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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 ن أصلفقرات مــاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

   للقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  محتوىال

  شؤون سياسية

  ٥  .إدانة أردنية أوروبية لقرار بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية •

  ٥  .ال بد أن تستمر األونروا في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين: الصفدي •

  ٧  .الرئاسة الفلسطينية ترحب ببيان القوى األوروبية الكبرى الرافض لالستيطان •

  ٨  . المتحدة حول قرار إقامة وحدات استيطانية جديدةفلسطين ترسل مذكرات لألمم •

  ٨  .ًتستغل كورونا للمضي قدما بالضم واالستيطان" إسرائيل: "منصور •

  ٩  .التوسع االستيطاني يعرض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية للخطر: بوريل •

  ١٠  ".محكومة بالفشل"سياسة الضم واالستيطان اإلسرائيلية : تركيا •

  اءاتاعتد

  ١١  .إصابات باالختناق خالل اقتحام مخيم شعفاط •

  ١٢  .ً مستوطنا يقتحمون األقصى٢٩ •

  ١٢  .ً طفال من بلدة العيسوية في القدس١٢االحتالل يعتقل  •

ًاالحتالل يصيب طفال ويعتقل آخرا خالل اقتحام جديد لبلدة العيسوية • ً.  ١٢  

ًاالحتالل يهدم منشأة في القدس ومنزال مبنيا منذ ع •   ١٣  .شرات السنينً

  ١٣  .مواجهات واعتقاالت في القدس المحتلة •

  ١٤  .٢٠٢٠ ألف وحدة استيطانية في ١٢االحتالل يوافق على بناء  •

  اعتداءات/ تقارير

  ١٥  .ألداء الصالة" األقصى"االحتالل يمنع المواطنين من الوصول إلى .. للجمعة الرابعة •

  ١٥  .ستوطناتالضم الفعلي مستمر لتوسيع الم: السالم اآلن •

  ١٧  .تجاوزات االحتالل الصهيونية ضد المقدسات المسيحية في فلسطين التاريخية •

  تقارير

االحتالل يمنع دخول البلدة القديمة واألقصى لألسبوع الرابع بحجة : الخارجية الفلسطينية •
  ١٨  .كورونا

  آراء عربية

  ١٩  .سياسة الضم التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة •
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  لكماخترنا 

  ٢٠  .التاريخ المصور: فلسطين •

  اخبار باالنجليزية

• Turkey: Israel’s settlement and annexation policies will not succeed. ٢٠  

• European countries demand immediate cessation of Israeli 

settlements. ٢١  

• IOF kidnaps several Palestinian citizens in W. Bank and J’lem. ٢١  
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  شؤون سياسية

  إدانة أردنية أوروبية لقرار بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية

 

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن األردن يـدين  قال – عمان
  . وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة٤٩٠٠قرار إسرائيل بناء 

، أن القرار يعتبر خرقا للقانون الدولي وخطوة الشرعية تقوض حـل الـدولتين وفـرص وأضاف الصفدي
  .تحقيق السالم الشامل

وأكد الـصفدي علـى الموقـف الـدولي الواضـح فـي رفـض هـذه الخطـوات، مـشددا علـى ضـرورة الـضغط 
  .لوقفها ولحماية السالم وحماية القانون الدولي

عة قرار إسرائيل الموافقة على بناء اآلالف من الوحـدات وعلى صعيد متصل، دانت قوى أوروبية الجم
ّوتقـوض » نتـائج عكـسية«االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الخطوة تـؤدي إلـى 

  .جهود السالم في المنطقة

ٕوقال بيان مـشترك صـدر عـن وزراء خارجيـة ألمانيـا وفرنـسا وبريطانيـا وايطاليـا واسـبانيا أن  وسـيع ت«ٕ
المــستوطنات يــشكل انتهاكــا للقــانون الــدولي ويهــدد بدرجــة إضــافية قابليــة التوصــل إلــى حــل الــدولتين بهــدف 

  .»الفلسطيني - تحقيق سالم عادل ودائم في النزاع اإلسرائيلي

ّكما أكدنا مباشرة للحكومة اإلسرائيلية، فـإن هـذه الخطـوة تقـوض بدرجـة إضـافية جهـود «وأضاف أنه 
ّوحــضت الــدول الخمــس اســرائيل علــى وقــف بنــاء . »ثقــة بــين الطــرفين بهــدف اســتئناف الحــوارإعــادة بنــاء ال

  وكاالت. المستوطنات فورا

 ٣ ص١٧/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  ال بد أن تستمر األونروا في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين: الصفدي

 

يــة وشــؤون المغتــربين أيمــن نائــب رئــيس الــوزراء وزيــر الخارج تــرأس – ابــو طيــر  ماجــدة–عمــان 
 الحـوار االسـتراتيجي الـوزاري الثالـث لحـشد الـدعم لوكالـة األمـم أمـسالصفدي ووزيرة خارجية مملكـة الـسويد 

، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم )األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
ُالوكالة وايجاد نهج وطرق عمالنية تضم   .ن مواجهة التحديات المالية التي تواجهها الوكالةٕ

 للحــوار، بـين الــصفدي أن التحـدي األكبــر الـذي يواجــه الوكالـة يتمثــل بــضمان االفتتاحيـةوفـي كلمتــه 
  . بتوفير خدماتها الحيويةاالستمرارالتمويل الالزم لها وتمكينها 

 ٢٠١٩ في كـانون األول مـن العـام ااألونرووأشار الصفدي إلى ان اإلنجاز الذي تحقق بتجديد والية 
  .بأغلبية ساحقة، أكد اإلجماع الدولي على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة
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وبين الصفدي أن سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة ستوكهولم أفـضت، للمـرة األولـى فـي تـاريخ 
فــي ضــمان دعــم متعــدد الــسنوات ً موازنــة لعــامين إثنــين بــدال مــن عــام واحــد، مــا يــسهم اعتمــادالوكالــة، إلــى 

  .للوكالة ومستدام

وشدد الـصفدي علـى أهميـة وفـاء الـدول بتعهـداتها الماليـة، ذاك أن الوكالـة تواجـه عجـزا ماليـا خطـرا 
 لم يتم سـده قبـل نفـاد المخصـصات الماليـة لـدى الوكالـة، إذاينذر بتبعات كارثية على الالجئين الفلسطينيين، 

  .ات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدًخصوصا في ظل ما تفرضه تبع

ً مـستقبال لـضمان اعتمادهـاُواستعرض الصفدي بعض النهج الفاعلة غير التقليدية التـي مـن الممكـن 
ُالتمويل المستدام للوكالة، والتي من بينها تعزيز الدور التمويلي للمجموعات اإلقليمية والقطاع الخاص، وفق 

  .مآليات تتفق عليها مجموعة ستوكهول

وبــين الــصفدي أن مــؤتمر المــانحين المقــرر عقــده بدايــة العــام القــادم خطــوة مهمــة فــي إطــار الــدعم 
  .الدولي السياسي والمالي للوكالة

 فـي تقـديم خـدماتها لحـين التوصـل إلـى حـل عـادل ودائـم ااألونـروال بـد أن تـستمر "وأضاف الـصفدي 
، ١٩٤ارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة خـصوصا القـرار ًلقضية الالجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقر

ًتـساقا مـع القـانون الـدولي اوفي سـياق حـل شـامل للـصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي علـى أسـاس حـل الـدولتين 
  ".والمرجعيات المعتمدة

ــة  ــة التــي ســتترتب علــى عــدم قــدرة الوكال وحــذر الــصفدي مــن التبعــات اإلنــسانية والــسياسية واألمني
واليتهــا األمميــة وتقــديم خــدماتها الحيويــة لالجئــين الفلــسطينيين فــي منــاطق عملياتهــا الخمــس،  باالضــطالع

ًمنوها إلى أن حرمان ماليين من الالجئين مـن حقهـم فـي التعلـيم والـصحة واإلغاثـة سـيعمق معانـاة الالجئـين 
  .اإلنسانية

ن دوالر أمريكـي دعمـا  مليـو٢٣وثمن الصفدي إعالن الكويـت والمملكـة المتحـدة تقـديم مـا مجموعـة 
  .ًماليا اضافيا عاجال للوكالة لتمكينها االستمرار في تقديم الخدمات األساسية في مناطق عملياتها الخمس

ًمن جانبهم، شدد المشاركون علـى أهميـة الوكالـة ركنـا أسـاس فـي تقـديم اإلغاثـة اإلنـسانية لالجئـين 
  .>>...طقة وتنمية المنواستقرارالفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن 

ُوجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لوالية األونروا التي جددت بأغلبيـة سـاحقة خـالل ... <<
ُ، مــشددين علــى أهميــة ترجمــة ذاك ٢٠١٩األول كــانون /أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ديــسمبر

الحيويـة لالجئـين الفلـسطينيين بفاعليـة ًالدعم السياسي إلى دعم مالي تمكينا للوكالة مواصلة تقـديم خـدماتها 
  .ودونما انقطاع
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ودعا المشاركون المانحين تقديم كل إسـناد مـالي متـاح لـسد فجـوة التمويـل للفتـرة المتبقيـة مـن العـام 
 مــن أجــل ضــمان تمكــن األونــروا مــن الحفــاظ علــى خــدماتها الحيويــة التعليميــة والــصحية واإلغاثيــة ٢٠٢٠

  .ًم وفقا لوالية الوكالةوالتنموية لالجئين وحمايته

واتفق المشاركون على بذل الجهود المشتركة لسد الفجـوة التمويليـة مـن خـالل التواصـل مـع مـانحين 
  .>>...آخرين

 مـن أجـل دعـم ضـمان ٢٠٢١واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بدايـة العـام ... <<
  .استمرار الدعم المالي للوكالة

ــذي ــة وشــارك فــي الحــوار ال ــر آلي ــان عب ــة الكويــت االتــصال استــضافته المملكت  المرئــي وزراء خارجي
ــة اليابــاني للــشؤون الخارجيــة والممثــل األعلــى للــشؤون الخارجيــة والــسياسة األمنيــة  والنــرويج ووزيــر الدول

 األوروبي ومسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وبحـضور المفـوض العـام لالتحاد
  .>>...ألونروا فيليب الزارينيل

 ٣ ص١٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  الرئاسة الفلسطينية ترحب ببيان القوى األوروبية الكبرى الرافض لالستيطان

 

رحبـــت الرئاســـة الفلـــسطينية ببيـــان القـــوى األوروبيـــة الكبـــرى الـــذي أدانـــت فيـــه  -  أ ش أ-رام اهللا 
 آالف الوحدات االسـتيطانية الجديـدة فـي األراضـي الفلـسطينية مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بناء

  .١٩٦٧المحتلة، مؤكدة أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من يونيو عام 

عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينـة، ) وفا(ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية 
ٕبـر عنـه وزراء خارجيـة ألمانيـا وفرنـسا وبريطانيـا وايطاليـا واسـبانيا فـي بيـان قوله، اليوم، إن الموقف الذي ع ٕ

 الـذي دعـا ٢٣٣٤مشترك يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرهـا قـرار مجلـس األمـن الـدولي رقـم 
  .لوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

الحقـوق الثابتـة للـشعب الفلـسطيني التـي أقرتهـا وأوضح أبو ردينة أن هذا الموقف يأتي منسجما مع 
باطل ومخالف لجميـع القـرارات " السلطة القائمة باالحتالل"الشرعية الدولية، ويؤكد أن كل ما تقوم به اسرائيل 

الدولية، مشيرا إلى أن الطريق الوحيـد لالسـتقرار والـسالم فـي المنطقـة هـو قيـام الدولـة الفلـسطينية المـستقلة 
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧رابع من يونيو لعام على حدود ال

  ١٦/١٠/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*****  
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  فلسطين ترسل مذكرات لألمم المتحدة حول قرار إقامة وحدات استيطانية جديدة

 

مندوب فلـسطين لـدى األمـم المتحـدة فـي نيويـورك الـسفير ريـاض منـصور إنـه  قال –  صفا–رام اهللا 
ــدم ب ــرر أن تق ــو مــن المق ــام لألمــم المتحــدة انطوني ــل مــن األمــين الع ــوم الخمــيس مــذكرات لك ــسطين ي ــة فل عث

غــوتيرش، ورئيــسي مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة، حــول مــصادقة االحــتالل علــى إقامــة آالف الوحــدات 
 .االستيطانية في الضفة

لمتحــدة، وأضــاف أن هــذه المــذكرات جــزء مــن الجهــد المبــذول لتوثيــق جــرائم االحــتالل كملــف لألمــم ا
 .على جرائمها، وعدم إفالتها من العقاب" إسرائيل"للعودة إليها في الوقت المناسب، لمحاسبة 

أن اللجنــة الرابعــة الــسياسية ولجنــة االســتعمار التــابعتين " صــوت فلــسطين"وأوضــح منــصور إلذاعــة 
زء مـن نقـاش عـام مفتـوح، للجمعية العامة لألمم المتحدة، تناقشان انتهاكات االحتالل بما فيها االستيطان كج

 .قبل االنتقال بعد فترة التخاذ قرارات من ضمنها ما يتعلق باالستيطان وانتهاكات االحتالل األخرى

 من الشهر الجاري، والتي تترأسها روسيا، أشـار منـصور الـى ان ٢٦وحول جلسة مجلس األمن في 
ــا ــى مب ــسالم، النقاشــات والمــشاورات المــستمرة مــع الجانــب الروســي تتركــز عل ــاس لل ــرئيس محمــود عب درة ال

المتعلقة بالطلب من األمين العام لألمـم المتحـدة، وأعـضاء مجلـس األمـن والرباعيـة الدوليـة، التحـضير للبـدء 
 .بمشاوراتها للمؤتمر الدولي للسالم العام المقبل

واضاف أن ما يتم التحضير له من مـشاورات وجهـود مبذولـة فـي مجلـس األمـن هـذا الـشهر سـتكون 
 .ًجزءا من التهيئة والتحضير للمجلس بعد ثالثة أشهر برئاسة تونس

يناير المقبل برئاسة روسـيا، سـتكون / ونوه إلى أن نقاشات مشاورات مجلس األمن في كانون الثاني
  .مختلفة عن سابقاتها، وستؤدي لخطوات عملية على األرض

 ١٥/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*****  

  ًتستغل كورونا للمضي قدما بالضم واالستيطان" رائيلإس: "منصور

 

المنــدوب الــدائم لدولــة فلــسطين لــدى األمــم المتحــدة، الــوزير ريــاض منــصور ثــالث  بعــث –نيويــورك 
، ورئـيس )روسـيا(رسائل متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهـذا الـشهر 

ًوالمــضي قــدما بمخططاتهــا " كــوروا"اســتغالل وبــاء " إســرائيل"ة، بــشأن مواصــلة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــد
 .االستيطانية والضم وترسيخ احتاللها العسكري لألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

تعليق إسرائيل خطط الضم الخاصة بها ال يعنـي أنهـا تنـوي االلتـزام بالقـانون الـدولي ألنهـا "إن : وقال
عــة جميــع اإلجــراءات الهادفــة إلــى اســتعمار وضــم األراضــي الفلــسطينية بــشكل يــومي مــع توســيع تواصــل متاب

 ".المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وتهجير األسر الفلسطينية بشكل قسري



 
٩

 وحـــدة اســـتيطانية أخـــرى فـــي األرض ٥٠٠٠وأشـــار إلـــى مـــصادقة الحكومـــة اإلســـرائيلية علـــى بنـــاء 
 .فيها شرقي القدس، في مناطق تقع بشكل أساسي في عمق الضفة الغربيةالفلسطينية المحتلة، بما 

ولفت إلى أن االحتالل يواصل سياسـة االعتقـال اإلداري غيـر اإلنـسانية، عبـر اعتقـال مـا ال يقـل عـن 
ً فلسطينيا إداريا من بين ما يقرب من ٣٥٠  أسير، رغم دعوات الحكومـات ومنظمـات حقـوق االنـسان ٥٠٠٠ً

خرى إلى إطالق سراح الفلسطينيين المحتجزين في سجون االحـتالل دون توجيـه تهـم إلـيهم أو والمنظمات األ
وتطرق إلى الهجمات التي تنفذها قوات االحتالل على المدنيين الفلسطينيين من خالل  .محاكمتهم أو إدانتهم

 .هدم المنازل واإلخالء القسري والغارات العسكرية وغيرها من الجرائم

بالحالــة فــي قطــاع غــزة، شــدد منــصور علــى خطــورة الظــروف اإلنــسانية واالجتماعيــة وفيمــا يتعلــق 
ً عاما، والذي تسبب في ١٣واالقتصادية المزرية هناك بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ 

   .حرمان شديد وجوع وبؤس لسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة

، مـا يـضاعف الـصعوبات %٨٤فـي غـزة بنـسبة " كورونـا "ونوه إلى ارتفـاع حـاالت اإلصـابة بفيـروس
والمخاوف التي يواجهها الشعب الفلسطيني، الذي يمنعه االحتالل من الوصول إلـى األدوات والقـدرات الدوليـة 

 .للتعامل مع التحديات والعواقب التي يفرضها الوباء

د الـشعب الفلـسطيني هـي النتيجـة ، القوة القائمـة بـاالحتالل، انتهاكاتهـا ضـ"إسرائيل"وأكد أن مواصلة 
ًالمباشرة النعـدام المـساءلة عـن االحـتالل الـذي عمـل علـى توسـيع سـيطرته علـى األرض يومـا بعـد يـوم علـى 

 .ً عاما الماضية٥٣مدار الـ 

ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلـس األمـن، إلـى مـساءلة الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، 
ــذين  مــن مكافــأة ســلوكهًالبــد ــذين يعــاني منهمــا األشــخاص ال ــاة الل ــم والمعان ا الخطيــر بالــصمت وتجاهــل األل

  .يعيشون تحت حكمها العسكري

 ١٧/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*****  

  التوسع االستيطاني يعرض امكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية للخطر: بوريل

 

ــة والــسياسة األمنيــة لالتحــاد األوروبــأكــد الممثــل األعلــى للــشؤو – PNN – بروكــسل ي ن الخارجي
 اإلسرائيلي في الضفة الغربية يعرض إمكانية البقاء والتواصل اإلقليمي االستيطاني بوريل أن التوسع فجوزي

 .لدولة فلسطينية مستقبلية كنتيجة لحل الدولتين المتفاوض عليه للخطر

 األخيـرة، فـي األيـام هإن"اني، يوم الخميس،  االستيطالتوسيعوقال بوريل في تصريحات صحفية حول 
أعلنت إسرائيل عن توسيع كبير للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فـي منـاطق داخـل القـدس وحولهـا، 

  ." وحدة سكنية٥٠٠٠هذه الخطط يتوقع منها بناء ما يقرب من 



 
١٠

ور باسـتمرار، ولـن وشدد علـى أن المـستوطنات غيـر قانونيـة بموجـب القـانون الـدولي وكمـا هـو مـذك
، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك ١٩٦٧يعترف االتحاد األوروبي بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 

 .التي اتفق عليها الطرفان

وأشار بوريل إلى أن النشاط االستيطاني يهدد الجهـود الحاليـة إلعـادة بنـاء الثقـة واسـتئناف التعـاون 
 .ومباشرة هادفة لمفاوضات نهائي الستئناف الطريق وتمهيد واإلسرائيليين طينيينالفلس بينالمدني واألمني 

وطالب حكومة إسرائيل بعكس هذه القرارات ووقف كل التوسع االستيطاني المستمر، بما في ذلـك فـي 
  E1." وهار حوما، وجفعات هاماتوس، "القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل 

 شهدت أيضا ارتفاعا في عمليات هدم أو ٢٠٢٠أغسطس / ارس إلى آبم/ ّوذكر أن الفترة من آذار
 .١٩-مصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية رغم جائحة كوفيد 

وطالب إسرائيل بوقف جميع عمليات الهدم، بما فـي ذلـك المبـاني التـي يمولهـا االتحـاد األوروبـي، ال 
  .ء الحاليسيما في ضوء التأثير اإلنساني للوبا

 ١٦/١٠/٢٠٢٠شبكة فلسطين اإلخبارية 

*****  

  "محكومة بالفشل"سياسة الضم واالستيطان اإلسرائيلية : تركيا

 

علـى توسـيع خطـط االسـتيطان الجديـدة فـي " إسـرائيل"مصادقة  وزارة الخارجية التركية انتقدت –أنقرة 
 .الضفة الغربية المحتلة

ئيل هـو أحـدث مثـال علـى سياسـاتها التـي ال تعتـرف بالقـانون قـرار إسـرا"وقالت الـوزارة فـي بيـان، إن 
 ".والقائمة على التجاوزات

أنها ستقوم بإنشائها خـالل " إسرائيل"وذكرت أن عدد الوحدات االستيطانية غير القانونية التي أعلنت 
 .ً ألفا١٢العام الجاري فقط، تجاوز 

ــى أن  ــة عل ــة التركي ــض"ّوشــددت الخارجي ــي تمارســها إســرائيل دون انقطــاع سياســة االحــتالل وال م الت
 ".متجاهلة القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، محكوم عليها بالفشل

 ١٩٦٧وأوضحت أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 
 .تتمتع بوحدة جغرافية وتكون ذات سيادة ومستقلة وعاصمتها شرقي القدس

 .ّكدت الخارجية التركية على أن أنقرة ستواصل الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيينكما أ

 وحــدة اســتيطانية جديــدة علــى ٤.٩٤٨يــومي األربعــاء والخمــيس، علــى بنــاء  "إســرائيل"وصــادقت 
  .بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري

 ١٧/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*****  



 
١١

  اعتداءات

  إصابات باالختناق خالل اقتحام مخيم شعفاط

  

قوات االحتالل مساء الخميس، شـابين مقدسـيين مـن المـسجد األقـصى، كمـا أصـيب عـشرات  اعتقلت
المواطنين بالغـاز المـسيل للـدموع، خـالل مواجهـات مـع قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي مخـيم شـعفاط بالقـدس 

  . المحتلة

ر مقدسية، أن قوات االحتالل اعتقلت شابين من ساحات المسجد األقصى، هما الـشاب وأفادت مصاد
  . أسعد عجاج بعد تصديه لوفد اقتحم المسجد األقصى، والشاب أمجد غروف والذي أفرجت عنه بعد اعتقاله

وفــي ســياق آخــر، أفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحــتالل اقتحمــت الــشارع الرئيــسي بمخــيم شــعفاط، 
   . قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو البيوت والسكان والمركبات والحافالتوأطلقت

وأضافوا أن قوات االحتالل اعتلت أسطح البنايات والمجمعات التجارية، والحقـت الـشبان فـي الـشارع، 
ـــدموع، مـــا أدى إلصـــابة العـــشرات  ـــل الغـــاز المـــسيل لل وأطلقـــت الرصـــاص المعـــدني المغلـــف بالمطـــاط، وقناب

قــوات االحــتالل أغلقــت المحــال التجاريــة فــي الــشارع الرئيــسي بــالمخيم، خــالل  ختنــاق، مــشيرين إلــى أنباال
  . اقتحامه

  .وفي ذات السياق اقتحمت قوات االحتالل مسجد األدهمي في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة

غرامــات، بهــدف ويــستهدف االحــتالل المقدســيين بــشكل ممــنهج، مــن خــالل االعتقــاالت واإلبعــاد وال
  . إبعادهم عن المسجد األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية

ًوشــهدت مدينــة القــدس تــصاعدا فــي اقتحامــات المجموعــات االســتيطانية للمــسجد األقــصى، بــدعوى 
  . االحتفال باألعياد اليهودية

ــب اإلعالمــي لحركــة  ــذي يــصدره المكت ــدوري ال ــر ال ــي " حمــاس"ورصــد التقري ــوات ف ــاب ق ــضفة ارتك ال
انتهاكا بحق الشعب الفلـسطيني وأرضـه فـي الـضفة الغربيـة والقـدس المحتلـة خـالل شـهر ) ١٥٧٥(االحتالل 
ًاعتـداء علـى دور العبـادة والمقدسـات، وقـد بلـغ عـدد المـستوطنين ) ٢٨(كمـا رصـد  .أيلول الماضي /سبتمبر

  . مستوطنا) ١٢٨٣(الذي اقتحموا المسجد األقصى المبارك 

اقتحامــات، ووصــل عـــدد ) ٣٠٧(ا بلــغ عــدد االقتحامـــات لمنــاطق مختلفــة فــي الـــضفة والقــدس كمــ
  . حاجزا) ٣٩٥(الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس 

، ٢٨٩، ٣٠١(وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، األكثر تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية بواقـع 
  .ا على التواليانتهاك) ٢٣٧

  ١٥/١٠/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

*****  



 
١٢

   يقتحمون األقصىًمستوطنا ٢٩

 

 مستوطنا، الخميس، باحات المسجد األقـصى المبـارك بحمايـة مـن شـرطة ٢٩ اقتحم – وفا – القدس
 .االحتالل اإلسرائيلي

لــى شــكل وذكــرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس المحتلــة، أن المــستوطنين اقتحمــوا االقــصى ع
  .١٩٦٧مجموعات من جهة باب المغاربة الخاضعة لسيطرة االحتالل منذ العام 

، قبـل الخـروج مـن "الهيكـل المزعـوم"كما نفذوا جوالت استفزازية فـي األقـصى، وتلقـوا شـروحات حـول 
  .باب السلسلة

  ١٦/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*****  

   من بلدة العيسوية في القدسً طفال١٢االحتالل يعتقل 

 

شنت قوات االحتالل، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقاالت في بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة 
  . سنة١٨ً طفال تقل أعمارهم عن الـ ١٢طالت 

مجـد محمـود، ومحمـد خليـل كليـب، أحمـد : الفلـسطيني أن قـوات االحـتالل اعتقلـت نادي األسـير وأفاد
د اهللا أبــو عــصب، ومــصعب محيــسن، ونــديم الــصفد، ناصــر محيــسن، وقــيس مــصطفى، ونــور محيــسن، وعبــ

 .وحسن جمجوم، وآدم مصطفى، ومحمد درويش، ويوسف درويش

  .ً شابا من البلدة ذاتها١٢يذكر أن االحتالل شن يوم أمس حملة مشابهة اعتقل خاللها أكثر من 

  ١٥/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

  ٍم جديد لبلدة العيسوية خالل اقتحاً ويعتقل آخراًاالحتالل يصيب طفال

 

طفل مقدسي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود االحتالل، الليلة الماضية،  أصيب
 .في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

محمــد داوود بعــد دهمهــا حــي عبيــد فــي العيــسوية،  الطفــل فــي الــسياق، اعتقلــت قــوات االحــتالل،
 . من المنازلًوداهمت، في ذات الوقت، عددا

مــع قــوات االحــتالل، امتــدت حتــى ســاعة متــأخرة مــن الليــل، وقــد تــصدى خاللهــا  مواجهــات وانــدلعت
  .)قنابل مولوتوف(الشبان لالحتالل بالحجارة والمفرقعات النارية، وبالزجاجات الحارقة 

 ١٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

  



 
١٣

  نذ عشرات السنين مً مبنياًالاالحتالل يهدم منشأة في القدس ومنز

 

ًهدمت جرافات وآليات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسـها قـوة عـسكرية معـززة، منـزال وبركـسا  ً
 .ٍومغسلة سيارات ومحطة وقود، بالقرب من حاجز عسكري تابع لالحتالل جنوب مدينة القدس

الـسنين ويــضم غرفــة ًوذكـر شــهود عيـان أن جرافــات االحـتالل هــدمت منــزال قـديما مبنيــا منـذ عــشرات 
 . أفراد٩وتوابعها، وبركسا من الحديد المقوى، بحجة البناء دون ترخيص ويؤوي فيه 

ً عاما من الطوب ومسقوفة بالزينكو، تبلـغ ١٨كما هدمت جرافات االحتالل مغسلة سيارات مبنية منذ 
 . متر مربع، وتعود للمقدسي أشرف المالحي٣٠٠مساحتها نحو 

لمـالحي بأنـه فـوجئ بقـوات االحـتالل تحاصـر المغـسلة، وتـشرع بهـدمها دون وأفاد صـاحب المغـسلة ا
 .السماح له بإخراج معدات وأدوات المغسلة، وجرفت أرضيتها االسمنتية

 ١٧وأضاف أن موظفو االحتالل صادروا كميات كبيرة من السوالر في كازيـة تابعـة للمغـسلة تقـدر بــ 
 .ألف لترا

االحــتالل وقعــت فــي بئــر خــالل هــدم المغــسلة، وتمكنــوا بعــد عــدة ســاعات  هــدم ولفــت إلــى أن آليــة
 .اخراجها من المكان

وأشــار إلــى أن بلديــة االحــتالل حــررت مخالفــات بحــق المغــسلة بلغــت عــشرات آالف الــشواكل، وتلقــى 
  . أشهر٧ًاخطارا بالهدم قبل نحو 

 ١٦/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

  المحتلةمواجهات واعتقاالت في القدس 

  

عــدة مــواطنين مــن الــضفة  قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، الليلــة الماضــية وفجــر اليــوم الــسبت، اعتقلــت
  . والقدس، واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة

فـي بلـدة سـلوان الليلـة الماضـية مواجهـات بـين قـوات " بطـن الهـوى"ففي القدس المحتلـة، شـهد حـي 
ات االحـتالل قنابـل الغـاز الــسام والرصـاص المطـاطي، واعتـدت علــى االحـتالل وأهـالي الحـي، حيـث أطلقــت قـو

  . المواطنين في البلدة

واقتحمــت قــوات االحــتالل قريــة العيــسوية فــي القــدس المحتلــة، وتمركــزت فــي محــيط مــسجد األربعــين 
حيـث سـيعرض علـى  وسط البلدة، حيث اعتقلت قوات االحتالل الشاب لؤي أشرف محمود من قرية العيـسوية

  . حكمة اليومالم

  



 
١٤

فـي القـدس، وشـنت حمـالت تفتـيش واعتقـال لمـواطنين  دهمت قوات االحتالل قريتـي قطنـة والـرام كما
  .>>...يسهلون عبور سكان الضفة لمناطق القدس والداخل المحتل للعمل

  ١٧/١٠/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

*****  

  ٢٠٢٠ ألف وحدة استيطانية في ١٢االحتالل يوافق على بناء 

 

 وافقت لجنة التخطيط في وزارة الحرب اإلسرائيلية امس على خطط لبناء –  وكاالت- المحتلةالقدس 
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفـع عـدد الوحـدات التـي تمـت الموافقـة عليهـا ٣٠٧١

ق مـا أفـادت  ألفا وهـو عـدد قياسـي، وفـ١٢ إلى أكثر من ٢٠٢٠خالل يومين إلى نحو خمسة آالف، وخالل 
  .حركة السالم اآلن

ــة مــن الموافقــات  ــب النــشاط االســتيطاني امــس، إن أحــدث دفع ــي تراق ــة االســرائيلية الت ــت الحرك وقال
عامــا  “٢٠٢٠اإلســرائيلية علــى نحــو خمــسة آالف وحــدة اســتيطانية فــي مــستوطنات الــضفة الغربيــة، جعلــت 

  . المحتلةفي حجم البناء اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية” قياسيا

 وحدة استيطانية جديدة، ما يرفـع ٣٠٧١وأكدت موافقة لجنة التخطيط بوزارة الدفاع على خطط لبناء 
  .٤٩٤٨عدد الوحدات التي حصلت على الضوء األخضر خالل اجتماع اللجنة خالل يومين إلى 

، ”وحــدة ١٢١٥٩) بنــاء(أحــصينا منــذ مطلــع العــام وحتــى اآلن، الموافقــة علــى “وقالــت الــسالم اآلن 
مشيرة إلى احتمال أن تجتمع لجنة التخطـيط للموافقـة علـى بنـاء عـدد إضـافي مـن الوحـدات االسـتيطانية قبـل 

  .نهاية العام

 أعلى عام على اإلطـالق مـن ٢٠٢٠هذه الموافقات تجعل “وقالت الحركة في بيان باللغة اإلنجليزية 
لهــا منــذ أن بــدأت الحركــة فــي التوثيــق فــي حيــث الوحــدات التــي تــشملها خطــط االســتيطان التــي تــم التــرويج 

٢٠١٢”.  

في الوقت الذي تم تعليق الضم بحكم القانون، يبدو من الواضح أن الـضم “وقالت حركة السالم اآلن 
هذه الموافقات وضعت حدا ألي تكهنات حول تجميد فعلـي “، معتبرة أن ”الفعلي لتوسيع المستوطنات مستمر

  ...”لالستيطان

  ١٤صفحة  ١٦/١٠/٢٠٢٠الغد 

*****  
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  اعتداءات/ تقارير

  االحتالل يمنع المواطنين .. للجمعة الرابعة

  ألداء الصالة" األقصى"من الوصول إلى 

 

ًفــرض االحــتالل قيــودا علــى وصــول المــواطنين إلــى المــسجد األقــصى ألداء صــالة الجمعــة  -القــدس 
والي التـي يقتـصر فيهـا االحـتالل الـصالة وهذه هي الجمعة الرابعة على التـ .بزعم منع انتشار فيروس كورونا

وقـدرت مـصادر فـي دائـرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس أعـداد  .بالمسجد على سكان البلدة القديمة في القـدس
 .، وهو عدد مقارب ألعداد المصلين خالل أيام الجمعة الثالثة الماضية١٥٠٠المصلين بنحو 

ــرض اإلغــالق ا ــل وشــدد االحــتالل اإلســرائيلي، منــذ ف ــى دخــول ٣لمــشدد قب ــوده عل  أســابيع، مــن قي
 .المواطنين إلى البلدة القديمة في القدس

وتقتــصر شــرطة االحــتالل الــدخول إلــى البلــدة القديمــة أو الخــروج منهــا علــى ســكان البلــدة، وهــو مــا 
 .ينعكس على أعداد المصلين بالمسجد األقصى

نين وصلوا إلى بوابـات البلـدة القديمـة؛ وقام عناصر شرطة االحتالل بتحرير مخالفات مالية ضد مواط
 .بداعي انتهاء قيود اإلغالق التي تحظر على الشخص االبتعاد لمسافة تزيد على كيلومتر واحد عن منزله

ٕوازاء ذلــك فقــد اضــطر العــشرات مــن المــواطنين ألداء الــصالة فــي منطقــة المــصرارة القريبــة مــن بــاب 
 .قصى كانت شبه خالية من المصلينوبالمقابل، فإن ساحات المسجد األ .العامود

وجدد الشيخ محمـد حـسين، مفتـي القـدس والـديار الفلـسطينية وخطيـب المـسجد األقـصى، فـي خطبـة 
   .الجمعة التأكيد على أن المسجد األقصى للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد

 .>>...وحث المواطنين القادرين على شد الرحال إلى المسجد األقصى والرباط فيه

  ١٧/١٠/٢٠٢٠األيام 

*****  

 الضم الفعلي مستمر لتوسيع المستوطنات": السالم اآلن"

 

ــاالت-القــدس  ــاء :  وك ــى خطــط لبن ــي وزارة الجــيش اإلســرائيلي، أمــس، عل ــة التخطــيط ف ــت لجن وافق
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفـع عـدد الوحـدات التـي تمـت الموافقـة عليهـا ٣٠٧١

ً ألفـا، وهـو عـدد قياسـي، وفـق مـا ١٢ إلى أكثر من ٢٠٢٠ل يومين إلى نحو خمسة آالف، وخالل العام خال
 .أفادت حركة السالم اآلن

إن أحـدث دفعـة مـن الموافقـات اإلسـرائيلية علـى نحـو خمـسة آالف وحـدة : وقالـت الحركـة اإلسـرائيلية
ــت  ــة، جعل ــاء اإلســرائيلي فــي " ًاســياًعامــا قي "٢٠٢٠اســتيطانية فــي مــستوطنات الــضفة الغربي فــي حجــم البن

 .األراضي الفلسطينية المحتلة



 
١٦

 وحــدة اســتيطانية جديــدة، مــا ٣٠٧١وأكــدت موافقــة لجنــة التخطــيط بــوزارة الجــيش علــى خطــط لبنــاء 
 .٤٩٤٨يرفع عدد الوحدات التي حصلت على الضوء األخضر خالل اجتماع اللجنة خالل يومين إلى 

، " وحـدة١٢١٥٩) بنـاء(نا منذ مطلـع العـام وحتـى اآلن، الموافقـة علـى أحصي): "السالم اآلن(وقالت 
مشيرة إلى احتمال أن تجتمع لجنة التخطـيط للموافقـة علـى بنـاء عـدد إضـافي مـن الوحـدات االسـتيطانية قبـل 

 .نهاية العام

 أعلـى عـام علـى اإلطـالق مـن حيـث ٢٠٢٠هـذه الموافقـات تجعـل : "وقالت الحركة في بيـان صـحافي
ت التـــي تـــشملها خطـــط االســـتيطان التـــي تـــم التـــرويج لهـــا منـــذ أن بـــدأت الحركـــة فـــي التوثيـــق فـــي الوحـــدا
٢٠١٢."..<<. 

في الوقت الذي تم تعليق الـضم بحكـم القـانون، يبـدو مـن الواضـح : "وقالت حركة السالم اآلن... <<
 ألي تكهنــات حــول ًهــذه الموافقــات وضــعت حــدا"، معتبــرة أن "أن الــضم الفعلــي لتوســيع المــستوطنات مــستمر

 ".تجميد فعلي لالستيطان

ًوبالمثـل، فإنـه يمثـل ارتفاعـا فـي الموافقـات خـالل حقبـة ترامـب، عنـدما زاد النـشاط : "وأضافت الحركة
ًاالســتيطاني اإلســرائيلي بــشكل كبيــر منــذ أن أظهــرت اإلدارة األميركيــة ضــغوطا أقــل علــى التوســع االســتيطاني 

 ".ئيلية في المقابل لمزيد من النشاطودفعت السياسات الداخلية اإلسرا

كانت هذه هي الجولة األولى من الموافقات في ثمانيـة أشـهر ومنـذ أن أصـبح بينـي "وأشارت إلى أنه 
ًغانتس وزيرا للجيش، وكـذلك منـذ اتفاقـات أبراهـام عنـدما أعلنـت إسـرائيل رسـميا تجميـد الـضم، وبينمـا يمكـن  ً

أن الــضم الفعلــي لتوســيع المــستوطنات مــستمر، هــذه الموافقــات تعليــق الــضم بحكــم القــانون، فمــن الواضــح 
 ".ًاألخيرة وضعت حدا ألي تكهنات حول تجميد االستيطان بحكم األمر الواقع

ًبينما تتأثر إسرائيل سلبا بسبب اإلغـالق الثـاني والـضائقة االقتـصادية، يـروج نتنيـاهو للبنـاء : "وقالت
ًوبـدال مـن االسـتفادة مـن االتفاقـات مـع دول الخلـيج . إخالؤهـافي مستوطنات معزولـة سـيتعين علـى إسـرائيل 

وتعزيز السالم مع الفلسطينيين، فهو يـشوه أولويـات إسـرائيل ويخـدم أقليـة هامـشية مـن خـالل موافقـات علـى 
 ".الوحدات االستيطانية التي ستستمر في اإلضرار بآفاق السالم المستقبلية

إسـرائيل "ل عـرض رئـيس النـصياع وزيـر الجـيش ألجنـدة هـذه الخطـوة هـي أو"ولفتت الـسالم إلـى أن 
 ".االستيطانية التي ستؤدي في الواقع إلى واقع دائم غير ديمقراطي وللدولة الواحدة" الكبرى

من خالل القيـام بـذلك، تـشير إسـرائيل إلـى العـالم إلـى دعمهـا إنهـاء مفهـوم حـل : "وقالت السالم اآلن
المـــشروع االســـتيطاني لـــيس فـــي المـــصلحة الوطنيـــة أو األمنيـــة : "فتوأضـــا ".الـــدولتين والدولـــة الفلـــسطينية

  ".إلسرائيل، وهو خطأ استراتيجي على المستويين الوطني والدولي

  ١٦/١٠/٢٠٢٠األيام 

*****  
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 تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات المسيحية في فلسطين التاريخية 

  

 الحميد الهمشري عبد

فـي القـدس » جبـل صـهيون« الثمن اليهوديـة علـى إحـراق كنيـسة أقدمت عصابة تدفيع: ٢٠١٥عام  •
كنيـسة (المحتلة، وخطت عبارات مسيئة للديانة المسيحية على جدرانها كما تعرضـت كنيـسة الطابغـة 

الواقعة على الـضفاف الـشمالية لبحيـرة طبريـا العتـداء يهـودي حيـث أضـرمت النيـران ) السمك والخبز
ــة أضــرارا ًفــي أبوابهــا فجــرا محدث ــب ً ــصالة، وكت ــة، حيــث حرقــت قاعــة ال ــي الكنيــسة األثري  جــسيمة ف

 .اإلنجيل، ولحقت أضرار بالصلبان المرفوعة في فناء الكنيسة

اعتداء عنصري ضد مقبرة دير بيت جمال للرهبان الساليزيان بـالقرب مـن بيـت شـيمش : ٢٠١٦عام  •
 .ونانيةإضرام النار في إحدى الغرف التابعة للكنيسة الي .غرب مدينة القدس

تم االعتـداء علـى كنيـسة ديـر الرهبـان الـسالزيان بالقـدس برسـم وخـط شـعارات مـسيئة : ٢٠١٧عام   •
للسيد المسيح، وسلطات االحتالل ال تتورع عن تسريب األمالك المسيحية إليها وهذا التـصرف يعتبـر 

ــائ ــر مــن الحق ــام خــالل العــام عــن الكثي ــث أمــيط اللث ق حــول األخطــر بحــق المقدســات المــسيحية حي
 .التسريب المستمر لتلك العقارات

 ثيوفـولس الثالـث إغـالق دوكسواألرثـوفي خطوة غيـر مـسبوقة، أعلـن بطريـرك الـروم : ٢٠١٨عام   •
كنيـسة القيامـة فـي البلـدة القديمـة فـي القـدس المحتلــة حتـى إشـعار آخـر، احتجاجـا علـى قـرار بلديــة 

ًعلمـا أن جميـع الكنـائس   القـدس المحتلـةاالحتالل اإلسرائيلي فرض ضرائب على أمالك الكنـائس فـي
 .ومؤسساتها وممتلكاتها معفاة من جميع الرسوم والضرائب في دولة فلسطين

فرضت سلطات االحتالل حـصارها علـى كنيـسة القيامـة فـي عيـد الفـصح وسـبت النـور، : ٢٠١٩عام  •
 .ّوهي ال تتورع عن االعتداء على الرهبان واعتقالهم

ــرت محكمــة اال: ٢٠٢٠عــام  • ــع أمــالك أق ــضائيا ببي ــرار ق ــصهيوني ق ــسية (ًحــتالل ال ــسة األرثوذك الكني
وهــي وقفيــة مــسيحية فــي مدينــة القــدس المحتلــة لــصالح جمعيــة المــستوطنين الــصهاينة ) اليونانيــة

، حيـث اتخـذ قـراره قبـل سـماع أي مـن البينـات المقدمـة مـن قبـل فريـق الـدفاع عـن "عطيرات كوهانيم"
 .الكنيسة

حتالل إخالء المستأجرين الفلسطينيين من العقارات والفنادق الكبيرة المملوكة كما قررت سلطات اال
للكنيسة األرثوذكسية اليونانية عند بوابة الخليل، على الرغم من صالحية عقود اإليجار الخاصة بهم، والتي 

  .ال ترتبط بالمالك األصيل
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من األمالك % ٥٠ما نسبته وفي الختام هناك تقارير تؤكد اعتداء االحتالل الصهيوني على 
من مساحة المدينة عام % ٨٤المسيحية في الجزء الغربي من مدينة القدس لوحدها، وذلك بعد احتالل نحو 

١٩٦٧.  

 ٦ ص١٦/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*****  

   تقارير

   القديمة البلدة دخول يمنع االحتالل :الفلسطينية الخارجية

  كورونا بحجة الرابع لألسبوع واألقصى

ــة وزارة أدانــت ــسطينية الخارجي ــارات بأشــد" الفل ــع "العب ــع اإلســرائيلي االحــتالل ســلطات من  وصــول من
 .التوالي على الرابع لألسبوع المحتلة؛ القدس بمدينة المبارك األقصى والمسجد القديمة البلدة إلى المواطنين

ــدادا المنــع هــذا الخارجيــة ّوعــدت ــدة لمحاصــرة الراميــة االحــتالل لمخططــات ًامت  وضــرب القديمــة، البل
ــى فيهــا الفلــسطيني الوجــود ــه، تفريغهــا طريــق عل ــانون صــارخ انتهــاك فــي من ــدولي للق ــة والــشرعية ال  الدولي
 .وقراراتها

 فيـه، للـصالة األقصى والمسجد القديمة البلدة إلى الفلسطينيين وصول ومنع العراقيل وضع إن وقالت
 ومــشاريعه فلــسطين، دولــة أرض فــي التوســعية ةاالســتعماري االحــتالل لمــشاريع بامتيــاز عنــصرية ترجمــة"

 ".المحتلة الشرقية القدس عاصمتها في االحاللية التهويدية

المـسجد  باحـات بـدخول والمتطـرفين المستوطنين لمجموعات تسمح االحتالل سلطات أن إلى وأشارت
 .يومي بشكل األقصى

 عـن المختـصة األمميـة المنظمـاتو والهيئات الدولي المجتمع تقاعس أن ترى أنها الخارجية وأضافت
 تنفيـذ فـي التمـادي علـى االحـتالل سلطات يشجع" وأرضنا، وشعبنا القدس تجاه وواجباتها بمسؤولياتها القيام

 وفـي واإلسـالمية المـسيحية للمقدسـات المباشـر اسـتهدافها خاصـة القانونيـة، وغيـر الـشرعية غير مخططاتها
  ".ًا مكانيتقسيمهيتم  ريثما الزماني تقسيمه ريستك بهدف المبارك، األقصى المسجد مقدمتها

 ١٨/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  
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  عربيةآراء 

  سياسة الضم التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة

  

  سري القدوة

 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة ٢١٦٦مصادقة الحكومة االسرائيلية على بناء 
عد بمثابة تخريب اي جهد دولي قائم لدعم عملية السالم المتوقفة اصال والتي تعاني من الغربية المحتلة ي

موت سريري نتيجة استمرار حكومة االحتالل تبني مخططات الضم وصفقة القرن االمريكية بشكل غير 
لمصادقة على معلن، حيث اقر ما يسمى المجلس األعلى للتخطيط والبناء التابع لإلدارة المدنية اإلسرائيلية، ا

 آالف وحدة وسيتم بناء هذه الوحدات في معظم المستعمرات ٥بناء آالف الوحدات األخرى، بما فيها بناء 
 . االستيطانية في الضفة المحتلة

وتأتي قرارات حكومة االحتالل التعسفية والهمجية اضافة جديدة لسياسات سرقة االراضي الفلسطينية 
سلسلة االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاكا جديدا يضاف الى 

ًويعد جزءا من عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي لألرض الفلسطينية المحتلة، والتي تعد خرقا للقانون 
ى الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي وخطوة أحادية غير قانونية ومدانة تقوض فرص حل الدولتين عل

قرار حكومة االحتالل يعد دليال جديدا على استمرارها في تنفيذ مخططات  .أساس قرارات الشرعية الدولية
الضم وفرض السيطرة اإلسرائيلية على االرض الفلسطينية المحتلة، وتطبيقا لما يسمى صفقة القرن الهادفة 

يدة على االرض في محاولة الى تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وبشكل يتوافق مع فرض وقائع جد
إلنهاء حل الدولتين، وال بد من التدخل الدولي العاجل التخاذ مواقف حاسمة للضغط على حكومة االحتالل 
لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السالم وفرصه، ولوقف كافة الممارسات االستيطانية سواء كانت بناء أو 

 . حكم العسكري االسرائيلي كقوة قائمة على االحتاللتوسعة أو مصادرة لألراضي، وفقا اللتزامات ال

 الذي اعتبر ٢٣٣٤وتعد تلك القرارات اإلسرائيلية مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار 
كل اشكال االستيطان اإلسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، ومهما استمرت تلك السياسة فأنها 

قى أية مستوطنة على األرض الفلسطينية بالرغم من اصرار حكومة نتنياهو على  لن تباإلى زوال وأنه
المضي قدما في سياساتها االستيطانية لسرقة األرض الفلسطينية مستغلة الصمت الدولي، والدعم األعمى 

فوض إن استمرار االحتالل لسياسة االستيطان امر مر .من قبل إدارة ترامب لالحتالل وسياساته االستيطانية
ومدان ويتناقض تماما مع ادعاءات حكومة االحتالل بالسعي للسالم واالستقرار في المنطقة وان لمواصلة 
ًالسياسة االستيطانية ان تشكل عائقا هائال أمام تطبيق حل الدولتين، والمضي قدما في البناء االستيطاني  ً ًُ

ٕى رفض تطبيق الحل السياسي واحالل السالم إلرضاء المكونات اليمينية المتطرفة داخلها ويعكس إصرارها عل
 . بل تمضي قدما لتدمير فرص تحقيقه في المستقبل



 
٢٠

ان المستوطنات تعد غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي وتنص قرارات مجلس األمن، وعلى 
الحتالل  الذي أكد على رفض األمم المتحدة االعتراف بأي تغييرات تجريها حكومة ا٢٣٣٤رأسها القرار رقم 

االسرائيلي على األراضي المحتلة وفي هذا المجال ال بد من ان يتحمل العالم مسئولياته إزاء محاوالت التكتل 
 الداخلية، خاصة وأن هناك ما يشير ة نشاطه االستيطاني لخدمة أغراضهاليميني المتطرف استئناف ومواصل

ن عنها قريبا في ضوء تنفيذ صفقة القرن إلى أن خططا أخرى للبناء االستيطاني يجري االعداد لإلعال
اننا نحذر من السياسة اإلسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية وندعو المجتمع الدولي  .االمريكية

للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة االحتالل لوقف هذا الجنون االستيطاني الذي يقضي وبشكل 
ٕحقيق السالم العادل والشامل إلنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية كامل على أية فرصة حقيقية لت

 .المستقلة وعاصمتها القدس

 ١٣ ص١٨/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  اخترنا لكم

ــسطين  ــاريخ المــصور : فل ــى أحــداث الــساعة : الت ــاريخ وحت ــدء الت ــذ ب ــسلة من ــة متسل دراســة تاريخي
  .ص ٤٦٦ –. م٢٠٠٩اإلبداع الفكري، :  الكويت –. ، مزيدة ومنقحة٨.  ط– .طارق سويدان/ بالصور

يتناول الكتاب تاريخ فلسطين بتسلسل منطقي زمني عبـر العـصور وحتـى أحـداث الـساعة المعاصـرة، 
ًبتقسيم وترتيب واضـح مراعيـا اإليجـاز فـي تقـديم المعلومـات، دون إخـالل باألحـداث التاريخيـة الهامـة مـدعما  ً

ٕزاعم اليهود وأكـاذيبهم فـي حقهـم التـاريخي بـأرض فلـسطين واثبـات أن أول ًبالصور الملونة، مهتما بدحض م
من سكن فلسطن هم العرب، كما يكشف المؤامرات والفضائح التي جرت وتجـري علـى أرض اإلسـراء والمعـراج 

  .على مدى التاريخ

*****  

  اخبار باالنجليزية

Turkey: Israel’s settlement and annexation policies will not succeed 
 

ISTANBUL, Turkey on Friday criticized recent Israeli plans to expand its 

illegal settlements in the occupied West Bank, expressing belief that such settlement 

and annexation policies would be doomed to failure. 

In a statement, the Turkish foreign ministry said the intended construction of 

12,000 settler homes in 2020 alone was the latest example of Israel’s unlawful and 

aggressive policies that violate international law and UN resolutions. 

The foreign ministry asserted that Turkey would continue to support Palestine 

and make efforts for the establishment of an independent and sovereign Palestinian 

state based on 1967 borders with east Jerusalem as its capital. 

The West Bank, including east Jerusalem, is regarded as occupied territory 

under international law, thus making all Jewish settlements there illegal. 
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Israel occupied the Gaza Strip and the West Bank, including east Jerusalem, in 

1967.  

Palestinian Information Center October 17, 2020 

***** 

European countries demand immediate cessation of Israeli settlements 
 

BRUSSELS, Five European countries on Friday called on Israel to immediately 

stop new settlement plans in the West Bank. 

This was stated in a joint statement by the foreign ministers of Britain, France, 

Germany, Italy and Spain, following the approval of Tel Aviv to build 4,948 

settlement units on the occupied Palestinian lands in the West Bank. 

“ We are extremely concerned by the decision of the Israeli authorities to build 

4,900 housing units in settlements located in the occupied West Bank”, according to 

the statement. 

The statement stressed that the settlement expansion decision violates 

international law and threatens the feasibility of the two-state solution for a just and 

lasting peace between Israelis and Palestinians. 

The five countries also warned Israel that the new settlements will be 

counterproductive, especially following the normalization agreements that Israel 

recently signed with the UAE and Bahrain. 

They demanded an immediate cessation of settlement construction as well as 

forced evictions and the destruction of Palestinian buildings in Jerusalem and the 

West Bank. 

Israeli authorities approved on Wednesday and Thursday the construction of 

4,948 new settlement units in the occupied West Bank. This is the largest record of 

construction since the beginning of this year 2020. 

Palestinian Information Center October 17, 2020 

***** 

IOF kidnaps several Palestinian citizens in W. Bank and J’lem 
 

OCCUPIED JERUSALEM - several Palestinian citizens in the West Bank and 

Jerusalem, amid clashes in some areas. 

According to local sources in Jerusalem, Israeli police forces stormed different 

neighborhoods in Issawiya district and kidnaped a young man called Louay Ashraf 

from his home. 

Violent clashes reportedly broke out last night between local youths and police 

forces in Baten al-Hawa neighborhood in Silwan district. 

Police forces also stormed the Jerusalem villages of Qatanna and al-Ram where 

they raided homes and kidnaped a number of citizens. 

In the West Bank, the IOF kidnaped two young men identified as Guevara al-

Nammoura and Akram al-Fasfous after ransacking their homes in Dura town. 

The IOF also stormed other West Bank areas, with no reported arrests. 

Palestinian Information Center October 17, 2020 
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