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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  اخترنا لكم

  ٥  ١٢/١/١٩٨٦بتاريخ  من كلمة سمو االمير الحسن بن طالل •
  

  االردن والقدس

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

  ٧  ١٩٢٤الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها مستمرة منذ : سياسيون •

  ٩  بالمواقف الثابتة للملك تجاه القضية الفلسطينيةالزغنون يشيد  •
  

  شؤون سياسية

  ١٠  األزهر يدعو اآلباء واألمهات إلحياء القضية الفلسطينية فى عقول األبناء •

  ١١  فلسطين والقدس في قلب األمة اإلسالمية: نائب أردوغان •

  ١٢  القنصل البريطاني يؤكد رفض بالده لالستيطان بالضفة والقدس •

  ١٢  أهمية التوقيت والمضامين.. لقاء الملك بالرئيس الفلسطيني.. دستوررأي ال •

  ١٤  التركيز على الموقف األردني إلسقاط صفقة القرن: سياسيون ومواطنون •

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

  شؤون قانونية

  ١٦  الفلسطينيين الالجئين مع يتضامن الدولي القانون •

  شؤون مقدسية

ّمسيرة عطاء يتهددها شح الدعم المالي.. جمعية االتحاد النسائي العربي بالقدس • ُ  ٢١  

  اعتداءات

  ٢٣  ًاالحتالل يهدم درجا يؤدي لألقصى في سياق مشروع التهويد •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٢٥  "الخان األحمر"م لهدم العليا اإلسرائيلية تنظر في التماس اليو •

  ٢٦   أسير فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي٤٣٠٠: فروانة •
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  تقارير

  ٢٦ تحذير من عزل القدس وتقسيم الضفة...صرخة من قلب الخان األحمر
  

  فعاليات

  ٢٨  الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق دعم على يجمعون المتحدة الواليات في نشطاء •

ًاإلقليمي العربي للتراث العالمي ينتج فيلما ومعرضا افتراضيا في يوم التضامن المركز  • ً ً
  ٢٩  العالمي مع شعبنا

  

  آراء عربية

  ٣١  "مركزية القضية الفلسطينية"مرتكزات لـ .. الملك وعباس •

  ٣٢  التضامن الدولي وعدالة القضية الفلسطينية •

  ٣٣  الءفي البحث عن سالم الشجعان والعق.. األردن وفلسطين •

  ٣٥   لليوم الدولي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني٧٣في الذكرى  •

  ٣٦  بايدن قد يعرض بعض الفرص المهمة للفلسطينيين وحلفائهم •
  

  آراء عبرية مترجمة

هكذا تحرم إسرائيل الفلسطينيين حق  ".. الكائنات الفضائية"بتعاون القضاء والجيش و •
  ٣٨  البناء على أراضيهم

غير قانونية بالضفة في األسابيع  ًسنشرعن بؤرا استيطانية :  اإلسرائيليةوزارة االستيطان •
  ٤٠  المقبلة

  

  باالنجليزية اخبار
King receives Abbas in Aqaba 41 

UNESCO chief reaffirms commitment to rights of the , 29On November 

Palestinian people  42 

Question of Palestine : h PalestiniansUN chief on day of Solidarity wit

remains distressingly unresolved 43 

Jerusalem: Hundreds of families are threatened with displacement 44 

IOF demolish staircase leading to Lions’ Gate 44 

PNC speaker lauds King's firm support to Palestinian cause 44 
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  بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

   اخترنا لكم
  من كلمة سمو االمير الحسن بن طالل

  في جامعة اليرموك) اسرائيل والعالقات االمريكية االسرائيلية(في افتتاح مؤتمر 

  ١٢/١/١٩٨٦بتاريخ 
  

الردني ان لفلسطين وبيت المقدس مكانة راسخة في الضمير العربي بشكل عام والضمير ا  
جل فاالردن منذ اندالع خطر الغزو الصهيوني لم يبخل بعطاء او تضحية من ا. بشكل خاص
وفي الوقت الذي أبدى االردن .  غربي النهر والذود عن ممتلكاتهم ودرء الخطر عنهمحماية االهل

 ان فيه منذ البداية استعداده للتوصل الى تسوية شاملة بالطرق السلمية العادلة والمشرفة، اال
ًهذا لم يجعله يقف لحظة واحدة مكتوف االيدي حيث تعرضت فلسطين للخطر واضحت مسرحا 

 خير شاهد على ذلك، فاالردن لم يتردد ١٩٦٧ و ١٩٤٨لالعتداءات الصهيونية واحداث عامي 
ًولم يهن امام التحديات واقتحم أتون المعارك ملبيا نداء االشقاء في فلسطين ومدافعا عن األرض  ً

  .ة والثرى المقدس بكل ما ملكت يداهالطيب
ًولم يكن الموقف هذا جديدا على األردن وقيادته، فمنذ قيام الثورة العربية الكبرى وفلسطين   

قد اعلن الشريف الحسين بن علي ابو الثورة العربية، ان الخطر لقضيتها المصيرية األولى، 
. تهديده ليشمل االمة العربية بأسرهاالصهيوني ال يهدد عروبة فلسطين وحدها فحسب وانما يمتد 

وكان اول من دعا الى منح الشعب العربي الفلسطيني حق تقرير مصيره في أرضه ووطنه، وها 
هو رحمه اهللا يرقد في ضريحه الى جوار المسجد االقصى في القدس الشريف بعد ان سجل انصع 

ًمنا لمبادئه التي ظل وفيا الصفحات في دفاعه عن الحق العربي المهدور ودفع عرشه وحياته ث ً
  .لها حتى رمقه األخير

   اللجنة الملكية لشؤون القدس من منشوراتمن كتاب القدس في اقوال الحسين والحسن،* 

 ٣٠/١١/٢٠٢٠اخترنا لكم 

***  
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  االردن والقدس

  التصدي لمحاوالت التقسيم الزماني : بيان أردني فلسطيني

  أو المكاني للمسجد األقصى المبارك
  

استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، في العقبة اليوم األحد، الرئيس  -  وكاالت - العقبة 
الفلسطيني محمود عباس، حيث بحثا المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في إطار التنسيق 

 .والتشاور المستمرين بين الجانبين

لحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء الذي حضره سمو األمير ا
ٕضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم وانهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، على 

 .أساس حل الدولتين

ٕوشدد جاللته على وقوف األردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل 
ٕعة واقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حقوقهم العادلة والمشرو

 .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 

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

 .الحرم القدسي الشريف/ التقسيم الزماني أو المكاني، للمسجد األقصى المبارك

وجدد جاللة الملك التأكيد على أن األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية 
 .هذه المقدساتالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على 

وثمن الرئيس الفلسطيني المواقف الثابتة والواضحة لألردن بقيادة جاللة الملك في الدفاع عن 
 .حقوق الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة

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

 .العالقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين

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

لهيئة العامة ، رئيس ا”فتح“اللجنة المركزية لحركة  كما حضره عن الجانب الفلسطيني عضو
 .للشؤون المدنية، ورئيس جهاز المخابرات العامة

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

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

أكد جاللة الملك والرئيس الفلسطيني، خالل اللقاء الذي انعقد في إطار عملية التنسيق  
والتشاور المستمرة، متانة العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين واستمرار العمل على 

 .تطويرها في جميع المجاالت
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فلسطيني المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، استعرض جاللة الملك والرئيس ال 
 .والتطورات اإلقليمية والدولية، وجهود حل أزمات المنطقة

ٕشدد جاللة الملك على وقوف األردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في  
ات السيادة والقابلة نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وخصوصا حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، ذ

، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ١٩٦٧للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
 .ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

شدد جاللة الملك والرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب،  
كما أكدا . ص السالم وتأجج الصراع، كاالستيطان ومحاوالت ضم أي أراض فلسطينيةالتي تقوض فر

مواصلة التصدي ألي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، 
 .الحرم القدسي الشريف/ ومحاوالت التقسيم الزماني أو المكاني، للمسجد األقصى المبارك

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

أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف األردن الثابتة بقيادة جاللة الملك في الدفاع عن  
 . الفلسطينية والقدسحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم القضية

أكد جاللة الملك والرئيس عباس ضرورة توفير جميع سبل الدعم الستدامة عمل وكالة األمم  
، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية "األونروا"المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئين، وفق تكليفها األممي

اتفق جاللة الملك والرئيس عباس على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا، وبما  
يحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة، ويحقق السالم العادل 

 ."والشامل واالستقرار في المنطقة

  ٢ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  ١٩٢٤ القدس ومقدساتها مستمرة منذ الوصاية الهاشمية على: سياسيون
 

 والوصاية األردنية الهاشمية على القدس ومقدساتها ١٩٢٤ منذ العام –عمان  - زايد الدخيل 
مستمرة، حين بايع مسؤولون فلسطينيون وعرب، الشريف الهاشمي الحسين بن علي، بالوصاية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة

ياسيون، إنه منذ ذلك التاريخ والدولة األردنية وملوكها، لم يتوانوا لحظة عن دعم القدس وقال س
ومقدساتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرتها ودعم أهلها في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي 

  .وغطرسته، ومخططاته التهويدية المتربصة بالقدس والمسجد االقصى المبارك

ين يركزون دوما على أهمية القدس والوصاية الهاشمية، والتأكيد على الدور وأضافوا أن الهاشمي
  .التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدس
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” األقصى“وزير األوقاف األسبق هايل داوود، أكد ان الدور األردني الهاشمي في الحفاظ على 
 التسعة عقود، وهو مستمر برغم ٕوحماية مقدساته واعمارها وصيانتها، مر بمراحل طويلة زادت على

  .الظروف السياسية الصعبة

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

  .القوى السياسية كافة

 ان جهود األردن على مر العقود، صبت في التصدي لمحاوالت إسرائيل تغيير الواقع على وتابع
، وأنها لم تتوقف في منع تنفيذ أي مخطط أو محاوالت لاللتفاف ”األقصى”األرض، فيما يخص القدس و

  .على كامل قدسية الحرم الشريف

ية الهاشمية على المقدسات من جهته؛ أكد الوزير األسبق مجحم الخريشا، الدور الكبير للوصا
بالقدس، والتي لعبت الدور االساس في الوقوف بوجه المخططات الصهيونية؛ الهادفة الى تهويد 

  .المدينة، ودعم ابنائها المقدسيين على الثبات والصمود

 ١٩١٧ًرؤساء كنائس القدس بايعوا الشريف الحسين وصيا على مقدساتهم منذ العام “وقال إن 
، واستمرت هذه المبايعات وتجددت مؤخرا قبل أعوام لجاللة الملك عبداهللا الثاني، ١٩٢٤  ورسميا العام

بطريركية الروم األرثوذكس، بابا : ، وذلك من قبل٢٠١٣بعد توقيع اتفاق الوصاية الهاشمية العام 
رية والسريان الفاتيكان وبطريركية الالتين، بطريركية األرمن، الكنيسة األسقفية العربية، الكنيسة اللوث

  .”األرثوذوكس

وشدد الخريشا، على أن جميع هذه المبايعات واالتفاقيات تستند على العهدة العمرية التي 
 .” قرنا، وفي ظل عهد جميع خلفاء المسلمين١٤حافظت على المقدسات المسيحية منذ 

يه وتقسيمه، في والسيطرة عل” األقصى“وبين ان المملكة تقوم بدور مهم في مواجهة محاوالت تهويد 
  .وقت تتوالى فيه اإلعمارات الهاشمية للمسجد المبارك، باإلضافة إلى استمرارية المشاريع الحيوية

من جهته؛ قال السفير السابق أحمد مبيضين، إن للقدس عند الهاشميين مكانة كبيرة، مضيفا 
 أردنيا وفلسطينيا حول القدس، ، تؤكد المبادئ التاريخية المتفق عليها٢٠١٣أن االتفاقية الموقعة العام 

وتمكن األردن وفلسطين من بذل الجهود بشكل مشترك لحماية القدس واالماكن المقدسة من محاوالت 
  .”األقصى”التهويد اإلسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة لـ

لمدني إلى الضفة الغربية، بموجب  أعادت اإلدارة المدنية األردنية نظام الحكم ا١٩٤٩في العام 
، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر األردن ١٩٥٠قانون اإلدارة العامة على فلسطين، وفي العام 

  .رسميا

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

حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة، ووجوب انسحاب إسرائيل من األراضي 
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، وبناء عليه، ٢٤٢ كما ورد في قرار مجلس األمن رقم ١٩٦٧) يونيو(التي احتلتها في حرب حزيران 
رة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى األردن وبعد مرور مدة قصيرة من سيط

  .مجددا

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

  .دولة فلسطينالوقت قيام 

 عندما وقع اتفاق تاريخي بين ٢٠١٣) مارس( وبقي الحال على هذا األمر حتى نهاية آذار 
جاللة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية 

س، وله الحق في على األماكن المقدسة، وأن جاللته هو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في القد
، المعرف في االتفاقية على أنه كامل ”األقصى“بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا 

  .الحرم القدسي الشريف

  ٢ص/٣٠/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  الزغنون يشيد بالمواقف الثابتة للملك تجاه القضية الفلسطينية
  

 سليم الزعنون، بالمواقف الثابتة أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، - بترا - عمان 
والمبدئية لجاللة الملك عبد اهللا الثاني، من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 

ن المواقف التي جاءت في رسالة الملك وقال الزعنون، في تصريح صحفي أصدره اليوم األحد، إ
عبداهللا إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لمناسبة يوم التضامن العالمي 
مع الشعب الفلسطيني، هي امتداد للدفاع الشجاع واألصيل للمملكة األردنية الهاشمية ودعمها غير 

  .ر القابلة للتصرفالمحدود لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه غي

وأكد استمرار التنسيق االستراتيجي بين البلدين التوأمين؛ فلسطين واألردن، الذي يرعاه جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني والرئيس محمود عباس، إلفشال مخططات االحتالل االستيطانية لضم أية أراض 

 لفرض واقع جديد في مدينة القدس فلسطينية، وتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، ومواجهة إجراءاته
المحتلة وفي المسجد األقصى المبارك، وتوحيد الجهود والمواقف العربية والدولية لحل القضية 

  .الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

 صاحب الوصاية الهاشمية ّوثمن الدور الكبير الذي يقوم به جاللة الملك عبد اهللا الثاني بصفته
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وجهوده في حمايتها ورعايتها، والتصدي ألية محاوالت 

  .لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة ومقدساتها

، "األونروا"الة وأشاد الزعنون بتأكيد جاللة الملك على أهمية توفير سبل دعم واستدامة عمل وك
وفقا لتكليفها األممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ 
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، وبما يضمن حق الالجئين ١٩٤حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 
  .الفلسطينيين في العودة والتعويض

 ٢ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  األزهر يدعو اآلباء واألمهات إلحياء القضية الفلسطينية فى عقول األبناء
 

ذكرى اغتصاب األراضى "ر األزهر العالم كله، بما اسماه أحد أسوأ المناسبات فى التاريخ الحديث ّذك 
ن نوفمبر من  م٢٩، والتى تحل فى الـ "ذكرى قرار تقسيم فلسطين"أو ما يعرف سياسيا بـ " الفلسطينية

 .كل عام

وأكد األزهر فى بيان له، أن هذا التاريخ قد حمل كل أشكال القهر والظلم للشعب الفلسطيني، ممثلة 
فى المذابح واالعتداءات والتعذيب والتهجير القسرى وغيرها، مشددا على أن العالم العربى واإلسالمى لن 

وغير األخالقية فى حق الشعب الفلسطيني، والتى ينسى مذابح الكيان الصهيونى وجرائمه غير اإلنسانية 
  .ال يمكن أن تمحى من ذاكرة اإلنسانية مهما حاول المغتصب تشويه التاريخ أو تزييف حقائقه

ودعا األزهر الشريف المجتمع الدولى لالعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما 
لية التعليمية والمشاريع الثقافية والتربوية، إلحياء القضية يدعو اآلباء واألمهات والقائمين على العم

ًالفلسطينية دائما والتعريف بها دوما حتى تظل حاضرة فى قلوب وعقول األطفال والشباب فى مواجهة 
الحمالت الممنهجة على مواقع التواصل االجتماعى الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يعيد اهللا الحق 

  .س ستبقى عربيةألصحابه، فالقد

  ٢٠٢٠- ١١-٣٠اليوم السابع 

*** 
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  فلسطين والقدس في قلب األمة اإلسالمية: نائب أردوغان

 

 يقعـان الشريف والقدس فلسطين إن أوقطاي، فؤاد التركي الرئيس نائب قال – األناضول –أنقرة 
 .الفلسطينية ةالقضي حيال مشترك موقف تبني ضرورة عل ًمشددا اإلسالمية، األمة قلب في

ــدى أوقطــاي كلمــة وجــاءت ــر مــشاركته ل ــصال عب ــي ات ــسة اختتــام فــي الخمــيس، مرئ  العمــل جل
 وأشار .اإلسالمي التعاون لمنظمة والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة للجنة ٣٦ الـ لالجتماع الوزارية،
 الشريف والقدس سطينفل" :مضيفا اإلسالمي، التعاون منظمة قيام أساس تشكل فلسطين أن إلى أوقطاي

 عـزل يواصـل اإلسرائيلي االحتالل أن إلى ولفت ".كذلك أفعالنا مركز في يكون أن ويجب قلوبنا، مركز في
 وأردف ".الفلـسطينية القـضية حيال مشترك موقف تبني علينا" :الخصوص بهذا وقال الفلسطيني، الشعب

 بشكل اإلسالمية واألمة الفلسطينيون إخوتنا نتظرهاي التي الالزمة الخطوات اتخاذ علينا ينبغي لذا،" :ًقائال
 اإلطـار بهـذا مـشيرا العـالم، لهـا يتعـرض التـي كورونـا جائحة إلى أوقطاي لفت آخر، صعيد على ".عاجل

 .اإلسالمي التعاون منظمة داخل السياحة قطاع دعم أهمية إلى

 وفرص التكلفة منخفضة قروض خالل من دعم إلى بحاجة السياحة بقطاع العاملين أن إلى ّونبه
 وأكــد .المــالي الــدعم أشــكال مــن وغيرهــا الــضريبية واإلعفــاءات األراضــي، وتخــصيص الــصغرى، التمويــل
 الذي الجديدة الحياة أسلوب مع يتماشى بما السياحي القطاع لتنشيط بديلة ووسائل طرق ابتكار ضرورة

 .كورونا جائحة رافق

 التعــاون منظمــة دول بــين "آمنــة ســفر ممــرات" ءإنــشا إمكانيــة بحــث إلــى الحاجــة إلــى وأشــار
 ".اآلمنة السياحة برنامج" تطبق تركيا أن مبينا اإلسالمي،

 قـدرة زادت االقتـصادية، العالقـات صـعيد علـى المنظمـة أعضاء بين التضامن ازداد كلما أنه وأكد
 .الخارجية والتحديات الصدمات مقاومة على أعضائها

 منظمة داخل تحقيقها تركيا تريد التي المهمة المشاريع بين من الذهب بورصة مشروع أن ّوبين
 التحتيـة البنيـة تطـوير إلـى بحاجة نحن" :الخصوص بهذا وقال .القريب المستقبل في اإلسالمي، التعاون

 ".اإلسالمي التعاون منظمة بورصات بين الذهب تجارة من ستمكن التي

 كراهية لخطابات يتعرضون المسلمين أن مبينا المسلمين، كراهية انتشار إلى أوقطاي تطرق كما
 .العالم أنحاء مختلف في

 وحتـــى بـــل معتقـــداتهم، بـــسبب واإلســـاءات للهجـــوم يتعرضـــون يزالـــون ال المـــسلمين أن وأضــاف
 .يوميا للقتل يتعرضون

 .الحيوية القضية هذه إلى االنتباه لفت في يستمر أن واجبه من اإلسالمي العالم أن وأكد

 تـدرك حتـى الحمـراء، خطوطنـا عـن بأسـره للعـالم واضـحة رسـالة نبعـث أن يجـب" :أوقطـاي وتابع
  ".المشكلة خطورة األخرى الدول

  ٢٦/١١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

*** 



 
١٢

  القنصل البريطاني يؤكد رفض بالده لالستيطان بالضفة والقدس

   وكاالت-القدس المحتلة

يليب هول أمس إن موقف بالده رافض قال القنصل البريطاني العام في مدينة القدس المحتلة ف
  لسياسة االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس

وأكد القنصل البريطاني إن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير 
ة وقف بناء ًقانونية، وتشكل عائقا أمام تحقيق السالم ونحن نتحدث بصراحة مع اإلسرائيليين حول ضرور

  .المستوطنات إلعطاء فرصة للسالم وتحقيق حل الدولتين

وأضاف ان بريطانيا ملتزمة بتقديم الدعم السياسي واالقتصادي للحكومة الفلسطينية لتستمر في 
  .بناء مؤسسات الدولة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

شعب الفلسطيني، وتم ترجمته من خالل  هول أن بريطانيا مستمرة في دعمها السياسي للوأوضح
رفضها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ورفضها لخطة الضم، وهي مستمرة في تقديم الدعم 
االقتصادي للشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات اإلنسانية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ومة الفلسطينية، إضافة إلى التعاون في عدة مجاالت، ال ، والمساعدات بأشكالها المختلفة للحك)األونروا(
  )بترا(.سيما في المجالين المعرفي والثقافي

  ٧ص/٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  رأي الدستور

  أهمية التوقيت والمضامين.. لقاء الملك بالرئيس الفلسطيني
  

لحاضر والمصير بقيت العالقة األردنية الفلسطينية على مر السنوات، عالقة التاريخ والدم وا
المشترك، عالقة تتقدم فيها مصلحة الشعبين الشقيقين، وتتصدر سلم أولوياتها القضية الفلسطينية، 
ًكقضية مركزية لألمة، ومفتاحا لتحقيق السالم في المنطقة، وبقي معها األردن رغم أعوام الضيق 

ًواألجندات التي تبرعمت في المنطقة، ثابتا صلبا على مبادئه، مؤمنا ً ً مدافعا بأن ال أمن وال استقرار في ً
 .المنطقة دون حل عادل شامل يضمن لألشقاء حقوقهم التاريخية والمشروعة على ترابهم الوطني

ّويتوج سمو هذه العالقة ورسوخها التنسيق المستمر بين جاللة الملك عبد اهللا الثاني وأخيه  
ًا للمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث اللقاء باألمس بحث

في إطار التنسيق والتشاور المستمرين، ليخرج اللقاء الذي حضره سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني 
ٕولي العهد، بتأكيد ملكي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم وانهاء الصراع 

 .على أساس حل الدولتينالفلسطيني اإلسرائيلي، 

ّالملك وفي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني عبر عن وجدان شعبه وموقف األردن  
الثابت في دعم األشقاء بتقرير المصير والحق في السيادة، والعودة والتعويض لتكون الرسالة الملكية في 

ردني، في وقوفنا بكامل طاقاتنا اللقاء مع الرئيس عباس واضحة وثابتة وتؤكد رسوخ الموقف األ
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ٕوامكانياتنا إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة واقامة دولتهم المستقلة،  ٕ
، وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

خي القائم في القدس، ورفض األردن لجميع اإلجراءات وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاري
األحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها ومحاوالت التقسيم الزماني أو المكاني، للمسجد 

 .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك

يدة، حيث إن أهمية اللقاء وتوقيته تكمن في التحضير للتنسيق والتشاور مع إدارة أمريكية جد 
ًالموقف األردني الفلسطيني الموحد، وحيث ندرك جميعا كما المجتمع الدولي مخاطر االنحياز في أوقات 
خلت للمحتل على حساب صاحب الحق واألرض والتاريخ، ليصب اللقاء في خانة توحيد الموقف، 

 يستوجب اليوم وتحشيد الجبهات المناهضة لكل المشاريع التي تسعى إلى هضم الحق الفلسطيني، ما
توحيد المواقف العربية في هذا اإلطار وجعل القضية الفلسطينية على سلم أجندة القرار العربي، والدفاع 
ًعن الحلول التي تضمن الحق الفلسطيني استنادا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وفق مبادرة 

 .السالم العربية

مستقبل القضية الفلسطينية، وتتطلب تنسيق المواقف، إن المرحلة المقبلة فاصلة وتاريخية في  
ًوموقفا عربيا متجانسا، وندرك مع هذه المرحلة أهمية الموقف األردني وصالبته، فالملك يحظى بثقة  ً ً
األسرة الدولية، وتجمعه صداقة متينة بعديد القوى المؤثرة في العالم وبخاصة اإلدارة األمريكية الجديدة، 

ًع يقدم دوما خطاب العقالنية واالعتدال والتوازن، ويدعو دوما إلى تعظيم مساحات فهو بشهادة الجمي ً
 .الحوار والتوافق، ولذا كانت مواقفه على الدوام محط التقدير واالحترام والثقة

ًلقد بقي األردن رغم تعاظم التحديات وتبدل األجندات متمسكا بموقفه غير مساوم على قضية  
ًفلسطين، مدركا قانعا  أن مصادرة الحق الفلسطيني ستجلب للمنطقة ويالت وويالت، ومع هذا الموقف ً

الملكي الصلب نجدد في األردن وقوفنا خلف جاللة الملك في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
ًالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات استنادا إلى شرعية تاريخية ودينية، ليبقى 

ًردن تحت هذا العنوان على جبهة الحق في صمود وثبات مع فلسطين، مدافعا عن حق األشقاء في األ
 .نيل حقوقهم الكاملة والعيش بدولة مستقلة كاملة السيادة بأمن وسالم

  ٣ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 التركيز على الموقف األردني إلسقاط صفقة القرن: سياسيون ومواطنون
  

ال يختلف أحد على دور األردن والشعب األردني في دعم حقوق الشعب  -ئدة السيد سا-عمان 
الفلسطيني والمدافعة عنها بكافة الطرق وفي جميع المحافل الدولية، والدور المحوري الذي تتخذه 

 .المملكة في مساندة القضية الفلسطينية

اسبة اليوم العالمي للتضامن أردنيون وفلسطينيون ومراقبون أكدوا في تصريحات الى الراي بمن
مع الشعب الفلسطيني الذي صادف أمس على ارتكازهم على الموقف األردني في إسقاط صفقة القرن 

 .ومحاربة الضم

ًوال يزال األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد على موقفه تجاه قضية فلسطين شعبا 
ٕفي تقرير مصيره على أرضه، واقامة الدولة الفلسطينية ًوأرضا ومقدسات، واالعتراف بحقوقه المشروعة 

 .المستقلة وعاصمتها القدس

ًوكان موقف جاللة الملك دائما رافضا وحازما ازاء التصريحات االسرائيلية للسير في تنفيذ صفقة  ً
كال «القرن، واإلعالن عن نية ضم الضفة الغربية، والذي شدد على موقف األردن بالالءات الثالث 

 .«وطين، كال للوطن البديل، كال على القدسللت

منسق الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة االحتالل والضم الدكتور رمزي عودة قال ان اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني له خصوصية، وهي مناسبة لتوصيل صوت الفلسطينيين لكل 

 .طينية، والمتمثلة بصفقة القرن والضم والتطبيعالعالم بأنهم موجودون ويرفضون تصفية القضية الفلس

وأضاف هذا اليوم نبرز ونوجه رسالة للجميع بأن الفلسطينيين موحدون في إسقاط هذه الصفقة 
ومنع االحتالل من اجراءات الضم، والذي يلتف حول رفض ذلك الشعب الفلسطيني واألردني، مع السعي 

 .الحثيث لوقف ذلك

ًعودة ان الفلسطينيين يثمنون الموقف االردني قيادة وشعبا، وعلى دور وعن الدور األردني أكد 
االردن المحوري ليس فقط بالوصاية على المقدسات االسالمية والمسيحية، إنما في اسقاط صفقة القرن 
ًومحاربة الضم، الفتا الى انهم ال يعترفون اال بالوصاية االردنية على المقدسات، ويرتكزون على الموقف 

 .ردني في محاربة الضماال

ًواوضح ان عملية الضم سيكون تأثيرها سلبيا على األردن أيضا، ألن ذلك سيتسبب بهجرة االف 
الفلسطينيين اليها، وسيعمل على خلق حدود دائمة مع الكيان االسرائيلي مما سيسبب مصدر قلق امني 

 .هويد المدينة المقدسةًاليه، مؤكدا على ان التنسيق مستمر بين المملكة وبينهم في منع ت

ًواعتبر عودة ان مساندة االردن للفلسطينيين حكومة وشعبا مهمة جدا، ولها وزن وثقل بالمحافل  ً
الدولية، متمنيا ان تفتح االدارة االميركية الجديدة افاقا اكثر وبالتعاون مع الحكومة االردنية، إلسقاط 

 .صفقة القرن ومنع االحتالل من اجراءات الضم

طن محمد المجالي قال ال توجد دولة في العالم تدعم القضية الفلسطينية اكثر من االردن، الموا
ولطالما رفض الشعب االردني سياسات االحتالل االسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والتي ال 
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ثقته ًيمكن ان تمحى من ذاكرة االنسانية، مؤكدا على ان فلسطين تبقى على رأس االولويات، وعلى 
 .التامة بالقيادة الهاشمية برفض صفقة القرن وأي محاوالت للضم

ًالمحامية ريم القريوتي اشارت الى موقف االردن قيادة وشعبا في رفض صفقة القرن، والتأكيد 
الدائم على حقوق الشعب الفلسطيني على ارضه، مبينة ان االردن على تنسيق مستمر مع الجانب 

لمقدسات ووضعها على سلم األولويات، واستنكار الضم ألنه يفقد الهوية الفلسطيني، للحفاظ على ا
 .األردنية والفلسطينية على حد سواء

بدورها قالت الباحثة السياسية والقانونية الدكتورة دانييال القرعان اننا كأردنيين يجب ان يكون كل 
ردن من اوائل الدول التي نادت يوم هو يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني، ألن ارتباطنا قوي معهم، واال

لنصرتهم ودعمهم في جميع المحافل الدولية وبقيادة جاللة الملك، وتمحور ذلك ميدانيا وعمليا بإنشاء 
 .مستشفيات ميدانية في المناطق المنكوبة، واالمدادات الغذائية والمؤن المختلفة

بة نؤكد فيها للعالم بأسره واضافت ان االحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناس
تمسكنا بالثوابت الفلسطينية، ونذكر المجتمع الدولي بواجباته تجاه الفلسطينيين، والدعوة لتحويل هذا 
ٕاليوم الى قرار فعلي من خالل دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة على 

  .أرضه وعاصمتها القدس

لحديث عن صفقة القرن وضم جزء من اراضي غور األردن وشمال وفي الوقت الذي يجري ا
البحر الميت لالحتالل االسرائيلي، لفتت القرعان الى دور االردن في رفض الصفقة والضم، وعلى الرغم 
من الصعوبات االقتصادية التي يواجهها االردن، اال انه لم يتخل عن مسؤوليته تجاه المسجد األقصى 

ة والمسيحية، ورعاية الالجئين والنازحين من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي شاركهم والمقدسات اإلسالمي
  .األردنيون المعاناة واأللم

  ٢ص/٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  العالم في المؤمنين  تدعو الكنائس لشؤون الرئاسية اللجنة

 شعبنا مع تضامنهم لتأكيد الحق عن والمدافعين
  

اللجنــة الرئاســية لــشؤون الكنــائس فــي دولــة فلــسطين،  دعــت - وفــا٢٠٢٠-١١-٢٨ اهللا رام
 ودعمهـم لحقــوق شـعبنا الفلــسطيني، للخـالص مــن ظلــم تــضامنهم لتأكيـد كنـائس العــالم وكافـة المــؤمنين

  . واضطهاده على مدار سنوات احتالله المريرةاإلسرائيلياالحتالل 

لـسطيني رمـزي خـوري،  اللجنـة فـي بيـان أصـدره رئيـسها، مـدير عـام الـصندوق القـومي الفوأكدت
نـوفمبر /  تـشرين الثـاني٢٩لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الـشعب الفلـسطيني، الـذي يـصادف فـي 

 ان تنتهـي المعانـاة التـي الزمـت أبنـاء شـعبنا المعـذب فـي األرض المقدسـة، األوانمن كـل عـام، انـه آن 
سياسية، التـي يجـب أن يتمتـع بهـا فـي بسبب الظلم والقهر والحرمان من حقوقه اإلنـسانية والطبيعيـة والـ

  .دولة حرة، كباقي شعوب العالم
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 ان الواجب اإلنساني واألخالقي والديني، يحتم علـى كـل المـؤمنين وأحـرار العـالم، إعـالء وأضافت
صوت الحق والعدالة في هـذا اليـوم الـذي يتـضامن بـه العـالم مـع أبنـاء شـعبنا، خاصـة وأننـا علـى أبـواب 

 والتوسـع العنـصري، والتـي مجيدة، حيث مدينه الميالد محاصرة باالستيطان، وجدار الـضأعياد الميالد الم
 كريمـا بعيـدا عـن االحـتالل وممارسـاته القمعيـة، فـي ظـل الدولـة حـرا يجـب أن يعيـشها شـعبنا الفلـسطيني

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس

 وأفـراد ودولالمجتمع الدولي من مؤسـسات  كافة الجهات المعنية في إلى اللجنة نداءها ووجهت
وكنــائس وموحــدين ومــدافعين عــن العدالــة اإلنــسانية، لمــضاعفة جهــودهم واتخــاذ المواقــف الفعليــة التــي 

 والمسيحية، ليعيش شـعبنا اإلسالميةتوقف انتهاكات االحتالل وممارساته بحق مدينة القدس ومقدساتها 
  .وكل المؤمنين بحرية وسالم واطمئنان

  ٢٨/١١/٢٠٢٠ لة األنباء الفلسطينية وفاوكا
*** 

  شؤون قانونية

  الفلسطينيين الالجئين مع يتضامن الدولي القانون

  قضيتي فلسطين حملة: إعداد

 أزمة إلى التاريخية فلسطين أرض من% ٧٧ نحو على ١٩٤٨ سنة الصهيوني الكيان قيام أدى
 الـشعب مجمـوع مـن% ٥٧ نحـو طـرد فـي لهافـصو أهـم وتمثلـت البـشري؛ التـاريخ في نظيرها ّقل إنسانية

  .الجئين إلى فلسطيني ألف ٨٠٠ نحو وتحويل الفلسطيني،

 ُتعـين التـي المـساعدات لتقـديم الدوليـة والمنظمـات الـدول تـدخل تـستدعي إنـسانية حالـة واللجوء
 وكالـة إنـشاء إلـى المتحـدة لألمـم العامـة الجمعية دفع ّمما ومقاومتها؛ اللجوء ظروف تحمل على الالجئ
 واإلنـساني الـدولي القـانونين قواعـد ّبينـت بـدورها،. ٣٠٢ رقـم القـرار بموجـب ١٩٤٩/١٢/٨ في األونروا
 عدم في تكمن المشكلة ولكن بها، يتمتع التي الحماية قوانين ّونظمت الفلسطيني، لالجئ القانوني المركز
  .ّحقه لالجئ يحفظ الذي بالقدر تفعيلها

 الحرب نهاية مع إال يبدأ لم الالجئين لصالح الدولي العمل فإن ديمة،ق الالجئين مشكلة كانت ٕواذا
ب للجـوء، القانونيـة الـصفة العـشرين القـرن فـي العـام الدولي القانون وأكسب. األولى العالمية  عليـه ّـورت

 يّتبن كان الصعيد هذا وعلى. الالجئين تجاه واجبات بعدة التقيد الدولية األسرة أعضاء على وفرض ًآثارا،
 اتفاقيـة أول ّتعـد والتـي ،١٩٥١ معاهـدة عـن والزمنـي الجغرافـي التحديدين أزال الذي ،١٩٦٧ بروتوكول

  .الالجئين مشكلة ّبحل ُتعنى دولية

ّتعد ١٩٥١ عام واتفاقية  فيهـا ُتحدد والتي الالجئين، لصالح أبرمت التي الدولية الوثائق أهم من ُ
 وغيـر بهـا، يتمتـع التي القانونية الحماية ونوع الالجئ، هو نم بوضوح، ُوتبين، لالجئ، القانوني المركز

 العقيـدة حريـة االتفاقيـة وتـضمن. عليهـا يحـصل أن يجب التي االجتماعية والحقوق المساعدات من ذلك
 الالجـئ التزامـات متساو، بقدر االتفاقية، وتحدد. للعمل الفرصة ٕواتاحة السفر، ووثائق والتعليم، والتنقل،
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ــنص. المــضيفة اتالحكومــ تجــاه ــى وت ــى الالجــئ إعــادة جــواز عــدم عل ــد إل ــه ُيخــشى بل  التعــرض مــن في
  .لالضطهاد

ّوتعــد. أساســية بــصفة المــضيفة، الحكومــات عــاتق علــى الالجئــين حمايــة مــسؤولية وتقــع  الــدول ُ
 لـشؤون المتحـدة لألمم السامية المفوضية وتحتفظ. أحكامها بتنفيذ ملزمة ،١٩٥١ اتفاقية على الموقعة

  .العملية هذه على" رقابي التزام"بـ الجئينال

 اتخذتـه لقـرار نتيجـة الجئـين أصـبحوا كـونهم الالجئـين بـاقي عـن الفلـسطينيون الالجئـون يختلف
 مفوضـية عمـل نطـاق ومـن ،١٩٥١ اتفاقيـة مـن الفلـسطينيين الالجئـين اسـتثناء ّتم لذلك المتحدة، األمم

 لهم المضيفة الدول وحررت الفلسطينيين، لالجئين صةخا رعاية تمنح أن يجب كان خطوة في الالجئين،
  .تجاههم المباشرة المسؤولية من

 توقــف حـال فــي المـستمرة المــساعدة أو الحمايـة علـى الفلــسطينيين الالجئـين حــصول أجـل ومـن
 مثـل سـبب ألي توقفـت مـا إذا: "يلـي ما ١٩٥١ معاهدة تضمنت لهم، المساعدة تقديم عن المتحدة األمم
 األمــم لقــرارات ًوفقــا ًنهائيــا ّســوي قــد األشــخاص هــؤالء وضــع يكــون أن ودون المــساعدة أو ةالحمايــ هــذه

 الالجئين فإن لذلك، ونتيجة". االتفاقية هذه أحكام من ًحتما يستفيدون فإنهم بالموضوع المتعلقة المتحدة
 المـساعدة أو ايـةالحم تقـديم عـن األونروا توقفت إذا ١٩٥١ اتفاقية بإطار ًحكما مشمولون الفلسطينيين

  .لهم

 ومعاهـدة اإلنساني، الدولي كالقانون أخرى مصادر من ًأيضا الحماية الفلسطيني الالجئ ويستمد
 علـى موادهـا إحـدى تـنص حيـث تنفيـذها؛ رفض ولكنه الصهيوني الكيان عليها ّوقع التي الرابعة، جينيف

 إلـى المحتلـة األراضـي مـن نفـيهم أو المحميين، لألشخاص الفردي أو الجماعي الجبري النقل يحظر "أنه
  ".دواعيه كانت ًأيا محتلة، غير أو محتلة أخرى، دولة أي أراضي إلى أو االحتالل، دولة أراضي

 قيام أن الدولي القانون في عليه المتعارف من فإنه الصهيوني، الكيان موقف عن النظر وبغض
 عليهـا، الدوليـة المـسؤولية يرتـب تـه،إعاد ورفض أرضه من شعب كطرد مشروعة، غير بأعمال ما دولة

 الفلـسطيني الـشعب ّبحـق الـصهيوني االحـتالل جـرائم فـإن وبالتـالي، الـضرر؛ هـذا إصـالح عليهـا ويفرض
  .والمحاسبة المساءلة تستوجب دولية جرائم

 ّـوفر الـذي ،١١/٩/١٩٦٥ فـي) البيـضاء الـدار (كزابالنكا بروتوكول العربية الدول جامعة وتبنت
 ًأحكامـا منـه الثانية المادة في تضمن حيث ،١٩٥١ معاهدة توفرها ال الحقوق من مجموعة نللفلسطينيي

 والمغـادرة، العودة ّبحق المتعلقة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من ١٣ المادة في الواردة بتلك شبيهة
 لـم العربيـة الدول أن إال العربية، الدول جامعة إلى ّالمنضمة الدول في التحرك حرية لالجئين يضمن كما

  .المذكور البروتوكول مع يتالءم بما قوانينها تعديل إلى تبادر

 غيـر الفلـسطيني، الالجـئ مساعدة سبيل في األونروا به تقوم الذي الدور أهمية من الرغم وعلى
 الالجئـين مـن الكثيـر اسـتثنى ألنـه الالجـئ، هـذا لتعريـف اعتمدتـه الذي الضيق التعريف عليها يؤخذ أنه
 ًعلمـا الخمـس، عملهـا مناطق غير في المقيمين أولئك ًخصوصا المساعدة، إلى المحتاجين فلسطينيينال
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 لكـن. ١٩٦٧ حـرب نتيجـة ونـازحين ،١٩٤٨ سـنة المحتلـة الفلـسطينية األراضـي داخـل نازحين هناك أن
 دول إلـى اتبعثـ إرسـال خـالل من صالحياتها توسيع إلى استثنائي، وبشكل ًأحيانا، لجأت الدولية الوكالة
  .ًومحدودا ًمؤقتا كان األمر هذا أن غير عملها، نطاق خارج واقعة

ــروا بمفهــوم الالجــئ وتعريــف ــف األون ــرت إذ الواقــع؛ عــن يختل ــسطيني الالجــئ أن اعتب  هــو الفل
 بيتــه وفقــد ،١٥/٥/١٩٥١و ١/٦/١٩٤٦ بــين مــا الفتــرة خــالل فلــسطين فــي يقــيم كــان الــذي الــشخص

 يقتـصر الفلـسطيني لالجـئ األونـروا تعريـف أن ًأيـضا المالحظـة ويجـب. ١٩٤٨ حرب نتيجة رزقه ومورد
 قــرار فــي عليهــا المنــصوص والتعــويض العــودة لغايــات ولكــن. لخــدماتها المــستحقين الالجئــين علــى فقــط

 مــن أوســع بمفهــوم تــستخدم" الفلــسطيني الالجــئ "عبــارة فــإن ،١٩٤ رقــم المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة
 الـذين الفلـسطينيين الالجئـين لكـل ًشـامال وكـان زمنيـة، فترة يحدد ولم الفلسطيني، جئلال األونروا تعريف
  .المسجلين فقط وليس وممتلكاتهم، ديارهم فقدوا

  :الجغرافي وتوزيعهم الفلسطينيين عدد

 ،٢٠٢٠ سـنة منتـصف فـي الفلـسطيني لإلحـصاء المركـزي للجهـاز السكانية التقديرات على بناء
 غـزة قطـاع فـي يعيـشون فلـسطيني مليون ٥.١ نحو منهم العالم، في فلسطيني نمليو ١٣.٥ نحو هناك

 يقـارب ومـا ،١٩٤٨ أراضـي فـي فلـسطيني مليـون ١.٦ ونحـو ،)القـدس شرقي فيها بما (الغربية والضفة
 الالجئـين عـدد وصـل وقـد. األجنبيـة الـدول فـي ألـف ٧٢٧ مـن وأكثر العربية، الدول في ماليين ستة من

 ٧٦٠,٤٧٥و الجــئ مليــون ٧.٩٤ بيــنهم مــن ،٢٠١٨ ســنة نهايــة مــع مليــون ٨.٧ ونحــ الفلــسطينيين
ًمهجرا  يختلـف رقـم وهـو ،%)٦٧ نحـو (العـالم فـي الفلـسطينيين عـدد ثلثي نحو ُيشكل العدد وهذا ًداخليا، ّ

  .األونروا وكالة إحصائيات عن

  :ًدوليا الفلسطينيين الالجئين حماية

 والحمايـــة المـــادي، واألمـــن واألمـــن، الجـــسدية الـــسالمة تـــوفير تعنـــي لالجئـــين الدوليـــة الحمايـــة
ــة، ــا القانوني ــرام يــشمل بم ــاتهم حقــوقهم احت ــة، فــي وحقهــم األساســية، وحري ــانوني والوضــع العدال ... الق

  .اآلخرين لالجئين المتاحة الحماية نفس الفلسطينيين لالجئين ّيحق الدولية، القرارات وبحسب

 الفلــسطينيين ولالجئــين وطــنهم، داخــل الفلــسطينيين لنــازحينل الالزمــة الحمايــة تــوفير أجــل ومــن
 التوفيـق لجنة تشكيل ّتم ديارهم، إلى وعودتهم لهم دائمة حلول إيجاد وتسهيل ،١٩٤٨ عام ُّشردوا الذين

 وكالــة إنــشاء ّتــم وكــذلك ،١٩٤ للقــرار ًوفقــا ،١٩٤٨ ديــسمبر/ األول كــانون فــي المتحــدة لألمــم التابعــة
 لجنــة لفــشل ونتيجــة. لالجئــين اإلغاثــة وخــدمات األساســية اإلنــسانية المــساعدة قــديمت أجــل مــن األونــروا
ُيعــد لــم ديــارهم، إلــى الالجئــين إعــادة ومنهــا أهــدافها، تحقيــق فــي التوفيــق  فاعلــة دوليــة وكالــة أي هنــاك َ
  .حقوقهم وحماية مصالحهم، وتمثيل الالجئين، لصالح

 ّحــد إلــى وممارســاتها، الفلــسطينيين لالجئــين المــضيفة العربيــة الــدول معظــم سياســات وأســهمت
ِوحـرم حمـايتهم، فـي فجوات بإيجاد كبير،  العمـل فـي ّالحـق مثـل األساسـية حقـوقهم الكثيـر مـن الالجئـون ُ
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 االتفاقيات على الدول هذه غالبية مصادقة من الرغم على العودة، ّحق حماية بحجة... والتملك والسفر،
  .األفراد لكافة األساسية اإلنسان قحقو تضمن أن يفترض التي الدولية

  :العودة ّحق

ّهجر الذي والبيت القرية إلى بل فلسطين، إلى العودة ّحق  ّالحـل الحال، بطبيعة الفلسطيني، منه ُ
 في مرتبط جماعي، ّحق أنه على به تمسك ّوحق الدولية، القوانين كفلته ّحق وهو الالجئ، لهذا المفضل
 وعلـى فلـسطيني، كـل علـى ينطبـق ّالحـق وهـذا. منـه حـرم الـذي الـوطن إلـى وانتمـاؤه فقدها، التي الهوية

  .وظروفها والدتها، ومكان تواجدها، وأماكن عددها، بلغ مهما ذراريهم،

 بموجب ديارهم إلى الالجئين بإعادة التزامه أعلن قد الصهيوني الكيان أن إلى هنا اإلشارة وتجدر
 أن لبـث مـا لكـن شـاؤوا، متى إليها والعودة ديارهم بمغادرة انالسك ّحق كفل الذي ١٨١ رقم التقسيم قرار

  .االلتزام هذا من تنصل

 شـخص لكـل "أن علـى اإلنـسان وواجبـات لحقـوق العـام اإلعـالن مـن عشرة الثالثة المادة وتنص
 ّوتـم ،"بلـده إلـى العـودة فـي ّالحـق شـخص ولكـل... دولـة أيـة حدود داخل والعيش الحركة حرية في الحق

 المدنيــة بــالحقوق الخــاص الــدولي العهــد "قــانون مــن عــشرة الثانيــة المــادة فــي ّالحــق هــذا علــى التأكيــد
 سـنة فـي أقـر الـذي العربـي، العـالم في والمشردين الالجئين حماية حول القاهرة إعالن وفي". والسياسية

 إلـى بـالعودة يينالفلـسطين ّحـق وعلـى الـوطن، إلـى والعـودة بالمغـادرة األفراد ّحق على التأكيد ّتم ،١٩٩٢
  .فلسطين

 وجـوب "علـى ،١٩٤٨ ديـسمبر/ األول كـانون فـي أقـر الـذي ،١٩٤ القرار من ١١ الفقرة وتنص
 وقـت أقـرب فـي بالعودة جيرانهم مع بسالم والعيش منازلهم إلى العودة في الراغبين للفلسطينيين السماح
 فيهـا بمـا كافـة، الدول من به حظي يالذ الدولي اإلجماع قوة القرار هذا واكتسب...". بذلك يسمح عملي

  .األمريكية المتحدة الواليات

 إعـادة خيـار عنهـا، صـادرة قـرارات عـدة فـي المتحـدة لألمـم العامـة الجمعية طرحت المقابل، وفي
 لالجئـين المعطى بالخيار المساس عدم اشترطت أنها غير العودة، ّحق تطبيق عن عملي كبديل التوطين
  .١٩٤ رقم القرار في وارد هو اكم ديارهم إلى بالعودة

ّيعد الذي ،٢٢/١١/١٩٧٤ في الصادر ،٣٢٣٦ القرار ويتميز  فيما المتحدة األمم قرارات أهم من ُ
ــين عــودة ّحــق ّيخــص  ديــارهم، إلــى عــودتهم ّحــق وصــف بأنــه ،١٩٤ القــرار عــن الفلــسطينيين، الالجئ

  .له ّحد وضع أو للتنازل قابل غير نهأ أي للتصرف، قابل غير ّحق بأنه منها، اقتلعوا التي وأمالكهم

  :التعويض ّحق

 تـضمن ٕوانمـا فقـط، الفلـسطينيين الالجئـين عـودة ّحـق علـى التأكيـد علـى ١٩٤ القـرار يقتصر لم
 عـن تعويـضات دفـع وجـوب "علـى أكـد حيث العودة، عدم يقررون للذين التعويض ّحق على التأكيد ًأيضا

 بمقتـضى ويتعـين الممتلكـات يـصيب بضرر مصاب أو فقدان كل عن العودة عدم يقررون الذين ممتلكات
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 بالمـسؤولية يعـرف مـا وهـو ،"عنـه التعـويض المـسئولة والسلطات الحكومات على الدولي القانون مبادئ
  .الدولية

 الذي القرار مسودة من األول الجزء في ١٩٠٧ لسنة ٤ رقم الهاي إعالن عليه أكد كان ما وهو
 يوجب ما دولة ترتكبه دولي خطأ أي "أن مفاده ما الدول بمسؤوليات المتعلق الدولي القانون لجنة ّتبنته
 فـي انعقد الذي ٦٥ المؤتمر في الالجئين تعويض حول المبادئ إعالن وأكده". الدولية المسؤولية عليها
 في منازلهم ترك على أجبروا الذين األشخاص على األمر هذا تسهيل إلى دعا حيث ،١٩٩٢ سنة القاهرة

  .العودة على القادرين وغير هموطن

  :المصير تقرير

 األمم بين الودية العالقات إنماء: "على المتحدة األمم ميثاق من األولى المادة من ٢ الفقرة تنص
 منها لكل يكون وبأن الشعوب، بين الحقوق في بالتسوية يقضي الذي المبدأ احترام أساس على المتحدة

 ٢٤/١٠/١٩٧٠ فـي الصادر ٢٦٢٥ رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار وأكد". مصيرها تقرير] ّحق[
 فـي المكـرس للـشعوب، المصير وتقرير الحقوق في المساواة مبدأ وبحكم "أنه على ّنص حيث ذلك، على

 مركزهـا خـارجي، تـدخل أي ودون بحريـة، تقـرر أن فـي ّالحـق الـشعوب لجميـع فإن المتحدة، األمم ميثاق
 احتـرام واجـب الـدول كـل وعلـى والثقافيـة، واالجتماعيـة االقتـصادية التنمية حقيقلت تسعى وأن السياسي،

  ".الميثاق ألحكام ًوفقا الحق هذا

 ٢٦٤٩ القـرار مـن الخـامس البنـد فـي المـصير تقريـر مبـدأ علـى التأكيـد العامة الجمعية وأعادت
 االحـتالل اسـتمرار مـن قلقهـا عن ّتعبر الدولية األسرة أن "على ينص حيث ؛٣٠/١١/١٩٧٠ في الصادر
 أكـدت كمـا". إفريقيـا وجنـوب فلـسطين شـعبي ّسيما وال مصيرها، تقرير ّحق من الشعوب وحرمان األجنبي

 القرار خالل من المتحدة األمم ميثاق مع ينسجم بما" المصير تقرير في للفلسطينيين الطبيعي ّالحق "على
  .٢٢/١١/١٩٧٤ في الصادر ٣٢٣٦

  :الخاتمة

 سـنة فـي الـصهيونية العـصابات مجـازر بعـد ًاختيـارا، ال ًاضـطرارا أرضـهم، من نالفلسطينيو خرج
 العـودة أمـل علـى المجـاورة، العربيـة الـدول إلى ٕواما غزة، وقطاع الغربية الضفة إلى إما الجئين ،١٩٤٨

 همل وتحفظ لهم، الحماية تضمن الدولية القرارات أن من بالرغم انتظارها، طال عودتهم أن غير السريعة،
  .منها ُهجروا التي ديارهم إلى عودتهم ّحق ومنها مصريهم، تقرير في ّحقهم

  ٢٨/١١/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لإلعالم 

*** 
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  شؤون مقدسية

ّمسيرة عطاء يتهددها شح الدعم المالي.. جمعية االتحاد النسائي العربي بالقدس ُ  
  

ن الزمن وجمعية االتحاد النسائي ً ما يقارب قرنا م- روان األسعد-دوت كوم" القدس "-القدس
العربي في القدس مستمرة في عطائها، بالرغم من كل العقبات؛ شح التمويل والدعم المغذي الستمراريتها 
ُوعطائها ومن محاوالت طمسها وتهويهدها، هذه الجمعية التي تعد من أقدم الجمعيات النسائية في 

ساسي وطليعي في كل مراحل النضال الوطنيٌ ليكون لها دور أ١٩٢٨فلسطين، فقد تأسست عام  .  

عن الجمعية من " القدس"رئيسة جمعية االتحاد النسائي العربي بالقدس هداية البديري تتحدث لـ
ٍبمبادرة عدد من السيدات المقدسيات، وفي مقدمتهن المرحومة : البداية حتى اليوم، وتقول عن البدايات
ّمت بدور مهم ونشاطات متعددة، أبرزها مد يد العون للمجاهدين زليخة الشهابي، تأسست الجمعية، وقا  ٍ

والثوار عن طريق العناية بالمناضلين الجرحى، واحتضان ورعاية أبناء الشهداء ومساعدة اُألسر 
، والمشاركة ١٩٤٨ًوالعائالت الفقيرة والمتضررة جراء األحداث الجسيمة التي مرت بها البالد، خاصة عام 

ٕالجماهيرية من مظاهرات واضرابات، وكان هدفها األساسي التعريف بالقضية الفلسطينية في النشاطات 
من خالل عقد المؤتمرات والمشاركة فيها في الوطن والدول العربية لشرح أبعاد القضية الفلسطينية، 

ي كانت وتحفيز النساء العربيات على مد يد العون للشعب الفلسطيني، والتحذير من األخطار الجسيمة الت
  .تحدق بأبناء شعبنا

  مقابلة المندوب السامي لالحتجاج على بطش القوات البريطانية

 حين بادرت بها المرحومة زليخة الشهابي، ١٩٢٨تبلورت الفكرة في العام : وتتابع هداية البديري
ًومن معها بخطوة احتجاجية لمقابلة المندوب السامي احتجاجا على المجازر التي تقترفها قو ٍ اته بحق ٍ

ّأبناء فلسطين، والمطالبة بإيقافها، فمنعهن الحرس من مقابلته، وعندها قمن برفع األغطية عن وجوههن  ّ
ّكخطوة رافضة، فسمح لهن بمقابلة المندوب السامي البريطاني وعدد من المسؤولين، وسجلن احتجاجهن  ِ ُ

بدأن بممارسة العمل الجماعي، على سياسة البطش من قوات االحتالل البريطاني، وبعد هذا اإلنجاز 
ومن هنا كانت االنطالقة في تأسيس االتحاد النسائي برئاسة زليخة الشهابي لمتابعة شؤون القدس، 
وبخاصة المرأة ومساعدة الثوار الذين أخذت أعداد الجرحى منهم تتزايد، ما تطلب مضاعفة الجهود 

  .خفيف من آالمهماإلسعافية والتمريضية، للحفاظ على حياة الجرحى والت

بدأت الجمعية تتوسع، وهدفها األساسي تعريف العالم بخطورة : وتواصل حديثها عن أعمال الجمعية
ً استطاعت أن تؤمن مقرا رسميا وثابتا لها ١٩٥٠وأهمية ما يحدث على األرض الفلسطينية، وعام  ً ً

ًسعاف الجرحى، ومستوصفا تنطلق منه، ومع توالي النكبات أنشأت لجنة إسعاف تنزل إلى الميدان إل
ًلمعالجة المعوزين والتطعيم ضد األمراض السارية والمعدية، كما أسست مستوصفا طبيا للعناية  ًّ

، إضافة إلى مساهمتها بتأمين المأوى "اُألمومة والطفولة"ًبالحوامل، ومركزا لرعاية األطفال أطلقت علية 
في دار األيتام اإلسالمية، إضافة إلى إعداد وجبات طعام لأليتام فدفع االتحاد نفقات تعليم عشرات األيتام 

  .للمناضلين
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ٕ، واثر ما تعرضت له األراضي ١٩٤٨بعد انتهاء الحرب عام : وتتابع وفي مالمحها يرتسم األمل
ُالفلسطينية والشعب الفلسطيني كأثر مباشر للنكبة، فقد حرصت الجمعية على أن تسهم بدورها في خدمة  ٍ ٍ

فلسطيني للتخفيف من آثار النكبة، حيث نشطت مع المؤسسات اُألخرى من أجل نصرة أبناء الشعب ال
المستضعفين ومساعدة المهجرين وتقديم ما أمكن لهم من عون ومساعدة في إطار العمل الخيري 

ًواالجتماعي واإلنساني، ولم تدع مجاال اجتماعيا خيريا إال وسلكته ً ً.  

 بالنشاطات السياسية، وبخاصة دعم ثورة الجزائر وجمع ٤٨١٩وأسهمت بعد نكبة : وتواصل البديري
التبرعات، وتركز معظم الجهد في معالجة آثار النكبة في العمل االجتماعي والخيري، وذلك في مقرها في 

 افتتاح روضة أطفال ومركز لرعاية األطفال وتقديم وجبات غذائية ١٩٥٠باب الساهرة، حيث تم في عام 
لك مركز للعناية بالحوامل ونشاطات ُأخرى، كما تمكنت الجمعية من بناء مقر مجانية لألطفال، وكذ

، واستمرت في نشاطاتها المتعددة حتى دخول القوات الصهيونية إلى القدس في ١٩٦٥مستقل لها عام 
ً صفا من ١٤، حيث قامت بتطوير روضة األطفال إلى مدرسة شاملة تتألف من ١٩٦٧ حزيران ٥

ً، وأقامت مركزا لتعليم الفتيات التطريز والخياطة والحياكة، كما أنشأت الجمعية دارا الروضة حتى الثانوي ً
ًضمت في مرحلتها اُألولى عددا من الغرف، يوفر فيها المأوى والخدمات " دار األمان"ُللمسنين سميت 

حتاجات من األولية، ولكن توقفت عن العمل لشح الموارد المالية، وكذلك قدمت المساعدات المالية للم
  .المتفوقات إلكمال دراستهن الجامعية

  ..العمل اإلنتاجي

لم تعتمد الجمعية : وتردف وهي سعيدة بالحديث عن هذا الصرح الوطني" القدس"تتحدث البديري لـ
ًعلى التبرعات فحسب، بل على العمل اإلنتاجي أيضا، وللمثال ما قام به االتحاد منذ البدايات، إذ اشترى 

راضي المزروعة بأشجار الفاكهة وكروم العنب، وقدمها لعائالت الشهداء كي تقوم برعاية ًقطعا من األ
األرض وتستفيد من منتجاتها الزراعية، وكذلك فعل مع النساء، فقام بتعليمهن الخياطة والحياكة كي 

ى ابتدأت يصبح لهن مورد رزق، أما القرار األشهر فكان تعليم الفتيات صناعة األزهار، وللمرة اُألول
الصبايا تنتج أياديهن األزهار االصطناعية، وكانت زليخة الشهابي تقوم معهن بهذا العمل برغبة وسعادة، 

للتجميل، وقد درج االتحاد على إقامة أسواق خيرية لبيع " الكريمات"كما تقوم معهن بصنع أنواع من 
مركز خياطة ومركز نسيج تعليمي، المنتجات على أنواعها وصرف الريع على المشاريع الخيرية تم فتح 

مراكز األمومة "وتم توسيع المراكز الصحية الخاصة بالجمعية، وأسمتها السيدة زليخة الشهابي 
، حيث كانت الفتاة الحامل تلتحق في هذا المركز من لحظة الحمل حتى الوالدة، الذي كان يضم "والطفولة

  .ّن قوات االحتالل أخذت على عاتقها الصحة أل١٩٦٧ًقسما لتطعيم األطفال، لكن تم إغالقة عام 

 طلبت السيدة زليخة الشهابي من الملك حسين ١٩٦٥في العام : ًوتتابع البديري مواصلة حديثها
، وكانت ١٩٦٦العمل على مساعدة االتحاد لبناء مقر للجمعية، فتم ذلك وافتتحته الملكة زين في العام 

ُوقبيل النكسة . المسنين، إضافة إلى تعليم المهن المختلفة طوابق، وكان الطموح أن يضم ٣عبارة عن 
 تم تجهيز المكان للمسنين، لكن شاءت األقدار أن حصلت النكسة فأصبحت الحاجة ١٩٦٧في العام 
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ّملحة لمقر لتعليم الفتيات على وجه الخصوص، فتدخل المرحوم حسني األشهب، وساعد االتحاد بفتح 
ّات المجاورة، إذ إن الجمعية كانت حصلت على ترخيص ُأردني في ذلك مدرسة ثانوية في المقر والمقر

  .الوقت

واقعنا : ، وتقول"القدس"وعن الواقع الحالي للجمعية، تتحدث البديري لـ خدمات لُألسر المقدسية
يتمثل بتلك الخدمات التي نقدمها لُألسر المقدسية، التي في معظمها خدمات تعليمية وتأهيلية، وتتمثل 

سم الحضانة، وقسم الروضة، ومركز تأهيل الفتيات الذي يضم أعمال الحياكة بالصوف وتصميم ق: في
ًاالزياد، إضافة إلى قسم التجميل، إلى جانب ما تقوم به الجمعية من أنشطة ُأخرى، بين الحين واآلخر، 

ّكاإلفطارات الخيرية واالحتفاالت في المناسبات الدينية والوطنية، إال أن جائحة كو رونا دفعتنا إلى تجميد ّ
ًمعظم النشاطات، وهنا كان األلم واضحا وجليا على مالمح البديري وهي تشير إلى أن الجائحة األكبر  ً
ّالتي تعاني منها الجمعية هي عدم وجود أي دعم مالي لتقوم هذه الجمعية بدورها من دفع رواتب 

ٕواثر ما تعرضت له األراضي  .قون بابهإموظفيها واعادتهم أو تقديم المساعدة للمحتاجين الذين يطر
ُالفلسطينية والشعب الفلسطيني، فقد حرصت الجمعية على أن تسهم بدورها في خدمة أبناء الشعب 
الفلسطيني للتخفيف من آثار النكبة، إذ نشطت مع المؤسسات اُألخرى من أجل نصرة المستضعفين 

دة في إطار العمل الخيري واالجتماعي ومساعدة المهجرين، وتقديم ما أمكن لهم من عون ومساع
واإلنساني التي لم يجعل االحتالل يتوانى عن اقتحام مقرها مرات عدة، والعبث بمحتوياتها ومصادرة 
ًملفاتها التي لم تستطع الجمعية استرجاعها في محاولة متغطرسة منه لتهويدها، ومع ذلك لم تدع مجاال 

ًاجتماعيا خيريا إال وسلكته، فأقل وا ًجب علينا هو مد يد العون جميعا إلبقاء هذا الصرح شامخا وثابتا ً ً ً
ًومعطاء، والتعاون سويا على تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات له ليعود كما كان جبال صامدا لخدمة  ً ً

  .أبناء الشعب الفلسطيني

  ٢٠٢٠-١١- ٢٦قدس  الجريدة

*** 

  اعتداءات

  في سياق مشروع التهويد

  ًاالحتالل يهدم درجا يؤدي لألقصى
  

 هدمت بلدية االحتالل في القدس، أمس األحد، درجا، قرب المقبرة -  وكاالت- فلسطين المحتلة
ة وقال شهود عيان، وفق وكال .اليوسفية، يؤدي إلى باب األسباط أحد أبواب المسجد األقصى المبارك

جرافة تابعة لجيش االحتالل هدمت الدرج، بذريعة إدخال معدات إلى المقبرة «الرسمية، إن » وفا«
مساحين «وأضافوا، أن  .»اليوسيفية المالصقة لمقبرة باب األسباط، شمال شرق المسجد األقصى المبارك

ولم تعرف أهداف هدم تابعين لبلدية االحتالل، شرعوا بمسح أراضي المقبرة، ووضعوا عالمات في المكان 
 .»الدرج أو ما يجري في منطقة باب األسباط
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تهويدي، » تل فريك«وكانت سلطات االحتالل أعلنت أنها ستضع أعمدة اسمنتية خاصة بمشروع 
 .تنوي إقامته قرب البلدة القديمة، وصوال إلى جبل الزيتون، الذي يطل على المسجد األقصى

ي جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي عن مشروع إلى ذلك، كشف مدير دائرة الخرائط ف
 ألف فلسطيني يسكنون في داخل ٢٠إسرائيلي خطير يتمثل بمنح جواز السفر اإلسرائيلي ألكثر من 

 .القدس معتبرة هذه الخطوة قفزة كبيرة

وأوضح التفكجي في حديث إلذاعة صوت فلسطين، صباح أمس االحد، أن الجانب اإلسرائيلي 
لغي قضية القدس بشكل كامل سواء كان عن طريق السكان أو االرض أو كل شي بحيث عندما يريد أن ي

يتم الذهاب إلى مفاوضات مرحلة نهائية ال يوجد ما يتم التفاوض عليه ألن االرض تم السيطرة عليها 
 .والسكان تم طرد جزء كبير منهم من خالل مشاريع كثير كسحب الهويات

 ألف ووفقا ١٥٠دسيين الذين يسعى االحتالل لعزلهم عن القدس هو وقال التفكجي إن عدد المق
 ألف حيث تبلور إسرائيل خطة حول كيفية التخلص من هؤالء االشخاص ومن ٢٠٠لنتنياهو يزيد عن 
 .هويتهم المقدسية

 ١٩٦٧وأشار مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إلى أنه منذ عام 
 آالف مقدسي ممن يحملون الجنسية االسرائيلية وكانت هناك تسهيالت ٨أكثر من كان هنالك 

بالخصوص لبعض المناطق وليس كلها في إعطاء هذه الجنسية بمعنى أن إسرائيل تركز على البلدة 
 .القديمة وما حولها

في موضوع آخر، دهس مستوطن، صباح أمس األحد، طفلين وسيدة قرب المسجد اإلبراهيمي 
وأفادت مصادر طبية في الهالل األحمر الفلسطيني . ينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلةفي مد

بإصابة طفلين وسيدة قرب الحرم اإلبراهيمي، إثر عملية دهس من المستوطن، فيما نقل المصابون إلى 
 .المستشفى لتلقي العالج، حيث وصفت جروحهم بين الطفيفة والمتوسطة

 اعتداء ارتكبها المستوطنون خالل شهر تشرين األول الماضي، ٧١قي وأحصى تقرير حقو... 
ٍ نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات ٢٧و

 .استيطانية

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة 
تلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان وتحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية، فيما الغربية والقدس المح

 .تم تفتيش العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها إخضاع قاطنيها الستجواب ميداني

ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة 
 .يندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيينالنساء واألطفال، و

إلى ذلك، أكدت لجنة صحفية فلسطينية متخصصة في مراقبة الحريات اإلعالمية، واالنتهاكات 
اإلسرائيلية في فلسطين، استمرار سياسة االنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني 

 .ًوخاصة الصحفيين
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ن في بيان، أمس األحد، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب وقالت لجنة دعم الصحفيي
. ٢٠٢٠ً انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام ٤١٤إن االحتالل ارتكب «: الفلسطيني

وتنوعت االعتداءات بحسب اللجنة، ما بين االستهداف المباشر بالرصاص، والقنابل السامة، والضرب، 
ٕ العديد من األحكام الفعلية واإلدارية بحقهم، والمنع من التغطية، واغالق المؤسسات ٕواالعتقال، واصدار

اإلعالمية ومحاربة المحتوى الفلسطيني، عدا عن التهديد ومداهمة منازل الصحفيين وتحطيم معداتهم 
 .»والتنكيل بهم وتعذيبهم خالل التحقيق معهم في سجون االحتالل

ٍسرائيلي ماض في انتهاكاته اليومية، باستهداف الصحفيين وأكدت اللجنة أن االحتالل اإل
واإلعالميين الفلسطينيين الذين يوثقون بأقالمهم وكاميراتهم عدوان االحتالل اإلسرائيلي على الشعب 

 .الفلسطيني

في الوقت الذي تنظم به األمم المتحدة فعالية اليوم العالمي « :وجاء في بيان اللجنة انه
 الفلسطيني، وجب علينا تحريك وجهة العالم أجمع إلى ما يعانيه الشعب عامة للتضامن مع الشعب

والصحفيون خاصة من انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المعنوية والجسدية، ما تعيق ممارسة عملهم 
 .»المهني في فضح جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، وتحد من حرية الرأي والتعبير لديهم

  ١ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  "الخان األحمر"العليا اإلسرائيلية تنظر في التماس اليوم لهدم 
 

 "ريغـافيم" منظمة قدمته التماس في ،)األحد( اإلسرائيلية، العليا المحكمة تنظر ":األيام" – القدس
 .القدس شرق الفلسطيني، األحمر الخان تجمع هدم في لإلسراع اإلسرائيلية االستيطانية

 نتنيـاهو بنيـامين اإلسـرائيلي الـوزراء رئيس ضد التماسها قدمت إنها االستيطانية المنظمة وقالت
 .الهدف لذات المنظمة ذات تقدمه الذي السادس االلتماس بأنه ًعلما اإلسرائيلية، العدل ووزارة

 قـرارات فيـذتن علـى عزمهـا تأكيـد الحكومـة أعـادت مـرة كـل فـي أنـه إلـى المتطرفة المنظمة ولفتت
 الـشهر مطلـع المحكمـة أبلغـت اإلسرائيلية الحكومة وكانت .٢٠٠٩ العام في صدرت التي والهدم اإلخالء
 .األقل على المقبلة األربعة األشهر خالل األحمر الخان تجمع هدم أو إخالء يتم لن أنه الجاري

 علـى للتأكيـد انعقادها خالل المحكمة مقر قبالة التظاهر إلى اإلسرائيلي اليسار من نشطاء ودعا
 تنفيذ تؤجل اإلسرائيلية الحكومة أن إلى أشارت إسرائيلية إعالم وسائل وكانت .واإلخالء الهدم تنفيذ رفض
 واإلخــالء الهـدم بـأن بنـسودا فــاتو الدوليـة الجنائيـة للمحكمـة العامـة المدعيــة تلـويح بعـد واإلخـالء الهـدم

  .حرب جريمة يمثالن

  ٢٩/١١/٢٠٢٠األيام الفلسطينية 

*** 
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   أسير فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي٤٣٠٠: فروانة
 

 قال المختص بشؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إنه بحلول يوم التضامن - غزة 
العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي صادف أمس، ما يزال يقبع في سجون االحتالل اإلسرائيلي قرابة 

 أسيرة ٣٨ طفال، و١٦٠ سجنا ومعتقال ومركز توقيف، بينهم نحو ٢١وزعين على  أسير، م٤٣٠٠
  . سنة٢٠ أسيرا يقضون أحكاما تزيد على ١٠٣٧ً معتقال إداريا، ومن بينهم أيضا ٣٧٠و

وأوضح فروانة، في بيان صحفي، أن كل العائالت واألسر الفلسطينية ذاقت مرارة االعتقال 
سطينية واحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة، إال وذاق أفرادها مرارة والسجن، ولم تعد هناك عائلة فل

وفي حاالت كثيرة تعرضت األسرة بكامل أفرادها، لالعتقال فيما هناك اآلالف من الفلسطينيين . االعتقال
ُتعرضوا لالعتقال ألكثر من مرة، ويقدر عدد حاالت االعتقال على مدار سني االحتالل بأكثر من مليون 

  . فلسطيني منذ مطلع العام الحالي٤٢٠٠ُالة اعتقال، فيما سجل اعتقال قرابة ح

ًاالحتالل ال يراعي فرقا، في يوم من األيام، بين الرجال والنساء، أو بين راشد وقاصر : وأضاف
مشيرا إلى وجود تالزم مقيت وقاس، بين االعتقاالت والتعذيب، حيث أن جميع من مروا بتجربة االعتقال، 

سي واإليذاء  إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النف– على األقل –من الفلسطينيين، تعرضوا 
  .المعنوي والمعاملة القاسية، مما يلحق الضرر بالفرد والجماعة، ويعيق من تطور اإلنسان والمجتمع

وأكد أن مجمل االعتقاالت، وما يصاحبها ويتبعها، تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي 
 وان استمرار االعتقاالت وبقاء وتتنافى وبشكل فاضح مع أبسط القوانين والمواثيق واالتفاقيات الدولية،

اآلالف في سجون االحتالل لن تقود إلى تخلي الشعب الفلسطيني عن حقوقه ولن توقف مسيرته في 
-.الوصول ألهدافه المشروعة، ولن تقود إلى أي نوع من السالم، إذ ال يمكن فصل السالم عن الحرية

  ) أمجد الشوا- بترا(

  ٣١ص/٣٠/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  تقارير

  تحذير من عزل القدس وتقسيم الضفة...خة من قلب الخان األحمرصر
 

 يــوم فلـسطينية، قياديــة شخـصيات حـذرت – جويحــان ديـاال – الجديـدة الحيــاة – المحتلـة القـدس
 لعـزل تهـدف  اسـتيطانية مـشاريع إلقامـة القـدس مدينة شرق األحمر الخان تجمع قرية هدم  من ،األحد

  .قسمين إلى الغربية الضفة وتقسيم محيطها عن القدس

 احتالليـة محكمـة جلـسة عقـد مـع ًتزامنـا األحمـر الخـان سـكان مع تضامنية وقفة خالل ذلك جاء
 وتهجيــر التجمــع هــدم فــي لإلســراع اإلســرائيلية االســتيطانية "ريغــافيم" منظمــة قدمتــه التمــاس فــي للبــت

   .فلسطيني الالشعب مع للتضامن العالمي اليوم مناسبة إحياء إلى إضافة سكانها،
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 تجمـع مـن  القريبـة الـتالل مـن االحـتالل سلطات مراقبة وسط الفلسطيني العلم المشاركون ورفع
 المناضل الشهيد روح على الفاتحة وقراءة صمت دقيقة بالوقوف التضامنية الوقفة وبدأت ،األحمر الخان
 .بلعاوي حكم

 الـــشعب أبنـــاء مـــن بالمتـــضامنين خمـــيس، عيـــد األحمـــر الخـــان تجمـــع باســـم المتحـــدث ورحـــب
 أنـتم بـل القريـة؟ هـذه بيـوت عـن فقـط لـيس تـدافعون انـتم" :ليقـول الوطنية، شخصياتها ومن الفلسطيني

 ٕوازالتهــا هــدمها تــم حــال فــي للقــدس، الــشرقية البوابــة فهنــا ، ومدارســكم ونــسائكم أطفــالكم عــن تــدافعون
  ".ًوجنوبا ًشماال الغربية للضفة تقطيع هناك سيكون

 نترك ولن باقون هنا  العودة، لنا تتح لم ٕواذا النقب، في ضينااألر العودة وحق ونباق نحن"يضيف
 مـن أخـوه بناهـا لكـن ،١٧٩مـرة مـن أكثـر هـدمت والتـي عبـرة العراقيب قرية في ولنا األحمر الخان تجمع
  ".الداخل

 ضامنيةالت الوقفة هذه تأتي" المركزية اللجنة عضو فتح حركة باسم المتحدث العالول محمود قال
 جلـسة النعقـاد إضـافة الفلسطيني، الشعب مع للتضامن العالمي اليوم مع تزامنا األحمر الخان سكان مع

  .األرض هذه إلخالء ًجاهدا االحتالل يحاول حيث لالستيالء االحتالل يطمح الذي محاكمة

 الفلـسطيني األحمـر الخـان فـي والـشيوخ والرجـال والنساء األطفال هؤالء بهمة أنه العالول،  وأكد
  .والبقاء والتصدي النضال في األبرز العنوان الخان ستبقى

ــة اللجنــة عــضو األحمــد عــزام قــال بــدوره،  مــع العــالمي التــضامن يــوم فــي فــتح، لحركــة المركزي
 المحـاوالت كافـة فـي االحتالل سلطات تسعى التي األحمر الخان قرية في هنا الفعالية هذه تأتي فلسطين
 ضــد حــرب جريمــة تعتبــر التــي االســتعمارية  المــستوطنات إلقامــة المنطقــة خارطــة عــن ٕوازالتهــا لهــدمها
  .الفلسطيني الشعب

 فقـال التنفيذيـة اللجنـة وعـضو الفلـسطينية التحرير لجبهة العام األمين يوسف أبو واصل أما... 
 لذلك رية،الق هذه القتالع االحتالل سلطات محاوالت كل مواجهة في صمودا شكل األحمر الخان تجمع إن

 قريـة بحـق التـصعيد اسـتمرارية مـن يحـدث مـا أن الفلـسطيني الـشعب مـع التـضامن يـوم وفي اليوم نقول
  .الفلسطيني الشعب بحق جريمة هو األحمر الخان

 محـاوالت كـل ٕوامـام الفلـسطينية أراضـينا كـل وعن القرية هذه عن للدفاع ًقدما سنمضى أننا وأكدـ
 .الواقع أرض على لفرضها اإلسرائيلي االحتالل سلطات لها تسعى التي والتهجير الهدم

 سـر وأمـين غيـث، عـدنان القـدس محافظـة تحيـات الجهـالين عماد أبو القائد المناضل نقل بدوره
 مـن جـائرة قـرارات وفـق الغربيـة الـضفة مناطق عن ًقسرا والمبعدين مطور شادي فتح لحركة القدس إقليم
  .أراضيهم في الخان أهل صمود ياوح ،"اإلسرائيلي االحتالل سلطات قبل

 لدولـة التجمع قلب من تحية الفلسطيني الشعب مع التضامن يوم في الجهالين، عماد أبو ووجه
  .الفلسطيني الشعب لقضية المناصر وشعبها الكويت
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 من االستفادة يحاول االحتالل ان" :فقال عساف وليد واالستيطان الجدار مقاومة هيئة رئيس أما
 وتحويـل الغربيـة، الـضفة عـن القـدس لعزل ترمب دونالد واليته المنتهية األمريكي للرئيس بقيةالمت الفترة

 عــن اإلعــالن تــم أنــه إلــى الفتــا ،"االســتيطاني والتوســع الهــدم عمليــات خــالل مــن كنتونــات إلــى الــضفة
  .المخطط هذا الستكمال العطاءات من  مجموعة

 التأييـد لحـشد الفلسطيني الشعب مع للتضامن الميالع اليوم مع تزامنا الوقفة هذه تأتي وأوضح،
 سياســات أمــام بــالوقوف الــدول وكافــة األمــن ومجلــس األوروبــي االتحــاد مطالبــا القــضية، لهــذه الــدولي

 .االحتالل

 بهـدم نهائيـا قرارا اإلسرائيلية العليا المحكمة أصدرت ،٢٠١٨ أيلول ٥ يوم وفي أنه بالذكر جدير
  .التجمع وهدم وتهجيرهم إجالئهم ضد سكانه التماس رفضها عدب ،"األحمر الخان" ٕواخالء

 بنـي" أنـه وتـدعي ،"دولـة أراضـي" البـدوي التجمـع عليها المقام األراضي االحتالل سلطات وتعتبر
 بتـرحيلهم االحتالل سلطات قامت الذين الجهالين، عشيرة من عشرات التجمع في ويعيش ".ترخيص دون
 عـدد بالتجمع ويحيط .الحالي سكناهم مكان إلى الماضي، القرن سيناتخم خالل النقب في أراضيهم من
 لتنفيـــذ اإلســـرائيلية الـــسلطات تـــستهدفها التـــي األراضـــي ضـــمن يقـــع حيـــث اليهوديـــة؛ المـــستوطنات مـــن

 ".E1"المسمى االحتاللي مشروعها

 ارةاإلد طالبـت ٢٠١٩ وعام دولية معارضة يلقى األحمر الخان قرية تهجير مخطط أن إلى يشار
  .القرية هدم بتأجيل األمريكية

  ٣٠/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  فعاليات

   دعم على يجمعون المتحدة الواليات في نشطاء
  الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق

 

 األميركية المتحدة الواليات في وعرب أميركيون نشطاء أجمع - وفا ٢٠٢٠-١١-٢٩ واشنطن 
 ".الفلسطينية للقضية عادل حل إيجاد ضرورة وعلى الفلسطيني، للشعب المصير تقرير حق دعم على

 الفلـسطيني، الـشعب مـع للتـضامن العـالمي اليـوم لمناسـبة ،"وفـا"لـ منفصلة تصريحات في وأكدوا
 جهـود بـذل وجـوب علـى عـام، كـل مـن الثـاني تـشرين مـن والعـشرون التاسـع األحـد، اليوم يصادف الذي

 .للتصرف القابلة غير نيةالفلسطي بالحقوق للمطالبة مضاعفة

 تضامنه عن عبر جولدواسر ريتشارد شيكاغو في" ستريت جي "حركة ورئيس األميركي المحامي
 .اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء نضاله في الفلسطيني الشعب مع

 من البريطانيين حاربنا الذي ذاته المصير، تقرير حق للفلسطينيين يحق": "وفا"لـ جولدواسر وقال
 قـوانين مـن ثـم أوال، العبوديـة مـن أفريقـي، أصـل من األمريكيون أجله من حارب والذي ميركيين،كأ أجله
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 نفسها إسرائيل حاربت الذي المصير تقرير نفس وهو هذا، يومنا حتى أجله من نكافح زلنا وما كرو، جيم
 ".أجله من

 وال إلسـرائيليةا للحقـوق خاضـعة ليست اإلنسان وحقوق السياسية الفلسطينية الحقوق: "وأضاف
ــى يعــاملوا أن ويــستحقون بمفــردهم، يقفــون إنهــم منهــا، مــشتقة  تــضامني أقــدم ال إننــي النحــو، هــذا عل
 ."الفلسطيني للشعب المصير تقرير تحقيق أجل من العمل بمواصلة أتعهد بل فحسب،

 فــراس الــسياسي الناشــط واالعــالم، والــرأي للثقافــة العربيــة للــشبكة العامــة األمانــة عــضو بــدروه،
 خـرٓ◌ا إلنهـاء تاريخيـة وقفة الوقوف كافة العالم ودول الدولي للمجتمع األوان نٓ◌ا": وفا"لـ قال الطيراوي

 األراضــي مــن الفــوري االنــسحاب علــى االحــتالل حكومــة ٕواجبــار الحــديث، التــاريخ فــي احــتالل طــولٔ◌وا
 .الدولية القرارات وتنفيذ الفلسطينية،

 والعدالة للشرعية تحقيقا مصيره، تقرير من الفلسطيني لشعبا تمكين ضرورة على الطيراوي وأكد
 مـضاعفة جهود بذل يتطلب ما االحتالل، دولة غطرسة مواجهة في الفلسطيني للحق ًوانتصارا الدوليتين،
 أكـد جانبـه، مـن .اإلسـرائيلي االحـتالل جـرائم وفضح للتصرف، القابلة غير الفلسطينية بالحقوق للمطالبة

 حــق علــى": وفــا"لـــ المــصري الــدين عــز الدوليــة واحــد صــوت لحركــة المتحــدة الواليــات فــي التواصــل مــدير
 لقضية عادل وحل ،٦٧ لعام حزيران من الرابع حدود على المستقلة دولته تأسيس في الفلسطيني الشعب

 إنهــاء فــي الفلــسطيني الــشعب حــق تــساند التــي والــدول الــشعوب لكــل التحيــة المــصري ووجــه .الالجئــين
 واحـد صـوت لحركـة العـالمي التنفيـذي المدير قال جهته، من .المستقلة دولته وقيام اإلسرائيلي، لاالحتال

 والتزامنا لمهمتنا أساسي أمر للحياة والقابلة المستقلة الفلسطينية الدولة رؤية تحقيق إن  :"وفا"لـ لي مارا
 ".حقيقة إلى الحلم هذا بتحويل

 بالقيــام التزامنـا نجــدد دعونـا الفلـسطيني، الــشعب مـع للتــضامن العـالمي اليـوم فــي: "لـي وأضـاف
 الكاملـة المواطنـة وحقـوق والكرامـة، بالحرية، مليئة حياة ليعيشوا للفلسطينيين الظروف تهيئة في بدورنا

 .مستقلة فلسطينية دولة في

 ٢٩/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*** 

ًفيلما ومعرضا افتراضيا المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي ينتج  ً ً  

  في يوم التضامن العالمي مع شعبنا
  

أنتج المركز االقليمي العربي للتراث العالمي الذي ترعاه اليونسكو ومقره العاصمة  -المنامة 
البحرينية المنامة، فيلما وثائقيا، ومعرض صور افتراضي، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا 

ئيس مجلس إدارة المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي، رئيسة هيئة البحرين وأكدت ر .الفلسطيني
للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أنه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

 من تشرين الثاني من كل عام يحتفي ٢٩ ليكون يوما في الـ١٩٧٧الذي أطلقته األمم المتحدة عام 
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الم ونحن هنا معهم في المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الع
 .لكي نركز على أهمية التراث والهوية ومضمون هذا اليوم

وتحدث خالل الفيلم مستشار المديرة العامة لليونسكو، الخبير الدولي في مجال التراث منير 
الثقافية في الحفاظ على التراث العالمي والهوية الثقافية للشعب دور الدبلوماسية “بوشناقي، عن 

 .”الفلسطيني

إن منظمة اليونسكو اشتغلت في السنوات األخيرة على االعتراف ببعض المواقع ذات “: وقال
األهمية الكبيرة من ناحية التاريخ والحضارة، ولجنة التراث العالمي، واستلمت من سلطة اآلثار 

 .”ات من ضمنهم كان أول ملف تسجيل كنيسة المهدالفلسطينية ملف

 في اجتماع لجنة التراث العالمي في سانت ٢٠١٢وأضاف أنه هذا الملف الذي قدم في يوليو 
بطرسبرغ ووافقت لجنة التراث العالمي على تسجيل أول موقع في فلسطين وهو موقع مسيحي، وكانت له 

م المواقع المسيحية في العالم، وفي نفس الوقت هذا يدل أهمية من ناحية التاريخ والمعرفة كونه من أه
على المبادئ التي تتكلم بها اليونسكو دائما، وهي الحوار بين الحضارات والتعرف على الحضارات 

 .الموجودة في العالم

وأوضح بوشناقي أن الموقع الثاني هو موقع حقيقة ليس لدينا كثيرا منه في الئحة التراث 
مدرجات قرية “ع طبيعي لم يتغير منذ القرون القديمة، ويوجد جنوب القدس ويسمى العالمي وهو موق

، وأخذ الموقع الجائزة األولى الخاصة بالمواقع الطبيعية الثقافية وذلك في اجتماع ”بتير الزراعية األثرية
المزدوجة  للجنة التراث العالمي، وسجل الموقع الثاني لفلسطين موقع بتير، ويدخل إلى القائمة ٢٠١٤

 .التي فيها موقع ثقافي وطبيعي

وأضافت أن الموقع الثالث لديه أيضا أهمية كبيرة لجميع الديانات السماوية، وهو موقع مدينة 
الخليل وفيها مسجد من أهم المساجد وهو الحرم اإلبراهيمي، وكذلك الحي القديم بالبنايات التقليدية، وفي 

 .اث العالمي اعترفت بأهمية الموقع االستثنائيةنفس الوقت لجنة اليونسكو ولجنة التر

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو اعتراف بالمواقع المهمة للتراث “: وقال
اإلنساني، ونحن نشتغل كذلك في اليونسكو لتقديم ملف في السنة المقبلة عن منطقة تاريخية قديمة جدا 

 .” وهي مدينة أريحافي فلسطين وهي من أقدم المدن في العالم

ال بد من التنويه بدور المركز “: بدوره، قال خبير التراث المختص في علم اآلثار حمدان طه
االقليمي للتراث العالمي المعتمد من منظمة قبل منظمة اليونسكو، إلسهاماته في بناء القدرات الفنية 

 .”للعاملين في مجال التراث العالمي في المنطقة العربية

ه على أهمية دور المجتمعات المحلية في الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين، وهو وشدد ط
دور مكمل لدور المؤسسات الرسمية في وزارات السياحة واآلثار، والثقافة، والحكم المحلي، مؤكدا أن 

للشعب التراث في فلسطين يعتبر بمكوناته المادية وغير المادية جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية 
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الفلسطيني، ومصدرا مهما للتنمية المستدامة، ويكتسب التراث الثقافي أهمية خاصة في سياق نضال 
 .الشعب الفلسطيني في الحفاظ على كينونته وهويته الثقافية

 https://youtu.be/bwUTxudVQM4 :لمشاهدة الفيلم

 :ة معرض الصور االفتراضيلزيار

http://arcwh.org/photos/?country=internationalDayOfSolidarity&key=19 

 ٢٩/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

  آراء عربية

 "مركزية القضية الفلسطينية"مرتكزات لـ .. الملك وعباس
 حسين دعسة 

استند جاللة الملك عبداهللا الثاني، في اللقاء األخوي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى 
 المنطقة والعالم من تحوالت اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية، األمر الذي ضرورة وعي ما تمر به

وهي دعوة جاللته » «مركزية القضية الفلسطينية«على األردن والسلطة الفلسطينية، االنتباه والتمسك بـ
نقطة أساس المرحلة بكل ما فيها من رؤى ومستجدات شهدتها وحركت » المركزية«لتكون هذه 

ومشاريعها دول كبرى، متعلقة بالقضية الفلسطينية، وطبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي، والحق تصوراتها 
جاللة الملك، وفق طبيعة العهد الهاشمي،  الفلسطيني في دولة مستقلة، موحدة، وهي رؤية يصر عليها

ت المقدس، والوصاية الهاشمية التي تعني حماية كل المقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية في بي
  .ًوالقدس، وصوال إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

في اللقاء الذي جرى في مدينة العقبة ضمن إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكة 
والسلطة الفلسطينية، أكد جاللة الملك، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم 

  .اء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس حل الدولتينٕوانه

كما وضع جاللته تصورات االردن الدائمة التي باتت مرتكزات أساسية، برؤية هاشمية تقوم 
  :على

ٕوقوف األردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل : المرتكز األول
  .حقوقهم العادلة والمشروعة

إقامة الدوله الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط : ز الثانيالمرتك
  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

  .ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس: المرتكز الثالث

ميع اإلجراءات األحادية التي تستهدف تغيير رفض المملكة األردنية الهاشمية لج: المرتكز الرابع
الحرم القدسي / هوية المدينة ومقدساتها ومحاوالت التقسيم الزماني أو المكاني، للمسجد األقصى المبارك

  .الشريف
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، فى كل ما يعلي من شأن القدس والقضية »جوهرة الملك الهاشمي عبداهللا الثاني«أما  ..
ديد واصرار ملكي حاسم محليا وعربيا واسالميا ودوليا، وامميا ومن الفلسطينية فهي ما بان من أثر تج

ُخالل مواقف األردن الثابتة التي تعلن التأكيد على أن المملكة االردنية الهاشمية، مستمرة بتأدية دورها 
التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وتوفير كل ما يدعم صمود 

  .ي القدس المحتلةأهلنا ف

الرئيس الفلسطيني عباس، ثمن المواقف الثابتة والواضحة لألردن التي يقودها جاللة القائد 
األعلى، في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وفي هذا أبدى الرئيس عباس االعتزاز لتأكيدات جاللة 

ستمرار بالسعي نحو تحقيق ًالملك واالردن حكومة وشعبا على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية اال
هذه الرؤية والدفاع عنها، وهذا يأتي من ضمن حراك سياسي ودبلوماسي، يقوده جاللة الملك دون كلل؛ 
ذلك أن العالم، يشهد بوضوح المرتكزات الهاشمية التي يعلنها األردن، على مستويات العالقات األردنية 

  .الفلسطينية، والعربية والدولية

    ٤٨ص/٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  التضامن الدولي وعدالة القضية الفلسطينية

  سري القدوة

ّ الشعب الفلسطيني مناسبة مهمة إلعادة التأكيد على عدالة  يشكل يوم التضامن الدولي مع ُ ُ
القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة واألصيلة والتي يناضل من اجلها الشعب العربي الفلسطيني 

ه المسيرة االف الشهداء والجرحى واألسرى والمعتقلين من اجل نيل الحرية واالستقالل حيث قدم خالل هذ
ر، وضرورة تحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية يوممارسة تقرير المص

خي الواقع عليه ُالدولية ذات الصلة والقوانين الدولية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاري
 .جراء استمرار االحتالل

ً يوما دوليا ١٩٧٧لسنة )  ب٤٠/٣٢(ُوقد اقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم  ً
للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي صدرت عنها 

ٕا حقه في تقرير المصير، وانهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة ُضمن المواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمته ٕ
ُالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران يونيو 

 . وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها١٩٦٧عام 

 إلعادة التأكيد الدولي واالعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول وتشكل هذه المناسبة ذكرى مهمة
التي لم تعترف بعد وخاصة من دول االتحاد االوروبي وهي مناسبة مهمة للتوصل الي حقائق راسخة 
وتدعيم الحقوق النضالية والكفاحية للشعب الفلسطيني وفرصة لفضح جرائم االحتالل المتواصلة بحق 

شر جرائمه وانتهاكاته امام الرأي العام الدولي، والعمل على ان ال يكون يوم الشعب الفلسطيني عبر ن
التضامن العالمي ليس مجرد يوم يمر من كل عام بل ضرورة وضع استراتجية فلسطينية متكاملة 
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وصياغة االسس الدبلوماسية ووضع الخطط واليات العمل الفلسطينية والتعاون مع الجميع من اجل ان 
 العام هي ايام وفعاليات متواصلة تظهر الدعم للشعب الفلسطيني ومساندة الحقوق تكون كل ايام

الفلسطينية وخاصة علي المستوى الدولي واالنتقال من العمل الدبلوماسي الرسمي الي المستوي 
الجماهيري، وضرورة توحيد جهود الجاليات الفلسطينية في مختلف البلدان ودول الشتات واالهتمام 

للعمل لتفعيل دور االتحادات الفلسطينية واالهتمام بنشر الوعي بالقضية الفلسطينية، بوضع خطط 
ٕوتحقيق العدالة واعادة االعتبار للقضية الفلسطينية من خالل حث حكومات الدول االوروبية والمجتمع 

ة هذا الدولي والتي لم تعترف بعد بالشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على سرعة االعتراف وأهمي
االعتراف في ممارسة السيادة على االرض وحماية الحقوق الفلسطينية المهددة بالمصادرة واإللغاء بفعل 

 .ممارسات حكومة االحتالل وتلك المستوطنات التي تبتلع االراضي الفلسطينية مع صباح كل يوم جديد

سرائيلي وسياسته وقد ابدت اغلب دول العالم قد استعدادها ووقف امام مخططات االحتالل اال
الغير شرعية لتحبط مخطط صفقة القرن االمريكية وتعاطى المجتمع الدولي مع مختلف جوانب القضية 
ّالفلسطينية العادلة والمواقف الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والتي ركزت على الرفض الدولي  ُ

ُلمخططات الضم اإلسرائيلية، بمشاركة مختلف دول العالم با ُ ُستثناء الواليات المتحدة األمريكية، وتلك ُ
السياسة العنصرية التي مارسها الرئيس ترامب وفريق ادارته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية 
ّوقد اكد المجتمع الدولي رفض الضم وادانته والتصدي له، فكانت هذه المواقف الدولية المشرفة من أبرز  ُ ٕ

ُ، والتي أفشلت كافة هذه المخططات كما أفشلها ٢٠٢٠لسطيني عام أشكال التضامن مع الشعب الف
 .نضال الشعب الفلسطيني والموقف الوطنية الثابتة والراسخة والمبدئية للقيادة الفلسطينية

 المواقف األوروبية والدولية للتعامل مع المرحلة  وفي ظل ذلك ال بد من العمل على تنسيق
 حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة عالميا في العيش بحرية وكرامة، المقبلة وفق سياسات تضمن احترام

ٕوانهاء االحتالل العسكري واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ٕ. 

 ١٣ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 في البحث عن سالم الشجعان والعقالء.. األردن وفلسطين

 رأينا 

بعد فترة طويلة من التعايش مع اآلفاق المسدودة أمام السلطة الوطنية الفلسطينية والتي أنتجت 
الكثير من األزمات والمشكالت على المستويين السياسي واالقتصادي، أخذ األشقاء في فلسطين 

لراكدة على مستوى عملية السالم ًيستشعرون شيئا من األمل في إحداث اختراق كبير يحرك المياه ا
ًالمتعثرة، وكان طبيعيا أن تكون بداية التحرك الفلسطيني من األردن الذي استمر داعما ومساندا للجانب  ً ً
ًالفلسطيني، وكثيرا ما اتخذ المبادرة الشجاعة في تعزيز المواقف الفلسطينية، وفي ضوء هذه المعطيات 

باس الخارجية األولى منذ جائحة كورونا لتلمس أفق تعاون جديد أتت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود ع
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ًمع األردن اعترافا بدوره وتقديرا لجهوده تحت قيادة جاللة الملك في دفع عملية السالم في الشرق  ً
 .األوسط

تثمن السلطة الفلسطينية الدور األردني وتعتبر التنسيق والتشاور مع األردن من األدوات 
ًعى لتفعيلها على الدوام نظرا لما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية لدى األردن قيادة الرئيسية التي تس ً

ًوشعبا، واستثمارا للفهم العميق الذي يحمله األردني الرسمي والشعبي لمختلف أبعاد القضية الفلسطينية  ً
 .والحساسية الخاصة التي يوليها للشأن الفلسطيني بمختلف تفاصيله

ًلعقبة مع مرحلة جديدة قادمة ستشهد تصاعدا في وتيرة العمل الدبلوماسي بما يتزامن لقاء ا
ًيتطلب تعاونا وتنسيقا للجهود من الطرفين، وذلك لخلق زخم تفاوضي يسعى إلى إقناع جميع األطراف  ً
بضرورة اللجوء لحل الدولتين الذي يضمن للطرف الفلسطيني دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، 

 .حهم القدس الشرقية عاصمة لدولتهمويمن

ًحل الدولتين والحديث عن سيادة فلسطينية كان صوتا منفردا على الرغم من تشبثه بالحق خالل  ً
األشهر األخيرة، وكانت الضغوطات الهائلة تنصب على تصفية القضية من خالل ما يسمى بصفقة 

لقضية الفلسطينية ما زالت هي القضية القرن، وأثبت األردن في وقفته بجانب فلسطين وشعبها، أن ا
 .ًالمركزية بالنسبة لألردنيين جميعا الذين يتطلعون إلى حياة كريمة ومستقرة وآمنة

في وسط البحث عن حلول ارتجالية، كانت الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
ًوالمسيحية في مدينة القدس تحديا رئيسيا أدى إلى الحيلولة دون شرعنة  التعديات اإلسرائيلية، ويأتي ً

اللقاء بين جاللة الملك والرئيس الفلسطيني ليؤكد هذا المبدأ، مع تشديد ملكي على ضرورة الحفاظ على 
الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، ورفض جميع اإلجراءات األحادية التي تستهدف تغيير 

الحرم القدسي / ني أو المكاني، للمسجد األقصى المباركهوية المدينة ومقدساتها ومحاوالت التقسيم الزما
ًالشريف، وهو ما يعيد ورقة القدس الى طاولة المفاوضات بوصفها ملفا أساسيا ال يجوز تجاهله أو  ً
التعامل معه بصورة منفردة، ويقوض المحاوالت االسرائيلية لتغيير األوضاع باالتكاء على خطوة نقل 

 .قدسالسفارة األميركية إلى ال

ًيتطلع الفلسطينيون إلى تواصل الدعم األردني على المستوى السياسي تحديدا، نظرا لطبيعة  ً
العالقات التي تربط جاللة الملك بمجموعة من قادة الدول المؤثرة على مستوى العالم، وحرصه المستمر 

عديد من المناسبات على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته األخالقية تجاه الشعب الفلسطيني في ال
ًخالل الفترة الماضية في إطار سعي األردن إلى تحقيق سالم للشجعان والعقالء بعيدا عن المغامرات 

  .والصفقات

  ١ص/٣٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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   لليوم الدولي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني٧٣في الذكرى 
  

  غسان مصطفى الشامي. د

وم الدولي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومازال االحتالل تمر علينا الذكرى الثالثة السبعون للي
الصهيوني جاثما على أرضنا وصدورنا ويركتب الجرائم والمجازر اليومية بحقنا دون حسيب أو رقيب، 

 .. وأمام أعين وبصر العالم ومؤسسات حقوق اإلنسان

ق شعبنا ان ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تؤكد مجددا على حقو
الفلسطيني وثوابته الراسخة في أرضه ومقدساته االسالمية والمسيحية، وتجدد فينا العزيمة واإلرادة 
والثبات على أرضنا ووطننا في مواجهة جرائم االحتالل الصهيوني وفي الوقوف في وجه كل المؤامرات 

 .والدسائس التي تكال على قضيتنا الفلسطينية

المي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وما زالت الحقوق الفلسطينية تمر علينا ذكرى اليوم الع
ضائعة وتائهة في مؤسسات المجتمع الدولي، وهناك المئات من القرارات األممية لصالح القضية 
الفلسطينية يضرب االحتالل الصهيوني عرض الحائط بها وال يعترف بها، بل و تتوالى جرائم االحتالل 

 ... طيني وبحق األرض والمقدسات اإلسالمية على أرضنا المباركةبحق أبناء شعبنا الفلس

إن ذكرى اليوم العالمي للتضامن الشعب الفلسطيني تجدد الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة 
الوقوف والمساندة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة والتضامن معه في حقوقه التاريخية الثابتة في 

 .أرض أجداده وأبائه

ى اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، تؤكد على مشروعية نضال شعبنا إن ذكر
ومقاومته ونضاله الوطني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه من قبل الصهاينة الذين يمارسون 

 إن هذه الذكرى تجدد فينا .كافة أشكال االضهاد والقمع والقتل والتشريد بحق شعبنا الفلسطيني الصامد
العزم واالرادة على مواجهة قرارات االحتالل الصهيوني والوقوف في وجهة المشاريع االستيطانية والجرائم 

إننا اليوم ونحن في األلفية الثانية يجب على العالم المجتمع الدولي  .. االسرائيلية بحق أرضنا ومقدساتنا
شعبنا الفلسطيني الصامد ، ويكبح أن يعترف بحقوقنا أن يعيد الحق ألهله أصحاب األرض، وأن ينصف 

العدوان واالرهاب الصهيوني المتمادي على االطفال والنساء والكهول من ابناء الشعب الفلسطيني صاحب 
إن قضيتنا الفلسطينية المقدسة تمثل قضية كل األحرار في كل العالم، وقضية كل   .الحق االصيل

ع الحق ضد الباطل، ضد اإلحتالل الظالم ألرضنا الشرفاء واألوفياء في هذا العالم، وهي قضية صرا
ٕوشعبنا، ونجدد المقولة التاريخية ما ضاع حق وراءه مطالب ومناضل، وان صمود الشعب الفلسطيني 
العظيم ومن خلفه كل أحرار وشرفاء العالم البد له من النصر واالنتصار بإذن اهللا، وتحقيق مصيرنا 

 .وعاصمتها القدسٕواقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة 

 إلى الملتقى ،،

  ١٣ ص٣٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  بايدن قد يعرض بعض الفرص المهمة للفلسطينيين وحلفائهم
 

 ١٧/١١/٢٠٢٠) الواشنطن بوست (–* نورا عريقات 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

ًيفهم الفلسطينيون أن انتخاب جو بايدن ليس حال سحريا سيكفل الحرية الفلسطينية وبقدر ما . ً
 - ًوقد كانت كارثية للغاية حقا- كانت إدارة ترامب كارثية بالنسبة لتحقيق مستقبل فلسطيني قابل للحياة 

ًفقد شكلت تلك السياسات تسريعا فقط إلبراز المواقف األميركية السائدة في المنطقة أكثر من كونها 
  .ًخروجا على تلك المواقف

ترامب بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس على ُعلى سبيل المثال، بني قرار إدارة 
ٕالتطهير العرقي المستمر للسكان الفلسطينيين في المدينة من خالل اإلبعاد القسري، والغاء إقاماتهم، 
ورفض منح التصاريح للم شمل األسر، وفرض الضرائب الباهظة على الفلسطينيين بأثر رجعي، وعمليات 

المتواصلة على منازل الفلسطينيين وعمليات هدم منازلهم، والتي أشرفت عليها استيالء المستوطنين 
ًوكان نقل السفارة تتويجا . ًجميعا وسمحت بها اإلدارات األميركية المتعاقبة من كال الحزبين السياسيين

 ٕوالى جانب رفض بايدن. ”إزالة لمالبس اإلمبراطور“فقط لهذه السياسة، والذي كان، بصراحة، مجرد 
ً أيضا ٢٠٢٠المدان إلعادة السفارة األميركية إلى تل أبيب، فقد أصر برنامج الحزب الديمقراطي للعام 

، وأنها يجب أن تخضع، في وقت ما، لعملية السالم ”يجب أن تظل عاصمة إلسرائيل“على أن القدس 
  .ًالهزلية أيضا

وفرنسا لتكون الراعي ، عندما حلت الواليات المتحدة محل بريطانيا ١٩٦٧منذ حرب العام 
اإلمبريالي األساسي إلسرائيل، كان تقديم الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الواضح لألخيرة ركيزة 

وفي حين أن غالبية الفلسطينيين األميركيين، واألميركيين . أساسية في الشراكة األميركية بين الحزبين
تخابات، فإنهم كانوا يفهمون أنه لم يكن لديهم اآلن هاريس في االن-العرب بشكل عام، أيدوا بطاقة بايدن

 مرشح رئاسي يمثل أحالمهم في تحقيق الحرية -ولم يكن لديهم في أي وقت من األوقات في الحقيقة-
  .لفلسطين

يمكن . لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد ضوء في المسافة بين الرئيس ترامب وبايدن بشأن فلسطين
سبيل المثال، بإعادة منح المساعدات األميركية لالجئين الفلسطينيين، وسوف أن تقوم إدارة بايدن، على 

تسمح بإعادة فتح مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؛ كما أنها تريد إعادة ضم 
  .الفلسطينيين إلى المفاوضات

 حول من المؤكد أن إدارة ترامب كانت وقحة للغاية لدرجة أنه أمكن أن يكون هناك خالف
ال أعتقد أن أي شخص كان . ًتصرفاتها مع أي طرف آخر تقريبا، بما في ذلك جمهوريون آخرون

سيعين محامي إفالس له انتماءات مفتوحة ومعلنة لمجموعات المستوطنين اليمينية، والذي ليست لديه 
وع كراهية ترامب ولكن، بخالف تجنب ن. ًأي خبرة دبلوماسية، ليكون سفيرا للواليات المتحدة في إسرائيل
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 لالحتراف والخبرة، ثمة مجاالن رئيسيان على األقل يمكن أن تقدم -التي كانت بمثابة عالمة تجارية له-
  .فيهما إدارة بايدن بعض الفرص

عن ” محتلة“في األعوام األربعة الماضية، أسقطت الواليات المتحدة وصف . األول هو الوقت
، )األونروا(ساعدات لوكالة األمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين األراضي الفلسطينية، وأنهت جميع الم

ًوأصدرت أمرا تنفيذيا يجعل من الممكن مساواة انتقاد إسرائيل بمعاداة السامية، وأغلقت مكتب بعثة  ً
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وباركت استيالء إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية، 

 تطبيع العالقات اإلسرائيلية مع اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان من دون وقامت بتسهيل
واألهم من ذلك أن إدارة ترامب أنهت، من خالل . تقديم تنازل دائم واحد لصالح الحقوق الفلسطينية

لحكم ذاتي ، بشكل نهائي إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة بالموافقة على ترتيب ”صفقة القرن“
دائم في أكثر من عشرين منطقة غير متجاورة تفصلها بنية تحتية إسرائيلية مدنية وعسكرية، في ما 

  .يشبه البانتوستانات أو المحميات

ومع . ربما كانت سياسة الواليات المتحدة الوسطية ستؤدي إلى نتائج مماثلة في نهاية المطاف
وقد . لكانت ستتاح للفلسطينيين وحلفائهم فرص أكبر للمقاومةذلك، لو كان هذا يجري بوتيرة أبطأ بكثير، 

أدت الطبيعة الشبيهة بالنيران السريعة لهذه الضربات المتتالية إلى دفع الفلسطينيين إلى االتجاه بارتباك 
ِولم يكن الوقت ليعد بالضرورة بنتيجة مختلفة، لكنه كان سيوفر بالتأكيد إمكانيات . نحو موقف دفاعي

  .ًوتوفر إدارة بايدن مزيدا من الوقت لتدخل استراتيجي. شكيلهاأكبر لت

الفرصة الثانية هي تعزيز تمرد تقدمي يحدث داخل الحزب الديمقراطي ملتزم بالعدالة االجتماعية 
واالقتصادية والعرقية والذي ينتقد السياسة الخارجية للواليات المتحدة، بما في ذلك سياستها نحو 

هاريس، بعدم . هد كل من الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة، كاماال دوبينما تع. إسرائيل
ًتعليق المساعدات األميركية إلسرائيل على أي شروط أبدا، اقترح العديد من األعضاء البارزين في 

، إجراءات للقيام بذلك بالضبط) ديمقراطي من فيرمونت(الكونغرس، بمن فيهم السيناتور بيرني ساندرز 
ُوهم يتجهون بشكل مطرد إلى تحويل تعهد كان يوما ما مقدسا ال يمس إلى موضوع لنقاش سياسي  ً ً

  .جدلي

ً، انتقد العديد من الممثلين المنتخبين حديثا في الكونغرس رقم ”ِالفرقة“ُإضافة إلى من يسمون 
ي نيومان ومار) ديمقراطي من نيويورك(، وجمال بومان )ديمقراطي(بمن فيهم كوري بوش - ١١٧

وهذا يعكس .  السياسات اإلسرائيلية وأعربوا عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين- )ديموقراطية من إلينوي(
ًتحوال أوسع نطاقا في القاعدة الديمقراطية لألبحاث في ” بيو“ويشير استطالع للرأي أجرته مؤسسة . ً

ن الجمهوريين والديمقراطيين  إلى أن إسرائيل لم تصبح قضية نقاش حزبية بشكل متزايد بي٢٠١٨العام 
ًتضاعف تقريبا عدد “فحسب، بل إن هذا يحدث داخل الحزب الديمقراطي نفسه، حيث أصبح هناك 

  .”الديمقراطيين الليبراليين الذين يقولون إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر مما يفعلون مع إسرائيل
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لتي ما تزال موالية إلسرائيل من دون قيد أو قد تمثل إدارة بايدن المؤسسة الديمقراطية التقليدية ا
شرط، لكن المؤسسة نفسها تخضع لتدقيق شديد ومتصاعد من داخل حزبها، وكذلك بين التكوينات 

وقد أصبحت . ُالسياسية اليسارية التي ينسب إليها الفضل في ضمان فوز الديمقراطيين في االنتخابات
  .لبوصلة األخالقية والسياسية لهذه الحركة التقدميةًالحرية الفلسطينية بشكل متزايد جزءا من ا

كان ترامب قد أبعدها على مدى األعوام األربعة - ًتقدم إدارة بايدن شروطا مختلفة للصراع 
ويقع العبء على الفلسطينيين وحلفائهم لتحويل الوقت إلى استراتيجية للمقاومة، وتحويل . الماضية

في نهاية المطاف، ال يبحث المسار إلى .  إلى نقطة تحول حاسمةالصراع الداخلي في الحزب الديمقراطي
األمام عن مخلصين في السياسيين األميركيين ولكنه يسعى إلى إتاحة تدخالت استراتيجية ضمن 

 (BDS) مجموعة أوسع من األدوات، بما في ذلك حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

  .األخرى من أجل العدالة االجتماعيةوبناء التضامن مع النضاالت 

وهي مؤلفة كتاب . ناشطة في مجال حقوق اإلنسان وأستاذة مساعدة في جامعة روتغرز*
  .”القانون ومسألة فلسطين: العدل للبعض“

 Biden may offer some key opportunities for :نشر هذا المقال تحت عنوان*

Palestinians and their allies  

  ٩ص/٣٠/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  ".. الكائنات الفضائية"بتعاون القضاء والجيش و

  هكذا تحرم إسرائيل الفلسطينيين حق البناء على أراضيهم
  

  ٢٩/١١/٢٠٢٠ هآرتس -  عميرة هاس :بقلم

يريد الجيش اإلسرائيلي االعتراف بضعفه أمام إسرائيليين مجهولين يهاجمون فلسطينيين 
سمع هذا االدعاء في األربعاء الماضي في إحدى القاعات التي تشبه الكنيسة . متلكاتهمويخربون في م

قائد لواء بنيامين، العقيد يونتان شتاينبرغ، هو من طلب من القضاة إظهار التفهم . في المحكمة العليا
 تنجح في وضع وقد فهم من أقواله بأن هذه الجهات ال. لقيود الجيش والشاباك واإلدارة المدنية والشرطة

ًيدها على الخلية المجهولة التي تهاجم مكانا ثابتا ليس ألننا ال نريد، بالعكس، نجد صعوبة في ذلك، . ً
. قال شتاينبرغ، وهو شخص طويل القامة ويرتدي الزي العسكري ويضع القبعة الدينية السوداء على رأسه

” عتسمونة“ه المخلون من مستوطنة يخبرنا بأنه يعيش في كيبوتس شوماريا الذي يعيش في” غوغل”و
 .في قطاع غزة

… نفس من يخرقون النظام“: وأوضح ممثل النيابة العامة، المحامي يوفال شبيتسر، اإلشكالية 
هم الذين يأتون من كل مكان، عبر الحقول بالتراكتور أو بسيارة صاخبة، ويوجد العديد من الطرق 

هل تم تنفيذ :  ايرز اهتمت بالموضوع وسألت–براك القاضية دفنه . ”الصغيرة والحقول الزراعية
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وأكد العقيد شتاينبرغ أقواله . ”ًوهذا يعتبر تحديا لالعتقال. يأتون ويهربون“: اعتقاالت؟ فأجابها شبيتسر
عدد . ًتحد كبير أن تكون فعاال في منطقة مفتوحة يمكن الوصول إليها من جميع الجهات“: عندما قال

إذا لم تعتقلوهم، كيف تعرف “: تساءل القاضي إسحق عميت. ” وهم ملثمونمن هؤالء الشباب يأتون
  .”شبيبة التالل“شتاينبرغ رمز لوجود الظاهرة الحازمة حتى لو لم يذكر اسمها وهي . ”أنهم شباب؟

الموضوع الذي اجتمعوا من أجله هو شرعنة قسائم أراض للبناء في قرية ترمسعيا التي تقع 
الهدوء ساحر، . مشهد هو قمم تالل، بينها سهول مزروعة ومغروسة باألشجارال. شمال شرق رام اهللا

واألجواء نقية، عائالت فلسطينية من الطبقة الوسطى معنية بشراء قطعة أرض كاستثمار، وبناء بيت 
تقوم بتنظيم كل ” يونيون للبناء واالستثمار“ كندية باسم –هناك شركة فلسطينية . عليها في المستقبل

  .حب الشركة هو المستثمر خالد السبعاويصا. شيء

. ، وكان يجب أن ينتهي منذ فترة٢٠١٩ولكن تأخر إعداد البنى التحتية الذي بدأ في حزيران 
وقام يهود، بتشجيع من الدولة، بالسيطرة على أراضي قرى جالود وترمسعيا وقريوت والمغير، وأقاموا 

” ايش كودش“(انية التي سمعتها بالعنف تسبقها ًوبؤرا استيط) ًشيلو مثال(عليها مستوطنات خصبة 
يا “بدأوا في الصراخ . ، هزتهم فكرة أن الفلسطينيين يبنون على أراض فلسطينية)ًمثال” عيدي عاد”و

ومن هناك بدأت مظاهرات . في خطر) ”عمونة“للمخلين من (الجديدة ” عميحاي“، مستوطنة ”للهول
  .ة مرات بتخريب الشارع الذي تم شقه، وأعطبوا المعداتعد” مجهولون“بعد ذلك، قام . وغزو للموقع

 حصل هؤالء المجهولون على الدعم من قائد اللواء شتاينبرغ، الذي أمر بوقف ٢٠١٩في آب 
وفي كانون الثاني . ًقدمت الشركة التماسا للمحكمة العليا بواسطة المحامي ميخائيل سفارد. العمل

في : ً يوما لالستعداد٤٥أعطوها . ن العمل سيستمر في المكان أمر القضاة الدولة بالتأكد من أ٢٠٢٠
ولكن منع .  تدخل نفتالي بينيت، الذي كان في حينه وزير الدفاع، ومنع استمرار العمل٢٠٢٠ شباط ٢١

بينيت وشتاينبرغ يرتكز إلى أرجل واهية، حتى جهاز القضاء اإلسرائيلي الذي يشجع السيطرة على أراضي 
 آذار الماضي، أوضح المستشار القانوني للحكومة بأنه يجب على الجيش ٢٠في . الفلسطينيين

. ًمع ذلك ما زال العمل مجمدا. اإلسرائيلي الحفاظ على النظام العام بصورة تسمح بالقيام بأعمال البناء
وعدد ممن قاموا بشراء القسائم ألغوا . ًالجيش اإلسرائيلي غير مستعجل، والشركة خسرت أمواال كثيرة

  .لصفقة، ومشترون محتملون خافواا

 تشرين األول، وضع المقاول وعدد من العمال أرواحهم على أيديهم وذهبوا إلى األرض، ١٢في 
 من لواء بنيامين، – نعم جنود –فجأة ظهر جنود . ليس قبل أن يبلغوا اإلدارة المدنية عن نيتهم بالعمل

استمر العمال في العمل، . ود بأن العمل قانونيأوضح ضابط االرتباط للجن. ومنعوهم من مواصلة العمل
ولكن بعد نصف ساعة ظهرت الكائنات الفضائية، عدد منها يركب تراكتورات صغيرة، وقاموا برشق 

غادر العمال، . جنود شتاينبرغ كانوا في المكان، ودخلوا في محادثة مع المجهولين. الحجارة على العمال
عاد العمال في اليوم التالي، ولكن الكائنات . أول وأخبره بالعودةواتصل موظف اإلدارة المدنية بالما

هرب العمال وثمة . ًالفضائية، التي ال يمكن اعتقالها، عادت ورشقت الحجارة وأصابت عامال في كتفه
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وقال ضابط التنسيق واالرتباط للمقاول بأن يمكنهم . سيارتان عسكريتان كانتا وراءهم للتأكد من اختفائهم
  .، ولكن الجيش ال يضمن سالمتهمالعودة

، اقترح القاضي عوفر غروسكوفن والقاضية ”لماذا ال تقوم باستئجار شركة حراسة في الليل؟“
كان من الصعب على يهودية مثلي أن تقرر إذا كانوا جديين، . دفنة ايرز في مداوالت األسبوع الماضي

ن من شركة حراسة فلسطينية أن تصمد في مكان يفشل فيه الجيش والشاباك والشرطة، فكيف تتوقعو
أمام هذه العصابة العنيفة، وبدون سالح، ألنه يحظر على الفلسطينيين حيازة السالح في المنطقة التي 

من تجربتي، إما : ؟ القاضي عميت أنهى الموضوع وقال)سيطرة إسرائيلية أمنية(” ب“تسمى مناطق 
ًوتساءل عميت أيضا عن مفهوم . مون بضربهٕحارس خاص يتعاون مع هؤالء المقتحمين واما سيقو

  .ًعندما يهاجم طرف واحد فهذا ال يسمى احتكاكا: الذي يكرره النائب” االحتكاك“

أظهر المحامي سفارد الخشية من أن يكون الجهاز العسكري هو الذي يغمز للمشاغبين لتخريب 
ت المحكمة العليا والتأكد من وعاد شتاينبرغ وشبيتسر وقاال إن الجيش معني بتنفيذ تعمليا. العمل

  .ًأعطى القضاة أسبوعا للجيش لتطبيق ذلك، وسنستمر في المتابعة. استمرار البناء

  ٢٩/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 

  ًسنشرعن بؤرا استيطانية : وزارة االستيطان اإلسرائيلية

  غير قانونية بالضفة في األسابيع المقبلة
  

  ٢٦/١١/٢٠٢٠هآرتس  - هاجر شيزاف :بقلم

قال وزير شؤون االستيطان تساحي هنجفي، األربعاء، في اجتماع الكنيست بكامل هيئتها، بأنه 
في ” ًووزيرا في وزارة الدفاع هو مخائيل بيتون، سيبلوران مشروع قرار يشرعن البؤر االستيطانية

. ”لحكومة نتنياهوًسنعمل طبقا لرأي رئيس ا“: وحسب أقواله. ، على حد تعبيره”األسابيع القريبة المقبلة
  .ًوقال بيتون بأن تصريح هنجفي لم يتم تنسيقه معه ولم يكن دقيقا

ً، قال هنجفي بأن مشروع القرار ال يسمح فعليا بشرعنة البؤر ”هآرتس“في محادثة مع 
ًاالستيطانية المختلف عليها قانونيا، بل إن هدف القرار هو تزويد البؤر ببنى تحتية أفضل مثل الكهرباء 

ًفبعض البؤر االستيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ولهذا تعد شرعنتها أكثر تعقيدا . نترنتواإل ّ
وهناك بؤر استيطانية أخرى أقيمت على أراض تعتبر كأراضي دولة، وستكون . من ناحية قانونية

  .شرعنتها أسهل

ت بصورة غير  بؤرة استيطانية؛ أي مستوطنات أقيم١٢٤، هنالك ”السالم اآلن“حسب منظمة 
على مدار السنين تم شرعنة جزء من البؤر االستيطانية التي أقيمت . قانونية وبدون قرار حكومي

في األشهر . بواسطة إعطاء تصاريح بناء بأثر رجعي أو بواسطة اعتبارها أحياء لمستوطنات قائمة
والتي في إطارها ” استيطان شاب“األخيرة، جرت حملة دعائية لتسوية وضع بؤر استيطانية عنوانها 
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يشتكي سكان البؤر االستيطانية من غياب بنية تحتية مثل اإلنترنت، ويطالبون بتسوية وضع البؤر 
  .االستيطانية

أهنئ رئيس الحكومة “: ، بارك التصريح وقال)يمينا(عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش 
ًال يكون األمر متعلقا بتطبيق آخر على كلي أمل أ. سيكون االختبار باألفعال. نتنياهو على إبداء النوايا

شكل قرار ليس له معنى فعلي، بل قرار يسمح بتسوية وضع حقيقية، بما في ذلك إعطاء رموز 
هذه بشرى مفرحة لكل من يهمه “: ًهذا التصريح قائال” ييشع“وبارك مجلس . لمستوطنات جديدة

  .”االستيطان اإلسرائيلي في يهودا والسامرة وغور األردن

 حزيران، أمرت المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي يسمح بمصادرة أراضي فلسطينيين بدعوى في
 قضاة قرروا أن يجب إلغاء القانون، في حين كان القاضي نوعم سولبيرغ في رأي ٨. أنه غير قانوني

وية أو ، والمعروف أكثر كقانون التس”قانون تسوية أوضاع االستيطان في يهودا والسامرة“. األقلية
 .٢٠١٧قانون المصادرة، صودق عليه في شباط 

  ٢٦/١١/٢٠٢٠القدس 

*** 

 اخبار باالنجليزية
King receives Abbas in Aqaba 

 

His Majesty King Abdullah meets with Palestinian President Mahmoud Abbas in Aqaba on 

Sunday (Photo courtesy of Royal Court) 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Sunday received Palestinian President Mahmoud 

Abbas in Aqaba, within the framework of ongoing Jordanian-Palestinian coordination and 

consultation. 

During the meeting, attended by HRH Crown Prince Hussein, King Abdullah stressed the need 

to step up international efforts to achieve a just and lasting peace, and end the Palestinian-

Israeli conflict, on the basis of the two-state solution, according to a Royal Court statement. 

His Majesty reaffirmed Jordan’s full support for the Palestinian people, as they seek their just 

and legitimate rights to an independent, sovereign, and viable state on the June 4, 1967 lines, 

with East Jerusalem as its capital. 

The King underscored the importance of preserving the legal and historical status quo in 

Jerusalem, expressing Jordan’s rejection of all unilateral measures aimed at altering the city’s 

identity or religious sites, and attempts to impose spatial or temporal divisions in Al Aqsa 

Mosque/Al Haram Al Sharif. 

Moreover, His Majesty said Jordan will persist in undertaking its historic and religious role in 

safeguarding Islamic and Christian holy sites in the city, in line with the Hashemite 

Custodianship. 

For his part, President Abbas expressed appreciation of Jordan’s steadfast positions, under the 

King’s leadership, in support of the Palestinians’ rights and their legitimate cause. 

President Abbas added that His Majesty’s focus on the centrality of the Palestinian cause and 

the importance of continuing to strive towards just and comprehensive peace reaffirms the 

deep-rooted ties between the two leaders and peoples. 

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi and General Intelligence 

Department Director Maj. Gen. Ahmad Husni attended the meeting on the Jordanian side. 

On the Palestinian side, Fateh central committee member and head of civil affairs Hussein 

Sheikh, and General Intelligence Service Director Majid Faraj were in attendance. 
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Following the meeting, a joint Jordanian-Palestinian communiqué was released. Below is the 

full English translation: 

“His Majesty King Abdullah II and His Excellency President Mahmoud Abbas held a meeting 

on Sunday in the city of Aqaba, attended by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein Bin 

Abdullah II. 

At the meeting, held within the framework of ongoing Jordanian-Palestinian coordination and 

consultation, King Abdullah II and President Abbas stressed the deep brotherly and historic ties 

between the two countries, and ongoing efforts to bolster them across all sectors. 

His Majesty and the Palestinian President reviewed the latest developments related to the 

Palestinian cause, as well as regional and international developments, and efforts to resolve 

regional crises. 

King Abdullah II reaffirmed Jordan’s unwavering support, within all efforts and means 

possible, for its Palestinian brethren as they seek to gain their just and legitimate rights, 

especially their right to establish their independent, sovereign, and viable state on the June 4, 

1967 lines, with East Jerusalem as its capital, on the basis of the two-state solution, and in line 

with international law, relevant UN resolutions and the Arab Peace Initiative. 

His Majesty and the Palestinian President emphasised the need to end unilateral Israeli 

measures that undermine peace prospects and fuel conflict, such as settlement activity and any 

attempts to annex Palestinian lands. The two leaders also stressed continued opposition towards 

any attempts to impose new facts on the ground or alter the historical and legal status quo in 

Jerusalem, and their rejection of attempts to impose spatial or temporal divisions in Al Aqsa 

Mosque/Al Haram Al Sharif. 

The Palestinian President praised Jordan’s historic role in protecting and defending Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem, in line with the Hashemite Custodianship. 

President Abbas expressed appreciation of Jordan’s steadfast positions, under King Abdullah 

II’s leadership, in support of the Palestinians’ rights, their legitimate cause and Jerusalem. 

King Abdullah II and President Abbas stressed the need to provide all means of support to 

sustain the work of UNRWA, to enable it to continue providing its vital education, health and 

relief services to refugees, in accordance with its UN mandate. 

The two leaders agreed to continue coordination and consultation on various issues, in line with 

the aspirations of the Palestinian people as they seek their legitimate rights, and in service of 

achieving a just and comprehensive peace and promoting stability in the region.” 

2020-11-29Jordan Times  

*** 

 

On November 29, UNESCO chief reaffirms commitment to rights of the 

Palestinian people 
 

 PARIS, Sunday, November 29, 2020 (WAFA) – Marking the International Day of Solidarity 

with the Palestinian people, which coincides on November 29 of every year, UNESCO 

Director-General Audrey Azoulay today reaffirmed commitment to upholding the rights of the 

Palestinian people. 

"On this International Day of Solidarity, let us reaffirm our commitment to upholding the rights 

of the Palestinian people,” Azoulay said in a message on this day. 

"These words by the Secretary-General of the United Nations, Antonio Guterres, capture the 

spirit of the 29 November day of solidarity. It is an opportunity to reaffirm the support of the 

international community for the Palestinian people in its hopes for a free and peaceful future," 

she said. 

"This call for solidarity is even more necessary today because of the terrible effects of the 

pandemic on the most vulnerable among us. The health crisis has compounded the already 

harsh economic and social conditions of the Palestinian people, marked by very high poverty 

and unemployment rates and a fall in per capita GDP for the third consecutive year." 
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The UNESCO chief added: "There is then an urgent need to recall that assistance provided by 

the international community is still vital for the Palestinians and essential to the setting up of 

resilient, thriving communities. 

"As the context is particularly dire for Palestinian youth, who run the risk of falling behind in 

matters of education and economic opportunities, UNESCO’s work is based on a conviction 

and a commitment. 

"The conviction is that young Palestinians hold the keys to becoming agents of peace and 

mutual understanding." 

2020-11-29wafa   

*** 

ne Question of Palesti: UN chief on day of Solidarity with Palestinians

remains distressingly unresolved 
 

General - United Nations Secretary–) WAFA (2020, 29November , Sunday, NEW YORK

Antonio Guterres said today in his message on the International Day of Solidarity with the 

.remains distressingly unresolvedPalestinian People that the question of Palestine  

:Following is his message 

the question of Palestine remains , th anniversary75As the United Nations marks its "

.distressingly unresolved 

dy  pandemic has decimated the Palestinian economy and undermined the alrea19-The COVID"

further entrenched by crippling , economic and political situation in Gaza, fragile humanitarian

.restrictions on movement and access 

A host of . State solution are growing more distant-prospects for a viable two, Meanwhile"

a , the expansion of illegal settlements: including, t miseryfactors continue to cause grea

violence and continued , significant spike in the demolition of Palestinian homes and structures

.militant activity 

to restore hope Israeli and Palestinian leaders have a responsibility to explore every opening "

.State solution-and achieve a two 

I remain committed to supporting Palestinians and Israelis to resolve the conflict and end the "

international law and bilateral agreements in , occupation in line with relevant UN resolutions

contiguous and , democratic,  Israel and an independent-vision of two States pursuit of the 

within secure and recognized ,  living side by side in peace and security-sovereign Palestine 

.Stateswith Jerusalem as the capital of both ,  borders1967-on the basis of the pre, borders 

engage in -I hope that recent developments will encourage Palestinian and Israeli leaders to re"

and will create , with the support of the international community, meaningful negotiations

.opportunities for regional cooperation 

.e can to ease the suffering of the Palestinian peopleWe must also do all w" 

.I am extremely concerned by the financial situation facing UNRWA" 

saving -The agency plays an essential role as the main provider of direct and often life"

.ne refugees million Palesti5.7assistance to many of the  

I appeal to all Member States to urgently contribute to enable UNRWA to meet the critical "

.humanitarian and development needs of Palestine refugees during the pandemic 

lences on the tragic I also extend my heartfelt condo, On this International Day of Solidarity"

General and -Secretary) PLO(Palestine Liberation Organization , Saeb Erekat. passing of Dr

.Chief Negotiator for Palestinians in the Middle East Peace Process 

 their quest to Let us together resolve to renew our commitment to the Palestinian people in"

."justice and security, dignity, achieve their inalienable rights and build a future of peace 

  

wafa 29-11-2020 

*** 
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Jerusalem: Hundreds of families are threatened with displacement 

The director of the Wadi Hilweh Information Center, Jawad Siam, confirmed that the 

occupation is intensifying its settlement projects in occupied Jerusalem with the aim of 

displacing Jerusalemites and replacing them with settlers, especially in the Batn Al-Hawa 

neighborhood in Silwan, claiming settlers’ ownership of real estate before 1948. 

Siam said that 72 families from Batn Al-Hawa neighborhood have filed cases before the Israeli 

courts, and all of them are threatened with eviction from their homes, warning against using the 

Israeli judiciary as a tool for forced displacement as it supports settlement projects and settlers 

also work in it. 

Siam added that several neighborhoods are also threatened with eviction, such as the Al-Bustan 

neighborhood, where settlement threatens 90 families and more than 350 families in Silwan. 

He also warned against settler organizations seizing real estate without waiting for court 

decisions, stressing that the Palestinian Ministry of Foreign Affairs and a group of legal and 

human rights institutions are trying to internationalize the settlement file in occupied Jerusalem 

and transfer it to the International Criminal Court and the United Nations. 

Siam indicated that 80 percent of Palestinian families in occupied Jerusalem are below the 

poverty line as a result of the occupation policies that attempt to displace Jerusalemites from 

their city. 

Palestine News Network 29-11-2020 

*** 

IOF demolish staircase leading to Lions’ Gate 

Israeli occupation municipality on Sunday demolished the stairs leading to the Lions’ Gate 

(Bab Al-Asbat) which leads to the Al-Aqsa Mosque and the Old City of Jerusalem. 

Local sources reported that the occupation municipality demolished the stairs leading to the 

Yusufia cemetery and the Al-Asbat Gate road, which leads to Al-Aqsa. 

The sources pointed out that the citizens confronted the occupation municipality crews while 

they were trying to dig in the martyrs’ cemetery, which is an extension of the Yusufia cemetery 

from the northern side. 

The sources indicated that the razing is part of the occupation’s Judaizing plans in the Holy 

City and in an attempt to implement the “biblical garden path” inside the cemetery of the 

martyrs. 

Since the beginning of this year, the occupation has forced more than twenty Jerusalemites to 

self-demolish their homes under the pretext of lack of permission and after threatening to pay 

heavy fines if the demolition is carried out. 

Palestine News Network 29-11-2020 

*** 

 

PNC speaker lauds King's firm support to Palestinian cause 

 
Amman, Nov. 29 (Petra)- Speaker of the Palestinian National Council (PNC), Salim Zanoun, 

praised the "firm and principled" stances of His Majesty King Abdullah II regarding the 

Palestinian cause and the right of the Palestinian people to establish their independent and 

sovereign state on the June 4, 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. 

In a press statement issued Sunday, he said the positions that were expressed in King 

Abdullah's letter to the Chairman of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of 

the Palestinian People, on the occasion of the International Day of Solidarity with the 

Palestinian People, continue Jordan's "courageous and principled" defense and its "unlimited 

support" to the cause of the Palestinian people and their inalienable rights. 

Zanoun stressed the continued "strategic" coordination between Palestine and Jordan aimed to 

thwart the occupation settlement plans to annex any Palestinian lands, support steadfastness of 

Jerusalemites, and confront Israel's measures to impose a new status quo in the occupied city of 
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Jerusalem and in the Aqsa Mosque, and unify Arab and international efforts and positions to 

solve the issue in accordance with the relevant international resolutions and the Arab Peace 

Initiative. 

Zanoun appreciated the "great" role that His Majesty King Abdullah II is playing in his 

capacity as the Hashemite Custodian of Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, and his 

efforts in protecting the sanctities, and confronting any attempts to change the historical and 

legal situation in the occupied city and its holy sites. 

To maintain UNRWA services, Zanoun praised His Majesty the King’s affirmation of the 

importance of providing means to support and sustain the agency's operations, according to its 

UN mandate, until reaching a just and comprehensive solution that addresses all final status 

issues and preserves the rights of Palestinians, in accordance with international legitimacy 

resolutions, foremost of which is Resolution 194, in a manner that guarantees the right 

Palestinian refugees to return to their homeland and receive compensation. 

Jordan News Agency 29-11-2020  
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