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  االردن والقدس

  ًالوصاية الهاشمية على القدس ستبقى واجبا ومسؤولية تاريخية: الملك
 

ي رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة  وجه جاللة الملك عبداهللا الثان- الغد-عمان 
للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق 

 .الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام

ار بالسعي نحو وأكد جاللة الملك في الرسالة، مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية االستمر
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 
قيق السالم على أساس حل الدولتين، في العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتح

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 فلسطينية، 

  .الحرم القدسي الشريف/ ك وفرض واقع جديد في المسجد األقصى المبار

وأشار جاللته إلى أن عملية السالم تقف اليوم أمام خيارين، فإما السالم العادل الذي يفضي إلى 
ٕإنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 

تمرار الصراع الذي تعمقه االنتهاكات  وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو اس١٩٦٧
  .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 
اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية أن القدس الشريف ومقدساتها كانت وستبقى محور “القدس، على 

  .”ًواجبا ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام

وتابع جاللته إن األردن سيواصل، بالتنسيق مع األشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم 
عمل على تثبيت ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسؤولية وال

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 
كليفها األممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل ، وفق ت”األونروا“وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي 
  .، وبما يضمن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض١٩٤مقدمتها القرار 

كالة على الدعم التي تحتاجه، وباألخص وحذر جاللة الملك، في هذا اإلطار، من عدم حصول الو
ًفي قطاعي الصحة والتعليم، في ظل جائحة كورونا، معوال جاللته على دور اللجنة للتكاتف مع األردن 
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والمجتمع الدولي، لتسليط الضوء على هذه القضية اإلنسانية، ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها 
  .م المقبل، تحت رعاية المملكة األردنية الهاشمية ومملكة السويدمؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العا

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 الشعب الفلسطيني يوم التضامن العالمي: كنعان

  نداء أممي لنصرة الحق العربي
  

: قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا توفيق كنعان -  ماجدة أبو طير-عمان 
يستذكر العالم في هذه األيام مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هذه المناسبة التي 

 يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني بناء على قرار الجمعية العامة رقم ًتحييها األمم المتحدة سنويا
م، ويهدف هذا اليوم إلى إحياء عملية السالم وحق الشعب الفلسطيني ١٩٧٧الصادر عام )  ب٤٠/٣٢(

في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية، كذلك التذكير بالواقع المرير 
) السلطة القائمة باالحتالل(لمعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ االحتالل االسرائيلي وا

م، بما في ذلك استمرار ممارسات التضييق االقتصادي ١٩٤٨لفلسطين واالراضي العربية المحتلة عام 
الشرعية الدولية من قبل واالجتماعي والثقافي وسياسة القتل واالسر والتهجير واالستيطان ورفض قرارات 

ًيأتي هذا اليوم والقضية الفلسطينية وجوهرتها القدس تشهد تسارعا في سياسة : واشار كنعان. اسرائيل
م وحتى ٢٠٢٠التهويد والعنصرية االسرائيلية، حيث شهدت االراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 

 .الف انتهاك) ١٨(بداية الشهر الحالي حوالي 

 ان الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة جعلت القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس وبين
 .أمام تحديات كبيرة تحتاج الى موقف فلسطيني وعربي واسالمي وعالمي موحد

ان تاريخ مناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يبقى شعلة أمل ومنارة تأييد لحق 
ًن دول العالم الحرة خاصة االوروبية أن تعلن االعتراف بدولة فلسطين علما ونأمل م الشعب الفلسطيني،

بأنه صدر عنها الكثير من المواقف والتصريحات التي ترفض فيها سياسة اسرائيل االستيطانية 
 .والعنصرية

وقد كان للجهود االردنية دور بارز في فضح الممارسات االسرائيلية ووضع الرأي العام العالمي  
 .ظماته بصورة ما يحدثومن

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تحيي مع العالم ومنظماته الشرعية يوم التضامن مع 
الشعب الفلسطيني، تؤكد على ثبات الموقف االردني بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على 

 يعتبر كل يوم هو يوم تضامن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، هذا الموقف التاريخي الذي
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ونأمل من االدارة االمريكية الجديدة اعادة الثقة بالسياسة االمريكية . ودعم ألهلنا في فلسطين والقدس
 .تجاه ملف القضية الفلسطينية على اساس العدالة والشرعية وعدم انحيازها السرائيل

 ٥ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  على جبهة الحق في صمود وثباتمع فلسطين .. رسالة ملكية واضحة
  

  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 مختلف لقاءاته، مجددا ثباتنا على 

 .س لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينيمبادئنا تجاه قضية أمتنا في رسالة إلى رئي

الملك قالها بوضوح وبثبات أن عملية السالم تقف أمام خيارين، فإما السالم العادل الذي يفضي  
ٕإلى إنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 

رقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه االنتهاكات  وعاصمتها القدس الش١٩٦٧
هذه  .المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السالم

الرسالة الملكية تنطلق من إيمان بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في تقرير المصير، وحقهم في 
ستقلة كاملة السيادة بأمن وسالم، وعلى قوى العالم ومراكز التأثير في قراره أن تنطلق من العيش بدولة م

الحل في المنطقة من بوابة فلسطين، فال أمن وال استقرار للمنطقة برمتها دون حل شامل عادل يضمن 
 .لألشقاء حقوقهم التاريخية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

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

 فرص السالم وتؤجج الصراع، كاالستيطان ومحاوالت ضم أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد تقوض
إن الموقف األردني ثابت في العمل على تثبيت  .الحرم القدسي الشريف/ في المسجد األقصى المبارك

 القائم صمود المقدسيين، والتصدي ألية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني
في المدينة المقدسة، مؤكدين في هذا اإلطار أهمية استدامة عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

، وفق تكليفها األممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع »األونروا«الالجئين الفلسطينيين 
إننا في األردن نقف خلف  .قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين في العودة والتعويض

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

ولية تاريخية يعتز األردنيون بحمل جاللة الملك ًاهتمام سيد البالد ورعايته وستبقى الوصاية واجبا ومسؤ
ًعبد اهللا الثاني أمانتها وريثا شرعيا وتاريخيا ً ً. 

  ٣ ص٢٩/١١/٢٠٢٠الدستور 
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 ضمانة هاشمية.. ولجنة شيخ نيانغ.. الحقوق الفلسطينية

 حسين دعسة  

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

  .«ًواجبا ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام

ّاشمية السند والعهد وااللتزام، جاءت خالل رسالة التضامن التي وجهها جاللة الملك ضمانة ه
المعنية بممارسة الشعب  رئيس لجنة األمم المتحدة» شيخ نيانغ«عبداهللا الثاني إلى السفير األممي 

  .الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

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

  .أكثر من مئة عامملكية تستند إلى ميراث ورؤية شاملة لما يعود إلى 

اليوم الدولي «إن وعي العالم، ومنظمات األمم المتحدة ومجلس األمن لمعنى االحتفاء بـ 
والرسالة الملكية في بعدها العالمي، التي تم اإلعالن عنها ضمن –»للتضامن مع الشعب الفلسطيني

عادة تعقد اجتماعاتها في رسائل رؤساء الدول والحكومات التي تم توجيهها إلى رئيس اللجنة األممية، و
يرسم جاللته . مقر المنظمة الدولية بنيويورك ضمن االحتفاالت التي نظمتها األمم المتحدة بهذه المناسبة

الرسالة، ذلك أن القضية الفلسطينية تقف في وسط مرحلة حساسة غير –رؤية االردن في هذه الوثيقة
ائيل لعدوانها ومحاوالتها تكريس حالة احتاللها مسبوقة تشهدها القضية الفلسطينية جراء مواصلة إسر

لألراضي الفلسطينية، ومحاوالت تغيير الوضع اإلنساني والجيوسياسي في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
هنا يتشدد الملك وينبه في هذا الصدد على المسؤولية التي تتحملها األمم المتحدة إلنهاء معاناة 

ٕف إجراءاتها أحادية الجانب تلك وانهاء احتاللها، والرجوع إلى قرارات الفلسطينيين ودفع إسرائيل لوق
يقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في رسالة إلى رئيس لجنة . ومواثيق األمم المتحدة والشرعية الدولية

الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومع 
  .ً عاما٧٠مي، ومع ثقافة الحقوق التي ال تنازل عنها برغم ظروف القضية منذ اكثر من السالم العال

الملك ينجح ويصر ويعيد التعهدات الهاشمية، في الرسالة، الوثيقة التي تلفت نظر العالم إلى 
ه مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية االستمرار بالسعي نحو تحقيق السالم العادل والشامل الذي تقبل

  .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، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق 

س حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، السالم على أسا
ووقف الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب،التي تقوض فرص السالم وتأجج الصراع، كاالستيطان 



 
٩

الحرم القدسي / ومحاوالت ضم أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد األقصى المبارك
  .ريفالش

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

ٕضرورة حسم السالم العادل، بحيث يفضي إلى إنهاء االحتالل واقامة الدولة : الخيار األول-
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 

  .الشرقية، وفق حل الدولتين

استمرار الصراع الذي تعمقه االنتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب ): الصعب(يار الثاني الخ-
  .الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السالم

  :لهذا، وضع الملك تصورات ال تنازل عنها

ة لجنة األردن سيواصل، بالتنسيق مع األشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساند -
  .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 التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة

عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة  -
، وفق تكليفها األممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع »األونروا«الفلسطينيين 

  .قضايا الوضع النهائي

، وبما يضمن ١٩٤ًحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار -
  .سطينيين في العودة والتعويضحق الالجئين الفل

التوعية والدعم والمساندة على دور اللجنة للتكاتف مع األردن والمجتمع الدولي، لتسليط الضوء على  -
هذه القضية اإلنسانية، ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام 

٢٠٢١.  

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

  .الرؤية الهاشمية منذ األزل

  ١٤ص/٢٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  

  

  

  



 
١٠

ًملكا وشعبا.. فلسطين في القلب من األردن ً 

 رأينا 

بينما تعاني القضية الفلسطينية حالة جمود واضحة دفعتها أمام التحديات الراهنة في المنطقة 
ًإلى الخلفية يثبت األردن قيادة وشعبا التزامه القومي والوطني بحق الشعب الفلسطيني في الحصو ل 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 

ما زال  . الشعب الفلسطينيللتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بمناسبة يوم التضامن العالمي مع
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 من 

عوب المنطقة، وصادرت حقوقها في الحياة ضمن حالة الصراع التي ألقت بظاللها الثقيلة على جميع ش
ٕمنظومة مستقرة تتطلع لبناء أوطان مستقرة تركز على العمل واإلنتاج ال استهالك مقدراتها وامكانياتها 
 .في حالة مواجهة مستمرة ينتجها التعسف اإلسرائيلي والسلوك العدواني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق

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

ن شأنها كسر الجمود في عملية السالم تجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السالم على أساس التي م
حل الدولتين، الذي أدى الصمود األردني في مواجهة الطروحات الموازية إلى ترسيخه بوصفه المدخل 

فيد من الوحيد لحل الصراع على أرضية تأسيس سالم قابل لالستمرار تستطيع األجيال القادمة أن تست
يؤسس الخطاب الملكي إلى استراتيجية مواجهة تفوت الفرصة على االسرائيليين إللقاء تبعات تعثر  .ثماره

عملية السالم على الجانب الفلسطيني تحت ستار الدعاوى المرتبطة باألوضاع األمنية، ويشدد جاللته 
نية، وفرض واقع جديد في على التجاوزات اإلسرائيلية كاالستيطان ومحاوالت ضم أية أراض فلسطي

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

طلوب لألشقاء في فلسطين يشكل األردن بمواقف جاللة الملك الواضحة والمسؤولة العمق الم
ليتمكنوا من تعزيز مواقفهم التفاوضية في مواجهة الجانب اإلسرائيلي، وبما يؤكد على مركزية القضية 
الفلسطينية في قلب الثوابت الوطنية الفلسطينية بما يعبر عن مبدئية السياسة األردنية ويعكس الخبرة 

واجهة تحديات الصراع والسالم في المنطقة، وقدرة التاريخية التي تشكلت لدى القيادة األردنية في م
ًاألردن على قيادة الصف العربي لتحقيق سالم عادل وشامل وقابال لالستمرار وهو ما ال يمكن الوصول 
له دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وفي مقدمتها العيش بكرامة وحرية وأمن يكفل لألجيال 

  .ل النمو واالزدهارالمقبلة أن تركز على العمل من أج

  ١ص/٢٩/١١/٢٠٢٠الرأي 



 
١١

  شؤون سياسية

  ّاألردن يكرس كل إمكاناته لحماية المقدسات
  

 إلـى الجمعـة، يـوم الـصفدي، أيمن المغتربين وشؤون الخارجية ووزير الوزراء رئيس نائب ترأس
 المفوضـية يسرئـ نائـب األوروبـي، االتحـاد في األمنية والسياسة الخارجية للشؤون األعلى الممثل جانب

 أجـل من االتحاد في األعضاء الدول خارجية لوزراء الخامس االقليمي المنتدى بوريل، جوزيب األوربية،
  .برشلونة مدينة في عقد الذي المتوسط

 واالتحـاد الخارجيـة الـشؤون ووزيـرة الـسادس فيليـب إسـبانيا ملـك االفتتاحيـة الجلـسة في وشارك
  .كمال ناصر المتوسط أجل من االتحاد عام وأمين اليا غونزاليس اأرانش اإلسباني والتعاون األوروبي

ـــي شـــارك كمـــا ـــوبي الجـــوار دول خارجيـــة وزراء المنتـــدى ف  االتحـــاد دول خارجيـــة ووزراء الجن
  .األوروبي

 البلدين لهذين تعيد األزمتين لهاتين سياسية لحلول للتوصل جهودنا تفعيل" أن  الصفديوأكد... 
 وقـال "مشتركة ومصلحة ٕوانسانية، أخالقية مسؤولية واستقرارهما أمنهما لمتوسطيا الجوار في الرئيسين
 لـم مـا المتوسط جنوب في شعوبنا طاقات إطالق على القادر والعادل الشامل السالم يتحقق لن" الصفدي
 المحتلة القدس وعاصمتها المستقلة والدولة الحرية في المشروعة حقوقه على الفلسطيني الشعب يحصل

 بـأمن لتعـيش الـدولي، القـانون ووفـق الـدولتين حـل أسـاس علـى ،١٩٦٧ حزيران من الرابع خطوط ىعل
  ".إسرائيل جانب إلى وسالم

 إلــى بــالعودة الــسالم يتحقــق. تحقيقــه فــرص ويقــوض يمنعــه الــسالم نقــيض فــاالحتالل" وأضــاف
 وهـدم المـستوطنات، وبنـاء األرض، على جديدة حقائق بفرض ال الدولتين، لحل للوصول جادة مفاوضات

  ".األمل ومحاصرة البيوت

 معكــم تعمــل العــادل، الــسالم أجــل مــن قــوة" ســتظل الهاشــمية األردنيــة المملكــة أن الــصفدي وأكــد
 الثـاني، عبد اهللا الملك جاللة من مباشرة ومتابعة وبتوجيه المنطقة، شعوب لكل ًحقا تحقيقه على جميعا

 لحمايـة إمكاناتهـا كـل تكـرس المملكـة سـتبقى القـدس، فـي ةوالمـسيحي اإلسالمية المقدسات على الوصي
 مدينـة لتـنعم فيهـا، القـائم والقـانوني التـاريخي والوضع والمسيحية، اإلسالمية العربية وهويتها المقدسات

  ".بالسالم السالم

 رئاسة في ،٢٠١٢ عام منذ األوروبي االتحاد جانب إلى الهاشمية، األردنية المملكة وترأست... 
 ودول األوروبـي االتحـاد دول هـي دولـة ٤٢ عـضويته في يضم الذي المتوسط أجل من االتحاد كة،مشتر

 أجــل مــن لالتحــاد األعــضاء الــدول خارجيــة لــوزراء الخــامس االقليمــي المنتــدى ويعتبــر .الجنــوبي الجــوار
 ٢٠ مـن اكثـر عقـد وتـم برشلونة، عملية على عاما ٢٥ مرور مناسبة مع انعقاده يتزامن الذي المتوسط
  .تاريخه منذ أورومتوسطي ًمشروعا ٦٠ من أكثر واعتماد ًوزاريا ًاجتماعا

 ٣ صفحة ٢٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
١٢

  الجامعة العربية تدين انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية
 

ــسطين  أدان – أ ش أ ــيس قطــاع فل ــام المــساعد رئ ــي األمــين الع ــو عل ــدكتور ســعيد أب ــسفير ال ال
 ممارسات سلطات االحتالل اإلسـرائيلي، وانتهاكاتـه ضـد العربية،ألراضي العربية المحتلة بجامعة الدول وا

 وعنفه الممنهج وواسع النطاق بحقهـا، خاصـة مـا تتعـرض لـه األسـيرات الفلـسطينيات الفلسطينية،المرأة 
 ".كورونا المستجد"القابعات في سجون االحتالل، في ظل انتشار جائحة 

بمناسـبة اليـوم العـالمي لمناهـضة " الخمـيس"علي، في تصريح لـه اليـوم  سفير سعيد أبوودعا ال
 المؤسسات الدولية الحقوقية واإلنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة للتدخل مـن النساء،العنف ضد 

، أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، وخاصة األسيرات مـنهن فـي سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي
ووضـع حـد لمعانـاتهن المـستمرة، وذلـك مـن خـالل العمـل علـى إطـالق سـراحهن وتـوفير الحمايـة للــشعب 

 .الفلسطيني

 الـذي يوافـق ٢٠٢٠إن اليوم العالمي لمناهضة العنـف ضـد النـساء لعـام "علي  وقال السفير أبو
وتتعـرض لكافـة أشـكال  نوفمبر، يمر وال تزال المرأة الفلسطينية تعنف مـن قبـل سـلطات االحـتالل ٢٥يوم 

االضـطهاد والتنكيـل والقتـل العمـد، واألسـر واالعتقـال اإلداري والحرمـان مـن أبـسط حقوقهـا بالوصـول إلـى 
، بــسبب الحــواجز "كورونــا المــستجد"المرافــق الــصحية لتلقــي الخــدمات الوقائيــة والعالجيــة خــالل جائحــة 

ن جـرائم المـستوطنين بحقهـا، بمـا يخـالف العسكرية المقامة على األرض الفلـسطينية المحتلـة، ناهيـك عـ
 ".أحكام القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

أن مكافحــة العنــف ضــد المــرأة ال تنفــصل عــن مكافحــة االحــتالل واالســتيطان " علــي أبــو"واعتبــر 
اثيــق االســتعماري والــسيطرة علــى الــشعوب ومــصادرة حقوقهــا وحرياتهــا التــي نــصت عليهــا وكفلتهــا المو

والقــوانين الدوليــة كمــا الــشرائع الــسماوية والتــشريعات الوطنيــة فــي عالمنــا المعاصــر وهــي الحقــوق غيــر 
 .القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني رجاله ونسائه، وشيوخه وأطفاله

بالدور الريادي والنضالي للمرأة العربية والفلسطينية بصفة خاصـة، وبـصمودها " علي أبو"وأشاد 
حققته من إنجاز لحماية حقوقها وتمكينها مـن ممارسـتها ومـا أصـبحت تتمتـع بـه مكانـة  اوتضحياتها وم

في مكافحـة كـل أشـكال العنـف ضـد شخـصها وحقوقهـا فـي الـدول العربيـة كافـة، بمـا يعـزز مـن صـمودها 
  .ودورها المحوري في بناء المجتمع

  ٢٦/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*** 

  

  

  

  

  



 
١٣

  اد االوروبي اشتية يجدد مطالبته دول االتح

  باتخاذ خطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها
 

 جــدد رئــيس الــوزراء محمــد اشــتية، خــالل لقائــه ممثــل جمهوريــة - الحيــاة الجديــدة –رام اهللا 
سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين جوزيف هودي، مطالبته دول االتحاد األوروبي، باتخاذ خطوات فعلية 

طنين مــن حملــة جنــسياتها، كــونهم يقطنــون فــي مــساكن غيــر شــرعية وفــق القــانون وجــادة تجــاه المــستو
 .والمواثيق الدولية

وبحث رئيس الوزراء خالل لقائه السفير هودي، بمكتبة في مدينة رام اهللا، اليـوم الخمـيس، آخـر 
ســتيطاني، التطــورات والمــستجدات الــسياسية، وأطلعــه علــى االنتهاكــات اإلســرائيلية، واســتمرار التوســع اال

ــدمير حــل  ــأتي ضــمن خطــوات إســرائيل الممنهجــة لت ــى أن ذلــك ي واالســتيالء علــى األراضــي، مــشددا عل
 .الدولتين، وأي فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية

ــى كافــة األصــعدة، مــشيرا إلــى  ــين البلــدين عل ــز التعــاون المــشترك مــا ب وأكــد اشــتية أهميــة تعزي
  .وفاكياالعالقات المميزة التي تجمع فلسطين وسل

  ٢٧/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  على المسلمين ترك الخالفات كي يدافعوا عن المقدسات: أردوغان

 

 تجاوز إلى اإلسالمي العالم أردوغان طيب رجب التركي الرئيس دعا – األناضول وكالة – الجزيرة
 معاداة ظاهرة تغذي اتالخالف تلك أن إلى مشيرا مقدساته، على لالعتداءات التصدي يستطيع كي خالفاته
 ).اإلسالموفوبيا( اإلسالم

 اإلسـالمية للجمعيـة ٢٣ السنوي المؤتمر في الفيديو تقنية عبر – السبت اليوم ألقاها كلمة ففي
 اإلسـالم معـاداة فيـروس العام هذا المسلمون واجه كورونا، وباء جانب إلى إنه أردوغان قال – األميركية

 .ًانتشارا األسرع

 تعـد دول في إخفاؤها يمكن ال أبعاد إلى وصلت والتعصب والتمييز الثقافية عنصريةال أن وأضاف
 ُيوجـه نقـد أي تتحمـل ال اإلسـالمية للمقدسـات باإلسـاءة تـسمح التـي الـدول أن مؤكـدا للديمقراطيـة، مهدا
 .لها

 عـرض مثـل الغربيـة، الدول من عدد في ومقدساتهم المسلمون له يتعرض ما على أمثلة وضرب
 في وتمزيقها المصاحف من نسخ وحرق فرنسا، في وسلم عليه اهللا صلى محمد للرسول المسيئة ومالرس

 .التعبير بحرية لها عالقة ال للمقدسات اإلساءة أن إلى مشيرا والسويد، النرويج

 علـى االعتـداء عـن وتغاضـيها غربيـة، دول فـي األيـديولوجي التطـرف تـصاعد إلى أشار أن وبعد
 والتمييـز التهميش يواجهون أصبحوا كثيرة دول في المسلمين أن أردوغان أوضح هم،ومقدسات المسلمين

 .أزيائهم أو أسمائهم أو لغتهم أو عقيدتهم بسبب



 
١٤

 المشترك اإلسالم قاسم عند ونجتمع جانبا، خالفاتنا جميعا فلنضع" اإلسالمي العالم مخاطبا وقال
 ".مقدساتنا على االعتداءات مواجهة في

 وانشغالهم المسلمين، بين الخالفات هو اإلسالم معاداة تصاعد وراء الحقيقي ببالس أن وأضاف
 تقــوم مــسلمة غيــر دول فــي تعــيش التــي المــسلمة األقليــات مــن كثيــرا أن إلــى مــشيرا الــبعض، ببعــضهم
 أو وآسـيوي، أفريقـي أو وأسـود، أبـيض أو وشـيعة، سـنة مثـل عـدة؛ أسـس علـى المـسلمين بـين بالتفرقة

 ...وأعجمي عربي

  ٢٨/١١/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 

  الشيخ عكرمة صبري يحذر

  من مخططات متدرجة لتهويد األقصى وعزل القدس

 

عكرمـة  رئـيس الهيئـة اإلسـالمية العليـا فـي مدينـة القـدس الـشيخ المـسجد األقـصى حـذر خطيـب
خطـورة الطلـب  من مخططات متدرجة لتهويد المسجد المبارك، وعزل مدينة القدس، كما حـذر مـن صبري

االحــتالل لبنــاء مدرســة تلموديــة فــي  الــذي تقــدمت بــه الجماعــات اليهوديــة المتطرفــة مــؤخرا مــن حكومــة
فيهــا بعــدما فــشلوا فــي الــسيطرة علــى بــاب الرحمــة  الــساحة الــشرقية لألقــصى، بهــدف وضــع مــوطئ قــدم

 .وتحويله إلى كنيس

 وتتمثـل فــي تتكـرر بـشكل مـستمر، األقـصى وأوضـح الـشيخ صـبري أن انتهاكـات االحـتالل بحـق
 .ٕاعتقاالت وابعاد وهدم المنازل ومحاوالت تهويد للمسجد األقصى

ســلب صــالحيات األوقــاف فــي األقــصى والــسيطرة   أن االحــتالل يحــاولإلــىونبـه خطيــب األقــصى 
 .مستنكرا اكتفاء بعض الدول ببيان استنكار فقط تجاه ذلك تدريجيا على المدينة المقدسة،

الفلـسطينيين مـن الوصـول إلـى القـدس مـا يؤكـد أنهـا  تحـرم" يلإسـرائ"وأضـاف الـشيخ صـبري أن 
بالحواجز العسكرية وجـدار الفـصل والمـستوطنات، بهـدف تـذويب القـدس  تتعمد عزل المدينة ومحاصرتها

 .ٕاالحتالل، واجبار المقدسيين على الخروج منها نحو الضواحي ومدن الضفة بدولة

اني والمكاني التي يحاول االحتالل فرضـها بـدأت الزم  أن سياسة التقسيمإلىولفت الشيخ صبري 
 تـصدي المقدسـيين وأهـل الـداخل المحتـل لـذلك المخطـط منـع فـرض الـسياسة منذ عشرات الـسنوات لكـن

االقتحامـات وزيـادة الفتـرة  علـى تنفيـذها مـن خـالل زيـادة" إسرائيل"على القدس والتي تصر " اإلسرائيلية"
اآلونـة  وأوضح الشيخ صبري أن االحتالل يستغل في . أربعين دقيقهالزمنية القتحامات المستوطنين لنحو

االحتالل، فيسجل غرامات ماليـة باهظـة  األخيرة كورونا أو فترة األعياد اليهودية لتنفيذ مخططاته بالقدس
 .انتقاميـة ال تطبـق علـى األحيـاء اليهوديـة عنـصرية إجـراءات على كـل مقدسـي ال يرتـدي الكمامـات وهـذه

 أن تجار البلدة القديمة يتعرضون لضربة اقتصادية واضـحة بعـزلهم وحـصارهم وضـعف إلىي وأشار صبر
 .الحركة االقتصادية



 
١٥

البيـوت وسياسـة هـدم الـذاتي التـي  هـدم كما شـدد الـشيخ صـبري علـى أن االحـتالل زاد مـن وتيـرة
ــر للمقدســي،  ــىتــسبب أذى نفــس كبي ــهإل ــب األقــصى وســائل  . جانــب تــشريد عائلت  عــالماإلوطالــب خطي

أنحـاء العـالم لتثبيـت  شرح الرواية اإلسالمية المتعلقة بالقدس، والتحرك إعالميا بكـل اللغـات فـي بضرورة
 . ودحض الرواية اليهوديةاإلسالميةالرواية 

كردة فعـل، الفتـا أن األهـم فـي مثـل هـذه الحمـالت  ودعا صبري لضرورة أال تكون الحملة عاطفية
وأثنـى صـبري   حتى يكون هناك جو مهيأ إلثبات حقنا الكامل في القـدسالمستمرة هو الديمومة والمتابعة

 العنـصرية التـي لـن تـؤثر علـى ربـاطهم وتعلقهـم اإلبعـاديتعرضـون لـسياسة  على ثبـات المقدسـيين الـذين
 يبطل األقصى ودفاعهم عنه ألنه جزء من عقيدة المسلمين، مؤكدا أن تعلق المسلمين بالمسجد باألقصى

قلـة الـضغط الفعلـي علـى االحـتالل  الحتالل التي لم تتوقف عن بناء المستوطنات بسببتنفيذ مخططات ا
مخططات االحـتالل تـساهم فـي تمزيـق المجتمـع وضـرب   أنإلى أو عرب، مشيرا أوروبيسواء من اتحاد 

  .سياسي االقتصاد وتبدد وهم كل حل

  ٢٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات

  ى صالة الجمعة في المسجد األقصىعصابات الهيكل تحتج عل

 

ــصحة االســرائيلي ــر ال ــى وزي ا علــى ًأرســلت عــصابات الهيكــل المزعــوم رســالة ال ــاحتجاج صــالة  ً
 .األقصىفي المسجد  الجمعة

ًواعتبرت هذه العصابات أن صالة الجمعة تنتهك المعايير الصحية، علما أن المستوطنين يؤدون 
دون ) األقـصى الجدار الغربي للمسجد(ل في باحة حائط البراق صلواتهم التلمودية بشكل مستمر ومتواص

  .أي مراعاة النتهاكها للمعايير الصحية

  ٢٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

   شبان في القدس القديمة قرب األقصى٣االحتالل يعتقل 
 

 المبـارك مـن جهـة المـسجد األقـصى اعتقلت قوات االحتالل، الخميس، شابين مقدسيين من أمـام
ٕوقال مراسلنا في القدس ان عناصر االحتالل اعتقلت الـشابين محمـود واسـماعيل  ".المجلس"باب الناظر 

واقتادتهمــا إلــى جهــة غيــر معلومــة ) أحــد أبــواب المــسجد األقــصى(القاضــي، فــي منطقــة بــاب المجلــس 
 .للتحقيق معهما

 بالقدس المحتلة، وحولتـه كما اعتقلت قوات االحتالل اليوم الشاب رائد حجازي من البلدة القديمة
  .الى مركز تابع لها في المنطقة للتحقيق معه

 ٢٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 



 
١٦

  ٌمواجهات ليلية في الطور، واستهداف لالحتالل بالزجاجات الحارقة

 

ٍ، مواجهـات عنيفـة، بـين الـشبان الفلـسطينيين وقـوات ٢٨/١١/٢٠٢٠مـساء يـوم الجمعـة،  شهد
  .حي الطور، الذي يقع على جبل الزيتون، المطل على المسجد األقصى المباركاالحتالل الصهيوني، في 

واندلعت تلك المواجهات حينما تصدى أبناء حي الطور لقوات االحتالل الصهيوني التـي اقتحمـت 
  ).قنابل المولوتوف(الحي الليلة الماضية، بالحجارة والمفرقعات النارية، والزجاجات الحارقة 

ت عدة ساعات ليلة أمس، فيما أطلقت قوات االحتالل العيارات الناريـة والغـاز واستمرت المواجها
  .المسيل للدموع

ٍوكان حي الطور قد شهد مواجهات ليلـة منـذ  ّ أيـام، اعتقلـت خاللهـا قـوات االحـتالل اثنـين مـن ٣ّ
ي أهالي الحي، ويشهد الحي منـذ مـا يقـرب الـشهرين، مواجهـات شـبه يوميـة وأسـبوعية، بـين شـباب الحـ

  .وقوات االحتالل الصهيوني

  ٢٨/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

   أشهر٦إبعاد شاب من القدس القديمة عن المسجد األقصى 

 

مـن سـكان البلـدة القديمـة ) ً عامـا١٩(الـشاب عـالء منـذر نجيـب  إبعـاد قـررت سـلطات االحـتالل،
 . أشهر٦لـ  المسجد األقصى ًبالقدس المحتلة قرارا باإلبعاد عن

قلــت قــوات االحــتالل الــشاب نجيــب يــوم الجمعــة أثنــاء ذهابــه للــصالة فــي المــسجد األقــصى، واعت
 .ّوحققت معه، ثم أفرجت عنه وسلمته قرار اإلبعاد

  .عدة مرات، تراوحت مدتها نحو عام األقصى يذكر أن قوات االحتالل أبعدت نجيب عن

 ٢٩/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

  

  

  لوان وتزيل صورة الشهيد نور شقير قوات االحتالل تقتحم س: القدس

  وترفض تسليم جثمانه
 

أزالت قوات االحتالل، بعد عصر الخميس، يافطة تحمل صورة الشهيد نور جمال شقير من محيط 
 .بمدينة القدس المحتلة المسجد األقصى جنوب سلوان منزل والده في حي واد الربابة ببلدة

 قـوات االحـتالل داهمـت محـيط منـزل والـد الـشهيد ونقل مراسلنا عن شهود عيان في المنطقة أن
أمس للمرة الثانية على التوالي، وحذرته من رفع أعالم أو يافطات لنجله نور، وأزالت اليافطة قبل مغادرة 

 .المكان



 
١٧

من جانبه، اعتبر عم الـشهيد المحاضـر بجامعـة القـدس سـمير شـقير أن استـشهاد نجـل شـقيقه 
لــم تكــن األولــى ولــن تكــون : "وقــال، فــي تــصريح صــحفي". ن الجــددالنــازيو"جمــال ضــمن سلــسلة جــرائم 

األخيرة، حيث اغتالوا الشهيد نـور عنـد حـاجز زعـيم بـدم بـارد، وهـذا ثمـن رباطنـا بمدينـة القـدس خاصـة، 
 ".وفلسطين عامة

وأوضح شقير أن مخابرات االحتالل استدعته للتحقيق يوم األربعاء في مركز اعتقال المـسكوبية، 
تحقق في هذه القضية لمدة يومين على التوالي، وبعد " ماحش"هناك مؤسسة إسرائيلية تدعى ن وأبلغته أ

 .ظهور نتائج التحقيق واإلجراءات القانونية ممكن الحديث عن تسليم الجثمان

ارتقــى شــهيدا يــوم األربعــاء برصــاص االحــتالل، )  عامــا٣٧(وكــان الــشهيد نــور جمــال شــقير ...
  .دهس رقي القدس المحتلة بزعم محاولته القيام بعمليةبالقرب من حاجز الزعيم ش

 ٢٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  ً مبنى فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري١٢٩االحتالل هدم وصادر ": أوتشا"

 

ــسيق المتحــدة األمــم مكتــب قــال: وطــن ــسانية الــشؤون لتن ــة الفلــسطينية األرض فــي اإلن  المحتل
 تــشرين بدايــة منــذ ًفلــسطينيا ًمبنــى ١٢٩ صــادرت أو هــدمت اإلســرائيلي االحــتالل ســلطات إن "اأوتــش"

 .البناء رخص إلى االفتقار بحجة الجاري، نوفمبر/الثاني

 نــوفمبر/الثــاني تــشرين ٢٣-٣ الفتــرة ُيغطــي الــذي "المــدنيين حمايــة" تقريــر فــي المكتــب وأوضــح
 .آخرين ٢٠٠ عن يقل ال بما األضرار ٕوالحاق شخص، ١٠٠ تهجير إلى أدت الهدم عمليات أن ،٢٠٢٠

 ٨٣ ُـهدم حيـث البقيعـة، حمـصة فـي نـوفمبر ٣ يـوم فـي وقعـت الحـوادث هذه أكبر أن إلى وأشار
 .ً طفال٤١ بينهم من ًشخصا، ٧٣ تهجير إلى ّأدى ما ًمبنى،

 الـستة ثالحواد ووقعت ).ج( بالمنطقة آخر ًسكانيا ًتجمعا ١٢ في آخر ًمبنى ٣٠ ُوهدم" وأضاف
 أسـابيع ثالثـة لمـدة تعليقهـا بعـد الهدم عمليات ُاستؤنفت حيث المحتلة، القدس شرقي في المتبقية عشر
 السكنية المباني استهداف بوقف األول تشرين ١ يوم في االحتالل سلطات عن صدر الذي اإلعالن عقب

 ".الوباء بسبب المدينة في المأهولة

 بأكملـه عـام أي مـن ٢٠٢٠ العـام فـي اآلن حتـى ِصودر أو المباني من أكبر عدد ُهدم أنه وذكر
 العـام فـي بانتظـام الممارسـة هـذه توثيـق فـي اإلنـسانية الـشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب بدأ أن منذ

 .٢٠١٦ العام باستثناء ،٢٠٠٩

 مختلـف فـي بجـروح ًفلـسطينيا ٥٥ المـذكورة الفترة خالل أصابت االحتالل قوات بأن التقرير وأفاد
 .المحتلة الغربية الضفة أنحاء
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 مخـيم فـي واعتقـال بحـث عمليـات ثـالث سـياق فـي بجـروح أصـيبوا هـؤالء مـن ١٨ أن إلـى ولفت
 .اهللا رام ومدينة قلنديا

 مختلـف فـي ًفلـسطينيا ٢٢٧ واعتقلـت واعتقـال بحـث عملية ٢٣٠ نفذت االحتالل قوات أن وبين
 ).٥٠( الخليل ومحافظة) ٦١( القدس يف العمليات هذه من عدد أكبر ُوسجل الضفة، أنحاء

 وأدت إسرائيليون، مستوطنون نفذها حوادث خمس أن إلى أشارت التقارير فإن ،"أوتشا" وبحسب
 زيتــون شــجرة ٦٤ إتــالف منهــا ثالثــة وشــملت محــصولها، ســرقة أو الزيتــون بأشــجار أضــرار إلحــاق إلــى

 .لحم بيت في خضروال )قلقيلية في قدوم وكفر نابلس في جالود قرى من بالقرب

 بالخليـل سـعير قـرب زيتـون شـجرة ١,٠٠٠ نحـو محـصول سرقة األخريان الحادثتان شملت فيما
  .ًا أيضالقطف أدوات ُسرقت حيث بنابلس، بورين في أشجار وعشر

ّاسـتهل الـذي الزيتون، قطف موسم بداية ومنذ  يقـل ال مـا أدى أكتـوبر،/األول تـشرين ٧ يـوم فـي ُ
ــين إصــابات وقــوع إلــى وطنونمــست ّشــنها هجمــة ٣٥ عــن  ســرقة أو األشــجار إتــالف أو الفلــسطينيين ب

 .محصولها

 الـسياج قـرب النـار األقـل على مناسبة ٢٠ في النار أطلقت االحتالل قوات أن إلى التقرير وأشار
  .الوصول على القيود فرض بحجة ساحلها وقبالة غزة قطاع مع اإلسرائيلي الحدودي

  ٢٨/١١/٢٠٢٠وكالة وطن لألنباء 

*** 

  االحتالل يصادق على طرد عشرات المقدسيـين من منازلهم
 

ّ ردت المحكمة المركزية فـي القـدس، اسـتئناف عـائالت فلـسطينية تـسكن فـي -فلسطين المحتلة 
 شخصا، ٨٧مبنى في حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، وقررت طرد سكانها البالغ عددهم 

وهـذا ثالـث قـرار يـصدر عـن المحـاكم اإلسـرائيلية . ، في غضون أسبوعين١٩٦٣بينهم أطفال، منذ العام 
  .بهذا الخصوص لصالح جمعيات المستوطنين التي تسعى إلى تهويد البلدة القديمة ومحيطها في القدس

وجاء هذا االستئناف ردا على دعاوى قدمها المستوطنون، وطالبوا فيها بإخالء المبنى فـي بطـن 
. ١٩٤٨لــسطينيين، بــزعم أن المكــان كــان بملكيــة يهوديــة قبــل النكبــة فــي العــام الهــوى وطــرد ســكانه الف

 أمس، الخميس، إلى أن قسما من العائالت الفلسطينية التـي تـسكن المبنـى فـي "هآرتس"ولفتت صحيفة 
قـانون "، لكـن دولـة االحـتالل صـادرتها بموجـب ١٩٤٨بطن الهوى تملك عقارات في إسرائيل، قبـل العـام 

، ويمنعـون مـن اسـتعادة ١٩٤٨، بادعاء أن أصحابها لم يتواجدوا فـي إسـرائيل فـي العـام "ئبينأمالك الغا
  .أمالكهم

ويعني رفض المحكمة المركزية في القدس، بهيئـة مـن ثالثـة قـضاة هـم رفائيـل يعقـوبي وموشـيه 
سـن  طفـال دون ١٢ عائلـة فلـسطينية وفيهـا ٣٠بار عام وحانا لومبف، طرد سكان المبنى الـذي تـسكنه 

  . ألف شيكل٦٠٠وطالب المستوطنون في دعوى أخرى بأن تدفع عائلة دويك مبلغ .  عاما١٨
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قريـة "ُـ االستيطانية أن حي بطـن الهـوى أقـيم فـي منطقـة تسمى "عطيرت كوهانيم"وتدعي جمعية 
، عنــدما أخالهــم حينئــذ االنتــداب ١٩٣٨، وكانــت عبــارة عــن مكــان ســكنه يهــود حتــى العــام "اليمنيــين
  .يالبريطان

، "وقــف بنفنــستي" عامــا، علــى عقــار يطلــق عليــه تــسمية ٢٠، قبــل "عطيــرت كوهــانيم"واســتولت 
  .وباشرت بإجراءات قضائية بهدف طرد العائالت الفلسطينية التي تسكن هذا المكان منذ عشرات السنين

 وبهذه الطريقة، سمحت المحكمة اإلسرائيلية بطرد عدة عائالت فلـسطينية مـن بيوتهـا، واسـتيالء
وال تـزال هنـاك عـشرات الـدعاوى المـشابهة التـي تنظـر . ٕالمستوطنين عليها واسكان عائالت يهودية فيهـا

  .فيها المحاكم

 االستيطانية، ومن المقرر أن "عطيرت كوهانيم"وقالت الصحيفة إن دولة االحتالل تساعد جمعية 
ورفـضت المحكمـة . اليـين شـيكل بتكلفة أربعـة م"تراث يهودي يمني"يقام قريبا في حي بطن الهوى مركز 

ورغـم أن القـضاة . العليا اإلسـرائيلية، قبـل سـنتين، التماسـا ضـد أداء سـلطات االحـتالل فـي هـذه القـضايا
وفــي أعقــاب ذلــك اســتؤنفت . انتقــدوا الــسلطات والجمعيــة االســتيطانية، إال أنهــم قــرروا رفــض االلتمــاس

وفـي أيلـول الماضـي، أصـدرت . طينيين بوتيرة أكبر المطالبة بطرد السكان الفلس"عطيرت كوهانيم"دعاوى 
 شخـصا مـن عائلـة عبـد الفتـاح ٢٦قاضية محكمـة الـصلح فـي القـدس، أفـرات شـمال، قـرار يقـضي بطـرد 

  .الرجبي من بيتهم في بطن الهوى

 عشرات البـؤر االسـتيطانية، المقامـة علـى أراض "شرعنة"في السياق، تنوي الحكومة اإلسرائيلية 
 الـذي يقـوده رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين "الليكـود"ويتجـه حـزب .  بالضفة الغربيةفلسطينية خاصة

وقالــت .  الــذي يقـوده وزيــر الـدفاع بينــي غـانتس"أزرق أبـيض"نتنيـاهو، إلــى صـياغة القــانون مـع حــزب 
يتحــرك حــزب أزرق أبــيض مــع الليكــود "، أمــس "تــويتر" اإلســرائيلية فــي تغريــدة علــى "الــسالم اآلن"حركــة 

لشرعنة سلسلة من البـؤر االسـتيطانية غيـر الـشرعية، فـي األراضـي الفلـسطينية، أي نهـب األراضـي مـن 
ْحكومــة الوحــدة، المــصممة إلخراجنــا مــن األزمــة، أصــبحت حكومــة ضم، تتــرك "وأضــافت . "الفلــسطينيين َــ

ّمواطنيهـا الـذين يعيـشون داخــل حـدود الـبالد، وتحيــي مج ، فـي إشـارة إلــى "رميهـا الـذين يعيـشون خارجهــاُ
  .المستوطنين بالضفة الغربية

والبؤر االستيطانية، هي مستوطنات صغيرة، تتكون من عدة منازل متنقلة أو منازل مـن الطـوب 
والصفيح، أقامها مستوطنون على أراض فلـسطينية خاصـة، بالـضفة الغربيـة، دون موافقـة مـن الحكومـة 

  .اإلسرائيلية

 اإلسرائيلية، أمس، إن وزير شؤون االستيطان تساحي هانغبي، "جروزاليم بوست" صحيفة وقالت
األربعـاء، موافقـة رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو علـى تـصويت الحكومـة علـى ) البرلمان(أبلغ الكنيست 

قـرار سـنقوم بـصياغة نـص "وقـال هـانغبي . قانون لتشريع البـؤر االسـتيطانية العـشوائية بالـضفة الغربيـة
حكومي بهدف تعزيز جميع اإلجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المستوطنات الـشابة 
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جـاء القـرار اسـتجابة لـرأي المستـشارين القـانونيين الـذين حـذروا مـن أن "وأضـاف . ")البؤر االسـتيطانية(
  ."نيةهناك حاجة إلعالن حكومي لتصحيح نية إضفاء الشرعية على البؤر االستيطا

يتعرض لضغوط من أحزاب اليمين للسماح للبـؤر االسـتيطانية، "ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو 
إن إضـفاء الـشرعية علـى "وقالـت . ")إلسـرائيل(خاصة في ظل فشله في ضـم مـستوطنات الـضفة الغربيـة 

حدود الخريطـة البؤر االستيطانية من شأنه أن يوسع من وجود إسرائيل في الضفة الغربية، إلى ما وراء 
  )وكاالت.( "التي وضعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب لحل الدولتين للصراع

  ١٣ صفحة ٢٧/١١٤/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شؤون مقدسية

  ً بيتا في ريف القدس بدعم االتحاد األوروبي٢١ترميم 
 

ســكان نفــذت مديريــة التنميــة االجتماعيــة بالقــدس المحتلــة بالتعــاون مــع المجلــس الفلــسطيني لإل
 . ألف يورو١٢٤بمبلغ إجمالي نحو  االتحاد األوروبي ً بيتا في ريف القدس بتمويل من٢١ترميم 

وذكرت المديرية في بيان لها أن ذلك يأتي ذلك ضمن التدخالت الطارئة والعاجلة التـي تقـوم بهـا 
ف خــصوصا فــي ريــف القــدس مــن أجــل تعزيــز الــصمود والتخفيــف عــن كاهــل المــواطنين فــي ظــل الظــرو

 .االقتصادية واالجتماعية والصحية الصعبة

إن األسر التي تم ترميم البيوت لها من ضـمن " :وقال مدير مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم
ا اقتــصادية وبيئــة ســيئة، تطلبــت هــذا التــدخل ضــمن منظومــة الرعايــة  َــقــوائم وزارة التنميــة وتعــيش ظروف

 ". مع الشركاء االجتماعييناالجتماعية التي تقدمها الوزارة بالشراكة

إن تــضافر وتكامــل الجهــود المحليـة والدوليــة يــساهم فــي تقــديم المــساعدات :" وأضـاف أبــو مقــدم
 ".بكافة أشكالها لألسر الفقيرة، وخصوصا عملية ترميم البيوت التي تتطلب العمل التكاملي

 كافـة الـشركاء لـدعم وأوضح أن هذا توجه الوزارة في القطـاع االجتمـاعي للتـشبيك والتنـسيق مـع
 .ومساندة األسر الفقيرة

وبين أبو مقدم أن هذا المشروع له انعكاسات ايجابية على األسر المستهدفة من ناحيـة تحـسين 
الظروف المعيشية والبيئة لهذه األسر، حيث كانت تعاني من ظروف صحية نتيجـة البيـوت الغيـر صـحية 

 .وكبار السن األطفال وتحديدا على

 لالتحــاد األوروبــي والمجلـس الفلــسطيني لإلســكان علــى انجـاز هــذا المــشروع وثمــن وقـدم الــشكر
 .الشراكة معهم

ولفت إلى ان االتحاد األوروبي من أهم الداعمين لوزارة التنمية االجتماعية الذي يـساهم دعمهـم 
  .في زيادة عدد األسر المستفيدة من برامج الوزارة

  ٢٧/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  ياتفعال

  من الجليل إلى القدس" الرباط في األقصى"رباط ومبيت في األقصى انطالق قافلة 
  

مــن مدينــة طمــرة فــي الجليــل المحتــل صــباح يــوم الخمــيس، قافلــة  انطلقــت –فلــسطين أون اليــن 
م إلـى المــسجد األقـصى المبــارك ١٩٤٨جديـدة تقـل عــشرات مـن أهـالي الــداخل الفلـسطيني المحتلــة عـام 

" فيـسبوك"على موقع التواصل االجتمـاعي " قوافل األقصى"وأفادت صفحة . لين والرباط فيهإلعماره بالمص
  . أن القافلة انطلقت صباح اليوم للرباط والمبيت في المسجد األقصى لثالثة أيام متتالية

وكان مسؤول قوافل األقصى في منطقة طمرة الشيخ أحمد نمـر أبـو الهيجـاء نمـر قـد دعـا سـابقا 
ل المحتل للمشاركة في هذه الرحلة المباركة المجانية تلبية لنداء رسول اهللا بشد الرحـال إلـى أهالي الداخ

  . المسجد المبارك والرباط فيه

وأوضح نمر أن المشروع مجاني بدعم من أهل الخير والعطاء في الداخل المحتـل الـذين ينفقـون 
ة المبيـت والربـاط الـشهرية تـسير قوافـل ٕواضافة إلـى رحلـ. ًويكفلون الحافالت حبا وفداء للمسجد األقصى

  . األقصى على مدار األسبوع حافالت إلى المسجد االقصى المبارك

المسيرة اإليمانية مـستمرة دون تـردد، واإلقبـال علـى األقـصى مـن مدينـة طمـرة : "وقال الشيخ نمر
ن المـسيرة االيمانيـة متواصل وال ينقطع، والصالة في المسجد هي عبادة كبيرة جزاؤها عالي األجـر، كمـا أ

  ". مليئة بالصالة والدعاء، ونجد أن المقبلين على الصالة من جميع الفئات العمرية

وباتت تلك القوافل واحدة من أشكال نصرة أهالي الداخل المحتل لألقصى ودفاعهم عنه فـي وجـه 
رة لمدينـة القـدس  حمـالت المناصـ٤٨وجدد الفلسطينيون في األراضـي المحتلـة عـام . األطماع االحتاللية

  . ًوللمسجد األقصى من خالل إعادة تسيير قوافل األقصى انطالقا من مدن الداخل قبل عدة أسابيع

وتتضمن القوافل االعتكاف فـي أروقـة األقـصى وخاصـة فـي يـوم الجمعـة كأحـد أشـكال الوفـاء لـه 
المية خاصـة وأهـالي وتعود فكرة قوافل األقصى إلـى عـدة سـنوات حيـث عكفـت الحركـة اإلسـ. والدفاع عنه

الــداخل المحتــل عمومــا علــى تــسيير تلــك القوافــل فــي ســبيل تعزيــز الوجــود العربــي واإلســالمي فــي مدينــة 
ٕالقدس ومنع استفراد االحتالل بها وابطال محاوالته بالسيطرة على الحرم القدسي وجعله لقمة سائغة لدى 

 الناشــطة فــي الــداخل المحتــل دأبــت علــى ّيــشار إلــى أن جمعيــة قوافــل األقــصى. المجموعـات االســتيطانية
تسيير هذه الرحلة المجانية لنقل المرابطين والمصلين بحافالت مـن المنـاطق كافـة الـى القـدس والمـسجد 

  .األقصى حيث العبادة والرباط

  ٢٦/١١/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

*** 
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  كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين األقصى

 

 مع منازلهم بترقيم قاموا لكويتيين صور مجموعة "تويتر" االجتماعي التواصل موقع على انتشرت
  .فلسطين في األقصى المسجد وبين بينها الكيلومترات عدد إضافة

 أن علـى فيـه أكـد الـذي الوسـمي، عـوض الكـويتي، المـواطن منزل عنوان الصور إحدى وأظهرت
 .كيلومترا ١٢٤٤ ةمساف األقصى المسجد عن يبعد ديوانه

 كـل عليهـا موضحا التاريخية، فلسطين خريطة منزله أمام وضع أن الكويتي المواطن لهذا وسبق
 .االجتماعي التواصل مواقع رواد تداوله ما بحسب المحتلة، المدن

 أهـل أن معتبـرين الحقـا، آخـرون أشخاص بها قام التي الكويتي، المواطن بخطوة مغردون وأشاد
  ....الحقيقية العروبة يمثلون الكويت

  ٢٧/١١/٢٠٢٠روسيا اليوم 

***   

  آراء عربية

  دور المجتمع الدولي في حماية الحقوق الفلسطينية

 سري القدوة

 منح الشعب الفلسطيني حقوقه في بشأنمرة أخرى ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات مهمة 
حيث تم التصويت على قرار يؤيـد حـق الـشعب ٕالسيادة وتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة 

» لجنة الشؤون االجتماعية واإلنسانية والثقافيـة«الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة 
 ٥ دولـة لـصالح القـرار، وعارضـته ١٦٣التابعة للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة، وُأعتمـد القـرار، بأغلبيـة 

 دول عـن ١٠وامتنعـت ) ارشال، وميكرونيزيا، ونـاورو، والواليـات المتحـدةإسرائيل، وجزر الم: (دول وهي
ويعيد هذا القرار بمثابة خطوات متقدمة من اجل التأكيـد مجـددا علـى حـق الـشعب الفلـسطيني  .التصويت

في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة في فلـسطين المحتلـة، ويحـث القـرار 
بإجماع دولي على قيام جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومؤسسات منظومة األمم المتحدة الذي اتخذ 

ويـشدد  .على مواصلة دعم الـشعب الفلـسطيني ومـساعدته لنيـل حقـه فـي تقريـر المـصير فـي أقـرب وقـت
 القــرار كــذلك علــى الــضرورة الملحــة للقيــام، دون تــأخير، بإنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي الــذي بــدأ فــي عــام

، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، استنادا إلى ١٩٦٧
قــرارات األمــم المتحــدة ذات الــصلة، ومرجعيــات مدريــد، ومبــادرة الــسالم العربيــة، وخطــة خارطــة الطريــق، 

 التـصويت الـذي يـدل إن هـذا .إليجاد حل دائم للـصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيني علـى أسـاس وجـود دولتـين
على شبه إجماع دولي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكذلك التصويت على القرارات األخرى 
المتعلقة بقضية فلسطين في اللجان المختلفـة التابعـة للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة يؤكـد أن المجتمـع 

 بالرغم من حمالت التضليل المستمرة التي الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها
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ويشكل التصويت خطوات ايجابية  .تمارسها وتقوم بها حكومة االحتالل إلحداث تغيير في الموقف الدولي
علــى طريــق انــصاف الــشعب الفلــسطيني ومــساهمة المجتمــع الــدولي بإظهــار الحقــائق وتوضــيح االمــور 

االعتـداء الـذي يقـوم بـه جـيش االحـتالل ضـد االراضـي وتصويب المسار ووضع حد النتهاكات االحـتالل و
الفلسطينية، وان هذا التصويت المهم وبهذا التوقيت له دالالت سياسية كبيرة ومهمة على صعيد انصاف 
الشعب الفلسطيني، وانتصار للشرعية الدولية ودعـم الحقـوق الفلـسطينية وخاصـة تلـك الحقـوق المتعلقـة 

مهم للدول التي تناضل ضـد االسـتعمار والظلـم وتعيـد تـشكيل الخارطـة في تقرير المصير، ويشكل موقف 
السياسية الدولية والتأكيد على اهمية الخيـارات الدوليـة لمواجهـة المحتـل الغاصـب للحقـوق الفلـسطينية، 
وتوحيــد الجهــود الدوليــة فــي دعــم حركــات التحــرر العالميــة وتعزيــز مقومــات النــضال الفلــسطيني وحقــوق 

ٕني في مواجهة هذا المحتل حتـى نيـل الحريـة وتقريـر المـصير واقامـة الدولـة الفلـسطينية الشعب الفلسطي
ــة ــشرعية الدولي ــدد فيــه دول العــالم ومؤســساتها  .المــستقلة اســتنادا للقــرارات وال ــذي تن ــه فــي الوقــت ال أن

تنــوي باســتمرار االســتيطان فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة وبنــاء الوحــدات االســتعمارية، وآخرهــا مــا 
حكومة االحتالل تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تستمر حكومة االحتالل العـسكري االسـرائيلي وتواصـل 
العـدوان علـى حقـوق شـعبنا الفلــسطيني وانتهـاك القـانون الـدولي، وقــرارات الـشرعية الدوليـة، ولـذلك بــات 

ة لمـا يجـري علـى االرض فـي المجتمع الدولي مطالب بضرورة مضاعفة جهوده والقيام بواجباتـه والمتابعـ
فلسطين المحتلـة والعمـل علـى ترسـيخ مفـاهيم الحمايـة والمـساءلة واتخـاذ مـا يلـزم بـشان اجبـار سـلطات 
االحتالل العـسكري علـى وقـف انتهاكاتهـا األحاديـة المخالفـة لقـرارات الـشرعية الدوليـة، بمـا فـي ذلـك رفـع 

دس المحتلـة، ولجـم عمليـات الـضم والتـصعيد الحصار عن قطاع غـزة، وكـبح خروقاتهـا وتماديهـا فـي القـ
  .االستيطاني االستعماري المتواصل ألرضنا ومواردنا وضمان امتثالها للقانون الدولي

  ١٠ صفحة ٢٨/١١/٢٠٢٠الدستور 

* ** 

  آراء عبرية مترجمة

  عشرات الفلسطينيين شرقي القدس مهددون بإخالء منازلهم لمستوطنين
 

 )هآرتس (نير حسون: بقلم

 ٣من بيوتهم في اعقاب صدور ) المحتلة( عائلة من سكان شرق القدس ٨٧لمتوقع إخالء من ا
 عــن دعـاوى لمنظمــات فــي كـل الحـاالت يــدور الحـديث. قـرارات مـن المحــاكم لـصالح جمعيــات مـستوطنين

 إحدىفي . ١٩٤٨ اعادة ممتلكات يهودية من قبل سنة دعاءابخالء سكان الفلسطينيين، إيمينية تطالب 
 العـائالت فـي الحـصول علـى إحـدى جمعية عطيـرت كوهـانيم ان يـساعد والـد أعضاء أحدت عرض الحاال

  .ًكلية يحتاج اليها كجزء من عرضه من اخالء البيت طوعا

 رفائيـل يعقـوبي، موشـي – )المحتلـة(االثنين الماضي رفض قضاة المحكمة المركزية في القـدس 
أعــضاء ن ســلوان وأمــروا بــإخالء المبنــى لــصالح  التمــاس عائلــة دويــك مــ- عــام وحنــا مــريم لومــف-بــار

في المبنى الـذي تـسكن . العائلة تنوي االستئناف للمحكمة العليا. سبوعينأجمعية عطيرة كوهانيم، خالل 
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. ١٨ً طفــال تحــت ســن الـــ١٢ شخــصا مــن ابنــاء العائلــة مــن بيــنهم ٣٠ يــسكن ١٩٦٣فيــه العائلــة منــذ 
  . ألف شيكل٦٠٠لية ضد عائلة دويك بمبلغ  قدموا باإلضافة لذلك دعوى مانالمستوطنو

 ونحـن معهـم فـي المحكمـة، ثمـة إلـه فـي الـسماء ٢٠٠٧منـذ "مازن دويك، والد العائلة قال إنـه 
دويــك مــريض بــالكلى . "مــاذا يمكننــا ان نفعــل، علينــا ان نواصــل حتــى الــنفس االخيــر. ولديــه لــن نخــسر

يعمـل فـي جمعيـة عطيـرت كوهـانيم، عـرض عليـه ه خالل محادثاته مع بـاراك فينبيـرغ، الـذي أقوالوحسب 
ه عرض عليه فينبيرغ مساعدة مالية مـن أجـل أن تخلـي أقوالحسب . فينبيرغ الحصول على كلية لزرعها

 أخبرنـي كنت تنظـر لـي كإنـسان سـاعدني فـي موضـوع الزراعـة، إذاقلت له ": العائلة البيت بدون مقاومة
 بطـرق ًأيـضالقـد حـاولوا . " اجـل اخراجـي مـن البيـتالى أي مستشفى يجب علي الـذهاب، لكـن لـيس مـن

عائلــة دويــك هــي واحــدة مــن عــشرات  ."قــل لــه ان يبيــع البيــت"أخــرى، لقــد ذهبــوا الــى صــهري وقــالوا لــه 
قريـة "الحـي اقـيم فـي منطقـة . العائالت الفلـسطينية التـي تـسكن فـي حـي بطـن الهـوى الواقـع فـي سـلوان

، عنـدها اخلـت حكومـة االنتـداب البريطـاني ١٩٣٨ًودا حتـى ، وهو حي يهودي صغير كان موجـ"اليمنيين
، "بنفنـستي" عاما استولت جمعية عطيرت كوهانيم علـى وقـف ٢٠قبل حوالي . سكان ذلك الحي اليهودي

 فــي ذلـــك المكــان، وبــدأت قـــضائية ضــد العـــائالت رضوهــو وقــف تـــاريخي مــسجل باعتبــاره صـــاحب األ
خالء عدد من العائالت إحتى اآلن نجحت الجمعية في . نينالفلسطينية التي تعيش هناك منذ عشرت الس

. ومع ذلك، هنالـك عـشرات الـدعاوى مـا تـزال تنـاقش فـي المحـاكم. وفي ان تسكن محلها عائالت يهودية
ًالدولة تساعد جمعية عطيرت كوهانيم، وقريبا من المخطط ان ينـشئ فـي الحـي مركـز تـراث ليهـود الـيمن 

ًحوالي سنتين رفضت المحكمـة العليـا التماسـا هـاجم سـلوك الدولـة فـي هـذه  ماليين شيكل، قبل ٤بتكلفة 
 ايـرز، - القضاة في الواقع انتقدوا الدولة وعطيرت كوهانيم ولكن قضاة الحكمة العليا دفنة براك. القضية

وبعــد ذلــك تــم اســتئناف المــداوالت ضــد . عنــات بــرون ويوســف الــرون قــرروا مــع ذلــك رفــض االلتمــاس
 شـلومو مـن محكمـة - حكمـت القاضـية افـرات ايخنـشتاين) سبتمبر(يلول أفي . بصورة اشدالفلسطينيين 

 . فردا من عائلة عبد الفتاح الرجبي التي تـسكن فـي الحـي اخـالء بيـتهم٢٦الصلح في القدس بأن على 
 فـي وزارة العـدل بعمليـة فحـص فـي وقـف بنفنـستي وقـافخالل ذلك، فـي االسـابيع االخيـرة بـدأ مـسجل األ

القات بينه وبين جمعية عطيرت كوهانيم ولكن هـذه االجـراءات ال توقـف فـي هـذه المرحلـة االجـراءات والع
ــة(خيــرة حظــي المــستوطنون فــي القــدس ســابيع األفــي األ .القــضائية ضــد الــسكان الفلــسطينيين ) المحتل

  هنــاك تجــري اجــراءات قــضائية ضــد عــشراتًأيــضا. بانتــصارات اخــرى، مــن بينهــا فــي حــي الــشيخ جــراح
قبـل حـوالي شـهر ونـصف حكمـت . ١٩٤٨ كـان يمتلكهـا يهـود قبـل أرضالعائالت بدعوى انها تقيم على 

لـصالح شـركة نحـالت شـمعون التـي ) المحتلـة(القاضية دوريد فاينشتاين من محكمة الصلح فـي القـدس 
 فرضـــت علـــى ًأيـــضاالقاضـــية .  عـــائالت٤ً شخـــصا مـــن ٢٥ بـــإخالء وأمـــرتيـــديرها نـــشطاء يمينيـــون، 

 الف شيكل كرسوم للمحاكمة ورسوم اتعاب لمحامي المستوطنين، وامـرت بـصورة ٢٨٠طينيين دفع الفلس
  .استثنائية الشرطة للمساعدة في اخالء السكان
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 ًأيضا) المحتلة(في بداية هذا الشهر رفضت القاضية لئات بنميلخ من محكمة الصلح في القدس 
فـي . رار الحكم الذي صدر ضدها بإخالء المبنـىً شخصا بتأجيل تنفيذ ق٣٢طلب عائلة صباغ التي تضم 

  .ًكلتا الحالتين قدم المحامي سامي ارشيد التماسا الى المحكمة المركزية في محاولة لمنع اإلخالء

 في الشيخ جراح، المجاورة لقبر شمعون الصديق، اشترتها الجاليات اليهودية في القـدس رضاأل
 مـن رضة نحـالت شـمعون التـي اشـترت الحقـوق علـى األسسوا شركأنشطاء يمينيون . ١٨في القرن الـ

لجنة الطائفة السفاردية ومن لجنة الطائفة االشكنازية، ومنذ سنوات عديدة تدير الشركة اجراءات قضائية 
العــائالت الفلــسطينية تــسكن فــي المنطقــة أيــام حكــم  .مــن اجــل اخــالء العــائالت الفلــسطينية مــن المكــان

فــي العــالم يــدور الحــديث عــن عــائالت الجئــين يوجــد لهــا . فــي الخمــسينياتالمملكــة االردنيــة الهاشــمية 
فقـط بـسبب قـانون امـالك الغـائبين هـي ال تـستطيع المطالبـة باسـتعادة . إسـرائيل دولة أرضممتلكات في 

 يقــول "المحــرك لهـذه القــضايا هـو سياســي ونتيجتهـا هــي سياسـية". ممتلكاتهـا كمــا يفعـل نــشطاء اليمـين
يوجد لعمالئي عقارات في حيفا، في يافا وفـي القطمـون ولكـن لـيس لـديهم القـدرة علـى ". المحامي ارشيد

يوجد لعائلتنا بيتان فـي يافـا ": ًأيضايقول محمد صباغ والذي تم رفض طلبه في المحكمة . "المطالبة بها
ولكننــي ال اســتطيع المطالبــة بهمــا هــذا هــو  .١١ والثــاني فــي شــارع هــسني ١٠  فــي شــارع كيــدمأحــدها

حجيـــت عفـــران مـــن منظمـــة الـــسالم اآلن تخـــشى مـــن ان يحـــاول  ."ي، ولـــيس قـــانونيســـرائيلالقـــانون اإل
 ٢٠المستوطنون في التبكير بتنفيذ اإلخالءات حتى قبل تـسلم جـو بايـدن لمنـصبه للواليـات المتحـدة فـي 

ل الـى حـدث ًوذلك نظرا ألن إخالء عشرات السكان الفلسطينيين مـن شـأنه ان يتحـو) يناير(كانون الثاني 
نا غير واثقة من ان بايدن يمكنه ذلك ولكني آمل علـى االقـل ان يكـون أ. "دارة الجديدةمام اإلأدبلوماسي 

بـالرغم "، وقالـت "بنفنستي"المحامية افرهام موشي سيكل، وهي كيل وقف  . قالت"ذلك على جدول اعماله
رة تلـو االخـرى قبـل حكـم القـانون،  الوقـف فقـد اقتـرح عليهـا المـأرضمن حقيقة ان عائلة دويك اقتحمـت 

اخالء العقار الذي تـضع يـدها عليـه مقابـل تعـويض مـالي يمكنهـا مـن الحـصول علـى مـأوى مناسـب فـي 
سف، وبسبب ضغوط شـديدة مـن جهـات راض، لألأمكان آخر، عروض مشابهة اعطيت لكل من اقتحموا 

ســـر المقتحمـــة فـــإن هـــؤالء األوالـــذين ال يهمهـــم مـــصالح ) طينيةبمـــا فـــي ذلـــك الـــسلطة الفلـــس(خارجيـــة 
في كل ما يتعلق بالسيد مازن دويك، فان حقيقـة ان المـذكور . الفلسطينيين يمتنعون عن قبول العروض

اعاله مريض بالكلى تم ابالغ ممثلي الوقف بها من قبل السيد دويك نفـسه، وهـؤالء مـن جـانبهم عرضـوا 
ي يـضع يـده هـو وعائلتـه عليـه بـصورة غيـر  العقـار الـذبإخالءعالقة  أو عليه مساعدتهم دون أي شرط

 وجــزء مــنهم تبرعــوا "متنــات حــاييم"ويجــب التأكيــد علــى ان ممثلــي الوقــف علــى اتــصال بجمعيــة . قانونيــة
 علـى تـشويه هـذه ًأيـضاانه مدفوع بأجنـدة، قـادر  أو لشديد االسف فإن من ال يسعى نحو الحقيقة. بكلية

  ."الرحمة االنسانية النقية وغير المتحيزة

  ١٧ صفحة ٢٧/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  اخترنا لكم

   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة

  

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

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

  : )تأليف عمر حمدان؛ تحرير ناجي عبد الجبار، مروان أبو خلفالكتاب من (وفيما يلي تعريف بكتاب 

  

  العمارة الشعبية في فلسطين

  

مركـز :  البيـرة–. تـأليف عمـر حمـدان؛ تحريـر نـاجي عبـد الجبـار، مـروان أبـو خلـف الكتاب مـن 
  .ص٧٢٠ – . ١٩٩٦لسطيني؛ جمعية إنعاش األسرة، التراث الشعبي الف

ًيتناول الكتاب ثقافـة العمـارة والبنـاء للبيـوت الـشعبية الفلـسطينية مـستعرضا الحيـاة االجتماعيـة  
المتعلقـة بهــا، حيـث تنــاول الباحـث فــي البـاب األول الناحيــة الجغرافيـة والتاريخيــة لفلـسطين منــذ العــصر 

صور التاريخية المتتالية إلـى الفـتح اإلسـالمي والحكـم الـصليبي ولغايـة الحجري والنحاسي والبرونزي والع
م، وفي الباب الثاني أشار إلى مالمح الحيـاة االجتماعيـة فـي القريـة والمدينـة ١٩٩٦إصدار الكتاب عام 

ومـــضارب البـــدو والعـــادات والتقاليـــد، وفـــي البـــاب الثالـــث تعـــرض للثقافـــة الـــشعبية المرتبطـــة بـــالعمران 
أمــا البـاب الرابـع فقـد خصــصه  ت واألمثـال واألغـاني الـشعبية وأنمــاط الـسلوك الخاصـة بالنـاس،والمعتقـدا

إلى غير ذلك، كما ....الكاتب للتشكيالت العمرانية في مالمح القرية الفلسطينية ومبانيها وبيوتها وطرقها
ــ ــي الحاجــات االجتماعي ــي تلب ــاب الخــامس للمرافــق والخــدمات العامــة والطــرق الت ــة خــصص الب ة المحلي

، وفي الفصل السادس ركـز علـى ذكـر ...الداخلية والخارجية ومصادر المياه المختلفة والمساجد والمقابر
ــه وكــذلك األدوات  ــاء والمــواد المــستخدمة في ــة البن ــسطيني وعملي ــة الهندســية للعمــران الفل ــات الفني التقني

ًالكتــاب مرجعــا مهمــا للتعريــف بالبيــت ًوأخيــرا يعــد هــذا . المنزليــة واألثــاث فــي البيــت الــشعبي الفلــسطيني ً
ــة  ــة واالجتماعيــة والوظيفيــة والمعماري ــة أساســية مــن الناحيــة الثقافي الــشعبي الفلــسطيني كوحــدة عمراني

  .والفنية والتشكيلية

***  
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  شخصيات مقدسية

  )هـ٧٩٥- ٧٢٥: (أسماء بنت خليل بن كيكلدي العالئي المقدسية

  

خليــل ) صـالح الـدين( بنـت اإلمـام الفقيـه األديــب الحـافظ المحدثـة المـسندة الـصالحة أســماءهـي 
ابن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي الشافعي المقدسي، أم محمد المقدسية، وهي زوجة العالمة ) هـ٧٦١ت(
وشـمس الـدين ) هــ٨٠٩ت(، ووالدة كل مـن المحدثـة آمنـة )هـ٧٧٦ت(إسماعيل القلقشندي ) تقي الدين(

، وأخت )هـ٧٩٥ت(وأمة الرحيم ) هـ٧٩٥ت(وهي أخت كلتا المحدثتين زينب محمد وبرهان الدين إبراهيم، 
  )هـ٨٠٢ت(العالمة أحمد بن خليل المعروف بأبي الخير 

 بــابنسـمعت وُأحـضرت بعنايـة والـدها علــى الـشيخ المـسند أبـي العبــاس أحمـد الحجـار المعـروف 
خ زين الدين عبد الرحمن بـن وأجازت لحفيدها الشي. ، وحدثت الكثير من مسموعاتها)هـ٧٣٠ت(الشحنة 

  ).هـ٨٢٦ت(محمد بن إسماعيل القلقشندي 

بالزاويـة القلندريـة " مقبـرة مـامال"توفيت في العشرين من شهر شـوال ببيـت المقـدس، ودفنـت فـي 
  . في القدسبجوار زوجها وأوالدها

  ٢٩/١١/٢٠٢٠شخصية مقدسية 

***  

  من قرارات األمم المتحدة

  م١٩٧٧)  ب٤٠/٣٢قرار (

  

م ١٩٧٧ديسمبر /  كانون األول٢تاريخ ) ٩١(لألمم المتحدة في جلستها ر قم   الجمعية العامة اتخذت
  :القرار التالي

ّواذ تسلم بالحا... << ، عن حقوق الشعب  ممكنجة إلى نشر المعلومات، على أوسع نطاقٕ
  .غ هذه الحقوقالفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعن الجهود التي تبذلها األمم المتحدة للعمل على بلو

ترجو من األمين العام أن ينشئ داخل األمانة العامة لألمم المتحدة وحدة خاصة معنية بحقوق  .١
 :الفلسطينيين تتولى

القيام بتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف   - أ
 :بإعداد دراسات ومنشورات تتعلق بما يلي

  ني غير القابلة للتصرف؛حقوق الشعب الفلسطي - ١

 ما يتصل بالموضوع من قرارات الجمعية العامة وغيرها من هيئات األمم المتحدة؛ - ٢

  أنشطة اللجنة وهيئات األمم المتحدة األخرى الرامية إلى العمل على بلوغ هذه الحقوق؛ - ٣

 لمثل هذه الدراسات والمنشورات بجميع الوسائل ممكنالعمل على توفير أقصى نشر   -  ب
 ة؛المناسب
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 تشرين ٢٩، بتنظيم احتفال سنوي بيوم ١٩٧٦ًالقيام بالتشاور مع اللجنة ابتداء من عام   -  ت
  نوفمبر باعتباره اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛/ الثاني

ترجو كذلك من األمين العام أن يأمن التعاون الكامل من إدارة شؤون اإلعالم وغيرها من وحدات  .٢
 ين الوحدة الخاصة المعنية بحقوق الفلسطينيين من القيام بمهامها؛األمانة العامة في تمك

تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني  .٣
لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع الوحدة الخاصة المعنية بحقوق الفلسطينيين في تنفيذ هذا 

  .القرار

  ٢٩/١١/٢٠٢٠تحدة من قرارات األمم الم

***  

  اخبار باالنجليزية
King reaffirms centrality of Palestinian cause 

 
AMMAN — His Majesty King Abdullah has sent a letter to Chairman of the Committee on the 
Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People Cheikh Niang, on the occasion of 
the International Day of Solidarity with the Palestinian People, marked annually on November 
29. 
In the letter, King Abdullah reaffirmed the centrality of the Palestinian cause, and the 
importance of continuing to strive towards achieving a just and comprehensive peace, accepted 
by all peoples and in accordance with international law and UN resolutions, according to a 
Royal Court statement. 
His Majesty said it is everyone’s duty to support all efforts to break the stalemate in the peace 
process, and relaunch direct and serious negotiations to achieve peace, based on the two-state 
solution, and in line with international law, relevant UN resolutions, and the Arab Peace 
Initiative; and to end unilateral Israeli measures that undermine peace prospects and fuel 
conflict, such as settlement activity, annexation attempts, and any steps to impose as new status 
quo in Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif. 
The King noted that the peace process faces two scenarios — either a just peace that ends the 
occupation and leads to the establishment of an independent and sovereign Palestinian state on 
the June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its capital, on the basis of the two-state solution; 
or the continuation of conflict, exacerbated by continuous violations of the rights of the 
Palestinian people, and illegitimate steps that undermine the chances of achieving peace. 
As the Hashemite Custodian of Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, His Majesty said 
the city and its holy sites will always receive the utmost attention and care, and the 
custodianship will remain a historical duty and responsibility “we have been proud to carry for 
over a hundred years”. 
Jordan, in coordination with the Palestinian National Authority and with the support of the 
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, will continue 
undertaking this responsibility, while supporting the steadfastness of Arab Jerusalemites, and 
countering any attempt to impose a new status quo or alter the historical and legal status quo in 
the holy city, the King added. 
His Majesty stressed the importance of providing all means of support to sustain the work of 
UNRWA, in accordance with its UN mandate, until a just and comprehensive solution that 
addresses all final status issues is reached, safeguarding Palestinian rights in line with UN 
resolutions, foremost of which is Resolution 194, and ensuring the right of return and 
compensation to Palestinian refugees. 
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The King warned of the impact of failing to meet the funding needs of UNRWA, especially in 
the health and education sectors amidst the COVID-19 pandemic, expressing confidence in the 
ability of the committee to work with Jordan and the international community to shed light on 
this humanitarian issue, and support UNRWA’s global efforts, including at the upcoming donor 
conference, which will be co-hosted by Jordan and Sweden next year. 
Also in the letter, His Majesty expressed appreciation of the committee’s role in mobilising 
international support and its efforts in defence of the inalienable rights of the Palestinian 
people. 
  

2020-11-28Jordantimes   
*** 

Israeli court orders eviction of 87 Palestinians from East Jerusalem 
neighbourhood 

 
Settler group had sued residents of Batan al-Hawa, claiming land where they live was 
previously owned by Yemini Jews. 
Israel's Jerusalem District Court ratified on Thursday the eviction of 87 Palestinians from the 
Batan al-Hawa area in Silwan in favour of the Israeli settler group AteretCohanim. 
The Palestinian families, who have lived in the area for decades, are expected to be evicted 
from their homes in Silwan, located in occupied East Jerusalem, before the inauguration of US 
President-elect Joe Biden on 20 January 2021. 
AteretCohanim, which aims to expand the presence of settlers inside Palestinian 
neighbourhoods of East Jerusalem, had sued the residents of Batan al-Hawa, claiming that the 
land was owned by Yemeni Jews during the Ottoman period until 1938, when the British 
Mandate moved them due to political tensions. 
It is planning to set up a heritage centre for Yemenite Jewry on the site, at an estimated cost of 
4 million shekels ($1.2m).  
Silwan’s areas of Batan al-Hawa and WadiHilweh are a hotspot for Israeli settler activities, 
which include archaeological digging underneath Palestinian homes to search for the lost 
biblical "City of David". 
Palestinians denied equal rights 
AteretCohanim started the process of suing the Palestinian residents of Batan al-Hawa almost 
20 years ago when it acquired the Jewish religious trust of Benvenisti, which was registered as 
the owner of the land of Batan al-Hawa, on which a number of Palestinian homes were built in 
the 1960s. 
After launching a legal case against the residents, AteretCohanim has been able to settle around 
23 settler families among 850 Palestinian residents, under heavy security.  
 
The 87 Palestinian residents of Batan al-Hawa have been living in their homes since 1963.  
Israeli law works in favour of settlers by allowing only Jews to claim property they owned 
prior to 1948 while denying the same right to Palestinians. 
Middle East Eye has previously reported how Israeli settler advances in Silwan began in 2004 
when two outposts were established, and how in 2014 the issue escalated, with the current 
number of outposts standing at six, ranging from apartments to entire buildings.  
Cable car 
Earlier this month, Israeli authorities announced an excavation plan for the construction of a 
cable car running over Silwan, a Palestinian-majority neighbourhood. 
The controversial project would dramatically alter the landscape of the historic Old City of 
Jerusalem and expand the Israeli presence in Silwan. 
Since 1995, the Israel Antiquities Authority has been excavating sites in Silwan with the 
support of the settler foundation Ir David, officially in order to create a new tourist attraction 
and find evidence of the existence of the three-millennia-old "City of David". 
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The completion of the "City of David" project, including a Roman-style "avenue" built over 
streets that have been home to generations of Palestinians, would cement the position of the 
450 illegal settlers currently living in Silwan and marginalise the 10,000 Palestinian residents 
of the neighbourhood. 

2020-11-26Middle East Eye   
*** 

 

Israel intends to take full advantage of the transitional period 
 
A close associate of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu summed up in a few words the 
logic behind the ongoing frenzy to expand illegal settlements in Israel. 
“These days are an irreplaceable opportunity to establish our hold on the Land of Israel, and 
I’m sure that our friend President (Donald) Trump and Prime Minister Netanyahu will be able 
to take advantage,” said Miki Zohar, a member of the Likud Party, according to a story 
published in the Christian Science Monitor. 
By “these days,” Zohar was referring to the remaining few weeks of Trump’s term in office. 
The US president was trounced by his Democratic rival, Joe Biden, in the presidential election 
on Nov. 3. 
Trump’s defeat ignited fears in Tel Aviv, and heated debates in the Knesset, the legislative 
branch of the Israeli government, that the new US administration might challenge Israel’s 
unhindered settlement expansion policies. 
Indeed, not only was Israel allowed to expand existing settlements and build new ones 
throughout Trump’s term, it was actually encouraged by US officials to do so with a great 
sense of urgency. 
David Friedman, the US ambassador to Israel, is an ardent supporter of rapid expansion and 
was handpicked for his role not because of his diplomatic experience — he has none — but to 
help facilitate US support for Israel’s colonial expansion. In doing so, Washington violated the 
international consensus on the issue, and reversed earlier US positions that perceived Israel’s 
illegal settlements as “obstacles to peace.” 
Friedman was entrusted with communicating the ominous new American agenda regarding 
Israel’s illegal actions in the occupied Palestinian territories and in the Syrian Golan Heights. In 
June 2019, he rather clumsily articulated the new US position on the illegal settlements when 
he said, during an interview with the New York Times, that “Israel has the right to retain some, 
but unlikely all, of the West Bank.” 
This green light to Netanyahu translated, in January this year, into an announcement by Israel 
that it intended to formally annex nearly a third of the West Bank within a few months. 
The illegal annexation was set to take place on July 1. Just prior to that date, Friedman 
resurfaced, this time with a less coded message: That Netanyahu’s annexation had the full 
backing of the US government. He told Israel Hayom newspaper that Washington was 
preparing to acknowledge the Israeli move to apply sovereignty in “Judea and Samaria,” using 
the biblical reference to the West Bank. 
Annexation did not materialize as grandly as expected. Instead the Netanyahu government 
opted to cement its de facto annexation of Palestinian land by announcing plans to build more 
settlements, barring Palestinian farmers from reaching their land and accelerating the policy of 
home demolitions. 
Months before Biden became the US president-elect, Israel seemed to be preparing for the 
possibility that the Trump administration might not be reelected. Certainly, while a Biden 
presidency is bound to remain unconditionally supportive of Israel, the new administration is 
likely to return to old policies pertaining to the “peace process” and the two-state solution. 
Netanyahu has long been averse to such rhetoric because, in his view, such unnecessary delays 
will cost Israel precious time that could be invested in building yet more settlements. 
Politically, the mere discussion of a return to negotiations could potentially splinter Israel’s 
powerful, yet fractious, pro-settlement right-wing alliance. 
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After it was clear that Trump had lost the presidential race, many Knesset members attacked 
Netanyahu for losing Israel’s bipartisan support in Washington. Leading the charge was 
YairLapid, the opposition leader from YeshAtid-Telem, who had already criticized the prime 
minister’s “Republican First” approach to US politics. His views were shared by many Israelis 
in the Knesset and media. 
 
Reversing course during Trump’s last weeks in office is not an easy choice, especially as his 
administration remains committed to helping Israel achieve its objectives to the very end. 
On Nov. 19, US Secretary of State Mike Pompeo became the first leading US official to visit 
an illegal settlement in the occupied West Bank. During his visit to a winery in the Psagot 
settlement, he gave Netanyahu yet more good news when he announced that products from 
illegal settlements could now be labeled “Made in Israel,” and that the global Boycott, 
Divestment and Sanctions movement would be declared “anti-Semitic” by the US State 
Department. 
 
The latter announcement will give Israel the legal capital required to prosecute and silence any 
US civil society opposition to illegal Israeli occupation. Israel is counting on the fact that it is 
unlikely Biden will dare to contest or reverse such policies because of the sensitivity of the 
subject of anti-Semitism — real or alleged — in US politics. 
The same rationale applies to the settlement-building frenzy throughout occupied East 
Jerusalem and the West Bank. On Nov. 20, Israeli authorities announced that 80 Palestinian 
families would be evicted from their homes in the Sheikh Jarrah neighborhood of East 
Jerusalem, and the properties handed over to illegal Israeli settlers. 
 
The news of the mass eviction came only a few days after the government’s announcements 
that the illegal settlements of GivatHamatos and Ramat Shlomo, both of which are in East 
Jerusalem, are set for major expansions. According to Israeli group Peace Now, the massive 
development of the former “will severely hamper the prospect of a two-state solution because it 
will ultimately block the possibility of territorial contiguity between East Jerusalem” and major 
urban centers in the West Bank. 
The announcements were strategically timed, as they sent an unmistakable political message 
that Israel does not intend to reverse its settlement policies, regardless of who occupies the 
White House. The coming weeks are likely to reveal even more coordinated Israeli-US moves 
as the Trump administration seeks to fulfill Netanyahu’s political wish list while it can, leaving 
Biden with little political room for maneuver. 

2020-11-25Arab News   
*** 

Israeli police kidnap two Jerusalemites near Aqsa Mosque 
  
The Israeli occupation police on Thursday afternoon kidnaped two Palestinian young men near 
the Aqsa Mosque in Jerusalem and stormed the home of a martyr in Silwan district. 
According to local sources, police officers rounded up two Jerusalemite young men during 
their presence in the area of Bab al-Majles, one of the Aqsa Mosque’s gates. They were 
identified as Mahmoud al-Qadi and Ismail al-Qadi. 
Police forces also raided the house of martyr Nour Shuqair, who was shot dead yesterday by 
Israeli soldiers at a checkpoint in east Jerusalem. 
Israeli border police on Wednesday cold-bloodedly opened fire at Shuqair near al-Zaeem 
checkpoint, which separates an illegal settlement in the occupied West Bank from a 
neighborhood that lies in east Jerusalem. 

Palestinian Information Center 26-11-2020  
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