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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .هوموضوع التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤   التنديدات الفلسطينية تتواصل رفضا للقرار األمريكي بتسهيل تجارة المستوطنات •

  ٥  BDSنوعي وانتصار لـ" إسرائيل"القرار األوروبي بأحقية مقاطعة  •

  ٦  صمود المقدسيين سيفشل مخططات االحتالل لتهويد المدينة •

  اعتداءات

يهـاجمــون مـنازل حي الشيخ جراح في و وعدة مناطق  يقتحمون األقصى مستــوطـنــون •
  ٦  القدس المحتلة

  ٧  االحتالل اإلسرائيلي يبدأ في تصعيد خطير يستهدف المستشفيات الفلسطينية •

  ٨  ً شهرا١٢االحتالل الصهيوني يحكم على أسير مقدسي بالسجن  •

  اعتداءات/ تقارير

  ٩  كوروناإصابة األسير المقدسي الطفل أحمد مناصرة بفيروس  •

  فعاليات

تستعد إلطالق  أونالين األولى عربيا في تدريس القضية الفلسطينية ".. قناديل مقدسية •
  ٩  موسمها الخامس

  آراء عبرية مترجمة

  ١١  فلسطيني فعليه أن يفترق عن الماضي -  إذا كان بايدن يريد صنع سالم إسرائيلي •
  

  اخترنا لكم

  معالم مقدسية

  ١٤  المقبرة اليوسفية •

  اخبار باالنجليزية
Four years after UN Resolution 2334 was passed, Israel continues 

settlement expansion 16 

Officials: US labelling of settlement products as made in Israel demands 

immediate legal interventions 16  

Settlers attack Palestinians' homes in Jerusalem's Sheikh Jarrah 

neighborhood 17  

Jerusalem man arrested for pulling knife on anti-Netanyahu protesters 
17  
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  شؤون سياسية

  التنديدات الفلسطينية تتواصل رفضا للقرار األمريكي بتسهيل تجارة المستوطنات

  

قرار األمريكي، الخاص بوسم منتجات التنديدات الفلسطينية بال تواصلت – "القدس العربي" – غزة
المستوطنات على أنها إسرائيلية، كونه يعد قرارا مخالفا لقـرارات الـشرعية الدوليـة، وينـتقص مـن الحقـوق 

  .الفلسطينية

وأكــد وزيــر العــدل محمــد الــشاللدة، أن القــرار األمريكــي بوســم منتجــات المــستوطنات علــى أنهــا 
ــك دعــوى قــضائية ــستدعي تحري ــدءا بالقــضاء األمريكــي إســرائيلية ي ــة، ب ــات المتحــدة األمريكي  ضــد الوالي

  .والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم اإلقليمية

، وانتهـاك )٢٣٣٤(وأشار إلى أن هذا القرار الذي اتخذته إدارة ترمب منـاف لقـرار مجلـس األمـن 
لدوليـة، والتـي تؤكـد علـى  الرابعة، وحقـوق اإلنـسان، والـرأي االستـشاري لمحكمـة العـدل ا"جنيف"التفاقية 

  .عدم شرعية االستيطان، أو تقديم أية مساعدة للمستوطنات

من جهته أكد وزير االقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن القرار األمريكي يهدف لفرض الوقائع 
علــى األرض، وقرصــنة للمــوارد والمنتجــات الفلــسطينية، ومخالفــة للقــوانين والمواثيــق الدوليــة التــي تجــرم 

  .االستيطان، وتعتبره غير قانوني

، في سباق مع الزمن "صفقة القرن"الخطوة األمريكية تشرعن االستيطان ضمن ما يعرف بـ": وقال
 ."مع قرب انتهاء والية ترمب

وبشأن القرار األمريكي وسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية، اعتبر محمود العالول ... 
 تـشريع إلـىخطوة غير قانونية، وتندرج ضـمن سلـسلة قـرارات تهـدف "ر بأنه نائب رئيس حركة فتح، القرا

، مشيرا إلى وجود قـرار مـن القيـادة الوطنيـة الموحـدة مـن أجـل البـدء بإعـادة إحيـاء المقاومـة "االستيطان
  .االقتصادية ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية بشكل عام وليس المستوطنات فقط

لموقف األوروبي الذي يعتبر االستيطان غير قانوني، واصفا إيـاه وشدد العالول على أهمية ا... 
بالموقف المتطور واإليجابي إلى جانب الحق الفلسطيني، متوقعا خطوات أوروبيـة إيجابيـة أكثـر فـي هـذا 

  .االتجاه

يشار إلـى أن القـرار بـدأت اإلدارة األمريكيـة بتطبيقـه منـذ أيـام، بنـاء علـى قـرار سـابق اتخـذه ... 
لخارجية مايك بومبيو، خالل زيارته األخيرة إلسرائيل، حيث زار وقتها إحدى المـستوطنات المقامـة وزيرة ا

  .على أراضي مدينة رام اهللا

وجــاء القــرار مخالفــا لقــرارات الــشرعية الدوليــة، حيــث كانــت المفوضــة الــسامية لحقــوق اإلنــسان 
ر الـشرعية فـي أرض دولـة فلـسطين نشرت، قبل عدة أشهر، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غيـ

المحتلة، تنفيذا للوالية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار صدر عن مجلـس حقـوق اإلنـسان، ووقتهـا شـملت 
غيــر " شــركة، تمــارس أنــشطة فــي المــستوطنات اإلســرائيلية التــي يعتبرهــا القــانون الــدولي ١١٢القائمــة 
  ."شرعية
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 مليـار دوالر، نتيجـة منـع سـلطات ٣.٤قـارب مـن الــووفق األرقام الرسمية، تخـسر فلـسطين مـا ي
  ."ج"االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيين من الوصول واالستثمار في المناطق المصنفة 

ويشار إلى أن القرار األمريكي سيتم بموجبه تعريف جميـع المنتجـات بمـا فيهـا تلـك الـصادرة مـن 
  ".صنع في إسرائيل"المستوطنات تحت اسم 

  ٢٨/١٢/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  BDSنوعي وانتصار لـ" إسرائيل"القرار األوروبي بأحقية مقاطعة 

 

 االستثمارات وسحب "إسرائيل" مقاطعة لحركة العام المنسق أشاد – صفا خاص – الغربية الضفة
 لحقوق األوروبية المحكمة بإصدار نواجعة، محمود BDS بـ ًدوليا المعروفة عليه العقوبات وفرض منها
 ".إسرائيل" مقاطعة في األوروبيين المواطنين حق يؤيد ًقرارا باإلجماع اناإلنس

 المنتجـات مقاطعـة إلـى دعـوا لناشـطين 2015 فـي الفرنسية الجنائية اإلدانة أن" القرار في وجاء
  ".اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من التعبير، بحرية الخاصة ١٠ المادة تنتهك اإلسرائيلية،

 مهـم القـرار إن" :األحـد "صـفا" لوكالـة خـاص حـديث في نواجعة قال القرار، إصدار أهمية وحول
 يـأتي وهـو أوروبـا، فـي المقاطعـة حركـة حركـة علـى كبير هجوم فيه يشن وقت في يأتي أنه خاصة ًجدا،

  ".والتعبير الرأي حرية أشكال من كشكل المقاطعة لتثبيت

 المتعددة االنتهاكات من المقاطعة حركة طاءنش حماية في كبير بشكل سيساهم القرار أن وأضاف
  ".األبرتهايد" ونظام إسرائيل مع كبير بشكل متواطئة حكومات قبل من أو دولهم من لها يتعرضون التي

  ".ًجدا وحساس معقد سياق في ويأتي ًجدا مهم" القرار أن على نواجعة شدد ذلك، أجل من

 كــل علــى وســيؤثر واســع بــشكل المقاطعــة وحركــة كبيــر بــشكل النــشطاء ســيدعم القــرار أن وأكــد
 فيهــا أصــدرت التــي فرنــسا فــي حــدث كمــا المحــاكم، بعــض فــي األوروبــي االتحــاد فــي تجريمهــا محــاوالت
 الحركــة عــن للــدفاع يــأتي هــو لــذلك" :مــضيفا المقاطعــة، حركــة تجــريم قــرار الفرنــسية العليــا المحكمــة
 وائتالفاتهـا واتحاداتهـا المقاطعـة حركـة نـشطاء فعترا بسبب جاء القرار أن إلى ولفت ".وعملها ونشطائها

 مواجهته األقل على أو القرار لوقف تجريم أقرت التي الفرنسية العليا المحكمة قرار ضد فرنسا في بالذات
 علـى أمريكي بدعم "إسرائيل شنته الذي الهجوم إلى نواجعة وتطرق .األوروبي االتحاد وأروقة محاكم في

 نـشاط هنـاك كـان العكـس علـى بـل نشاطها، توقف لم الحرب هذه أن على ًمشددا المقاطعة، حركة نشاط
 .للحركة واسع وتحالفات وانضمام ائتالفات هناك كان ًوأيضا مرتفعة، بوتيرة متواصل

 الواليـات فـي الحريـات اتحـاد مثـل عديـدة اتحادات الحركة عن الدفاع إلى انضمت أنه إلى وأشار
 التعبير وحرية رأيهم على ٕوانما المقاطعة حركة على فقط ليس القرار هذا أن الناس شعور بسبب المتحدة
   السياسي والتوجه

 مــن جملــة ًأيــضا يــضيف الوقــت ذات فــي لكنــه الحمــالت، هــذا نــشاط تقليــل نلمــس لــم" واســتطرد
 يواجــه قــد اإلنــسان حقــوق محكمــة مــن الــصادر األوروبــي القــرار أن ّوبــين  الحركــة عمــل فــي التحــديات



 
٦

 الدول تحتفظ بالتالي األوروبي، االتحاد لدول بالضرورة ملزمة ليست القرارات هذه مثل أن أهمها تحديات
 أقـرب يكـون أن يمكـن أنـه مـن الـرغم علـى القـرار هـذا أن األهـم لكـن المختلفـة، قرارتها وطبيعة بسيادتها

 تجريمهـا محـاوالت جهـةموا إمكانيـات ويعطيها المقاطعة لحركة عالية شرعية يعطي أنه إال الرمزي للقرار
 .األوروبي التحاد دول من العديد في

 يــتم أن أهمهــا مــسبوقة، غيــر إيجابيــة نوعيــة إضــافة القــرار هــذا أن – نواجعــة أكــد – وبالتــالي
  .أوروبا في المحاكم أعلى وهي أوروبا في اإلنسان حقوق محكمة من قرار استصدار

 ٢٧/١٢/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 
  

 مود المقدسيين سيفشل مخططات االحتالل لتهويد المدينةص

   

في القدس شادي المطور، أن مشاريع " فتح" أكد أمين سر حركة - وفا٢٠٢٠- ١٢-٢٧رام اهللا 
ٕاالحتالل واطالق القطار الخفيف، لربط المدينة بالمستوطنات المقامة في محيطها، تهدف الى تغيير 

  .كعاصمة لالحتالل، وبناء الهيكل المزعوم" القدس الكبرى"سمى بـ مالمحها وهويتها، لتنفيذ مخطط ما ي

يوم األحد، إن ما يحدث في القدس من في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين، وقال المطور 
استيطان وانتهاكات واعتداءات للمستوطنين، بحماية جيش وشرطة االحتالل على المقدسيين 

 . لن يمر في ظل الصمود األسطوري للمقدسيينٕوممتلكاتهم، واقتحامات واعتقاالت وابعاد،

  ٢٠٢٠- ١٢-٢٧وفا 

***  

  اعتداءات

   يقتحمون األقصى وعدة مناطق مستــوطـنــون

 يهـاجمــون مـنازل حي الشيخ جراح في القدس المحتلةو

 

ً مستوطنا المسجد األقصى، أمس األحد، وتجولوا في أنحاء ١٢٠ اقتحم نحو - فلسطين المحتلة 
وذكرت مديرية األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، أن المقتحمين . حاته بشكل استفزازيمتفرقة من با

ً عنصرا من شرطة االحتالل بلباس مدني اقتحموا ٢٥المزعوم، اضافة الى » الهيكل«تلقوا شروحات عن 
 ٢٥ن أ» أوقاف القدس«وبينت . ًباحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد

وهاجم  .عنصرا من شرطة االحتالل، اقتحموا باحات األقصى بلباس مدني، ووفروا الحراسة للمقتحمين
وأفاد شهود . مئات المستوطنين، مساء السبت، منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

، »التمثال األبيض«الرسمية، بأن مئات المستوطنين تجمهروا عند » وفا«عيان ومصادر محلية لوكالة 
في حي الشيخ جراح، واعتدوا على منازل المواطنين القاطنين في الحي وأرهبوهم، ) ١(وأغلقوا شارع رقم 

 واعتدوا على مركبات المارة، بحماية من شرطة االحتالل
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في موضوع آخر، يعقد المجلس األعلى للتخطيط والبناء في اإلدارة المدنية التابعة لجيش 
رائيلي، في األسبوعين المقبلين، جلسة خاصة قبيل تسلم الرئيس األميركي المنتخب جو االحتالل اإلس

بايدن، اإلدارة في البيت األبيض، حيث سيتم خالل الجلسة المصادقة على مخططات للتوسع والبناء 
 .االستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس

نقال عن مصادر مطلعة، فإن المجلس » كان« الرسمية وبحسب ما أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية
األعلى للتخطيط والبناء سيجتمع خالل األسبوعين المقبلين، وقد يعقد الجلسة يوم الخميس المقبل، 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أنه هذه هي المرة األولى التي ستصادق . للمصادقة على التوسع االستيطاني
 .لتوسع والبناء االستيطاني بالضفة، منذ انتخاب بايدن رئيساالحكومة اإلسرائيلية على ا

إلى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس األحد، عدة مناطق 
  )وكاالت(.بية، واعتقلت عددا من المواطنينفي الضفة الغر

 ١٤ص/٢٨/١٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  د خطير يستهدف المستشفيات الفلسطينيةاالحتالل اإلسرائيلي يبدأ في تصعي

 

 أصيبت امرأة حامل، ورجل اسعاف فلسطينيان، بالرصاص المعدني –األراضي الفلسطينية 
المغلف بالمطاط، جراء اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي، مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام اهللا هو 

  .نالثاني باستهداف مؤسسات صحية فلسطينية في غضون يومي

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أمس أن قوات االحتالل اقتحمت محيط 
مجمع فلسطين الطبي فجر أمس، وشرعت بإطالق االعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاه المجمع، ما أدى 
إلى إصابة سيدة حامل برصاصة مطاطية في كتفها ورجل إسعاف برصاصة مطاطية في يده داخل حرم 

مجمع، إضافة إلى حاالت اختناق وهلع في صفوف المرضى، خاصة األطفال، وتضرر مركبة إسعاف ال
  .تابعة للمجمع

ودانت وزيرة الصحة مي الكيلة، اعتداء جيش االحتالل اإلسرائيلي على المجمع، مؤكدة أن قوات 
، لخطر  يعالجون داخل قسم مخصص لهم١٩االحتالل عرضت حياة مرضى يعانون من فيروس كوفيد 

  .محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطالقها داخله

ُوأضافت ان األطفال المرضى والنساء في المستشفى عاشوا ليلة مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من 
  .معنى، بسبب أصوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الذي أطلق باتجاه المجمع الطبي

ٕ الخطير على حرمة المستشفى والحاق اإلصابات في صفوف وأكدت الكيلة أن هذا االعتداء
المرضى يستوجب تدخال دوليا عاجال لحماية أبناء شعبنا ومساءلة دولة االحتالل على جريمتها، وخرقها 
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية والمراكز 

  .الصحية والمستشفيات



 
٨

وفي السياق دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية االعتداء الذي وصفته بالهمجي .. .
واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي االنساني، وجريمة ضد االنسانية حسب 

  .اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي

ئيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه وحملت الوزارة، في بيان أمس الحكومة االسرا
الجريمة، وتعتبرها تصعيدا خطيرا في عدوان االحتالل المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته 
وممتلكاته، يستدعي ردا دوليا يتالءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية خاصة 

  .في ظل انتشار جائحة كورونا

أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، خاصة انه يشجع وأكدت 
  .دولة االحتالل على االمعان في ارتكاب المزيد من االنتهاكات والجرائم بحق شعبنا

كما أدانت الوزارة القصف الهمجي الذي تعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، والعربدات التي 
  )وكاالت (.منظماتهم االرهابية في مناطق عدة بالضفة الغربيةيقوم بها المستوطنون و

  ٣١ص/٢٨/١٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ً شهرا١٢االحتالل الصهيوني يحكم على أسير مقدسي بالسجن 
 

، بالــسجن ٢٠٢٠ كــانون أول ٢٧قــضت محكمــة االحــتالل الــصهيوني فــي القــدس، يــوم األحــد، 
ً شــهرا بتهمــة مــساعدة أهــالي ١٢ن الفعلــي مــدة الفعلــي علــى األســير المقدســي موســى الفطافطــة بالــسج

  .األسـرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني

، مــن بلــدة )الفطافطــة(يــذكر أن األســير الفطافطــة هــو شــقيق األســيرة المقدســية إيمــان األعــور 
  .سلوان جنوب المسجد األقصى، ويتهمها االحتالل بنفس التهمة

 ٥، وكان موسى قد أمضى ٢٠٢٠ تموز ١٣له في سلوان، في ّوكان الفطافطة قد اعتقل من منز
  .ًسنوات سابقا، في سجون االحتالل الصهيوني

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  اعتداءات/ تقارير 

  إصابة األسير المقدسي الطفل أحمد مناصرة بفيروس كورونا

 

دسي، أحمد صالح مناصرة، البالغ أعلن مركز فلسطين لدراسات األسرى إصابة األسير الطفل المق
ً عامــا بفــايروس كورونــا، مــا يرفــع أعــداد األســرى الفلــسطينيين المــصابين بــالفيروس فــي ١٧مــن العمــر 

  .ً أسيرا١٤٠سجون االحتالل إلى 

، بعــد إطــالق النــار عليــه ٢٠١٥ّإن مناصــرة اعتقــل فــي أكتــوبر : ٍوقــال المركــز، فــي بيــان لــه
ٍ عاما، وتعرض لتحقيق قاس رغـم إصـابته، وصـدر بحقـه ١٢ال يتجاوز واستشهاد ابن عمه، وكان عمره 

  . سنوات ونصف٩حكم بالسجن 

ّوأوضح مركز فلسطين لدراسات األسرى أن مناصرة هو الطفل الثاني الذي يـصاب بـالفيروس فـي 
ً عامـا مـن ١٦سجون االحـتالل، حيـث سـبق أن أصـيب الطفـل األسـير محمـود الغلـيظ، البـالغ مـن العمـر 

 الجلزون، فـي رام اهللا بـالفيروس خـالل التحقيـق معـه فـي مركـز توقيـف عـسقالن، جنـوب فلـسطين مخيم
ّ يوما من االعتقال بكفالة مالية بمقدار ٤٠المحتلة، واضطر االحتالل إلطالق سراحه بعد  ٍ   . شيكل١٠٠٠ً

ٕوحمل المركز سلطات االحتالل الصهيوني وادارة السجون المسؤولية الكاملة تجـاه حيـاة  األطفـال 
ًالقاصرين نتيجة االستهتار بحياتهم وتعريضهم للخطر الحقيقي بتركهم فريسة سهلة لفيروس  ، )كورونـا(ً

ًضاربا عرض الحائط كل المناشدات التي صدرت عن مؤسسات دوليـة فـي مقـدمتها األمـم المتحـدة والتـي 
  .نادت بإطالق سراح األطفال خشية على حياتهم

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  فعاليات

 أونالين األولى عربيا في تدريس القضية الفلسطينية ".. قناديل مقدسية

  تستعد إلطالق موسمها الخامس 

   المركز الفلسطيني لإلعالم- بيروت 

ًوجدت لصقل العقول وتوجيه القلوب نحو القضية الفلسطينية، مسخرة أنشطتها ونواديها ومحاضراتها  ُ
  .مسابقاتها لخدمة القضية األسمى في نفوس روادهاتها وكوادرها واودبلوم

ُهي األولى من نوعها عربيا التي تعنى بتدريس القضية الفلسطينية وزرعها في " قناديل مقدسية" 
، ولها دور فعال إعالميا في المشاركة في حمالت عدة لنصرة "األونالين"ّنفوس الناشئة عن طريق  ّ

ي مبادرة تعنى بالتنمية البشرية وتنمية المهارات لدى الطالب، تقدم ه" قناديل"و .القضية الفلسطينية
  .دورات أكاديمية وافية في القضية الفلسطينية للنشء والفتيان

ألكاديمية دراسات الالجئين، ولها منابر على مواقع التواصل االجتماعي " قناديل مقدسية"وتتبع 
  .ّواد يعدها فريق اإلعالم في المبادرةتشكل مرآة تعكس ما تقدمه لمنتسبيها، باإلضافة لم
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ًوتستغل طاقات قناديلها المبدعين، وتعمل على دمجهم مع فريق عملها وتدريبهم؛ ليكونوا قبسا من 
تستعد قناديل مقدسية إلطالق موسمها " ًفتيال مضيئا"وتحت عنوان  .ٍنور في عالم القضية الفلسطينية

مر العاشرة وحتى الثامنة عشرة، وتعمل على توعية ُالخامس؛ وهي تعنى بالنشء والفتيان من ع
  .المنضمين إليها بالقضية الفلسطينية

ّإنه على الرغم من تنوع الجنسيات والثقافات، إال أن : وتقول المتحدثة باسم المبادرة شيماء أبو زيد ّ ّ ّ
 مع دبلوم ّقناديل استطاعت أن تجمع هذه القلوب المشتاقة للوعي الفلسطيني؛ فتنطلق في كل عام،

االستيطان والجدار العازل، جغرافية فلسطين، : ّمكثف لمدة شهرين يضم محاور القضية المهمة وهي
وأوضحت أبو زيد في تصريح خاص  .القدس والبلدة القديمة، األسرى، تاريخ فلسطين، والمسجد األقصى

صون في الشأن الفلسطيني ، أن البرنامج يقوم على محاضرات يقدمها مخت"المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ
ََبأسلوب شائق ومالئم للفئة العمرية المخاطبة، إضافة لمجموعات عبر الواتساب تقام فيها أنشطة  ّ ٍ
ّمختلفة ومسابقات تنمي مواهب القناديل وتصقل شخصياتهم في القيادة والمهارات، وتعطيهم القدرة على 

سم ببضعة أشهر، تطلق قناديل دبلومين، وتعلن وتضيف أنه بعد انتهاء المو .توظيفها في خدمة القضية
عنهما من خالل منابرها على وسائل التواصل االجتماعي، وتستقطب فيهما بالمقام األول النشء 

وأفادت أن هذه الدبلومات تكون فريدة من نوعها  .والفتيان، مع السماح لباقي الفئات العمرية باالنضمام
ً أفضل المحاضرين المقدسيين، انتهاء بالمحتوى والمضمون الذي يتم ًابتداء من العنوان، مرورا باختيار

  .تقديمه في المحاضرة

، ودبلوم بيت المقدس للناشئة ٢٠١٨وأشارت إلى أن من هذه الدبلومات، أسابيع مقدسية في عام 
ي ، ودبلوم فلسطين تكبر فينا وهو آخر الدبلومات الذي كان ف٢٠١٩والفتيان الذي عقدته قناديل عام 

ّ، الذي تميز بطريقة طرح المواضيع فيه، وحفل التخرج األونالين الذي استضافت فيه قناديل ٢٠٢٠عام 
وأضافت أنه في بلدان قليلة أقامت قناديل دورات تدريبية  .نخبة من المبدعين وذوي المواهب والتألق

ً، واعدادهم شبابا وجاهية عديدة للنشء، بإشراف مختصين ومتدربين لتثقيفهم وتوعيتهم عن القضية ٕ
ّمثقفين، مدربين، مميزين .  ّوأوضحت أن قناديل أطلقت مبادرتي النادي الطالبي وقناديل تربوية، حيث َ

يقوم النادي الطالبي على جهود الطالب والقناديل أنفسهم، فيبرزون فيه مواهبهم، ويطلقون العنان لبنات 
ًأفكارهم وابداعهم في خدمة القضية، مشيرا إلى أن    .النادي بمنزلة منفذ لقدراتهمٕ

ُفتعرفها مشرفة المبادرة أشجان العبسي بأنها مبادرة تعنى بتقديم الخبرة والمهارة " قناديل تربوية"ّأما  ّ
  .لآلباء واألمهات في تربية األبناء تربية نفسية وجسدية وعقلية وأخالقية ودراسية صحيحة

ٕ المبادرة تقدم نصائح وارشادات في كيفية التعامل مع أن" المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت العبسي لـ
  .ّالشخصيات والنفسيات المتنوعة لألطفال، والتعامل الصحيح مع مشاكلهم ونموهم وغيرها الكثير

  ٢٠٢٠- ١٢-٢٧ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  
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  آراء عبرية مترجمة

  فلسطيني  -  إذا كان بايدن يريد صنع سالم إسرائيلي

 رق عن الماضيفعليه أن يفت

 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ٢٢/١٢/٢٠٢٠) فورين أفيرز (–أفي شاليم 

 الجديدة أن تتراجع، ببساطة، عن إرث ترامب السام وتعود إلى الطريق  االمريكيةال ينبغي لإلدارة
يجب أن تضغط إدارته على إسرائيل لتقبل مبادرة السالم . المسدود الذي شكلته عملية سالم أوسلو

  .>>...العربية

، سوف تكون مسألة )يناير( كانون الثاني ٢٠عندما يدخل بايدن البيت األبيض في ... <<
ومع ذلك، سوف يتعين عليه في مرحلة ما . إسرائيل وفلسطين في مرتبة متدنية للغاية في قائمة أولوياته

وستكون . األوسطالتعامل مع هذه القضية، ولو كان ذلك فقط بسبب مركزيتها في سياسات الشرق 
مهمته األولى هي مواجهة اإلرث السام الذي تركه سلفه، دونالد ترامب، الرئيس األكثر تعصبا إلسرائيل 

ولم تكن لدى ترامب سياسة خارجية متماسكة تجاه الشرق األوسط ككل بقدر . في تاريخ الواليات المتحدة
 والتي انتهك الكثير منها مبادئ الشرعية ما كانت لديه سلسلة من التحركات المتهورة وغير المدروسة،

  .الدولية

-ومع ذلك، عندما تعلق األمر بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، كان ترامب ثابتا ومتساوقا تماما 

: ًكانت سياسته الخارجية غير قابلة للتمييز تقريبا عن أجندة اليمين اإلسرائيلي. في انحيازه إلسرائيل
على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة؛ نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى االعتراف بسيادة إسرائيل 

القدس؛ إلغاء القنصلية األميركية العامة في القدس، والتي شكلت قناة االتصال الرئيسية للواليات 
ن المتحدة مع السلطة الفلسطينية؛ قطع التمويل األميركي عن وكالة األمم المتحدة التي ترعى الالجئي

ٕ؛ سحب المساعدات األميركية الحاسمة للفلسطينيين؛ واغالق مكتب منظمة التحرير )أونروا(الفلسطينيين 
  .الفلسطينية في واشنطن

ُثم توج االنحياز المستقطب العابر للحزبين الذي انتهجه ترامب بإعالن خطة لمستقبل إسرائيل 
ومن . ”صفقة القرن“ٍ عال باعتبارها واألراضي المحتلة، وهي الخطة التي روج لها بحماسة وبصوت

ٕحيث الجوهر، لم تكن هذه خطة سالم على اإلطالق، وانما رخصة مجانية لتوسيع إسرائيل على حساب 
ً في المائة من مساحة الضفة الغربية رسميا، ٣٠وقد دعت الخطة إسرائيل إلى ضم حوالي . الفلسطينيين

 ووادي األردن الذي يشكل سلة الغذاء للسكان بما في ذلك الكتل االستيطانية غير القانونية،
وفي . بل ورفضت حتى مناقشتها–ًوكما كان متوقعا، رفضت السلطة الفلسطينية الخطة  .الفلسطينيين

ائدة في الضم الرسمي َالمقابل، رحب نتنياهو بالخطة، لكنه لم يتخذ أي إجراء لتطبيقها ألنه لم ير أي ف
ٍوهو راض عن الوضع الراهن الذي يمنح إسرائيل حرية التصرف في مواصلة . ألجزاء من الضفة الغربية

  .ضمها الزاحف لألراضي الفلسطينية من دون المغامرة باحتمال تعرضها لعقوبات دولية
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 االنقالب الشامل ًيمكن التنبؤ بأمان بأن بايدن سوف ينخرط في الحد من األضرار فقط بدال من
فقد وعد الرئيس المنتخب باتخاذ خطوات فورية إلعادة المساعدات االقتصادية . على إرث ترامب السام

وتعهد بإعادة فتح القنصلية األميركية في القدس . واإلنسانية التي تمس الحاجة إليها للفلسطينيين
وهو يعارض التوسع االستيطاني والضم . يبالشرقية، لكنه تعهد بعدم إعادة السفارة األميركية إلى تل أب

اإلسرائيلي الرسمي ألي جزء من الضفة الغربية، لكنه ما يزال يرفض ربط المساعدات األميركية بسجل 
وهو متمسك بشدة بسياسة ما قبل . إسرائيل في مجال حقوق اإلنسان أو بمدى التزامها بالقانون الدولي

  .ن للصراع اإلسرائيلي الفلسطينيترامب، المتمثلة في تفضيل حل الدولتي

باختصار، من المرجح أن يعود بايدن إلى الخط التقليدي للحزب الديمقراطي، الذي يقضي بتقديم 
لمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية ” الوسيط النزيه“ُالواليات المتحدة في دور ما يدعى 

إلى أن –” عملية السالم“ُ يطلق عليها اسم وبالمعاني العملية، سوف يعني هذا إحياء ما كان. تفاوضية
  .، عندما توقفت عن خدمة أهدافه الخاصة٢٠١٤أخرجها نتنياهو عن مسارها في العام 

ّوهي لم تقرب . ”سالم“وال ” عملية“كلها - ًلكن عملية السالم كانت دائما مجرد تمثيلية سخيفة 
ٕواقامة الدولة في السنوات السبع والعشرين ًالفلسطينيين أبدا من تحقيق هدفهم المتمثل في االستقالل 

التي انقضت منذ توقيع اتفاقية أوسلو األولى في حديقة البيت األبيض، والمصادقة عليها بمصافحة 
مترددة بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 

إعطاء إسرائيل الغطاء الذي احتاجته لمواصلة السعي إلى إنجاز كان ما فعلته عملية السالم هو . عرفات
إذا كان بايدن  .١٩٦٧الحدود الدولية لما قبل العام  -مشروع استعماري عدواني عبر الخط األخضر 

ًيريد سالما دائما وحقيقيا، فعليه أوال أن يعترف بأن االلتزام األميركي غير المشروط تجاه إسرائيل، والذي  ً ً ً
ًو نفسه على ارتباط وثيق به، قد فشل تماما في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في تحقيق حل كان ه

فالحجم الهائل . لقد أصبح من المألوف اليوم أن نقول إن حل الدولتين قد مات .على أساس الدولتين
أي  ألف يهودي، يستبعد ٦٥٠للمستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية، والتي يقطنها أكثر من 

وبالتالي، أصبح هناك دعم متزايد من الجانب . إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا
الفلسطيني، ولو أنه ليس من جانب السلطة الفلسطينية، لفكرة الدولة الديمقراطية الواحدة بين نهر 

ً من المتوقع مطلقا أن يتبنى ليس .األردن والبحر األبيض المتوسط مع حقوق متساوية لجميع مواطنيها
ٕواذا تمسك بالفكرة القديمة لحل الدولتين، فإن عليه على األقل أن يأخذ . بايدن مثل هذه الفكرة المتطرفة

كانت . بعين االعتبار التغييرات التي حدثت في إسرائيل والمنطقة في العقدين أو الثالثة عقود الماضية
ٍظهور تجليات مقلقة ومنذرة للعنصرية والشوفينية، وتأكيد أكثر إسرائيل تتحرك بثبات نحو اليمين، مع  ِ

ويجعل قانون الدولة القومية .  لهويتها-  ًبدال من العنصر الديمقراطي -ًشدة على العنصر اليهودي 
 من إسرائيل دولة فصل عنصري من خالل التأكيد على أن لليهود ٢٠١٨) يوليو(الذي صدر في تموز 

وهكذا، باإلضافة إلى  .ًا في تقرير المصير القومي في المنطقة الواقعة تحت حكمهاوحصري” ًفريدا“ًحقا 
تمييز االتجاهات غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية في السياسة اإلسرائيلية واالعتراف بوجودها، 
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سوف يحتاج بايدن إلى تطوير حوار استراتيجي حقيقي مع الفلسطينيين من خالل النأي بنفسه عن 
ًسياسات سلفه، واالعتراف بأن للفلسطينيين حقوقا وطنية مشروعة وبأنهم يتمتعون في ذلك بدعم شعبي 

ًكما يجب أيضا مراعاة التغييرات التي حدثت في ميزان  .ساحق في جميع أنحاء العالم العربي واإلسالمي
ج العربية لم تعد تنظر إلى وكان التغيير الرئيسي هو أن دول الخلي. القوى اإلقليمي وأخذها في االعتبار

وثمة تغيير ذو صلة هو . ٕإسرائيل على أنها عدو وتهديد، وانما كحليف استراتيجي في صراعها مع إيران
وفي النصف الثاني . التراجع الملحوظ في التزام دول الخليج بقضية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

: قاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم، قامت أربع دول عربية بتطبيع عال٢٠٢٠من العام 
بالنسبة إلسرائيل، سوف يكون إبرام اتفاق سالم  .اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان والمغرب

لكن . مع أي دولة عربية موضع ترحيب، خاصة إذا كان من دون تكلفة، مثل االتفاقيات األربعة األخيرة
وعلى عكس دول الخليج األصغر، فإن . لتطبيع مع المملكة العربية السعوديةالجائزة الكبرى ستكون ا

إنه موقف يهدد باستدراج . لدى المملكة العربية السعودية الكثير لتخسره من التنكر العلني للفلسطينيين
وحتى اآلن، قاومت المملكة . رد فعل عنيف في الداخل وفي أجزاء من العالم اإلسالمي على حتى سواء

وهي تتمسك بالتزامها تجاه . ضغوط األميركية لإلعالن عن تعاون استخباراتي وأمني رسمي مع إسرائيلال
والتي عرضت على إسرائيل  - ٢٠٠٢ُالفلسطينيين وتجاه مبادرة السالم العربية التي قدمت في العام 

، كمكافأة ٢٢ها السالم والتطبيع الكاملين مع جميع الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، وعدد
مقابل االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي العربية المحتلة، والموافقة على قيام دولة فلسطينية 

كما تدعو المبادرة إلى . مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تكون عاصمتها القدس الشرقية
  .١٩٤مم المتحدة رقم لمشكلة الالجئين الفلسطينيين على أساس قرار األ” تسوية عادلة“

وقد تبنت السلطة الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، هذه . كانت هذه هي صفقة القرن الحقيقية
وفي المقابل، رفضت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء حينذاك، أرييل . المبادرة على الفور

دول العربية تأييد مبادرة السالم وأعادت جامعة ال. ”ليست بداية“شارون، المبادرة ووصفتها بأنها 
 كأساس ٢٠١٨ّلكن نتنياهو أعاد رفضها في العام . ٢٠١٧ و٢٠٠٧العربية في مؤتمري قمتها للعامين 

  .لمفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، ولم تمارس أي حكومة أميركية أي ضغط على إسرائيل لقبولها

أفضل رهان له هو إحياء مبادرة السالم إذا كان بايدن يريد أن يكون له تأثير حقيقي، فإن 
  .العربية واستخدامها كأساس لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية بقيادة الواليات المتحدة

ومن ناحية أخرى، . وسوف يترتب على ذلك فرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرار تعنتها
. لى الصعود إلى متن قطار السالمسوف تمكن مثل هذه السياسة المملكة العربية السعودية وتشجعها ع

وسوف تتمتع قيادة أميركية جريئة على هذا النحو بدعم دولي واسع، بما في ذلك من العالم العربي، 
  .والعالم اإلسالمي، واالتحاد األوروبي ومعظم أعضاء األمم المتحدة

ًوأخيرا وليس آخرا، سوف تتمتع مثل هذه السياسة بدعم الجناح التقدمي للحزب  الديمقراطي ً
ويشعر اليهود األميركيون، والشباب منهم على وجه الخصوص، بخيبة أمل . وأغلبية اليهود األميركيين
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من إسرائيل بسبب استعمارها وانتهاكاتها المنهجية لحقوق اإلنسان الفلسطيني وتجالها المتكرر للقانون 
ة التقليدية، ممثلة في لجنة الشؤون وما تزال أقلية فقط من اليهود األميركيين تؤيد السياس. الدولي

إذا اختار بايدن أن يرتدي عباءة صانع  .ًالعامة األميركية اإلسرائيلية، والتي تقدم إلسرائيل دعما أعمى
ًالسالم، فسيتعين عليه أوال تحرير السياسة الخارجية األميركية من القبضة الميتة للحكومة اإلسرائيلية 

جعل : ة، وأن يتحلى بالشجاعة السياسية الالزمة لمتابعة اقتراح غولدمانوأعوانها في الواليات المتحد
ومثل أي سياسي آخر، للرئيس المنتخب . المساعدة األميركية مشروطة بقبول نصيحة الواليات المتحدة

  .ًلكن اختيار ذلك ليس إلزاميا. الحرية في تكرار أخطاء الماضي

* Avi Shlaim :الجدار الحديدي“ولية بجامعة أكسفورد، ومؤلف كتاب أستاذ فخري في العالقات الد :
  .”إسرائيل والعالم العربي

  :نشر هذا المقال تحت عنوان *

If Biden Wants Israeli-Palestinian Peace, He Must Break With the Past 

  ١٠ ص٢٨/١٢/٢٠٢٠الغد 

***  

  اخترنا لكم

  مقدسية معالم

  اليوسفية المقبرة

ــ  وســميت اليوســفية المقبــرة أو األســباط مقبــرة أو األســباط بــاب مقبــرةرة مــن مــسميات هــذه المقب
 بـن مـروان بـن شـاذي بـن أيـوب بـن يوسـف ُاسـمه  أنحيـث صـالح الـدين األيـوبي، إلـى ًنسبة باليوسفية

 الدولة عهد إلى هاؤإنشا ويعود القدس، في اإلسالمية المقابر أشهر إحدى هي والتكريتي ُالدويني يعقوب
 .األيوبية

 الشرق ناحية إلى ومنها لباب األسباط، الشمالية الزاوية من تمتد ٍمرتفعة ٍربوة على  المقبرةتقعو
 إلى ًجنوبا ينحدر والذي ،)أريحا طريق( المسمى العام الشارع مع حدودها وتلتقي ًمترا، ٤٠-٣٥ بحوالي

شـبه  شـكل علـى ًاسـعةو ًرقعـة اتخـذت قـد بـذلك وتكـون .األسـباط باب إلى الصاعد الشارع مع يتقاطع أن
 مقبـرةوهـذه ال .الـشمال ناحيـة وتضيق ًمترا، ١٠٥ حوالي عرضها ليصل الجنوب في تتسع حيث منحرف،

 مـا تتـراوح ٌمـسافة الـسور عـن يفـصلها حيـث مقبرة بـاب الرحمـة، خالف على وهذا للسور، ٍمالصقة غير
  .ألسباطا باب نحو ًطريقا المسافة هذه وتستخدم ًمترا، ١٥-١٠ بين

 الــذي حولتــه ســلطات الجمعــة بــسوق ُيعــرف لمــا بــالقرب الــشمال فــي األولــى بوابتــان، لهــا وجــدُي
 بالحجـارة ٍمرصـوف ٍبطريـق البوابتـان تـرتبط حيث الجنوب، في األخرى البوابةو ،االحتالل إلى مكب نفايات

 .وشرقي غربي نصفين، إلى المقبرة تنفصل حيث ًتقريبا، ٍأمتار ٤ بعرض البيضاء

 بينما مستمر، ٍوتجديد ترميم لعمليات تخضع )الفستقيات( الجماعية القبور أن المقبرة في ُيالحظ
 يـصعب سـيئة، بحالـة اآلخـر الـبعض أن غير جيدة، ٍبحالة فبعضها منها، القديمة ًخاصة الفردية، القبور
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ِالقـدم بفعـل وتتهـدم تتآكـل بـدأت أنها أو شواهدها، على المحفورة النصوص قراءة معها  الطقـس عوامـلو َ
 .بها االعتناء ّوقلة

 تـذكاري ونـصب ،١٩٦٧حـرب  لـشهداء التـذكاري النـصب ومنهـا المعـالم، مـن ًعـددا المقبرة تضم
 حيـث ،"اإلخـشيديين مقبـرة "باسـم ُيعـرف مـا ًأيـضا تـضم كما .١٩٩٠ عام مذبحة األقصى األولى لشهداء

 أنوحور بن محمد اإلخشيد، وقبر د،محمد بن طغج اإلخشي مصر في الدولة اإلخشيدية مؤسس قبر تضم
  .حور أنو شقيق علي اإلخشيد وقبر

 وهـي الزمان، ٍمن قرن عن عمرها يزيد والتي والبارزة الكبيرة العائلية المدافن من ًعددا تضم كما
 في ٕوانما المقدس، بيت في فقط ليس واقتصادية واجتماعية سياسية بمكانة تمتعت مقدسية ٍلعائالت تعود
ــدي كامــل ــسطينية، ارال ــل الفل ــرة جعــل مــا هــذا ولع ــة المقب ــشهداء، بأعــداد غني ــان، ال ــصالحين، واألعي  وال

 .والشيوخ واألطباء، والقضاة، ّوالمربين،

 اإلسرائيلية االنتهاكات

 إســرائيلية ٍانتهاكــات مــن القــدس فــي اإلســالمية والمعــالم المقــابر مــن كغيرهــا مقبــرةال  هــذهُتعــاني
 إسـرائيليات، فتيـات ثالثـة عبـث إلـى ٢٠١٥ أبريـل فـي تعرضـت حيـث ،لقـدستهويـد ا إلـى تهدف مستمرة

ْقمن  .الـثمن دفـع بالعربيـة معناها بالعبرية ًجملة وكتبن المقابر، إحدى على نجمة داود اإلسرائيلية برسم ّ
 عــام فــي ٍالنتهاكــات ًأيــضا تعرضــتكمــا  .٢٠١٤ عــام القبــور مــن ًبعــضا بلديــة االحــتالل هــدمت بعــد أن
  .القبور على كتابةبال ٢٠١٨

ومنذ ذلك التاريخ تتعرض هذه المقبرة ومقبرة بـاب الرحمـة المجـاورة لهـا وكـذلك مقبـرة مـأمن اهللا 
إلى اعتداءات صارخة بحجة إقامة متاحف وحدائق عامـة أغلبهـا توراتيـة وكراجـات علـى أنقـاض القبـور 

 مـن ١٥جرى على هذه المقبرة يـوم التي تجرفها سلطات االحتالل في تلك المقابر، وقد كان آخر اعتداء 
 بهـدم سـورة المقبـرة ومـدخلها، ووضـعت الجماعـة المتطرفـة لالشهر الجاري حيـث قامـت جرافـات االحـتال

 .على مدخل باب األسباط القريب منها" عيد األنوار اليهودي"شمعدان " جماعات الهيكل"المعروفة باسم 

 

***  
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  اخبار باالنجليزية
Four years after UN Resolution 2334 was passed, Israel continues 

settlement expansion 
 

RAMALLAH, Wednesday, December 23, 2020 (WAFA) - Nabil Abu Rudeineh, spokesman 

for President Mahmoud Abbas said - four years after UN Resolution 2334 was passed - that 

Israel is continuing with its settlement expansion, taking advantage of international silence and 

the non-implementation of relevant resolutions recognized by the international community.  

Marking four years since the adoption of United Nations Security Council Resolution 2334, the 

spokesman affirmed that Israeli settlements built in Palestinian territories occupied since 1967, 

including East Jerusalem, are illegal under international law and constitute a major obstacle to 

achieving a two-state solution and a just, lasting and comprehensive peace. 

He stressed that UN resolution 2334 constituted a clear condemnation by the entire 

international community, including the United States of America, of Israel's colonial settlement 

policies. 

He said that the Israeli response to UN resolution 2334 was the announcement of more 

settlement projects and plans, including in occupied Jerusalem, and more demolition and 

confiscation of lands and displacement of Palestinian citizens, which he stressed led to the 

escalation of settlers' attacks against defenseless Palestinians all over the West Bank. 

The presidential spokesperson condemned the international silence towards Israel and failing to 

implement the resolutions against it; treating it as a state above the law, calling for real 

international actions to hold Israel accountable for its settlement activities, which violate all 

international laws. 

He stressed that the UN Security Council and General Assembly are symbols of the legitimacy 

of any international action, emphasizing the importance to translate their decisions into actions 

to maintain international peace and security. 

The resolution states that the settlements in the occupied Palestinian territories, including East 

Jerusalem, have “no legal validity” and are “a flagrant violation of international law and a 

major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and 

comprehensive peace. 

It demands that Israel stop such activity and fulfill its obligations as an occupying power under 

the Fourth Geneva Convention. 

wafa  2020-12-23  

*** 

Officials: US labelling of settlement products as made in Israel demands 

immediate legal interventions 
 

RAMALLAH, Saturday, December 26, 2020 (WAFA) – United States labelling of products 

made in the illegal settlements in the occupied Palestinian territories as made in Israel is a 

violation of international law and demands immediate legal interventions, today said 

Palestinian officials. 

Justice Minister Muhammad Shalalda told the official Voice of Palestine radio that the US 

decision to mark settlement products as being made in Israel demands suing the US 

government first in US courts and then at the International Criminal Court and regional courts. 

The decision by the administration of US President Donald Trump is contrary to United 

Nations Security Council Resolution 2334, and a violation of the Fourth Geneva Convention, 

human rights, and the advisory opinion of the International Court of Justice, which affirms the 

illegality of settlements or providing any assistance to them, said the Justice Minister. 

Economy Minister Khaled Osaily said that the US administration's marking of settlement 

products as made in Israel aims to create facts on the ground and steal Palestinian resources and 
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products. It is a violation of international laws and conventions that criminalize settlements and 

consider them illegal, he said. 

He told Voice of Palestine radio that the Palestinian government will pursue this issue at 

international courts and will sue companies working in the settlements, in addition to calling on 

the European Union to ban the entry of settlement products because the settlements are built on 

occupied lands. 

Meanwhile, Justice Minister Shalalda said that his ministry is considering taking the issue of 

Israeli settler attacks against Palestinian civilians in the occupied territories to international 

criminal courts, calling on the international community to classify settler attacks as terrorism 

and to hold them accountable for their acts. 

wafa  2020-12-26  

*** 

Settlers attack Palestinians' homes in Jerusalem's Sheikh Jarrah 

neighborhood 
 

JERUSALEM, Sunday, December 27, 2020 (WAFA) – Hundreds of Israeli settlers last night 

attacked homes of Palestinian citizens and terrorized them in the neighborhood of Sheikh 

Jarrah in occupied Jerusalem, according to witnesses. 

Settlers, protected by Israeli police, gathered at Road 1 in Sheikh Jarrah and attacked homes, 

vehicles and passers-by, while the police did nothing to stop them.  

In the meantime, Israeli settlers attacked with stones Palestinian vehicles passing at Route 60 

near the village of Sinjil, north of Ramallah in the occupied West Bank. 

No casualties were reported in the two incidents. 

Israeli settlers have escalated their attacks against Palestinian civilians across the occupied 

West Bank and Jerusalem since last week. 

Some of the terrorist attacks saw settlers pelt stones at vehicles at junctions in the north of the 

West Bank. In other incidents, settlers were seen unleashing their dogs to attack homes of 

Palestinian civilians in the Hebron Governorate. 

wafa  2020-12-27 
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Jerusalem man arrested for pulling knife on anti-Netanyahu protesters 

Police have arrested a 23-year-old Jerusalem resident who was filmed holding up a knife and 

threatening people who were demonstrating against Prime Minister Benjamin Netanyahu in the 

central city of Rishon Lezion. 

Police said he was taken in for questioning on Sunday and eventually sent to house arrest. 

Demonstrators have been holding regular protests against Netanyahu for six months, 

demanding he resign because he is trial on charges of bribery, fraud and breach of trust, as well 

as because of his handling of the coronavirus pandemic. Netanyahu denies wrongdoing and 

claims the indictments are part of an effort by political rivals, the media, police and prosecutors 

to remove him from office. 

The protests have been punctuated by occasional acts of violence by far-right supporters of 

Netanyahu. 

In late October, a homeless man in Haifa with a reported history of mental health problems was 

sentenced to eight months in prison for hurling rocks at anti-Netanyahu protesters in the 

northern city, the first person to be sentenced for attacking Israelis demonstrating against the 

premier. 

Since then, at least five others have been charged. 

The assaults on the anti-Netanyahu protesters have been reported in Hod Hasharon, Jerusalem, 

Tel Aviv, Holon, and elsewhere. 
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Another serious incident occurred in July, when several suspected far-right activists attacked 

protesters as they took part in a demonstration in Tel Aviv. The attackers were seen hitting 

demonstrators with glass bottles, clubs and chairs and spraying them with mace. Some 10 

people were hospitalized, including two with stab wounds in their backs. 

The largest weekly demonstrations are held on Saturday evenings in Jerusalem across from the 

Prime Minister’s Residence on Balfour Street. Saturday night’s latest protests took place in the 

shadow of approaching elections. The Knesset dissolved on Tuesday after weeks of wrangling 

between Netanyahu and Defense Minister Benny Gantz, triggering the fourth election in two 

years on March 23. 
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