١٨/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس   

* * * * *  

من يوقف جرائم االحتالل بحق منازل 
 الفلسطينيين؟؟

  

 غسان مصطفى الشامي. د

سرائيلي جرائم هدم منازل يواصل الكيان اإل
الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة، ويواصل تشريد 
أهلها سعيا منه لتنفيذ المخططات والمشاريع االستيطانية 

 .الصهيونية الكبرى وتوسيع المستوطنات

 ورغم الوباء العالمي في ٢٠٢٠ومع بداية عام 
ا جائحة كورونا، ورغم التقلبات الكبيرة التي مر بها هذ

العام؛ إال أن الكيان الصهيوني استمر في تنفيذ مخططات 
هدم منازل الفلسطينيين، حيث بلغت حصيلة هدم المنازل 

لمتحدة للشؤون لهذا العام حسب ما أعلن مكتب األمم ا
منزال في الضفة الغربية والقدس ) ٦٨٩(اإلنسانية حوالي 

المحتلة، فقد ضربت سلطات االحتالل الصهيوني عرض 
ط القرارات األممية ومناشدات ومطالبات المجتمع الحائ

الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بوقف هدم منازل 
 ..الفلسطينيين ووقف سياسات التشريد اإلسرائيلية بحقهم

وزمرته ) نتنياهو(إن حكومة الكيان برئاسة 
تواصل جرائمها بحق اإلنسان واألرض الفلسطينية، بل 

م وفي وضح النهار، وتنفذ جرائمها تحت أعين العال
وذلك لخدمة أهوائه الشخصية ) نتنياهو(وبتعليمات من 

ونزواته االجرامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق 
 .أرضنا المباركة

وباألمس القريب هدمت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي عدد من المنازل والمنشآت الصناعية في 

دمت محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما ه
سلطات االحتالل منازل ومنشآت في محافظة بيت لحم، 

متر وجرفت أرض ) ٨٠(حيث هدمت منزل بمساحة 
للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراق ثبوتية لها حسب 

 .ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم

وبحسب تصريحات منسقة الشؤون اإلنسانية 
 فإن عمليات الهدم "إيفون هيلي"في األمم المتحدة 

 فلسطيني ٨٦٩ّاإلسرائيلية، أدت إلى تهجير حوالي 
وتركهم بال مأوى، وأن هدمته سلطات االحتالل منذ بداية 

ُم يفوق ما هدم خالل عام بأكمله منذ العام ٢٠٢٠العام 
م؛ كما أعلن االتحاد األوروبي في بروكسل، أن ٢٠١٦

 ٧٠كثر من القوات اإلسرائيلية هدمت األسبوع المنصرم أ
مبنى فلسطيني، بما في ذلك مرافق سكنية ومعيشية 

 عائلة فلسطينية ١١ومرافق صرف الصحي، تملكها 
ِ طفال في خربة حمصة الفوقا، شمال األغوار ٤١لديها 

شرقي الضفة الغربية، كما هددت سلطات االحتالل بهدم 
المدرسة الفلسطينية في قرية رأس التين، وسط الضفة 

تي يشترك في تمويلها االتحاد األوروبي الغربية، وال
والعديد من الدول األعضاء في االتحاد كما يوجد حاليا 

 . مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم٥٢
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إن ما يحدث في الضفة الغربية والقدس المحتلة 
من مواصلة جرائم الهدم بحق منازل المواطنين وتشريدهم 

ناء من أرضهم يمثل جزء من المخططات الصهيونية لب
الوحدات االستيطانية، حيث قامت حديثا سلطات االحتالل 

وحدة استيطانية جديدة في ) ١٢٥٧(بطرح مناقصة لبناء 
في مدينة القدس المحتلة؛ ) جفعات هماتوس(مستوطنة 

كما أن مشاريع االستيطان لم توقف ليوم وال لحظة وهي 
تشق طرقا وشوارع وتجرف آالف الدونمات من أرضنا 

، بل وتحرق أشجار الزيتون والمزروعات الفلسطينية
وتمارس التخريب والتدمير بحق أرضنا الفلسطينية ضمن 
مسلسل التهجير والتدمير الممنهج بحق األرض 
الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني، األمر الذي يستدعي 
من الكل الفلسطيني والعربي توحيد الجهود الرسمية 

جرائم اإلسرائيلية والشعبية والتكاتف من أجل مواجهة ال
بحق األرض الفلسطينية وبحق الوجود الفلسطيني الثابت 

 .واألصيل

  ،،إلى الملتقى

  ١٧ص ١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 من يحذر المقدسيين لحقوق األهلي االئتالف

 في األراضي تسجيل عن االحتالل حكومة إعالن

 القدس

االئتالف األهلي لحقوق   حذر–  القدس
ن في القدس، مساء اليوم األربعاء، من الفلسطينيي

خطورة إعالن حكومة االحتالل عن النية بتسوية حقوق 
عقارية وتسجيل األراضي في مدينة القدس، ومخاطر ذلك 

  .على العقارات المقدسية الفلسطينية في العاصمة

 التحذير بعد أن أعلنت القناة السابعة جاء
إن ": "دسشؤون الق"العبرية نقال عن وزير ما يسمى 

الحكومة اإلسرائيلية تنوي إطالق عملية لتسجيل األراضي 
من أراضي % ٥واألمالك في شرقي القدس وأن فقط 

القدس الشرقية مسجلة في الطابو، وهذا مخالف للقانون 
ويجب على السكان دفع الضرائب عن األمالك مثلها مثل 

  ".القدس الغربية

 االئتالف أن إطالق حملة تنظيم وأوضح
سجيل األراضي هو للتأكيد على أن القدس الشرقية وت

  .جزءا من القدس الموحدة

 ٥٣ االئتالف إنه منذ احتالل المدينة قبل وقال
عاما لم يتم تسجيل األراضي والعقارات في العديد من 
أحياء المدينة، ما أعاق عملية التنظيم وبالتالي إمكانية 

دسيين،  المقسطينيينالحصول على تراخيص البناء للفل
إضافة إلى سياسة التخطيط العنصرية والتي تهدف إلى 
السيطرة على األرض وتهجير المقدسيين واالستيالء على 

من % ٨٧األراضي، حيث تسيطر دولة االحتالل على 
أراضي الجزء الشرقي من المدينة، ويتم استخدامه لتعزيز 

 النقص في إلىاالستيطان وبناء المستوطنات، ما أدى 
 الالزمة لبناء المقدسيين، والقيود وصعوبة األراضي

الحصول على تراخيص للبناء والتكاليف الباهظة 
للحصول عليها من قبل بلدية االحتالل ما زاد من البناء 

  .بدون ترخيص

 االئتالف إلى أخذ الحيطة والحذر في ودعا
التعامل مع موضوع تسجيل األراضي في القدس المحتلة، 

ات قانونية وحقوقية ورسمية قبل وأخذ االستشارة من جه
اإلقدام على التسجيل، وتشكيل مرجعيات وطنية وفنية 
وسياسية لمتابعة موضوع تسوية الحقوق والملكية وتقديم 

  .االستشارة القانونية والفنية للمقدسيين

 المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات وطالب
الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه تلك السياسات 

ارسات والضغط على حكومة االحتالل لوقف تلك والمم
  .الممارسات

 ١٨/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  
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مسار تهويدي تتبعه بلدية االحتالل في القدس 
 المحتلة لتهويد المدينة

  

المخططات  تزداد – خاص – إعداد وسام محمد
والمشاريع التهويدية التي تستهدف المدن الفلسطينية 
والمعالم والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين 
المحتلة، ال سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها 
القضية الفلسطينية والمساعي اإلسرائيلية الكتساب الوقت 
وتنفيذ أكبر عدد من المشاريع ال سيما في مدينة القدس 

 .العربية

ويمثل الصراع الديمغرافي في مدينة القدس 
تلة، المعضلة الكبرى لدى االحتالل اإلسرائيلي، المح

ولذلك يسعى بشتى الوسائل إلى حسم معركته بالمدينة 
عبر استهداف الوجود الفلسطيني، وتقليص نسبة العرب 
لتحويلها إلى مدينة يهودية، ال يتجاوز نسبة العرب فيها 

ً، علما أن عدد السكان العرب في مدينة القدس %١٢
 . نسمة ألف٣٥٠يبلغ نحو 

وتتعرض مدينة القدس المحتلة لمخططات 
استيطانية تهويدية ضخمة تشمل كافة القرى والبلدات 
واألحياء العربية في المدينة، بهدف طمس هويتها 

  . عند االحتالل اإلسرائيلياإلستراتيجيةوتحقيق الرؤية 

 مشروع مركز شرق المدينة التهويدي

ر من أكب" مركز شرق المدينة"يعتبر مشروع 
المشاريع التي تسعى سلطات االحتالل لتنفيذها في 
القدس المحتلة، وهو مشروع قديم أعدته ووزارة داخلية 

  .ً عاما٢٠االحتالل منذ 

ويهدف المشروع إلى تغيير وجه المدينة العربية 
واستبداله بالعمران العبري التهويدي، الذي تزعم سلطات 

العمراني، ويعمل ًاالحتالل أنه جاء وفقا لمتطلبات التطور 
المشروع على تدمير أحياء كاملة وتغيير معالم عديدة في 
المدينة، ويمتد من شارع السلطان سليمان ثم شارع 

صالح الدين حتى شارع عثمان بن عفان في واد الجوز 
األمريكان "ًثم حي الشيخ جراح، وصوال إلى فندق 

ٕ، واغالق المربع حتى شارع رقم واحد الفاصل "كولوني
 .ّن شطري المدينة المحتلة الغربي والشرقيبي

وأودعت اللجنة اللوائية اإلسرائيلية بالقدس 
ّالمحتلة قبل نحو شهر ونصف المخطط التهويدي، 
وأعلنت عنه قبل أيام من خالل تعليق يافطات خضراء 

ً يوما تنتهي ٦٠داخل المدينة لالعتراض عليه خالل 
 . ديسمبر القادم٢٣بتاريخ 

 التنظيم والبناء في القدس المختص بشؤون
ّالمحتلة المحامي مهند جبارة حذر من هذا المخطط  ّ

ّالتهويدي الضخم، قائال إن  هذا المخطط محاولة لتغيير "ً
ّمالمح القدس العربية والفلسطينية، ومحاولة خطيرة للحد 
من التكاثر الديمغرافي الفلسطيني في القدس، حينما 

طقة فقط لخمس طبقات، يحددون إمكانية البناء في المن
  ".وال يمكن الفلسطينيين من التكاثر وبناء السكن

ّويؤكد المحامي جبارة، في تصريحات صحفية، 
ّأن هذا المخطط اإلسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي، 
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، إذ يمنع المحتل من اتخاذ 

 .أي قرار يؤثر ويغير من شكل المنطقة المحتلة

ّين أن الخطورة من هذا المشروع تكمن في ويب ّ
ًتحديد إمكانيات البناء مستقبال، فمثال في حال تم تحديد " ً

 طبقات، ال يمكن لصاحب العقار تقديم ٥البناء حتى 
 طبقات في العشرين سنة القادمة، ٥طلب لبناء أكثر من 

 ".ونحن نتحدث عن مركز المدينة في أهم المدن بالعالم

لمقابل قامت وزارة الداخلية ّوذكر أنه في ا
ً طابقا ١٦اإلسرائيلية بالمصادقة على إمكانية البناء حتى 

ًفي الشطر الغربي من نفس المدينة المحتلة، مشددا على  ّ ّ
 ".أمر غير منطقي"ّان ذلك 

كل من يدقق في هذا المشروع "ويقول جبارة 
يكتشف أن هناك محاولة لتفريغ القدس من سكانها 
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وهو جزء من مخطط كبير تسعى إليه الفلسطينيين، 
الهيئة العامة اإلسرائيلية والحكومة اإلسرائيلية ممثلة 
ببلدية القدس والداخلية؛ للسيطرة على المدينة، وتهويد 
ٕجزء كبير منها وربط شرقي المدينة بغربيها، وازالة 
مالمحها العربية والفلسطينية والدينية، من خالل فرض 

 التي تربط إلسرائيليةاطوق كامل من المخططات 
 ".الشطرين الغربي مع الشرقي

ّويؤكد أن مخطط مشروع  " مركز شرقي المدينة"ّ
في حي " وادي السيلكون"ًيعتبر امتدادا لمشروع ما يسمى 

واد الجوز بالقدس، وهما المشروعان اللذان يهدفان إلى 
طمس الهوية الفلسطينية وفرض السيادة اإلسرائيلية على 

  .ّلمحتلةشرقي القدس ا

ّويوضح أنهم يتحدثون عن ملحق لهذا المخطط 
التهويدي يعنى بالشوارع وكيفية الدخول والعبور إليها، 
من بينها شارع صالح الدين، حيث يوجد قرار بتحويل 

، دون أخذ رأي التجار، "شارع للمشاة"هذا الشارع إلى 
ويشير إلى . واألهم من ذلك دون تحديد بدائل للسيارات

دينة حديثة تقوم بإغالق شارع وتحويله لشارع أن أي م
ٍللمشاة، يجب أن تؤمن مواقف للسيارات أو مبان خاصة  ّ

  .  طوابق١٠مكونة من 

ّويبين جبارة أن المخطط اإلسرائيلي لم يأخذ 
ّبالحسبان أن أعداد الوافدين إلى مدينة القدس المحتلة  ّ
في شهر رمضان المبارك يصل إلى مئات اآلالف، وال 

 .د مخططات مدروسة لمواقف السياراتتوج

ّوذكر أن االحتالل يهدف من هذا المخطط إلى 
منع هذه األعداد من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة 

ّبحجة التخطيط الحديث، ومحاولة فرض طوق حول "
المحالت التجارية لمنع المقدسيين والفلسطينيين من 

قدس الخارج والداخل الفلسطيني من الوصول إلى ال
   ".الشريف

ًيؤثر عمليا على "ّوأوضح أن المشروع التهويدي  ّ
 ألف شخص بشرقي القدس، ومع ذلك فقد أعدته ٣٥٠

البلدية دون التشاور مع السكان وأصحاب المحالت 
  ".التجارية في الشوارع واألحياء التي يشملها المخطط

في الخالصة، تحاول سلطات االحتالل 
 والبلدية إلى واألمنيةة رعها الحكوميذاإلسرائيلي وأ

استغالل جميع المسارات والطرق لتهويد مدينة القدس 
المحتلة وتغيير وجهها العربي اإلسالمي التاريخي، ومن 
المؤكد أن هذا المشروع االستراتيجي العمراني ال يخدم 
ًالمقدسيين وانما سيشكل عليهم عبئا إضافيا عليهم،  ً ٕ

ية واإلسالمية ًفضال عن دوره في طمس الهوية العرب
  .للمدينة

  ١٨/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

نتنياهو يطلب من ترامب بناء آالف الوحدات 
 االستيطانية

 

العبرية، بأن رئيس الوزراء " كان"أفادت قناة 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقدم بطلب للرئيس األمريكي 
 دونالد ترامب، يفيد بالسماح ببناء آالف الوحدات

 .االستيطانية، شمال القدس المحتلة

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو توجه بطلب 
إلى اإلدارة األمريكية، قبيل انتهاء واليتها في شهر يناير 
المقبل، بهدف الحصول على موافقة فورية على بناء 
آالف الوحدات السكنية في بلدة عطروت بمدينة القدس 

 .األبيضالمحتلة، قبل الخروج من البيت 

وأشارت إلى أن نتنياهو سيتحدث مع وزير 
 ،الخارجية األمريكي مايك بومبيو، بعد وصوله إسرائيل،

وحضوره المؤتمر الصحفي مع نظيره البحريني، عبد 
  .اللطيف الزياني



  
  ١٤٢ 

ولفتت القناة إلى أن نتنياهو يريد تنفيذ هذه 
الخطوة قبل تولي المرشح الديمقراطي المتقدم بنتائج 

ات الرئاسة األمريكية جو بايدن، مقاليد األمور في انتخاب
البيت األبيض، في العشرين من يناير المقبل، ولتثبيت 

 .الوضع على األرض

وذكرت أن نتنياهو قد صرح خالل جلسة مغلقة 
ما لم يتم القيام به اآلن، لن يحدث في ظل اإلدارة "بأن 

  .ضر، متوقعا رفض بايدن البناء خارج الخط األخ"الجديدة

  ١٩/١١/٢٠٢٠خبرني 

* * * * *  

 السلع تصنيف على ترمب يحثون جمهوريون
 في صنعت "أنها على الضفة من القادمة

  "إسرائيل
 

أعضاء جمهوريون في مجلس  ب طال– واشنطن
الشيوخ األميركي، الرئيس دونالد ترمب، في رسالة تغيير 

" صنع في إسرائيل"السياسة الجمركية، بوضع ملصقات 
 .تجات القادمة من الضفة الغربية المحتلةعلى المن

 المؤرخة يوم االثنين، والتي أرسلت والرسالة
 وزير الخارجية األميركي مايك إلى أيضانسخة منها 

بومبيو، نشرها السيناتور الجمهوري توم كوتون عبر 
، وهي موقعة من كوتون "تويتر"حسابه على موقع 

اركو روبيو وزمالئه السيناتور الجمهوري تيد كروز وم
  .وكيلي لوفلر

 نقدر نحن: " أعضاء مجلس الشيوخوكتب
اإلنجازات العديدة في دعم إسرائيل، أقرب حليف لنا في 

لسوء الحظ، تعمل األمم المتحدة وبعض . الشرق األوسط
األعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي لمعارضة 
إسرائيل ودعم حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 

وبات المعادية للسامية، والتي تسعى إلى عزل العق
  ".ٕإسرائيل والحاق الضرر بها اقتصاديا

في حين أننا نفهم أن سياسة تصنيف : "وأضافوا
البضائع هذه ال يتم فرضها من قبل السلطات األمريكية، 
فإننا نشعر بالقلق من أن اإلدارة المستقبلية يمكن أن 

لتمييز بين البضائع تختار تطبيق هذه القواعد وبالتالي ا
اإلسرائيلية المنتجة في يهودا والسامرة، مما يجعلها 

  ".أهدافا رئيسية للمقاطعة

، اعتبرت جميع ١٩٦٧ أنه منذ عام يذكر
اإلدارات األمريكية السابقة، الضفة الغربية ومرتفعات 

  .الجوالن أرضا محتلة، وليست جزءا من إسرائيل

  ١٩/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

وفد دبلوماسي أمريكي يزور بؤرة استيطانية 
يحول سلوان لثكنة واالحتالل جنوب األقصى 

  عسكرية

 

زار وفد دبلوماسي أمريكي، ليلة األربعاء، البؤرة 
، على مدخل "مدينة داوود"االستيطانية 

من جهة حي وادي  المسجد األقصى جنوب سلوان بلدة
 .حلوة

سلوان أن /  وادي حلوةوأضاف مركز معلومات
الزيارة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة في البلدة، 
وانتشار واسع لقوات وعناصر أمن االحتالل، ووضع 
ّالسواتر الحديدية، وحولت المنطقة الى ما يشبه الثكنة 
العسكرية، شملت كذلك إغالق الطرق والشوارع الرئيسية 

لتضييق والفرعية ونصب الحواجز في المنطقة تسببت با
على سكان البلدة، ومنعتهم من التواجد والسير في 
الشارع وأجبرتهم على دخول منازلهم، كما اعتلت فرق 

أسطح بنايات قريبة من مكان البؤرة " القناصة"
االستيطانية، ونصبت القوات منذ ساعات الظهيرة الخيام 

 .في المكان
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وأوضح المركز أن الوفد الدبلوماسي وصل إلى 
في ساعات المساء، " مدينة داوود"ستيطانية البؤرة اال

  .ونفذ جولة ألكثر من ساعة ونصف

  ١٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لضم " إسرائيل"أمريكا تفسح المجال أمام 
  بالضفة" ج"مناطق 

وزير الخارجية األميركي  أعلن –القدس المحتلة 
مايك بومبيو قراره بشأن المستوطنات بالسماح بوسم 

ولكن نص القرار يتضمن " صنع في إسرائيل"نتجاتها بـم
 .ما هو أخطر من ذلك بكثير

القرار األمريكي يفسح الطريق أمام ضم 
الضفة  من% ٦٠التي تعادل " ج"للمنطقة " إسرائيل"

 .غزة وقطاع الضفة الغربية ويكرس الفصل بين الغربية

والضفة  غزة: "ويتضمن القرار في نصه الحرفي
ًصلتان سياسيا واداريا ويجب معاملتهما وفقا منف الغربية ً ًٕ

 ".لذلك

الضفة   ولم يسبق ألي إدارة أميركية أن اعتبرت
ًمنفصلتين سياسيا واداريا على النحو  غزة وقطاع الغربية ًٕ

المنصوص عليه في القرار الذي يودع فيه بومبيو 
 .مهامه

وجاء القرار الصادر باسم بومبيو تحت عنوان 
: ّولكنه في تفاصيله يشرع الضم بقوله" أتأشير بلد المنش"
يعملون ضمن اإلطار ) ج(إن المنتجين في المنطقة "

االقتصادي واإلداري إلسرائيل ويجب التعامل مع بضائعهم 
 ".ًوفقا لذلك

  :وجاء نص القرار األمريكي كالتالي

اليوم، تبادر وزارة الخارجية إلى مبادئ توجيهية 
 المنشأ للسلع اإلسرائيلية جديدة للتأكد من أن تأشير بلد

والفلسطينية يتفق مع نهج السياسة الخارجية القائم على 
 .الواقعية

ُوفقا لهذا اإلعالن، سيطلب من جميع المنتجين  ً
داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل السلطات ذات 

بموجب اتفاقات ) ج( وعلى األخص المنطقة -الصلة 
" منتج إسرائيل"أو " يلإسرائ" أن توسم السلع بـ-أوسلو 

حين تصديرها إلى الواليات " صنع في إسرائيل"أو 
 .المتحدة

) ج(يعترف هذا النهج بأن المنتجين في المنطقة 
يعملون ضمن اإلطار االقتصادي واإلداري إلسرائيل ويجب 

سيؤدي هذا التحديث  .ًالتعامل مع بضائعهم وفقا لذلك
تراف بأن إلى القضاء على االلتباس من خالل االع

لجميع  الضفة الغربية المنتجين في أجزاء أخرى من
ًاألغراض العملية منفصلون إداريا وأنه يجب أن يتم وضع 

   .ًعالمة على بضائعهم وفقا لذلك

حيث  الضفة الغربية  البضائع في مناطق
بالسلطات ذات الصلة يجب  السلطة الفلسطينية  تحتفظ

وسيتم " غربيةالضفة ال "أن توسم على أنها منتجات من
 على أنها منتجات من غزة تمييز البضائع المنتجة في

  ".غزة"

الضفة  "بموجب النهج الجديد، لن نقبل بعد اآلن
ًأو عالمات مماثلة، اعترافا " غزة /الغربية

ًمنفصلتان سياسيا واداريا ويجب  والضفة الغربية غزة  بأن ًٕ
 .ًمعاملتهما وفقا لذلك

تدام على النحو نبقى ملتزمين بسالم دائم ومس
سنستمر في . المبين في رؤية الرئيس ترامب للسالم

معارضة تلك الدول والمؤسسات الدولية التي تنزع شرعية 
الضفة  أو تعاقب إسرائيل والمنتجين اإلسرائيليين في

من خالل إجراءات خبيثة ال تعترف بالواقع على  الغربية
  .األرض

  ٢٠/١١/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

* * * * *  
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مشاركة واسعة في صالة الفجر برحاب 
ّ االحتالل المشددةإجراءاتاألقصى رغم  ُ  

 

شارك آالف المواطنين من القدس وخارجها، في 
المبارك،  المسجد األقصى  صالة فجر يوم الجمعة، برحاب

 .رغم اجراءات االحتالل المشددة في القدس

ُوقال مراسلنا إن آالف المصلين من القدس 
، توافدوا منذ ١٩٤٨الفلسطيني المحتل منذ العام والداخل 

ساعات الفجر األولى، وأدوا صالة الفجر في المسجد 
ُالمبارك ومرافقه ومصلياته، وحرص معظمهم الرباط في 

 ".الظهر" صالة الجمعة  المسجد المبارك حتى موعد

وكانت قوات االحتالل فرضت اجراءاتها المشددة 
ديمة، وفي الشوارع على أبواب ومداخل البلدة الق

األقصى، وعلى بواباته الرئيسية   والطرقات المؤدية الى
  .الخارجية

  ٢٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الفلسطينيون يرفضون تسجيل أراضي القدس 
  الشرقية في الطابو اإلسرائيلي

 

مسؤولون فلسطينيون قرار  رفض - رام اهللا
سجيل أراضي القدس سلطات االحتالل اإلسرائيلي البدء بت

اإلسرائيلي، باعتبار أن ذلك " الطابو"الشرقية ضمن 
خطوة تجاه تهويد المدينة المقدسة والسيطرة المطلقة "

  ."على أراضيها ومنازلها

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، إن بدء 

في القدس يمثل االحتالل بتسجيل األراضي والمباني 
الخطوة األخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة، "

بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بأمالك 
  ."الدولة

وأضاف لإلذاعة الرسمية، أن خطوة االحتالل 
تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة 
المحتلة، من خالل تخصيص أمالك الغائبين واالستيالء 

في مخالفة لقوانين الشرعية "راضي وضمها، على األ
  ."الدولية

وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد أعلنت إطالق 
عملية تسجيل العقارات واألراضي الفلسطينية بالقدس 

 .اإلسرائيلي" الطابو"الشرقية، في سجل 

وقال وزير القدس اإلسرائيلي رافي بيرتس، إن 
الوحدة "الهدف من إطالق عملية التسجيل هو ترسيخ 

  ". بين شطري المدينة الشرقي والغربي

حقيقة أن معظم األراضي : "وأضاف في بيان
الواقعة في الجزء الشرقي من القدس غير مسجل بشكل 

  ."صحيح، هو أمر كان يجب معالجته لفترة طويلة

الخطط التي طورتها لتسجيل األراضي "وأضاف، 
ات والممتلكات، قد تم تبنيها، اآلن، من قبل الوزار

الحكومية المختلفة المعنية، القدس الموحدة ليست 
شعارا، إنها رؤية يجب أن تنطبق على الجزء الشرقي من 

  ."المدينة تماما كما تنطبق على الجزء الغربي

 في المائة فقط من أراضي ٥وعمليا يوجد 
، في حين "الطابو"القدس الشرقية مسجلة بسجل األمالك 

  . سمياأن باقي األراضي غير مسجلة ر

وتسجيل األراضي هو خطوة أخرى تتخذها 
إسرائيل في الشق الشرقي من المدينة، الذي يطالب به 

  .الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة

وقال مدير دائرة الخرائط واالستيطان في بيت 
الشرق، خليل التفكجي، إن القرار خطوة أخيرة من عملية 

وأراضيهم، التهويد لالستيالء على بيوت المواطنين 
 مر بثالث ١٩٦٧إن تسجيل األراضي منذ عام "مضيفا، 

مراحل، األولى أن جزءا من األراضي لم يسجل ألن 
مالكيها أرادوا دفع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية أن هناك 
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مناطق في مرحلة االدعاءات، وبالتالي لم تسجل رسميا، 
  ."والثالثة هي مرحلة الطابو الحالية

 أوقفت حكومة ١٩٦٧عام وأوضح أنه بعد 
االحتالل التسجيل والتسوية، األمر الذي انعكس على 
بقاء األراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد 

 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدون في ٥٠
  . مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن

ودعا التفكجي إلى ضرورة أن تكون هناك خطة 
بديلة، لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال استراتيجية 

  .نسبة كبيرة من أراضي القدس سيما البلدة القديمة

كما حذر مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية زياد الحموري، من التداعيات الخطيرة 
إلعالن سلطات االحتالل تسجيل منازل وأراضي 

رائب وفرض المقدسيين، وتسويتها من حيث زيادة الض
تكاليف باهظة، ما يعني تنفيذ مخطط االحتالل في فرض 
السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة سيما المساكن 

  .الفلسطينية أيضا

وقال الحموري إن سلسلة االنتهاكات التي يقوم 
بها االحتالل من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، 

ية جديدة ٕهي لتغيير معالم القدس واعطائها صفة يهود
ٕعبر تغيير شكل أبواب القدس واضاءة شوارعها في 

  . أعيادهم وغيرها

وأضاف، أن هذه اإلجراءات االحتاللية تأتي 
القدس "أيضا إلثبات أن القدس جزء من إسرائيل، أو 

  .حسب مزاعم حكومة االحتالل" الموحدة

  ٢٠/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  

  

في تكثيف االحتالل يسابق الزمن : تقرير
  االستيطان في القدس لتقويض حل الدولتين

  

 قال تقرير االستيطان األسبوعي الذي –نابلس 
يعده المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
االستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي تسابق الزمن في فرض وقائع إضافية على 
األرض الفلسطينية عبر إقرار مزيد من مخططات الضم 

 ال سيما في مدينة القدس المحتلة، والتوسع العنصري،
 .في مسعى لتقويض حل الدولتين

 ٢٠-١٤(وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة من 
ان نشر سلطات االحتالل  ،)تشرين الثاني الجاري

جفعات "مناقصة لبناء حي يهودي جديد في مستوطنة 
جنوب مدينة القدس، هو استمرار لسياسة " هاماتوس

 سياق مشاريع التهويد عزلها، ومحاصرتها، في
اإلسرائيلية، باإلضافة إلى استغالل األيام األخيرة لترمب 
في منصبه، تحسبا من أن يضع الرئيس األميركي 
المنتخب جو بايدن قيودا أمام الحكومة اإلسرائيلية فيما 

  .يتعلق ببناء المستوطنات

، قامت إسرائيل ببناء ١٩٦٧منذ حزيران : وتابع
في مدينة القدس، وفي محيطها، عدد من المستوطنات 

رمات اشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت : كمستوطنات
شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، 

 ألف ٢٥٠ يسكنها -ٕوايست تالبوت، وجيلو، وهار حوما 
ولكن الجديد في العطاءات األخيرة هو قرار بناء  .يهودي

لم يتم القيام به منذ وهذا . حي جديد بالكامل في القدس
المقامة " هار حوما"، مع بناء مستوطنة ١٩٩٧العام 

  .على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس

وأضاف، أن دولة االحتالل تريد بهذه السياسة 
تشديد الخناق على مدينة القدس، فهي تتجاهل حقيقة 

 فلسطيني فيها، وهناك تخوفات ٣٥٠.٠٠٠وجود حوالي 
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ل مخططات جديدة لبناء أكثر من من دفع سلطات االحتال
 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، قبيل تسلم ١٣

إدارة بايدن مهامها، في العشرين من كانون الثاني 
  .المقبل

 ٩٠٠٠ويدور الحديث هنا، عن مخطط لبناء 
 ١٥٣٠وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و

ى عل" رمات شلومو"وحدة استيطانية في مستوطنة 
 وحدة استيطانية في مستوطنة ٥٧٠أراضي شعفاط، و

على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى " هار حوماه"
" جفعات هامتوس"الوحدات االستيطانية في مستوطنة 

على أراضي بيت صفافا، هذا إلى جانب آالف الوحدات 
، في "معاليه أدوميم"االستيطانية األخرى في مستوطنة 

  ".١إي "ي إطار المخطط االستيطان

وحسب التقرير، تعتزم بلدية االحتالل في القدس 
. تحويل شارع صالح الدين إلى ممر مفتوح للمشاة فقط

فقد حضرت طواقم من بلدية االحتالل إلى الشارع 
المذكور قبل نحو أسبوعين، وعلقت الفتات فيه باللغة 
العبرية تتحدث عن مخطط ستنفذه وأمهلت التجار حتى 

كانون األول المقبل، /ن من شهر ديسمبرالثالث والعشري
لالعتراض على المخطط، الذي يبدأ من المصرارة على 
ًالشارع رقم واحد مرورا بشوارع السلطان سليمان وصالح 
الدين والزهراء واألصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن 
ًعفان في واد الجوز، وصوال إلى منطقة الشيخ جراح، 

ً وامتدادا على الشارع رقم ،)األمريكان كولوني(وفندق 
  .واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي

ًومن شأن المخطط المذكور، أن يؤثر عمليا  
 ألف مقدسي، تجاهلت بلدية االحتالل االتصال ٣٠٠على 
والتشاور معهم، ومع السكان، وأصحاب المحال  بهم،

. التجارية في الشوارع، واألحياء التي يشملها المخطط
وتنوي حكومة االحتالل إطالق عملية لتسجيل األراضي 

من األراضي % ٥واألمالك شرق القدس، في حين أن 
  ".الطابو"مسجلة في 

وفي سياق تهيئة البنى التحتية لمخططات 
الضم، تم اإلعالن عن خطة وضعتها وزارة النقل 
والمواصالت في حكومة االحتالل لشق مزيد من الشوارع 

لضفة الغربية المحتلة، وتحديث شوارع االستيطانية في ا
أخرى خدمة للمستوطنين، بهدف ربط المستوطنات 
ببعضها مع دولة االحتالل وتحسين عمليات التنقل 
واألمان، حيث يجري اآلن الترويج للخطة الرئيسية للنقل 

 ٥لمدة )  مليون دوالر٦٧٦( مليار شيقل ٢.٣بتكلفة 
لول سنوات، وتشمل شق طرق وتطوير أخرى، وح

  ".للمفترقات الخطرة

وقد تم الكشف عن المخطط خالل اجتماع 
عقدته وزيرة المواصالت اإلسرائيلية ميري ريغيف، مع 

  .قادة المستوطنين في الضفة الغربية األسبوع الماضي

قبيل انتقال السلطة في  وأشار التقرير إلى أن
ة الواليات المتحدة األميركية إلى إدارة ديمقراطية، تقدم إدار

ترمب هدايا مجانية لحكومة االحتالل، عقب إعالن وزير 
ّالخارجية األميركي مايك بومبيو، في خطوة لم تقدم عليها 
حتى دولة االحتالل بشكل رسمي، تصنيف إدارته 

في الضفة " ج"المنتهية واليتها، المنطقة المصنفة 
ٕالغربية على انها إسرائيلية اقتصاديا واداريا، وتصنيف 

ّمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية على منتجات ال ّ
ّأنها إسرائيلية، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة، باعتبار أن قطاع غزة والضفة الغربية 
ًمنفصلتان سياسيا واداريا، ويجب معاملتهما وفقا لذلك،  ٕ
خالفا لمواقف اإلدارات األميركية السابقة، فضال عن ذلك 

ة منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية إلى معامل  دعا
  .المنشأ

تأشير "وجاء هذا الموقف المعلن، تحت عنوان  
إن : "ّ، ولكنه في تفاصيله يشرع الضم بقوله"بلد المنشأ
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يعملون ضمن اإلطار ) ج(المنتجين في المنطقة 
االقتصادي واإلداري إلسرائيل، ويجب التعامل مع 

  ".ًبضائعهم وفقا لذلك

ي مجمل االنتهاكات األسبوعية التي وثقها وفيما يل
  ":المكتب الوطني"

  القدس

أمهلت سلطات االحتالل عائلة الصباغ المكونة 
من خمس ُأسر، حتى الرابع والعشرين من الشهر 
الجاري، إلخالء منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس 
الشرقية المحتلة؛ لصالح المستوطنين، ودفع غرامة بقيمة 

 لمحامي الطرف اآلخر وهو المستوطنين،  آالف شيقل٧
كما شمل  .وهدمت بركسين تجاريين على الشارع الرئيسي

الهدم بركس تجاري يضم بسطات خضار، وبركس وسور 
يلف على نحو دونمين من األرض، ويضم محل بيع قطع 
مركبات يعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة، كما أجبرت 

يص على هدم محله بلدية االحتالل المقدسي أيمن جعاب
التجاري في حي الصلعة بجبل المكبر؛ بحجة عدم 

  .الترخيص

المتطرفة " جماعات المعبد"ودعت ما تسمى بـ  
إلى السيطرة على الساحة الشرقية للمسجد األقصى، 
وتحويلها إلى مدرسة توراتية دائمة، وطالبت المستوطنين 

، "توراةال"بقضاء كامل الفترة المتاحة لالقتحامات في تعلم 
  .وتعليمها في الساحة الشرقية لألقصى

ويهدف هذا الطلب إلى استغالل أوقات االقتحام 
التي يفرضها االحتالل إلى الحد األقصى، بحيث يصبح 
دوام المدارس الدينية اليهودية داخل المسجد لمدة خمس 

وتسعى الجماعات االستيطانية لتحويل . ًساعات يوميا
، ويمهد الحقا "يس اليهودتدر"المسجد األقصى مركز 

إلدخال الكتب ولفائف التوراة والكراسي، ومن ثم المطالبة 
بمظالت بالستيكية على غرار تلك المنصوبة في ساحة 

  . البراق

ًكل ذلك يؤسس مسارا جديدا للتقسيم المكاني  ً
لألقصى واقتطاع ساحته الشرقية بعد أن فشل الرهان 

مصلى باب الرحمة ً عاما بالسيطرة على ١٦الذي استمر 
  .كنقطة انطالق للتقسيم المكاني

  ٢١/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

مشروع خطير تحضر له تل . .أمالك الغائبين
  أبيب لسلب أراض واسعة بالضفة والقدس

 

سلطة األراضي الفلسطينية  حذرت –فلسطين 
من مشروع خطير تعد له حكومة االحتالل ويقضي 

 . الغائبين في مدينة القدس المحتلةأمالكطرة على بالسي

يأتي ذلك في وقت قاد فيه الحاخام المتطرف  
يهودا غليك اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات 

 .المسجد األقصى المبارك

 دراسة من أن تل أبيب توقت سابق، حذر وفي
الغربية خاصة  ستقوم بتصعيد سلب ونهب أراضي الضفة

محتلة بشكل خطير، بحال تم تطبيق مخطط في القدس ال
قانون أمالك "من خالل استخدام ما يعرف بـ  ّالضم وذلك

 ".الغائبين

السالم اآلن اإلسرائيلية في دراسة  وتؤكد حركة
يكون  لها، أنه في حال تم تطبيق قرار الضم، سوف

لسلب " قانون أمالك الغائبين"باستطاعة الكيان استخدام 
ضفة الغربية من دون الحاجة إلى في ال مناطق واسعة

 .مصادرتها أو تقديم التعويضات

أقر العام " قانون أمالك الغائبين"إلى أن  يشار
الموجود في دولة  ّ، ويعرف الغائب بأنه الشخص١٩٥٠

ُعدو، أي أنه يطبق على الفلسطينيين فقط، فاليهودي 
يسكن القدس ال يفقد أمالكه في حال غادر إلى  الذي

الفلسطيني يفقد أمالكه في   حين أن المقدسيأوروبا، في
 .حال تواجد في دولة عربية
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أن سن القانون جاء في ظروف  ويعتبر التقرير
اإلسرائيلية  استثنائية، وكان الهدف منه تمكين الحكومة

من السيطرة على أمالك الالجئين الواسعة والفارغة بعد 
 ، واستخدام األراضي١٩٤٨الفلسطينيين العام  تهجير

من أن تسيطر عليها جهات  ًواألمالك لتنمية الدولة تجنبا
  .أخرى

  ٢٢/١١/٢٠٢٠قناة رؤيا األردنية 

* * * * *  

 في يوم الطفل العالمي

االحتالل يستهدف بشكل متواصل : أبو عصب
 أطفال القدس بشكل ممنهج

  

أكد رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين 
ل يستهدف ّالمقدسيين أمجد أبو عصب بأن االحتال

األطفال المقدسيين بكافة األشكال وفي مقدمتها 
 .االعتقاالت اليومية

ونبه أبو عصب، في تصريح صحفي في يوم 
 ٤٠٠الطفل العالمي، بأن االحتالل ما زال يعتقل قرابة 

 .طفل فلسطيني أغلبيتهم من مدينة القدس المحتلة

وشدد أبو عصب على أن االحتالل يمارس كافة 
صرية من خالل االعتقال تارة واإلبعاد والحبس الجرائم العن

 .المنزلي تارة ثانية وصوال إلى أشكال عدة من المالحقة

وبحسب أبو عصب فانه ال يكاد يمر يوم على 
القدس وبلداتها إال ويعمد االحتالل خاللها إلى مالحقة 

 .األطفال واعتقالهم بعد االعتداء عليهم والتنكيل بهم

كما يقول أبو عصب وفي وبعد اعتقال الفتية 
محاولة منه لردعهم، يفرض االحتالل األحكام العالية 
عليهم، ومن ثم فرض الغرامات الباهظة عند اإلفراج 

 .عنهم

وكأحد أشكال المالحقة كذلك ومحاربة األطفال 
المقدسيين يفرض االحتالل ومحاكمه الظالمة في كثير 

األطفال، من األحيان ما يعرف بقرار الحبس المنزلي على 
والذي بموجبه يبقى الطفل حبيس منزله، يمنع الخروج 

  .منه تحت أي ظرف

  ٢٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يصفي أراضي الغائبين والمهجرين 
 قسريا من القدس

 

 حذر رئيس سلطة - وكاالت  - فلسطين المحتلة
األراضي محمد غانم من الخطورة الكبيرة لمشروع تسوية 
األراضي في القدس من قبل االحتالل والهادف لضم 
وتصفية ما تبقى من األرض الفلسطينية في القدس 
منوها إلى أن حكومة االحتالل خصصت ميزانيات عالية 

  .لتنفيذ ذلك

وأوضح غانم في حديث إلذاعة صوت فلسطين، 
صباح أمس األحد، أن هذا المشروع هو أخطر ما يكون 

االحتالل من خالله على على أراضي القدس ويعمل 
تصفية أراضي الغائبين وأراضي المواطنين المهجرين 

  . قسريا من القدس وتسجيلها باسم دولة االحتالل

 غانم أن بدء المواطنين بتسجيل أراضيهم وأكد
 ستدفع باهظةسيترافق مع فرض ضرائب ونفقات ورسوم 

 عن دفع هذه المبالغ لتسجيل األرض لإلحجامالمواطن 
   لالحتاللفتذهب 

وأشار رئيس سلطة األراضي محمد غانم إلى 
» ج«مشروع االحتالل لتسوية األراضي في المناطق 

والهادف أيضا إلى تصفية ما تبقى من األرض 
الفلسطينية وتسهيل انتقالها للمستوطنين بصورة أوسع 
وكذلك تسهيل تسجيل األراضي المقامة عليها 

  ...المستوطنات لالحتالل

 ٢٠ ص٢٣/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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في مواجهة االستيطان .. شرقي القدس
 والترحيل القسري

  

 غسان مصطفى الشامي. د

يواجه شرقي القدس أو ما تسميه سلطات 
هجمة استيطانية ) القدس الشرقية ( االحتالل اإلسرائيلي 

صهيونية توسعية لبناء المزيد من الوحدات االستيطانية 
سدة ) جو بايدن( يكي الجديد قبيل استالم الرئيس األمر

الحكم في الواليات المتحدة، وذلك تحسبا ألي خطوة منه 
تدعو الحكومة اإلسرائيلية لتجميد المشاريع االستيطانية 
التوسعية في شرقي القدس المحتلة، حيث أوردت حديثا 

العبرية الطلب من موظفي بلدية » هآرتس«صحيفة 
سلطة األراضي االحتالل في القدس وموظفي وما تسمى 

الصهيونية الدفع قدما بمخططات بناء وحدات استيطانية 
، قبل أداء )الخط األخضر(في أحياء المدينة الواقعة وراء 

كانون الثاني القادم، حيث / القسم في يناير) جو بايدن(
تخطط سلطات االحتالل لتتفيذ مخططات البناء في منطقة 

مستوطنة جبل ابو غنيم، ومستوطنة جفعات همتوس، و
عطروت، فيما يستعد الموظفون الصهاينة في البلدية 
وفي سلطة األراضي ألسوأ االحتماالت للدفع بطرح 

  .عطاءات وحدات استيطاتية جديدة

وتخوف الصهيانة من الرئيس جو بايدن، وذلك 
ٌبايدن سابقا في عهد إدارة أوباما دور في تجميد البناء ل

غل فيه منصب في القدس المحتلة في الوقت الذي ش
ًنائب الرئيس باراك أوباما و حاول الدفع قدما باستئناف 

  .المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين

ويؤكد كاتب المقال على أن االستيطان لم يتوقف 
يوما بل ازداد في عهد الرئيس ترامب حيث تم بناء آالف 

  .تنفيذ مئات المخططات الجديدةوالوحدات االستيطانية 

ذاته تواصل سلطات االحتالل وفي السياق 
االسرائيلي جرائم التشريد والترحيل القسري لعائالت 

المقدسية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث 
أملهت سلطات االحتالل قبل نهاية الشهر الجاري خمس 
عائالت مقدسية في حي الشيخ جراح بالرحيل القسري 

 وبحسب ٕواخالء منازلهم لصالح المستوطنين في القدس،
مصادر مقدسية فإن سلطات االحتالل أمهلت عائلة 

 من ٢٤الصباغ، المكونة من خمس ُأسر، حتى تاريخ 
الشهر الجاري إلخالء منازلهم في حي الشيخ جراح 
بالقدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين حيث تتكون 

 ٥ فردا بينهم ٣٢عائلة الصباغ من خمس أسر عددها 
ف األهلي للدفاع عن حقوق أطفال، وبحسب االئتال

الفلسطينيين في القدس فإن المحكمة اإلسرائيلية قررت 
تفعيل قرار إخالء عائلة الصباغ والذي جمد في شهر 

 و أن المحكمة أمهلت العائلة حتى ٢٠١٩كانون الثاني 
نهاية الشهر الجاري إلخالء منازلها ودفع غرامة قرابة 

خر وهو ألفي دوالر أمريكي لمحامي الطرف اآل
  .المستوطنين

وتفيد المصادر التوثيقية المقدسية أن العائالت 
 بموجب عقد ١٩٥٦الفلسطينية أقامت منازلها في العام 

إيجار تم إبرامه آنذاك مع الحكومة األردنية ووكالة األمم 
، )األونروا(المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 األرض البالغة  عائلة منازل لها على٢٨وحينها أقامت 
ً دونما، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في ١٨مساحتها 

 شخص، حيث ٤٠٠ أسرة عدد أفرادها ٨٠هذه المنازل 
ًبدأت العائالت الفلسطينية في الحي صراعا مع الجمعيات 

 بعد أن زعمت ١٩٧٢االستيطانية اإلسرائيلية في العام 
نازل هذه الجمعيات ملكيتها لألرض المقامة عليها الم

ًالفلسطينية، وخاضت العائالت صراعا مريرا في المحاكم  ً
الصهيونية التي رفضت األوراق الثبوتية التي قدمها 
السكان لدحض مزاعم الجمعيات االستيطانية حول 

  ..ملكيتها لألرض
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رغم جرائم االحتالل الصهيوني بحق أرضنا 
وشعبنا، وبناء المزيد من الوحدات اإلستيطانية التي لن 

فقها الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن، سيتواصل يو
ٕنضالنا وسنبقى ثابتين حتى تحرير أرضنا واقامة دولتنا 

  إلى الملتقى،، .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  ١٧ص ٢٣/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تحذر من الضم الفعلي " عير عميم"منظمة 
ومن مشاريع عزل القدس في " ج"لمناطق 

   ترامب المتبقيةفترة

  

لحقوق "عير عميم " حذرت منظمة -  القدس
االنسان من خطورة األيام الباقية من حكم الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب وقيام الحكومة اإلسرائيلية 
بالمصادقة وبتمرير العديد من المخططات االستيطانية 
االستراتيجية منها، وخاصة تلك التي في القدس الشرقية 

التي من شأنها ان تقطع التواصل الديمغرافي المحتلة و
  .والجغرافي بين ارجاء الضفة الغربية

في تقرير لها ان هناك " عير عميم "وقالت 
مشاريع استيطانية كانت في عهد اإلدارات االمريكية 
السابقة محظورة وال تحظى باي دعم او مساندة كمخطط 

وع بناء البوابة الشرقية او ما اصبح يطلق عليه مشر
"E1" الذي يغلق اخر الدوائر االستيطانية حول القدس

الشرقية ويعزلها بالكامل عن الضفة الغربية إضافة 
لتقسيمه الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي، مشيرة الى 
ان هذا يعني قطع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين 

  .جنوب الضفة وشمالها

وأوضحت ان الحديث يدور عن مشاريع قد 
حكومة بنيامين نتنياهو عليها قبل دخول الرئيس تصادق 

األمريكي المنتخب الجديد جو بايدن البيت األبيض 
مستغلة بذلك الدعم غير المحدود الذي يقدمه ترامب 

لالستيطان غير الشرعي في األراضي الفلسطينية 
  .المحتلة

خطورة مشاريع الى "عير عميم "ولفتت منظمة 
ستيطاني شمال البلدة القديمة البنى التحتية في المثلث اال

" التلة الفرنسية "من القدس الشرقية، مستوطنات 
على أراضي العيسوية وشعفاط " رمات شلومو"و" رموت "و

والتي يجري توسيعها وربطها بشبكة الطرق والقطارات 
الخفيفة والعرضية بين تل ابيب والغور في القطاع 

  .ًاألوسط من البالد مرورا بالقدس

اعالن وزير الخارجية " عير عميم  "واستهجنت
 في مصنع للنبيذ بمستوطنة ،األمريكي بومبيو

 إلى مرحلة أخرى من ،على مشارف رام اهللا)بساغوت(
ًوقالت ان كل هذه الخطط خطا . الضم الفعلي للمنطقة ج

  .أحمر حتى تم اإلعالن عن خطة ترامب قبل عام

وأضافت نحن في وقت حرج حيث تسعى 
ٕشلة في الواليات المتحدة واسرائيل للتغطية الحكومات الفا

على إخفاقاتها العديدة في المعارض وتظاهرات القوة التي 
ستضر بشدة بمستقبل الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

يجب وقف هذه المشاريع . الذين يعيشون في القدس
االستيطانية الخطيرة واالستراتيجية والتي تقضي على 

  .حل الدولتيناالمل بسالم على أساس 

يخشى الفلسطينيون ":تابعت بالقول"عير عميم "
في القدس من دفع سلطات االحتالل مخططات جديدة 

 ألف وحدة استيطانية في مدينة ١٣لبناء أكثر من 
القدس الشرقية قبيل تسلم إدارة الرئيس األميركي 
المنتخب جو بايدن مهامها في العشرين من كانون 

لحديث هنا عن مخطط لبناء ويدور ا. الثاني المقبل
 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، ٩٠٠٠

" رمات شلومو" وحدة استيطانية في مستوطنة ١٥٣٠و
 وحدة استيطانية في ٥٧٠على أراضي شعفاط، و

على أراضي جبل أبو غنيم، " هار حوماه"مستوطنة 
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جفعات "إضافة إلى الوحدات االستيطانية في مستوطنة 
 هذا الى جانب آالف ،أراضي بيت صفافاعلى " هامتوس

معاليه "الوحدات االستيطانية األخرى في مستوطنة 
  ."١إي "في إطار المخطط االستيطاني " أدوميم

وأشارت الى خطورة التوسع االستيطانية الضخم 
خالل الفترة السنوات األربع الماضية وقالت ان جنوب 

برزه ًالقدس ايضا يشهد عملية توسع استيطاني ضخم ا
اصدار سلطة األراضي اإلسرائيلية المناقصة لبناء 

 وحدة استيطانية على أراضي بيت صافا في ١،٢٥٧
ًعلما انه تمت .جنوب شرق القدس" جفعات هاماتوس"

جفعات " وحدة في ٢٦٠٠الموافقة على خطة بناء 
 لكن حتى هذا ،٢٠١٤في وقت مبكر من عام " هاماتوس

ئيلية عن نشر وفتح األسبوع امتنعت الحكومة اإلسرا
 مما يعني دفع عملية البناء إلى األمام بسبب ،العطاءات

  .الضغط الدولي

-التلة الطائرة"ان مستوطنة " عير عميم "وقالت 

تعتبر خطا أحمرا في نظر كل من يؤيد " جفعات هاماتوس"
) هار حوما (موقعها بين جبل أبو غنيم . حل الدولتين

لفاصل بين يؤسس الحاجز ا" جيلو"ومستوطنة 
المستوطنات الكبيرة في جنوب شرق القدس وجنوب 
الضفة الغربية، ويمنع التواصل الضروري بين القدس 
الشرقية والمدن الفلسطينية الهامة في الخليل وبيت لحم 

بدون هذه التواصل . وجميع المناطق الريفية المحيطة
ًالجغرافي والديمغرافي، سيكون من الصعب جدا على دولة 

 الشروط األساسية -نية عاصمتها القدس الشرقية فلسطي
  ". أن تعمل وتزدهر-ي حل الدولتين ف

جفعات "تعكس خطة البناء في " :وأضافت
ًأيضا التمييز التخطيطي الشديد الذي يعاني " هاماتوس

 لم يتم ،١٩٦٧منذ عام . منه سكان القدس الشرقية
التخطيط ألي حي جديد لسكان القدس الشرقية، وحتى 

خل األحياء الفلسطينية القائمة، تم فرض قيود بناء دا

ًهذا هو الحال أيضا في بيت صفافا، بجوار . صارمة
  . والتي تعاني من أزمة سكنية حادة،"جفعات هاماتوس"

 البناء في جفعات هاماتوس سوف يبتلع بيت 
صفافا ضمن البناء اإلسرائيلي الذي يحيط بها من جميع 

حتياطيات األرض التي كان الجهات وسيسلبها من آخر ا
  .من الممكن استخدامها لها بخالف مكان المعيشة

ً عاما ٢٠٢٠يمثل عام " عير عميم "وأوضحت 
يصل بالفعل (ًقياسيا لهدم المنازل في القدس الشرقية 

، في عام زاد فيه وباء كورونا ) وحدة سكنية١٣٠إلى 
حتى أولئك الذين . من محنة سكانها في جميع المناطق

يرون احتمال حل الدولتين في المستقبل المنظور، ال 
يجب أن يشعروا بالقلق بشأن خطورة البناء اإلسرائيلي 

  . في هذا الوقت وفي المستقبل،"جفعات هاماتوس"على 

من الترويج لخطط البناء " عير عميم "وحذرت 
ًغرب وفي قلنديا شماال )هار حوما (في جبل أبو غنيم 

طة بناء كبيرة في المنطقة حيث تم إيداع خ)عطاروت (
E1 في كتلة معاليه أدوميم والتي قدم عير عميم وشالوم 

ًاعتراضا مشتركا عليها ً.  

  ٢٣/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

االحتالل يفرج عن أمين سر فتح بالقدس 
  بكفالة مالية

 

ٔ افرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، -القدس 
ٔمساء اليوم الثالثاء، عن امين سر حركة فتح إقليم 

   .ۤ االف شيقل٣القدس شادي مطور بكفالة مالية 

وكانت سلطات االحتالل استدعت مطور للمرة 
ٔالخامسة في اقل من شهر، للتحقيق معه بذريعة خرق 

 العالول، قرار منع التواصل مع نائب رئيس الحركة محمود
  .ومدير وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم
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وقال مطور إن سلطات االحتالل تشن حملة 
ٕهستيرية ضد ابناء القدس بشكل عام وضد اعضاء اقليم  ٔ
ٔفتح بشكل خاص، مؤكدا ان سلطات االحتالل تسعى 

  .جاهدة لفرض سيادتها على القدس

ًوكانت سلطات االحتالل سلمت مطور قرارا بعدم 
ٕ شهور، الى جانب سحب ٦ل الضفة الغربية لمدة دخو

  .إقامة زوجته وطردها خارج القدس

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

محكمة احتاللية ترد استئناف عائلة مقدسية 
  وتقرر اخالءها من منزلها في بلدة سلوان

 

في " المركزية"الل  ردت محكمة االحت-القدس 
القدس االستئناف المقدم من عائلة دويك بإخالئها من 

االستيطانية، " عطيرت كوهنيم"جمعية  منازلها، لصالح
وكانت  .بحجة ملكية اليهود لألرض المقامة عليها البناية

المحكمة ردت االستئناف المقدم منتصف الشهر الجاري 
ئهما من باسم عائلتي عودة وشويكي، على قرارات إخال

منزليهما، ليصبح خطر اإلخالء والتهجير يتهدد هذه 
التي تسكن حي بطن الهوى في بلدة  العائالت الثالث

  .سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي 
بطن الهوى، في بيان مشترك، مساء اليوم الثالثاء، أن 

ف المقدم باسم عائلة ردت االستئنا" المركزية"المحكمة 
دويك، كون البناية التي تقطنها تقع ضمن مخطط 

 متر ٢٠٠ دونمات و٥للسيطرة على " عطيرت كوهنيم"
مربع من بطن الهوى ببلدة سلوان، بحجة ملكيتها ليهود 

  .١٨٨١من اليمن منذ عام 

أن المحكمة " عطيرت كوهنيم"ّوتدعي جمعية 
 ألرض بطن الهوى، اإلسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود

، توالى تسليم البالغات القضائية ٢٠١٥ومنذ أيلول عام 
  .للعائالت في الحي

واستند رد االستئناف المقدم من العائالت الثالثة 
ّالذي سنته " قانون الترتيبات القانونية واإلدارية"على 

، والذي ينص على أن اليهود ١٩٧٠عام " الكنيست"
لقدس الشرقية وخسروها عام الذين امتلكوا ممتلكات في ا

  . يمكنهم استعادتها من الوصي العام اإلسرائيلي١٩٤٨

وتعيش عائلة دويك في عقارها في حي بطن 
، ويتألف ١٩٦٣الهوى بعد شراء جد العائلة لألرض عام 

 عائالت يبلغ عدد ٥ طوابق، وتعيش فيه ٥العقار من 
  . فردا٢٥أفرادها 

لدية وبدأت مالحقة عائلة دويك من قبل ب
، حينما أصدرت قرارا يقضي بهدم ٢٠٠٨االحتالل عام 

طابقين من العقار بحجة البناء دون ترخيص، وبعد 
سنوات في المحاكم، رفضت المحكمة العليا قرار البلدية، 

عطيرت "العائلة بعد ذلك ببالغ قضائي من جمعية   لتفاجأ
وأصدرت  .يطالبها باألرض المقام عليها العقار" كوهنيم

قرارا بإخالء عائلة دويك من عقارها " ة الصلحمحكم"
نهاية شهر كانون الثاني الماضي، لتقدم العائلة 

، التي ردت بدورها "المركزية"استئنافها للمحكمة 
  ".محكمة الصلح"االستئناف وأقرت قرار 

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي 
بطن الهوى أن قرار إخالء عقار بناية عودة وشويكي، 
هو ساري المفعول، بعد رفض المحكمة العليا تجميد قرار 

وأوضح قتيبة  ".المركزية"اإلخالء الصادر عن المحكمة 
عودة أن البناية مكونة من طابقين، األول لعائلة عودة 
والثاني لعائلة شويكي، الفتا أن العائلتين ستواصالن 

وتعاني  .صراعهما في المحاكم لحماية العقار من اإلخالء
ئلة عودة من مالحقات مؤسسات االحتالل المختلفة، عا

عقارنا في حي بطن الهوى يتهدده ":حيث أوضح عودة
اإلخالء لصالح المستوطنين بعد سنوات في محاكم 
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وتم "االحتالل، أما عقارنا في حي البستان فيتهدده الهدم 
، وعقارنا الثالث في حي عين " أشهر٣تجميد القرار لمدة 
 جلسة في المحكمة للنظر فيه نهاية اللوزة سيتم عقد

  ."الشهر المقبل

ما يجري معنا كعائلة هو مثال لما : "وقال عودة
يجري مع العائالت في القدس عامة وسلوان خاصة، من 
معاناة ناتجة عن مالحقات االحتالل في أبسط الحقوق، 

  ".الحق في السكن

بدوره، قال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير 
للبيان، إن قرارات اإلخالء الصادرة عن الرجبي، وفقا 

محاكم االحتالل تتصاعد خالل اآلونة األخيرة، ما يعكس 
  .الدعم الحكومي للجمعيات االستيطانية

أهالي حي بطن الهوى "وأضاف الرجبي أن 
يواجهون خطر اإلخالء والتشريد من منازلهم في كل 
 لحظة، فمنهم من أصدرت محاكم االحتالل قرارات اإلخالء
له، ومنهم من تسلم البالغات القضائية 

في المحاكم، ومنهم من أخلي بالفعل  صراعه ويخوض
  ."من عقاره

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

االحتالل يستعد لتنفيذ عمليات تهجير جماعية 
في حي الشيخ  لعشرات العائالت الفلسطينية

 اح في القدس المحتلةجر

  

 موقع مدينة القدس خاص – إعداد وسام محمد
االحتالل الصهيوني لعمليات تهجير جماعية،  يستعد –

لعشرات العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جراح 
بالقدس المحتلة خالل المرحلة المقبلة، بهدف 
االنقضاض على ما تبقى من الحي العربي الذي يتوسط 

ً منزال ٢٨در االحتالل قرارات بإخالء المدينة، حيث أص
 . عائلة فلسطينية وتسليمها للمستوطنين٨٠تضم 

محكمة صلح االحتالل غربي مدينة القدس أصدرت في 
 ٧ قرارين بإخالء  أكتوبر–أواخر شهر تشرين أول 

عائالت فلسطينية من حي الشيخ جراح وسط القدس 
ار األول المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية، ويتعلق القر

ّحماد، والداوود، والدجاني، مع غرامة : بإخالء عائالت
 ألف شيقل لكل عائلة بدل أتعاب ٣٠مالية بقيمة 

 ٨محامين المستوطنين، ومنح القرار مهلة حتى شهر 
ُم إلخالء المنازل، فيما اتخذ القرار الثاني ٢٠٢١من عام 

القاسم، والجاعوني، : بحق أربع عائالت مقدسية، هي
افي، والكرد، وُأعطي بعضهم شهرا لإلخالء، والسك

 ألف ٧٠وبعضهم شهرين وغرامة مالية على كل عائلة 
 .شيقل بدل أتعاب للمحامين ومصاريف المحكمة

) إحدى العائالت المهددة(وأكدت عائلة الكرد 
تمسكها بحقها في بيتها، رغم قرار االحتالل إخالء منزلها 

اري، إضافة لدفع حتى الرابع والعشرين من نوفمبر الج
 آالف شيكل لمحامي الطرف اآلخر ٧غرامة مالية تقدر بـ

 ).المستوطنين(

وشددت عائلة الكرد وعائالت أخرى على أنهم 
لن يرحلوا ويسلموا بيوتهم للمستوطنين، وأنهم 

 .سيواصلون العمل إلثبات حقهم في منازلهم

 عائلة في ٢٨وتالحق الجمعيات االستيطانية 
 ١٩٥٦زلهم التي سكنوها في العام الحي لسرقة منا

بموجب اتفاق مع الحكومة األردنية ووكالة األمم المتحدة 
، وحينها )أونروا(لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 عائلة منازل لها على األرض البالغة ٢٨أقامت 
ً دونما، ومع مر السنين باتت هذه المنازل ١٨مساحتها 

 . شخص٤٠٠ أسرة مؤلفة من ٨٠تضم 

وأخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قبل سنوات 
ثالث عائالت فلسطينية من منازلها، واآلن تنوي إخالء 

 .العائالت الباقية لصالح المستوطنين اليهود
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ّوخاضت العائالت المقدسية المهددة بالطرد من 
ًمنازلها، صراعا مريرا في المحاكم اإلسرائيلية التي رفضت  ً

قدمها السكان لدحض مزاعم األوراق الثبوتية التي 
 .الجمعيات االستيطانية عن ملكيتها لألرض

وتؤكد العائالت المقدسية أن المحاكم اإلسرائيلية 
استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين 
اإلسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة، وأنها تحكم 

 .بشكل دائم لصالح المستوطنين

ضو لجنة الدفاع عن وكان الناشط المقدسي وع
حي الشيخ جراح صالح ذياب، قال في تصريح سابق، ان 
سكان هذا الحي جميعهم لهم أراضي وبيوت في األراضي 

م، ١٩٤٨م، فقدوها بعد النكبة عام ١٩٤٨المحتلة عام 
ًمؤكدا أن االتفاقيات التي تمت بين الحكومة األردنية 

، وقبل  والعائالت كانت برعاية األمم المتحدةاألونروا
 .م١٩٦٧احتالل القدس عام 

بدوره، قال نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام، 
إن االحتالل يسعى من خالل إخالء منزل عائلة الصباغ "

في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إلى تنفيذ 
مخطط التهجير القسري، وأن تكون نقطة وصل بين 

  ".المستوطنات

الء عائلة وأوضح صيام أن االحتالل قام بإخ
ًالكرد مسبقا من حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن مدينة 
القدس تتعرض لسلسلة من االجراءات، كلها تصب في 

 .تنفيذ مخطط التهجير القسري للمواطنين

وقال المختص بشؤون القدس فخري أبو ذياب 
إن االحتالل على موعد مع تهجير : لـمجلة المجتمع

 ٢٨الستيالء على  فلسطيني، بعد إصدار قرار با٤٠٠
ًمنزال في حي الشيخ جراح في أكبر عملية تهجير 
جماعية للفلسطينيين عن القدس، وأن االدعاءات 
الصهيونية بملكيتهم لهذه المنازل ال أساس له من 
 الصحة، حيث تقطن هذه العائالت تلك المنازل منذ عام

، في عهد اإلدارة األردنية، وأن محاكم االحتالل ١٩٥٦
ار الطرد للعائالت الفلسطينية خالل األيام ستنفذ قر

القادمة، في جريمة تطهير عرقي تهدف لتصفية الوجود 
 .الفلسطيني في المدينة المقدسة

ً منزال ٢٨وأشار أبو ذياب إلى أن منح االحتالل 
ًمكونا من عدة طوابق للمستوطنين جريمة وعدوان، 
 وتظهر بشاعة هذا االحتالل الذي يريد تصفية الوجود
ٕالفلسطيني في مدينة القدس واحداث خلل ديموغرافي 

 .فيها لصالح المستوطنين

ً منزال ١٧٦ ونفذت قوات االحتالل عمليات هدم
في القدس المحتلة منذ بداية هذا العام، باإلضافة إلى 

 ألف وحدة استيطانية، والعمل ١٧المصادقة على إقامة 
ة بشكل مستمر على تطويق المدينة المقدسة باألحزم

  .االستيطانية

 ٢٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

في باب السلسلة  " حوش النارسات " سكان
  يعيشون تحت خطر االنهيارات

  

 تعيش مجموعة من -  محمد زحايكة- القدس
ًاُألسر والعائالت المقدسية منذ شهور طويلة حالة من 

في سوق باب " حوش النارسات"الذعر والخوف في 
ٍ البلدة القديمة، جراء تصدعات وتشققات السلسلة في ٍ 

ٍمخيفة أحدثتها حفريات شركة جيحون اإلسرائيلية 
بإشراف من بلدية االحتالل في القدس التي طلبت من 
العائالت إخالء الحوش لخطورة السكن واإلقامة فيه ريثما 
يتم ترميم وتدعيم البناء من جديد، ولكن البلدية بدأت في 

لية، فيما تتحجج جيحون هي اُألخرى التهرب من المسؤو
ُأنها غير مسؤولة عن هذه األضرار الخطيرة، وكما يقال 

ّ، في حين أن المؤسسات "بين حانا ومانا ضاعت لحانا"
المقدسية التي تساعد في عمليات الترميم والصيانة التي 
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ًتوجه لها سكان الحوش لم تحرك ساكنا حتى اآلن لمنع  
  .هذه الكارثة المحدقة

ّيلخص المواطن المقدسي سامح أبو عصب،  ُ
إن االنهيارات : "أحد سكان الحوش القصة، بالقول

والتصداعات ظهرت مع بداية هذا العام عندما بدأ تدفق 
ًالماء من تحت األرض وانفجار مواسير المياه نتيجة 
ألعمال وأخطاء المقاولين تحت إشراف البلدية وجيحون، 

بالمياه، وبرز التصدع في حيث امتألت أساسات البناء 
الجدران، ما دفع دائرة اآلثار اإلسرائيلية وبلدية االحتالل 
ًإلى إصدار إنذارات إخالء الحوش الذي أصبح آيال 

  ..".ّللسقوط في أي وقت

رغم وضع حل سريع : ويضيف أبو عصب
ومؤقت، وهو دعامات الحديد، إال أن بنايات الحوش 

، إذا انفصلت "الليغو "مترابطة بعضها ببعض، وتشبه لعبة
ًقطعة انجرت خلفها بقية القطع، ونظرا ألن معظم أفراد 
ٕالعائالت من كبار السن وامكانياتهم المالية محدودة لجأوا 
إلى المحامي مهند جبارة، وحصلوا من خالله على عقد 
سنوي يتم فيه إخالؤهم والسكن خارجه على حساب 

ى أن تتم عملية الشؤون االجتماعية التابعة للبلدية، إل
الترميم، إال أنه لم يتم االلتزام بالدفع سوى لشهرين لنحو 

 عائلة، بعضها مكون من عدة ٢٣ عائلة من أصل ١٨
  .ُأسر بطبيعة الحال

ًويوضح أبو عصب أن المعركة الدائرة حاليا بين 
سكان الحوش وبلدية االحتالل وجيحون تتركز حول حجم 

اقم من طرفهم لتخمين األضرار والمتسبب فيها، وهناك ط
االضرار وفحص ومعرفة أسباب هذه االنهيارات، لكنه 
توقف لفترة بسبب جائحة كورونا، ثم استأنف العمل 
وأنهاه، إال أنه حتى اآلن لم تصدر نتيجة هذه 
الفحوصات، وال تزال اُألمور ضبابية، وأهالي الحوش 
يستصرخون لحمايتهم من كارثة محدقة ال سمح اهللا وال 

  .قدر

 ٧٣" (أم عمر"وناشدت الحاجة عزية الساليمة 
المؤسسات الفلسطينية إغاثة سكان الحوش ) ًعاما

الموجود في موقع حساس يطل على المسجد األقصى 
المبارك، ويتربص به المستوطنون من الجهة المقابلة، 
ًويتحينون الفرص لالستيالء عليه، خاصة أنه الحوش 

تستطع الجمعيات الوحيد في تلك المنطقة الذي لم 
االستيطانية التسلل إليه، والعائالت التي تقطن في 

أبو عصب والساليمة وزاهدة وسليمي : الحوش هي
  .وعابدين ووزوز والطويل والرشق

 ٢٤/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

خل عامها السادس أسيرة مقدسية جريحة تد
   أعوام١٠بسجون االحتالل من أصل 

 

دخلت األسيرة المقدسية الجريحة نورهان إبراهيم 
من سكان مخيم قلنديا شمال )  عاما٢٢(خضر عواد 

القدس المحتلة، أمس االثنين، عامها السادس على 
 .التوالي بسجون االحتالل

وكانت نورهان قد اعتقلت وهي طفلة قاصر 
 عقب إصابتها بجروح واستشهاد ٢٣/١١/٢٠١٥بتاريخ 

قريبتها هديل عواد أثناء تواجدهما في أحد شوارع القدس 
المحتلة، وقد وجهت لها محكمة االحتالل تهمة المشاركة 
في عملية طعن، وفرضت عليها حكما بالسجن لمدة 
ثالثة عشر عاما ونصف، وفرضت عليها غرامة مالية 

 . ألف شيقل٣٠بقيمة 

امي نورهان باستئناف لمحكمة ومؤخرا تقدم مح
االحتالل العليا وتمكن من تخفيض ثالث سنوات من مدة 

  .الحكم

  ٢٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٥٦ 

ألف فلسطينية تعرضن لالعتقال والتعذيب  ١٦
  ١٩٦٧لدى االحتالل منذ عام 

 قال عبد الناصر فروانة المختص بشؤون - غزة
 ألف ١٦بعاء، إن األسرى والمحررين، اليوم األر

فلسطينية تعرضن لالعتقال والعنف الجسدي واللفظي أو 
السيكولوجي من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وذلك منذ عام 

١٩٦٧.  

وأشار فروانة في تدوينة له بمناسبة اليوم 
العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف 

م، تشرين ثاني من كل عا/ الخامس والعشرين من نوفمبر
ًإلى أن المرأة الفلسطينية هي األكثر تعرضا للعنف من 
قبل االحتالل وأجهزته المختلفة، دون مراعاة لجنسها 
وخصوصيتها، ودون أدنى اعتبار لعمرها ومرضها 

  .واحتياجاتها الخاصة وضعف بنيتها وتكوينها

وبين أن كافة الشهادات تؤكد أن جميع اإلناث 
ربة االعتقال والسجن، قد الفلسطينيات اللواتي مررن بتج

تعرضن للعنف بأشكاله المختلفة، وما زالت سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي تتعمد اللجوء إلى استخدام العنف 
الجسدي، واللفظي والسيكولوجي، في التعامل مع 

  .الفلسطينيات كافة

ودعا إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له 
ل، في المرأة الفلسطينية من عنف من قبل االحتال

السجون وعلى الحواجز والطرقات وفي كثير من أماكن 
  .ًاالحتكاك وأحيانا أمام زوجها وأبنائها أو أحفادها

كما دعا لرفع درجة الوعي حول مدى حجم 
ًالمشكالت التي تعاني منها المرأة الفلسطينية وخاصة 

  .التي تعرضت لالعتقال جراء هذا العنف وتبعاته

متحدة، في نصرة المرأة وتساءل عن دور األمم ال
  الفلسطينية ووقف العنف اإلسرائيلي ضدها

 ٢٥/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

 ألف ٢٠تسهيالت إسرائيلية لحصول : هآرتس
  شاب مقدسي على الجنسية

  

الداخلية  نشرت وزارة -  ترجمة خاصة-رام اهللا 
 ٢٠ًاإلسرائيلية، إجراء جديدا سيسمح تسهيل حصول 

ألف شاب فلسطيني يعيشون في القدس على الجنسية 
  .اإلسرائيلية عبر إجراء عاجل

العبرية، فإن أي " هآرتس"ًووفقا لصحيفة 
ً عاما وال يحمل ٢١ و١٨فلسطيني يتراوح عمره ما بين 

جنسية أخرى سيتمكن من الحصول على الجنسية 
جريمة 'بشرط أال يكون قد تم إدانته بارتكاب "سرائيلية، اإل

  ..".'جنائية خطيرة

وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة اإلسرائيلية 
اضطرت إلى نشر اإلجراء بعد عدة التماسات تطالبها 
ًبالتصرف وفقا لمواد قانون الجنسية والذي يتيح مسارا  ً

ًة إلى ، مشير"لغير المواطنين المقيمين"ًسريعا للتجنيس 
 آالف شاب مقدسي إضافي على ٧أنه يتوقع أن يحصل 

  .الجنسية بموجب اإلجراء كل عام

من سكان القدس البالغ عددهم % ٩٠وأكثر من 
 ألف فلسطيني، ال يحملون الجنسية اإلسرائيلية، ٣٣٠

  .ًوفقا للصحيفة

، ١٩٦٧تعمل إسرائيل منذ احتالل القدس عام "و
لدائمة مما سمح لهم إلى منح الفلسطينيين اإلقامة ا

بالتصويت في االنتخابات المحلية والحصول على التأمين 
الصحي ومزايا الضمان االجتماعي، ولكن ال يسمح لهم 
بالتصويت في انتخابات الكنيست أو الحصول على جواز 

  ".سفر

وفي السنوات األخيرة ازداد عدد الفلسطينيين في 
ة والذين يتقدمون للحصول على الجنسي"القدس 
العادية المحددة في " المواطنة"، لكن إجراءات "اإلسرائيلية

ُ من قانون الجنسية طويلة جدا ومعقدة، ويطلب ٥المادة  ً



  
  ١٥٧ 

ٕمنهم تقديم العديد من الوثائق واثبات أنهم يعيشون في 
القدس وليس لديهم ممتلكات في الضفة واجتياز اختبار 

 هذه ، وتستمر"ٕواعالن الوالء إلسرائيل"اللغة العبرية 
بسبب األعداد الكبيرة التي تتقدم "العملية عدة سنوات 

  ".له

ويمنح القانون وزير الداخلية سلطة تقديرية 
أو " جنائية"واسعة لرفض الطلب، مثل وجود معلومات 

ضده، حيث أنه تم رفض نحو نصف الطلبات " أمنية"
المقدمة من قبل الفلسطينيين لهذه األسباب، لذلك يمتنع 

ً تقديمها مسبقا أو االستسالم في منتصف الكثيرون عن
  .العملية، كما تقول الصحيفة

وبعد االلتماسات التي قدمت في السنوات 
 أ من قانون ٤ًاألخيرة، سيتم العمل استنادا للمادة 
 ولم يتم ١٩٦٨الجنسية والتي أضيفت له عام 

بالحصول على "استخدامها من قبل، والتي تسمح 
م في إسرائيل يبلغ يتراوح عمره الجنسية السريعة لكل مقي

ً عاما، وولد في المناطق المصنفة ٢١ إلى ١٨من 
ومنها القدس، وعاش فيها لخمس سنوات " ًإسرائيليا"

متتالية قبل تقديم الطلب وليس لديه جنسية أجنبية، مع 
إثبات مركز سكنهم من خالل الشهادات المدرسية ووثائق 

  ". من الوثائقصندوق المرضى ودفعات الضرائب وغيرها

وبموجب هذا اإلجراء، ليس لوزير الداخلية 
ما لم "سلطة تقديرية ويجب أن يوافق على منح الجنسية 

يكن مقدم الطلب قد أدين بارتكاب جريمة تتعلق بأمن 
الدولة أو جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 

  ".خمس سنوات على األقل

  ٢٥/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

  

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

 

المبارك الشيخ عمر  المسجد األقصى حذر مدير
 الكسواني من مخاطر ما يخطط له الحاخام المتطرف

ة في المسجد المبارك، والجماعات المتطرف" يهودا غليك"
، عبر جمع "يهودي مركز ديني"ومحاوالته لتكريسه كـ

 .التبرعات، ومواصلة انتهاكاتهم اليومية لحرمته

 نحن: "وقال الكسواني، في تصريحات صحفية

ننظر بعين الخطورة البالغة إلطالق المتطرف غليك حملة 
المسجد األقصى، ونقول له رغم  تبرعات خالل اقتحامه

المتطرفون سيبقى  نتهاكات والمحاوالت التي ينفذهاكل اال
 ".المسجد إسالمي خالص لكل المسلمين فقط

أن هذه التبرعات تأتي من  األقصى واعتبر مدير
المعمورة،  أجل استفزاز مشاعر المسلمين في كافة أرجاء

ًمحمال االحتالل المسؤولية الكاملة عما يقوم به المتطرف 
 .ود الفعل عن هذه االستفزازاتبشأن األقصى، ورد" غليك"

 وأضاف الكسواني أن الجماعات المتطرفة

ّصعدت في اآلونة األخيرة من اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق 
 .المتواصلة بتغيير الواقع بالمسجد األقصى، ومطالباتها

 وأدان الشيخ الكسواني قرار االحتالل بتمديد فترة

خارطة  طنينمستو األقصى، باإلضافة إلى حمل اقتحامات
المسجد اليوم أزالوا فيها قبة الصخرة  اقتحام أثناء

 .ًالمشرفة ووضعوا مكانها مخططا للهيكل المزعوم

 وأوضح أن استفزازات المتطرفين وعناصر

االحتالل ضد األقصى واضحة، فهم يدعون أن هذه 
فقط، لكن نواياهم باتت  االقتحامات هدفها زيارة المسجد

 بر االقتحامات أو توزيع خرائطواضحة ومكشوفة سواء ع

 .ليس بها قبة الصخرة، أو االعتداءات اليومية للمسجد

لفرض  وأكد الشيخ الكسواني أن االحتالل يسعى
واقع جديد بالمسجد األقصى، عبر التقسيم الزماني 



  
  ١٥٨ 

محاوالت الجماعات المتطرفة اتخاذ  والمكاني، وكذلك
 ".دائمة مدرسة توراتية"الجهة الشرقية من المسجد كـ

 يهودا"وقبل يومين، أطلق الحاخام المتطرف 

خالل اقتحام جديد لألقصى، وفي بث مباشر من " غليك
حملة لجمع التبرعات من  الساحة الشمالية الشرقية،

" الحانوكاه"االنجليكانيين األمريكيين، بمناسبة عيد 
اليهودي، وذلك ضمن محاوالت المستوطنين تكريس 

 ".يهودي  دينيمركز"المسجد األقصى كـ

 ويأتي إطالق هذه الحملة من المسجد األقصى

المزعوم، " جماعات الهيكل"في إطار سعي ما يسمى 
مركز روحي وديني لممارسة  لتحويل المسجد األقصى إلى

 .أنشطتها منه

 وشدد الشيخ الكسواني على أن كل هذه

لألقصى سوف " اإلسرائيلية"الممارسات واالنتهاكات 
بيت المقدس وموظفي  د ورباط أهلتتكسر أمام صمو

األوقاف اإلسالمية الذين يحمون المسجد ويدافعون عنه 
مواجهة كل االقتحامات والبرنامج والمخططات التي  في

 .باألقصى يريد االحتالل تحقيقها

 وأوضح مدير المسجد األقصى أن االحتالل

يستهدف األوقاف وموظفيها للحد من صالحياتها 
وأكد أن هذه . شؤونها التدخل فيبالمسجد األقصى، و

االعتداءات لن تثني الحراس والموظفين عن ممارسة 
وأداء واجبهم تجاه األقصى، والتصدي للمقتحمين  عملهم

ًوانتهاكاتهم، حفاظا على  ٕالمتطرفين واجراءات االحتالل
  .إسالمية وعروبة المسجد المبارك

 ٢٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

الفلسطينيات يتعرضن لجرائم االحتالل النساء 
  الممنهج ضدهن

  

 استذكرت وزارة -  وكاالت-  فلسطين المحتلة
الخارجية والمغتربين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على 
العنف ضد المرأة، معاناة المرأة الفلسطينية جراء 
انتهاكات وعنف االحتالل االسرائيلي الممنهج وواسع 

 على حق المرأة الفلسطينية في النطاق بحقها، مؤكدة
التمتع بالحقوق والحريات األساسية والعيش بأمان وسالم 
كغيرها من نساء العالم، وهو ما ال يمكن تحقيقه إال 

  .بانتهاء االحتالل االسرائيلي االستعماري ألرض فلسطين

وأشارت الوزارة إلى أن النساء والفتيات 
هاد والتنكيل ّالفلسطينيات يتعرضن لشتى أشكال االضط

من قبل قوات االحتالل االسرائيلي، بما يخالف أحكام 
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، 
ّويتعرضن للقتل العمد واالعتقال اإلداري وهدم المنازل 
والترحيل القسري وتشتيت العائالت الفلسطينية ومصادرة 

 والعمل األراضي ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم
والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي 

  . ّضدهن

كما تمنع سلطات االحتالل النساء والفتيات 
الفلسطينيات من الوصول إلى المرافق الصحية لتلقي 
العالج أو الخدمات الوقائية والعالجية خالل جائحة 
كورونا، وذلك بسبب الحواجز العسكرية االسرائيلية 

لى األرض الفلسطينية المحتلة، وسياسات المقامة ع
التمييز العنصري في تلقي العالج خاصة للنساء والفتيات 
المقدسيات، وسياسات اإلغالق والحصار التي تفرضها 
سلطات االحتالل على كامل األرض الفلسطينية، خاصة 
على قطاع غزة، مما يمنع وصول األدوية والمعدات 

من األدوات الطبية الوقائية الطبية وأجهزة التنفس وغيرها 
  .والعالجية إلى األرض الفلسطينية



  
  ١٥٩ 

وأدانت الوزراة استمرار قوات االحتالل االسرائيلي 
في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما فيه 
النساء والفتيات، بحيث بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات 

 تموز ٣١ وحتى تاريخ ٢٠١٩ أيلول ١منذ تاريخ 
ة شهيدات، وبلغ عدد األسيرات الالتي ما  أربع٢٠٢٠

ّزلن يقبعن في سجون االحتالل االسرائيلي   أسيرة ٤٣ّ
ّيعانين من ظروف قاسية والإنسانية، بحيث يتعرضن 
للتعذيب من قبل قوات االحتالل االسرائيلي وسوء المعاملة 
ومنع الوصول للخدمات الطبية، خاصة في ظل جائحة 

  . كورونا

ء والفتيات الفلسطينيات بشكل كما تعاني النسا
مضاعف من سياسات هدم المنازل التي ترتكبها قوات 

  .>>...االحتالل االسرائيلي بشكل ممنهج ومستمر

 ٢٤ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مخطط إسرائيلي ": الوالء إلسرائيل"مشروط بـ 
  خبيث لتجنيس المقدسيين

 

يد  إلى جانب احتالل الجغرافيا وتهو-الناصرة 
األرض وتسمين االستيطان في القدس تسعى إسرائيل 
الحتالل وعي المقدسيين من خالل نظام جديد لتجنيس 

  .من يرغب منهم، شريطة إعالنهم الوالء إلسرائيل

وأعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية عن نظام جديد 
 عاما ١٨يتيح منح الجنسية اإلسرائيلية للشبان من عمر 

هم بطاقة إقامة لمدة ال تقل تنت بحوز عاما، إذا كا٢١إلى
" الوالء"عن خمس سنوات، مع شروط أخرى، منها إعالن 

  .إلسرائيل

أمس فإن هذا " هآرتس"وحسب تقرير لصحيفة 
 ألف شاب من القدس ٢٠ حواليالنظام يتيح تجنيس 

المحتلة، إضافة إلى أبناء عمالء يقيمون في إسرائيل، 
بعة آالف شاب وأن هذا النظام سيسري أيضا على س

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

من أصل % ١٠فإن " هآرتس"وحسب معطيات 
 ١٩٦٧ ألف فلسطيني في القدس المحتلة منذ عام ٣٣٠

 ٣٣حصلوا على جنسية إسرائيلية كاملة، ما يعني قرابة 
 آالف فلسطيني، ١٠ألف شخص، ويضاف لهم قرابة

ظمهم من قرية بيت صفافا الشطر الغربي، والباقي هم مع
ممن انتقلوا للمدينة من القرى في محيط القدس، ومناطق 

  .أخرى من البالد

 طلب ٦٧يذكر أنه كل فلسطيني في أراضي
وحصل على الجنسية اإلسرائيلية، تلغي السلطات األردنية 
جواز سفره األردني، وتمنعه من دخول أراضيها طوال 

  .حتى بجواز سفر إسرائيليحياته، 

ويستثني هذا اإلجراء فلسطينيين من أراضي الـ 
 ممن حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية من خالل لم ٦٧

الشمل، بمعنى أنهم تزوجوا من الجليل والمثلث والنقب 
  .٤٨والساحل داخل أراضي 

أما شروط الحصول على الجنسية وفق القانون 
كون عمر الشاب ما بين أن ي: اإلسرائيلي فهي كالتالي

ثانيا، أن يكون حاصال على .  عاما٢١ عاما وحتى١٨
خمس ) بمعنى القدس المحتلة(بطاقة إقامة في إسرائيل 

سنوات كاملة على األقل، وأنه حتى تقديم الطلب يثبت 
أنه مقيم في إسرائيل ثالث سنوات متواصلة، وأن يكون 

ا وثيقا مركز حياته اليومي إسرائيل، وأن يثبت ارتباط
بالقدس، وأن يخضع لفحص خلفيات جنائية وأمنية، 
واستصدار وثيقة تثبت أنه ليس بحوزته أية مواطنة 
أخرى، أو أن يكون قد تخلى عنها منذ أكثر من خمس 

ثالثا، أن ال يكون مقدم الطلب قد أدين بأي . سنوات
محكمة بعقوبة، رابعا، أن تكون لديه معرفة حد أدنى 

 ."وخامسا أن يعلن الوالء إلسرائيلباللغة العبرية، 
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ويسري نظام الداخلية اإلسرائيلية الجديد على كل 
وجاء هذا . من ليست له مواطنة في أي دولة أخرى

النظام، استباقا لقرار في المحكمة اإلسرائيلية العليا، على 
عدة التماسات قدمت لها اعتراضا على شروط الحصول 

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

وتنوه جهات حقوقية أن جواز السفر األردني 
الذي بحوزة المقدسيين، ال يعني مواطنة أردنية، إذ أنه 
ليست لهم بطاقة هوية أردنية، وال يستطيع أحد منهم 
البقاء في األردن ألكثر من ثالثة أشهر متتالية، كما انه 

  . األردنمحظور عليه العمل في

فإن هذا النظام سيسري " هآرتس"وحسب تقرير 
 آالف ٧ حوالي ألف شاب مقدسي، إضافة إلى ٢٠على

شاب من أبناء العمالء الذين هربوا من الضفة والقطاع، 
وأيضا حسب . إلى مناطق أخرى في البالد، ويقيمون فيها

 آالف شاب ٧التقرير فإن هذا النظام سيسري سنويا على 
  .وشابة جدد

حسب تقارير إسرائيلية سابقة، فإن إسرائيل و
ترفض أكثر من نصف طلبات التجنيس التي تقدم لها 

  .سنويا من أبناء القدس المحتلة

حسب معطيات إسرائيلية سجل العام الماضي 
 ذروة في عدد الطلبات التي تم قبولها، ٢٠١٩
 طلب، وهو األعلى في السنوات العشرين ١٢٠٠وتجاوز
رغم من أن سلطات االحتالل لن تكون وعلى ال. األخيرة

معنية بهذا العدد الهائل من الحاصلين على الجنسية، 
ومن المؤكد أنها ستجد عوائق أخرى، إال أن هذا النظام 
يشكل تحديا وطنيا أمام أهالي القدس، والقوى الوطنية 

وفق ما جاء في " فيها، لعدم السقوط في الشرك االحتاللي
  .>>...الفلسطينية أمس" حاداالت" افتتاحية صحيفة 

  ٢٦/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

االحتالل يصادق على طرد عشرات المقدسيـين 
  من منازلهم

 

ّ ردت المحكمة - وكاالت -فلسطين المحتلة 
المركزية في القدس، استئناف عائالت فلسطينية تسكن 
في مبنى في حي بطن الهوى في سلوان في القدس 

 شخصا، ٨٧طرد سكانها البالغ عددهم المحتلة، وقررت 
  . ، في غضون أسبوعين١٩٦٣بينهم أطفال، منذ العام 

وهذا ثالث قرار يصدر عن المحاكم اإلسرائيلية 
بهذا الخصوص لصالح جمعيات المستوطنين التي تسعى 

  .إلى تهويد البلدة القديمة ومحيطها في القدس

وجاء هذا االستئناف ردا على دعاوى قدمها 
وطنون، وطالبوا فيها بإخالء المبنى في بطن الهوى المست

وطرد سكانه الفلسطينيين، بزعم أن المكان كان بملكية 
  . ١٩٤٨يهودية قبل النكبة في العام 

أمس، الخميس، إلى " هآرتس"ولفتت صحيفة 
أن قسما من العائالت الفلسطينية التي تسكن المبنى في 

، ١٩٤٨ العام بطن الهوى تملك عقارات في إسرائيل، قبل
قانون أمالك "لكن دولة االحتالل صادرتها بموجب 

، بادعاء أن أصحابها لم يتواجدوا في إسرائيل "الغائبين
  .، ويمنعون من استعادة أمالكهم١٩٤٨في العام 

ويعني رفض المحكمة المركزية في القدس، 
بهيئة من ثالثة قضاة هم رفائيل يعقوبي وموشيه بار 

 ٣٠رد سكان المبنى الذي تسكنه عام وحانا لومبف، ط
.  عاما١٨ طفال دون سن ١٢عائلة فلسطينية وفيها 

وطالب المستوطنون في دعوى أخرى بأن تدفع عائلة 
  . ألف شيكل٦٠٠دويك مبلغ 

االستيطانية أن " عطيرت كوهانيم"وتدعي جمعية 
، "قرية اليمنيين"ُحي بطن الهوى أقيم في منطقة تسمى 

، ١٩٣٨سكنه يهود حتى العام وكانت عبارة عن مكان 
  .عندما أخالهم حينئذ االنتداب البريطاني
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 عاما، على ٢٠، قبل "عطيرت كوهانيم"واستولت 
، وباشرت "وقف بنفنستي"عقار يطلق عليه تسمية 

بإجراءات قضائية بهدف طرد العائالت الفلسطينية التي 
  .تسكن هذا المكان منذ عشرات السنين

محكمة اإلسرائيلية وبهذه الطريقة، سمحت ال
بطرد عدة عائالت فلسطينية من بيوتها، واستيالء 

وال تزال . ٕالمستوطنين عليها واسكان عائالت يهودية فيها
هناك عشرات الدعاوى المشابهة التي تنظر فيها 

  .المحاكم

وقالت الصحيفة إن دولة االحتالل تساعد جمعية 
ام قريبا االستيطانية، ومن المقرر أن يق" عطيرت كوهانيم"

بتكلفة " تراث يهودي يمني"في حي بطن الهوى مركز 
  . أربعة ماليين شيكل

ورفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، قبل سنتين، 
  . التماسا ضد أداء سلطات االحتالل في هذه القضايا

ورغم أن القضاة انتقدوا السلطات والجمعية 
قاب وفي أع. االستيطانية، إال أنهم قرروا رفض االلتماس

المطالبة بطرد " عطيرت كوهانيم"ذلك استؤنفت دعاوى 
  . السكان الفلسطينيين بوتيرة أكبر

وفي أيلول الماضي، أصدرت قاضية محكمة 
 ٢٦الصلح في القدس، أفرات شمال، قرار يقضي بطرد 

شخصا من عائلة عبد الفتاح الرجبي من بيتهم في بطن 
  .الهوى

" شرعنة"ة في السياق، تنوي الحكومة اإلسرائيلي
عشرات البؤر االستيطانية، المقامة على أراض فلسطينية 

الذي يقوده " الليكود"ويتجه حزب . خاصة بالضفة الغربية
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى صياغة 

الذي يقوده وزير الدفاع " أزرق أبيض"القانون مع حزب 
  . بيني غانتس

رائيلية في تغريدة اإلس" السالم اآلن"وقالت حركة 
يتحرك حزب أزرق أبيض مع الليكود "، أمس "تويتر"على 

لشرعنة سلسلة من البؤر االستيطانية غير الشرعية، في 
األراضي الفلسطينية، أي نهب األراضي من 

  ". الفلسطينيين

حكومة الوحدة، المصممة إلخراجنا من "وأضافت 
ْاألزمة، أصبحت حكومة ضم، تترك مواطنيها الذي ن َ

ّيعيشون داخل حدود البالد، وتحيي مجرميها الذين  ُ
، في إشارة إلى المستوطنين بالضفة "يعيشون خارجها

  .الغربية

والبؤر االستيطانية، هي مستوطنات صغيرة، 
تتكون من عدة منازل متنقلة أو منازل من الطوب 
والصفيح، أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية 

 موافقة من الحكومة خاصة، بالضفة الغربية، دون
  .اإلسرائيلية

اإلسرائيلية، " جروزاليم بوست"وقالت صحيفة 
أمس، إن وزير شؤون االستيطان تساحي هانغبي، أبلغ 

األربعاء، موافقة رئيس الوزراء ) البرلمان(الكنيست 
بنيامين نتنياهو على تصويت الحكومة على قانون 

  . لغربيةلتشريع البؤر االستيطانية العشوائية بالضفة ا

سنقوم بصياغة نص قرار حكومي "وقال هانغبي 
بهدف تعزيز جميع اإلجراءات القانونية التي من شأنها 

البؤر (أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الشابة 
  )". االستيطانية

جاء القرار استجابة لرأي المستشارين "وأضاف 
القانونيين الذين حذروا من أن هناك حاجة إلعالن 

يح نية إضفاء الشرعية على البؤر حكومي لتصح
  ."االستيطانية

يتعرض "ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو 
لضغوط من أحزاب اليمين للسماح للبؤر االستيطانية، 
خاصة في ظل فشله في ضم مستوطنات الضفة الغربية 

  )". إلسرائيل(
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إن إضفاء الشرعية على البؤر "وقالت 
د إسرائيل في االستيطانية من شأنه أن يوسع من وجو

الضفة الغربية، إلى ما وراء حدود الخريطة التي وضعها 
  ."الرئيس األمريكي دونالد ترامب لحل الدولتين للصراع

  ١٣ ص٢٧/١١٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 مبنى ١٢٩االحتالل هدم وصادر ": أوتشا"
   منذ بداية الشهر الجاريًفلسطينيا

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
إن " أوتشا"اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

 ١٢٩سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت أو صادرت 
ًمبنى فلسطينيا منذ بداية تشرين الثاني نوفمبر الجاري، /ً

 .بحجة االفتقار إلى رخص البناء

الذي " حماية المدنيين"وأوضح المكتب في تقرير 
، أن ٢٠٢٠بر نوفم/ تشرين الثاني٢٣-٣ُيغطي الفترة 

ٕ شخص، والحاق ١٠٠عمليات الهدم أدت إلى تهجير 
 . آخرين٢٠٠األضرار بما ال يقل عن 

وأشار إلى أن أكبر هذه الحوادث وقعت في يوم 
ً مبنى، ما ٨٣ُ نوفمبر في حمصة البقيعة، حيث هدم ٣

 .ً طفال٤١ً شخصا، من بينهم ٧٣ّأدى إلى تهجير 

ًمعا  تج١٢ً مبنى آخر في ٣٠ُوهدم "وأضاف 
ووقعت الحوادث الستة عشر ). ج(ًسكانيا آخر بالمنطقة 

ُالمتبقية في شرقي القدس المحتلة، حيث استؤنفت 
عمليات الهدم بعد تعليقها لمدة ثالثة أسابيع عقب 

 ١اإلعالن الذي صدر عن سلطات االحتالل في يوم 
تشرين األول بوقف استهداف المباني السكنية المأهولة 

 ". الوباءفي المدينة بسبب

ِوذكر أنه هدم عدد أكبر من المباني أو صودر  ُ
 من أي عام بأكمله منذ أن ٢٠٢٠حتى اآلن في العام 

بدأ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في 

، باستثناء ٢٠٠٩توثيق هذه الممارسة بانتظام في العام 
 .٢٠١٦العام 

وأفاد التقرير بأن قوات االحتالل أصابت خالل 
ً فلسطينيا بجروح في مختلف أنحاء ٥٥الفترة المذكورة 

 من هؤالء ١٨ولفت إلى أن  .الضفة الغربية المحتلة
أصيبوا بجروح في سياق ثالث عمليات بحث واعتقال في 

 .مخيم قلنديا ومدينة رام اهللا

 عملية بحث ٢٣٠وبين أن قوات االحتالل نفذت 
حاء ً فلسطينيا في مختلف أن٢٢٧واعتقال واعتقلت 

ُالضفة، وسجل أكبر عدد من هذه العمليات في القدس 
 ).٥٠(ومحافظة الخليل ) ٦١(

، فإن التقارير أشارت إلى أن "أوتشا"وبحسب 
خمس حوادث نفذها مستوطنون إسرائيليون، وأدت إلى 
إلحاق أضرار بأشجار الزيتون أو سرقة محصولها، 

 شجرة زيتون بالقرب من ٦٤وشملت ثالثة منها إتالف 
والخضر ) رى جالود في نابلس وكفر قدوم في قلقيليةق

 .في بيت لحم

فيما شملت الحادثتان األخريان سرقة محصول 
 شجرة زيتون قرب سعير بالخليل وعشر ١,٠٠٠نحو 

ُأشجار في بورين بنابلس، حيث سرقت أدوات القطف 
  ً.أيضا

ّومنذ بداية موسم قطف الزيتون، الذي استهل  ُ
 ٣٥أكتوبر، أدى ما ال يقل عن / تشرين األول٧في يوم 

ّهجمة شنها مستوطنون إلى وقوع إصابات بين 
 .الفلسطينيين أو إتالف األشجار أو سرقة محصولها

وأشار التقرير إلى أن قوات االحتالل أطلقت 
 مناسبة على األقل النار قرب السياج ٢٠النار في 

الحدودي اإلسرائيلي مع قطاع غزة وقبالة ساحلها بحجة 
  .القيود على الوصولفرض 

  ٢٨/١١/٢٠٢٠وكالة وطن لألنباء 

* * * * *  



  
  ١٦٣ 

العليا اإلسرائيلية تنظر في التماس اليوم لهدم 
  "الخان األحمر"

 

تنظر المحكمة العليا اإلسرائيلية،  – القدس
االستيطانية " ريغافيم"، في التماس قدمته منظمة )األحد(

ر اإلسرائيلية لإلسراع في هدم تجمع الخان األحم
 .الفلسطيني، شرق القدس

وقالت المنظمة االستيطانية إنها قدمت التماسها 
ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة 
ًالعدل اإلسرائيلية، علما بأنه االلتماس السادس الذي 

 .تقدمه ذات المنظمة لذات الهدف

ولفتت المنظمة المتطرفة إلى أنه في كل مرة 
أكيد عزمها على تنفيذ قرارات اإلخالء أعادت الحكومة ت

  . ٢٠٠٩والهدم التي صدرت في العام 

وكانت الحكومة اإلسرائيلية أبلغت المحكمة مطلع 
الشهر الجاري أنه لن يتم إخالء أو هدم تجمع الخان 

 .األحمر خالل األشهر األربعة المقبلة على األقل

ودعا نشطاء من اليسار اإلسرائيلي إلى التظاهر 
ة مقر المحكمة خالل انعقادها للتأكيد على رفض قبال

  . تنفيذ الهدم واإلخالء

وكانت وسائل إعالم إسرائيلية أشارت إلى أن 
الحكومة اإلسرائيلية تؤجل تنفيذ الهدم واإلخالء بعد تلويح 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا 

  .بأن الهدم واإلخالء يمثالن جريمة حرب

  ٢٩/١١/٢٠٢٠يام الفلسطينية األ

* * * * *  

  

  

  

 أسير فلسطيني يقبعون في ٤٣٠٠: فروانة
  سجون االحتالل اإلسرائيلي

 

 قال المختص -  أمجد الشوا - بترا – غزة
بشؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إنه 
بحلول يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي 

ع في سجون االحتالل صادف أمس، ما يزال يقب
 سجنا ٢١ أسير، موزعين على ٤٣٠٠اإلسرائيلي قرابة 

 ٣٨ طفال، و١٦٠ومعتقال ومركز توقيف، بينهم نحو 
 ١٠٣٧ً معتقال إداريا، ومن بينهم أيضا ٣٧٠أسيرة و

  . سنة٢٠أسيرا يقضون أحكاما تزيد على 

وأوضح فروانة، في بيان صحفي، أن كل 
اقت مرارة االعتقال والسجن، العائالت واألسر الفلسطينية ذ

ولم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة في األراضي 
وفي . الفلسطينية المحتلة، إال وذاق أفرادها مرارة االعتقال

حاالت كثيرة تعرضت األسرة بكامل أفرادها، لالعتقال فيما 
هناك اآلالف من الفلسطينيين تعرضوا لالعتقال ألكثر من 

 االعتقال على مدار سني االحتالل ُمرة، ويقدر عدد حاالت
ُبأكثر من مليون حالة اعتقال، فيما سجل اعتقال قرابة 

  . فلسطيني منذ مطلع العام الحالي٤٢٠٠

ًاالحتالل ال يراعي فرقا، في يوم من : وأضاف
األيام، بين الرجال والنساء، أو بين راشد وقاصر مشيرا 

لتعذيب، إلى وجود تالزم مقيت وقاس، بين االعتقاالت وا
حيث أن جميع من مروا بتجربة االعتقال، من 

 إلى واحد من أحد – على األقل –الفلسطينيين، تعرضوا 
أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي واإليذاء المعنوي 
والمعاملة القاسية، مما يلحق الضرر بالفرد والجماعة، 

  .ويعيق من تطور اإلنسان والمجتمع

ا يصاحبها وأكد أن مجمل االعتقاالت، وم
ويتبعها، تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي 
وتتنافى وبشكل فاضح مع أبسط القوانين والمواثيق 
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واالتفاقيات الدولية، وان استمرار االعتقاالت وبقاء اآلالف 
في سجون االحتالل لن تقود إلى تخلي الشعب 
الفلسطيني عن حقوقه ولن توقف مسيرته في الوصول 

 المشروعة، ولن تقود إلى أي نوع من السالم، إذألهدافه 
  .ال يمكن فصل السالم عن الحرية

  ٣١ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تحذير من  ...صرخة من قلب الخان األحمر
  عزل القدس وتقسيم الضفة

 

 حذرت – جويحان دياال – القدس المحتلة
هدم قرية  ، مناألحديوم  شخصيات قيادية فلسطينية،

 مشاريع إلقامة شرق مدينة القدس األحمران تجمع الخ
تهدف لعزل القدس عن محيطها وتقسيم  استيطانية

  . قسمينإلىالضفة الغربية 

جاء ذلك خالل وقفة تضامنية مع سكان الخان 
ً تزامنا مع عقد جلسة محكمة احتاللية للبت في األحمر

 اإلسرائيليةاالستيطانية " ريغافيم"التماس قدمته منظمة 
 إلى إضافة في هدم التجمع وتهجير سكانها، اعلإلسر

إحياء مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
   .الفلسطيني

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وسط مراقبة 
من تجمع الخان  سلطات االحتالل من التالل القريبة

وبدأت الوقفة التضامنية بالوقوف دقيقة صمت  ،األحمر
 .وح الشهيد المناضل حكم بلعاوي على رالفاتحةوقراءة 

 عيد األحمر تجمع الخان باسمورحب المتحدث 
خميس، بالمتضامنين من أبناء الشعب الفلسطيني ومن 

انتم تدافعون ليس فقط عن " :شخصياتها الوطنية، ليقول
بيوت هذه القرية؟ بل أنتم تدافعون عن أطفالكم ونسائكم 

 في حال تم  فهنا البوابة الشرقية للقدس،،ومدارسكم

ً سيكون هناك تقطيع للضفة الغربية شماال ٕوازالتهاهدمها 
  ".ًوجنوبا

ضينا في انحن باقون وحق العودة ألر"يضيف
هنا باقون ولن نترك تجمع   لم تتح لنا العودة،ٕواذاالنقب، 
 ولنا في قرية العراقيب عبرة والتي هدمت األحمرالخان 

  ".خل، لكن بناها أخوه من الدا١٧٩أكثر من مرة

 حركة فتح باسمقال محمود العالول المتحدث 
تأتي هذه الوقفة التضامنية مع "عضو اللجنة المركزية 

 تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع األحمرسكان الخان 
 النعقاد جلسة محاكمة الذي إضافةالشعب الفلسطيني، 

ًيطمح االحتالل لالستيالء حيث يحاول االحتالل جاهدا 
  . األرضإلخالء هذه

العالول، أنه بهمة هؤالء األطفال والنساء  وأكد
 الفلسطيني ستبقى األحمروالرجال والشيوخ في الخان 

  . في النضال والتصدي والبقاءاألبرزالخان العنوان 

بدوره، قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، في يوم التضامن العالمي مع فلسطين تأتي 

 التي تسعى األحمرا في قرية الخان هذه الفعالية هن
 عن ٕوازالتهاسلطات االحتالل في كافة المحاوالت لهدمها 

االستعمارية التي   المستوطناتإلقامةخارطة المنطقة 
  .تعتبر جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني

 يوسف األمين العام لجبهة أبوأما واصل ... 
 إن  وعضو اللجنة التنفيذية فقالالفلسطينيةالتحرير 

 شكل صمودا في مواجهة كل األحمرتجمع الخان 
محاوالت سلطات االحتالل القتالع هذه القرية، لذلك نقول 
اليوم وفي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أن ما 
يحدث من استمرارية التصعيد بحق قرية الخان األحمر 

  .هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني

هذه القرية ًوأكدـ أننا سنمضى قدما للدفاع عن 
 كل محاوالت الهدم ٕوامام الفلسطينية أراضيناوعن كل 
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 اإلسرائيليوالتهجير التي تسعى لها سلطات االحتالل 
 .لفرضها على أرض الواقع

بدوره نقل المناضل القائد أبو عماد الجهالين 
 سر إقليم وأمينتحيات محافظة القدس عدنان غيث، 

ًقسرا عن القدس لحركة فتح شادي مطور والمبعدين 
مناطق الضفة الغربية وفق قرارات جائرة من قبل سلطات 

، وحيا صمود أهل الخان في "اإلسرائيلياالحتالل 
  .أراضيهم

ووجه أبو عماد الجهالين، في يوم التضامن مع 
الشعب الفلسطيني تحية من قلب التجمع لدولة الكويت 

  .وشعبها المناصر لقضية الشعب الفلسطيني

قاومة الجدار واالستيطان وليد أما رئيس هيئة م
ان االحتالل يحاول االستفادة من الفترة " :عساف فقال

 المنتهية واليته دونالد ترمب األمريكيالمتبقية للرئيس 
 إلىلعزل القدس عن الضفة الغربية، وتحويل الضفة 

، "كنتونات من خالل عمليات الهدم والتوسع االستيطاني
من العطاءات  مجموعة عن اإلعالن أنه تم إلىالفتا 

  .الستكمال هذا المخطط

وأوضح، تأتي هذه الوقفة تزامنا مع اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لحشد التأييد 

 ومجلس األوروبيالدولي لهذه القضية، مطالبا االتحاد 
 . سياسات االحتاللأماماألمن وكافة الدول بالوقوف 

، ٢٠١٨  أيلول٥جدير بالذكر أنه وفي يوم 
أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارا نهائيا بهدم 

، بعد رفضها التماس سكانه ضد "الخان األحمر"ٕواخالء 
  .إجالئهم وتهجيرهم وهدم التجمع

وتعتبر سلطات االحتالل األراضي المقام عليها 
بني دون "، وتدعي أنه "أراضي دولة"التجمع البدوي 

 من عشيرة ويعيش في التجمع عشرات". ترخيص
الجهالين، الذين قامت سلطات االحتالل بترحيلهم من 
أراضيهم في النقب خالل خمسينات القرن الماضي، إلى 

ويحيط بالتجمع عدد من . مكان سكناهم الحالي
المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن األراضي التي 
تستهدفها السلطات اإلسرائيلية لتنفيذ مشروعها االحتاللي 

 ".E1"المسمى

 األحمريشار إلى أن مخطط تهجير قرية الخان 
 األمريكية اإلدارة طالبت ٢٠١٩يلقى معارضة دولية وعام 

  .بتأجيل هدم القرية

  ٣٠/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

تهويد "المحكمة العليا اإلسرائيلية تضرب 
   ألف جواز سفر لفلسطينييها٢٠ بـ" القدس

 

اليمين اإلسرائيلي خطوة اعتبرها  في  – تل أبيب
" ضربة توجهها المحكمة العليا لجهود تهويد القدس"

قفزة كبيرة في تهويد "واعتبرتها السلطة الفلسطينية 
ً، أصدرت وزارة الداخلية اإلسرائيلية مرسوما يتيح "القدس

 ألف مواطن ٢٠منح الجنسية اإلسرائيلية لما يزيد على 
 .فلسطيني يعيشون في البلدة القديمة

 ١٨ المرسوم، سيتاح لكل شاب ما بين وحسب
ً عاما من العمر، يثبت أنه يقيم في إسرائيل ٢١و
وبضمن ذلك سكان القدس الشرقية المحتلة، التي (

، الحق )ً وتعتبرها جزءا منها٦٧ضمتها إسرائيل بعد حرب 
في الحصول على جنسية وجواز سفر إسرائيلي كامل، 

ت األمنية أو ًبشرط أن يكون سجله خاليا من المخالفا
وقد جاء هذا النشر بأمر من المحكمة . الجنائية

اإلسرائيلية العليا، التي انتقدت الحكومة بسبب ضبابية 
والمحكمة نظرت في هذه . شروطها لمنح الجنسية

القضية بناء على طلب مجموعة من الفلسطينيين من 
ًسكان القدس، الذين رفضت طلباتهم سابقا للحصول على 

وقررت المحكمة إلزام الوزارة بنشر شروط . هذه الجنسية
  .واضحة تتالءم وقانون الجنسية اإلسرائيلية
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ورأت الحركات االستيطانية، في هذا القرار، 
 ٢٠ضربة لجهود تهويد القدس، حيث إنه يتيح لحوالي 

ًألف فلسطيني الحصول، فورا، على الجنسية اإلسرائيلية، 
. ًيها سنوياويتيح لسبعة آالف آخرين حق الحصول عل

ًوقالوا إن هذا اإلجراء يتيح الجنسية أيضا أللوف 
الفلسطينيين والعرب من قوميات أخرى، الذين يعيشون 
في إسرائيل بسبب الزواج من مواطنات أو مواطنين عرب 

، وبينهم مصريون وأردنيون ومغاربة )٤٨من فلسطينيي (
  .وسوريون ولبنانيون

الخرائط في من الجهة األخرى، رأى مدير دائرة 
جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، اعتبر النشر 

مشروعا إسرائيليا خطيرا، ويشكل قفزة كبيرة في تهويد "
وقال، في حديث إذاعي، أمس األحد، إن الجانب ". القدس

اإلسرائيلي يريد أن يلغي قضية القدس بشكل كامل سواء 
ما بحيث عند"عن طريق السكان أو األرض أو كل شيء، 

يتم الذهاب إلى مفاوضات مرحلة نهائية ال يوجد ما يتم 
التفاوض عليه، ألن األرض تمت السيطرة عليها والسكان 
تم طرد جزء كبير منهم من خالل مشاريع كثير، كسحب 
الهويات ومنح الجنسية اإلسرائيلية للمقدسيين الذين 

  ."يسعى االحتالل لعزلهم عن شعبهم

 في جمعية الدراسات وأشار مدير دائرة الخرائط
 كان هنالك ٦٧العربية خليل التفكجي إلى أنه منذ عام 

 آالف مقدسي يحملون الجنسية اإلسرائيلية، ٨أكثر من 
وكانت هناك تسهيالت لبعض المناطق وليس كلها، في 
إعطاء هذه الجنسية بمعنى أن إسرائيل تركز على البلدة 

  .القديمة وما حولها وهذا بحد ذاته أمر مشبوه

  ٣٠/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

  

 في إسرائيلي مليوني لتوطين إسرائيلية خطة
  المحتلة الضفة

 

 عن عبرية إعالمية مصادر كشفت – الناصرة
 نير اإلسرائيلي الكنيست عضو بها تقدم إسرائيلية، خطة

 الغربية الضفة في االستيطان توسيع تتضمن بركات،
 مليوني إلى وطنينالمست عدد وزيادة األردن، وغور

  .السياحة وتوسيع صناعية، مناطق ٕوانشاء مستوطن،

 اإلخباري،" ريشون ميكور "موقع وأوضح
 هي هذه أن اإلسرائيلي، اليمين جماعات من والمقرب
 وغور) الغربية الضفة (لتنمية المستقبلية الخطة "مبادئ
 نير الليكود حزب عن الكنيست عضو قدمها التي ،"األردن
  .المستوطنات قادة مع لتعاونبا بركات،

 في السكني التخطيط فإن بركات، وبحسب
 ربط يتطلب مستوطن، لمليوني المحتلة الغربية الضفة

 داخل في الرئيسية الحضرية بالمناطق المستوطنات
 خط" (األخضر الخط "وجود ًمتجاهال العبرية، الدولة
 والتي ،١٩٤٨ عام المحتلة األراضي بين يفصل وهمي
 عام احتلت التي وتلك االحتالل دولة ليهاع أقيمت

١٩٦٧(.  

 مستوطنات اعتبار سيتم المثال، سبيل وعلى
 جنوب أنها على) لحم بيت جنوب (عتصيون غوش

 أنها على الغربية الضفة غرب تعريف وسيتم القدس،
 جبل غرب جنوب ربط وسيتم الوسط، مناطق ضمن
 عام المحتلة فلسطين جنوب" (لخيش "بمنطقة الخليل
١٩٤٨(.  

 منطقة ٢٣ وتوسعة بناء الخطة وتتضمن
 الغربية، الضفة في) ج (المنطقة في استيطانية صناعية
 الخفيفة، الصناعات على فيها األنشطة معظم وستتركز

 بما اللوجستية، والخدمات والمراكز الفائقة، والتكنولوجيا
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 العمالة على وتعتمد والتجارية، الصحية الخدمات ذلك في
  .ةالفلسطيني

 بمزاعم ترتبط سياحيا، ًموقعا ٢٣ الخطة وتقترح
  .توراتية دينية

  ٣٠/١١/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

 المسجد إلىالمرابطة المقدسية الحلواني تعود 
  اإلبعادً شهرا من ١٤األقصى بعد 

 

عادت المرابطة والمعلمة المقدسية هنادي 
د األقصى المبارك،  المسجإلىالحلواني اليوم االثنين، 

 .ودخلته بعد إبعادها عنه لفترة طويلة

وكانت سلطات االحتالل أبعدت المرابطة الحلواني 
 شهرا، انتهت اليوم، بسبب رباطها ١٤عن األقصى لمدة 

وتصديها لعصابات المستوطنين في األقصى ومحيط 
  .بواباته

 ٣٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 برفقة المتطرف غليك يقتحمون ًمستوطنا ٤٧
  األقصى

  

" يهودا غليك"المتطرف  اقتحم –القدس المحتلة 
برفقة مستوطنين متطرفين صباح األحد، المسجد األقصى 
المبارك من باب المغاربة، بحراسة من شرطة االحتالل 

 .اإلسرائيلي

وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
اقتحموا المسجد " غليك "ًنا بينهم المتطرف مستوط٤٧أن 

األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية 
 .في باحاته

ًاقتحم أيضا مقبرة باب " غليك"وأوضحت أن 
الرحمة المالصقة للسور الشرقي للمسجد األقصى ونفخ 

 .بالبوق

وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة الساعة 
ًاحا عقب انتهاء فترة االقتحامات العاشرة والنصف صب

 .ًالصباحية، علما أن هناك جولة ثانية بعد صالة الظهر

وتفرض شرطة االحتالل تضييقات على دخول 
المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل 
للمسجد األقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند 

 عنه لفترات بواباته الخارجية، فيما تواصل إبعاد العشرات
 .متفاوتة
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ًويشهد المسجد األقصى يوميا اقتحامات 
وانتهاكات من المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، في 
محاولة لبسط السيطرة الكاملة عليه، وفرض مخطط 

ًتقسيمه زمانيا ومكانيا ً.  

  ١/١١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 هتفت نصرة االحتالل يقمع مسيرة في األقصى
 للرسول

  

تظاهر آالف الفلسطينيين، اليوم، بعد صالة 
الجمعة، في المسجد األقصى نصرة للنبي محمد عليه 
الصالة والسالم، وتنديدا بموقف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ضد االسالم، وأطلقوا هتافات نصرة 

لن "، و"بالروح بالدم نفديك يا محمد"للنبي محمد منها 
قائدنا لألبد سيدنا "، و"اهللا أكبر"، و"ة قائدها محمدتركع أم

 ."محمد

يا "كما رددوا هتافات ضد الرئيس ماكرون منها 
، وجاب المشاركون في )"التزم حدودك(ماكرون الزم حدك 

قبة "المسيرة ساحات المسجد األقصى قرب مسجد 
 .، وكان بينهم نساء وأطفال وكبار سن"الصخرة المشرفة

جمعة، أدان الشيخ عكرمة وخالل خطبة ال
صبري، خطيب المسجد األقصى، الرسوم المسيئة للرسول 
محمد، وتصريحات ماكرون المعادية لإلسالم، وقال إن 

الرئيس الفرنسي قد أعلن عداءه للمسلمين في العالم، "
 ."وهو من يتحمل مسؤولية تداعيات ذلك

وشددت الشرطة اإلسرائيلية من إجراءاتها للحد 
لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى من وصول ا

كما الحقت الشرطة . المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة
المشاركين في المسيرة بعد انتهائها، واعتقلت أحدهم 

 .إضافة لمصور صحفي، وفق شهود عيان

وذكر الشهود أن مواجهات باأليدي اندلعت بين 
جلس متظاهرين والشرطة اإلسرائيلية في منطقة باب الم

، عندما حاولوا منع عناصر )أحد أبواب المسجد األقصى(
  .الشرطة من اعتقال شبان شاركوا بالمسيرة

وما تزال موجة غضب واستنكار شديدة تتصاعد 
وتجتاح العالمين العربي واإلسالمي، ردا على تواصل 
اإلساءة الفرنسية لإلسالم، بعد نشر صور ورسوم 

لى اهللا عليه وسلم، كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، ص
 .على واجهات بعض المباني

  ١/١١/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  ًا عن األقصى أسبوعًاُاالحتالل يبعد شاب
 

سلطات االحتالل  قررت –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي صباح األحد إبعاد شاب عن المسجد األقصى 

 .المبارك لمدة أسبوع

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات 
 أفرجت عن الشاب سامح دعاس بشرط اإلبعاد االحتالل

عن األقصى لمدة أسبوع، والحضور يوم الخميس القادم 
 .للتحقيق إلمكانية تجديد إبعاده

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب دعاس 
الجمعة خالل قمع مظاهرة منددة باإلساءة للرسول محمد 

 .عليه الصالة والسالم

صالة الجمعة وتظاهر اآلالف من المصلين عقب 
في ساحات المسجد األقصى، مرددين التكبيرات والهتافات 
المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، كما رفعوا 

، "ال للمنتجات الفرنسية... إال رسول اهللا محمد"شعارات 
لكن سلطات االحتالل قمعتهم واعتقلت خمسة شبان 

  .للتحقيق وحولتهم

  ١/١١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  



  
  ١٦٩ 

بلدية االحتالل تصادق على مشروع استيطاني 
  ضخم في وادي الجوز

 

 صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية - القدس
اإلسرائيلية في القدس المحتلة، على مخطط استيطاني 
ضخم على أنقاض المنطقة الصناعية في وادي الجوز، 

 ".وادي السيليكون"يطلق عليه اسم 

إلى أنه " جيروزاليم بوست"حيفة وأشارت ص
 مبنى ٢٠٠ حواليكجزء من المشروع سيتم إخالء 

 .مملوكة لفلسطينيين وهدمها

بحسب البلدية، سيتم نقل األعمال : "وقالت
التجارية إلى مجمعات في العيسوية وأم طوبا في القدس 

 ".الشرقية

وتهدف بلدية االحتالل إلى إقامة منشآت 
صالح شركات إسرائيلية في صناعية عالية التقنية ل

 غرفة فندقية لمنافسة ٩٠٠ حواليٕالمنطقة، واقامة 
 .الفنادق الفلسطينية بالمدينة

ونقلت الصحيفة عن بلدية االحتالل أنه سيتم 
 ثالثة أشهر، ومن حواليالشروع بإقامة المنطقة بعد 

 ".المتوقع أن يستغرق بناؤها عامين

ف ستساعد الطرق الجديدة بتخفي: "وأضافت
االزدحام المروري في المنطقة، وقد يمتد القطار الخفيف 

 ".ًأيضا إلى الحي

في حين أن المباني السكنية في : "وتابعت
المنطقة محدودة بأربعة طوابق، فإن مجمعات العمل 

، ما يشير إلى ً" طابقا١٦ستكون قادرة على الوصول إلى 
  .التمييز بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  ٢/١١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

  اعتقاالت ومواجهات في الضفة والقدس

 

 داهمت قوات -  وكاالت -  فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، عددا من منازل 
المواطنين الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس 

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات . المحتلة
اهمت منزل المحامي هاني كبيرة من جيش االحتالل، د

الظيافين وأشقائه في حي الصلعة وسط البلدة، وفتشتها، 
  . وحطمت محتوياتها

كما أصيب عدد من المواطنين، بحاالت اختناق 
خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي لبلدة دورا جنوب 

 ...الخليل، كما تم اعتقال أسير محرر

في موضوع آخر، فقد األسير المضرب عن 
الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي ماهر األخرس، 

ويزداد الوضع الصحي . السمع بعد تدهور وضعه الصحي
الذي دخل إصرابه عن )  عاما٤٩(لألسير ماهر األخرس 

 يوما، خطورة يوما بعد يوم، وقد يتعرض ٩٨الطعام اليوم 
النتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظرا لنقص 

 والسوائل لديه، ورفضه الحصول على نسبة األمالح
 .المحاليل والمدعمات

وقال المستشار االعالمي لهيئة شؤون األسرى 
والمحررين حسن عبد ربه، إن األسير األخرس القابع في 

اإلسرائيلي يعاني من اعياء واجهاد " كابالن"مستشفى 
شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة آلالم جسده، 

تا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات كما تأثرت حاس
تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش 

 .في الرؤية وصداع شديد

وأعرب عبد ربه عن مخاوف حقيقية من أن 
يؤثر ذلك على وظائف األعضاء الحيوية في جسده، 
كالكلى والكبد والقلب، وبالتالي تكون حياته عرضة للخطر 

حظة، مشيرا إلى أن محكمة بشكل مفاجئ وفي أية ل
االحتالل العليا قد رفضت الطلب الذي قدمته محامية 



  
  ١٧٠ 

األخرس أحالم حداد، األحد الماضي، لنقله إلى مستشفى 
   .النجاح، أو المقاصد

في السياق، قالت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين إن هناك خطورة على حياة األسيرات 

الال إنسانية الموقوفات نتيجة ظروف االحتجاز السيئة و
، حيث يتم زجهن "الشارون"داخل قسم المعبار بسجن 

 ."الدامون" يوما، قبل أن يتم نقلهن إلى سجن ١٤لمدة 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أمس األحد، أن 
األسيرات الموقوفات يعانين من أوضاع معيشية ونفسية 
صعبة ومعقدة، حيث يتم زجهن داخل قسم محاذ لقسم 

ائيين بعد اعتقالهن مباشرة، وهناك يتعرضن السجناء الجن
لتحرش لفظي وال يسلمن من الصراخ والشتم بألفاظ 

  . نابية

وأضافت أن إدارة السجن تسمح للسجانين 
بالدخول إلى قسم األسيرات الموقوفات، بشكل ينتهك 

  ...خصوصيتهن

  ١٤ ص٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ى ُضابطان من شرطة االحتالل يقتحمان مصل
  باب الرحمة بأحذيتهما في األقصى

 

اقتحم ضابطان من شرطة االحتالل، بعد عصر 
في الجهة الشرقية داخل " ُاألحد، مصلى باب الرحمة

  . المسجد األقصى المبارك، بأحذيتهما

ونقل مراسلنا عن مصدر في األقصى أن 
الضابطين فتشا شابا من ذوي االحتياجات الخاصة في 

قتحام للمصلى تصاعد في اآلونة ًالمصلى، علما أن اال
األخيرة وباألحذية ما يستفز المصلين، ويتسبب بحالة 

  .غليان في المسجد المبارك

 ٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يستدعي مراسلة تلفزيون فلسطين 
  كريستين ريناوي للتحقيق

  

استدعت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم 
سلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي، االثنين، مرا

   .للتحقيق معها" المسكوبية"للحضور إلى مركز التوقيف 

وأفادت الريناوي بأن مخابرات االحتالل أبلغتها 
بالحضور مساء اليوم، علما أنها ممنوعة من العمل 

  داخل القدس

يشار إلى أن هذا االستدعاء هو السابع .
فزيون فلسطين، وفي للريناوي، على خلفية عملها مع تل
   .سياق مالحقة الصحفيين المقدسيين

ديسمبر / يذكر أنه في السادس من كانون األول
من العام الماضي اعتلقت مخابرات االحتالل طاقم 
تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، واستولت 

 .على معدات التصوير وأجهزة البث

 ٢/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ًاالحتالل يهدم كوخا خشبيا وغرفة شرقي  ً
  العيسوية

  

هدمت جرافات االحتالل، اليوم  –القدس المحتلة 
 وغرفة ومنشآت زراعية، وخلعت ً خشبياًاالثنين، كوخا

 في أرض الشقيقين عبد وأحمد نمر محمود شرقي ًأشجارا
 .قرية العيسوية خارج الجدار الفاصل بالقدس المحتلة

قوات   أن– عبد نجل –ر محمود وذكر سمي
االحتالل حاصرت المكان، وشرعت في عملية الهدم دون 

 .سابق إنذار

 ً ومطبخاًوأضاف أن الجرافات هدمت كوخا خشبيا
، كان بناه والده ً مربعاً مترا٣٠ تبلغ مساحته نحو ًوحماما



  
  ١٧١ 

 أشهر، كما هدمت غرفة خشبية لتربية ٧قبل نحو 
 .الدواجن

افات خلعت خالل عملية الهدم وأشار إلى أن الجر
أشجارا مثمرة منها الليمون والعنب وأشتال البندورة 

وأوضح سمير أنها المرة الثانية التي تهدم  .وغيرها
 أشهر في ٥جرافات االحتالل منشآت زراعية خالل 

 .أرضهم الواقعة خارج الجدار الفاصل

  غرفة– اليوم –وهدمت جرافات االحتالل 
د، بجوار أرض شقيقه دون سابق للمقدسي أحمد محمو

وأفاد أحمد محمود أن الموظفين لم يكن معهم أمر  .انذار
يقضي بهدم الغرفة، واتصلوا مع مكتب اإلدارة الستصدار 

 .>>...األمر، خالل وجودهم بالمكان

وفي السياق، وزع موظفو بلدية االحتالل ... <<
لبعض سكان قرية العيسوية لمراجعة   أوامر– اليوم –
 –كما وزع الموظفون األوامر نفسها  .كاتب البلديةم

حي عين اللوزة والحارة الوسطى في بلدة   في– اليوم
 .سلوان بالقدس المحتلة

 ٢/١١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 مواطنا من الضفة بينهم ١٨االحتالل يعتقل 
  مقدسيين١٠

 

  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،- محافظات 
  . مواطنا من انحاء متفرقة من الضفة١٨اليوم األربعاء، 

ففي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل أربعة 
مالك الجعبري، وعلي سكافي من مدينة : مواطنين، وهم

الخليل، ومحمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، 
  .من بلدة يطا

وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة شبان 
أحمد خليل وجيه نزال، وحاتم عمر : ، وهممن بلدة قباطية

  .سليمان طزازعة، ومحمد فيصل رجا كميل

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، المواطن 
، بعد أن داهمت منزل ذويه ) عاما٢٨(فؤاد نبيل عودة 

  .وفتشته في مدينة بيت لحم

وفي القدس، شنت قوات االحتالل، اليوم، حملة 
ن من بلدتي الطور وعناتا في  مواطني١٠اعتقاالت طالت 
  .القدس المحتلة

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت سبعة 
حمادة خليل الهدرة، ويوسف : مواطنين من الطور، وهم

ٕعزام الهدرة، وابراهيم معتز الهدرة، وخليل ســفيان الهدرة، 
ومصـــطفى عدنان الهدرة، ومحمود الهـــدرة، وعلي 

  .الكســـواني

ن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة وأضاف أ
محمد خليل إبراهيم : مواطنين من بلدة عناتا، وهم

  .حمدان، ومحمد أحمد أبو هنية، وأحمد عرفات حمدان

  ٣/١١/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

اعتقال شاب مقدسي من أمام منطقة باب 
  العامود

 

 االحتالل الصهيوني، عصر اعتقلت قوات
الثالثاء، الشاب قاسم درباس من بلدة العيساوية وسط 
القدس المحتلة، وذلك أثناء تواجده في منطقة باب 

  .العامود، على مدخل البلدة القديمة للقدس

واقتادت قوات االحتالل الصهيوني الشاب قاسم 
درباس إلى أحد مراكز تحقيق المخابرات الصهيونية في 

  .ًالمحتلة، وال يزال معتقال لغاية اآلنالقدس 

  ٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يهدم منزال في بيت حنينا
 

 هدمت – دياال جويحان –القدس المحتلة 
جرافات االحتالل، اليوم، منزل المواطن أمجد إدريس 



  
  ١٧٢ 

الكائن في حي االشقرية في بيت حنينا شمال القدس 
   .بناء بدون ترخيصالمحتلة بذريعة ال

أكد المواطن إدريس ان قوات االحتالل اقتحمت و
تأجيل الهدم،  محيط المنزل للمباشرة بالهدم ولم تسمح له

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

خالل الفترة الماضية توجهت "وأوضح إدريس 
صدار التراخيص لبلدية االحتالل من أجل العمل على إ

على قطعة أرض تعود للعائلة حيث فكان الرد من البلدية 
أن البالد تمر بحالة طوارئ نتيجة تفشى فيروس كورونا 
ألتفاجأ اليوم بتحويل المنزل لركام دون سابق إنذار أو 

 ".استالم العائلة قرار الهدم

  ٤/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ون يجددون طلبة معاهد تلمودية ومستوطن
  اقتحامهم للمسجد األقصى

  

 طالبا من معاهد ٢٦ مستوطنا، و٤٣اقتحم 
 تلمودية تابعة لعصابات الهيكل المزعوم، اليوم األربعاء،

المبارك، من باب المغاربة، بحراسة  المسجد األقصى
 .مشددة من قوات االحتالل الخاصة

وتجول المستوطنون في أرجاء المسجد وسط 
تفزازية، وغادروه من جهة باب حركات تلمودية اس

  .السلسلة

  ٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يبعد نائب مدير عام األوقاف 
  اإلسالمية في القدس 

 

قررت سلطات االحتالل، األربعاء، إبعاد نائب 
 وشؤون المسجد اإلسالميةمدير عام دائرة األوقاف 

المسجد األقصى في القدس الشيخ ناجح بكيرات عن 

 أشهر، بعد انتهاء اإلبعاد السابق لمدة ٦األقصى لمدة 
 .أسبوع

 الجديد بحق بكيرات قائد قوات اإلبعادووقع قرار 
االحتالل في القدس، ويشمل القرار اإلبعاد عن البلدة 

 .القديمة، وكل الطرق المؤدية للمسجد األقصى

وكانت مخابرات االحتالل قد سلمت األربعاء 
ً بكيرات قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى الماضي، الشيخ

 .مدة أسبوع، وقرارا بمراجعة المخابرات بعد تلك المدة

واعتقلت قوات االحتالل الشيخ بكيرات صباح 
األربعاء الماضي، بعد دهم وتفتيش مكان عمله في 
مديرية التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد قرب المسجد 

 .األقصى من جهة باب السلسلة

ر أن الشيخ بكيرات كان صرح األسبوع يشا
أن جرائم االحتالل بحق المسجد األقصى تعدت "الماضي 

الخطوط الحمراء، وأنه يعمل على إحداث فراغ إداري في 
 ".المسجد من خالل عمليات اإلبعاد والمحاكمات

أن االحتالل ال يريد أي تواجد "وحذر بكيرات من 
تفريغه من فلسطيني في المسجد األقصى ويعمل على 

المصلين والموظفين واستهداف الهوية الفلسطينية 
 ".واإلسالمية له

أن االحتالل ال يريد ألي "ولفت بكيرات إلى 
شخصية تعطي الهوية اإلسالمية والمقدسية للمسجد 

 ".األقصى أن تتواجد فيه

ً تشكل ألما االبعادات: "وقال الشيخ بكيرات
واالحتالل لن يدوم للمصلين لكنها لن تحبطنا وهذا الظلم 

  ".وكلما زاد األلم زاد التحدي

  ٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ويحكم االحتالل يمدد اعتقال فتى من القدس
  على آخر

  



  
  ١٧٣ 

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

 .األحد القادم

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

االحتالل، يوم األربعاء،  محكمة قضتكما 
بالسجن الفعلي على الفتى المقدسي الجريح علي بالل 

وسط القدس المحتلة بالسجن لمدة  مخيم شعفاط طه من
 . آالف شيقل٣ أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة ٤

ه الفعلي يوم األحد وسيبدأ الفتى علي سجن
 .القادم

  ٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  القدسفي   واقتحاماتاعتقاالت

  

 - اإلسرائيلي االحتالل قوات اقتحمت – اهللا رام
 المحتلة، القدس بمدينة سلوان حي - األربعاء يوم مساء
 باب قرب شبان على واعتدت مقدسي، بفتى ونكلت

  .األسباط

 اقتحمت االحتالل قوات أن يةمحل مصادر وأفادت
 بفتى التنكيل على تقدم أن قبل سلوان في العين منطقة

 انتشار مع بالتزامن عليه، واالعتداء بضربه مقدسي
  المنطقة في االحتالل قوات من كبيرة أعداد

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

 منذر عالء المقدسي بالشا تعرض ذلك سبق
 في االحتالل جنود من كبير عدد من للتنكيل نجيب
 ١٠ بإبعاده قرار مع عنه اإلفراج قبل العامود، باب منطقة

  .القديمة البلدة عن أيام

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

 وفيصل يزن الشابين االحتالل قوات اعتقلتكما 
 محمد والطفل العيساوية، لبلدة الغربي المدخل من بيدع

 شرقي شمال البلدة في عائلته منزل من عبيد حمزة
  المحتلة العاصمة

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

 مئات لهدم سنوات منذ االحتالل سلطات وتسعى
 تستهدف تهويدية مخططات ضمن السكنية الوحدات
  .القدس مدينة معالم وتغيير الفلسطينيين تهجير

  ٥/١/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

االحتالل يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز 
  فقوينصب حاجزا على طريق الن بيت اكسا

 

قوات االحتالل  نصبت – وفا – القدس
 اإلسرائيلي، مساء يوم األربعاء، حاجزا عسكريا لليوم

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

مصادر محلية شمال غرب القدس  وأفادت
السيارات  المحتلة، بأن قوات االحتالل احتجزت عشرات

لة، ودققت في هويات المارة وقامت لفترات طوي
احتجاز المركبات في أوقات عودة  باستفزازهم، متعمدة

 .لمنازلهم الموظفين والعاملين من خارج المنطقة

سياق متصل، شددت قوات االحتالل من  وفي
الذي يفصل  إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت إكسا

القرية المحاصرة عن شمال غرب القدس، ونكلت 
  .الداخلين والخارجين اطنين والمارة منبالمو

  ٥/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ١٧٤ 

  

  

االحتالل يعتقل شابا مقدسيا من حي الطور 
  ويقتحم العيسوية

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء  اعتقلت
الخميس، شابا مقدسيا فيما اقتحمت قوة أخرى بلدة 

  . العيسوية شمال القدس المحتلة

اعتقلت قوات االحتالل الشاب وفي التفاصيل 
المقدسي علي محمد الكسواني من الطور في القدس 

وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود االحتالل . المحتلة
قاموا باقتياد الشاب إلى أحد مراكز التوقيف في مدينة 

  . القدس

وفي سياق آخر داهمت قوات االحتالل مع 
أن ساعات المساء بلدة العيسوية شمال القدس، قبل 

تندلع مواجهات مع جنود االحتالل الذين أطلقوا قنابل 
  . الغاز والصوت صوب الشبان

  ٥/١١/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات األقصى 
  بقيادة المتطرف غليك

  

اقتحم ... << -   وكاالت–فلسطين المحتلة 
لسابق المتطرف يهودا غليك وعضو الكنيست اإلسرائيلي ا

موشيه فيغلن، برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين، 
أمس الخميس، المسجد األقصى المبارك، من باب 

 .المغاربة، وسط حراسة أمنية من شرطة االحتالل

جوالت استفزازية " غليك وفيغلن"ونظم المتطرفان 
في أنحاء متفرقة من باحات المسجد األقصى المبارك، 

وطنا، يرافقهم عناصر من  مست٤٠شارك فيها أكثر من 
  .االحتاللمخابرات 

 ١٤ ص٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يمنع وصول أعداد كبيرة من 
ّالمصلين للمسجد األقصى وينكل بهم ُ ُ  

 

ُمنع جنود االحتالل أعداد كبيرة من المصلين من 
المسجد  الضفة الغربية، من الوصول الى  أبناء

 .برحابه الطاهرة  الجمعةصالة المبارك، ألداء األقصى

ونشر االحتالل دوريات راجلة ومحمولة وخيالة 
في الشوارع الرئيسية، خاصة المتاخمة ألسوار القدس 
التاريخية، ونصب دوريات على أبواب البلدة القديمة في 
القدس لتوقيف المواطنين والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية 

، األمر )يةالضفة الغرب(ٕواعادة من يحمل هوية فلسطينية 
الذي دفع عشرات المصلين الى أداء الصالة بالقرب من 

 .سور القدس وفي الشوارع على مقربة من أبوابه

ًورغم تضييقات االحتالل، إال أن عددا كبيرا من 
وأداء  األقصى  الفلسطينيين تمكنوا من الوصول للمسجد

  .صالة الجمعة فيه

  ٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الل يمعن في التضييق على شيخ االحت
  األقصى في سجنه

واصلت سلطات االحتالل إمعانها في التضييق 
وتمنع عنه … بسجنه رائد صالح األقصى  على شيخ

ًالكتب، وترفض اتصاله هاتفيا بوالدته المريضة، وطلب 
 .تحويله إلى سجن في الشمال

" شيكما"ومنذ اعتقاله في قسم العزل بسجن 
مصلحة "، تحرم ١٦/٨/٢٠٢٠م بمدينة عسقالن يو
، الشيخ رائد صالح، من العديد من "السجون اإلسرائيلية

حقوقه األساسية كأسير والتي كفلتها القوانين الدولية 
 .األسرى المتعلقة بحقوق



  
  ١٧٥ 

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

، من طاقم الدفاع عن وقال المحامي خالد زبارقة
إن إمعان السلطات اإلسرائيلية في : "الشيخ رائد صالح

التضييق على الشيخ رائد بالرغم من كونه يتواجد في 
يزيد يوما " شيكما"زنزانة بقسم العزل االنفرادي بسجن 

بعد يوم قناعتنا أن هذا الملف صناعة مخابراتية سياسية 
شيخ رائد خبيثة قامت بها سلطات االحتالل ضد ال

 ."والمفاهيم التي يحملها

واستدرك زبارقة، الذي كان بزيارة الخميس 
لكن مع كل هذا التضييق، يبقى "للشيخ رائد في السجن 

ًالشيخ رائد صامدا وصابرا إليمانه بأنه يدفع ثمن مواقفه  ً
  ."ودفاعه عن الثوابت اإلسالمية والعروبية والفلسطينية

  ٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  القدس غرب شمال النفق شارع يغلق االحتالل

  

 أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، - القدس
السبت، شارع النفق بين بلدتي الجيب وبدو شمال غرب 

  . القدس، وأعاقت حركة المواطنين

، بأن قوات االحتالل "وفا"  شهود عيان لـوأفاد
ت أغلقت البوابة المقامة على مدخل النفق، ومنع

 قرى ٨المواطنين من المرور من الشارع المؤدي إلى 
  .فلسطينية، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان

  ٧/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

ٍمستوطن يحاول اختطاف طفل من جنوب  ٌ
  القدس وشرطة االحتالل تتستر عليه

 

ٌمستوطن صهيوني، عصر الجمعة،  حاول ٌ
ٍ طفل فلسطيني خالل تواجده في  اختطاف٦/١١/٢٠٢٠ ٍ

. قرية أم طوبا، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة

ّوأوضح شهود عيان أن ٍُ كان يجمع العلب  الطفل َ
ٍالبالستيكية من ساحة في قرية ام طوبا، وخالل ذلك، 
ِحاول أحد المستوطنين الصهاينة اختطافه، لوال تدخل  ُ َ

  . ِأحد الشبان المارين

ٍسجيل نشر له على وسائل وأوضح الطفل في ت
تعال معي : "ّالتواصل االجتماعي أن المستوطن قاله له

 شيكل، وبرجعك لنفس ٥٠عل البيت المنزل وبعطيك 
  . "المكان

استدعى الشبان شرطة االحتالل إلى المكان، 
ومنعوا المستوطن ترك المنطقة لحين وصول الشرطة، 

ن واتخاذ َوطالب األهالي شرطة االحتالل اعتقال المستوط
  . االجراءات ضده، وعدم التهاون مع الحادث

ّإال أن 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 

* * * * *  

ٌمواجهات عنيفة َ في مخيم قلنديا فجر ٌ   السبتِ

 

ٌمواجهات عنيفة، فجر السبت،  اندلعت
، في محيط مخيم قلنديا شمال القدس ٧/١١/٢٠٢٠

المحتلة، وذلك بعد اقتحامه من قوات االحتالل 
  .ٍالصهيوني، بأعداد كبيرة، وتفتيش عدة منازل فيه

ّونقال عن شاهد عيان في المخيم، فإن قوات  ً
ٍص الحي بكثافة تجاه شباب االحتالل أطلقت الرصا

المخيم، خالل المواجهات، ما أدى إلصابة أحد الشبان 
  .برصاصة في قدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة

ورد الشبان الفلسطيني على نيران قوات االحتالل 
بالحجارة والزجاجات الحارقة، والفارغة، مستهدفين جنود 

  .االحتالل، ومركباته العسكرية
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قتحمت قوات االحتالل عددا وفي ذات السياق ا
حسين أبو غوش، : من المنازل منها منازل الشهداء

وعنان أبو حبسة، وعيسى عساف، وعاينوا المنازل 
  .وصوروها من الداخل والخارج

 ٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابا من بلدة عناتا شرق 
  القدس

 

ل قوات االحتال اعتقلت – وفا – القدس
اإلسرائيلي، مساء السبت، شابا من ضاحية السالم قرب 

 .بلدة عناتا شمال شرق القدس

 وأفاد الناشط في بلدة عناتا محمود عليان لـ
، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب حمزة التميمي "وفا"
بعد استدعائه وحضوره هو ووالده إلى أحد )  عاما٢٢(

يق معه، علما مراكز االحتالل في القدس المحتلة للتحق
  .أن حفل زفافه كان من المقرر أن يكون يوم غد

  ٨/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  اعتقال خمسة مواطنين من القدس

  

 اعتقلت قوات -   مصطفى صبري- قلقيلية
  . من القدسطنيناالحتالل، فجر اليوم األحد، خمسة موا

وأفادت مصادر محلية بان جيش االحتالل اعتقل 
 جمعة، وعبداهللا ابو جمعة، وأمير رائد ابو محمد أبو

مفرح، وأحمد مروان أبو جمعة وحمزة التميمي وجميعهم 
  .من القدس المحتلة

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوة من جيش 
االحتالل قرية كوبر شمال رام اهللا، وقامت بأعمال حفر 
في محيط منزل األسير محمد دخيل البرغوثي، الذي 

  .أحضر مع الجيش

 ٨/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

االحتالل منزل رئيس نادي سلوان في اقتحم 
   للتحقيقاالقدس واستدع

 

اقتحمت عناصر من مخابرات االحتالل، مساء 
مروان الغول في الحارة  سلوان األحد، منزل رئيس نادي

 .المسجد األقصى لدة سلوان جنوبالوسطى بب

وسلم االحتالل رئيس النادي أمر استدعاء 
  .للتحقيق معه يوم غد

 ٨/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يغلق الحواجز العسكرية الثابتة على 
  المداخل الرئيسية للقدس

 

الحواجز  عادت قوات االحتالل، األحد، وأغلقت
لمداخل الرئيسية لمدينة القدس العسكرية الثابتة على ا

وتسبب هذا اإلجراء بتأخير المواطنين وتعطيل  المحتلة،
جدا استمرت لفترات  مصالحهم، وأزمات مرورية خانقة

 .طويلة

 وقال مراسلنا في القدس إن االحتالل أغلق

الحاجز العسكري في قلنديا شمال القدس المحتلة، بكال 
جر، ووصلت طوابير بوجود جسم متف االتجاهين، لالشتباه

وحي كفر  الرام، المركبات والشاحنات حتى مدخل بلدة
عقب، ومن داخل الحاجز حتى حي بيت حنينا؛ األمر 

إلطالق العنان ألبواق سياراتهم  الذي دفع بالسائقين
 .كتعبير عن االحتجاج الستمرار اإلغالق

وشعفاط  حزما في سياق مشابه، شهدت حواجز
  .بمعاناة كبيرة للمواطنينازدحامات خانقة، تسببت 

  ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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االحتالل يرفض إجراء عمليات جراحية لألسيرة 
  الجعابيص

 

تواصل قوات االحتالل رفض طلب األسيرة 
عمليات جراحية  المقدسية إسراء الجعابيص إجراء

 .للحروق الشديدة التي أصابتها وقت اعتقالها قبل أعوام

در مقدسية أن األسيرة الجعابيص وأكدت مصا
بحاجة ماسة لعدة عمليات جراحية عاجلة تخفف من 

 .اآلالم التي تعاني منها بسبب الحروق

) ً عاما٣٦(واألسيرة الجريحة إسراء الجعابيص 
جنوب القدس المحتلة، متزوجة وأم  جبل المكبر من قرية

بتهمة محاولة   عاما١١ًلطفل تقضي حكما بالسجن لمدة 
جندي إسرائيلي، وذلك بعد أن انفجرت أسطوانة غاز قتل 
 ١١تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري في كانت

إلى مدينة   وهي في طريقها٢٠١٥تشرين األول /أكتوبر
 .القدس قادمة من مدينة أريحا

وتسبب االنفجار ببتر أصابع إسراء وحروق 
إلى أكثر من  من جسدها وهي بحاجة% ٥٠التهمت 

راحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ثماني عمليات ج
  .شبه طبيعي حياتها بشكل

 ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

فتى مقدسي يسلم نفسه لالحتالل بعد عامين 
  من اإلصابة واإلبعاد والحبس المنزلي

 

لم تشفع الحالة الصحية للفتى المقدسي الجريح 
ًعلي طه عند االحتالل، إذ يصر على تعذيبه سجنا بعد  ّ ُ

 .ّأن عذبه باإلصابة بالرصاص المتفجر

ًبدءا من ) ً عاما١٧(وسيقضى الجريح طه 
األحد أربعة أشهر ونصف خلف قضبان سجن الرملة 

س اإلسرائيلي، بعد أن قضت محكمة االحتالل يوم الخمي

الماضي بسجنه بسبب رشقه جنود االحتالل بالحجارة 
 .أثناء المواجهات

وسلم الجريح طه من مخيم شعفاط بالقدس 
ًالمحتلة اليوم نفسه إلدارة السجن، تنفيذا لقرار محكمة 

 ٣ًاالحتالل، الذي قضى أيضا بدفعه غرامة مالية قيمتها 
 آالف شيكل بحجة مخالفته ٨آالف شيكل، وغرامة أخرى 

 .ار الحبس المنزلي بذهابه إلى المستشفى للعالجقر

وتفاجأ والد الجريح بقرار محكمة االحتالل بسجن 
نجله هذه المدة، كونه قضى في الحبس المنزلي مدة عام 
ونصف، ووضعه الصحي ال يسمح ألنه لم ينه عالجه، 

بين األسرى في سجون " كورونا"إضافة النتشار فيروس 
 .االحتالل

بالخوف على نجله فهو بحاجة ويشعر الوالد 
ًلرعاية صحية وأدوية، مشيرا إلى أن أجواء البرد في 

 .الشتاء ستؤثر على ساقه اليمنى المصابة

، خالل ٢٠١٩وأصيب الفتى علي في يوليو 
مشاركته برشق قوات االحتالل بالحجارة أثناء مواجهات 
اندلعت داخل حاجز مخيم شعفاط العسكري بالقدس 

 .المحتلة

دف جنود االحتالل الفتى الذي كان أزيد واسته
ً عاما بعيار متفجر محرم دوليا في ساقه األيمن ١٥عن  ً

وشظايا في قدمه اليسرى، ولم يتمكن يومها من الفرار 
بسبب اإلصابة، ثم أكمل جنود االحتالل االعتداء عليه 

 .ًبسحله أرضا حتى داخل حاجز مخيم شعفاط

ير نقل الفتى وتعمد جنود االحتالل في حينه تأخ
 – يذكر والده  كما–  دقيقة٤٠علي إلى المشفى، لمدة 

كانت حوله بركة من الدماء نتيجة اإلصابة بالعيار  حيث
 .المتفجر والنزيف الذي أحدثته

 جلسة في محاكم ١٥ويوضح الوالد أن نحو 
االحتالل عقدت لنجله علي خالل رقوده بالمستشفى 



  
  ١٧٨ 

 ٤ضور سوى معظمها غيابية، حيث لم يتمكن من ح
 .جلسات

ويشير إلى أن المحكمة قضت في حينه بالحبس 
المنزلي المفتوح بحق نجله علي، بعد أن رقد في 
المستشفى لمدة شهر، كما أبعدته عن منزله في مخيم 

 . أشهر٣شعفاط إلى بيت حنينا لمدة 

  ٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء االثنين،  أغلقت
حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة أمام المشاة والسيارات 

  . في كال االتجاهين بشكل كامل

وأشار مواطنون إلى أن أزمة خانقة يشهدها 
محيط حاجز قلنديا العسكري جراء االغالء، وأن مئات 

  . المواطنين لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم

يشار إلى أن حاجز قلنديا هو الحاجز الرئيسي 
 ٢٠المؤدي إلى القدس المحتلة، ويمر يوميا منه قرابة 

ألف مواطن للتنقل بين مدينتي رام اهللا والقدس واالحياء 
  .المقدسية خارج جدار الفصل العنصري

  ٩/١١/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

  مستوطنون يقتحمون األقصى

  

 اقتحم عشرات ...<< –فلسطين المحتلة 
المستوطنين، صباح أمس اإلثنين، ساحات المسجد 
األقصى على مجموعات متفرقة، وتحت حماية قوات 
االحتالل اإلسرائيلي التي سنت حملة مداهمات واقتحامات 

  .بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين

وأغلقت قوات االحتالل باب المغاربة أمام 
مستوطنين للفترة الصباحية اليومية بعد اقتحامات ال

  .  مستوطنا لساحات األقصى٥٢اقتحام 

ونفذت المجموعات االستيطانية جوالت استفزازية 
المزعوم » الهيكل«في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن 

وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية، وتركزت االقتحامات 
 من في المنطقة الشرقية للمسجد األقصى، وبالقرب

  .مصلى باب الرحمة

واقتحمت شرطة االحتالل اقتحمت عددا من 
المناطق في المسجد وقامت بعمليات فحص بحثا عن 

  . ادعائهمأجهزة تشويش، حسب 

دعت » مؤسسة تراث الهيكل«وكانت ما تسمى 
لتنظيم اقتحام تهويدي للمسجد األقصى، أمس االثنين، 

من بقيادة تومي نيساني وارنون سيغال ومجموعة 
المتطرفين، وبث االقتحام والجوالت اإلرشادية على برنامج 

  .زوم اإللكتروني

وتتواصل الدعوات لعموم الفلسطينيين بالداخل 
وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول لألقصى من سكان 
الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو القدس 

ٕواألقصى واعماره وافشال لمخططات المستوطنين ٕ.  

 االحتالل المقدسيين من خالل ويستهدف
االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد 

  .األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية

أما في الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل، 
 مواطنا من الضفة، بينهم، أشقاء، وأمين سر حركة ١٣

  .فتح في بيت تعمر

هاز األمن العام اإلسرائيلي إلى ذلك، كشف ج
، أمس، أنه اعتقل وبالتنسيق مع قوات جيش ›الشاباك‹

االحتالل والشرطة خلية تابعة لحركة حماس التي نشطت 
في منطقة الخليل، وزعم أنها خططت لتنفيذ عمليات 

  . مسلحة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية

، فقد جرى في شهر »الشاباك«ووفقا لمزاعم 
ين األول الماضي اعتقال قاصرين فلسطينيين من تشر

بلدة بيت أمر قضاء الخليل، أحدهما صبي يبلغ من 



  
  ١٧٩ 

 عاما، لالشتباه في تجنيدهما عبر اإلنترنت من ١٦العمر 
قبل مسؤولي حماس في قطاع غزة لتنفيذ عمليات في 

  . الضفة الغربية

باإلضافة إلى ذلك، وبحسب ادعاءات االحتالل، 
، »كفر عتصيون«و» بات عين«توطنتي قدما صورا لمس

إلى جانب خرائط ونقاط تجمع لقوات جيش االحتالل في 
  .المنطقة

أن المجندين حاولوا تصنيع » الشاباك«وزعم 
عبوات ناسفة، لكن التحقيقات أظهرت أنهم لم يصلوا إلى 

  . مستوى تصنيع عبوات ذات جودة وفاعلية

وجرى تقديم الئحتين اتهام ضد الفتيين 
محكمة العسكرية في الضفة المحتلة، وتقضي بتلقيهم بال

أسلحة وذخيرة وبزات عسكرية رسمية وأمواال من أجل 
الترويج لتنفيذ عمليات مسلحة وجمع معلومات 
ُاستخبارية عن المستوطنات، كما طلب من الفتيين 
الشروع في عملية أسر مواطن إسرائيلي بالقرب من مكان 

  . إقامتهما

 أن من يقف وراء تجنيد ما »الشاباك«ويدعي 
بالل كردي، من سكان قطاع غزة، » بالخلية«سمي 

في الجناح العسكري لحركة » السايبر«وعضو وحدة 
 )وكاالت(. حماس

  ١٨ ص١٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

أهالي سلوان يتصدون لعمليات تجريف في 
 وادي الربابة

  

أهالي بلدة سلوان  تصدى –القدس المحتلة 
سجد األقصى في القدس المحتلة، لعمليات جنوب الم

تجريف، نفذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة 
  .الماضية في وادي الربابة

وأفادت مصادر مقدسية أن آليات ما تسمى بـ 
التابعة لسلطات االحتالل وبحماية قوات " طواقم الطبيعة"

االحتالل، اقتحمت وادي الربابة في سلوان وشرعت 
  .تجريف في المنطقةبعمليات 

ولفتت المصادر إلى أن المواطنين واجهوا آليات 
االحتالل، واشتبكوا معهم باأليدي رغم تواجد قوات 

  .االحتالل، وطردوهم من المكان

واعتقلت قوات االحتالل المواطن محمود سمرين، 
إثر تصديه لقوات االحتالل في عملية الهدم والتجريف 

  .التي طالت أراضي الوادي

واصل االحتالل انتهاكاته في المنطقة الشمالية وي
من أراضي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد 
األقصى المبارك، والمتمثلة بخلع األشجار وبناء 
السالسل، إضافة إلى تنفيذ حفر في عدة جهات لصالح 

  .مشاريع تهويدية

ويقع حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب 
 ٣٥٠لغ مساحة أراضيه أكثر من المسجد األقصى، وتب

ًدونما مزروعة باألشجار المثمرة وشجر الزيتون المعمر، 
 ١٠٠وكلها ممتلكات خاصة ألهالي سلوان، وفيه حوالي 

منزل ومسجد وكلها مهددة باإلخالء ومصادرة أكثر من 
حدائق " دونم من هذه األراضي إلقامة ما يسمى ١٠٠
  ".وطنية

 استراتيجية؛ حيث ولمنطقة وادي الربابة أهمية
 متر هوائي، كما ٤٠٠ال تبعد عن المسجد األقصى سوى 

أنها تقع بين حي البستان والجزء الغربي من القدس، 
وبالتالي تشكل همزة وصل بين الجزء الغربي والشرقي من 
المدينة، هذا عدا عن أنها تحتوي على آثار كنعانية 

  .ٕورومانية واسالمية

رائيلي ومستوطنوه وتواصل قوات االحتالل اإلس
حمالت التنكيل واإلرهاب في القدس المحتلة، ضمن 



  
  ١٨٠ 

سياسة سرقة األراضي، وتهجير المواطن الفلسطيني عن 
  .أرضه

وازدادت وتيرة االستيطان في الضفة الغربية 
والقدس المحتلة بعد اإلعالن عن صفقة القرن وخطة 
الضم اإلسرائيلي، التي لم يعلن بنودها حتى اللحظة، لكن 

  .يمهد لها االحتالل وينفذها بصمت

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب 
اإلعالمي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات االحتالل 

انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في ) ١٨٥٤(
تشرين /الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل شهر أكتوبر

  .أول الماضي

كبها اعتداء ارت) ٧١(وأحصى التقرير 
ًنشاطا استيطانيا تنوعت ما بين ) ٢٧(المستوطنون، و ً

مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على 
  .بناء وحدات استيطانية

وتعد مناطق القدس والخليل وبيت لحم، األكثر 
، ٢٨٥، ٣٦٠(تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية بواقع 

  .انتهاكا تواليا) ٢٣٤

  ١٠/١١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

هدم مغسلة مركبات في ت في القدس واعتقاال
  بلدة عناتا

اعتقلت قوات االحتالل، الثالثاء، رئيس مركز 
 .وسط القدس المحتلة مخيم شعفاط الشباب االجتماعي في

ُوأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل، أن 
قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت مركز الشباب 

عي في مخيم شعفاط، ونفذت عملية تفتيش استمرت االجتما
نحو ساعتين استولت خاللها على وثائق ومستندات، قبل 

  .أن تعتقل رئيسه محمد البحري

اعتقلت قوات االحتالل، ليلة أمس االثنين، و
من وسط القدس "  عاما٤٧"المواطن خلدون عزات صالح 

 .المحتلة بعد توقيفه واحتجاز بطاقته الشخصية

ٍ االحتالل المواطن خلدون لمركز تابع لشرطة ّوحول ٍ
االحتالل في شارع صالح الدين قبالة سور القدس التاريخي 

 .من جهة باب الساهرة

االحتالل المركزية وسط مدينة  محكمة حكمتكما 
 ٣٠القدس على الشاب أمير محمود بالسجن الفعلي لمدة 
 ٢٥ًشهرا، وعلى الشاب أحمد عطية بالسجن الفعلي لمدة 

 .ًشهرا

وكان االحتالل قد اعتقل الشابين المقدسيين من 
  .بلدة العيسوية في شهر نيسان الماضي

هدمت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، مغسلة و
 .مركبات في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت 
 .لبلدةبلدة عناتا، وهدمت مغسلة للمركبات في ا

" لجنة اإلشراف على البناء"وكشفت ما تسمى بـ
االستيطاني التابعة لحكومة االحتالل، أنه سيعلن عن 
المناقصات للشروع ببناء الوحدات االستيطانية ضمن 

 .، في غضون أسابيعa/٢٣١٨٥الخطة 

  ١٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًيخطفون شابا من مكان عمله " مستعربون"
  القدسشمال 

اختطفت عناصر من وحدة المستعربين بقوات 
االحتالل، مساء الثالثاء، المواطن أحمد اللوزي من مكان 

 .عمله في منطقة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

وقال مراسلنا ان المستعربين انسحبوا، ومعهم 
المواطن اللوزي، من المنطقة دون معرفة الجهة التي 

  .اقتادوه اليها

  ١٠/١١/٢٠٢٠ينة القدس موقع مد

* * * * *  
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عائلة مقدسية تشكو من االقتحامات المتكررة 
  ُلمنزلها المطل على األقصى والتنكيل بأبنائها

 

اشتكت عائلة المواطن المقدسي محمد البشيتي 
قوات االحتالل المتكررة لمنزلها في القدس  اقتحامات من

 .المبارك المسجد األقصى القديمة، والمطل على

منزلها المتكرر  اقتحام اني عائلة البشيتي منوتع
هشام، وعبد الرحمن، وحاتم، وفرض : واعتقال ابنائها

ٕالحبس المنزلي عليهم وابعادهم عن منزلهم وسط اعتداءات 
 .وتخريب واستفزاز متواصل آخرها مساء أمس

يقول رب العائلة محمد البشيتي إنه يعيش مع 
االحتالل التي عائلته قصة صمود أسطوري أمام قوات 
 .تالحقهم تارة وتحاول إغرائه بالمال تارة ثانية

ويشير البشيتي الى أن موقع منزله المطل على 
المسجد األقصى، في منطقة مرتفعة من بين المنازل جعل 
منه هدفا لألطماع االستيطانية واالحتاللية، باإلضافة إلى 

 .كونه هدفا مستمرا لالعتداءات من قبل جنود االحتالل

ويذكر البشيتي أن االحتالل وبشكل مستمر يعمد 
إلى مالحقة أفراد األسرة ابتداء به، ومرورا بكافة أوالده من 
خالل االعتقاالت واالستدعاءات والحبس المنزلي؛ لوضع 
العائلة في جو من الضغط والقهر؛ إلرغامهم على الرحيل 

  .وترك المنزل لقمة سائغة للمستوطنين

  ١٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل وزير شؤون القدس السابق 
 خالد أبو عرفة

قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي،  اعتقلــــت –رام اهللا 
وزيــر شــؤون القــدس الــسابق المهنــدس خالــد أبــو عرفــة، 

  .بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابراتها أول أمس االثنين

وأوضــح رئــيس لجنــة أهــالي أســرى القــدس أمجــد 
عصب، أن مخابرات االحتالل استدعت أبو عرفـة أول أبو 

، وحولتـــه "عـــوفر"أمـــس االثنـــين للتحقيـــق فـــي معـــسكر 
  .لالعتقال دون إبداء أية أسباب

، ) عامــا٥٩(والمهنــدس خالــد إبــراهيم أبــو عرفــة 
أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون 
االحــتالل، وأبعدتــه ســلطات االحــتالل عــن مدينــة القــدس 

  .٢٠١٤حظة تحرره من األسر عام ل

ــو عــصب إلــى أن  ــة"وأشــار أب ــو عرف اعتــصم " أب
قرابـــة عـــام ونـــصف داخـــل خيمـــة فـــي مؤســـسة الـــصليب 
األحمــر فـــي القــدس، احتجاجـــا علــى قـــرار إبعــاده، ومعـــه 

  .عضوا المجلس التشريعي، أحمد عطون، ومحمد طوطح

 ١١/١١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

   آخرين ٤عتقل مواطنا ويستدعي االحتالل ي

 

 اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، -القـــدس 
األربعـــاء، فتـــى مـــن القـــدس، واســـتدعت أربعـــة مـــواطنين 

ــنهم أمــين ســر حركــة  ــق، بي ــتح"آخــرين للتحقي ، ومــدير "ف
 .نادي األسير في القدس

وقــال مراســلنا نقــال عــن شــهود عيــان، إن قــوات 
، لـدى ) عامـا١٧(جـل االحتالل اعتقلت الفتـى عثمـان جال

ــــصى  ــــاب الرحمــــة بالمــــسجد االق ــــد مــــصلى ب تواجــــده عن
  .المبارك

وفـي سـياق متـصل، اسـتدعت سـلطات االحـتالل، 
شــادي المطــور، وعــضو " فــتح"كــال مــن أمــين ســر حركــة 

في القدس عاهد الرشق، ومدير نـادي األسـير " فتح"إقليم 
فــي القــدس ناصــر قــوس، والــشاب رائــد حجــازي، للتحقيــق 

  .معهم

  ١١/١١/٢٠٢٠كالة األنباء الفلسطينية وفا و

* * * * *  

  

  



  
  ١٨٢ 

  اعتقال شاب مقدسي من حي الطور

 

اعتقلــت عناصــر مــن مخــابرات االحــتالل، مــساء 
أمـــس الثالثـــاء، الـــشاب محمـــد الـــسلفيتي مـــن حـــي جبـــل 

 .بالقدس المحتلة الطور /الزيتون

وقــال شــهود عيــان انــه تــم نقــل الــشاب الــسلفيتي 
  .كوبية غربي القدس للتحقيق معهالى مركز اعتقال المس

  ١١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل مدير مركز المخطوطات في 
  المسجد األقصى

  

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــوات االحـــــتالل  –الق ـــــت ق اعتقل
رضــوان   المقدســي– مــساء اليــوم األربعــاء -" اإلســرائيلي"

ـــصى  ـــز المخطوطـــات فـــي المـــسجد األق ـــدير مرك عمـــرو م
  .ركالمبا

وأفــادت عائلــة عمــرو أن جنــود االحــتالل اقتحمــوا 
منــزل رضــوان فــي حــي الثــوري بالقــدس المحتلــة، وعــاثوا 

  .ًفيه خرابا بدعوى التفتيش

ـــوتر  ـــوات االحـــتالل أجهـــزة الكمبي كمـــا صـــادرت ق
والهواتف الحمولة وكميـة مـن األوراق والكتـب مـن المنـزل 

  .قبل اعتقال رضوان

الــذين يعملــون وعمــرو مــن النــشطاء المقدســيين 
علـــى فـــضح جـــرائم االحـــتالل فـــي القـــدس وخاصـــة بحـــق 
ـــة عمـــرو مدرســـة  ـــه زين المـــسجد األقـــصى، كمـــا أن والدت
ومرابطــــة فــــي األقــــصى، ووالــــده الــــدكتور جمــــال عمــــرو 

  .األكاديمي والخبير في شؤون مدينة القدس

ويـــأتي اعتقـــال المقدســـي رضـــوان عمـــرو ضـــمن 
خيـرة باسـتهداف تصاعدت في اآلونـة األ" إسرائيلية"هجمة 

موظفي المسجد األقـصى المبـارك وخاصـة التـابعين لـدائرة 
  .األوقاف اإلسالمية والحراس

وســبق أن اعتقلــت قــوات االحــتالل، اليــوم، وزيــر 
شؤون القدس المحتلة السابق المهندس خالد أبـو عرفـة، 

  .بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابراتها

ــام أبعــدت ســلطات االحــتالل نائــب مــد ــل أي ير وقب
ــدة القديمــة  ــاجح بكيــرات عــن البل أوقــاف القــدس الــشيخ ن

  . أشهر٦المسجد األقصى وكل الطرق المؤدية إليه 

ـــوعظ  ـــشرعي وال ـــيم ال ـــة التعل كمـــا تعرضـــت مديري
واإلرشـــاد قــــرب بـــاب السلــــسلة لالقتحـــام والتفتــــيش مــــن 

  .االحتالل

ـــصى  ـــستهدف االحـــتالل مـــوظفي وحـــراس األق وي
بهدف ثنيهم عن دورهم فـي باالعتقال واإلبعاد والتضييق؛ 

  .حماية المسجد وتأمينه

ويواجــــــــه المقدســــــــيون االعتقــــــــاالت واإلبعــــــــاد 
والغرامــات، بهــدف إبعــادهم عــن المــسجد األقــصى، وتركــه 

  .لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية

 ١١/١١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * *  

  ...في تطور خطير

 القتحامات االحتالل يمنح نصف ساعة اضافية
  المستوطنين للمسجد األقصى

 

في تطور، وصفه مراقبون ومرابطون فـي القـدس 
، وباعتبــــاره حلقــــة متقدمــــة مــــن "الخطيــــر“بـــــ المحتلــــة، 
األقــصى، منحــت ســلطات االحــتالل، عــصابات  اســتهداف

الفتــرة " اقتحامــات المــستوطنين نــصف ســاعة إضــافية فــي
الـساعة  حتـى ١٢:٣٠، لتصبح ما بين الساعة "المسائية

 .١:٣٠ً بدال من الساعة ٢:٠٠

وحــــسب عــــدد مــــن المــــرابطين والمرابطــــات فــــإن 
ملكيـة "باعتباره  المسجد األقصى االحتالل بات يتعامل مع

ً، ولم يعد يلقي باال ألي لوضـع قـائم وال "ًصهيونية خالصة
 .لسيادة إسالمية



  
  ١٨٣ 

وكانــت عــصابات الهيكــل المزعــوم طالبــت قــوات 
التــصدي للمــرابطين ومعــاقبتهم االحــتالل تــشديد قبــضتها و

ٕوابعادهم عن القدس واألقصى، الفتة إلى ضرورة استغالل 
الدعم األمريكي للمواقف اإلسـرائيلية والـدفع باتجـاه العديـد 

 .من المشاريع التهويدية

في بيـت المقـدس  الحركة اإلسالمية بدورها دعت
المواطنين في القـدس وعمـوم فلـسطين إلـى إعـادة إطـالق 

فجــر العظــيم إحيــاء لمــساجدنا وســنة نبينــا صــلى مبــادرة ال
 .اهللا عليه وسلم

ودعــت الحركــة شــرفاء األمــة العربيــة واإلســالمية 
ٕإلى الوقوف إلى جانب أهل القـدس واسـنادهم فـي ربـاطهم 
ودفــاعهم عــن مــسرى نبــيهم، ففــي ذلــك نــصرة لرســول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم ومسراه

  ١١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

طقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات 
  ألقصى

 

 اقتحمــــــــت مجموعــــــــات -فلــــــــسطين المحتلــــــــة 
المـــستوطنين صـــباح أمـــس األربعـــاء، ســـاحات المـــسجد 

  .األقصى بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

ً مــستوطنا بيــنهم ٤٦ّوأفــادت مــصادر محليــة، أن 
 ٧ً يهوديا وً طالبا٤٧و" أوري أرئيل"وزير الزراعة السابق 

عناصر مـن مخـابرات االحـتالل، اقتحمـوا سـاحات المـسجد 
ـــة بحراســـة  ـــا وأدوا طقوســـا تلمودي ـــوا فيه ـــصى، وتجول ٍاألق َ

  ....مشددة

وفــي بلــدة الطــور، هــدمت آليــات بلديــة االحــتالل 
للمـرة الثانيــة علــى التــوالي، بنايــة ســكنية لألســير المحــرر 

 قرابـة أحمد أبو الهـوى، الـذي قـضى فـي سـجون االحـتالل
  . سنوات١٠

ـــدة  واقتحمـــت آليـــات االحـــتالل برفقـــة القـــوات، بل
الطور، وحاصرت القـوات بأعـداد كبيـرة كافـة مـداخل بنايـة 
أبو الهوى، ثم اقتحمتهـا ومنعـت المـواطنين االقتـراب لهـا، 
كمــا منعــت صــاحب البنايــة مــن االقتــراب وقامــت باعتقالــه 

 البنايـة ونجله وحولتهما للتحقيق، ثم شرعت الجرافة بهدم
  . مترا مربعا٣٥٠وهي قيد اإلنشاء، وتبلغ مساحتها 

وكانــت جرافــات االحــتالل قــد هــدمت للمحــرر أبــو 
ــة ســكنية مؤلفــة مــن ٢٠١٦الهــوى عــام   شــقق، ٤، بناي

  )وكاالت....(وشردت ساكنيها، بحجة البناء دون ترخيص

  ١٩ ص١٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  مانية أياماالحتالل يمدد اعتقال فتى مقدسي لث

 

التابعة لالحتالل غربي " الصلح"محكمة  مددت
القدس، ليلة أمس، اعتقال الفتى عثمان أحمد جالجل 

ً، لمدة ثمانية أيام، وذلك بناء على طلب )ً عاما١٧(
  "الشاباك"جهاز أمن االحتالل العام 

وكانت قوات االحتالل اعتقلت جالجل الثالثاء، 
 األقصى بالمسجد ةأثناء تواجده في مصلى باب الرحم

  .كالمبار

وقال المحامي محمد محمود الذي يترافع عن 
لضرب " المسكوبية"جالجل، إن األسير تعرض في زنازين 

مبرح من عناصر االحتالل، الذين أرغموه على الجلوس 
على األرض وتشغيل المكيف الهوائي على درجة برودة 

 .عالية ومنعه من تناول الدواء

اج عن جالجل، إال أن نيابة وطالب محمود باإلفر
 أيام ٨فترة اعتقاله لـ  تمديد االحتالل أصرت على
  .الستكمال التحقيق معه

  ١٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٨٤ 

مستعربون يخطفون شابين من حي الطور في 
  "باب األسباط"القدس واعتقال ناشط من 

  

التابعة " المستعربين"اختطفت عناصر من وحدة 
الحتالل، فجر اليوم الخميس، الشابين عبد اهللا لقوات ا

 /أبو غنام، وحسن الياسين، من حي جبل الزيتون
  . بالقدس المحتلة الطور

وقال مراسلنا نقال عن شهود عيان انه تم نقل 
الشابين الى مركز اعتقال المسكوبية غربي القدس 

  . للتحقيق معهما

اعتقلت قوات االحتالل، مساء الخميس، كما 
شط المقدسي عرين الزعانين من أمام باب األسباط النا

  . )أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة(

ّوحول االحتالل الناشط الزعانين الى مركز تابع 
  .له في المنطقة للتحقيق معه

 ١٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يتسبب بأزمة مرورية خانقة شمال 
  غرب القدس

 

قوات االحتالل  تسببت – المحتلة القدس
مساء يوم الخميس، بأزمة مرورية خانقة على  اإلسرائيلي

  . الطريق المؤدية إلى قرى وبلدات شمال غرب القدس

ًبأن قوات االحتالل نصبت حاجزا   وأفاد شهود
ًعسكريا عند مدخل النفق قرب بلدة بدو أمام المركبات 

  . سالمتجهة إلى قرى وبلدات شمال غرب القد

وأشارت إلى أنها شرعت بتفتيش بعضها ودققت 
في البطاقات الشخصية للركاب، ما تسبب بأزمة مرورية 

  .خانقة امتدت حتى منتصف طريق بلدة الجيب

 ١٢/١١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ًمستوطنا يقتحمون األقصى وسط صلوات  ٨٣
  "باب الرحمة" علنية في ةتلمودي

 

المسجد   مستوطنا يوم الخميس،٥٣اقتحم 
األقصى، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات 

  . تاللحاال

وأدى عدد من المستوطنين صلوات تلمودية في 
محيط مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية داخل 
المسجد المبارك، في حين نفذ المستوطنون جوالت 

  .لسلسلةاستفزازية في المسجد، وغادروه من باب ا

  ١٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يمدد اغالق جمعية تطوع لألمل 
  المقدسة للمرة الثانية

 

 سلمت -  دياال جويحان-  القدس المحتلة
 ومقرها في لألملجمعية تطوع رئيسة سلطات االحتالل 

بيت حنينا شمال القدس المحتلة للمرة الثانية تمديد 
ة ستة شهور بعد توجيه تهمة دعمها  الجمعية لمدإغالق

   .من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

 للمرة الثانية استدعائيلبن، بعد  أبو قالت سلفيا
، اإلسرائيلي من قبل سلطات االحتالل أسبوعينخالل 
 شهور ٦ الجمعية لمدة إغالقبتمديد    قرارااستلمت

عمل الجمعية وأن  اإلسرائيليالصادر من وزير االمن 
   .دعم ورعاية من السلطة الفلسطينيةب

رعاية    نفتالسابقةتضيف، خالل التحقيقات 
ن الجمعية دورها أالسلطة الوطنية الفلسطينية للجمعية، و

 ونساء مدينة بأطفال اجتماعي ثقافي تعليمي تعنى
   .القدس المحتلة

ي عمل أن سلطات االحتالل ال تريد أ، بوأوضحت
 .حجج متعددة في مدينة القدس تحت اجتماعي



  
  ١٨٥ 

 أبو لبن، انها بالرغم من كافة الضغوطات وأكدت
 والجمعيات في مدينة القدس المؤسسات بحق اإلسرائيلية

في هذه المدينة دون  ن واجبهم هو االستمرار والبقاءأاال 
  .تغير النهج الوطني الفلسطيني

 ١٣/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ِمواجهات ليلية في العيساوية و ٌ   الطورٌ

 

، ١٣/١١/٢٠٢٠شهد مساء يوم الجمعة، 
ٍمواجهات بين المقدسيين وقوات االحتالل   اندالع

ٍالصهيوني في عدة مناطق في مدينة القدس المحتلة، 
، )الطور(العيساوية، وحي جبل الزيتون  تركزت في بلدة

  .وأصيب خالل تلك المواجهات شابين مقدسيين

رقعات وألقى الشبان الزجاجات الحارق والمف
صوب جنود االحتالل الصهيوني، وكاميرات المراقبة التي 

  .نصبها االحتالل الصهيوني في شوارع الطور والعيساوية

وتعد العيساوية أكبر بؤر المواجهة واالشتباك 
ٍفي القدس المحتلة، إذ تشهد مواجهات شبه يومية بين 

  .الشباب المقدسي وقوات االحتالل الصهيوني

  ١٤/١١/٢٠٢٠ موقع مدينة القدس

* * * * *  

  االحتالل يعرقل وصول المواطنين إلى األقصى

 

 عرقلت قوات االحتالل -  وفا– القدس المحتلة
اإلسرائيلي، يوم الجمعة، وصول المواطنين ألداء الصالة 

  . في المسجد األقصى المبارك

وأعادت شرطة االحتالل حافلة تقل مواطنين من 
لعسكري شمال شرق محافظات الضفة إلى حاجز حزما ا

القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى األقصى بعد 
  . دخولهم إلى مدينة القدس

وفي السياق، احتجزت قوات االحتالل عددا من 
النساء الوافدات إلى األقصى عند باب العامود بالقدس 

القديمة، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة، 
لين لألقصى ودققت ومحيط األقصى مع بدء توافد المص

  .في هوياتهم الشخصية

  ١٤/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

سلطات االحتالل تقرر تمديد فترة اقتحام 
  المستوطنين للمسجد األقصى

  

وقررت سلطات  ...-) شينخوا (-رام اهللا 
االحتالل، الخميس الماضي، تمديد فترة اقتحام 

ضافية لم  دقيقة إ٤٥المستوطنين للمسجد األقصى مدة 
 بحسب ما أفادت وزارة ١٩٦٧تكن قائمة منذ عام 

األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في المقابل لم 
 .تعلق أي جهة إسرائيلية على ذلك

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الشرطة 
اإلسرائيلية تسمح بشكل شبه يومي للمستوطنين بدخول 

ن تكون على فترتي" المغاربة"المسجد األقصى عبر باب 
، ١٠:٠٠ صباحا وحتى ٧:٣٠الصباحية من الساعة 

إضافة إلى ساعة بعد صالة الظهر، مع القرار فإن المدة 
 .ستزيد بشكل أكبر مع األيام القادمة

واعتبر مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حسين في بيان وزع للصحفيين، أن القرار 

 والقانوني يمس بالوضع القائم الديني"اإلسرائيلي 
 ".والتاريخي في األقصى

المستوطنين والمعتدين على "وقال حسين إن 
األقصى ال يخفون نواياهم تجاهه، بل ويدعون بشكل 
واضح لرفع يد مجلس األوقاف ومنعه من إدارة شؤون 

  ".األقصى

ودعا إلى التحرك في االتجاهات كافة وعلى 
ية ضد جميع المستويات السياسية والقانونية والجماهير

 .القرار، وشد الرحال إلى المسجد وتكثيف التواجد فيه



  
  ١٨٦ 

ويريد الفلسطينيون إعالن القدس الشرقية التي 
تضم المسجد األقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما 

  .تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها

  ١٥/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

ة في باحات طقوس تلمودية بحراسة مشدد
  ألقصىا

 

 اقتحمت - وكاالت  - فلسطين المحتلة
مجموعات المستوطنين صباح أمس األربعاء، ساحات 
المسجد األقصى بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

  .اإلسرائيلي

ً مستوطنا بينهم ٤٦ّوأفادت مصادر محلية، أن 
ً طالبا يهوديا و٤٧و" أوري أرئيل"وزير الزراعة السابق  ً٧ 

ن مخابرات االحتالل، اقتحموا ساحات المسجد عناصر م
ٍاألقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة  َ

  .مشددة

، أمس "يديعوت أحرونوت"إلى ذلك، ذكر صحيفة 
األربعاء، أن وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي بيني 

 وحدة استيطانية ١٧٠٠غانتس وافق على شرعنة نحو 
  .في الضفة الغربية

الصحيفة أن الحديث يدور عن سعي  وأفادت
الذي يتزعمه غانتس، لكسب ود )  أزرق- أبيض(حزب 

 وحدة ١٧٠٠المستوطنين عبر السعي لشرعنة 
. بنيت على األراضي الفلسطينية والتي استيطانية،

وحسب الصحيفة، يسعى غانتس، لتسوية أوضاع 
الوحدات االستيطانية القانونية، وتحويلها إلى وحدات 

  .من وجهة نظر االحتاللقانونية 

إن اإلجراء يشمل وحدات استيطانية في : وقالت
بيتار عيليت، موديعين عيليت، معاليه (مستوطنات 

أدوميم، أرائيل، يتسهار، عطيرت، حلميش، أدورا 
  .)وعتنيئيل

وفي بلدة الطور، هدمت آليات بلدية االحتالل 
رر للمرة الثانية على التوالي، بناية سكنية لألسير المح

أحمد أبو الهوى، الذي قضى في سجون االحتالل قرابة 
  . سنوات١٠

واقتحمت آليات االحتالل برفقة القوات، بلدة 
الطور، وحاصرت القوات بأعداد كبيرة كافة مداخل بناية 
أبو الهوى، ثم اقتحمتها ومنعت المواطنين االقتراب لها، 
كما منعت صاحب البناية من االقتراب وقامت باعتقاله 
ونجله وحولتهما للتحقيق، ثم شرعت الجرافة بهدم البناية 

  . مترا مربعا٣٥٠وهي قيد اإلنشاء، وتبلغ مساحتها 

وكانت جرافات االحتالل قد هدمت للمحرر أبو 
 شقق، ٤، بناية سكنية مؤلفة من ٢٠١٦الهوى عام 

  .وشردت ساكنيها، بحجة البناء دون ترخيص

، من جهتها، دعت جامعة الدول العربية
المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق اإلنسان، للتدخل 
الفوري والقيام بواجباتها، والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق 
قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية األسرى في 

  .سجون االحتالل اإلسرائيلي، وكفالة حقوقهم القانونية

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
ية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريح واألراضي العرب

صحفي، أمس األربعاء، إن استشهاد األسير المريض 
بالسرطان كمال أبو وعر نتيجة سياسة اإلهمال الطبي 
المتعمد التي ينتهجها االحتالل بحق األسرى جريمة 

  .إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل جرائمها بحق شعبنا

الم بإدانة وشدد على أنه ال ينبغي أن يكتفي الع
هذه الجريمة الجديدة وحسب، بقدر ما يمليه الضمير 
اإلنساني ومنظمات حقوق اإلنسان وجهات العدالة 
الدولية، من مسؤوليات في إعمال قواعد ومبادئ القانون 

  ...الدولي اإلنساني، لحماية أرواح األسرى
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من جهة ثانية، أكد مركز فلسطين لدراسات 
 المحتجزة األسيرةء الحركة األسرى أن عدد جثامين شهدا

لدى االحتالل ارتفع الى ثمانية بعد رفض االحتالل تسليم 
الذي ارتقى أمس األول "  وعرأبوكمال "جثمان الشهيد 

  ...في مستشفى اساف هروفيه نتيجة اإلهمال الطبي

مركز مدير " األشقررياض "  الباحثوأشار
تالل  أن االحتالل هو كيان االحفلسطين لدراسات األسرى

هو الوحيد في العالم الذي يمارس هذه الجريمة ويشرع 
 لها عبر قانون خاص يجيز احتجاز جثامين الشهداء
الفلسطينيين بهدف االنتقام منهم ومعاقبتهم بعد 

  ...موتهم

  ١٢ ص١٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من القدس
 

سرائيلي اليوم  اعتقلت قوات االحتالل اإل–القدس 
 .االثنين، ثالثة مواطنين من محافظة القدس

ـــــ ، بــــأن قــــوات "وفــــا" وأفــــادت مــــصادر محليــــة ل
 ٢٥(االحـــتالل، اعتقلـــت الـــشاب عبـــادة نـــضال دنـــديس 

بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي واد قــدوم مــن ســلوان ) عامــا
  .جنوب المسجد األقصى المبارك

ــا  كمــا اعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، مواطن
  .من بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة

، بـــأن شـــرطة "وفـــا" وأفـــادت مـــصادر محليـــة لــــ
االحتالل أوقفت مركبة نائـب رئـيس بلديـة العيزريـة محمـد 
ــه مــن  ــاء عودت ــدس أثن ــي طريــق شــارع الق حــسن مطــر ف

  .مدينة أريحا، واعتقلته

ــة،  ــدة عناتــا شــمال شــرق القــدس المحتل ومــن بل
تالل الـشاب موسـى جمـال سـالمة، بعـد اعتقلت قوات االحـ

  .ان داهمت منزله في البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته

  ١٦/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  قوات االحتالل تغلق حاجز قلنديا وتعتقل فتاة

  

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  -س القد
لقدس اليوم االثنين، حاجز قلنديا العسكري شمال ا

 .المحتلة، واعتقلت فتاة

إن جنود االحتالل المتواجدين : وقال شهود عيان
على الحاجز أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا فتاة حاولت 

 .دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيا على األقدام

  ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قوات االحتالل تهدم منشآت صناعية في بلدة 
  عناتا

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  -قدس ال
اليوم االثنين، عددا من المنشآت الصناعية عند مدخل 

 .مفرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

وهدمت جرافات كبيرة تابعة لالحتالل تساندها 
 .قوات معززة بركسين تجاريين على الشارع الرئيسي

كما شمل الهدم بركسا تجاريا يضم بسطات 
 وبركسا وسورا يمتد على نحو دونمين من األرض خضار،

ويضم محل بيع قطع مركبات يعود للمواطن محمد ابراهيم 
حلوة، كما أغلقت المفرق أمام مركبات المواطنين بكال 

 .االتجاهين، ما أدى لحدوث أزمة مرورية في المكان

يذكر أن سلطات االحتالل هدمت في العاشر من 
 تعود للمواطن ابراهيم طه الشهر الجاري مغسلة مركبات
 .الشيخ في ذات المنطقة بعناتا

 ١٦/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  



  
  ١٨٨ 

طقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات 
  ألقصىا

 

 اقتحمــــــــت - وكــــــــاالت - فلــــــــسطين المحتلــــــــة
ــاء، ســاحات  مجموعــات المــستوطنين صــباح أمــس األربع

شـــرطة االحـــتالل المـــسجد األقـــصى بحراســـة مـــشددة مـــن 
  .اإلسرائيلي

ً مــستوطنا بيــنهم ٤٦ّوأفــادت مــصادر محليــة، أن 
ً طالبا يهوديا و٤٧و" أوري أرئيل"وزير الزراعة السابق  ً٧ 

عناصر مـن مخـابرات االحـتالل، اقتحمـوا سـاحات المـسجد 
ـــة بحراســـة  ـــا وأدوا طقوســـا تلمودي ـــوا فيه ـــصى، وتجول ٍاألق َ

  .مشددة

 يوم، "أحرونوتيديعوت " صحيفة تإلى ذلك، ذكر
ــــي  ــــر جــــيش االحــــتالل اإلســــرائيلي بين األربعــــاء، أن وزي

 وحـدة اسـتيطانية ١٧٠٠غانتس وافق علـى شـرعنة نحـو 
  ...في الضفة الغربية

وفــي بلــدة الطــور، هــدمت آليــات بلديــة االحــتالل 
للمـرة الثانيــة علــى التــوالي، بنايــة ســكنية لألســير المحــرر 

حـتالل قرابـة أحمد أبو الهـوى، الـذي قـضى فـي سـجون اال
  . سنوات١٠

ـــدة  واقتحمـــت آليـــات االحـــتالل برفقـــة القـــوات، بل
الطور، وحاصرت القـوات بأعـداد كبيـرة كافـة مـداخل بنايـة 
أبو الهوى، ثم اقتحمتهـا ومنعـت المـواطنين االقتـراب لهـا، 
كمــا منعــت صــاحب البنايــة مــن االقتــراب وقامــت باعتقالــه 

ة بهدم البنايـة ونجله وحولتهما للتحقيق، ثم شرعت الجراف
  . مترا مربعا٣٥٠وهي قيد اإلنشاء، وتبلغ مساحتها 

وكانــت جرافــات االحــتالل قــد هــدمت للمحــرر أبــو 
ــة ســكنية مؤلفــة مــن ٢٠١٦الهــوى عــام   شــقق، ٤، بناي

  ...وشردت ساكنيها، بحجة البناء دون ترخيص

  ١٢ ص١٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
مـــــساء يـــــوم  -" اإلســـــرائيلي"قـــــوات االحـــــتالل  اقتحمـــــت
 مــــصلى بــــاب الرحمــــة فــــي المنطقــــة الــــشرقية -االثنــــين

  .للمسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة

ــة مــن جنــود االحــتالل  وفــي التفاصــيل أقــدم أربع
ــى اقتحــام مــصلى بــاب الرحمــة، وعمــدوا إلــى تــصوير  عل

  .لمصلين والموجودين في المصلىا

وتتعــــرض المنطقــــة الــــشرقية للمــــسجد األقــــصى 
ومنطقـــة مـــصلى بـــاب الرحمـــة الســـتهداف ممـــنهج مـــن 
ّاالحـــــتالل ومـــــستوطنيه؛ حيـــــث تـــــؤمن قـــــوات االحـــــتالل 
ـــــشرقية  ـــــة ال ـــــستوطنين للمنطق ـــــة للم االقتحامـــــات اليومي

  .بالتزامن مع إفراغه من المصلين والمرابطين

ًتـــصارا بفـــتح مـــصلى بـــاب وحقـــق المقدســـيون ان
ـــر  ـــة فبراي ـــي نهاي ً عامـــا مـــن ١٦، بعـــد ٢٠١٩الرحمـــة ف

إغالقــه مــن قــوات االحــتالل؛ بهبــة شــعبية أكــدوا فيهــا أن 
  . المصلى جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك

وأغلقت الـشرطة اإلسـرائيلية مـصلى بـاب الرحمـة 
، بـــزعم وجـــود مؤســـسة غيـــر قانونيـــة فيـــه، ٢٠٠٣عـــام 

ر اإلغـــالق ســـنويا منـــذ ذلـــك الحـــين، إال أنهـــا وجــددت أمـــ
أثــارت غــضب الفلــسطينيين مــؤخرا بــإغالق بوابــة حديديــة 

  . مؤدية إلى المصلى

وال تـزال سـلطات االحـتالل تـسعى بـشتى الوســائل 
ٍوالطرق إلعادة إغالقه مرة أخرى، وتحويله لكنيس يهودي 
ٍعبر إبعاد المصلين والمرابطين عنه، في محاولـة لتفريغـه 

  . نفيذ مخططاتهاوت

ويقع بـاب الرحمـة علـى الـسور الـشرقي للمـسجد 
 مترا ونصف المتر، وهو بـاب ١١األقصى، ويبلغ ارتفاعه 

مزدوج يتكون من بابين هما التوبة والرحمة يوصل إليهما 
  .عبر ساللم طويلة
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ومــن الجهــة األخــرى مــن المنطقــة الواقعــة خــارج 
ُي دفـن فيهـا السور تقـع مقبـرة بـاب الرحمـة اإلسـالمية التـ

العديد من صـحابة الرسـول محمـد عليـه الـصالة والـسالم، 
  . من أبرزهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس

وتواصل قوات االحتالل فرض قيودها على دخـول 
المصلين للمسجد األقصى، وتدقق فـي هويـاتهم، وتحتجـز 

  . بعضها عند بواباته الخارجية

 ويـــــشهد المـــــسجد األقــــــصى يوميـــــا اقتحامــــــات
ـــة،  ـــن المـــستوطنين وأذرع االحـــتالل المختلف ـــات م وانتهاك

  وتزداد وتيرتها خالل األعياد اليهودية

  ١٦/١١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين

اعتقلــت قــوات االحــتالل، صــباح اليــوم االثنــين، 
، مــن منزلــه فــي " عامــا٢٥"الــشاب عبــادة نــضال دنــديس 

فـي  المـسجد األقـصى جنـوب سـلوان قـدوم ببلـدةحـي واد 
 .القدس المحتلة

واعتقلــــت المــــواطن محمــــد حــــسن مطــــر، مــــن 
منزلـه فـي قريـة  اقتحـام القدس، والشاب جمال سالمة بعد
 .عناتا شمال شرق القدس المحتلة

فــي الــسياق ذاتــه، اعتقلــت قــوات االحــتالل ثالثــة 
أميـر أبـو : وسـط القـدس، هـم الطـور ّمقدسـيين مـن حـي

  .معة، هيثم خويص، وفريد إياد أبو الهوىج

 ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   مواطنين من القدس٤االحتالل يعتقل 

ــــــا -القــــــدس  ــــــوات االحــــــتالل – وف ــــــت ق  اعتقل
 مـواطنين مـن بلـدة العيـسوية ٤اإلسرائيلي، يـوم الثالثـاء، 
  .في مدينة القدس المحتلة

 االحـتالل وأفاد شـهود عيـان لمراسـلنا، بـأن قـوات
مجــد مــروان داري، ومحمــد عمــاد داري، : اعتقلـت كــال مــن

ووديع أبو الحمص، ومحمـود غريـب، عقـب دهـم منـازلهم 
  .في البلدة، وتفتيشها

  ١٧/١١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

 تطالب بإبعاد المرابطين "الهيكل المزعوم"
  باألقصى عن القدس

 

 اقتحم عشرات - وكاالت - فلسطين المحتلة
نين صباح أمس الثالثاء، باحات المسجد المستوط

بحماية قوات االحتالل، وأدوا طقوسا  األقصى المبارك،
ًوشهدت مدينة القدس المحتلة إغالقا . تلمودية علنية

ًشامال استمر ألسابيع بحجة االحتفال باألعياد اليهودية 
 .«كورونا«وتفشي وباء 

وطالبت جماعات الهيكل قوات االحتالل تشديد 
ٕ والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وابعادهم عن قبضتها

القدس، الفتة إلى ضرورة استغالل الدعم األمريكي 
للمواقف اإلسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع 

 .التهويدية

وكانت جمعية األقصى لرعاية األوقاف 
والمقدسات، قد دعت عموم المسلمين في الداخل 

، إلى تكثيف شد الرحال الفلسطيني المحتل وأهالي القدس
ٕنحو المسجد األقصى المبارك واعماره بالمصلين 

 .والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين

واقتحم عشرات المستوطنين قبيل فجر أمس 
، التي تم إخالؤها »سانور«الثالثاء، موقع مستوطنة 

وقال . ٢٠٠٥وهدم بيوتها في إطار خطة االنفصال، عام 
زمون إعادة االستيطان في المكان، المستوطنون إنهم يعت

الذي يقع شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما عبر قادة 
  ..المستوطنين عن دعمهم لهذه الخطوة

  ١٩ص ١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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والعشرات باالختناق إثر " المطاط"إصابتان بـ 
  اقتحام مخيم قلنديا

  

 أصيب شابان –  وكاالت– االراضي الفلسطينية
لرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات با

بحاالت االختناق خالل مواجهات اندلعت مع جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، بعد ظهر أمس عقب اقتحام مخيم 

  .قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت 
” فتح“ظيم المخيم واعتلت أسطح البنايات، منها مبنى تن

واللجنة الشعبية في المخيم، ما أدى الندالع مواجهات 
مع الشبان، وحدوث أزمة مرورية في شارع القدس رام 

  .اهللا

وأضافت المصادر، أن شابين أصيبا بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالعين، وعشرات 
اإلصابات بحاالت االختناق خالل المواجهات التي أطلق 

الل خاللها األعيرة المطاطية والقنابل جيش االحت
  .>>...الصوتية، ووابال من قنابل الغاز السام والمدمع

واعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر ... <<
 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة ١٦أمس 

  .الغربية ومدينة القدس المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش

ي في بيان، إن قوات وقال نادي االسير الفلسطين
االحتالل االسرائيلي اقتحمت وسط اطالق كثيف للنيران، 
مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام اهللا وجنين 
وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين 

  .الستة عشر بزعم أنهم مطلوبون

من جهة اخرى، نصب مستوطنون متطرفون 
يما في أراضي مواطنين فلسطينيين يهود صباح اليوم، خ

في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم، بهدف االستيالء 
  .عليها

واوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان، أن 
مجموعة من المستوطنين المتطرفين قاموا بنصب الخيمة 

توسع في منطقة الخمار شمال شرق البلدة، ألغراض ال
  .االستيطاني االسرائيلي

وأشار الى أن المنطقة المذكورة تتعرض منذ فترة 
إلى هجمة استيطانية شرسة، تمثلت في نصب كرفانات 
وخيم وشق طرق، موضحا ان المواطنين الفلسطينيين 

  .تصدوا للمستوطنين، واستطاعوا ازالة كل هذه التعديات

  ١٩ ص١٨/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

لم ثالثة فلسطينيين قرارات إبعاد االحتالل يس
  عن المسجد األقصى

 

سلطات االحتالل  سلمت –فلسطين المحتلة 
اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، ثالثة قرارات إبعاد عن المسجد 

 المبارك تتراوح بين أسبوع وستة أشهر األقصى
 .لفلسطينيين من مدينة القدس

وشملت قرارات اإلبعاد مدير مركز المخطوطات 
 المبارك رضوان عمرو، وحارس األقصى المسجد في

  .المسجد محمد الصالحي قرارين، وذلك لمدة أسبوع

كما سلمت شرطة االحتالل نائب أمين سر 
ًاللجنة التنظيمية لحركة فتح عرين الزعانين، قرارا بإبعاده 

  ... المبارك لستة شهوراألقصىعن المسجد 

  ١٨/١١/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

  القدس من شابين يعتقل االحتالل
 

 ي،شرطة االحتالل اإلسرائيل  اعتقلت– القدس
مساء اليوم األربعاء، شابين من حي الثوري بمدينة 

  .القدس المحتلة
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 مصادر محلية بأن شرطة االحتالل وأفادت
ٕاعتدت على الشابين ليث عاصي، وابراهيم صيام، لدى 

  .اقتحامها حي الثوري واعتقلتهما

 عملت شرطة االحتالل على تحرير مخالفات اكم
  .عشوائية على األهالي والمارة في شوارع حي الثوري

  ١٨/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

  اقتحام األقصى

  

 مستوطنا، يوم ٤١ اقتحم -فلسطين المحتلة 
األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية شرطة 

 .ائيلياالحتالل اإلسر

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن 
بشكل » األقصى«المستوطنين تجولوا في باحات 

  .استفزازي، وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل

 ٢٤ ص١٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مستوطنون يضعون الشمعدان على سطح 
  الحرم اإلبراهيمي

 

 وضع مستوطنون - وكاالت–القدس المحتلة 
متطرفون تحت حماية جيش االحتالل اإلسرائيلي امس، 
الشمعدان على سطح الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة 

  . القديمة بمدينة الخليل

وقال مدير الحرم اإلبراهيمي حفظي أبو سنينة 
في بيان إن المستوطنين وضعوا الشمعدان على السطح 

وخطير إلحياء أحد األعياد اليهودية، في اعتداء صارخ 
  .واستفزاز لمشاعر المسلمين

كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، 
ثالثة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة 
الغربية المحتلة، واستدعت وزير شؤون القدس في 

  .الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي للتحقيق

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
السرائيلي اقتحمت وسط اطالق كثيف للنيران االحتالل ا

مناطق متفرقة في مدن رام اهللا والبيرة وبيت لحم وطولكرم 
  .وجنين، واعتقلت المواطنين الثالثة عشر

واستدعت قوات االحتالل وزير شؤون القدس 
في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي للتحقيق معه في 

  .سجن المسكوبية بالقدس المحتلة

خابرات االحتالل اعتقلت الوزير الهدمي وكانت م
اربع مرات واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه 

  .٢٠١٩منصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 

  ٨ص ١٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 طفل فلسطيني منذ ٤٠٠االحتالل اعتقل نحو 
  ٢٠٢٠بداية 

 

 كشفت مصادر إعالمية -فلسطين المحتلة 
 أن رئيس وزراء االحتالل بنيامين عبرية النقاب عن

نتنياهو، يسعى إلى دفع أعمال البناء االستيطاني في 
االستيطانية المقام على أراضي قريتي " عطروت"منطقة 

الفلسطينيتين شمال القدس " بيت حنينا"، و"قلنديا البلد"
المحتلة، وذلك قبل انتهاء والية الرئيس األمريكي الحالي 

 .دونالد ترمب

المتلفزة أن نتنياهو أعرب " كان" قناة وأفادت
خالل محادثات مغلقة عن رغبته في الحصول على 
موافقة فورية من الواليات المتحدة على هذه الخطوة، 
وأنه سيطلب من وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
دفع بناء اآلالف من الوحدات االستيطانية الجديدة في 

 .هذا الحي إلى األمام

قناة الرسمية اإلسرائيلية عن مسؤولين ونقلت ال
في الحكومة ومقربين من نتنياهو، أن الحكومة 

على " استيطاني"اإلسرائيلية تسعى إلى فرض أمر واقع 
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األرض، قبل تولي الرئيس األمريكي المنتخب، بايدن، 
وأشارت إلى قناعة المسؤولين . منصبه بشكل رسمي

من بناء (زه ما لم يتم إنجا"المحيطين بنتنياهو بأن 
، "اآلن لن يحدث في ظل اإلدارة الجديدة) استيطاني

ورجحوا أن تضع إدارة بايدن العراقيل أمام تنفيذ المشاريع 
 .االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة

يشار إلى أن بلدية االحتالل في القدس المحتلة، 
كانت طرحت في شهر شباط من العام الحالي، مخططا 

ف وحدة استيطانية جديدة على محيط لبناء تسعة آال
، حيث "عطروت"في منطقة ) مطار قلنديا(المطار سابقا 

. رصدت حكومة االحتالل ماليين الدوالرات لهذا الهدف
، وتقع شمال القدس المحتلة، "عطروت"يذكر أن منطقة 

 القدس، حيث أقامت سلطات -على طريق رام اهللا 
يطانية، تهدف االحتالل في المكان منطقة صناعية است

إلى فصل القدس عن شمال ووسط الضفة الغربية، 
والسيطرة على الطريق الحيوي والوحيد من بين القدس 

 .وعمقها الفلسطيني في الشمال

 مستوطنا، أمس الخميس، باحات ٩٨واقتحم 
المسجد األقصى، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل 

من شرطة االحتالل، فيما حذر مسؤولون ومختصون، 
قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، البدء بتسجيل أراضي 

 .القدس ضمن الطابو اإلسرائيلي

وأفادت األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن 
المستوطنين تجولوا في باحات االقصى المختلفة، 
. واقتحموا صحن قبة الصخرة المشرفة بشكل استفزازي
 وأضافت أن شرطة االحتالل أدخلت المقتحمين عبر
مجموعات انطالقا من باب المغاربة، الذي تمنع قوات 

 ...االحتالل المصلين من الدخول عبره إلى األقصى

في موضوع آخر، اعتقلت قوات االحتالل 
 طفل فلسطيني تقل أعمارهم ٤٠٠اإلسرائيلي، أكثر من 

 عاما، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية ١٨عن 

ّ القدس المحتلة، تشرين األول الماضي، غالبيتهم من
بحسب ما أفاد نادي األسير في تقرير نشره اليوم 

 .الخميس

وقال نادي األسير في تقريره الذي جاء بمناسبة 
 تشرين ٢٠يوم اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف في 

الثاني من كل عام، وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدت فيه 
حقوق الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية إعالن 

، واتفاقية حقوق الطفل في عام ١٩٥٩الطفل عام 
 طفال فلسطينيا، يعتقلهم ١٧٠، إن نحو ١٩٨٩

: االحتالل، ويحتجزهم في ثالثة سجون مركزية هي
 ."مجدو، وعوفر، والدامون"

وأكد أن سلطات االحتالل، مستمرة في تنفيذ 
عمليات اعتقال األطفال، وفرض مزيد من اإلجراءات 

، "كورونا"هم، رغم استمرار انتشار فيروس التنكيلية بحق
حيث يواجه األسرى األطفال عملية عزل مضاعفة أسوة 
بالبالغين، وحرموا من زيارة عائالتهم ومحاميهم، السيما 

 .في األشهر األولى من انتشار الوباء

واستعرض نادي األسير عبر ورقة حقائق، جملة 
تالل بحق من االنتهاكات، والتحوالت التي ينفذها االح

األسرى األطفال، وتتمثل بـاعتقالهم المنظم من منازلهم 
في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق 
ٕوالتوقيف، وابقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، 
ّوصلت في بعض الحاالت الموثقة ليومين، وتوجيه 

نتزاع الشتائم واأللفاظ النابية لهم، تهديدهم وترهيبهم، ال
االعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع على اإلفادات المكتوبة 
ّباللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم  ّ
القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خالل 
ّالتحقيق، وغير ذلك من األساليب واالنتهاكات، ومنها 

 .حرمانهم من استكمال دراستهم

، شهدت ٢٠١٥ عام منذ: "وقال نادي األسير
قضية األسرى األطفال، تحوالت ما زالت مستمرة، خاصة 



  
  ١٩٣ 

في فترة هبة القدس، منها إقرار سلطات االحتالل للقوانين 
ُالعنصرية، والتوجه نحو مشاريع قوانين، تشرع إصدار 
أحكام عالية بحق األطفال، وصلت في بعض الحاالت إلى 

منذ العام أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، و
المذكور ولغاية تشرين األول من العام الجاري، وصلت 

  ".  آالف٧حاالت االعتقال بين صفوف األطفال ألكثر من 

ويواجه األطفال خاصة في القدس : "وأضاف
المحتلة، عمليات اعتقال ممنهجة، كانت لها آثار كارثية 
على مصيرهم، عبر سياسات ممنهجة لتدمير بنية 

، ومنها استهداف األسرى األطفال، المجتمع المقدسي
التي طالت عبر السنوات " الحبس المنزلي"بسياسة 

الماضية المئات من األسرى األطفال، وشكلت أخطر 
السياسات التي فرضتها عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى 

  )وكاالت". (سجن

  ١٦ ص٢٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 إسرائيل تمنع فلسطينيين من الصالة بـ
  "األقصى"

 

 منعت الشرطة اإلسرائيلية، -فلسطين المحتلة 
مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من 
الوصول إلى المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة، في 

 .خطوة ندد خطيب المسجد بتكرارها

ووفق مراسل األناضول، أوقفت الشرطة 
لى اإلسرائيلية المصلين من الضفة الغربية على حواجز ع

مداخل البلدة القديمة في القدس ولم تسمح إال لعدد قليل 
جدا منهم بالوصول إلى المسجد األقصى بعد التدقيق في 

 .هوياتهم

وأدى الفلسطينيون الذين تم منعهم من الوصول 
إلى المسجد األقصى صالة الجمعة في الشوارع القريبة 

 .من البلدة القديمة

الحواجز على وكانت الشرطة اإلسرائيلية أقامت 
 .مداخل البلدة القديمة منذ ساعات الصباح

وفي السياق، ندد خطيب األقصى، الشيخ يوسف 
تكرار منع مصلين من "أبو سنينة، في خطبة الجمعة، بـ

 ".الوصول إلى المسجد

ال يجوز بأي حال استمرار منع "وقال أبو سنينة 
 ".المصلين من الوصول إلى المسجد ألداء الصالة

الجمعة الرابعة على التوالي التي يتم وهذه هي 
فيها منع مصلين من سكان الضفة الغربية من الوصول 

 .إلى المسجد األقصى

 ألف فلسطيني من سكان القدس ١٢وأدى نحو 
الشرقية والداخل الفلسطيني الصالة بالمسجد األقصى 

وتطلب . وسط إجراءات مشددة، وفق تقديرات محلية
غربية وقطاع غزة الحصول إسرائيل من سكان الضفة ال

على تصاريح خاصة من أجل الوصول إلى القدس أو 
 .الصالة بالمسجد األقصى

من ناحية ثانية حذر مسؤول فلسطيني، 
الجمعة، من تصاعد أعداد المعتقلين المصابين بفيروس 

وقال قدري أبو بكر، . كورونا في السجون اإلسرائيلية
، إن )ميةرس(رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 

 ". معتقل مصابون حاليا بكورونا١٠٠نحو "

وبلغ إجمالي المعتقلين الفلسطينيين بسجون 
 ٣٠، شفي ١٣٠إسرائيل الذين أصيبوا بكورونا نحو 

منهم، وفق مؤسسات محلية تعنى بقضايا المعتقلين 
 .)غير حكومي(بينها نادي األسير 

 ٤٥٠٠وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 
 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين ٤٠ فلسطيني، بينهم

) دون تهمة(، والمعتقلين اإلداريين ١٧٠األطفال قرابة 
  )وكاالت. (، وفق بيانات فلسطينية رسمية٣٧٠نحو 

 ١٦ ص٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  



  
  ١٩٤ 

االحتالل الصهيوني يعتقل طفلين من مخيم 
  قلنديا

َاعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، ليلة الجمعة، 
خالد سليم، : ، الطفلين القاصرين٢٠/١١/٢٠٢٠

ٍ أنور أبو زيدية، من داخل محل تجارٍي في ٕواسماعيل ِ
ِمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بزعم اتهامها بإلقاء 

على الحاجز العسكري ) كوع متفجر(ٍعبوة محلية الصنع 
  .القريب من مدخل المخيم

ّوكانت قوات االحتالل الصهيوني قد أغلقت 
لنديا العسكري باالتجاهين أمام حركة السير حاجز ق

ٍوالمرور، بعد تعرض نقطة عسكرية في محيطه لهجوم  ٍ
ٍباألكواع المتفجرة من قبل عدد من الشباب الفلسطينيين، 
ما تسبب بأزمة، وطوابير طويلة من السيارات والمركبات 
المتجهة من رام اهللا والضواحي الشمالية باتجاه القدس 

  .وبالعكس

د مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، ويشه
ٍمواجهات شبه يومية بين المواطنين الفلسطيني، وقوات 
االحتالل الصهيوني، إذ يعد المخيم من بؤر المواجهة  ُ

  .المشتعلة في القدس

  ٢١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّ مستوطن دنسوا المسجد ٤٠٠أكثر من 
  األقصى خالل أسبوع

ري تابع لعصابات الهيكل المزعوم قال موقع عب
 اقتحموا مستوطن ةأربعمائان أكثر من " هار حداشوت"

 اقتحاماتيذكر أن  .خالل أسبوع المسجد األقصى
المستوطنين تبدأ كل أسبوع منذ ساعات صباح يوم األحد 

  .وحتى يوم الخميس على فترتين

  ٢٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ة على فتى من القدس االحتالل يفرض غرام
   آالف شيقل١٠بقيمة 

 

ًاالحتالل، اليوم األحد، حكما  محكمة أصدرت
بتغريم الفتى المقدسي محمود حلوة، من سكان بلدة 

 آالف ١٠عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بمبلغ 
 .شيقل

وكان االحتالل قد حكم على الفتى حالوة لمدة 
مته خارج ً يوما، وأفرج عنه، بشرط استمرار محاك٤٦

  .المعتقل

  ٢٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قوات االحتالل تعتقل مواطنا وزوجته من 
  القدس

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي  اعتقلت – القدس
مساء يوم األحد، مواطنا وزوجته من البلدة القديمة 

 .بالقدس المحتلة واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف

ن شرطة االحتالل اعتقلت وأفاد شهود عيان، بأ
المقدسي أحمد أبو غزالة وزوجته من منزلهما في منطقة 

  .باب حطة بالقدس القديمة واقتادتهما للتحقيق

 ٢٢/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  العيسوية من شابين عن مشروط إفراج
 

 أفرجت سلطات -  مصطفى صبري- القدس
عمران عبيد االحتالل اليوم األحد، عن الشابين يزن 

ومحمد مروان عبيد من بلدة العيسوية شرق القدس، 
  .بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام

وتم اعتقال الشاب يزن عمران عبيد في منطقة 
  .الشيخ جراح قرب باب الساهرة في القدس



  
  ١٩٥ 

يشار إلى أن االحتالل يعتقل المقدسيين 
" المسكوبية"ويخضعهم للتحقيق القاسي في مركز تحقيق 

ما يفرض عليهم غرامات مالية، وعقوبة الحبس المنزلي ك
ًلفترات متفاوتة مع اقتحام المنازل ليال للتأكد من االلتزام 

  .بالعقوبة والتهديد بتمديدها

  ٢٢/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

خطة لتهويد الحرم اإلبراهيمي الشريف في 
  الخليل

  

يوم، كشفت صحيفة ايسرائيل ه –  بترا–رام اهللا 
العبرية، في عددها الصادر اليوم األحد، أن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي تستعد لطرح عطاءات جديدة لتهويد 
محيط المسجد اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، 
جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن رفضت التماسات 
إلقامة مشاريع استيطانية على أراض فلسطينية في 

  .محيط المكان

ويدور الحديث، حسب الصحيفة اإلسرائيلية، عن 
بناء مصعد وممر خاص بالمعاقين من المستوطنين 
بمحاذاة المسجد، لتسهيل عملية اقتحامه، وجرى 
تخصيص مليوني شيكل حتى اآلن لتمويل المشروع 

  . التهويدي

لجنة "ويأتي ذلك، بعد أن أنهت ما تسمى 
 تلقي ، التابعة لسلطات االحتالل،"االعتراضات

االعتراضات في ما يتعلق بمشروع بناء مصعد وممر 
وحديقة للمستوطنين على أراض وقفية وبملكية فلسطينية 

  . بمحاذاة المسجد اإلبراهيمي

وفي خطوة شكلية، ومحاولة إلضفاء صفة 
قانونية على المشاريع االستيطانية، ناقشت السلطات 

يسارية، االعتراضات التي قدمتها بلدية الخليل ومنظمات 

وجرى النظر فيها ورفضها جميعا، ما يفتح الباب أمام 
  .طرح عطاءات للبدء بالبناء التهويدي

وتأتي عمليات التهويد المتسارعة بناء على 
تعليمات أصدرها وزير الحرب السابق نفتالي بينيت، 
تضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل 

 تخدم المقتحمين إنشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات
  . للمسجد

ويهدد المشروع االستيطاني بوضع يد االحتالل 
على مرافق تاريخية قرب المسجد اإلبراهيمي، وسحب 
صالحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل، ومنحها لما 

  . تسمى باإلدارة المدنية التابعة لسلطات االحتالل

من مساحة % ٦٠ويسيطر االحتالل على 
 يسمح للفلسطينيين بدخوله، إال بعد إجراءات المسجد، وال

أمنية مشددة على مداخله، كما أنه يمنع رفع األذان في 
أوقات عديدة بذريعة إزعاج المستوطنين داخل البلدة 

 .القديمة

  ٩ ص٢٣/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ًاالحتالل يعتقل شابا مقدسيا خالل توجهه إلى  ً
  عمله صباح اليوم

 

حتالل الصهيوني، صباح يوم اعتقلت قوات اال
، الشاب المقدسي محمد مراد ٢٣/١١/٢٠٢٠االثنين، 

  .نجيب، من البلدة القديمة في القدس المحتلة

وبحسب مراسل شبكة قسطل اإلخبارية، فقد 
اعتقلت شرطة االحتالل الصهيوني، محمد نجيب، من 
داخل السيارة التي كانت تقله لعمله في الداخل 

، الذي ١وذلك خالل سيرها في شارع الفلسطيني المحتل، 
  .يصل مدينة القدس بمدينة يافا



  
  ١٩٦ 

واقتادت قوات االحتالل الشاب محمد نجيب إلى 
أحد مراكز التحقيق واالعتقال في القدس المحتلة، ولم يتم 

  .اإلفراج عنه، أو بيان سبب اعتقاله، لغاية اآلن

  ٢٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

منزل الشهيد مصباح أبو االحتالل يقتحم 
  صبيح في القدس

 

في سياق حرب االحتالل المستمرة على الشهداء 
وعوائلهم في القدس المحتلة اقتحمت قوات االحتالل 

، بيت ٢٣/١١/٢٠٢٠الصهيوني، فجر اليوم االثنين، 
الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، بطل عملية الشيخ 

ً، علما أن جراح، في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة
  . البيت مغلق منذ أربع سنوات أي منذ استشهاده

ّوكان االحتالل قد أغلق المنزل وهدم جدرانه 
 سنوات، عقب استشهاد أبو صبيح، ٤الداخلية قبل 

خالل عملية ) أسد القدس(المعروف في القدس بكنية 
إطالق نار فدائية نفذها في حي الشيخ جراح وسط 

وال يزال جثمان الشهيد ، ٩/١٠/٢٠١٦القدس، بتاريخ 
ًمصباح أبو صبيح، معتقال ومحتجزا في ثالجات االحتالل  ً

  .منذ ذلك التاريخ

  ٢٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل الصهيوني يعاين منازل الشهداء التي 
   أشهر٧هدمها شمال القدس كل 

 

ال مدير مكتب محافظة القدس في شمال ق
فتح في مخيم قلنديا، زكريا القدس، وأمين سر حركة 

ّفيالة، إن قوات االحتالل الصهيوني تعاين منازل الشهداء 
المهدومة في مخيم قلنديا وكفر عقب شمال مدينة القدس 

 أشهر، وذلك بذريعة منع استئناف العمل ٧المحتلة كل 
  .فيها، أو البناء مكانها

ٍوأضاف فيالة، في تصريح صحفي، يوم االثنين،  ٍ
ّ، إن قوات االحتالل الصهيوني اقتحمت ٢٣/١١/٢٠٢٠

، وداهمت منزل الشهيد  االثنينحي كفر عقب صباح يوم
ّالمقدسي مصباح أبو صبيح، الذي هدمت سلطات 

 سنوات، ٤االحتالل الصهيوني جدرانه الداخلية قبل نحو 
عقب استشهاده في حي الشيخ جراح بمدينة القدس 

  .سلطات االحتاللًالمحتلة، وال يزال جثمانه محتجزا لدى 

وأشار إلى أن قوات االحتالل داهمت األسبوع 
 شهداء في مخيم ٣الماضي منازل مهدمة تعود لعائالت 

قلنديا، لمنع استكمال البناء فيها، في محاولة للتضييق 
على عائالتهم، وتجسيد قبضة السيطرة بحق أسرهم، 

  .وأبنائهم في كفر عقب، ومخيم قلنديا

  ٢٣/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

طقوس تلمودية بحراسة مشددة من شرطة 
  االحتالل في باحات األقصى

  

 اقتحمت -   وكاالت- فلسطين المحتلة
مجموعات المستوطنين، صباح أمس االثنين، ساحات 

  . ٍالمسجد األقصى المبارك، بحراسة مشددة

 ٦٥ مستوطنا و٥٥ّوأفادت مصادر محلية، أن 
احات المسجد األقصى، وتجولوا طالبا يهوديا اقتحموا س

ٍفيها وأدوا طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من شرطة  ً
   .االحتالل اإلسرائيلي

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة 
قبل الماضية وفجر أمس اإلثنين، حملة اعتقاالت 
ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين بالضفة الغربية 

للها اعتقال عدد من المواطنين، والقدس المحتلتين، تخ
فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن 
حاالت اختناق جراء قنابل الغاز السام التي أطلقها جنود 

   .االحتالل



  
  ١٩٧ 

ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم 
والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة 

مواجهات مع الشبان النساء واألطفال، ويندلع على إثرها 
  .الفلسطينيين

 مواطنا ١٨وأفاد نادي األسير باعتقال االحتالل 
من الضفة خالل مداهمة واقتحام منازلهم، حيث جرى 
تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة 
في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود 

   .االحتالل

نورهان ودخلت األسيرة المقدسية الجريحة 
إبراهيم خضر عواد، من مخيم قلنديا، أمس اإلثنين، 

   .عامها السادس داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي

وأفاد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو 
عصب، أن األسيرة نورهان إبراهيم خضر عواد من مخيم 
قلنديا بالقدس المحتلة، دخلت عامها االعتقالي السادس 

ل التي تقضي فيها حكما بالسجن داخل سجون االحتال
   .لعشر سنوات

وأوضح أبو عصب أن قوات االحتالل اعتقلت 
 عقب إصابتها ٢٣/١١/٢٠١٥نورهان عواد بتاريخ 

بجروح واستشهاد قريبتها هديل عواد أثناء تواجدهما في 
  . أحد شوارع القدس المحتلة

وذكر أن محكمة االحتالل وجهت لعواد تهمة 
 طعن، وحكمت عليها بالسجن لمدة المشاركة في عملية

 ألف ٣٠ عاما ونصف إلى جانب غرامة مالية بقيمة ١٣
   .شيكل

وتقدم محامي األسيرة عواد مؤخرا باستئناف 
 سنوات ونصف ٣للمحكمة العليا، وتمكن من تخفيض 

 سنوات، وتنقلت في عدة ١٠من مدة الحكم، لتصبح 
ارب وتقبع ما يق. سجون وتقبع حاليا في سجن الدامون

 أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل في ظروف ٤٠من 
  . صعبة وقاسية

وتتعرض األسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة 
اعتقالهن على أيدي قوات االحتالل للضرب واإلهانة 
والسب والشتم، وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال 

  . وصولهن مراكز التحقيق

يق، وتمارس بحق األسيرات كافة أساليب التحق
سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من 
النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون 

  .مراعاة ألنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة

وتعاني األسيرات الفلسطينيات في سجن 
من ظروف قاسية وصعبة حيث يفتقر السجن » الدامون«

  .ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية

  ١٢ ص٢٤/١١/٢٠٢٠ور الدست

* * * * *  

  "الحرم اإلبراهيمي"عطاءات لتهويد 

  

تتطلع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى طرح 
عطاءات من أجل تهويد تخوم مسجد الحرم اإلبراهيمي في 
الخليل، وذلك بحسب طلبات الجماعات االستيطانية التي 

  .تنفذ مشاريع تهويدية في البلدة القديمة وتخوم الحرم

ب تقرير محمد وتد، يأتي ذلك بعد أن أنهت وحس
التابعة لإلدارة المدنية » لجنة االعتراضات«ما تسمى 

التابعة لسلطات االحتالل تلقي االعتراضات فيما يتعلق 
بمشروع بناء مصعد وممر وحديقة للمستوطنين على أراض 

  .وقفية وبملكية فلسطينية بمحاذاة المسجد اإلبراهيمي

حاولة إلضفاء قانونية على وفي خطوة شكلية وم
المشاريع االستيطانية، ناقشت سلطات االعتراضات التي 
قدمتها بلدية الخليل ومنظمات يسارية جرى النظر فيها 
ورفضها جميعا، ما يفتح الباب أمام طرح عطاءات للبدء 

  .بالبناء التهويدي

ويدور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص 
نين بمحاذاة المسجد، بالمعاقين من اليهود والمستوط
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ّلتسهيل عملية اقتحامه، وقد تم تخصيص مليوني شيكل 
  .حتى اآلن لتمويل المشروع التهويدي

وكانت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش 
كبيرا على سطح » شمعدان«االحتالل وضعت رمزا تلموديا 

  .المسجد اإلبراهيمي

وأفاد مدير المسجد اإلبراهيمي حفظي أبو سنينة، 
 حينه، أن المستوطنين وضعوا الشمعدان على سطح في

المسجد إلحياء أحد األعياد اليهودية، معتبرا أن هذا العمل 
اعتداء صارخ، وتعد خطير، واستفزاز لمشاعر المسلمين، 
مؤكدا أن المسجد اإلبراهيمي مسجد إسالمي خاص 

  .بالمسلمين

وتأتي عمليات التهويد المتسارعة بناء على 
ها وزير األمن السابق نفتالي بينيت، تعليمات أصدر

وتضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل 
إنشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات تخدم المقتحمين 

  .للمسجد

واستولت سلطات االحتالل على القسم الخلفي من 
المسجد اإلبراهيمي لصالح المستوطنين بعد تنفيذ 

بحق المصلين في المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة 
، وهي المجزرة التي ١٩٩٤فبراير  / شباط٢٥المسجد فجر 

ٕ فلسطينيا واغالق قلب الخليل ٢٩أسفرت عن استشهاد 
  .المتمثل في البلدة القديمة حتى اليوم

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في 
ًأولويات االستهداف االستيطاني لسلطات االحتالل نظرا 

  . ا التاريخية والدينيةألهميته

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا 
ًاستيطانيا يقيم بها نحو ثالثين ألف مستوطن، يعملون على 

  .تعزيز القبضة الشاملة على المدينة

  ١٧ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

 عائالت جنوب ٣خطر اإلخالء يتهدد : القدس
  المسجد األقصى

 

ت وادي حلوة إن خطر اإلخالء قال مركز معلوما
 عائالت من حي بطن الهوى في بلدة ٣والتهجير يتهدد 

، بعد رفض المحكمة )جنوب المسجد األقصى (سلوان
 المقدمة من العائالت على االستئنافالمركزية في القدس 

القاضية بإخالئهم من عقاراتهم، " محكمة الصلح "قرارات
، بحجة "نيةعطيرت كوهنيم االستيطا"لصالح جمعية 

 .ملكية اليهود لألرض المقام عليها البناية

وأوضح المركز، ولجنة حي بطن الهوى، في 
بيان مشترك، أن المحكمة المركزية ردت يوم أول من 
أمس االستئناف المقدم باسم عائلة الدويك، فيما ردت 
االستئناف المقدم منتصف الشهر الجاري باسم عائلتي 

ات إخالئهم من عقاراتهم عودة والشويكي، على قرار
السكنية، وتقدمت األخيرتين بطلب إلى المحكمة العليا 

 .لتجميد قرار اإلخالء إال أن المحكمة ردت طلبهما

وأوضح المركز واللجنة أن عقارات عائالت 
، وهما عبارة عن بنايتين تقع "الشويكي والدويك وعودة"

 دونمات ٥، للسيطرة على "عطيرت كوهنيم"ضمن مخطط 
 متر مربع من بطن الهوى ببلدة سلوان، بحجة ٢٠٠و

ّ، وتدعي جمعية ١٨٨١ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 
أن المحكمة اإلسرائيلية العليا أقرت " عطيرت كوهنيم"

ملكية اليهود من اليمن ألرض بطن الهوى، ومنذ أيلول 
، توالى تسليم البالغات القضائية للعائالت ٢٠١٥عام 

ى، مطالبين باألرض المقامة عليها في حي بطن الهو
عام " عطيرت كوهنيم"منازلهم، وذلك بعد حصول جمعية 

 على حق إدارة أمالك الجمعية اليهودية التي ٢٠٠١
 .ّتدعي ملكيتها لألرض

 المقدمة من العائالت االستئنافواستند رد 
الذي " قانون الترتيبات القانونية واإلدارية"الثالث على 
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، والذي ينص على أن اليهود ١٩٧٠ام ّسنته الكنيست ع
الذين امتلكوا ممتلكات في شرقي القدس وخسروها عام 

 يمكنهم استعادتها من الوصي العام ١٩٤٨
 .>>...اإلسرائيلي

ّوبين قتيبة عودة أن البناية مكونة من ... <<
طابقين، األول لعائلة عودة والثاني لعائلة الشويكي، الفتا 

 في المحاكم لحماية العقار أنهما سيواصالن صراعهما
 .من خطر اإلخالء

وأوضح عودة أن محكمة الصلح أصدرت قرار 
إخالء العقار من سكانها مطلع شهر شباط الماضي، 
وقدمت استئنافها للمحكمة المركزية، وبدورها رفضت 

 .>>"...محكمة الصلح"االستئناف وأقرت قرار 

/ بدوره، قال رئيس لجنة حي بطن الهوى... <<
ان زهير الرجبي إن قرارات اإلخالء الصادرة عن سلو

محاكم االحتالل تتصاعد خالل اآلونة األخيرة، وذلك 
يعكس الدعم الحكومي للجمعيات االستيطانية لتنفيذ 

 .مخططاتها

أهالي حي بطن الهوى : "وأضاف الرجبي
يواجهون خطر اإلخالء والتشريد من منازلهم في كل 

قرارات "االحتالل لحظة؛ فمنهم من أصدرت محاكم 
" البالغات القضائية"، ومنهم من تسلم "اإلخالء

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

وال تتوقف معاناة أهالي حي بطن الهوى عند 
خطر اإلخالء، فقد أوضح الرجبي أن األهالي يعانون 

ات يوميا من استفزازات المستوطنين وحراسهم، واالعتداء
المتكررة عليهم، مؤكدا على صمود أهالي حي بطن 

مركز معلومات وادي . (الهوى في منازلهم وعلى أرضهم
  )حلوة

  ٢٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يخطر بوقف البناء في منزل جنوب 
  القدس ويستدعي مالكه للتحقيق

 

أخطرت بلدية االحتالل في القدس، ليلة أمس 
 المواطن عرفات محمد أبو رزق بوقف البناء في الثالثاء،

منزله الواقع في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، 
  . وعلى مشارف بيت لحم، واستدعته للتحقيق

وكانت طواقم البلدية العبرية، تحرسها قوة 
عين "في منطقة " حي صنيع"عسكرية معززة، اقتحمت 

و رزق شمال غرب القرية، وأخطرت المواطن أب" جويزة
 .بوقف البناء في منزله، بحجة عدم الترخيص

وتتعرض قرية الولجة إلى هجمة استيطانية منذ 
ٕسنوات تتمثل بهدم عشرات المنازل واخطارات أخرى 
بالهدم ووقف البناء وتجريف أراضي وأسوار استنادية 

  . ألطماع استيطانية

 وتعد قرية الولجة من القرى المهجرة عام
كم جنوب غرب مدينة ) ٥.٨(ُ تقع على بعد ١٩٤٨

كم شمال بيت لحم، وتعتبر من أقدم القرى ) ٤(القدس، و
 .في فلسطين

من أراضي القرية % ٧٤واستولى االحتالل على 
 حيث تم هدم مبان وبيوت القرية، وأقيم على ١٩٤٨عام 

، إال أن "عمينداف" مستعمرة ١٩٥٠ في عام أنقاضها
د على عروبتها بعض معالم القرية ما زال قائما، ويشه

 .وتهجير سكانها

وتعاني الولجة من سياسة هدم المنازل في 
القرية، والمستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتقوم 
سلطات االحتالل في القدس واإلدارة المدنية في الضفة 
الغربية، بشكل مستمر بتوزيع إخطارات هدم على 

 .المواطنين في القرية، بحجة البناء من دون ترخيص

ويستهدف االحتالل محافظة القدس ومحيطها 
من خالل زيادة وتيرة االستيطان، وتغيير في حدود 
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األراضي، ومنع المواطنين من الدخول والمكوث في 
  .أراضيهم المحاذية لبعض المستوطنات

 ٢٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 استشهاد فلسطيني في القدس

 

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

  .المحتلة

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

  .استشهاد سائقها على الفور

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

بعد ظهر "وقالت شرطة االحتالل في بيان أنه 
أمس وصلت سيارة يقودها أحد سكان القدس الشرقية إلى 

ومستوطنة حاجز الزعين، الفاصل بين القدس وأريحا 
أثناء فحص الوثائق اشتبه أحد الجنود " ومعالية أدوميم،

  ."التابع للشرطة العسكرية بأن وثائق السائق مزورة

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

الحراسة النار  أطلق عناصر"وأضافت الشرطة 
حيث " عليه ونقل للعالج الطبي في مستشفى هداسا

 .>>...تهأعلنت وفا

  ٨ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

صلوات تلمودية في باحات األقصى مع 
  استمرار تقييد دخول الفلسطينيين

  

قتحم ا... << -   وكاالت- فلسطين المحتلة
عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح أمس األربعاء، 
المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية 

  .االحتاللمشددة من شرطة 

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

  . التلمودية داخل المسجد

ًوال تزال شرطة االحتالل تفرض قيودا على دخول 
ياتهم عند المصلين الفلسطينيين لألقصى، وتدقق في هو

  .بواباته

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

  .محتوياتها

تالل عدد وأفاد نادي األسير باعتقال قوات االح
من الشبان من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق 
لألجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 

  . ضد جنود االحتالل والمستوطنين

ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم 
والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة 

اجهات مع الشبان النساء واألطفال، ويندلع على إثرها مو
  .الفلسطينيين

  ٢٤ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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 شبان في القدس القديمة ٣االحتالل يعتقل 
  قرب األقصى

 

اعتقلت قوات االحتالل، الخميس، شابين 
المبارك من جهة باب  المسجد األقصى مقدسيين من أمام

  ". المجلس"الناظر 

 وقال مراسلنا في القدس ان عناصر االحتالل
ٕاعتقلت الشابين محمود واسماعيل القاضي، في منطقة 

واقتادتهما ) أحد أبواب المسجد األقصى(باب المجلس 
 .إلى جهة غير معلومة للتحقيق معهما

كما اعتقلت قوات االحتالل اليوم الشاب رائد 
حجازي من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحولته الى 

  .معهمركز تابع لها في المنطقة للتحقيق 

  ٢٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عصابات الهيكل تحتج على صالة الجمعة في 
  المسجد األقصى

 

ًأرسلت عصابات الهيكل المزعوم رسالة الى 
في  صالة الجمعة ًاحتجاجا على وزير الصحة االسرائيلي

 .األقصىالمسجد 

واعتبرت هذه العصابات أن صالة الجمعة تنتهك 
ًة، علما أن المستوطنين يؤدون صلواتهم المعايير الصحي

التلمودية بشكل مستمر ومتواصل في باحة حائط البراق 
دون أي مراعاة ) األقصى  الجدار الغربي للمسجد(

  .النتهاكها للمعايير الصحية

  ٢٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

قوات االحتالل تقتحم سلوان وتزيل : القدس
وترفض تسليم صورة الشهيد نور شقير 

  جثمانه

 

أزالت قوات االحتالل، بعد عصر الخميس، يافطة 
تحمل صورة الشهيد نور جمال شقير من محيط منزل 

المسجد   جنوب سلوان  والده في حي واد الربابة ببلدة
 .بمدينة القدس المحتلة األقصى

ونقل مراسلنا عن شهود عيان في المنطقة أن 
لد الشهيد أمس قوات االحتالل داهمت محيط منزل وا

للمرة الثانية على التوالي، وحذرته من رفع أعالم أو 
 .يافطات لنجله نور، وأزالت اليافطة قبل مغادرة المكان

من جانبه، اعتبر عم الشهيد المحاضر بجامعة 
القدس سمير شقير أن استشهاد نجل شقيقه جمال ضمن 

  ". النازيون الجدد"سلسلة جرائم 

لم تكن األولى ولن : "وقال، في تصريح صحفي
تكون األخيرة، حيث اغتالوا الشهيد نور عند حاجز زعيم 
بدم بارد، وهذا ثمن رباطنا بمدينة القدس خاصة، 

 ".وفلسطين عامة

وأوضح شقير أن مخابرات االحتالل استدعته 
للتحقيق يوم األربعاء في مركز اعتقال المسكوبية، 

تحقق " شماح"وأبلغته أن هناك مؤسسة إسرائيلية تدعى 
في هذه القضية لمدة يومين على التوالي، وبعد ظهور 
نتائج التحقيق واإلجراءات القانونية ممكن الحديث عن 

 .تسليم الجثمان

)  عاما٣٧(وكان الشهيد نور جمال شقير  ...
 ارتقى شهيدا يوم األربعاء برصاص االحتالل، بالقرب من

حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة بزعم محاولته 

  .دهس القيام بعملية

 ٢٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٢٠٢ 

ٌمواجهات ليلية في الطور، واستهداف 
  لالحتالل بالزجاجات الحارقة

، ٢٨/١١/٢٠٢٠مساء يوم الجمعة،  شهد
ٍمواجهات عنيفة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل 
الصهيوني، في حي الطور، الذي يقع على جبل الزيتون، 

  .مطل على المسجد األقصى المباركال

واندلعت تلك المواجهات حينما تصدى أبناء حي 
الطور لقوات االحتالل الصهيوني التي اقتحمت الحي الليلة 
الماضية، بالحجارة والمفرقعات النارية، والزجاجات الحارقة 

  ).قنابل المولوتوف(

واستمرت المواجهات عدة ساعات ليلة أمس، فيما 
االحتالل العيارات النارية والغاز المسيل أطلقت قوات 

  .للدموع

ٍوكان حي الطور قد شهد مواجهات ليلة منذ  ّ٣ 
ّأيام، اعتقلت خاللها قوات االحتالل اثنين من أهالي الحي، 
ويشهد الحي منذ ما يقرب الشهرين، مواجهات شبه يومية 

  .وأسبوعية، بين شباب الحي وقوات االحتالل الصهيوني

  ٢٨/١١/٢٠٢٠القدس موقع مدينة 

* * * * *  

إبعاد شاب من القدس القديمة عن المسجد 
   أشهر٦األقصى 

الشاب عالء منذر  إبعاد قررت سلطات االحتالل،
من سكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة ) ً عاما١٩(نجيب 

 . أشهر٦لـ  المسجد األقصى ًقرارا باإلبعاد عن

الجمعة واعتقلت قوات االحتالل الشاب نجيب يوم 
أثناء ذهابه للصالة في المسجد األقصى، وحققت معه، ثم 

 .ّأفرجت عنه وسلمته قرار اإلبعاد

 األقصى يذكر أن قوات االحتالل أبعدت نجيب عن

  .عدة مرات، تراوحت مدتها نحو عام

 ٢٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقتحم بلدة عناتا ويعتقل أحد : القدس
  أبنائها

 

اعتقلت قوات االحتالل، فجر يوم االثنين، الشاب 
عبادة الرفاعي من منزله ببلدة عناتا شمال شرق القدس 

  . المحتلة

ًوكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة ليال 
وشرعت بدهم منازل عدد من المواطنين قبل اعتقال 

  .الشاب الرفاعي

 ٣٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   א�����ن

 وحدة ١٠٠رائيل تعيد إطالق خطة بناء إس
  استيطانية في القدس

  

» السالم اآلن«أعلنت منظمة  - وكاالت
اإلسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل وافقت على بناء نحو 

 منزل في حي استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة، ١٠٠
  .٢٠١٠ضمن مشروع كان يفترض أن ينفذ في 

لالستيطان ، المناهضة »السالم اآلن«وقالت 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن لجنة التخطيط التابعة 

 ٩٦لبلدية القدس، أعطت الثالثاء الضوء األخضر لبناء 
وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو في القدس 

  . الشرقية

، ٢٠١٠مارس  /كانت إسرائيل أعلنت في آذار
 وحدة استيطانية في نفس ١٦٠٠عن مخطط بناء 



  
  ٢٠٣ 

 يجاور أحياء فلسطينية مثل شعفاط وبيت الموقع الذي
  . حنينا

وقدرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عدد الوحدات 
السكنية التي تمت الموافقة عليها في رامات شلومو بـ 

  . وحدات١٠٨

اإلسرائيلية، » هآرتس«وكشفت صحيفة 
الخميس، أن بلدية االحتالل في القدس، تدفع بإجراءات 

اء في مستوطنات بالقدس للمصادقة على مخططات بن
  . المحتلة

بحسب الصحيفة، فإن مخططات البناء هذه 
» جفعات همتوس«و» هار حوما«ستنفذ في مستوطنات 

  .في القدس المحتلة» عطاروت«و

  ١٢/١١/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

 وحدة استيطانية ٣٠٠٠مخططات لبناء 
  جديدة في القدس المحتلة

 

أعلنت منظمة  - ب أ ف-القدس المحتلة  
إسرائيلية غير حكومية امس تقديم الحكومة اإلسرائيلية 
مخططات لبناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية 
المحتلة، محذرة من تسريع عمليات التوسع االستيطاني 
قبيل مغادرة الرئيس األميركي دونالد ترمب منصبه في 

 .كانون الثاني

ت الخميس أعلن» السالم اآلن«وكانت منظمة 
 وحدة استيطانية جديدة في ٩٦موافقة إسرائيل على بناء 

مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية، ضمن 
 لكنه علق بسبب ٢٠١٠مشروع كان يفترض أن ينفذ في 

 .معارضة نائب الرئيس األميركي حينها جو بايدن

وتسبب القرار اإلسرائيلي يومها بتوتر العالقات 
 .هر عدةمع البيت األبيض ألش

وخالف الرئيس األميركي ترمب السياسة 
األميركية المنتقدة للبناء االستيطاني في القدس الشرقية 

 .والضفة الغربية المحتلة، والتي استمرت لعقود

وقال الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن إن 
إدارته ستجدد معارضة الواليات المتحدة للمستوطنات 

جب القانون الدولي وتمثل التي تعتبر غير قانونية بمو
عقبة أمام إحالل السالم بين الجانبين اإلسرائيلي 

 .والفلسطيني

وقالت المنظمة اإلسرائيلية إن سلطة األراضي 
جفعات «اإلسرائيلية طرحت عطاءات بناء في منطقة 

غير المأهولة حاليا في القدس الشرقية والتي » هماتوس
 . فلسطينيةتجاور حي بيت صفافا الذي تسكنه غالبية

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
 وحدة استيطانية ٣٠٠٠أعلن في شباط الموافقة على 

 .في المنطقة

 وحدة ٢٠٠٠وقال حينها إنه سيتم تخصيص 
 .لإلسرائيليين، وألف لسكان بيت صفافا من العرب

وطرحت سلطة األراضي األسبوع الماضي، 
 وحدة سكنية معظمها ١٢٠٠مناقصات لبناء أكثر من 

 .في جفعات هماتوس

عير «وحذرت منظمة المجتمع المدني اإلسرائيلي 
التي ترصد االستيطان في القدس، من أن » عميم

الشهرين المقبلين اللذين سيشهدان تغيير اإلدارة «
 .«األميركية، سيكونان حرجين

نعتقد أن إسرائيل ستحاول هذه «وقالت في بيان 
ه تحركات من المحتمل أن تعارضها المرة الدفع باتجا

 .«اإلدارة المقبلة

على أن بناء الوحدة » عير عميم«وشددت 
االستيطانية في جفعات هماتوس سيمثل ضربة مدمرة 
لمفاوضات السالم، وخصوصا انه يعزل القدس الشرقية 



  
  ٢٠٤ 

، األمر الذي يعرقل إقامة دولة )جنوب(عن بيت لحم 
 .فلسطينية متواصلة جغرافيا

لمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ودان ا
 .أبو ردينة القرار اإلسرائيلي

إن هذا القرار االستيطاني الجديد «وقال في بيان 
هو استمرار لمحاوالت حكومة االحتالل قتل حل الدولتين 
المدعوم دوليا، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي 

 .«ًأكدت مرارا ان االستيطان كله غير شرعي

من جهة ثانية، ينظم رؤساء بعثات دول االتحاد 
األوروبي اليوم زيارة لجفعات هماتوس على أثر اإلعالن 

 .عن المخطط اإلسرائيلي

وقال االتحاد األوروبي في الدعوة التي عممها 
البناء من شأنه أن يعرقل إمكان «على وسائل اإلعالم إن 

 التي »التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم
  .تقع على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب

  ٥ ص١٦/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 هدم منازل وشق طرق وتوسع استيطاني

 

هدمت قوات االحتالل .. .- فلسطين المحتلة 
أمس، عددا من المنشآت الصناعية عند مدخل مفرق 
بلدة عناتا قضاء القدس المحتلة، وكذلك هدمت منزال 

ي منطقة خلة النحلة من أراضي قرية وجرفت أرضا ف
 .أرطاس قضاء بيت لحم

وأفاد رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي، أن قوة 
جرافات «كبيرة من جيش االحتالل يرافقها آليات هدم 

اقتحمت الشارع الرئيسي في الجهة الشرقية من » مجنزرة
  . بلدة عناتا، وهدمت بركسين تجاريين

اريا آخر يضم وهدمت قوات االحتالل بركسا تج
نحو دونمين  بسطات خضار، وبركسا وسورا يلف على

 .من األرض ويضم محل بيع قطع مركبات

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن االحتالل هدم 

 مترا مربعا، وجرف أرضا تعود للمواطن ٨٠منزال مساحته 
  . تية بملكية األرضمحمد رومي الذي يملك أوراقا ثبو

وأشار إلى أن منطقة خلة النحلة مستهدفة من 
سنوات من قبل االحتالل، إلفراغها واالستيالء عليها 

وربطها بمستوطنة » إفرات«لتوسعة حدود مستوطنة 
وتقع خلة النحلة بين . المقامة شرق بيت لحم» تقوع«

المقامة على أراضي جنوب بيت لحم » إفرات«مستوطنة 
  .المقامة في خلة القطن المجاورة» فعات هيتيمج«وبؤرة 

 مصادر إعالمية عبرية النقاب، عن تكشفكما 
وضع وزارة النقل والمواصالت في حكومة االحتالل خطة 
لشق مزيد من الشوارع االستيطانية في الضفة الغربية 
المحتلة، وتحديث شوارع أخرى خدمة للمستوطنين، 

 دولة االحتالل بهدف ربط المستوطنات ببعضها ومع
   .وتحسين عمليات التنقل واألمان وجودة الحياة

العبرية، في » ميكور ريشون«وأفادت صحيفة 
عددها الصادر أمس، أن مسؤوال لدى االحتالل في ملف 

لم تكن هناك خطة هنا، وال يوجد «: االستيطان، قال
تخطيط، ولكن يجري اآلن الترويج للخطة الرئيسية للنقل 

 مليار ٢.٣، بتكلفة )الضفة الغربية(سامرة في يهودا وال
 سنوات، بهدف إلى ٥لمدة )  مليون دوالر٦٧٦(شيكل 

ربط المحيط بالمركز، وتشمل شق طرق وتطوير أخرى، 
  .»وحلول للمفترقات الخطرة

خالل  المخطط تم الكشف عن« : وأضاف
اجتماع عقدته وزيرة المواصالت ميري ريغيف، مع قادة 

  .«فة الغربية، األسبوع الماضيالمستوطنين في الض

دافيد «االستيطاني » يشع«وقال رئيس مجلس 
 سنوات، لكان ١٠لو تم تنفيذ الخطة قبل «: »الحياني

الضفة (مليون إسرائيلي يعيشون في يهودا والسامرة 
  . »اليوم) الغربية



  
  ٢٠٥ 

وأوضح أن الخطة تربط المستوطنات ببقية 
 .ا فعليةالدولة، وتجعل السيادة اإلسرائيلية عليه

إلى ذلك أيضا، شنت قوات االحتالل ... 
اإلسرائيلي، عمليات دهم واقتحام في الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، واعتقلت خاللها عددا من المواطنين، 

فيما حذرت سلطات االحتالل الفلسطينيين من تخطي 
جدار الفصل العنصري من خالل الفتحات والدخول إلى 

  )وكاالت(.  دون تصاريح٤٨أراضي 

  ١٢ ص١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

�����  

االحتالل يهدم .. في سياق مشروع التهويد
  ًدرجا يؤدي لألقصى

  

 هدمت بلدية -  وكاالت- فلسطين المحتلة
االحتالل في القدس، أمس األحد، درجا، قرب المقبرة 
اليوسفية، يؤدي إلى باب األسباط أحد أبواب المسجد 

   .األقصى المبارك

الرسمية، » وفا«وقال شهود عيان، وفق وكالة 
جرافة تابعة لجيش االحتالل هدمت الدرج، بذريعة «إن 

إدخال معدات إلى المقبرة اليوسيفية المالصقة لمقبرة باب 
  . »األسباط، شمال شرق المسجد األقصى المبارك

مساحين تابعين لبلدية االحتالل، «وأضافوا، أن 
، ووضعوا عالمات في المكان شرعوا بمسح أراضي المقبرة

ولم تعرف أهداف هدم الدرج أو ما يجري في منطقة باب 
 .»األسباط

وكانت سلطات االحتالل أعلنت أنها ستضع 
تهويدي، » تل فريك«أعمدة اسمنتية خاصة بمشروع 

تنوي إقامته قرب البلدة القديمة، وصوال إلى جبل 
 .الزيتون، الذي يطل على المسجد األقصى

، كشف مدير دائرة الخرائط في جمعية إلى ذلك
الدراسات العربية خليل التفكجي عن مشروع إسرائيلي 

 ٢٠خطير يتمثل بمنح جواز السفر اإلسرائيلي ألكثر من 

ألف فلسطيني يسكنون في داخل القدس معتبرة هذه 
 .الخطوة قفزة كبيرة

وأوضح التفكجي في حديث إلذاعة صوت 
لجانب اإلسرائيلي يريد فلسطين، صباح أمس االحد، أن ا

أن يلغي قضية القدس بشكل كامل سواء كان عن طريق 
السكان أو االرض أو كل شي بحيث عندما يتم الذهاب 
إلى مفاوضات مرحلة نهائية ال يوجد ما يتم التفاوض 
عليه ألن االرض تم السيطرة عليها والسكان تم طرد جزء 

 .كبير منهم من خالل مشاريع كثير كسحب الهويات

وقال التفكجي إن عدد المقدسيين الذين يسعى 
 ألف ووفقا ١٥٠االحتالل لعزلهم عن القدس هو 

 ألف حيث تبلور إسرائيل خطة ٢٠٠لنتنياهو يزيد عن 
حول كيفية التخلص من هؤالء االشخاص ومن هويتهم 

 .المقدسية

وأشار مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات 
 كان ١٩٦٧نه منذ عام العربية خليل التفكجي إلى أ

 آالف مقدسي ممن يحملون الجنسية ٨هنالك أكثر من 
االسرائيلية وكانت هناك تسهيالت بالخصوص لبعض 
المناطق وليس كلها في إعطاء هذه الجنسية بمعنى أن 

 .إسرائيل تركز على البلدة القديمة وما حولها

في موضوع آخر، دهس مستوطن، صباح أمس 
رب المسجد اإلبراهيمي في مدينة األحد، طفلين وسيدة ق

وأفادت مصادر . الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة
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طبية في الهالل األحمر الفلسطيني بإصابة طفلين وسيدة 
قرب الحرم اإلبراهيمي، إثر عملية دهس من المستوطن، 
فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العالج، حيث 

 .توسطةوصفت جروحهم بين الطفيفة والم

 اعتداء ارتكبها ٧١وأحصى تقرير حقوقي ... 
 ٢٧المستوطنون خالل شهر تشرين األول الماضي، و

ٍنشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض 
 .وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
بالضفة الغربية األحد، حملة مداهمات في مناطق مختلفة 

والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان 
وتحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية، فيما تم تفتيش 
العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها إخضاع قاطنيها 

 .الستجواب ميداني

ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم 
ن وخاصة والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكا

النساء واألطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان 
 .الفلسطينيين

إلى ذلك، أكدت لجنة صحفية فلسطينية 
متخصصة في مراقبة الحريات اإلعالمية، واالنتهاكات 
اإلسرائيلية في فلسطين، استمرار سياسة االنتهاكات 
ًاإلسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة 

 .ينالصحفي

وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان، أمس 
األحد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

ً انتهاكا بحق ٤١٤إن االحتالل ارتكب «: الفلسطيني
  . ٢٠٢٠الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 

وتنوعت االعتداءات بحسب اللجنة، ما بين 
، االستهداف المباشر بالرصاص، والقنابل السامة

ٕوالضرب، واالعتقال، واصدار العديد من األحكام الفعلية 
ٕواإلدارية بحقهم، والمنع من التغطية، واغالق المؤسسات 
اإلعالمية ومحاربة المحتوى الفلسطيني، عدا عن التهديد 
ومداهمة منازل الصحفيين وتحطيم معداتهم والتنكيل بهم 

 .»وتعذيبهم خالل التحقيق معهم في سجون االحتالل

ٍأكدت اللجنة أن االحتالل اإلسرائيلي ماض في و
انتهاكاته اليومية، باستهداف الصحفيين واإلعالميين 
الفلسطينيين الذين يوثقون بأقالمهم وكاميراتهم عدوان 

 .االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

في الوقت الذي « :وجاء في بيان اللجنة انه
وم العالمي للتضامن مع تنظم به األمم المتحدة فعالية الي

الشعب الفلسطيني، وجب علينا تحريك وجهة العالم أجمع 
إلى ما يعانيه الشعب عامة والصحفيون خاصة من 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المعنوية والجسدية، ما 
تعيق ممارسة عملهم المهني في فضح جرائم االحتالل 

تعبير بحق الشعب الفلسطيني، وتحد من حرية الرأي وال
 .»لديهم

  ١ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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دعت جماعات الهيكل لتأسيس مدرسة دينية 
   للمسجد األقصىبالساحة الشرقية

 

 منذ أيام تتالحق التطورات –القدس المحتلة 
ّالمتعلقة بالمسجد األقصى المبارك، ويطل المتطرفون عبر 

لتواصل مواقعهم اإللكترونية وصفحاتهم على مواقع ا
االجتماعي كل يوم بصيحة تهويد جديدة، لم يسلم من 
أحدثها مفتي القدس والديار الفلسطينية، وال الساحة 

 .الشرقية للمسجد
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تراث "فقبل أيام دعا المدير التنفيذي لمؤسسة 
المتطرف تومي نيساني، مفتي القدس " جبل الهيكل

واألراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين إلى البحث عن 
 .ظيفة جديدة، ألنه لن يبقى له عمل في األقصىو

بالتعاون "وأضاف في منشور له أن العمل جار 
مع دول الخليج لعقد صلوات مشتركة للمسلمين واليهود، 
وأن عملية تهويد جبل الهيكل ستستمر في كسب المزيد 
من الساعات واأليام، وبوابات الدخول وكل القيود على 

 ".اليهود في المكان ستزول

قبل ذلك أقدم نيساني على تسجيل مقطع فيديو 
باللغة العربية وجهه إلى دول الخليج لتتعاون معه في 
التخلص من سلطة األوقاف اإلسالمية على األقصى، 
ويرى متابعون لشؤون القدس أن من الواضح أن 

باعتباره اتفاق " اتفاق أبراهام"جماعات الهيكل تنظر إلى 
 .صى المباركتحالف لتهويد المسجد األق

ُهذا التحالف ترجم بصورة أخرى بعد أيام من 
على نشر " االتحاد"مقطع الفيديو بإقدام شركة طيران 

من معالمها، " المعبد الثاني"إعالن لزيارة إسرائيل، معتبرة 
 .متبنية بذلك الرواية التوراتية تجاه المسجد األقصى

 فهو توجيه -وفقا للمراقبين-أما التطور األخطر 
اعات الهيكل رسالة إلى وزير األمن الداخلي جم

اإلسرائيلي عمير أوحانا قبل أيام، تطالبه فيها باتخاذ 
وطالبوا . الساحة الشرقية لألقصى مدرسة توراتية دائمة

بالسماح ألتباع المدارس الدينية بقضاء كامل الفترة 
المتاحة لالقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها في الساحة 

 .لمسجد األقصى المباركالشرقية ل

جماعات الهيكل أكدت في رسالتها ألوحانا أنها 
ال تعترف باألوقات المحددة لليهود في األقصى، وترى 
فيها تمييزا تمارسه شرطة االحتالل ضدهم، وأن األصل 
أن يسمح ألتباع تلك المدارس بقضاء أوقاتهم على مدار 

لحالي اليوم في األقصى، إال أنها ستقتصر في طلبها ا
 .على تمكينهم من الدراسة خالل األوقات المفروضة حاليا

ويرفض مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حسين الرد بشكل شخصي على المتطرف تومي 
نيساني، وقال إنه ال يقبل النزول لمستوى تصريحاتهم 
ألن المسجد األقصى للمسلمين وال يمكنه مناقشة هؤالء 

 .بذلك

ضرورة التأكيد على حقائق عدة، لكنه يرى 
أهمها أن المسجد األقصى للمسلمين ولعباداتهم 
وشعائرهم، وال يجوز لهم استقبال ديانات أخرى فيه 
ليقيموا معهم أي شكل من أشكال الصلوات والعبادات 

 .المشتركة

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن كل ما تقوم 
 فاشلة به الجماعات اليهودية المتطرفة من محاوالت

إلقامة طقوس دينية تلمودية، هي في الحقيقة تتم من 
 .خالل االقتحامات العدوانية على المسجد وحرمته

والحقيقة الثابتة األخرى التي يرى المفتي ضرورة 
في تأكيدها دائما، هي أن كل شبر في المسجد األقصى 

فكل ما دار عليه السور "المبارك هو جزء مقدس منه، 
ع من مصليات ومعالم ومصاطب وساحات من جهاته األرب

الدونم ألف متر ( دونما ١٤٤وأبنية وأروقة بمساحة 
 ".هي جزء ال يتجزأ من المسجد) مربع

ويوضح الشيخ حسين أن أي مسلم يفرط بذرة 
تراب من األقصى هو إنسان يفرط بعقيدته ومكان عبادته، 
وأن كل اإلعالنات واالستفزازات التي يسوقها المستوطنون 
تحت مظلة التعاون مع بعض العرب والمسلمين، هي 
باطلة وغير معترف بها، ومن يتعاون من المسلمين 
معهم فهو يقوم بأعمال ال تمت ال للدين وال لألقصى بأي 

 .صلة

  ٢٠/١١/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  
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 قراءة متدرجة لوعد بلفور

  

 فايز أبو شمالة. د

تشرين / الثاني من نوفمبرصدر وعد بلفور في 
 بعد أن وافقت عليه الحكومة ١٩١٧الثاني سنة 

البريطانية، والتي ستنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن 
قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية 
جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، شرط أال يؤتى بعمل 
من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي 

تمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة اآلن في ت
فلسطين، وال الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به 

  .اليهود في البلدان األخرى

سأعاود قراءة جملتين وردتا في نص وعد 
وطن قومي للشعب اليهودي، ولم يقل : األولى: بلفور
 دولة للشعب اليهودي، فالفرق بين الدولة والوطن: الوعد

محكوم بالتوسع واألطماع، فالوطن القومي لليهود هو 
أرض فلسطين كلها، ولكن الدولة مفتوحة على القدرات 
ًالعسكرية، والمساحة التي تتم السيطرة عليها ميدانيا، 
ًفمن الممكن أن تتمدد الدولة اليهودية يوما إلى ما هو 
أبعد من فلسطين، وقد تتقلص بحكم الواقع إلى مساحة 

كامل تراب فلسطين، فالوطن القومي لليهود هو أقل من 
  .كل أرض فلسطين، والدولة مفتوحة على كل احتمال

ًلقد حدد الوعد أرض فلسطين وطنا : الثانية
ًقوميا لليهود، أي أن ما ورد في قانون القومية اليهودية 

على " إسرائيل"في السنوات األخيرة، والذي تحرص 
في وعد بلفور قبل أكثر تطبيقه، قانون القومية هذا ورد 

في تطبيع قانون " إسرائيل"من مائة عام، وما تباطؤ 
  .القومية اليهودية إال تقدير للتوازنات القائمة

إن األخطر من جملة الوطن القومي لليهود هو 
ًتحديد أرض فلسطين مكانا لهذا الوطن، وهذا يعود بنا 

، االتفاقية التي قسمت ١٩١٦إلى اتفاقية سايكس بيكو 
بالد المسلمين، وأوجدت مساحة جغرافية أسمتها سياسيا 

، فكانت التسمية لهذه البقعة من األرض بهدف "فلسطين"
ًتخصيصها لليهود وطنا قوميا ً.  

ًإن تحديد فلسطين جغرافيا وسياسيا في اتفاقية  ً
سايكس بيكو ليعود بنا إلى مؤتمر كامبل بانيرمان الذي 

، وشاركت فيه ١٩٠٧وحتى عام ١٩٠٥عقد بين عام 
ٕفرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا وبلجيكا،  ٕ

البحر األبيض المتوسط هو "وخلص المؤتمر إلى أن 
ألنه الجسر الذي يصل ! الشريان الحيوي لالستعمار

الشرق بالغرب، والممر الطبيعي إلى القارتين اآلسيوية 
ن واألفريقية، وملتقى طرق العالم، وأيضا هو مهد األديا

والحضارات، ويعيش على شواطئه الجنوبية والشرقية 
بوجه خاص شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين 

  ".واللسان

لقد أوصى المؤتمر بإبقاء شعوب هذه المنطقة 
  .مفككة جاهلة متأخرة، ومحاربة أي توجه وحدوي فيها

ًمؤتمر كامبل بانيرمان جاء متمما للمؤتمر 
د في مدينة بازل بسويسرا الصهيوني األول الذي عق

ً، وجاء متناغما مع البند األول من مقرراته، ١٨٩٧
إن هدف الصهيونية هو إقامة وطن قومي : والتي تقول

للشعب اليهودي في فلسطين من خالل تشجيع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين، وتنظيم اليهود وربطهم بالحركة 

ى تأييد الصهيونية، واتخاذ السبل والتدابير للحصول عل
  .دول العالم للهدف الصهيوني

ًلقد حدد المؤتمر الصهيوني األول فلسطين وطنا 
ًقوميا للشعب اليهودي، فجاء مؤتمر كامبل بانيرمان 
ليعزف على الوتر نفسه، ثم جاءت اتفاقية سايكس بيكو 
ًفرسمت خارطة فلسطين جغرافيا، ثم جاء وعد بلفور، 
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ًفخص فلسطين سياسيا وطنا قوميا ل ً ليهود، ثم تواصلت ً
المؤامرة كسلسلة لم تكتمل حلقاتها بعد، فإذا كانت البداية 
أرض فلسطين، فلن تكون النهاية أرض اإلمارات أو 
البحرين أو السودان، بل ستتواصل في بسط نفوذها 
وهيمنتها على المنطقة إلى أن تصحو هذه الشعوب، 
ًوتثور بحثا عن وحدتها وحريتها ومستقبلها من خالل 

 .تحالف عربي إسالمي يتصدى لحلف الصهاينة

  ١/١١/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

 التصريح الذي صنع مأساة شعـب..."بلفور"

 

أبو   جمانة– قسم الشؤون الفلسطينية إعداد
الفلسطينيون هذه األيام من كل عام  يستذكر – حليمة

، "وعد بلفور"ذكرى تصريح بلفور والمتعارف عليه 
لليهود، ضاربا   الذي وهب وطنا بأكملهاإلجراميالتصريح 

 عرض الحائط، يستذكرونه واألعرافبكل القوانين 
ويحيون ذكراه المؤلمة باعتباره أساس نكبتهم واقتالعهم 

، على "دولة إسرائيل"من أرضهم، إلقامة ما يسمى بـ
، ويحملون بريطانيا م١٩٤٨أنقاض بيوتهم وبياراتهم عام 

التاريخية عن ما لحق بهم من تشريد ومعاناة المسؤولية 
  .في شتى أنحاء العالم

وفي ذكرى بلفور كل عام، تحمل الفصائل والقوى 
 الفلسطينية بريطانيا المسؤولية واإلسالميةالوطنية 

الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق الشعب 
مشددة على أن الحقوق الفلسطينية ال تسقط .الفلسطيني

  .  طال الزمنبالتقادم مهما

ويحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات 
هذه الذكرى األليمة بمسيرات حاشدة ومظاهرات غاضبة 

 تنديدا بهذه الجريمة إعالميةوكتابات وتغطيات 
 وبحقهم في العودة بأرضهماالستعمارية وتأكيدا لتمسكهم 

  .لمنازلهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها

ات لمنظمات حقوق وتتعالي كل عام الدعو
اإلنسان والمجتمع المدني المحلية والدولية لرفع الدعاوى 
القضائية أمام المحاكم الجنائية والدولية على الجرائم 
السياسية والجنائية التي ارتكبتها حكومة بريطانيا 
وحكومة االحتالل والعصابات الصهيونية بحق الشعب 

 الكثيرون كما يطالب. الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب
بريطانيا أن تكفر عن جريمتها الكبرى وأن تعتذر للشعب 
الفلسطيني وتقدم كافة أشكال الدعم السياسي 

  .واالقتصادي للقضية الفلسطينية

وعد بلفور أو تصريح بلفور هو االسم الشائع 
 على الرسالة التي أرسلها وزير أطلقالمطلق الذي 

اريخ الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بت
 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد م٢/١١/١٩١٧

يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إلنشاء وطن 
 يومها كانت قوات إذ. قومي لليهود في فلسطين

اإلمبراطورية البريطانية المنتصرة في الحرب العالمية 
األولى قد بدأت تدخل فلسطين لتعلن عليها انتدابها الذي 

، وعلى مدى م١٩٤٨إلى العام م ١٩١٨العام استمر من 
ثالثين عاما من انتدابها، وظفت حكومة بريطانيا العظمى 
وعدها على أرض الواقع، وترجمته إلى حقائق ال تمت 
بصلة إلى الحق الفلسطيني؛ فما إن أطل يوم الخامس 

، حتى كانت الدولة اليهودية م١٩٤٨عشر من أيار 
 من أرض فلسطين جاهزة لتعلن على الجزء األكبر

التاريخية وفي المقابل تم اقتالع مئات اآلالف من 
الفلسطينيين من أراضيهم وتحولوا الى شعب مهجر منفي 
خارج حدود وطنه التاريخي وما زالت نكبتهم قائمة حتى 

من مجموع سكان % ٩٥اآلن رغم أنهم كان يشكلون 
هذا الوعد الذي يطلق عليه  فلسطين حينما صدر

وعد من ال يملك "للقضية الفلسطينية عبارة المناصرون 
  ."لمن ال يستحق

  نص رسالة بلفور



  
  ٢١٠ 

  وزارة الخارجية

  م١٩١٧تشرين الثاني سنة / في الثاني من نوفمبر

  عزيزي اللورد روتشيلد

ًيسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة 
جاللته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على 

  :ونية، وقد عرض على الوزارة وأقرتهأماني اليهود والصهي

إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف "
إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، 
وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن 
ًيفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من 

لطوائف غير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها ا
اليهودية المقيمة في فلسطين، وال الحقوق أو الوضع 

  ."السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر

ًوسأكون ممتنا إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوني 
  .ًعلما بهذا التصريح

  المخلص

  آرثر جيمس بلفور

  أسباب الوعد

 بالنسبة لألسباب التي يوردها بعض أما
) ة أو المتعاطفون مع الصهيونيةالصهاين(المؤرخين 

فهناك نظرية مفادها . لتفسير إصدار إنجلترا لوعد بلفور
أن موقف بلفور هذا قد صدر عن إحساس عميق 
بالشفقة تجاه اليهود بسبب ما عانوه من اضطهاد وبأن 
الوقت قد حان ألن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء 

 صهيونية هو لهم، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشاء دولة
ًولكن من الثابت تاريخيا . أحد أعمال التعويض التاريخية

ًأن بلفور كان معاديا لليهود، وأنه حينما تولى رئاسة 
 هاجم م١٩٠٥ وم١٩٠٣الوزارة اإلنجليزية بين عامي 

اليهود المهاجرين إلى إنجلترا لرفضهم االندماج مع 
السكان واستصدر تشريعات تحد من الهجرة اليهودية 

  .لخشيته من الشر األكيد الذي قد يلحق ببالده

ًوقد كان لويد جورج رئيس الوزراء ال يقل كرها 
ًألعضاء الجماعات اليهودية عن بلفور، تماما مثل 
تشامبرلين قبلهما، والذي كان وراء الوعد البلفوري 

  .الخاص بشرق أفريقيا

وينطبق الوضع نفسه على الشخصيات 
ٕعد مثل جورج ملنر وايان األساسية األخرى وراء الو

ًسمطس، وكلها شخصيات لعبت دورا أساسيا في التشكيل  ً
  .االستعماري الغربي

وهناك نظرية تذهب إلى أن الضغط الصهيوني 
العام هو الذي أدى إلى صدور وعد بلفور، ) واليهودي(

ولكن من المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية لم 
د غرب أوروبا، وهم لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بال

يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على القـوى العظـمى 
  . أن تساعـدها أو تعـاديها، بل كان من الممكـن تجاهلهم

ويمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا مصدرا للتسبب بالضيق وحسب، ولم يكونوا قط 

ة ُأما الصهاينة فلم تكن لهم أية قو. مصدر تهديد
فأثرياء اليهود كانوا (عسكرية أو سياسية أو حتى مالية 

  ). ضد الحركة الصهيونية

ولكل هذا، لم يكن مفر من أن تكون المطالب 
الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح إحدى الدول 

  .العظمى اإلمبريالية

  ١٤ص ٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

وعد بلفور المشؤوم في ذاكرة األجيال 
  قبةالمتعا

  

 عوض الصقر

أعوام على إعالن وعد ) ١٠٣(بالرغم من مرور 
/ بلفور المشؤوم، إال أن يوم الثاني من شهر تشرين الثاني

نوفمبر من كل عام يظل يوما استثنائيا ومأساويا بالنسبة 



  
  ٢١١ 

فهو يوم انطالقة المشروع الصهيوني .. للشعب الفلسطيني
زير الغاشم على أرض فلسطين األبية بعد أن أعلن و

الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور في ذلك اليوم من 
عن تعهد بالده بإقامة وطن قومي لليهود في ١٩١٧عام 

 .فلسطين

ويستذكر الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته 
وفصائله ذلك اليوم باألسى والمرارة بسبب تواطؤ حكومة 
االنتداب البريطاني، صاحبة الوالية على فلسطين في تلك 

قبة، على جريمة طرده من دياره وتشريده في أركان الح
المعمورة تحت وطأة العصابات الصهيونية المدججة 

 .بالسالح والعتاد

ولكن، وبالرغم من ذلك التواطؤ وتلك الخيانة 
التاريخية، وبدال من أن تعتذر الحكومة البريطانية للشعب 
الفلسطيني عن هذا العمل الخسيس، إال أنها احتفلت قبل 

نوات قليلة بمئوية وعد بلفور، في رسالة واضحة لكسب س
ود اللوبي الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني واألمة 
العربية الذين ال قيمة لهم على اإلطالق مع أن مصالح 
بريطانيا االقتصادية والسياسية لدى الدول العربية أكثر 
بكثير من مصالحها لدى الكيان الصهيوني، سواء فيما 

 بشراء األسلحة أو االستثمارات أو حجم التبادل يتعلق
 .الخ..التجاري

إن الحكومات البريطانية المتعاقبة تدرك جيدا حجم 
الويالت والمآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد أن 
أطلقت حكومة االنتداب آنذاك، العنان للعصابات الصهيونية 
المدججة بالسالح وفي مقدمتها االرغون وشتيرن 

اجاناة، وسمحت لها بارتكاب مئات المجازر والفظاعات واله
ضد الشعب الفلسطيني األعزل في القدس وحيفا ويافا 

.. والعباسية وقبية ودير ياسين والرملة ويافا وصفد وغيرها
وكانت النتيجة أن تشرد هذا الشعب في أصقاع المعمورة 
لدرجة أنه ال تكاد توجد بقعة في العالم تخلو من مكونات 

شعب الفلسطيني الذي لم يستسلم لليأس والهوان بل أنه ال
أبدع وتفوق في البالد التي استقر فيها وساهم في نهضة 

 ...تلك الدول في المجاالت االقتصادية والثقافية والسياسية
 .الخ

واليوم، وفي غمرة اجتياح فيروس كورونا العالم 
غال وحصده اإلصابات واألرواح بالماليين وربما بسبب االنش

باالنتخابات النيابية وتردي األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية نتيجة لتفشي الجائحة اللعينة فقد بات واضحا 
أن وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي المحلية والعربية لم 
ِتول هذا الحدث الجسيم لغاية تاريخه، األهمية التي 
تستحقها لتبقى هذه الذكرى حية في أذهان األجيال 

لفلسطينية والعربية المعاقبة إلى أن تعود الحقوق التاريخية ا
 .المشروعة إلى أصحابها الشرعيين

وفي هذا المقام نؤكد للقاصي والداني تمسك 
الشعب الفلسطيني ومعهم الشعوب العربية والشعوب الحرة 
على مستوى العالم بالحق المشروع السترداد أرض اآلباء 

لديانات، وأنها ستعود إلى أهلها مهد الحضارات وا.. واألجداد
 .الشرعيين طال الزمان أو قصر بعون اهللا ومشيئته

على الحكومة البريطانية أن تدرك أن هذا الحق ال 
يسقط بالتقادم بل أن األجيال تتمسك جيال بعد جيل وعلى 
بريطانيا أن تعترف بأنها ارتكبت جريمة ال تغتفر بحق 

المسؤولية المادية الشعب الفلسطيني وعليها أن تحمل 
والمعنوية عما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد وتهجير 
ونزوح ومصادرة أراضي وما تعرضوا له من معاملة عنصرية 
من عدو ال يرحم وعليها أن تعتذر على رؤوس األشهاد 
عن هذه الخطيئة التاريخية بسبب ذلك الوعد المشؤوم الذي 

 ".تحقمن ال يملك لمن ال يس"تم بموجبه منح 

وعلى الحكومة البريطانية أن تدرك جيدا أن 
القضية الفلسطينية كل ال يتجزأ وال يملك أحد حق المساومة 
عليها إلى أن تعود إلى أصحابها الشرعيين ولو بعد حين، 

  .واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  ١١ص ٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  



  
  ٢١٢ 

نيا في فلسطين الذي بريطا" إرث.. "وعد بلفور
  ّمهد إلقامة دولة االحتالل

 

 موقع مدينة القدس في –براءة درزي 
، أعلن آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية ٢/١١/١٩١٧

ّالبريطاني حينها، ما عرف بوعد بلفور الذي نص على 
حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى "ّأن 

 غاية تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وستبذل
ولم يكن هذا الوعد ..". جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية

ًتعبيرا عن رؤية شخصية لبلفور، بل عن سياسة 
 .ّومنظومة احتاللية تعتنقها اإلمبراطورية البريطانية

ّتكرس وعد بلفور بالقرار الصادر عن المجلس 
؛ ٢٥/٤/١٩٢٠األعلى للحلفاء في مؤتمر سان ريمو في 

وكان . البريطاني" االنتداب"طين تحت ّالذي أقر وضع فلس
ّفي مؤتمر سان ريمو تثبيتا التفاقية " االنتداب"قرار  ً

 لتقسيم ١٩١٦َ بيكو السرية التي أُبرمت عام –سايكس 
المنطقة العربية بين الدول االستعمارية، وقد وضع 
لفلسطين نظام خاص للتفاوض بشأنه بعد انتهاء الحرب، 

 .لوطن القومي لليهودًتمهيدا إلعدادها لتكون ا

على أثر انتهاء الحرب العالمية األولى 
، أنشأت الدول المنتصرة عصبة األمم ١١/١١/١٩١٨في

التي أوكل إليها تقسيم أراضي الدولة العثمانية بين فـرنسا 
" االنتداب" مشروع ٦/٧/١٩٢١وبريطانيا، فأعلنت في 

البريطاني على فلسطين، وصادقت عليه في 
 ٢٩ وضع موضع التنفيذ في ، ثم٢٤/٧/١٩٢٢

 .سبتمبر من العام ذاته/أيلول

ّلقد مهد االحتالل البريطاني لبلورة وعد بلفور 
ووضعه موضع التنفيذ، وهذا بدوره كان استجابة لبحث 
ًالصهاينة عن وطن قومي لليهود يجتمعون فيه تمهيدا 

وهكذا، لم تنسحب بريطانيا من فلسطين . ّلنزول المخلص
ّدت أنها يمكن أن تعهد بدورها إلى كيان ّإال بعدما تأك

وظيفي تزرعه مكانها فيقوم بدورها؛ وتوافقت هذه الرؤية 
ّمع المساعي األوروبية إلى التخلص مما سمي بـ  ّ

، فخرج االحتالل اإلسرائيلي من رحم "المشكلة اليهودية"
االحتالل البريطاني الذي ساعد على تحويل اليـهود في 

ّنية إلى مجموعة ذات وزن رسخت فلسطين من أقلية دي ّ
وجودها ودعمتها في قتل الفلسطينيين وتشريدهم من 

  .أرضهم

ّوقد تبنى صك االنتداب المؤلف من مقدمة و ّ ّ ّ٢٨ 
ّمادة بمعظمه مصلحة اليـهود وتأسيس وطن قومي لهم 

ّبل إن المقدمة قالت إن دول الحلفاء وافقت . في فلسطين ّّ
 مسؤولة عن تنفيذ على أن تكون الدولة المنتدبة

ّالتصريح الذي أصدرته في األصل حكومة صاحب الجاللة 
ّ وأقرته الدول المذكورة ٢/١١/١٩١٧البريطانية في 

 وأشارت .لمصلحة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين
اعترف بذلك "ّالمقدمة كذلك إلى أن وعد أو تصريح بلفور 

لسطين ّبالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بف
وباألسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي 

ّواستلهمت مواد صك االنتداب روح وعد ". في تلك البالد
ًبلفور، بما يعكس حرصا على إنشاء وطن قومي لليهود 

 التي ٦في فلسطين، ومن ذلك على سبيل المثال المادة 
ّنصت على أن تسهل  هجرة اليهود في ] الدولة المنتدبة[ّ

ّوال مالئمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية أح
المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في األراضي 
األميرية واألراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد 

  ".العمومية

لم يكن وعد بلفور وليد لحظته، فقبل ذلك تقدم 
وزير الداخلية هربرت صموئيل، وهو أول يهودي يحتل 

وزير بريطاني، باقتراح إلى إدوارد غري، وزير منصب 
الخارجية البريطاني، بإقامة دولة يهودية في فلسطين، 
ًواقترح ذلك مجددا على رئيس الحكومة أسكويث في عام 

ّوفي العام ذاته، قدم إلى مجلس الوزراء مذكرة . ١٩١٥ ّ



  
  ٢١٣ 

: ، وجاء في هذه المذكرة"مستقبل فلسطين"سرية بعنوان 
ّيس مناسبا إلنشاء دولة يهودية مستقلة، ّإن الحاضر ل" ّ ً

ّلذا يجب وضع فلسطين تحت السيطرة البريطانية لتعطي 
ٕتسهيالت للمنظمات اليهودية لشراء األراضي واقامة 
المستعمرات وتنظيم الهجرة، وعلينا أن نزرع بين 

) ّمصطلح كان يعني الفلسطينيين المسلمين(ّالمحمديين 
هودي يتم إحضارهم من بين ثالثة وأربعة ماليين ي

وقد وافق رئيس الحكومة البريطاني لويد جورج ". أوروبا
على إصدار وعد بريطاني بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين، وهو ما صيغ على شكل رسالة من بلفور وزير 
الخارجية إلى اللورد الصهيوني ليونيل وولتر روتشيلد 

 . ٢/١١/١٩١٧مؤرخة في

أبريل /ي في نيسانرفضت حكومة تيريزا ما
ّ االعتذار عن وعد بلفور، وقالت في بيان إن وعد ٢٠١٧

بلفور موضوع تاريخي وال نية لها باالعتذار عنه، بل 
دولة "أعربت عن الفخر بدور بريطانيا في إيجاد 

أكتوبر من العام ذاته، قالت /في تشرين أول". إسرائيل
ّنها تيريزا ماي في الجلسة األسبوعية أمام البرلمان إ

مشيرة إلى " دولة إسرائيل"تفتخر بدور بريطانيا في إقامة 
 . عام على هذا الوعد١٠٠ّأنها ستحتفل بافتخار بمرور 
 عن عزم ٢٠١٦ديسمبر /وكانت أعلنت في كانون أول

هذه "ّحكومتها االحتفال بمئوية وعد بلفور حيث إن 
تظهر "، فهي "الرسالة هي واحدة من األهم في التاريخ

لحيوي الذي قامت به بريطانيا في إقامة وطن الدور ا
وهو األمر الذي كررته في ". للشعب اليهودي

 في احتفال كبير في لندن بمئوية وعد ٢٠١٧/١١/٢
 .بلفور حضره رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو

ّ كذلك، خص بوريس ٢٠١٧وفي عام 
جونسون، وزير الخارجية البريطاني في ذاك الحين، 

اإلسرائيلية بمقال رفض فيه " ديعوت أحرونوتي"صحيفة 

االعتراف بأي مسؤولية تاريخية لبالده باالستيالء على 
". إسرائيل"فلسطين، وتشريد سكانها للتأسيس إلقامة 

الذي دافع " وعد جونسون"وعنونت الصحيفة المقال بـ 
ًكاتبه عن وعد بلفور، مشيرا فيه إلى تضامن بريطانيا مع 

دفاع . ّ وحقه في تقرير المصيرالشعب الفلسطيني
جونسون عن وعد بلفور كان سبقه إقراره في كتاب له 

" ًومجانب للصواب تماما"، "غريب"ّ أن ٢٠١٤نشر عام 
  ".وقبيح"

ًوكان مجلس العموم البريطاني تبنى قرارا، في  ّ
ً نائبا وعارضه ٢٧٤ّ، أيده ٢٠١٤أكتوبر  /تشرين أول

 االعتراف بدولة ّ، يحث الحكومة البريطانية على١٢
ّوالقرار ال يحمل أي نتائج سياسية أو انعكاسات . فلسطين

ّقانونية، وال يفرض على الحكومة أن تغير سياساتها تجاه 
ّالقضية الفلسطينية، وهو برمزيته ال يتجاوز محاوالت  ّ ّ
ّالضغط باتجاه حل الدولتين، من دون أن يخرج الحكومة  ّ

ت سلفها من البريطانية من موقفها حيال سياسا
 .في قلب فلسطين" إسرائيل"الحكومات التي زرعت 

ال يزال الفلسطينيون يدفعون ثمن هذا الوعد 
ّالذي أعطى أرضهم التي ال يملكها لمن ال يستحقها، 
فباتوا الجئين داخل فلسطين وخارجها، قتلهم االحتالل 
ّوشردهم وال يزال يمعن في قتلهم وحصارهم وتشريدهم 

هم محاوالت تصفية قضيتهم عبر وعد ّفيما تلتف حول
 .ّترامب وصفقة القرن التي تأسست عليه

 أعوام على هذا الوعد ١٠٣ومع مرور 
ًالمشؤوم، ال يزال الفلسطينيون يؤكدون سنويا إصرارهم  ّ
ّعلى استعادة حقهم، معبرين عن تمسكهم بأرضهم وبحق  ّ ّ
ّالعودة، وبمواجهة مخططات التصفية وكل محاوالت  ّ

  .على القضية الفلسطينيةالقضاء 

٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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الشيخ عز الدين  في ذكرى استشهاد المجاهد
  ٢٠/١١/٢٠٢٠ – ١٨٨٢القسام 

  

ولد الشيخ عز الدين القسام في جبلة غرب 
سوريا ثم سافر إلى مصر للدراسة في األزهر ثم عاد إلى 

سرة ريفية عرفت بالعلم نشأ رحمه اهللا في أ. ١٩٠٤جبلة 
والتقوى، أبوه الشيخ عبد القادر مصطفى القسام من 
المشتغلين بعلوم الشريعة اإلسالمية، وأمه حليمة قصاب 

 .من عائلة علم ودين

 مع ١٩١٩قام القسام بالثورة على الفرنسيين 
عمر البيطار فحكم عليه الفرنسيون باإلعدام، فما كان 

واستقر في قرية الياجور منه إال أن هرب إلى فلسطين 
  .١٩٢٢قرب حيفا سنة 

 وعندما دخلت القوات الفرنسية سورية عام
، رفع القسام راية المقاومة ضد المستعمرين ١٩٢٠

الفرنسيين في الساحل الشمالي لسورية، وكان في طليعة 
 – ١٩١٩(المجاهدين الذين حملوا السالح في الثورة 

 ترك قريته على مع المرحوم عمر البيطار، فقد) ١٩٢٠
ً واشترى أربعا – وهو كل ما يملك –الساحل، وباع بيته 

وعشرين بندقية، وانتقل بأسرته إلى قرية جبلية ذات 
 .موقع حصين

حاول الفرنسيون إقناع الشيخ القسام بترك 
ّالثورة والرجوع إلى بيته واغرائه بالمناصب، إال أنه رفض  ٕ

كم عليه عرضهم، ونتيجة إلصراره على خط الجهاد ح
الديوان العرفي الفرنسي في الالذقية وعلى مجموعة من 
أتباعه باإلعدام، وطارده الفرنسيون فقصد دمشق ومنها 

 .إلى فلسطين

عاش القسام ورفاقه في حيفا، ونزلت عائالتهم 
في بيت واحد في الحي القديم من المدينة، وهو الحي 
 الذي يجمع فقراء الفالحين النازحين من قراهم بعد
  .االستيالء عليها وتوطين اليهود المهاجرين إلى فلسطين

ًعمل القسام مدرسا في المدرسة اإلسالمية 
بحيفا، وكان يحرص على لفت أنظار الطالب إلى الدور 
المستقبلي الذي ينتظرهم في ظل وجود االستعمار، ثم 
ًعمل إماما وخطيبا في جامع االستقالل بموافقة من مفتي  ً

ركة الوطنية الحاج محمد أمين القدس وزعيم الح
الحسيني، واتجه القسام في أسلوبه إلى توعية الشعب 
الفلسطيني باألخطار الماثلة أمامه، وكان يكثر من 

بأن اليهود ينتظرون الفرصة إلفناء شعب : (القول
  ).فلسطين، والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم

عندما تم إنشاء القوة المجاهدة بشكل متكامل، 
نت مقسمة إلى وحدات مختلفة المهام، حيث لكل وحدة كا

ًدور خاص بها تتواله، ولما قطعت الحركة شوطا من  ّ
اإلعداد تم فيه تهيئة المقاتلين للجهاد، ابتدأ رجال القسام 
بتنفيذ عمليات فدائية ضد المستوطنات اليهودية عن 
طريق إعداد كمائن والهجوم على أفراد محددين 

 بهدف دفع اليهود في الخارج إلى ومستوطنات معينة،
  .وقف الهجرة إلى فلسطين

واتخذ من أحراش يعبد في منطقة جنين قاعدة 
له وللثوار لالنطالق إلى تنفيذ عمليات ضد المستوطنين 
اليهود، إلى أن حددت الشرطة البريطانية مكانهم 

 بقوات ١٩٣٥ تشرين ثاني عام ٢٠وهاجمتهم يوم 
 رهيبة بين المجاهدين عسكرية كبيرة ودارت معركة

والشرطة، صمد فيها رجال القسام، وقاتل شيخهم قتال 
ًاألبطال، وظل يكافح حتى خر صريعا في ميدان الجهاد 
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ًشهيدا كريما في سبيل إعالء كلمة اهللا فوق أرض  ً
فلسطين، واستشهد معه بعض إخوانه المجاهدين، وجرح 

  .آخرون وتم أسرهم

الصالة عليهم في نقل الشهداء إلى حيفا، وتمت 
جامع االستقالل، وشيعت جثامينهم الطاهرة بتظاهرة 
وطنية كبرى نادت بسقوط اإلنجليز ورفض الوطن القومي 

  .اليهودي

كان الستشهاد القسام أعمق األثر في شباب 
فلسطين في الثالثينات واألربعينات، كما أصبح القسام 
ًرمزا للتضحية والفداء، مما جعل بعض المؤرخين 

   .ّعتبرونه بحق شيخ ثوار فلسطيني

  ١٩/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

تهويد القدس وضم األراضي المحتلة ورفض 
  إقامة دولة فلسطين المستقلة

  

قضايا حساسة وشائكة ما  - عبدالحميد الهمشري
زالت ومنذ صدور وعد بلفور تلقي بظاللها القاتمة على 

عربي، ويعود ذلك ألسباب عديدة، الشارع الفلسطيني وال
أهمها قرار التقسيم الذي جرى بانحياز الدول المنتصرة في 
الحرب العالمية الثانية بمعسكريها الشرقي بزعامة االتحاد 
السوفييتي آنذاك والغربي بزعامة أمريكا لليهود للنيل من 
الشعب الفلسطيني بسلب أرضه منه واستقراره فيها دون 

تهديد أمن واستقرار الكيانات العربية وازع من ضمير و
الناشئة الفاقدة بفعل الهيمنة األجنبية الستقالل قراراتها 
المصيرية، فكان وما زال في ذلك انتهاك للسيادة والحق 
الفلسطيني لصالح مستقدمين من الخارج توفر لهم كل 
اإلمكانيات من أسلحة ومساندة وتجاوزات ارهابه ضد 

دعم االستيطان واالستيالء على المواطن الفلسطيني و
 .األرض لصالح ذلك المستوطن

 منح ما يزيد على نصف فلسطين لليهود» قرار التقسيم«

أطلق على قرار الجمعية » تقسيم فلسطين«قرار 
 والذي ُأصدر ١٨١العامة التابعة لهيئة األمم المتحدة رقم 

 مع، ٣٣( بعد التصويت عليه ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩بتاريخ 
، والذي تبنى خطة تقسيم فلسطين ) ممتنع١٠ ضد، ١٣

القاضية بإنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم 
: دولة عربية. ١:  كيانات جديدة، كالتالي٣أراضيها إلى 

وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، 
والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا 

جزء من الصحراء على طول الشريط حتى رفح، مع 
على السهل الساحلي : دولة يهودية. ٢. الحدودي مع مصر

من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في 
ٕذلك بحيرة طبريا واصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم 

القدس وبيت لحم . ٣. الرشراش أو ما يعرف بإيالت حاليا
 .صاية دوليةواالراضي المجاوالة، تحت و

تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية 
ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير 

 وتقرير لجنة وودهد في العام ١٩٣٧لجنة پيل في العام 
، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعييهما من ١٩٣٨

قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة 
لسطينية الكبرى التي دارت في فترة زمنية بين السنوات الف

 .١٩٣٩ و١٩٣٣

ٕفبعد الحرب العالمية الثانية واقامة هيئة األمم 
المتحدة بدال لعصبة األمم، طالبت األمم المتحدة إعادة 
النظر في صكوك االنتداب التي منحتها عصبة األمم 

ريطاني لإلمبراطويات األوروبية، واعتبرت حالة االنتداب الب
 .على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية

قامت هيئة األمم المتحدة بمحاولة إليجاد حل 
اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة  /للنزاع العربي

المؤلفة من عدة دول  UNSCOP األمم بتشكيل لجنة
ّباستثناء الدول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية 

حيث طرحت اللجنة مشروعين لحل . ّإيجاد حل للنزاع
ّالنزاع، تمثل المشروع األول بإقامة دولتين مستقلتين،  ّ
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ِوتدار مدينة القدس من قبل إدارة دولية ّوتمثل المشروع . ُ
الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كال من الدولتين اليهودية 

تجاه المشروع  UNSCOP ومال معظم أفراد لجنة. والعربية
دي اّ لتأسيس دولتين مستقلتين بإطار اقتصاألول والرامي

 UNSCOP وقامت هيئة األمم بقبول مشروع لجنة. موحد
ّالداعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديالت على الحدود 
المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري 
قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات 

 .ن فلسطيناالنتداب البريطاني م

من أرض فلسطين % ٥٥وقد أعطى قرار التقسيم 
ّللدولة اليهودية، وشملت حصة اليهود من أرض فلسطين 

من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما (على وسط الشريط البحري 
ما عدا (ّوأغلبية مساحة صحراء النقب ) عدا مدينة يافا

ولم تكن ). مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري
ّء النقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة وال للتطوير صحرا

المدني، واستند مشروع تقسيم األرض الفلسطينية على 
ّأماكن تواجد التكتالت اليهودية بحيث تبقى تلك التكتالت  ّ ّ

 .داخل حدود الدولة اليهودية

 بلغ عدد الدول األعضاء في ١٩٤٧وفي نوفمبر 
الدول المهزومة في وما زالت .  دولة فقط٥٧األمم المتحدة 

 -  ألمانيا، اليابان وحلفائها - الحرب العالمية الثانية 
خاضعة لسلطات االحتالل أو ممنوعة من االنضمام إلى 

أما أغلبية دول القارة اإلفريقية وآسيا . المنظمة الدولية
الجنوبية الشرقية فما زالت خاضعة للسلطات االستعمارية 

 دولة، أي جميع ٥٦يت وشارك في التصو. ولم تكن مستقلة
وافقت . الدول األعضاء باستثناء دولة واحدة هي تايلند

 االتحاد السوفييتي، - الدول العظمى في ذلك الحين 
 على خطة التقسيم، باستثناء - الواليات المتحدة وفرنسا 

. بريطانيا التي أدارت سلطة االنتداب والتي فضلت االمتناع
يع الدول العربية ومن بين الدول المعارضة للخطة جم

 .واإلسالمية باالضافة الى اليونان والهند وكوبا

 نوفمبر جرى التصويت فكان ثالثة ٢٩وفي مساء 
ّوثالثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثالثة عشر صوتا ضده 
وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، 

، أستراليا : التي وافقت على القرار هي٣٣ـ وكانت الدول ال
بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، 
تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، االيكوادور، فرنسا، 
غواتيماال هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، 
نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، 

ا، جنوب أفريقيا، االتحاد فيليبين، بولونيا، السويد، اوكراني
السوفييتي، الواليات األمريكية المتحدة، األوروغواي 

 .وفنزويال

 ضد القرار هي أفغانستان، كوبا، ١٣والدول الـ 
مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، 

 .السعودية، سوريا، تركيا، اليمن

أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت 
ألرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، ا:فهي

أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة 
 .وغابت تايلند عن التصويت. ويوغوسالفيا

وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب 
من االجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة 

نذاك جيمس وقال وزير الدفاع األمريكي آ .واستنكارهم لها
إن الطرق «: فورستل في مذكراته تعليقا على هذا الموضوع

المستخدمة للضغط وإلكراه األمم األخرى في نطاق األمم 
 .«المتحدة كانت فضيحة

تنامت الضغوط السياسية على هيئة األمم المتحدة 
لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع 

إال أن المتشددين اليهود ّالقرار، خاصة الوكالة اليهودية، 
من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة اإلرجون الصهيونية، 
وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا 

وتشير سجالت األمم المتحدة إلى فرحة اليهود . المشروع
ٕوالى هذا . الذين حضروا جلسة األمم المتحدة بقرار التقسيم
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 من ٢٩ية بأهمية الـ اليوم، تشيد كتب التاريخ اإلسرائيل
 .١٩٤٧نوفمبر 

رفضت الزعامات العربية خطة التقسيم ووصفتها 
مقابل % ٦٧ّبالمجحفة في حق األكثرية العربية التي تمثل 

من % ٥٦.٥فقد أعطى االقتراح . من اليهود% ٣٣
فقط من التراب % ٧فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 

خطة التقسيم كان والسبب الثاني لرفض العرب . الفلسطيني
الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب أن تكون خطة 
التقسيم نقطة البداية الستيالء اليهود على المزيد من 

ولم تأت مخاوف العرب من فراغ، فقد . األراضي العربية
، في خطابه ١٩٣٨يونيو  /أعلن بن غوريون في حزيران

سيم أمام قيادة الوكالة اليهودية، بشأن اقتراح آخر لتق
اليهودي  - ّفلسطين، عن نيته إزالة التقسيم العربي

ّواالستيالء على كل فلسطين بعد أن تقوى شوكة اليهود 
تشرين  / نوفمبر٣٠وفي بث راديو في . بتأسيس وطن لهم

ّ، صرح مناحيم بيغن،الذي كان في ذلك الحين ١٩٤٧الثاني 
أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، عن بطالن 

ة التقسيم، وأن كل أرض فلسطين ملك لليهود وستبقى شرعي
 .كذلك إلى األبد

 تمهيد الطريق لضم الضفة الغربية

وفي السياق ذاته وحول قانون القومية الذي اقرته 
 كتبت نيفين أبو ٢٠١٨ يوليو ١٩حكومة االحتالل في 

ّيعبر النقاش : رحمون في صحيفة هآرتس العبرية تقول
عن فهم جزئي فقط » قوميةقانون ال«الحالي بشأن 

ًلتداعياته، ويتجاهل جانبا رئيسيا بطبيعة الحال ثمة ميل . ً
للتركيز على األخطار التي يخلقها القانون بالنسبة لمفهوم 
المواطنة اإلسرائيلية، ولتداعياته المستقبلية على حقوق 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، حيث إن القانون جاء 

سيم العرقي، ولتقليص هامش المناورة لتجذير نظام التق
القانونية لمكافحة التمييز ضد الظلم العنصري، ولكي يدمج 
كأساس دستوري سياسة التهويد المستمرة والتمييز 

 .التخطيطي والموازناتي ضد المجتمع العربي

قانون القومية يمهد الطريق القانونية لتقدم سريع 
 حيث قيادة في هذا االتجاه الذي تخطط له الحكومة،

لهذا . المستوطنين هي القوة األهم في األحزاب التي تقودها
ٕتسهل اليوم ظروف دولية واقليمية بشكل خاص، الظروف  ّ

، بل إنها باتت ناضجة، هكذا يشعرون في )ج(لضم مناطق 
اليمين، وهذه اإلجابة األساسية للتساؤل الذي طرح مرات 

، حيث من كثيرة بخصوص حاجة الحكومة لقانون القومية
دونه طبقت إسرائيل كل البنود المتعلقة بالتمييز ضد 

ما الجديد «عن السؤال الواسع االنتشار . المواطنين العرب
: ً؟ يوجد بناء على ذلك إجابة واضحة»ًحقا في القانون

إسرائيل تسعى . إعطاء شرعية قانونية لتطبيق مخطط الضم
وسيع لضم أجزاء واسعة من الضفة بوساطة استمرار الت

والترسيخ للمستوطنات من أجل أن تخلق بهذا حقيقة قائمة 
 .معناها تصفية كل إمكانية بادية للعيان لسيادة فلسطينية

تتبع إسرائيل أساليب » المناطق«كما ومنذ احتالل 
ممنهجة من القمع العسكري ضد سكان مدنيين محتلين، 
ًواستيطانا مكثفا، مصادرة أراض، هدم قرى وبيوت وتدمير ً 

. االتجاه المتراكم هو تطهير عرقي زاحف. حقول وكروم
هي ذات أهمية إستراتيجية، ألنها غنية ) ج(مناطق 

بالموارد الطبيعية والمياه، وخصبة وتشكل احتياطي أراض 
ًبالطبع من دون هذه المناطق أيضا ليست . مناسبة للبناء

 .هنالك إمكانية لوجود دولة فلسطينية

ًه بناء على ذلك في إطار قانون القومية يجب فهم
:  األميركية لتصفية القضية الفلسطينية–الخطة اإلسرائيلية 

 .ال للقدس، ال لحق العودة، وال لدولة ذات سيادة

ّاليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تغطية على 
 »تقسيم فلسطين«

كما وتوافق في ذات تاريخ التقسيم في عام 
ة العامة لألمم المتحدة  صدور قرار عن الجمعي١٩٧٧

اعتباره يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مع 
أن هناك الكثير من القرارات الدولية الصادرة عنها لصالح 
الشعب الفلسطيني بقيت مركونة فوق أرفف المنظمة 
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الدولية دون تنفيذ أو يجري تجييرها لصالح المحتل الغاصب 
 .لألرض الفلسطينية

لمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فاليوم العا
مناسبة تبنتها وتنظمها األمم المتحدة، حيث أقر في يوم 

  او باالحرى للتغطية عليه- للتذكير١٩٧٧ نوفمبر عام ٢٩
 إلى ١٩٤٧ الخاص بتقسيم فلسطين عام ١٨١ بالقرار - 

فقد دعت الجمعية العامة، في . دولتين، إسرائيل وفلسطين
 لالحتفال باليوم الدولي للتضامن مع ذلك اليوم من كل عام

في نفس اليوم من )  ب٣٢/٤٠القرار (الشعب الفلسطيني 
 الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة قرار ١٩٤٧عام 

حيث نظمت نشاطات تذكارية خاصة من قبل . التقسيم
شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة لألمانة العامة لألمم 

نية بممارسة الحقوق غير المتحدة بالتشاور مع اللجنة المع
 .القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

 ٦٠/٣٧كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 
، من لجنة وشعبة ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول١بتاريخ 

حقوق الفلسطينيين في إطار االحتفال باليوم الدولي 
 / تشرين الثاني٢٩للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 

معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين نوفمبر، تنظيم 
بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة، وتشجع 
الدول األعضاء على مواصلة تقديم دعم أوسع وتغطية 

 .إعالمية لالحتفال بيوم التضامن

وهكذا نرى أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
والدعم ) وعد بلفور(بتقسيم فلسطين، والوعد المشؤوم 

ريطاني لليهود، وممارسة اليهود لإلرهاب والحصار والقتل الب
الجماعي والترهيب والتهديد، وكل هذه العوامل وغيرها 
ساعدت ومكنت الصهاينة من تهجير وطرد الفلسطينيين من 
ّأرضهم، وبالتالي سهلت لهم الشروع في تأسيس كيانهم 

 .الصهيوني على أرض فلسطين

ا التضامن وما استجد على األمور بخصوص هذ
تطورات كثيرة حصلت تخرجه من مضمونه بعد اعتراف دولة 
التأسيس لهذه المنظمة الدولية بالقدس عاصمة للكيان 

الغاصب ومحاوالت رئيسها المستميتة شطب حق العودة 
ًتمهيدا لشطب حل الدولتين واحتضانه لعملية التطبيع مع 

عدو الكيان الصهيوني والغريب في األمر أنه يمنح هذا ال
الحق في األرض الفلسطينية فلماذا ال يمنحه ذلك في 
األرض األمريكية ونصب هيكله المزعوم في البيت األبيض 

 .راعي دولة اليهود؟

ّنستذكرهم في هذا الوقت متضامنون أجانب ضحوا بأرواحهم 
 من أجل فلسطين

 راشيل كوري

ناشطة أميركية جاءت ) ً عاما٢٣(راشيل كوري 
ا في واشنطن ضمن مجموعة التضامن من مدينة أوليمبي

العالمي مع شعب فلسطين لتقف بجانب أناس معذبين لم 
أقامت في غزة لدى عائلة . ّتكن لها أي صلة بهم من قبل

ّنصر اهللا التي تبنتها، من دون أن تعرف أنها ستكون 
 حيث جاءت ٢٠٠٣ آذار ١٦ضحية الدفاع عنها، يوم 

ّذلك اليوم تصدت راشيل . الجرافات اإلسرائيلية لتهدم منزلها
ًّللجرافة ووقفت أمامها، ظنا منها أن الجندي اإلسرائيلي 
الذي يقود الجرافة سيردعه وقوفها أمامه، لكنه لم يتوقف، 

 .بل صدمها ثم داس عليها، لتلقى مصرعها في الحال

ّلم تكن راشيل رحالة أو مسافرة احترفت مشاركة 
باحثة عن اإلثارة، ولم اآلخرين في آالمهم كهواية، ولم تكن 

تكن لديها رغبة في الموت، بل كانت هناك ألنها شعرت أن 
ٕباستطاعتها التأثير واحداث تغيير، فشاركت في نشاطات 
للمساعدة في التخفيف من أوضاع الفلسطينيين المعيشية، 
كمساعدة المزارعين في حصد الغالل، ومرافقة األطفال الى 

 أمام سيارات اإلسعاف ٕالمدارس، وابقاء الطرق مفتوحة
 .والقيام بأعمال احتجاج سلمية

كتبت راشيل لوالدتها الكثير من الرسائل 
كل ما أردته هو أن «اإللكترونية، في واحدة منها تقول 

أكتب ألمي ألقول لها إني أشهد هذا التطهير العرقي المزمن 
ًوخائفة جدا، وأراجع معتقداتي األساسية عن الطبيعة 

أرى أنها فكرة جيدة . هذا يجب أن يتوقف. ّيرةاإلنسانية الخ



  
  ٢١٩ 

أشعر . ّأن نترك كل شيء ونكرس حياتنا لجعل هذا يتوقف
أشعر بخيبة األمل أن «: وتضيف. »بالرعب وعدم التصديق

. يكون هذا هو أساس حقيقة عالمنا وأننا نشارك فيه بالفعل
ليس هذا . ًليس هذا أبدا ما أتيت من أجله الى هذا العالم

هذا ليس .  ما أراده الناس عندما أتوا إلى هذا العالمًأبدا
ِالعالم الذي أردت أنت وأبي أن آتي إليه عندما قررتما أن 
ِتنجباني، هذا ليس ما عنيته عندما نظرت إلى بحيرة 

 .«هذا هو العالم الكبير وأنا آتية إليه: كابيتول وقلت

 فيتوريو أريغوني

ي مع فيتوريو أريغوني هو أول متضامن أجنب
 ١٤الفلسطينيين يقتل في قطاع غزة بعد اختطافه يوم 

 .٢٠١١نيسان 

ينحدر فيتوريو من منطقة بيسانا بريانزا القريبة 
وهو ناشط ومدون في السادسة . من مدينة ميالنو اإليطالية

والثالثين من العمر، انتمى إلى حركة التضامن الدولية 
ى قطاع غزة الهادفة لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض عل

 .٢٠٠٧منذ عام 

كان فيتوريو ضمن أول مجموعة من المتضامنين 
 في قاربين صغيرين، ٢٠٠٨األجانب تأتي إلى غزة في آب 

وكان األجنبي الوحيد الذي سجد شكرا هللا عندما المست 
عاد أريغوني إلى غزة على متن أول . قدماءه شاطئ غزة

قدمت سفينة تضامنية رست في ميناء العريش المصري 
لجلب المساعدات لسكان قطاع غزة بعد حرب شتاء 

، وواصل البقاء فيها حتى أعلن عن مقتله ٢٠١٠- ٢٠٠٩
ألف  . نيسان الجاري هناك١٤في ساعة متأخرة من 

أن .. غزة»فيتوريو كتابا عن معاناة أهل القطاع عنونه بـ
، وكان فاعال في كافة المناسبات التضامنية »تكون إنسانيا

ًهداء واألسرى، فضال عن المشاركة في مع ذوي الش
االحتجاجات على حرمان االحتالل المزارعين من الوصول 

 .إلى أراضيهم القريبة من الحد الفاصل مع قطاع غزة

كان يقيم في مدينة غزة برفقة متضامنين آخرين، 
وعرف عنه أنه أكثرهم نشاطا في نقل معاناة أهل غزة عبر 

قاطع الفيديو التي كان ينشرها تقاريره ومقاالته الصحفية وم
 .لدى وسائل إعالم إيطالية وغربية

آخر نشاطاته كان مساعدة أسرة ناصر أبو سعيد 
الذي استشهدت زوجته بقصف إسرائيلي في وقت سابق  - 

 من أجل توفير - في منطقة جحر الديك جنوب مدنية غزة
 .دعم لبناء بيت لألسرة وتوفير قيمة العالج لعدد من أفرادها

أغضب مقتله سكان القطاع وحماس والحكومة اإليطالية 
 ٢٠٠٠واالتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية، ونظم نحو 

 .فلسطيني اعتصاما بغزة فور شيوع نبأ مقتله

 ١٥ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 في ذكرى قرار تقسيم فلسطين

 

 أمين محمود

ر تهل علينا اليوم الذكرى الثالثة والسبعون لقرا
 والذي تم التوصل الى إقراره ١٨١تقسيم فلسطين رقم 

بأغلبية األصوات في الجمعية العامة لألمم المتحدة وذلك 
العام ) نوفمبر(في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 

١٩٤٧ .  

استراليا، ( دولة ٣٣وقد صوت الى جانبه 
بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيالروسيا، كندا، كوستاريكا، 

وسلوفاكيا، الدانمارك، الدومينيكان، اإلكوادور، تشيك
فرنسا، غواتيماال، هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، 
هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، 
بيرو، فلبين، بولونيا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، 

)  فنزويالاالتحاد السوفيتي، الواليات المتحدة، االورغواي،
أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، ( دولة ١٣وعارضته 

الهند، ايران، لبنان، باكستان، السعودية، سورية، تركيا، 
األرجنتين، ( دول ١٠وامتنعت عن التصويت ) اليمن

تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، إثيوبيا، هندوراس، 
وغابت تايلند عن ) المكسيك، بريطانيا، يوغسالفيا

  . تصويتال
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: ودعا القرار الى تقسيم فلسطين الى دولتين
عربية ويهودية بحدود إقليمية محددة، كما دعا الى ايجاد 
وضع خاص لمدينة القدس وقيام تعاون اقتصادي بين 

  . الدولتين

وقد بذل كل من االتحاد السوفيتي والواليات 
ًالمتحدة جهودا مكثفة لتأمين موافقة ثلثي األصوات 

لمصادقة على القرار، وقام ممثلو الدولتين الالزمة ل
الكبريين باستخدام شتى وسائل الضغط على العديد من 
الدول األعضاء وخاصة ممثلي الدول اآلسيوية ودول 

  . اميركا الالتينية

ومن المالحظ انه كثير ما يشار الى ان قرار 
التقسيم وفر األساس القانوني إلعالن قيام الدولة 

ًكان هذا االمر صحيحا، فانه من الصحيح ٕاليهودية، واذا 
ًأيضا ان قرار التقسيم يشكل ضمنا هو اآلخر أساسا 

  .ًقانونيا إلنشاء دولة عربية في فلسطين

رحبت القيادة الصهيونية، من جانبها، وخاصة 
ًالوكالة اليهودية بقرار التقسيم وأقرته مرحليا دون تخليها 

ة اليهودية بالطبع عن هدفها النهائي بإقامة الدول
مستقبال على كافة األرض الفلسطينية، غير ان 
المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة 
األرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن اسحق 

وقد ورد في تقرير لهيئة . شامير رفضوا هذا القرار
االستراتيجية الصهيونية “األركان المشتركة األميركية ان 

ي سلسلة من العمليات التي تتسع وتتعمق سوف تسعى ف
وسرد التقرير هذه  .”باطراد لتحقيق أهدافها التوسعية

  :األهداف كاآلتي

  .سيادة يهودية في البدء على جزء من فلسطين - ١

  .قبول الدول الكبرى بحق الهجرة الال محدودة -٢

  .بسط السيادة اليهودية على فلسطين بأكملها -٣

نحو األردن واجزاء ” اسرائيلارض “توسيع رقعة  -٤
  .من سورية ولبنان

 بسط السيطرة اليهودية العسكرية واالقتصادية على -٥
  .الشرق األوسط بأسره

وأضاف التقرير ان بعض القادة االسرائيليين 
يعترفون بهذا البرنامج وسبق ان باحوا به في الخفاء الى 

  . عدد من الرسميين األميركيين

هذا الهدف االستراتيجي ومن الالفت للنظر ان 
الصهيوني التوسعي سبق وورد على لسان الزعيم 

، وذلك حينما ١٨٩٨الصهيوني تيودور هيرتزل العام 
استفسر منه القيصر األلماني ولهلم الثاني اثناء لقائهما 
في االستانة، عن مساحة وحدود األرض التي تطالب بها 

قلها الحركة الصهيونية إلقامة دولتها عليها، كي ين
القيصر الى مسامع السلطان العثماني عبدالحميد الثاني 

 كما ورد في –في لقائهما المرتقب، فكان رد هرتزل 
 بأن مطلب الحركة الصهيونية في هذه المرحلة –مذكراته 

يقتصر على فلسطين بحدودها الجغرافية الحالية، أما 
بالنسبة للحدود النهائية للدولة اليهودية التي تسعى 

كة الصهيونية للوصول اليها، فانها ستمتد تدريجيا الحر
لتشمل المنطقة الواقعة بين نهري النيل والفرات متضمنة 
المنطقة الواقعة شمال غرب الجزيرة العربية بما فيها 

  .”نافذة على الخليج”

وهذا يفسر التجاهل االسرائيلي ألي إشارة رسمية 
اذ ان غالبية علنية الى الحدود النهائية للدولة اليهودية 

الزعماء الصهاينة كانوا من دعاة رسم الحدود بقوة 
  .السالح بحيث تتغير كلما ازدادت دولتهم توسعا

وقد استخدم الصهاينة سالح الهولوكوست 
للتأثير على اكبر عدد ممكن من مندوبي ) المحرقة(

الدول األعضاء المشاركين في مناقشات الجمعية العامة 
في إقامة دولتهم في ” قهمح“وذلك من اجل تأكيد 

وأصر الصهاينة على ان أي إقرار بالمحرقة هو . فلسطين
في الوجود، وبالتالي، فان الربط ” اسرائيل“إقرار بحق 

اصبح لدى ” اسرائيل“ٕبين المحرقة واقامة دولة 
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اعالن إقامة “الصهيونية أمر مقدس كما هو واضح في 
ي ارتكبت اثبتت المحرقة الت“… : حيث جاء فيه“الدولة 

ضرورة العثور على حل … بحق شعب اسرائيل مؤخرا
لمشكلة الشعب اليهودي الذي يفتقر الى الوطن 

  .”إقامة الدولة اليهودية…  هذا الحل هو...واالستقالل

في “عقدة الذنب “وعمل الصهاينة على ترسيخ 
ضمير المجتمع العالمي بحجة تقاعسه عن مد يد العون 

اضطهاد النازيين، وقاموا بتوجيه الى اليهود إلنقاذهم من 
االتهامات للدول األوروبية وخاصة بريطانيا بأنها تواطأت 

التي تعرض لها اليهود نتيجة “الجريمة “وشاركت في 
وضعها العراقيل في وجه المهاجرين اليهود وعدم 

  . سماحها لهم بالوصول الى فلسطين قبيل الحرب

لعالم وهكذا تولدت قناعة لدى العديد من دول ا
بان قيام الدولة اليهودية سيساهم بطريقة عملية في 
تحرير ضمير العالم من عقدة الذنب تجاه اليهود 
وسيجعل هذه الدول تقتنع بانهم بانهم يستحقون كيانا 
مستقال يلبي طموحاتهم ويوفر لهم الحماية من التعرض 

كتلك التي تعرضوا لها على يد ” المعاناة“لمزيد من 
  .النازيين

ا بالنسبة للجانب العربي الذي كانت تمثله ام
الهيئة العربية العليا، فانها أعلنت رفضها التام لقرار 
التقسيم وساندتها في ذلك دول الجامعة العربية التي 

  . أعلنت استعدادها لمقاومته بشتى الوسائل

وقد استغل الصهاينة مقاومة العرب الشديدة 
من % ٥٧من لقرار التقسيم الذي حرمهم بجرة قلم 

  . وطنهم

فقاموا بدعم عسكري ولوجستي ال حدود له سواء 
كان من السوفييت او األميركيين وذلك بتجاوز ما 
خصص لهم ضمن قرار التقسيم، وقاموا باحتالل اكثر ما 
خصص للعرب أيضا، وذلك في أعقاب القتال الذي دار 

، ثم ما لبثوا ان أعلنوا فيما بعد ١٩٤٨بين الطرفين العام 
  .فضهم النهائي لقرار التقسيمر

٨ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

   &%ون�$�����

  كورونا القشة التي قصمت ظهر تجار القدس

 

ً يوما ٦٠ منذ – موقع القسطل -شذى حنايشة 
لم يفتح التاجر خالد الصاحب محله التجاري الموجود في 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بسبب تضييقات االحتالل 

  .ى التجار عقب انتشار فيروس كوروناعل

أن وضع أصحاب المحال   القسطل  يخبرنا في
ًالتجارية في البلدة القديمة يختلف تماما عن باقي 
المناطق، فاألمر ال يتعلق بأزمة كورونا فقط بل يرتبط 

  .باالستيطان وبقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية

ة من وتابع أن البلدة القديمة في القدس مستهدف
عندما يتحدثون عن "ًقبل انتشار الفيروس، مضيفا، 

ًقد ال يكون صحيحا ولكن في " مؤامرة كورونا"مصطلح 
القدس المؤامرة صحيحة ألن المؤامرات على سوق 

  ."القدس كانت قبل كورونا وزادت بعدها

وقال الصاحب إن االحتالل اإلسرائيلي يعمل على 
ٕنين له واخراج ٕتهويد وتفريغ السوق، وادخال المستوط

ً عاما، ٢٠ أي قبل ٢٠٠٠ انتفاضة الفلسطينيين منه منذ
ويستغل األزمة الحالية إلرهاق التجار أكثر وأكثر وبالتالي 

  .ينفذ مخططاته

ويعتمد جزء كبير من أصحاب المحال التجارية 
في القدس المحتلة على الزوار المحليين والسياحة 

ونا ما أدى إلى الدينية التي توقفت منذ بدء أزمة كور
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توقف مصدر الدخل األساسي لهم وبالتالي تراكم الديون 
  .عليهم

وأشار الصاحب إلى أن البلدة القديمة منذ 
سنوات تعاني من تشديدات على الناس الداخلين على 
القدس، مثل العمر، والجنس، والمنطقة الجغرافية، واليوم، 

  .هناك تشديدات إضافية بعد كورونا

اد في البلدة القديمة كان بحدود وأوضح أن الكس
إال أنه بعد أزمة كورونا زاد بشكل واضح، وأصبح % ٣٠

فقط من طاقة العمل، % ١٠-٧التجار يعملون بنسبة 
ًألن المحال المفتوحة حاليا هي المحالت الغذائية أو 
ًالصيدليات، وهذه نسبة قليلة جدا، ألن سوق القدس 

  .ور، وغيرهايحوي محالت عدة كمحالت المالبس، وعط

/  بدأ في سوق القدس منذ أكتوبرالسيئالوضع "
واالغالقات والبوابات،  األقصى  منذ أيام أحداث٢٠١٥

وكورونا كانت الضربة القاضية بالنسبة لنا، ال يوجد أي 
لنا كتجار فلسطينيين  السلطة الفلسطينية  يد مساعدة من

  .يقول خالد الصاحب" نعيش في القدس

حموري مدير مركز القدس بدوره قال زياد ال
للحقوق االجتماعية واالقتصادية إن األمور التجارية في 
ًالقدس من بعد أوسلو سيئة جدا، فالقدس منطقة 

غزة،   وقطاع  الضفة الغربية محاصرة تقطعت أوصالها عن
في البداية كان هناك حواجز لكن بعدها تطورت األمور، 

ًوبني الجدار العنصري، وهذا أيضا أبعد جزء ا من ً
  .المقدسيين عن أنفسهم الذين يقعون خلف الجدار

القطاع "القسطل، أن   وتابع خالل حديثه مع
ًالتجاري أصبح محاصرا، وبدأت أزمة القطاع االقتصادي 
ًتتفاقم عاما بعد عام إلى أن وصلت كورونا وزادت األزمة 

القشة التي قصمت ظهر "بشكل كبير وكانت الكورونا 
  ."البعير

ًكورونا أثرت سلبا بمجاالت كثيرة وأوضح أن 
على القدس، بسبب الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها 

أهل القدس داخل البلدة القديمة وليس فقط القطاع 
ًالتجاري، بل شملت السكان أيضا، فأي شخص يسكن 

  .داخل البلدة القديمة يعيش في تعقيدات كثيرة

 أشهر عن ٨-٧وذكر الحموري أنه وبعد مرور 
ة األزمة، أصبح عدد المحالت التجارية المغلقة في بداي

 محل معظمها من المحال التي لها ٨٠٠القدس يزيد عن 
عالقة بالسياحة، فيما بلغ عدد المحالت المغلقة قبل 

 محل بسبب األزمات االقتصادية ٣٥٠-٣٠٠كورونا من 
  .والسياسية وتراكم الضرائب

ط وقال الحموري إن سلطات االحتالل لديها مخط
إلبعاد الناس من البلدة القديمة واستبدالهم بمستوطنين، 

يريدون أن يكون العرق الذي بداخل البلدة القديمة، "
وفق وصفهم، وفي فترة كورونا استغلوا " عرق نقي"

  ."األزمة بشكل كبير لتطبيق مخططهم

  ٥/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ال القدس المحتلة تختـــ.. بعد اغالق طويل
  بـالحشـود

 ّارتدت –  محمـد الرنتيسي- القدس المحتلة 
الروح للجسد، وعاد قلب القدس ينبض، وأعيد فتح 
المسجد األقصى المبارك، بعد إغالق دام لعدة أشهر، 

، وبدت مدينة األنبياء تختال "كورونا"لمنع تفشي وباء 
بالحشود الحاشدة، وهي تستقبل الوافدين إليها ألداء 

  ..  بذكرى المولد النبوي الشريفواالحتفال، صالة الجمعة

ّكانت توزع ابتساماتها الساحرة في كافة 
 والمناحي، وتتباهى بعزوتها، والمدد الذي االتجاهات

ّأتاها من كل فج عميق، ولسان حالها يقول لمحتليها 
 ."ها هم ناسي وأهلي ولن ينقطعوا عني.. "وغاصبيها

هل القدس وما أن فتحت األبواب، حتى اندلق أ
ّومن تمكن من الوصول إليها من المناطق الفلسطينية 
األخرى، إلى ساحات ومصليات ومصاطب المسجد 
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األقصى المبارك، وقد طغت الفرحة على وجوههم، 
وأضفت األجواء في نفوسهم بهجة مختلفة، امتأل بها 
الناس، فراحوا يرددون األهازيج الدينية والمدائح النبوية 

 .فرحين مستبشرين

وعكست حالة االلتفاف هذه حول مسرى رسول 
اهللا، التي رسخها أهل القدس، جزء أصيل من موروثهم 

ّ الذي يصرون على غرسه في نفوس ، والوطنيالديني
األجيال، ما يعزز في األذهان، القيم األصيلة التي يحافظ 
عليها المقدسيون، ويتمسكون بها، وربما ينفردون عن 

 .سواهم بها

 المسجد المبارك، على أسواق وانعكس فتح
ّالبلدة القديمة في القدس المحتلة، فبدت وهي تعج 
بالمواطنين، في مشاهد ال تتكرر إال في المواسم واألعياد، 
ما أتاح للتجار، فرصة تعويض المناسبات الماضية، 

 .كشهر رمضان والعيدين بعض الشيء

ًويعتبر المسجد األقصى، جزءا من المشهد العام 
 القدس المحتلة، وداللة على قدسيتها ومكانتها لمدينة

الدينية، فهو أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، 
ُويجسد مع قبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة، أبرز 
ّمعالم المدينة المقدسة، ويقدم الدليل الواضح على 

   .حضارتها العريقة

ي ّوتعد البلدة القديمة من القدس المحتلة، والت
تضم داخل أسوارها المقدسات اإلسالمية والمسيحية، من 
ًأهم المناطق في العالم، وعطفا على هذه األهمية، فقد 
ُأعلن عنها كمنطقة أثرية ومحمية عالمية، وضعت ضمن 

   .قائمة التراث الحضاري العالمي

 وأزقتها الضيقة والقديمة، تظهر حاراتهاوفي 
َآثار العصور المختلفة، التي وضع ت المدينة في دائرة َ

، حيث استخدم ١٩٦٧ منذ احتاللها العام االستهداف
المحتلون، سياسة الخطوة خطوة في اقتالع أهلها من 

 عليها، غير أن أهل القدس لالستيالءًدا يهمبيوتهم ت

وفلسطين، ومن خلفهم القيادة الهاشمية، صاحبة 
الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

محتلة، أفشلوا كل مخططاتهم، ونجحوا في رد أطماعهم، ال
مصلى و" "البوابات اإللكترونية"ويكفي أن نستذكر معارك 

  .للداللة على صحة هذا المنطق" باب الرحمة

  ٧ ص٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مفتي القدس يحذر من قرار االحتالل تمديد 
  لألقصىرة اقتحام المستوطنين تف

مفتي القدس والديار  حذر –القدس المحتلة 
الفلسطينية الشيخ محمد حسين، يوم السبت، من خطورة 

ديد فترة اقتحام المستوطنين االحتالل اإلسرائيلي تمقرار 
  .  دقيقة إضافية٤٥للمسجد األقصى 

يمس "في تصريح صحفي، أن القرار  وأكد حسين،
  ". بالوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي في األقصى

المستوطنين والمعتدين على "وشدد على أن 
األقصى ال يخفون نواياهم تجاهه، بل ويدعون بشكل واضح 

 ".األوقاف ومنعه من إدارة شؤون األقصىلرفع يد مجلس 

وأشار إلى أن الخطوة تندرج ضمن مخطط 
 .االحتالل بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى

ودعا حسين للتحرك في االتجاهات كافة وعلى 
جميع المستويات السياسية والقانونية والجماهيرية ضد 

  . فيهالقرار، وشد الرحال إلى المسجد وتكثيف التواجد

  ١٤/١١/٢٠٢٠الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

الى متى تبقى : بو عمرأالتاجر المقدسي جواد 
  محالت التحف الشرقية مغلقة؟

 استغاث التاجر جواد أبو عمر رئيس - القدس
 ما يمكن القديمة، إلنقاذلجنة التحف الشرقية في البلدة 

شهر من االغالق وتعطيل االشغال أانقاذه بعد ثمانية 
  ". كورونا"توقف السياحة الوافدة بسبب جائحة و
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سواق وحارات وشوارع كاملة تعتمد أهناك : وقال
على السياحة في باب السلسلة وسوق الخواجات 
والدباغة وباب الجديد وحارة النصارى وباب الخليل 

 باإلغالق مغلقة كليا او جزئيا ومهددة علون،وسويقة 
 التجارة في نعاشإل لم يتم وضع خطة بديلة إذاالشامل 
 .المنطقة

ورأى أبو عمر ان بقية القطاعات االخرى 
استأنفت اعمالها نوعا ما وبالتدريج ما عدا محالت 
التحف الشرقية لغياب السياحة الوافدة سواء االجنبية او 
االسالمية وكذلك انخفاض السياحة الداخلية من مناطق 

  . ً خصوصا٤٨ ـال

ة القدس هالي ضواحي مدينأوحث أبو عمر 
 ألحياءسواقها أعلى تكثيف توجههم الى البلدة القديمة و

الحركة التجارية ومنع اغالق االسواق من ساعات 
 جملة عروض تسويقية يتخللها بإطالقالظهيرة، واعدا 

توزيع هدايا وتقديم خصومات ونظام الدفعات او الدفع 
بالتقسيط بواسطة البطاقات االئتمانية في حالة رأينا 

  .ًا عودة التسوق ولو تدريجياولمسن

سواق أحياء ونهضة إ"همية أواكد أبو عمر على 
البلدة القديمة مجددا كونها مستهدفة بشكل كبير وعلى 
مدار الساعة، فال يجوز ان تبقى حالة التراخي والسكون 
التي نشاهدها منذ جائحة كورونا ومن غير المعروف 

.. يجب ان تعود؟؟ فالحياة الطبيعية ..متى االنتهاء منها
علينا ان نكون على قدر .. وهذا تحدي كبير لنا جميعا

  ".هذا التحدي الجتياز هذه المرحلة العصيبة

   ١٤/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

إحباط مخططات استيطانية للسيطرة على 
  عقارات في القدس المحتلة

 أعلن غبطة البطريرك – بترا -رام اهللا 
ريرك القدس وسائر أعمال فلسطين ثيوفيلوس الثالث، بط

واألردن، نجاح بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية 
بإفشال مخطط استيطاني للسيطرة على فندق البترا 
بساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل في مدينة 

 .القدس المحتلة

وقال البطريرك ثيوفولس الثالث في بيان السبت، 
جها البطريركية عن ًإنه وفقا لخطة الدفاع التي تنته

ًعقارات باب الخليل التي تدعي بطالنا جمعية عطيريت 
ًكوهانيم االستيطانية حقوقا فيها، فإن البطريركية اتبعت 
مسارين دفاعيين محليين متوازيين لحماية عقارات 

   .البطريركية

وبحسب البيان فإن المسار األول هو االستمرار 
لقضية إلى بخوض المعركة القانونية، حيث وصلت ا

المحكمة العليا اإلسرائيلية، وأكد البطريرك ثيوفيلوس 
   .الثالث استمرار البطريركية في هذه المعركة

أما المسار الثاني فهو مساعدة المستأجرين 
الفلسطينيين في الحفاظ على صمودهم في العقارات 
التابعة للبطريركية بشتى الوسائل؛ ألن الحفاظ على 

م تنجح البطريركية بخط الدفاع المستأجرين في حال ل
االول بالمحاكم، يبقى التصرف باألمالك والتواجد فيها 

   .للمستأجرين الحاليين

وأكد أن البطريركية على أتم االستعداد لفعل كل 
ما يمكنها فعله من أجل إنقاذ عقارات باب الخليل والدفاع 

  .ًعنها وعن العقارات األرثوذكسية عامة

 ١٥/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 قطع نقدية ذهبية من العهد ٤العثور على 
  الفاطمي في القدس

عثر علماء اثار اسرائيليون على اربع قطع 
نقدية ذهبية من القرن العاشر في القدس الشرقية 

تعود الى العهد " البراق"المحتلة بالقرب من حائط المبكى 
  .الفاطمي
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واكتشف علماء اآلثار اإلسرائيليون اربع قطع 
 عام، ١٠٠٠لعمالت الذهبية تم صكها قبل أكثر من من ا

موجودة في إبريق فخار صغير في البلدة القديمة في 
  .مدينة القدس الشرقية

وهذا اكتشاف نادر من عصر سادت فيه 
وقالت سلطة اآلثار . االضطرابات السياسية في المنطقة

تم العثور على العمالت المعدنية أثناء أعمال "اإلسرائيلية 
الذي يعتبره اليهود " قيب بالقرب من حائط المبكىالتن

  .اقدس مكان للصالة

إن "وقال روبرت كول من سلطة اآلثار في بيان 
العمالت المعدنية كانت موجودة في إبريق صغير 
ومحفوظة بشكل ممتاز ويمكن التعرف عليها على الفور 

  ."حتى بدون تنظيف

ن إن القطع النقدية تعود إلى ما بي"وأضاف كول 
فترة تغير سياسي " ميالدي وهي ٩٧٠ و٩٤٠العامين 

  .في القدس والمنطقة المحيطة بها" جذري

وخالل تلك الفترة فقدت الخالفة العباسية 
الحاكمة التي كان مقرها بغداد السيطرة على بالد الشام 
ومن ضمنها القدس، وسيطرت عليها الدولة الفاطمية 

مال إفريقيا الشيعية اإلسماعيلية التي تاسست في ش
  .ونافست العباسيين

  ٢٠ص ١٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 استئناف تجديد جوازات السفر للمقدسيين

 

قرر مدير عام دائرة االحوال المدنية  - بترا
والجوازات فهد العموش، وبالتنسيق مع دائرة قاضي 
القضاة وشركة البريد االردني، استئناف قبول طلبات 

دسيين عبر المحكمة الشرعية في تجديد جوازات سفر المق
 .القدس، اعتبارا من االسبوع المقبل

اليوم ) بترا(وبين العموش لوكالة األنباء األردنية 
الثالثاء، ان المحكمة الشرعية في القدس الشريف 
ستستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين، مرفقا بها 
جميع االوراق الثبوتية المطلوبة، ووفق االجراءات 

نونية المتبعة سابقا، مشيرا الى ان هذ االجراء جاء القا
. لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة

 جواز سفر للمقدسيين ٨٠٧٠واوضح ان الدائرة انجزت 
قدمت عبر المحكمة الشرعية في القدس الشريف، منذ 

  .البدء في تقديم تلك الخدمة

  ١ص ١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ستقبال طلبات تجديد جوازات سفر بدء ا
  المقدسيين السبت المقبل

 

القائم بأعمال قاضي  أعلن –القدس المحتلة 
القضاة في القدس المحتلة واصف البكري، عن موعد 
استقبال طلبات تجديد جوازات سفر المقدسيين، عبر 
ًالمحكمة الشرعية في واد الجوز بالمدينة، مشيرا إلى أنه 

 . نوفمبر٢١ السبت الموافق م يوًسيكون بدءا من

وأشار البكري في تصريح صحفي اليوم 
الخميس، إلى أن المحكمة الشرعية في واد الجوز 
بالقدس المحتلة، من المقرر أن تستقبل طلبات التجديد 
لجوزات سفر المقدسيين سواء كانت دائمة أو مؤقتة، 
وكذلك معامالت إصدار جواز السفر ألول مرة لألطفال 

عاما، شريطة أن يكونو ) ١٦(ن دون سن القاصري
  . مضافين للهوية المقدسية ألحد الوالدين

وأوضح أنه يمكن لحملة الجوازات األردنية 
الحاصلين على الهوية المقدسية المؤقتة أيضا تقديم 
طلباتهم في المحكمة الشرعية مشيرا إلى أن كافة الطلبات 

لمطلوبة يجب أن تكون معززه بكافة األوراق الثبوتية ا
  . ًووفقا لإلجراءات القانونية المتبعة سابقا
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ودعا البكري المواطنين المقدسيين المراجعين 
للمحكمة الشرعية إلى ارتداء الكمامات، والتقيد بإجراءات 
السالمة والوقاية الالزمة والتباعد الجسدي، تنفيذا ألوامر 

أن هذ اإلجراء جاء   ًالدفاع بهذا الخصوص، مشددا على
فيف عن المقدسيين، ودعما لصمودهم وحماية للتخ

 العربية، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على القدس الهوية
  .الشريف

  ١٩/١١/٢٠٢٠ الفلسطينية للصحافة خبر وكالة

* * * * *  

ٌأزمة مالية كبيرة تعصف بمدرسة دار الطفل  ٌ
  العربي في القدس

 

ِأفاد اتحاد أولياء أمور الطلبة في مدرسة دار  ِِ ِ ِ ُ َ
ِالطفل العربي في القدس المحتلة بأنه وبسبب الضائقة  ِِ ّ ِ ِ ِ
ِالمالية الصعبة التي تمر بها المدرسة، وعدم استطاعة  ِ ُِ َ
ّاإلدارة دفع رواتب المعلمين والمعلمات، فقد قررت لجنة  ّ ِ َِ
المعلمين في المدرسة تعليق التعليم الوجاهي فيها، وأبقت 

  .ِعلى التعلم عن بعد

وتعد مدرسة  دار الطفل العربي من أقدم المدارس ُ
، ٢٥/٤/١٩٤٨المقدسية، إذ ُأسست في القدس، في 

ٌعلى يد السيدة هند الحسيني، والمدرسة مخصصة  ُ
ِللطالبات وتضم مجموعة كبيرة من الطالبات اليتيمات،  ًِ ً

ّتقدر ب  ِ طالبة، تقوم المدرسة على تعليمهن وتوفير ٨٠ُ ّ ُ
 الوقت تعمل المدرسة ّاحتياجاتهن الحياتية، وفي ذات

على إعفاء مجموعه أخرى من الطالبات من ذوي الدخل 
  .المالي الضعيف من خالل إعفاء كلي أو جزئي

ِتعتمد مدرسة دار الطفل العربي على األقساط  ِ ِ ِ ُ ُ
ِالمدرسية بالدرجة األولى، وعلى بعض الدعم من 
المؤسسات الخيرية لإليفاء بالتزاماتها، إذ ال تتلقى 

ُ من بلدية االحتالل الصهيوني، وهي المدرسة َالتمويل ِ ِ
  .ُالوحيدة في ذلك، ضمن حدود القدس المحتلة

في سبيل الحفاظ على هذه المؤسسة التعليمية 
ُالمقدسية، دعا اتحاد أولياء أمور الطالب في القدس  ُ
المرجعيات الوطنية في القدس إلى تحمل مسؤولياتها 

، وطالب "فل العربيمدرسة دار الط"المدرسة اتجاه هذه 
ِاالتحاد المؤسسات الداعمة بأن توجه بوصلتها بالدعم 

  .ِالمالي إلى هذه المؤسسة العريقة

ودعا االتحاد، في ذات السياق، إلى ضرورة 
تسديد االلتزامات المالية المترتبة على المقتدرين من 
أولياء األمور، كم دعا غير المقتدرين منهم للتواصل مع 

 إلجراء التسويات المالية الالزمة، لكي إدارة المدرسة
ٍ التعليم بأسرع وقت متاحإلىتستطيع المؤسسة العودة  ِ.  

  ٢١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 وتعيين.. األقصى خطباء كبير سنينة أبو
  جديدين خطيبين وسرندح العباسي الشيخين

 

 قرر وزير األوقاف والمقدسات اإلسالمية -  القدس
 تسمية الشيخ يوسف عبد الوهاب أبو سنينةفي عمان 

كبير خطباء المسجد األقصى المبارك، وذلك في كافة 
   .المرساالت والمخاطبات الرسمية

كما عين وزير األوقاف األردني القاضيين الدكتور 
الشيخ أياد العباسي والشيخ محمد مصطفى سرندح خطيبين 

لموجودين  الخطباء اإلى المبارك باإلضافة األقصىللمسجد 
   .ًحاليا

ً عاما ٦١ويذكر ان الشيخ يوسف أبو سنينة 
تخرج من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، وتم 

) الفجر والمغرب والعشاء(تعيينه إلمامة الصلوات الجهرية 
ً عاما، وتألق في صالة ٢١بالمسجد األقصى وكان عمره 

جميل التراويح خالل شهر رمضان المبارك بصوته القوي ال
   . خطيب للمسجد األقصى منذ ثالثة عقودأصبحثم 
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 أسبوعيةن وله دروس آوأبو سنينة من حفظة القر
 خاصة درسه المميز قبل صالة الجمعة كل األقصىفي 

  .أسبوع

  ٢٢/١١/٢٠٢٠ القدس المقدسية

* * * * *  

 ًمنحا تقدم القدس لدعم الدائمة القطرية اللجنة
  دسيينالمق بيرزيت جامعة لطلبة دراسية

 

 جامعة بيرزيت عبد اللطيف رئيس  وقع– اهللا رام
أبو حجلة، اليوم االثنين، مع أمين عام المؤتمر الوطني 
الشعبي للقدس، أمين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم 
القدس، بالل النتشة، اتفاقية تعاون بين الطرفين لدعم 

 .ومساعدة الطلبة المقدسيين الملتحقين بالجامعة

لى االتفاقية، قدمت اللجنة القطرية  عوبناء
 ات ألف دينار أردني كمساعد١٠٠الدائمة لدعم القدس 

  .للطلبة المقدسيين الدارسين في جامعة بيرزيت

 أبو حجلة على جهود اللجنة القطرية وأثنى
الدائمة لدعم القدس، والنتشة في مساندة الطلبة 

ن ًالمقدسيين، ودعم قطاع التعليم بشكل خاص، موضحا أ
 المقدسةجامعة بيرزيت تولي اهتماما خاصا للمدينة 

ومؤسساتها الوطنية وطلبتها، من أجل مساعدتها في 
الصمود بوجه االحتالل، وتحرص على تشجيع الطلبة 

  . المقدسيين لاللتحاق بجامعة بيرزيت

 أن طلبة مدينة القدس يشكلون ما نسبته وبين
 ١,٤٢٨هم من إجمالي طلبة الجامعة، واستفاد من% ٣٠

 وطالبة من برنامج المنح الدراسية للعام طالبا
 من ةمن الطلب% ٤٠، أي ما يقارب ٢٠١٩/٢٠٢٠

مدينة القدس حصلوا على منح جزئية أو كاملة هذا 
من إجمالي الطلبة المستفيدين % ٢١العام، وبما نسبته 

  . من برنامج المنح الدراسية لهذا العام

 تقوم به جامعة  أشاد النتشة بالدور الذيبدوره،
ًبيرزيت، مبينا أن االتفاقية الموقعة تهدف بشكل أساسي 

 رفد القطاع التعليمي والثقافي في فلسطين بتمويل إلى
 في رحاب الجامعة، المقدسيينمالي لمساعدة الطلبة 

ضمن توجهات وبرامج اللجنة القطرية الدائمة لدعم 
القدس مما سيسهم في تخفيف األعباء المالية عن 

طلبة المقدسيين الذين يواجهون الكثير من التحديات ال
جراء سياسات االحتالل التي تستهدف وجودهم وهويتهم 

  .الوطنية واإلنسانية

  ٢٣/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

.. جمعية االتحاد النسائي العربي بالقدس
ّمسيرة عطاء يتهددها شح الدعم المالي ُ  

  

ً ما يقارب قرنا من - سعد روان األ- القدس
الزمن وجمعية االتحاد النسائي العربي في القدس مستمرة 
في عطائها، بالرغم من كل العقبات؛ شح التمويل والدعم 
المغذي الستمراريتها وعطائها ومن محاوالت طمسها 
ُوتهويهدها، هذه الجمعية التي تعد من أقدم الجمعيات 

 ليكون ١٩٢٨م النسائية في فلسطين، فقد تأسست عا
لها دور أساسي وطليعي في كل مراحل النضال الوطني  ٌ.  

رئيسة جمعية االتحاد النسائي العربي بالقدس 
عن الجمعية من البداية " القدس"هداية البديري تتحدث لـ

ٍبمبادرة عدد من : حتى اليوم، وتقول عن البدايات
السيدات المقدسيات، وفي مقدمتهن المرحومة زليخة 

ابي، تأسست الجمعية، وقامت بدور مهم ونشاطات الشه ٍ
ّمتعددة، أبرزها مد يد العون للمجاهدين والثوار عن طريق 
العناية بالمناضلين الجرحى، واحتضان ورعاية أبناء 
الشهداء ومساعدة اُألسر والعائالت الفقيرة والمتضررة 
ًجراء األحداث الجسيمة التي مرت بها البالد، خاصة عام 

 والمشاركة في النشاطات الجماهيرية من ،١٩٤٨
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ٕمظاهرات واضرابات، وكان هدفها األساسي التعريف 
بالقضية الفلسطينية من خالل عقد المؤتمرات والمشاركة 
فيها في الوطن والدول العربية لشرح أبعاد القضية 
الفلسطينية، وتحفيز النساء العربيات على مد يد العون 

 من األخطار الجسيمة التي للشعب الفلسطيني، والتحذير
  .كانت تحدق بأبناء شعبنا

مقابلة المندوب السامي لالحتجاج على بطش 
  القوات البريطانية

تبلورت الفكرة في العام : وتتابع هداية البديري
 حين بادرت بها المرحومة زليخة الشهابي، ومن ١٩٢٨

ًمعها بخطوة احتجاجية لمقابلة المندوب السامي احتجاجا  ٍ ٍ
المجازر التي تقترفها قواته بحق أبناء فلسطين، على 

ّوالمطالبة بإيقافها، فمنعهن الحرس من مقابلته، وعندها 
ِقمن برفع األغطية عن وجوههن كخطوة رافضة، فسمح  ُ ّ
لهن بمقابلة المندوب السامي البريطاني وعدد من 
ّالمسؤولين، وسجلن احتجاجهن على سياسة البطش من 

طاني، وبعد هذا اإلنجاز بدأن قوات االحتالل البري
بممارسة العمل الجماعي، ومن هنا كانت االنطالقة في 
تأسيس االتحاد النسائي برئاسة زليخة الشهابي لمتابعة 
شؤون القدس، وبخاصة المرأة ومساعدة الثوار الذين 
أخذت أعداد الجرحى منهم تتزايد، ما تطلب مضاعفة 

اظ على حياة الجرحى الجهود اإلسعافية والتمريضية، للحف
  .والتخفيف من آالمهم

بدأت : وتواصل حديثها عن أعمال الجمعية
الجمعية تتوسع، وهدفها األساسي تعريف العالم بخطورة 

 ١٩٥٠وأهمية ما يحدث على األرض الفلسطينية، وعام 
ًاستطاعت أن تؤمن مقرا رسميا وثابتا لها تنطلق منه،  ً ً

عاف تنزل إلى الميدان ومع توالي النكبات أنشأت لجنة إس
ًإلسعاف الجرحى، ومستوصفا لمعالجة المعوزين والتطعيم 
ًضد األمراض السارية والمعدية، كما أسست مستوصفا 
ًطبيا للعناية بالحوامل، ومركزا لرعاية األطفال أطلقت علية  ًّ

، إضافة إلى مساهمتها بتأمين المأوى "اُألمومة والطفولة"
ات تعليم عشرات األيتام في دار لأليتام فدفع االتحاد نفق

األيتام اإلسالمية، إضافة إلى إعداد وجبات طعام 
  .للمناضلين

بعد انتهاء : وتتابع وفي مالمحها يرتسم األمل
ٕ، واثر ما تعرضت له األراضي ١٩٤٨الحرب عام 

ٍالفلسطينية والشعب الفلسطيني كأثر مباشر للنكبة، فقد  ٍ
 في خدمة أبناء ُحرصت الجمعية على أن تسهم بدورها

الشعب الفلسطيني للتخفيف من آثار النكبة، حيث نشطت 
مع المؤسسات اُألخرى من أجل نصرة المستضعفين 
ومساعدة المهجرين وتقديم ما أمكن لهم من عون 
ومساعدة في إطار العمل الخيري واالجتماعي واإلنساني، 

ًولم تدع مجاال اجتماعيا خيريا إال وسلكته ً ً.  

 ١٩٤٨وأسهمت بعد نكبة : يريوتواصل البد
بالنشاطات السياسية، وبخاصة دعم ثورة الجزائر وجمع 
التبرعات، وتركز معظم الجهد في معالجة آثار النكبة في 
العمل االجتماعي والخيري، وذلك في مقرها في باب 

 افتتاح روضة أطفال ١٩٥٠الساهرة، حيث تم في عام 
ئية مجانية ومركز لرعاية األطفال وتقديم وجبات غذا

لألطفال، وكذلك مركز للعناية بالحوامل ونشاطات ُأخرى، 
كما تمكنت الجمعية من بناء مقر مستقل لها عام 

، واستمرت في نشاطاتها المتعددة حتى دخول ١٩٦٥
، ١٩٦٧ حزيران ٥القوات الصهيونية إلى القدس في 

حيث قامت بتطوير روضة األطفال إلى مدرسة شاملة 
 من الروضة حتى الثانوي، وأقامت ً صفا١٤تتألف من 

ًمركزا لتعليم الفتيات التطريز والخياطة والحياكة، كما 
ُأنشأت الجمعية دارا للمسنين سميت  ضمت " دار األمان"ً

ًفي مرحلتها اُألولى عددا من الغرف، يوفر فيها المأوى 
والخدمات األولية، ولكن توقفت عن العمل لشح الموارد 

ت المساعدات المالية للمحتاجات من المالية، وكذلك قدم
  .المتفوقات إلكمال دراستهن الجامعية
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  ..العمل اإلنتاجي

وتردف وهي سعيدة " القدس"تتحدث البديري لـ
لم تعتمد الجمعية على : بالحديث عن هذا الصرح الوطني

ًالتبرعات فحسب، بل على العمل اإلنتاجي أيضا، وللمثال 
ًت، إذ اشترى قطعا من ما قام به االتحاد منذ البدايا

األراضي المزروعة بأشجار الفاكهة وكروم العنب، وقدمها 
لعائالت الشهداء كي تقوم برعاية األرض وتستفيد من 
منتجاتها الزراعية، وكذلك فعل مع النساء، فقام بتعليمهن 
الخياطة والحياكة كي يصبح لهن مورد رزق، أما القرار 

 األزهار، وللمرة اُألولى األشهر فكان تعليم الفتيات صناعة
ابتدأت الصبايا تنتج أياديهن األزهار االصطناعية، وكانت 
زليخة الشهابي تقوم معهن بهذا العمل برغبة وسعادة، 

للتجميل، وقد " الكريمات"كما تقوم معهن بصنع أنواع من 
درج االتحاد على إقامة أسواق خيرية لبيع المنتجات على 

لمشاريع الخيرية تم فتح أنواعها وصرف الريع على ا
مركز خياطة ومركز نسيج تعليمي، وتم توسيع المراكز 
الصحية الخاصة بالجمعية، وأسمتها السيدة زليخة 

، حيث كانت الفتاة "مراكز األمومة والطفولة"الشهابي 
الحامل تلتحق في هذا المركز من لحظة الحمل حتى 

كن تم ًالوالدة، الذي كان يضم قسما لتطعيم األطفال، ل
ّ ألن قوات االحتالل أخذت على ١٩٦٧إغالقة عام 
  .عاتقها الصحة

في العام : ًوتتابع البديري مواصلة حديثها
 طلبت السيدة زليخة الشهابي من الملك حسين ١٩٦٥

العمل على مساعدة االتحاد لبناء مقر للجمعية، فتم ذلك 
، وكانت عبارة عن ١٩٦٦وافتتحته الملكة زين في العام 

بق، وكان الطموح أن يضم المسنين، إضافة إلى  طوا٣
 تم ١٩٦٧ُوقبيل النكسة في العام . تعليم المهن المختلفة

تجهيز المكان للمسنين، لكن شاءت األقدار أن حصلت 
ّالنكسة فأصبحت الحاجة ملحة لمقر لتعليم الفتيات على 
وجه الخصوص، فتدخل المرحوم حسني األشهب، وساعد 

 ثانوية في المقر والمقرات المجاورة، االتحاد بفتح مدرسة
ّإذ إن الجمعية كانت حصلت على ترخيص ُأردني في ذلك 

  .الوقت

وعن الواقع الحالي  خدمات لُألسر المقدسية
واقعنا يتمثل : ، وتقول"القدس"للجمعية، تتحدث البديري لـ

بتلك الخدمات التي نقدمها لُألسر المقدسية، التي في 
قسم :  وتأهيلية، وتتمثل فيمعظمها خدمات تعليمية

الحضانة، وقسم الروضة، ومركز تأهيل الفتيات الذي 
ًيضم أعمال الحياكة بالصوف وتصميم االزياد، إضافة 
إلى قسم التجميل، إلى جانب ما تقوم به الجمعية من 
أنشطة ُأخرى، بين الحين واآلخر، كاإلفطارات الخيرية 

ّوطنية، إال أن ّواالحتفاالت في المناسبات الدينية وال
جائحة كورونا دفعتنا إلى تجميد معظم النشاطات، وهنا 
ًكان األلم واضحا وجليا على مالمح البديري وهي تشير  ً
إلى أن الجائحة األكبر التي تعاني منها الجمعية هي عدم 
ّوجود أي دعم مالي لتقوم هذه الجمعية بدورها من دفع 

عدة للمحتاجين ٕرواتب موظفيها واعادتهم أو تقديم المسا
ٕواثر ما تعرضت له األراضي  .الذين يطرقون بابها

الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فقد حرصت الجمعية 
ُعلى أن تسهم بدورها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني 
للتخفيف من آثار النكبة، إذ نشطت مع المؤسسات 
اُألخرى من أجل نصرة المستضعفين ومساعدة المهجرين، 

ا أمكن لهم من عون ومساعدة في إطار العمل وتقديم م
الخيري واالجتماعي واإلنساني التي لم يجعل االحتالل 
يتوانى عن اقتحام مقرها مرات عدة، والعبث بمحتوياتها 
ومصادرة ملفاتها التي لم تستطع الجمعية استرجاعها في 
ًمحاولة متغطرسة منه لتهويدها، ومع ذلك لم تدع مجاال 

ًيا إال وسلكته، فأقل واجب علينا هو مد يد ًاجتماعيا خير
ًالعون جميعا إلبقاء هذا الصرح شامخا وثابتا ومعطاء،  ً ً
ًوالتعاون سويا على تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات 
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ًله ليعود كما كان جبال صامدا لخدمة أبناء الشعب  ً
  .الفلسطيني

  ٢٦/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * *  

  

 في ريف القدس بدعم االتحاد ً بيتا٢١ترميم 
  األوروبي

 

نفذت مديرية التنمية االجتماعية بالقدس 
المحتلة بالتعاون مع المجلس الفلسطيني لإلسكان ترميم 

االتحاد  ً بيتا في ريف القدس بتمويل من٢١
 . ألف يورو١٢٤بمبلغ إجمالي نحو  األوروبي

وذكرت المديرية في بيان لها أن ذلك يأتي ذلك 
ضمن التدخالت الطارئة والعاجلة التي تقوم بها خصوصا 
في ريف القدس من أجل تعزيز الصمود والتخفيف عن 
كاهل المواطنين في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية 

 .والصحية الصعبة

 :مقدموقال مدير مديرية تنمية القدس عامر أبو 
إن األسر التي تم ترميم البيوت لها من ضمن قوائم وزارة "

َالتنمية وتعيش ظروفا اقتصادية وبيئة سيئة، تطلبت هذا 
التدخل ضمن منظومة الرعاية االجتماعية التي تقدمها 

 ".الوزارة بالشراكة مع الشركاء االجتماعيين

إن تضافر وتكامل الجهود :" وأضاف أبو مقدم
لية يساهم في تقديم المساعدات بكافة المحلية والدو

أشكالها لألسر الفقيرة، وخصوصا عملية ترميم البيوت 
 ".التي تتطلب العمل التكاملي

وأوضح أن هذا توجه الوزارة في القطاع 
االجتماعي للتشبيك والتنسيق مع كافة الشركاء لدعم 

 .ومساندة األسر الفقيرة

سات وبين أبو مقدم أن هذا المشروع له انعكا
ايجابية على األسر المستهدفة من ناحية تحسين 

الظروف المعيشية والبيئة لهذه األسر، حيث كانت تعاني 
من ظروف صحية نتيجة البيوت الغير صحية وتحديدا 

 .وكبار السن األطفال على

وقدم الشكر لالتحاد األوروبي والمجلس 
الفلسطيني لإلسكان على انجاز هذا المشروع وثمن 

 .معهمالشراكة 

ولفت إلى ان االتحاد األوروبي من أهم 
الداعمين لوزارة التنمية االجتماعية الذي يساهم دعمهم 

  .في زيادة عدد األسر المستفيدة من برامج الوزارة

  ٢٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ماليين يورو لدعم ٩االتحاد األوروبي يقدم 
  مستشفيات القدس الفلسطينية

 قدم االتحاد األوروبي اليوم – قنا –رام اهللا 
 مليون يورو لمساعدة ٩,٢٧مساهمة إضافية بقيمة 

السلطة الفلسطينية في تغطية تكاليف التحويالت الطبية 
 .إلى مستشفيات القدس الشرقية

وذكر االتحاد في بيان له أن هذه المساهمة 
حاسمة بشكل خاص في خضم التحديات الهائلة التي 

ة الفلسطيني بسبب جائحة كورونا تواجه قطاع الصح
 ".١٩ –كوفيد "

وبين االتحاد أن مستشفيات القدس الشرقية تعد 
عنصرا أساسيا في النظام الصحي الفلسطيني، حيث تقدم 
خدمات صحية عالية الجودة آلالف الفلسطينيين من 

 .الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة

ورف ممثل وقال السيد سفن كون فون بورغسد
نشهد زيادة مقلقة : "االتحاد األوروبي في القدس المحتلة

في عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، ونظام الرعاية 
الصحية مثقل ويواجه تحديات غير مسبوقة وفي ظل هذه 
الظروف، من الضروري أن تستمر مستشفيات القدس 
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الشرقية بتقديم خدمات صحية متخصصة عالية الجودة 
 ".نيين من كل األراضي الفلسطينيةللفلسطي

من خالل نهج فريق أوروبا، تمكنا من "وتابع 
تجنيد الموارد من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه 
لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة تأثير جائحة 

يثبت دعمنا للمستشفيات الفلسطينية "موضحا ".. كورونا
نا القوي تجاه الشعب في القدس الشرقية مرة أخرى التزام

 ".الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية في المدينة

تجدر اإلشارة إلى أن السيد رياض المالكي وزير 
الخارجية الفلسطيني، قد عقد اجتماعا في التاسع عشر 

مع وزراء " االتصال المرئي"من الشهر الجاري عبر تقنية 
  .. خارجية االتحاد األوروبي

وبي دعمهم لجهود القيادة حيث أكد الجانب األور
الفلسطينية في إنهاء االنقسام وعقد االنتخابات بأسرع ما 
يمكن، ومواقفهم التقليدية الثابتة من دعم حل الدولتين، 
ورفض الخطوات أحادية الجانب خاصة االستيطان والضم 
وهدم المنازل، وتشريد المواطنين الفلسطينيين ومصادرة 

 .األراضي

وروبي دعمه لوكالة غوث كما أكد الجانب األ
، وأهمية الدور /أونروا/وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .الذي تقوم به

  ٣٠/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  
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" ةيالجنائية الدول" تطالب  الفلسطينيةالسلطة
جيش االحتالل " إعدام"بفتح تحقيق في 

  لفلسطيني
 

لسلطة الفلسطينية،  دانت ا–) فلسطين(رام اهللا 
يوم األربعاء، قتل جيش االحتالل اإلسرائيلي، لمستشار 
في األمن الوقائي، على حاجز عسكري جنوبي نابلس 

، مطالبة المحكمة )شمال الضفة الغربية المحتلة(
 .الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق في جرائم االحتالل

ندين "وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، 
لية اإلعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات االحتالل عم

، )ً عاما٢٩(اإلسرائيلي بحق الشاب بالل عدنان رواجبة 
 ".ظهر يوم األربعاء، على حاجز حوارة جنوب نابلس

إن صمت المجتمع الدولي على هذه : "وأضافت
الجرائم، وعدم فرض عقوبات على دولة االحتالل، وعدم 

 ومحاسبتهم، ومن يقف خلفهم مساءلة القتلة والمجرمين،
 ".يشجعها على التمادي في تلك الجرائم
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وأكدت أنها ستواصل جهودها لحث ومطالبة 
المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته األممية المختصة 
لتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا 
ومعاناته، مطالبة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في 

 .الحتاللجرائم ا

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة األنباء 
أطلقوا النار من "الفلسطينية الرسمية، أن جنود االحتالل 

مسافة الصفر على مركبة المواطن بالل عدنان رواجبة 
من بلدة عراق التايه، أثناء مروره على )  عاما٢٩(

 ".الحاجز المذكور

وأضافت، أن قوات االحتالل منعت طواقم 
ف من الوصول إلى مركبة رواجبة بعد إطالق النار اإلسعا

 .عليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا

وأشارت إلى أن الشهيد رواجبة، يعمل مستشارا 
قانونيا برتبة نقيب في مديرية األمن الوقائي بمحافظة 

 ).شمال الضفة الغربية المحتلة(طوباس 

ّوأظهر شريط فيديو مصور من مكان الحادثة أن 
ّن صوبا بندقيتيهما نحو الفلسطيني بصورة مباشرة جنديي

 .وأطلقا النار عليه

وزعم جيش االحتالل، أنه أطلق النار على 
الفلسطيني، بعد محاولته إطالق النار على جنوده، دون 

 ".تم تحييده"أن يوضح مدى إصابته، واكتفى بالقول إنه 

وأشار الجيش إلى عدم وقوع إصابات في 
 .صفوفه

مؤسسة الهالل األحمر الفلسطيني، فيما ذكرت 
في بيان، أنها استلمت معلومات تفيد بوقوع حادث إطالق 

 .ّنار على حاجز حوارة

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

  ٤/١١/٢٠٢٠ وكالة قدس برس لألنباء

* * * * * 

 الالجئين مع يتضامن الدولي القانون
  سطينيينالفل

  

  قضيتي فلسطين حملة: إعداد

 على ١٩٤٨ سنة الصهيوني الكيان قيام أدى
 أزمة إلى التاريخية فلسطين أرض من% ٧٧ نحو

 أهم وتمثلت البشري؛ التاريخ في نظيرها ّقل إنسانية
 الشعب مجموع من% ٥٧ نحو طرد في فصولها

 إلى فلسطيني ألف ٨٠٠ نحو وتحويل الفلسطيني،
  .الجئين

 الدول تدخل تستدعي إنسانية حالة واللجوء
 الالجئ ُتعين التي المساعدات لتقديم الدولية والمنظمات

 الجمعية دفع ّمما ومقاومتها؛ اللجوء ظروف تحمل على
 في األونروا وكالة إنشاء إلى المتحدة لألمم العامة

 ّبينت بدورها،. ٣٠٢ رقم القرار بموجب ١٩٤٩/١٢/٨
 لالجئ القانوني المركز نسانيواإل الدولي القانونين قواعد

 بها، يتمتع التي الحماية قوانين ّونظمت الفلسطيني،
 يحفظ الذي بالقدر تفعيلها عدم في تكمن المشكلة ولكن

  .ّحقه لالجئ

 العمل فإن قديمة، الالجئين مشكلة كانت ٕواذا
 الحرب نهاية مع إال يبدأ لم الالجئين لصالح الدولي

 القرن في العام الدولي انونالق وأكسب. األولى العالمية
 ًآثارا، عليه ّورتب للجوء، القانونية الصفة العشرين
 واجبات بعدة التقيد الدولية األسرة أعضاء على وفرض

 بروتوكول ّتبني كان الصعيد هذا وعلى. الالجئين تجاه
 عن والزمني الجغرافي التحديدين أزال الذي ،١٩٦٧
 ّبحل ُتعنى دولية ةاتفاقي أول ّتعد والتي ،١٩٥١ معاهدة
  .الالجئين مشكلة

ّتعد ١٩٥١ عام واتفاقية  الوثائق أهم من ُ
 فيها ُتحدد والتي الالجئين، لصالح أبرمت التي الدولية
 الالجئ، هو من بوضوح، ُوتبين، لالجئ، القانوني المركز
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 من ذلك وغير بها، يتمتع التي القانونية الحماية ونوع
 يحصل أن يجب التي ةاالجتماعي والحقوق المساعدات

 والتعليم، والتنقل، العقيدة حرية االتفاقية وتضمن. عليها
 االتفاقية، وتحدد. للعمل الفرصة ٕواتاحة السفر، ووثائق

. المضيفة الحكومات تجاه الالجئ التزامات متساو، بقدر
 فيه ُيخشى بلد إلى الالجئ إعادة جواز عدم على وتنص

  .لالضطهاد التعرض من

 عاتق على الالجئين حماية يةمسؤول وتقع
ّوتعد. أساسية بصفة المضيفة، الحكومات  الموقعة الدول ُ

 وتحتفظ. أحكامها بتنفيذ ملزمة ،١٩٥١ اتفاقية على
 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

  .العملية هذه على" رقابي التزام"بـ

 باقي عن الفلسطينيون الالجئون يختلف
 األمم اتخذته لقرار نتيجة الجئين أصبحوا كونهم الالجئين
 من الفلسطينيين الالجئين استثناء ّتم لذلك المتحدة،
 في الالجئين، مفوضية عمل نطاق ومن ،١٩٥١ اتفاقية
 لالجئين خاصة رعاية تمنح أن يجب كان خطوة

 المسؤولية من لهم المضيفة الدول وحررت الفلسطينيين،
  .تجاههم المباشرة

 على الفلسطينيين الالجئين حصول أجل ومن
 األمم توقف حال في المستمرة المساعدة أو الحماية
 معاهدة تضمنت لهم، المساعدة تقديم عن المتحدة
 هذه مثل سبب ألي توقفت ما إذا: "يلي ما ١٩٥١
 هؤالء وضع يكون أن ودون المساعدة أو الحماية

 المتحدة األمم لقرارات ًوفقا ًنهائيا ّسوي قد األشخاص
 هذه أحكام من ًحتما يستفيدون فإنهم بالموضوع متعلقةال

 الفلسطينيين الالجئين فإن لذلك، ونتيجة". االتفاقية
 األونروا توقفت إذا ١٩٥١ اتفاقية بإطار ًحكما مشمولون

  .لهم المساعدة أو الحماية تقديم عن

 من ًأيضا الحماية الفلسطيني الالجئ ويستمد
 ومعاهدة نساني،اإل الدولي كالقانون أخرى مصادر

 ولكنه الصهيوني الكيان عليها ّوقع التي الرابعة، جينيف
 يحظر "أنه على موادها إحدى تنص حيث تنفيذها؛ رفض
 المحميين، لألشخاص الفردي أو الجماعي الجبري النقل

 االحتالل، دولة أراضي إلى المحتلة األراضي من نفيهم أو
 ًأيا محتلة، رغي أو محتلة أخرى، دولة أي أراضي إلى أو

  ".دواعيه كانت

 فإنه الصهيوني، الكيان موقف عن النظر وبغض
 ما دولة قيام أن الدولي القانون في عليه المتعارف من

 ورفض أرضه من شعب كطرد مشروعة، غير بأعمال
 عليها ويفرض عليها، الدولية المسؤولية يرتب إعادته،
 االحتالل جرائم فإن وبالتالي، الضرر؛ هذا إصالح

 تستوجب دولية جرائم الفلسطيني الشعب ّبحق الصهيوني
  .والمحاسبة المساءلة

 كزابالنكا بروتوكول العربية الدول جامعة وتبنت
 ّوفر الذي ،١١/٩/١٩٦٥ في) البيضاء الدار(

 معاهدة توفرها ال الحقوق من مجموعة للفلسطينيين
 ًأحكاما منه الثانية المادة في تضمن حيث ،١٩٥١
 العالمي اإلعالن من ١٣ المادة في الواردة بتلك شبيهة
 كما والمغادرة، العودة ّبحق المتعلقة اإلنسان لحقوق
 إلى ّالمنضمة الدول في التحرك حرية لالجئين يضمن
 إلى تبادر لم العربية الدول أن إال العربية، الدول جامعة
  .المذكور البروتوكول مع يتالءم بما قوانينها تعديل

 به تقوم الذي الدور أهمية من الرغم وعلى
 أنه غير الفلسطيني، الالجئ مساعدة سبيل في األونروا

 هذا لتعريف اعتمدته الذي الضيق التعريف عليها يؤخذ
 الفلسطينيين الالجئين من الكثير استثنى ألنه الالجئ،

 في المقيمين أولئك ًخصوصا المساعدة، إلى المحتاجين
 داخل نازحين هناك أن ًعلما الخمس، عملها مناطق غير

 ونازحين ،١٩٤٨ سنة المحتلة الفلسطينية األراضي
 ًأحيانا، لجأت الدولية الوكالة لكن. ١٩٦٧ حرب نتيجة

 إرسال خالل من صالحياتها توسيع إلى استثنائي، وبشكل
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 هذا أن غير عملها، نطاق خارج واقعة دول إلى بعثات
  .ًومحدودا ًمؤقتا كان األمر

 عن يختلف األونروا مبمفهو الالجئ وتعريف
 الشخص هو الفلسطيني الالجئ أن اعتبرت إذ الواقع؛
 بين ما الفترة خالل فلسطين في يقيم كان الذي

 رزقه ومورد بيته وفقد ،١٥/٥/١٩٥١و ١/٦/١٩٤٦
 تعريف أن ًأيضا المالحظة ويجب. ١٩٤٨ حرب نتيجة

 الالجئين على فقط يقتصر الفلسطيني لالجئ األونروا
 والتعويض العودة لغايات ولكن. خدماتهال المستحقين
 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار في عليها المنصوص

 تستخدم" الفلسطيني الالجئ "عبارة فإن ،١٩٤ رقم
 ولم الفلسطيني، لالجئ األونروا تعريف من أوسع بمفهوم

 الفلسطينيين الالجئين لكل ًشامال وكان زمنية، فترة يحدد
  .المسجلين فقط وليس وممتلكاتهم، ديارهم فقدوا الذين

  :الجغرافي وتوزيعهم الفلسطينيين عدد

 المركزي للجهاز السكانية التقديرات على بناء
 هناك ،٢٠٢٠ سنة منتصف في الفلسطيني لإلحصاء

 ٥.١ نحو منهم العالم، في فلسطيني مليون ١٣.٥ نحو
 الغربية والضفة غزة قطاع في يعيشون فلسطيني مليون

 فلسطيني مليون ١.٦ ونحو ،)القدس شرقي فيها بما(
 الدول في ماليين ستة من يقارب وما ،١٩٤٨ أراضي في

 وقد. األجنبية الدول في ألف ٧٢٧ من وأكثر العربية،
 مع مليون ٨.٧ نحو الفلسطينيين الالجئين عدد وصل
 الجئ مليون ٧.٩٤ بينهم من ،٢٠١٨ سنة نهاية

ًمهجرا ٧٦٠,٤٧٥و  ثلثي نحو ُيشكل دالعد وهذا ًداخليا، ّ
 رقم وهو ،%)٦٧ نحو (العالم في الفلسطينيين عدد

  .األونروا وكالة إحصائيات عن يختلف

  :ًدوليا الفلسطينيين الالجئين حماية

 السالمة توفير تعني لالجئين الدولية الحماية
 بما القانونية، والحماية المادي، واألمن واألمن، الجسدية

 في وحقهم األساسية، وحرياتهم حقوقهم احترام يشمل

 الدولية، القرارات وبحسب... القانوني والوضع العدالة،
 لالجئين المتاحة الحماية نفس الفلسطينيين لالجئين ّيحق

  .اآلخرين

 للنازحين الالزمة الحماية توفير أجل ومن
 الذين الفلسطينيين ولالجئين وطنهم، داخل الفلسطينيين

 لهم دائمة لولح إيجاد وتسهيل ،١٩٤٨ عام ُّشردوا
 التابعة التوفيق لجنة تشكيل ّتم ديارهم، إلى وعودتهم

 ًوفقا ،١٩٤٨ ديسمبر/ األول كانون في المتحدة لألمم
 أجل من األونروا وكالة إنشاء ّتم وكذلك ،١٩٤ للقرار
 اإلغاثة وخدمات األساسية اإلنسانية المساعدة تقديم

 أهدافها، تحقيق في التوفيق لجنة لفشل ونتيجة. لالجئين
ُيعد لم ديارهم، إلى الالجئين إعادة ومنها  وكالة أي هناك َ
 وحماية مصالحهم، وتمثيل الالجئين، لصالح فاعلة دولية

  .حقوقهم

 المضيفة العربية الدول معظم سياسات وأسهمت
 بإيجاد كبير، ّحد إلى وممارساتها، الفلسطينيين لالجئين
ِوحرم حمايتهم، في فجوات  حقوقهم لكثيرا من الالجئون ُ

 بحجة... والتملك والسفر، العمل في ّالحق مثل األساسية
 هذه غالبية مصادقة من الرغم على العودة، ّحق حماية
 تضمن أن يفترض التي الدولية االتفاقيات على الدول
  .األفراد لكافة األساسية اإلنسان حقوق

  :العودة ّحق

 والبيت القرية إلى بل فلسطين، إلى العودة ّحق
ّهجر لذيا  المفضل ّالحل الحال، بطبيعة الفلسطيني، منه ُ

 ّوحق الدولية، القوانين كفلته ّحق وهو الالجئ، لهذا
 التي الهوية في مرتبط جماعي، ّحق أنه على به تمسك
 ّالحق وهذا. منه حرم الذي الوطن إلى وانتماؤه فقدها،
 بلغ مهما ذراريهم، وعلى فلسطيني، كل على ينطبق
  .وظروفها والدتها، ومكان تواجدها، اكنوأم عددها،

 قد الصهيوني الكيان أن إلى هنا اإلشارة وتجدر
 قرار بموجب ديارهم إلى الالجئين بإعادة التزامه أعلن
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 ديارهم بمغادرة السكان ّحق كفل الذي ١٨١ رقم التقسيم
 هذا من تنصل أن لبث ما لكن شاؤوا، متى إليها والعودة
  .االلتزام

 العام اإلعالن من عشرة الثالثة المادة وتنص
 في الحق شخص لكل "أن على اإلنسان وواجبات لحقوق
 ولكل... دولة أية حدود داخل والعيش الحركة حرية

 هذا على التأكيد ّوتم ،"بلده إلى العودة في ّالحق شخص
 الدولي العهد "قانون من عشرة الثانية المادة في ّالحق

 القاهرة إعالن وفي". ةوالسياسي المدنية بالحقوق الخاص
 الذي العربي، العالم في والمشردين الالجئين حماية حول
 بالمغادرة األفراد ّحق على التأكيد ّتم ،١٩٩٢ سنة في أقر

 إلى بالعودة الفلسطينيين ّحق وعلى الوطن، إلى والعودة
  .فلسطين

 في أقر الذي ،١٩٤ القرار من ١١ الفقرة وتنص
 السماح وجوب "على ،١٩٤٨ ديسمبر/ األول كانون

 والعيش منازلهم إلى العودة في الراغبين للفلسطينيين
 يسمح عملي وقت أقرب في بالعودة جيرانهم مع بسالم
 الذي الدولي اإلجماع قوة القرار هذا واكتسب...". بذلك
 المتحدة الواليات فيها بما كافة، الدول من به حظي

  .األمريكية

 لألمم مةالعا الجمعية طرحت المقابل، وفي
 إعادة خيار عنها، صادرة قرارات عدة في المتحدة
 أنها غير العودة، ّحق تطبيق عن عملي كبديل التوطين
 بالعودة لالجئين المعطى بالخيار المساس عدم اشترطت

  .١٩٤ رقم القرار في وارد هو كما ديارهم إلى

 في الصادر ،٣٢٣٦ القرار ويتميز
ّيعد الذي ،٢٢/١١/١٩٧٤  المتحدة األمم اراتقر أهم من ُ
 القرار عن الفلسطينيين، الالجئين عودة ّحق ّيخص فيما

 وأمالكهم ديارهم، إلى عودتهم ّحق وصف بأنه ،١٩٤
 أنه أي للتصرف، قابل غير ّحق بأنه منها، اقتلعوا التي
  .له ّحد وضع أو للتنازل قابل غير

  :التعويض ّحق

 ّحق على التأكيد على ١٩٤ القرار يقتصر لم
 ًأيضا تضمن ٕوانما فقط، الفلسطينيين الالجئين ةعود

 العودة، عدم يقررون للذين التعويض ّحق على التأكيد
 الذين ممتلكات عن تعويضات دفع وجوب "على أكد حيث

 بضرر مصاب أو فقدان كل عن العودة عدم يقررون
 الدولي القانون مبادئ بمقتضى ويتعين الممتلكات يصيب
 وهو ،"عنه التعويض المسئولة والسلطات الحكومات على

  .الدولية بالمسؤولية يعرف ما

 لسنة ٤ رقم الهاي إعالن عليه أكد كان ما وهو
 ّتبنته الذي القرار مسودة من األول الجزء في ١٩٠٧

 مفاده ما الدول بمسؤوليات المتعلق الدولي القانون لجنة
 عليها يوجب ما دولة ترتكبه دولي خطأ أي "أن

 تعويض حول المبادئ إعالن وأكده". يةالدول المسؤولية
 سنة القاهرة في انعقد الذي ٦٥ المؤتمر في الالجئين
 األشخاص على األمر هذا تسهيل إلى دعا حيث ،١٩٩٢

 القادرين وغير وطنهم في منازلهم ترك على أجبروا الذين
  .العودة على

  :المصير تقرير

 ميثاق من األولى المادة من ٢ الفقرة تنص
 األمم بين الودية العالقات إنماء: "على تحدةالم األمم

 بالتسوية يقضي الذي المبدأ احترام أساس على المتحدة
] ّحق [منها لكل يكون وبأن الشعوب، بين الحقوق في

 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار وأكد". مصيرها تقرير
 حيث ذلك، على ٢٤/١٠/١٩٧٠ في الصادر ٢٦٢٥ رقم

 وتقرير الحقوق في المساواة مبدأ وبحكم "أنه على ّنص
 فإن المتحدة، األمم ميثاق في المكرس للشعوب، المصير
 أي ودون بحرية، تقرر أن في ّالحق الشعوب لجميع
 لتحقيق تسعى وأن السياسي، مركزها خارجي، تدخل

 كل وعلى والثقافية، واالجتماعية االقتصادية التنمية
  ".الميثاق كامألح ًوفقا الحق هذا احترام واجب الدول
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 تقرير مبدأ على التأكيد العامة الجمعية وأعادت
 في الصادر ٢٦٤٩ القرار من الخامس البند في المصير

 الدولية األسرة أن "على ينص حيث ؛٣٠/١١/١٩٧٠
 وحرمان األجنبي االحتالل استمرار من قلقها عن ّتعبر

 شعبي ّسيما وال مصيرها، تقرير ّحق من الشعوب
 الطبيعي ّالحق "على أكدت كما". إفريقيا وجنوب فلسطين

 ميثاق مع ينسجم بما" المصير تقرير في للفلسطينيين
 في الصادر ٣٢٣٦ القرار خالل من المتحدة األمم
٢٢/١١/١٩٧٤.  

  :الخاتمة

 ال ًاضطرارا أرضهم، من الفلسطينيون خرج
 سنة في الصهيونية العصابات مجازر بعد ًاختيارا،
 ٕواما غزة، وقطاع الغربية الضفة إلى إما الجئين ،١٩٤٨

 السريعة، العودة أمل على المجاورة، العربية الدول إلى
 القرارات أن من بالرغم انتظارها، طال عودتهم أن غير

 تقرير في ّحقهم لهم وتحفظ لهم، الحماية تضمن الدولية
 ُهجروا التي ديارهم إلى عودتهم ّحق ومنها مصريهم،

  .منها

٢٨/١١/٢٠٢٠عالم المركز الفلسطيني لإل

* * * * * 
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  مركز المخطوطات في المسجد األقصى المبارك

 ويقع المركز في ٢٠٠٨افتتح هذا المركز عام 
الرواق الغربي بداخل مبنى المدرسة االشرفية المملوكية 
وهو من المراكز الريادية التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية 

مقدسات االسالمية في  وزارة األوقاف وشؤون ال-
  .األردن

حتوي مركز مخطوطات المسجد األقصى ي
 آالف مخطوطة إسالمية، ٤المبارك، على أكثر من 

  .بعضها يعود عمرها إلى ألف عام

يسعى المركز إلى الحفاظ على إرث مكون من 
، من الفترة  ومخطوطاتوثائق وسجالت وخرائط ولوحات

زعت موضوعاتها تحت األيوبية والمملوكية والعثمانية، وتو

 صنفا، بين العلوم الشرعية والطب والهندسة والفلك ٢٣
، وتمثل هذه المخطوطات ذاكرة والرياضيات وغيرها

المسجد األقصى المبارك التي يعمل االحتالل الصهيوني 
  .وبشكل مكثف لطمسها ويحاول تهويدها

 فريق متخصص هدفه العناية في المركزيعمل 
 األقصى، قية التاريخية في المسجدبكافة المقتنيات الور

سنوات العمل لدى المركز، أهلته للمنافسة على مستوى 
ًعالمي بعدما سجل تفوقا كبيرا وفق تصنيف خبراء في  ً

  .اليونسكو

 سرق االحتالل الكثير من المخطوطات أثناء 
  .الحروب، ويقدر عددها بثالثين ألف مخطوطة

  ١١/١١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * * 
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آمنة بنت إسماعيل بن علي القلقشندي 
  )هـ٨٠٩- ٧٤٠(

  

المحدثة المسندة آمنة بنت نزيل القدس هي 
ابن علي بن ) هـ٧٧٦ت(الشيخ تقي الدين إسماعيل 

الحسن القلقشندي، عائلتها مشهورة بالعلم والفقه، فأمها 
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وأختها  )هـ٧٩٥ت(هي المحدثة أسماء بنت خليل 
: وابنة أخت كلتا المحدثتين) هـ٨٠٢ت(محدثة غزال ال

بنات الشيخ ) هـ٧٩٥ت(َوَأمة الرحيم ) هـ٧٩٥ت(زينب 
  ).هـ٧٦١ت(خليل بن كيكلدي العالئي 

سمعت آمنة دروس الحديث من والدها الشيخ 
إسماعيل ومن جدها ألمها خليل بن كيكلدي ) تقي الدين(

سند العالئي المقدسي وسمعت من الشيخ اإلمام الم
  . وغيرهم، وحدثت بالقدس الشريف) هـ٧٥٤ت(الميدومي 

 توفيت ببيت المقدس في شهر ربيع اآلخر
" اليمقبرة مام"، ودفنت بالزاوية القلندرية في هـ٨٠٩

    .بجوار أبيها

  ١٦/١١/٢٠٢٠ شخصيات مقدسية

* * * * * 

- ٦٤٠(إبراهيم بن داود بن نصر الهكاري 

  ) هـ٧١٢

براهيم بن داود بن هو المقرئ الزاهد الفقيه إ
نصر الهكاري الدمشقي المقدسي، قرأ بالروايات على 
الخابوري في حلب، كما قرأ القراءات في دمشق، وكذلك 
قرأ القرآن في جامع دمشق، وحدث عنه في جزء ابن 

  .عرفة وسمع منه الفقيه العالم البرزالي

أقام في حماة فترة من الزمن، وعرف بكثرة التعبد 
  . الخلقوالتواضع وحسن

   :المرجع

  ؛ ٢٦، ص١ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ج-

، ٢، قسم٩الدباغ، مصطفى، بالدنا فلسطين، ج -
  .٣١٧ص

  ٢٢/١١/٢٠٢٠ شخصيات مقدسية

* * * * *  

أسماء بنت خليل بن كيكلدي العالئي 
  )هـ٧٩٥- ٧٢٥: (المقدسية

  

المحدثة المسندة الصالحة أسماء بنت هي 
خليل ) صالح الدين(ديب الحافظ اإلمام الفقيه األ

ابن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي الشافعي ) هـ٧٦١ت(
تقي (المقدسي، أم محمد المقدسية، وهي زوجة العالمة 

، ووالدة كل من )هـ٧٧٦ت(إسماعيل القلقشندي ) الدين
وشمس الدين محمد وبرهان ) هـ٨٠٩ت(المحدثة آمنة 

 زينب الدين إبراهيم، وهي أخت كلتا المحدثتين
، وأخت العالمة أحمد )هـ٧٩٥ت(وأمة الرحيم ) هـ٧٩٥ت(

  )هـ٨٠٢ت(بن خليل المعروف بأبي الخير 

سمعت وُأحضرت بعناية والدها على الشيخ 
 الشحنة بابنالمسند أبي العباس أحمد الحجار المعروف 

  . ، وحدثت الكثير من مسموعاتها)هـ٧٣٠ت(

ن وأجازت لحفيدها الشيخ زين الدين عبد الرحم
  ).هـ٨٢٦ت(بن محمد بن إسماعيل القلقشندي 

توفيت في العشرين من شهر شوال ببيت 
بالزاوية القلندرية " مقبرة مامال"المقدس، ودفنت في 

  . في القدسبجوار زوجها وأوالدها

  ٢٩/١١/٢٠٢٠شخصية مقدسية 

* * * * * 

���+   �א-��س

المقدسيون يحتفلون .. برعاية األوقاف األردنية
   المولد النبوي الشريفبذكرى

  

سلط برنامج عين على القدس  -  بترا -عمان 
الذي بثه التلفزيون األردني، أمس االثنين، الضوء على 
شخصيات وعائالت مقدسية عبر التاريخ المقدسي، والتي 



  
  ٢٣٨ 

 في الذاكرة الجماعية للقضية الوطنية الفلسطينية ًاثرأتركت 
  .في جميع المجاالت

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

  .الدينية والوطنيةالمبعوثين وأعضاء البرلمان والقيادات 

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

وفي . اضافة الى إسعاف النشاشيبي وحسن صدقي الدجاني
قطاع رؤساء البلديات، ذكر الدكتور عبد الرازق عددا من 

 ١٨٧٨الشخصيات منذ الزمن العثماني الذي بدأ منذ عام 
كعبد الرحمن الدجاني وموسى فيض العلمي ويوسف 

  . لقادر الخليلي وغيرهمالخالدي وعبد ا

وعلى صعيد القيادات الدينية والوطنية، قال إن 
الشعب الفلسطيني يذكر الحاج أمين الحسيني الذي تم 
تعيينه في عشرينيات القرن الماضي رئيسا للمجلس 
االسالمي األعلى ومن ثم أصبح رئيس الهيئة العربية العليا 

الحسيني التي تأسست بعد ذلك، الفتا الى عبد القادر 
والمحامي حسن صدقي الدجاني ووصفه بانه كان قائدا 

  . سياسيا فذا

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

 محمد العلوم األسبق في جامعة القدس، االستاذ الدكتور
قطب، الذي تحدث بدوره عن بعض العائالت المقدسية التي 
ارتبطت بشكل مباشر في خدمة المسجد االقصى المبارك، 

فذكر عائلة األنصاري التي كان لها وظيفة شرفية في 
المسجد االقصى، اذ كانوا سدنة الحرم، وعائلة الخطيب 
التي توارثت وظيفة خطيب االقصى، اضافة الى عائلة 

ي والتي ينحدر منها الشيخ سعد الدين العلمي مفتي العلم
  .القدس سابقا

واوضح الدكتور قطب الى ان معظم ابناء العائالت 
المقدسية العريقة تركوا القدس وهاجروا الى العديد من 

  . الدول نتيجة لمضايقات االحتالل

وعن أهم الشخصيات المقدسية الفاعلة ابان الحكم 
بعوثين، أشار قطب الى عائلة العثماني وضمن تصنيف الم

الدجاني التي تميزت بمكانة في الباب العالي، وعائلة جاد 
اهللا التي كان ألبنائها مسؤولية ادارة ورعاية المدرسة 
الصالحية عند باب االسباط والتي انتقلت فيما بعد الى 

اصبحت اآلن  والحكومة الفرنسية بأمر من الباب العالي
  .كنيسة

طب عن أهم العائالت المقدسية وتحدث الدكتور ق
التي برزت في فترة االنتداب البريطاني، فذكر آل 
النشاشيبي وآل الحسيني، مشيرا بان ابناء هاتين العائلتين 

وأكد الدكتور قطب في . تولوا المناصب العليا في الدولة
ختام حديثه على أن الجيل الحديث من ابناء العائالت 

را بالدفاع عن القدس رغم المقدسية مازال صامدا ومستم
االوضاع الصعبة التي يفرضها االحتالل، مستشهدا بالهبة 
التي قام بها الشباب عند اغالق االحتالل لبوابات القدس 
ووضع الكاميرات عليها، ما اثبت الوالء واالنتماء للمسجد 

  . االقصى المبارك والدفاع عن قدسيته وعروبته

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

  .الدكتور داوود حنانيا أول مدير لمدينة الحسين الطبيةو



  
  ٢٣٩ 

  ٣/١١/٢٠٢٠المدينة اإلخبارية 

* * * * * 

عين على القدس يرصد انعكاسات فوز بايدن 
 على القدس والقضية الفلسطينية

 

 ســلط برنــامج عــين علــى القــدس الــذي -عمــان 
ــــى أمــــسبثــــه التلفزيــــون االردنــــي   االثنــــين، الــــضوء عل

شـح الـديموقراطي جـو بايـدن بانتخابـات تداعيات فـوز المر
الرئاسة االمريكيـة وانعكاسـات ذلـك علـى القـدس والقـضية 

  .الفلسطينية

ــره االســبوعي المــصور  ــامج فــي تقري وأشــار البرن
فــي القــدس، الــى ان المقدســـيين تــابعوا نتــائج انتخابـــات 
ــــى القــــدس ومــــستقبلها . الرئاســــة االمريكيــــة لتــــأثيره عل

برنـــــامج، ان االنتخابـــــات المقدســـــي عمـــــاد منـــــى قـــــال لل
االمريكيــة لهـــا تــأثير علـــى العـــالم بــشكل عـــام، نظـــرا الن 

منتـشرة علـى مـستوى العـالم، اضـافة " االصابع االمريكيـة"
الى ان الفلسطينيين قاطعوا أميركا في عهد الرئيس ترمـب 

 مـــشيرا الـــى ان ،"صـــفقة القـــرن"بــسبب مـــا أطلـــق عليهـــا 
ئيس االمريكـي الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس هنـأ الـر

المنتخـــب طالبـــا منـــه التوجـــه نحـــو الفلـــسطينيين بطريقـــة 
  . معتدلة

بدوره أعرب المقدسي فؤاد النمري عـن املـه بـان 
ــــسطينيين  ــــدة للفل ــــة الجدي ــــة االدارة االمريكي تكــــون معامل

ــن . افــضل مــن ســابقتها ــى ان الكثيــر م وأشــار التقريــر ال
سرائيلية  اال-المقدسيين يعتبرون بان العالقات االمريكية 

اســتراتيجية، بــصرف النظــر عــن حزبيــة الــرئيس االمريكــي 
ســواء كــان ديموقراطيــا ام جمهوريــا، مــع بعــض االخــتالف 

فــــي االســــتراتيجيات، باعتبــــار الــــديموقراطيين " التكتيكــــي"
  ".وجهان لعملة واحدة"والجمهوريين 

والتقـــى البرنـــامج الـــذي يقدمـــه االعالمـــي جريـــر 
 رام اهللا، بـــوزير شـــؤون مرقـــة، خـــالل اتـــصال فيـــديو مـــن

القدس االسبق زياد ابو زياد، الذي قال بـان مهمـة بايـدن 
صعبة جدا، وأن عليـه اعـادة االمـور الـى نـصابها، مـشيرا 
الــى انــه كــان تحــدث خــالل حملتــه االنتخابيــة عــن اعــادة 

  .فكرة حل الدولتين الى الطاولة

ــى انــه ال يجــوز للفلــسطينيين  ــاد عل ــد ابــو زي واك
 جــو بايــدن او اميركــا فــي الحــل الــسياسي، االعتمــاد علــى

العـــــالم يحتـــــرم الفلـــــسطينيين بمقـــــدار مـــــا يحتـــــرم "الن 
، وان علــــى الفلــــسطينيين ترتيــــب "الفلــــسطينيون انفــــسهم

بيتهم الداخلي واعادة الشرعية لمؤسساتهم والـتخلص مـن 
االنقسامات الداخلية، واستعادة الوسـائل التـي يـستطيعون 

م العـالمي، واعالمهـم بـان هـذا بها الضغط على الرأي العـا
  ".له ثمن، وال يمكن له بان يستمر بدون ثمن" االحتالل

واشــار الــى ان الــرئيس االمريكــي المنتخــب جــو 
بايدن كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس، 
اضافة لشغله منصب نائب الـرئيس الـسابق بـاراك اوبامـا، 

رة، وانــه التقــى وقــد زار االراضــي الفلــسطينية اكثــر مــن مــ
سابقا بالرئيس بايدن شخصيا في بيت لحم بحـضور عـدد 
مــن الفلــسطينيين ولمــدة تزيــد عــن ســاعتين، واصــفا ايــاه 

مـــستمع جيـــد ومتحـــدث جيـــد، وبانـــه مـــتفهم جـــدا، "بانـــه 
، اضافة الى انـه يـدرك جميـع االوضـاع "وتشعر بالود معه

  . وتفاصيل النزاع ومتابع لكل شيء

لـى جميـع المعنيـين بالقـدس ونوه ابو زياد بان ع
والقـــضية الفلـــسطينية اعـــادة الخطـــاب الـــسياسي الـــسابق 
الــذي يــنص علــى ان االقــصى هــو كــل المنطقــة الموجــودة 
ــة، وان  ــاكن المبني ــط االم ــيس فق ــين ســاحات المــسجد ول ب

 وحدانيتــه، وبانــه مكــان عبــادة خــاص للمــسلمين لألقــصى
  .فقط، وهو استحقاق فلسطيني واسالمي

  ١٠/١١/٢٠٢٠اء األردنية بترا وكالة األنب

* * * * * 

عين على القدس يفند مغالطات كاتب مقالـة 
 حول مكان وجود المسجد األقصى



  
  ٢٤٠ 

 

 وقـف برنـامج عـين علـى القـدس - بترا - عمان
ــى  ــين، عل ــون االردنــي أمــس األول االثن ــه التلفزي الــذي بث
تفنيــد مغالطــات اســامة يمــاني فــي مقالــه بــصحيفة عكــاظ 

المسجد االقـصى لـيس « ذهب بها الى ان السعودية والتي
 .«في القدس

وعــرض البرنــامج فــي تقريــره االســبوعي المــصور 
في القدس ردودا لبعض المقدسيين على مـا جـاء بالمقـال 
ــدة  ــريم المقدســية المبع مــن مغالطــات، فمعلمــة القــرآن الك
عن االقصى هنادي حلواني، قالت ان كاتب المقال تجـاوز 

ة الــصهيونية، والخــروج بروايــة بمــا زعمــه، خدمــة للروايــ
 .«عدم وجود المسجد االقصى المبارك«جديدة بـ 

ـــوم  ـــاق الـــى ي واضـــافت بـــان المـــسجد االقـــصى ب
القيامة وانه آية تتلى الى يوم القيامة، واشارت الـى قبـور 
للـــــصحابة والـــــصالحين فـــــي الجانـــــب الـــــشرقي للمـــــسجد 
االقصى، كالصحابي عبادة بن الصامت وشـداد بـن اوس، 

ـــئهم موضـــح ـــد ان مجي ـــان يؤك ـــي هـــذا المك ـــنهم ف ة ان دف
للقدس لم يكن عبثا، بل اتـى لقدسـية هـذا المكـان ووجـود 

 .المسجد االقصى به

اما الحاجة ام محمود فذهبت للسخرية من كاتـب 
ُالتاريخ يشهد، فليأت وليقرأ ما كتب على « المقال بقولها 

ان بوابات االقصى، فاذا كان ال يفهم بالتاريخ، فـال داعـي 
 .«يتحدث به

اذا كـان «بدوره المقدسـي ابـو لطفـي نجيـب، قـال 
اليهـــودي يعتـــرف بوجـــود المـــسجد االقـــصى ويريـــد أخـــذه، 

 .، مشيرا الى كاتب المقال»مفيش«فكيف هو يقول 

والتقـــى البرنـــامج الـــذي يقدمـــه االعالمـــي جريـــر 
ــــصندوق الهاشــــمي إلعمــــار  ــــذي لل مرقــــة بالمــــدير التنفي

بـة الـصخرة المـشرفة الـدكتور المسجد االقـصى المبـارك وق
وصفي كيالني، والذي اكد ان ما نشهده اليوم امرا فاجعا، 

 .واثار غضبا عارما في العالم االسالمي

وفــي معــرض رده علــى ادعــاءات اســامه يمــاني 
حـــول مكـــان وجـــود المـــسجد االقـــصى المبـــارك، استـــشهد 
الدكتور كيالني بعدد من اآليات القرآنية التي اشـارت الـى 

كالقريــة واألرض، « مـن خـالل العديـد مـن الكلمـات القـدس
 .«واالرض المقدسة والطور والمسجد

كمـــا اورد كيالنـــي عـــددا مـــن االحاديـــث الـــشريفة 
ــدا ان وجــود  ــت المقــدس، مؤك ــى بي ــشير حرفيــا، ال ــي ت الت
االقصى في القدس دفع عمر بن الخطـاب رضـي اهللا عنـه 

عديـد وصالح الدين االيوبي والكثيـر غيـرهم، الـى خـوض ال
ـــادين وحطـــين وعـــين  ـــر القـــدس كأجن ـــارك لتحري مـــن المع

 .جالوت

وأوضــح ان عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه، 
عندما جاء الى القدس، كان يعرف كل صغيرة وكبيـرة عـن 
المــسجد االقــصى مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، 
مــن خــالل حــديث االســراء والمعــراج الــذي يــصف االقــصى 

ل اهللا وأيـن عـرج وأيـن الـصخرة أين صلى رسو« بالتفصيل
مـشيرا الـى » المشرفة التي عـرج منهـا وأيـن أقـصى القبلـة

أن األمويين حفظوا جميـع هـذه الـدالئل وقـاموا ببنـاء حـرم 
 .كامل عليها

وبــين الــدكتور وصــفي كيالنــي ان هــذه الكتابــات 
تخــــدم مــــصلحة صــــهيونية بحتــــة، » المــــأجورة«واالقــــالم 

حــول مكــان وجــود » الهرطقــات«فالهــدف مــن جميــع هــذه 
االقصى، هـو ادخـال الـشك فـي النفـوس، مؤكـدا ان جميـع 
المسلمين على عقيدة واحدة ويقين بـأن المـسجد االقـصى 

 .موجود في القدس

ـــق  ـــى خل ـــات تهـــدف ال ـــان هـــذه الكتاب واضـــاف ب
نزاعات وخالفات حول االقصى والتشكيك فيه ليسهل النيل 

 .منه فبما بعد

كاتـــب المقـــال وفـــي ختـــام حديثـــه، دعـــا كيالنـــي 
وغيــره ممــن يــذهبون بهــذه االتجاهــات، الــى ان يتقــوا اهللا 
في المسجد االقصى وفي فلـسطين، والتـي يكفيهـا مـا بهـا 
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وما عليها من جور ومن ظلم، كما دعاهم الى تـذكر قـول 
  .»ويمكر اهللا واهللا خير الماكرينويمكرون «اهللا عز وجل 

  ٤ ص١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 
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قدس يستذكر صائب عريقات عين على ال
  ومشاركته بالمفاوضات لثالثة عقود

 سلط برنامج عين على القدس -بترا  - عمان
الذي بثه التلفزيون األردني أمس االول االثنين، الضوء 
على رحلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات ورحيله اثر إصابته بفيروس 

  .كورونا

ذكر البرنامج ان عريقات تمرس على و ...
المفاوضات منذ مشاركته ضمن الوفد الفلسطيني االردني 

ً، ما جعله حاضرا ١٩٩١المشترك الى مؤتمر مدريد عام 
في المشهد السياسي الفلسطيني خالل العقود الثالثة 
الماضية، مؤكدا ان قضية القدس كانت حاضرة في جميع 

القدس «ة، وكان شعاره جوالت الدكتور عريقات التفاوضي
أحد كوادر طاقم المفاوضات  »عاصمة فلسطين االبدية

الفلسطيني اشرف الخطيب، قال خالل التقرير ان الجميع 
يذكر ان الدكتور صائب عريقات اثناء مشاركته في 
مؤتمر مدريد قام بوضع الحطة الفلسطينية على رقبته 

رجل «امام الوفد االسرائيلي، ووصف عريقات بانه 
  .«المواقف الحازم

المقدسي اسحق القواسمة، اكد في حديثه خالل 
التقرير ان رحيل الدكتور صائب ترك فراغا ليس كشخص 
ولكن كنهج، فقد كان سياسيا فاوض االسرائيليين لثالثين 
ًعاما دون كلل او ملل، وكان ملف القدس أول ملف 
يضعه على الطاولة في جميع مفاوضاته مع االسرائيليين 

  .مريكيينواال

والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير 
مرقة، بعضو المجلس الوطني الفلسطيني ونائب رئيس 

الجمعية البرلمانية االورومتوسطية بالل قاسم، الذي قال 
ان اسم صائب عريقات برز اول مرة عندما شارك في 
مؤتمر مدريد ضمن الوفد االردني الفلسطيني المشترك 

ًطة الفلسطينية تحديا لشامير والوفد ح للومن خالل وضعه
االسرائيلي المشارك بالمفاوضات حينها، والذي كان رافضا 

  .لمشاركة فلسطين في المؤتمر

 صائب -  حينها-» الشاب«وأضاف ان 
عريقات لعب دورا مهما في تاريخ الحياة السياسية 
الفلسطينية وليس التفاوضية فقط، موضحا ان فلسطين 

صلبا متمسكا بشعبه، فهو كان دائما يقول ًفقدت فارسا 
انا لست قائدا، انا جندي من جنود الشعب «

  .«الفلسطيني

وأكد قاسم ان فلسطين فقدت برحيل عريقات 
رجال بقي متمسكا بكل الثوابت الوطنية الفلسطينية، رغم 
ما تعرض له من االنتقادات او التشويهات، كما انه بقي 

ته االكاديمية التي تربى متمسكا بعلمه وسياسته وطريق
عليها، مشيرا الى ان عريقات قام بتأليف ثمانية كتب 
خالل مرحلته النضالية واالكاديمية، وان ثالثة منها 
ُتدرس في الجامعات الغربية والمراكز الحقوقية 

  .واالعالمية

وبين قاسم بان السبب الحقيقي وراء استمرار 
ات لهذه اختيار عريقات للمشاركة في ملف المفاوض

الفترة الطويلة يعود لعلمه بجميع نقاط التفاوض مع 
ًحكومة االحتالل االسرائيلي، كما انه كان يعلم جيدا انه 
لن يكون هناك حل دون التوصل الى حل شامل مبني 
على الحقوق والثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، ودولة 

  .«القدس اوال«ذات سيادة وبأن 

استطاع بطريقته واضاف بان صائب عريقات 
اقناع الكثير من الدول والكثير من اصدقاء الشعب 
الفلسطيني في العالم بضرورة دعم فكرة حل الدولتين 
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واهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وهو اول من 
  .طالب بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية

واشار قاسم الى ان صائب عريقات قال اكثر من 
 التفاوض ليست سهلة، ويجب ان تكون عملية«مرة بان 

هناك استراتيجية فلسطينية كاملة وشاملة من اجل 
الوصول الى األهداف الوطنية المرسومة من قبل منظمة 

، وكان ينسق مع االردن ومع »التحرير الفلسطينية
االشقاء العرب وجميع محبي السالم في العالم، وكان 

لف إال مزيدا من لن تخ» مؤمنا بفكرة السالم وان الحروب
  .«الدمار

وذكر قاسم بانه حضر منذ وفاة عريقات ... 
ثالثة مؤتمرات دولية، وقف الجميع فيها دقيقة صمت 
احتراما له ولتاريخه ودوره في بناء السالم في منطقة 

  .الشرق االوسط والعالم

وبين عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالل 
تمثل بدائرته قاسم ان صائب عريقات ترك إرثا قيما ي

ومدرسته وكتبه ومالحظاته، ويمكن لمن سيستلم ملف 
المفاوضات من بعده ان يكمل باستخدام هذا اإلرث، وان 
هنالك الكثير من الكوادر الفلسطينية ممن تدربوا على يد 

مدرسة وطنية في «صائب عريقات يؤمنون بفكره انه ترك 
 .»العمل الوطني وليس بالتفاوض فقط

  ٧ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الدستور 
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حافالت تنقل  :ضمن مشروع قوافل الرباط
  ُمصلين من الداخل تصل إلى األقصى

  

وصلت مجموعات من أهالي الداخل الفلسطيني 
 إلى المسجد األقصى المبارك ١٩٤٨المحتل منذ العام 

 شد الرحال وللرباط في المسجد األقصى، ضمن إطارفي 
 .طمشروع قوافل الربا

يذكر، أن جمعية قوافل األقصى الناشطة في 
 دأبت على تسيير هذه ٤٨الداخل الفلسطيني المحتل عام 

الرحلة المجانية، لنقل المرابطين والمصلين بحافالت من 
المناطق كافة إلى القدس والمسجد األقصى حيث العبادة 

 .والرباط

وتعود فكرة قوافل األقصى إلى عدة سنوات حيث 
 اإلسالمية خاصة وأهالي الداخل المحتل عكفت الحركة

عموما على تسيير تلك القوافل في سبيل تعزيز الوجود 
العربي واإلسالمي في مدينة القدس ومنع استفراد 

ٕاالحتالل بها وابطال محاوالته بالسيطرة على المسجد 
  .وجعله لقمة سائغة لدى المجموعات االستيطانية

  ١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

غنايم والخواجا يفوزان بجائزة مركز دراسات 
  القدس

يقيم مركز دراسات  -   نضال برقان-عمان 
جمعية يوم القدس في عمان حفل توزيع جائزة / القدس

، وذلك الساعة ٢٠٢٠ للعام "الحركة النسائية في القدس"
الثانية عشرة من ظهر يوم غد، في مقر المركز، برعاية 

ر باسم الطويسي، وبحضور السيدة وزير الثقافة الدكتو
هال عطاري مندوب عن بنك األردن، داعمي الجائزة، 
وبحضور األستاذ الدكتور محمد المجالي رئيس جامعة 
الزيتونة، واألستاذ الدكتور نواف شطناوي عميد كلية 

  . التربية في جامعة اليرموك



  
  ٢٤٣ 

وقد فاز بالمركز األول الطالبة فهيمة غنايم من 
ك، وفاز بالمركز الثالث الطالب أحمد ماجد جامعة اليرمو

الخواجا من جامعة الزيتونة، وتم حجب المركز الثاني 
  . للجائزة

ّوقد صرح مدير عام مركز دراسات القدس 
لبن بأن جائزة المركز سنوية، وتهدف  الدكتور زياد أبو

 إلى توثيق "الحركة النسائية في القدس"هذه جائزة 
ية القرن التاسع عشر، لما الحركة النسائية منذ بدا

للحركة النسائية في القدس من دور بالغ األهمية، حيث 
شاركت المرأة في النضال الفلسطيني ومقاومة االحتالل 
الصهيوني من أجل الوحدة العربية وبناء دولة فلسطينية 
على األرض التاريخية من البحر إلى النهر، وتعود 

الحركة النسائية الحركة النسائية في القدس إلى جذور 
في فلسطين ما قبل النكبة، حين خرجت تظاهرة نسائية 

ً، احتجاجا على ١٨٩٣ في فلسطين عام "العفولة"في 
إنشاء أول مستوطنة يهودية على أرضها، والهجرة 
اليهودية، وقد تبلور عن هذه التظاهرة تأسيس جمعيات 

، ١٩٠٣نسائية، فتأسست جمعية نسائية في عكا عام 
بيهة المالكي، ثم توالت الجمعيات في مدن برئاسة ن

 .فلسطينية أخرى

لبن إن المشاركين في التقدم للجائزة  وقال أبو
تقتصر على طلبة الجامعات في األردن وفلسطين، من 
أجل تحفيزهم على البحث، والوعي في القضية 

 ٢٠١٩الفلسطينية، وقد سبق أن فاز بالجائزة للعام 
 من الجامعة اإلسالمية الطالبة مريم علي حسن صالح
هند عدنان أبو نجيلة : في غزة بالمركز األول، والطالبة

من جامعة غزة بالمركز الثاني، والطالبة رهف إسكندر 
ّالجمال من الجامعة األلمانية األردنية بالمركز الثالث، 

الحركة الطالبية في القدس في ": وكانت الجائزة بعنوان
 ".ظل االحتالل الصهيوني

لبن إن الجائزة تخضع للتحكيم من قبل  أبووقال 
ٕلجنة مختصة، وان األبحاث الفائزة سوف تنشر في كتاب 

 ٥٠٠ٕيصدر عن المركز، وان قيمة الجائزة للمركز األول 
 ٢٠٠ دينار، وللمركز الثالث ٣٠٠دينار، وللمركز الثاني 

  .دينار، وشهادات تقدير للفائزين

  ١٢ ص٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 
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 "االحتالل  لمناهضة الدولية األكاديمية لحملةا"

 الشعب مع للتضامن العالمي اليوم فعاليات تطلق

 الفلسطيني

 الدولية األكاديمية أطلقت الحملة -  اهللا رام
لمناهضة االحتالل والضم، بالتعاون مع شركائها 

 المناضلين العرب واألجانب المناصرين للقضية كاديمييناأل
 الدولية إلحياء اليوم العالمي للتضامن الفلسطينية، حملتها

  .مع الشعب الفلسطيني

 تشرين ٢٩ المنظومة الدولية سنويا في وتحيي
من أجل ) ١٨١(نوفمبر تأريخا لقرار التقسيم رقم / الثاني

تذكير العالم بأن الفلسطينيين لم يحققوا دولتهم المستقلة 
  . قرار التقسيميه اآلن، على خالف ما نص علإلى

 الحملة إلى إرسال رسالة موحدة لكل وتهدف
شعوب وحكومات العالم والمنظمات الدولية حول عدالة 

 الدولة الفلسطينية إقامةالقضية الفلسطينية، وأهمية 
  .المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لقواعد العدالة الدولية

 منسق الحملة رمزي عودة، إن العديد من وقال
 التضامنية، ومنها إطالق الفعاليات ستنظم لهذه الفعالية

 دولة ١٢ الشهر الجاري، تشمل ٢٩موجة مفتوحة في 
األردن، ومصر، ولبنان، وسوريا، والسودان، : عربية هي

والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، والكويت، وسلطنة 
  . فلسطينيي الشتاتإلي إضافةعمان، والبحرين، 

 مداخالت األكاديميين في هذه الموجة وتندد
 وبالضم، كما تشمل الفعاليات تنسيق اإلسرائيليحتالل باال
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وقفات تضامنية في الجامعات الفلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

  .الفلسطيني

 ورشات عمل وندوات ار الحملة في هذا اإلطوتنظم
مع باحثين متخصصين، كما تشمل الفعاليات إعداد أوراق 

 الجمعية إلىوالتقارير والمقاالت ورفع مذكرات قانونية عمل 
العامة لألمم المتحدة توضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 

 الفلسطينية المحتلة، وتطالبها بتوفير الحماية األراضيفي 
  . االحتالل فورإوازالةالدولية للفلسطينيين العزل 

 طلبت من المناصرين حملة عودة إلى أن الوأشار
ضية الفلسطينية، تسجيل فيديوهات قصيرة تناصر الحق للق

الفلسطيني من أجل بثها في مواقع التواصل االجتماعي 
  .وعبر المنصات االلكترونية

 الحملة فعاليات التضامن عبر المنصات وتبث
االلكترونية وبالتعاون مع فضائية فلسطين وفضائية معا 

سطينية  لعشرات اإلذاعات الفلإضافةوفضائية النجاح، 
 والتي ستنقل بث هذه الفعاليات اعتبارا ية،والعربية والدول

  . نوفمبر الجاري٢٩ نوفمبر وحتى ٢١من 

  ٢١/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

منتدى الشباب المقدسي الثاني يوصي 
  باستثمار الطاقات لحماية القدس

 

 أوصى مشاركون في منتدى الشباب –القدس 
ي الثاني، في ختام أعماله، مساء اليوم األحد، المقدس

باستثمار الطاقات الشابة المقدسية من أجل حماية 
القدس، وحماية شبابها من االحتالل الذي يستهدفهم 

 .بالمخدرات، وغير ذلك من اآلفات المجتمعية

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز مبدأ 
باب من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الش

خالل الحصول على فرص العمل، وتشجيع االستثمار 

بهدف التصدي لفكرة " ج"والعمل في المناطق المهمشة 
 .الضم والتقليل من البطالة

وأوصى المنتدى بتنمية وعي الطلبة بأهمية 
التعليم اإللكتروني وتشجيعهم على التفاعل من خالل 

معمق المحاضرات االلكترونية، وتكريس قيمة الحوار ال
والمتواصل بين المؤسسات في إنشاء وعي خاص 

 .بالهوية وبين المثقفين والباحثين

وكان المنتدى قد عقد عبر منصة الزوم 
الشباب الفلسطيني وأهداف "االلكترونية، تحت عنوان 

، بمشاركة وزارة شؤون القدس، "التنمية المستدامة
 وجمعية برج اللقلق، وشبكة المنظمات األهلية، وجامعة
القدس، ومنتدى شارك الشبابي، وجمعية إنقاذ المستقبل 

 .الشباب

وناقش المنتدى، طرح خصوصيات الحالة 
الفلسطينية للهوية في القدس، والحالة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وطرق دعم األجيال الشابة 

 .لتحقيق تنمية مستدامة

لدينا "وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي 
ة وتوجه حقيقي واستراتيجي وبشراكة حقيقية مع كل خط

المؤسسات الفاعلة والمبادرات والقطاعات التي تعنى 
 التحديات كثيرة والصعوبات أكثر، ولكن في .بالشباب

المقابل الشباب هم األمل بتحويل وترجمة الشعارات على 
  ".أرض الواقع

من جهتها تحدثت إعالمية المنتدى مي أبو 
اب الفلسطينيين الذين امتلكوا القدرة عصب، عن الشب

دائما، وحولوا الظروف الصعبة لنجاح واستعادة األمل من 
وسط هذا الخراب، داعية الحضور الوجاهي والمشاهدين 
والمشاركين في الجلسة للوقوف دقيقة صمت واحترام من 

 .أجل الشباب األسرى الذين ضحوا بأجمل أيام عمرهم

معية برج اللقلق  وأكد المدير التنفيذي لج
على أن الشباب الفلسطيني "المجتمعي منتصر ادكيدك، 
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سيظل الهدف الرئيسي في عملنا في جمعية برج اللقلق 
المجتمعي، وفي هذا اليوم نبلور عملنا بعد أكثر من شهر 

 مبادرات ٣من الجلسات الحوارية المكثفة باإلعالن عن 
المتحدة فائزة، وهنا اسمحوا لي أن اشكر صندوق األمم 

للسكان على دعمه لهذا المنتدى منتدى الشباب 
المقدسي والذي شمل كافة الشباب الفلسطيني في جميع 

 ".أماكن وجوده

وقالت ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان 
UNFPAنحن في : " في المنتدى كريستين بلوكهوس

صندوق األمم المتحدة نؤمن بأن األجيال الشابة هي 
 أعوام لتحقيق أهداف ١٠وتبقى لدينا المكون األساسي، 

التنمية المستدامة والتي ليست بسهلة وعلى رأسها 
 ".الفقر

ندعم المؤسسات التي تعنى بالمواضيع "وأضافت 
الشبابية المختلفة، ونحن بحاجة إلى الطاقات الكامنة 

". لدى الشباب من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ى اياد الفي، قال إن ممثل جامعة القدس في المنتد

الشباب في القدس بحاجة إلى تواصل الجهود الكثيرة أكثر 
  . من باقي المناطق الفلسطينية

وبخصوص التوصيات نأمل تحقيق توصيات 
المنتدى المقدسي ومن هنا أقول نحن في جامعة القدس 
لدينا مسؤولية اجتماعية لتكملة الدور وتحقيق 

  . التوصيات

يذية لشبكة المنظمات األهلية وقالت المديرة التنف
دعاء قريع، نحن في شبكة المنظمات األهلية لدينا رسالة 
في تعميق أهداف التنمية المستدامة وتعميق دور 
الشباب في صنع السياسات العامة، دورنا كان دعم 
مبادرات الشباب المختلفة في المحاور الثالث التي شملها 

ى الفقر، ومن هنا المنتدى، ومن أهم األهداف القضاء عل
كانت قضيتنا السماح للشباب الفلسطيني بالتعبير عن 

ٕقدراته وابداعاته ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية 
  .ومساهمتهم المجتمعية من خالل المبادرات

  ٢٣/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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ّتطلق دراسة حول الحياة التعليمية " الضمير"
  ّرائيليةّوالثقافية في السجون االس

  

 أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية األسير -رام اهللا 
قلم  ...دفتر"وحقوق اإلنسان، اليوم األحد، دراسة بعنوان 

ّحول الحياة التعليمية والثقافية في السجون " وقيد ّ
  .ّاالسرائيلية

ّجاء ذلك خالل ندوة نظمتها المؤسسة في مركز  ٍ
 للمؤسسة خليل السكاكيني، افتتحتها المديرة التنفيذية

ْسحر فرنسيس، متحدثة عن أهمية التعليم في األسر،  ّ ً
ًوأثنت على نضاالت األسرى وارادتهم تاريخيا في تطويرهم  ٕ
ّلقضية التعليم بالرغم من كل القرارات التي منعت األسرى 

  .من التعليم الجامعي

ّواستعرضت الباحثة القانونية في وحدة التوثيق 
ٍنا خضر الدراسة بشكل والدراسات في مؤسسة الضمير ال

ّعام، فتطرقت الى أقسامها وأهميتها والهدف وراء 
ّانتاجها، وأشارت الى آلية العمل التي تم اتباعها إلنتاج 
ًهذه الدراسة، كما قدمت ملخصا عن نتائج الدراسة  ّ

  .والتوصيات التي خرجت بها

وتناول مدير مديرية هيئة شؤون األسرى 
ّسياف أبو سيف، ملف ّوالمحررين في مدينة جنين  ّ

ًالتعليم الرسمي داخل السجون، كونه شغل سابقا منصب  ّ ّ
ّمدير دائرة التعلم الجامعي في الهيئة، وتحدث عن تجربة  ّ ّ
ّالهيئة مع ملف التعليم الجامعي ومراحل تطور التعليم  ّ ّ

  . داخل السجون

ّوبين أبو سيف أن تطور العملية التعليمية  ّ ّّ
ّ بناء على الهيئة التعليمية لكل يختلف من سجن الى آخر ً
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ّسجن، كما وضح أن سجني عوفر ومجدو يفتقران لوجود  ّ
ّهيئة تعليمية نظرا لتنقل األسرى المستمر ً ّ.  

ّوقال األسير المحرر بسام أبو عكر إن الهجمات  ّ
ّالمتكررة نحو ملف التعليم في األسر هي محاولة لصهر  ّ

لى الحديث عن ّوعي األسرى وتثبيط لعزيمتهم، وتطرق ا
ًأنواع وأساليب التعليم داخل السجون، مستمدا حديثه من 
ّتجربته، حيث تحدث عن الحلقات الثقافية والندوات التي  ّ

  . يعقدها األسرى داخل السجون

ّوتمكن األسير أبو عكر من الحصول على 
شهادة البكالوريوس داخل السجن، وبدأ بدراسة 

 وهو في السجن الماجستير من جامعة القدس أبو ديس
  .وأنهاها بعد اإلفراج عنه

ّولخصت مداخالت المشاركين من األسرى الى أن 
ًملف التعليم داخل السجون مهم جدا، بحيث تكون هذه 
ّالدراسة خطوة أولية نحو استكمال البحث عن تاريخ 

ّالحياة التعليمية والثقافية في سجون االحتالل ّ.  

أساسها الى في " قلم وقيد.. دفتر"وتهدف دراسة 
رصد العملية التعليمية والحياة الثقافية التي عاشها 
ويعيشها األسرى من خالل تناول البعد التاريخي 
والتسلسل الذي مرت به العملية التعليمية في السجون 
ًبدءا من النضال إلدخال الورقة والقلم وانتهاء بااللتحاق  ً

تسليط وكذلك تهدف إلى . بالجامعات الفلسطينية والعربية
الضوء على الحياة الثقافية لألسرى والمتمثلة بشكل 

  .أساسي في الجلسات الثقافية والقراءة الذاتية

وتجمع الدراسة تجارب األسرى، كونهم مصدر 
ّالمعلومات األول في الدراسة، وذلك نظرا لشح الدراسات  ً
ّواألبحاث التي تتناول واقع الحياة التعليمية والثقافية في  ّ

  .السجون

وخلصت الدراسة الى توضيح الفرق الشاسع بين 
ّالنصوص القانونية الدولية التي كفلت لألسرى الحق في  ّ ّ
ّالتعليم، ولوائح إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية المطبقة  ُّ

ّداخل السجون، التي قامت بتسييس العملية التعليمية في  ّ
السجون، واعتبارها امتيازات ورفاهيات زائدة خاضعة 

اسة العقوبات، حيث منعت دولة االحتالل األسرى لسي
الفلسطينيين من التقدم المتحان الثانوية العامة أو 
االنخراط في التعليم الجامعي، وقامت بمصادرة عدد كبير 
ّمن الكتب وضيقت الخناق على األسرى في إدخال أي 
مواد تعليمية في السنوات األخيرة بهدف واضح هو عملية 

  .ّستهدف األسير الفلسطيني وصهر وعيهالتجهيل التي ت

  ٢٣/١١/٢٠٢٠وفا 
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خمس سنوات من .. .صندوق ووقفية القدس
  العطاء ترسم األمل للطلبة

 

 ٢٠١٥تأسيسه عام  منذ – القدس المحتلة
 التزم صندوق ووقفية القدس بتبني قضية الطلبة

دراسية تضمن لهم إكمال دراستهم  المقدسيين وتوفير منح
فأسس الصندوق برنامج منح  الفلسطينية، جامعاتفي ال

كبرنامج رئيسي ضمن  ٕواقراض الطلبة المقدسيين واعتمده
 منحة دراسية للطلبة ١٥٠٠برامجه ليوفر أكثر من 

وعشرات القروض الجامعية لطلبة الدراسات  المقدسيين
  .وخارجها العليا للدراسة داخل فلسطين

الذي ٕصندوق منح واقراض الطلبة المقدسيين 
وقع اتفاقيات مع معظم الجامعات الفلسطينية لبناء 
شراكات تقوم على أساس خدمة الطلبة المقدسيين، ينفذ 
منحه من خالل منظومة تضمن الوصول للطلبة 
المستحقين واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، حيث أن الباب 
مفتوح لجميع الطلبة لتقديم طلب الحصول على منحة 

 المختصة في كل جامعة والتي دراسية من خالل الجهات
 .تقوم بدورها بعملية المسح االجتماعي للطلبة المتقدمين

 الطلبة ٕواقراض أطلق صندوق منح ٢٠١٩وفي عام 
المقدسيين مبادرة تطور وانتماء لتكون برنامج عمل 
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تطوعي لكل الطلبة المستفيدين من المنح ترسيخا لثقافة 
الح المجتمع العطاء من خالل تنفيذ أعمال تطوعية لص

 .المقدسي

ٕكذلك أطلق صندوق منح واقراض الطلبة 
ليكون بمثابة رابطة تجمع ) قدسنا(المقدسيين منتدى 

وتوفر .كافة الخريجين والمستفيدين من المنح الدراسية
لهم الرابطة برامج تدريبية وورشات إثراء علمية لبناء 

  .قدراتهم في المجال المهني والحصول على وظيفة

قبل البرنامج صرح المدير التنفيذي وحول مست
لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي أن إدارة الصندوق 
تسعى لمأسسة البرنامج وأتمتة عملياته، بحيث تصبح 
عملية التقدم للمنح من خالل منصة الكترونية وكذلك 
عملية التقييم واألرشفه، وأضاف الديسي بأن جمعية 

ات مجموعة القدس للتمكين والتنمية إحدى مؤسس
صندوق ووقفية القدس ستدير البرنامج وسيجري العمل 
على تعزيز الموارد المالية للبرنامج ليكون قادرا على 

 .خدمة أكبر عدد من الطلبة المقدسيين

وحول مجموعة من قصص النجاح التي سطرها 
الطلبة المستفيدين من البرنامج تستعرض الدائرة 

جموعة من قصص  لصندوق ووقفية القدس ماإلعالمية
  :النجاح النحو التالي

الطالب محمد الحرباوي وهو طالب تخرج من 
جامعة بيرزيت استطاع الحصول على منحة تفوق دراسي 

 واالقتصاد اإلدارة سنوات، ليتخرج من كلية ٤على مدار 
 المراكز إحدىليبدأ عمله في مجال اإلدارة الطبية في 

  .الصحية في مدينة القدس

حجيج وهو طالب متميز في كلية الطالب زكريا 
 أنه لوال اإلعالميةالطب في جامعة القدس يتحدث للدائرة 

حصوله على منحة صندوق ووقفية القدس لما استطاع 
 .تحقيق حلمه لدراسة الطب بجامعة القدس

الطالب عبد الهادي العملة وهو طالب في كلية 
التمريض من جامعة بيرزيت وهو على وشك التخرج 

ميزة ليكون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بدرجة مت
  .حلمه بدراسة التخصص الذي يرغب

الطالب فراس فراح وقد حصل على قرض دراسي 
وتحديدا  إلكمال دراسة الماجستير في المملكة المغربية

 الثقافية وهو إحدى التخصصات المنشآت إدارةتخصص 
  .الذي تحتاجها مدينة القدس

صلت على منحة الطالبة تاال زنانيري وقد ح
 درجة الماجستير في إنهاءلتستطيع % ٥٠دراسية بنسبة 

 ولتكمل األردنيةتخصص النطق والسمع من الجامعة 
  .دراستها المهنية بكفاءة وتميز

 الطالبات إحدىالطالبة حنين شرباتي وهي 
المتفوقات في جامعة القدس وقد حصلت على منحة 

جامعة جزئية خالل فترة دراستها بتخصص الطب في 
القدس، وهي اضافة لتفوقها الدراسي ترأس برنامج 

الطالب جهاد قوس وقد تخرج من . تيديكس في الجامعة
جامعة القدس بتخصص التربية الرياضية تحدث كيف 
شجعته منحة صندوق ووقفية القدس على االلتحاق من 
. جديد في الجامعة بعد انقطاعه عنها ألكثر من عامين

يج وهي طالبة في جامعة بيت لحم الطالبة يارا أبو حو
 أشرف ابو حويج استطاعت إكمال دراستها األسيروابنة 

الجامعية في جامعة بيت لحم من خالل منحة صندوق 
  .ووقفية القدس

 الشعراوي إيمانأما الطالب محمد دبش والطالبة 
فقد التحقوا بكلية الطب بجامعة النجاح وفق البرنامج 

وقهم الدراسي االنتقال الى الموازي واستطاعوا بعد تف
البرنامج العادي واالستفادة من منحة صندوق ووقفية 

من جهته صرح الدكتور عبد الرؤوف السناوي . القدس
عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس بأن منحة قدسنا 
والتي يمولها صندوق ووقفية القدس تعتبر من أهم 
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 ونموها تهايالمنح في الجامعة والتي حافظت على استمرار
  .على مدار السنوات الخمس الماضية

 جامعة القدس ٕوادارةباسم طلبة  وشكر السناوي
الدائمة   صندوق ووقفية القدس على مواظبتهمإدارة

وسعيهم لتمكين الطلبة المقدسيين وتميزهم في ذلك من 
  .برامج خالقة توازي تقديم المنح الدراسية خالل ابتكار

  ٢٥/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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 يشاركون في حملة وزارة ً عربياًفنانا ٥٠
اليوم العالمي للتضامن مع  الثقافة لمناسبة

  شعبنا

  

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

  .المنصات اإلعالمية المختلفةاالجتماعي التابعة لها، و

وأرسل المشاركون برسائل مصورة تحمل معاني 
تضامنية، وبعضهم أرسل أعماال فنية تحية لفلسطين 
وشعبها لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

  . من الشهر الجاري٢٩الفلسطيني الذي يصادف الـ

وأكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف أن المثقف 
ربي كان دوما إلى جانب قضيته القومية والفنان الع

األولى القضية الفلسطينية، واألساس في الفنان أن ينحاز 
للحق، واالصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني هو 
واجب قومي وواجب على كل عربي حر، وأن جوهر 
الوجود العربي يرتكز على حكاية الحق العربي على 

حضارية أولى، الوجود في هذه البالد التي شكلت بؤرة 
وقلعة متقدمة في الدفاع عن الهوية العربية في وجه 

  .محاوالت التزييف والغزو الفكري

ننظر بأهمية للتضامن الثقافي باعتبار "وأضاف 
الفنانين هم سفراء القضايا الوطنية والعادلة وسفرائنا في 

، مشيدا بالدور الذي يقوم به المثقفون والفنانون "العالم
فلسطين وشعبها إلى العالم عبر الفن، لنقل معاناة 

  .وتعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني عربيا وعالميا

وشدد أبو سيف على أن هذا اليوم كما أقرته 
األمم المتحدة يأتي للتذكير بالظلم الذي وقع على الشعب 
الفلسطيني وما لحقه من ويالت بفعل االحتالل 

رامة ومن االسرائيلي، ونحن أصحاب األرض والحق والك
  .حقنا أن يتضامن معنا العالم كله

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

  .وتونس والكويت

ئل اليوم الفنان الهام مدفعي، وشملت رسا
والفنان أحمد ماهر، والفنان أشرف زكي نقيب المهن 
الفنية في مصر، والفنان سامح الصريطي، والفنانة عبير 
عيسى، والفنانة فيروز كراوية، والفنانة والكاتبة يسرا 

  .طارق

  ٢٥/١١/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

الرباط "رباط ومبيت في األقصى انطالق قافلة 
  من الجليل إلى القدس" في األقصى

  

من مدينة طمرة في الجليل المحتل  انطلقت
صباح يوم الخميس، قافلة جديدة تقل عشرات من أهالي 

م إلى المسجد ١٩٤٨الداخل الفلسطيني المحتلة عام 
وأفادت . يهاألقصى المبارك إلعماره بالمصلين والرباط ف

على موقع التواصل االجتماعي " قوافل األقصى"صفحة 
أن القافلة انطلقت صباح اليوم للرباط والمبيت " فيسبوك"

  . في المسجد األقصى لثالثة أيام متتالية
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وكان مسؤول قوافل األقصى في منطقة طمرة 
الشيخ أحمد نمر أبو الهيجاء نمر قد دعا سابقا أهالي 

اركة في هذه الرحلة المباركة الداخل المحتل للمش
المجانية تلبية لنداء رسول اهللا بشد الرحال إلى المسجد 

  . المبارك والرباط فيه

وأوضح نمر أن المشروع مجاني بدعم من أهل 
الخير والعطاء في الداخل المحتل الذين ينفقون ويكفلون 

ٕواضافة إلى رحلة . ًالحافالت حبا وفداء للمسجد األقصى
باط الشهرية تسير قوافل األقصى على مدار المبيت والر

  . األسبوع حافالت إلى المسجد االقصى المبارك

المسيرة اإليمانية مستمرة : "وقال الشيخ نمر
دون تردد، واإلقبال على األقصى من مدينة طمرة متواصل 
وال ينقطع، والصالة في المسجد هي عبادة كبيرة جزاؤها 

يمانية مليئة بالصالة عالي األجر، كما أن المسيرة اال
والدعاء، ونجد أن المقبلين على الصالة من جميع الفئات 

  ". العمرية

وباتت تلك القوافل واحدة من أشكال نصرة أهالي 
الداخل المحتل لألقصى ودفاعهم عنه في وجه األطماع 

وجدد الفلسطينيون في األراضي المحتلة عام . االحتاللية
دس وللمسجد األقصى  حمالت المناصرة لمدينة الق٤٨

ًمن خالل إعادة تسيير قوافل األقصى انطالقا من مدن 
  . الداخل قبل عدة أسابيع

وتتضمن القوافل االعتكاف في أروقة األقصى 
وخاصة في يوم الجمعة كأحد أشكال الوفاء له والدفاع 

وتعود فكرة قوافل األقصى إلى عدة سنوات حيث . عنه
هالي الداخل المحتل عكفت الحركة اإلسالمية خاصة وأ

عموما على تسيير تلك القوافل في سبيل تعزيز الوجود 
العربي واإلسالمي في مدينة القدس ومنع استفراد 
ٕاالحتالل بها وابطال محاوالته بالسيطرة على الحرم 
القدسي وجعله لقمة سائغة لدى المجموعات 

  . االستيطانية

ّيشار إلى أن جمعية قوافل األقصى الناشطة في 
الداخل المحتل دأبت على تسيير هذه الرحلة المجانية 
لنقل المرابطين والمصلين بحافالت من المناطق كافة الى 

  .القدس والمسجد األقصى حيث العبادة والرباط

  ٢٦/١١/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد 
  الكيلومترات بينها وبين األقصى

 

" تويتر"ى موقع التواصل االجتماعي انتشرت عل
مجموعة صور لكويتيين قاموا بترقيم منازلهم مع إضافة 
عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد األقصى في 

  .فلسطين

وأظهرت إحدى الصور عنوان منزل المواطن 
الكويتي، عوض الوسمي، الذي أكد فيه على أن ديوانه 

 .لومترا كي١٢٤٤يبعد عن المسجد األقصى مسافة 

وسبق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام 
منزله خريطة فلسطين التاريخية، موضحا عليها كل 
المدن المحتلة، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل 

 .االجتماعي

وأشاد مغردون بخطوة المواطن الكويتي، التي 
قام بها أشخاص آخرون الحقا، معتبرين أن أهل الكويت 

  ...الحقيقيةيمثلون العروبة 

  ٢٧/١١/٢٠٢٠روسيا اليوم 

* * * * *  

 على يجمعون المتحدة الواليات في نشطاء
  الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق دعم

 

 أجمع نشطاء أميركيون وعرب في -واشنطن  
الواليات المتحدة األميركية على دعم حق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة إيجاد حل عادل 

 ". الفلسطينيةللقضية
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، لمناسبة "وفا" وأكدوا في تصريحات منفصلة لـ
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي 
يصادف اليوم األحد، التاسع والعشرون من تشرين الثاني 
من كل عام، على وجوب بذل جهود مضاعفة للمطالبة 

 .بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف

" جي ستريت"ورئيس حركة المحامي األميركي 
في شيكاغو ريتشارد جولدواسر عبر عن تضامنه مع 

 .الشعب الفلسطيني في نضاله إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

يحق للفلسطينيين حق ": "وفا" وقال جولدواسر لـ
تقرير المصير، ذاته الذي حاربنا البريطانيين من أجله 

ن أصل كأميركيين، والذي حارب من أجله األمريكيون م
أفريقي، من العبودية أوال، ثم من قوانين جيم كرو، وما 
زلنا نكافح من أجله حتى يومنا هذا، وهو نفس تقرير 

 ".المصير الذي حاربت إسرائيل نفسها من أجله

الحقوق الفلسطينية السياسية وحقوق : "وأضاف
اإلنسان ليست خاضعة للحقوق اإلسرائيلية وال مشتقة 

فردهم، ويستحقون أن يعاملوا على منها، إنهم يقفون بم
هذا النحو، إنني ال أقدم تضامني فحسب، بل أتعهد 
بمواصلة العمل من أجل تحقيق تقرير المصير للشعب 

 ."الفلسطيني

بدروه، عضو األمانة العامة للشبكة العربية 
للثقافة والرأي واالعالم، الناشط السياسي فراس الطيراوي 

مجتمع الدولي ودول العالم كافة ۤان األوان لل": وفا"قال لـ
ٔالوقوف وقفة تاريخية إلنهاء اخر واطول احتالل في  ۤ
ٕالتاريخ الحديث، واجبار حكومة االحتالل على االنسحاب 

 .الفوري من األراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الدولية

وأكد الطيراوي على ضرورة تمكين الشعب 
شرعية والعدالة الفلسطيني من تقرير مصيره، تحقيقا لل

ًالدوليتين، وانتصارا للحق الفلسطيني في مواجهة غطرسة 
دولة االحتالل، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة للمطالبة 
بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفضح جرائم 

من جانبه، أكد مدير التواصل في  .االحتالل اإلسرائيلي
 عز الدين الواليات المتحدة لحركة صوت واحد الدولية

على حق الشعب الفلسطيني في ": وفا" المصري لـ
تأسيس دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 

التحية  ووجه المصري .، وحل عادل لقضية الالجئين٦٧
لكل الشعوب والدول التي تساند حق الشعب الفلسطيني 

من  .في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وقيام دولته المستقلة
جهته، قال المدير التنفيذي العالمي لحركة صوت واحد 

إن تحقيق رؤية الدولة الفلسطينية   :"وفا"مارا لي لـ
المستقلة والقابلة للحياة أمر أساسي لمهمتنا والتزامنا 

 ".بتحويل هذا الحلم إلى حقيقة

في اليوم العالمي للتضامن مع : "وأضاف لي
 بالقيام بدورنا في الشعب الفلسطيني، دعونا نجدد التزامنا

تهيئة الظروف للفلسطينيين ليعيشوا حياة مليئة بالحرية، 
والكرامة، وحقوق المواطنة الكاملة في دولة فلسطينية 

 ."مستقلة

 ٢٩/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * * 

المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي ينتج 
ًفيلما ومعرضا افتراضيا في يوم  ً التضامن ً

  العالمي مع شعبنا

  

أنتج المركز االقليمي العربي للتراث  -المنامة 
العالمي الذي ترعاه اليونسكو ومقره العاصمة البحرينية 
المنامة، فيلما وثائقيا، ومعرض صور افتراضي، لمناسبة 

وأكدت  .اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني
عربي للتراث رئيس مجلس إدارة المركز اإلقليمي ال

العالمي، رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة، أنه في اليوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني الذي أطلقته األمم المتحدة عام 

 من تشرين الثاني من كل ٢٩ ليكون يوما في الـ١٩٧٧



  
  ٢٥١ 

يمي عام يحتفي العالم ونحن هنا معهم في المركز اإلقل
العربي للتراث العالمي بيوم التضامن مع الشعب 
الفلسطيني لكي نركز على أهمية التراث والهوية 

 .ومضمون هذا اليوم

وتحدث خالل الفيلم مستشار المديرة العامة 
لليونسكو، الخبير الدولي في مجال التراث منير بوشناقي، 

دور الدبلوماسية الثقافية في الحفاظ على التراث “عن 
 .”المي والهوية الثقافية للشعب الفلسطينيالع

إن منظمة اليونسكو اشتغلت في “: وقال
السنوات األخيرة على االعتراف ببعض المواقع ذات 
األهمية الكبيرة من ناحية التاريخ والحضارة، ولجنة التراث 
العالمي، واستلمت من سلطة اآلثار الفلسطينية ملفات 

 .”سة المهدمن ضمنهم كان أول ملف تسجيل كني

وأضاف أنه هذا الملف الذي قدم في يوليو 
 في اجتماع لجنة التراث العالمي في سانت ٢٠١٢

بطرسبرغ ووافقت لجنة التراث العالمي على تسجيل أول 
موقع في فلسطين وهو موقع مسيحي، وكانت له أهمية 
من ناحية التاريخ والمعرفة كونه من أهم المواقع 

 نفس الوقت هذا يدل على المسيحية في العالم، وفي
المبادئ التي تتكلم بها اليونسكو دائما، وهي الحوار بين 

 .الحضارات والتعرف على الحضارات الموجودة في العالم

وأوضح بوشناقي أن الموقع الثاني هو موقع 
حقيقة ليس لدينا كثيرا منه في الئحة التراث العالمي وهو 

مة، ويوجد جنوب موقع طبيعي لم يتغير منذ القرون القدي
، ”مدرجات قرية بتير الزراعية األثرية“القدس ويسمى 

وأخذ الموقع الجائزة األولى الخاصة بالمواقع الطبيعية 
 للجنة التراث العالمي، ٢٠١٤الثقافية وذلك في اجتماع 

وسجل الموقع الثاني لفلسطين موقع بتير، ويدخل إلى 
 .يعيالقائمة المزدوجة التي فيها موقع ثقافي وطب

وأضافت أن الموقع الثالث لديه أيضا أهمية 
كبيرة لجميع الديانات السماوية، وهو موقع مدينة الخليل 
وفيها مسجد من أهم المساجد وهو الحرم اإلبراهيمي، 
وكذلك الحي القديم بالبنايات التقليدية، وفي نفس الوقت 
لجنة اليونسكو ولجنة التراث العالمي اعترفت بأهمية 

 .الستثنائيةالموقع ا

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب “: وقال
الفلسطيني هو اعتراف بالمواقع المهمة للتراث اإلنساني، 
ونحن نشتغل كذلك في اليونسكو لتقديم ملف في السنة 
المقبلة عن منطقة تاريخية قديمة جدا في فلسطين وهي 

 .”من أقدم المدن في العالم وهي مدينة أريحا

ر التراث المختص في علم اآلثار بدوره، قال خبي
ال بد من التنويه بدور المركز االقليمي “: حمدان طه

للتراث العالمي المعتمد من منظمة قبل منظمة اليونسكو، 
إلسهاماته في بناء القدرات الفنية للعاملين في مجال 

 .”التراث العالمي في المنطقة العربية

 وشدد طه على أهمية دور المجتمعات المحلية
في الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين، وهو دور 
مكمل لدور المؤسسات الرسمية في وزارات السياحة 
واآلثار، والثقافة، والحكم المحلي، مؤكدا أن التراث في 
فلسطين يعتبر بمكوناته المادية وغير المادية جزءا ال 
يتجزأ من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، ومصدرا 

مية المستدامة، ويكتسب التراث الثقافي أهمية مهما للتن
خاصة في سياق نضال الشعب الفلسطيني في الحفاظ 

 .على كينونته وهويته الثقافية

  :لمشاهدة الفيلم

https://youtu.be/bwUTxudVQM4 

  :لزيارة معرض الصور االفتراضي

http://arcwh.org/photos/?country=intern

ationalDayOfSolidarity&key=19 

 ٢٩/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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 التكوين: "كتاب تصدر" الدولية القدس"
  "القدس لمدينة ّوالتاريخي ّسياسيال

  

 ياسين حمودة رياض للدكتور

 كتاب الدولية القدس مؤسسة أصدرت – بيروت
 تأليف من" القدس لمدينة ّوالتاريخي ّالسياسي التكوين"

َتشكل فيه يتناول الذي ياسين، حمودة رياض الدكتور  
 المتالحقة، العصور عبر القدس لمدينة ّالسياسي التاريخ

  .الحالي عصرنا إلى ًوصوال ّالكنعاني لعصرا منذ

 أشرف األردن، من ّأكاديمي هو الكتاب ّومؤلف
 والتعليم التربية ووزارة اليونسكو في القدس ملف على

  .والدراسات الكتب من العديد وأصدر األردنية،

 القديم، القدس تاريخ في الكتاب مؤلف يغوص
 مالمح ليرسم ،الميالد قبل الرابع األلف نهاية مع والسيما
 ّثم. والقدس لفلسطين الكنعانية الشخصية حضور

 ّأن ًّمبينا القدس، سكنت التي والشعوب األقوام يستعرض
 مدار على ًثابتا ًعامال بقي ّالكنعاني ّالعربي العنصر
 ِالغزاة في ًتنوعا القدس فيها شهدت التي العصور

 اًطارئ للقدس ّاليهودي الحكم كان حين في ّوالمحتلين،
  .ًعاما ٧٠ نحو سوى يدم لم ًوقصيرا

 اللوحة استعراض في المؤلف ويستفيض
 ِالدول عهد في القدس بها ازدانت التي المميزة ّالحضارية
ِاإلسالمية  حتى لها ّاإلسالمي ِالفتح منذ المتعاقبة، ّ
 التي األحداث أبرز ًذاكرا ،١٩١٧ عام ّالبريطاني االحتالل
  .بها المسلمين هتماموا ّالمقدسة، المدينة شهدتها

 بيد القدس سقوط على الضوء المؤلف ّوسلط
 ّالصالحي بالفتح ُتوجت التي تحريرها وجهود ّالصليبيين،

  .م ١١٨٧/هـ ٥٨٣ عام ّاأليوبي

 فيها وقعت التي المرحلة عند المؤلف ويتوقف
 األولى العالمية الحرب بعد بريطانيا سيطرة تحت القدس

 ِويبرز ،١٩٤٨ مايو/أيار في االحتالل كيان تأسيس حتى
 أراضي على اليهود استيالء تسهيل في بريطانيا دور

  .ّالصهيونية للعصابات ودعمها القدس،

 يعرج ّمعرفي، واطالع ّعملية، خبرة واقع ومن
 سياسية قراءة في القدس في ّاألردني الدور على المؤلف
 ًمركزا ،١٩٦٧و ١٩٤٨ عامي بين ّسيما وال تحليلية،

 يعني الذي" القائم الوضع "ومفهوم األقصى، لمسجدا على
 االحتالل سعي ًمبينا لألقصى، اإلسالمية اإلدارة حصرية

 على الكاملة سيطرته وفرض المفهوم، هذا ِنسف إلى
  .المسجد

 في للقدس سياسية تاريخية إحاطة المؤلف ّوقدم
 عن الصادرة القرارات أبرز ًمستعرضا ّالدولي، القانون

. القرارات هذه وحيثيات القدس، حول لدوليةا المنظمات
 بين القدس عن بالحديث الكتاب فصول المؤلف وختم

  .الدولية والمواقف التسوية مشاريع

 الدولية القدس مؤسسة عام مدير للكتاب ّقدم
 ّالتاريخية الدراسة هذه: "قال الذي حمود ياسين األستاذ

 أو ّيةسياس جوانب لنا وتكشف المدينة، هوية تؤكد التي
 أو الفكري، الترف من ًضربا ليست وفكرية ّاجتماعية

 حاجة هي بل فحسب، ّاألكاديمي التطوير نحو ًجنوحا
 الذي اإلسرائيلي، االحتالل مع الصراع إطار في ّملحة
 تاريخ تزوير إلى – إمكانيات من لديه ما بكل – يسعى

 فهو سكانها، وطرد واقعها تهويد على يعمل كما المدينة،
 كافة، المجاالت في المتخصصين إلى يحتاج عصرا

 ليست المدينة، لتاريخ أصيلة رواية للقراء ليقدموا
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 ًجزءا ُتظهر رواية ولكنها الوحيدة، الرواية هي بالضرورة
  ".فيه مركزية جوانب ُوتبرز للقدس، الثري التاريخ هذا من

  ١٧/١١/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * * 
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 ن وعد بلفور إلى وعد ترامبم

  

 سري القدوة

» وعد بلفور«وتستمر تلك المأساة التراجيدية 
والتي غيرت مجرى تاريخ الشرق األوسط، وكانت سببا في 

لى ابناء الشعب الفلسطيني وجردهم من الظلم الذي وقع ع
حقوقهم وكان الركيزة األساسية التي قامت على أساسها 
دولة االحتالل، وفى ظل استمرار سياسة االحتالل القائمة 
على احتالل االرض وسرقة الحقوق الفلسطينية ورفض 
تطبيق القانون والقرارات الدولية بات من المهم ان يعمل 

حكومات وبرلمانات العالم ومؤسسات مجلس األمن الدولي و
االتحاد األوروبي خاصة بمعالجة نتائج الخطيئة التاريخية 
التي وقعت نتيجة وعد بلفور المشؤوم، وتلك الجريمة 
التاريخية التي آلمت بالشعب الفلسطيني وكانت السبب 
المباشر لالستمرار الصراع مع االحتالل، وعلى الرغم من 

ر عن األمم المتحدة إلى دولتين نص قرار التقسيم الصاد
مناصفة، فإن حكومة االحتالل تقوم اليوم على أكثر من 

من أرض فلسطين التاريخية، وتسيطر على البقية % ٧٠
باالحتالل، كذلك وما زال المشروع االستيطاني التدميري 
يطمع بنهب وسرقة االرض الفلسطينية وضم الضفة 

االمريكية التي اطلقها الغربية، وفقا لما يسمى صفقة القرن 
الرئيس ترامب، ليكمل تراجيديا المأساة الفلسطينية وسرقة 
ٕما تبقي من االراضي الفلسطينية واعادة تشريد الشعب 

 .الفلسطيني من جديد

شعب فلسطين سينتصر مهما طال الزمن فهو من 
يمتلك تلك الحضارة وهذا التاريخ الطويل من التضحيات 

نية وال يمكن مهما استمرت وهو صاحب االرض الفلسطي
قوى البطش والعدوان ان تنال من ارادته وصموده ومهما 

استمرت سياسة تشريده عن ارضه واغتصاب حقوقه عبر 
سلسلة طويلة من المؤامرات والتي ابتدأت منذ مؤامرة وعد 
بلفور المشؤوم وتستمر مع وعود ترامب العنصرية التي 

منح االحتالل الفرصة تتنكر لفلسطين والشعب الفلسطيني وت
في ضم الضفة الغربية واالستمرار في عدوانه الغاصب 
ٕألرض فلسطين، وان التاريخ سيسجل مجددا هذا الظلم 
الذي يتمثل في سرقة التاريخ حيث تلك الممارسات الظالمة 
بحق فلسطين ارضا وشعبا وهوية وعنوان، وان شعب 

 ونحن فلسطين لن ولم ينسى هذا الظلم مهما طال الزمن،
نقولها ال يمكن للتاريخ ان يمحو فلسطين من وجدان وذاكرة 
كل فلسطيني، والعالم كل العالم يعترف بفلسطين برغم من 
مرور الزمن فان الشعار الذي يرفعه الفلسطيني اينما كان 
يسقط وعد بلفور المشؤوم وتسقط مؤامرات ترامب 

 .العنصرية

 ١٠٣يسقط وعد بلفور هذا الوعد المستمر منذ 
اعوام وتلك المأساة التاريخية والجرائم التي ارتكبت بدم بارد 
ودون وازع اخالقي او انساني بحق الشعب الفلسطيني، 
وتلك المأساة التي كانت السبب الرئيسي في تهجيره وسرقة 
ٕاراضيه واقامة دولة المستوطنات االسرائيلية عليها، 

لة االحتالل واستمرار هذه المؤامرات والسياسة المسعورة لدو
يتطلب ممارسة الضغط الدولي على االقل فهذا هو الحد 
األدنى في ظل ما تمارسه حكومة االحتالل من مؤامرات 
وتحالفات عنصرية، وضرورة حث دول العالم على االعتراف 
بدولة فلسطين والتدخل العاجل إليقاف هذا الظلم التاريخي 

قرارات مهمة الذي نتج عن وعد بلفور، وحان الوقت التخاذ 
ٕالفلسطينية واعالن الدولة الفلسطينية  ايضا من قبل القيادة

وضرورة التوجه الفعلي لمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة 
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حكومة االحتالل عن جرائمها، والعمل على تطبيق جميع 
قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي وسحب االعتراف 

ٕها واعالنها عن بدولة االحتالل في حين استمرت بخطوات
ضم الضفة الغربية، فهي تكون قد اطلقت الرصاصة االخيرة 
على عملية السالم بدعم وغطاء امريكي، وتكون غير 
مؤهلة على االطالق ألي مفاوضات سالم جديدة قائمة على 
ٕمنح الشعب الفلسطيني حقوقه في تقرير مصيره واقامة 

  .دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  ١٠ ص٣/١١/٢٠٢٠تور الدس

* * * * *  

 تكثيف هدم منازل المقدسيين

  

 محمد سالمة

كشف تقرير منظمة بتسليم اإلسرائيلية أن 
م منازل سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفعت من وتيرة هد

المواطنين العرب في القدس والضفة الغربية هذا العام 
م،وفي هذه الزاوية نؤشر ٢٠١٦متجاوزة ما فعلته عام 

على الدوافع واألسباب التي حدت بها إلى هذه السياسات 
 .غير القانونية

أسرة مقدسية جرى ) ٧٠٠(فإن نحو .. بداية -
لعام، هدم منازلها وأصبحت بال مأوى منذ بدايات هذا ا

وهذه النسبة هي األعلى منذ سنوات، فالهدم يتم بحجج 
أن البناء غير مرخص وأن األرض مصادرة، وهناك 
تشديدات على أصحاب األرض بعدم دخولها إال بتصريح 
من سلطات االحتالل، واألدهى أن القوانين الجديدة بعد 
اعتراف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، 

واحدة تستهدف ممتلكات المقدسيين، جاءت في صيغة 
ووتيرة الهدم ارتفعت لهذا السبب، خاصة أن رئيس بلدية 
اإلحتالل يعتبر أن أي فلسطيني ساكن القدس يجب أن 

 .يرحل، وأن االحالل اليهودي حق مقدس وفوق القانون

سياسة إسرائيل الراهنة متوافقة وما يسمى  -
س ترمب أو صفقة القرن، لجهة قناعتها أن فوز الرئي

حتى هزيمته ال تلغي مراسيمه الرئاسية باالعتراف 
بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وال بشطب ملف الالجئين، 
وأن الجمود السياسي سوف يرافق وصول جو بايدن إلى 
سدة الرئاسة، وواضح أن القصة بمجملها هي إستثمار 
للوضع الراهن من تطبيع عربي معها ومن صمت أوروبي 

أمريكي، وهذه الظروف االستثنائية التي تمر ومن قبول 
بها قضية فلسطين هي األفضل إلسرائيل منذ نشأتها 

 .وحتى اليوم

العامل المحلي من تنامي روح التطرف  -
اإلسرائيلي، يصاحبه عامل أمريكي أكثر إيجابية، والنقطة 
األبرز أن صوت الفلسطينيين وصراخهم بدأ يخفت في 

كثير من الفضائيات تنظر إليه الساحة العربية، وباتت 
على أنه صوت نشاز،ثم أن تصريحات السلطة 
الفلسطينية ومواقفها وادانتها لهدم المنازل صارت من 
الماضي، ويبدو أنها ذاهبة إلى العزلة السياسية 
واالقتصادية حال فوز ترمب بالرئاسة األمريكية مجددا، 
ة وفرصتها في البقاء والعودة إلى دورها حال خسار

الرئيس ترمب الوالية الثانية، وترى أن ألوروبا دورا في 
  .إسنادها على الساحة الدولية وفي أروقة األمم المتحدة

هدم منازل المواطنيين العرب سوف يزداد 
وبوتيرة أقوى في الشهور القادمة سواء لجهة تخفيف 
الثقل البشري الفلسطيني أو لجهة الضغط على السلطة 

مع إسرائيل، وبكل األحوال فإن وصول من بوابة التطبيع 
جو بايدن إلى سدة الرئاسة األمريكية ربما يعيد لها 

مكانتها ودورها السياسي ويوقف سياسة هدم ) السلطة(
  .المنازل أو بحد أدنى تجميدها

  ١٠ ص٣/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 إسرائيل في معادلة الصراع في الشرق األوسط

  

 علي ابو حبلة
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صفقة القرن وفق مضمونها أن إسرائيل جزء ال 
يث سعت يتجزأ من منظومة الشرق األوسط الجديد ح

عملية الفرز  ، وذلك وفقإدارة ترمب لترسيخها كأمر
التي تشهد صراعا   الشرق األوسطالسياسي للقوى في

سياسيا قد يؤدي إلى تفجر الصراع في المنطقة اذا فاز 
  إذ أن جميع المؤشرات تشير إلى أن،ترمب بواليه ثانيه

ينحصر اليوم في محورين محور تقوده  هذا الصراع
الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة ومحور آخر يضم 

وقوى المقاومة المؤتلفة ٕكال من سوريا وايران وحزب اهللا 
 .مع هذا المحور

 إن محاولة أمريكا وحلفائها إعادة تشكيل
التحالفات اإلقليمية وفق ما يحقق أهدافها ومصالحها 

وذلك من خالل  وبما يحقق أمن اسرائيل في المنطقة
«  إعادة صياغة التحالفات في المنطقة بحيث تتبوأ

ة من الخطر المنطقة تحت مظلة حماية المنطق« إسرائيل 
اإليراني المتمدد بنتيجة الفراغ الذي تركه انسحاب القوات 

نهاية العام الحالي حيث النفوذ  االمريكية من العراق
اإليراني في العراق من خالل قوى متحالفة مع إيران وأن 
سوريا اليوم بموقعها وتحالفها مع إيران تشكل عقبة أمام 

 .ية واإلقليميةهذا المحور المستجد تحالفاته االمريك

االقتصادية وما  الضغوط سوريا هي في مواجهة
تتعرض له من تداعيات قانون القيصر اال ضمن 

مع إيران  فك تحالفها محاوالت مسعى أمريكي يهدف إلى
من  للشروط االمريكية األوروبية ٕوحزب اهللا واخضاعها

اجل السير في ركاب ما يخطط للمنطقة بهدف تأمين 
سرائيلي في ظل تلك المستجدات في الحماية لألمن اإل
 .تغير موازين القوى

إن الجبهة الشمالية والتي يشكل عماد القوة 
فيها ما يملكه حزب اهللا من مخزون استراتيجي من 

شأنها أن تهدد أمن إسرائيل الصواريخ البعيدة المدى من 
تشهد تطورات وتغيرات في خريطة  ، المنطقةوعليه

تها سيتم إعادة قولبة هذا تي بنتيجالتحالفات اإلقليمية وال
، خاصة وأن محور الصراع القادم ومعادلته في الصراع

موقع إسرائيل من هذا الصراع القادم حيث مؤشرات 
الوضع تشير إلى االستعدادات االسرائيليه لمحاولة ضرب 

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم  المفاعل النووي اإليراني
المفاعل النووي اإليراني؟؟؟ إن كان بإمكان إسرائيل ضرب 

هل سيكون بمقدور إسرائيل ضرب إيران، وماهية نتائج 
أية محاولة إسرائيلية وانعكاساتها على المنطقة برمتها 
نظرا إلمكانية إيران وقدراتها العسكرية وما تملكه من قدره 
على تحريك حلفائها في المنطقة وعلى رأسهم سوريا 

يران في المنطقة؟ وما هي متحالفه مع ا وحزب اهللا وقوى
حال تم توجيه ضربات عسكرية  إمكانيات إيران في

وقدرة سوريا بالرد على  لسوريا تستهدف مفاصل مهمة
عليها بهدف استهداف النظام كل  أية محاولة لالعتداء

المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل ستكون محور الصراع 
ل القادم الن من شان محاوالت إسرائيل لضرب المفاع

النووي اإليراني أو محاوالت ضرب سوريا الستهداف 
النظام سينعكس األمر بمردوده على إسرائيل التي ستكون 
محور تفجر الوضع برمته بحيث محور الصراع في 
حقيقته وثقله هو بالحرب مع إسرائيل وبإشعال الجبهات 
القتالية مع إسرائيل وبخاصة الجبهة اللبنانية والسورية 

لذي سيحدث زلزاال مدويا ينعكس بنتائجه وغزه األمر ا
على المنطقة وعلى معادلة الصراع القادم ما يعني أن 

 .إسرائيل هي معادلة هذا الصراع

إن قادم األشهر ستحدد مالمح الصراع وستحدد  
موقع إسرائيل من هذا الصراع وموقفها من القضية 
الفلسطينية والحل مع الفلسطينيين إذ إن تمسك إسرائيل 

الحتالل وباالستيطان وبرفض اإلقرار بالحقوق الوطنية با
الفلسطينية ستكون من عوامل تفجر الصراع القادم الذي 

  .سيحدد خريطة المنطقة وتحالفاتها

  ١١ ص٣/١١/٢٠٢٠الدستور 
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  الحق الفلسطيني ال يسقط بالتقادم

  

  علي أبو حبلة

وشعبنا الفلسطيني   لوعد بلفور١٠٣تمر الذكرى 
هذه الذكرى أليمة على   تمسكا بكامل حقوقه الوطنية،اشد

 وساهمت في قيام –« النكبة«الكل الفلسطيني وأدت إلى 
مضى   والتي–دولة لليهود على أرض فلسطين التاريخية 

عاما، خاللها مضى معظم الجيل الذي عاش ؟؟ عليها
تفاصيلها ولم يتبق منه إال القليل، لكنه رسم وسجل قبل 

لتفاصيل حولها لمن جاء بعده لتبقى الذكرى رحيله أدق ا
حاضرة ما دام هناك أجيال تولد بحيث لم يسقط وعد 

 وطنهم فلسطين بلفور حق الفلسطينيين بأرض

الحركة الصهيونية منذ وعد بلفور وتاريخ  عملت
إنشاء الكيان اإلسرائيلي فوق ارض فلسطين جهدها 
 لتهويد ارض فلسطين وطمس تاريخ القدس وتهويدها
وخاصة بعد قرار ترمب االعتراف في القدس عاصمة 
للكيان اإلسرائيلي، وهي تسعى جاهدة على تضليل 
المجتمع الدولي وفي نفس الوقت على إقناع نفسها بأنه 

في الماضي، نحت بعض . ال يوجد هناك شعب فلسطيني
شعب بال أرض «قادتها مقوالت أسست لهذه النظرية 

ارست وما زالت كل أنواع ، ولذلك فقد م»ٍألرض بال شعب
القهر والقتل واإلبعاد والتهجير للفلسطينيين، مستهدفة 

 .الوجود لهذا الشعب لكنها باءت بالفشل الذريع

 على الزمن راهن قادة االحتالل الصهيوني
ُوعملوا بكل الوسائل على تجاهل البعد الثقافي والوطني 

: تهاوقال بعض قاد. الرتباط الفلسطيني بأرضه التاريخية
، لكن الشعب »الكبار يموتون والصغار ينسون«

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

القرن الماضي وبعدها انتفاضة الحجارة واألقصى 
والمقاومة الشعبية، التي استطاع من  ومسيرات العودة

ُخاللها الشعب الفلسطيني حتى اللحظة أن يربك حسابات 
 .االحتالل ومخططاته

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

متمسك بحقه في العودة إلى دياره الشعب الفلسطيني 
ًالتي هجر منها ظلما وعدوانا، وهذا بدا واضحا من خالل  ً ً ُ ّ ُ
المشاركة الشعبية في المسيرات ومقاومته الشعبية وهي 
ليست مقتصرة على فئة بعينها من المجتمع بل لجميع 
الشرائح من رجال ونساء وأطفال وأسر بأكملها، وعائالت 

بلدات الفلسطينية التي هاجرت وتشمل كافة القرى وال
وتركت مساكنها تحت تهديد القتل الذي مارسته عصابات 
اإلجرام الصهيونية، وال تزال هذه المسيرات تتفاعل رغم 

سلطات االحتالل ضد األهالي  ُاإلجرام الذي تمارسه
المتظاهرين مستهدفة كسر اإلرادة واإلصرار الذي أصبح 

طيني أمام هذا عنصر التحدي الرئيس للشعب الفلس
ُالتغول واالستكبار والتجاهل الذي تمارسه دولة االحتالل 

 .والدول الداعمة إلسرائيل

ًلقد بات واضحا أكثر من ذي قبل أن االحتالل 
اإلسرائيلي أمام هذا الثبات والصمود والتحدي والتصدي 
الفلسطيني لمخططات االحتالل سواء على صعيد 

ن تدحرج عجلة ًمواجهتها ميدانيا، أو خشيته م
المواجهات المستقبلية مع الشعب الفلسطيني كلما ازدادت 
المؤامرات حيث يرفض الشعب الفلسطيني صفقة القرن 
ويرفض التطبيع واالمالءات الصهيو امريكيه ويقف في 
وجه مخطط مشروع الشرق األوسط الجديد كما سبق وان 
رفض مقايضة الحقوق بمشروع االقتصاد، ونجزم بأن 

 الوطنية الفلسطينية في تصاعد لدرجات متقدمة مستوى
إلسقاط مخطط صفقة القرن، رغم المعاناة التي يالقيها 
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ُالشعب الفلسطيني على كل الصعد السياسية واالجتماعية 
واإلنسانية، هذه الوطنية المرتبطة بالقناعات المتأصلة 
ًفي وجدان وثقافة الشعب الفلسطيني والتي يتوارثها جيال 

  الحقوق–« والقائمة على مرتكز مفاهيم عنوانه بعد جيل
فمهما راهن البعض على الزمن إن  «–ال تسقط بالتقادم 

الشعب الفلسطيني ينحت إجابته في كل مرحلة مفصلية 
ُمن تاريخه الوطني وبشكل عملي دائما ويسدد مقاومته  ً
ُفي وجه كل من يحاول تمرير مخططاته المشبوهة التي 

خي في أرضه وعناوين هذا الحق تستهدف حقه التاري
وعلى رأسها حقه في العودة واالستقالل وبناء دولته 

 .المستقلة على تراب وطنه والقدس عاصمتها

 ١١ ص٤/١١/٢٠٢٠الدستور 
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يحدث في فلسطين دون : قرية العراقيب
 العالمين

 اسعد عبد الرحمن. د

، وبأمر من الحاكم العسكري ١٩٥١في العام 
الفلسطينية في النقب » العراقيب«اإلسرائيلي أخليت قرية 

وفي عام . بداعي الحاجة لها إلقامة تدريبات عسكرية
أراضي «تالل قانون ، أصدرت حكومة االح١٩٦٠
أراضي إسرائيل التي تقع «الذي يقضي بأن » إسرائيل

ّتحت ملكية سلطة التطوير أو الصندوق القومي 
ّاليهودي، ال يمكن نقل ملكيتها بالبيع أو بأي طريقة 

دولة «ضمن أمالك » العراقيب«، وبذلك باتت »أخرى
  !!"إسرائيل

أول مرة » العراقيب«، حين تعرضت ٢٠١٠ومنذ 
ُدم الكامل بالجرافات اإلسرائيلية، وشرد أهلها بحجة لله
، ال يمر شهر إال ويتكرر فيه خبر »البناء دون ترخيص«

ومعلوم أن . إعادة هدم القرية، وال يزال العداد مستمرا
قرية في النقب ال ) ٤٥(هي قرية ضمن » العراقيب«

تعترف بها دولة االحتالل، بمعنى منع إقامة بنى تحتية 

فض ربطها بشبكات الكهرباء والمياه، وعدم فيها، ور
. إقامة عيادات ومدارس وغيرها من مستلزمات الحياة

، بدأت مرحلة جديدة من ٢٠١٣يونيو / وفي حزيران
الصراع على أراضي النقب، حين أقر الكنيست اإلسرائيلي 

، الذي حصل على اسمه من »قانون برافر«) البرلمان(
إلسرائيلي األسبق الذي كان وزير التخطيط ا) إيهود برافر(

مصادرة أراض مساحتها نحو «قد أوصى به، وينص على 
 ألف دونم في منطقة النقب جنوبي فلسطين، وهدم ٨٥٠

 قرية فلسطينية إلقامة مستوطنات ٣٠أكثر من 
صهيونية، وتهجير السكان العرب الذين يشكلون نحو 

من سكان النقب، وحصرهم في مساحة مخصصة % ٣٠
  .«من مساحة المنطقة% ١ن ال تزيد ع

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

س فقط بين تغييرات جغرافية وديمغرافية تمنع التواصل لي
ٕالضفة الغربية وقطاع غزة، وانما أيضا بين عرب النقب 
وتواصلهم الجغرافي مع غزة، ما يهدد الصبغة اليهودية 

هذا، فضال عن إن . المنشودة للدولة الصهيونية» النقية«
مهمة جدا في المنظور االستراتيجي » منطقة النقب«

 مليون دونم أي أكثر ١٣مساحتها حوالي (اإلسرائيلي 
 – والمنطقة). بقليل من نصف مساحة فلسطين التاريخية

 موقع طبيعي لتطوير –من وجهة النظر اإلسرائيلية 
الصناعة والسياحة والزراعة، وأيضا استيعاب مئات 

  .اآلالف من الغزاة اليهود القادمين من شتى أنحاء العالم

تتجلى المعاناة التي يشهدها النقب في حالة هذه 
ت بمثابة رأس الحربة في مواجهة القرية التي أصبح

) ٢٠١٠ عملية هدم منذ ١٧٨(الهدم المتكرر والمتواصل 
إلزالتها عن الوجود، فيما يعيد السكان بناءها بعد كل 
عملية هدم، لتتكرس رمزا كفاحيا في جميع أماكن وجود 
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ذلك أنه حين يقوم السكان بإعادة . الشعب الفلسطيني
اني كون االحتالل يهدم بناء القرية باستمرار تتعزز مع

والفلسطينيون يبنون، واالحتالل يدمر الحياة 
والفلسطينيون يبنون أفقا لها بوصفها حكاية قرية 
فلسطينية ترفض الموت وتقدم نموذجا لتمسك الفلسطيني 
ٕبأرضه، وان في سقوطها نجاح لالحتالل سينسحب على 
باقي القرى والتجمعات العربية المصنفة ضمن رؤية 

وأتساءل، مع "!! قرى غير معترف بها"ل المحت
هل يحدث في أي مكان في : المتسائلين، وبصوت عال

العالم مقارفات مثل هذه التي تشهدها فلسطين 
  !!!التاريخية؟

  ٤٨ص ٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  )٣+١٠٠(لفور ب
 

 عزت جرادات

للثاني من تشرين ) ١٠٣(ّمرت الذكرى إلى 
بلفور ) إعالن(كرى وعد ّمرت ذ.. .، بهدوء)نوفمبر(
، )فلسطين(ٍدونما اكتراث بمأساة وطن ) ٢/١١/١٩١٧(

لقد غابت )... الشعب العربي الفلسطيني(ونكبة شعب 
الذكرى عن الصفحات األولى للصحف الرئيسية في 

بينما عقد ... الوطن العربي، ولم تعقد الندوات حولها
 ندوات بموضوعات شتى باستخدام التقنيات مثل

(Zoom) من بين تلك ) بلفور(، ولم تكن ذكرى
  .الموضوعات

لقد كان هذا الغياب بمثابة رسالة بأن العالم لم 
، وبخاصة هذا الجزء )بالمأساة(و) بالنكبة(يعد معنيا 

على الرغم من أن فالسفة ومؤرخي ... العربي من العالم
جريمة القرن (العصر المنصفين قد اعتبروا ذلك اإلعالن 

  :)العشرين

وزير ) آرثر جيمس بلفور(م بصياغتها قا
ليونيل ولتر دي (خارجية بريطانيا إلى اللورد اليهودي 

) ولسون(، وبارك الصياغة الرئيس األمريكي )روتشيلد
أنذلك، ومن ثم أعلنت كل من ايطاليا وفرنسا تأييدهما 

عدواني الطابع على وطن ... لها، فأصبح إعالن دول
مرجعية (وطنه، وأصبح أمين ومسالم، وشعب متجذر في 

ًأرضا وشعبا وثقافة، في : الستالب وطن تاريخي) زائفة ً
صهيوني، ونستذكر هنا ما ذكره  - منطق إستعماري

عن ) آفي شاليم(المؤرخ اليهودي البريطاني الجنسية 
ولكن ... بأنه غير شرعي(ذلك اإلعالن، حيث وصفه 

 أي أنه غير شرعي Illegal but Lawful )قانوني
ًه ومضمونة، وأصبح قانونيا عبر منظمة األمم بنصوص
ومهما حملت هذه العبارة من تفسيرات، فأن ... المتحدة

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

 - وبعد مضي مائة عام من النضال الفلسطيني
) جريمة القرن العشرين(العربي، تحول ذلك اإلعالن من 

بصياغة ) ة القرن الحادي والعشرينصفق(إلى أن أصبح 
لشعوب ) االزدهار واألمل(تحمل عنوان ... جديدة

المنطقة، ولكنها رسخت كل مفاهيم العنصرية والغطرسة 
صفقة (، حيث تطمس )ترامب(السياسية التي يمثلها 

الحقائق التاريخية، والمعالم الجغرافية لفلسطين ) ترامب
لعربي الفلسطيني الوطن التاريخي؛ وتغتال حق الشعب ا

ّفي الحياة الحرة المستقلة على أرضه التاريخية؛ وتمد 
المشروع الصهيوني بمشروعية العدوان والتوسع 

  .واالحتالل

لإلعالن االستعماري ) ١٠٣(وألن مرت الذكرى 
ّبأمن وسالم في المجتمع اإلسرائيلي الصهيوني، فقد مرت 

، التي بأكثر من األمن والسالم في المجتمعات العربية
ٌأصابها مس من فقدان حاسة االتجاه، وضياع الذاكرة،  َ

  .وضيق األحالم

  ١٠ ص٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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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 واإلخالء 
وكذلك مصادرة األراضي خرقا للقانون الدولي ومخالفة 

إلنسان وشملت عملية الهدم صريحة لقواعد حقوق ا
 ١١األخيرة هذه التي نفذتها سلطات االحتالل الى تدمير 

   . طفال٤١ شخصا، بمن فيهم ٧٣منزال يعيش فيها 

وتعد سياسية االستيطان اإلسرائيلية بما فيها 
ضم األراضي ومصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير 

رارات الفلسطينيين مخالفة فاضحة للقانون الدولي وق
األمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي هو مطالب بدوره 
 إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على حكومة االحتالل
لوقف ممارساتها الالشرعية التي تقوض جهود السالم 

 أعلى مستويات هدم ٢٠٢٠لقد شهدت سنة  وفرصه
منازل وممتلكات الفلسطينيين وتمنع حكومة االحتالل 

ٕناطق من اعمار وبناء واصالح السكان في تلك الم
منازلهم وتحرمهم من ابسط حقوقهم المعيشية والتي 
 تستمر بتنفيذ مخططها الذي يهدف الي هدم المنازل
ٕتمهيدا لتشريد اصحابها واجبارهم على ترك منازلهم 

   من جديد ٕوابعادهم عن ارضهم

أن حكومة نتنياهو ضربت بعرض الحائط كل 
في حربها الال أخالقية ضد األعراف والقوانين الدولية 

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 االحتالل على إعالن حربها 

جرائمه بحق ضد الوجود الفلسطيني وارتكاب المزيد من 
شعبنا الفلسطيني 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

وتواصل سلطات االحتالل وتعمل على تغيير 
ي االراضي الفلسطينية المحتلة الطابع الديمغرافي ف

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 االنتخابية 

صادرة االراضي االمريكية وتعد سياسة هدم المنازل وم
وسرقتها من ابشع جرائم التي يتم ارتكابها حيث يتعرض 
الوجود الفلسطيني للخطر الشديد، وأن سلطات االحتالل 
ومنذ احتاللها االراضي الفلسطينية تمارس أخطر 
السياسات واإلجراءات التهويدية من تطهير عرقي وهدم 
للمنازل واإلحياء بهدف التضييق على السكان ودفعهم 

   لهجرة وحرمانهم من أبسط حقوقهمل

وتعمل سلطات االحتالل بشكل اساسي على 
استمرار سياسة التوسع االستيطاني وسرقة واغتصاب 
االراضي الفلسطينية وفي ظل استمرار سياسة هدم 
المنازل الفلسطينية، ويواصل جيش االحتالل واإلدارة 
 ٕاالسرائيلية سعيهم الدائم واتباع سياسة بناء الوحدات
السكنية في المستوطنات غير 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 ممنهجة وانتهاكات 

بما فيها قرار مجلس األمن واضحة لقرارات األمم المتحدة 
 واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات ٢٣٣٤رقم 

  .بال شك ترقى لجرائم الحرب
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وفي ظل ما يشهده الواقع من سرقة لألراضي 
الفلسطينية ومصادرتها يجب على المجتمع الدولي أن ال 
يصمت أمام هذه االعتداءات على أبناء شعبنا، كما أن 

طيني وآفاق عملية السالم تعتمد مستقبل الشعب الفلس
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 االستيطانية والعدوانية ضد الشعب 

  .العربي الفلسطيني

  ١٣ ص٩/١١/٢٠٢٠الدستور 
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  شمس الحرية ستمر على فلسطين

  

 عودة عودة

قام .. بما يشبه تطبيق المثلثين في علم الهندسة
روني كاسرلز وهو كاتب وباحث جنوب أفريقي مشهور 

  ..١٩٦٧و١٩٤٨فلسطين المحتلة عامي بزيارة 

وكشاهد عيان كشف كاسرلز بعد هذه الزيارة أن 
هاتين الدولتين إسرائيل وجنوب أفريقيا هما كيانان 
استعماريان واستيطانيان انشئا على أساس االغتصاب 
الشرس ألرض وحقوق السكان األصليين في فلسطين 

  ..وجنوب أفريقيا

مناخهما «يا كما تبنت إسرائيل وجنوب أفريق
سياسة تقوم على العنصرية العرقية في » معتدل متوسطي

ادعاء وجود اليهود في إسرائيل والبيض في جنوب 
ًأفريقيا وبحقهم في المواطنة حصريا واحتكار الحقوق 
القانونية في ملكية األرض العقار واألعمال التجارية، 
والوصول الحصري للمرافق التعليمية والصحية 

ة والرياضية والثقافية والمعاشات والخدمات واالجتماعي
البلدية، على حساب السكان األصليين العرب 
الفلسطينيين والسود في جنوب أفريقيا، واحتكار القوات 

العسكرية واألمنية وامتيازات التنمية البشرية واالقتصادية 
على قياس خطوط التفوق العرقي، كما أن القوانين في 

  ..دف حماية النقاء العنصريكال البلدين مصممة به

كما راى كاسرلز في شهادته أن من كانوا 
في جنوب أفريقيا واألفارقة » غير البيض«يسمون 

شأنهم شأن .. األصليين واآلخرين المختلطي األعراق
مواطني الدرجة الثانية أو الثالثة من غير اليهود في 
ًإسرائيل ناهيك عن المناطق المحتلة عسكريا فقد خضعوا 

تطبيقات واوضاع غاية في الغموض وااللتباس وكافة ل
صور التمييز واإلجحاف التي تحظر عليهم حرية التنقل 
والحصول على عمل في التجارة واالعمال العادية 

  ..وغيرها

وكما فعل النظام : وحسب شهادة كاسرلز
العنصري في جنوب أفريقيا في تدميره للقرى والبلدات 

ً بالمذابح المعدة مسبقا التي »بال رحمة«للسود وقيامه و
فقد سميت بيوت .. جرى اإلعداد لها مع سبق االصرار

وقد قام األفارقة البيض بتدميرها » البقع السوداء«السود 
ونقلهم عنوة في شاحنات عسكرية .. وتشريد سكانها

  ..وتجريف منازلهم وكل ما يملكون» إلى منافي بعيدة«

فارقة السود مثل هذا التدمير والنفي والذبح لأل
ًفي جنوب أفريقيا تحديدا، كان يرافقه الذبج والقتل 

 ٧٠والتشريد للفلسطينين من مدنهم وقراهم منذ أكثر 
ًعاما وحتى اآلن ومستقبال ً..!  

بعد عدة أشهر من وفاة الرئيس عرفات نصح 
شارون وأولمرت ونتنياهو الرئيس عباس االعتراف 

لنزاع الفلسطيني بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ألن ا
  ..اإلسرائيلي قد انتهى

وكان الراحل عرفات قد ذكر قبل وفاته في 
ًمناسبة مماثلة فشروا لن يخنقوا شعبي مضيفا لقد عادت 

وأعلنت .. األسماك إلى مياهها الحقيقة والطبيعية
المقاومة الفلسطينية قتل أربعة من سكان إحدى 
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على إثرها جنت .. المستوطنات اإلسرائيلية قرب الخليل
كل إسرائيل وانتقمت بقتلها الشهيدين مأمون النتشة 

  ..ونشأت الكرمي في مدينة الخليل

السالم «: بعد هذه األحداث ذكر نتنياهو نفسه
  !..«ًلن يكون سهال مع الفلسطينيين

  ١٠ص ٩/١١/٢٠٢٠الرأي

* * * * *  

 رحلة إلى القدس

  

  جواد العناني* 

ـــدو، بر ـــى مـــا يب ـــف بايـــدن، عل ـــاز جوزي ئاســـة ف
ومع أن الرئيس الحالي، دونالـد ترامـب، . الواليات المتحدة

َُيرفض التسليم بذلك، إال أن فرصه في تغيير النتيجة تبدو 
َولـن يمـضي أسـبوعان أو ثالثـة، أو حتـى الثـامن . ضئيلة َ

كــانون األول علــى أبعــد مــدى، حتــى / مــن شــهر ديــسمبر
اتـــه  وياقهيرفـــع الرايـــة البيـــضاء، ويبـــدأ فـــي لملمـــة أوراقـــ

ِوعزاله، ويخرج من البيت األبيض ِ ِ َ. 

ـــه  ـــذكره، مـــواطنين عربـــا ومـــسلمين، بأن ونحـــن ن
ــــسطينيين  ــــر لحــــق الفل ــــى التنك ــــذي تجــــرأ عل ــــرئيس ال ّال
واألردنيـــين والعـــرب والمـــسلمين، وكثيـــرين مـــن مـــسيحيي 
َالعـالم، ونقــل الـسفارة األميركيــة مـن تــل أبيـب إلــى القــدس  َ َ

المحتلة، وقطـع العالقـات مـع الـس َ لطة الفلـسطينية، وقطـع َ
التمويــــل عنهــــا، وعــــن وكالــــة غــــوث وتــــشغيل الالجئــــين 

، واعتــــرف بــــضم الجــــوالن (UNRWA) الفلــــسطينيين
إلسرائيل، وخرج علينا بمشروع صفقة القرن، وغيرهـا مـن 
ــع مــواطني دول إســالمية مــن  ــل من ــسخيفة، مث القــرارات ال

 .السفر إلى الواليات المتحدة

 إنتاج متنوع

صدد، يستوقفني موقفه المتطـابق مـع ِوفي هذا ال
ًواحـــد مـــن أكثـــر النـــاس عنجهيـــة وغـــرورا، وهـــو بنيـــامين 
ـــصرية، قادهـــا  ـــن أســـوأ مدرســـة عن ـــاهو، المتحـــدر م نتني

جابوتنسكي في الربع الثاني من القرن الماضي، وصاحب 
التـــي تطالـــب بالـــضغط علـــى ” الحـــائط الحديـــدي“نظريـــة 

ـــسطين ـــن فل ـــى يخرجـــوا م ـــسطينيين، حت ـــ. الفل ـــد ِوف ي عه
االثنين، ترامب ونتنياهو، وافق الكنيـست اإلسـرائيلي علـى 

ّالمـــسمى بقوميـــة الدولـــة اليهوديـــة، ” قـــانون األســـاس“
ًوالـــذي اعتبـــر الديانـــة اليهوديـــة قوميـــة لهـــا وطـــن اســـمه 

، أو فلـــسطين عبـــر التـــاريخ، بحجـــج خرافيـــة ”إســـرائيل“
 .واهيه، كذبها بعض المؤرخين اإلسرائيليين واليهود

َن فلسطين أرضا فارغة، ولم تكن بـال إنتـاج لم تك ً
ٌمتنـوع، وال يـستطيع أحـد أن ينكـر غناهـا الثقـافي والفكــري 
َعبـــر التـــاريخ، وأن صـــدرها الحنـــون قـــد اتـــسع لكـــل مـــن 

الجوانـــب المعماريـــة والفنيـــة واألدبيـــة  ٕوابـــراز هـــذه. أثراهـــا
ــل  ــصناعية والخدميــة أمــر ضــروري، ألن مث ــة وال والتجاري

هومهــا الواســع ال يمكــن أن تحــصل فــي هــذه الفنــون بمف
ًمجتمــع مــا بالمــصادفة، بــل تــأتي نتاجــا لتــراكم قــرون مــن 

ّالحضارة والبناء لسكان عمروها وأبدعوا فيها ٍ. 

 الموسوعة الفلسطينية

ت فـــي هـــذا  َـــوقـــد عثـــرت علـــى مراجـــع كثيـــرة كتب ِ ُ
ًالـــشأن، مركـــزا أحيانـــا علـــى مـــدونات عميقـــة مـــن رحالـــة  ً ّ

ًوفرحــت كثيــرا عنــدما أصــدر .  غيــرهمألمــان، أو إنكليــز، أو
الـــدكتور محمـــد هاشـــم غوشـــه الموســـوعة الفلـــسطينية، 
ــى الثقــافي واالجتمــاعي  ًشــارحا فيهــا كــل جوانــب هــذا الغن

 .والعمراني منذ القرن السادس عشر

ـــشام  ـــدكتور ه ـــة أصـــدرها ال ـــرا بمدون ًوفرحـــت كثي
ًالخطيــــب، وزيــــر الطاقــــة والتخطــــيط ســــابقا فــــي األردن، 

كهربــاء القــدس ورئــيس ســلطة الكهربــاء ورئــيس شــركة 
ومــع أنــه يحمــل شــهادة الــدكتوراه فــي . األردنيــة قبــل ذلــك

هندســـة الكهربـــاء مـــن المملكـــة المتحـــدة، إال أن للرجـــل، 
وقـد عكـف، خـالل . شفاه اهللا وعافاه، جوانب فنية عظيمـة

ٍمـــدة دراســـته فـــي بريطانيـــا، علـــى جمـــع لوحـــات وصـــور 
الــــة مستــــشرقون أصــــلية للوحــــات، رســــمها فنــــانون ورح
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كثيــرون فــي الــوطن العربــي، وهــؤالء الفنــانون، المــسمون 
، أتــــوا مــــن معظــــم الــــبالد (orientalists) المــــشرقيين

 .ٕواغراءاته األوروبية بأعداد كبيرة منجذبين لسحر الشرق

وجمــع هــشام الخطيــب لوحــات كثيــرة كــان يجــدها 
ــا ــي بريطاني ــدكاكين القديمــة ف ــشبع مــن . فــي ال وكــان ال ي

من ما يستطيع أن يوفره من مخصصاته المالية جمعها ض
ــد . المحــدودة ــرغم مــن أن بعــض هــذه اللوحــات ق ــى ال وعل

حظيــــــت باهتمــــــام أصــــــحاب الــــــذوق الفنــــــي واألغنيــــــاء 
ًوالمستثمرين، ما رفـع أسـعارها إلـى أرقـام مجزيـة جـدا، إال 
أن الخطيــب أصــر علــى أال يفــرط بمــا عنــده، وحــافظ علــى 

 دور عـــرض الفنـــون وقـــد أهـــدى بعــضها إلـــى. مجموعتــه
 .وغيرها، ولكنه ما زال يحتفظ بأكثرها

 التركة الثمينة

ومن ألطف ما جمعه مخطوطة وجدها فـي إحـدى 
ــة  ــة شــابة بريطاني ــة ورحال ــم فنان ــة بقل ــات البريطاني المكتب

وقد عنونت مخطوطتهـا التـي أعـدتها . غير معروفة االسم
كتــــاب إلــــى : رحلــــة إلــــى القــــدس“ باســــم ١٩٠٢عــــام 

ــاكالمخلــصين مــ ــل شــخص كــان هن : ، وباإلنكليزيــة”ن قب
One Who Went A Voyage to Jerusalem: 

A Handbook for Divines by. 

وكانــت المخطوطــة المكتوبــة بخــط اليــد مــشفوعة 
م يكتـب لهـا الحـظ  َـبالرسومات التي رسمتها هذه الفتاة، ول

والحقيقة أن هذه التركة الثمينة التي سـبقت وعـد . بنشرها
 بـدون ٢/١١مـرت ذكـراه يـوم (ًعـشر عامـا بلفور بخمسة 

، تؤكـد أن المجتمـع البريطـاني الـذي أصـدر ذلـك )احتفالية
الوعـد لــم ينبــع مــن جهــل بحقيقـة األمــور فــي القــدس ومــا 
حولها، بـل كـان المثقفـون اإلنكليـز، مثـل بـاقي التجمعـات 
األوروبيــة، علــى علــم أكيــد بمــا تحتويــه فلــسطين ومــدنها 

في وحيـاة اجتماعيـة أصــيلة مـن عمـق حـضاري وتنـوع ثقـا
 .عميقة

وقد نشر هشام الخطيب، ابن عكا والقـدس، هـذه 
كتبت بخــط يــد  صــالمخطوطـة بــأحرف إنكليزيــة حديثــة لكـل

ونقل الـصور واللوحـات التـي . تلك الفنانة مجهولة الهوية
  . رسمتها بإتقان بديع

ــر، ..  ــشابة بــشغف كبي ــاب ومــذكرات ال قــرأت الكت
ًألنه يمثل مقطعا متكامال  لحياة القدس وفعالياتها وأناسها ً

ً عامـا، حينمـا لـم يتجـاوز عـدد اليهـود ١١٨وأماكنها قبـل 
 .من سكانها% ٤في كل فلسطين 

هذا الكتاب الثمـين الـذي طبعـه الـدكتور الخطيـب 
علــى نفقتــه الخاصــة يجــب أن يحظــى باهتمــام كــل غيــور 
ــــا العربــــي اإلســــالمي فــــي القــــدس،  حــــريص علــــى تراثن

ئيل تطمـــس الهويـــة التـــي ال تـــستطيع وخـــصوصا أن إســـرا
ـــضغوط مـــن أجـــل طـــرد ســـكانها  ـــارس كـــل ال ســـرقتها وتم
الصابرين المثابرين، ولكنهم متشبثون بعناد أهل الخليـل، 
ٕوكبرياء أهل القدس، وعزة كـل عربـي، وايمـان كـل مـسلم،  ّ

 .وقداسة كل مسيحي يشرف القدس

على المكتبات العربية والبيوت العربيـة أن تقتنـي 
من هذه المخطوطة الرائعة، والتي طبعـت فـي كتـاب ًنسخا 

ًنقول شكرا للـدكتور هـشام الخطيـب، . واحد، بشكل مشرف
 .وأمد اهللا في عمره

جواد العناني سياسي وخبير اقتصادي، نائـب رئـيس . د* 
 الوزراء ورئيس الديوان الملكي األردني األسبق

 ١٢/١١/٢٠٢٠مركز الناطور للدراسات واألبحاث 

* * * * *  

 ال تنازل عن الحقوق الفلسطينية المشروعة

  

 سري القدوة

النضال الوطني الفلسطيني يتواصل بعطاء 
الشهداء وتضحيات ابناء الشعب الفلسطيني وكل يوم 
يتجدد االصرار والتأكيد على الحقوق الوطنية المشروعة 
التي يتمسك بها ويؤكد عليها الكل الوطني الفلسطيني 
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 من حقوقنا المشروعة التي حيث ال تنازل عن أي حق
كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وسنواصل العمل إلى أن 
ينتهي االحتالل اإلسرائيلي الغاصب ألرضنا وتجسد الدولة 

  .الفلسطينية وعاصمتها القدس

كل يوم يتجدد العهد بالمضي قدما نحو الحرية 
ٕواالستقالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فالعهد 

 واآلمال تتعاظم واإلرادة وقوة االيمان بعدالة القضية يتجدد
الفلسطينية تترسخ، فالقسم هو القسم بان يبقي الشعب 
الفلسطيني حامل االمانة ومحافظ على وصايا الشهداء 
ودماء الجرحى وعذابات االسرى ومهما طال الزمن وزادت 
ُالضغوطات واالتهامات الباطلة وتزييف الحقائق، فلن 

ن أي حق من حقوقنا المشروعة التي كفلتها نتنازل ع
قرارات الشرعية الدولية، وسنواصل العمل إلى أن ينتهي 
هذا االحتالل اإلسرائيلي الغاصب لحقوقنا والسارق لحلمنا 

  .الوطني

في وسط كل هذه الصعاب تزداد المؤامرات للنيل 
ٕمن وحدة واصرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه 

مؤامرات مصيرها الفشل امام الصمود الوطنية، فهذه ال
والثبات ومواصلة البناء وتجسيد الوحدة الوطنية والمضي 
قدما في انجاز المصالحة الوطنية الشاملة، والعمل على 
إجراء االنتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية وتجديد 
انتخابات المجلس الوطني ضمن اليه وطنية متفق عليها 

حزاب والفعاليات الوطنية لتكريس وبمشاركة كل القوى واأل
الديمقراطية والتعددية السياسية ووضع حد لهذا التشتت 

  .االنقسام صالقاتل وطي

تجسد الوحدة الوطنية ووحدة وصالبة الخطاب 
مواجهة كل  السياسي الفلسطيني عامالن حاسمان في

المؤامرات وفي تعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه 
 ضرورة سرعة إنهاء أي شكل المشروعة، ولذلك بات من

من أشكال االنقسام والتفتت والتشرذم في مكونات وقوى 
الشعب الفلسطيني، وتحديد أولوياته الجهد والنضال 

الوطني، وال بد من تفعيل وتطوير كل أدوات العمل 
السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد الرأي العام 

الحتالل، والمجتمع الدولي في مواجهة سياسات وجرائم ا
واالستفادة من القوانين والمؤسسات الدولية في مالحقة 
ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة االحتالل اإلسرائيلي، 
من جهة، وبما يعيد االعتبار لمكانة القضية الفلسطينية 
وحشد أوسع تضامن فعال مع الشعب الفلسطيني، من 

  .جهة أخرى

إن حكومة االحتالل وضمن سياسة رئيس 
 نتيناهو وبعد الفشل الذي لحق بالرئيس االمريكي الوزراء

ول إدخال اترامب وسقوطه في االنتخابات االمريكية تح
أفكار وأهداف صفقة القرن كمشروع لتصفية القضية 

مر الواقع واستمرار العدوان الفلسطينية وفرض سياسة األ
وتعمل على فتح جبهات اخرى وتستمر في تطبق 

تيطانية من خالل سرقة مخططات ومشاريع الضم االس
المزيد من اراضي الدولة الفلسطينية، ومن المهم العمل 
والتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية في مواجهة 
االحتالل والحصار والتهويد واالستيطان واالبارتهايد، 
كرزمة حقوق واحدة ممثلة في حق العودة لالجئين 

 من  وتمكين شعبنا١٩٤الفلسطينيين وفق القرار األممي 
إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل األراضي 

  .١٩٦٧الفلسطينية التي احتلت عام 

وفي ظل سياسات االحتالل العنصرية والعدوان 
الظالم ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم االرهابية 
القمعية والتنكيل باألسرى بسجون االحتالل وتعرض 

قق كما حصل مع حياتهم للخطر الشديد والموت المح
الشهيد األسير كمال أبو وعر الذي استشهد في سجون 
االحتالل بعد تركه يصارع الموت وعدم تقديم العالج 
والفحوصات المناسبة له، فان ذلك يضع المجتمع الدولي 
ودول العالم امام مسؤولياتهم للعمل على وضع حد 
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 احتالل وأخطرطول أللعدوان اإلسرائيلي وضرورة انهاء 
  .فه العالمعر

 ١٨ ص١٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  اتفاق أميركي إسرائيلي لتوسيع االستيطان

  

 عودة عودة 

 عاما من المفاوضات ٣٠منذ أكثر من 
".. الرأي"الفلسطينية اإلسرائيلية كنت فيها متابعا لصحيفة 

إذ لم تتوقف إسرائيل يوما واحدا عن بناء مستوطناتها 
 ١٩٦٧ و١٩٤٨حتلة عامي في األراضي العربية الم

وكما يبدو أيضا أنها لم ولن تترك ولو فلسطينيا واحدا 
والواقعة في قلب " فلسطين"على هذه األرض المقدسة 

  ...وطننا العربي الكبير

هناك أكثر من إشارة إسرائيلية بأن ال انسحاب 
واالستيطان مباح .. من القدس العاصمة األبدية لفلسطين

بية وهضبة الجوالن، كما هو في القدس والضفة الغر
مباح في تل أبيب وغيرها من القرارات التعجيزية الهادفة 
لتصفية القضية الفلسطينية الشاملة لألرض الفلسطينية 

  ..واإلنسان الفلسطيني

ال يمكن أن نلوم األمم المتحدة بسبب موقفها 
العاجز عن وقف االستيطان اإلسرائيلي، فقد كشفت 

بين " اتفاقا سريا"هيرة أن هناك الش" وثائق ويكيلكس"
الحكومتين األميركية واإلسرائيلية على استمرار وتوسع 
االستيطان في القدس خاصة والضفة الغربية وهضبة 

  ..الجوالن عامة

  ..حقا

إن الموقف األوروبي من االستيطان مختلف عن 
الموقف األميركي حيث تبرز إشارات بين الحين واآلخر 

الوقاحة اإلسرائيلية في تسريع تعلن اشمئزازها من 
  ..خطواتها البتالع الكثير من األراضي الفلسطينية

آخرها قيام عشرات الشخصيات األوروبية من 
بينهم قادة سابقون وحاليون في االتحاد األوروبي 
ووزراء خارجية سابقون قاموا بدعوة دولهم تبني نهجا 

روبي ٕأكثر حزما في التعامل مع إسرائيل واصدار بيان أو
مشترك إلدانة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 

  ..ًالفلسطينية المحتلة والدعوة إلى وقفة فورا

وفي هذه العجالة الصحفية نناشد الرئيس 
األميركي الجديد جو بايدن خلفا للرئيس ترمب بأن 
ينصف الفلسطينيين، وأن تكون القدس عاصمة 

 ضد شعبنا لفلسطين، وأن توقف إسرائيل أعمالها البشعة
الصابر الصامد، وأن تسحب أميركا قرارها بأن تكون 
القدس عاصمة إلسرائيل، ولتكن كما كانت عاصمة 

  .للشعب العربي الفلسطيني ليس غير

وتساءل الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان 
أين الموقف القومي العربي في مواجهة هذا : األسبق

لمتمثل في مخططاته العدوان اإلسرائيلي القديم الجديد وا
الجديدة المعلنة والمتمثلة في بلع األراضي الفلسطينية 
وتشريد الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم وخارج وطنه 

  !؟..فلسطين

أين الموقف الفلسطيني فال .. ًونتساءل أيضا
  ..!نسمع اآلن منه إال القليل القليل وبكل األسف

  ٦ ص١٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ومة االحتالل وخرقها الفاضح جرائم حك
  التفاقات جنيف

  

  حبلةأبوعلي 

ما كان لحكومة االحتالل اإلسرائيلي وجيش 
 الدوليةاالحتالل اإلسرائيلي ليتجرأ على خرق االتفاقات 

 والرابعة لوال تخاذل الثالثة اتفاقية جنيف وباألخص
المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان الدولية وهيئة 
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دولي عن تغاضيه عن جرائم إسرائيل، إسرائيل المجتمع ال
تخرق يوميا كافة االتفاقات والمعاهدات الدولية التي 

 تحت واألسرىضمنت الحماية الشخصية للمدنيين 
االحتالل، ومع ذلك فان حكومة إسرائيل عبر جيش 
االحتالل اإلسرائيلي ترتكب جرائم القتل واالختطاف 

ع أو مسائلة من وتخترق حرمة المستشفيات بدون راد
المؤسسات الدولية التي من المفروض فيها مسائلة 
الدول التي تخرق االتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية 

 فما قيمة هذه المعاهدات التي ال تضمن لإلنسان ٕواال
 الدول ومرأىحريته وحياته ويستهدف بالقتل تحت مسمع 

 المفروض والمجتمع الدولي وهيئة األمم المتحدة التي من
  . ٕوافرادهافيها تحقيق األمن والسالم للمجتمعات كافة 

 قوات االحتالل اإلسرائيلي على ارتكاب دأبتلقد 
حد، قوات االحتالل أ من ةدانإجرائمها دون مسائله أو 

 رادع أيتقتحم يوميا المدن والبلدات الفلسطينية بدون 
تعتقل وتقتل وتدمر وتخرب دون وازع من ضمير أو 

 للمعاهدات الدولية يخرقون االتفاقات والمعاهدات احترام
 على الجسديةويرتكبون الجرائم والفظائع والتصفيات 

 العام لألمم المتحدة ومجلس حقوق األمين من مرأى
 وبنتيجة الحقوقيةاإلنسان ومؤسسات المجتمع الدولية 

التغاضي والتجاهل لجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين 
هدف وبكل الوسائل الشرعية وغير  الفلسطيني مستأصبح

  . الشرعية

 المخالفـات ٥١ المادة إلىاتفاقية جنيف استنادا 
الجسـيمة التـي تشير إليها المادة السابقة هي التي 
تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص 

القتل العمد، : محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية
سانية، بما في ذلك التجارب التعذيب أو المعاملة الالإن

الخاصة، تعمد إحداث آالم شديدة أو االضرار الخطير 
بالسالمة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو 

االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره الضرورات 
  . الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

ال يجـوز ألي طرف متعاقد أن يتحلل ( ٥٢المادة 
ل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو يح

أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار 
  . )إليها في المادة السابقة

يجـري، بـناء على طلب أي طرف ( ٥٣ المادة
في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين األطراف المعنية، 

وفي حالة .تحقيق بصدد أي ادعاء بانـتهاك هذه االتفاقية
عدم االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق األطراف على 

وما أن يتبين  .اختيار حكم يقرر اإلجراءات التي تتبع
انتهاك االتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له 

  . )وقمعه بأسرع ما يمكن

وهنا يكمن السؤال الموجه لالمين العام لألمم 
 أليسالجامعة العربية المتحدة ولمجلس حقوق اإلنسان و

ما تقوم به حكومة االحتالل اإلسرائيلي وجيش االحتالل 
من جرائم ترقى لجرائم الحرب وان خرق إسرائيل لالتفاقات 
والمعاهدات الدولية ال يعرضها للمساءلة الدولية 

 فما هو سر التغاضي عن الخرق ٕواالواالستنكار، 
يين الفاضح لما ترتكبه قوات االحتالل بحق المدن

 لألسرىالفلسطينيين بالقتل الغير شرعي وكذلك بالتعذيب 
  .... والخناق المشدد على الفلسطينيين

أين المساءلة والمحاسبة إلسرائيل عن جرائمها 
أسوة بمساءلة غيرها من الدول والى متى سيبقى هذا 
الصمت الدولي المطبق عن جرائم إسرائيل بحق 

نساني لمساءلة الفلسطينيين ومتى سيتحرك الضمير اإل
  إسرائيل عن جرائمها؟

  ٩ص ١٦/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ولالجئين حق الحياة والعودة

  



  
  ٢٦٦ 

 حمادة فراعنة

ينيين الذين تشردوا ال تقل قضية الالجئين الفلسط
، من اللد ١٩٤٨وطردوا من المدن الفلسطينية عام 

والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع، 
بفعل العنف اإلسرائيلي، وعمليات التطهير العرقي المنظم 
التي تعرضوا لها من قبل المنظمات الصهيونية 

عن اإلسرائيلية العبرية، ال تقل قضية الالجئين أهمية 
قضية احتالل فلسطين، كل فلسطين، من قبل المشروع 
ًاالستعماري التوسعي اإلسرائيلي، فالالجئين عددا هم 
نصف الشعب الفلسطيني، أكثر من خمسة ماليين نسمة 
وفق إحصاءات وكالة غوث الالجئين، عانوا الفقر 
والتشرد وعدم االستقرار اإلنساني واالجتماعي 

ياة الطبيعية مثل كل الشعوب، واالقتصادي، وافتقدوا الح
ُرغم الخدمات المتباينة التي قدمت لهم في مخيمات 

لبنان وسوريا : اللجوء، من قبل البلدان المضيفة الثالثة
 .واألردن

وألنها مهمة وحيوية وتمثل نصف الشعب 
الفلسطيني وقضية إنسانية وسياسية في نفس الوقت 

ف مباشر من عملت إدارة الرئيس األميركي ترامب وبإشرا
قبل مستشاره اليهودي الصهيوني المتطرف كوشنير زوج 
ابنته على إصدار قرارات من قبل واشنطن بالتعاون مع 
سفير المستعمرة لدى األمم المتحدة جلعاد أردان، والسفير 
األميركي الصهيوني في تل ابيب فريدمان، عملوا على 

 :إنهاء قضية الالجئين من خالل

الية عن األونروا إلضعافها حجب المساعدات الم -١
وشل قدرتها على توفير الخدمات التعليمية 
والصحية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في 

  .مخيماتهم

إلغاء التفويض األممي من قبل الجمعية العامة  -٢
لألمم المتحدة بتشكيل وكالة األونروا باعتبارها 
العنوان الدولي الملزم بمعالجة قضية الالجئين 

نيين حتى تتم عودتهم إلى المدن والقرى الفلسطي
 أي عودتهم إلى ١٩٤٨ُالتي طردوا منها عام 

اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان 
وبئر السبع واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها 

 .١٩٤وعليها وفق القرار األممي 

وزير خارجيتنا المعبر عن التزامات الدولة األردنية، 
 :لقضيتي الفلسطينيينوالمتابع الدقيق 

حقهم في االستقالل والحرية وزوال االحتالل  -١
  .١٨١وفق القرار األممي 

حق الالجئين في الحياة والخدمات لحين معالجة  -٢
 .١٩٤قضيتهم وفق القرار 

لقاء الوزير أيمن الصفدي مع فيليب الزاريني 
المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

نيين األونروا يوم األحد الالجئين الفلسطي
، تناول مجموعة من العناوين الحيوية ١٥/١١/٢٠٢٠
 :وهي

الجهود المبذولة لتوفير الدعم الالزم لسد العجز  -١
المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان استمرارها 
في تقديم خدماتها الضرورية لالجئين 

  .الفلسطينيين وفق تكليفها األممي

المستمرة مع متابعة المشاورات المكثفة و -٢
الشركاء الدوليين لضمان التزاماتهم المالية، 
ومنع انعكاس األزمة المالية على برامج الوكالة 

 .ومؤسساتها الخدمية وموظفيها

وضع الترتيبات المناسبة وجدول أعمال اجتماع  -٣
مجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون األونروا، 
على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع 

كالة، الذي تقرر عقده خالل أسبوع، المالي للو
وكذلك التحضير الجتماع المانحين الدوليين 
المقرر عقده في بداية العام القادم بتنظيم 

 .مشترك بين األردن والسويد
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اهتمام األردن بقضية الالجئين يعود لسببين 
أولهما استمرار خدمات األونروا لسكان : جوهريين

ذين يتجاوز عددهم من مخيمات الالجئين في األردن، وال
 مليون الجئ، وثانيهما استمرار االهتمام ألن تبقى ٢.٥

قضية الالجئين حية حتى تتم معالجتها وعدم شطب 
حقوقهم في العودة واستعادة ممتلكاتهم في المدن والقرى 

  .التي طردوا منها

  ١٣ص ١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 السباق نحو االستيطان وشرعنة المحتل

 سري القدوة

ضمن اليات العمل السياسي تشكل زيارة وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو المرتقبة إلى مستوطنة 

 االستعمارية المقامة على أراضي المواطنين» بساغوت«
في مدينة البيرة، وزيارة الجوالن السوري المحتل، شكل 
جديد من استمرار إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب في 
ٕدعمها لالحتالل االسرائيلي واضفاء الشرعية على تلك 
المستوطنات القائمة على االراضي الفلسطينية المحتلة 
لتؤكد مجددا بان هذه االدارة هي شريكة لالحتالل وليس 
منحازة له، وأن هذه الزيارة ليست مستغربة وتأتي ضمن 
االجراءات األميركية لشرعنة لالستيطان، واعترافها 
بالقدس عاصمة لدولة االحتالل وتأتي ايضا ضمن خطة 

 . نتنياهو الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية-ترمب

ومن خالل ما يجري من مؤامرات واستمرار 
ي للمخاطر الشديدة للنيل تعرض مستقبل الشعب الفلسطين

من ارادته يتطلب من الجميع الوطني والكل الفلسطيني 
ضرورة تعزيز المواجهة والتصدى لتلك المخاطر التي 
تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية، وذلك عبر 
سرعة تطبيق كل الخطوات العملية لقرارات المجلسين 

ية الوطني والمركزي بما يكفل تعزيز الوحدة الوطن

والتصدى لمخططات االحتالل ومشاريع االستيطان 
 .القائمة ضمن ما يسمى صفقة القرن االمريكية

ويواجه الشعب الفلسطيني وقيادته خطة ترامب 
ٕواجراءات االحتالل بالصمود حتى يتم افشالها، وتجسيد 
االستقالل الوطني على أرض فلسطين، ويشكل التمسك 

ًثنين وثالثين عاما بإعالن االستقالل الذي كان قبل ا
عنوانا باالستمرار نحو تعزيز هذا االستقالل وان االولوية 
ًالكفاحية والنضالية هي اقامة الدولة الفلسطينية ايذانا 
باستمرار النضال حتى تحقيق االستقالل وتجسيده من 
خالل قوة االيمان بحتمية االنتصار واالستعداد للتضحية 

رة على االستمرار حتى النصر الدائمة واإلرادة الشعبية لقاد
 .ونيل الحرية وتحقيق االستقالل الوطني الفلسطيني

ولذلك ال بد من تضافر وتركيز كل الجهود 
الوطنية من أجل تكريس االستقالل على أرض الواقع من 
خالل خطوات جدية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة 

ي واستعادة وحدة كل مكونات النظام السياسي الفلسطين
وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
والوحيد لشعبنا، بما يفتح الطريق لتجسيد قيام دولة 
فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على كافة االراضي 

 وضمان حق عودة الالجئين الى ١٩٦٧المحتلة عام 
، ومن أجل حماية وتكريس ١٩٤ديارهم طبقا للقرار 
االجتماعية والديمقراطية لشعبنا في الحقوق السياسية و

 .المجاالت كافة

وال بد من التأكيد على ضرورة تفعيل المقاومة 
الشعبية والتعبير عن االرادة الوطنية الحرة للشعب 
الفلسطيني العظيم الذي طالما ناضل من اجلها، ومن 
اجل االستمرار نحو ثورة التحرر والحرية واالستقالل 

ة االحتالل والعدوان الصهيوني وتفعيل الكفاح ومواجه
 .وكل أشكال القهر

وتشكل المرحلة الحالية التي نعايشها ظروفا 
خاصة تحتم علينا اعادة ترتيب البيت الفلسطيني واعتماد 
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استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة المخاطر 
والتحديات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني في داخل 

مكتسبات الوطنية وتعزيز الوطن والشتات، وحماية ال
النضال من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية االصيلة 
والثابتة والغير قابلة للتصرف والمنصوص عليها بقرارات 
المجلس الوطني الفلسطيني، وكافة القرارات الصادرة عن 

 .االمم المتحدة والداعية للحقوق الشرعية الفلسطينية

لها الشعب دائما كانت المؤامرات التي يتعرض 
الفلسطيني هي مؤامرات فاشلة وال يمكن ان تنال من 
ٕصمود وكفاح وارادة هذا الشعب الذي عبر دوما عن 
رفضه لكل المخططات والمشاريع الهادفة لتصفية قضيته 
ٕالوطنية والغاء حقوقه المشروعة، ولم يتوقف شعب 
فلسطين يوما عن الدفاع الباسل عن وطنه، ولقد كانت 

اضاته المتالحقة تجسيدا بطوليا إلرادة ثوراته وانتف
االستقالل الوطني، وسيواصل شعب فلسطين كفاحه 
ونضاله حتى تحقيق الحرية ونيل االستقالل ولتصبح 

  .الدولة الفلسطينية حقيقة راسخة على أرضه

  ٩ ص١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نحو استراتيجية فلسطينية لمواجهة االستيطان 
 واالحتالل

  

 سري القدوة

ان نجاح رؤية الرئيس محمود عباس نحو 
إطالق مؤتمر دولي للسالم يتطلب وضع استراتجية جديدة 
من قبل القيادة الفلسطينية تأخذ بعين االعتبار ضرورة 

ادة العالقات مع واشنطن بعد رحيل الرئيس ترامب استع
وفشل صفقة قرنه التي ولدت ميتة، وأيضا ال بد من 
اعادة تقيم المرحلة السابقة والعمل على نجاح فكرة عقد 
المؤتمر الدولي للسالم بمشاركة جميع االطراف بالمنطقة 

وذلك لفرز آليات متعددة األطراف من أجل مفاوضات 
 .ة دوليةمباشرة تحت رعاي

وبالمقابل ال بد من قيام القيادة الفلسطينية اتخاذ 
) المقاصة(قرارات عاجلة بإعادة استالم العوائد الضريبية 

وخاصة انها حق من حقوق شعبنا، وتعد أموال المقاصة 
هي ضرائب تجبيها شهريا وزارة مالية االحتالل اإلسرائيلي 

ة هذا على السلع المستوردة فلسطينيا، وضرورة معالج
االمر حتى يتم ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما 
يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل 
التغييرات السياسية المرتقبة، بعد خسارة إدارة الرئيس 
ترامب لالنتخابات األميركية وفوز جو بايدن، وضرورة 
اقامة وتعزيز العالقات على المستوى الدولي لضمان 

لسياسي الهادف الي توحيد الجهود ضمن سياسة العمل ا
 .القيادة الفلسطينية وأهمية التعاطي مع المرحلة الجديدة

وال بد من التصدي على المستوي الدولي لقرارات 
حكومة االحتالل التي تسابق الزمن لفرض واقع 
استيطاني جديد في مخالفة واضحة للقوانين والشرعية 

االحتالل لعطاءات بناء الدولية حيث يشكل طرح حكومة 
 وحدة استيطانية جديدة في احدى المستوطنات ١٢٥٧

التي تقع في األراضي الفلسطينية المحتلة بين مدينتي 
القدس وبيت لحم، وتقطع التواصل بينهما تطور خطير 
في السياسة االستيطانية المتناقضة مع القوانين الدولية، 

اوالت حكومة ويعد هذا القرار االستيطاني استمرار لمح
االحتالل قتل حل الدولتين المدعوم دوليا، وضرب كل 
الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي إلعادة احياء عملية 
السالم، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت 

 .مرارا أن االستيطان جميعه غير شرعي

ان استمرار حكومة االحتالل طرح العطاءات أو 
ديدة لن تغير من حقيقة أن كل االستيطان إقامة وحدات ج

إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة 
لكل القرارات والقوانين الدولية وال تعبر اال عن االحتالل 
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الهمجي وممارساته التي تستمر في ظل غياب تطبيق 
القانون الدولي وتعتبر سرقة مباشرة لألراضي الفلسطينية 

 .ق الفلسطينيةواعتداء على الحقو

ولعل حكومة االحتالل االسرائيلي تعول على 
فرض وقائع جديدة على االرض بعد اعالن وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو عزمه زيارة مستوطنات 
في الضفة الغربية، وباتت مشغولة في توفير الدعم لهذه 
الزيارات والتي تشكل خطوة استفزازية للشعب الفلسطيني 

العالم اجمع الذي يتابع فوز الرئيس بايدن في وقيادته و
االنتخابات األمريكية، وهي سابقة خطيرة تؤكد تحدي 

لقرارات  ادارة ترامب التي تنتهي واليتها مطلع العام القادم
الشرعية الدولية، وان حكومة االحتالل تعمل وتحاول 
االستفادة من الدعم الالمحدود من قبل االدارة االميركية 

ة وخاصة بعد ظهور نتائج االنتخابات االمريكية الحالي
حيث قدمت لها كل دعم ممكن من اجل التوسع 
االستيطاني واالستيالء على المزيد من األراضي 
الفلسطينية ونهبها وسرقة الحقوق الفلسطينية، وتثبت 
مواقف ادارة ترامب بأنه أصبح شريكا أساسيا في احتالل 

هذه االحتالل بكل السبل، االراضي الفلسطينية، وممارسا ل
ومعتديا على الحقوق التاريخية للشعب العربي 
الفلسطيني، وأنه ال يمكن لهذه الممارسات الداعمة 
لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية أن يعطيه 
شرعية أو يغير من حقيقة االمر على ارض الواقع وان 

  .نهذا المحتل واالحتالل الى زوال مهما طال الزم

  ١٦ص ١٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 األحدث في مسلسل تهويد القدس

  

 اسعد عبد الرحمن. د

مت ، أقد»القدس الشرقية«منذ احتالل 
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ السياسات 

واإلجراءات الممنهجة بهدف تقليص عدد السكان 
ومع . الفلسطينيين فيها عبر تهجيرهم خارج ديارهم

باالنتخابات ) دونالد ترمب(هزيمة الرئيس األميركي 
الرئاسية مطلع الشهر، طالعتنا الصحافة اإلسرائيلية 

» االستيطان«/ ض االستعماربقرارات تسرع من فر
كأمر واقع قبل صعود » زهرة المدائن«والتهويد في 

  .الرئيس األميركي الجديد إلى سدة الرئاسة

في االحتفاظ بمكتبه في البيت ) ترمب(فشل 
األبيض، سلط الضوء على نهج سلطات االحتالل 
المتجسد في مجموعة السياسات واإلجراءات العنصرية 

ولم يقتصر .  إليها أعاله ضد القدساإلسرائيلية المشار
فحسب، بل تجاوزه إلى » االستيطان«األمر على تكثيف 

خلق ظروف معيشية قاسية للفلسطينيين العرب، عالوة 
على ممارسة قمع ممنهج، حتى باتت القدس أكثر 

عن محيطها الفلسطيني بسبب إجراءات » ًابتعادا«
ة، الحصار والعزل واإلغالق المفروضة على المدين

  .وبالذات مع استغالل سلطات االحتالل جائحة كورونا

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت بلدية االحتالل عن 
» القدس الشرقية«إطالق خطة تهويدية جديدة في 

تشتمل على مشروع ضخم إلنشاء وادي السيليكون أو 
وهو عبارة عن خطة، سيتم بموجبها ) السيليكون فالي(

عمال والمحال التجارية توسيع مساحات قطاع المال واأل
والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على حساب 

ويعتبر . المنطقة الصناعية فيها والتي ستدمر بالكامل
، ويهدف إلى تطويق ١٩٦٧هذا المشروع األضخم منذ 

البلدة القديمة من الجهة الشرقية، ودمج شطري مدينة 
 عليها مع القدس، وتكريس السيادة االحتاللية اإلسرائيلية

 ٢٠٠٠تكريس عزل األحياء الفلسطينية، والسيطرة على 
 محل تجاري وكراج ٢٠٠ٕدونم في منطقة حساسة، وازالة 

ًبعضها تلقى، فعليا، إنذارات ) وادي الجوز(ّفي حي 
  .اإلزالة
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عير «وفي األسبوع الماضي فقط، كشفت منظمة 
) يسارية إسرائيلية تعنى بمتابعة شؤون القدس(» عميم

استغلت جائحة كورونا، «ن سلطات االحتالل عن أ
لتسجل عددا قياسيا في عمليات هدم المنازل هذا العام 
في القدس المحتلة، مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أن 
العام الحالي لم ينته ويتوقع أن تكون هناك عمليات هدم 

هدمت قوات االحتالل خالل «: وبحسب المنظمة. »أخرى
حدة سكنية وهو رقم قياسي واألعلى  و١٢٥العام الجاري 

  .«ً عاما٢٠منذ 

ّفي ذات السياق، عبر كل من مبعوث األمم 
والممثل ) نيكوالي مالدينوف(المتحدة للشرق األوسط 

األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد 
، في بيانين منفصلين، عن )جوزيب بوريل(األوروبي 

المضي قدما في » ائيلإسر«قلقهما العميق من قرار 
» غفعات همتوس«البناء ضمن مخطط إقامة مستوطنة «

في جنوب القدس المحتلة، باعتباره يضر بشكل كبير 
بآفاق دولة فلسطينية متصلة في المستقبل وتحقيق حل 

، ١٩٦٧الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط 
  .«بحيث تكون القدس عاصمة للدولتين

ات االحتالل تستهدف وعلى الرغم من أن سياس
وضع المقدسيين في ظروف قاهرة تدفعهم للرحيل، أوصل 

 إلى العالم حقيقة أنهم -  بنضالهم الدؤوب–أهل القدس 
ًمنزرعون وصامدون في أرضهم دفاعا عن الشرف 

المسلم وعن شرف القيم اإلنسانية  /العربي /الفلسطيني
  .الرافضة لكل احتالل وكل عنصرية

  ٢٤ ص١٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

المسجد األقصى وخطر التقسيم الزماني 
 والمكاني

  

 علي ابو حبلة

في خطوات متتابعة تسعى حكومة االحتالل 
الفلسطينية والجيوسياسي الصهيوني لتغيير الديموغرافية 

سعيا الفشال مخطط رؤية الدولتين وقد شهدنا نشاطا 
غير مسبوق باقرار خطط التوسع االستيطاني ومصادرة 

واالعالن بناء االالف الوحدات السكنية  االراضي
والمستوطنة التي اعلنت حكومة نتنياهو عن الشروع 
باقامتها وتقع بين شمال القدس وبيت تفصل الضفة 

ربية عن القدس وتحول مناطق الضفة الغربية الى الغ
كنتونات يستحيل معها اقامة دولة فلسطينية مترابطة 
جغرافيا، المخطط االستيطاني هو تنفيذ لمخطط صفقة 

وتاتي زيارة بومبيو لمستوطنة بسغاف ،القرن من جانب
ضمن جهود ادارة ترمب الضفاء شرعية على 

م وضعها امام جو المستوطنات الغير شرعية وعقبات يت
بايدن للحيلولة دون تمكنه من اعادة مسار المفاوضات 
ايام اوباما حيث كان بايدن يشغل نائب الرئيس في تلك 

  .الحقبة

واستغالال للفترة المتبقية يسعى المستوطنون 
للمس بمكانة ورمزية واهمية المسجد االقصى وتقسيمه 

راهيمي وبعد زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد االب
ان فشلت محاوالت وضع االبواب االلكترونية على مداخل 

جماعات المعبد برسالة الى « المسجد االقصى توجهت 
وزير االمن الداخلي في حكومة االحتالل عمير اوحانا 
تطالب فيها باتخاذ الساحة الشرقية لالقصى مدرسة 

 .«توراتية دائمة

الدينية وطالبت فيها بالسماح ألتباع المدارس  
بأن يقضوا كامل الفترة المتاحة لالقتحامات في تعلم 
التوراة وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد األقصى 

ًوبحسب ما تفرضه شرطة االحتالل حاليا فإن . المبارك
أتباع تلك الجماعات يقتحمون األقصى ضمن مسار 
محدد تمشي فيه المجموعات بمرافقة شرطة االحتالل، 

يحاول تحويل شكل االقتحام من المشي وهذا الطلب 
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والحركة إلى التمركز والمكوث لفترة طويلة ما بين الساعة 
ًالسابعة والعاشرة والنصف صباحا، وما بين الساعة 
الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثانية من بعد 

 .الظهر

ويهدف هذا الطلب إلى استغالل أوقات االقتحام 
ل إلى الحد األقصى، بحيث التي تفرضها شرطة االحتال

يصبح دوام المدارس الدينية اليهودية داخل األقصى لمدة 
ًخمس ساعات يوميا، بلغة أخرى أن يصبح األقصى 

ًالخاص بتلك المدارس، وهو يمهد الحقا » حرم التدريس«
إلدخال الكتب ولفائف التوراة والكراسي، ومن ثم المطالبة 

نصوبة في ساحة بمظالت بالستيكية على غرار تلك الم
ًالبراق، وهو ما يؤسس مسارا جديدا للتقسيم المكاني  ً
لألقصى واقتطاع ساحته الشرقية بعد أن فشل الرهان 

ً عاما على اقتطاع مصلى باب الرحمة ١٦الذي استمر 
 .كنقطة انطالق للتقسيم المكاني

وقد أكدت تلك الجماعات في رسالتها على أنها  
ًتمييزا « لليهود، وترى فيها ال تعترف باألوقات المحددة

تمارسه شرطة االحتالل في األقصى، وبأن » ضد اليهود
ُاألصل أن يسمح ألتباع تلك المدارس أن يقضوا أوقاتهم 
على مدار اليوم في األقصى، إال أنها تقصر طلبها 
الحالي على تمكينهم من الدراسة خالل األوقات 

المعبد قد يذكر أن مؤسسة تراث جبل . ًالمفروضة حاليا
تحولت إلى مؤسسة مركزية داخل جسم اتحاد منظمات 

 ..جبل المعبد بعد تولي المتطرف تومي نيساني إلدارتها

اليمين الصهيوني يدرك مخاطر هذا التقسيم 
وتداعياته التي تؤجج لصراع ديني في المنطقه لما 
للمسجد االقصى من اهمية دينية وهو جزء من عقيدة 

في الدول االسالمية  يه قصوىالمسلمين ويكتسب اهم
والعربية وعليه فان العالم مطالب لوضع حد لسياسية 
الجموح االسرائيلي ومخاطرها على المنطقه برمتها وان 
التعرض للمسجد االقصى يؤسس لحرب صليبية ثالثة 

المنطقه برمتها للخطر ويساهم في زيادة  ويعرض امن
لفاشي التطرف للرد على التطرف واالرهاب لليمين ا

الصهيوني، اضافة لما يشكله ذلك من خرق فاضح 
لالتفاقيات الموقعة ومن تحد صارخ وتمرد على قرارات 
االمم المتحدة وجميعها تؤكد على عدم التعرض لالماكن 

  .المقدسة وتعتبر القدس الشرقية اراضي محتلة

  ٩ص ١٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 !...اإلسرائيليإالم هذا التحجر 

  

   ة عودةعود

ًيالحظ في إسرائيل اآلن وفي خارجها أيضا أن 
ًهناك خوفا يهوديا معلنا على المستقبل اإلسرائيلي رغم  ً ً

ً عاما على إعالن قيام الدولة ٧٢مرور أكثر من 
  .اليهودية في فلسطين

فإسرائيل حتى اآلن هي بال حدود ثابتة وبال 
ني عاصمة مستقرة ولم يعترف بها الشعب العربي الفلسطي

  .والشعوب العربية وكثير من شعوب العالم

تؤكد ذلك صحف إسرائيلية ومنها هآرتس التي 
من اإلسرائيليين % ٥٠كشفت وفي استطالع لها أن 
ًيتوقعون هجوما % ٧٠مرتعبون من المستقبل وأن 

ًعسكريا مباغتا ال يعرفون من أين يجيء كما أن هناك  ً
ن الهجرة يفضلو% ٣٧فقدوا الثقة بقيادتهم وأن % ٧٠

انعدمت ثقتهم بصورة إسرائيل % ٧٠للخارج، وأن 
  ً.السياسية واألمنية ووزنها السياسي عالميا

وعزا استطالع إسرائيلي لصحفية هآرتس كل هذا 
في السياسة " التحجر"التقهقر في الدولة العبرية إلى 

اإلسرائيلية والذي سيذهب بها عندما أصبح االتحاد 
، وكذلك تلك الهوة الواسعة بين ًالسوفياتي ليس سوفياتيا

يهود الداخل والخارج وكل ذلك يشير إلى فشل المشروع 
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ًالصهيوني كامال في تحقيق هدفه وهو إقامة وطن قومي 
  .آمن للشعب اليهودي كما كان يردد هيرتسل ورفاقه

كشف كل هذا التردي للكيان اإلسرائيلي المفكر 
إسرائيل اليهودي األميركي نعوم تشومسكي الذي وصف 

.. بأنها تسير ضمن سياسة ال منطقية ومدمرة للذات
دولة "فالبرنامج السياسي لحزب الليكود يرفض قيام 

  !األردنغربي نهر " للعرب

بأنها " حكام إسرائيل"ووصف تشومسكي عقلية 
شبيهة لعقلية حكام جنوب أفريقيا قبل مجيء نلسون 

 تخذلهم، فقد راهنوا بأن أميركا ستكون معهم ولن.. منديال
ًمشيرا تشومسكي بأن جميع الجرائم التي ارتكبها 

.. اإلسرائيليون في قطاع غزة جاءت بايحاء أميركي
فواشنطن تنظر إلى إسرائيل بأنها ذراعها العسكرية 

. .األوسطللحفاظ على المصالح العسكرية في الشرق 
ودعا تشومسكي إلى مقاطعة إسرائيل كما فعل مع النظام 

  !افريقياوب العنصري في جن

وذكر تشومسكي بأن العديد من المثقفين 
والنشطاء االوروبيين ومنهم يهود قدموا مذكرة وقع عليها 
أكثر من ثالثة آالف أوروبي ومنهم يهود حذروا فيها من 

  !إلسرائيلالدعم المنهجي األوروبي 

  ٦ ص٢١/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  إدانة دولية لالستيطان غير الشرعي

  

 دوةسري الق

مع رحيل الرئيس االمريكي دونالد ترامب وفي 
خطوة واضحة وتأكيد متجدد ادانت دول االتحاد األوروبي 
األعضاء في مجلس األمن قرار السلطات العسكرية 
اإلسرائيلية المحتلة بدء عملية تقديم العطاءات لبناء 

جفعات "وحدات سكنية لمستوطنة جديدة تماما في 
يت لحم غرب القدس المحتلة، ، بين القدس وب"هاماتوس

وأعربت دول االتحاد االوروبي عن قلقها الشديد في بيان 
مشترك صدر عقب اجتماع مجلس االمن، وأكد البيان 
الهام أن هذا القرار يضاف إلى التوسع الكبير في 
المستوطنات الذي أعلنت عنه سلطات االحتالل مع 

في  آالف وحدة سكنية ٥التخطيط لبناء ما يقرب من 
الضفة الغربية المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها، 

 مبنى في ٧٠وأيضا إلى الهدم الواسع النطاق ألكثر من 
 .خربة حمصة الفوقا شمال األغوار

ٕبلجيكا واستونيا (وأدان البيان المشترك من 
)  والنرويجٕوايرلنداوفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 

 األراضي والهدم منذ االتجاه المؤسف لالستيالء على
-  بداية العام كما جاء في البيان، وبرغم جائحة كوفيد

، وأيضا التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع ١٩
رأس التين وسط الضفة الغربية، والممولة من االتحاد 
األوروبي والعديد من الدول األعضاء في االتحاد 

 االتحاد األوروبي وفي خطوة باالتجاه الصحيح دعت دول
االوربي حكومة االحتالل إلى التراجع عن هذه القرارات 
السلبية كما اسمتها وفي هذا الوقت الحرج والحساس، 
وضرورة وقف كل مشاريع التوسع االستيطاني المستمر 
وخاصة في القدس الشرقية ووقف العدوان على الشعب 

 .الفلسطيني

المجتمع الدولي يدين هذا االستيطان المناهض 
شرعية الدولية والعالم يجمع على ان هذا االستيطان لل

غير شرعي ولن ولم يعترف بالمستوطنات غير القانونية 
بموجب القانون الدولي، وبأي تغييرات على حدود ما قبل 

، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ولذلك حان ١٩٦٧عام 
الوقت ليتراجع االحتالل عن خطواته ويعي الجميع بداخل 

إلسرائيلي اهمية االستجابة لمتطلبات عملية المجتمع ا
السالم الدولية، وتغير النهج القائم على سرقة الحقوق 
الفلسطينية واالعتداء على األراضي ومصادرتها لصالح 
عمليات االستيطان الغير شرعية، وال بد من مواجهة هذا 
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االستيطان من داخل المجتمع اإلسرائيلي والتعبير عن 
ومة االحتالل باالستجابة للمعايير رفضه ومطالبة حك

الدولية للتعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، والبد من 
التوصل الي سالم حقيقي قائم على حل الدوليتين، بدال 
من االستمرار في العدوان والممارسات اإلرهابية بحق 
شعب يطالب بحقوقه ويسعى لالستقالل والتحرر الوطني 

 عرفه العالم ووضع حد واالنعتاق من اطول احتالل
ري القائمة بالقوة والهيمنة كلممارسات الحكم العس

 .المسلحة

ومن الواضح إن أي بناء للمستوطنات سيتسبب 
في إلحاق ضرر جسيم ويحول دون قيام الدولة 
الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، كما تخطط 

حل حكومة االحتالل، وسيؤثر على إمكانية التوصل إلى 
الدولتين المتفاوض عليه وبما يتوافق مع المعايير 
الدولية حيث بات واضحا ان النشاط االستيطاني سيؤدي 
إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولة إلعادة بناء الثقة 
والتي تعتبر ضرورية الستئناف المفاوضات الهادفة في 

 .نهاية المطاف والتي تؤدي الي قيام الدولة الفلسطينية

ب الفلسطيني وقيادته متمسكون بحقهم الشع
ٕالتاريخي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

 وعاصمتها القدس، وال بد من التدخل ١٩٦٧عام 
الحاسم من قبل األمم المتحدة لوقف هذا العدوان الظالم 
على الحقوق الفلسطينية، وضرورة تطبيق الشرعية 

وقف الفوري عن اقامة والقوانين الدولية بما يتعلق والت
اي نشاط استيطاني ووضع حد ألساليب حكومة االحتالل 
ًوسياساتها االستيطانية الغير شرعية كونها تشكل قتال 
ًلمبدأ حل الدولتين، وخرقا لقرارات الشرعية واستفزازا 

  .للمجتمع الدولي

  ١٠ ص٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في 
 )١( الحلقة فلسطين

  

 علي ابو حبلة

حين يخرج علينا بعض الكتاب بمغالطات 
تتعارض وما جاء في محكم الكتاب القران وفي احاديث 

فهذه   صلى اهللا عليه وسلمرسولنا الكريم سيدنا محمد
تشكل خروجا عن العقيدة االسالمية ويصل لحد التشكيك 

  .في عقيدة المسلمين

ما تطرق اليه كاتب عن المسجد االقصى زاعما 
ان المسجد المذكور في القران الكريم ليس هو الموجود 
في القدس المحتلة قال فيه إن سبب اعتقاد كثير من 

ع في فلسطين يعود إلى أن مسجد األقصى يقالالناس أن 
َكثيرا من كتب التاريخ وكتب التفاسير وخاصة المتأخرة  َُ ُ ً
منها تقول بأن األقصى يقع في القدس، ومن هنا صار 

  .الخلط بين القدس والقبلة والمسجد األقصى

ولدحض ادعاءات الكاتب فان فلسطين تحتل 
 إذ بها القدس ثاني مدينة ،مكانة عظمى في اإلسالم

 حيث بني بها ،ها نور التوحيد بعد مكة المكرمةأضاء ب
المسجد األقصى بعد بيت اهللا الحرام أول بيت وضع 

 هذا المسجد الذي كان أولى ،للناس بأربعين عاما
 ونال المنزلة الثالثة في القدسية بعد المسجد ،القبلتين

 وأطلق عليه لذلك ثالث ،الحرام ثم المسجد النبوي
لبركة لتشمل أرض فلسطين  وامتدت حوله ا،الحرمين

  ". الذي باركنا حوله": حيث قال اهللا عز وجل عنه،كلها

وال عجب فقد كانت ميدان الرساالت السماوية، 
ُتلك الرساالت التي ختمت برسالة محمد صلى اهللا عليه 

 فيكاد يكون لجميع األنبياء والرسل الذين جاء ،ّوسلم
ّر بها، ونبي ّذكرهم في القرآن الكريم صلة بها، فنبي يم ّ

ُيدعو فيها، ونبي يدفن فيها ّ.  



  
  ٢٧٤ 

فصالح ـ عليه السالم ـ كما جاء في بعض 
« الرملة «  إنه آوى والذين نجوا معه إلى :الروايات قيل

  .أو غيرها من أرض فلسطين

ًوابراهيم ـ عليه السالم ـ جاء إلى فلسطين مسلما  ٕ
ودخلها مع لوط عليه السالم مهاجرين بدينهما من 

 فأقام إبراهيم في مدينة الخليل، وأقام لوط عليه ،العراق
  .» سدوم« السالم في جنوبي البحر الميت في مدينة 

وعلينا نحن ـ كمسلمين ـ أن ندرك هذه الحقائق، 
ونعي أن أرض فلسطين هي أرض اسالمية، ال تخص 
. ًشعبا مسلما دون آخر، أو دولة مسلمة دون أخرى

غاربها مطالبين جميع المسلمين في مشارق األرض وم
  .بالدفاع عن حرمتها وحرمة المسجد األقصى المبارك

وأقول ذلك ألن بعض المؤرخين العرب ينجرف 
عند مواجهتهم الدعاءات اليهود المعاصرين بحقهم في 
فلسطين إلى االنشغال بعلوم اآلثار، وذكر الشعوب التي 
ّاستوطنت أو حكمت أو مرت على فلسطين، وكم حكم كل 

األرض، ليخرجوا في النهاية بنتيجة مؤداها منها هذه 
ضآلة الفترة والمساحة التي حكم فيها اليهود عبر التاريخ 

  . مقارنة بالعرب والمسلمين

ّوبالرغم من أن هذا الجانب مفيد في رد ادعاءات 
اليهود من النواحي التاريخية والعقلية والمنطقية، إال أن 

ّكثيرا من هؤالء الكتاب والمؤرخين يق عون في أخطاء ً
حسبما يظهر لنا، منها اعتبار تراث األنبياء الذي أرسلوا 
ًإلى بني إسرائيل أو قادوهم تراثا خاصا باليهود فقط، وهذا  ً

  .!!ما يريده اليهود

  ٩ ص٢٢/١١/٢٠٢٠الدستور
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  قرارات األمم المتحدة بحاجة للتنفيذ العملي

  

  حديث القدس

عية العامة لألمم بين الفينة واالخرى تتخذ الجم
المتحدة بأغلبية االصوات قرارات لصالح شعبنا وقضيته 
الوطنية لدرجة باتت هذه القرارات تعد بالمئات، ولكن 
لألسف بدون تنفيذ على ارض الواقع، وبدون اتخاذ 
اجراءات ملزمة لدولة االحتالل االمر الذي يبقي هذه 

  .القرارات حبرا على ورق

ت من الناحية التاريخية ورغم اهمية هذه القرارا
التي تؤكد على حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، في العودة 
وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف، اال ان ذلك ال يكفي، خاصة 
وان األمم المتحدة عندما انشئت وحلت محل عصبة 

لسلم األمم، كان من ابرز اهدافها تحقيق األمن وا
العالميين من خالل منع االعتداءات الدولية وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها وعدم استعمار الشعوب 
وغيرها من المبادئ واألسس والقوانين التي التزمت جميع 

  .الدول خاصة الكبرى منها بتنفيذها

غير ان ما يجري اليوم بشأن قضية شعبنا، فان 
رة الرئيس االمريكي الواليات المتحدة االمريكية وخاصة ادا

المنتهية واليته دونالد ترامب، تتخذ قرارات لصالح دولة 
االحتالل االسرائيلي على حساب شعبنا وقضيته العادلة، 
دون اي اعتبار لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وال 
لقرارات مجلس األمن الدولي ذات العالقة بالقضية، 

راضي الفلسطينية خاصة قرارات رفض االستيطان في اال
  .١٩٦٧المحتلة عام 

ان على األمم المتحدة امام هذا التفرد االمريكي، 
وتحديه وضربه بعرض الحائط بقراراتها، اعادة النظر، 
بالعضوية الدائمة للدول الخمس الكبار، واعطائها امتياز 
حق الفيتو الذي تستخدمه االدارات االمريكية المتعاقبة 

  .المتخذة بحق دولة االحتالللمنع تنفيذ القرارات 

فهذا االمتياز المتمثل بحق الفيتو على اي قرار 
ال يتماشى مع مصالح هذه الدولة، يجب اعادة النظر 
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فيه، لمصلحة السلم واألمن العالميين الذي انشئت من 
اجله األمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية وما 

  .ن االنسانيةخلفته من دمار وقتلى وجرحى يندى له جبي

ان االوضاع في العالم ستبقى في خطر اندالع 
المزيد من الحروب اذا لم تقم األمم المتحدة باتخاذ كل ما 
يلزم من اجل تنفيذ االهداف التي وجدت من اجلها، 

  .وتحقيق األمن والسالم لشعبنا ولجميع شعوب العالم

وفي هذا السياق فنحن مع مطالبة الكويت 
بي دائم في مجلس األمن الى جانب الشقيق بتمثيل عر

  المساواة بين جميع دول المجلس دون امتيازات

 ٢٢/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في 
 )٢(حلقة الفلسطين 

  علي ابو حبلة

اإلساءة إلى سيرة عدد من أنبياء بني إسرائيل 
باستخدام االستدالالت المستندة إلى توراة اليهود المحرفة 

، وهم عندما يستخدمونها فإنما يقصدون ...نفسها
لمن كفر وفسق من بني » السلوك المشين«اإلشارة إلى 

فلسطين، ليضعفوا من إسرائيل وقادتهم عندما حلوا في 
، ...قيمة دولتهم ويبينوا انحطاط مستواهم الحضاري

ُويدخلون في االستدالالت ما ذكرته اإلسرائيليات من اتهام 
لألنبياء بالغش والكذب والزنى واغتصاب الحقوق وقتل 
األبرياء، في محاوالت لتشويههم وتشويه صورة حكمهم 

  .ودولتهم في ذلك الزمان

ن الكريم مؤونة التعرف على لقد كفانا القرآ
ٕأخالق من كفر وفسق من اليهود وفسادهم وافسادهم، 
غير أن أنبياءهم وصالحيهم أمر آخر، فاألنبياء خير 
البشر، وال ينبغي اإلساءة إليهم، واالنجرار خلف الروايات 
ٕاإلسرائيلية المحرفة، التي ال تسيء لألنبياء فقط، وانما 

 سبيل المثال تذكر التوراة وعلى. إلى اهللا تبارك وتعالى

ًتعالى عما يقولون علوا كبيرا(المحرفة والتلمود أن اهللا  ً (
يلعب مع الحوت واألسماك كل يوم ثالث ساعات، وأنه 
بكى على هدم الهيكل حتى صغر حجمه من سبع سنوات 
إلى أربع سنوات، وأن الزالزل واألعاصير تحدث نتيجة 

هذا  ...ى خراب الهيكلًنزول دمع اهللا على البحر ندما عل
وقالت اليهود يد ( ًفضال عما ذكره القرآن من ادعاءاتهم

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير (، )اهللا مغلولة
  ...)وقالت اليهود عزير ابن اهللا (،)ونحن أغنياء

كما ينسب من حرف التوراة من اليهود إلى 
 أبيه، سيدنا يعقوب عليه السالم سرقة صنم ذهبي من

قرب نابلس وسمي لذلك بإسرائيل، كما !! وأنه صارع اهللا
تنسب له رشوة أخيه وخدعة أبيه، وأنه سكت عن زنا 

ْوقس على ذلك ما ذكروا ...!! ابنتيه، وأنه أشرك بربه ِ
  .عن باقي األنبياء عليهم السالم

إن أولئك الذين حرفوا التوراة من اليهود، قد 
خالقهم وفسادهم ساروا على نهجها المحرف في أ

ًوافسادهم، محتجين بما نسبوه إلى أنبيائهم كذبا وزورا ً ٕ .
َومن الواجب على المؤرخين وخصوصا المسلمين أال 
يندفعوا في استقرائهم لتاريخ فلسطين إلى اتهام أنبياء 
اهللا ورسله بما افتراه عليهم هؤالء اليهود، وذلك في 

  .ّسبيل إثبات حق األقوام األخرى في فلسطين

ٕواذا كانت رابطة العقيدة واإليمان هي األساس 
الذي يجتمع عليه المسلمون مهما اختلفت أجناسهم 
وألوانهم، فإن المسلمين هم أحق الناس بميراث األنبياء، 
بما فيهم أنبياء بني إسرائيل، ألن المسلمين هم الذين ما 
يزالون يرفعون الراية التي رفعها األنبياء، وهم السائرون 

ربهم وطريقهم، وهؤالء األنبياء هم مسلمون على د
  .موحدون حسب الفهم القرآني

ًما كان إبراهيم يهوديا (وانظر إلى قوله تعالى 
ًوال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من  ً ً
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتعبوه وهذا 
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ٕواذ (لى ، وقوله تعا)والذي آمنوا واهللا ولي المؤمنينالنبي 
ٕيرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 

ومن يرغب عن (، وقوله تعالى ...)ذريتنا أمة مسلمة لك
ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا 

أسلم قال ٕوانه في اآلخرة لمن الصالحين إذا قال له ربه 
أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم 
مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
ٕلبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك واله آبائك 
ًإبراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا ونحن له  ً ٕ ٕ

  .)نمسلمو

هذه اآليات من الوضوح بما ال يحتاج معه إلى 
ّوفي المقابل فإن اإلسالم يعد اإليمان باألنبياء . الشرح

قولوا آمنا (والرسل أحد أركان اإليمان، تأمل قوله تعالى 
ٕباهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل 
ٕواسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتى موسى وعيسى وما 

 النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد مهم ونحن له أوتى
  .)مسلمون

وبشكل عام فأمة التوحيد هي أمة واحدة من لدن 
آدم عليه السالم حتى يرث اهللا األرض ومن عليها، 
وأنبياء اهللا ورسله وأتباعهم هم جزء من أمة التوحيد، 
ودعوة اإلسالم هي امتداد لدعوتهم، والمسلمون هم أحق 

  .ء اهللا ورسله وميراثهمالناس بأنبيا
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المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في 
  )٣(فلسطين حلقة 

  

  علي أبو حبلة

فرصيد األنبياء هو رصيدنا، وتجربتهم هي 
تجربتنا، وتاريخهم هو تاريخنا، والشرعية التي أعطاها 

المقدسة، اهللا لألنبياء وأتباعهم في حكم األرض المباركة 
 .هي داللة على شرعيتنا وحقنا في هذه األرض وحكمها

نعم، لقد أعطى اهللا سبحانه هذه األرض لبني إسرائيل 
عندما كانوا مستقيمين على أمر اهللا، وعندما كانوا 

ولسنا نخجل أو . يمثلون أمة التوحيد في األزمان الغابرة
، ٕنتردد في ذكر هذه الحقيقة، واال خالفنا صريح القرآن

يا قوم ادخلوا (ومن ذلك قول موسى عليه السالم لقومه 
األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم 

غير أن هذه الشرعية ارتبطت بمدى ). فتنقلبوا خاسرين
التزامهم بالتوحيد، وااللتزام بمنهج اهللا، فلما كفروا باهللا 

وميثاقهم، َوعصوا رسله وقتلوا األنبياء ونقضوا عهودهم 
ورفضوا اتباع الرسالة اإلسالمية التي جاء بها محمد 
صلى اهللا عليه وسلم، وهو النبي الذي بشر به أنبياء 

الرسول النبي األمي الذي يجدونه (بني إسرائيل قومهم 
ًومبشرا (وقوله تعالى  )ًمكتوبا عندهم في التوراة واإلنجيل
ا ذلك حلت ، فلما فعلو)برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم (عليهم لعنة اهللا وغضبه 
قل هل أنبئكم بشر (وقال تعالى  )وجعلنا قلوبهم قاسية

 وجعل همن ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب علي
ًمنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وأولئك شر مكانا 

  ).ن سواء السبيلعوأضل 

 األرض المقدسة إلى وبذلك تحولت شرعية حكم
األمة التي سارت على منهج األنبياء، وحملت رايتهم 

فالمسألة في فهمنا ليست متعلقة . وهي أمة اإلسالم
  .ٕبالجنس والنسل والقوم، وانما باتباع المنهج

وهنا فان القدس لها مكانة خاصة في وجدان 
 فهي أولى القبلتين، وفيها ثالث الحرمين ،المسلمين
يها مسرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وف. الشريفين

سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد «قال تعالى 
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الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
وهي مهبط األنبياء . »آياتنا إنه هو السميع البصير

. والرسل ومنها انطالق الهداية للبشر لعبادة اهللا وحده
 للهجرة في زمن الخليفة عمر حررت في السنة السادسة

ّروى البخاري عن البراء بن عازب أن النبي . بن الخطاب
 كان أول ما قدم المدينة نزل - صلى اهللا عليه وسلم -

َعلى أجداده أو أخواله من األنصار وأنه صلى قبل بيت  َِ ّ
ًالمقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان  ً

َيعجبه أن تكون قبلته قبل البي َ وأنه صلى عند . ت الحرامِ
وصلى . وصوله المدينة أول صالة فيها صالة العصر

ّفخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل . معه قوم
مسجد وهم راكعون فقال أشهد باهللا لقد صليت مع رسول 

َ قبل مكة فداروا كما هم - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا  َ ِ
َقبل البيت، وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان  َ يصلي قبل ِ

. ولما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. البيت المقدس
قد نرى تقلب وجهك في «فأنزل اهللا اآلية من سورة البقرة 

ّالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
ّالحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين أوتوا  ٕ

 بغافل عما ّالكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اهللا
يا رسول اهللا، أي : ُقلت: يقول أبو ذر الغفاري. »يعملون

ًمسجد وضع في األرض أوال؟ قال  ِ : ُالمسجد الحرام، قلت: ُ
ّثم أي؟ قال  :كم بينهما؟ قال: ُالمسجد األقصى، قلت :
إن : ويقول أبو ُأمامة الباهلي. متفق عليه. َأربعون سنة
ال تزال طائفة :  قال-يه وسلم  صلى اهللا عل-رسول اهللا 

من أمتي ظاهرين على الحق، لعدوهم قاهرين، ال  
يضنرهم من خالفهم، حتى يأتيهم أمر اهللا عز وجل وهم   َ َ

ببيت المقدس : يا رسول اهللا وأين هم؟ قال: كذلك، قالوا
 .رواه اإلمام أحمد. وأكناف بيت المقدس
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 يواصل االحتالل... للطفل العالمي اليوم في
  الفلسطيني الطفل حقوق انتهاك

 

  *هالل المحامي علي أبو: بقلم

ـــذي يـــصادف   ٢٠فـــي اليـــوم العـــالمي للطفـــل، ال
تـــشرين الثـــاني مـــن كـــل عـــام، وهـــو التـــاريخ ذاتـــه الـــذي 
اعتمدت فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية إعـالن 

، واتفاقية حقوق الطفل في عام ١٩٥٩حقوق الطفل عام 
ـــل الفلـــسطيني يعـــاني مـــن انتهـــاك ١٩٨٩ ـــزال الطف ، ال ي

  .جسيمة من قبل سلطات االحتالل

ـــر مـــن  ـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، أكث اعتقل
) ً عامـا١٨( طفل فلسطيني ممن تقـل أعمـارهم عـن ٤٠٠

منــــذ بدايــــة العــــام الجــــاري، وحتــــى نهايــــة تــــشرين األول 
ًطفــال ) ١٧٠(ٕن القــدس، وان نحــو الماضــي، غــالبيتهم مــ

ــــــتقلهم ســــــلطات االحــــــتالل اإلســــــرائيلي،  ــــــسطينيا، تع ًفل
ــــة ســــجون هــــي ــــي ثالث مجــــدو، عــــوفر، : "وتحتجــــزهم ف

وال تــزال ســلطات االحــتالل، مــستمرة فــي تنفيــذ ". والــدامون
ــد مــن اإلجــراءات  ــال، وفــرض المزي ــال األطف ــات اعتق عملي

، "كورونـا "والعقوبات بحقهم، رغم استمرار انتشار فيروس
ـــة عـــزل مـــضاعفة أســـوة  ـــال عملي ويواجـــه األســـرى األطف
بالبـــالغين، ويحرمــــون مـــن زيــــارة عـــائالتهم ومحــــاميهم، 

  .السيما منذ األشهر األولى من انتشار الوباء

ومـــن أبـــرز هــــذه اإلجـــراءات واالنتهاكـــات التــــي 
ــال،  ــسطيني بحــق األســرى األطف ــادي األســير الفل ــذكرها ن ي

زلهم فــي ســاعات متــأخرة مـــن اعتقــالهم المــنظم مــن منــا
ٕالليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وابقائهم دون 
طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحاالت 
ّالموثقــة ليــومين، وتوجيــه الــشتائم واأللفــاظ النابيــة لهــم، 
تهديـــدهم وتـــرهيبهم، النتـــزاع االعترافـــات مـــنهم، ودفعهـــم 

ــــى اإلفــــادات المكت ــــة دون للتوقيــــع عل ّوبــــة باللغــــة العبري
ّترجمتها، وحرمـانهم مـن حقهـم القـانوني بـضرورة حـضور 
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ّأحــد الوالــدين، والمحــامي خــالل التحقيــق، وغيــر ذلــك مــن 
األســـاليب واالنتهاكـــات، ومنهـــا حرمـــانهم مـــن اســـتكمال 

  .دراستهم

ـــة،  ـــدس المحتل ـــي الق ـــال خاصـــة ف ويواجـــه األطف
 مـصيرهم، عمليات اعتقـال منظمـة، لهـا آثـار كارثيـة علـى

ــة المجتمــع المقدســي، واســتهداف  مــن ضــمنها تــدمير بني
التــي طالــت " الحــبس المنزلــي"األســرى األطفــال، بــسياسة 

ـــال،  ـــات مـــن األســـرى األطف ـــسنوات الماضـــية المئ ـــر ال عب
وشـــكلت أخطـــر الـــسياسات التـــي فرضـــتها علـــيهم، وذلـــك 

  .بتحويل بيوتهم إلى سجن

ل ضـد إن االنتهاكات التي تمارسـها دولـة االحـتال
األطفـال الفلــسطينيون تتعــارض مـع اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

، والقانون الدولي اإلنسانومبادئ الشرعة الدولية لحقوق 
ّاإلنــساني، حيــث نــصت االتفاقيــات الدوليــة علــى حمايــة 
األطفال خالل النزاعات المـسلحة؛ وأكـدت اتفاقيـات جنيـف 

م ١٩٧٧وبروتوكالهــا اإلضــافيين عــام ١٩٤٩األربــع لعــام 
  .ى توفير حماية خاصة لصالح األطفالعل

األطفال يحظون بشكلين من الحماية التي يكفلها 
ــة  ــى هــي حماي ــدولي اإلنــساني، فالحمايــة األول القــانون ال
عامة يتمتعون بهـا كـونهم مـدنيين، والحمايـة الثانيـة هـي 
ًحماية خاصة يتمتعـون بهـا بـصفتهم أطفـاال، وهنـاك أكثـر 

 تـــشير إلـــى األطفـــال  مـــادة فـــي اتفاقيـــات جنيـــف٢٥مـــن 
  .وضرورة حمايتهم

 ١٩٨٩كمــا أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــسنة 
علـــى ضـــرورة تـــوفير الحمايـــة لألطفـــال وحيـــاتهم وتـــوفير 
ّفــرص النمــاء والنمــو وقيــدت هــذه المواثيــق ســلب األطفــال 
حــريتهم، وجعلــت منــه المــالذ األخيــر ألقــصر فتــرة ممكنــة، 

ــوق الطفــل  ــادة األولــى مــن اتفاقيــة حق تعــرف الطفــل فالم
بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، ما لم يبلـغ "

، "ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القــانون المنطبــق عليــه
ّأن الطفل، بسبب عـدم "وتنص اتفاقية حقوق الطفل كذلك 

نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعايـة 
لـوالدة خاصة، بما في ذلـك حمايـة قانونيـة مناسـبة، قبـل ا

  ". وبعدها

وتركــز المــادة الثالثــة فــي ديباجــة االتفاقيــة علــى 
تتعهـد الـدول األطـراف "ضرورة حماية األطفال حيث تـنص 

كمـا "بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه 
ال يجـوز " من ديباجة االتفاقية علـى أنـه ١٦تنص المادة 

ل فــي أن يجــري أي تعــرض تعــسفي أو غيــر قــانوني للطفــ
ــه أو مراســالته، وال أي  حياتــه الخاصــة أو أســرته أو منزل

ً، ومنعــا للتعــذيب "مــساس غيــر قــانوني بــشرفه أو ســمعته
ــــادة  ــــدت الم ــــد أك ــــى ) أ (٣٧فق ــــل "عل ــــرض أي طف أال يع

للتعـــــذيب أو لغيـــــره مـــــن ضـــــروب المعاملـــــة أو العقوبـــــة 
كــذلك قيــدت اتفاقيــة " القاســية، أو الالإنــسانية أو المهينــة

ل اعتقال الطفل بشكل كبير حيث نصت المادة حقوق الطف
أال يحـــرم أي طفـــل مـــن حريتـــه بـــصورة غيـــر ) " ب ( ٣٧

قانونيــة أو تعـــسفية، ويجـــب أن يجـــرى اعتقـــال الطفـــل أو 
ًاحتجــازه أو ســجنه وفقــا للقــانون وال يجــوز ممارســته إال 

، وتؤكــد اتفاقيــة "لملجــأ أخيــر وألقــصر فتــرة زمنيــة مناســبة
على ضـرورة معاملـة الطفـل ) ج (٣٧حقوق الطفل المادة 

يعامـل كـل محـروم " حتى ولو تعرض إلى االعتقال والحجز
ــــي  ــــرام للكرامــــة المتأصــــلة ف ــــسانية واحت ــــه بإن مــــن حريت
ـــذين  اإلنـــسان، وبطريقـــة تراعـــي احتياجـــات األشـــخاص ال
بلغوا سنه، وبوجه خاص، يفصل كل طفل من حريتـه عـن 

خـــالف ّالبـــالغين، مـــا يعتبـــر أن مـــصلحة الطفـــل تقتـــضى 
  ".ذلك

ــة االحــتالل اإلســرائيلي قــد صــادقت  ّورغــم أن دول
م، لكــن لــم تلتــزم ١٩٩١علــى معاهــدة حقــوق الطفــل عــام 

بمـــا جـــاء فيهـــا، وأصـــدرت العديـــد مـــن القـــوانين واألوامـــر 
العسكرية التي تنتهـك حقـوق الطفـل الفلـسطيني، وأنـشأت 
ًســلطات االحــتالل محــاكم عــسكرية، وحــاكمتهم بنــاء علــى 

ية، األمر الذي يشكل مخالفة صـارخة لقواعـد أوامر عسكر
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القــــانون الـــــدولي اإلنــــساني، مـــــن دون أي مـــــساءلة أو 
  .محاسبة من جانب المجتمع الدولي

  محاضر جامعي في القانون الدولي *

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ القدس المقدسية

* * * * *  

  مبادرة مقدسية تستحق الثناء

  

  حديث القدس

ـــة القـــدس الـــشرقية وخ اصـــة األوضـــاع فـــي مدين
ــدة القديمــة يرثــى لهــا، بــسبب االجــراءات واالنتهاكــات  البل
ــة فــي  ــر طــابع وتــاريخ المدين ــة الــى تغيي االحتالليــة الرامي
إطـــار سياســـتها الراميـــة الـــى تهويـــدها وأســـرلة مـــا يمكـــن 
أسرلته، في محاولة ايضا من دولة االحتالل لترحيل أهلها 

  .ٕعنها واحالل المستوطنين

هجمـــة الرئيـــسة فـــي وفـــي الوقـــت الـــراهن فـــإن ال
القــدس تــستهدف التجــار والمحــال التجاريــة، الــى جانــب 
الهجمـــات األخـــرى التـــي تـــستهدف المقدســـات والمنــــازل 

  .وغيرها الكثير الكثير

وهذه الهجمات على المدينة وأهلها تصاعدت في 
أعقاب اعتراف االدارة االميركية الحالية، والمتصهينة أكثر 

اصـمة لدولـة االحـتالل من الـصهيونية نفـسها، بالقـدس ع
ـــي  ـــصلية االميركيـــة ف ـــل ســـفارتها اليهـــا واغـــالق القن ونق

  .القدس الشرقية

ــة المقدســية التــي أطلقهــا نــشطاء  وجــاءت الحمل
التـــسوق ولـــو «لـــدعم تجـــار البلـــدة القديمـــة تحـــت شـــعار 

ـــي »بعـــشرة شـــواكل ـــشرسة الت ، لتوضـــح مـــدى الهجمـــة ال
ارية فـي تقودها سلطات االحتالل ضد التجار والمحال التج

  .المدينة

وتهــدف هــذه الهجمــة كمــا غيرهــا مــن الهجمــات 
إلى إجبار أصحاب هـذه المحـال علـى إغالقهـا خاصـة فـي 

زمن الكورونا، حيث تزعم سـلطات االحـتالل بـأن االغـالق 
  .هو لتفادي انتشار الوباء في حين ان هناك أهدافا أخرى

ــضرائب التــي تفرضــها ســلطات  ــات وال إن المخالف
 اصـــحاب المحــال التجاريـــة، والراميـــة الـــى االحــتالل علـــى

إجبــارهم علــى تركهــا، خاصــة وان الــدخل ال يــساوي قيمــة 
ــذي اضــطر اصــحاب  هــذه الــضرائب والمخالفــات، األمــر ال
العديــد مــن المحــال علــى إغالقهــا لعــدم قــدرتهم علــى دفــع 
هذه الـضرائب الباهظـة جـدا، والتـي تحمـل اهـدافا سياسـية 

ـــة خاصـــة بعـــد أن منعـــت ســـلطات اال حـــتالل مـــواطني بقي
أرجاء الضفة الغربية من الوصول للمدينة، حتـى فـي أيـام 

  .الجمع ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك

إن مبـــــادرة النـــــشطاء المقدســـــيين هـــــي مبـــــادرة 
تستحق التأييد والتثمين ألنها تقف الى جانـب التجـار فـي 

  .مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدفهم

يتطلـــــب ويـــــستدعي مـــــن الجانـــــب وهـــــذا األمـــــر 
ــادة وفــصائل، مواصــلة تقــديم الــدعم لهــذه  ًالفلــسطيني، قي
ــة  ــى محــالهم التجاري الفئــة، حتــى يتــسنى لهــم الحفــاظ عل

  .وافشال المخططات واالهداف االحتاللية

كما ان أهلنـا فـي الـداخل الفلـسطيني تقـع علـيهم 
مسؤولية التسوق من أسواق البلدة القديمة، لدعم الحركة 

تجاريــة فيهــا والتــي تعــاني مــن أوضــاع وظــروف صــعبة ال
  .للغاية

وبإمكان أهلنا في الداخل أيضا القيام بمبادرات 
كالتي أعلنها النشطاء في المدينة، خاصة لدى قدومهم 

  .للقدس ألداء صالة الجمعة وغيرها من األيام األخرى

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ القدس جريدة

* * * * * 

التنسيق الفلسطيني األردني لتوفير الحماية 
  لألقصى

  

  سري القدوة
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طبيعة العدوان االسرائيلي ضد المسجد االقصى 
المبارك تستدعي االهتمام والتنسيق الفلسطيني االردني 
المشترك لمواجهة هذا التطاول الغير مسبوق والحرب 

 االقصى والمقدسات االسالمية المعلنة ضد المسجد
والمسيحية وتستوجب العمل ضمن استراتجية فلسطينية 
اردنية مشتركة لمواجهة مخاطر العدوان واالستيطان 
وسياسة تهويد القدس والنيل من صمود ابناء المدينة 
وسكانها االصليين ولذلك ال بد من العمل المشترك 

 دولة لحماية المسجد األقصى المبارك من انتهاكات
االحتالل المتواصلة مع المملكة األردنية الهاشمية، 
ومتابعة هذا العمل باهتمام كبير على كافة المستويات 
الوطنية والجماهيرية والدبلوماسية والشعبية سواء في 
االردن او فلسطين للتصدى للتصعيد الحاصل باستهداف 
دولة االحتالل ومؤسساتها والجمعيات االستيطانية 

ية المتطرفة لألقصى وباحاته، سواء من خالل التهويد
تصعيد االقتحامات اليومية المتواصلة والدعوات العلنية 
لحشد المزيد من المشاركين فيها وأداء طقوس تلمودية 

قت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون الوفي باحاته، في 
ألبشع أشكال العقوبات والتضييقات العنصرية إلعاقة 

القصى بما في ذلك االعتقاالت وصولهم الى المسجد ا
واإلبعاد وسحب الهويات واحتجازها ونشر الحواجز في 

  .وجه المصلين

وتستمر المخاطر التي تهدد المسجد األقصى 
ّالمبارك وتتصاعد في شكلها ومضمونها لتطال كافة 
المعالم العربية واإلسالمية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية 

اء تحت األرض او في تخريب المدينة بشكل شرس سو
فوقها وبحسب مخططات طويلة األمد وجدول زمني 
مدروس آخذه في التسارع لتحقيق األطماع اليهودية في 

أورشليم ذات (اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى 
ًمدنيا واليهودي عقائديا) الطابع الغربي ً.  

ولعل تلك اإلجراءات السافرة التي تمارسها 
المسجد االقصى تعد عدوانا عصابات االحتالل بحق 

ًمدروسا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقا صريحا 
لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية 
الوصول الى االماكن المقدسة ودور العبادة في كافة 
انحاء مدينة القدس والتي كفلتها المواثيق واالتفاقات 

  .الدولية كافة

ات والقوانين والشرائع الدولية وتعد كافة القرار
مدينة القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر 

 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة ١٣٧من 
الفلسطينية التي يستولي عليها االحتالل االسرائيلي بالقوة 
وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها االحتالل على االرض او 

وغير ذلك هي باطلة والغيه ) ينقوان(تلك التي يسميها 
  .وتعتبر ضمن االجراءات االحتاللية التعسفية والجائرة

ان تلك الهجمات تعد االخطر من نوعها والتي 
مرت على مدار االحتالل وتستوجب التحرك العاجل 
والسريع والعمل من اجل وضع حد لها ووقف تداعياتها 

لطات الخطيرة والتي تعد جرائم حرب دولية ترتكبها س
االحتالل بحق المسجد االقصى المبارك وخاصة في ظل 
المرحلة االنتقالية الراهنة إلدارة ترامب، وتلك الهجمة 
الشرسة والمسعورة التي تشنها حكومة االحتالل وتسابق 
من خاللها الزمن لفرض وقائع جديدة تغير من الوضع 
القائم حاليا في المسجد االقصى، مما يستدعي ضرورة 

ق العربي واإلسالمي المشترك والتعامل بكل جدية التنسي
مع تلك التهديدات ووضع حد لها والتصدى للممارسات 
على ارض الواقع من خالل تعزيز صمود ابناء الشعب 

  .الفلسطيني في القدس

وان من شان تلك السياسة االسرائيلية 
وممارسات سلطات الحكم العسكري االسرائيلي ترك اثار 

توي الدولي كونها تمارس في ظل غياب بالغة على المس
المسؤولية الدولية وتنتهك القوانين التي تعتبر القدس 
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اراضي محتلة، ويجب على المجتمع الدولي ومجلس 
األمن الدولي ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية 
المقدسات المسيحية واإلسالمية، وفي مقدمتها المسجد 

ًورا فاعال وجديا من ًاألقصى، وهو ما يتطلب أيضا د ً ً
اليونسكو والمنظمات األممية المختصة لإليفاء بالتزاماتها 

 .ومسؤولياتها تجاه مبادئها، وقراراتها ذات الصلة

  ١٢ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

لمسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في ا
  )٤(فلسطين حلقة 

  

  المحامي علي أبو حبلة

 اهللا عليه وسلم عن ميمونة موالة النبي صلى
أرض : يا نبي اهللا أفتنا في بيت المقدس، فقال: قالت

المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فيه، فإن صالة فيه كألف 
ْصالة فيما سواه، قالت أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه 
ًأو يأتيه؟ قال فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له 

وقال صلى . جةرواه أحمد وابن ما. كان كمن صلى فيه
ّال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: اهللا عليه وسلم ُ :

 صلى اهللا عليه وسلم -المسجد الحرام ومسجد الرسول 
الصالة في المسجد : وفي الحديث.  والمسجد األقصى-

الحرام بمائة ألف صالة والصالة في مسجدي بألف 
رواه . صالة، والصالة في بيت المقدس بخمسمئة صالة

وستشهد أرضها الملحمة الكبرى، قال رسول اهللا . ارالبز
ال تقوم الساعة حتى يقاتل : صلى اهللا عليه وسلم

المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ 
اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الشجر والحجر يا 
مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إال الغرقد 

  . رواه البخاري. فإنه من شجر اليهود

 وفي القدس أبرز :معالم الحضارة اإلسالمية
معالم الحضارة اإلسالمية، وقد تركت تلك الحضارة 

بصمات ال تنسى فيها ما زالت ماثلة أمام التاريخ كالحرم 
 ومسجد قبة الجامع القبلي/   الذي يضمالقدسي الشريف

الصخرة والجامع العمري وحائط البراق الذي أوقف النبي 
صلى اهللا عليه وسلم براقه عنده ليلة اإلسراء، وفي 
القدس مقابر تضم في ثراها أعدادا كثيرة من الشهداء 
وأبطال المسلمين من عهد صالح الدين األيوبي ومن 
قبله ومن بعده وفيها من المدارس اإلسالمية التاريخية 
التي اهتمت بشتى العلوم اإلنسانية والفقهية واإلسالمية 

ُوقد درج بعض الخلفاء والملوك على .  العلوموغيرها من
ْكنس الصخرة وغسلها بماء الورد بأيديهم، ومن هؤالء  ْ َ :

ِالظاهر بيبرس، والملك العادل زين الدين كتبغا 
المنصوري، والملك الناصر محمد بن قالوون، والملك 
ِالظاهر برقوق، والملك األشرف برسباي، والملك األشرف  ِْ

  .من السالطين العثمانيينقايتباي، وكثير 

عمر بن : َ ومن الخلفاء الذين زاروا بيت المقدس
الخطاب، ومعاوية بن أبي سفيان وعبدالملك بن مروان، 
وعمر بن عبدالعزيز، والوليد بن عبدالملك، وسليمان بن 
عبدالملك الذي هم باإلقامة في بيت المقدس واتخاذها  

وغيرهم . المنصورًعاصمة لدولته بدل دمشق، وأبو جعفر 
بالد أولى . ِمن الخلفاء األيوبيين والمماليك والعثمانيين

القبلتين وثالث الحرمين اسم فلسطين مشتق من اللفظ 
بلست وهم من شعوب البحر المتوسط التي دخلت 
فلسطين من جزيرة كريت في األلف الثاني قبل الميالد، 

يين، حيث أقاموا فيها ممالكهم وامتزجوا بالسكان األصل
أي الكنعانيين، وهكذا أعطوا البالد اسمهم بعد أن كانت 

ارض كنعان، وكما يقول المؤرخون فان : تعرف باسم
الكنعانيين هم من الشعوب والقبائل السامية العربية التي 
دخلت فلسطين من شبه الجزيرة العربية في منتصف 

وقد عرفت فلسطين منذ القدم . األلف الثالثة قبل الميالد
م ارض كنعان نسبة إلى هؤالء الكنعانيين، حيث باس

. أسس الكنعانيون المدن، وأقاموا حضارة ظاهرة معلومة
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وقد حارب بنو إسرائيل القبائل العربية المستولية على 
ٕتلك المنطقة، واستطاعوا وصول األرض المقدسة، واقامة 

  . دولتهم فيها

واول دخول اليهود فلسطين كان بعد دخول 
ٕه السالم بما يقارب ستمئة عام، وابراهيم عليه إبراهيم علي

السالم أول األنبياء الذين عاشوا في فلسطين وماتوا 
فيها، وهو عليه السالم أبو األنبياء، فمن نسله جاء 
ٕالكثير من األنبياء كإسحاق ويعقوب ويوسف واسماعيل 

ثم وقعت فلسطين . ومحمد عليهم أفضل الصالة والسالم
 ثم الفارسي، ثم اليوناني، ثم تحت الحكم البابلي،

اليهودي الكابي، ثم الروماني، وتم تدمير أورشليم القدس 
م، وبتحول اإلمبراطورية الرومانية إلى النصرانية ٧٠عام 
م خضعت فلسطين للحكم النصراني إلى أن جاء ٣٢٤عام 
واستمرت خاضعة لحكم . م٦٣٨اإلسالمي عام  الفتح

ناء فترة وقوعها تحت المسلمين طول هذه القرون، باستث
ًفاليهود ال حق شرعيا دينيا لهم بأرض . الغزو الصليبي ً

ْفلسطين وال حقا بأقدمية السكنى وملك األرض، وهم  ًُ
مغتصبون معتدون، ونسأل اهللا أن يكون خالص بيت 

فالشواهد والتاريخ تؤكد  .ًالمقدس منهم عاجال غير آجل
جاءت عدم صحة ادعاءات الكاتب وان الحقائق التي 

بالقرآن واالحاديث ليس لها عالقة باالمور السياسية الن 
القدس واالقصى وهما مرتبطان ببعضهما دينيا وتاريخيا 
وجغرافيا كما اوردنا ودحضا لكل االدعاءات المغالطة 

  .للدين والعقيدة وتعلق المسلمين بأقصاهم وقدسهم

 ١٢ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الدستور 
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  ..يحيا األردن

  

  سالمةمحمد 

يحيا األردن عبارة يرددها أهل فلسطين وأحرار 
ٕاألمة العربية، تأكيدا على دوره في دعم واسناد فلسطين 

وأهلها، وال نبالغ القول اذا قلنا أنه وحيدا اليوم في إدانة 
االستيطان اإلسرائيلي ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط 

دة إلى على حكومة نتنياهو لوقف األعمال األحادية، والعو
مسار السالم الشامل والعادل وقبول حل الدولتين على 

  .أساس القرارات الدولية

يحيا األردن، ففي مئويته األولى أنقذ نفسه من 
براثن وعد بلفور، ويحيا األردن، ففي مئويته الثانية يقف 
وحيدا في دفاعه عن فلسطين وقضايا االمة العربية، 

تي أرست دعائم عالقاته ويحيا األردن بقيادته الهاشمية ال
مع الغرب وواشنطن على أسس واضحة، وما موقفه 
المشرف اليوم إال دليال كافيا على أنه سائر في طريقه 

  .نحو الرفعة والسؤدد

فهو الدولة العربية الوحيدة التي  ..يحيا األردن
قطعت أشواطا في العمل السياسي، وله برلمانه 

وروبا والعالم، ومؤسساته الراسخة، ويحظى باحترام أ
نا عاليا بين أويحيا األردن الذي جعل من أبنائه مكانة وش

أقرانه العرب، فاالردني مهاب الجانب، وسمعته طيبه، 
ويتمتع بكل حقوقه السياسية والمدنية، ويحيا األردن 
بقيادته الهاشمية التي ناضلت وواجهت التحديات 
 وانتصرت، ويحيا األردن الذي قاتل بشرف وسجل أول

م، وفاوض بشرف ١٩٦٨إنتصار على إسرائيل في حرب 
فاسترد كامل ترابه الوطني من إسرائيل، ويحيا األردن 
كونه اليوم بوابة فلسطين والمدافع الوحيد عن القدس 
والمقدسات ويحيا األردن الذي واجه إرهاب الدواعش 
واخواتهما وواجه كل صنوف المؤامرات وبددها ويحيا 

ستقرار السياسي واألمني األردن الذي حقق اإل
  .واالقتصادي واالجتماعي لشعبه

يحيا األردن صديق الشعوب العربية واإلسالمية، 
فقد انجز بامكاناته المتواضعة أفضل مؤسسات الدولة 
 المدنية، نراه يعود لممارسة دوره اإلقليمي والدولي،

  .ويجابه صلف السياسات اإلسرائيلية
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ة العربية الكبرى، يحيا األردن حامل رسالة الثور
فقد أضحى عنوانا  ،"ل هاشمآ"وراية الغر الميامين من 

للثبات وقول الحق، وبات أقوى الالعبين في الساحة 
السياسية اإلقليمية رغم صغر حجمه وضعف امكاناته، 
ويحيا األردن الذي يقوده سليل الدوحة النبوية الملك 

ار كلنا عبداهللا الثاني حفظه اهللا، الذي رفع شع المعزز
وهو  فلنبن هذا البلد ولنخدم هذه األمة، :األردن وقال

اليوم يترجم هذا إلى عمل دروب يسهر فيه على تطوير 
مستوى معيشة المواطنين، ونصرة قضايا األمة 

 .المصيرية
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  "حركة مقاطعة إسرائيل"الحرب األميركية على 

  

  أسعد عبد الرحمن. د

) دونالد ترمب(تت إدارة الرئيس األميركي أثب
خالل السنوات األربع الماضية وقوفها إلى جانب 

أكثر من أي إدارة أميركية سابقة، وكثفت من » إسرائيل«
» إسرائيل«أنشطتها ضد الجهود الرامية إلى عزل 

  .اقتصاديا ودبلوماسيا

المقاطعة وسحب «ومع نجاحات حركة 
، «(BDS) على إسرائيلاالستثمارات وفرض العقوبات 
في مؤتمر ) مايك بومبيو(صرح وزير الخارجية األميركي 

الواليات «إن ) بنيامين نتانياهو(صحفي مشترك مع 
وستتخذ » معادية للسامية«المتحدة ستعتبر الحركة 

!!! »السرطان« ، واصفا الحركة بـ»ًخطوات ضدها قريبا
، بالمقابل، بعث أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين

) جو بايدن(تطلب منه وقبل تنصيب ) ترمب(برسالة إلى 
 كانون الثاني، إصدار مرسوم رئاسي ٢٠رئيسا في 

على منتجات » صنع في إسرائيل«يسمح بعالمة 
الضفة الغربية، التي ال يعترف » مستوطنات«/ مستعمرات

، عالوة على أن »إسرائيل«بها المجتمع الدولي كجزء من 
  .  ينطبق عليهاالقانون اإلسرائيلي ال

حكومة «وقد حذر هؤالء في رسالتهم من أن 
يمكن أن تعيد تبني سياسة التمييز بين ) بايدن(بقيادة 

الضفة، وأنه إذا حدث ذلك، » مستوطنات«و» إسرائيل«
ًفستصبح منتجات المستوطنات هدفا رئيسيا لمقاطعة 

هذا القرار سيشكل دعما «: وختموا. »حركة المقاطعة
  .«ربة لمعاداة السامية وحركة المقاطعةإلسرائيل وض

اتخذت ) ترمب(طوال السنوات األربع من حكم 
الحكومة األميركية إجراءات تشمل سحب االستثمارات 
وفرض العقوبات ضد أي كيان أو حكومة تشارك في 

  . »حركة مقاطعة إسرائيل«نشاطات 

وكان مجلس الشيوخ األميركي صوت في 
ر يسمح للحكومة ، لصالح مشروع قرا٦/٢/٢٠١٩

الفيدرالية أو الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات تشمل 
سحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد أي كيان أو 

  . »الحركة«حكومة تشارك في نشاطات 

 والية، ٢٦ والية أميركية هناك ٥٠فمن ضمن 
تقوم بفرض عقوبات وتشريعات مضادة على أي شركة 

، لكن هذه »إسرائيل«ًأو كيان أيا كان حجمه يقاطع 
التشريعات خاصة بالواليات فقط، أي أن الحاكم هو الذي 
يصدرها في الغالب، وتستغل الوالية قوتها المالية، لتلزم 

» إسرائيل«التخلي عن مقاطعة : الشركات بأحد طريقين
وممارسة أعمالها وتطورها في الوالية، أو عدم العمل في 

  .٢٦الواليات الـ 

أنها » حركة المقاطعة«من طرفها، أعلنت 
ستقاوم هذه المحاوالت المكارثية والبلطجية من قبل «

اإلدارة األميركية لترهيب المدافعين عن حقوق اإلنسان 
االستيطاني واالحتالل  - لفرض نظام االستعمار

  . »ٍواألبارتهايد اإلسرائيلي علينا كقدر محتوم
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نتانياهو المتطرف في  - تحالف ترمب«وقالت 
ً وعدائه للشعب الفلسطيني يخلط عمدا بين عنصريته

رفض نظام االحتالل واالستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي 
ضد الفلسطينيين والدعوة لمقاطعته من جهة والعنصرية 
المعادية لليهود كيهود من جهة أخرى، وهذا بهدف قمع 
ٕواسكات الدعوات والتحركات المناصرة للحقوق الفلسطينية 

  . الدوليبموجب القانون 

ّولقد دانت عشرات المنظمات اليهودية التقدمية، 
ًوكذلك مئات المثقفين اليهود البارزين عالميا، هذا 

  . »التعريف الزائف والمخادع لمعاداة السامية

حسب هذا التعريف الزائف، يمكن «: وخلصت
ّلمنظمات حقوق اإلنسان، » معاداة السامية«توجيه تهمة 

حركة المقاطعة ولكن تؤيد حظر ًالتي هي ليست جزءا من 
من اليهود األميركيين، % ٢٢بل إن . سلع المستعمرات

ً عاما، يؤيدون المقاطعة ٤٠الذين تقل أعمارهم عن 
  .«الكاملة إلسرائيل

 ٤٠ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الرأي 
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إعادة االعتبار لألمم المتحدة وتفعيل القرارات 
 الدولية

  

 سري القدوة

تطلع الشعب العربي الفلسطيني الى دور دول 
العالم وهذا االجماع الدولي على تأييد الحقوق 
الفلسطينية الثابتة والتي ال تسقط بالتقادم من خالل 

يد الكبير للحقوق التاريخية االلتفاف الدولي الجامع والتأي
ٕواقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأهمية اتخاذ الدول 
العظمى موقف واضح من عقد مؤتمر دولي للسالم يكرس 
فيه الجهد الدولي لضمان نجاح وتطوير عملية السالم 
وفقا لقرارات االمم المتحد ومبدأ حل الدولتين حيث ايدت 

 في دورة الجمعية العامة هذه الدول االقتراح الفلسطيني
الحالية األخير الذي دعت إليه القيادة الفلسطينية من 
خالل خطاب الرئيس محمود عباس وحان الوقت التخاذ 
الخطوات االزمة من اجل تحديد موعد وزمان عقد 
المؤتمر الدولي للسالم في الشرق االوسط مع بداية العام 

صة بعد سقوط المقبل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخا
الرئيس ترامب في االنتخابات االمريكية وغياب صفقة 

  .قرنه عن المشهد السياسي

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

ٕها واطالق االستيطان ومصادرة االراضي الفلسطينية وضم
اكبر عمليات التهويد لألرض بتاريخ الصراع العربي 
االسرائيلي، ومحاوالت االحتالل واستمرارها في تطبيق 
مخططات الضم االسرائيلية في ظل غياب المفاوضات، 
ٕواعادة فرض االحتالل بالقوة للمدن الفلسطينية ومصادرة 
المئات من الدونومات إلقامة المستوطنات والوحدات 

تيطانية الجديدة عليها، ال بد من التأكيد مجددا على االس
أهمية إطالق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل 
الدولتين التي تم االعالن عنها وأطلقها في اجتماع 

، وهي الصيغة المعتمدة ٢٠١٨مجلس األمن في فبراير 
دوليا لتحقيق السالم في المنطقة لضمان توفير األمن 

  .لموالسالم في العا

لقد اكد اجتماع مجلس األمن األخير على أهمية 
حماية حل الدولتين، وتوفير األمن والسلم الدوليين، 
ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجال، وذلك 
من خالل اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية 
متسقة مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة والقيم المشتركة 

يمثلها وبذلك ال بد من اتخاذ خطوات عملية إلعالن التي 
ووضع حد لتفرد حكومة االحتالل  المؤتمر الدولي للسالم

وتصعيدها المجنون ضد المدن والقرى والمخيمات 
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ٕالفلسطينية واعادتها لفرض المشروع االستيطاني 
الصهيوني لتقسيم المنطقة وفقا للمصالح اإلسرائيلية في 

رض حل الدولتين للخطر الشديد الشرق االوسط مما يع
لذلك يتطلب زيادة التنسيق والتعاون الدولي للدفاع عن 
المصالح المشتركة بين الدول مع مراعاة وضرورة االلتزام 
بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض 
اآلن لتهديدات خطيرة من جراء التفرد االمريكي في 

  .الشرق االوسط

حديث عن حل الدولتين ال يكفي إن مجرد ال
ٕلحمايته، وانما يستدعي ذلك الي ضرورة صياغة نهج 
متعدد األطراف وذي مصداقية إلنهاء الصراع وهو ما 
يمكن أن يتحقق من خالل مؤتمر دولي للسالم في 
الشرق األوسط، ومن اجل ضمان نجاح عملية السالم ال 

عية ٕبد من اتخاذ واجراء مشاورات بالتعاون مع الربا
الدولية ومجلس األمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم 
بكامل الصالحيات وبمشاركة جميع األطراف المعنية، لحل 
جميع قضايا الوضع الدائم، وال سيما قضية الالجئين بناء 

  .١٩٤على القرار 

إن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، 
 الدولي وسيتم تقويضه عندما ال يدافع عنه المجتمع

بإجراءات واضحة وفعالة، وهو الحل الذي سيحافظ على 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهذا ما يعزز 
الحقوق الفلسطينية والتي ال يمكن ألي من كان ان ينال 
منها استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات األمم 

 .المتحدة
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   الفلسطينيةالذاكرة

  

  رشيد حسن

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

  ..الصهيوني وال تزال

اكثر «وليس سرا أن تدمير القرى الفلسطينية 
، وازالتها عن الوجود ٤٨في عدوان «  قرية ٥٢٠من 

 زراعة او ..وبناء مستعمرات صهيونية على انقاضها
يستهدف  ..الخفاء معالمها.. .الخ ..غابات ومتنزهات

وتدمير أي صلة .. بالدرجة االولى، تدمير هذه الذاكرة
وحبا .. بالقرية التي ولد وترعرع فيها ..للفلسطيني بوطنه

وأكل من ثمار ارضها وسهر الليالي العذاب ..على ارضها
  ..على بيادرها

قام العدو واستكماال لنهج تدمير هذه الذاكرة 
بتغيير اسماء هذه القرى، وتغيير أسماء الشوارع في 

وتغيير اسماء الجبال واالودية .. المدن المحتلة
  ..وكل معالم الجغرافيا الفلسطينية.. والهضاب

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

 البعض وخاصة ان الخطورة فيما يجري، ان
واالرض .. فضائيات نسيت او تناست االسماء العربية

ال بل .. فاخذت تردد كالببغاوات اكاذيب العدو.. العربية
» نتنياهو«شطبت كلمة العدو بعد أن اصبح الخواجا 

تسبق اسماء » السيد«وأصبحت كلمة .. صديقا
المسؤولين الصهاينة االرهابيين، الذين تقطر اياديهم من 

  ..اطفال فلسطيندماء 

  والسؤال المحير الذي ال اجابة عنه؟

... وهو كيف انطلى الكذب والتزوير على البعض
 وكذبوا الرواية العربية،.. فصدقوا الرواية الصهيونية

وتشهد على .. والتي ال تزال شواهدها تمشي على االرض
فالقدس  ..الجرائم الصهيونية وعلى االرهاب الصهيوني

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

فلقد ادرك شعبنا الفلسطيني مبكرا اساليب 
فعمل وبكل .. واهداف العدو من اغتيال الذاكرة الفلسطينية

الذين ولدوا  -ثراء ذاكرة االبناء واالحفاد الوسائل على ا
..  حتى ال ينسون وطنهم- في المنافي والشتات

وليتذكروا قراهم التي هجرتهم منها العصابات 
واستطاع االباء واالجداد ان يثبتوا كذب  ..الصهيونية

وزير خارجية اميركا في الخمسينيات من » داالس«مقولة 
..!! »البناء ينسوناالباء يموتون وا«القرن الماضي 

عندما رأوا ان كافة .. وكانت دهشة المتصهينين كبيرة
في .. قرى فلسطين المدمرة موجودة في المنافي

.. يحملها االبناء واالحفاد في قلوبهم.. المخيمات
  .ال تغادر ذاكرتهم.. ووجدانهم

فاي فلسطيني تساله من اين انت؟؟ يجيب على 
.. من غزة.. ن الفالوجهم.. من يافا.. الفور انا من حيفا

من  ..صرفند.. شحمة.. الرملة ..من المسمسية
  ...الخ ..صبارين

وحفاظا على الذاكرة عمل الفلسطينيون في 
الداخل والشتات على اقامة المتاحف التي تحفظ اسماء 

وتؤرخ للحياة .. القرى المدمرة وتحفظ اسماء الشهداء
   .الفلسطينية فبل النكبة وبعدها

اب الفلسطيني في توظيف مواقع وابدع الشب
التواصل االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على 

   ..الذاكرة الفلسطينية

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

  .في حبال الخديعة الصهيونية

اما وقبل ان نختم هذا المقال نرفع قبعاتنا احتر
وبخاصة عارف العارف . للمؤرخين الفلسطينيين االفذاذ

.. والصباغ والخالدي الذين حفظوا الوطن في مؤلفاتهم

رجعة » كي ال ننسى«وكانت لصرخة وليد الخالدي 
الصدى في فلسطين وفي كل المنافي التي لجأ اليها 

   ..الفلسطينيون

الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية هو جزء من 
انها امانة لالجيال .. تي يخوضها شعبناالمعركة ال

  .فلنحرص عليها
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 إدانة إسرائيلية للعنصرية الصهيونية

  

  حمادة فراعنة

ت هزيمة البلدان االستعمارية التقليدية تم
ٕبريطانيا وفرنسا وايطاليا عبر نضال شعوب بلدان العالم 
الثالث، وتمت هزيمة النازية على يد الحلفاء من 
معسكري االشتراكية والرأسمالية، وتمت هزيمة نظام 
جنوب إفريقيا بتحالف أخالقي معادي للعنصرية من قبل 

رجت وأرغمت حكومتها على أغلبية المجتمع الدولي، أح
تسليم السلطة عبر االنتخابات لألغلبية السوداء، فما هي 
الوسائل واألدوات المتاحة لهزيمة المشروع االستعماري 

  .التوسعي العنصري اإلسرائيلي؟؟

ًمشروع المستعمرة هو األقوى محليا واقليميا  ًٕ
وتدعمه الواليات المتحدة الدولة األقوى في العالم، بينما 

لمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني هو األضعف ا
على أرض الصراع بين المشروعين، وروافعه العربية 
تتهاوى، ودعائمه اإلسالمية ضعيفة، وأسانيده المسيحية 
غير مؤثرة، ولكن حجم التعاطف األخالقي مع فلسطين 
ًعلى المستوى الدولي ما زال متماسكا وعناوينه التصويت 

م المتحدة، تحظى باألغلبية مما يدلل لدى مؤسسات األم
على عدالة القضية الفلسطينية، ومشروعية نضالها، 

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

ًمكنا باألرض ويعمل على االستعماري اإلسرائيلي مت
 القدس وأسرلتها وعبرنتها وتهويدها، -١التوسع وهضم 

يهودا « الضفة الفلسطينية وتحويلها التدريجي إلى -٢
  .«والسامرة

في نظر أهم المراقبين أن أقوى أدوات المساس 
بشرعية المستعمرة اإلسرائيلية من يأتي من داخلها، من 

تطيع أحد اتهامهم بين صفوفها، من ناسها، حيث ال يس
بالسامية وكره اليهود، ولذلك على الفلسطينيين في 
بلدهم، وأردنيين في بلدنا، وكعرب على امتداد الخارطة، 
وكمسلمين عابرين للقارات، علينا أن نتسلح بما يقوله 
النائب عوفر كسيف أمام منصة الكنيست، وما تكتبه 
عميرة هيس وجدعون ليفي وآخرين من أكاديميي 

ؤرخين الجدد الذين عروا الرواية االستعمارية الم
اإلسرائيلية ودوافعها الصهيونية العنصرية، مهما كان 
ًعددهم متواضعا ولكنهم الصرخة األقوى، والسالح الذي 

  .يفضح اإلجراءات اإلسرائيلية ويعمل على تعريتها

 ٢٤/١١/٢٠٢٠ميخائيل يوم . دققوا ما كتبه ب
نمارس مع «في هآرتس العبرية تحت عنوان 

العنوان جذاب » الفلسطينيين ما مورس معنا من قبل
وواضح ودال على فعل مؤسسات المستعمرة ضد الشعب 
الفلسطيني، مثيل ما فعلته النازية من اضطهاد وقمع 
وقتل وتصفية لليهود األلمان واألوروبيين، تعلموا على يد 
النازية ووظفوا ما تعلموه لسلب وطن الفلسطينيين من 

ً طرد نصفهم واحتالل نصفهم اآلخر مرورا بكل خالل
  .المجازر وعمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين

عندما يطلب حاخامات «: يقول الكاتب ميخائيل
وكهنة بشكل علني عدم الشراء من العرب، وعدم تأجير 
الشقق لهم، ومنعهم من دخول برك السباحة، ويطلبون 

م، هذه اللحظة التي عدم الزواج منهم، وعدم اللهو معه
يجب علينا فيها أن نتذكر، وأن نصاب بالذعر وأن 

عندما تكون البالد كلها مكتظة بمئات «، ويقول »نقارن
البلدات المغلقة أمام الفلسطينيين، وعندما يكون مليونا 

 سنة في غيتو غزة محاط ١٤شخص مسجونين منذ 
بالجدران، وعندما يطلب عضو كنيست الفصل بين 

هذه هي ... ت اليهوديات وبين الوالدات العربياتالوالدا
  .«اللحظة كي نتذكر ونصاب بالذعر ونقوم بالمقارنة

: ويخلص ميخائيل إلى النتيجة الصارخة بقوله
أجل يجب علينا المقارنة، هذه هي أحكام النازيين ضد «

ٕهل ثمة وضوح وادانة لسلوك المستعمرة . «اليهود
ما فعل النازيون ضد وأدواتها ضد الفلسطينيين أقل م

 اليهود؟؟
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  أين المليارات العربية من مأزقنا المالي؟

  

  حديث القدس

أكد البنك الدولي، وهو مؤسسة موثوقة، ان 
 مليون دوالر ٧٦٠عجز موازنة السلطة الوطنية سيكون 

حتى بعد استالم أموال المقاصة من اسرائيل، والمنح 
قعة من الجهات األخرى، وقد كان لجائحة كورونا المتو

دور أساسي في انكماش االقتصاد الوطني هذا، وتبلغ 
أموال المقاصة المتراكمة على اسرائيل منذ شهر أيار 

 مليون دوالر، ولوال هذه األموال ٩٠٠الماضي اكثر من 
  . مليار دوالر١.٦لكانت الفجوة المالية حوالي 

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

هذه األوضاع المالية المؤسفة والمؤلمة تجيء 
بينما تتراكم في البنوك مليارات الدوالرات العربية، وبينما 

الوكالة التي ينفق المليارات ايضا ال نجد من يتبرع لدعم 
هي مؤسسة دولية أقيمت بقرار من األمم المتحدة 
لمساعدة واغاثة الالجئين الفلسطينيين الذين شردهم 
االحتالل االسرائيلي، وبدأت تعاني من عجز مالي مدمر 

  .قد يهدد وجودها ايضا

إن العجز في ميزانية السلطة والوكالة فيه ضربة 
 االولى، ومن قوية للقضية الوطنية ولشعبنا بالدرجة

المخجل بل ومن المعيب ان نصل الى الى هذه المرحلة، 
ولدينا أغنى دول العالم واكثرها امواال وموارد اقتصادية، 

الرئيس ترامب المليارات في جلسة واحدة » لطش«وقد 
وتحت ذريعة تقديم الحماية والرعاية الى من مألوا 

ممارساته خزينته بالدوالرات بينما هو يدعم االحتالل بكل 
  .وسرقته لألرض والمستقبل

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

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

  .من األرض

نأمل أال يكون وضعنا مجرد صرخة عند 
، ألننا جزء من هذه األمة وأي سوء يصيبنا »أطرش«

  .ينعكس في النهاية على الجميع

 ٢٦/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 
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ر المجتمع الدولي في حماية الحقوق دو
  الفلسطينية

  

 سري القدوة

مرة أخرى ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات 
 منح الشعب الفلسطيني حقوقه في السيادة بشأنمهمة 

ٕوتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة حيث تم 
التصويت على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في 

لجنة الشؤون «ر، وذلك في اللجنة الثالثة تقرير المصي
التابعة للجمعية العامة » االجتماعية واإلنسانية والثقافية

 دولة لصالح ١٦٣لألمم المتحدة، وُأعتمد القرار، بأغلبية 
إسرائيل، وجزر : ( دول وهي٥القرار، وعارضته 

) المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والواليات المتحدة
ويعيد هذا القرار بمثابة . عن التصويت دول ١٠وامتنعت 

خطوات متقدمة من اجل التأكيد مجددا على حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن 
تكون له دولته المستقلة في فلسطين المحتلة، ويحث 
القرار الذي اتخذ بإجماع دولي على قيام جميع الدول 

ومة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ومؤسسات منظ
على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل 

  . حقه في تقرير المصير في أقرب وقت

ويشدد القرار كذلك على الضرورة الملحة للقيام، 
دون تأخير، بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في عام 

، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ١٩٦٧
فلسطيني واإلسرائيلي، استنادا إلى قرارات بين الجانبين ال

األمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة 
السالم العربية، وخطة خارطة الطريق، إليجاد حل دائم 

  . للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين

إن هذا التصويت الذي يدل على شبه إجماع 
شعب الفلسطيني وكذلك دولي لدعم حق تقرير المصير لل

التصويت على القرارات األخرى المتعلقة بقضية فلسطين 
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في اللجان المختلفة التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة 
يؤكد أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب 
الفلسطيني في كافة جوانبها بالرغم من حمالت التضليل 

مة االحتالل المستمرة التي تمارسها وتقوم بها حكو
  . إلحداث تغيير في الموقف الدولي

ويشكل التصويت خطوات ايجابية على طريق 
انصاف الشعب الفلسطيني ومساهمة المجتمع الدولي 
بإظهار الحقائق وتوضيح االمور وتصويب المسار 
ووضع حد النتهاكات االحتالل واالعتداء الذي يقوم به 

ان هذا جيش االحتالل ضد االراضي الفلسطينية، و
التصويت المهم وبهذا التوقيت له دالالت سياسية كبيرة 
ومهمة على صعيد انصاف الشعب الفلسطيني، وانتصار 
للشرعية الدولية ودعم الحقوق الفلسطينية وخاصة تلك 
الحقوق المتعلقة في تقرير المصير، ويشكل موقف مهم 
للدول التي تناضل ضد االستعمار والظلم وتعيد تشكيل 

ة السياسية الدولية والتأكيد على اهمية الخيارات الخارط
الدولية لمواجهة المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية، 
وتوحيد الجهود الدولية في دعم حركات التحرر العالمية 
وتعزيز مقومات النضال الفلسطيني وحقوق الشعب 
الفلسطيني في مواجهة هذا المحتل حتى نيل الحرية 

 الدولة الفلسطينية المستقلة ٕوتقرير المصير واقامة
  . استنادا للقرارات والشرعية الدولية

أنه في الوقت الذي تندد فيه دول العالم 
ومؤسساتها باستمرار االستيطان في األراضي الفلسطينية 
المحتلة وبناء الوحدات االستعمارية، وآخرها ما تنوي 
حكومة االحتالل تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تستمر 

كومة االحتالل العسكري االسرائيلي وتواصل العدوان ح
على حقوق شعبنا الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي، 
وقرارات الشرعية الدولية، ولذلك بات المجتمع الدولي 
مطالب بضرورة مضاعفة جهوده والقيام بواجباته 
والمتابعة لما يجري على االرض في فلسطين المحتلة 

اهيم الحماية والمساءلة واتخاذ ما والعمل على ترسيخ مف
يلزم بشان اجبار سلطات االحتالل العسكري على وقف 
انتهاكاتها األحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، بما 
في ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وكبح خروقاتها 
وتماديها في القدس المحتلة، ولجم عمليات الضم 

ي المتواصل ألرضنا والتصعيد االستيطاني االستعمار
  .ومواردنا وضمان امتثالها للقانون الدولي

  ١٠ ص٢٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

  يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني

  

  سري القدوة

الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم 
مازال يخضع لالحتالل وان القضية الفلسطينية هي 

مختلف دول العالم ومن القضية المركزية والمحورية ل
حقه ان يعيش في دولته ويقيم مؤسسات حكمه الشرعية 
ومساعدته على تجاوز االحتالل والقمع االسرائيلي 
والمؤامرات التي باتت تحاك مجددا لتنال من االرض 
الفلسطينية ولألسف فان االحتالل االسرائيلي يعتبر نفسه 

ه بحق دولة فوق القانون وما زال يمارس ارهابه وقمع
الشعب الفلسطيني دون خضوعه للمحاسبة والعقاب 

 .الدولي ودون اعترافه بالقوانين الدولية

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يدفعنا الى 
طرح التساؤل االهم فى ظل الظروف المعقدة التى نعيشها 
وتمر بها القضية الفلسطينية وهو اين العالم وأين 

 التي تبنت القرار واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة
يوما للتضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، كي تبقى 
ٕفلسطين حاضرة على المستوى الدولي سياسيا واعالميا 
ودبلوماسيا وفى كل المجاالت من اجل حماية الحقوق 
الفلسطينية، ولعل وحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه 

 والتنكر تبقى هي األساس في نزع كل ذرائع التخاذل
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لحقوقه الوطنية المشروعة، ونزع ذرائع من يتهربون من 
تحمل مسؤولياتهم تجاه القصية الفلسطينية ومن اجل 
العمل على اقامة الدولة الفلسطينية وضمان عودة 
الالجئين الى اراضيهم وفقا للقرارات الدولية التي صدرت 

 .بهذا الشأن

من اهم منطلقات العمل للتضامن مع الشعب 
ٕفلسطيني هو اسقاط صفقة القرن واسقاط كل خيارات ال

التبعية والمؤامرات التي باتت تستهدف الوجود الفلسطيني 
والحقوق الشرعية التي اقرتها االمم المتحدة والمتمثلة 
ٕبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته 
المستقلة، وأن رد وموقف المجتمع الدولي المناسب هو 

مل على اطالق المؤتمر الدولي للسالم وخاصة ضرورة الع
بعد رحيل ترامب وسقوطه في االنتخابات االمريكية، 
وضرورة التصدي لكل المؤامرات التي تحيكها سلطات 
االحتالل والعمل على االعتراف الدولي فورا بإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 

 وفقا للقرارات ١٩٦٧يونيو / نخطوط الرابع من حزيرا
الدولية وان تتبوأ فلسطين المكانة التي تستحقها كعضو 
يتمتع بالسيادة والمساواة مع األعضاء اآلخرين في 

 .المجتمع الدولي

مهمة المجتمع الدولي وكل من يتضامن مع 
الشعب الفلسطيني العمل وبشكل متوافق مع تطلعات 

ضامن مع الشعب الشعب الفلسطيني واالنتقال من الت
الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة ومن حالة استمرار 
الصمت على جرائم دولة االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاتها 
المستمرة لقانون الدولي، إلى العمل الجاد من أجل وقف 
هذه الجرائم واالنتهاكات وضرورة اعادة التصويت الدولي 

ولة تتمتع على عضوية فلسطين في االمم المتحدة كد
بالعضوية الكاملة بدال من العضوية المؤقتة واالعتراف 
بالدولة الفلسطينية والحقوق التاريخية للشعب 

 .الفلسطيني

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي دعت 
 يجب أن ١٩٧٧له الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

يترجم إلى واقع عملي ملموس، في ظل ما يعانيه الشعب 
سطيني من احتالل وحصار وعدوان مستمر وتشرد، الفل

وأن التضامن بصوره وأشكاله المختلفة مهم ومؤثر، لكن 
يجب أن تنتهي هذه المآسي وأن يعيش الشعب 
ًالفلسطيني حرا كريما في دولته الفلسطينية المستقلة  ً
وعاصمتها القدس، وضرورة العمل الفوري والسريع دون 

ة وتوحد الكل الفلسطيني في مماطلة وتأخير إلنجاز الوحد
 .مواجهة التحديات والمخططات واالعتداءات اإلسرائيلية

ان يوم التضامن هو يوم للتأكيد على الحق 
الشرعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في 
أرضه وتذكير لشعوب األرض بأن هناك شعب له جذور 
ٕراسخة في هذه األرض منذ آالف السنين وانه كان وما 

زال متمسكا بثوابته الوطنية وفي مقدمتها التحرر من ي
 .االحتالل
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 وأهميته المزدوجة للشعب "حل الدولتين"
 الفلسطيني وللدولة األردنية

 

 عدنان أبو عودة

ربط األردن منذ فترة طويلة منظوره لألمن 
الوطني األردني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات 

، على أن تكون عاصمتها ٦٧ـ سيادة، على حدود ال
  .القدس الشرقية

في المنظور اإلستراتيجي (واعتبر هذا الحل 
حل النهائي، كالحدود ًمتشابكا مع قضايا ال) األردني

ًوالقدس وحق العودة لالجئين واألرض ومرتبطا بمصالح 
نسبة (حيوية أردنية، سواء على صعيد عودة الالجئين 

معتبرة من األردنيين من أصول فلسطينية ويملكون حق 
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، ألسباب عديدة )الوصاية الهاشمية(، أو القدس )العودة
دنية، ومنها ما منها ما يرتبط بالمعادلة الديمغرافية األر

يتعلق بالهواجس من محاوالت أميركية أو إسرائيلية 
لتوريط األردن في الوضع الفلسطيني الداخلي، وكذلك ما 

  .يتعلق بالبعد التاريخي والرمزي بالنسبة للهاشميين

تحاول هذه الورقة مناقشة القناعة في األوساط 
ن السياسية األردنية والفلسطينية بما يتعلق بحل الدولتي

وتبعاتها على األردن وفلسطين وذلك في ضوء الخطوات 
األخيرة لإلدارة األميركية، سواء بإعالن صفقة القرن ونقل 
السفارة إلى القدس، أو ما طرحته من تصور الحل 
النهائي يفضي إلى إلغاء حل الدولتين، كما يفهمه 
األردنيون والفلسطينيون، وينهي عمليا حلم إقامة دولة 

ّقيقية وليست شكلية، كما أنه يقضي على فلسطينية ح
ّللفلسطينيين المهجرين، عمليا وواقعيا، » حق العودة«

ّويدفع نحو كيان مشوه يسمى الدولة الفلسطينية، واليمت 
  .لمعنى الدولة بأي صفة من الصفات

الخطوات األميركية الواقعية والتصورات النظرية 
بيع العربية التي طرحت للحل النهائي، ثم اتفاقيات التط

» السالم اإلقليمي« المتالحقة مع إسرائيل والحديث عن
كمصطلح الستدخال التطبيع مع إسرائيل وتعويم المطالب 
الفلسطينية لتصبح أقل أهمية وجدوى في معادلة 
ّالمنطقة؛ كل ذلك يعني أن الخيار الذي طالما سعى إليه 

لثاني األردن ودافع عنه، وكتب فيه جاللة الملك عبد اهللا ا
  .أصبح في خبر كان»الفرصة األخيرة«كتابا بعنوان 

ًهنا تحديدا يبدو السؤال مشروعا بل ضروريا  ً ً
كيف ينظر األردن إلى هذه التطورات؟ وما : ًواستراتيجيا

هي انعكاسات ذلك على أمنه الوطني؟ وما هي الخيارات 
ّالبديلة أردنيا وفلسطينيا أيضا ألن هنالك اشتباكا وتداخال  ً ً ً
كبيرا في هذا المجال بين المصالح االستراتيجية األردنية 
والفلسطينية على السواء؟ هل ما زال باإلمكان القيام 

بشيء لحماية حل الدولتين ومواجهة مخطط تصفية 
  الدولة الفلسطينية وتفريغها من األسس الحقيقية لها؟

  خلفية تاريخية.. حل الدولتين

 في أي وسيلة »حل الدولتين«ُحينما يذكر تعبير 
إعالمية في عالمنا هذا، يفهم من دون تردد أن المقصود 

لقد طال هذا النزاع . هو النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي
وأفرز من المشكالت ما جعله مألوفا في الخطاب 
السياسي الدولي، سواء في قرارات األمم المتحدة، أو 
البيانات السياسية المشتركة، أو المؤتمرات الصحفية 
التي يتحدث بها وزراء الخارجية العرب في اإلقليم العربي 

  .أو خارجه

ًعادة في سياق ) ّحل الدولتين(ُويذكر المصطلح 
ًالحديث عن السالم؛ باعتباره هدفا مهما، ومرغوبا على  ً ً
صعيد إقليم الشرق األوسط، والصعيد العالمي؛ وذلك 

  .ألهمية استقراره

ن اإلسرائيلي لقد نشأ هذا االهتمام بعد العدوا
، والذي ١٩٦٧على مصر واألردن وسوريا في حزيران 

نجم عنه احتالل أراض في الدول الثالث كان من بينها 
الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيين، وقد مهدت 
ًإسرائيل لذلك العدوان سياسيا؛ لتجعله يبدو الحقا حربا  ً
استباقية للدفاع عن إسرائيل لتنجو من العقاب بحسب 

  .يثاق األمم المتحدةم

صدر عن مجلس األمن بعد الحرب قرار 
،الذي نص على مبادئ السالم، وأهمها االنسحاب ٢٤٢

تعثر الجهد . ًمن األراضي المحتلة تمهيدا لقيام سالم دائم
الدولي للتوصل إلى سالم دائم، وأنهيت مهام المبعوث 
الدولي السويدي الدكتور جونار يارنج المعين لهذه 

، ١٩٧٣، ثم وقعت حرب جديدة في تشرين أول المهمة
وتدخلت الواليات المتحدة األمريكية؛ إلنهاء هذه الحرب، 
ليتبعها ثالث اتفاقيات سالم عربية إسرائيلية، كانت 
ٕاألولى معاهدة كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام 
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، والتي على أساسها استردت مصر أراضيها ١٩٧٩
وسلو بين منظمة التحرير المحتلة، وبعدها اتفاقية أ
، والتي لم تؤد إلى ١٩٩٣ٕالفلسطينية واسرائيل عام 

انسحاب إسرائيلي من األراضي الفلسطينية المحتلة، بل 
إقامة حكم ذاتي فلسطيني، واالتفاقية الثالثة تمت بين 

أما األراضي السورية . ١٩٩٤ٕاألردن واسرائيل عام 
المحادثات المحتلة فقد بقيت في قبضة إسرائيل؛ لفشل 

ٕالتي أدارتها الواليات المتحدة بين الدولتين، وانه لجدير 
بالذكر أن عملية السالم في الشرق األوسط انتقلت منذ 

 من األمم المتحدة إلى الحضن ١٩٧٣حرب تشرين 
  .األميركي

ورد في اتفاقية أوسلو نص اعتراف منظمة 
ابل التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، ولم يرد فيها بالمق

نص عن إقامة دولة فلسطينية، واتفق المتفاوضون على 
» الحل النهائي«َإرجاء هذا الموضوع لما سموه باالتفاقية 

ٍالذي فهم منه الفلسطينيون والعالم إقامة دولة فلسطينية؛  َ
باعتبار أن قيامها هو الذي سيجلب السالم الدائم لإلقليم، 

العتراف أما إسرائيل فقد اكتفت في هذه المرحلة با
لقد . بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين

ًمضى على االتفاقية حتى اليوم سبعة وعشرون عاما ولم 
تقم دولة فلسطين ولم يجلس الجانبان للتباحث بالحل 

  من المسؤول عن ذلك؟. النهائي

  الالعبون الرئيسون في عملية السالم

طة إسرائيل والسل(باإلضافة إلى طرفي النزاع 
فإن الالعبين الرئيسين في عملية السالم ) الفلسطينية

األمم المتحدة، ثم الواليات المتحدة والتي أمسكت : هم
بخيوط اللعبة منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، كما 

والحقا شكلت الرباعية الدولية عام . ذكرت سابقا ُ ً٢٠٠٢ ،
وكان في عضويتها كل من األمم المتحدة، واالتحاد 

وفي ما يلي . ألوروبي، والواليات المتحدة، وروسياا

سأتطرق لعرض دور كل طرف على مدى ربع القرن 
  .الماضي

أبدأ باألمم المتحدة باعتبارها مالذ الدول 
والشعوب المظلومة وفقا لميثاقها الذي يعتبر أساس 
القانون الدولي ومرجعيته، منذ أنشئت السلطة 

وقف إسرائيل عن بناء الفلسطينية حتى يومنا هذا لم تت
ًالمستوطنات وتوطين اليهود فيها مواصلة بذلك ما بدأته  َ ِ

، مخالفة ١٩٦٧مباشرة بعد احتالل الضفة الغربية عام 
  .بذلك اتفاقيات الهاي وجنيف

لم تتوقف الدول العربية عن تقديم الشكاوى ضد 
إسرائيل؛ بسبب هذه المخالفة المفضوحة، لتليها السلطة 

عد قيامها بمواصلة تقديم الشكوى، ولكن الفلسطينية ب
وحينما . ًإجراء حقيقيا واحدا لم يتخذ لوقف هذه المخالفة

ُكانت السلطة تلجأ لمجلس األمن شاكية كانت تستقبل 
بالفيتو األميركي الذي وظفته الواليات المتحدة أكثر من 
أربعين مرة ضد الشكاوى الفلسطينية، وذلك بالرغم من 

  . على إدانة السلوك اإلسرائيلياإلجماع العالمي

ّإن الواليات المتحدة لعبت دور الشريك غير 
المباشر مع إسرائيل في بناء المستوطنات، ومن المفيد 
ًأن نذكر بأن الواليات المتحدة، ومنذ أرادت أن تلعب دورا  ّ 

أولهما حمل : في إقامة السالم قدمت وحتى اآلن اقتراحين
رة السالم التي طرحها في اسم الرئيس ريغان وهو مباد

 بعد إخراج الفدائيين من لبنان، وكان ١٩٨٢تشرين ثاني 
جوهر ذلك المشروع هو إقامة حكم ذاتي في الضفة 

مرتبط باألردن، وورد فيه ذكر وقف ) وغزة(الغربية 
االستيطان اإلسرائيلي، ولكن لم يذكر إقامة دولة 

قامة فلسطينية، بل إنه استبعد تحقيق سالم من خالل إ
وثانيهما مشروع الرئيس ترمب المسمى . دولة فلسطينية

وهو أيضا لم يذكر دولة فلسطينية » صفقة القرن«
  .>>...حقيقية
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التي » الرباعية«أما الالعب الثالث أي ... <<
ّتضم الواليات المتحدة وشكلت عام  ، وتوقف ٢٠٠٢ُ

 فلم تتمكن من إحراز أي تقدم نحو ٢٠١٦عملها عام 
ئم بإقامة دولة فلسطينية، واكتفى وزير السالم الدا

الخارجية األميركي في عهد الرئيس أوباما، جون كيري 
بإسداء نصيحة ) آخر ممثل أميركي في الرباعية(

ّإلسرائيل بأن سياساتها ستؤدي إلى نشوء أبارتايد 
من الواضح أن الموقف . سيسيئ إلى صورتها في العالم

كية إلسرائيل، والتي األمريكي يعكس سياسة الدعم األمير
  .تقوم سياساتها على عدم إقامة دولة فلسطينية

  ّلماذا ترفض إسرائيل حل الدولتين؟

ًهذه الحقيقة تثير تساؤال هاما للغاية وهو لماذا : ً
ترفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية؟ وهو االمر الذي 
سيؤدي إلى قبولها في المحيط العربي وسيزيل عنها 

 إن موقفها هذا ضد المنطق والعقالنية، !.اإلحراج العالمي
  .وفي ما يلي سأفسر عدم عقالنية هذا المنطق

 تقسيم ١٩٤٧حينما قررت األمم المتحدة عام 
فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى فلسطينية رفضت الدول 
العربية السبع هذا القرار، باإلضافة إلى ممثلي فلسطين 

رفضوه لسبب آخر ًالذين رفضوه ابتداء لعدم عدالته، كما 
وهو رفضهم لزرع جسم غريب في اإلقليم العربي، فاإلقليم 

ورد الفعل . عربي الهوية والثقافة والتاريخ والديموغرافية
العربي بهذا المعنى كان منطقيا؛ ألنهم تصرفوا كما 
يتصرف جسم اإلنسان حين يتسلل فيه جسم غريب، 

م في ٕفينتفض؛ لطرد ذلك الجسم الغريب، واذا فشل الجس
طرده يعمد إلى حوصلته انتظارا لليوم الذي تمكنه مناعته 

وهذا ما حدث بالضبط حينما فشل . من التخلص منه
، فاضطروا ١٩٤٨العرب عسكريا في التخلص منه عام 

إلى حوصلته التي اتخذت شكل محاصرته ومقاطعته التي 
 حينما حققت إسرائيل انتصارا ١٩٦٧استمرت حتى عام 
لى الجيوش العربية منهية الحصار، عسكريا ساحقا ع

، ٢٤٢وذلك حينما قبلت مصر واألردن قرار مجلس األمن 
وقبلته سوريا بعد حرب تشرين وذلك بقبولها قرار مجلس 

، ونتيجة قبول ٢٤٢ الذي نص على قرار ٣٣٨األمن 
هذين القرارين فتحت األبواب إلسرائيل وانتهى الحصار 

ائر الدول بعد أن وأصبحت عملية السالم هي مرجعية س
قبلت الدول العربية وجود إسرائيل في الجوار، بعدما كانت 

  .سابقا رافضة له

كان المطلوب هو استرجاع األرض المحتلة 
فمضت الدول العربية في إعالن قبولها . وتأسيس السالم

بدولة إسرائيل؛ إذا تحقق السالم، وأقيمت الدولة 
 قرار القمة الفلسطينية، ووصل األمر حد اإلعالن في

 أن العرب سيتقبلون إسرائيل ٢٠٠٢العربية في بيروت 
في وسطهم، وبذلك وعدت الدول العربية بقبول ما رفضته 

ومع ذلك لم . ٕ، وانشاء عالقات طبيعية معها١٩٤٧عام 
تستجب إسرائيل لهذا العرض الكريم في تصرف غير 

  .لماذا؟ ال بد أن يكون له سبب. منطقي

ركة قومية يهودية، ومع إسرائيل هي مشروع ح
ّأن الدين ال يشكل قومية، إال أن قادة هذه الحركة 
الصهيونية تمكنوا في القرن التاسع عشر في أوروبا، 
وهو قرن القوميات واالستعمار، من مزج الدين بالتاريخ 
وباالضطهاد المسيحي لليهود في أوروبا بحركة تعمل 

ت فلسطين ٕعلى إنقاذهم وايجاد وطن لهم ليحميهم، وكان
ّفشكل هذا المفهوم أيدولوجية . هي المكان المرتجى

  .ّتجسدت في إسرائيل

إن رفض إسرائيل لقيام دولة فلسطينية بالضفة 
الغربية وقطاع غزة مدفوع بتمسكها بأيديولوجيتها التي 

األولى أرض فلسطين وقد أمنتها : تقوم على ركيزتين
إن األرض ، أما الثانية ف١٩٦٧بالكامل في حرب حزيران 

لليهود فقط وبالتالي ال تسمح بقيام دولة فلسطينية على 
  .أرض تعتبرها يهودية حتى ال تنحرف بأيديولوجيتها
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إذن الموقف اإلسرائيلي الرافض لقيام دولة 
فلسطينية هو موقف أيديولوجي، وليس موقفا سياسيا 
مبنيا على تحقيق المصالح، ويحكم العقل ال العاطفة عند 

ولتأكيد موقفها األيديولوجي أصدرت قانون . اراتخاذ القر
 الذي يعرف إسرائيل بدولة ٢٠١٨القومية اليهودية عام  ُ

 وقبل سن ١٩٤٨منذ عام . قومية للشعب اليهودي فقط
هذا القانون بنحو سبعين عاما تعاملت دولة إسرائيل مع 
الفلسطينيين الذين لم يخرجوا من بيوتهم في مدنهم 

 هذا القانون من خالل العمل على وقراهم وفق مضمون
الحد من تكاثر الفلسطينيين، بشكل غير مباشر، حينما 
وضعت تعليمات تمنع أو تعرقل إضافة بناء جديد على 
مبنى العائلة القائم في المدينة أو القرية؛ لتمنع الزواج 

ومع ذلك يشكل هؤالء الفلسطينيون . المبكر أو تؤخره
من سكانها، % ٢٠حوالي المقيمون في إسرائيل اليوم 

ويقيم معظمهم بمنطقة المثلث، والتي يقترح الجانب 
 – حسب تفاصيل خطة ما يعرف بصفقة القرن –األمريكي
ًإعادة رسم حدود إسرائيل، وفقا التفاق الطرفين، «إمكانية 

  .«ًبحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءا من دولة فلسطين

مثلث ّيذكرني ذلك بمثال على مكر التاريخ؛ فال
اإلسرائيلية األردنية » رودس«قبل توقيع اتفاقية الهدنة 

 كانت تحت سيطرة الجيش ١٩٤٩في نيسان عام 
األردني، الذي خلق وجوده الخصر النحيل إلسرائيل 
ُوكانت تسعى لطرد سكانه، فضغط على األردن ليتنازل 
عنه وليصبح المثلث أرضا إسرائيلية فيما تنازلت إسرائيل 

جنوبية لمدينة الخليل، ضمن مفاوضات عن التالل ال
وشرعت إسرائيل بالضغط العسكري . كانت صعبة ومعقدة

على سكانه ليهاجروا كما فعلوا ذلك في مناطق أخرى، إال 
أنهم ثبتوا ولم يهاجروا ليصبحوا اليوم مصدر قلق 
إلسرائيل؛ حيث أصبحت منطقة المثلث مصدر قلق 

  .ديمغرافي وجغرافي لهم

  :عمي أبصار القيادة اإلسرائيلية أمران اثنانأعتقد أن ما ي

  :األول

) الواليات المتحدة(وقوف أقوى دولة في العالم 
إلى جانبهم، وسكوتها على مخالفاتهم العديدة للقانون 
الدولي، وحمايتها لهم بسالح الفيتو، ووجود مجموعات 
ضغط وأشخاص نافذين من الجالية اليهودية األميركية 

خص السياسات األميركية، والتي تؤثر وهي فاعلة بما ي
بشكل فاعل وكبير في كثير من األحيان في السياسة 
األميركية، وبخاصة في الشرق األوسط، ومثال على ذلك، 
ًمنظمة أيباك، فضال عن المجموعة اإلنجيلية المتشددة 

  .في الواليات المتحدة

  :الثاني

الذي حد من عقالنيتهم فهو الظفرية التي 
يهم بعد انتصارهم العسكري الساحق على استولت عل

فالظفرية . ١٩٦٧الجيوش العربية في حرب حزيران عام 
وفي . جعلتهم يشعرون أن بإمكانهم تحقيق المستحيل

ّرأيي أن إنجازهم االخير، بالحصول على االعتراف، 
: وتطبيع العالقات مع دول عربية في االطراف هي

. بحرين، والسوداناالمارات العربية المتحدة، ومملكة ال
ًبعد أن حققت سالما مع مصر واألردن المجاورتين، مما 
يغذي داء الظفرية ويزيده درجات، ويزيدهم عنادا؛ مثلما 
غذت الظفرية القيادات اإلسرائيلية، حينما احتلت إسرائيل 

  .سائر األرض، وحققت نصف الحلم األول

هل سيقبل اإلسرائيليون بالوصول : والسؤال هو
صورة السيئة التي حذرهم منها وزير الخارجية إلى ال

كيري بأنهم في رفضهم إلقامة الدولة الواحدة ذات 
القوميتين، وإلقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة 
سيجعلون من بلدهم دولة أبارتايد؟ األمر يعتمد على تغير 
البنية السياسية اإلسرائيلية حيث ما زال اليمين 

مسيطر معظم الوقت منذ اغتيال إسحاق األيدولوجي هو ال
، آخر زعيم سياسي إسرائيلي كان ١٩٩٥رابين عام 

يؤمن بالسالم، إذ منذ اغتياله تراجعت قوة السياسيين 
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الذين تتحكم بهم قوة الفكر السياسي المتعقل لتحل 
محلهم قوة اليمين األيدولوجي، وأخشى أن الحال إذا ما 

ليمين األيدولوجي استمر على ما هو عليه أن يعمل ا
الحاكم على تفريغ أرض فلسطين من أكبر عدد من 
الفلسطينيين، ليحققوا النصف الثاني من الحلم، وهو 
تصفية األرض منهم، وهذا أمر ال يخفيه الكثيرون، 
وخاصة اليمين أو األيديولوجيون المتشددون منهم الذين 

  .ّيصرحون أن األردن هو فلسطين

  ًينيا؟ًما العمل أردنيا وفلسط

ومن هنا ال بد لنا كأردنيين أن نكون حذرين 
وناشطين للحفاظ على األردن،ومن المؤكد أن عدم قيام 
الدولة الفلسطينية وشطبها من الخريطة، سيكون له 

والحقيقة أن هذه . تداعيات جسيمة على الهوية األردنية
الخشية كانت قائمة منذ وقت مبكر لدى القيادة األردنية 

المرحوم الملك الحسين، ويقيني أنها ما زالت أيام جاللة
قائمة مع جاللة الملك عبداهللا الثاني، ومرد حدسي هذا 

علينا . هو ثبات الموقف األردني في تأييده لحل الدولتين
ان نؤيد هذا الموقف ونطلب من القيادة األردنية أن 
تتوسع بكسب تأييد قادة عرب ومسلمين ودوليين لهذا 

أن حل الدولتين دوليا هو الشائع، وهو وبخاصة . الموقف
وعلى . الذي يسهم في منح الشرعية للمطلب الفلسطيني

األردن أن يجتهد في العمل على إنهاء االنقسام 
الفلسطيني في األرض المحتلة الذي يضعف من موقفهم 
عالميا إذ أن الميدان العالمي هو الميدان الخصب الذي 

نية بحقهم في تقرير يتلقى بالترحيب المطالب الفلسطي
ٕالمصير، واقامة دولتهم المستقلة وخاصة بعد انتهاء 
الحرب الباردة، وزوال االتحاد السوفيتي الذي كان يركز 
على االقتصاد وليس على القيم العالمية كما هو الحال 
 اليوم في الدول الديموقراطية؛ حيث نجاح حركة المقاطعة

BDS  يؤكد لنا ذلكفي الجامعات والمجتمعات الغربية .
بالنسبة لألردن ينبغي أن يكون في » حل الدولتين«و

صلب استراتيجيته الدفاعية في عالقته الدولية؛ ألن حل 
الدولتين كمدخل للسالم الدائم في الشرق األوسط يتبناه 

  .العالم بما في ذلك األمم المتحدة

ولألهمية األمنية لحل الدولتين بالنسبة لألردن، 
جنة عليا لمتابعة مواقف دول العالم منها أقترح تشكيل ل

بقصد التمسك بإدامتها ألهميتها في بناء السالم 
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط ذات األهمية 

وتكون مهمة اللجنة دراسة مواقف الدول، . الدولية
  .والتعرف على مداخل مصالحها، وربطها بحل الدولتين

ات في تطبق القيادة األردنية هذه المعلوم
. نشاطها الدبلوماسي على الصعيد الثنائي، ثم الدولي

ويتم ذلك في العادة أثناء زيارات جاللة الملك لعواصم 
دول العالم، ومشاركته في المؤتمرات الدولية حيث ينصح 
بتضمين كلماته إشارة إلى سالم الشرق األوسط، وربطه 

وحين يصدر أي بيان عن ذلك النشاط . بحل الدولتين
 على الصعيد الثنائي أو الدولي، يجب العمل على أكان

تضمينه إشارة إلى حل الدولتين كركيزة للسالم الدائم في 
  .اإلقليم

ّإن إدامة حل الدولتين كمطلب عالمي من شأنه 
على األقل ردع إسرائيل، وربما تراجعها عن نواياها 

وينبغي أال يقتصر هذا النشاط على عمل . التوسعية
 بد أن يتعداه إلى المنظمات األهلية الحكومة، بل ال

وسيكون . واالتحادات الطالبية؛ لتوسيع قاعدته عالميا
ذلك من نشاطات ومهام اللجنة العليا المقترحة التي 

  .تؤسس عالقات صداقة مع هذه المنظمات

ولعل أهم وسائل الدفاع االستراتيجي عن األردن 
ان هو العمل الواعي، والجهد المتصل على تثبيت سك

وفي هذا السياق ال بد من . األرض المحتلة في أرضهم
ّالتذكير بأن من أبرز الظواهر العالمية هي الهجرة من 

فاآلسيويون يهاجرون، واألفارقة يهاجرون، . أجل الرزق
  .وكذلك الشرق أوروبيين، والعرب
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الهجرة من أجل الرزق قد تكون محركا رئيسا في 
لعب العامل االقتصادي تفريغ األراضي الفلسطينية؛ حيث ي

ٕعامل ضغط واجبار لهجرة الفلسطينيين، وقد يشجع ذلك 
توفر أماكن أو بلدان معينة بحاجة إلى مهاجرين وعمال 
مهرة وهي جاهزة الستقبالهم، وال أستبعد أن تكون دول 
األطراف العربية الغنية بالموارد، والتي فتحت أبوابها 

 التي سوف تفتح إلسرائيل مؤخرا، هي واحدة من البلدان
  .أبوابها الستقبال الفلسطينيين الباحثين عن الرزق

وألن التثبيت يعني صمود الفلسطينيين في 
األراضي المحتلة أمام تخطيط إسرائيل القتالعهم هو 
الوسيلة المثلى لسد الطريق أمام شرعنة الضم؛ على 
األردن الرسمي، وكذلك على اللجنة العليا المقترحة أن 

ا األمر بجدية تحضيرا للدفاع عن الذات دون يتابعا هذ
ٕالتوقف عن الدعوة لحل الدولتين، وابرازه كحل أفضل؛ 
ٕلكسب الرزق بتطوير الدولة الفلسطينية المقترحة، وابراز 

كما يمكن لألردن أن . إمكاناتها المرئية والكامنة للتطور
يتصدى لمهمة تثبيت الفلسطينيين في األرض المحتلة 

اد وتفعيل عدة إجراءات أخرى، قد تكون من خالل اعتم
واحدة منها تلك التي تعمل على تسهيل استيراد المنتجات 

وأردنيا ينبغي اال يقل . الزراعية والصناعية الفلسطينية
ومن الجدير . تمسكنا بحل الدولتين عن تمسكنا باألقصى

ّبالمالحظة أن معظم دول العالم بما في ذلك الدول 
الدولتين من دون أن تقرنه بمطالبة العربية تنادي بحل 

ُومن المهم أن يطور هذا . إسرائيل بوقف االستيطان
الموقف لينادي بحل الدولتين ووقف االستيطان تمهيدا 
الستئناف المفاوضات؛ ألن شعار حل الدولتين ال يوقف 
االستيطان، حتى المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية قبل 

طان مستمر، حتى وصل أن تتوقف كانت تجري واالستي
فال . عدد المستوطنين ما وصل إليه من مئات األلوف

شعار حل الدولتين، والاستئناف المفاوضات دون وقف 
  .االستيطان يساعد على إقامة الدولة الفلسطينية

وأقترح على الحكومة األردنية أن توظف 
دبلوماسيتها لشرح هذا األمر للدول الغربية الصديقة كي 

إن هذه . »حل الدولتين ووقف االستيطان«ا يصبح موقفه
المالحظة مهمة للغاية واال سنكون نلعب لعبة إسرائيل 

  .ضد إقامة الدولة الفلسطينية دون أن ندري

ًوأخيرا ال بد أن يكون األردن والسلطة 
الفلسطينية على وعي تام بحيلة دولة االرخبيل 

ة الفلسطينية؛ أي الدولة المشكلة من قطع أراض متفرق
وهذه الحيلة تتجانس . غير متصلة يطلق عليها اسم دولة

مع االيدولوجية، التي تريد إخراج أكبر عدد من 
الفلسطينيين من الدولة اليهودية باقتطاع أصغر أرض 

ولكن ألن من أهم . ممكنة مع أكبر عدد من الفلسطينيين
سمات الدولة الحقيقية هي تواصل األرض ذات الحدود 

تمتلك سلطة السيادة على األرض، الواحدة، والتي 
  .والسماء، والماء

الخوف كل الخوف أن تنجح إسرائيل والواليات 
المتحدة بخداع العالم بتقديم دولة أرخبيلية يطلق عليها 

  .دولة فلسطين

  .ورقة نشرت عن مؤسسة فريدريش إيبرت *

  ١٤ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

حركة التضامن األوروبية مع الشعب 
من النشأة حتى حركة المقاطعة .. لسطيني الف

  إلسرائيل

 

  ناشط فلسطيني في بلجيكا - بقلم حمدان الضميري

قبل الدخول في صلب موضوع هذا العنوان ال بد 
من التذكير بحقيقة أن الساحة األوروبية لم تعرف أي 
تعاطف أو تفهم للمأساة الفلسطينية قبل حرب حزيران 

بدعم وتعاطف كبير من بينما حظيت إسرائيل ، ١٩٦٧
وحتى . الدول ومن صناع الرأي العام في القارة األوروبية
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 استطاعت الحركة الصهيونية ١٩٦٧حرب حزيران لعام 
وحلفاؤها نقل صورة مغلوطة للصراع بين الفلسطينيين 

وهذا عبر ، ٕوالعرب من جهة واسرائيل من جهة أخرى
وتم ، تصوير الطرف اإلسرائيلي بالضحية والمعتدى عليه

استجالب قصة دافيد وقوليات التوراتية ولصقها بأطراف 
فكان الفلسطيني والعربي قوليات المتغطرس ، الصراع

والضخم والذي يسعى إلبادة دافيد بينما اإلسرائيلي يلعب 
دور دافيد الصغير والذكي الذي استطاع التغلب والفوز 

إال أن حرب ، في معركته مع المتغطرس والمعتدي قوليات
 واحتالل مساحات شاسعة من أراضي خارج حدود ١٩٦٧

فلسطين التاريخية وتابعة لدول عربية أي سوريا ومصر 
دفعت ، تتجاوز مساحتها مساحة فلسطين التاريخية

بالبعض القليل من المثقفين واألكاديميين بالبدء بطرح 
أسئلة حول إسرائيل ودورها الوظيفي في إطار مشاريع 

  .لشرق األوسطتتجاوز حدود منطقة ا

بعد هذه المأساة الفلسطينية الجديدة جاءت 
 في األوساط الطالبية الجامعية في ١٩٦٨أحداث أيار 

العديد من الجامعات األوروبية وخاصة ما شهدته 
الجامعات الفرنسية وجامعة السوربون منها من 
اضطرابات ومواجهات ونقاشات فكرية هامة وكان 

ن وجيفاريين وتروسكيين للمجموعات اليسارية من ماويي
وكانت فلسطين وظاهرة العمل الفدائي . ادوارا رئيسية فيها

الذي بدأ يعرف توسعا، يضاف لذلك بروز ظاهرة خطف 
موجودة وحاضرة في ، الطائرات ووصولها لدول أوروبية

اهتمامات قطاعات من هؤالء الطلبة المنتفضين 
وكان ، يوالباحثين عن التغيير في بنية النظام الرأسمال

لمشاركة مفكرين فالسفة كبار مثل جون بول سارتر في 
وسط النقاشات الفكرية إعطاء زخم إضافي لهذا الحراك 

 بدأنا نرى اهتمام طلبة ١٩٦٩في عام . الطالبي الجامعي
وأكاديميين جامعيين بالقضية الفلسطينية، وهذا عبر 
زيارات قاموا بها للمخيمات الفلسطينية في األردن 

، ات رتبت لهم في قواعد للفدائيين الفلسطينيينولقاء
وبعد عودتهم من هذه الزيارات قام بعضهم مع آخرين 
بتأسيس لجان تضامن مع النضال الفلسطيني في 
الجامعات والمدن التي يعيشون فيها، وهنا كانت بداية 
نشاط تضامني أوروبي مع الشعب الفلسطيني عززه وجود 

ديد من الجامعات طلبة فلسطينيين وعرب في الع
األوروبية، وهؤالء لعبوا دورا هاما بالتعريف بالقضية 

في ، الفلسطينية بجانب الطلبة األوروبيين المتضامنين
ِهذه المرحلة لم تعط األحزاب الشيوعية في دول أوروبا 

  .الغربية أي اهتمام للقضية الفلسطينية

مرحلة السبعينيات شهدت توسعا كبيرا في نشوء 
امنية جديدة، وكذلك حضورا أوسع للقضية جمعيات تض

وهذا ، الفلسطينية في األوساط األوروبية وخاصة الحزبية
أولها الحضور الرسمي ، يعود لمجموعة من األسباب

ف في أعمال .ت.الفلسطيني والذي تجسد بمشاركة م
 عبر الخطاب ١٩٧٤الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
ف في .ت. رئيس مالذي ألقاه المرحوم ياسر عرفات

 أمام الدول األعضاء وتاله إصدار قرار ١٣/١١/١٩٧٤
ف .ت. بقبول م٢٢/١١/١٩٧٤من الجمعية العامة في 

عضوا مراقبا في األمم المتحدة، وأخيرا تبني قرار جديد 
 من الجمعية العامة باعتبار يوم ٢/١٢/١٩٧٧في 

التاسع والعشرين من نوفمبر يوما عالميا للتضامن مع 
الفلسطيني السترجاع حقوقه المشروعة وغير الشعب 

كما شهدت العديد من العواصم . القابلة للتصرف
األوروبية افتتاح مكاتب إعالمية تابعة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وكان للطلبة الفلسطينيين دور هام في إدارة 
وتسيير هذه المكاتب كما هو الحال في باريس وبروكسل 

، غيرها من العواصم األوروبيةوروما ومدريد ولندن و
يضاف لذلك اعتراف دول المنظومة االشتراكية وخاصة 
االتحاد السوفيتي، ودعم الدول المنضوية في إطار دول 
عدم االنحياز التي انتزعت استقاللها من مستعمريها 
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بالنضال مثل الجزائر وفيتنام وغيرها والتي كان لها دور 
دة عبر مجموعة ف لألمم المتح.ت.مميز في وصول م

من القرارات التي تم اتخاذها في حقبة السبعينيات من 
كما عرفت سنوات السبعينيات نشوء . القرن الماضي

لجان تضامنية جديدة في كافة دول أوروبا الغربية، 
وكانت األحزاب الشيوعية فاعلة في تأسيس ونشاط هذه 
اللجان وهذه المكونات، األمر الذي أعطى زخما جديدا 

وعا فكريا في نشاط وأداء مكونات حركة التضامن وتن
  .األوروبية مع فلسطين

في أواخر سنوات الثمانينيات عرفت حركة 
التضامن األوروبية انطالقة نوعية أعطتها زخما إضافيا، 
وكان لالنتفاضة الشعبية الفلسطينية األولى الفضل في 

خالل سنوات هذه االنتفاضة قامت مئات الوفود . ذلك
وبية بزيارة األراضي المحتلة للتعرف عن قرب على األور

وكان لهؤالء المشاركين دور هام عبر ، ما يجري هناك
إعطاء شهاداتهم في العشرات من الفعاليات التضامنية 

كذلك قام المئات من ، التي عرفتها المدن األوروبية
النشطاء والنشيطات الفلسطينيين بزيارات لدول أوروبية 

ات االنتفاضة وعن األهداف من للحديث عن مجري
كما استطاعت هذه الحركة الشعبية االنتفاضية . اندالعها

إحداث تغيير مهم لصورة الفلسطيني لدى الرأي العام 
نعم حدث انقالب في الصورة حيث كان لصورة . األوروبي

الطفل فارس عودة حامال حجرا بوجه دبابة الميركافا 
لم يعد الفلسطيني . راإلسرائيلية الفضل في هذا التغيي

ٕيحمل صورة قوليات المتغطرس، وانما إنسان الصغير قبل 
الكبير يبحث عن حريته ويعمل النتزاعها من محتل 
مدجج بالسالح وال يتوانى عن استخدامه بوجه المدنيين 

  .حتى لو كانوا بسن الطفولة

عرفت سنوات التسعينيات بسبب اتفاق أوسلو 
ات حركة التضامن وحدثت تراجعا ملحوظا في أداء مكون

بعض االنشقاقات في صفوفها لعدم إجماع مختلف 

، المكونات على موقف موحد من االتفاق ومضامينه
استمرت هذه الحالة من التراجع واالنقسام حتى عام 

 عندما توافقت مؤسسات المجتمع المدني ٢٠٠٥
 ١٩٠الفلسطيني على نداء موحد وقعته أكثر من 

سطينية من الداخل الفلسطيني مؤسسة غير حكومية فل
تفاعلت مكونات حركة التضامن األوروبية . ومن الخارج

مع نداء المؤسسات الفلسطينية وحدث لقاء واسع في 
شمال اسبانيا في مدينة بيلباو في إقليم إلباسك في عام 

وبعد حوار دام أليام بين المشاركين توصلوا ، ٢٠٠٧
و، وأكد هذا لورقة مشتركة أطلق عليها إعالن بيلبا

اإلعالن الهام على تبني األهداف الثالثة التي جاءت في 
 ٢٠٠٥نداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لعام 

إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي : وهذه األهداف هي، 
 ثم تحقيق حق ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة في عام 

مم  لأل١٩٤الالجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرار 
المتحدة وأخيرا تحقيق المساواة بين المواطنين العرب مع 

في نفس الوقت تبنى إعالن . اليهود في دولة إسرائيل
بيلباو اقتراحا مهما قدمته مؤسسات المجتمع المدني 

أي حركة " BDS"الفلسطيني والذي عرف الحقا بحركة 
  .المقاطعة إلسرائيل

عرفت حركة المقاطعة وعدم االستثمار وفرض 
منذ إعالن بيلباو توسعا كبيرا حيث " BDS"العقوبات 

دخل على خط النشطاء واللجان مواطنون عاديون شاركوا 
في فعاليات نظمت هنا أو هناك ومارسوا مقاطعتهم 

واستطاع هذا الحراك أن يقلق ، للبضائع اإلسرائيلية
وقامت بتخصيص ، الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة

باإلضافة ،  حركة المقاطعةميزانيات مهمة لمواجهة
الستخدامها سالحا تقليديا وهو توجيه التهم لنشطاء في 

وقامت مكاتب ، حركة المقاطعة بأنهم عناصر السامية
ة يلمحامين موالين إلسرائيل برفع دعاوى بتهمة الالسام

في العديد من العواصم األوروبية ضدهم رغم معرفتها 
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ألوروبية وهذا ما المسبقة بعدم نجاحهم أمام المحاكم ا
، حدث في عدة قضايا تم البت فيها في ألمانيا وفرنسا

باإلضافة لصدور حكم من المحكمة العليا األوروبية في 
لكسمبورغ باعتبار نشاط الداعين للمقاطعة جزءا من 

  .الحرية الشخصية في التعبير عن الرأي

ال بد من اإلشارة أيضا أن جزءا من مكونات 
روبية شكلت فيما بينها إطارا تنسيقيا حركة التضامن األو

 تحت مسمى التنسيقية األوروبية للجمعيات ١٩٨٦عام 
ولجان التضامن مع فلسطين ومقره مدينة بروكسل، وهو 

 دولة ١٩ مؤسسة أوروبية من ٤٤يضم في صفوفه 
جمهورية ، ايرلندا، ألمانيا، بلجيكا، النمسا: أوروبية وهي

، بولندا، ا، لكسمبورغايطالي، فرنسا، فنلندا، التشيك
، اسبانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسكتلندا، النرويج، هولندا
  .سويسرا وانجلترا، السويد

كما عرفت بعض الدول األوروبية والدة 
تنسيقيات على مستوى البلد الواحد بين العديد من 
مكونات حركة التضامن فيها، كما هو الحال في فرنسا 

ة في مسار العمل المشترك وهي خطوات متقدم، وألمانيا
بينها، ويساعد في الوصول لنتائج أفضل خاصة فيما 
يتعلق بمبادرات تستهدف سياسة الدولة الخارجية تجاه 

  .الموضوع الفلسطيني

من المتوقع أن تعرف حركة التضامن األوروبية 
حراكا جديدا في السنوات القادمة بعد خسارة ترامب في 

كية وهذا عبر التوجه بمبادرات االنتخابات الرئاسية األمري
منسقة تتوجه لألحزاب والحكومات األوروبية لدفعها نحو 
تبني مواقف عملية تصحح المسار السابق، وربما يكون 
اقتراح االعتراف بدولة فلسطين على جدول أعمال هذه 

وهنا ال بد من اإلشارة ، المكونات في السنوات القادمة
با متكامال مع دور لدور للشتات الفلسطيني في أورو

حركة التضامن األوروبية يفترض القيام به بشكل 
حيث يشكل هذا الوجود الهام جزءا من ، مدروس ومنسق

النسيج األوروبي وعليه تقع مهمة نقل الرواية 
  .الفلسطينية للمحيط األوروبي

في النهاية فهمي وقناعتي أن التضامن األممي 
ا من مكونات مع قضيتنا الوطنية العادلة يبقى جزء

مشروع وطني فلسطيني تحرري يشمل العامل الذاتي 
الفلسطيني والبعد العربي الذي ال مفر من إعادة بنائه، 

  .وكذلك التضامن األممي القابل للتطور

 ٢٩/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

مركزية القضية "مرتكزات لـ .. الملك وعباس
 "الفلسطينية

  

 حسين دعسة

استند جاللة الملك عبداهللا الثاني، في اللقاء 
األخوي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى 
ضرورة وعي ما تمر به المنطقة والعالم من تحوالت 

الذي على اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية، األمر 
مركزية « األردن والسلطة الفلسطينية، االنتباه والتمسك بـ

وهي دعوة جاللته لتكون هذه » «القضية الفلسطينية
نقطة أساس المرحلة بكل ما فيها من رؤى » المركزية«

ومستجدات شهدتها وحركت تصوراتها ومشاريعها دول 
كبرى، متعلقة بالقضية الفلسطينية، وطبيعة الصراع 

 اإلسرائيلي، والحق الفلسطيني في دولة مستقلة، العربي
جاللة الملك، وفق طبيعة  موحدة، وهي رؤية يصر عليها

العهد الهاشمي، والوصاية الهاشمية التي تعني حماية 
كل المقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية في بيت 
ًالمقدس، والقدس، وصوال إلى أن تكون القدس الشرقية 

  .لسطينيةعاصمة الدولة الف

في اللقاء الذي جرى في مدينة العقبة ضمن 
إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكة والسلطة 
الفلسطينية، أكد جاللة الملك، ضرورة تكثيف الجهود 
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ٕالدولية لتحقيق السالم العادل والدائم وانهاء الصراع 
  .الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس حل الدولتين

ه تصورات االردن الدائمة التي كما وضع جاللت
  :باتت مرتكزات أساسية، برؤية هاشمية تقوم على

وقوف األردن بكل طاقاته : المرتكز األول
ٕوامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم 

  .العادلة والمشروعة

إقامة الدوله الفلسطينية : المرتكز الثاني
حياة، على خطوط المستقلة، ذات السيادة والقابلة لل

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية

ضرورة الحفاظ على الوضع : المرتكز الثالث
  .القانوني والتاريخي القائم في القدس

رفض المملكة األردنية الهاشمية : المرتكز الرابع
لجميع اإلجراءات األحادية التي تستهدف تغيير هوية 

اوالت التقسيم الزماني أو المدينة ومقدساتها ومح
الحرم القدسي / المكاني، للمسجد األقصى المبارك

  .الشريف

، »جوهرة الملك الهاشمي عبداهللا الثاني«أما  ..
فى كل ما يعلي من شأن القدس والقضية الفلسطينية 
فهي ما بان من أثر تجديد واصرار ملكي حاسم محليا 

مواقف األردن وعربيا واسالميا ودوليا، وامميا ومن خالل 
ُالثابتة التي تعلن التأكيد على أن المملكة االردنية 
الهاشمية، مستمرة بتأدية دورها التاريخي والديني في 
حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 

  .وتوفير كل ما يدعم صمود أهلنا في القدس المحتلة

الرئيس الفلسطيني عباس، ثمن المواقف الثابتة 
ة لألردن التي يقودها جاللة القائد األعلى، في والواضح

الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وفي هذا أبدى الرئيس 
عباس االعتزاز لتأكيدات جاللة الملك واالردن حكومة 
ًوشعبا على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية 

االستمرار بالسعي نحو تحقيق هذه الرؤية والدفاع عنها، 
راك سياسي ودبلوماسي، يقوده وهذا يأتي من ضمن ح

جاللة الملك دون كلل؛ ذلك أن العالم، يشهد بوضوح 
المرتكزات الهاشمية التي يعلنها األردن، على مستويات 

  .العالقات األردنية الفلسطينية، والعربية والدولية

  ٤٨ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  التضامن الدولي وعدالة القضية الفلسطينية

  سري القدوة

الشعب  يشكل يوم التضامن الدولي مع
ّالفلسطيني مناسبة مهمة إلعادة التأكيد على عدالة  ُ ُ
القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة واألصيلة 
والتي يناضل من اجلها الشعب العربي الفلسطيني حيث 
قدم خالل هذه المسيرة االف الشهداء والجرحى واألسرى 

حرية واالستقالل وممارسة والمعتقلين من اجل نيل ال
ر، وضرورة تحقيق الحل العادل والدائم يتقرير المص

للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات 
الصلة والقوانين الدولية، ووضع حد لمعاناة الشعب 
ُالفلسطيني والظلم التاريخي الواقع عليه جراء استمرار 

 .االحتالل

ُألمم المتحدة في وقد اقرت الجمعية العامة ل
ً يوما دوليا للتأكيد ١٩٧٧لسنة )  ب٤٠/٣٢(قرارها رقم  ً

على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة 
غير القابلة للتصرف والتي صدرت عنها ضمن المواثيق 
ُوالقرارات الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، 

ٕوانهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة  الفلسطينية ٕ
ُالمستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على 

 وحق ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي 

 .ُأبعدوا عنها
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وتشكل هذه المناسبة ذكرى مهمة إلعادة التأكيد 
 لم الدولي واالعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي

تعترف بعد وخاصة من دول االتحاد االوروبي وهي 
مناسبة مهمة للتوصل الي حقائق راسخة وتدعيم الحقوق 
النضالية والكفاحية للشعب الفلسطيني وفرصة لفضح 
جرائم االحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني عبر 
نشر جرائمه وانتهاكاته امام الرأي العام الدولي، والعمل 

يكون يوم التضامن العالمي ليس مجرد يوم على ان ال 
يمر من كل عام بل ضرورة وضع استراتجية فلسطينية 
متكاملة وصياغة االسس الدبلوماسية ووضع الخطط 
واليات العمل الفلسطينية والتعاون مع الجميع من اجل 
ان تكون كل ايام العام هي ايام وفعاليات متواصلة تظهر 

ندة الحقوق الفلسطينية الدعم للشعب الفلسطيني ومسا
وخاصة علي المستوى الدولي واالنتقال من العمل 
الدبلوماسي الرسمي الي المستوي الجماهيري، وضرورة 
توحيد جهود الجاليات الفلسطينية في مختلف البلدان 
ودول الشتات واالهتمام بوضع خطط للعمل لتفعيل دور 

ضية االتحادات الفلسطينية واالهتمام بنشر الوعي بالق
ٕالفلسطينية، وتحقيق العدالة واعادة االعتبار للقضية 
الفلسطينية من خالل حث حكومات الدول االوروبية 
والمجتمع الدولي والتي لم تعترف بعد بالشعب الفلسطيني 
والدولة الفلسطينية على سرعة االعتراف وأهمية هذا 
االعتراف في ممارسة السيادة على االرض وحماية 

ينية المهددة بالمصادرة واإللغاء بفعل الحقوق الفلسط
ممارسات حكومة االحتالل وتلك المستوطنات التي تبتلع 

 .االراضي الفلسطينية مع صباح كل يوم جديد

وقد ابدت اغلب دول العالم قد استعدادها ووقف 
امام مخططات االحتالل االسرائيلي وسياسته الغير شرعية 

عاطى المجتمع لتحبط مخطط صفقة القرن االمريكية وت
الدولي مع مختلف جوانب القضية الفلسطينية العادلة 
ُوالمواقف الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والتي 

ُركزت على الرفض الدولي لمخططات الضم اإلسرائيلية،  ّ
ُبمشاركة مختلف دول العالم باستثناء الواليات المتحدة  ُ ُ

مارسها الرئيس األمريكية، وتلك السياسة العنصرية التي 
ترامب وفريق ادارته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه 
ٕالتاريخية وقد اكد المجتمع الدولي رفض الضم وادانته 
ّوالتصدي له، فكانت هذه المواقف الدولية المشرفة من  ُ
أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني عام 

ُ، والتي أفشلت كافة هذه المخططات كما أفشلها ٢٠٢٠
 الشعب الفلسطيني والموقف الوطنية الثابتة نضال

 .والراسخة والمبدئية للقيادة الفلسطينية

 وفي ظل ذلك ال بد من العمل على تنسيق
المواقف األوروبية والدولية للتعامل مع المرحلة المقبلة 
وفق سياسات تضمن احترام حقوق الشعب الفلسطيني 

هاء ٕالمكفولة عالميا في العيش بحرية وكرامة، وان
 .ٕاالحتالل العسكري واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 ١٣ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

في البحث عن سالم .. األردن وفلسطين
 الشجعان والعقالء

  

 رأينا

فاق بعد فترة طويلة من التعايش مع اآل
المسدودة أمام السلطة الوطنية الفلسطينية والتي أنتجت 
الكثير من األزمات والمشكالت على المستويين السياسي 
ًواالقتصادي، أخذ األشقاء في فلسطين يستشعرون شيئا 
من األمل في إحداث اختراق كبير يحرك المياه الراكدة 
ًعلى مستوى عملية السالم المتعثرة، وكان طبيعيا أن 

كون بداية التحرك الفلسطيني من األردن الذي استمر ت
ًداعما ومساندا للجانب الفلسطيني، وكثيرا ما اتخذ  ً ً
المبادرة الشجاعة في تعزيز المواقف الفلسطينية، وفي 
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ضوء هذه المعطيات أتت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الخارجية األولى منذ جائحة كورونا لتلمس أفق 

ً مع األردن اعترافا بدوره وتقديرا لجهوده تحت تعاون جديد ً
قيادة جاللة الملك في دفع عملية السالم في الشرق 

 .األوسط

تثمن السلطة الفلسطينية الدور األردني وتعتبر 
التنسيق والتشاور مع األردن من األدوات الرئيسية التي 
ًتسعى لتفعيلها على الدوام نظرا لما تمثله القضية 

ًمن أولوية لدى األردن قيادة وشعبا، واستثمارا الفلسطينية  ً ً
للفهم العميق الذي يحمله األردني الرسمي والشعبي 
لمختلف أبعاد القضية الفلسطينية والحساسية الخاصة 

 .التي يوليها للشأن الفلسطيني بمختلف تفاصيله

يتزامن لقاء العقبة مع مرحلة جديدة قادمة 
لدبلوماسي بما يتطلب ًستشهد تصاعدا في وتيرة العمل ا

ًتعاونا وتنسيقا للجهود من الطرفين، وذلك لخلق زخم  ً
تفاوضي يسعى إلى إقناع جميع األطراف بضرورة اللجوء 
لحل الدولتين الذي يضمن للطرف الفلسطيني دولة 
مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، ويمنحهم القدس 

 .الشرقية عاصمة لدولتهم

يادة فلسطينية كان حل الدولتين والحديث عن س
ًصوتا منفردا على الرغم من تشبثه بالحق خالل األشهر  ً
األخيرة، وكانت الضغوطات الهائلة تنصب على تصفية 
القضية من خالل ما يسمى بصفقة القرن، وأثبت األردن 
في وقفته بجانب فلسطين وشعبها، أن القضية 
الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية بالنسبة 

ًنيين جميعا الذين يتطلعون إلى حياة كريمة ومستقرة لألرد
 .وآمنة

في وسط البحث عن حلول ارتجالية، كانت 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ًفي مدينة القدس تحديا رئيسيا أدى إلى الحيلولة دون  ً
شرعنة التعديات اإلسرائيلية، ويأتي اللقاء بين جاللة 

س الفلسطيني ليؤكد هذا المبدأ، مع تشديد الملك والرئي
ملكي على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني 
والتاريخي القائم في القدس، ورفض جميع اإلجراءات 
األحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها 
ومحاوالت التقسيم الزماني أو المكاني، للمسجد األقصى 

، وهو ما يعيد ورقة الحرم القدسي الشريف/ المبارك
ًالقدس الى طاولة المفاوضات بوصفها ملفا أساسيا ال  ً
يجوز تجاهله أو التعامل معه بصورة منفردة، ويقوض 
المحاوالت االسرائيلية لتغيير األوضاع باالتكاء على 

 .خطوة نقل السفارة األميركية إلى القدس

يتطلع الفلسطينيون إلى تواصل الدعم األردني 
ًى السياسي تحديدا، نظرا لطبيعة العالقات على المستو ً

التي تربط جاللة الملك بمجموعة من قادة الدول المؤثرة 
على مستوى العالم، وحرصه المستمر على وضع 
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته األخالقية تجاه الشعب 
الفلسطيني في العديد من المناسبات خالل الفترة الماضية 

إلى تحقيق سالم للشجعان والعقالء في إطار سعي األردن 
  .ًبعيدا عن المغامرات والصفقات

  ١ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 
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 لليوم الدولي للتضامن مع ٧٣في الذكرى 
  شعبنا الفلسطيني

  

  غسان مصطفى الشامي. د

تمر علينا الذكرى الثالثة السبعون لليوم الدولي 
للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومازال االحتالل 
الصهيوني جاثما على أرضنا وصدورنا ويركتب الجرائم 
والمجازر اليومية بحقنا دون حسيب أو رقيب، وأمام 

 ..أعين وبصر العالم ومؤسسات حقوق اإلنسان

ان ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني تؤكد مجددا على حقوق شعبنا الفلسطيني 
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سالمية وثوابته الراسخة في أرضه ومقدساته اال
والمسيحية، وتجدد فينا العزيمة واإلرادة والثبات على 
أرضنا ووطننا في مواجهة جرائم االحتالل الصهيوني وفي 
الوقوف في وجه كل المؤامرات والدسائس التي تكال على 

 .قضيتنا الفلسطينية

تمر علينا ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع 
ينية ضائعة الشعب الفلسطيني وما زالت الحقوق الفلسط

وتائهة في مؤسسات المجتمع الدولي، وهناك المئات من 
القرارات األممية لصالح القضية الفلسطينية يضرب 
االحتالل الصهيوني عرض الحائط بها وال يعترف بها، بل 
وتتوالى جرائم االحتالل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني 
وبحق األرض والمقدسات اإلسالمية على أرضنا 

 ...المباركة

إن ذكرى اليوم العالمي للتضامن الشعب 
الفلسطيني تجدد الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة الوقوف 
والمساندة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة والتضامن 

 .معه في حقوقه التاريخية الثابتة في أرض أجداده وأبائه

إن ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا 
وعية نضال شعبنا ومقاومته الفلسطيني، تؤكد على مشر

ونضاله الوطني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه 
من قبل الصهاينة الذين يمارسون كافة أشكال االضهاد 

 .والقمع والقتل والتشريد بحق شعبنا الفلسطيني الصامد
إن هذه الذكرى تجدد فينا العزم واالرادة على مواجهة 

قوف في وجهة المشاريع قرارات االحتالل الصهيوني والو
 ..االستيطانية والجرائم االسرائيلية بحق أرضنا ومقدساتنا

إننا اليوم ونحن في األلفية الثانية يجب على العالم 
المجتمع الدولي أن يعترف بحقوقنا أن يعيد الحق ألهله 
 ،أصحاب األرض، وأن ينصف شعبنا الفلسطيني الصامد

لمتمادي على ويكبح العدوان واالرهاب الصهيوني ا
االطفال والنساء والكهول من ابناء الشعب الفلسطيني 

إن قضيتنا الفلسطينية المقدسة  .صاحب الحق االصيل
تمثل قضية كل األحرار في كل العالم، وقضية كل الشرفاء 
واألوفياء في هذا العالم، وهي قضية صراع الحق ضد 
الباطل، ضد اإلحتالل الظالم ألرضنا وشعبنا، ونجدد 

لمقولة التاريخية ما ضاع حق وراءه مطالب ومناضل، ا
ٕوان صمود الشعب الفلسطيني العظيم ومن خلفه كل 
أحرار وشرفاء العالم البد له من النصر واالنتصار بإذن 
ٕاهللا، وتحقيق مصيرنا واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة 

 .وعاصمتها القدس

 ،،إلى الملتقى

  ١٣ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 
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إسرائيل تحرم الفلسطينيين من : ساعميره ه
 المياه وتعتقد انهم ليسوا بحاجة لها

  

 قالت الصحفية اإلسرائيلية عميره -تل أبيب 
س، إن جيش االحتالل اإلسرائيلي، على قناعة بأن اه

  .الفلسطينيين ال يحتاجون الى المياه
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ي صحيفة وأضافت هس في مقال نشرته ف
، تعقيبا على تدمير االحتالل خط مياه في "هآرتس"

مسافر يطا، ما حرم قرى مغاير العبيد وخربة المجاز من 
 وحتى م٢٠١٢التزود بالمياه، أن إسرائيل دمرت منذ عام 

 منشآت غير سكنية ١٨٠٤، نحو م٢٠٢٠نهاية ايلول 
كآبار لجمع المياه، وجدران، وحظائر، ومخازن وما 

  .أشبه

رت إلى ان العام الجاري شهد ذروة في كل وأشا
ما يتعلق بالدفع قدما بالبناء في المستوطنات في العقدين 
االخيرين، في المقابل ما زالت إسرائيل تتبع سياسة تقييد 
ٍالبناء للفلسطينيين، واالستيالء على اراض فلسطينية 

  .خاصة وتحويلها لليهود

  :وفيما يلي نص المقال

ية والجيش االسرائيلي دمرت يوم قوة االدارة المدن
 تشرين االول أنبوب مياه بطول كيلومتر ٢٨االربعاء 

ونصف تقريبا، وبهذا فصلت قرى مغاير العبيد وخربة 
  .عن التزود بالمياه) الخليل(المجاز في مسافر يطا 

هذا التدمير حدث ألنه على طاولة قضاة 
 يطا المحكمة العليا يوجد التماس لسكان القرى في مسافر

ضد االنابيب التي تنقل المياه اليهم من الصنبور 
المداوالت في القضية حددت . الرئيسي في قرية التواني

 ولكن للمدمرين كان تدميرهم مستعجل م٢٠٢١في آذار 
  .جدا

جيوش االنبياء على قناعة بأن الفلسطينيين ال 
احفاد الناجين من . يحتاجون الى المياه مثلنا نحن اليهود

ة قرروا أن تزويد المياه عبر االنابيب للفلسطينيين الكارث
 في المئة من الضفة الغربية هو قانون ٦٢بنسبة 

  .واخالق اآلباء

مسافر يطا هي فضاء الرعي والزراعة التاريخي 
، التي فيها عدد منهم )اآلن هي مدينة(لسكان قرية يطا 

استقروا واقاموا تجمعات منفصلة حتى قبل اقامة دولة 
  .لاسرائي

اسرائيل تقول إن من حقها طرد السكان من 
قراهم من اجل أن يستطيع الجيش االسرائيلي القيام في 

لهذا، هي تمنعهم من . منطقتهم بتدريبات بالذخيرة الحية
االرتباط بالبنى التحتية وتقوم بتدمير الطرق التي قاموا 

دولة اليهود تعرف أنه . بتوسيعها وأخلوها من الصخور
 يمكنهم العيش بهذه الطريقة وأنهم ليس جميعهم

ما يسمى التهجير والتظاهر بأن االمر . سيتركون المنطقة
  .يتعلق باختيار حر

 اقيمت في مسافر يطا البؤرة م٢٠٠١في العام 
االعضاء فيها سيطروا . االستيطانية غير القانونية افيغال

على نبعين استخدمهما دائما الرعاة والمزارعون 
لبؤرة االستيطانية تجتاز عملية سريعة ا. الفلسطينيون

وهي مرتبطة بشبكة الكهرباء والمياه، . من اجل الشرعنة
وهناك شارع معبد يوصل اليها، مثل كل البؤر 

  .االستيطانية والمستوطنات االخرى في المنطقة

 تشرين االول دمرت قوة لالدارة المدنية ٢٧في 
 من بمرافقة عسكرية مبنى سكني حجري لعائلة مكونة

في تجمع بيرين شرق ) الوالدين وثالثة اوالد(خمسة افراد 
هذا لم يكن . قواتنا ايضا دمرت بئر مياه للعائلة. يطا

مكان للتنقيب عن النفط أو تنقيب عن المياه الجوفية، بل 
هي بئر لتجميع مياه االمطار أو المياه التي يتم شراءها 

  .بالمال ويتم نقلها بالصهاريج

صوت "تضبة في نشرات أخبار التقارير المق
لوسائل االعالم تقريبا كل يوم، " بتسيلم"وبيانات " فلسطين

في الساعة كذا وكذا جاءت قوة لالدارة : متشابهة جدا
المدنية يرافقها الجيش أو حرس الحدود الى هذا التجمع 
أو ذاك ودمرت مبنى سكنيا لعائلة مكونة من خمسة أو 

امت بشق طريق يؤدي سبعة أفراد، أو صادرت جرافة ق
. الى الحقل، أو أعطت أمر هدم لمبنى يستخدم كمدرسة
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هذه االعمال تتكرر وتصيبنا بالملل، نحن الكتاب 
لذلك، هذه االعمال ال تتم . والمراسلين، وأنتم ايضا القراء

ترجمتها في كل يوم الى خبر في رأس الصفحة، لتمجيد 
  .االخالق اليهودية

اية شهر ايلول  وحتى نهم٢٠٠٦منذ العام 
 مبنى ١٦٢٣ دمرت اسرائيل ما ال يقل عن م٢٠٢٠
) في معظمها خيام وأكواخ وكرفانات وما شابه(سكنيا 

وهذا ال يشمل شرقي . لفلسطينيين في الضفة الغربية
 طفل فقدوا ٣٥٤٣ شخص، من بينهم ٧٠٦٨. القدس

بيوتهم، وكذلك العمل واألموال التي استثمروها ذهبت 
  .ل واالحالمهباء ومعها األم

اسرائيل دمرت اكثر من مرة احد المباني السكنية 
 فلسطيني، من بينهم ١١٠٠البسيطة لما ال يقل عن 

  . طفال، في تجمعات قررت عدم االعتراف بوجودها٥٢٧

 وحتى نهاية ايلول هذا العام م٢٠١٢من العام 
 منشآت غير سكنية مثل آبار ١٨٠٤دمرت اسرائيل 

  .حظائر، ومخازن وما أشبهلجمع المياه، وجدران، و

ال يشملون في حساباتهم كل تلك المباني التي 
يجب بناؤها، لكن ال يتم بناؤها بسبب الحظر االسرائيلي 

  .والخوف من صدمة الهدم وتكاليفها

في االشهر التسعة األولى من هذه السنة دمرت 
 فلسطيني في الضفة ٤١٨اسرائيل مباني سكنية لـ 

وهو .  أطفال٢٠٨وفيها )  القدسهذا ال يشمل(الغربية 
  ".بتسيلم"، حسب حسابات م٢٠١٦الرقم االعلى منذ 

 هي سنة ذروة في كل ما يتعلق م٢٠٢٠سنة 
بالدفع قدما بالبناء في المستوطنات في العقدين 

مجلس ": السالم اآلن"االخيرين، وحسب تقديرات حركة 
التخطيط األعلى في اإلدارة المدنية صادق في هذه السنة 

 وحدة سكنية لليهود في الضفة ١٢١٥٩على بناء 
 ١٥ و١٤ في ٤٩٤٨الغربية، منها تمت المصادقة على 

  .تشرين االول

في االشهر التسعة االولى من هذه السنة تم 
 وحدة سكنية لفلسطينيين في شرقي القدس ١٠٠هدم 

 وحدة هدمت على أيدي اصحابها من اجل أن ٦٨منها (
).  على تحمل تكلفة الهدمال تجبرهم البلدية الموحدة

 ١٦٧ شخصا، من بينهم ٣٢٣: المتضررون من الهدم
  .طفال

 اتبعت اسرائيل، ممثلة الشعب م١٩٦٧منذ العام 
اليهودي على مدار اجياله، سياسة تقييد البناء 

هذا . للفلسطينيين على االراضي التي ضمتها للقدس
باالضافة الى مصادرة مكثفة الراضي فلسطينية خاصة 

  .ويلها لليهود المواطنين في اسرائيل وفي الشتاتوتح

  ١/١١/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

تطبيق مخطط الضم سيقود إسرائيل لدولة 
  ثنائية القومية نهايتها

 البروفيسور مالتي شطاينبرغ: اسم الكاتب

 :”القدس العربي “-  الناصرة

سرائيلي المني إاألمسؤول الباحث والحذر 
صراع مع تهرب إسرائيل من تسوية ال  سابق من استمرارال

بذريعة فقدان الشريك الفلسطيني،   الشعب الفلسطيني
ومن استسهال توجيه التهم لياسر عرفات، ويقول إنها 

  .تتقدم نحو دولة ثنائية القومية تكون الحقا دولة عربية

وبعكس التيار الصهيوني السائد، يؤكد 
بروفيسور مالتي شطاينبيرغ، باحث إسرائيلي متخصص 

ية، ومستشار سابق لرؤساء جهاز في الشؤون الفلسطين
أن إسرائيل تواصل التهرب من ” الشاباك“األمن العام 

وللتدليل على ذلك يقول متسائال إنه إذا . تسوية الدولتين
ياسر  كانت شخصية الرئيس الفلسطيني الراحل

قادة إسرائيليون حاليون وسابقون،  كما يقول عرفات،
هي التي وضعت العقبات أمام التوصل الى تسوية 

  فلماذا ال يرون في عباس شريكا؟سياسية، 



  
  ٣٠٦ 

هذا يقودنا الى استنتاج أن المشكلة “: ويتابع
تكمن في نظرتهم السلبية لمجرد التسوية السياسية التي 

ويقول شطاينبيرغ إن  .”تقوم على حل الدولتين
البروفيسور شيرمان كانت، المؤرخ في جامعة ييل 

ّميز بين نموذجين ” ايه.آي.سي“وموظف سابق في 
اعدين من رجال االستخبارات البحثيين، النموذج األول متب

الذي يركز على المعلومة االستخباراتية ” النادل“هو 
” الخباز“والثاني هو . المنفردة ويسارع في االبالغ عنها

  .ٍالذي يفحص بتأن الخبر مقارنة مع األخبار األخرى

يأتي شطاينبيرغ بهذه المقارنة ضمن مقال 
تمهيدا لإلشارة للجدل ” هآرتس“نشرته صحيفة 

. اإلسرائيلي الداخلي حول الصراع وطريقة تسويته
فيستذكر شطاينبيرغ قول يوسي بن آري، النائب السابق 

الذي نفى تخطيط عرفات لالنتفاضة ” الشاباك“لرئيس 
نصيحة كانت هي البحث “: ويقول شطاينبيرغ. الثانية

 يغئال كرمون وزئيف بيغن، في رسائل. عن طريق وسط
ْردهما على مقالة يوسي بن آري يشبهان نادلي 
استخبارات، في حين أن بن آري يركز على مقولة أنه لم 

في اندالع (يجد أي اشارة لتخطيط مسبق للعنف 
بمبادرة عرفات أو بمبادرة آخرين في ) االنتفاضة الثانية

ّ، فإن كرمون وبيغن انقضا على ”المعسكر الفلسطيني
عرفات من اجل إثبات أنه هو تصريحات مختارة لياسر 

  .الذي بادر إلى االنتفاضة وال يريد السالم

ويفترض شطاينبيرغ أن كرمون وبيغن سيوافقان 
اإلرهاب “على أن عدد القتلى اإلسرائيليين من نشاطات 

هو مؤشر مهم، منوها أنه في السنوات ” الفلسطيني
 االنتفاضة الثانية حدث األربع التي سبقت اندالع

في عام :  واضح في عدد القتلى اإلسرائيليينانخفاض
 ١١ قتل ١٩٩٨ إسرائيليا، وفي ٧١ قتل ١٩٩٦

وفي عام . ُ قتل أربعة إسرائيليين١٩٩٩إسرائيليا، وفي 

ُ أيلول، قتل ٢٩، حتى اندالع االنتفاضة في ٢٠٠٠
  .إسرائيلي واحد

وبرأي شطاينبيرغ، فإن هذا المنحى لم يأت من 
 تبلور تعاون بين إسرائيل ١٩٩٦ويقول إنه منذ . فراغ

والسلطة الفلسطينية ضد حماس، وهو الذي أثمر عن 
في . هذا االنخفاض في عدد العمليات وعدد القتلى

  .حماس يرون تلك الفترة كفترة ظالمية

كما يستذكر شطاينبيرغ ما قاله رئيس الشباك 
تم عقد “في حينه عامي أيالون بأنه في تلك الفترة 

ديرة باإلشارة في مواجهة اإلرهاب تحالف حقق نتائج ج
أعضاء هذا التحالف كانوا أجهزة األمن . الفلسطيني

الفلسطينية والشباك اإلسرائيلي وأجهزة األمن 
  .”واالستخبارات في مصر واألردن

الذي نشره أيالون ” نيران صديقة“في كتاب 
مؤخرا، تحدث عن قضية تصفية كبار شخصيات المستوى 

هذا الوصف يدلل . لضفة الغربيةالتنفيذي لحماس في ا
على كم كان مجديا التنسيق العملياتي مع السلطة 

  .الفلسطينية قبل االنتفاضة

اندالع االنتفاضة  لفت شطاينبيرغ أنه بعد
، ساد في اسرائيل االدعاء الذي يشارك فيه كرمون الثانية

وبيغن أيضا، بأن نظام التعليم الفلسطيني هو الذي 
  . الشابيتحمل ذنب التصعيد في أوساط الجيل

فحصت عشرات الكتب الدراسية “: ويتابع
الفلسطينية في تلك الفترة وقارنتها مع كتب من مصر 
واألردن، التي كانت تدرس في السابق في الضفة وفي 

في الكتب الفلسطينية يظهر هناك جهد لضبط . قطاع غزة
ويدل على ذلك معهد ممري نفسه، الذي رئيسه . النفس

تحقيق لممري من . يط فيهومؤسسه كرمون، وبيغن نش
 وجد أن الكتب الدراسية الجديدة تعكس ٢٠٠٢عام 

لقد تم … محاولة عامة لتقليل سم المعاداة إلسرائيل
ال . تقليص الدعوات المكشوفة للعنف بصورة أساسية
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يمكنني صياغة ذلك بصورة أفضل، ومن المؤسف أن 
  .”رؤساء ممري يتجاهلون نتائج بحثهم

  رائد الكرمي

 من ذلك، قال شطاينبيرغ إنه عن مقاربة أكثرو
عرفات، يمكننا أن نعرف بأنه بعد اندالع االنتفاضة 
: الثانية، حاول عرفات وقف العنف في ثالث مناسبات

 ١٦األولى، وقف إطالق النار الذي استمر بنجاح من 
. ٢٠٠٢ كانون الثاني ١٤ حتى ٢٠٠١كانون األول 

. بتصفية رائد الكرمي  عندها قطعته إسرائيل عندما قامت
الف على أن الكرمي عمل في اإلرهاب، لكن ليس هناك خ

. في فترة وقف إطالق النار كان يمتثل ألوامر عرفات
وهكذا، حدث انخفاض في العمليات بشكل عام وفي 

يكفي مقارنة شهر . العمليات االنتحارية بشكل خاص
وقف إطالق النار مع الفترة التي سبقته والفترة التي 

  .”جاءت بعده

استمر وقف إطالق  نه لوويتساءل شطاينبيرغ أ
النار حتى تبني مبادرة السالم السعودية، التي تحولت إلى 

، ألم تكن لتظهر طريق ٢٠٠٢المبادرة العربية في آذار 
عرفات “: ويتابع سياسية للخروج من االنتفاضة الثانية؟

تبنى تماما ليس فقط المبادرة العربية، بل أيضا نسختها 
 التي لم تذكر قضية الالجئين السابقة، المبادرة السعودية،

تصفية الكرمي خالل وقف إطالق النار . الفلسطينيين
ّأدت إلى التصعيد الذي جر للمرة األولى أعضاء فتح 

هكذا تدهورنا نحو عملية السور . لتنفيذ عمليات انتحارية
الواقي، بالضبط في نفس اليوم الذي تبنى فيه مؤتمر 

  .”ربيةالقمة في بيروت مبادرة السالم الع

محاولة أخرى لياسر يشير شطاينبيرغ أيضا ل
عرفات بحثا عن طريق للخروج السياسي، وقد كانت 

للرباعية ” خريطة الطريق“عندما وافق على خطة 
الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي (الدولية 

لباحث ويستذكر ا. ٢٠٠٣في نيسان ) واألمم المتحدة

 ١٤ئاسة أريئيل شارون طرحت اإلسرائيلي، أن إسرائيل بر
مالحظة، لم تكن سوى شروط مسبقة، من بينها المطالبة 
بالتخلي عن ذكر مبادرة السالم العربية، وحتى المبادرة 
السعودية األصلية، ووضع شرطا صارما يتمثل في 

بهذا أغلقت “: ويتابع. االعتراف بيهودية دولة إسرائيل
د عرفات للموافقة الدائرة على خريطة الطريق رغم استعدا

  .”عليها كخطة مرحلية لتسوية سياسية

  محمود عباس

ويتوقف شطاينبيرغ عند الفرية اإلسرائيلية 
عرفات كان قادرا وغير راغب بالسالم، “المتمثلة بأن 

فيقول . ”ومحمود عباس راغب بالسالم وغير قادر
بعد عرفات تبنى وريثه  “:داحضا مزاعم تقليدية إسرائيلية

. اس المبادرة العربية وخريطة الطريق بكاملهامحمود عب
إذا كانت شخصية عرفات الحازمة والملتوية، مثلما يقول 
كرمون وبيغن، هي التي منعت إمكانية التوصل إلى 

  .”تسوية سياسية، فلماذا ال يرون في عباس شريكا؟

ال يوجد “ويخلص الباحث اإلسرائيلي للقول إنه 
بأن المشكلة تكمن في أمامنا سوى االستنتاج من ذلك 

نظرتهم السلبية للتسوية السياسية المتمثلة في التقسيم 
  .”لدولتين

يشار إلى أنه قبل ذلك، كان شطاينبيرغ قد اعتبر 
خطوة خطيرة على إسرائيل، ووصفها ” صفقة القرن“
  .”غلطة القرن”بـ

قبل ” معاريف“وتابع في مقال نشرته صحيفة 
) والترويجية(مهيدية عدة شهور حيال جميع الخطوات الت

، ال يحتاج الفلسطينيون إلى أية إشارات ”صفقة القرن”لـ
إضافية أخرى كي يعلنوا معارضتهم الحازمة ورفضهم 

أما فيما يخص إسرائيل، فلم تبحث فيها . المطلق لها
اإلسقاطات العملية للضم، ولو الضم الجزئي، ألن هذه 

ي النهاية، أكتفي هنا، ف. تحتاج إلى مقالة أخرى منفردة
 ١٩٣١بإعادة صياغة ما قاله بيرل كتسنلسون في عام 
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ضد فكرة الدولة الواحدة الثنائية القومية التي طرحتها 
إن الضم ليس سوى تعبير لغوي، : ”بريت شالوم“منظمة 

  .أما المضمون فهو دولة عربية

  ١/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

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

  

  إسرائيل اليوم  -يوسي بيلين :بقلم

” مئة سنة من التسيب: الفلسطينيون“في مقاله 
، يكرر دان شيفتن االدعاء بشأن )٢٧/١٠/٢٠٢٠(

التفويتات الفلسطينية لفرص الوصول إلى سالم مع 
وعلى حد قوله، فإن القيادات السائبة تسببت . إسرائيل

للفلسطينيين بأن يخسروا اإلسرائيليين واألمريكيين بل 
  .وأوروبا والدول العربية

ًلو كان شيفتن يجري تحليال موضوعيا لوجد  ً
في ” اتفاق لندن“بضعة زعماء إسرائيليين سائبين ألقوا 

 إلى سلة قمامة التاريخ، وكذلك المبادرة السعودية ١٩٨٧
نية ورفضها ، التي وافقت عليها القيادة الفلسطي٢٠٠٢

  .أرئيل شارون

. غير أن المسألة ال تتلخص بالتحليل التاريخي
وحتى على افتراض أن التاريخ الفلسطيني هو جملة من 
التفويتات، بينما قصتنا هي سلسلة من مساعي السالم 
التي رفضت، فإن المسألة الحقيقية هي ماذا سيحصل 
لنا؟ ما هو مستقبل إسرائيل في وضع تكون فيه 

هي واقع الدولة الواحدة، مع حكم ” مال كالمعتاداألع“
ًذاتي جزئي جدا للفلسطينيين، على قسم صغير من 
ًالضفة الغربية، ومع وضع قانوني إشكالي جدا، األقلية 
تحكم فيه األغلبية، من خالل قوانين تسمح لها بغالف 

هذا هو برميل البارود الذي قد يتفجر في . ًشرعي، زعما

لتالين بعدنا، وهو الذي يتعين علينا أن وجوهنا أو وجوه ا
  .نفككه

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

فالسبيل العملي الوحيد . لخطط سالم عديمة االحتما
  .لتفكيك البرميل هو تثبيت حدود بيننا وبين الفلسطينيين

لقد كان الحل األكثر عملية هو الوصول إلى 
اتفاق مع األردن فور حرب األيام الستة على أساس 
حدود الهدنة بيننا وبينه، مع تعديالت معقولة تتضمن 

ة التكتل طلبت حكوم. ًجزءا من البلدة القديمة في القدس
 في المئة من ٣٠الوطني من الملك حسين بأن يضم 

ٕواذا لم . الضفة، فشرح بأن األمر غير ممكن من ناحيته
ٕيكن ممكنا الحديث مجددا مع الفلسطينيين، واذا كان  ً ً

رغم تنازله عن الضفة (ًاألردن مستعدا للتسوية معنا 
تتضمن الضفة، فستعمل إسرائيل )  سنة٣٢الغربية قبل 

إذا تبين بأن هذا . حيح إذا ما وافقت على ذلكبشكل ص
ًأيضا ليس ممكنا عمليا، فسيتعين علينا أن نتوجه إلى  ً ً

هذه إمكانية سيكون حل الدولة . الخيار أحادي الجانب
الواحدة أسوأ منها؛ فلها نواقص عديدة، وثمة وميزة 

إسرائيل ليست في وضع تحكم فيه أقلية يهودية : واحدة
  .أغلبية عربية

ن الدول العربية معنية منذ سنوات بالتقرب من إ
ًإسرائيل ألنه يفتح بابا ألمريكا، وبسبب تطورها العلمي 

حتى لو اقتنع كل العالم بأن القيادة . واالقتصادي واألمني
الفلسطينية سائبة، وحتى لو أصبحنا أحبة العالم العربي 
واإلسالمي، فلن نحل بذلك المشكلة األصعب التي تقف 

ضمان إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية : عتابناعلى أ
  .قابلة للعيش

  ٤/١١/٢٠٢٠القدس العربي 
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والية األبرتهايد اإلسرائيلي تصوت لجرافاتها 
  ً فلسطينيا في العراء٧٤وتترك 

  

   هآرتس -حاجي إلعاد  :بقلم

 سنوات من حكم ترامب ٤استغلت إسرائيل 
كان في  .توسع استيطان اليهودلتنهب الفلسطينيين و

هذه السنوات القليل من اللحظات التي حظيت باهتمام 
عام، والكثير من لحظات الروتين العنيف التي ال تعتبر 

   .”ًأخبارا“

أمس، يوم االنتخابات في الواليات المتحدة، 
ًاستغلت إسرائيل يوما آخر من أيام والية ترامب، وأرسلت 
جرافاتها لهدم تجمع فلسطيني كامل شمال غور األردن، 

ً شخصا فقدوا ٧٤ عائلة، ١١. ”حمصة الفوقا“و وه
استهدفت إسرائيل . من بينهم قاصرون٤١بيوتهم، 

حمصة منذ سنوات، مع عشرات أخرى من التجمعات 
والتقنية التي تستخدمها إسرائيل تقتضي . الفلسطينية

يحولون حياة السكان في المكان إلى كابوس : ًصبرا
لغبار تحمله الرياح ُمتواصل على أمل أن تفهم الرسالة وا

  . إلى مكان آخر-وكأن ذلك تم بإرادته-

المغزى العملي لهذه التقنية هي تنكيل ال نهاية 
ٌأحيانا أمر بمغادرة مؤقتة للمكان : له بالسكان بذريعة (ً

ٌ، وأحيانا هدم )تدريبات للجيش غير “بذريعة البناء (ً
، وطوال الوقت بدون ربط بالمياه الجارية أو )”القانوني

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

ولكن عندما تكون هنالك فرصة، يمكن فعل كل 
ّالفرصة التي شخصتها إسرائيل هي . شيء في يوم واحد

هدم -يوم االنتخابات في الواليات المتحدة، والعملية 
 اختصرت عنف الدولة لساعات -تجمع فلسطيني كامل

ت على مدار سنين في ظروف معدودة، والتي امتد
  .عادية

الجدل (ًفعليا، الخالف ما بين هذه األساليب 
) حول الوتيرة الصحيحة التي يتم بها طرد الفلسطينيين

تجسد نطاق المواقف عبر جميع السياسات اليهودية في 
ٕالجميع يوافقون على الهدف، واذا كان : ًإسرائيل تقريبا

متى، كيف، ” لتفاصي“هنالك جدال فهو على ما يسمى 
بأي تبرير، بأي نطاق، بالنسبة لمهندسي الطرد هذه 

   .تفاصيل

. ًتشكيل الحكومة الحالية يعكس جيدا هذا الواقع
 األساس أننا نواصل -نعم ضم رسمي، وعدم ضم رسمي

ُما نشر . تثبيت المزيد والمزيد من الحقائق على األرض
 ًمؤخرا حول نقاشات داخلية بين مكتب رئيس الحكومة
ومكتب رئيس الحكومة البديل بشأن مخططات هدم الخان 

إن مصير هذا التجمع : األحمر تعكس االتفاق الجوهري
. هو الهدم وسكانه سيطردون، فهناك اتفاق على هذا

ُحسب ما نشر، أراد غانتس . بقي فقط مناقشة التفاصيل
السير مع الهدم، وأراد نتنياهو اإلبطاء، لهذا تقرر 

  . أشهر٤االنتظار 

لم يكن باإلمكان تنفيذ هذا بدون تعاون جهات 
صادق القضاة مرة تلو . أخرى وعلى رأسها المحكمة العليا

ّاألخرى على أوامر الهدم التي تمكن من طرد سكان الخان 
حتى تدريبات عسكرية في أراض فلسطينية هي . األحمر

ٕأمر قانوني من وجهة نظرهم، حتى وان كان هذا يرتبط 
مثلما سبق وتم في غور األردن، بما -رة بإخالءات متكر

في ذلك في حمصة الفوقا، وكما تريد الدولة تنفيذه في 
جنوب جبل الخليل كذريعة لطرد تجمعات مسافر يطا في 

  .٩١٨منطقة أعلنت إسرائيل عنها كمنطقة نيران 

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

  ٥/١١/٢٠٢٠القدس العربي 
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استثناء في ” الفلسطيني الحي“حين يبدو 
  ًاألخرس نموذجا… الشرع اإلسرائيلي

  

  هآرتس - كارولينا لندسمان :بقلم

ب عن الطعام عندما يقرر شخص اإلضرا
ًاحتجاجا فإنه يؤمن بأن احتمالية موته ستكون قاسية 

وعندما يقرر شخص ما تجويع . على ضمائر اآلخرين
ًنفسه حتى الموت احتجاجا فإنه يفعل ذلك، على األرجح، 

ولو أراد . من أجل إعطاء اآلخرين الوقت والفرصة لوقفه
وال ًالشخص أن يموت احتجاجا لقام باالنتحار مرة واحدة، 

المضرب عن الطعام ينتحر بعملية بطيئة . ًيمده أشهرا
ًألنه يؤمن بأن شخصا ما سيهب لمساعدته ويفعل ما هو 

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

ذي يطالب به المضرب عن الطعام في سيجرون التغيير ال
  .احتجاجه

المعتقل اإلداري الفلسطيني ماهر األخرس 
ًمضرب عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم احتجاجا على 

وهو يصمم على مواصلة . اعتقاله بدون محاكمة
. ًاإلضراب حتى إطالق سراحه أو موته، من سيأتي أوال

ورد المحكمة ولكن لو حاكمنا األمور حسب تعامل الدولة 
العليا على االلتماس المقدم إلطالق سراحه، 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 

ًفعليا، . قبة أخرىفجأة أنه مأخوذ من عالم آخر، من ح
ًتقريبا كل ما يتعلق بحياة األخرس يبدو وكأنه مأخوذ من 

كان األخرس . كتاب للتاريخ وصف نهاية القرن العشرين
يبدو لي فجأة كمن يقف في الجانب الثاني من الصدع 

 كمن هو –الذي قسم قارتنا إلى قسمين، أو باألحرى 
ه من مطالبت. موجود في الجانب اآلخر في صدع الزمن

اإلنسانية بأن تخرج عن طورها لتوافق على أن ال يموت، 
أين يعيش؟ . بدت لي وكأنها مأخوذة من زمن آخر

بالطبع اإلجابة ساذجة، فهو يعيش تحت حكم عسكري 
في المناطق المحتلة، في عالم قضائي مواز، في المكان 
ًالذي تعد فيه االعتقاالت اإلدارية والتعذيب والموت أمورا  ّ

  ولكن في أي زمن يعيش؟. عادية

إن ضمير إسرائيل ال يوقظه الموت البطيء 
والمؤلم لفلسطيني، ألن الفلسطيني سبق ومات بالنسبة 

الفلسطيني الحي هو االستثناء الذي ربما يوقظ . له
المجرمون يتعفنون في السجون وال أحد . اإلسرائيليين

ن يهتم بهم، لكن التفكير بأن تقبع بار رفائيلي في السج
ألن وجود بار رفائيلي في السجن . ًكان أمرا غير محتمل

 والشيء. ًيعني انحرافا عن صورة من يقبعون في السجن
نفسه بالنسبة للفلسطينيين؛ فعندما يموتون يفعلون ما 

وقد . يفعله الفلسطينيون في صورتهم لدى اإلسرائيليين
كان لألخرس فرصة أكبر ليمس قلوب اإلسرائيليين لو أنه 

. ر على شكل حبة فوشار وغنى وهو يرتدي القناعتنك
تخيلوا من يجلسون على المنصة في برنامج وهو يزأر 

قبل لحظة من رفعه ” من هذا، من هذا، من هذا؟“
، هذا !أنت، أنا ال أصدق“للقناع، واوفيرا اسياغ تصرخ 

هذا بالطبع هوس، . ”هو األخرس من الجهاد اإلسالمي
 توجد نية لتقديم استشارة فال توجد احتمالية كهذه وال

  .استراتيجية لمعتقل إداري أو للنضال الفلسطيني

. المقدمة التاريخية تغيرت. لقد حدث شيء ما
 تصعب معرفة ذلك، –دونالد ترامب هو السبب أو النتيجة 
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لكن ليس هناك شك في أن درجة حيوية كلمات ومفاهيم 
مثل حقوق اإلنسان، ومنظمات حقوق إنسان، وممثلية 
األمم المتحدة، تآكلت بدرجة ال تصدق، حتى لو أن هذا 

ًوبدال من المشاهدة العبثية لشخص يدير . ال يروق لنا
عجلة التاريخ مرة أخرى، ليس هناك خيار سوى شق 

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

  .نعيش

  ٦/١١/٢٠٢٠لعربي القدس ا
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 سقوط ترامب هو تماما سقوط للمستوطنين

  

  بن كسبيت: بقلم -معاريف

الرقص العاصف لبعض السياسيين، المغردين 
واليساريين على الدم المراق لدونالد ترامب زائد، فلو كنا 
سنفحص ترامب بمقياس اخالقي او انساني، لكان واضحا 

ى رأس اي شيء، أن الرجل غير مناسب ألن يقف عل
ولكننا . وبالتأكيد ليس القوة العظمى االقوى في العالم

يجب الفصل بين شخصيته : اسرائيليون، وعليه فال مفر
المقيتة وبين حقيقة أنه فعل بضعة امور مهمة من 

ال، انا ال اقصد الضم وال قصة الغرام مع . أجلنا
ة ال حاج. المستوطنين التي ادارها السفير ديفيد فريدمان

للمرء أن يكون مريضا 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. واحيانا يمكن ببساطة القول شكرا. واضحة

الشكوى والبكاء من اليمين والناطقين يحتمل بأن 
بلسانه على القبر حديث العهد لوالية ترامب الثانية 

فلن نعرف ابدا اي . مبررين، ويحتمل اال يكونا كذلك
فهل كان سيسعى بكل . ترامب سيظهر في الوالية الثانية

القوة التفاق مع ايران كي يحظى بجائزة نوبل ام يواصل 
 يسقط آيات اهللا؟ ال يمكن كي” الضغط االقصى“سياسة 

كل اولئك الذين يؤبنون : شيء واحد مؤكد. أن نعرف
كل اولئك الذين يقولون ان . اميركا، يخضون القمقم

التأييد المذهل لترامب يثبت أن ترامب هو أميركا، ال 
فالسبيل االفضل الن نشرح لهم ما هي . يعرفون اميركا

دروا اميركا هو أن نسألهم متى في آخر مرة استص
 ساعة، ١٢تأشيرة، اشتروا بطاقة سفر غالية، طاروا 

اجتازوا الطابور الطويل في الهجرة واعتلوا السيارة 
العمومية الصفراء كي يصلوا الى بيرميغهام في الباما، او 

عشرات ماليين . وال مرة: عبثا. الى اوماها في نبرسكا
 السياح، وبينهم غير قليل من االسرائيليين يتدفقون الى
نيويورك، بوستون، شيكاغو، لوس انجلوس، سان 

هذه اميركا الذي يعرفها العالم، هذه أميركا . فرانسيسكو
. التي يقدرها العالم، هذه اميركا التي تقود العالم الحر

اي التي اعجب بها . هذه أميركا التي يعجب بها العالم
  .الى ان جاء ترامب

ز قبل كابتن أميركا دونالد ترامب فا: هذا وغيره
 مليون ٣اربع سنوات بالرئاسة، رغم أنه حصل على 

احدى المترشحات . صوت اقل من هيالري كلينتون
االضعف التي تقدم بها الحزب الديمقراطي في اي مرة 

 مليون صوت اقل ٥هذه السنة حصل على نحو . كانت
. من جو بايدن، الذي سيحتفل بسن الثمانين بعد سنتين

وع الماضي لم يكن انتصار ما حصل في أميركا االسب
من ستقتلع ترامب من . بايدن، بل الهزيمة الجارفة لترامب

  .البيت االبيض هي أميركا

وكذا الحجة الغريبة في أنه بدون الكورونا 
فالكورونا كانت . ترامب كان سيفوز ال تصمد هي االخرى

فمن . االختبار االعلى، المطلق، للزعيم. فيتنام لترامب
على كورونا ال يكفي القاء الخطابات اجل االنتصار 

) ”يموله المكسيكيون“(الملتهبة وضمان بناء سور 
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من اجل االنتصار على الكورونا . وعدم االيفاء بالوعد
هناك حاجة لزعيم مع رؤيا، مع مسؤولية، مع قدرة 

. كل ما لم يكنه ترامب. تنفيذية، مع كفاءة زعامة
حتى اآلن اكثر من فمعالجته االجرامية للوباء، الذي قتل 

ربع مليون اميركي، هو فشل ذريع وال يمكن فصله عن 
  .الوالية نفسها

فهل هو حقا صديق . تعالوا ننتقل الى بايدن
ٍحقيقي متفان السرائيل، كما يقول كل من تعرف عليه او 
احد ما سيخرب الفرحة منفلتة العقال لنتنياهو واليمين 

الجواب . بق عهدهبقدم فظة ويعيد النظام القديم الى سا
بالتعابير التي ترسخت . والوضع معقد. هو هذا وذاك معا

هنا سنوات جيل، فان بايدن هو احد العاطفين المتفانين، 
القدامى، الثابتين والمحبوبين السرائيل في اي وقت 

وغير مرة . سجل التصويت لديه كامل االوصاف. مضى
بته فهو ملتزم باسرائيل، مح. وصف نفسه بانه صهيوني

لها طبيعية، غير 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

حتى اشراق دونالد ترامب في سماء الشرق 
ع أن سيكون أفضل من االوسط ما كان يمكن التوق

كل االدارات االميركية، الديمقراطية والجمهورية، . بايدن
المساعدة السخية : اتخذت ذات السياسة الواضحة

السرائيل، المظلة السياسية السرائيل، الحلف االمني، 
العسكري واالقتصادي مع اسرائيل، ولكن ايضا مالحظة 

راف التزام مطلق بحل الدولتين، عدم االعت: تحذير
بالمستوطنات، تحديد الخط االخضر كاساس للمفاوضات 
وعدم االعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل بسبب حقيقة أن 

ليس الي اميركي (شرقي المدنية ايضا تنتمي اليها 
يخيل ان هكذا كان دوما، ). مشكلة مع غربي المدينة

  .وهكذا سيكون

وبركلة طائرة حطم كل . ولكن عندها جاء ترامب
ن مستوطنا متطرفا كسفير، نقل السفارة الى عي. هذا

القدس، اعترف بالسيادة في هضبة الجوالن، شطب 
الفلسطينيين، اوقف التمويل لوكالة الغوث، اوقف التمويل 

هذا افرح جدا اليمين، . للسلطة، واليد ما تزال ممدودة
ولكن كل من توقف للحظة ليفكر، . وارقص المستوطنين

متى؟ . ، هكذا سيرحل ايضاعرف بانه مثلما جاء هذا
وعليه فان سقوط . عندما ينهي ترامب مهام منصبه

  .دونالد ترامب هو تماما ايضا سقوط المستوطنين

في الواقع الترامبي نشأت معادلة جديدة مع 
فجأة رئيس اميركي من نوع . متغيرات مختلفة تماما

كلينتون، جورج بوش ابن، بايدن، لم يعد عاطفا السرائيل 
فجأة رئيس ال . نه سيسعى الى تنفيذ حل الدولتينفقط ال

يبعث بتهنئة رئاسية ليوسي داغان على شرف عرس ابنة 
فجأة من ال يقسم بوجود ايتمار ج، . اخته، يعد معاديا

طورنا شهية سليمة في فترة ترامب، ابتلعنا . يعد طاغية
اي، . وهضمنا وكأنه ال يوجد غد، ولكن فجأة جاء الغد

ندما اقتحم بايدن حاجز المجمع أول من أمس، ع
واالن بتنا في حالة . االنتخابي واعلن الرئيس المنتخب

والقصة . المسألة االيرانية وجودية اكثر قليال .سكرة مبيتة
ترامب وفر البضاعة في كل ما يتعلق . مركبة حتى اكثر

من جهة اخرى، ايران قريبة . بالضغط على طهران، وبقوة
ووية اكثر بكثير مما كانت قريبة في اليوم الى القنبلة الن

لم يكن االتفاق النووي . آخر يوم ألوباما في منصبه
كانت فيه ثغرات وكانت فيه ثقوب، ولكنه . كامل االوصاف

 – ١٠وفر للعالم ولنا هدوءا تاما من النووي االيراني لـ
وخروج الواليات المتحدة من االتفاق سمح .  سنة١٢

ويقتربوا ) وعن حق(يبهم ايضا لاليرانيين بأن يخرقوا نص
هل ترامب كان سيواصل في واليته  .جدا من القنبلة

برأيي، ترامب . ال احد يعرفالثانية ما فعله في االولى؟ 
في جهاز االمن واالستخبارات عندنا . هو االخر ال يعرف
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. لم يناموا جميعا بهدوء في السنوات االربع االخيرة
الغريب هذا، كان قادرا الرئيس غير المتوقع، المتقلب و

ان يواصل الضغط على : على أن يفعل كل شيء
. االيرانيين، ولكن ان يفقد االهتمام بالقصة كلها ايضا

ماذا كان سيفعل لو قرر االيرانيون االقتحام الى النووي 
بشكل علني، قرار موضوع على طاولة خامينئي منذ زمن 

ران؟ طويل؟ هل كان سيهاجم؟ وكيف بالضبط سيهاجم اي
كفاحية  .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 تصبح 

وبايدن؟ التقدير  .مصيبة استراتيجية رهيبة من ناحيتنا
. انه سيسعى الى استئناف المفاوضات مع ايران

، ترامب ايضا اعلن بانه سيجري مع ايران وبالمناسبة
التقدير هو أن بايدن سيوافق . مفاوضات بعد االنتخابات

وهو . ة مع طهران كي يحسن االجواءبعلى بادرات طي
ينبغي االمل في أن . سيسعى الى اتفاق نووي محسن

يكون لنا ما يكفي من الروافع وان يكون لنا ما يكفي من 
ن اتفاق بايدن جيد ومحسن التأثير في واشنطن كي يكو

ينبغي الصالة الن يحرص نتنياهو . اكثر من اتفاق اوباما
اذا كان بالفعل رئيس الوزراء اال يكرر الخطأ الفتاك (

 اال يصبح عدو البيت االبيض واال –الذي فعله مع اوباما 
” يبقى في غرفة“يدق اصبعا في عين الرئيس، كي 
  .ثير عليهاالمفاوضات مع ايران ويتمكن من التأ

فهو ليس ليبراليا مثل . بايدن ليس اوباما: وأخيرا
بايدن، مثلما قال لي . اوباما وهو ليس سلميا مثل اوباما

اسرائيلي يعرفه على نحو ممتاز، كان يدخل في مشادات 
وهو ليس . باأليادي طوال طفولته الصعبة في دالور

 اذا كان اوباما هو يوسي بيلين، فبايدن هو اسحق. إمعة
وهو صديق نتنياهو منذ سنوات . رابين الحزب الديمقراطي

جيل، يعرف اسرائيل على نحو ممتاز، يحب اسرائيل 
  .ويجب مساعدته ومساعدة اسرائيل بدال من الشقاق معه

  ٣٠ ص٩/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 بايدن يدرك أهمية السلطة الفلسطينية إلسرائيل

  

 عميرا هاس: بقلم -هآرتس

منوا سقوط ترامب حتى وان كانت الفلسطينيون ت
توقعاتهم السياسية من الحزب الديمقراطي ومن جو بايدن 

هذا يسري سواء بخصوص جميع السكان او . منخفضة
- ترامب ومقربوه اليهود. بخصوص القيادة الفلسطينية

األميركان واالفنجالستيين اظهروا طوال سنوات حكمه 
ًاستخفافا عميقا جدا بالفلسطينيين وب ً مطالبهم العادلة ً

 .ً وهذا ليس عجيبا- بالتحرر من االحتالل االسرائيلي
هذا كيان . انتخاب بايدن هو جيد للسلطة الفلسطينية

ًباق، واصبح عامال دائما لن يختفي بسهولة على الرغم  ً ٍ
هذا كيان مشغول . من كل التوقعات ان يحدث العكس

من البقاء ليس فقط : طوال الوقت بالحفاظ على بقائه
ًاجل الطبقة 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 الغربية 

بيعية وتسمح فيها بنوع من االستمرارية وشبه الحياة الط
. في ظل ظروف غير طبيعية من احتالل اسرائيلي جائر

 بغض النظر عن -هذا كيان مسؤول عن عمل المدارس
نوعية التعليم، وعن الجهاز الصحي بغض النظر عن 

هذا هو االطار لوجود مؤسسات . حاجته للتحسين الكبير
رياضة وثقافة، ولتحسين البنى التحتية للطرق، والماء 

ه الجيوب، والحفاظ على النظام والحماية والكهرباء في هذ
  .من الجريمة المحلية

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

العالقات . ًتصاديا وال تفقد اهميتها السياسيةالسلطة اق
.  ستستأنف-الدبلوماسية بين السلطة والواليات المتحدة

لقاءات . الممثلية الفلسطينية في واشنطن سيعاد فتحها
ممثلين مدنيين وامنيين اميركيين مع مسؤولين 

وسوف يعززون الشعور -ًفلسطينيين ستستأنف ايضا
  .فلسطينية الحاكمةباألهمية الذاتية للطبقة ال

ًنظرا ألن بايدن وحزبه يدركون اهمية السلطة 
لدولة اسرائيل فإنه يمكن االفتراض بأنهم سيبحثون عن 

بصورة مباشرة سيكون . طرق الستئناف الدعم المالي لها
ان تعديل قانون االرهاب الذي سن في : ًذلك صعبا

 ٢٠١٩ ودخل الى حيز التنفيذ في ٢٠١٨الكونجرس في 
ال على حاله هو ينص على ان كل كيان سياسي ما يز

يحصل على مساعدة مالية من الواليات المتحدة سوف 
 بدعوة مشاركتها -يتعرض لدعاوي قضائية في محاكمها

  .في عمليات ارهابية في الماضي

لهذا السبب اعلن الفلسطينيون في حينه انهم 
ًولكن تعديال جديدا . سيتوقفون عن استالم هذه المنح ً

 للقانون يستثني منظمات غير حكومية ٢٠٢٠ في جرى
وربما فيما بعد سيتم العثور على سبيل لتخفيفه، 
باالساس من اجل السماح باستئناف الدعم االميركي 

  .ألجهزة االمن الفلسطينية

ًومن المحتمل ان يكون هذا مصحوبا ذوبان 
ربما . الجليد عن التنسيق االمني والمدني مع اسرائيل

يات المتحدة ذلك من الفلسطينيين كبادرة حسن تطلب الوال
ًنية، وربما تقوم قيادة السلطة بالمبادرة بذلك وتجد تبريرا 

من . ًمناسبا من اجل استئناف التنسيق مع اسرائيل
المرجح ان تعيد الواليات المتحدة تحويل دعمها المادي 
لوكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ًاالمر الذي سيخفف جدا بطريقة غير مباشرة ” روااالون“

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

  .المناطق الفلسطينينة المحتلة

التي ال ًمن جانب اخر ايضا للقيادة الفلسطينية 
 والتي من اجل بقائها وبقاء تبرير وجودها - تتغير

ليس هنالك  - تضخم قيمة حسن النوايا الدبلوماسية
اوهام بخصوص رغبة وقدرة الحزب الديموقراطي في كبح 

وبالتأكيد ليس (سياسات اسرائيل الحالية، او لتقليل 
  . الدعم المالي االمني السرائيل) الغاء

. طي يؤيد حل الدولتينرسميا الحزب الديمقرا
ًعمليا، حتى في فترة باراك اوباما فإنه لم يفعل 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

 لقد دخل الى الحزب الديموقراطي في - مع ذلك
االخيرة قوى جديدة تتجرأ على انتقاد اسرائيل السنوات 

هذه تعكس تغييرات جرت في اوساط الجمهور . المحتلة
. الديموقراطي، بما في ذلك الجمهور اليهودي االميركي

 تعلموا ان يبنوا - أميركان وغير اميركان-فلسطينييون
معها عالقات وطيدة ومهمة، وسوية معهم تعلموا ان 

ة اوسع االطالع على التاريخ يتيحوا لطوائف اميركي
  .الفلسطيني ونضالهم من اجل االستقالل

لقد اقيمت عالقات مهمة بين الجماعات 
السؤال هو الى . ”حياة السود مهمة“الفلسطينية وحركة 

أي مدى اآلن، عندما يعود رئيس ديمقراطي الى البيت 
كيفية ) وعرب اخرون(االبيض، سيتعلم الفلسطينيون 

 من اجل تعزيز –ًقات والدفع بها قدما تحسين هذه العال
الموقف السياسي الفلسطيني وليس فقط السلطة 

  .الفلسطينية
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  "اسرائيل"ترامب، الذي أحبته 

  

 "هآرتس"جدعون ليفي، صحيفة : كتب

خـــــسر ترامـــــب فـــــي ": إســـــرائيل"يـــــوم أســـــود لــــــ 
 األرضــية لـيس هنالـك دولــة أخـرى علـى الكـرة. االنتخابـات

باســــتثناء الفلبــــين ونبراســــكا، حزنــــت بهــــذا القــــدر علــــى 
 .سقوطه

. في المئة مـن اإلسـرائيليين يـدعمون ترامـب ٧٠
فـــي حـــين أن مـــواطني غـــرب أوروبـــا كرهـــوه، فـــإنهم فـــي 

. أعجبوا به وبأغلبية كبيرة من األحزاب المختلفة" إسرائيل"
لـــيس اليمـــين اإلســـرائيلي وحـــده، بـــل الوســـط وجـــزء مـــن 

 .ً أيضااليسار

ــــادل  ــــذا يع ــــأن ه مــــن " ًشــــكرا"يمكــــن االدعــــاء ب
اإلســـرائيليين لترامـــب علـــى نقـــل الـــسفارة للقـــدس، وعلـــى 
ٕاالعتــراف بــضم الجــوالن والغــاء االتفــاق مــع إيــران، ونقــل 

 .السفير ديفيد فريدمان مكان سكنه الى المستوطنات

معجبــة بترامــب ألنــه يجــسد قــيم الــشر " إســرائيل"
ًئيل، هو أيضا يـشرعنها ويبيـضها والقبح الموجود في إسرا

 !...نحنهكذا . من أجلنا

القبيحـــــة والمبتذلــــــة " إســـــرائيل"ترامـــــب يجـــــسد 
ًفلقــد كــان بإمكانــه أن ينتخــب بــسهولة رئيــسا . والعدوانيــة

ـــــة، : لحكومـــــة اســـــرائيل ـــــذال، والفظاظـــــة، والعدواني فاالبت
والجهل، والجشع، واألكاذيـب، واحتقـار الـضعفاء والقـانون 

كل . .البيئةائل اإلعالم والعلم والحفاظ على والقضاء ووس
 .ذلك يناسبنا كما يناسب القفاز اليد

من ال يريـد رئـيس حكومـة يتعـالى علـى الجميـع، 
 مـن ال يريـد رئـيس حكومـة والجـشع؟صنع ماله باالحتيال 

يــــــستهين باالســــــتقامة الــــــسياسية ويعيــــــدنا للــــــشوفينية 
 الذكورية؟

ــه؟ ــد رجــال، بطــال مثل ــم يكــن يري ًمــن ل ، يــستخف ً
ــــــسان  ــــــوق اإلن ــــــات حق ــــــة، وبمنظم بالمؤســــــسات الدولي
وبالقـانون الـدولي، ويخــرق االتفاقـات المتوقعـة ويــستخف 
بأوروبا وبالقيم اللبيرالية والعالمية؟، بالضبط مثل األحـالم 

حتـــى نتنيـــاهو الـــشديد . الخفيـــة للعديـــد مـــن اإلســـرائيليين
ـــشبه بترامـــب ال يـــصل إلـــى هـــذه الدرجـــة مـــن تحقيـــق  ال

 .ماألحال

ـــــسائق  ـــــى ال ـــــال، إل ـــــى ســـــبيل المث انظـــــروا، عل
ألــيس هــو ترامــب؟ ألــيس الطريــق اإلســرائيلي : اإلســرائيلي

ــا؟ ــزع بقــدر مــا تــستطيع، تجــاوز،  .ًترامبي ــالقوة فقــط، انت ب
أطلــق الزامــور، العــن، اســتخف بــالقوانين، أوقــف ســيارتك 
في أي مكان، ال تحسب حساب أحـد، سـيارتك هـي األكثـر 

 .عقوة واألكبر واألسر

" إسرائيل"انظروا إلينا، انظروا إلى السياسيين في 
وخاصــــة اليمــــين، أال تــــرون ترامــــب؟ اال يتــــشبهون بــــه؟ 

، "ميــــري ريجــــف"، و"افيغــــدور ليبرمــــان"اربطــــوا مــــا بــــين 
" دافيـــــد امـــــسالم"، و"ميكـــــي زوهـــــر"، و"اســـــنات مـــــارك"و

اربطوا مـا بـين التنمـر، . وستحصلون على ترامب بالعبرية
ية، والـضحالة وجماهيرهـا، وستحـصلون والجهالة والـشعبو

 .على الترامبية اإلسرائيلية

بعــــد ذلــــك أضــــيفو الطريقــــة التــــي أهــــان بهـــــا 
الفلــسطينيين وتجاهــل وجــودهم وحقــوقهم، بالــضبط مثلمــا 
هــي فــي نظــر معظــم اإلســرائيليين، وكــل ذلــك فقــط ألنهــم 

  .ضعفاء

ــــف مــــساعدة  ــــم إســــرائيلي بوق ــــق حل ــــب حق ترام
مــن األونــروا إلــى الجــيش : اءالــضعفاء وتحويلهــا لألقويــ

 .اإلسرائيلي، من الالجئين إلى من طردهم

ًهذه هي العدالة الترامبية، هذه أيضا هي العدالـة 
ًلهذا أحببناه جدا، ولهذا من الخـسارة الفادحـة . اإلسرائيلية

  .ذهابه

  ٩/١١/٢٠٢٠وكالة وطن لألنباء 
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* * * * *  

إسرائيل توسع استيطانها خلف الخط األخضر 
  ط مدينة القدسبمحي

  

 )١٢/١١/٢٠٢٠هآرتس  (نير حسون :بقلم

ُطلب من موظفين في بلدية القدس وسلطة 
ًوالدفع بها قدما لبناء   مخططات أراضي إسرائيل تحديد

أحياء المدينة الواقعة وراء الخط األخضر، قبل أداء جو 
حسب التقديرات، . بايدن القسم في كانون الثاني

في جبل أبو غنيم،  ناءمخططات للب سيفحص الموظفون
 في محاولة لتحديد في - "عطروت"، و"جفعات همتوس"و

ًأي منها قد ينجحون في الدفع به قدما في فترة زمنية 
تستعد البلدية وسلطة األراضي ألسوأ . ًقصيرة جدا

االحتماالت من ناحيتهم، والتي سيجمد البناء في هذه 
ًاألحياء تماما بناء على طلب الرئيس المنتخب ً. 

ٌلقد كان لبايدن دور مهم في تجميد البناء في 
القدس، في الوقت الذي شغل فيه منصب نائب الرئيس 

في الوقت الذي زار فيه إسرائيل سنة . باراك أوباما
، نشرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في ٢٠١٠

 وحدة سكنية جديدة في ١٨٠٠ًالقدس مخططا إلنشاء 
  .ف الخط األخضرالواقع خل" رامات شلومو"حي 

بايدن وكبار موظفي إدارة أوباما غضبوا من 
البيان ورأوا فيه محاولة إلهانة نائب الرئيس الذي حاول 
ًالدفع قدما باستئناف المفاوضات السياسية مع 

في أعقاب ذلك، انفجرت أزمة دبلوماسية . الفلسطينيين
شديدة مع الواليات المتحدة، وطوال عدة سنوات، جمد 

كل . ًعليا خلف الخط األخضر في القدسالبناء ف
المخططات ذات الحساسية حولت لمكتب رئيس الحكومة 

  .الذي أوقف المصادقة عليها

 ٤لدى دخول الرئيس ترامب البيت األبيض قبل 
" رامات شلومو"المخطط في . سنوات تم السماح بالبناء

مئات . استكمل" حي بايدن"ٍوالتي سميت حينئذ بـ 
بسغات "، و"جيلو"ة األخرى بنيت في الوحدات السكني

  .وجبل أبو غنيم، وأماكن أخرى" زيئيف

أحد األحياء التي شكلت بؤرة للمواجهة مع إدارة 
اعتبر هذا الحي في نظر  ".جفعات همتوس"أوباما كان 

األمريكان ذا حساسية خاصة، أانه سيحيط بالحي 
وحسب رأي . الفلسطيني بيت صفافا من كل جوانبه

 فإنه سيمنع أي إمكانية لتقسيم مستقبلي العديدين،
  .للقدس

ولكن تبدل الساكنين في البيت األبيض لم يغير 
على الرغم من أن إدارة . سياسة إسرائيل بهذا الشأن

ترامب لم تفرض أي قيود على إسرائيل، فقد امتنعت 
، "جفعات همتوس"الحكومة عن بناء الحي الجديد في 

  . الحكومة بالقيام بذلكعلى الرغم من تعهد صريح لرئيس

في شباط الماضي، أعلنت سلطة أراضي إسرائيل 
، ولكن "جفعات همتوس"عن نشر عطاء لبدء البناء في 

 مرات، ٣منذ ذلك الحين تم تأجيل نشر كتيب العطاء 
وقالت مصادر في . وكانت المرة األخيرة قبل عشرة أيام

البلدية بأن المشروع يتأخر بسبب نقاش مالي ما بين 
البلدية ووزارة اإلسكان وسلطة أراضي إسرائيل حول 

وقد قدرت تلك المصادر . تمويل البنى التحتية في المكان
 من كانون الثاني، ٢٠بأن العطاء سيتم نشره قبل الـ 

  .اليوم الذي سيؤدي فيه بايدن القسم كرئيس

ًوجه اليمين مؤخرا انتقادا الذعا لرئيس الحكومة   ً ً
ِم يبن بما فيه الكفاية في فترة والية نتنياهو بدعوى أنه ل

". جفعات همتوس" وخاصة حول التأخير في -ترامب
المشكلة هي بيبي وليس بايدن، هو المتهم الوحيد "

عضو المجلس " هآرتس"قال لـ " بتجميد البناء في القدس
  .البلدي أريه كنج

ًواليسار يهاجم الحكومة بسبب الدفع قدما 
تستغل أواخر حكم ترامب للقيام حكومة نتنياهو . "بالبناء
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ّبعملية خاطفة قد تقيد الدولة وتمنع بكل ثمن عقد اتفاق 
سياسي مستقبلي، مع استغالل تهكمي لتبديل اإلدارات 
المتوقع في الواليات المتحدة، ولألمل في أن يؤدي هذا 

 -األمر إلى تقدم نحو حل محتمل للنزاع اإلسرائيلي
 الباحث في جمعية ، قال أفيف ستيرسكي"الفلسطيني

  .مدينة الشعوب

بلدية : "ًوردا على ذلك، وردنا من بلدية القدس
ًالقدس تعمل بصورة حثيثة للدفع قدما بأي مخطط بناء 
في أرجاء المدينة لزيادة عرض الوحدات السكنية 

  ".والتشغيل والفندقة في القدس

  ٢٠ ص١٣/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  نتنياهومن الذي سيقسم القدس؟ 

 )١٣/١١/٢٠٢٠هآرتس ( هرئيل إسرائيل :بقلم

 وبعد أشهر ١٩٩٦عشية االنتخابات في 
معدودة على قتل اسحق رابين كان نتنياهو في وضع 

خصومه، على رأسهم شمعون بيرس، اتهموه . سيء جدا
الليكود وكل اليمين دخلوا . بالتحريض الذي تسبب بالقتل

فوز ساحق االستطالعات توقعت . الى وضع دفاعي
لبيرس، عندها وبجهد أخير أطلق اسحق غوتنيك، رجل 

بيرس “حباد، حملة تشمل ارجاء اسرائيل كان شعارها 
الفجوة بين نتنياهو وبيرتس تقلصت . ”سيقسم القدس

ربما كانت هناك عوامل اخرى، بما في  من يوم الى آخر،
ذلك ارهاب اوسلو، التي تسببت في تحول االصوات من 

ولكن معظم المحللين، في وسائل . نياهوبيرس الى نت
االعالم وعلى الصعيد األكاديمي، يدعون منذ ذلك الحين 

هي التي اصعدت ” بيرس سيقسم القدس“بأن حملة 
إن البنائين الكبار لشرقي . نتنياهو الى سدة الحكم

القدس، البلدوزرات الحقيقيين، كانوا رؤساء حكومات 
  .العمل والمعراخ

لضبط في فترة حكم الليكود با. وتيدي كوليك
 وليس بسبب التشبع أو نقص –انخفضت وتيرة البناء 

على الرغم من ان الجميع فهموا أن عدم البناء . الطلب
السريع والمكثف من شأنه أن يتسبب بتقسيم المدينة، 

التابعة لرجال ” ٩دي “فان اريئيل شارون ترك جرافة 
لبلدية، بوتيرة لقد اكتفى هو واهود اولمرت، رئيس ا. مباي

  .”بي.سي.جي“جرافة الـ 

فان ) ١٩٩٩ – ١٩٩٦(في فترة واليته االولى 
 ٢٠٠٩عند عودته الى الحكم في . نتنياهو تقريبا لم يبن

تعهد، بشكل خاص في خطابات مليئة بالمشاعر في 
، بأننا سنمأل القدس بأحياء جديدة، وبهذا ”يوم القدس“

فعليا، . م الى األبدنضمن أن المدينة التي توحدت لن تقس
  .بناء أحياء جديدة نتنياهو يمنع

لقد توقف الدفع قدما باإلضافة لحي عطروت، 
أمر بالغ االهمية للحفاظ على الجبهة الداخلية  الذي هو

نتنياهو يمنع البناء على . الشمالية الشرقية للمدينة
) لماذا؟(اراضي خاصة ليهود تقع بين المطار المتروك 

كذلك هو يمنع . لصناعية في عطروتوبين المنطقة ا
تنفيذ رخص بناء سبق وتم اعطاءها مثل تصريح اقامة 

وهذا ليس سوى القليل في . ”حماة شموئيل د“حي 
المكان الوحيد الذي نفذ فيه بناء هو الحي . مديحه

الديني رمات شلومو، وحتى هذا فقط جاء بسبب ضغط 
. كومتهسياسي لزعماء االصوليين الذين استندت عليهم ح

من المهم التأكيد على أن التجميد بخصوص باقي 
المواقع واألحياء، يستمر ايضا في فترة رئاسة دونالد 
ترامب رغم أنه وادارته لم يتحفظوا من خطط البناء 

 .االسرائيلية، وبالتأكيد ليس في القدس

األسوأ من ذلك هو أنه رغم أنه كان من المتوقع 
ماالت اإلجرامية التي جدا أن ترامب، ولو بسبب االه

تصرف فيها في أزمة الكورونا سيفقد وظيفته، فان 
نتنياهو واصل سياسة المنع حتى في النقاط االكثر 
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من يعرف . ١ٕجفعات همتوس، عطروت واي : استراتيجية
نتنياهو يعرف أن جذور هذه االخفاقات ليست في 

هو “) مثال في ازمة الكورونا(نواقصه في مجال االدارة 
، ”طة ال يريد اغالق خيارات التنازالت في القدسببسا

فقط . أمر مهم. يقول مصدر له نفوذ كبير في العاصمة
قبل اداء ) ١٢/١١، ”هآرتس“(اآلن يكتب نير حسون 

بايدن للقسم، فان بلدية القدس تحث الخطى في محاولة 
للدفع قدما ببناء في بعض المواقع التي جمدت طوال 

به المؤكد ستنتهي كما في هذه الجهود من ش. سنوات
  .الماضي بخيبة أمل

إذا اضفنا الى . الكابح المتميز سيواصل الكبح
ذلك أنه فقط في هذه االيام وبعد توقف طويل من قبل 

 ٢٨٠٠نتنياهو، صادقت االدارة المدنية على بناء حوالي 
التي من غير (وحدة سكنية في كل يهودا والسامرة 

سنحصل ) ا في فترة بايدنالمؤكد تماما أنه يمكن بناءه
حقيقية بخصوص الشخص الذي يتباهى بأنه  على صورة

  .يشبه هورودوس، الباني االكبر ليهودا والقدس

  ١٥ ص١٤/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

بصحة .. بومبيو في زيارة لنبيذ المستوطنات
  اإلجرام واألبرتهايد اإلسرائيليين

 

   هآرتس /جدعون ليفي :بقلم

في صحة ” بسغوت“ن نبيذ ًهيا نرفع كأسا م
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، الذي سيصل هذا 

نبيذ .  لمصنع النبيذ– أمر ال يصدق –األسبوع في زيارة 
 مزيج من –بومبيو سبق وبيع في هذا المصنع منذ سنة 

كفرني سوفنيون، وشيراز ومارلو، مع ملصق يحمل اسمه 
ان ال ينتهك  كدليل على تصريحه بأن مشروع االستيط–

 .القانون الدولي

لو كان بومبيو وزير الخارجية في منتصف 
ًالقرن العشرين لحل ضيفا وبسرور أيضا على مصنع  ً

في جنوب إفريقيا، ويرفع كأس شيراز في ” لنغهام“النبيذ 
صحة مستضيفيه ويقول إن األبرتهايد في جنوب إفريقيا 

هي اآلن سين. أسلوب عادل ال يعارض القانون الدولي
بومبيو منصبه برحلة إلى مصنع نبيذ السرقة في قلب 

وعملية تبييض المستوطنات . مقاطعة أبرتهايد أخرى
ًوبدال من . ستتدهور إلى نقطة حضيض دولية أخرى

دبلوماسيين أمريكيين ال تطأ أقدامهم ما وراء الخط 
  .”بسغوت“األخضر، سنستقبل وزير الخارجية في 

، ”بسغوت“ع نبيذ ال يوجد شيء مثل زيارة لمصن
ًالذي انتقل مؤخرا إلى شاعر بنيامين، الذي يعود ألرباب 
رأس مال يهود من فلوريدا، من أجل تأدية التحية 

ليس هناك أمر للعبادة مثل هذا . لألبرتهايد اإلسرائيلي
بصحتك، يا وزير الخارجية، اشرب من . الخمر الفاسد

ًا ألنك ربما نظر. هذا النبيذ المسروق الذي يحمل اسمك
تأتي إلى هنا من باريس، على األقل، ستميز الفرق في 

  .مستويات النبيذ الفرنسي ونبيذ المستوطنين

ًمشهورا مثل رئيسه في مشاعر عدالته، سيأتي 
بومبيو إلى حي الجريمة الذي في مركزه مصنع النبيذ، 
من أجل التماهي مع السارقين وكي يبصق في وجه 

عام لمصنع النبيذ، يعقوب سيلتقي المدير ال. ضحاياهم
وهو . بيرغ، الذي سيتحدث معه بروح المستوطن العادي

لن يسمع كلمة عن األخوات من عائلة قرعان، صاحبتا 
، التي أقام ٢١٧ من حوض ٢٣٣األرض في القسيمة 

عليها بيرغ بصورة بربرية ضيعته الخاصة شبه 
 ًالتوسكانية، التي تضم بركة سباحة ومرأبا للسيارات التي

  .يجمعها الهواة

الكروم المحيطة المكتوب عليها في موقع مصنع 
مغروسة على أراضي ” شمال القدس“النبيذ بأنها تقع 

هكذا سيحظى عمل . حورية قرعان وفلسطينيين آخرين
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نهب من أكثر األعمال حقارة في تاريخ الصهيونية، الذي 
بدأ بهذه السرقة، منذ أيامه األولى، بتمجيد اإلدارة 

  .ًلنرفع كأسا أخرى بصحة بومبيو. افها بهواعتر

في حين تتلعثم أوروبا حول هذه الخطوة 
ًالصغيرة المضحكة والمفهومة ضمنا، لوسم منتجات 

، ”قطعة قماش صفراء“المستوطنات التي شبهها بيرغ بـ 
جريمتك آتت “تأتي أمريكا المغادرة لتقول إلسرائيل 

يح أن اإلدارة صح. زعيمة العالم الحر تعترف بها. ”أكلها
ولن تتذوق ” بسغوت“القادمة لن تزور مصنع النبيذ في 

ًنبيذه، لكنها لن تحرك ساكنا من أجل الضغط على 
  .إسرائيل كي تعيد أراضيه إلى أصحابها

سيخدعه مضيفوه . لن يرى بومبيو أي شيء
سوف يسمع عن . بإنكارهم ودعايتهم الكاذبة المستمرة

المستوطنين، ولن يسمع اإلرهاب وعن التوراة وعن أمن 
ًشيئا عن أمن أبناء البالد الفلسطينيين الذين تتعرض 
حياتهم لخطر أكبر، أو عن مصدر معارضتهم العادلة 

  . لالحتالل

سيسمع الكثير من الرواد الجدد، الذين يقوم 
متطوعون إفنغلستيون من بالده بمساعدتهم في قطف 
العنب، ولن يسمع أي شيء عن أشجار الزيتون 

مقطوعة والمحروقة الموجودة حوله، أو عن الخطف ال
الليلي ألبرياء من قبل الجيش اإلسرائيلي، أو عن 
االعتقاالت السياسية واالعتقاالت بدون محاكمة، وال عن 
القمع والوحشية لالستبداد العسكري الذي يسيطر على 

وحتى لو سمع، فهل . المنطقة التي تحيط بمصنع النبيذ
ور قلبه؟ لم تهتم إدارة ترامب ستمس مثل هذه األم

ولحسن الحظ، هذه اإلدارة اآلن في . ًبالضعفاء يوما ما
. مرحلة الغروب، وأهمية بومبيو هي مثل أهمية إوزة ميتة

  .ستنقش في الذاكرة” بسغوت“مع ذلك، زيارة بومبيو إلى 

ربما لن يكون هناك حرج من مصنع نبيذ على 
لمرقط الذي أراض مسروقة طالما أن سمك السلمون ا

سيقدم معه من التنوع الممتاز؟ وما الفرق بين من يزور 
مصنع نبيذ لمستوطنين ومن يسلح ويمول إسرائيل لتدافع 
عن هذا المصنع وعن كل مشروع النهب الذي يقع حوله؟ 

ًإذا، لنرفع كأسا أخرى من نبيذ  بصحة بومبيو، ” بسغوت“ً
  .ًفهو حتما سيجده لذيذ المذاق

  ١٥/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تصفية .. لشطب أي إمكانية لتقسيم القدس
 وحدة استيطانية ١٢٥٧ نهاية موسم ترامب

  في القدس

  

  هآرتس / أسرة التحرير :بقلم

بعد تأجيالت عديدة، نشرت سلطة أراضي 
 وحدة سكن في ١,٢٥٧إسرائيل أمس عطاء لبناء 

جفعات “وكان البناء في . في القدس” جفعات همتوس“
على مدى سنوات عديدة مثابة علم أحمر في ” سهمتو

نظر اإلدارة األمريكية والحكومات في أوروبا، كونه سيثقل 
على إمكانية مستقبلية لتقسيم القدس بين إسرائيل 

  .والدولة الفلسطينية عندما تقوم

رغم أربع سنوات والية دونالد ترامب، صديق 
ائيل مشروع المستوطنات في البيت األبيض، امتنعت إسر

وقبل لحظة من تبادل . عن البناء في المكان، حتى اآلن
اإلدارات في الواليات المتحدة ودخول بايدن الديمقراطي 
إلى منصب رئيس الواليات المتحدة، تهرع الحكومة لدفع 

  .الخطة إلى األمام، مثابة بيع تصفية لنهاية موسم ترامب

للرئيس الوافد بايدن ولرئيس الوزراء نتنياهو 
 مرير في كل ما يتعلق بالبناء خلف الخط األخضر ماض

:  وقعت حادثة دبلوماسية خطيرة٢٠١٠ففي . في القدس
في أثناء زيارة بايدن إلى البالد، حين كان نائب رئيس 
الواليات المتحدة، أقرت اللجنة اللوائية في القدس إقامة 

وأدت الحادثة إلى أزمة . حي جديد خلف الخط األخضر
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القات بين إدارة باراك أوباما وحكومة عميقة في الع
ٕإسرائيل، والى تجميد بناء طويل في القدس الشرقية 

  .والمستوطنات

إن حكومة حكيمة، تضع مصلحة مواطنيها أمام 
ناظريها وذات مسؤولية بالنسبة للمستقبل، كانت ستؤجل 

وفي المستوطنات، وتسعى ” جفعات همتوس“البناء في 
كل ذلك كي .  إدارة بايدنإلى إقامة عالقات مع رجال

تستعين بهم الستئناف المفاوضات مع السلطة 
  .حكومة نتنياهو ليست هكذا. الفلسطينية

ًيتخذ نتنياهو نهجا آخر؛ فهو يفضل أن يشتري 
فليس هو . ًاآلن بسعر زهيد ويدفع الثمن غاليا بعد ذلك

كالمعتاد، ستضطر األجيال القادمة . من سيدفع، بالطبع
يعرض نتنياهو األمر كخالف دبلوماسي، . نإلى دفع الثم

وعلى . وليس كمشكلة تتعلق بمستقبل مواطني إسرائيل
مدى سنوات ترامب ونتنياهو، شطب تقسيم القدس 
ٕواشكالية البناء خلف الخط األخضر عن الخطاب 

ومن تجرأ . اإلعالمي والسياسي والجماهيري في إسرائيل
عل من على رفع حجج ضد هذا البناء اصطدم برد ف

  .االحتقار والسخرية

ولكن على كل مواطن إسرائيلي أن يعرف بأنه 
في مدينة عاصمته يعيش مئات آالف بني البشر ممن 

وعلى كل . ألن اسرائيل ال تريدهم هكذا ليسوا مواطنين،
مواطن أن يعرف بأنه بدون تقسيم ما للقدس ال توجد أي 

دون  .إمكانية لتقسيم المجال الذي بين البحر والنهر
تقسيم كهذا، تحكم الحكومة على مواطني إسرائيل أن 

دولة سيتعين عليهم فيها . يعيشوا في دولة ثنائية القومية
دولة أبرتهايد، أو دولة بال هوية : أن يختاروا بين بديلين

  .ال يوجد طريق ثالث. يهودية وصهيونية

  ١٦/١١/٢٠٢٠ العربي القدس

* * * * *  

 فلنفرض الحقائق على األرض قبل والية بايدن

  

 *المحامي يائير غباي

شهدت القدس أياما قاسية جدا تحت رؤساء 
بيل كلينتون وبراك أوباما لم يسهال على . ديمقراطيين

 .حكومة إسرائيل بالنسبة للبناء في العاصمة

وأثبتت التجربة أن اإلدارات الديمقراطية فضلت 
فكرة العاصمة الفلسطينية في شرق القدس على سيادة 

 .لى كل القدس الموحدةإسرائيلية كاملة ع

 جرى العمل على بناء حي ١٩٩٦في العام 
 .معاليه هزيتيم من قبل محافل في االستيطان

وكنا بحاجة لنشاهد نوابا يبنون بأنفسهم جدار 
 .الحي

 عندما كان يتعين ٢٠٠٩هكذا أيضا في العام 
على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتخذ قرارا شجاعا للغاية 

ودي في مكان فندق شبرد في الشيخ إلقرار بناء حي يه
جراح والذي يقع قرب منزل المفتي، الحاج أمين 

 .ّفي حينه أيضا وبخنا نزالء البيت األبيض. الحسيني

فرض الديمقراطيون في البيت االبيض علينا 
تجميد البناء في مواقع استراتيجية تضمن التواصل 

، ١اليهودي في القدس مثل جفعات همتوس واي 
كل خطة وضعت في اللجنة اللوائية . يلوعطرون وج

تأخرت، كل حجر أزيح في أماكن استراتيجية وعمليا أيضا 
 حظي بوابل من –في تلك التي في نظرنا تعتبر طبيعية 

 .االنتقاد والتهديد من البيت األبيض

 سيؤدي رئيس ٢٠٢١ كانون الثاني ٢٠في 
نثبت جديد للواليات المتحدة اليمين القانونية، وعلينا أن 

 .حقائق على األرض حتى ذلك الوقت

 واحدة في جفعات –توجد أمامنا خطتا بناء 
ًوالخطتان معا يمكنهما أن . همتوس والثانية في عطروت

 . ألف وحدة سكنية جديدة في القدس١٢تنتجا أكثر من 

في جفعات همتوس أقرت الخطط منذ اآلن، ولم 
 .َيتبق للدولة إال إصدار عطاءات للمقاولين
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ي عطرون ينبغي أن تقر في مؤسسات وف
التخطيط والبناء خطة وزارة اإلسكان إلقامة حي على 

  .أراضي المطار القديم

مثل هذه الكمية من الشقق يمكنها أن تؤدي إلى 
تخفيض أسعار الشقق في المدينة، وبذلك إبقاء الشباب 

كما أنه إذا أقر البناء في هذه األحياء، فسيتحقق . فيها
يخي والفعل الصهيوني المناسب، إذ إن الحلم العدل التار

 .الفلسطيني بتقسيم القدس سيشطب عن الطاولة

حتى لو لم تكن موافقة أميركية على البناء في 
القدس فإن علينا أن نواصل البناء؛ ألن هذه هي 

  .عاصمتنا، وهكذا ستبقى

  ١٠ ص١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

ت صحيفة عبرية متى توقفون مخططا
 األبرتهايد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين؟

  

  )١٧/١١/٢٠٢٠ هآرتس (هاس عميرة :بقلم

 تخطط فإسرائيل …فقط" همتوس جفعات "ليس
 شرقي في وبناء تحتية بنى إنشاء نشاطات باستمرار وتنفذ

 استهدفت التي واسع، نطاق على الغربية والضفة القدس
  .فلسطينية دولة قيام إمكانية إعاقة

 المناقصة هذه تحدث أن سرورنا دواعي من ولكن
 وبيت صفافا بيت أراضي احتياطي في سكنية وحدات بناء(

 قبل اختطاف كعملية يفسر ألنه الضجة، من القليل) لحم
 .األبيض البيت دخول

 أوسلو، مسار تؤيد التي الدول هذه تتخذ لم إذا
 فلماذا – اإلسرائيلي المنهجي التنمر ضد حقيقية خطوات

  ؟تقلق

 دبلوماسيون االستيطان موقع زار س،أم
 اإلدانات، أما. ضدهم اليمين نشطاء تظاهر فيما أوروبيون،

 من أوروبية دول قبل من االستياء إبداء دقة األكثر أو
 المنسق أبدى أن وسبق. ًقريبا تنشر فقد المناقصة،

 حول قلقه مالدينوف، نيكوالي المتحدة، األمم في الخاص
 يعارض المستوطنات بناء بأن المليون للمرة ذكر لقد. األمر

  .الدولي القانون

 األخضر الضوء أعطى من وحده ترامب ليس
 عقدي فطوال اإلسرائيلي، األراضي نهب لمشروع

 االتحاد ٕوادانات الرسمي واألسف ف،.ت.م مع المفاوضات
 بأن إسرائيل أشعر ما هو فيه، األعضاء والدول األوروبي

 تؤيد التي الدول هذه تتخذ لم إذا. تخافه ما هناك ليس
 المنهجي التنمر ضد حقيقية خطوات أوسلو، مسار

 تواصل أن هذه والحال قدورهامفب تقلق؟ فلماذا – اإلسرائيلي
" الالسامية "سالح استالل الحاجة، وعند واإلزعاج، اإلغالق

 العقاري السرقة نهم من للحد مبادرة أي لصد" الكارثة"و
  .اإلسرائيلي

 لهذه فرصة" همتوس جفعات: "كمفضل من ًإذا،
 يجب التي حقيقي، بنشاط الرسمي االحتفال الستبدال الدول
 التوضيحات تنشر أن عليها ًأوال،. اتخاذه ويمكنها عليها
  :التالية

 ًأمرا ّيعد محتلة أراض في المستوطنات بناء إن •
  .الدولي القانون حسب ًمحظورا

 منو به فكروا من معاقبة يجب جريمة األبرتهايد •
  .علم عن فيه شاركوا ومن نفذوه

 السالح برعاية" دولة أراضي "عن اإلعالن إن •
 واحدة عرقية لمجموعة ونقلها العسكرية واألوامر

  .إرهابية ممارسة ّيعد األخرى، حساب على
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 المحتلة الفلسطينية األراضي في المستوطنات بناء •
 يرى أبرتهايد، لنظام وممارسات رؤية على يرتكز

 وتنفيذ عودة هذا وفي متفوقين، اليهود في
  .الفلسطينيين ضد جماعية طرد لنشاطات

 الدول على يجب التوضيحات، هذه إلى ًاستنادا
 تنشر أن واألبرتهايد الرسمي اإلرهاب تعارض التي

  :التالية التحذيرات

 جفعات "مناقصة في تشارك مقاولين شركة كل •
 مشاريع في بالمشاركة لها يسمح لن" همتوس
 يسمح ولن أوروبية، شركات يهاف تشارك

 كان إذا. أوروبا دخول ومديريها ألصحابها
 أوروبيين مواطنين الشركات هذه ومديرو أصحاب
 بتهمة بالدهم في للمحاكمة تقديمهم فسيتم

  .األبرتهايد جريمة في المشاركة

 ًأيضا يسري للمحاكمة والتقديم الدخول منع •
  .المعماريين والمهندسين المخططين بخصوص

 في الكبار المديرين على يسري أعاله المذكور كل •
  .إسرائيل أراضي سلطة

 اليهود اإلسرائيليين على يسري أعاله ذكر ما كل •
  ".همتوس جفعات "في ًشققا سيشترون الذين

 أوروبا، في العاملة الشركات ومديرو أصحاب •
 شركات مع تجارية عالقات يعقدون والذين

 لمعماريين،ا المهندسين هؤالء ومع المقاوالت
 ارتكاب في المساعدة بتهمة للمحاكمة سيقدمون

  .جريمة

 فيهم للمشتبه بنكية حسابات تجميد يتم مثلما •
 تجميد سيتم كذلك اإلرهاب، في المتورطين
 المذكورين المتورطين لجميع البنكية الحسابات

  .أعاله

 يشرعن لن" تين ورقة "كـ لفلسطينيين شقق بيع •
 سكان من فلسطينيون فيه سكن إذا إال المشروع،

  .الضفة

 هذه تطبيق سيتم ذلك، بعد. البداية سيكون وهذا
 تغطية القت أخرى، بناء مخططات على ًأيضا التحذيرات
 تقولوا ال. القائمة المستوطنات وعلى – أقل إعالمية

 مخططيه أن وتفهمون األبرتهايد تعارضون كنتم إذا" خيالي"
 من المزيد طرد ويريدون قادرون منه والمستفيدين
   .وطنهم من الفلسطينيين

  ١٨/١١/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * *  

 ًمخططات توسعية تحسبا.. القدس الشرقية
  لطلب بايدن تجميد البناء فيها

  

  "هآرتس "نير حسون

ُطلب من موظفي في بلدية القدس وفي سلطة 
أراضي إسرائيل الدفع قدما بمخططات بناء في أحياء 

ء الخط األخضر، قبل أداء جو بايدن المدينة الواقعة ورا
ن الموظفين إحسب التقديرات، ف. القسم في كانون الثاني

سيفحصون، من بين أمور أخرى، مخططات للبناء في 
في البلدية . جبل أبو غنيم، جفعات همتوس، وعطروت

وفي سلطة األراضي يستعدون ألسوأ االحتماالت من 
ًه األحياء تماما ناحيتهم، والذي فيه سيجمد البناء في هذ

  .ًبناء على طلب الرئيس المنتخب

ٌكان لبايدن دور مهم في تجميد البناء في 
القدس في الوقت الذي شغل فيه منصب نائب الرئيس 

في الوقت الذي زار فيه إسرائيل سنة . باراك اوباما
، نشرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في ٢٠١٠

كنية جديدة في  وحدة س١٨٠٠ًالقدس مخططا إلنشاء 
  .حي رامات شلومو الواقع خلف الخط األخضر

ايدن وكبار موظفي ادارة اوباما غضبوا من ب
البيان، ورأوا فيه محاولة إلهانة نائب الرئيس الذي حاول 
ًالدفع قدما باستئناف المفاوضات السياسية مع 

في أعقاب ذلك انفجرت أزمة دبلوماسية . الفلسطينيين
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المتحدة، وطوال عدة سنوات جمد شديدة مع الواليات 
كل . ًفعليا البناء خلف الخط األخضر في القدس

المخططات ذات الحساسية حولت لمكتب رئيس الحكومة 
 .الذي أوقف المصادقة عليها

لدى دخول الرئيس ترامب إلى البيت االبيض قبل 
المخطط في رامات شلومو، .  سنوات تم السماح بالبناء٤

مئات . ، استكمل"حي بايدن"ـ ٍوالتي سميت حينئذ ب
الوحدات السكنية األخرى بنيت في جيلو، بسغات زيئيف، 

  .جبل أبو غنيم، واماكن اخرى

أحد األحياء التي شكلت بؤرة للمواجهة مع ادارة 
، اعتبر األمريكانفي نظر . اوباما كان جفعات همتوس

هذا الحي ذا حساسية خاصة؛ ألنه سيحيط بالحي 
فا من كل جوانبه وحسب رأي الفلسطيني بيت صفا

العديدين فانه سيمنع أي امكانية لتقسيم مستقبلي 
  .للقدس

ولكن تبدل الساكنين في البيت االبيض لم يغير 
دارة إعلى الرغم من ان . سياسة إسرائيل بهذا الشأن

ترامب لم تفرض أي قيود على إسرائيل، فإن الحكومة 
س، على امتنعت عن بناء الحي الجديد في جفعات همتو

  .الرغم من تعهد صريح لرئيس الحكومة بالقيام بذلك

في شباط الماضي أعلنت سلطة أراضي إسرائيل 
نشر عطاء لبدء البناء في جفعات همتوس، ولكن منذ 

 المرة -  مرات٣ذلك الحين تم تأجيل نشر كتيب العطاء 
مصادر في البلدية قالت . يامأخيرة كانت قبل عشرة األ

ر بسبب نقاش مالي ما بين البلدية بأن المشروع يتأخ
ووزارة االسكان وسلطة أراضي إسرائيل حول تمويل البنى 

  . التحتية في المكان

وقد قدرت تلك المصادر بأن العطاء سيتم نشره 
 من كانون الثاني، اليوم الذي سيؤدي فيه ٢٠قبل الـ

 .بايدن القسم كرئيس

ًفي اليمين وجهوا، مؤخرا، انتقادا الذعا لرئ ً يس ً
ِالحكومة، بنيامين نتنياهو، بدعوة أنه لم يبن بما فيه 

 وخاصة حول التأخير في - الكفاية في فترة والية ترامب
 .جفعات همتوس

ًمن اليسار يهاجمون الحكومة بسبب الدفع قدما 
تعمل ": ًبالبناء، ومن بلدية القدس وردنا، ردا على ذلك
طط بناء ًبلدية القدس بصورة حثيثة للدفع قدما بأي مخ

في إرجاء المدينة من اجل زيادة عرض الوحدات السكنية 
  ".والتشغيل والفندقة في القدس

  ٩ ص٢١/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

كيف يواجه نتنياهو قادة المستوطنين 
  ؟"السيادة"ومطالبهم المتكررة بشأن فرض 

  يديعوت  - اليشع بن كيمون: بقلم

بيت قبل لحظة من مغادرة الرئيس ترامب ال
األبيض وتحت انطباع الزيارة التاريخية والمفعمة ببادرات 
طيبة لوزير الخارجية بومبيو األسبوع الماضي، يحاول 
المستوطنون ممارسة الضغط على نتنياهو لتحقيق 

فالمستوطنون يقولون إن دخول . سلسلة من المطالب
وحقيقة أنه كان . الرئيس بايدن إلى البيت األبيض لغز

اما في إحدى الفترات األصعب على االستيطان ًنائبا ألوب
. ”أوباما خفيف“يسميه المتفائلون . تبعث على التخوف

وهزيلة هي احتماالت قبول مطالب طرحوها على نتنياهو 
كما أن معظمهم يفهمون . ولم تقبل في عهد إدارة ترامب

بأن ليس لهم روافع ضغط على نتنياهو، وباألساس 
  .ا حول مطلب واحديجدون صعوبة في أن يتحدو

في هذه األثناء هناك مسعى الستغالل نافذة 
  .الفرص الضيقة حتى تبادل الحكم في الواليات المتحدة

 عائلة ١٥ًفمثال، صعدت هذا األسبوع نواة من 
، التي أخليت في إطار فك ”سانور“إلى أراضي مستوطنة 

قرار . االرتباط، في محاولة إللغاء قانون فك االرتباط
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.  ولكنه قرار سيفتح كوة للعودة إلى المستوطنةتصريحي،
” يشع“في جبهة أخرى، يعمل رؤساء مجلس 

والحديث . للمستوطنين على تسوية االستيطان الفتي
 مستوطنة موجودة على األرض منذ ٧٠يدور عن نحو 

ّسنين، ولكن أوضاعها لم تسو بعد، والسكان الذين فيها 
قانون “كما أن . ال يحصلون على البنى التحتية األولية

: القانون األساس“، الذي يتحدث عن تعديل ”هاوزر
بحيث يحل بشكل كامل وفوري على ” االستفتاء الشعبي

. ًبلدات يهودا والسامرة أيضا، موجود على جدول األعمال
  .وهناك مسألة إخالء الخان األحمر وتأجيله المتكرر

العيون تتطلع إلى واشنطن، ولكن إلى مكتب 
  .ًراء تحديدارئيس الوز

اجتزت هذه السنة عملية صحوة في كل ما “
، قال لي هذا ”فالسيادة حطمت ثقتي به. يتعلق بنتنياهو

وليس الجميع . األسبوع أحد كبار رجاالت المستوطنين
وقيادة المستوطنين منقسمة في هذه . يفكرون مثله

ًاللحظة، وما بدأ كخالف حول صفقة القرن أصبح شرخا 
ادة رحمها اهللا منذ اآلن، ولكنها خلفت من فالسي. ًجوهريا

. خارج الخط األخضر خالفات من الحائط إلى الحائط
إذا لم تعد السيادة على جدول : فالمرء يسأل نفسه

. ًاألعمال، فعالم الخالف؟ محدث الشقاق لم يعد موجودا
ه في يوبالتالي، فقد بقينا مع مؤيدي نتنياهو ومع معارض

  . ي المناطقكل ما يتعلق بسياسته ف

من جهة، يقف رؤساء السلطات مثل عوديد 
وآخرون ممن ) الكنا(، واساف منتسار )افرات(رفيفي 

بالنسبة . أيدوا الصفقة، واآلن يؤيدون سياسة نتنياهو
  . ”هذه هي الفترة األكثر خصوبة في المستوطنات“لهم، 

دافيد ” يشع“بالمقابل، يقف رئيس مجلس 
 الصفقة  القاء قال بوجوبالذي) غور األردن(الحياني 

إلى سلة المهمالت، ويغضب على نتنياهو لعدم إيفائه 

وفي الوسط، يقف . بوعده بالسيادة على غور األردن
  .آخرون ممن يحاولون السير بين القطارات

ًظاهرا، سيقول كل كبار رجاالت االستيطان إنهم 
ٕيؤيدون تسوية المستوطنات، قانون هاوزر والغاء قانون 

  . ولكن ال يمكن الحصول على كل شيء. رتباطفك اال

ًمطلب واحد، يختلط بآخر ويذوب رويدا رويدا ً .
ًوعلى الرغم من أن المستوطنين عرفوا إخفاقات أيضا، 
فإنهم يعرفون كيف يقودون المعارك، ويقيمون خيام 

  . االحتجاج والمظاهرات الكبرى

ِوحتى لو لم يأت نتنياهو لهم بأي إنجاز، ففي 
مر سيدق قادة المجالس أبواب المقترعين في يوم األ

  . أسدود وعسقالن

وغياب رافعة الضغط قد يكون عقب أخيل 
للكفاح، وعندما يتبقون مع الصراخ، فمن األفضل أن 

ًلعل أحدا ما . يصرخوا كلهم بالقول ذاته وبصوت موحد
  .في بلفور يسمعهم
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* * * * *  

  

ين على هكذا تسرق إسرائيل أعمار الفلسطيني
  ًيوميا… حواجز الضفة

  

  هآرتس -عميرة هاس :بقلم

الجيش اإلسرائيلي يدرب جنوده على سادية لينة 
إن مهمة . وناجعة، ليس من الصنف الجسدي بل النفسي

ً هي، يوميا، سرقة ٢٠ – ١٨عشرات الجنود من أبناء 
وقت مئات الفلسطينيين من جميع األعمار، وتحويله إلى 

لمشدودة والمواعيد الضائعة وعدم عصيدة من األعصاب ا
اليقين ودور الطبيب الذي ألغي والتأخر عن وجبة العشاء 

ينفذ هذا األمر عن طريق الحواجز الداخلية . مع األوالد
 سواء الحواجز الثابتة أم الحواجز –في الضفة الغربية 
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إن نهب الزمن بوضع حواجز في (الطيارة، والفجائية 
). ًدي من نوع مختلف قليالالضفة الغربية هو أمر سا

الحواجز نشاط مسلح ومتعمد، ومن نتيجتها المباشرة 
تقصير للحياة النشطة المنتجة نحو نصف ساعة أو 

الوقت المسروق أمر غير مرئي، ال . ًساعة أخرى يوميا
الوقت الضائع ليس وقت . يمكن لمسه، وال ينزف الدم

ال يشكل اليهود في اكتظاظ مروري، لهذا فإن وقف الحياة 
ً، كما أن هذا األمر يعتبر نشاطا روتينيا، عكس ”ًخبرا“ ً

ٕوالى جانب الدم، فإن الصحف تحب األمور . األمر الجديد
  .”االستثنائية والغريبة“

ولكن العادي هو الخبز اليومي للماكثين بصورة 
 تشرين ١٠الثالثاء، : وهاكم ما حدث. غير قانونية

ًيال، كان هناك صف الثاني، الساعة التاسعة والنصف ل
ًطويل جدا من السيارات خلف الحاجز العسكري الثابت في 

ذيل الصف في . المخرج الشمالي الشرقي لرام اهللا والبيرة
في شارع نابلس، وبدايته تحت مظلة ” سيتي إن“ميدان 

الحاجز بين المكعبات اإلسمنتية فيه، أي أن طوله كان 
، وأنا كنت مصابيح السيارات أطفئت.  متر٤٠٠حوالي 

أسافر باتجاه رام اهللا، طريق الدخول كانت مفتوحة، 
ورأيت في مسار الخروج سيارة واحدة تم وقفها وقربها 
جنديان، لم تتحرك، وكل السيارات التي كانت خلفها 

  .تجمدت في مكانها

ًلم أتوقف جانبا إلى أن بدأ شريط األضواء 
سلحين لم أنزل من السيارة كي أسأل الجنود الم. يتحرك

. عما يحدث، فهذا حاجز ممنوع على المشاة السير فيه
لم أكن أرغب في أن أفحص على جسدي هل الجنود 

توقف، : يصرخون(يحرصون على تطبيق أمر التوقيف 
ولكن من التجربة ). ويطلقون على المرأة التي تمشي

 المعنى هو االنتظار هناك –ًهذا صف طويل جدا: عرفت
 أي سائق على إطالق صافرة لم يتجرأ. لفترة طويلة

الهدوء الذي لف السيارات . السيارة أو يظهر العصبية

وكان . العالقة أظهر التسليم بالواقع والخضوع الظاهري
  .هناك حريق مشتعل من تحته

 ١٣بعد ثالثة أيام على ذلك، يوم الجمعة 
تشرين الثاني، حوالي الساعة الرابعة والربع بعد الظهر، 

على مدخل .  النبي صالح–ع بير زيت كنت أسير في شار
القرية الصغيرة عطارة، كان يقف صفان من السيارات، 
. أحدهما رأسه إلى المخرج والثاني إلى الداخل، إلى القرية

جنديان مسلحان واقفان في الوسط ولم أنتبه إذا كان 
لم تتحرك تلك السيارات التي كانت . هناك جيب عسكري

  .تعمها مشاعر التسليم

 هذه المرة لم أتوقف، فقد أسرعت وخفت من وفي
أن ينتقم الجنود من السائقين الفلسطينيين ويطيلوا زمن 

واصلت السير نحو . التأخير إذا جئت وطرحت االحتجاج
على مدخل قرية النبي صالح، كان يمكن رؤية . الغرب

المشهد نفسه، صفان من السيارات، جنديان، السيارات 
ً حاجزا فجائيا ١٦ليوم نفسه وضع في ا. تنتظر وتنتظر ً

في أرجاء الضفة، وتم توقيف شخص في أحدها، حسب 
 الشهر ١٥في . ف.ت.تقارير قسم المفاوضات في م

ً حاجزا فجائيا، وبعد يومين كان ١٨الحالي كان هناك  ً
كم من القوى الشريرة توجد في أيدي . ً حاجزا١٢

  .الجنديين المسلحين

سرائيلي أرسلت للمتحدث بلسان الجيش اإل
 هل كانت –فيما يتعلق بالحاجز الدائم : األسئلة التالية

هناك سيارة معينة يتم فحصها طوال هذا الوقت، لذلك تم 
خلق هذا الصف الطويل، أم أنه فحص روتيني لكل 
السيارات؟ هل تم تنفيذ اعتقال في المكان؟ متى تم إنهاء 

سيارة هذا االختناق المروري؟ لماذا ال يقومون بإيقاف ال
ًالمرصودة بدال من تأخير كل السيارات في هذا الحاجز 

ًكما الحال أيضا في حاجز حزما الذي يمر فيه (
كي ال يعاني ) ًمستوطنون إسرائيليون آخرون أيضا
  عشرات السائقين اآلخرين من التأخير؟
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هل الحديث : بالنسبة للحواجز الفجائية، سألت
ة في أيام يدور عن حواجز روتينية في هذه المنطق

الجمع؟ إذا كان الجواب ال، فهل كان هناك سبب معين 
لوضع الحواجز في هاتين القريتين في يوم الجمعة وما 
ٕهو هذا السبب؟ منذ متى والى أي وقت تم وضع الحواجز 
في هاتين القريتين؟ هل تم إجراء اعتقاالت على هذين 

 لم يجب المتحدث بلسان –الحاجزين؟ هكذا أجاب 
قوات الجيش اإلسرائيلي تقوم “: ى أسئلتيالجيش عل

أي (بنشاطات عملياتية متنوعة للحفاظ على أمن السكان 
كجزء من هذه . في منطقة يهودا والسامرة) المستوطنين

النشاطات، يضع الجيش بين الفينة واألخرى حواجز طيارة 
ًفي المفترقات الرئيسية ويقومون بالفحص طبقا لتقدير 

هذه . علومات استخبارية ذات عالقةًالوضع واستنادا لم
وسيلة عملياتية فعالة، وبين حين وآخر تم إلقاء القبض 
على مشبوهين وسالح كنتيجة لهذه النشاطات العملياتية 

 ويجب التأكيد على أنه إلى جانب الضرورة العملياتية –
لهذه النشاطات، فإن قوات الجيش اإلسرائيلي تستخدم 

لحفاظ على نمط حياة سليم الوسائل الممكنة من أجل ا
  .”للمسافرين على المحاور

نمط الحياة السوي لنظام عسكري أجنبي 
إن . ًومفروض يرتبط أيضا بتنكيل نفسي للرعايا وبإهانتهم

السيطرة على وقت الرعايا يكمل السيطرة على األرض، 
  .ولكن الوقت لن يكون باإلمكان إعادته
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ماذا  "يتكرر هذا مرة أخرىلن "إلى رافعي شعار 
عن مذبحة كفر قاسم ومخالفة القانون الدولي 

  ببناء المستوطنات؟

  

  هآرتس  -  عودة بشارات: بقلم

ً إن عبادة الحفاظ على نقاء الكارثة تأخذ أبعادا 
ًكبيرة، كبيرة جدا إلى درجة أن أي محاولة ألخذ دروس 
من الكارثة قد تورطك مع المسؤولين، وعلى األغلب 

لمسؤولين الذين عينوا أنفسهم كمسؤولين عن طهارة ا
هكذا، مثل المتعصبين المتدينين، فإن مناقشة . الكارثة

: إن من يريد مصلحتك سيقول لك. ًالكارثة يعتبر كفرا
ابتعد عن النقاش في الكارثة، ألنك مع كل نواياك 
الحسنة، ستحترق في النهاية من أحد المتعصبين، 

ًوشبيها بربة المنزل . ًودياًخصوصا إذا لم تكن يه
المهووسة بالنظافة والترتيب والتي تمنع أوالدها وزوجها 

  .بالطبع، من دخول البيت كي تحافظ على النظافة

لن “: الدرس من الكارثة تبدى في شعار مدو
ولكن هذا الشعار ليس مزهرية . ”يتكرر هذا مرة أخرى

يمكن إن من صاغه أراد، هكذا . المعة في متحف التاريخ
ًالتقدير، أن يخوض حربا ضروسا، ليس ضد النازية فقط،  ً
بل ضد أي ظاهرة وبحرب شاملة، مهما كانت تلك الظاهرة 

ألنه األمر إذا . صغيرة، تنطلق منها رائحة الظلم األخالقي
ما تعلق فقط بحرب ضد النازية في ألمانيا في حينه، 

النازية وليدة . فليس لهذا الشعار أي مضمون فعلي
مليات اقتصادية واجتماعية وفكرية وقعت خالل سنوات ع

” لن يتكرر هذا مرة أخرى“لهذا، فإن في شعار . كثيرة
  . يكمن االفتراض بأن الشر ما زال يعيش بيننا

وهاكم، فأمام أنظارنا المندهشة، الواليات 
المتحدة األمريكية التي يعتبر الدستور فيها هو قدس 

 أيدي رئيس يلغي بإشارة األقداس، ولكن يتم سحقها على
ًمن يده تراثا عمره عشرات السنين، وثمة قلق حقيقي من 

  .أن ينهار النظام كله

بل أكثر من ذلك، إذ يمكن االفتراض بأن لو 
ًوجدت الواليات المتحدة ظروفا معينة، مثل اندالع أعمال 
إرهابية، ال سمح اهللا، لكانت هجمات ترامب على النظام 

  . لية كبيرة لفوزهالقائم هناك احتما
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صحيح أن انهيار النظام الديمقراطي في الواليات 
المتحدة ليس بحجم صعود النازية في ألمانيا، لكن أال 
توجد هناك أوجه شبه؟ إن عبر تاريخ النازية تساعد 
على فتح عيون كثيرين على خطر التدهور نحو نظام 

  . شمولي

الدرس الذي نتعلمه هنا هو أن ال يوجد أي 
في كل يوم . منيع أمام القومية المتطرفة والمدمرةشيء 

يجب نجدد النضال ضد من يدمرون الديمقراطية، حتى 
  .الديمقراطية المتعثرة

” ان.ان.سي“كريستيان امنفور، المقدمة في 
، ليس ”ليلة البلور“أرادت وبسذاجة اإلشارة إلى 

ًباعتبارها معروضا أثريا، بل باعتبارها ضرورة موضوعية  ً
ال، قرر . فحة الظواهر المقلقة في الواليات المتحدةلمكا

 .حراس العتبة لنقاء عبادة الكارثة؛ أي إسكات اآلخر
ِالرؤية المشوهة في إسرائيل بشأن عبر الكارثة تصل إلى 

، فإن أحد ”امنفور“أبعاد غير معقولة؛ في حالة 
معلميها، وهو دان ديان، يعيش في مستوطنة بمنطقة 

 وجودها غير قانوني حسب القانون ّمحتلة، التي يعد
  . الدولي

الحدث غير المعقول الثاني هو عضو الكنيست 
ًيئير غوالن، الذي يعتبر في نظر الجمهور شخصا 
ًمتنورا، يحذر من خطوات تشبه الخطوات التي حدثت في 
أوروبا في الثالثينيات، ويرى في الوقت نفسه تخليد 

ًأمرا تافها “ضحايا مذبحة كفر قاسم  حبة الكرز  .”ًجداً
الموجودة فوق الكريما هي النية لتتويج إيفي إيتام، 

، قدس ”يد واسم“العنصري المدمر، كرئيس لمؤسسة 
هذا التعيين حتى لو . أقداس تخليد ذكرى ضحايا الكارثة

ظل في طور النية فقط، فهو إهانة شديدة لذكرى ضحايا 
  . الكارثة

ألن علينا تغيير حراس عتبة دروس الكارثة، 
حراس العتبة الحاليين حولوها إلى درع لممارسات غير 

 في المقام األول استمرار حبس ماليين –أخالقية 
   .األشخاص خلف األسوار

ًيبدو هنا أيضا أن تشخيص الفيلسوف فريدريك 
ًهيغل تشخيصا صحيحا،  نتعلم من التاريخ بأننا ال نتعلم “ً

نا أفضل ، خسارة، لو كنا نتعلم لكان وضع”من التاريخ
  .بكثير

  ٢٣/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 
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المطلوب من أجل مواجهة األبرتهايد 
  اإلسرائيلي

   هآرتس– عميرة هاس

ليس فقط جفعات همتوس؛ فإسرائيل تخطط 
وتنفذ باستمرار نشاطات إنشاء بنى تحتية وبناء على 
نطاق واسع في شرقي القدس وفي الضفة الغربية، 

  .  قيام دولة فلسطينيةتستهدف اعاقة امكانية

ولكن من دواعي سرورنا أن هذه المناقصة لبناء 
وحدات سكنية في احتياطي أراضي بيت صفافا وبيت لحم 
ُتحدث القليل من الضجة، حيث تفسر كعملية اختطاف 

  .قبل دخول جو بايدن الى البيت األبيض

قبل ايام دبلوماسيون اوروبيون موقع  زار
اإلدانات، أو .  اليمين ضدهماالستيطان، وتظاهر نشطاء

األكثر دقة إبداء االستياء من قبل دول أوروبية من 
  . المناقصة، يحتمل أن تنشر قريبا

ٕوابداء القلق من قبل المنسق الخاص لالمم 
ذكر للمرة . المتحدة، نيكوالي مالدينوف، سبق وتم نشره

  .المليون بأن بناء المستوطنات يعارض القانون الدولي

ونالد ترامب أعطى الضوء األخضر ليس فقط د
طوال عقدي . لمشروع نهب األراضي اإلسرائيلي

المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ابداء االسف 
الرسمي واالدانات من قبل االتحاد االوروبي والدول 
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االعضاء فيه موجود، علمت إسرائيل أنه ال يوجد شيء 
  .تخاف منه

 فرصة جفعات همتوس هي. اذن، من فضلكم
لهذه الدول الستبدال االحتفال الرسمي بنشاط حقيقي، 

  . يجب عليها ويمكنها اتخاذه

  :أوال، عليها أن تنشر التوضيحات التالية

بناء المستوطنات في اراض محتلة أمر  -
  .محظور حسب القانون الدولي

يجب معاقبة من فكروا به . االبرتهايد جريمة -
 .ومن نفذوه ومن شاركوا فيه عن علم

برعاية السالح » أراضي دولة«إلعالن عن ا -
واألوامر العسكرية ونقلها لمجموعة عرقية 
واحدة على حساب األخرى هو ممارسة 

 .ارهابية

بناء المستوطنات في االراضي الفلسطينية  -
المحتلة يرتكز إلى رؤية وممارسات لنظام 
ابرتهايد، يرى في اليهود متفوقين، لهذا 

 .للفلسطينيينينفذون نشاطات طرد جماعية 

ًاستنادا الى هذه التوضيحات، يجب على الدول 
التي تعارض االرهاب الرسمي واالبرتهايد أن تنشر 

  :التحذيرات التالية

كل شركة مقاولين تشارك في مناقصة  -
لن يسمح لها بالمشاركة » جفعات همتوس«

في مشاريع تشارك فيها شركات اوروبية، 
خول واصحابها ومدراؤها لن يسمح لهم بد

اذا كان اصحاب ومدراء هذه الشركات . اوروبا
هم مواطنون اوروبيون فسيتم تقديمهم 
للمحاكمة في بالدهم بتهمة المشاركة في 

  .جريمة االبرتهايد

منع الدخول والتقديم للمحاكمة يسري ايضا  -
 .بخصوص المخططين والمهندسين المعماريين

كل المذكور اعاله يسري على المدراء الكبار  -
 .لطة اراضي إسرائيلفي س

كل ما ذكر اعاله يسري على اإلسرائيليين  -
جفعات «ًاليهود الذين سيشترون شققا في 

 .«همتوس

اصحاب ومدراء الشركات العاملة في أوروبا،  -
والذين يعقدون عالقات تجارية مع شركات 
المقاوالت ومع هؤالء المهندسين المعماريين 
سيقدمون للمحاكمة بتهمة المساعدة في 

 .رتكاب جريمةا

مثلما يتم تجميد حسابات بنكية للمشتبه فيهم  -
، كذلك سيتم تجميد »االرهاب«المتورطين في 

الحسابات البنكية لجميع المتورطين 
 .المذكورين أعاله

لن » ورقة تين«بيع شقق لفلسطينيين كـ  -
يشرعن المشروع إال اذا سكن فيه فلسطينيون 

 .من سكان الضفة

عد ذلك سيتم تطبيق هذه ب. سيكون هذا البداية
التحذيرات ايضا على مخططات بناء اخرى، القت تغطية 

  . اعالمية اقل، وعلى المستوطنات القائمة

اذا كنتم تعارضون االبرتهايد » خيالي«ال تقولوا 
وتفهمون أن مخططيه والمستفيدين منه قادرون ويريدون 

  .طرد المزيد من الفلسطينيين من وطنهم

  ١٧ ص٢٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نمارس مع الفلسطينيين ما مورس معنا من 
 قبل

 ميخائيل. ب: بقلم - آرتسه

يجب علينا . هل يجب علينا المقارنة؟ نعم
في الواقع من . حتى أنه أمر مطلوب. مسموح. المقارنة

من اجل أن نتعلم، نوثق ونربي، كي . الواجب حقا المقارنة
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خص قبل فوات وباالساس من أجل أن نش. نتذكر ونحذر
االوان أي شيء صغير من اعراض مرض واحد، يكاد يكون 
. غير قابل للشفاء، يهدد كل شخص وكل مجتمع انساني

مرض نحن غير محصنين منه، لكن مثل امراض صعبة 
اخرى، الكشف المبكر عنه يمكن أن يساعد على الشفاء 

  .منه، ومن اجل ذلك يجب المقارنة

. لمقارنات الشخصيةال توجد أي جدوى لالنشغال با
بيبي ليس . هي مقارنات مبالغ فيها وضارة. ال اساس لها

هتلر، اوحانا ليس هملر، ريغف ليست جبلس، كاتس ليس 
ليس هانس ) رئيس االدارة المدنية(شبئار، وغسان عليان 

ولكن اجراءات وظواهر واعراض تدهور يجب فحصها . فرانك
ط الى أين بعناية ومقارنتها، من اجل أن نشخص بالضب

  .وصل المرض

عندما يطلب حاخامات وكهنة بشكل علني عدم 
الشراء من العرب وعدم تأجير الشقق لهم ومنعهم من 

ويطلبون عدم الزواج منهم وعدم . دخول برك السباحة
اللهو معهم، هذه هي اللحظة التي يجب علينا فيها أن 

  .نتذكر وأن نصاب بالذعر وأن نقارن

لعرب شراء االراضي، عندما نصعب على غير ا
عندما البالد كلها مكتظة بمئات البلدات المغلقة أمام 
الفلسطينيين، عندما يكون مليونا شخص مسجونين منذ 

 سنة في غيتو محاط بالجدران، عندما عضو كنيست ١٤
يطلب الفصل بين الوالدات اليهوديات والوالدات العربيات، 

كيل عندما تقوم عصابات حراس طهارة الدم بالتن
طرد ” يد واسم“، عندما يؤيد المرشح إلدارة ”المندمجين”بـ

هذه هي اللحظة كي نتذكر … جماهير أبناء شعب معين
  .ونصاب بالذعر ونقوم بالمقارنة

هذه هي احكام النازيين . اجل، يجب علينا المقارنة
أيها “مع متنمريهم الذين صرخوا في الشوارع . ضد اليهود

، ال تقوموا بالشراء من !نفسكماأللمان، قوموا بحماية ا
الذين جروا في ” طهارة العرق“، مع فرسان ”اليهود

مع قوانين المواطنة، القومية، . ”المندمجين“الشوارع ازواج 
  .الدم، الكرامة والعلم، التي تم سنها في نيرنبيرغ

؟ نفس المزيج من ”مشروع االستيطان”و
صالح السماوي، الالمباالة والشر، الديكتاتورية العسكرية وال

نفس عالم االبرتهايد الذي . تنمر المذابح والنهم الريفي
توجد فيه اقلية متغطرسة ومدللة ومرعية من قبل جيش 
خاص بها توجد له امكانيات مالية ضخمة، يسيطر على 
اغلبية كبيرة من المسحوقين الذين ال توجد لهم أي مكانة 

اهانة، أو أي حقوق، امالكهم مباحة، دماؤهم مباحة، 
كل . تنمر، سلب، تدمير وتخويف، كل ذلك هو روتين يومي

تنغيص حياتهم الى : هذا من اجل هدف واحد غير مخفي
أن يذهبوا أخيرا في مهب الريح ويتركوا وراءهم بالدهم نقية 

  .الدم والدين

هل يمكن أن نشاهد كل ذلك وأن ال نتذكر ونقارن؟ 
 األلمان لمجد أن نقارن مع االدارة العامة التي أقامها

أن . في المناطق الشرقية المحتلة” مشروعهم االستيطاني“
نقارن مع روتين التنمر الوحشي ضد اليهود من اجل أن 

وأن . يغادروا في النهاية وأن يتركوا الرايخ اآلري نقي العرق
الذي اقامه النازيون من ” مكتب هجرة اليهود“نقارن مع 
  .لليهود” ترانسفير طوعي“اجل تنظيم 

وماذا عن السلطة؟ برلمان يقوم بخصي نفسه 
. قيادة تطالب لنفسها بصالحيات عليا وحصانة عليا. طوعا

. نظام قضائي تطهيري. سيطرة على أدوات أوامر الطوارئ
تتحول الى مادة ناعمة ) ظاهريا بنود دستور(قوانين اساس 

هل يمكن أال نتذكر وأن . يتم فيها دهن الثقوب السياسية
  . االيام االخيرة لجمهورية فايمار؟نقارن مع

يمكن فقط للمرء أن يرتجف وأن . ال، ال يمكن
يحاول أن يفهم كيف وصلنا، بربكم، الى حيث وصلنا، 

لهذا، . المقارنات ربما ستساعد. وكيف سنخرج من ذلك
  .كلما اكثرنا من المقارنات سيكون هذا مبارك

  ١٨ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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العدو “إلى متى ننتظر طرد : ةصحيفة إسرائيلي
  ؟”مناطق ج“من أرضنا في ” الفلسطيني

  

  إسرائيل اليوم   - كرني ألداد :بقلم

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

إلى السوبر ماركت في القرية بالحجارة وهي في الطريق 
ال أحد : المجاورة، ثمة جائزة أخرى للعيش كمستوطنة

كل هذا الفرح وغيره متعلق . يعرف لمن تعود األراضي
 سنة ودولة إسرائيل تخاف ٥٣منذ : بشيء واحد فقط

   .اإلقرار بأنها هي صاحبة السيادة على األرض

ولكن يخيل أن يكون هناك اختراق في الموضوع 
يوم االثنين من هذا األسبوع انعقدت لجنة : يراألخ

في ) مرة أخرى، للمرة األلف(الخارجية واألمن وبحثت 
موضوع األراضي، في أعقاب اقتراحات النواب بتسليئيل 

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

في هذا البحث روى رئيس اإلدارة المدنية، 
يد غسان عليان، خطة جديدة لتسوية شاملة العم

في يهودا والسامرة، أي قول ” ج“لألراضي بالمناطق 
أراضي دولة مقابل أراض : ملزم ونهائي لمن األرض

  . ًلماذا تذكروا اآلن تحديدا؟ ال أحد يعرف. خاصة

نأمل . ”خير متأخر أفضل من ال شيء“ولكن 
ًبأال يكون متأخرا جدا؛ ففي الوقت الذي غف ونا فيه، فإن ً

  . أعداءنا الفلسطينيين لم يكبوا ولم يناموا

وبينما يوجد اليوم في اإلدارة المدنية عشرون 
 شخص ٦٠٠ًشخصا يعملون في تسوية األراضي، فإن 

من السلطة الفلسطينية، تدفع الدول األوروبية رواتبهم، 
، تلك التي تحت السيطرة ”ج“يتجولون في المناطق 

ًة، يجرون مسحا لألراضي ويقررون اإلسرائيلية الكامل

يمكننا القول بأننا أصحاب السيادة . حقائق على األرض
  .على األرض طوال المدى، ولكن األفعال هي التي تقرر

ثمة سبيل مقبول آخر للسيطرة على األراضي، 
ولنفترض أني فلسطيني وضعت عيني على قطعة 

ّفإن كل ما يتعين علي فعله هو فالحتها مدى … أرض
يكفي غرس بضع أشجار زيتون، وهذه ستنمو . (قدع

  . وبعد عشر سنوات ال يكون للدولة ما تفعله… )بنفسها

لدي حيازة، فرح، أليس كذلك؟ العملية اليوم 
 سنة من ٤٠تكشف الدولة أمام دعاوى حتى بعد 

وحتى في حال كانت على . اإلعالن عن ملكية األرض
البيوت التي ًهذه األرض بيوتا تضم عائالت مثل تسعة 

، ”عوفرا“خربت بأمر من المحكمة في قلب مستوطنة 
فهذا وضع عبثي يؤدي إلى عدم قدرة المستوطنين على 
أن تكون لهم حياة طبيعية، ليخططوا إلى األمان أو 

  .يشعروا بأي أمن لديهم

ًإن اإلجراء المقترح سيضع حدا لهذا الوضع 
العبثي الذي تكون فيه فالحة الفلسطيني لألرض 

والفلسطيني فقط، أما المزارع اليهودي فلن يحصل على (
  . معناها الحيازة عليها) ًحيازة أبدا

ٍوهو سيقتلع الحافز لحيازة وفالحة أراض ليست 
وبهذه الطريقة، فقدت الدولة في هذه األثناء مئات . لك

  . آالف الدونمات

إذ إن . ويبدو أنه أمر ال بأس به في نظر الدولة
نا، وبالتأكيد ليست تلك التي حررت األرض ال تنقص ه

  .بالدم

ولكن كما أسلفنا، هناك نور طفيف يلوح في 
وقد نشهد حالة متأخرة من ذوي الشأن أن . آخر النفق

  . يقرروا النهوض والقيام بعمل ما

سيبدأ الفعل كمشروع تجريبي في ثالثة أماكن 
كي نفهم المطلوب لتنفيذ العمل الالزم، ومن هناك ينطلق 

   .”ج“يء في كل مناطق كل ش
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ٕينبغي االنتباه أال تقع أخطاء، واذا ثبتت ملكية 
خاصة كانت تستخدمها الدولة، يعوض أصحابها بأرض 

  . مشابهة أو بالمال

إقرار الخطوة ينتظر بصبر . أما ما بني فال يهدم
  .على طاولة الحكومة ولكننا ننتظر

  ٢٥/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

  ر فلسطينجو بايدن لن يحر

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

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

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

أطلق الفلسطينيون تنهيدة ارتياح جماعية 
وتنفسوا الصعداء بعد هزيمة الرئيس األميركي دونالد 

ومثل الكثير من بقية . ات األخيرةترامب في االنتخاب
ويتحسرون  - العالم، كانوا ينتظرون النتيجة بقلق بالغ 

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

  .مسار حياتهم

 -وفي حين أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن 
 يقدم - يك من السلطةأو باألحرى خروج ترامب الوش

ًللفلسطينيين فسحة قصيرة، فإنه يقدم لهم أيضا واقعا  ً
وقد أتثبت إدارة بايدن . ًصعبا يجب أن يتعاملوا معه اآلن

ًأنها أقل تهديدا للقضية الفلسطينية من سابقتها، ولكن 
ليس من المرجح أنها ستسهل الطريق نحو الحرية أو 

  .الحقوق الفلسطينية

 من المرجح أن يستهل بايدن ًبعيدا عن ذلك،
الخانق الذ كان ” الوضع الطبيعي“عهده بعودة إلى 

ًسائدا في حقبة ما قبل ترامب، والذي حدده نموذج أوسلو 
إطار العمل الذي يستند إلى اتفاقيات أوسلو في  -

، والذي يدعو إلى حل يقوم ١٩٩٥ و١٩٩٣العامين 

وضات على أساس دولتين يتم التوصل إليه من خالل مفا
وباعتبارها معيبة كما . ثنائية بوساطة الواليات المتحدة

ليس أقلها أنها عفا عليها الزمن  -هي ألسباب كثيرة 
 تجعل عملية السالم الخاملة التي أنتجتها - إلى حد بعيد

اتفاقيات أوسلو من الواليات المتحدة صانع اللعب في 
  .المصير الجماعي للفلسطينيين

تيجية سياسية متجذرة في لن يكون اتباع استرا
االعتماد على عدد كبير من الرؤساء االميركيين 

 هو الذي سيجلب -  واآلن إدارة بايدن -المتناوبين 
ولتحقيق التحرير، يجب على . للفلسطينيين حريتهم

الفلسطينيين أن يستغلوا السنوات األربع القادمة للنظر 
 ٕفي بيتهم الداخلي واحياء حركة وطنية ظلت موضوعة

  .على فراش الموت منذ عقود

على مدى السنوات األربع الماضية، اعتدت إدارة 
ترامب بال هوادة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير 

بل إنها سعت بشكل أساسي إلى محو هذا الحق  –
وقد استهدف البيت األبيض ركائز المجتمع . ًتماما

دس، باالعتراف بضم إسرائيل للق: والسياسة الفلسطينيين
والضغط على السلطة الفلسطينية لقطع مدفوعات الرعاية 
ٕاالجتماعية عن عائالت األسرى، والغاء تمويل وكالة 

  .األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

وعالوة على ذلك، في عهد ترامب، قطعت 
الواليات المتحدة العالقات الدبلوماسية مع منظمة 

عت اتفاقيات التطبيع بين الدول التحرير الفلسطينية ودف
ٕالعربية واسرائيل من أجل المزيد من عزل القيادة 

وفي واقع األمر، كانت استراتيجية الرئيس . الفلسطينية
ترامب هي إجبار الفلسطينيين على االستسالم بينما 

ّواآلن، كرئيس منصرف، مكن . يعاني الماليين منهم
عات فلسطينية ترامب عمليات هدم المنازل وتهجير مجتم

بأكملها، ووصف الحركة العالمية للمقاطعة وسحب 
االستثمارات وفرض العقوبات بأنها معادية للسامية، وقام 
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بتطبيع المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية على 
  .األراضي الفلسطينية

في األسبوع الماضي، أصبح مايك بومبيو أول 
لية غير وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائي

ًشرعية في الضفة الغربية، منتهكا بذلك أحد المحرمات 
ومما زاد الطين بلة أن . ًالتي استمرت عقودا في واشنطن

بومبيو أعلن أن النبيذ المصنوع في المستوطنة غير 
بما في ذلك النبيذ األحمر الذي  -القانونية التي زارها 

 سيصنف على أنه - يحمل اسمه  ،”صنع في إسرائيل“ُ
  .في اعتراف واضح بضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية

ًكان الذي جعل نهج ترامب مزعجا بالنسبة 
 عملية أوسلو هو أنه انتهك - ّوممكني -لمهندسي 

ًقواعد النموذج التي كانت سائدة على مدى الثالثين عاما 
وقد تحدى ترامب الكأس . الماضية من الشلل السياسي

التشدق بالكالم : صار أوسلوالمقدسة غير المعلنة ألن
غير المخلص عن حل دولتين بينما يخضعون في 
الممارسة العملية لواقع الدولة الواحدة الذي تقوم إسرائيل 

   .بتشكيله على األرض

، ”صفقة القرن”من خالل مبادرته التي تدعى بـ
 أن حل الدولتين بموجب نموذج - ًمحقا -أدرك ترامب 

ًإسرائيل حولت عمدا أي دولة ًأوسلو لم يعد ممكنا ألن 
فلسطينية مستشرفة إلى سلسلة من البانتوستانات 

  .المنفصلة

ًوبدال من المزيد من نفس الخطاب الوهمي 
لصالح حل الدولتين الذي بشرت به اإلدارات االميركية 
السابقة، لم تفعل صفقة ترامب سوى إضفاء الطابع 

ًخبيال والذي يشبه أر-الرسمي على الواقع على األرض 
ًفلسطينيا مجزأ يغرق في بحر زاحف من السيطرة 

وللمرة األولى، أقر رئيس أميركي عالنية . اإلسرائيلية
، التي يكون الفلسطينيون فيها ”إسرائيل الكبرى“رؤية 

رعايا من الدرجة الثانية والثالثة في نظام تكون فيه 

سيادة دائمة لشعب على آخر، والمعروف باسم الفصل 
  .العنصري

المزعومة التي ” خطة السالم”كشف ترامب و
على . ً المعيب هيكليا- أوسلو -وضعها واجهة نظام 

مدى العقود الثالثة الماضية، كانت السياسات الخارجية 
التي تتبناها دول العالم عاجزة عن وضع حد ألنظمة 
القمع والظلم اإلسرائيلية، ناهيك عن حماية حل الدولتين 

ومع ذلك، استمر نموذج . نسيانمن الذهاب إلى ثقب ال
ًأوسلو ألنه قدم لصانعي السياسة توازنا مقبوال أزال  ً

  .ومحاسبة إسرائيل على أفعالها ضرورة العمل

تلقى هذا النظام الدعم من خالل المساعدات 
 -الخارجية التي تم ضخها في مشروع بناء الدولة 

 الذي يسمح للفلسطينيين بالحفاظ - السلطة الفلسطينية
لى مستوى معيشي يكفي فقط ألن ال تحدث انتفاضة أو ع

وعالوة على ذلك، يسمح هذا . تحصل أزمة إنسانية
من دون تكلفة حقيقية ” بإدارة الصراع“النظام إلسرائيل 

عن طريق تجيير االحتالل وتضمينه من الباطن للسلطة 
الفلسطينية من خالل اتفاقيات التعاون األمني وتقديم 

لالصق السياسي الذي أبقى هذه وكان ا. الخدمات
إعادة “ًالمهزلة متماسكا هو الالزمة الفارغة عن محاولة 

” عملية سالم“في ” الطرفين إلى طاولة المفاوضات
بوساطة الواليات المتحدة، كما لو أننا اآلن على أعتاب 

  .٢٠٢١ً بدال من العام ١٩٩١العام 

َمصل منطقة المطهر  -إن نموذج أوسلو خطير 
جنة والنار والذي يقيد ويخنق أي تقدم حقيقي نحو بين ال

معالجة المظالم المنهجية التي تلحقها إسرائيل بالشعب 
ًوبدال من تصور مسار جديد للمضي قدما . الفلسطيني ً- 

مسار يعكس حقائق كل ما تغير على مدار العقود الثالثة 
 ينشغل مؤيدو أوسلو بإعادة ترتيب الكراسي - الماضية

ثم  .بينما السفينة نفسها تغرق” التايتانيك“على سطح 
يتظاهر هؤالء األفراد أنفسهم بالدهشة من الوضع الراهن 
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المتدهور باستمرار الذي يواجهه الماليين الذين يعيشون 
في ظل واقع الدولة الواحدة، حيث الحرية والحقوق 

  .القومية/ تحددها الهوية العرقية

هج إن الفلسطينيين في حاجة ماسة إلى ن
واحد ال يستطيع إطار أوسلو توفيره  -ًمختلف جذريا 
ٍمن نواح . ًولن توفره إدارة بايدن أيضا. بحكم تصميمه

ًعديدة، لم يكن نهج ترامب تجاه الصراع خروجا عن 
 -ًالسياسة االميركية القياسية بقدر ما كان تتويجا لها 

ًفقد جاء في أعقاب مسار دام عقودا حدده رؤساء 
ٕمتحدة واجماع سياسي من الحزبين في الواليات ال

واشنطن، والذي كان فيه بايدن وهاريس في المركز 
ًوكان الفشل الوحيد األكثر حسما لهذه . والمقدمة

  .السياسة هو عدم تحدي إسرائيل

اليوم، ثمة دعوات متزايدة من الحركة التقدمية 
بقيادة السناتور بيرني ساندرز والنواب إلهان  - االميركية 

 -   ورشيدة طليب، وألكسندريا أوكاسيو كورتيزعمر،
. ًلجعل التمويل العسكري إلسرائيل معلقا على شروط

ولكن، إذا كان الماضي ليمثل أي مؤشر، فسوف تسعى 
هاريس إلى تعزيز عالقة الواليات المتحدة  - إدارة بايدن

وكان بايدين قد قال في العام . ًبإسرائيل بدال من تحديها
جلس الشيوخ أن التمويل العسكري  في قاعة م١٩٨٦

 مليارات ٣أفضل استثمار بقيمة “األميركي إلسرائيل كان 
لو لم تكن هناك إسرائيل، “: وأضاف. ”دوالر نقوم به

لكان على الواليات المتحدة األميركية أن تخترع إسرائيل 
  .”لحماية مصالحها

ال يستطيع الفلسطينيون العودة إلى عجلة 
ها أوسلو واالنخراط في استراتيجية الهامستر التي تشكل

لن . أو أكثر -التبعية السياسية للسنوات األربع القادمة 
أو حتى ما تسمى الدولة  -يقدم بايدن الحرية الفسطينية 

. التي يسعى إليها الكثيرون في داخل إطار نموذج أوسلو
ولعل أفضل ما يأمل فيه الفلسطينيون في الوقت الحالي 

 بعض سياسات ترامب - أو يعالج - هو أن يعكس بايدن
  .ومع ذلك، يجب تخفيض سقوف هذه التوقعات. الضارة

مع كون السيناريو األفضل في واشنطن 
بخصوص القضية الفلسطينية هو الركود، حان الوقت 

إعادة إيقاظ  -ًألن يبحث الفلسطينيون داخليا عن حلول 
. حركة وطنية عانت من أحد أحلك فصولها في التاريخ

ب أن يستثمر الفلسطينيون في نظام سياسي شامل يج
وتمثيلي وديمقراطي يمكن أن يوفر لماليين األفراد 
المحرومين من الفلسطينيين حق التصويت لصياغة 

وقد يكون ذلك من خالل إصالح منظمة . مستقبلهم
ٕالتحرير الفلسطينية واجراء انتخابات فيها، أو أنه قد 

 للجمع بين يتخذ شكل نظام سياسي جديد مصمم
إنهاء التشرذم السياسي واالجتماعي  -الفلسطينيين 

والجغرافي الذي وقف حتى اآلن في طريق االلتزام 
  .بمشروع وطني موحد

يجب أن يجلب الفضاء السياسي الجديد رؤى 
اآلن، تتكون غالبية المجتمع . جديدة لمستقبل فلسطين

ً عاما، مما ٣٠الفلسطيني من شباب تقل أعمارهم عن 
ُأولئك الذين وعدوا بدولة : عني أنهم جزء من جيل أوسلوي

 - وهؤالء الفلسطينيون ال. لكنهم لم يحصلوا عليها
أدريون إزاء الحل وليس لديهم ميول أيديولوجية تجاه حل 

وكل ما يريدونه هو أن يكونوا . دولتين أو دولة واحدة
ًأحرارا وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم، لكن النظام الحالي 

  .مهم من كليهمايحر

يجب أن تركز الرؤية للمستقبل على الحاجة إلى 
تفكيك نظام التفوق العرقي في واقع الدولة الواحدة وتقديم 
عقد اجتماعي جديد لجميع األشخاص الذين يعيشون بين 
نهر األردن والبحر المتوسط، مبني على الحرية 
واإلنصاف والعدالة، وحقوق ال تتوقف على الهوية 

وسوف يتطلب تحقيق هذا الهدف .  أو الدينيةالعرقية
حركة من الفلسطينيين ذوي التفكير المتماثل واليهود 
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 .اإلسرائيليين العازمين على بناء مستقبل أفضل للجميع
لكن هذه الرؤية الجديدة ال يمكن أن تتبلور من دون أن 
يخلق المجتمع العالمي بيئة مضيافة يمكن أن تزدهر 

جعلت عملية أوسلو العديد من الدول ولسوء الحظ، . فيها
  .متواطئة في قمع إسرائيل للفلسطينيين فحسب

ًلكنها أعطت أيضا العديد من البلدان قدرة التأثير 
للخير أو  -على الحقائق التي يعيشها الفلسطينيون 

واآلن، يمكن لهذه الدول إما اختيار المزيد من . الشر
 تحقيق نفس الشيء أو اختيار دعم مسار جديد نحو

ويتطلب الخيار األخير تحميل إسرائيل . عدالة منهجية
المسؤولية عن انتهاكاتها لحقوق اإلنسان والحقوق 

  .المدنية والقانون الدولي ومحاسبتها عليها

ًكيف ستبدو هذه المساءلة؟ أوال، يجب على 
 التمويل -  وفي النهاية إنهاء -الدول وضع شروط على 

سرائيل نتيجة النتهاكاتها العسكري ومبيعات األسلحة إل
ًثانيا، يجب على الدول، وال سيما . لحقوق اإلنسان

الواليات المتحدة، إلغاء اإلعفاءات الضريبية الخيرية التي 
ُتمنح لمواطنيها عن الدعم المالي الذي يدفعونه 

ًثالثا، يجب وقف . للمستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية
سفر والتجارة المفتوحة االمتيازات مثل التأشيرات وال

المقدمة للمستوطنين الذين يعيشون في األراضي 
ًرابعا، يجب على الدول حظر المنتجات . المحتلة

والخدمات المنتجة في المستوطنات غير القانونية داخل 
ومحاسبة الكيانات التي  - األراضي الفلسطينية المحتلة 

في تعمل في، أو لها عالقات مع، أولئك الذين يعملون 
للتسويق  Airbnb األراضي المحتلة، مثل شركة

السياحي ومنتجي النبيذ في مستوطنة بساغوت في 
  .الضفة الغربية المحتلة

لقد اتخذت محكمة العدل األوروبية خطوة أولى 
جيدة في هذا اإلطار بحكمها بضرورة تصنيف المنتجات 
المصنوعة في المستوطنات والمباعة داخل االتحاد 

ًوأخيرا، يجب االستفادة من . ًقا لذلكاألوروبي وف
 - المساعدات الخارجية للتأكد من احترام الديمقراطية 

وضمان عدم تعزيز الهياكل السياسية الخانقة التفاقية 
  .أوسلو أو مفاقمتها

بطبيعة الحال، ليست هذه السياسات سوى مجرد 
ولكن، حتى . بداية نحو ضمان مستقبل واعد للجميع

ً تشكل تحوال جذريا بعيدا عن الركودالبداية يمكن أن ً ً .
ويدرك الفلسطينيون أن المجتمع الدولي ال يستطيع أن 
ًيمنحهم الحرية، لكن لديه القدرة حقا على االختيار بين 

  .دعم أو إعاقة الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيقها

 .المدير التنفيذي لمؤسسة فلسطين للدبلوماسية العامة* 

  : ال تحت عنواننشر هذا المق* 

Biden Can’t Free Palestine 

  ٩ ص٢٦/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ًسنشرعن بؤرا : وزارة االستيطان اإلسرائيلية
استيطانية غير قانونية بالضفة في األسابيع 

  المقبلة

  

  ٢٦/١١/٢٠٢٠هآرتس  -  هاجر شيزاف :بقلم

قال وزير شؤون االستيطان تساحي هنجفي، 
ًالكنيست بكامل هيئتها، بأنه ووزيرا األربعاء، في اجتماع 

في وزارة الدفاع هو مخائيل بيتون، سيبلوران مشروع 
في األسابيع القريبة ” قرار يشرعن البؤر االستيطانية

  . ، على حد تعبيره”المقبلة

ًسنعمل طبقا لرأي رئيس “: وحسب أقواله
وقال بيتون بأن تصريح هنجفي لم . ”الحكومة نتنياهو

  .ًه ولم يكن دقيقايتم تنسيقه مع

، قال هنجفي بأن ”هآرتس“في محادثة مع 
ًمشروع القرار ال يسمح فعليا بشرعنة البؤر االستيطانية 
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ًالمختلف عليها قانونيا، بل إن هدف القرار هو تزويد 
  . البؤر ببنى تحتية أفضل مثل الكهرباء واإلنترنت

فبعض البؤر االستيطانية بنيت على أراض 
ًولهذا تعد شرعنتها أكثر تعقيدا من فلسطينية خاصة،  ّ

  . ناحية قانونية

وهناك بؤر استيطانية أخرى أقيمت على أراض 
  .تعتبر كأراضي دولة، وستكون شرعنتها أسهل

 بؤرة ١٢٤، هنالك ”السالم اآلن“حسب منظمة 
استيطانية؛ أي مستوطنات أقيمت بصورة غير قانونية 

  . وبدون قرار حكومي

شرعنة جزء من البؤر على مدار السنين تم 
االستيطانية التي أقيمت بواسطة إعطاء تصاريح بناء 

  . بأثر رجعي أو بواسطة اعتبارها أحياء لمستوطنات قائمة

في األشهر األخيرة، جرت حملة دعائية لتسوية 
والتي في ” استيطان شاب“وضع بؤر استيطانية عنوانها 

نية إطارها يشتكي سكان البؤر االستيطانية من غياب ب
تحتية مثل اإلنترنت، ويطالبون بتسوية وضع البؤر 

  .االستيطانية

، )يمينا(عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش 
أهنئ رئيس الحكومة نتنياهو على “: بارك التصريح وقال

  . إبداء النوايا

كلي أمل أال يكون . سيكون االختبار باألفعال
نى ًاألمر متعلقا بتطبيق آخر على شكل قرار ليس له مع

فعلي، بل قرار يسمح بتسوية وضع حقيقية، بما في ذلك 
  . إعطاء رموز لمستوطنات جديدة

هذه “: ًهذا التصريح قائال” ييشع“وبارك مجلس 
بشرى مفرحة لكل من يهمه االستيطان اإلسرائيلي في 

  .”يهودا والسامرة وغور األردن

في حزيران، أمرت المحكمة العليا بإلغاء القانون 
بمصادرة أراضي فلسطينيين بدعوى أنه غير الذي يسمح 

  . قانوني

 قضاة قرروا أن يجب إلغاء القانون، في حين ٨
  . كان القاضي نوعم سولبيرغ في رأي األقلية

قانون تسوية أوضاع االستيطان في يهودا “
، والمعروف أكثر كقانون التسوية أو قانون ”والسامرة

 .٢٠١٧المصادرة، صودق عليه في شباط 

  ٢٦/١١/٢٠٢٠ القدس

* * * * *  

عشرات الفلسطينيين شرقي القدس مهددون 
  بإخالء منازلهم لمستوطنين

 

 )هآرتس (نير حسون: بقلم

 عائلة من سكان شرق ٨٧من المتوقع إخالء 
 قرارات ٣من بيوتهم في اعقاب صدور ) المحتلة(القدس 

في كل الحاالت . من المحاكم لصالح جمعيات مستوطنين
خالء إ دعاوى لمنظمات يمينية تطالب يدور الحديث عن

 اعادة ممتلكات يهودية من بادعاءسكان الفلسطينيين، 
 أعضاء أحدفي إحدى الحاالت عرض . ١٩٤٨قبل سنة 

جمعية عطيرت كوهانيم ان يساعد والد إحدى العائالت 
في الحصول على كلية يحتاج اليها كجزء من عرضه من 

  .ًاخالء البيت طوعا

رفض قضاة المحكمة المركزية االثنين الماضي 
عام - رفائيل يعقوبي، موشي بار– )المحتلة(في القدس 

 التماس عائلة دويك من سلوان - وحنا مريم لومف
وأمروا بإخالء المبنى لصالح أعضاء جمعية عطيرة 

العائلة تنوي االستئناف . سبوعينأكوهانيم، خالل 
ة منذ في المبنى الذي تسكن فيه العائل. للمحكمة العليا

 شخصا من ابناء العائلة من بينهم ٣٠ يسكن ١٩٦٣
 قدموا باإلضافة نالمستوطنو. ١٨ً طفال تحت سن الـ١٢

 ألف ٦٠٠لذلك دعوى مالية ضد عائلة دويك بمبلغ 
  .شيكل
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 ٢٠٠٧منذ "مازن دويك، والد العائلة قال إنه 
ونحن معهم في المحكمة، ثمة إله في السماء ولديه لن 

ا ان نفعل، علينا ان نواصل حتى ماذا يمكنن. نخسر
دويك مريض بالكلى وحسب أقواله خالل ". النفس االخير

محادثاته مع باراك فينبيرغ، الذي يعمل في جمعية 
عطيرت كوهانيم، عرض عليه فينبيرغ الحصول على كلية 

حسب أقواله عرض عليه فينبيرغ مساعدة مالية . لزرعها
قلت له : "مقاومةمن أجل أن تخلي العائلة البيت بدون 

 كنت تنظر لي كإنسان ساعدني في موضوع الزراعة، إذا
 الى أي مستشفى يجب علي الذهاب، لكن ليس أخبرني

ًلقد حاولوا أيضا بطرق ". من اجل اخراجي من البيت
قل له ان يبيع "أخرى، لقد ذهبوا الى صهري وقالوا له 

عائلة دويك هي واحدة من عشرات العائالت . "البيت
سطينية التي تسكن في حي بطن الهوى الواقع في الفل

، وهو حي "قرية اليمنيين"الحي اقيم في منطقة . سلوان
، عندها اخلت ١٩٣٨ًيهودي صغير كان موجودا حتى 

. حكومة االنتداب البريطاني سكان ذلك الحي اليهودي
 عاما استولت جمعية عطيرت كوهانيم ٢٠قبل حوالي 
 تاريخي مسجل باعتباره ، وهو وقف"بنفنستي"على وقف 

صاحب األرض في ذلك المكان، وبدأت قضائية ضد 
العائالت الفلسطينية التي تعيش هناك منذ عشرت 

خالء عدد من إحتى اآلن نجحت الجمعية في . السنين
ومع . العائالت وفي ان تسكن محلها عائالت يهودية

. ذلك، هنالك عشرات الدعاوى ما تزال تناقش في المحاكم
ًة تساعد جمعية عطيرت كوهانيم، وقريبا من الدول

المخطط ان ينشئ في الحي مركز تراث ليهود اليمن 
 ماليين شيكل، قبل حوالي سنتين رفضت ٤بتكلفة 

ًالمحكمة العليا التماسا هاجم سلوك الدولة في هذه 
القضاة في الواقع انتقدوا الدولة وعطيرت . القضية

 ايرز، - فنة براككوهانيم ولكن قضاة الحكمة العليا د
عنات برون ويوسف الرون قرروا مع ذلك رفض 

وبعد ذلك تم استئناف المداوالت ضد . االلتماس
حكمت ) سبتمبر(يلول أفي . الفلسطينيين بصورة اشد
 شلومو من محكمة الصلح - القاضية افرات ايخنشتاين

 فردا من عائلة عبد الفتاح ٢٦في القدس بأن على 
خالل ذلك، .  الحي اخالء بيتهمالرجبي التي تسكن في

في االسابيع االخيرة بدأ مسجل األوقاف في وزارة العدل 
بعملية فحص في وقف بنفنستي والعالقات بينه وبين 
جمعية عطيرت كوهانيم ولكن هذه االجراءات ال توقف في 
هذه المرحلة االجراءات القضائية ضد السكان 

لمستوطنون في خيرة حظي اسابيع األفي األ. الفلسطينيين
بانتصارات اخرى، من بينها في حي ) المحتلة(القدس 

ًأيضا هناك تجري اجراءات قضائية ضد . الشيخ جراح
عشرات العائالت بدعوى انها تقيم على أرض كان 

قبل حوالي شهر ونصف . ١٩٤٨يمتلكها يهود قبل 
حكمت القاضية دوريد فاينشتاين من محكمة الصلح في 

الح شركة نحالت شمعون التي لص) المحتلة(القدس 
 ٤ً شخصا من ٢٥ بإخالء وأمرتيديرها نشطاء يمينيون، 

ًالقاضية أيضا فرضت على الفلسطينيين دفع . عائالت
 الف شيكل كرسوم للمحاكمة ورسوم اتعاب لمحامي ٢٨٠

المستوطنين، وامرت بصورة استثنائية الشرطة للمساعدة 
  .في اخالء السكان

فضت القاضية لئات في بداية هذا الشهر ر
ًأيضا ) المحتلة(بنميلخ من محكمة الصلح في القدس 

ً شخصا بتأجيل تنفيذ ٣٢طلب عائلة صباغ التي تضم 
في كلتا . قرار الحكم الذي صدر ضدها بإخالء المبنى

ًالحالتين قدم المحامي سامي ارشيد التماسا الى المحكمة 
  .المركزية في محاولة لمنع اإلخالء

يخ جراح، المجاورة لقبر شمعون األرض في الش
الصديق، اشترتها الجاليات اليهودية في القدس في 

  . ١٨ القرن الـ
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سسوا شركة نحالت شمعون أنشطاء يمينيون 
التي اشترت الحقوق على األرض من لجنة الطائفة 
السفاردية ومن لجنة الطائفة االشكنازية، ومنذ سنوات 

 اجل اخالء عديدة تدير الشركة اجراءات قضائية من
  . العائالت الفلسطينية من المكان

العائالت الفلسطينية تسكن في المنطقة أيام حكم 
في العالم . المملكة االردنية الهاشمية في الخمسينيات

يدور الحديث عن عائالت الجئين يوجد لها ممتلكات في 
فقط بسبب قانون امالك الغائبين . أرض دولة إسرائيل

ة باستعادة ممتلكاتها كما يفعل هي ال تستطيع المطالب
المحرك لهذه القضايا هو سياسي . "نشطاء اليمين

يوجد . "يقول المحامي ارشيد" ونتيجتها هي سياسية
لعمالئي عقارات في حيفا، في يافا وفي القطمون ولكن 

يقول محمد صباغ ". ليس لديهم القدرة على المطالبة بها
يوجد لعائلتنا ": ًوالذي تم رفض طلبه في المحكمة أيضا

 والثاني في ١٠  في شارع كيدمأحدهابيتان في يافا 
ولكنني ال استطيع المطالبة بهما هذا . ١١شارع هسني 

   ."هو القانون اإلسرائيلي، وليس قانوني

حجيت عفران من منظمة السالم اآلن تخشى من 
ان يحاول المستوطنون في التبكير بتنفيذ اإلخالءات حتى 

 ٢٠دن لمنصبه للواليات المتحدة في قبل تسلم جو باي
ًوذلك نظرا ألن إخالء عشرات ) يناير(كانون الثاني 

السكان الفلسطينيين من شأنه ان يتحول الى حدث 
نا غير واثقة من ان أ. "دارة الجديدةمام اإلأدبلوماسي 

بايدن يمكنه ذلك ولكني آمل على االقل ان يكون ذلك 
 افرهام موشي سيكل، المحامية. قالت" على جدول اعماله

بالرغم من حقيقة ان "، وقالت "بنفنستي"وهي كيل وقف 
عائلة دويك اقتحمت أرض الوقف فقد اقترح عليها المرة 
تلو االخرى قبل حكم القانون، اخالء العقار الذي تضع 
يدها عليه مقابل تعويض مالي يمكنها من الحصول على 

ت مأوى مناسب في مكان آخر، عروض مشابهة اعطي

سف، وبسبب ضغوط شديدة راض، لألألكل من اقتحموا 
) بما في ذلك السلطة الفلسطينية(من جهات خارجية 

سر المقتحمة فإن هؤالء والذين ال يهمهم مصالح األ
  . الفلسطينيين يمتنعون عن قبول العروض

في كل ما يتعلق بالسيد مازن دويك، فان حقيقة 
غ ممثلي الوقف ان المذكور اعاله مريض بالكلى تم ابال

بها من قبل السيد دويك نفسه، وهؤالء من جانبهم 
 بإخالءعرضوا عليه مساعدتهم دون أي شرط أو عالقة 

العقار الذي يضع يده هو وعائلته عليه بصورة غير 
ويجب التأكيد على ان ممثلي الوقف على اتصال . قانونية

  . وجزء منهم تبرعوا بكلية" متنات حاييم"بجمعية 

السف فإن من ال يسعى نحو الحقيقة أو لشديد ا
ًانه مدفوع بأجندة، قادر أيضا على تشويه هذه الرحمة 

  ."االنسانية النقية وغير المتحيزة

  ١٧ ص٢٧/١١/٢٠٢٠الغد 

* * * * * 

الكائنات "بتعاون القضاء والجيش و
هكذا تحرم إسرائيل الفلسطينيين ".. الفضائية

  حق البناء على أراضيهم

  

  ٢٩/١١/٢٠٢٠  هآرتس -  هاسعميرة :بقلم

يريد الجيش اإلسرائيلي االعتراف بضعفه أمام 
إسرائيليين مجهولين يهاجمون فلسطينيين ويخربون في 

سمع هذا االدعاء في األربعاء الماضي في . ممتلكاتهم
. إحدى القاعات التي تشبه الكنيسة في المحكمة العليا

هو من طلب قائد لواء بنيامين، العقيد يونتان شتاينبرغ، 
من القضاة إظهار التفهم لقيود الجيش والشاباك واإلدارة 

وقد فهم من أقواله بأن هذه الجهات ال . المدنية والشرطة
تنجح في وضع يدها على الخلية المجهولة التي تهاجم 

ًمكانا ثابتا ليس ألننا ال نريد، بالعكس، نجد صعوبة في . ً
ة ويرتدي ذلك، قال شتاينبرغ، وهو شخص طويل القام
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. الزي العسكري ويضع القبعة الدينية السوداء على رأسه
يخبرنا بأنه يعيش في كيبوتس شوماريا الذي ” غوغل”و

في قطاع ” عتسمونة“يعيش فيه المخلون من مستوطنة 
 .غزة

وأوضح ممثل النيابة العامة، المحامي يوفال  
هم … نفس من يخرقون النظام“: شبيتسر، اإلشكالية

ن من كل مكان، عبر الحقول بالتراكتور أو الذين يأتو
بسيارة صاخبة، ويوجد العديد من الطرق الصغيرة 

 ايرز اهتمت –القاضية دفنه براك . ”والحقول الزراعية
هل تم تنفيذ اعتقاالت؟ فأجابها : بالموضوع وسألت

. ”ًوهذا يعتبر تحديا لالعتقال. يأتون ويهربون“: شبيتسر
تحد كبير أن “: اله عندما قالوأكد العقيد شتاينبرغ أقو

ًتكون فعاال في منطقة مفتوحة يمكن الوصول إليها من 
عدد من هؤالء الشباب يأتون وهم . جميع الجهات

إذا لم “: تساءل القاضي إسحق عميت. ”ملثمون
شتاينبرغ رمز . ”تعتقلوهم، كيف تعرف أنهم شباب؟

لوجود الظاهرة الحازمة حتى لو لم يذكر اسمها وهي 
  .”يبة التاللشب“

الموضوع الذي اجتمعوا من أجله هو شرعنة 
قسائم أراض للبناء في قرية ترمسعيا التي تقع شمال 

المشهد هو قمم تالل، بينها سهول . شرق رام اهللا
الهدوء ساحر، واألجواء . مزروعة ومغروسة باألشجار

نقية، عائالت فلسطينية من الطبقة الوسطى معنية بشراء 
. مار، وبناء بيت عليها في المستقبلقطعة أرض كاستث

يونيون للبناء “ كندية باسم –هناك شركة فلسطينية 
صاحب الشركة هو . تقوم بتنظيم كل شيء” واالستثمار

  .المستثمر خالد السبعاوي

ولكن تأخر إعداد البنى التحتية الذي بدأ في 
وقام . ، وكان يجب أن ينتهي منذ فترة٢٠١٩حزيران 

الدولة، بالسيطرة على أراضي قرى يهود، بتشجيع من 
جالود وترمسعيا وقريوت والمغير، وأقاموا عليها 

ًوبؤرا استيطانية التي ) ًشيلو مثال(مستوطنات خصبة 
” عيدي عاد”و” ايش كودش“(سمعتها بالعنف تسبقها 

، هزتهم فكرة أن الفلسطينيين يبنون على أراض )ًمثال
 مستوطنة ،”يا للهول“بدأوا في الصراخ . فلسطينية

. في خطر) ”عمونة“للمخلين من (الجديدة ” عميحاي“
بعد ذلك، قام . ومن هناك بدأت مظاهرات وغزو للموقع

عدة مرات بتخريب الشارع الذي تم شقه، ” مجهولون“
  .وأعطبوا المعدات

 حصل هؤالء المجهولون على ٢٠١٩في آب 
. الدعم من قائد اللواء شتاينبرغ، الذي أمر بوقف العمل

ًت الشركة التماسا للمحكمة العليا بواسطة المحامي قدم
 أمر القضاة ٢٠٢٠وفي كانون الثاني . ميخائيل سفارد

أعطوها . الدولة بالتأكد من أن العمل سيستمر في المكان
 تدخل نفتالي ٢٠٢٠ شباط ٢١في : ً يوما لالستعداد٤٥

بينيت، الذي كان في حينه وزير الدفاع، ومنع استمرار 
ن منع بينيت وشتاينبرغ يرتكز إلى أرجل ولك. العمل

واهية، حتى جهاز القضاء اإلسرائيلي الذي يشجع 
 آذار ٢٠في . السيطرة على أراضي الفلسطينيين

الماضي، أوضح المستشار القانوني للحكومة بأنه يجب 
على الجيش اإلسرائيلي الحفاظ على النظام العام بصورة 

 ما زال العمل مع ذلك. تسمح بالقيام بأعمال البناء
الجيش اإلسرائيلي غير مستعجل، والشركة . ًمجمدا

وعدد ممن قاموا بشراء القسائم ألغوا . ًخسرت أمواال كثيرة
  .الصفقة، ومشترون محتملون خافوا

 تشرين األول، وضع المقاول وعدد من ١٢في 
العمال أرواحهم على أيديهم وذهبوا إلى األرض، ليس 

  . مدنية عن نيتهم بالعملقبل أن يبلغوا اإلدارة ال

 من لواء – نعم جنود –فجأة ظهر جنود 
أوضح ضابط . بنيامين، ومنعوهم من مواصلة العمل

استمر العمال في . االرتباط للجنود بأن العمل قانوني
العمل، ولكن بعد نصف ساعة ظهرت الكائنات الفضائية، 
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عدد منها يركب تراكتورات صغيرة، وقاموا برشق الحجارة 
  .  العمالعلى

جنود شتاينبرغ كانوا في المكان، ودخلوا في 
  . محادثة مع المجهولين

غادر العمال، واتصل موظف اإلدارة المدنية 
عاد العمال في اليوم التالي، . بالماأول وأخبره بالعودة

ولكن الكائنات الفضائية، التي ال يمكن اعتقالها، عادت 
  . ًورشقت الحجارة وأصابت عامال في كتفه

هرب العمال وثمة سيارتان عسكريتان كانتا 
وقال ضابط التنسيق . وراءهم للتأكد من اختفائهم

واالرتباط للمقاول بأن يمكنهم العودة، ولكن الجيش ال 
  .يضمن سالمتهم

لماذا ال تقوم باستئجار شركة حراسة في “
، اقترح القاضي عوفر غروسكوفن والقاضية دفنة ”الليل؟

  . سبوع الماضيايرز في مداوالت األ

كان من الصعب على يهودية مثلي أن تقرر إذا 
كانوا جديين، في مكان يفشل فيه الجيش والشاباك 
والشرطة، فكيف تتوقعون من شركة حراسة فلسطينية أن 
تصمد أمام هذه العصابة العنيفة، وبدون سالح، ألنه 
يحظر على الفلسطينيين حيازة السالح في المنطقة التي 

؟ القاضي )سيطرة إسرائيلية أمنية(” ب “تسمى مناطق
من تجربتي، إما حارس : عميت أنهى الموضوع وقال

ٕخاص يتعاون مع هؤالء المقتحمين واما سيقومون 
” االحتكاك“ًوتساءل عميت أيضا عن مفهوم . بضربه

عندما يهاجم طرف واحد فهذا ال : الذي يكرره النائب
  ً.يسمى احتكاكا

ة من أن يكون أظهر المحامي سفارد الخشي
الجهاز العسكري هو الذي يغمز للمشاغبين لتخريب 

  . العمل

وعاد شتاينبرغ وشبيتسر وقاال إن الجيش معني 
. بتنفيذ تعمليات المحكمة العليا والتأكد من استمرار البناء

ًأعطى القضاة أسبوعا للجيش لتطبيق ذلك، وسنستمر 
  .في المتابعة

  ٢٩/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

بايدن قد يعرض بعض الفرص المهمة 
  للفلسطينيين وحلفائهم

 

 ١٧/١١/٢٠٢٠) الواشنطن بوست (–* نورا عريقات

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

ًيفهم الفلسطينيون أن انتخاب جو بايدن ليس حال 
  . ًسحريا سيكفل الحرية الفلسطينية

وبقدر ما كانت إدارة ترامب كارثية بالنسبة لتحقيق 
وقد كانت كارثية للغاية  - فلسطيني قابل للحياة مستقبل

ً فقد شكلت تلك السياسات تسريعا فقط إلبراز -  ًحقا
المواقف األميركية السائدة في المنطقة أكثر من كونها 

  .ًخروجا على تلك المواقف

ُعلى سبيل المثال، بني قرار إدارة ترامب بنقل 
التطهير السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس على 

العرقي المستمر للسكان الفلسطينيين في المدينة من خالل 
ٕاإلبعاد القسري، والغاء إقاماتهم، ورفض منح التصاريح للم 
شمل األسر، وفرض الضرائب الباهظة على الفلسطينيين 
بأثر رجعي، وعمليات استيالء المستوطنين المتواصلة على 

التي أشرفت منازل الفلسطينيين وعمليات هدم منازلهم، و
ًعليها جميعا وسمحت بها اإلدارات األميركية المتعاقبة من 

  . كال الحزبين السياسيين

ًوكان نقل السفارة تتويجا فقط لهذه السياسة، 
  . ”إزالة لمالبس اإلمبراطور“والذي كان، بصراحة، مجرد 

ٕوالى جانب رفض بايدن المدان إلعادة السفارة 
ر برنامج الحزب الديمقراطي األميركية إلى تل أبيب، فقد أص

يجب أن تظل عاصمة “ً أيضا على أن القدس ٢٠٢٠للعام 
، وأنها يجب أن تخضع، في وقت ما، لعملية ”إلسرائيل

  .ًالسالم الهزلية أيضا
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، عندما حلت الواليات ١٩٦٧منذ حرب العام 
المتحدة محل بريطانيا وفرنسا لتكون الراعي اإلمبريالي 

 تقديم الدعم المالي والعسكري األساسي إلسرائيل، كان
والدبلوماسي الواضح لألخيرة ركيزة أساسية في الشراكة 

  . األميركية بين الحزبين

وفي حين أن غالبية الفلسطينيين األميركيين، 
هاريس  -  واألميركيين العرب بشكل عام، أيدوا بطاقة بايدن

في االنتخابات، فإنهم كانوا يفهمون أنه لم يكن لديهم اآلن 
 - ولم يكن لديهم في أي وقت من األوقات في الحقيقة - 

  .مرشح رئاسي يمثل أحالمهم في تحقيق الحرية لفلسطين

  

لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد ضوء في المسافة 
  . بين الرئيس ترامب وبايدن بشأن فلسطين

يمكن أن تقوم إدارة بايدن، على سبيل المثال، 
الجئين الفلسطينيين، بإعادة منح المساعدات األميركية ل

وسوف تسمح بإعادة فتح مكتب بعثة منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن؛ كما أنها تريد إعادة ضم 

  .الفلسطينيين إلى المفاوضات

من المؤكد أن إدارة ترامب كانت وقحة للغاية 
لدرجة أنه أمكن أن يكون هناك خالف حول تصرفاتها مع 

  . لك جمهوريون آخرونًأي طرف آخر تقريبا، بما في ذ

ال أعتقد أن أي شخص كان سيعين محامي 
إفالس له انتماءات مفتوحة ومعلنة لمجموعات المستوطنين 
اليمينية، والذي ليست لديه أي خبرة دبلوماسية، ليكون 

  . ًسفيرا للواليات المتحدة في إسرائيل

التي  –ولكن، بخالف تجنب نوع كراهية ترامب 
 لالحتراف والخبرة، ثمة -  ارية لهكانت بمثابة عالمة تج

مجاالن رئيسيان على األقل يمكن أن تقدم فيهما إدارة بايدن 
  .بعض الفرص

في األعوام األربعة الماضية، . األول هو الوقت
عن األراضي ” محتلة“أسقطت الواليات المتحدة وصف 

الفلسطينية، وأنهت جميع المساعدات لوكالة األمم المتحدة 

ً، وأصدرت أمرا تنفيذيا )األونروا(فلسطينيين التي تساعد ال ً
يجعل من الممكن مساواة انتقاد إسرائيل بمعاداة السامية، 
وأغلقت مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشنطن، وباركت استيالء إسرائيل على مرتفعات الجوالن 
السورية، وقامت بتسهيل تطبيع العالقات اإلسرائيلية مع 

لعربية المتحدة والبحرين والسودان من دون تقديم اإلمارات ا
  . تنازل دائم واحد لصالح الحقوق الفلسطينية

  

واألهم من ذلك أن إدارة ترامب أنهت، من خالل 
، بشكل نهائي إمكانية قيام دولة فلسطينية ”صفقة القرن“

قابلة للحياة بالموافقة على ترتيب لحكم ذاتي دائم في أكثر 
ير متجاورة تفصلها بنية تحتية من عشرين منطقة غ

إسرائيلية مدنية وعسكرية، في ما يشبه البانتوستانات أو 
  .المحميات

ربما كانت سياسة الواليات المتحدة الوسطية 
ومع ذلك، لو . ستؤدي إلى نتائج مماثلة في نهاية المطاف

كان هذا يجري بوتيرة أبطأ بكثير، لكانت ستتاح 
  . بر للمقاومةللفلسطينيين وحلفائهم فرص أك

وقد أدت الطبيعة الشبيهة بالنيران السريعة لهذه 
الضربات المتتالية إلى دفع الفلسطينيين إلى االتجاه بارتباك 

ِولم يكن الوقت ليعد بالضرورة بنتيجة . نحو موقف دفاعي
. مختلفة، لكنه كان سيوفر بالتأكيد إمكانيات أكبر لتشكيلها

  .وقت لتدخل استراتيجيًوتوفر إدارة بايدن مزيدا من ال

الفرصة الثانية هي تعزيز تمرد تقدمي يحدث داخل 
الحزب الديمقراطي ملتزم بالعدالة االجتماعية واالقتصادية 
والعرقية والذي ينتقد السياسة الخارجية للواليات المتحدة، 

  . بما في ذلك سياستها نحو إسرائيل

وبينما تعهد كل من الرئيس المنتخب بايدن ونائبة 
هاريس، بعدم تعليق . الرئيس المنتخبة، كاماال د

ًالمساعدات األميركية إلسرائيل على أي شروط أبدا، اقترح 
العديد من األعضاء البارزين في الكونغرس، بمن فيهم 

إجراءات ) ديمقراطي من فيرمونت(السيناتور بيرني ساندرز 
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للقيام بذلك بالضبط، وهم يتجهون بشكل مطرد إلى تحويل 
ُ كان يوما ما مقدسا ال يمس إلى موضوع لنقاش تعهد ً ً

  .سياسي جدلي

، انتقد العديد من ”ِالفرقة“ُإضافة إلى من يسمون 
بمن - ١١٧ًالممثلين المنتخبين حديثا في الكونغرس رقم 

ديمقراطي من (، وجمال بومان )ديمقراطي(فيهم كوري بوش 
 -  )ديموقراطية من إلينوي(وماري نيومان ) نيويورك

ياسات اإلسرائيلية وأعربوا عن دعمهم لحقوق الس
  . الفلسطينيين

ًوهذا يعكس تحوال أوسع نطاقا في القاعدة  ً
  . الديمقراطية

” بيو“ويشير استطالع للرأي أجرته مؤسسة 
 إلى أن إسرائيل لم تصبح قضية ٢٠١٨لألبحاث في العام 

نقاش حزبية بشكل متزايد بين الجمهوريين والديمقراطيين 
ل إن هذا يحدث داخل الحزب الديمقراطي نفسه، فحسب، ب

ًتضاعف تقريبا عدد الديمقراطيين “حيث أصبح هناك 
الليبراليين الذين يقولون إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين 

  .”أكثر مما يفعلون مع إسرائيل

قد تمثل إدارة بايدن المؤسسة الديمقراطية التقليدية 
 قيد أو شرط، لكن التي ما تزال موالية إلسرائيل من دون

المؤسسة نفسها تخضع لتدقيق شديد ومتصاعد من داخل 
حزبها، وكذلك بين التكوينات السياسية اليسارية التي 

ُينسب إليها الفضل في ضمان فوز الديمقراطيين في 
  . االنتخابات

ًوقد أصبحت الحرية الفلسطينية بشكل متزايد جزءا 
  .لحركة التقدميةمن البوصلة األخالقية والسياسية لهذه ا

كان  - ًتقدم إدارة بايدن شروطا مختلفة للصراع 
  . ترامب قد أبعدها على مدى األعوام األربعة الماضية

ويقع العبء على الفلسطينيين وحلفائهم لتحويل 
الوقت إلى استراتيجية للمقاومة، وتحويل الصراع الداخلي 

  . في الحزب الديمقراطي إلى نقطة تحول حاسمة

 المطاف، ال يبحث المسار إلى األمام في نهاية
عن مخلصين في السياسيين األميركيين ولكنه يسعى إلى 
إتاحة تدخالت استراتيجية ضمن مجموعة أوسع من 
األدوات، بما في ذلك حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 

وبناء التضامن مع النضاالت  (BDS) وفرض العقوبات
  .يةاألخرى من أجل العدالة االجتماع

ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وأستاذة مساعدة في * 
القانون : العدل للبعض“وهي مؤلفة كتاب . جامعة روتغرز

  .”ومسألة فلسطين

  :نشر هذا المقال تحت عنوان* 

Biden may offer some key opportunities 

for Palestinians and their allies 
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