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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •
 

 فقرات مــن أصلالتصار بعض يتم التصرف من قبل اللجنة باخ •

  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

  سة إسرائيل، مما يتيح للقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسيا

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  محتوىال

  شؤون سياسية

  ٥  .األزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصرفات إسرائيل االستعمارية •

  

  اعتداءات

  ٥  .بعد شهر من اإلغالق" األقصى"مصلون يصطدمون مع مستوطنين بأول أيام فتح  •

  ٦  ".مجندات قتلن في المنطقة"باسم " ميدان باب العامود"االحتالل يستبدل تسمية  •

  

  تقارير

  ٧  .تيطان سرطان يلتهم األرضاالس •

  ٨  .اإلمارات تستثمر في مشروع استيطاني ضخم في القدس •

  

  آراء عربية

  ٩  .االستيطان واإلرهاب الوجه اآلخر لالحتالل الديموغرافي •

  

  عبرية مترجمةآراء 

هكذا يبدو المعتقل األخرس األكثر شجاعة في : ومحاكم التضليل" وزير الشفقة"أمام  •

  ١٠  ".قراطيةالديم"إسرائيل 

  

  كي ال ننسى

مجازر دموية ارتكبتها العصابات الصهيونية وجيش االحتالل .. مجزرة بيت ريما •
  ١٢  )١ح. (الصهيوني في فلسطين

  

  فعاليات

  ١٣  .ًمؤتمر طالبي في لندن دعما لفلسطين وحق العودة".. العدالة لفلسطين" •

  

  اخترنا لكم

  ١٥  .الحسينمن أقوال جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن  •
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  اخبار باالنجليزية

• Settlers led by Glick, Assaf storm Al-Aqsa courtyards. ١٥  

• Egypt condemns Israel's approval of thousands of settlement 
housing units. ١٦  

• Where are the borders of the State of Israel? Why they refuse 
to demarcate it?. ١٦  

• Mladenov calls on Israel to immediately halt settlement 
activities. ١٩  

• IOF kidnaps two Palestinians in al-Khalil and Jerusalem. ١٩  



 
٥

  شؤون سياسية

  األزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصرفات إسرائيل االستعمارية
  

سرائيل الموافقة على بناء اآلالف مـن الوحـدات أدان األزهر في مصر إعالن إ - األناضول - القاهرة
، داعيا المجتمع الدولي "تعد على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة"االستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدا أنها 

 .لمواجهة هذه التصرفات االستعمارية

 الموافقـة علـى ندين بأشد العبـارات، إعـالن الكيـان الـصهيوني": وفي بيان، مساء السبت، قال األزهر
ًهـذا القـرار تعـديا صـارخا علـى ": وأضـاف ".بناء اآلالف من الوحدات االستيطانية فـي الـضفة الغربيـة المحتلـة
   ".ًأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين

  ."مر الواقعموقفه الرافض لمثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض األ"وأكد األزهر على 

لن تغير من حقيقة عروبة األرض، وأن الكيان الصهيوني مغتـصب ألراضـي الـشعب "وشدد على أنها  ُ
  ."الفلسطيني المظلوم صاحب الحق واألرض

المجتمع الدولي باتخاذ كافة اإلجراءات للوقوف ضد هذه التصرفات االسـتعمارية التـي "وطالب األزهر 
  ."ع بها الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيداتيمارسها الكيان الصهيوني، ويدف

ــاء  ــى بن ــاء والخمــيس، عل ــب، األربع ــل أبي ــى ٩٤٨ آالف و٤ّوصــدقت ت ــدة عل  وحــدة اســتيطانية جدي
  .األراضي الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري

 ألـف دونـم مـن أراضـي األغـوار، وفـق ١١ة، بـضم  قـرارات عـسكرية إسـرائيلي٣كما صدرت الخمـيس، 
تــصريحات أدلــى بهــا لألناضــول قاســم عــواد، مــدير عــام توثيــق انتهاكــات إســرائيل فــي هيئــة مقاومــة الجــدار 

  .نيةواالستيطان الفلسطي

  ١٨/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

*****  

  اعتداءات

 غالقبعد شهر من اإل” األقصى“مصلون يصطدمون مع مستوطنين بأول أيام فتح 
  

 أعيد فتح المسجد األقصى المبارك، أمـس، أمـام المـصلين الفلـسطينيين - عمان - نادية سعد الدين
بعد انتهاء مدة اإلغالق المفروض بقرار الحكومة اإلسرائيلية، بحجة إحياء األعياد اليهودية وتفـشي فيـروس 

ء علــى المــصلين الــذين تـــصدوا ، فيمــا ســارع المــستوطنون المتطرفــون القتحـــام باحاتــه واالعتــدا”كورونــا“
  .لعدوانهم والدفاع عن األقصى

ودخل مئات المصلين باحات المسجد األقـصى بعـدما شـهد أهـالي القـدس المحتلـة إعـادة فتحـه عقـب 
شهر مـن إغالقـه، وسـط انـدالع اشـتباكات مـع عـشرات المـستوطنين الـذين اقتحمـوا المـسجد، بقيـادة كـل مـن 



 
٦

ــسمى  ــا ت ــيس مؤســسة م ــراث الهي“رئ ــلت ــين المتطــرف ” ك ــك“اليم ــا يــسمى  والمتحــدث ،”يهــودا غلي باســم م
  .ً، تحت بحماية قوات االحتالل، وأدوا طقوسا تلمودية مزعومة فيه”فريد آساف“المتطرف ” جماعات الهيكل“

ـــأن  ـــسطينية ب ـــاء الفل ـــادت األنب ـــين المتطـــرف “وأف ـــك“شـــجارا دار ب وبعـــض مـــوظفي المـــسجد ” غلي
” آســاف”يقــوم بعــرض بــث مباشـر لالقتحــام، ويأخــذ هــو و“غليــك “حينمــا كـان والمـواطنين المتواجــدين فيــه، 

  .”صورا تذكارية في باحات المسجد

النفخ بالبوق فـي مقبـرة بـاب الرحمـة المالصـقة للمـسجد األقـصى، أثنـاء ” غليك“ّكما تعمد المتطرف 
بــاب “قــصى مــن جهــة مغادرتــه المــسجد، عقــب قيادتــه للجــوالت االســتفزازية للمــستوطنين منــذ اقتحــامهم األ

، وصـــوال إلـــى مـــصلى بـــاب الرحمـــة، وانتهـــاء ببـــاب السلـــسلة، وتخللهـــا أداء الطقـــوس والـــصلوات ”المغاربـــة
  .التلمودية المزعومة

 مستوطنا استباحوا المسجد ٣٧٣الدولية في األراضي المحتلة؛ فإن ” منبر األقصى“وطبقا لمؤسسة 
  .اليهودي المزعوم” عيد العرش”بـاألقصى خالل األسبوع الماضي وفي فترة ما يسمى 

، المزعـوم، المتطرفـة، جـددت دعواتهـا لتوسـيع دائـرة االقتحامـات ”جماعات الهيكـل“وكانت ما يسمى 
، وطالبـت قـوات االحـتالل تـشديد قبـضتها ”فرحـة التـوراة”و” العـرش“للمسجد االقصى خـالل مـا يـسمى بعيـد 

  .>>...لمحتلةٕوالتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وابعادهم عن القدس ا

 ٢٧ ص١٩/١٠/٢٠٢٠الغد 

*****  

  "المنطقة في ٌقتلن مجندات" باسم "العامود باب ميدان" تسمية يستبدل االحتالل
 

 أبـواب أشـهر( العـامود بـاب ميـدان باسـم الفتـة األحـد، يـوم االحـتالل، لـسلطات تابعـة طـواقم استبدلت
 .المنطقة في قتلتا لاالحتال بقوات مجندتين أسماء تحمل بالفتة )القديمة القدس

 علـى العـامود بـاب بمنطقـة نـار بـإطالق قتلتا وهداس، هدار، :المجندتين اسم الجديدة الالفتة وتحمل
 .سنوات قبل فلسطينيين أيدي

ــك وحــول ــر ذل ــدكتور اعتب ــه قامــت مــا أن القــدس، شــؤون فــي المخــتص عمــرو جمــال ال  ســلطات ب
 منــذ مــستمرة طمــس معركــة ضــمن والتــراث، والحــضارة خوالتــاري الرمــوز وطمــس لتغييــر محاولــة هــو االحــتالل
 .فلسطيني ساعة وكل يوم كل وتصيب وتقتل قتلت عسكرية بقوات واستبدالها القدس، مدينة احتالل

 الميــدان فــي الفلــسطينيين عــشرات االحـتالل قــوات أعــدمت العــامود بـاب منطقــة فــي" :عمــرو وأضـاف
 نحــن نــضع أن األولــى ومــن األصــليين والمكــان األرض ابأصــح نحــن" :وقــال "االشــتباه، لمجــرد محاكمـة دون

  ".الفلسطينية باألرض مكان كل في شهدائنا أسماء

  ١٨/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  



 
٧

  تقارير

  االستيطان سرطان يلتهم األرض
  

سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بناء آالف  جديدة لتطالعنا وسائل اإلعالم في كل يوم بمصادقة
 غير آبهة بإدانات المجتمع الدولي لذلك ،ت االستيطانية الجديدة في األراضي الفلسطينية المحتلةالوحدا

مخالفة كافة قرارات الشرعية الدولية بإصرار على وخاصة القوى األوروبية الكبرى الرافضة لالستيطان، و
م الذي حث على ٢٣/١٢/٢٠١٦ بتاريخ نالذي تبناه مجلس األم) ٢٣٣٤(المتعلقة بذلك وخاصة القرار رقم 

وضع نهاية للمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف 
االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في األراضي 

 م٢٠٠٨ألمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام م وهو أول قرار يمرر في مجلس ا١٩٦٧المحتلة منذ عام 
  .دون فيتو

  فلماذا ال تحاسب إسرائيل وتلزم بتطبيق هذا القرار؟؟

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  وفيما يلي بعض األرقام الخاصة باالستيطان

  

  فلسطين أون الين

*****  



 
٨

  القدس في ضخم استيطاني مشروع في تستثمر اإلمارات
  

 إمـاراتي "وتحمـس اسـتعداد" عـن القـدس، مدينـة فـي "اإلسـرائيلي" االحـتالل بلديـة فـي مسؤولة كشفت
 والشيخ الجوز وادي المقدسية، األحياء من واسعة أجزاء لتهويد ُيعد الذي االستيطاني المخطط في لالستثمار

 ديوا"بـــ يعــرف مــشروع فــي اســتيطاني اســتثماري لمركــز منهــا شاســعة منــاطق تحويــل عبــر والمــصرارة، جــراح
  ".السيليكون

 األســبوع اإلمــارات زارت التــي نــاحوم، – حــسن فلــر القــدس، فــي االحــتالل بلديــة رئــيس نائبــة وعملــت
 وزعمت التهويدي؛ المشروع في لالستثمار إماراتية شركات تجنيد على رسمي، "إسرائيلي" وفد ضمن الماضي

 جهــة مـن بالبلديـة الـشرقية القـدس وســكان جهـة مـن باإلمـارات "إسـرائيل" ربــط علـى تـساعد الخطـوة هـذه" أن
  ".أخرى

 جــذب منطقــة إلــى القــدس مــن واســعة أجــزاء يحــول بأنــه "الــسيلكون وادي" مــشروع خطــورة ومكمــن
 لـربط اسـتغالله إلـى باإلضـافة سـتقام، التـي الـضخمة والـسياحية التجاريـة المناطق بفعل استيطانية واستثمار

 "القــرن صــفقة" بموجــب ،"إلســرائيل موحــدة عاصــمة" ًيجياتــدر القــدس لتحويــل الغربــي بجزئهــا المدينــة شــرق
 إقامـة كـذلك ،"الهايتيـك"و التكنولوجيـا قطـاع فـي ستـستخدم ضـخمة بنايـات إقامـة المخطـط ويـشمل .األميركية

   .حكومية ومبان ومكاتب حدائق

 ومـاتالمعل تكنولوجيـا لـشركات مقـرا ستصبح ّالمهودة المنطقة أن "إسرائيلية" صحفية تقارير وأظهرت
   .األميركية كاليفورنيا والية في التكنولوجي "السيلكون وادي" يشبه بشكل االحتاللية

 الحــي فــي الــصناعية بالمنطقــة وصــناعية تجاريــة منــشأة ٢٠٠ نحــو أنقــاض علــى المخطــط ويقــوم
ــة أن كمــا الجــوز، وادي المقدســي ــى المرحل ــذي المخطــط مــن األول ــدة أعلنــت ال  فــي القــدس فــي االحــتالل بل

 وادي أهــالي مــن المقدســيين علــى هــدم أوامــر توزيــع عبــر بتنفيــذها، الــشروع عــن الماضــي يونيــو /انحزيــر
   .القديمة للبلدة المحاذية المقدسية األحياء من دونما ٢٥٠ من أكثر تستهدف الجوز،

 مـن "الـسيليكون وادي" لمـشروع وطاقمـه، ليـؤون، موشـيه القـدس، فـي االحـتالل بلديـة رئيس ويروج
 علـى وعرضـه الـصناعية المنطقة في األراضي أصحاب مع عدة جلسات عقد عبر ،"اإلسرائيلي" الماإلع خالل
 مــن خــريج آالف ١٠لـــ الهايتــك مجــال فــي تــشغيل أمــاكن وســيوفر القــدس، فــي األضــخم الهايتــك مــشروع أنــه

 "شونريـ مـاكور" صـحيفة مـع مقابلـة فـي نـاحوم، – حسن ادعت السياق، هذا وفي .المقدسية األحياء سكان
 شــرق أحيــاء فــي مــنهم الكثيــر ويعــيش العربيــة؛ اللغــة يتحــدثون القــدس ســكان مــن %٣٥" أن اإلســرائيلية،

  .>>...لهم جيدة عمل فرص توفير مصلحتنا .المدينة

  ١٧/١٠/٢٠٢٠ الين أون فلسطين

*****  

  



 
٩

  عربيةآراء 

 االستيطان واإلرهاب الوجه اآلخر لالحتالل الديموغرافي
  

 علي ابو حبلة

وقـضية الـضم » اإلسـرائيلية«تركز الحـديث خـالل األشـهر القليلـة الماضـية حـول قـضية المـستوطنات 
 وخاصة في مدينة القدس، وذهب الكثيرون في اإلعالم إلى ضـرورة  ينية المحتلةألجزاء من األراضي الفلسط

ٕتفكيكهــا بكونهــا أحــد رمــوز ومعــالم االحــتالل وفــي ظــل مطالبــات عربيــة واقليميــة ودوليــة لتجميــد االســتيطان 
 ٕفـي الـضفة الغربيـة، ورفـض حكومـة نتنيـاهو لـذلك واصـرارها علـى خـرق فاضـح لكافـة القـوانين» اإلسرائيلي«

الـــذي اعتبـــر االســـتيطان غيـــر قـــانوني، وفلـــسفة االســـتيطان ) ٢٣٣٤(والمواثيـــق الدوليـــة وآخرهـــا القـــرار 
الوجـه اآلخـر لعمليـة » اإلسـرائيلي«في فلسطين فـي سـياقها التـاريخي، حيـث يعتبـر االسـتيطان » اإلسرائيلي«

 . االحتالل والمكملة تهويد األرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها الفلسطينيين

ًوتـــرى األدبيـــات الـــصهيونية فـــي المـــستوطنات مرتكـــزا أساســـيا إلســـتراتيجية الـــسيطرة الديموغرافيـــة،  ً
والـــسيطرة علـــى األرض، ناهيـــك عـــن كونهـــا الحـــزام األمنـــي واالقتـــصادي للمجتمـــع الـــصهيوني، وترمـــي تلـــك 

ل فــي الميــزان المــستوطنات إلــى تــوطين أكبــر عــدد مــن المهــاجرين اليهــود فــي األراضــي الفلــسطينية لإلخــال
لمنهـاج » اإلسـرائيلي«الديموغرافي لـصالح التهويـد فـي نهايـة المطـاف، وقـد تـم إخـضاع النـشاط االسـتيطاني 

حـدود «تدريجي فـي عمليـة التوسـع غيـر محـدد برقعـة واضـحة دلـل عليهـا بـشكل جلـي تـصريح بـن غوريـون 
 .ستعينها األجيال القادمة» إسرائيل«

ودية ساعدت في تحقيـق الهـدف الـديموغرافي لالسـتيطان الـذي يعتبـر والالفت أن موجات الهجرة اليه
األســاس للــسياسة الــسكانية الــصهيونية فــي فلــسطين، وقــد حــصلت الموجــة األولــى للهجــرة اليهوديــة مــا بــين 

 إذ هــاجر نحــو عــشرة آالف يهــودي مــن روســيا فــي أعقــاب حادثــة اغتيــال قيــصر ١٩٠٣ - ١٨٨٢عــامي 
 حـدثت الموجـه الثانيـة، ١٩١٨ - ١٩٠٤ت اضطهاد لليهود هناك، وبين عامي روسيا وما تبعتها من عمليا
 بعـد ١٩٢٣ - ١٩١٩ ألف مهاجر، ثم حدثت الموجة الثالثة ما بـين عـامي ٨٥ووصل عدد المهاجرين إلى 

 ألف مهاجر وتمت الموجة ٣٥حدوث الثورة البلشفية في روسيا، وبلغ عدد المهاجرين في هذه الموجة نحو 
ــام الواليــات المتحــدة ٦٢، حيــث هــاجر نحــو ١٩٣٢ - ١٩٢٤ بــين عــام الرابعــة مــا  ألــف مهــاجر بــسبب قي

 ١٩٣٨ - ١٩٣٣األميركيــة بــسن قــوانين حــدت مــن الهجــرة إليهــا، أمــا الموجــة الخامــسة فكانــت بــين عــامي 
 مهـاجر بـسبب التـشريد الـذي حـل بالمخيمـات ١٦٤٠٠٠حيث بلغ عدد المهـاجرين فـي هـذه المرحلـة حـوالي 

 مـنٕية في مناطق االحتالل النازي، والى جانب هذه الموجات كانت هناك هجرات سرية قـام بهـا اليهـود اليهود
ــشرقيين  ــام بهــا اليهــود ال ــاك هجــرات ســرية ق ــى جانــب هــذه الموجــات كانــت هن ــازي، وال ــاطق االحــتالل الن ٕمن

 وذلـك فـي  والعـراق ومـصرٕمن جهات مختلفة من اليمن والحبشة وأفريقيا الشمالية وتركيا وايران ) السفارديم(
ًفترة األربعينات، وذلك بسبب قيام سلطات االنتداب البريطاني بفرض قيود على الهجـرة اليهوديـة تقربـا للعـرب 
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للوقــوف بجانبهــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد بلغــت حــصيلة الهجــرة اليهوديــة إلــى فلــسطين حتــى عــام 
 . ألف مهاجر يهودي٦٥٠ حوالي ١٩٤٨

قامت بتشجيع الهجـرة اليهوديـة وذلـك بـسن العديـد مـن القـوانين » إسرائيل«ما تسمى دولة وبعد قيام 
 فازداد عدد المهاجرين، حيـث بلـغ ١٩٥٢عام » اإلسرائيلي« وقانون الجنسية ١٩٥٠مثل قانون العودة عام 

راجـع مليـون مهـاجر ولـم تتوقـف الهجـرة رغـم بعـد التراجعـات بفعـل ت) ١ر٣ (١٩٦٧ - ١٩٤٨في الفترة من 
 وفـي ١٩٤٨عوامل الطرد والجذب الى فلسطين المحتلة، والثابت أن السنوات الذهبية للهجرة كانـت بعـد عـام 

عقد التسعينيات من القرن العشرين حيث شكلت هجرة اليهود من دول االتحاد السوفييتي النسبة الكبـرى مـن 
 المائة من إجمالي الزيادة السكانية  في٦٥بين مجموع المهاجرين اليهود، وبشكل عام ساهمت الهجرة بنحو 

 بيد أن ٢٠٠٠ - ١٩٩٠ وكذلك هي الحال بالنسبة للفترة ١٩٦٠ - ١٩٤٨لليهود في فلسطين خالل الفترة 
 نظـرا ألن القـسم األكبـر مـن يهـود العـالم يتركـزون فـي منـاطق ٢٠٠٩ - ٢٠٠٠الهجرة تراجعت خالل الفترة 

ٕنـسا وبريطانيـا وكنـدا وان حـصلت بعـض الهجـرات مـن تلـك الـدول ودول غير طاردة مثل الواليات المتحـدة وفر
  . ألف مهاجر في بعض أعوام التسعينيات من القرن المنصرم١٧٦فلن يتعدى الرقم بضع مئات مقابل نحو 

 ١٥ ص١٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*******  

  عبرية مترجمةآراء 

  : ومحاكم التضليل"وزير الشفقة"أمام 
 "الديمقراطية"ألكثر شجاعة في إسرائيل هكذا يبدو المعتقل األخرس ا

  

  )١٨/١٠/٢٠٢٠هآرتس  (جدعون ليفي: بقلم

زار قسم كورونا في مستشفى سوروكا . وزير اإلعالم يوعز هندل شخص حساس ومليء بالشفقة
شاب في جيلي، أب ألربعة أوالد، ينام في قسم العناية ": في األسبوع الماضي ووصف ما شاهده هناك

لم تستطع عائلته االلتقاء به، والصالة من أجله هي . تنفس االصطناعي بين الحياة والموتالمكثفة تحت ال
 ."كل ما بقي

ًقبل يوم من ذلك، شاهد وزير الشفقة واإلنسانية صورة مريض آخر في جيله، وهو أيضا يراوح بين 
هذه المرة أصيب . متهالحياة والموت، وال تتمكن عائلته من زيارته وكل ما بقي لها أن تصلي من أجل سال

والحقيقة هي أنه لم يصدم قط، ومصير هذا الشخص الذي يتوجه نحو . الوزير بالصدفة بدرجة أقل بكثير
  . ًالموت لم يمس قلبه، وربما كان سعيدا بمعاناته

إلى جانب سرير المضرب عن الطعام، ماهر األخرس، وقف عضو الكنيست عوفر كسيف، الذي جاء 
هذا هو السبب الذي ال يوجد من ": وقد غرد هندل. ئمة يوسف جبارين لزيارته ودعمههو وصديقه في القا
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ًأنا صهيوني وأؤيد دمجا كامال لعرب إسرائيل، . أجله أي احتمال لموافقتي على شراكة مع القائمة المشتركة ً
  ."وهذا تذكير لمن ضل الطريق. وليس دمج من يؤيد أعداءها

ُذي ال يعرف من تجربته الشخصية سوى شيء أو اثنين عمن ضلوا ًوهاكم تذكيرا لهندل، الشخص ال
األخرس هو الشخص األكثر شجاعة في إسرائيل في هذه األثناء، فهو محارب من أجل الحرية . الطريق

ونجاح نضاله سيفيد الديمقراطية اإلسرائيلية، بالتأكيد أكثر من أسلوب هندل في . ومستعد للتضحية بحياته
اإلنسانية : ال ينسى هندل عنصريته للحظة، حتى ولو إزاء صورة من يحتضر. السياسيعنصريته وخداعه 

والرحمة اللتان غمرتاه إزاء المريض اإلسرائيلي اختفت وكأنها لم تكن عندما دار الحديث عن الشخص 
  .ًولكن خالفا لهندل، الفلسطيني المحتضر هو شخص صاحب مبادئ. الفلسطيني المحتضر

ًالطعام منذ تسعين يوما تقريبااألخرس يضرب عن  . ورفضت المحكمة العليا طلبه بإطالق سراحه. ً
هؤالء القضاة كثيرو الطيبة علقوا؛ أي أوقفوا، اعتقاله إلى أن يستطيع الوقوف على رجليه، لكنهم لم يوافقوا 

ًعلى إعطائه وعدا بأن ال يتم اعتقاله مجددا المحكمة كتب قاضيا . رفض األخرس هذا العرض بشجاعة. ً
وعندما يكون قضاة . العليا، إسحق عميت وعوفر غروسكوفف، بأنهما راضيين عن االعتقال ذي المبرر التام

منارة العدل راضين ويبررون فظاعة االعتقال بدون محاكمة، عندها ينتهي المكان الذي يمكن إلسرائيل أن 
  .ي المصنوع من البالستيككل ذلك هو أكبر من مقاس هندل، الديمقراط. تعتبر فيه ديمقراطية

. ً شخصا في االعتقال اإلداري بدون محاكمة في السجون اإلسرائيلية، من بينهم قاصران٣٥٠نحو 
  . وقد كانت هناك فترة وصل فيها عددهم إلى ألف معتقل

ًكانت المحكمة راضية في حينه أيضا، ولم يستيقظ ضمير هندل الميت يوما ما ليسأل ما هذه الدولة  ً
ختطف عشرات آالف األشخاص وترسلهم إلى السجن بدون محاكمة بأعداد كان يجب أن تدهش كل التي ت

  .صاحب ضمير

إسرائيل . ومصيره هذا فطر قلوب عدد قليل. كان األخرس يراوح في نهاية األسبوع بين الحياة والموت
الدليل المعروض . امه دون أن يكون ألي شخص فكرة عن جريمته، وال يوجد دليل يعرض أمً"إرهابيا"تسميه 

  . ً بكونه عضوا في الجهاد اإلسالمي-  حسب االدعاء -فيلم قصير يتفاخر فيه : كان نكتة

 لم يقل ذلك على - حسب تفريغ كلمات الفيلم - بأنه ٦/١٠ في "هآرتس"وكشفت هجار شيزاف في 
يس قسم التحقيقات في في نهاية األسبوع توفي إسحق ايالن، الذي كان نائب رئيس الشاباك ورئ. اإلطالق

  . أقامت إسرائيل الحداد عليه. الجهاز، والذي عرف بقسوته الشديدة

لقد ": ، وأضاف"ًأحد األشخاص الجيدين جدا الذين عرفهم"وكتب وزير الدفاع بني غانتس بأنه كان 
  ."جلب الكثير من النور وأنقذ حياة الكثيرين
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ور جلب، ومن األكثر سهولة إحصاء كم قتل من الصعب معرفة كم شخص أنقذه أيالن وكم من الن
دماء األخرس وآالف الفلسطينيين اآلخرين على أيدي هذه . ًوكم من التعذيب القاسي كان مسؤوال عنه

  . الشرطة السرية والشاباك، الذي حصل فيه أيالن على المجد

  .ً ممجداًمن المشكوك فيه أن تكون هناك دولة ديمقراطية أخرى يعتبر فيها هذا العمل أمرا

 ١٩/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

*****  

  كي ال ننسى

 مجزرة بيت ريما

 )١ح(مجازر دموية ارتكبتها العصابات الصهيونية وجيش االحتالل الصهيوني في فلسطين 
  

 * عبدالحميد الهمشري

مجازر بشعة ارتكبها الصهاينة على األرض الفلسطينية فـي شـهر تـشرين األول أبرزهـا فـي الدوايمـة 
 ســنتاولها فــي ٢٤/١٠/٢٠٠١ وبيــت ريمــا فــي ١٩٥٦/ ٢٩/١٠ وكفــر قاســم فــي ١٩٤٨ /١٠/ ٢٩فــي 

حلقات ثالث خالل شهر تـشرين أول الجـاري، هـذه المجـازر ينـدى لهـا جبـين اإلنـسانية جمعـاء ارتكبـت بحـق 
ل اإلنسانية جمعاء، أدمنت على ارتكابها عصابات مجرمة وبرعاية مطلقة من أصحاب القرار السيادي فـي دو

امتهنت التدليس والخداع والعبث بحق اإلنسان في الحياة بكرامة على ثرى وطنه تتنافى مع القيم التي تـنص 
  ..عليها مواثيق وعهود دولية معتمدة من تلك الدول

الحديث هنا يدور عن ثالثة من أبشع المجازر الدموية والالإنسانية التي ارتكبتها عصابات صهيونية 
هر تشرين األول ضد الـشعب العربـي الفلـسطيني دون توقـف، متجـاوزة كافـة المواثيـق وجيش االحتالل في ش

 : والقوانين والخطوط الحمراء الدولية

ربمــــا تعــــد هــــذه المجــــزرة الدمويــــة التــــي اقترفتهــــا قــــوات االحــــتالل بهــــا فــــي : مجــــزرة بيــــت ريمــــا 
 التي نفذت ضد الفلسطينيين  بعد أن منعت الدخول إليها أو الخروج منها من أبشع المجازر٢٤/١٠/٢٠٠١

 بعد مجزرة مخيم جنين، ووصفتها مـصادر فلـسطينية فـي حينـه بأنهـا مماثلـة ٢٠٠٠خالل انتفاضة األقصى 
 حيــث استــشهد فيهــا ١٩٤٨ًتمامـا لمــا جــرى فـي ديــر ياســين التــي ارتكبتهـا قــوات الهاغانــاه الــصهيونية عـام 

 .  نسمة٤٠٠٠ها رغم أن عدد سكانها لم يتجاوز الـ واعتقل العشرات وأحرقت وهدمت الكثير من المنازل في

ًوقد أكد رئيس بلديتها عبد الكريم جاسر أن ما يزيد على خمـس عـشرة دبابـة طوقتهـا وشـنت هجومـا 
ًعنيفــا عليهــا حيــث ابتــدأت هجومهــا بقــصف حــاجز لألمــن الــوطني علــى مــدخلها مــا أدى إلــى وقــوع شــهداء 

ور االقتحــام فرضـت قــوات االحـتالل منــع التجـول المــشدد عليهــا وجرحـى فــي صـفوفهم والمــواطنين العـزل، وفــ
وشنت حملة عسكرية واسعة ضد أبنائها العزل، وأقدمت علـى اختطـاف جثـث الـشهداء والمـصابين إلـى جهـة 
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مجهولــة بعــد أن تــركتهم ينزفــون لــساعات طويلــة دون تقــديم العــالج الــالزم لهــم، ناهيــك عــن منعهــا لــسيارات 
بية والصليب األحمر من الدخول إلى البلدة إلخالء الشهداء والمصابين من بـين أشـجار اإلسعاف واألطقم الط

الزيتون، وقد وجه أهالي البلدة نـداء اسـتغاثة عـاجال إلـى المجتمـع الـدولي والمؤسـسات الحقوقيـة واإلنـسانية 
 .لوقف المجزرة

 ١٦ ص١٩/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  فعاليات

 العودة وحق لفلسطين ًدعما لندن في بيطال مؤتمر .. "لفلسطين العدالة"
  

 طالبيـا ًمـؤتمرا أكتـوبر، ١٧ الـسبت بريطانيـا فـي فلـسطين أجـل من الطالبي العمل اتحاد نظم – لندن
 الجامعـات فـي الطالبـي العمـل تعزيـز إلـى المـؤتمر ويهـدف". فلـسطين أجـل من العدالة" عنوان تحت إلكترونيا

 حقــي العــودة حملــة لنــدن، فــي األوســط الــشرق مرصــد  مــنكــل مــع لــشراكةبا المــؤتمر عقــد وقــد .البريطانيــة
 أوروبــا، فــي الفلــسطيني الــشباب تجمــع ،٤٨ العــودة مفتــاح حملــة الخــارج، فلــسطينيي شــباب مبــادرة وقــراري،
  ".اوليف "بريطانيا في الفلسطيني الشباب مؤسسة إلى باإلضافة

 دعـاو بريطانيـا، في فلسطين أجل من الطالبي العمل اتحاد رئيس سيدو أبو يحيى المؤتمر افتتح وقد
 فــي الفلــسطينية والنــوادي لالتحــاد االنــضمام إلــى البريطانيــة الجامعــات فــي الجــدد الطلبــة جميــع ســيدو أبــو

 فــي الفلــسطينية بالقــضية التعريــف فــي والمــساهمة العمــل ضــرورة ٕالــىو. المختلفــة المتحــدة المملكــة جامعــات
  .العودة وحق الالجئين قضية رأسها وعلى الجامعات في الطالبي المجتمع

 فكانـت الثانيـة أمـا ،"العـودة وحـق فلـسطين تـاريخ" بعنـوان األولـى كانـت عـدة، ندوات المؤتمر وتناول
 المقاطعــة حركــة" الثالثــة كانــت فيمــا ،"والتحــديات اآلفــاق البريطانيــة؛ الجامعــات فــي الطالبــي العمــل" بعنــوان

 فـي الفلـسطينيين الطلبـة واقـع" :بعنـوان فجاءت األخيرة الندوة أما ".لحرا الفلسطيني الصوت إسكات ومحاولة
  ".والخارج الداخل

ـــضاف ـــد المـــؤتمر، واست ـــاحثين مـــن العدي ـــشطاء الب ـــين والن ـــي والمهتم ـــشأن ف ـــسطيني، ال ـــنهم الفل  م
 أفريقيــا جنــوب مــن والناشــطة حمــودة، حــسني .ود بيليــد، ميكــو األمريكــي والناشــط بابيــه، إيــالن البروفيــسور

 البريطانيــة، الجامعــات فــي فلــسطينية ٍلنــواد والــسابقين الحــاليين الرؤســاء مــن ّثلــة جانــب إلــى محمــد، عديلــة
  .الشتات في والباحثين النشطاء من مجموعة إلى إضافة

 ومـدير البروفيـسور تحـدث الـصالح، سـيلين الطالبية الناشطة نقاشها أدارت التي األولى الندوة خالل
 مارسـته الـذي العرقـي والتطهيـر النكبة عن بابيه، إيالن إكستر جامعة في فلسطين لدراسات بياألورو المركز
  . األصليين السكان وتهجير ونبذ األرض على للسيطرة الفلسطينيين، ضد االحتالل دولة
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 النـاس نـسيان عـدم مـن للتأكـد المـؤتمرات هذه مثل إلى نحتاج" :َمعلقا المؤتمر فكرة على بابيه وأثنى
  ".االحتالل انتهاكات على الضوء وتسليط الفلسطيني حقلل

 والتوقيـع وقـراري، حقـي العـودة حملـة ودعـم للمـشاركة ،٤٨ مفتـاح مـشروع مديرة قطينة، فرحودعت 
 مــن عــدد أكبــر جمــع خــالل مــن العــودة حــق وتأكيــد لــدعم الحملــة أطلقتهــا التــي اإللكترونيــة العريــضة علــى

  ....العالم أنحاء مختلف من التوقيعات

 إفريقيـا، جنـوب فـي اإلنـسانية والعلـوم القـانون فـي طالبـة وهـي "محمـد عديلة" المعروفة الناشطة أما
 مقاطعـة تحـالف فـي وعـضو إفريقيـا، جنـوب فـي "سـتيلينبوش" بجامعـة الفلسطيني التضامن منتدى ومؤسسة

ــي "إســرائيل" ــوب ف ــا جن ــد أفريقي ــى أشــارت فق ــة إل ــشباب حيوي ــي ال ــسطيني الحــق عــن دفاعــه فــي األفريق  الفل
  .اإلسرائيلي "األبارتهايد" لنظام ومناهضته

 النقـاش أدار حيـث ،"المقاطعـة وحركـة الفلـسطيني الـصوت إسـكات" قـضية الثالثـة النـدوة تناولت فيما
 ميكـو" المعـروف األمريكـي الناشـط استـضاف والـذي سيدو أبو يحيى بريطانيا في الطالبي العمل اتحاد رئيس
  ".أحمد نسيم" البريطاني اإلعالمي والخبير لسياسيا والمحلل ،"بيليد

ــال  ــي الناشــطوق ــروف األمريك ــو" المع ــد ميك ــا بحاجــة نحــن" ":بيلي ــى ًحق ــام إل ــد القي  المــؤتمرات بالمزي
 لـدعم ًأيـضا حمـالت وتنظـيم الطالبـي، الوسـط ضـمن الفلـسطينية القـضية حـول الـوعي زيـادة ألجل والفعاليات

 العنـصرية، ضـد وقـوف هـو االحـتالل سياسـات ضـد الوقـوف أن" وأضاف". لاالحتال جرائم وفضح العودة حق
 ًسـويا نعمـل أن يجـب وأنـه مكـان، كـل في والمظلومين المضطهدين حقوق مع ووقوف العنف، استخدام وضد
  ".حرة فلسطين إلى نصل لكي االحتالل ٕوانهاء العدالة تسود لكي

 فـي الفلـسطينية الحقـوق يـدعم نشاط ألي لياإلسرائي اللوبي مهاجمة قضية عن "أحمد نسيم" وتحدث
 مــن اليهــود الطـالب حمايــة فـي فــشلت بريطانيـا فــي الجامعــات أن اإلسـرائيلي اللــوبي يـزعم" :ًقــائال الجامعـات،

 إن يقـول الواقـع لكـن الجامعـات، فـي للفلـسطينيين المؤيـدة النـشاطات ضـد صـارمة إجـراءات اتخاذ عدم خالل
 فــي الطالبــي والوســط ومؤيديــه، اإلســرائيلي اللــوبي تــؤرق أصــبحت لجامعــاتا داخــل "إســرائيل "مقاطعــة حركــة

  ...مضى وقت أي عن فلسطين قضايا حول ًوعيا أكثر أصبح بريطانيا

 بريطانيـا، فـي فلـسطين أجـل مـن الطالبي العمل اتحاد ينظمه الذي نوعه من األول المؤتمر هذا ويعد
 بـين العالقـة تقويـة إلـى باإلضـافة البريطانيـة، الجامعـات فـي الفلـسطينية الطالبيـة النـوادي بـدعم يعنى والذي

  .بريطانيا في لفلسطين المناصرة والمؤسسات الفلسطينية للقضية المؤيدين والناشطين الطالبية االتحادات

 ١٩/١٠/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

*****  
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  اخترنا لكم

  بن الحسينامن أقوال جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
  

 أعمـال الـدورة العاديـة الثالثـين لمجلـس خـالل السامي لجاللة الملـك عبـداهللا الثـاني الخطاباء في ج
 :م عن القدس٢٠١٩ آذار ٣١جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتاريخ 

ــضية "... ــد هنــا أن الق ــذي يــشغل الوجــدان العربــي، ونؤك ـــبقى الهــم األول ال ــسطينية كانــت وست  الفل
 لقـضيةاطي معها البد أن يكون ضمن ثوابتنـا العربيـة، فالقـضية الفلـسطينية يجـب أن تبقـى ااألساس في التع

العربيـــة المركزيـــة واألولـــى، وال أمـــن وال اســـتقرار وال ازدهـــار فـــي المنطقـــة دون حـــل عـــادل ودائـــم للقـــضية 
حزيـران عـام الفلسطينية يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المـستقلة علـى خطـوط الرابـع مـن 

 . وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية١٩٦٧

 اإلسالمية والمسيحية فيها مـن انتهاكـات هـدفها تغييـر قدسات القدس الشريف وما تتعرض له المأما
لمقدسـات اإلســالمية والمـسيحية فيهـا، فــإنني تـاريخ وهويـة المدينـة، وانطالقــا مـن وصايـتــنا الهاشــمية علـى ا

 ...."أؤكد على أن األردن مستمـر بـدوره التاريخي في حمايتها والدفاع عنها

*****  

  اخبار باالنجليزية

Settlers led by Glick, Assaf storm Al-Aqsa courtyards 
 

Dozens of Jewish settlers stormed the courtyards of the holy Al-Aqsa Mosque 

on Sunday led by extremist rabbi Yehuda Glick and Farid Assaf, the spokesman of 

the Temple Organizations, under heavy police protection and performed Talmudic 

rituals. 

Local sources reported that Yehuda Glick, the head of the so-called Temple 

Mount Heritage Foundation, and Farid Assaf, the spokesman of the so-called Temple 

Organizations, stormed the Al-Aqsa Mosque yards, accompanied by more than 50 

Jewish settlers. 

Glick was showing a live broadcast of the storming, and he and Assaf took 

photos in the courtyards of the Mosque, according to the sources. An altercation 

happened between Glick and some of the Mosque employees and Palestinian 

worshipers. 

Glick blew the shofar in the Bab al-Rahma cemetery adjacent to the Al-Aqsa 

Mosque while leaving the Mosque. 

The sources stated that the incursion started from the Magharabi Gate and 

ended at al-Silsila Gate during which Talmudic rituals were performed. 

Settler groups storm the Al-Aqsa courtyards daily from Sunday to Thursday 

during the morning round which lasts for three and a half hours and in the evening 

for one hour. 
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Meanwhile, dozens of Muslim worshipers flocked to the Al-Aqsa Mosque today 

to pray al-Fajr (Dawn) prayer after an interruption of almost a month due to the 

closure under the pretext of the Jewish holidays and coronavirus pandemic. 

The settlers were allowed access into the Al-Aqsa while Muslims, living more 

than one kilometer away from the Mosque, were being prevented from entering it 

under the pretext of the lockdown. 

Jerusalemite activists warned that the racist Israeli policies against Palestinian 

Jerusalemites and worshipers, who are prevented from accessing the Al-Aqsa 

Mosque, are part of the plans to empty the Al-Aqsa Mosque and divide it. 

The Minbar Al-Aqsa Foundation reported that 373 settlers broke into the Al-

Aqsa Mosque during the past week and during the Sukkot holiday. 

2020/10/18Palestinian Information Center    

***** 

Egypt condemns Israel's approval of thousands of settlement housing 

units 
 

CAIRO, The Arab Republic of Egypt condemned today Israel’s approval of the 

construction of more than 5,000 units in the occupied West Bank settlements. 

Ambassador Ahmed Hafez , spokesman for the Egyptian Foreign Ministry, 

said in a press statement that the Israeli settlement construction and expansion 

activities are in contrary with international legitimacy and the UN Security Council 

resolutions, especially UNSC Resolution 2334. 

He said that the Israeli policies exacerbate the lack of trust between the parties 

and put the internationally agreed two-state solution at grave danger. 

 wafa 17/10/2020 

***** 

Where are the borders of the State of Israel? Why they refuse to 

demarcate it? 
 

 

By Majdi Khaldi 

Senior Diplomatic Advisor to Palestinian President 

RAMALLAH, When you ask any Israeli government official or diplomat about 

the borders and map of the State of Israel, surely you will not get a clear answer. 

Successive Israeli governments, backed up by the Zionist movement worldwide, have 

ambitions to gain control of most of the occupied Palestinian territory, far exceeding the 

armistice lines of 1949. 

Israel is carrying out this enterprise by strategically confiscating C classified areas 

amounting to 60% of the West Bank, in addition to its complete control over the city of 

East Jerusalem, which has been occupied since 1967, and keeping the Gaza Strip 

separate from the distant Palestinian cities and villages in the West Bank. 

The announcement by the Israeli government, on the day of the ratification by the 

Israeli Knesset of normalization agreements with Arab countries, of the plan to build five 

thousand new settlement units, and the statements of its Prime Minister and his Cabinet 

Members that the land- for peace formula has fallen, and that an independent 

Palestinian State will not be established alongside the State of Israel, and that unified 
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Jerusalem, with all its sanctities, will remain fully united under Israeli sovereignty, is the 

best evidence of the occupation state's determination to go ahead with its colonial plans, 

as it no longer fears anyone and acts as an authority above international law, because it is 

simply not afraid of the consequences, but rather gets rewards through “opening doors” 

to it in some countries of the world, and some Arab countries respond to it by 

establishing normalization relations under pretexts, all of which are not convincing. 

Israel's continuation of settlement and annexation plans will inevitably undermine 

the two-state solution according to the 1967 borders, and will lead to the one-state reality 

under an apartheid regime, which will not bring security, peace and stability to the 

Middle East and the world. 

The pretext of Israel, which has a nuclear arsenal, F-35 aircrafts, and other 

modern types of weapons that it will not withdraw from the Palestinian areas in the 

Jordan Valley and the Dead Sea, which is about a quarter of the area of the West Bank, 

under the false pretext of security, is aimed at maintaining its occupation and continuing 

its settlement program and annexation plans that it has not abandoned. 

If Israel is not stopped and obligated to conclude a peace agreement with the State 

of Palestine on the basis of the 1967 borders in accordance with the two-state solution 

and international legitimacy decisions, then its expansionist ambitions at the expense of 

the rights of the Palestinian people and the occupied Palestinian land will not stop, but 

will extend to the extent of extending its influence and control to its neighboring states 

under its dream of a “Greater Israel”. 

But the bigger question remains: What can be done to oblige Israel to respect 

international legitimacy and international law to solve the Palestinian-Israeli conflict, at 

a time when Palestinian President Mahmoud Abbas is showing the Palestinians' 

willingness for serious negotiations on the basis of international legitimacy, and has 

invited the Secretary-General of the United Nations to organize an international peace 

conference early next year? The answer to what can be done consists of several points: 

All states have to affirm that the two-state solution is based on the 1967 borders in 

accordance with international legitimacy and international law, and that Israel must 

withdraw from all occupied Palestinian lands, including East Jerusalem and not accept 

settlements and annexation plans, and affirm that this is the only way to solve the 

Palestinian-Israeli conflict. 

Second, world countries must refrain from concluding any agreement that 

involves any portion of the Palestinian occupied territory since 1967 and a special clause 

to confirm this must be added in any agreement. 

Linking the development of relations with Israel to the extent of its commitment to 

international law, and that violating this will have consequences or a reduction in the 

level of relations. 

As a matter of justice and preserving the two-state solution, the states that 

recognize Israel and have not yet recognized the State of Palestine, should recognize the 

Palestinian State on the basis of the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital, in 

order to preserve what remains of a slight chance to reach the existing just and 

comprehensive peace based on the international legitimacy and international law, in a 

manner that guarantees security, stability and peace for the Palestinian and Israeli 

peoples, the region and the whole world. 

Finally, in order to erase the Sykes-Picot and Balfour Declaration stigma and put 

an end to Jewish emigration to Palestine and Palestinian expulsion from their homeland, 

countries who have been directly or indirectly responsible for that stigma must 
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voluntarily assist the Palestinian people to obtain their right for self-determination. 

These countries must as well recognize the State of Palestine on pre-June 1967 borders 

and find a just solution to the Palestinian refugee problem that has been in existence for 

more than 72 years, in accordance with international legitimacy. 

The Palestinian cause is a just cause, and for this reason, it has gained 

international support since its inception. Several UN resolutions have been issued in its 

favor awaiting implementation. We need to build on the brave voices that have stood 

with justice, freedom and peace, and denounced the Israeli practices, including the Israeli 

annexation plan. Those voices have unequivocally called upon Israel to abide by 

international legitimacy as a foundation for resolving the Palestine-Israeli conflict. 

The voices include that of the EU calling for the two-state solution and labeling 

Israeli settlement products. There is also the voice of the brave Indonesian government 

that based its relations with Australia on the latter’s decision whether to move its 

embassy to occupied Jerusalem. 

In addition, we have the statement of His Majesty King Abdullah II of Jordan 

calling for the establishment of relations with Israel based on the level of Israel’s 

commitment to the realization of peace. Moreover, there is the article of the British 

Prime Minister Boris Johnson in which he calls on Israel to refrain from the annexation 

process because it contradicts international legitimacy. Furthermore, there is the decision 

of the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman to name the Dhahran summit 

the “Jerusalem Summit”, and the Algerian President Abdel Majid Taboun strong stance 

rejecting all forms of normalization with Israel and reaffirmed his support to the 

Palestinian people. 

Lastly, the EU, the Arab League, the Organization of Islamic Cooperation, the 

African Union, the Non-Aligned Movement, China, Russia, Japan, India, Egypt, South 

Africa and other major countries have supported and called for the implementation of 

UN resolutions in order to speed up the realization of peace and grant the Palestinian 

people their right to freedom, independence and self-determination. 

Within the same context, we would like to caution countries, eminent personalities, 

students and business people who are invited to take part in conferences or open offices 

in the city of Jerusalem, to be aware lest they become partners with the Israeli occupying 

forces in their plans for annexation and illegal practices. In this context, it is possible to 

build on many positive models that stand firmly for justice, truth and freedom. 

Currently, the entire world is unified in its fight against global warming. 

International decisions and warnings have been issued to limit heat emissions and 

mobilize efforts to measure international performance in order to preserve our planet. 

The same kind of measurement can be carried out with regard to the implementation of 

international law and concerning the Palestinian just cause that has been victim of 

historical injustice, distortion and falsification of factual narrative. 

Accordingly, if serious steps are not taken and energies are not mobilized to stop 

the occupation from continuing its incursion on the Palestinian people, and its violation 

of international law we might reach a catastrophe the results of which can be devastating. 

Therefore, we need to make up for the lost time. Unless we take collective 

measures to stop Israel, demand an end to its occupation and draw up its borders with 

the State of Palestine, there will be disastrous consequences on the international theater 

and not only on the Middle East. 

There are 13 million Palestinians around the world of whom 5 million suffer under 

the fire of the Israeli military forces, while the rest are refugees or are living in the 
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diaspora, dreaming of the time when their flights would land them at the airport of their 

country and their hearts beat with hope for peace and freedom like all other nations in 

the world. 

wafa 17/10/2020 

***** 

Mladenov calls on Israel to immediately halt settlement activities 
 

JERUSALEM, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, 

Nickolay Mladenov, condemned today Israel's approval of thousands of new 

settlement housing units in the occupied West Bank. 

"On 14 and 15 October, the Israeli authorities advanced nearly 5,000 housing 

units, most of which are in outlying locations deep inside the occupied West Bank. 

Settlement construction is illegal under international law and is one of the major 

obstacles to peace," said Mladenov in a statement. 

"This significant number and location of advancements is of great concern to 

all those who remain committed to advancing Israeli-Palestinian peace." 

The UN Special Coordinator said this move "undermines the prospect of 

achieving a viable two-State solution by systematically eroding the possibility of 

establishing a contiguous and independent Palestinian State living side-by-side in 

peace and security with Israel." 

He called on the Israeli occupation authorities to immediately cease all 

settlement-related activities. 

wafa 15/10/2020 
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Khalil and Jerusalem-IOF kidnaps two Palestinians in al 
 

 

The Israeli occupation forces (IOF) last night and at dawn Sunday stormed 

different areas of the West Bank and Jerusalem and kidnaped two young men from 

al-Khalil and Issawiya district. 

In Jerusalem, Israeli police forces kidnaped a young man called Ibrahim al-

Nouri from his home in Issawiya district. 

In al-Khalil, the IOF kidnaped another young man identified as Ashraf 

Jawabreh during his presence at the main entrance to al-Arroub refugee camp. 

The IOF also stormed Tel Rumeida neighborhood in al-Khalil city and 

brutalized some local young men in its streets. 

Later in the morning, the IOF set up several makeshift checkpoints in the 

southern area of al-Khalil city and embarked on intercepting and searching 

Palestinian vehicles. 

In Jenin, a similar checkpoint was set up by the IOF on the road leading to 

Ya’bad town and Tulkarem city. 
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